
OHKOLAN
0  OKYLASAN OMAT

Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.

Nro 44 Tom kokon - Heinäkuu 2007

ö U YMÄKI 50 VUOTT4 

OHKOLAN TEATTERI ESITTÄÄ
HEIKKI TURUNEN

SIMPAUTTAJA
OHJAUS JA DRAMATISOINTI MARKKU HYVÖNEN

ESITYKSET
08.07 klo 18.00 08.08 klo 19.00 LIPPUVARAUKSET
11.07 klo 19.00 11.08 klo 19.00 A Q C G. Q  O A
14.07 klo 19.00 12.08 klo 18.00 U 0 U “ 4 0 0  0 o 0 U
15.07 klo 18.00 15.08 klo 19.00 Öljymäen kesäteatteri, Mäntsälä
20.07 klo 19.00 17.08 klo 19.00 teatteri@ohkolannuorisoseura.fi
21.07 klo 19.00 19.08 klo 18.00 www.ohkolannuorisoseura.fi

mailto:teatteri@ohkolannuorisoseura.fi
http://www.ohkolannuorisoseura.fi


Teksti: Jaakko Ahokas Pääkirjoitus

© M Ä  A P U , PARAS APU

On hyvä, että meitä ei hälytetä! Jokainen keikka on valitettava todiste siitä, että turvallisuutemme on 
jatkuvasti uhattuna. Vaikka olisimme kuinka varautuneita ja huolellisia, emme voi mitään sille, jos luon
toäiti päättää näyttää voimansa ja vaikkapa kaataa puun talomme päälle. Ei ole vallassamme, jos vettä 
sataa niin runsaasti, että se uhkaa taloamme tai muuta omaisuuttamme. Monet tulipalot ja tapaturmat 
saavat myös alkunsa meistä riippumattomista syistä, mutta vähintään yhtä moni tulipalo tai tapaturma olisi estettävissä, jos 
malttaisimme pysähtyä edes pieneksi hetkeksi pohtimaan kotimme ja ympäristömme turvallisuutta.

Vähintä, mitä jokainen voi itse tehdä, on huolehtia siitä, että jos kaikista varotoimista huolimatta jotain yllättävää tapahtuu, 
on oma ja läheisten henki pelastettavissa. Tulen päästyä irti huoneistossa, ei mikään viranomaisapu ehdi riittävän ajoissa pe
rille. Jokainen meistä toimii itse pelastajana. Tärkein tehtäväsi alkusammutuksen ohella on pelastaa läheisesi ja itsesi. Toimiva 
palovaroitinkin antaa aikaa vain muutaman minuutin poistua huoneistosta. Mieti siis jo ennakkoon miten silloin to im it.

Ohkolan VPK täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Rohkenemme pyytää jokaiselta kyläläiseltä lahjaksi sitä, että uhraatte hetken 
aikaa turvallisuutenne hyväksi ja varaudutte pahimman varalle. Me jatkuvassa hälytysvalmiudessa olevat palokuntalaiset olem
me pelkästään hyvillämme siitä, että saamme nukkua yömme rauhassa, eikä meitä tarvita onnettomuuksien torjuntaan. 
Turvallista kevät-kesää toivottaa Ohkolan VPK

Kuva: Tanja Lundsten



T A P A H T
Hyökännummen asukasyhdistys

Asukasilta terveyspalveluista
Kellokosken terveysaseman laajennus 
valmistuu syksyllä. Mäntsälä on neuvo
tellut Tuusulan kanssa terveyspalveluiden 
ostosopimuksen eteläisen Mäntsälän 
(Hyökännummi-Ohkola) n.2000:lle asuk
kaalle. Alueraja vielä tarkentuu.

Nyt on mahdollisuus tulla kuulemaan 
ja keskustelemaan peruspalveluhank- 
keesta Hyökännummen koululle ke 23.5. 
klo 18 alkaen. Asiantuntijoina paikalla on 
johtavat ylilääkärit Riitta Ristolainen Tuu
sulasta sekä Ahti Tiusanen Mäntsälästä.

Tilaisuuden järjestää Hyökännum
men asukasyhdistys

Tiedustelut pj. Antton Hägglund p. 
040 5266462

O hkolan Diakoniatoimikunta

Kesäseurat
su 17.6. klo 18 Satu ja Pentti Latosten- 
maalla, Tarmolankuja 14.

O hkolan Kylätoimikunta

Kevyenliikenteenväylän avajaisia
vietetään la 15.9. Toivomuksena on, että 
kaikki kyläläiset osallistuisivat kulkuee
na järjestettävään tapahtumaan. Kut
summe yhdistyksen edustajat ja kaikki, 
jotka haluavat vaikuttaa tapahtuman 
ideointiin yhteispalaveriin ti 15.5. klo 
18.30 Ohkolan koululle

**

OKA

OKA:n maastojuoksut
ke 23.5. klo 18.30 Ohkolan koululla sekä 
maanantaina 4.6. klo 18.30 ns-talon pu
ruradalla.

OKA" n neljä nnesma raton
juostaan tänä vuonna su 29.7. klo 12.00 
Ohkolan palotallilla. Matkahan on 10,55 
km. Alle 17v 4,2 km.
Rohkeasti hölkkäämään!

U M A K A L
O hkolan M artat

Kokoontumiset
joka kuukauden ensimmäisenä torstai
na. Uudet martat ja martit ovat terve
tulleita mukaan toimintaan!

**

O hkolan N uorisoseura

Öljymäen kevättalkoot
la 5.5. klo 9 alkaen. Purkuhommia sekä 
pihan ja rakennusten siivousta. Ota omia 
työvälineitä mukaan, jos mahdollista. 
Talkoolaisille kahvia ja pientä purtavaa!

Ruskavaellus
Syyskuulle suunnitellun vaelluksen suun
nittelu-ja ilmoittautumispalaveri su 13.5. 
klo 19 seuratalolla. Kaikki kiinnostuneet 
mukaan! Lue vaelluksesta lisää sivulta 4.

Sirkuksen kevätnäytösSurffaillaan!
pe 18.5. klo 18 ja la 19.5. klo 13 ja 16 
Mäntsälässä Ehnroosin koululla. Liput 
aikuisille 4 euroa ja lapsille 2 euroa. 
Tervetuloa seuraamaan vauhdikasta sir- 
kusmenoa!

Öljymäen ensi kesän talkooväen 
kokous
ke 23.5. klo 18.30 Öljymäellä. Kokouk
sessa käydään läpi järjestyksenvalvon
taan, lipunmyyntiin ja kahvioon liittyviä 
käytännön asioita . Kaikki kiinnostuneet 
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! 
Talkooasioiden yhteyshenkilönä Heli 
Allonen (puh. 040 763 8911 tai email 
heli.allonen@elisanet.fi).

Guatemalalaisen etnomusiiikin työ
paja
su 3.6. klo 16-18 Ohkolan NS-talölla. 
Työpaja on tarkoitettu kaikille kiinnostu
neille, eikä aikaisempaa soittokokemusta 
tarvita. Osallistumismaksu jäsenille 5 e 
ja muille 10 e. Ilmoittautumiset 30.5. 
mennessä puh. 050 435 6330. Lisätieto
ja: www.ohkolannuorisoseura.fi. Lue li
sää sivulta 4.

E N T E R I

Sirkusleiri
ma 10.- to 14.6. jokaisena päivänä klo 
9.30-14.30. Leiri on tarkoitettu 7-12 -  
vuotiaille lapsille. Lue lisää sivulta 4.

Ohkolan Mölkkymestaruus 2007
ratkaistaan turnauksessa ke 27.6. klo 
18.30 seuratalon pihalla. Turnauksessa 
pelataan erikseen aikuisten ja lasten 
sarjat. Buffetti. Tervetuloa pelaamaan 
koko perheen voimin!

Öljymäen kesäteatteri täyttää 50 
vuotta!
Juhlanäytelmänä Heikki Turusen Sim
pauttaja, ensi-ilta la 7.7. klo 19. Ohjaus 
ja dramatisointi: Markku Hyvönen.

Ensi-iltaa juhlistetaan tarjoamalla kai
kille katsojille pullakahvit pääsylippua 
vastaan. Väliajalla ja esityksen jälkeen 
tanssittaa orkesteri. Varaathan lippusi 
ajoissa.

Öljymäki tarjoaa kesäkuussa avoimet 
harjoitukset ja "impropäivän" kaikille 
teatterin tekemisestä kiinnostuneille ky
läläisille.

Lippuvaraukset ja lisätiedot: 050 435 
6330 / www.ohkolannuorisoseura.fi

Ohkolan Nuorisoseuran talo vuok
rattavissa
Varaukset ja näytöt p. 040 766 4539.

**

M u u t  TAPAHTUMAT

Kevättyökurssi
to 17.5. klo 9 alkaen Ohkolassa Riiski- 
läntie 69. Kurssilla opetellaan perintei
siä hevostyötapoja, mm. kyntämistä, 
äestystä, kylvämistä, jyräämistä ja pe
runan istutusta. Kurssi (20 euroa) on 
avoin kaikille kiinnostuneille.
Lisätietoja Tanja Lundsten p. 040 707 
7329.
Järjestäjänä Suomen Työhevosseura ry.

; ■ *.*

Paikallislehtien 
seurapalstoilta löydät lisä 

tietoja tapahtumista.
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Tekstit: Heli Allonen ja Karta Laisi, kuva: Karita Laisi

N uorisoseuran kootut

O hkolan

NS
WWW Î-KOLANMUOR1S06EURA.R __

G uatemalalainen

MUSIIKKITYÖPAJA OHKOLASSA

R uskaa ihastelemaan 
Lappiin

Nuorisoseura suunnittelee ruskavaellus- 
ta Lappiin, Muotkatunturin maisemiin su
2.- la 8.9. Muotkatunturilla vaellettiin ker
ran aikaisemminkin, vuonna 2002, ja 
reitistä pidettiin silloin paljon. Tarkoitus 
on olla maastossa 3-4 yötä. Myös ensi
kertalaiset vaeltajat voivat lähteä mukaan 
turvallisin mielin, sillä mukana on koke
neita vaeltajia.
Retken kustannukset (sis. linja-automat
kan ja majoituksen) tulevat olemaan noin 
180 euroa. Suunnittelu-ja ilmoittautu- 
mispalaveri sunnuntaina 13.5. klo 19 seu
ratalolla. Sitovat ilmoittautumiset paikan 
päällä tai 13.5. mennessä Into Saarisel
le puh. 0400 453 490 tai Heli Alloselle 
email: heli.allonen@elisanet.fi. Lisä- 
tiedusteluihin vastaa Into Saarinen.

Guatemalalainen Ranferf Aguilar pitää 
yhtyeensä kanssa musiikkityöpajan su 
3.6. klo 16-18 Ohkolan seuratalolla.

Työpajassa tutustutaan mm. mui
naisten mayojen käyttämiin soittimiin, 
rytmisoittimiin sekä puhaltimiin, ja mu
sisoidaan improvisoiden.

Työpajaa vetää guatemalalainen 
Ranferf Aguilar muusikkoineen. Ryh
mään kuuluvat Aguilarin lisäksi keraa- 
mikkotaiteilija Carlos Chaclän, joka on 
valmistanut savisoittimia sekä kaksi 
perkussionistia, Mynor Garcia ja Oscar 
Valdez.

Kurssi sopii kaikille kan
sanmusiikista ja musiikki- 
improvisaatiosta kiinnostu
neille lapsille, nuorille ja ai
kuisille. Osallistuminen ei 
vaadi aikaisempaa koke
musta tai erityistä osaamis
ta musiikin alalta. Suomen 
kielen taitokin riittää, sillä 
musiikin kieli on universaa
li! (Tulkkausta on tarvittaes
sa.)

Ranferf Aguilar on pitkän linjan 
ammattimuusikko, joka viime vuosina on 
lähtenyt etsimään musiikillisia juuriaan. 
Aguilar tekee nyt musiikkia, jota hän kut
suu etnofuusioksi, sillä siinä yhdistyvät 
muinaisten mayojen soittimet modernei
hin instrumentteihin sekä ihmiskehon 
ääniin.

Aguilar vierailee Suomessa kahden 
viikon ajan konsertoiden ja pitäen 
musiikkityöpajoja. Espoon Sellosalissa 
Aguilar yhtyeineen esiintyy perjantaina 
25.5. klo 19.00 (lipunmyynti Lippupis
teistä) ja Ravintola Svengissä lauantai
na 2.6. klo 21.00. Guatemalalainen yh
tye on myös yksi Maailma kylässä festi
vaalin pääesiintyjistä.

Ranferf Aguilarin kiertueen tuottaa 
Kalevan Nuorten Liitto ry, yhteistyössä 
useiden muiden kulttuurijärjestöjen 
kanssa. Projekti on saanut tukea Ulko
asiainministeriöltä.

Lisätietoja tapahtumista: 
www.kalevannuoret.fi ja työpajasta: 
www.ohkolannuorisoseura.fi

SlRKUSKOLA
Sirkuskolan kevätnäytös pidetään Ehnroosin koululla Mäntsälässä.

Sirkuskola valmistautuu kevätnäytök- 
seensä ja lupaa jälleen kerran viihdyt
tää katsojia uusilla huimilla sekä haus
koilla ohjelmillaan. Tällä kertaan esityk
sen muodostaa kolme kokonaisuutta, 
joista jokainen on oma erillinen tarinan
sa. Tarinoita yhdistää se, että ne kerto
vat jollakin tavalla elämästä, eri näkö- 
vinkkeleistä. Ensimmäinen osio kertoo 
ötökän elämästä, toinen urheilun haus

kasta maailmasta ja kolmas maailmas
ta, siis, maasta ja ilmasta.

Kevätnäytöksen toteuttaminen vie lä
hes sata talkootuntia. Lavalla tullaan nä
kemään n. 80 lasta. Suunnittelu on käyn
nistynyt tammikuussa ja työt lisääntyvät 
toukokuuta lähestyttäessä. Useina sun
nuntaina äidit ja nuoret sirkuslaiset ovat 
valmistaneet pukuja näytökseen. Yhteis
työ talkoissa on ollut hienoa ja aurinkoi

sesta kevätsäästä huolimatta talkoissa on 
ollut hauskaa!

Sirkuslaiset toivottavat ohkolalaiset 
tervetulleiksi katsomoon! Esityksiä on yh
teensä kolme, ensi-ilta on perjantaina 
18.5. klo 18. Lippuja voi varata Ohkolan 
teatterin puhelinnumerosta 050-4356330 
taikka sähköpostilla: sirkus@ohkolan- 
nuorisoseura.fi.
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Teksti ja kuvat: Tanja Lundsten

Simpauttaja tulee Ohkolaan

O hkolan

NS
WWW.OI-KOUUMMJORI306EIR3A.fi

Ensi kesänä Öljymäelle 
saapuu mies, josta kukaan 
ei tiedä kuin pari kiertävää 
huhua.. "Liikkuu semmoi
nen tarina, jotta on päihit
tänyt nuorenam iehenä  
kolome jätkää kaurannii- 
tossa ja  juonu sen jälä- 
keen kiuluntäyven kokkel- 
piimää ja  rykässy sankol- 
lisen p...aa."

Kuka mies on? Mistä 
tulee ja mihin taas syksyl
lä lähtee? Simpauttaja, Ar
mas Aallontie, mies joka 
on paljon kokenut ja näh
nyt elämää. Mies, jonka 
tausta on hämyinen ja sa
laperäisten huhujen lei
maama, hulluksi haukuttu.
"Hulluksihan minnuu on muutti hullut 
sanonna, vaan eivät ole sen viisaammiksi 
tullut". Simpauttaja tuhoaa ja rakentaa 
ihmissuhteita. "Sie älä poika ruppee miun 
kansa. Mie kato tunnen nää elämän kor
tit. Sie jää t joka asiassa kakkoseksi. 
Miu Ilon kato kaikki narut käsissä ja minä 
vain kato näin vetelen kun ohjaksista.." 
He ikk i S im olin  Simpauttajana on mie
lenkiintoisen roolin edessä.

He ikk i Turusen Simpauttaja ei jätä 
ketään kylmäksi. Kirja ja myös M arkku 
Hyvösen ohjaama ja dramatisoima näy
telmä ovat täynnä erilaisia ihmishahmo
ja, tapahtumia ja ihmiskohtaloita.

Pielisen rannalla kylässä asuu Eeli 
(E ira Anderson) ja Hilppa (O ili Han- 
suula) Ryynäsen perhe. "Hilppa on niitä 
viimeisiä vanhan kansan ukkoja, joka pai
naa pahalla luonnolla vaikka piru olisi ja 
ennen kaatuu pellolle kun jättää ne 
kesannoksi". Hilppa on poikansa Impan 
(Jyrki Kosonen) ja Oton (Sampo Ran
tanen) kanssa peltohommissa, kunnes 
pistää poikansa Impan maailmalle. "Minä 
en ruppee tommosen vätyksen kanssa 
ikkeeni tappelemaan", toteaa vanha isän
tä. Siitä lähtee Impan tarina sekä matka 
kohti kummallisia tapahtumia ja miehi
syyttä. Äiti Eeli on huolissaan poikiensa

puolesta. Otto jää ainoa
na poikana kotiin ja viet
tää aikaansa rannalla veis- 
tellen puusta naisia.

" Kumpa minä saisin si
nut ees pittee- Voi kun se 
Imppa ei ruppeis juomaan 
niinkuin Yrjö, kun isä laitto 
sen maalimalle, mittää 
muuta mie en niin pele- 
kee." Vaan miten Oton ja 
Impan kesän aikana käy? 
Tutuksi tulee myös naapu
rin isäntä Jouko (Jyri Pe
konen) ja Pirtamon van
ha isäntä (Ari Lehto) "Elä 
sie perillinen natise kun 
paha pentu. Pirtamon isän
tä kun rönkässee niin se 
männöö Härmän häijyltä

kin velli housuun".
Simpauttaja pääsee sotkemaan myös 

Juulian (Anu U h len ius) ja Kuuno Tai
vaisen (Kari Suuronen) välit. Välillä käy
dään Mikkoryssän baarissa, jossa kylän 
nuorempi polvi istuskelee. Jomppa, Lehti- 
neekeri (Aatu Johansson) on tullut ke
sälomalle ja saa kylän sekaisin Sysmä- 
ahon hulttiopojan Hemmon (K im m o 
Varis-Luukkonen) ja Kaurapellon Las
sin (Tanja Lundsten) kanssa. "Me lai
tetaan poika suhisee".

Poikien kiinnostuksen herättää myös 
kylän kauniit tytöt, baarityttö (Karita 
La isi) ja Marketta (A ija Korhonen). 
Tytöt taas haikailevat pois kylästä, isom
piin kaupunkeihin. "Piru vie, lähetään ja  
pyyhitään kuusenhavuilla jäläkesä. Pää
asia ette i noille jä tk ille  jää  muuta 
kaksjalakasta, kun potkukelkka ja pölliisi". 
Muissa rooleissa nähdään kylän poliisi
na Ruottalana Eero Sa lm inen ja Pirta
mon vanhana emäntänä He lena  Pa r
tanen.

Simpauttaja on tekstinä vahvaa kiel
tä, eikä sovellu näin ollen perheen pie
nemmille. On dramatiikkaa ja juonen 
käänteitä. Mutta ohjaaja Markku Hyvö
nen löytää myös tekstin antamat haus
kuudet ja tuo ne hyvin esille. Työryhmällä 
on harjoituksissa ollut ainakin suupielet 
ylöspäin, nauru raikunut ja iloisella mie
lellä siirrytään kevään jatkuessa mäelle 
harjoittelemaan.
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Teksti: Auli Teppinen ja Eija Hynninen

Talven reippailua ja talkoita

Urheiluseuran talkoolaisille suurkiitos sii
tä, että luistinradan hoito-ja valvontarinki 
Ohkolan luistinradalla toimi jälleen. Luis
telemaan päästiin 20.1.2007. Viimeinen 
valvontapäivä oli 1.3., joten luistelukautta 
kesti 7 viikkoa. Letkujäädytys tehtiin 12 
kertaa. Talkootunteja kertyi 106 tuntia. 
Tämä mahdollisti mukavat koululiikun- 
taluistelut sekä antoi vapaa-ajanluiste- 
lulle hyvät puitteet. Pikkukentän puuttu
minen oli puute tänä vuonna, koska luis
telijoita ja pelaajia oli niin paljon, että 
välillä oli "ahdasta". Toivottavasti ensi- 
vuoden talvi antaa meille mahdollisuu
den ylläpitää kahta jäätä.

Okan jääpallopuulaakijoukkue, josta 
vetovastuun hoiti Petri Salmi, voitti Mänt- 
sälässä järjestetyn kaukalopallopuulaa- 
kisarjan, vaikka hävisikin viimeisen otte
lun harmittavasti Hirvihaaran VERSOIIe.

Marianpäivänä 25.3. järjestettiin pe
rinteinen tiepuolikävely. Hiihtokelit oli jo 
kevät vienyt. Tiepuolitapahtumassa ki
saillaan siitä, että kumpi puoli kylätiestä 
saa enemmän kuntoilijoita liikkeelle. 
Suoritusten kirjaaminen tehtiin palotallin 
pihassa. Itäpuolella nukuttiin vielä talvi
unta, sillä itäpuolen kuntoilijoita oli liik
keellä 31, kun taas länsipuoli sai liik
keelle 79 kuntoilijaa.

Osallistujien kesken suoritettiin ar
vonta. Arpaonni suosi tänä vuonna seu- 
raavia reippailijoita: Seija-Liisa Pelto- 
ranta, Noora Peltoranta, Sisu Sitolahti, 
Tuuli Korhonen ja Jussi Salminen.

L y h y t  hiihto kausi

Kulunut talvi jäi erittäin lyhyeksi talvi- 
urheilukaudeksi. Talvella oli riittävästi 
lunta hiihtoa varten vain noin 6 viikkoa. 
Onneksi ehdittiin järjestää sentään kah
det sarjahiihdot ja mestaruushiihdot 
molemmilla hiihtotyyleillä. Sprinttihiihdot 
ja yhteinen talvirieha VPK:n kanssa täy
tyi peruuttaa maaliskuun puolivälissä 
lumien pois sulamisen vuoksi. Innokkai
ta kilpailijoita jokaisessa kilpailussa oli 
15 -25 henkilöä. Mainitsemisen arvoista 
on lisäksi huoltojoukkojen hieno kannus
tus urheilijoille.

Paavoja Joni Mörk talkoili latuja Okan 
moottorikelkalla 17 tuntia. Lumipula han
kaloitti latureitistön hoitoa tänä talvena.

Kansanhiihtosuorituksia kirjattiin kan- 
sanhiihtoladulla 136 ja valaistulla ladul
la 215.

Kansanhiihtomestareina palkittiin Ta
pani Lauronen, Sirkka-Liisa Salmi ja Ta
pani Rautasuo. Arpaonni suosi seuraa- 
via kansanhiihtäjiä: Anna Tapper, Teuvo 
Halme ja Jussi Mikkonen.

O h k o la n  O  k a lla

JÄSENKAMPANJAVUOSI -  MIKSI 
KANNATTAA OLLA OKAN JÄSEN?
Kylän urheiluseuramme toimii pienin 
resurssein ja ainoat varainhankintakeinot 
ovat jäsenmaksut sekä talkootyönä teh
tävä koulun luistelukenttien hoito, sekä 
hiihtolatujen ajaminen. Talkootyöstä kor
vauksen maksaa Mäntsälän kunta. Okan

johtokunta totesi keväällä kokoukses
saan, että tänä vuonna on hyvä tarkas
taa nykyisten jäsentietojen oikeellisuus 
ja toteuttaa uusien jäsenten hankinta- 
kampanja.

Mitä sitten saa, kun on Okan jäsen? 
Oka järjestää sekä kesäisin maasto- 
juoksu-ja yleisurheilukilpailuja että tal
visin hiihtokilpailuja. Lisäksi sisäliikun- 
takaudella on lapsille sekä aikuisille säh- 
lypelivuoroja koulujen saleissa. Yllä
pidämme myös hiihtolatuverkostoa tal
kootyönä Ohkolassa ja yhdyslatua Hyö- 
kännummelle. Poikkeuksellisen vähälu- 
minen talvi vaikeutti tänä vuonna yhdys- 
ladun tekoa. Seuratalolta lähtevän valo- 
ladun ylläpito on seuralle suurin meno
erä. Viime aikoina valojen kaapelit ovat 
vuosittain menneet poikki kaatuneiden 
puiden vuoksi. Kaapeleiden korjausta ei 
voi talkootyönä tehdä vaan korjaustyö on 
ostettava ammattilaisilta.

Seuran jäsenmaksu on haluttu pitää 
kohtuullisena: Henkilöjäsenmaksu on 6 
€ ja  perhejäsenmaksu (kaikki perheen
jäsenet yhdessä) 15 €. Okan jäseneksi 
pääset ottam alla yhteyttä seuran 
sihteeriin: Mirja Koirikivi-Tuppuraiseen 
puh. 050-3471087.

—  N
Halutaan ostaa 

tontti O hkolasta. 
Pinta-ala noin 1 ha tai yli. 
M ielellään metsäinen tontti.

Risto Nuutinen 
p . 0400 174 414 TAI EMAIL 

RlSTONUUTINEN@DNAINTERNET.NET

v.I
Hyökännummen asukasyhdistys 

RY.

KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA

2007 on 5 €.
Voit suorittaa sen tilille 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
509230-28761, VIITE 233

V__________ _| __________ J

Teksti ja kuva: Eija Hynninen

O hkolan O kan talviurheilun

KUTOSILTA

Ohkolan Okan talviurheilun 
kiitosiltaan osallistui talkootyön 
vastuunkantajia, yhteistyökump
paneita ja johtokunnan väkeä. 
Kolin Riihi tarjosi tunnelmalliset 
puitteet ja hyvän iltapalan.

Kiitos Riihen isännille Asta 
ja Unto Kolille. Oli mukava ilta!
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Tekstit: Arja Alanko, kuva: VPK

Vara on viisautta....

Lasten turvallisuutta voi parantaa ja tapaturmia ehkäistä tarkistamalla tässä listassa 
mainitut asiat ja tekemällä tarvittavat muutokset. Laita lista näkyvään paikkaan ja ruksaa 
tehdyt muutokset. Edellisessä lehdessä ollutta ikäihmisten listaa ja tulevaa aikuisten 
listaa voi hyödyntää samaQDa tavalla.

O vatko seuraavan listan
ASIAT KUNNOSSA?

PIENET LAPSET
Onko puhelimen lähellä hätänumerot? 
*yleinen hätänumero 112 
* Myrkytystietokeskus (24 h) ( 0 9 )  
471977 tai (09) 4711

Ensiapu
1. Onko kodin ensiapuvarustus riittävä?
2. Hallitsetko ensiaputaidot?

Myrkytykset
1. Onko asunnossa lukittava lääke- 
kaappi?
2. Säilytätkö kodin kemikaaleja lukitta
vassa kaapissa tai tarpeeksi korkealla?
3. Ovatko kemikaalit alkuperäispakkauk- 
sissa?
4. Säilytätkö alkoholijuomat lasten ulot
tumattomissa?
5. Ovatko huonekasvit myrkyttömiä?
6. Onko kotona lääkehiiltä?

Palo° ja säh kotapaturmat
1. Onko asunnon palovaroittimet oikein 
sijoitettu ja toimintakunnossa?
2. Onko liedessä liesisuoja? -Onko liesi 
kiinnitetty tukevasti?
3. Ovatko pienkoneet lasten ulottumat
tomissa?
4. Ovatko hanat termostaatti- tai turva- 
hanoja?
5. Onko kiukaan ympärillä suojakaide?
6. Ovatko pistorasiat turvalliset?
7. Ovatko sähköjohdot ehjät, kiinnitetty 
ja pois tieltä?
8. Ovatko tulitikut lasten ulottumattomis
sa?
9. Onko lasten pääsy kellariin tai ulla
kolle estetty lukituksella?

Kaatumiset ja putoamiset
1. Onko ikkunoissa putoamisen estävät 
pidikkeet?
2. Onko parvekkeen ovessa pidike /lukko?
3. Onko WC:n ja kylpyhuoneen ovessa 
ulkoa avattava lukko?
4. Onko kylpyhuoneessa liukuesteet?
5. Onko sisäportaissa lapsiportti/kaiteet?
6. Onko matoissa ja portaissa liukuesteet?

7. Onko lattia liukastumaton?
8. Onko huonekaluissa pyöristetyt kulmat?
9. Onko kerrossängyssä kaiteet?
10. Säilytätkö vaaralliset esineet (veit
set, sakset, työkalut, muovipussit) las
ten ulottumattomissa?
11. Ovatko keinu ja kiipeilyteline turval
lisia?
12. Onko lapsella leikkipuistossa vaatteet, 
jotka eivät tartu laitteisiin?

UlKENNETÄPATUflMAT
1. Onko autossa lasten turvaistuimet?
2. Käyttävätkö lapset kypärää ja heijas
timia?
3. Onko lasta opetettu toimimaan liiken
teessä?
4. Onko leikkipaikka suojassa autoilta?
5. Onko asuntoalueella riittävän alhainen 
nopeusrajoitus?

M uuta
* Onko lapsella turvalliset lelut?
* Valvotko uimataidottomia lapsia?

T u r v a l l i s t a  k e s ä ä ®

Ohkolan VPK:m väuriopuukurssi
Ohkolan VPK tilasi kokeneen ammatti- 
metsurin, joka on myös kokenut palo
kuntalainen, pitämään vauriopuiden kä
sittelyyn liittyvän kurssin.

Ohkolan VPK on Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen kanssa solmimallaan 
sopimuksella erikoistunut nimenomaan 
myrskyvaurioiden torjuntaan ja siksi ha
lusimme parantaa siihen tehtävään tar
vittavia valmiuksiamme.

Koulutus kesti 10 tuntia ja se oli 
räätälöity juuri meille sopivaksi "täsmä- 
kurssiksi" siten, että yksi ilta käsiteltiin 
turvallisuusasioita ja seuraavana päivä

nä keskityttiin maastossa tapahtuviin 
harjoituksiin. Kurssilla opittiin turvallisuu
den lisäksi erilaisten puiden kaatoa ja 
erityisesti konkeloiden käsittelyä. On tur
haa luulla, että kenestäkään tehdään 
puolessatoista päivässä ammattimetsu- 
ria, mutta oikeilla työtavoilla ja asenteella 
voidaan vaativiakin vauriopuita tehdä 
vaarattomiksi omaa turvallisuutta vaaran
tamatta. Viimeistään silloin kun koulut
taja näytti miten moottorisaha pysähtyy 
turvahousun lahkeeseen, iskostui meidän 
kaikkien päähän turvallisten työtapojen 
merkitys mottonsahan käsittelyssä.
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Teksti ja kuva: Sirpa Matero O hkolan koulun Vtk

U usia ja vanhoja tuttuja Eestistä

Liekö ulkomailla toista paikkakuntaa, jos
sa Ohkola tunnetaan yhtä laajalti kuin 
Eestin Viljandi-maakunnan pienessä 
Hallisten kylässä. Ensimmäisenä opetta- 
javuotenani Ohkolassa pääsin juuri al
kaneeseen ystävyyskouluprojektiin mu
kaan. Moni ohkolalainen aikuinen ja lap
si on siitä lähtien saanut tutustua ystä- 
vyyskoulupaikkakunnan ihmisiin. Alkuai
koina valtavan suuret tulia iskassit 
hiersivät olkapäitä molempiin suuntiin 
matkattaessa ja innokkaat kyläläisemme 
järjestivät aikanaan hauskat iltamat 
avustaakseen vaikeina aikoina alkanutta 
uutta koulurakentamista Hallistessa.

Nyt elintaso alkaa olla samalla tasol
la molemmissa kylissä. Vierailtaessa 
Hallistessa kaikki näyttää lasten puuhail
lessa yhä enemmän samanlaiselta kuin 
suomalaisissa kouluissa.

Kuten jo pari lehteä on kertonut, saim
me maaliskuun lopussa ottaa vastaan 
ryhmän vierailijoita ystävyyskoulus
tamme. Opettajat Reet, Anneli, Inga ja 
Vilja luotsasivat iloisen 20 lapsen jou
kon laivalla ja bussissa ensi alkuun 
Hyökännummen koulun pihaan.

Pa loturva 11 isu ussäädösten mu ututtua 
koululla majoittautuminen osoittautui erit
täin hankalaksi. Onneksi kylästämme löy
tyi nopeasti monta ennakkoluulotonta per
hettä, jotka ilmoittivat pystyvänsä otta
maan vastaan ulkomaalaisia yöpyjiä. Kii
tos siitä ja ruokailuiden järjestämisestä!

Opettaja Heli Allonen haastatteli yhtä 
majoittajaperheen lasta, Hanna Arosta.

Millainen kokemus eestiläisten vierai
lu oli?

-Todella mieleenpainuva. Sain paljon 
uusia ystäviä ja kirjeenvaihtokavereita.

Keitä teille majoittui?
-Elis Vaher ja Mirell Pollumäe. Tun

sin Elisin jo entuudestaan kirjeenvaih
don kautta ja olen myös käynyt hänen 
kotonaan kouluvierailulla viime vuonna.

Mikä oli mieleenpainuvinta tai kivointa 
vierailussa?

-Yhteiset ajat kotona, jolloin pelasim
me ja yritimme saada toisistamme selvää.

Millaista yhteydenpitoa on ollut ja 
miten se jatkuu?

-Ennen tätä viimeistä vierailua kirjoi
timme Elisin kanssa toisillemme ja lähet- 
telimme paketteja. Nyt sain myös 
Mirellin sähköpostiosoitteen. Perheemme 
suunnittelee vierailua Etelä-Eestiin.

Vierailu osoittautui 
vähän liiankin lyhyek
si, koska vieraamme 
saapuivat ensimmäi
senä iltana hyvin my- 
häisellä laivalla. Toi
nen päivä kului Oh
kolan koululla, illalla 
polskimme Hyvinkään 
Sveitsin uimalassa ja 
vierailu päättyi koulu
päivään ja tervehdys
ten vaihtoon Hyökän
nummen koulussa.

Teksti ja kuva: vanhempaintoimikunta Teksti: Sari Tapper

T ulevaisuus

TdMMi JUURET
UrhiiujpäivI
Cíw inicM llI

Ohkolan koulun kuudes luokka on ikäluok
ka, joka on syntynyt v. 1994. Luokalla on 
ollut kotiseutuaiheinen projekti "Tulevai
suutemme juuret", jossa he ovat tutus
tuneet Ohkolan kylään.

Ennen yläasteelle lähtöä luokkaa 
kuullaan kylän osayleiskaavan valmis
telussa. Luokkaretket ja disko ovat suun
nitteilla.

Oppilailla on juuret, jotka ovat vah
vasti kiinni kotikylän maaperässä... toi
vomme, että myös siivet jotka kantaa!

"Turvallista matkaa aalloilla elämän, 
kanssa hyvän ystävän". Hyvää matkaa 
yläasteen haasteisiin.

Lauantaina 24.3.2007 Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunta järjesti "ulkoilu- 
päivän" Hyvinkäälle. Matka alkoi klo 10 
Ohkolan koulun pihalta, josta bussi otti 
matkalaiset kyytiin. Osallistujia oli 
bussilastillinen eli 48 henkeä. Kiitos kai
kille mukanaolleille, että saatiin reissu 
järjestettyä.

Suurin osa porukasta oli uimassa 
Sveitsin uimahallissa. Liukumäessä näytti 
olevan mukavaa ja osa uskaltautui 
ulkoaltaaseenkin, unohtamatta ihanaa 
saunan lämpöä. Kaksi rohkeaa lähti vie
lä laskettelemaan, vaikka mäen kunnos
ta ei ollut mitään takeita, koska ilmat 

olivat olleet jo niin lämpimiä. Suksi 
oli kuitenkin luistanut hyvin ja mu
kavaa oli heilläkin ollut. Takaisin 
koululla olimme puoli kolmen aikaan 
iltapäivällä.

Mukavaa kesänodotusta kaikille!
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Hyökännummen koulun

Teksti: Tarja Lähin Vtk

T ERVIISET
Syksyllä edustamani 6. luokka oli leirikou
lussa Merikarvian Koivuniemen Herrassa. 
Lantaa luotiin flanellipaitafiiliksellä, rapsu
tettiin eläimiä, valvottiin ja ilmeisen kivaa 
oli. Onhan se hienoa, että ala-asteellakin 
on jotakin mitä odottaa, mitä varten kerä
tään vuosia rahaa ja joka palkitsee uusilla 
kokemuksilla ja muistoilla.

Syksyllä vanhempaintoimikunta keräsi 
sinnikkäästi varoja toimintatilille pesu- 
ainemyynnillä sekä marraskuussa järjes
tetyllä kirppis-myyjäistapahtumalla. 
Tammikuussa ei ollut lumesta tietoakaan 
ja helmikuussa perinteiset Hyökkishulinat 
peruutettiin viime tingassa lumen vähyy
den pelossa. Ensi vuonna sitten, entistä 
ehompana.

Paikallislehdet uutisoivat kuinka Kuu
ma-kunnat puhuvat yhteistyöstä, me 
teimme siitä jo käytäntöä. Aloittava tu
tustuminen Kellokosken Ruukin koulun 
vanhempainyhdistyksen kanssa alkoi 
helmikuussa Milja Husun (Hero ry) 
kasvatusluennolla, jonka järjestelyihin 
osallistuimme. Mielestäni yhteistyö on to
della arvokas asia ollessamme näinkin 
lähellä toisiamme. Roinilan pellon kaa
va-alueelle toteutettava ala-aste tuo ra
jan ylittävän yhteistyön vieläkin lähem
mäksi ja tarpeellisemmaksi. Onhan ole
tettavaa, että oppilaita käy toistemme 
kouluissa entistä enemmän.

Huhtikuun lopussa pusersimme vielä 
VVappuhulinat, joiden tarkoituksena on 
herättää luokat keräämään tarvitsema
ansa rahaa omiin tarkoituksiinsa. Luo
killa on tosin erilaiset motivaatiot kerätä 
tai olla keräämättä.

Iloinen asia on, että opetussuunnitel
maan asetettu uimaopetus 2. ja 4. luok
kalaisille toteutuu sittenkin. Toivottavasti 
ennakkolupaukset pitävät ja toukokuus
sa näemme onnellisten lasten kasvoja 
heidän kiivetessään bussin uumeniin.

Koulun loputtua kajahtaa ala-asteel
le niin olennainen Suvivirsi. Haikeana lau
lan mukana ja siirrän nyt päättävän kuu
dennen luokan myötä puheenjohtajan 
nuijan seuraavalle. On aika katsoa ja 
miettiä mitä seuraava vuosi, yläaste ja 
nuoruus tuo tullessaan.

Lämmintä ja hyvää kesää kaikille toimi
kunnan jäsenille sekä toimintaamme 
tukeneille vanhemmille. Nautitaan kesästä!

Teksti: Kirsi Lindgren

T iedotusasiaa

Perinteiset risutalkoot ovat parhaillaan 
käynnissä eli erikseen m erkity ille 
keräyspaikoille saa toimittaa PUHDASTA 
PUUJÄTETTÄ . Keräyspiste itä ovat 
Kaivolantie-Suotie risteys, Pyydyskorven- 
tie-Miilupolku, Hyökännummentie-Oton- 
polku ja Rajatien pääty pellon reunas
sa. Tasalantie-Pistolantie risteystä ei 
maanomistajan toivomuksesta enää käy
tetä keräyspäikkana. Joihinkin pisteisiin 
on jo tuotu mm. kyllästettyä puuta, mitä 
ei kuormaan huolita. Ongelmajätteen 
tuoneet henkilöt toimittanevat tavaran 
pois. Risut haetaan 7.-8.5. kunnan toi
mesta, minkä jälkeen keräyspisteet saa 
oma-aloitteisesti siistiä. Lisätietoja an
taa pj Antton Hägglund puh. 040- 
5266462.

Hyökännummen

ASUKASYHDISTYS

Linjatie-Ohkolantie alkupään bussipy
säkille on anottu katosta tielaitokselta.

Hiekoitushiekat puhdistetaan Hyökän- 
nummella heti Mäntsälän keskusta-alu
een jälkeen.

Syksyllä pidetään uuden pyörätien 
avajaiset la 15.9. Asukasyhdistyksestä 
suunnitteluporukkaan ovat ilmoittautu
neet Tarja Kuusela-Nissinen ja Antton 
Hägglund.

Mitään tienvarsisiivoustalkoita ei yh
distys ole järjestänyt, vaan jokainen voi 
huolehtia vähintään oman kodin ympä
ristön siisteydestä.

Hyvää kesää t. Kirsi Lindgren (asukas
yhdistyksen tiedotusvastaava)

Teksti: Anton Hägglund

T ervehdys Hyökännummelta

Tammikuussa asukasyhdistyksemme 
hallitus kokoontui pohtimaan tulevaa toi
minnan vuotta ja sovittiin, että muuta
mista kansaa puhuttavista asioista täs
sä lyhyesti kirjotettaisiin.

* Skeittirampin osalta on sovittu, että 
talkooporukalla sitä korjataan ja aluetta 
siistitään. Paikka on mm. koululle mer
kittävä liikunnan lisä.

* Tulvavesiin Rajatien/Nummelantien 
risteymään on haettu ja saatu kunnasta 
määrärahaa tälle vuodelle 127000 euroa. 
Tarkoitus on putkittaa ojitus ja madaltaa 
ojia niin, että ne on turvallisia.

* Asuinalueemme osayleiskaavasta 
saa parhaiten tietoa www.mantsala.fi/ 
ymparisto/ymparisto_kaavoitus_yleis- 
kaavoitus. Kaavasuunnittelija Anita Paa
vola p.019-6890437. Osayleiskaava on 
valtuustossa hyväksytty oikeusvaikut- 
teinen kaava ja tehty vuoteen 2020 asti 
ulottuvaksi. Siitä selviää mm. väestön 
kasvutavoitteet, rakentuminen alueelle 
sekä tulevaisuuden laajentumissuunta.

* Kevyenliikenteen väylä valmistuu 
päällysteineen tänä kesänä ja avajaisia

on Ohkolan kyläyhteisön, Ohkolan ja 
Hyökännummen koulujen ja Hyökännum
men asukasyhdistyksen kanssa suunni
teltu vietettäväksi la 15.9. Alustava päi
vämäärä kutsuna rakentajalle tiehallin
toon (Uudenmaan tiepiiri) sekä kuntam
me liikuntatoimeen on suullisesti jo esi
tetty.

Avajaisista tiedotetaan lähempänä 
ISOILLA kirjaimilla.

* Terveysaseman laajentumishank- 
keessa etelä mä ntsälä Iäiset tulevat saa
maan noin 2000 asukkaalle peruspalve
lut (ei neuvolapalveluita) Kellokoskelta 
ensi syksystä alkaen. Tuusulan kunnan
hallitus on hyväksynyt ostopalvelusopi
muksen kuntamme kanssa.

Näin sen ollakin pitää! Yhteistyön es
teenä ei kuntarajat tulisi olla! Kyllä ne 
rajat paperilla pysyy.

Nyt lähipalveluina tulee ihmisten elä
mä helpottumaan ainakin 20 km matkan 
osalta.

Mahottoman upeeta kesän alkuva. 
Nautitaan nyt väliin lämmöstä ja luonnon 
upeista väreistä!

9

http://www.mantsala.fi/


Teksti: Eija Hynninen

N C C  n  l o u h o s h ä n k e

O hkolan

KYLÄTOIMIKUNTA

Kaukasissa Hyvinkään puo le lla , M äntsä län rajan vä littöm ässä  läheisyydessä 
Kivistönkulmalla on kallioalue, jolle NCC hakee lupaa louhia kalliota.

Asia tuli julkisuuteen alkuvuodesta kun 
Uudenmaanliiton vaihekaavan luonnos oli 
nähtävillä. Tuossa luonnoksessa tämä 
Tapionkallion alue on esitetty maa-aines- 
ottoon soveltuvana kallioalueena ominai- 
suusmerklnnällä "kovaa kiveä". Joka tar
koittaa, että kiviaines on arvokasta kivi- 
laatua. Alue on ollut geologien tiedossa 
jo kauan. Nyt kun penkka-hiekkavaraton 
käytetty loppuun, suuri mielenkiinto koh
distuu kallioihin.

Tällaisen toiminnan aloittaminen ei ole 
itsestäänselvyys, vaan asiaa ohjaa lain
säädäntö ja laaja lupamenettely. Tarvi
taan maa-aineksenottolupa, jonka myön
tämisestä päättää Hyvinkään ympäristö
lautakunta. Ympäristöluvasta päättää Uu
denmaan ympäristökeskus.

Nämä luvat ovat nyt haussa. Luvan 
käsittelyssä on kuultu eri tahoja mm. 
naapurikuntia. Mäntsälän ympäristölau
takunta on ottanut asiaan kielteisen kan
nan. Perusteluna on, ettei pitäisi avata 
uutta maa-ainesottoa, vaan käytettäisiin 
jo aloitetut louhosalueet loppuun asti ja 
niille voitaisiin sallia laajenemisvaraa. 
Esim. Nummen-alue, jossa suunnitellaan 
nyt pohjaveden alaista kallioaineksen 
louhintaa. (Kuulostaa hurjalta!) Myös Hy
vinkään ja Tuusulan ympäristölautakun
nan kanta on kielteinen hankkeelle. Asia 
on kerännyt ennätysmäärän huomautuk
sia, yhteensä 350kpl. Joten niiden käsit
telyssä mennee aikaa. Jotakin päätöksiä 
asiasta voi odotella aikaisintaan ensi syk
synä. Päätökset alistetaan valitusmenet
telylle.

Tapionkallion kiviaines on kovaa ki
veä, jota hyvälaatuisena tarvitaan mm. 
asfaltin raaka-aineeksi sekä raidesepe
liksi. Kovaa kiveä käytetään harkiten. 
Ainesta murskattaisiin varastoon ja kul
jetettaisiin sitten kohteisiin tarpeen mu
kaan. Nummen alueella louhitaan peh
meää kiviainesta massamääriä.

Ohkolan kannalta asia on merkityk
sellinen; Nyt haussa oleva alue (5 ha) 
sijaitsee Hyvinkään puolella ja on pinta- 
alaltaan pieni kohde. Kallio alue jatkuu 
Mäntsälän puolelle, 2/3 tuosta alueesta 
on Ohkolan peruskalliota. Jos lupa myön

netään, louhoksen laajeneminen on to
siasia.

Kalliokiviaineksen otossa maiseman 
muuttuminen ympäristöarvoineen on lo
pullinen. Kallio on uusiutumaton luonnon
vara. Toiminnasta aiheutuu melua, täri
nää, rekkaliikennettä, pohja-ja pintavesi 
vaikutuksia jne. Toisaalta jokainen meis
tä käyttää louhostuotteita rakentamises
sa ja juuri tuota kovaa kiveä esim. asfaltti- 
teitä pitkin kuljettaessa.

Kerroin tässä sen tiedon, joka faktana 
on minulle kerrottu. (Mäntsälän ympä
ristösihteeri KarariinaSerenuiksen kanssa 
keskustelu 16A, aikataulutiedot puheli
mitse 17.4. Hyvinkään ympäristösihtee
riltä sekä netin kautta pöytäkirjoista ja  
Kaukasten asukasyhdistyksen sivuilta.)

Toisaalta juuri kuulin, että 80-luvulla 
tehdyn tutkimuksen mukaan kyseinen 
kallioalue olisikin 2.luokan kiveä!?Herää 
kysymys...mistä onkaan kysymys?

Gasum O y =n maakaasuputki
SUUNNITELMA
Toinen laaja hanke esiteltiin Kaukasissa 
maanomistajille ti 17.4. Kartta-aineistoon 
perustuva suunnitelma on, että vuosina 
2008 -2009 rakentuisi maakaasuputki- 
yhteys Mäntsälästä Hirvihaaran kompres- 
siasemalta Siuntioon. Putki olisi 5000 mm 
kokoinen 90 km pitkä oikoputki. Lisäksi 
rakennettaisiin haaraputki Lohjalle.

Esitetty päälinjaus on ollut maakun- 
takaavassa jo 90-luvulla.

Ohkolassa suunniteltu linja halkoo 
laajoja pelto-, metsä- ja talouskeskus- 
alueita Kivistönkulmalla ja Keravanjärven 
metsäkulmalla. Osallisina jälleen laaja 
luontoalue ja monen eri maanomistajan 
tilukset.

Tilaisuudessa jaettiin karttatietoa ja 
esiteltiin papereilla hankkeen vaikutuk
set sekä pelto- että metsäalueilla. Maan
omistajille oli jaossa myös paperi, jossa 
voi antaa huomautuksen maakaasuput
ken MPCP Mäntsälä-Siuntio alustavasta 
suunnitelmasta 26.4. mennessä.

Suunnitelmat ovat alustavia ja ne on 
tehty pelkkään kartta-aineistoon perus
tuen. Nyt yhtiö hakee hankkeelle tutki-

muslupaa Etelä-Suomen lääninhallituk
selta. Hakemusasiakirjat olivat esillä Hy
vinkään kaupungin ympäristökeskuk
sessa ja Mäntsälän palvelupiste Vinkissä, 
Heikinkuja 4:ssä 30.4. asti.

TEKEEKÖ JATKUVA TALOUSKASVU 
IHMISIÄ ONNELLISEMMAKSI?
Yhteistä näille kahdelle isolle hankkeelle 
on, että isot yhtiöt jyrää ja raha haisee. 
Asia julkistetaan, kun suunnitelmat ovat 
jo pitkällä ja muistutustenjättöaika ylei
sötilaisuuden jälkeen on lyhyt. Annetun 
informaation kieli on vaikeasti avautuvaa. 
Esimerkkinä;"Lunastustoimitus on lu- 
nastuslupaanja lunastuslakiin perustu
va kiinteistötoimitus, johon toimitusmää- 
räyksen antaa lunastusluvan perusteel
la maanmittaustoimisto. Toimituksen 
suorittaa lunastustoimikunta, jonka jä 
seninä ovat toimitusinsinööri ja  kaksi 
kyseisen kunnan uskottua miestä. Toi
mituksen aloittamisesta tiedotetaan ku
ten kiinteistötoimituksesta on säädetty". 
Minä ainakin tarvitsen vähintään ne 
uskotut miehet avukseni. Ketähän ne 
mahtaa olla? Isoja asioita. Aina on olta
va valppaana...kukin omien voimavaro
jensa mukaan. Yhteistyöllä onkin jo sit
ten isompi vaikutus.

Asiat kokosi kylätoimikunnan valtuut
tamana, Eija Hynninen

O sayleiskaavasta
Kylätoimikunta oli retkellä kaavoittajan 
kanssa 27.3. Tuolloin kiersimme eri 
kulmakuntia ja toimme ajatuksiamme 
kylän näkövinkkelistä.

Kaavaluonnos tulee nähtäville syksyl
lä, jolloin on kyläkokouksen järjestämi
sen aika. Jotta tiedonkulku asioista olisi 
ajanhermolla, tulisi kylätoimikunnalle 
laatia kotisivut. Onko sinulla kiinnostus
ta? Yhteydenotot 050-5939683/Eija
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Teksti: Lea Kotiluoto

T o im in takausi

SYYSKUU 2006 - HUHTIKUU 2007

O hkolan

D iakoniapiiri

Vähäluminen talvi mennä hurahti nope
asti monenlaisen toiminnan merkeisssä. 
Olemme kokoontuneet virkistyspäivään 
kuukauden kolmas keskiviikko syyskuus
ta huhtikuuhun 8 kertaa vuodessa kym
menen vuoden ajan ja edelleen tämä 
tapa jatkuu. Aina on virkistyjiä tullut. 
Olemme nauttineet yhteisestä ateriasta 
ja toinen toisistamme. On vaihdettu mie
lipiteitä, kerrottu omat kuulumiset, ilot 
ja murheet. Jaettu ilo on kaksinkertai
nen ilo ja jaettu suru puolittuu, kun voim
me sen kertoa toiselle. Yhdessä lauletut 
laulut tuovat mieleen muistoja elämän- 
matkan varrelta ja virret tuovat lohtua 
ja siunausta tähän päivään. On jum
pattu, että pysyisimme toimintakykyisinä

ja verenpaineet mitattu ovatko arvot koh
dallaan.

Hyökännummen kerhotalossa on ol
lut puuroaamiaisia neljä kertaa yhdessä 
perhekerhon kanssa. Tällöin eri suku
polvet kohtaavat, ja ilo on molemmin
puolinen.

Kotien ovet ovat avautuneet virsi- 
lauluilloille, joita on ollut neljä kertaa. 
Kiitos niille kodeille, joihin olemme saa
neet kokoontua laulamaan.

Syntymäpäivien merkeissä olemme 
vierailleet pienen lahjan kera 16 henki
lön luona.

Yhteisvastuukeräys suoritetaan lista- 
keräyksenä, joka jatkuu edelleen. Arvi

oitu tulos vähän yli 2000 euroa, josta 10 
% tulee oman kylän diakoniatyölle.

Seurakunnan järjestämälle kurssille 
"Paikkani seurakunnassa" osallistui kol
me toimikunnan jäsentä.

Uutena toimintamuotona on kirjalli
suuspiiri, joka kokoontuu Ulpu Leinon ko
dissa kerran kuukaudessa sovittuna päi
vänä.

Kinkereihin osallistui väkeä "tuvan täy
deltä". Veisata osattiin erinomaisesti, eikä 
kukaan joutunut pöydän alle. Kinkereillä 
vallitsi kaikinpuolin leppoisa tunnelma.

Kaikkiin näihin tilaisuuksiin osallistui 
toimintakauden aikana yhteensä 927 
henkilöä.

Teksti ja  kuva: Tanja Lundsten

V irkistyspäivä

Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö kevät- 
virsiä Ohkola kaikaa. Suli hanget, teillä 
hetkeksi loppuu tää työ, sini laine jo  lyö 
ja  jo  vaikeni yö. Nyt on lämpimän kiitok
sen aika. Teiss on mainio virkistyksen 
taika!

Eläkeläisten perinteiselle virkistys- 
päivälle 18.4. oli saapunut noin 50 elä
keläistä tapaamaan toisiaan hyvän ruu
an ja yhdessäolon merkeissä.

Päivä alkoi seurakunnan puolesta 
saapuneen Ulla Saksan hartaushetkellä. 
Ruokailu kuului ohjelmaan ja siihen me
nikin noin tunti, kun kaikki vaihtoivat kuu
lumisia toistensa kanssa ja nauttivat rau
hassa tarjoilusta.. Jani Lammela oli ker
tomassa ja kysymässä mielipiteitä kimp- 
su-kyydistä. Hynnisen Eija jumppautti 
perinteisesti koko porukan ja veren
paineet myös pystyi mittauttaa Pirjo Le
polalla. Mallu Koponen toi kevään vies
tin runojen muodossa ja oli tyytyväinen, 
että yhteys ohkolalaisiin säilyy vielä, vaik
ka hän onkin nykyään Tikkurilan seura
kunnan palveluksessa.

" Nyt seuraa kunniamerkkien jako; 
Mainiot emäntämme ovat keittäneet, 
paistaneet ja kantaneet pöytään talven 
virkistyspäivinä sen seitsemät sortit ja 
isäntämme ovat avustaneet monen
moisissa tehtävissä. Me toivomme, et
teivät emännät ole polttaneet näissä töis
sä käsiään. Ja siinä toivossa, ettette vas
takaan polta, haluamme ojentaa teille 
nämä 1 luokan patalaput laulun kera; 
paljon kiitoksia kaikesta hyvästä!"

Oli myös arpajaiset ja säestäjä Tapani 
Rautasuo sai oman palkinnon; lapaset.

'Tass on kintaat kanttorille taitavalle Ta
panille laulattajalle laatuisalle soittajan 
sormia suojaamaan, pahemmilta pakka
silta!"

Seuraavaksi harjoiteltiin virsiä ja ko
raalikuoron lauluja kirkkopyhää varten, 
joka oli 29.4.

Virkistyspäivä päättyi kevätlaulujen 
kavalkaadiin ja täytekakku kahveihin.

Ensi elokuun syysretki Tampereelle 
on ensimmäinen virkistyspäivä taas syk
systä alkaen.
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Teksti ja kuvat: Tero Rantanen

M ETSÄSTYSSEURALTA

M etsästysseura

Harjoitusammunnat käynnissä: 
vasemmalta Hemmi Vilja, 
Toivo Vilja ja  Tapio Kivistö

Koirat k i in n i  maastossa!
Luonnonvaraisten eläinten ja lintujen 
lisääntymiskausi on alkanut ja luonnolle 
on annettava tätä varten asianmukainen 
rauha. Koirat on pidettävä kiinni maalis
kuun alusta elokuun 19. päivän loppuun. 
Kiinnipito tarkoittaa käytännössä sitä, että 
koira on oltava välittömästi kytkettävissä. 
Mikäli koira on irti ohjaajansa läheisyy
dessä, mutta ei välittömästi tottele oh
jaajansa käskyä havaittuaan jonkin eläi
men, linnun tai mielenkiintoisen hajun, 
niin tällöin koira ei ole lain tarkoittamas
sa mielessä kytkettävissä.

Lain vastaista on siten esim. menet
tely, että annetaan koiran olla vapaana 
ulkoiltaessa kylän metsäteillä. Metsästys
seura tulee kiinnittämään erityistä huo
miota koirakurin noudattamiseen metsä
teillä, sillä niiden varsillahan pesivien lin
tujen ja poikivien eläinten häiriintyminen 
on erityisen todennäköistä.

HlRVIKILPAILUN TULOKSET
Metsästysseura järjesti jäsentenväliset 
hirviammuntakilpailut 14.4. Kilpa käytiin 
ensimmäistä kertaa EKO-Aims-kiväärillä, 
jollainen seuralle hankittiin harjoitus- 
ammuntakäyttöön alkuvuodesta. Ase toi
mii infrapunasäteellä eli sillä ei ammuta 
mitään lentävää luotia tms. Ase, jos sitä 
sellaiseksi voi edes kutsua, on siten tur
vallinen ja täysin meluton. Kivääri onkin 
ollut jäsenten keskuudessa ahkerassa 
harjoitusammuntakäytössä koko kevään 
ajan.
Kilvan tulokset:
Kilpasarja:
1) Asko Tiainen, 81,7 p. 2) Mika Hannula 
77,5 p. 3) Jukka Hannula 74,6 p. 4) Ilkka 
Hemmilä 74,3 p.
Eräsarja:
1) Seppo Lepola 70,0 p. 2) Hermanni 
Tapper 62,7 p. 3) Heikki Viljamaa 61,9 p. 
4) Tero Rantanen 59,3 p. 5) Kalervo Hovi
55,7 p.

Hirvimiehet siirtyvät "ulkoruokintaan" 
eli ulkoampumarataharjoitteluun 27.4, 
jolloin oli ensimmäiset oikeat kivääriam- 
muntaharjoitukset Hirvihaaran radalla. 
Harjoituksia jatketaan sitten läpi kesän 
aina syksyn hirviotteluun Kellokosken 
Metsästysseuraa vastaan, omiin mesta- 
ruuskilpailuihin ja itse hirvijahtiin.

R iistanlaskenta 3.3.
Metsästysseura suoritti alueellaan hirvi
en ja eräiden muidenkin eläinten talvi- 
laskennan maaliskuun alussa. Laskenta 
saatiin suorittaa suotuisissa olosuhteis
sa, sillä muutamaa päivää aiemmin oli 
satanut uuden lumen, joten jäljet olivat 
hyvin luettavissa.

Laskenta käsitti kylän koko alueen ja 
kaikki merkittävät metsäalueet tutkittiin. 
Hirviä löytyikin n. 30 kappaletta, mikä 
vastaa edellisvuoden tasoa. Myös valko-

häntä- ja metsäkauriskanta oli edellis
vuoden tasolla. Julkisuudessa olleet väit
teet metsäkauriskannan räjähdysmäi
sestä kasvusta eivät ainakaan Ohkolan 
alueen osalta näyttäisi näin ollen pitä
vän paikkaansa. Liekö sitten ilveksillä ja 
susillakin asiassa vaikutuksensa.

Tero Rantanen
email: tero.rantanen@kolumbus.fi
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Teksti: Arja Alanko

Märtan vinkit

Kirjat kiertoon
Kirjahyllystä poistetut kirjat voi viedä 
Järvenpään kirjaston kierrätyspistee
seen, joka on Järvenpää-talon puoleises
ta ovesta tultaessa heti oikealla.

Sinne voi jättää kirjoja ja sieltä voi 
vapaasti poimia mukaansa hyllykössä ole
via kirjoja. Kirjastokorttia ei tarvita. Kai
kenlaiset ja kaikenkieliset kirjat tuntuvat 
löytävän lukijansa nopeasti. Valikoima ja 
kirjojen määrä vaihtelee tietysti päivit
täin.

Ehkä Mäntsälän kirjastossakin esittä
mäni ehdotus kierrätyspisteestä joskus 
toteutuu...

Teksti: Kerttu Tapper ja Elma Ahtiainen, kuva: Eija Hynninen

Tuovi Leino

Tuovi Leino (92v) on vanhimpia vielä kylässä asuvia ohkolaiaisia.

Kirjoitussarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Kauanko olet asunut 
O hscolassa?
Tulin vuonna 1940 avioliiton kautta 
Sääksjärven kylästä toiselta puolelta 
Mäntsälää. Vihkiminen oli kotona ja sen 
jälkee, ku siin istuttii, ni rovasti Vuorela 
kysy, että miltäs se nyt tuntuu akkana 
olo. Siihen aikaa ei sen kummempia 
häämatkoja tehty myökii polkupyörillä 
ajettii Sääksjärveltä Ohkolaan häitten 
jälkeen, että semmonen se häämatka. 
Täällä sitä on oltu 66 vuotta. Aika pit
kään tehtiin kaikkia maatalon töitä. Sota-

aika oli vaikea, ku Matti oli sodassa ja 
piti yksin vastata kaikesta. Sitte oli vielä 
pienet lapset siin pyörimäs, vaikka olihaa 
niit apulaisia silloin helpompi saada ku 
nykyää.. Ku lehmät hävitettii ja tilanpito 
lopetettii, kävin kotiavustajakurssin ja 
ehdin vielä olla 6 vuotta kotiavustajana. 
Eläkkeelle jäin 63 vuotiaana.

Yksi Tuovi Leinon harrastuksista 
näyttäisi olevan käsityöt. Seinillä on ryi
jyjä ja täkänöitä. Kangaspuutkin ovat 
vielä paikoillaan, vaikka niissä ei nyt ole 
mitään työn alla.

M it ä  h a r r as ta t  n yt
ELÄKEPÄIVILLÄ?
Ei aika tule pitkäksi, vaikken enää kudo 
mitää kangaspuissa. Kudon sukkia ja rat
kon sudokuja. Naapurissa asuva lapsen
lapsenlapsi ekaluokkalainen Iiris käy aina 
välillä pitämässä mummulle koulua tai 
kerhoa. Siinä saattaa vierähtää useam
pikin tunti.

M iten  O hko lan  k ylä  on 
MUUTTUNUT NÄIDEN YU  6 0  
VUODEN AIKANA?
Kun tulin, täällä oli kauppoja, posti ja 
pankki. Siitä minä olen vihanen, että se 
Väinöläkii meni pois. Minun isäni oli 
aikoinaa kirkolle Väinölää perustamas
sa ja liitti meidät lapsetkii kaikki jäseniks. 
Ku ne veivät kaupan pois, ni minä menin 
kirkolle ja erosin Väinölästä. Sekii mi
nua harmittaa, että pankin veivätten pois. 
Minun appeni Kaarlo Leino oli ollu sit pe
rustamassa ja oli ensimmäinen Osuus- 
kassan hoitaja. Olihaa siin muitakii 
Ohkolan isäntiä sit perustamassa ainakii 
Haapasaaren Iisakki ja Mankisen Aate, 
ja se pankki toimi alkuaikoina tässä ta
lossa.

Tuovi Leino on hyväkuntoinen. Hän oli 
valmistanut meille haastattelijoille lam- 
maskaalia ja kertoili lounaan lomassa vilk
kaasti paljonkin vanhoja asioita. Mielessä 
alkoivat soida laulun sanat" Luottamus 
Luojaan on turvana".

13



V uoden 2007 lehdet ilmestyvät seuraa
vasti:

1. num ero : helmikuun  alku 

(aineisto toimitettava 15.01.2007
MENNESSÄ)

2. num ero : toukokuun  alku 

(aineisto toimitettava 15.04.2007
MENNESSÄ)

3. num ero : elokuun puoliväli 

(aineisto toimitettava 31.07.2007
MENNESSÄ)

4. num ero : lokakuun alku 

(aineisto toimitettava 15.09.2007
MENNESSÄ)

5. numero: JOULUKUUN ALKU 

(aineisto toimitettava 15.11.2007
MENNESSÄ)

Sähköpostiosoite on
ohkolansanomat@gmaii.com

Päätoimittaja:
Tanja Lundsten, p. 040 707 7329 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti:
Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Jakelu: Yhdistysaktiivit

Hyökännummen jakajien yhteyshenkilö: 
Kirsi Lindgren 040 524 8862 

Ohkolan maantienvarsi:
Päivi Lindell 040 569 7609 

Vähäkyröntie:
Susan Alho 040 716 8010 

Vähäkylä ja Arolan kylätie:
Vesa Pirjola 050 381 9234 

Keravanjärventie kylältä Hankotielle: 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Kannisto ja Vanha Pirjola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja Kivistönkulma:
Heli Allonen p. 040 763 8911

Lisäksi kylälehtiä saa Nuorisoseurantalolta, 
Hyökännummen Kilakasta, Jaffa-kioskilta, 
Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta 
Vinkistä.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mah
dollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 10 eur 
/ vuosikerta.

Lehteä ha llinno i Ohkolan kylän 
yhdistyksistä muodostuva kylälehti- 
toimikunta, johon kuuluvat:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä,
Tarja Lähin Hyökännummen koulun van- 
hempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Satu Latostenmaa Ohkolan Diakonia- ja 
lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempain- 
toimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikun
nasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseu
rasta, -
Heli Allonen ja Tanja Lundsten Ohkolan 
Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

V u o k r a t t a v a n a  

KAHVI- JA RUOKA-ASTIASTO 
KEVÄÄN JA KESÄN JUHLIIN.

Ohkolan Maamiesseura 
Satu Latostenmaa 

p. 019 688 9330, 040 5818605

MEERI PITOPALVELU
0 1 9  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 8 7  
Puu s te l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

Hosenqvistin MonitoimtyaCveCu Ay

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mnantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

VE HITAS
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenm aan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038 , 
email: kari.peussa@ m sovnet.com  

P Y Y D Ä  T A R J O U S

Planiatalo
E N E R G I A T E H O K A S  L Ä M P Ö K O T I

Taiomyynti:Ari Kivi virtaJärnefeltinkatu 1104400 Järvenpääari. ki vi vi rta@plani atalo.fiP. 040 840 3069

PLUS-RUNK0 2 40  MM 

SEINÄN U-ARVO 0,166 
SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KAMI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEÖRAKOMTt J. RÄUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. 019 6889 150

A & T Lamio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 559 / Marko

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

© J ä r m n p ä ä n

LUKKO  O Y ^ I
Alhotie 14 Keskustie 8 m
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä J f #
puh 020 743 7560 puh 020 743 ^§3

www.jarvenpaanlukko.fi

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteilie 
■ kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

T A LO - J A  H U V 1LÄ M Y Y N T D
Kastelli-kauppias

Tapio Rantanen 
puh. 040 767 2942 

SOITA!

KASTELLI
J Ä R K E V IN  T A P A  T E H D Ä  K OTI

T A R V I T S E E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Haline

MompmoHsta koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

Vir i Tarvitsetko
uy

Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy
Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puutyö fsmo Salminen

Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959 
(019) 688 9029
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Method Method Putkisto kurssit
M ethod  Putkisto on kehonhallinta m enetelm ä, 
jonka avu lla  a v a a t  jänn ittyneet ja  kireät 
lihakset. Kohennat syväjum palla  ryhtiä. 
Parannat lihastasapa lnoa ja hengitystekniikkaa. 
O p e ttaa  om an  kehontuntem usta. Sopii kalkille.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseilleni: 
Lisätiedot :
Mlnja Tuominen gsm. 0400-818368 
www.methodPutkisto.com/miniatuominen

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A  6,00100 HM, p. (09) 622 1810

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

Tullasisia ideoita...
Järvenpään

K U K K A T A LO
AlhuBe S, 04430' Jänninpä», 0*8797070. h M M t  a rk  980, ia 84 8, su 918

Koski kello Oy
04500 kellokoski
X  \

pud. (09) 284 570
%etfo-ja fjufta-aCan sekä [adjatavaroicken erikois dike 

Luotamme Caatuun

Kellokosken Sivuapteekki
palvelee arkisin 9.30 - 17 

puh. 09 -  284 511 
T ervetu loa !

L ä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 B, Mäntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselinten sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erilaisiin ihottumiin

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe
Puh.tunti ma - pe

klo 8.00 -16.00
klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Satu Haakanen
040 531 ©681

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

K e l l o k o s k e n  I u k k a

Vanha Valtatie 197 

04500 Kellokoski ms 
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16 ja su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidonta elut

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* kotiesittelyt * lahjakortit 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 

_______ email: anneli.eerola@leona.fi
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