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Pääkirjoitus

T o im ij a t  o v a t
KÄYPiiET VÄHIIN

Edellisen Kylälehden ilmestymisen jälkeen oletin, etten kirjoittaisi seuraavaan lehteen. Nyt sen kuiten
kin teen. Päätoimittajaksi ei ilmaantunut yhtään halukasta. Kylälehtikokoukseen ei myöskään nykyiseen 
tyyliin ollut tunkua. Siellä kuitenkin pääsimme yksimielisyyteen, että lehden tekeminen jatkuu. Se Ilmes
tyy jatkossa neljä kertaa vuodessa.

Toimituksen linja tiukkenee juttujen toimittamisen suhteen. Ne tekstit, jotka eivät saavu riittävän 
ajoissa Kylälehden sähköpostiosoitteeseen, siirtyvät seuraavaan numeroon. Lehti voi joskus olla ohuempi, 
jos juttuja on niukasti.

Paras päätös lehtikokouksessa oli, että seuraavasta numerosta alkaen uusi henkilö kokoaa lehden. 
Hän kirjoittanee seuraavan pääkirjoituksen.

Roudan sulamista ja uusien juttujen kirjoittamista odotellen, LÄMMINTÄ KEVÄTTÄ!
Toivoo lehtltolmikunta.

Vesa Pirjola

Päätoimittaja: Vesa Pirjola, p. 040 314 5429
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965, Kati Särkelä p. 050 557 6686
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen, p. 040 763 8911
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy
Painosmäärä: 1400

Jakelu: Yhdistysaktiivit - yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi: Sirpa Matero p. 040 314 5008 (työ) 
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010 
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234 
Keravanjärventie: Sirkku Vainio p. 040 772 1134 
Keravanjärven seutu: Maija Vidqvist p. 040 503 1258 
Kannisto ja Vanha Pirjola: Helena Partanen 0500 460 779 
Kortistonkulma ja Kivistönkulma: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Jaffa-kioskilta, Kellokosken 
Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 eur/vuosikerta.

S euraavaan ,  elokuussa ilm estyvään  lehteen , 
TULEE AINEISTO TOIMITTAA 15 .7.2009 MENNESSÄ.

ohkolansanomat@gmail.com

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetys- 
toimikunnasta,
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

mailto:ohkolansanomat@gmail.com


T apahtumakalenteri

Hyökännummen asukasyhdistys

Koirailta
Katso sivulta 10.

O hkolan  D ia k o n ia - ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Kesäseurat
su 7.6 . Aittomäessä Tuovi Leinolla, 
Aittomäentie 80

O hkolan  N u o riso seu ra  r y

Lumottu puisto
Nykypäivän kiireen keskellä ihmiset ovat 
niin työkeskittyneitä, etteivät edes huo
maa, kuinka kesä jo lämmittää mieltä ja 
herättää luonnon eloon. Tule mukaan 
seuraamaan bisnesmiehen ja -naisen 
matkaa Lumotun puiston halki. Puisto 
asukkaineen päättää opettaa stressaan
tuneille matkaajille, ettei työ ole elämän 
tarkoitus.
Matka alkaa Sirkus Siriuksen teltassa 
Ohkolan Nuorisoseuran talon pihalla pe 
15.5. klo 19 ja su 18.5 klo 13 ja 16, mi
ten käy viekö stressi voiton vai jokin ai
van muu?

Avaruusmatka
Sirkus Siriuksen Avaruusmatka lähtee 
käyntiin lauantaina 16.5. klo 13 ja 16 
Ohkolan Nuorisoseuran pihassa sirkus- 
teltassa. Jännittävä matka alkaa siitä, 
kun kaikki saapuvat sisälle sirkusteltan 
rakettiin ja lähtölaskennan jälkeen mat
ka kohti avaruutta alkaa. Matkalla näh
dään paljon hienoja pikkusirkuslaisten 
temppuja. Tervetuloa mukaan!
Liput, lapset: 3 euroa ja aikuiset: 5 euroa

O hkolan  OKA
Neljärmesmaraton
su 26.7. klo 12 juostaan OKAn neljännes- 
maraton totuttuun tapaan heinäkuun vii
meisenä sunnuntaina. Se on samalla 
OKAn 70-vuotishölkkä.
Jokaisen juoksua harrastavan kannattaa 
rohkeasti lähteä kokeilemaan kuntoaan. 
Matka on sopivan mittainen maratonille 
valmistautumisessa tai pelkästään kova
vauhtisena harjoituksena.
Kunnon ja vauhtikestävyyden parantu
mista voi seurata osallistumalla vuosit
tain tapahtumaan ja verrata omaa ai
kaa edellisvuoden tulokseen. Kisan reitti- 
ennätystä pitää hallussaan Heinolan Kim
mo Ahonen, joka kisasta hieman myö- 
hästyttyään vuonna 2006 hurjasteli rei
tin aikaan 35.16.
Juoksumatkan pituushan on noin 10,55 
km ja sarjat yleinen M/N, 50v. M/N sekä 
alle 17v.T/P juoksumatka 4,2km.
Jos on joutilasta aikaa, niin jotain teke
mistä varmasti löytyy kilpailualueelta, 
vaikkei juoksisikaan. Ainakin voi nauttia 
hyvästä kahvista ja aikaisempien vuosi
en perusteella myös hyvästä ilmasta. 
Toivottavasti mahdollisimman moni "ek
syy" paikalle ja innostuu myös liikku
maan.

Teksti ja  kuva: 
Kirsi Lindgren

Hyökännummen asukasyhdistys järjesti huhtikuussa siivoustaikoot, jossa vapaaehtoiset siivosivat tien 
vartta Hyökännummella. Kuvasta puuttuu muutama reipas talkoolainen. Roskia löytyi jonkin verran, 
aika paljon tupakka-askeja, täysiä koirankakkapusseja ja , yllätys yllätys, lopuksi vielä 20 euron seteli.
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Teksti: Tuija Kosonen, kuva: Marja Espo

Akselin ja E linan tarinan n

valmistuu Öljymäelle

Tätä kirjoitettaessa on kevät jo pitkällä, 
ja Täällä pohjantähden alla -  näytelmää 
harjoitellaan kiihkeällä tahdilla. Vielä ko
koonnutaan seurojentalolla, mutta vapun 
tienoilla kelit toivottavasti lämpiävät ja 
harjoitukset siirretään Öljymäelle.

Väinö Linnan teos tullaan näkemään 
alle kolmeen tuntiin tiivistettynä, ja kan
sakuntamme levottomia vaiheita peila
taan Akselin ja Elinan tarinan kautta. Sota 
1918, torpparilaki, Mäntsälän kapina ja 
toisen maailmansodan tuomat mullistuk
set ovat aiheita, jotka tänäkin päivänä 
vaikuttavat siihen, keitä me olemme ja 
mistä me tulemme.

Näytelmä on Ohkolan teatterin ja Jär
venpään teatterin yhteistyö. Mukana on 
yhteensä 30 näyttelijää molemmista teat
tereista, noin puolet kummastakin. Rooli- 
lista on legendaarinen; Koskelan Jussi ja 
Alma, Laurilan Anttoo, Leppäsen Aune, 
räätäli Halme ja moni muu. Keskiössä läpi 
koko tarinan ovat kuitenkin Koskelan Ak
seli ja Kivivuoren Elina.

A k s e l ia  j a  E l in a a
ESITTÄVÄT NUORET
Akselin roolissa nähdään Ohkolan näyt
tämöltä tuttu Aatu Johansson, ja Eli
nana Millie Anttila Järvenpään teatte
rista. Melkoisen haasteen edessä ovat 
nämä nuoret näyttelijät.

-  Väinö Linnan kirjat olen lukenut mo
neen kertaan, ja ne ovat mulle todella 
tärkeitä. Siksi on niin hienoa päästä mu
kaan tähän näytelmään, ja saada vielä 
tällainen rooli, kertoo Aatu, joka on näh
ty Ohkolan teatterissa 2005 Luulosai
raassa ja 2007 Simpauttajassa.

-  Odotan mielenkiinnolla harjoitusten 
etenemistä, ja niitä hetkiä, kun yleisö on 
paikalla. Toivon, että ne tunteet, joita tä
mä Pohjantähti minussa herättää, siirty
vät myös katsojille.

-  Elinan roolissa riittää haastetta, ker
too Millie.

-  Kun kuulin, että suunnitelmissa on 
tehdä yhteisproduktio Ohkolan teatterin
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Täällä pohjantähden alla -esitykset
Ensi-ilta la 11.7. klo 18.
Muut esitykset ovat ke 15.7. klo 19 / to 16.7. klo 19 / su 19.7. klo 18
ke 22.7. klo 19 /to 23.7. klo 19 / su 26.7. klo 18
ke 29.7. klo 19 /la 15.8. klo 18 / su 16.8. klo 18
ke 19.8. klo 19 / pe 21.8. klo 22 Yönäytös! / su 23.8. klo 18
ke 26.8. klo 14 ja 19 / la 29.8. klo 22 Yönäytös! / su 30.8. klo 18
ke 2.9. klo 19 / la 5.9. klo 18

I lmoittaudu
talkoisiin
Nuorisoseuran talkoorinki huolehtii katsoji
en viihtyvyydestä. Ilmoittaudu talkooporuk- 
kaan Öljymäelle; järjestysmiehiä, lipunmyyjiä 
ja puffettihenkilökuntaa. Esityksiä on 20, jo
ten porukkaa tarvitaan runsaasti. Puffetin 
tuotto menee kokonaisuudessaan nuoriso
seuran toimintaan.
Ilmoittauduthan mukaan!
Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 (kahvio) ja 
Seppo Savela 050 517 7458.

kanssa, ja että näytelmäksi oli valittu 
Täällä pohjantähden alla, innostuin heti 
mahdollisuudesta näytellä tässä klas- 
sikkoteoksessa. Olin kuullut myös paljon 
hyvää ohjaajasta, Sam uli Reunasesta . 
Ensimmäisessä kokoontumisessa en tun
tenut vielä ketään, mutta nopeasti ovat 
käyneet kasvot tutuiksi ja ilmapiiri on kan
nustava sekä rohkaiseva. Kun Samuli ker
toi roolituksen, olin innoissani. Koen, että 
Elina Kivivuoren roolissa on juuri sitä 
haastetta mitä olen kaivannut. Olen var
ma että kesän aikana tulen oppimaan 
paljon itsestäni näyttelijänä, ja pääsen 
hyödyntämään vahvuuksiani sekä Lah
dessa suoritettuja teatteriopintoja. Ohko
lasta olen kuullut sen verran, että täällä 
on innokkaita teatterin tekijöitä ja myös 
katsojia, joten toivottavasti Kesäteatterin 
penkit täyttyvät yleisöstä.

K a k s i  t e a t t e r ia
JAKAA VASTUUN
Kahden teatterin yhteistyö koskee näytel
män tuottamista valmiiksi teatteriesityk
seksi. Vastuualueita on jaettu molemmil
le. Ohkolan teatteri hoitaa mm. tarpeiston 
ja lavastuksen toteutuksen, Järvenpään 
teatteri puvustuksen.

Esityksen taiteellinen toteutus on am
mattilaisten käsissä; ohjaajana on Samuli 
Reunanen, jonka viimeisimpiä töitä ovat 
olleet kantaesitys Tukholma Oulun kau
punginteatteriin 2009 ja Becket'n klas
sikko Huomenna hän tulee Lahden kau
punginteatteriin 2008.

Puvustuksen suunnittelevat ja toteut
tavat K a isa  R a s ila  (TaK) ja  R u ska  
Schönberg (TaK) Esityksessä kuultavat 
laulut ja musiikin harjoittaa Järvenpääläi- 
nen muusikkojani Uhlenius. Näytelmän 
on Väinö Linnan trilogian pohjalta drama
tisoinut Seppo Parkk inen , ja Öljymäen 
näyttämölle sen on sovittanut Samuli Reu
nanen.

T u l e t t ik o  p o r u k a l l a  
O U Y H Ä E L L E ?
Nyt on juuri oikea aika kasata työporukka, 
harrastusryhmä tai ystäväpiiri, ja varata 
paikat Öljymäelle. Yli 20 hengen ryhmille 
liput 12 euroa/kpl (normaalisti 15 euroa).

Mahdollisuus tilata väliajalle kahvi + 
pulla 2 euroa.

Ryhmämyynti p.050 595 5905, 
info@jarvenpaanteatteri.fi

Lippuja Öljymäelle voi ostaa ja vara
ta myös: www.piletti.fi ja www.jarven- 
paanteatteri.fi

L i s ä t i e t o j a  e s i t y k s e s t ä :
www.ohkolannuorisoseura.fi, 
p. 050 435 6330, 
teatteri@ohkolannuorisoseura.fi.

Ohkolan Nuorisoseura järjestää

Kesätaideleirin (päiväleiri)
Aika: ma-to 8.-11.6. klo 10-14.15 

Paikkana on Ohkolan Nuorisoseuratalo.
Leiri on tarkoitettu kaikille taiteen tekemisestä kiinnostuneille tytöille ja  pojille (ala
koululaisille) 2lk:sta eteenpäin. Innostuksen lisäksi vaaditaan myös keskittymistaitoa sekä 
kykyä antaa työrauha muillekin.
Kuvataideleirin opettajana toimii Jaana Nykänen. Leirille mahtuu 15 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta.

Hinta on 70 euroa/osanottaja (sisältää materiaalin, opetuksen ja kevyen lounaan) 
Ilmoitautumiset 15.5. mennessä Irja Hemmilä puh. 050 354 7965 (klo 16 jälkeen)

V
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Teksti: Timo Naapuri

Talkootyötä tarjolla 
S anan S uvipäivillä

Sanan Suvipäivät on Kansan Raamattu- 
seuran perinteinen kesäjuhla, joka koko
aa yhteen vuosittain tuhansittain väkeä 
eri puolelta maata. Juhlat toteutetaan 
yhdessä paikallisten seurakuntien kans
sa ja tänä kesänä 3000 hengen juhla- 
teltta pystytetään Mäntsälän urheilupuis
toon 12.-14.6. Kesäjuhlien teemana on 
Yhtä matkaa.

Mäntsälän seurakunta haluaa kulkea 
yhtä matkaa mäntsäläläisten arjessa ja 
juhlassa.

Suvipäivät on pitkästä aikaa Mäntsä- 
lässä järjestettävä suuri tapahtuma, jon
ne odotetaan viikonlopun aikana n. 5000 
juhlavierasta. Suvipäivien järjestelyt hoi
detaan Mäntsälän seurakunnan sekä tal- 
koolaisten voimin.

I lm oittaudu
SINÄKIN MUKAAN
Haluaisitko Sinä kantaa kortesi kekoon 
kotiseurakunnassasi ja olla järjestelyis
sä mukana haluamallasi tavalla? Seura
kunta kutsuu mukaan talkoisiin kaikkia 
mäntsäläläisiä. Yhdessä teemme suvi- 
päivistä mäntsäläläisten näköiset juhlat!

Suvipäivien ohjelmatarjonta on moni
puolinen. Lasten ja varhaisnuorten ohjel- 
mapaikka on Monis. Nuorille on oma oh
jelmaa VVanhalla. Juhlateltan lisäksi tar

jolla on runsas kanavatarjonta eri aiheista 
seurakuntakeskuksella ja kirkossa. Ohjel
ma sisältää runsaasti yhteislaulua ja mu
siikkiesityksiä, muun muassa Tuomaskuo- 
ron ja nuorten omat konsertit.

Paikallista väriä tuo myös Kirsti Man
nisen kuvaelma Parempi huominen.

Talkoolaiset saavat palkkioksi T-pai- 
dan sekä ruokailun ja tietysti hyvän mie
len!!

Talkoolaisia tarvitaan erityisesti jä r
jestyksenvalvontaan, liikenteenohjauk
seen, kahvilaan sekä vartiointitehtäviin.

Tervetuloa talkoisiin ja tuo kaverisikin 
mukaan!

K a ik k i  o v a t
TERVETULLEITA
Kertokaa sukulaisille ja tuttaville tulevis
ta juhlista Mäntsälässä.

Ohkolalaiset -  olkaa aktiivisia, kerto
kaa ideoistanne ja tulkaa mukaan juhla- 
järjestelyihin!

Yhteydenottoja ottaa vastaan pääsih
teeri Timo Naapuri p. 040 743 3262 tai 
timo.naapuri@evl.fi.

Ohjelmasta ja muista palveluista lisää 
tietoa www.suvipaivat.fi.

Nähdään Suvipäivillä!
Timo Naapuri

Martat

Martan
VINKIT

T ä y t et y t
MUNANPUOLIKKAAT

4 kovaksi keitettyä munaa 

Täyte:
100 gr savusilakkaa 
2-3 rkl kermaa 
suolaa
valkopippuria

Koristeeksi:
tilliä tai vihanneskrassia

1. Leikkaa kuoritut munat pituussuunnas
sa kahtia. Ota talteen keltuaiset ja leik
kaa kunkin munanpuolikkaan pohjasta 
pois ohut viipale niin, että puolikkaat py
syvät tukevasti vadilla.
2. Perkaa savusilakat ja irrota niistä fileet. 
Nypi kylkiruodot pois mahdollisimman 
tarkkaan.
3. Survo keltuaiset ja fileet haarukalla 
tasaiseksi tahnaksi. Pehmennä kermalla 
sopivaksi. Mausta seos tillisilpulla, suolal
la ja valkopippurilla. Nostele seosta mu- 
nanpuolikkaille. Koristele tillinoksilla.

Munanpuolikkaiden täytteeksi ei ole aina 
tarpeen valmistaa tahnaa. Silliviipale, 
viipaloitu tuoresuolattu lohi, katkaravut tai 
rullalle kierretyt anjovisfileet nostellaan 
munanpuolikkaille ja koristellaan tillillä tai 
vihanneskrassilla. Kokeilla voi myös mä
tiä tai mätitahnaa putkilosta.
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Teksti: Eija Hynninen, kuvat: Eveliina Hynninen

OKAn 70 “VUOTISJUHLAKOKOUS
Sukupolvien ketju on yksi kylällä toimivan 
urheiluseuran vahvuus. Juhlissa olivat myös 
Peltorannat kolmessa polvessa.

OKAn legendaarinen talkoolainen, ur
heilija ja kannustaja Keijo Säijälä kut
suttiin seuran kunniajäseneksi. Pitkäaikai
selle koulun johtajaopettaja Arvo Iko
selle kerättiin muistona kaikkien juhla
kokoukseen osallistuneiden nimikirjoituk
sella varustettu kortti. Kortin kuvan piirsi 
Siiri Saalo ja siinä on kuvattuna koulun 
luistinradan jäädyttäminen. Arvo Ikonen 
toi kyläämme joukkueurheilun ja erityi
sesti jääkiekon harrastamisen. Arvo oli 
iloinen ja liikuttunutkin saamastaan muis
tamisesta ja lähetti terveisiä kaikille ky
läläisille.

Talvella sprinttihiihtojen yhteydessä 
järjestettiin kyläseurojen välinen leikki
mielinen kisailu. Kisan voitti metsästys
seura. Ohkolan VPK lahjoitti lapion kier
topalkinnoksi tähän haastekilpailuun, jol
le toivotaan jatkoa.

Tärkeä voimavara seuratyössä ovat 
ohjaajat, kerhotoiminnan vastuunkanta
jat. Jyrki Aronen, Vesa Pirjola ja Aki 
Mäenpää tekevät arvokasta työtä sähly- 
kerhojen vetäjinä viikoittain. Kiitoksena 
heille luovutettiin OKAn logolla varuste
tut kylpypyyhkeet.

Ylhäällä;
Juhlakokoukseen 
osallistui joukko 
henkilöitä, jotka ovat 
jo  usean vuosikymme
nen ajan antaneet 
merkittävän panoksen 
seuran toimintoihin. 
Urheiluharrastus on 
ollut aina yksi tärkeä 
kyläläisiä yhdistävä asia. 
Oikealla Paavo 
Rahikka, joka hyppäsi 
v. 1948 korkeutta 175 
cm saksaamalla.

Ohkolan OKA sai 
Ohkolan koulun 
edustajilta, Sirpa 
Materolta ja  Anna-Maija 
Kajanderilta lahjaksi 
pokaalin annettavaksi 
kiertopalkintona lapsille 
ja  nuorille tarkoitet
tuun kilpailuun, jossa 
käytetään monenlaisia 
taitoja. Kilpailun 
kehittäminen jäi 
hallituksen vastuulle. 
Pokaalin vastaanotti 
OKAn puheenjohtaja 
Auli Teppinen.

Kokouksen yhteydessä 
jaettiin palkinnot talven 
hiihtokilpailuista.
Palkitut yhteiskuvassa.

7



Teksti ja  kuva: Hyökännummen koulun 4. luokka

R eilun luokan
KUULUMISIA H y ÖKÄNNUMMESTA

Opettaja antoi tehtäväksi kirjoittaa, mitä 
meille kuuluu nyt. No meille kuuluu hy
vää (kuului kyllä silloinkin)!

Aloitetaanpa aivan alusta, jolloin 
osallistuimme Koululaisen järjestämään 
Reilu luokka -kisaan vuonna 2008. Luok
kamme aina iloinen ja virkeä Erja-opet- 
taja kertoi ilmoittavansa meidät kilpailuun. 
Niinpä teimme reiluuteen liittyviä tehtä
viä ahkerasti koko syksyn ja tehtävien teko 
oli mukavaa, vaikka välillä emme edes 
tienneet tekevämme niitä! Opettaja ei 
nimittäin joka kerta sanonut puuhien ol
leen kilpailutehtäviä, vaan liitti ne joten
kin muuhun opetukseen. Joku luokaltam
me (Toni ainakin) oli käynyt katsomassa 
tietokoneelta pistetilannetta. Kun sitten tuli 
aika kertoa voitosta, me kaikki kiljuimme 
ja huusimme, olimme aivan riemuissam
me! Meidän luokka voitti Suomen reiluim
man luokan tittelin arvonnalla ja 125 pis
teellä.

Oli upeaa ja mahtavaa voittaa kisa! Ei 
olisi ikimaailmassa voinut uskoa, että 
meistä tulisi Suomen reiluin luokka. Saim
me palkinnoksi Nintendo Wii -pelikonsolin, 
liput sisäliikuntapuisto Huimalaan ja Ka
nan ja Tea Hiillosteen vierailun koulul
lemme. Tea piti konsertin koko koululle 
ja Kana oli luokassamme meitä haastat
telemassa ja yhdessä he jakoivat nim- 
mareita halukkaille. Heidät oli tosi kiva 
nähdä livenä. Meille he antoivat myös

omat levynsä, joita olemme kuunnelleet 
paljon. Meistä tehtiin juttuja lehtiin ja te
levisioon ohjelma, jota näytettiin MTV3- 
kanavalla. Koko päivän ajan luokassam
me oli kuvausryhmä. Pau/a-lehmäkin kävi 
tervehtimässä ja menetti yhden uta
reistaan.

Päivä oli jännittävä ja hauska, joiden
kin mielestä vähän pelottavaan. Saimme 
myös diplomit, korvatulpat, T-paidat, 
rannekkeet, Koululaiset, Paula-lehmä-iau- 
kut ja -avaimenperät, Nuori Suomi -pal
lot, vanukasta moneksi päiväksi jälkiruo- 
aksi ja jäätelöä sekä Mimmien/Jätkien 
keittokirjat. Tittamari Marttisen Viivi 
Pusu ja pyörryttävät pyjamabileet on 
myös luettu, siitä oli kirjakoekin. Kirjan 
sai lukea kotona. Ensin piti tehdä tehtä
viä itse ja jos ei tiennyt johonkin vasta
usta, sai käyttää kirjaa apuna. Viivin luok
ka osallistui Mukavin luokka -kilpailuun, 
jonka päävoittona oli Varjot-yhtyeen keik
ka koululle -  aivan kuten meilläkin!

Huimalassa oli todella kivaa ja otim
me mukaamme 5. luokan. Opettajamme 
oli hippaa meidän kanssamme labyrin
tissa. Kiipeilimme, pompimme trampolii
nilla, pelasimme Wiitä, laskimme liuku
mäkeä ja söimme jäätelöä. Siellä oli myös 
kivoja pikku autoja, jotka toimivat pole
teilla. Pidimme siellä hauskaa koko päi
vän ja kävimme sitä ennen myös Sea 
Lifessa, missä oli todella värikkäitä kalo

ja . Siinä vasta luokkaretki! Vieläkin on 
kaikkea kivaa käymistä kaikkialla: osa luo
kasta matkusti Viroon kouluvierailulle, osa 
kävi Heurekassa ja uimassa vitosten kans
sa. Menimme uudestaan Huimalaan 20.4. 
katsomaan Koululainen-lehden järjestä
mää Tähti-gaalaa, sillä saimme tilaisuu
teen vapaaliput. Siellä näimme hienojen 
esitysten lisäksi Sankareiden Pepin, Jan
ne Katajan ja Kristiina VVheelerin. 
Duudsoneiden HP ei päässyt paikalle La
pin kuvausmatkan takia.

Nykyään meidän iloinen luokkamme 
harjoittelee musiikkinäytelmää nimeltä 
Hyvä ystävä, joka kertoo Jeesuksesta. 
Olemme ommelleet siihen itse asut ja 
Tomi ja Ossi rakensivat paarit halvaan
tunutta varten. Välituntisin saamme pe
lata Wiitä 15 minuuttia kerrallaan. Vuorot- 
telemme siitä, ketkä saavat pelata ja ket
kä eivät. Onneksi ollaan hyvissä väleissä 
toistemme kanssa, joten ei tule riitaa sii
tä, että joku saisi pelata muita enemmän. 
Meidän koululla on myös pingispöytä, sitä 
pelaamme perjantaisin, sillä eri luokilla 
on omat vuoronsa. On meillä myös ta
vallisia oppitunteja. Joskus väsyttää to
della paljon ja tahtoisi mennä kotiin nuk
kumaan.

Suosittelemme kaikille Reilu luokka 
-kisaan osallistumista. Paras palkinto ki
sasta on ollut kasvanut luokkahenki.
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Teksti: Annukka Purmonen (5.1 k)

YSTÄVYYSKOULUMATKA EESTIN HALLISTEEN

Keskiviikkona 15.4. ryhmä oppilaita 
Ohkolasta ja Hyökännummesta lähti PS- 
bussilla kohti Helsinkiä ja sieltä suunnat
tiin Viroon.

Perillä odotti Hallisteen koulun entinen 
rehtori. Menimme luokkiin, joissa nukkui
simme. Koulu oli todella iso. Siinä oli pe
räti neljä kerrosta. Matkalla pääsimme 
mm. tutustumaan entiseen kouluun, joka 
oli raunioina.

Hallisteen koululla järjestettiin juhla. 
Siellä oli meidän koululta esitys. Me lau
loimme ja sirkuslaiset esittivät oman esi
tyksensä. Hyökännummen oppilaat esit
tivät tanssin, kuten myös Hallisteen kou
lulaiset. Heillä oli siellä Laululintu-kisa. 
Siinä etsittiin parasta laulajaa. Heillä oli 
valmistumassa iso liikuntahalli. Siellä oli 
vaikka mitä hienoa.

Lauantaina 18.4. alkoi kuitenkin mat
ka takaisin Helsinkiin. Pakkasimme tava
rat ja nousimme bussiin. Matkalla Pär
nussa poikkesimme meren rannalle ja 
entiseen Rotan kylään. Sitten alkoi laiva
matka. Perillä Hyökännummella ja Ohko
lan koululla oppilaiden vanhemmat olivat 
vastassa odottamassa kotiinpalaajia.
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Teksti: Kirsi Lindgren

Hyökännummen asukasyhdistyksen
KUULUMISIA
Hallituksen tammikuisessa kokouksessa 
valittiin puheenjohtaja Antton Hägglun- 
din työpariksi Jouni Seppälä (varapu
heenjohtaja). Sihteerinä jatkaa Taija Kuu- 
sela-Nissinen, rahastonhoitajana aloittaa 
Kirsi Lindgren ja tiedotusvastaavana Piia 
Alpua. Muita hallituksen jäseniä ovat Jus
si Luhtamäki, Satu Leino ja Jarmo 
Sorsa.

26.3. klo 18 pidettiin Hyökännummen 
koululla kevätkokous ja teemallinen liiken- 
neilta. Kevätkokouksessa luettiin toiminta
kertomus 2008, tilintarkastuskertomus ja 
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jä 
senille. Vuosi 2008 oli asukasyhdistyksen 
toiminnassa hiljaisempi edellisiin vuosiin 
verrattuna, koska toimintasuunnitelmassa 
olevia hankkeita oli jo saatu toteutettua. 
Perinteisiä projekteja (muun muassa risu- 
talkoot ja kylälehden jakelu) toteutettiin, 
osallistuimme koulun tapahtumiin ja pi
dimme hengissä Porakallion ulkoilualue- 
hanketta. Loppuvuodesta ajankohtaisiksi 
aiheiksi nousivat lemmikkieläinasiat ja 
nuorisotyö. Tilintarkastus osoitti loppusal
doksi 65 euroa. Suurin asukasyhdistyksen

menoerä on Ohkolan kyläsanomien jä- 
senyhdistysmaksu 30 euroa. Vapaaeh
toista kannatusmaksua kerätään 5 euroa 
tilille 509230-28761, viite 233.

LlIKENNEILLASSA OLI PADON 
KESKUSTELUN AIHEITA
Liikenneillassa paikallaolijoita puhuttivat 
ajoneuvojen ylinopeudet ja yleinen piit
taamattomuus liikennesäännöistä.

Tasa-arvoisissa risteyksissä oikealta 
tulijaa tulisi edelleenkin väistää ja var
sinkin koulun ja päiväkotien läheisyydes
sä tulee noudattaa erityistä varovaisuut
ta. Nummelantielle on pitkään toivottu 
hidasteita, mutta maapohjan rakenteen 
vuoksi töyssyjä sinne ei saada. Kevään/ 
kesän aikana on kuitenkin tarkoitus tes
tata tärinäraitoja.

Poliisin näkökulmasta Hyökännummi 
on rauhallinen ja hyvä paikka asua. Ti
lastojen valossa täällä tapahtuu vähän 
rikoksia, vaikka partiointia on Hyökännum
men ja Mäntsälän alueella lisätty. Kevään 
aikana nopeusvalvonta tehostuu, joten 
muista 40 km!

Koulun alueella on kameravalvonta 
otettu käyttöön eikä mitään suurempia 
häiriöitä ole ollut.

Myös paikalliset liikennöitsijät olivat 
tyytyväisiä linja-automatkustajiin. Ainoas
taan ulkomaalaistaustaisiin kuljettajiin 
kohdistuvat loukkaukset harmittivat.

Asukkaiden taholta nousi esiin toivo
mus siitä, että kissojen ei annettaisi kul
kea vapaasti. Kevään kynnyksellä irti kul
kevat kissat ovat ottaneet tietyt paikat 
"tarpeidentekopaikaksi", ja yleensä ne 
ovat jonkun piha-aluetta.

Mäntsälän kuntaan ja seurakuntaan 
on lähtenyt asukasyhdistyksen ja van- 
hempaintoimikunnan yhteinen vetoomus 
siitä, että Hyökännummella kokeiltaisiin 
projektiluontoisena nuorteniltoja. Jos ja 
kun hanke toteutuu, tarkoittaa se sitä, että 
vapaaehtoisia vanhempia tarvitaan mu
kaan. Muuten hanke kuivuu kokoon, niin 
kuin tapahtui edellisellä kerralla 2000-lu- 
vun taitteessa, kun nuorteniltoja pidettiin 
seurakunnan kerhotalolla. Mutta ajat ovat 
nyt ehkä toiset.

Hyvää kesää toivottaa asukasyhdistys.

Teksti: Pia Alpua

Hyökännummen asukasyhdistys
JÄRJESTÄÄ KoiRAILLAN
Koirien pito asuinalueellamme on viimei
sen vuoden aikana aiheuttanut paljon 
puhetta. Julkisuutta keskustelulle on haet
tu paikallislehtien yleisönosastoillakin. 
Asukasyhdistyksen syksyn teemaillassa 
aiheena oli asuinalueemme viihtyvyys. 
Samassa yhteydessä kuultiin myös Mänt
sälän terveystoimen johtajan Jaana Jär- 
venojan ja Mäntsälän ympäristösihteerin 
Katariina Sereniuksen puheenvuorot, 
joissa käsiteltiin lähinnä viranomaisen nä
kökulmasta koirien pitämistä koskevia sää
döksiä.

Koirien pidosta on säädetty muun 
muassa metsästyslaissa, järjestyslaissa 
ja eläinsuojelulaissa. Suuri osa koiran

omistajista tuntee yleisimmät pykälät ja 
noudattaa niitä. Koirien jätösten korjaa
matta jättäminen tuntuu jatkuvasti ole
van maanlaajuinen ongelma. Kukaan ei 
halua kantaa koirankakkaa kengissään 
kotiin. Sopivien jäteastioiden puuttuminen 
ulkoilureittien varsilta vaikuttanee monen 
koiranomistajan motivaatioon keräillä koi
ransa jätöksiä pusseihin.

Irrallaan juoksevat koirat aiheuttavat 
vaaratilanteita sekä pelkoa. Koiranomis
taja on vastuussa esimerkiksi tielle au
ton eteen juoksevan koiran ajoneuvolle 
aiheuttamasta vahingosta. Koiraa saa pi
tää irrallaan vain omalla pihamaalla tai 
koirapuistossa. Muualla koiran irrallaan

pitämiseen tarvitaan aina maanomista
jan lupa. Aitaamattomalle pihalle koiraa 
ei saa jättää irralleen ilman valvontaa.

Jatkuva koiran haukkuminen saattaa 
aiheuttaa ympäristössä koettua meluhait
taa, johon voi olla vaikea puuttua. Koiran
omistajan vastuuta on ympäristön viihty
vyyden huomiointi tässäkin mielessä.

Näistä ja muista asioista on tarkoitus 
keskustella koiraihmisten kesken ensi syk
synä asukasyhdistyksen isännöimässä 
koiraillassa. Myös asiasta muuten kiinnos
tuneet ovat tilaisuuteen tervetulleita.

Vastaanotan mielelläni ehdotuksia tai 
kommentteja koskien illan puheenaihei
ta osoitteessa pia.alpua@kolumbus.fi.
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Kuvassa vasemmalta Tuukka (3v), Eetu (6v), Iiris (kohta 2v), 
Aatu (2v), Roope ja  Sanni (alle lv ).

.......

P erhekerho
Kerhossa meillä on hassun hauskaa, 
yhdessä koetaan leikin taikaa.

Vauvasta vaariin mukaan mahtuu, 
kuka vaan tänne paikalle saapuu!

Pienimmät lapset lattialla makaa 
ja isommat jo kirjaimia tapaa.

"Rata on valmis!", huutaa Mikko. 
"Nouse kyytiin! Uskallatko?"

Junalla kuljetaan pitkin poikin, 
silloin koko kylän nähdä voikin.

"Pysähdys tässä joka veikka; 
on aika tehdä kuperkeikka!"

Rappusten alta tulee hyvä tuoksu.
"Kuka siellä on? Äkkiä juoksu!"

Patjalle hypätään reunalta lavan 
ja kuulla voit kaikkien nauravan.

Nyt on aika pitää mehuhetki 
ja päättää tämänkertainen retki.

Nätisti istumme pöydässä kaikki
ja  siististi syömme, myös Juha sekä
Maikki!

Lopuksi laitamme paikat kuntoon 
ja tullaan taas kun on aika kerhoon!

Perhekerho on kokoontunut Ohkolan nuo- 
riseurantalolla viime syksystä lähtien. 
Toiminta jatkuu kesällä harvempana ja 
syksyllä taas säännöllisesti torstaisin klo 
9-12.

Teksti: Eveliina Hynninen, kuva: Ella Hynninen

V arma

KEVÄÄN MERKKI

Salibandyn MM-kisaturnaus (Mäntsälän mestaruus) käy
tiin jälleen 24.-26.4.2009 Mäntsälän monitoimitalolla. 
OKA:n tasokas joukkue on ollut turnauksessa mukana 
jo useita vuosia. Joskus on taisteltu mitaleista. Tänä 
vuonna varsin kovatasoisessa turnauksessa irtosi 10. sija. 
Mukana oli 20 joukkuetta.

li



Teksti: Auli Teppinen

T iepuoli-liikuntatapahtuma
TARJOSE LIETONTÄA
Tiepuolitapahfumassa kirjattiin tasan 100 liikuntasuoritusta 
ja kirpputorilla ©lii runsas tavaratarjontal

Perinteinen tiepuoli-liikuntatapahtuma 
järjestettiin aurinkoisena Mariansunnuntaina 
22.3. Liikuntasuoritukset kirjattiin tänä 
vuonna Nuorisoseurantalon pihalla ja tar
jolla oli kaikille myös mehua.

Jälleen kerran olivat Ohkolan kylätien 
länsipuolen kuntoiliijat aktiivisempia -  
liikuntasuorituksia kirjattiin tasan 60. Idän 
puolella liikkujia oli 40 henkilöä.

Maaliskuun säät ovat suosineet mai
niosti kuntohiihtäjiä ja kylän hiihtoladut 
ovat olleet hyvässä kunnossa. Niinpä pit
kästä aikaa tiepuolitapahtumaan pääsi 
osallistumaan hiihtäen. Muun muassa 
Hyökännummelta oli lähtenyt heti aamu
tuimaan hiihtämään Tervosen R itva ja 
hän kehui mehua juodessaan hiihtokeliä 
luistavaksi ja hangen kantavan hiihtäjää 
vielä aamupakkasella. Halmeen Teuvo 
ja Vuokko kuntoilivat kävellen seurata
lon pihalle, mutta kertoivat käyneensä jo

aamulla kello seitsemältä suolla hiihtä
mässä. Vainioin Juha  ehti aamupäivän 
aikana kaksi kertaa pyörähtämään suksil
la seuratalon mäellä, koska oli "lentokeli".

Tiepuolitapahtuman historiasta sen 
verran, että tapahtumaa on järjestetty jo 
ennen sotia ja edelleen se kuuluu perin
teisesti Ohkolan OKA:n toimintaan. Vuon
na 1939 Kellokosken Tehdas Oy lahjoitti 
tapahtumaan pienen maitotonkan ja al
kuaikoina siitä on tarjottu mehua kuntoilij
oille. 1970-luvulla Jouko Vainio löysi kär
pän, täytätytti sen, ja lahjoitti tiepuolien 
kilvoittelun kohteeksi. Kärppää on siirret
ty vuosittain seuratalon seinällä sen mu
kaan kumpi tiepuoli voitti -  niinpä tänä 
vuonna Kärppä on länsipuolella seinää.

Tiepuolitapahtumaan osallistujien kes
ken suoritetussa arvonnassa pyyhkeen 
voitti Veikka Tiensuu sekä mukit Saana 
K iv iv irta  ja Emma Lehtola.

Samanaikaisesti seuratalolla järjestet
tiin kirpputori. Tavaraa oli laidasta laitaan: 
astioita, poppanaliinoja, koruja, kirjoja... 
Lastenvaatteita oli myös runsaasti tarjol
la. Kirpputorin järjestäjänä Nuorisoseu
ran Perhekerho tarjosi lapsille kasvomaa- 
lausta ja innokkaina taiteilijoina toimivat 
Noora Peltoranta sekä Ulpu Vuori.

Lapset saivat myös arvata palikoiden 
lukumäärää purkissa. Onnekas karkki
pussin voittaja M ikael Mäenpää pääsi 
lähimmäksi omalla 21 palikan arvauksel
laan. Palikoita oli yhteensä 22 kpl. Aikuis
ten 1 euron arvauskilvassa tehtävänä oli 
arvioida euromäärä maljakossa olevista 
20 senttisistä. Rahaa maljakossa oli yh
teensä 63,60 euroa. Arvauksia oli välil
le 26,40-358 euroa. Parhaiten 56 euroa 
arvioi ¡PSrj© H aapasaari. Hän voitti lipun 
Öljymäen kesäteatterin Täällä Pohjantäh
den alla -esitykseen. Onnea voittajille!

Teksti ja  kuvat: Pietari Paatsio

RuSiTTILUISTiLUÄ
O hkolan tapaan

Torstai 12.2. klo 18-19.30. Ilma n. -10°C. 
Tuuli Im/s. Ei voisi paljon parempaa keliä 
toivoa Ohkolan jokavuotiselle rusettiluis- 
telulle.

Paikalle oli saapunut runsaasti väkeä 
ja menoa riitti jokaiselle. Huoltojoukot tar
josivat lämmikkeeksi kaikkea sitä, mitä 
pikkuisessa pakkasessa voi toivoa: mak
karaa, vohveleita, mehua ja piirakkaa. 
Aikaa saatiinkin kulumaan koko illan ver
ran erilaisten touhukkaiden leikkien ja tie
tysti itse vapaan luistelun merkeissä. Ki
vaa oli! Kiitokset kaikille järjestäjille -  niin, 
ja tietysti osallistujille!
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Tekstit ja  kuvat: Eija Hynninen

Katu viestissä OKAlle neljäs sija
Kyläosastojen välinen katuviesti juostiin 
tänä vuonna 28.4 Mäntsälässä keskus- 
urheilukentän lähituntumassa. Mukana oli 
11 joukkuetta, jokaisessa joukkueessa 8 
juoksijaa.

Voittajajoukkue oli Ilves Pohjois-Mänt- 
sälästä. Ilves oli mukana peräti neljällä 
joukkueella (32 lasta), joka osoittaa upeaa 
aktiivisuutta. MU:n suunnistajat tulivat 
toiseksi. Arolan urheiluseura Ajon Leevi 
Antikainen ja OKA:n Juuso  Hynninen 
taistelivat loppusuoralla tiukasti pronssis
ta. QKA:n oli tyytyminen neljänteen si
jaan. OKA:n joukkueessa juoksivat S iiri 
Saa lo , M ika K a jan d e r, H annam ari 
Saalo , Touko alonen, Ella Hynninen, 
Mirko Lahti, Saim a Halonen ja Juuso 
Hynninen.

OKA:n kakkosjoukkueessa juoksivat 
Saara  Saalo , M ikael Mäenpää, T itta  
Save la , Aku P irjo la  ja Je re  M akko
nen, mutta juoksu keskeytyi, koska kol
melta viimeiseltä osuudelta puuttuivat 
juoksivat.

OKA:n joukkueen edustajat Juuso, Hannamari, Mika, Siiri ja  Ella palkintojen jaossa.

Keisari A leksanteri vieraili Mäntsälässä

Kansankalaasit keräsivät Mäntsälän 
seuratalon piha-alueelle väkeä eri kyliltä 
28.4., kun keisari Aleksanteri tuli kuule
maan, että mitä kansalaisilla on keisarille 
kerrottavanaan.

Kansankalaasit oli teatraalinan tapah
tuma. Siellä tuotiin julki Porvoon valtiopäi
vien sanoma vuodelta 1809, jolloin Suo
mi sai autonomisen aseman. Ilmassa oli 
historian havinaa, kun kylistä tulleet lähe
tystöt esittivät korjattavaksi kylän ongel
mia. Toiveina oli lapsenvahteja Jokelan- 
seudulle, koulupytinki Nummisiin, Sälin
kään torpparit peräsivät oikeuksiaan ja 
pienempää taksvärkkiä, Hirvihaaran käsi
työläiset toivoivat helpotusta kaupankäyn
tiin.

Ohkolan nuoret johdattivat keisari Alek
santerin seurueineen aikakoneella vuo
teen 2009 ja toivottivat heidät tervetul
leeksi Sirkuksen kevätnäytöksiin sekä Öl
jymäelle kesäteatteriin.

Kalaasien päätteeksi tanssittiin yhtei
nen poloneesi.
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mm Rentouttavat Revontulet
Vyöhyketerapiaa

Intialaista päähierontaa
Marja Pöykkö
040-416 8237. i ri Ohkolantie 94, Kellokoski

m m m www.RentouttavatRevontulet.fi

KERMANSAVI KAAKELIUUNIT
- Myynti 

- Asennus JS.
- Kotikäynnit TULIKIVI

Timurak e y
fJunimestari Leino *> uvist
Luit. »4M-MS473 L _ J

^ ¡N LV EL ç j j *

VÖH. +35S HO O 8H5 73H
penttijohansson@dlc.fi

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAHRJOLAMTTE 52 
FIN-CW330 OHKOLA

Lelukauppa valöSa vertaa!
Meiltä mm. Hello Kitty, Barbapapa ja Myyrä-tuotteet!

Kauppakaari 6, Kerava, (09) 242 3967

Le lu p u u
www.lelupuu.fi

Le.<?nIa
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

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

Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
marstsala@k5snteistomaaiIma.ffi 
www.ksinteastomaailma.fi

VERITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

TALO- JA HUVILAMYYNTI
IC as te lli-k au p E säas  

Tapio Rantanen  
puli. 040 767  2942  

tapio.rantanen@kasteBDi.fi _

K A ST ELLI •
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  KOTI

(r/ ieen ja jttA / a a n  <J//,si/rji,%7//ej(ti i/ri/ty/,s7//e

^ frlap a lve/„
Sisko Mulari 

p. 040 589 5240 
sisko.mulari@iuukku.com 

www.jubilant.fi

J f

KERI PITOPALVELU
( 0 1 9 )  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  287  
Puuste l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

’Rosenqyistin MonitoimipaCveCu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEÖRAKOmn J. RAUTAMA
Maanrakennus ja  kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

A & T Laini©
- soratoim itukset
- vaihtolavoja
- m aansiirtokuljetukset

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

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

T A R V I T S E E K O . . .
- puutarhakonees i  ko r jaus ta?
- k i i n t e i s t ö s i  huo l toa?
- p ih a s i  kesä-  t a i  t a l v i -  

kunno s sap i t oa?
- takk as i  p o l t t o p u i t a ?

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 valm iskalusteille  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

J i r v e n p i i n Päivystys 
040 536 8000

LUKKO OY
Alhotie 14 Keskuskatu 12
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7560 puh 020 743 7567
ark. 8-17, la 10-14 ark 9-17, la suljettu

www.iarvenpaanlukko.fi

PIENTALONRAKENNUS LÄHIN""- OK-talon 
sisä- ja ulkotyöt"- vedeneristykset"- 
laatoitukset"- saneeraus""040 512 
5001 """Toiveet olivat, että otsikko (firman nimi) 
ja alareunan puhelinnumero tulisivat isommalla 
ja muu teksti pienemmällä.

Koskikello Oy
0 9 9 0 0  kellokoski
M  \

puh. (09) 284 570
‘KfCCo-ja huCta-aian sehä [ahjatavaroiden erihoisCiihe 

Luotamme [aatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
w w w .s in itu u liryh m is .com

sinituuli@sinituuliryhmis. com

L ääkäripalvelun

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

JÄR VENPÄÄN  YK SITY ISLÄÄK ÄR IT  OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Tarjoan sinulle erila is ia  Hyvän Olon p a lve lu ja

-Method Putkisto 
-Method Putkisto Pilates 
-A loe ve ra  jä iieenm yyn ti 
-Klassinen hieronta 
-Urheiluhieronta

w w w .m in jatuom inen .fi 
Lisätiedot: M inja Tuominen p. 0400 818 368

Tul

/• 1
L a n g ia  ideoita...
Järven pään

KUKKATAIO
fllhuefe a, Q443Q Jananpa*, 0S-27B7Q70. P:.lv.:li)inmr) «r*. B 20 h 8-10. ss fl-IB

Kellokosken

Vanha Valtatie 197 

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

Myös lahjatavaraa ja

Tsmi Mira Tn S la
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946
(ajanvaraus klo 18.30 jälkeen)

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 16A6, 00X00 Hki,p. (09) 622 1810

■ S K Y - K o s m e t o lo g i  m p a r t u r i - k a m p a a ja  
• m a s k e e r a a ja  - L C  IM -kyn s i m u o t o i l i ja

puh. 044 297 7012 
w w w .spo ilm e.fi

Pauliina Paasi (a
0 4 0 -T 3 0 1 5 < h 3  

Pihlajatie 2. , O H -8Q  Haarajoki www.iejgotite.net

Satu ja Hanna 
040 531 6681 

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

MRTHRI-KAMPAMO
Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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