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Teksti: Maija Vidqvist [Pääkirjoitus

K oulukuljetukset O hkolassa

KEHITYKSEN TEILLÄ

Kuljetusoppilaiden vanhemmat Ohkolas
sa ja kunnan opetustoimi joutuivat tänä 
syksynä uuden tilanteen eteen, kun 
koulukuljetusten hoito siirtyi Ohkolassa 
uudelle yritykselle.

Kylässä oli vahvaan juurtunut tapa 
toimia; lapset oli kymmeniä vuosia haet
tu pääteiden varsilta tai sovituilta nouto- 
paikoilta samoihin aikoihin samassa jär
jestyksessä. Tänä syksynä moni asia oli 
toisin.

Pitkät koulupäivät
Ensimmäiset koteihin ilmoitetut ajat so
tivat myös perusopetuslakia vastaan 
(perusopetuslaki 32§).

Uskallan väittää, että odotusaikoi- 
neen osalla lapsista koulumatkaan käy
tetty aika ylitti tuon säädetyn enimmäis
rajan, 2,5 h. Näin viiden tunnin koulupäi
vä saattoi pidentyä kahdeksaan tuntiin.

Osaltaan väärin tehdyt aikataulut joh
tuivat tiedon puutteesta. Ne oli tehty 
kotiosoitteiden perusteella, reitit sekä 
lapset olivat kuljettajalle vieraita, lasten 
osoitelista oli puutteellinen ja kuljetus- 
oppilaiden listaan tuli uusia nimiä vielä 
maanantaina 13.8., kun koulu alkoi tiis
taina 14.8.

Nyt aikataulut on ensimmäisten "säh- 
linkiviikkojen"jälkeen uusittuja kuljetuk
set sujuvat jo kohtuullisesti. Miksi asia 
sitten koetaan tärkeäksi ja miksi tästä 
on syytä vielä puhua? Koulukuljetusten 
sujuvuus ja ennakoitavuus on kuljetuk
sen piirissä olevien lasten tae käydä kou
lua tasa-arvoisesti muiden oppilaiden 
kanssa.

T ulkin taa
Perusopetuslain tekstin osaavat kaikki 
lukea oheisesta linkistä. Myös sen tul
kinnasta on keskusteltu Ohkolassa.

Osa kunnista on selkeyttänyt sitä niin, 
että kodin ja pysäkin välille ei pääsään
töisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka 
on lyhyempi kuin koulukuljetuksen jär- 
jestämisraja, ellei koulumatkaan käytetty 
aika ylity.

Näin on toimittu jo vuosikaudet Ohko
lassa. Lapset ovat kulkeneet hakupysä- 
keille kelistä riippuen kävellen, pyörällä 
ja potkukelkalla. Näin taksissa matkat- 
tu/kuljetukseen käytetty aika on saatu pi
dettyä kohtuullisena.

Myös Valtioneuvoston oikeuskansleria 
on pyydetty tutkimaan lähinnä Pohjois- 
ja Itä-Suomen harvaanasutuilla alueilla 
koulumatkoja ja niihin käytettyjä aikoja. 
Kertomuksessaan/Valtioneuvoston oi
keuskanslerin kertomus v. 2000, Helsin
ki 2001./ oikeuskansleri toteaa hyvin, että 
pitkät koulumatkat saattavat aiheuttaa 
niiden kohteena oleville oppilaille (eri
tyisesti pienille lapsille) muihin verrattu
na kohtuuttoman ylimääräisen rasitteen 
ja että pitkä koulumatka ei voi olla vai
kuttamatta oppimistuloksiin. Asiaan liit
tyy luonnollisesti Mäntsälässäkin run
saasti esillä ollut kyläkoulujen lakkaut
taminen.

O ikeuskanslerin näkökulma
Lainaan tähän kirjoitukseen suoraan oi
keuskanslerin kertomusta, sillä siinä tuo
daan esille hyvin lapsikeskeinen ja inhi
millinen näkökulma.

"Koulun lakkauttamisella ei aina saa
vuteta yhteiskuntaa hyödyttävää koko
naissäästöä, kun lasketaan mukaan kaik
ki seurannaisvaikutukset. Tämän vuoksi 
koulun säilyttämistä turvaavat vaihtoeh
dot tulisi pyrkiä tarkoin selvittämään ta
loudellisten ja  muidenkin vaikutusten 
osalta.

Kouluverkon harveneminen on ensi
sijassa yhteiskunnallinen, mutta samal
la myös oikeudellinen epäkohta koulu
tuksen tasa-arvoisen saatavuuden kan
nalta. Koulumatkojen enimmäisajat on 
säädetty perusopetuslaissa. Kunnilla on 
niiden osoittamissa puitteissa harkinta
valta kouluverkosta päättäessään.

Kuitenkin kahden ja  puolen sekä kol
men tunnin päivittäistä matkaa voidaan 
pitää koululaiselle varsin rasittavana. 
Mielestäni on arvioitava, toteutuuko täl
löin perusoikeus opetukseen siten, että 
se sisältää aidon mahdollisuuden saada 
opetusta ja kehittää itseään, vai vievätkö 
päivittäiset 2— 3 tunnin matkat koululai
sen voimat niin, ettei oikeus opetukseen 
voi toteutua."

T ulevaisuus
Ohkolassa jatkettakoon edelleen hyväs
sä yhteisymmärryksessä koulukulje
tusten järkeistämistä nyt, kun on alkuun 
päästy.

Keskusteluista saatua oppia voisi kun
ta käyttää yleisesti kaikissa hankinnois
saan. Ennen hankinnan aloittamista kun
nan vastuuhenkilö järjestää palvelun tai 
tilan käyttäjien kanssa palaverin, jossa 
he kertovat, mitä tarvitaan, miten en
nen on toimittu ja mitä tulee ottaa huo
mioon. Kunnan on tultava asiakkaansa 
luo.
P erusopetuslaki 32 § /1/
( h t t p ://w w w . f in l e x . f i/f i/la k i/a j a n t a s a /

1998/19980628)

Kello 10 paikallinen 
bändi avasi upealla 
rokahtavalla musiikkina 
Hyökännummen kou
lulla kevyenliikenteen 
väylän avajaiset, josta 
lisää sivulla 4.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/


Hyökännummen koulu

Syysloma
vko 43

Joulumyyjäiset ja kirppis
25.11. klo 10-13 Hyökännummen kou
lulla. Paikalla lisäksi mm. puffetti ja ar
pajaiset. Tervetuloa kaikki!
Järjestäjänä koulun vanhempaintoimi- 
kunta.
Pöytämaksut: luokkatoim ikunnat 5 
euroa, muut 10 euroa.
Varaukset: Mimmi Tervonen p. 044 502 
7231 tai vanhempaintk@luukku.com.

Hyökännummen koulu:
www.peda.net/veraja/mantsala/hyo-
kanummi

* *

O hkolan  D iakonia- ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Puuroaamiainen
7.11. klo 9.30 Hyökännummen kerho- 
talossa Tasalantie 2

Eläkeläisten virkistyspäivät
ke 17.10., 21 .il. ja 19.12. klo 12-15 
Ohkolan nuorisoseurantalolla.
Kyytiä tarvitsevat, soittakaa klo 8 jälkeen 
p. (019) 688 9240.

Virsilauluillat
to 1.11. klo 18.30 Saimeja Heikki Pora- 
sella Poutalantie 10.

Kauneimmat joululaulut ja 
myyjäiset
la 15.12. klo 15

Kyytiä tarvitsevat, soittakaa p. (019) 688 
9156 tai 0400 988 878 / Kotiluoto.

O hkolan  M artat

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

* *

O hkolan  N uorisoseura  ry

Teatteriretki Riihimäelle
pe 26.10. Lähtö klo 17, Rysänpäältä-ko- 
median näytös alkaa klo 19. Lue lisää s.
6 .

Sääntömääräinen syyskokous
ti 27.11. klo 18.30 seurantalolla.
Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetul
leita!,

* *

O hkolan  OKA

OKA: n syyskokous
ke 10.10. klo 18.30 Ohkolan koululla. 
Kesän maastojuoksujen ja yleisurheilu- 

kilpailujen palkintojen jako on ennen 
kokousta klo 18 alkaen. 
Syyskokouksessa on mahdollisuus sovit
taa ja tilata verryttelypukua. 
TERVETULOA!

Sählyvuorot
ti klo 18 jälkeen sekä ke klo 17-18.

Miesten sähly
ti klo 20 Hyökiksen koululla.

Naisten sähly
to klo 19 Ohkolan koululla.

Miesten lentopallo
to klo 20 Ohkolan koululla.

H yökännum m en  a s u k a s y h d is t y s  r y  
e t s i i  O h ko la n  k ylä sa n o m ien

TEOSTA KIINNOSTUNEITA MUKAAN 
TOIMINTAAN. KAIKKI ALUEEN 

ASUKKAAT OVAT TERVETULLEITA 
KIRJOITTAMAAN LEHTEEN JUTTUJA, 

MUTTA TARVITSISIMME LISÄJOUKKOJA 
LEHTITOIMIKUNTAAN 

SUUNNITTELEMAAN TULEVIEN LEHTIEN 
SISÄLTÖÄ JA KAIKKEA LEHDEN TEKOON 

LIITTYVIÄ ASIOITA. MAHDOLLISUUS 
OSALLISTUA MARRASKUUSSA 

KAMERAKURSSILLE. MYÖS 

VARAJAKAJIA TARVITAAN LISÄÄ
H yökännum m en  a l u e e l l e . 

Y h t e y d e n o t o t

K ir s i  L in dg ren  040 524 8862.
V _____

f
T u e  H yökän n um m en

\

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN 
TOIMINTAA MAKSAMALLA HALUAMASI 

SUURUINEN KANNATUSMAKSU 
TOIMIKUNNAN TILILLE

509230-263063.
K a i k k i  r a h a t  k ä y t e t ä ä n  k o u l u n

OPPILAIDEN HYVÄKSI.
V ________ ____________F

r ~     ....... ................................- \
OKA:LLA JASENKAMPPANJA

S eu r a n  jä s en m ä ä r ä  on  o l l u t

VIIME VUOSINA HIEMAN LASKEVA JA 
NIINPÄ JÄSENHANKINTAA ON PÄÄ

TETTY TERÄVÖITTÄÄ. JÄSENMAKSUT 
ON PIDETTY KUITENKIN KOHTUULLISI

NA; HENKILÖJÄSEN 6  €  JA PERHE- 
JÄSEN 15 € .  K e r t y v is t ä  jä s e n 

m a k s u is t a  m en ee  SUURIN OSA KYLÄN ! 
OMAN VALAISTUN PURURADAN 

YLLÄPITOKULUKIN SEKÄ TALVEN 
; LATUVERKOSTON HOITOKULUIHIN.

S i k s i  s e u r a  t o iv o o k in ,  että

KAIKKI JOTKA MM. HIIHTÄVÄT JA 

KÄYTTÄVÄT TALVISTA LATU
VERKOSTOA, SAMALLA MYÖS 

TUKISIVAT SEURAN TOIMINTAA 
LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI.

O t a  y h t e y t t ä  s i h t e e r i  M ir j a  
i K o ir ik iv e e n ,  p . 050 347 1087 /
( KOIRI@SAUNALAHTI.FI
V ______  J

M uistutus terveyspalveluista Kellokoskella!
1.9.2007 alkaen Etelä-Mäntsälän asukkaiden terveyspalvelut siirtyivät osittain Kellokosken terveysasemalle Kuntotaival 2, 
04500 Kellokoski, p. 09 871 821 (keskus).

Tarkemmat tiedot palveluista löytyvät Mäntsälän kunnan nettisivuilta www.mantsala.fi ja lisätietoja epäselvissä tilanteis
sa voi kysyä Mäntsälästä oh Pertti Sopanen p. 040 314 5557.

Kirjallista palautetta/kysymyksiä/kannanottoja voi lähettää Mäntsälän kuntaan ylilääkäri Ahti Tiusanen, Kivistöntie, 04600 
Mäntsälä.

Hyökännummen asukasyhdistys ry. kerää kannanottoja/mielipiteitä/kokemuksia terveyspalveluiden sujuvuudesta. Voit 
toimittaa niitä: antton.hagglund@saunalahti.fi / p. 040 526 6462 tai hippu.lindgren@luukku.com (Kirsi Lindgren).
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Teksti: Eija Hynninen, kuvat: Pentti Johansson
A jankohtaista

K evyenliikenteenväylän

avajaisissa

Paikalla oli lähes 300 juhlavierasta sadesäästä huolimatta.

Sadesäästä huolimatta väkeä oli liikkeel
lä. Osallistumisdiplomeja jaettiin 270. Ar
pajaisissa Grillin voitti Jere Nyrhinen, 
polkupyöräkypärän Tuula Bläfield ja as
kelmittarin Silja Roos.

Matti Salmisen taxilla saa kulkea myös 
kevyenliikenteenväylää. Taustalla Ohkolan 
VPK:n paloauto, jota esitteli Jaakko Aho
kas, Keijo Säijälä ja pikkupalomiehet asi
anmukaisesti pukeutuneina.

Monikymmenpäinen oppllaskuoro ka
jautti iloisesti liikenneaiheisia lauluja. Lii- 
kenneturvallisuusviikon aikana lauluja oli 
harjoiteltu sekä Ohkolan että Hyökän- 
nummen koululla.

Mäntsälän kunnan terveysliikuntaan kan
nustava lahja kylälle on uusi kuntolaatik- 
ko. Se tullaan pystyttämään tiehallinnon 
oheistuksen mukaan sopivalle palkalle. 
Liikuntasihteeri Harri Bister ja kylätoimi
kunnan pj. Eija Hynninen tuovat kunto- 
laatikon näytille.

Kotlseutupisteessä oli kylänäyttely, esi
tys "Kylätie ennen ja nyt" sekä Mäntsälä 
Seuran kotiseutupolkuplste.

Sirkuksen pyramidiryhmää seuraa
massa kunnanvaltuuston pj. Jarmo Kes
kinen, Hyökännummen asukasyhdistyk
sen pj. Antton Hägglund, koulutoimen
johtaja Soili Muinonen ja tiepiirin pro
jektipäällikkö Hannu Lehtikankare.

Lähipoliisi Juha Riihinen kannusti toisten 
huomioimiseen tärkeänä liikenneturval- 
lisuusnäkökohtana kevyenliikenteenväy
lällä kuljettaessa. Mopoilla ajaminen Oh
kolan väylällä ei ole sallittua. Ratsain voi 
kulkea lyhyitä siirtymiä.

Terveyspisteessä oli mahdollista mittaut
taa rasvaprosetti ja verenpaine. Ter
veysliikuntaan kannustavaa materiaalia 
oli esillä. Pisteessä jaettiin mm. UKK-ins- 
tituutin liikuntapiirakkaa. Kuvassa Mänt
sälän Sydänyhdistyksen rasvanäyttely.

Liikenneturvan esittelypisteessä jaet
tiin ohjeita turvalliseen liikkumiseen 
kevyenliikenteenväylällä.

Syysmarkkinat, lelu- ja kirjakirppis, 
kahvila, soppatykkiruokailu sekä lettu- 
piste täydensivät mukavalla tavalla juh
lapäivän antia.

Sirkuskoulun yksipyöräisten läpiajo ei 
saanut sadesäässä tuulta purjeisiin. Se 
järjestetään myöhemmin.

Sen sijaan OKA:n uusi verryttelypuku 
julkaistiin juhlapäivänä.
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Teksti: Kati Enström ja Sari Auramo, kuvat: Kati Enström
O hkolan koulun V tk

Leirikoulussa

Ohkolan koulun 6.lk leirikoulussa Varalan Urheiluopistossa 10.-14.9.2007.

Leirikoululaisia bussilla

Kuutosten leirikoulu pidettiin Varalan ur
heiluopistolla Tampereella. Mukaan läh
tivät oppilaiden lisäksi myös Sari-ope ja 
neljä vanhempaa, Aila, Kati, Arto ja Sep
po.

Lähdimme maanantaiaamuna puoli 
yhdeksältä liikkeelle koulun pihalta. Pe
rillä olimme jo kymmenen jälkeen. Alku- 
infon jälkeen majoittauduimme. Huoneet 
olivat kaikki saman käytävän varrella ja 
todella hyviä. Lounas oli herkullinen. Jo
kaisella oli sellainen kortti, johon oli la
dattu kaikki leirikouluviikon ateriat.

E nsimmäinen  päivä
Lounaan jälkeen oli taukoa ja sitten al
koi kaupunkisota. Koko porukka pelasi 
innokkaasti puolisentoista tuntia. Hiki tuli!

Sen jälkeen melkein kaikki lähtivät 
pelaamaan sählyä, mutta vaihtoehtona 
oli myös jäädä lepäilemään omaan huo
neeseen.

Illallinen oli kello 16.30, jälleen her
kullista ja monipuolista. Kello 19.00 läh
dimme rantaan nuotiopaikalle paista
maan makkaraa, syömään leipää yms. 
ja pitämään hauskaa. Mukava ensimmäi
nen päivä!

M onenlaista menoa tiistaina
Tiistaina herättiin kauniiseen säähän. Moni 
kävi aamu-uinnilla altaalla. Aamiaisen jäl
keen jakaannuttiin kahteen joukkoon.

Toiset lähtivät laskeutumaan jyrkkää 
kalliota alas. Toinen puolikas luokkaa oli 
ensin trapetsihypyssä, jossa kiivettiin 6- 
7 metriä korkean tolpan kärkeen, josta 
hypättiin trapetsille. Ohjaaja laski sen 
jälkeen köyden varassa alas. Puolessa 
välissä tehtäviä vaihdettiin, eli jokainen 
halukas pääsi kokeilemaan kaikkea.

M etsoon
TUTUSTUMINEN
Lounaan jälkeen käve
limme Tampereen kes
kustaan, jossa tutus
tuimme ensin kirjasto
talo Metsoon. Auringon
paisteessa oli hauskaa 
kävellä. Metson alaker
rassa sijaitsee upea ki
vimuseo, jossa kävim
me.

Sen jälkeen kävelim
me Koskikeskukseen, 
jossa oppilaat kulkivat 
itsekseen pari tuntia.
Lähdimme bussilla ta
kaisin leirikouluun.

Iltaruoan jälkeen vuorossa oli sauna 
ja uinti allasosastolla, joka oli varattu 
vain meidän käyttöömme. Illalla Arto piti 
vielä tietokilpailun päivän aikana opituista 
asioista. Mukava päivä!

K o lm as  päivä  valkeni
Keskiviikkona päivä vaikeni harmaana. 
Aamiaisen jälkeen aloitimme taas ja
kaantumalla kahteen joukkoon.

Toiset lähtivät soutamaan kirkko- 
veneellä Pyhäjärvelle, toiset kokeilivat 
samassa järvessä kajakkeja. Mukavaa 
touhua!

Iltapäivällä ohjelmassa oli suuri ulko- 
seikkailu. Sade sai aikaan sen, että olim
mekin sisällä. Ensin touhuttiin suuressa 
salissa joukkueissa erilaisia leikkimielisiä 
kilpailuja. Myös vanhempien + open 
joukkue oli mukana.

Sen jälkeen piti mennä ulos, mutta 
sateen yhä jatkuessa pidettiinkin sisällä 
uudelleen suuren suosion saanutta kau- 
punkisotaa.

Osa kävi ruoan jälkeen touhuamassa 
kamppailusalissa Sepon ja Arton kans
sa. Kaikki kokoontuivat iltaseitsemältä 
pelailemaan mukaan otettuja pelejä. Il
tapalan ja yhteisen iltahetken jälkeen 
siirryttiin omiin huoneisiin.

L isää  oli tied o ssa
Torstaina Arto ja Kati valvoivat aamu- 
uinnin, jonne oli herätetty kaikki oppi
laat.

Aamiaisen jälkeen piti olla Dance Mix, 
joka vaihtuikin kuntonyrkkeilyksi höystet
tynä lihaskuntoliikkeillä ja venyttelyillä. 
Kunnon nyrkkeilyhanskat kädessä oli mu
kavaa mäiskiä ja hiki tuli monelle. Leikim
me myös yhdessä Mafiosoa.

Lounas oli jälleen herkullinen. Lou
naan jälkeen luokka jaettiin kahteen ryh
mään. Toiset menivät frisbee-golfiin ja 
toiset nuorallakävelyyn. Nuorallakävelys- 
sä piti kävellä tukikeppien avulla noin kol
men metrin korkeudessa. Frisbee-gol- 
fissa piti heittää frisbeetä erilaisiin maa
leihin, ja lopuksi laskettiin pisteet yhteen. 
Pelasimme myös kaupunkisotaa vielä kol
mannen kerran.

Päivällisen jälkeen kävelimme Pyyni
kin näkötornille ihailemaan hienoja mai
semia. Näkötornin kahvilasta saimme 
Tampereen parhaimmat munkit!

Iltapalan jälkeen oli yhteinen iltahetki, 
missä puhuttiin päivän tapahtumista. 
Sen jälkeen siirryimme omiin huoneisiim
me. Oli hauska päivä!

V iimeistä vietiin
Perjantaina aamulla oli taas aamusauna 
ja uinti. Aamiaisen jälkeen oli itsepuolus
tuslajeja ja sulkapalloa. Lounaan jälkeen 
lähdimme bussilla Ohkolaan päin.

Leirikoulu oli positiivisesti unohtuma
ton kokemus! Monet ottivat kuvia ja Kati 
kuvasi videokuvaa, joita katsellaan vielä 
monta kertaa.
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Tekstit: Heli Allonen, Karita Laisi ja Tanja Lundsten

Nuorisoseuraa kootut

O hkolan

NS
WWWiOHCOLAM̂ UORISQSEURAiFI

K u v a a m is en  ja
KUVAN KÄSITTE LYKU RSSI
Kylälehti järjestää toimikunnalleen ku- 
vankäsittelykurssin. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoo- 
rumin kanssa.

Kaikki asiasta kiinnostuneet kyläläi
set voivat myös osallistua kurssille 55 
euron osallistumismaksulla. Kylälehden 
teossa mukana oleville yhdistyksille kurs
si on ilmainen.

Kurssin opettajana toimii valokuvaa
ja Pentti Johansson. Kurssilla perehdy
tään digi-kameran käyttöön ja säätöihin, 
kuvaustekniikkaan ja hyvän kuvan ot
toon. Lisäksi tutustutaan kuvien tallen
tamiseen ja siirtämiseen, kuvan muok
kaukseen, kuvakokojen muuttamiseen 
sekä kuvan käsittelyyn ohjelmalla.

Kurssi pidetään Ohkolan nuorisoseu
rantalolla keskiviikkoisin 7.11., 14.11.,
21.11. ja 28.11. klo 18-21.

Oman kameran ja kannettavan tie
tokoneen voi tuoda mahdollisuuksien 
mukaan kurssille.

Tiedustelut ja ilmottautumiset 20.10. 
mennessä Tanja Lundsten p. 040 707 
7329.

H a r r a s t u s t o im in t a
ALKOI SYYSKUUN 
ALUSTA
Nuorisoseuran Sirkuskolan ryhmät ovat 
aloittaneet kautensa syyskuun alusta.

Elokuun lopussa olleessa ilmoittautu- 
mistilaisuudessa nuorisoseurantalolla oli 
vilinää, ja lapsia on mukana sirkus- 
harrastuksessa tänäkin vuonna noin 90.

Alkaneen harrastuskauden päätös on 
kevätnäytös toukokuussa. Silloin yleisö 
pääsee seuraamaan sirkustelijoiden tai
toja.

Jos olet kiinnostunut sirkusharrastuk- 
sesta, voit tutustua tarkemmin toimintaan 
nuorisoseuran nettisivuilla www.ohkolan- 
nuorisoseura.fi tai tiedustella harrastus
mahdollisuuksista Karita Laisilta p. 050 
357 7243 tai Anu Leppävuorelta p. 040 
575 3563.

Syyslomaviikolle 22.-26.10. suunni
teltu nuorten teatterileiri jouduttiin pe
rumaan liian vähäisen osallistujamäärän 
takia. Myös alle kouluikäisten lasten 
liikuntakerho peruttiin vähäisen kiinnos
tuksen takia.

K a l e v a n  N u o r t e n  L iit o n  v u o d e n  2007 o h ja a ja
Kalevan Nuorten Liitto valitsi Anu Leppä- 
vuoren vuoden ohjaajaksi Tanssimania 
tapahtuman yhteydessä Tampereella 
28.9.2007.

Anu on koulutukseltaan lastentarhan
opettaja ja toiminut usean vuoden ajan 
Ohkolan Nuorisoseuran Sirkuskolan lap
siryhmien ohjaajana.

Anun aloitteesta seuraan perustettiin 
myös vanhempi-lapsi pariakrobatiaker- 
ho, joka oli hyvin suosittu ja pyöri usean 
vuoden ajan. Anu ohjaa edelleen kolmea 
lapsiryhmää.

Anun meriiteiksi luettiin aktiivinen 
osallistuminen Sirkuskolan kehittämiseen. 
Hän on innostunut ohjaaja, joka tuo toi
mintaan uutta tietoa. Tällä hetkellä hän 
tekee jatko-opintoina lasten liikunnan 
ammattitutkintoa Vierumäellä ja pyrkii siir

tämään tietoa lasten terveysliikunnasta 
muille nuorisoseuran ohjaajille.

Anu osallistuu myös seuran "ohjaa
jien huoltoon" -  ohjaajille suunnatun 
tuen suunnitteluun ja toteutukseen. Anu 
on esimerkillinen ohjaaja, sillä hän te
kee ohjaustyötään suunnitelmallisesti ja 
kokonaisvaltaisesti, kasvattaen ja sirkuk
sen erityistaitoja opettaen.

Lapsikeskeinen tai lapsilähtöinen nä
kemys kerhotoiminnan kehittämisessä on 
Anun myötä seurassamme edelleen vah
vistunut.

Kalevan Nuorten Liitto on lasten ja 
varhaisnuorten poliittisesti sitoutumaton 
kasvatus- ja kulttuurijärjestö. Vuoden 
ohjaaja palkinto annetaan ohjaustyötä 
vapaaehtoisesti ja harrastuksena teke
ville seuraohjaajille.

Talkoopoppoota
Öljymäellä

Syyssiivoustalkoot pidettiin Öljymäellä ja 
laitettiin paikat kuntoon ensi kesää aja
tellen. Kahvio siivottiin ja tyhjennettiin. 
Penkit ja tuolit kasattiin. Näyttämön talo 
tyhjennettiin ja putsattiin.

Taikoihin osallistui pieni, mutta teho
kas porukka. Lisävoimia aina kaivattaisiin 
yhteisen hyvän merkeissä. Ritva Koski
selle kiitos sämpylöistä ja pullista.

Toivotaan, että säästymme talvella 
ilkivallalta ja pääsemme ensi keväänä 
aloittamaan puhtaalta pöydältä näytel- 
mäharjoitukset ja lavasteiden rakenta
miset.

Kiitos kesästä 2007!

TEATTiRIRETKI 
SYKSYLLÄ
Nuorisoseura järjestää jäsenilleen ja 
kaikille kyläläisille teatteriretken Riihimä
elle.

Riihimäen teatteriin lähdetään linja- 
autolla perjantaina 26.10. katsomaan 
komediaa Rysänpäältä. Esitykseen voi 
tutustua tarkemmin netissä, www.riihi- 
maenteatteri.fi.

Esitys alkaa klo 19.00 ja linja-auto 
lähtee seuratalolta klo 17.00. Lippu ja 
kuljetus maksavat yhteensä 25 euroa. 
Ilmoittautumiset Mikko Niemiselle 12.10. 
mennessä p. 040 548 0078 tai e-mail: 
mikkonieminen@elisanet.fi.

Tervetuloa mukaan!

6

http://www.ohkolan-nuorisoseura.fi
http://www.ohkolan-nuorisoseura.fi
http://www.riihi-maenteatteri.fi
http://www.riihi-maenteatteri.fi
mailto:mikkonieminen@elisanet.fi


Teksti: Markku Hyvönen, kuva: Jussi Hynninen

N äytelm än ä  S im pauttaja

Kiitos K esästä 2007

O hkolan

NS
WVWVX)H<OLANNUORISOSEURA.FI

Kesä 2007 ja Simpauttaja-näytelmä Öljymäellä jää muistoni sopukoihin ikuisiksi ajoiksi.

Kiitos näyttelijät ja taustahenkilöt, teitte 
mahtavaa työtä, taas. "Kun yrittää par
haansa niin se yleensä riittää".

Y hteishenkeä
Sain nähdä ja kokea jotain ainutlaatuis
ta, jotain mikä ammattiteattereissa on 
kadonnut liian usein. Aitoa intohimoa 
näyttelemiseen, kun jokainen näyttelijä 
itseään säästämättä heittäytyy roolinsa 
vietäväksi, näyttelee kadehdittavan hy
vin.

Ja kun yksi näyttelijöistä sairastui, 
jouduin, tai paremminkin pääsin, näyt
tämölle mukaan. Se yhteenkuuluvuuden 
tunne, käsin kosketeltava energia ennen 
näytelmän alkua sai minut palaamaan 
teatteriuranl alkumetreille. Mehän olem
me kuin yhtä suurta perhettä ajattelin, 
näinhän se pitäisi olla. Ei vaan aina ole.

Mutta Öljymäellä jokainen kunnioit
taa toisen tekemistä, kannustaa ja hymy 
on herkässä. Sydän poukkoilee ylpey
destä, on upeaa kun saan olla osa tätä 
jengiä. Kun jokainen kunnioittaa toisen 
tekemistä on helppo näytellä ja se nä
kyy katsomoon. Onnistuneessa näytel
mässä on aina hyvä roolitus, ja tottavie, 
jokainen rooli osui kohdalleen.

N äyttelijöistä  löytyy
Simpauttaja, Heikki Simolin, moni am
mattiteatteri ottaisi tämän Ohkolan ym- 
päristötaiteilljan avosylin vastaan.

Imppa, Jyrki Kosonen, peräkammarin 
poikana aivan loistava, vaikka mies ei tie
dä kellosta mitään.

Vanhat herrat Olli Hannula ja Kari 
Suuronen näyttelivät sellaisella elämän
kokemuksella ja suurella sydämellä, jota 
en ole ennen nähnyt. Kuin aika olisi py
sähtynyt, kun herrat ottivat estradin hal
tuun.

Juuli, Anu Uhlenius, täysin ammatti- 
näyttelijä tasoa, tunnekuljetukset häm
mentävää katsottavaa.

Aatu Johansson, juoppolehtimies, 
vaativa iso rooli johon kuka tahansa ei 
olisi pystynyt, sinä pystyit, hienoa. Hae 
teatterikouluun, paikkasi on siellä.

Tanja Lundsten, juoppo merimies, 
kun hän astuu lavalle niin ääntä ei tule 
puuttumaan, aina nauru herkässä. Rek
visiitan luomisesta erikoiskiitos.

Olikos tässä näytelmässä näin paljon 
juoppoja?

Kaksoisroolissa Eira Simolin niin Eeli
nä kuin puskiin kuseksivana juoruämmä- 
näkin oli varmasti katsojien suosikki ja 
mahtava olikin.

U skomattomia suorituksia
Koko Pirtamon perhe: vanhana isäntä
nä Ari Lehto, Joukona Jyri Pekonen ja 
vanhana emäntänä Helena Partanen oli
vat kuin hassunkurisista perheistä. Yksi 
melskaa humalassa, toinen haaveilee 
ärrävikansa kanssa lisäpelloista ja kol
mas päivittelee maailman menoa. Nau
tittavaa katsottavaa.

Ruottala, Eero Salminen, juuri oikea 
henkilö poliisiksi, joka odottaa elämän
sä hetkeä. "Voi kun saisi edes kerran 
ampua virka-aseella". Hyvä Eero!

Marketta, Aija Korhonen, tyttö joka 
vei Impan sydämmen. Enkä ihmettele. 
Varsinainen ilopilleri niin näyttämöllä 
kuin kulisseissa.

Baarityttö, Karita Laisi, maailman pa
rannuksen lomassa uskaltautui heittäy
tymään tarjoilijaksi, jota on kuulema

kysytty jo töihin muutamaan baariin 
Kellokoskelle. Älä mene. Ohkolan nuori
soseura tarvitsee jatkossakin sinua.

Kimmo Varis-Luukkonen, tuo epäon
nen soturi, joka sairastui kesken esitys- 
kauden. Alkukesän katsojat saivat naut
tia tästä luonnonlapsesta, joka näytteli
jänä kahden viime kesän aikana on ke
hittynyt uskomattomasi. Parane pian 
Kimmo! Mutta älä niin paljon, että lopetat 
näyttelemisen.

Otto, Sampo Rantanen, tuo Impan 
hiljainen veli. Velipoika, jolla sydän täyt
tä kultaa. Joka äidin toivevävy hiljensi 
näyttelyllään katsomon kerta toisensa 
jälkeen. Kun aika lähdön koitti ja äiti hy
västeli poikaansa, katsomosta olisi voi
nut kuulla neulan putoavan, ei kuulunut.

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Näinhän sen juuri piti mennä. Kesästä 
jäi hyvä mieli.

Kiitokset kaikille taustahenkilöille, Ka
rille tekniikasta, kahvilan pitäjille, järjes
tysmiehille ja ennen kaikkea katsojille. 
Tästä on Öljymäen hyvä jatkaa kohti 
uusia haasteita.

"Asialliset hommat hoidetaan, muu
ten ollaan ku Ellun kanat" - Väinö Linna, 
Tuntematon sotilas.
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S ir k u sk o la n  u u d et

HARRASTAJAT JA OHJAAJAT

Teksti: Karita Laisi

Kylälehti halusi selvittää, mitä ajatteiivat vasta sirkus- 
harrastuksen aloittaneet lapset ja nuoret ohjaajat.

N uorten ohjaajien kertomaaSirkuskolassa aloitti tänä syksynä jälleen 
kerran lähes 90 lasta. Opettajia ja oh
jaajia on yhteensä yhdeksän. Alkeisryh- 
miä on kaksi.

Nuorten suusta kuultoa
Inka Laisi ja Netta Savela ovat ohjaus- 
kurssin käyneitä sirkusnuoria, jotka ve
tävät ensimmäistä vuotta pikku sirkuk
sen alkeisryhmää Ohkolan koululla.

Inkan ja Netan kommentit
- Sirkus on tuntunut kivalta.
- Sirkus on helppoa!
- Kaikki on kavereita, kaikki otetaan 

mukaan, ketään ei kiusata.
- Odotan tunteja, tunneille on kiva tul

la!
- Parasta on ollut leikit, kaikki, kelat 

(tasapainoiluväline).

Ohjaaminen on molemmista hauskaa ja 
kiinnostavaa.

Syy sirkusohjaajaksi ryhtymiselle
-  Äiti kysyi, nauroi Inka. 
-Ohjaaminen on kiinnostanut ja kä

vin Svoli:n jumppakouluohjaajakurssin 
6-12-vuotiaiden lasten ohjaajille. Kurs
si oli hyvä. Ilman koulutusta en olisi oh
jaaja, lisää Inka.

-  Minua on myös ohjaaminen kiin
nostanut. Olen ollut ohjaamassa yleis- 
urheilukoulua sekä viime kesänä olin 
ryhmän vetäjänä sirkusleirillä, kertoo 
Netta.

Hyvän ohjaajan ominaisuudet
-  Pitää ryhmän kurissa, silti osaa olla 

kiva ja opettaa monipuolisesti, sanoo Netta.
-  Osaa opettaa mutta silti osaa pitää 

harrastuksen hauskana. Tuo uusia jut

Inkan ja Netan ryhmä

tuja. Tärkeää on muistaa, että harras
taminen on hauskaa, korostaa Inka.

-  Hyvä ohjaaja myös kommunikoi las
ten kanssa, juttelee, on kiinnostunut 
muustakin kuin vain sirkustaidon opet
tamisesta.

Sirkus harrastuksena
-  Hauska, monipuolinen ja vaativa, 

toteavat tytöt yhdestä suusta.
-  Lisäksi laji vaatii kestävyyttä, voi

maa ja kärsivällisyyttä, lisää Inka.
-  Vähän eri lajeissa vaaditaan eri 

ominaisuuksia, mutta kaikki ovat yhtä ki
voja, sanoo Netta vielä. Sirkusta kannat
taa harrastaa!

Monenlaisia lapsia
-  Ryhmä on innokas, lapset ovat aika 

kilttejä, vastasi Inka.
-  Eritasoisia ja myös melko äänekkäi

tä, totesi Netta.

Taajamien välinen kilpailu

Hyökännummen runsas ja tasokas jouk
kue oli ylivoimainen taajamien välisessä 
yu-ottelussa Hyökännummella.

Ohkola ja Arola antoivat tasoitusta 
tullen paikalle vain kahdella kilpailijalla. 
Ensi vuodeksi on niiden terästäydyttävä 
tai Hyökis vie pystin pysyvästi itselleen.

Antikaisen hyvä syysvire oli yllätys 
muille kilpailijoille.

Tulokset:
1. HYÖKIS 165p. M/77, N/88
2. AROLA 68p. M/68, N/-
3. OHKOLA 50p. M/27 N/23

Keihäs
M: 1. Antikainen A 33.75,2. Vaara H 32,50,
3. Piijola O 32.10, 4. Oikarinen H 31.40, 
5. Vasama H 30.60, 6. Leino H 30.30, 7. 
Ängeslevä A 29.74, 8. Pitkänen H 24.60 
N: 1. Tervonen H 24.40,2. Teppinen O 22.30,
3. Oikarinen H 14.00, 4. Vasama H 13.80

60 m
M: 1. Leino H ja Antikainen A 8.9, 3. Vasa
ma H 9.0, 4. Vaara H 9.2 
N: 1. Vasama H 10.8, 2. Oikarinen H 12.1

Kiekko
M: 1. Antikainen 24.22, 2. Pirjola 23.95, 3. 
Leino 22.65, 4. Ängeslevä 22.26, 5. Vaara 
21.94,6. Vasama 20.66,7. Pitkänen 20.03.

N: 1. Tervonen 24.10, 2. Teppinen 22.30, 
3. Vasama 18.24, 4. Oikarinen 17.74

Kuula
M: 1. Vaara 10.11, 2. Leino 10.03, 3. Anti
kainen 9.24, 4. Pirjola 9.11, 5. Pitkänen 
8.13, 6. Vasama 8.09, 7. Ängeslevä 7.34. 
N: 1. Vasama 8.22, 2. Tervonen 8.20, 3. 
Teppinen, 7.60, 4. Oikarinen 7.03

Pituus
M: 1. Antikainen 434, 2. Leino 416, 3. Va
sama 392, 4. Vaara 382, 5. Pirjola 372, 6. 
Ängeslevä 346, 7. Pitkänen 345 
N: 1. Tervonen 329, 2. Oikarinen 228, 3. 
Vasama 225
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Tekstit: Auli Teppinen ja Vesa Pirjola
OKA

T ilaa itselle tai lahjaksi

Kevyenliikenteen väylälle lenkkeilemään Ohkolan Okan 
uudessa verryttelypuvussa.

Okan täyttäessä 50 vuotta vuonna 1989 
pyysi seura kylämme taidemaalaria, 
Sven-Olof VVesterlundia suunnittelemaan 
seuralle mitalin.

Ikivanhasta kreikkalaisesta vaasista 
hän sai idean suunnitella mitaliin neljä 
atleettista juoksijahahmoa. Samaa mi
talin kuvaa käytettiin, kun seura painatti 
juhliin T-paitoja.

Nyt ensimmäisen kerran Okan histo
riassa on päätetty hankkia verryttelypu
ku, johon on myös brodeerattu samat 
juoksijahahmot. Pukujen valmistaja on 
Adidas ja koska seuralla ei ole ollut 
omaa tunnusväriä, voi jokainen tilaaja 
valita oman suosikkivärinsä kolmesta

värivaihtoehdosta: punainen-musta, vih- 
reä-musta tai tummansininen-sininen.

Pukujen selässä on painatus Ohkola 
Oka ja etupuolella brodeerattuna Okan 
tunnus sekä seuran pukuhankintaa tu
keneen Järvenpään Kukkatalon logo.

Pukuja on saatavissa seuraavia kokoja: 
Junnukoot (cm): 128,140,152,164,176 
Aikuisten koot: S, M, L, XL ja XXL (reilu 
mitoitus).

Pukujen hinnat ovat:
Junnukoot 50 euroa ja aikuisten koot 60 
euroa, (ei jäseniltä 60 euroa ja 70 euroa). %

Pukutilauksia ottavat vastaan: I
Eija Hynninen p. 050 593 9683 ja Auli ^ 
Teppinen p. 0400 461 716. §

N EUÄNNESMARATON

OKA:n neljännesmaraton juostiin 
29.7. poutaisessa säässä. Sadekuurot 
saapuivat vasta juoksun jälkeen.

Tapahtuma oli hieno ja sai kiitosta 
osallistujilta, joten eiköhän jatkune ensi 
vuonna jälleen.

Pekka Roppo oli miesten yleisen sar
jan voittaja, Sari Hautala puolestaan piti 
kovinta vauhtia naisista. Päivän nopeim
man ajan juoksi kuitenkin yleisen sarjan 
Kimmo Ahonen Heinolasta, joka myöhäs
tyi lähdöstä viitisen minuuttia, mutta sai 
ajakseen uuden reittiennätyksen 35.16.

Tulokset: M/Yleinen:
1. Pekka Roppo KoskKuohu 35.57
2. Janne Tuhkalainen Hollola 36.33 
3.Saku Kolkkala Helsinki 36.43
4. Jyrki Laine Orimattila 37.02
5. Reijo Ronnila Heinlsku 38.58
6. Pontus Vainionpää TeivoSt 39.15 
7.Seppo Vinkanharju Hyvinkää 39.16 
8.Simo Soini LaLo 39.27

9. Pauli Torri Helsinki 41.40
10. Pasi Kauppinen Järvelä 42.29
11. Petri Vartiainen Vantaa 44.32
12. Matti Annala Sipoo 44.51 
13.Sampo Rajala PHVU 48.51 
Kilpailun ulkopuolella reittiennätys 
Kimmo Ahonen Heinola 35.16

N/Yleinen:
l.Sari Hautala Lahden Ahkera 43.31
2. Marjo Niittyviita Lahd.Ahk 46.21
3. Kirsi Katila Lauttak.Luja 47.05 
4.Sandra Riihola Ker.Urh 53.10 
5.Pia Back Helsinki 54.58
6.Irja Hemmilä OhkOka 57.02
7. Petra Kokko Järvenpää 57.13
8. Karita Laisi OhkOka 57.36
9.Saija Sitolahti OhkOka 1.02.18 
10.Maija Vidqvist OhkOka 1.05.04

M/50v.
1. Jari Lindholm MU 39.47
2.Ilkka Pihlajamäki Orimat.Jymy 43.00

3. Rauno Silvennoinen HelsJyry 43.58
4. Raimo Nieminen Pöyry 45.38
5. Jari Peltometsä KU-58 45.51
6. Aki Lintunen Järvenpää 46.43
7. Kari Ranta Järven Kiert. 51.00
10. Heimo Karjalainen Hattula 57.04
11. Markus Lehtinen SpoVe 57.48

N/50v.
1. Raija Hilden RiKV 48.01
2. Marjatta Ahonen Helsinki 1.01.59
3. Pirjo Piironen Järvenpää 1.07.47
4. Pirkko Mantere Tuusula 1.22.04

P-17v. 4,2 km
1. Jere Vilander Orim.Jymy 19.28
2. Aku Pirjola OhkOka 20.36
3. Paavali Koivula OhkOka 20.40
4. Jani Vilander Orim.Jymy 22.05

T-17v. 4,2km
U u tta  Savela OhkOka 24.42
2.Titta Savela OhkOka 25.43
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Teksti: Arja Alanko

M artan vinkit

SnvousTEsn
Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten si
nua?

1. Siivoan
a. kerran, pari vuodessa.
b. parikertaa kuussa.
c. kerran viikossa
d. joka päivä.

2. Miksi siivoan?
a. Anoppi tulee kylään.
b. Inhoan pölypunkkeja.
c. Jotta kotona olisi mukava olla.
d. Kodin pitää näyttää siistiltä.

3. Mikä on käsiastianpesuaineen pH?
a. En tiedä eikä kiinnosta.
b. Emäksinen.
c. Neutraali.
d. 6-8.

4. Ystäväni läikyttää pöydälle punaviiniä. 
Miten reagoin?
a. Pienet tahrat eivät haittaa, uusia liinoja 
saa kaupasta.
b. Pesen liinan pyykkipäivänä.
c. Ripottelen suolaa tahran päälle ja an
nan sen vaikuttaa.
d. Vaihdan liinan heti ja laitan likaisen 
pesukoneeseen.

5. Miltä eteiseni näyttää?
a. Jalkapallokentältä.
b. Varastolta.
c. Kodikkaalta.
d. Siistiltä.

6. Puhdistan lattiat
a. Ei meillä luututa.
b. Luuttuan vanhalla t-paidalla, kontaten.
c. Nihkeällä lattiamopilla.
d. Perusteellisesti, hammasharjalla nur
kat ja saumat lattialistoja unohtamatta.

7. Suhtaudun kotipalveluun näin:
a. Se on paras tapa pitää koti kunnossa.
b. Voisin kokeilla, mutta on tärkeämpää- 
kin rahanmenoa.
c. Ihana apu.
d. Siivoan etukäteen, jos meille on tu
lossa siivoaja. Eihän ketään voi päästää 
likaiseen kotiin.

8.Siivoamisesta ajattelen, että
a. ei voisi vähempää kiinnostaa.
b. pakkohan se on hoitaa.
c. se on kätevä tapa tehdä kodista viih
tyisä.
d. en siedä epäjärjestystä.

9. Pesen ikkunoita
a. harvoin itse. Äiti tulee ja pesee ne.
b. kerran vuodessa.
c. tarpeen mukaan.
d. vähintään kaksi kertaa vuodessa.

10. Onko siivouskomerosi ympäristö
ystävällinen?
a. Mikä siivouskomero?
b. Minusta pääasia on, että puhdasta 
tulee.
c. Suosin mietoja ja ympäristöystävällisiä 
tuotteita.
d. Ympäristöystävällisten tuotteiden lisäk
si käytän etikkaa, soodaa ja muita van
hanajan konsteja.
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Kellarikiusaus
V2 kg porkkanaa 
Vi kg lanttua 
200 gr juuriselleriä 
2 sipulia 
1V2 tl suolaa
yrttimaustetta esim. tinjamia 
1-3 rkl makeaa chilikastiketta 
pari dl vettä

1. Kuori ja suikaloi juurekset. Lohko si
pulit. Laita ainekset kannelliseen uuni- 
vuokaan. Mausta valitsemallasi yrtillä ja 
chilikastikkeella. Kaada vesi vuokaan ja 
laita kansi päälle.
2. Anna hautua 150-175- asteisessa 
uunissa n. 2 -2 1/2 tuntia.
(maidoton, munaton, gluteeniton, sopii 
joulupöytäänkin)

H y ö k ä p a r t io

MYY TAAS TOIMINTANSA TUKEMISEKSI 
HERKULLISIA ISOÄIDIN PIKKULEIPIÄ,

T e n a v ie n  t o iv e k a r k k e j a  s e k ä  
T o f f e e s e k o it u s -  r a s io it a  

6 ,5 0  € / RASIA. 
T ie d u s t e l u t  K i r s i  L in d g r en

0 40  5 2 4 8 8 6 2 .

PERHEPÄIVÄHOITOA
A v o im ia  h o it o p a ik k o j a  k u n n a n

VALVOMALLA YKSITYISELLÄ PERHE
PÄIVÄHOITAJALLA. A l a l t a  a m m a t il 

l in e n  KOULUTUS JA TYÖKOKEMUSTA.
L u o t e t t a v a  ja  t u r v a l l in e n  h o it o 
p a ik k a  OMALLA KYLÄLLÄ RAUHALLI
SESSA JA LUONNONLÄHEISESSÄ YMPÄ

RISTÖSSÄ.
S o it a  n iin  ju t e l l a a n  l is ä ä  

H e id i  K o l a r i

K iv is t ö n k u l m a n t ie  4 0 6  O h ko la  
040  5 04  2108
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Teksti ja kuva: Raija Hannula

D iakoniapiirin syysretki

15.08.2007

_ O hkolan 
D iakoniapiiri

Diakoniapiiri järjesti perinteisen syysretken, johon osallistui lukuisia ihmisiä.

Tämän syksyn virkistyspäivän retki suun
tautui Tampereelle. Matkaan lähdettiin 
aamulla seitsemältä Hyökännummelta, 
ja lisää väkeä tuli mukaan Ohkolan seu
ratalolta ja kirkonkylästä.

Aamu oli kaunis ja aurinko paistoi, 
vaikka yöllä oli ukkonen kovasti leimun
nut, tosin onneksi jossakin kaukana. 
Matkan aluksi Lea toivotti retkeläiset ter
vetulleiksi ja kertoi retkiohjelmasta sekä 
vähän muustakin syksyn toiminnasta.

Ulla toi seurakunnan terveiset ja pu
hui kauniisti ajankohtaisista aiheista, 
kuten koulun alkamisesta. Tapani laulat
ti porukkaa, ja pian olimmekin jo Janak
kalassa Linnatuulessa kahvilla.

T ampereeseen tutustumista
Tampereella autoon tuli opas, joka esit
teli meille Tampereen nähtävyyksiä.

Nähtiin monet vanhat rakennukset ja 
kuultiin niiden historiasta. Upeita maise
mia ihailtiin Pyynikin harjulla, ja ajeltiin 
Pispalan kapeilla ja jyrkillä teillä. Umpiku
jaankin jouduttiin, vaan eipä hätää, kun 
oli taitava kuski ja peruutusvaihde kun
nossa.

Kiertoajelun päätteeksi tutustuimme 
Tampereen tuomiokirkkoon. Siellä opas 
kertoi kirkon historiasta, ihailimme kir
kon taideteoksia ja ihmettelimme käär
mettä katossa.

Lopuksi pidimme pienen hartaustilai
suuden, jonka päätteeksi esiintyivät kir
kon kanttori Matti Hannula ja oma kant
torimme Tapani. Komeasti kajahti Tapa
nin laulu Tampereen Tuomiokirkon ur
kuparvelta.

V aPRIIKKI TUTUKSI
Sitten olikin jo ruokailun aika, ja söim
me maittavan lounaan museokeskus 
Vapriikin ravintolassa.

Ruokailun jälkeen tutustuimme Vap
riikin näyttelyihin. Näimme tekstiilimal- 
listoja menneiltä vuosikymmeniltä nyky
päivään sekä kengän historiaa tuohivir
susta nykyajan korkokenkään. Myös van
hoista polkupyöristä oli mielenkiintoinen 
näyttely.

S ärkänniem i ja  delfinaario
Vapriikista siirryimme Särkänniemeen, 
jossa ihailimme maisemia Näsinneulas- 
ta. Myös Sara Hildenin taidemuseossa 
oli mahdollisuus käydä.

Yksi matkan kohokohdista oli käynti 
Delfinariossa. Siellä kuultiin mielenkiin
toisia asioita delfiineistä ja niiden opetuk
sesta. Delfiinien esitys oli todella upea. 
Sitä olisi katsonut pidempäänkin, mutta 
matka jatkui.

K ah via  ja  o sto ksia
Poikkesimme kahville vanhaan Haiharan 
taidekartanoon, jossa järjestetään tai
denäyttelyltä ja paikalliset taiteilijat saa
vat töitään esille.

Viimeksi vielä poikkesimme Lempää
lässä Ideaparkissa, jossa oli mahdolli
suus tuliaisten ym. ostamiseen.

M atkalla  kotiin
Kotimatka sujuikin sitten taas laulaen 
Tapanin johdolla. Reissussa oli tällä ker
taa 32 osanottajaa, ja kuljettajana toi
mi Erkki Taipale.

Kokonaisuutena mukava ja mielen
kiintoinen retki. Lea oli suunnitellut mo
nipuolisen ohjelman.

Hauskasta päivästä yhteisenä kiitok
sena ojennettiin Lealle ja Tapanille pie
net lasiset enkelit Tuulan tekemän ru
non kera, joka on hyvä tiivistelmä mat
kasta.

Elokuinen hetki
Diakoniapiirin retki
nysse lähti Tamperetta kohti.
Silmät iloisina odotusta hohti.
Pispalat ja kirkot kierrettiin,
Vapriikissa syötiin, tutkailtiin 
näyttelyt ja sitten jatkettiin 
Särkänniemeen, missä katseltiin 
Tamperetta Näsinneulasta, 
nautittiin delfiinien tempuista 
ja Haiharassa myöskin kahvista.
Oisko vielä Ideaa 
Lempäälässä seisahtaa?
Siellä viime eurot tuhlaamme, 
tyytyväisnä tähän juhlaamme.
Matka sujui mukavasti,
Erkki ajoi taitavasti 
eteen sekä taakse.
Leaa, Tapania saamme kiittää.
Hyvä mieli vuodeksi nyt riittää!
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Teksti: Arja Alanko Teksti ja kuva: Raija Hannula Lukijan kynästäV ä

Varäon
VIISAUTTA....

Ritva Koskinen,
ILOINEN LEIPOJA

Kirjoitussarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Heijastimet heilumaan! Kuka on Ritva Koskinen?

Iltojen hämärryttyä on tärkeää muistaa 
näkyvyys pimeällä.

Kiinnitä irralliset heijastimet lasten 
vaatteisiin ompelemalla, sillä hakaneula 
ei kestä nykäisyä ja on vaarallinen. Käte
vimmin pienen näkymisen turvaavat hei- 
jastinliivit.

Heijastinvaljaat ja -hihna turvaavat 
koiran kulun pimeällä.

Heijastimin varustautunut liikkuja nä
kyy auton valokiilassa viisi kertaa kauem
paa kuin ilman tätä halvinta henkivakuu
tusta liikkuva kulkija!

Näytäthän itse hyvää esimerkkiä!

V aro  hirveä  h äm ärässä !

Moni Ohkolalainen tuntee Ritvan elämän
myönteisenä ja huumorintajuisena per
soonana, josta ei voi olla pitämättä. Rit
va asuu Hyökännummella, mutta toimii 
myös monissa Ohkolan seuroissa. Moni 
muistaa hänet myös entisenä Ohkolan 
koulun keittäjänä.

Ritvan kanssa samaan aikaan Ohko
lan koulussa opettajana ollut Sirkka-Lii- 
sa Salmi on sanonut, että Ritva oli keit
täjänä ollessaan lämmin koulun henge- 
tär, joka näki, milloin joko väsymyksen 
tai kiireen tai jonkun muun syyn takia 
ilmapiiri alkoi vähän kiristyä, niin hän toi 
lämpimät pullat ja kutsui porukan kah
ville, niin taas työt lähti sujumaan.

Ritva Koskinen 
omalla pihallaan

Turvallista matkaa! 
Ohkolan VPK

Tienkäyttäjien riski törmätä hirvieläimiin 
kasvaa syksyllä. Hämärässä tielle tule
via eläimiä on vaikea havaita. Eniten eläi
miä jää auton alle 80 km/h - rajoituksen 
alueilla.

Uutena piirteenä on hirvi- ja peura- 
onnettomuuksien määrän kasvu taaja
missa. Eläimet ovat tulleet tutuiksi asu
tun ympäristön kanssa. Tienkäyttäjälle 
hirvien kohtaaminen kaupungissa tulee 
usein yllätyksenä.

Hirvet liikkuvat etupäässä metsäises
sä ympäristössä, mutta peuran ja kau
riin kohtaa myös peltoaukeilla. Erityisesti 
auringonlaskun jälkeiset tunnit ovat vaa
rallisia.

Tien reunoja tarkkailemalla ja 
nopeutta alentamalla voi välttää on
nettomuuden tai ainakin lieventää sen 
seurauksia.

Lä m m in  harrastus
Nykyään leipominen on yksi tärkeimmistä 
Ritvan harrastuksista, ja esim. moniin 
kylän talkoisiin hän osallistuu leipomalla 
työporukalle maukkaat kahvileivät. Myös
kin diakoniapiirin virkistyspäivässä tarjot
tavat sämpylät, rieskat ja tortut ovat Rit
van tekemiä.

Samoin myös Hyökännummen puuro- 
aamiaistilaisuuksiin hän leipoo sämpy
lät. Hän on aamuvirkkuja ihmisiä, ja aloit
taa leipomisensa jo aamuviideltä ja niin
pä hänellä onkin jo lämpimät sämpylät 
mukana tullessaan seuratalolle.

Ritva sanookin, että jos aamu on vä
hän hankala, niin pitää laittaa sauna läm
piämään tai sämpylätaikina nousemaan, 
niin kyllä se sitten lähtee päivä käyntiin.

H aastattelun  antia
Haastattelimme Ritvaa herkullisten ries
kojen ja mustikkapiirakan kera juodun 
kahvin äärellä.

Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Kuivaniemeltä, Kemin ja 
Oulun välimaastosta, josta muutin kou
luikäisenä Renkoon, jossa kävin koulun 
loppuun ja pääsin ripille.

Sieltä sitten Järvenpään kautta Ohko
laan, jossa olen asunut 32 vuotta.

Mitä olet tehnyt työksesi?
Järvenpäässä pidin baaria, ja kun lap
set olivat pieniä, toimin perhepäivähoita
jana.

Sen jälkeen olin Kellokosken sairaa
lassa. Sieltä tulin Ohkolan koulun keit
täjäksi, jossa toimin 12 vuotta vuoteen 
2000 asti.

Mitä pidät elämässäsi tärkeänä?
Tärkeintä on tietysti omat lapset ja las
tenlapset sekä monet hyvät ystävät ja 
naapurit.

On hyvä tietää, että ympärillä on ih
misiä, joilta tietää saavansa apua, jos 
sitä tarvitsee. Nykyään toiminta diakonia- 
piirissä antaa paljon sisältöä elämään. 
Sieltä olen saanut paljon ystäviä, ja sen 
mukana tulee monenlaista toimintaa.

Mikä on elämänohjeesi?
Ei pidä antaa periksi, vaan sisulla ja huu
morilla eteenpäin päivä kerrallaan.

R uno  R itvalle
Lopuksi vielä pieni pätkä vähän muunnel
tuna runosta, jonka koulun henkilökunta 
on antanut Ritvalle koulun uuden keitti
ön avajaisissa 1998.

Vaikka ihmisiä onkin monenlaisia, 
niin onneksi vielä löytyy naisia joilla sy
dän tuntee, silmä näkee milloin toimia, 
ja miten antaa porukalle voimia.
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K iitokset
Ritva on yksi sellainen. Kiitoksia hänelle 
ja hyvää jatkoa edelleenkin.



Teksti ja kuva: Tanja Lundsten T oimitus

Hyvinvointikeskus

Haarajoella Pihlajatie 2:ssa sijaitsee 
monen palvelun hyvinvointikeidas. Sa
man katon alta löytyy hiusten leikkuusta, 
jalkojen hoidosta aina koko kehon hy
vän olon kattavat palvelut.

H yvän  ilm an  kam paam o  ja
MANIKYYRI
Astuessani sisään parturi-kampaamo 
Sagaan sain iloisen tervehdyksen. Ne
nääni ei tulvinut vetyperoksidit eikä hius- 
lakkojen eikä -värien vahvat tuoksut. Olin 
tullut hyvän ilman kampaamoon.

Omistaja Satu kertoi, että aineet ovat 
kotimaisia allergiaystävällisiä ja parfyy- 
mivapaita aineita, jotka käyvät vauvasta 
vaareille. Esimerkiksi hiuslakka laskeu
tuu kahdessa sekunnissa, joten ilmaan 
ei jää epämiellyttäviä tuoksuja. Näin Sa
tu säästää sekä asiakkaidensa että omaa 
terveyttään. Liikkeessä on myös näitä ai
neita myynnissä.

Normaalin hiusten leikkuun ja vär
jäyksen lisäksi lisäosaamisena on hius
ten pidennykset ja tuuhennukset.

Värin vaikutusajalla voikin ottaa vaik
ka pikamanikyyrin tai vaikkapa ihanasti 
rentouttavan käsien parafiinikylvyn, jos
sa kädet tulevat myös oikein pehmeiksi.

Näitä hoitoja tekee Sadun lisäksi kos
metologi Tarja VVaris. Hänellä on vuosi
en kokemus alalta. Tarja oli mm. Saksas
sa ihotautilääkärin kanssa yhteistyössä 
lääkekosmetologina.

Hän tekee käsi-, kasvo- ja jalkahoidot. 
Sen lisäksi Tarja maskeeraa ja meikkaa 
sekä taitaa LCN:n kynsihoidot ja taiteilee 
rakennekynnet koristeilla. Bioline Jätön 
aineet sopivat herkkänahkaiselle ja vaik
kapa atoopiselle iholle.

Tarja on myös kampaaja ja tekee 
hiustenpidennyksiä.

S am an  katon  alta
Nyt, kun on ulkoisesti hoidettu ja huo
liteltu, kannattaa alkaa miettiä koko ke
hon hyvin vointia. Tai oikeastaan ensiksi- 
hän olisi pitänyt mennä klassiseen hie
rontaan ja reiki-hoitoon ja sitten vasta 
hiusten värjäykseen ja manikyyriin. Mut
ta sama se mikä järjestys, saman katon 
alta nämä kaikki löytyvät.

L epotila
Pauliina Paasilan Lepotila -niminen hoi
tola antaa kokonaisvaltaisen hoidon sel
kä-, hartia- ja migreenisärystä kärsivil
le. Reumaatikko, astmaatikko ja masen
tunut saa sieltä apua. Myös kaikki itses
tään huolehtivat ihmiset haluavat kokeilla 
vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Intialainen päähieronta sopii kiireisel
le ja Reiki-hoito sekä hermorata-hieron
ta kaikille ihmisille. Hermorata-hieron
nassa hierontalinjauksissa ja -paikoissa 
on runsaasti mm. akupisteitä. Näin vil
kastetaan verenkiertoa, verisuonien ka
navat aukenevat ja suonet puhdistuvat. 
Hoidot vaikuttavat sisäelimiin ja soluihin 
asti. Sekä reiki-hoidossa että hermorata- 
hieronnassa periaate on sama. Energia 
saadaan kulkemaan hyvin ja koko kroppa 
käydään läpi. Muutaman hoitokerran jäl
keen alkaa näkyä tuloksia riippuen vai
vasta ja minkälaista hyvää oloa ihminen 
hakee.

Pauliina tekee mielellään myös koti
käyntejä halukkaille.

H ier o n taa  ja  hyvää  olo a
Talon yksi nurkka on vielä käymättä ja 
sieltä löytyy Hieronta Niskanaukkelin Jan
ne Junnilainen.

Janne tekee monen vuoden koke
muksella klassista hierontaa, joka sovel
tuu kaikille ihmisille. Häneltä saa selkä-, 
niska-, hartia- ja kokovartalohierontaa.

Hieronta on myös kokonaisvaltaista 
kehon kuuntelua ja sieltä ne ongelmakoh
dat sitten löytyvät. Viiden hieronnan sar

jalla pääsee jo hyvin alkuun kohti not
kistumista. Mutta eihän sitä aina tarvit
sisi mennä kipeänä ja viimeisenä hetke
nä apua pyytämään hierojalta, kun pää 
ei enää käänny, vaan hartiaseudun sään
nöllisellä hieromisella voisi moisen jumi- 
tuksen ennaltaehkäistä.

Janne tekee koti- ja yrityskäyntejä. 
Hänellä on vastaanotto myös Halkiassa.

L isätiedo t ja  ajanvaraukset
Kaikille heille saa ajan sopimuksen mu
kaan. Vinkkinä tuleville pikkujoulujuhli- 
joille ja vaikkapa polttariporukoille; ta
lon voi varata kokonaan omaan käyttöön. 
Varmasti viihdytte.
Parturi-kampaamo SAGA / Satu 
p. 040 531 6681
SPOIL ME / Tarja p. 044 297 7012 
www.spoilme.fi
LEPOTILA / Pauliina p. 040 730 9563 
www.lepotila.net
HIERONTA NISKANAUKKELI / Janne 
Ma-to klo 11-12 p. 040 719 4594 
janne.junnilainen@pp.inet.fi

Lehtemme takakannessa on myös 
muiden vastaavien alan yrittäjien il
moituksia ja yhteystietoja.

Tässä juttusarjassa perehdymme 
muutamiin lehdessämme mainosta
viin yrityksiin, tekijöihin ja yhdistyksiin. 
Jos haluat, että sinutkin huomioidaan, 
ota yhteyttä Tanjaan tai lähetä oma 
juttusi suoraan toimitukseen.

13

http://www.spoilme.fi
http://www.lepotila.net
mailto:janne.junnilainen@pp.inet.fi


V uoden 2007 lehdet ilmestyvät seuraavasti:
5. numero: joulukuu
(aineisto toimitettava 15.11 .2007  mennessä)

V uoden 2008 lehdet ilmestyvät seuraavasti:
1. numero: helmikuu
(aineisto toimitettava 15.01 .2008  mennessä)
2. num ero : toukokuu
(aineisto toimitettava 15 .04 .2008  mennessä) 

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@gmail.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 mahdollista tilata Ohkolan 
Kyläsanomat 10 eur / vuosikerta.

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylä- 
lehtitoimikunta, johon kuuluvat:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tanja Lundsten Ohkolan Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Järvenpään

LUKKO
Alhotie 14 Keskustie 8
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä
puh 020 743 7560 puh 020 743 7567

Päivystys 040 536 8000

www.j arvenpaanlukko. fi

T  u e m m e  
O h k o l a n  
K y l ä s a n o m i a !

© K E S K f - U U D E N M A A N  OP
E tipu eicuroän

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

VE HITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

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

Talom yynti:
A ri K iv i v ir ta
Jä rne fe lt in ka tu  11
04400 Järvenpää
ari . ki v i vi rta@pi ani a ta l o . f i
P. 040 840 3069

PLUS-RUN K0 2 A 0  MM 
SEINÄN U-ARV0 0 ,1 6 6  
SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi

TALO- JA HUVILAMYYNTI
Kastelli-kauppias 
Tapio Rantanen 

puh. 040 767 2942 
tapio.rantanen@kastelli.fi 4

m S T E L L I
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  K O T I

« Ä h ,

MEERIN PITOPALVELU
019 688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

1losenqvistin MonitoimvpaCveCu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEÖRAKOnm J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & T Laimi©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

MÄHTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

TA R V IT SE E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614

Tarvitsetko

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

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto va lm iska luste ilie  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

L  EL O N A
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 
email: anneli.eerola@leona.fi

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puutyö Timo Solminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959

puh. (09) 284 570
%etfo-ja huCta-aCan se(ä CahjatavaroicCen erikoisfiihe 

Luotamme Caatuun
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Kellokosken Sivuapteekki
arkisin klo 9.30 - 17 

lauantaisin syyskuu - toukokuu 
klo 10 - IS 

puh. 09= 284 511 
Tervetuloa!

L ä ä k ä r i p a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 B, M äntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselin ten  sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erila isiin  ihottum iin

JÄRVENPÄÄN YKSITY ISLÄÄKÄRIT  OY
M annilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe Ho 8.00 -16.00
Puh.tunti ma - pe klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Method Putkistoja
MP Pilates kurssit(15.1.2008 alkaen)
Kehonhallinnan avulla avaat jännittyneet ja 
kireät lihakset. Kohennat ryhtiä. Parannat 
lihastasapainoa ja hengitystekniikkaa. 
Teemme usein harjoitteita ymmärtämättä miksi 
niitä teemme. Tunneilla opittua tietoa voit 
soveltaa kaikkiin liikuntalajeihin.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseilleni! 
Minja Tuominen p. 0400 818 368 
www.methodputkisto.com/miniatuominen

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

K U K K A T A L O
filhotie S, 04430 .ttrmnpM. 09-2797070. Palvelemme ark 0-30, ta 8-1B. su 0-10

K ello k o sk en  K uk k a

Vanha Valtatie 197 
04500 Kellokoski 
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16 ja  su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidonta .velut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

M äntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Hieronta Niskanaukkeli
*Y Hieroja

Janne Junnilainen 
Juholantie 95, Halkia 
Pihlajatie 2, Haarajoki 
p .  040 719 4594 
janne.junnilainen@pp.inet.fi

Pauliina Paasila
040-T309S& 3

Pihlajatie 2., Haarajoki www.kpoiila.m t-

R “ " » »

S*Satu Haakanen
040 531 6681

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

MtTtRMMnUM*
HIU

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18 
Pe 10-19 
La 8-14
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