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Pääkirjoitus

S y k s y ä  a c o s m

Lehden ilmestyessä kesä on jo kääntynyt syksyyn. Koulut ovat alkaneet, 
ja muukin kerhojen ja yhdistysten toiminta on taas käynnistymässä. 
Toivottavasti ihmiset ovat saaneet kesällä rentoutua ja kerätä voimia, 
että jaksetaan taas pimenevän syksyn ajan yli.

Kylälehdellemme ei vieläkään ole löytynyt vakituista päätoimittajaa, 
joten päätoimittajuus on nyt kiertävä. Kevään kokouksessa lehden te
koa päätettiin jatkaa siten, että lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
entisen viiden sijasta, ja lehden sivumääräkin voi vaihdella materiaalin 
määrän mukaan. Lehteä hallinnoi kylän seuroista koostuva lehtitoimi- 
kunta, mutta muidenkin jutut ovat tervetulleita. Lehtihän ei ole mikään 
ajankohtaislehti, joten tänne voisi kirjoittaa pienistäkin jutuista, jotka 
eivät ylitä varsinaisten sanomalehtien uutiskynnystä. Siis kaikki pöytä- 
laatikkokirjoittajat, lähetelkää pieniä juttuja, mielipiteitä, runoja ym. 
Kuvatkin ovat tervetulleita. Nimimerkilläkin voi kirjoittaa, mutta tietysti 
oikea nimi täytyy tulla toimituksen tietoon.

Kauniita syyssäitä toivoen ja hyviä juttuja odotellen 
Ohkolan kyläsanomat, lehtitoimikunta

Raija Hannula

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

S euraavaan ,  lokakuussa  ilm estyvään  lehteen  
TULEE AINEISTO TOIMITTAA 15 .9.2009  MENNESSÄ.

ohkolansanomat@gmail.com

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 
Vähäkyiä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola, p. 040 314 5429 
Keravanjärventie: Sirkku Vainio, p. 040 533 1904 
Keravanjärven seutu: Maija Vidqvist, p. 040 503 1258 
Kannisto ja Vanha Pirjola: Helena Partanen, p. 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

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä, 
Pauliina Paakkinen-Virtanen 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
K a n s a l a is o p is t o O hkolan N uorisoseura ry O h k o la n  o k a

Syyslukukausi 7.9.-24.11.

Ohkolan ¡(Oululla:
yhteislaulupiiri ti 18-19 
pianonsoitto ti klo 14.30-16 
kuntojumppa to 19-21

Ohkolan Nuorisoseurantalolla:
Solo dance mix ma 14-15 
Vesselikerho alle kouluikäisille ma 18-19 
seniorijumppa to 15-15.45

Hyökännummen koululla:
Kehonhallinta ma 20-21 
naperojumppa 3-4v. ti 17.15-18 
tenavajumppa 5-6v. ti 18-18.45 
seniorijumppa to 16-16.45

Kansalaisopiston ilmoittautuminen alkaa 
26.8. klo 18. Tarkempia tietoja kursseis
ta www.mantsalanopisto.fi sekä opiston 
jakamasta kurssivihosta.

O h k o la n  D ia k o n ia - ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Lastenlauluja ja  
Oastentamkekirppis
su 29.11. klo 15-16 laulellaan ja leiki
tään talvisia sekä vähän jo jouluisiakin 
lastenlauluja Nuorisoseurantalolla. Lau
lujen jälkeen jatketaan lastentarvike- 
kirppiksellä aina klo 18 asti. Kahvio on 
myös auki. Tervetuloa koko perheen kans
sa laulamaan ja tekemään hyviä löytöjä! 
Kirpputorin pöytävara ukset 
taija.eerola@hotmail.com,
5 euroa nuorisoseuran jäsenet ja 
10 euroa muut.
Järjestäjänä toimii Ohkolan Nuorisoseu
ran Perhekerho.

Perhekerho
Nuorisoseuran Perhekerho jatkuu tors
taisin klo 9-12 seuratalolla entiseen ta
paan. Vapaan leikin lomassa pidetään 
yhteisiä ohjattuja tuokioita sekä askarrel
laan eri teemojen mukaan.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: taija.eerola@hotmail.com tai 
essi.malmberg@hotmail.com

Yleisurheilukisat
ke 26.8. Hyökännummen kentällä klo 18. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Lajei
na alle 7v. pituus, juoksu ja pallo, yli 7v. 
pituus, juoksu, kuula ja keihäs.

Aikuisten) kolmiotteiu
ke 2.9. klo 18 Ohkolan koululla. 
Tervetuloa Ohkolan, Hyökännummen ja 
Arolan asukkaat.

Hyökännummen koululla,
alkaen viikolla 36:
Miesten sähly/lentopallovuoro ti klo 20-21 
Lasten sähly ke klo 18-19

Ohkolan koululla, alkaen viikolla 36: 
Naisten jumppa ti klo 17-18.
Miesten lentopallo to klo 20 
Naisten sähly ke klo 19-20 
alle 9v. sähly ke klo 17-18 
yli 9v. sähly ti klo 18-20.15

Lasten ilmoittautuminen ke 26.8. klo 17.30. 
Maksu ilmoittautumisen yhteydessä.

E läke lä isten  ¥ irk istyspä iw ät 
ke 16.9., ke 21.10., ke 18.11., ke 16.12. 
klo 12-15, Ohkolan nuorisoseurantalolla, 
Ohkolantie 555.
Ruoka ja kahvi 6 eur. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen p. (019) 688 9240. 
Puuroaam ia iset
ke 2.9., ke 7.10. ja ke 4.11. klo 9.30 
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2. 
V irsilauluiSlat
to 24.9. klo 18.30 Liisa ja Markku Rauta- 
suolla, Kivistönkulmantie 52 
to 27.10. klo 18.30 Satu ja Pentti Latos- 
tenmaalla, Tarmolankuja 14 
Kauneim m at jo u lu lau lu t ja  
m yy jä ise t
la 12.12. Ohkolan Nuorisoseurantalossa 
Joululaulut alkaen klo 15 ja 
myyjäiset klo 16.
Kyytiä tarvitsevat soittakaa
(019) 6889156 t. 0400 988878/Kotiluoto
Tervetuloa.
Kristillisen  k irja llisuuden lukupiiri
ke 9.9. klo 18 Ulpu Leinolla, 
Alttomäentie 96. Tervetuloa.

Hyökännummen asukasyhdistys ry .
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA KANNATUSMAKSUA, 

JOKA VUONNA 2009  ON 5 EUR.

Vorr suorittaa sen til ille  
K esk i-Uudenmaan Osuuspankki 509230-28761, 

VIITE 233

N u o riso se u ra n  sä ä n tö m ä ä rä in e n  
syysko ko u s
ke 25.11. klo 18.30 Nuorisoseuratalolla, 
Ohkolantie 555. Tervetuloa. Johtokunta.

S irku s S ir iu s
Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2009-2010: 
Vanhat oppilaat ilmoittautuvat ma 24.8. 
klo 18-20 ja uudet ti 25.8. klo 18-20 
Ohkolan nuorisoseuran talolla, Ohkolan
tie 555. Tervetuloa!
Lisätietoja: Karita Laisi, 050 357 7243 
tai Anu Leppävuori 040 575 3563. 
Lukujärjestys: www.ohkolannuorisoseura.fi 
Sirkus Sirius kiittää vanhempia osallis
tumisesta kevätnäytöksen tekemiseen! 
Kiitos talkoolalsllle ja hienolle yleisölle!

Sählykaudelta peritään lapsilta 5 eur (Okan 
jäseniltä) ja ei-jäseniltä 15 eur.
Aikuisilta peritään kaudelta 10 eur (Okan 
jäseniltä) ja 20 eur ei-jäseniltä. 
Jokaisen pelaajan tulee huomioida se, 
että oma vakuutusturva on kunnossa 
harrastusaikoina. U rheiluseura  ei ole 
vaku u ttanu t harrastevuo ro illa  kä y 
v iä  p e laa jia .

M aasto juoksut
syys-lokakuussa.

Päivän re tk i urheiluopistoon
Ajankohdan ja kohteen varmistuttua ret- 
kestä tiedotetaan myöhemmin syksyllä.

Ohkolan Okan ve rkkap u ku ja
Tilaukset tulee jättää Eija Hynniselle 
15.9. mennessä p. 050 593 9683.

Okalle omat nettisivut
Mäntsälän urheilijat uudistavat omia nettislvustojaan ja samalla tar
jottiin myös mahdollisuus kyläseuroille tehdä omat kotisivut.
Jyrki Aronen ja Aki Mäenpää kävivät keväällä koulutuksessa ja ovat 
alkaneet työstämään Okan omia sivuja. Sivustan pääosoite on 
www.mu.sporttisaitti.com ja sieltä valitaan >Kyläseurat >Oka.
Okan sivuilla on jo tietoa tulevasta toiminnasta sekä tapahtumahistoriaa 
kevään toiminnasta.
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Kuvat: Tuomas Linna O hkolan

NS
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI

T äällä  P ohjantähden  alla

TARJOSI ELÄMYKSEN KATSOJILLE

Vauhdikkaasti etenevän ja fyysisyydestään 
lennokkaan esityksen päähuomio kiinnittyy 
ajan muutoksiin. Elinvoiman keskeltä Reu
nanen nostaa kuoleman sykähdyttävästi esi
tyksen keskeiseksi rytmittäväksi tekijäksi.

Ohkolan peltomaiseman keskellä esitys 
kohoaa juurevista lähtökohdistaan yleis
päteväksi ihmiselonkuvaukseksi. Väinö Lin- 

an romaanisarjan kaikenkattava kertojan 
äpi toteutuu esityksessä kohotetussa muo- 
ipssa, henkilöhahmojen rinnastuessa toi- 
imsa nopein siveltimenvedoin.

ieunanen selviytyy loistavasti harrastaja- 
en kanssa. Ohjaaja on osannut 

antaa tilaa kunkin ominaislaadulle. Taso on 
ymmärrettävästi k irjava, mutta hahmot 
puhuttelevat vilpittömyydellään.

' Ikolassa historiaa tarkastellaan pitkäs- 
_ oksussa. Näkökulma on erityiseoJ^äT. 

is, etenkin kun paketti saadaan \ valmiiksi 
“ a tunnis

Laulut avaavat portin kohti avarampia tunneulottuvuuksia, kohti jotain sellaista 
"muuta" jota katsoja kantaa sisällään. Pelkkä rytmikin voi riittää musiikillisen 
vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Yleisesti ottaen näytelmä on vahvimmillaan silloin kun se hidastaa: Hidas
tuksista komein ja jylhin on Jussi Koskelan kuolema.

Ohjaaja Samuli Reunanen repii toisen maailmansodan kuolemista. Koti
väen odotus ilmaistaan matalan hyrinänä ja ruumiit Suomen lippuun käärittyinä 
tiiliskivinä. Mielestäni tässä pysytellään vielä nautinnollisen kärsimyksen puo
lella, pateettisuuden yläpuolella. Rytmi on hidas ja hauras, mutta vääjäämä
tön, kohtalonomainen.
Juuso Ala-Kyyni, Etelä-Suomen Sanomat 14.7.2009

Esitys noteerattiin valtakunnallisissa, maa
kunnallisissa ja paikallisissa sanomalehdissä. 
Tässä otteita lehdistön arvioista.

Ohkolan ja Järvenpään teattereiden yhteistuo
tantona valmistama Täällä Pohjantähden alla 
osoittaa mihin taidolla tehdyllä pelkistämisellä 
ja  osaavalla ohjaamisella päästään. Kaikki 
epäolennainen on teoksesta riisuttu ja jäljellä 
on luihin ja ytimiin porautuva tarina.

Samuli Reunanen on osunut roolituksessa 
ja henkilöohjauksessa löytämään näyttelijöi
den vahvuudet: Kaikki on kohdallaan.
Elise Saa rikko, Aa mu posti, 14.7.2009

Pohjantähti on kesän kulttuuritapaus
Täällä Pohjantähden alla näytelmän nähtyään tuntee kiitollisuutta kalkkia 
sen syntyyn vaikuttaneita teatterintekijöitä kohtaan.

Vaikka tarina on tuttu, katsoja anelee jo armoa sodan kohtuutto
muuden levähtäessä silmille. Näytelmä on rankka, mutta ehkä juuri sik
si siinä puhutteli myös erityisesti tarinan nuorista välittyvä elämänilo.

Väliajalla huomasin olevani vessajonossa valmis puolustamaan esi
tystä kuin siinä olisi ollut jotain omaani. Ja olihan siinä toki pala suoma
laisuuttani ja jopa mäntsäläläisyyttäni. Mielessäni kaappasin pentin- 
kulmalaiset omikseni ja  tunsin myötäylpeyttä kahden teatterin kunnian
himoisen yhteisproduktion onnistumisesta.
Laura Siljander, Mäntsälä-lehti, 23.7.2009

http://WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI
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Pohjantähti loistaa kirkkaan Ohkolan Öljymäen yllä 
Monet ovat lukeneet Linnan teoksen tai nähneet siitä tehdyn elo
kuvan. Reunanen vie tätä esitystä dynaamisesti eteenpäin, ta
pahtumat vaihtuvat nopeasti, kirjaa lyhentäen, mutta kaiken oleel
lisen mukaan ottaen. Vaikka ei tuntisi lainkaan alkuperäisen teok
sen sisältöä, näytelmää on helppo seurata. Asiat etenevät 
kronologisesti ja näyttämöllisin keinoin vuosiluvut sekä tapahtu
mat kerrotaan selkeästi katsojille.

Täällä Pohjantähden alla näytelmän lopuksi tapahtui ainut
kertainen tilanne kesäteatterissa. Yleisö antoi kiitosaplodinsa sei
somaan nousten. Täysin oikeutetusti.
Martti Martelius, Tuusulanjärven Viikkouutiset, 26.7.2009

Pohjantähteen on pieniinkin osiin löydetty juuri sopivat näyttelijät. Näyttelijöiden 
suoritukset ovat kautta linjan vahvoja, näytelmää tehdään tosissaan, kaikkensa 
antaen. Puolinaisiin suorituksiin ei sorru kukaan. Ehjän kokonaisuuden saavutta
minen on varmasti vaatinut paljon työtä.

Täällä Pohjantähden alla on tärkeä näytelmä. Se osoittaa, että kesäteatteri 
voi olla paljon enemmän kuin kohkaamista ja alatyylistä ns. huumoria. Kesäteat
teri voi parhaimmillaan, kuten nyt Ohkolassa, antaa mieliinpainuvan elämyksen. 
Elise Saarikko, Keski-Uusimaa 14.7.2009/Mäntsälän Viikkouutiset 16.7.2009

Kahden teatterin /li 30 näyttelijää esittävät jutun er 
konaisuuterja näyttelijät pelaavat hyvin yhteen ja
vuus on myös moi 
esitykseen kun es 

Samuli Reuna 
ja Järvenpään 
tähde
en laiflut; 
analyJoN 
Anja J a l l

alku

¡oikaisten näyttelijöiden kirjo. Or 
Läjät ovat oman ikäisiään. 
in on sovittanut ja  ohjannut O 
itterin yhteisponnistuksena te 
:n, jopa viipyilevän esityksen, j  

mutta kuitenkin sävy on viite,

Jtispäivä Demari, 16.7.2009

:

argisesti. Ko
itoksen vah- 
helppo uskoa

an teatterin 
stä Pohjan-J 
tosin työvä 
rkkaileva ja

Pelkistetty Pohjantähti käy ytimiin saakka. 
Esityksen avainsana on pelkistäminen. Kaikki 
epäolennainen on riisuttu pois, jotta tärkein, 
eli sanoma nousisi esiin.

...yhteistuotannosta näkee, mitä saa
daan aikaan, kun kaikki näyttelijät ottavat 
roolinsa tosissaan.
Kosti Aintila, Mäntsälän Uutiset, 16.7.2009

Hienoa öljymäki! Kiitos örittäin hyvästä ja  koskettavasta kesäteatteriesityksestä! Ammattitaitoi
set näyttelijät. Ja ne lapset! Erityiskiitos palvelualttiille kahvilaväelle. Teiltä saamamme iloinen 
palvelu oli tervetullut tauko muuten niin vakavassa illassa.
Keski-Uusimaan tekstiviestipalsta 28.7./Ei kaduta
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He, lähdftM n H äntsälM i«

Kesällä on hyvä vaihtaa hetkeksi maise
maa. Kaukosäädin, teollinen mäyräkoira 
ja takapihan pallogrilli pärjäävät muu
taman illan kesässä ilman isäntäväkeä. 
Reilusti alle tunnin ajomatkan päässä 
pääkaupunkiseudulta on tarjolla run
saasti erilaisia kesäteatterinäytöksiä. Jo
kaiselle löytyy varmasti mieluinen aihe, 
eikä lapsiakaan ole unohdettu.

Ohkolan ja Järvenpään teattereiden 
yhteisponnistuksena syntyi Mäntsälän 
Öljymäelle Väinö Linnan trilogiaan poh
jautuva Täällä Pohjantähden alla kesä- 
teatterisovituksena.

Öljymäen ympäristön perinteinen, 
rauhallinen ja värikylläs maalaismaisema 
johdattelee katsojan mielen keskelle 
Suomen historian merkittäviä tapahtu
mia sekä tavallisen kansan eloon mul

listusten keskellä. Muuta lavastusta ei 
näytelmä kaipaakaan.

Pieni on kaunista. Kerrankin on oi
vallettu, että katsojalle ei tarvitse tar
joilla kaikkea valmiiksi pureskeltuna, vaan 
hänen omalle oivaltamiselleen on jätet
ty riittävästi tilaa muuten niin suuria tun
teita pintaan nostavien tapahtumien kes
kellä. Esimerkiksi punaisten ja valkois
ten tiilten kautta haettu, koko näytelmän 
läpi vievä symboliikka on hienoa työtä.

Kun katsojalle jätetään riittävästi ti
laa, hän ehtii jäsentämään myös omat 
tunteensa ja ajatuksensa esityksen ai
kana. Elinan ja Akselin hääkohtaus ei var
masti jättänyt ketään kylmäksi, eikä kyy
neliä pystynyt pidättelemään esityksen 
viimeisessä kohtauksessa. Todella kau
nista.

Itse jäin myös pohtimaan näytelmän 
ajankohtaisuutta - viimeisen vuoden ta
pahtumat esimerkiksi taloudessa ovat 
jälleen kerran osoittaneet, kuinka vähän 
tavallinen ihminen pystyy loppujen lopuk
si vaikuttamaan omaan kohtaloonsa. 
Kuinka osa elämän tapahtumista on vää
jäämätöntä ja muiden ohjailemaa.

Katsomon ikäjakauma kallistui vart
tuneemman väen puolelle. Osan muis
tissa ovat varmasti vielä omakohtaiset 
sota-ajan kokemukset. Suosittelen kui
tenkin nuorempiakin kokeilemaan kesä
teatterin lumoa. On turvallista käydä 
megakonsertissa, superfestareilla ja 
hypermarketissa, mutta mitäpä jos ko
keilisit jotain pientä, ja kaunista? Edes 
kerran kesässä.
Lissu Paltta, kesärenki
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E s it y k s e t  Ö ljy m ä en

KESÄTEATTERISSA

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 
Liput 15/12 euroa. 
Ennakkovaraukset:
(09) 2719 2800 / 050 595 5905
¡nfo@jarvenpaanteatteri.fi
www.plletti.fi

Lisätietoa:
www.ohkolannuorisoseura.fi 
www.jarvenpaanteatteri.fi 
050 435 6330

Suuret Kiitokset kesästä 2009 talkooväelle, kaikille näyttelijöille ja yleisölle.
Öljymäen siivoustalkoot 19.9. klo 10.00 alkaen. Toivomme koko talkooväen osallistumista, 

niin saadaan mäki talvitelakalle.
Kiitokseksi kesästä, järjestämme näytelmän "hautajaiset" 26.9. seuratalolla klo 18.00. 
Tervetuloa koko talkooväki ja Täällä Pohjantähden alla -näyttelijät.
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Teksti ja kuva: Eija Hynninen

Y h teish a n ke  K o r tisto n  kulm alla  
ja  A itto m ä essä

Kortiston kulman vesiosuuskunnan rakentamishanke 
huipentui KorKuo linjan elokuisiin avajaisiin.

Kortistonkulmalla ja Aittomäessä laitet
tiin vesi- ja jätevesihuolto kuntoon yhteis
hankkeena.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsit
telyn lainsäädäntö muuttui 1.1.2004. Tä
män jälkeen kaikkiin uudisrakennuksiin 
on rakennuslupavaiheessa vaadittu uu
den lain mukainen jätteenkäsittelyjär- 
jestelmä. Lisäksi kaikkia olemassa olevia 
kiinteistöjä velvoitetaan järjestämään 
jätevesihuolto uusien säännöksien mu
kaiseksi 1.1.2014 mennessä. Asetuksen 
mukaan jätevesien käsittelyn pitää pois
taa jäteveden orgaanisesta aineesta 
90%, fosforista 85% ja typestä 40%.

Vaihtoehtoja ovat umpisäiliö, jäteve- 
siyhtymät/kyläpumppaamot tai viemä
röinti. Kiinteistökohtaisia puhdistamoja 
ovat imeytyskenttä tai pienpuhdistamo. 
Yksi hyvä vaihtoehto on kuivakäymälä.

Vuonna 2006 Kortistonkulmalla alet
tiin porukalla miettiä asetuksen tuomia 
vaateita. Asian yhteistä käsittelyä vauh
ditti lukuisat uudisrakennushankkeet. 
Asukkaita kutsuttiin kokoon useaan is
tuntoon, lähetettiin tiedotteita ja kyse
lyitä. Asia sai pääsääntöisesti myönteis
tä kannatusta.

O suuskun n an  peru sta m in en
Marraskuussa 2006 päätettiin perustaa 
osuuskunta, joka sai nimekseen Kortis- 
tonkulman vesiosuuskunta KorKu.

Osuuskunnan perustamiseen liittyi 
sääntöjen laatiminen, perustava kokous, 
hallituksen valinta, perustamisilmoitus ja 
rekisteröinti, arvonlisäverovelvolliseksi 
hakeutuminen. Nämä osuuskunnan pe
rustamiseen liittyvät viralliset asiat saa
tiin kuntoon kevään 2007 aikana.

Osuuskunnan kokouksista informoitiin 
kaikkia tienvarsiasukkaita.

R a k en ta m ish a n kk een
KÄYNNISTÄMINEN
Yleissuunnitelma ja alustava kustannus
arvio laadittiin. Kunnan teknisen toimen

ja Mäntsälän veden kanssa käytiin neu
votteluja. Hankkeen etenemistä hidas- 
tutti henkilövaihdokset, mutta kun Mänt
sälän Veden uusi toimitusjohtaja aloitti 
työt, niin hanke pääsi jälleen etenemään.

Elokuussa 2008 määriteltiin paikka, 
missä KorKun rakentama verkosto liite
tään Mäntsälän veden verkkoon. Syksyn 
aikana tehtiin sopimuksia maanomista
jien kanssa.

Rakennesuunnittelu käynnistettiin kil- 
pailutuksella. Suunnittelijaksi valittiin 
Planeko Oy. Rakennesuunnitelma valmis
tui alkuvuodesta ja sen pohjalta käynnis
tettiin urakkakilpailu. Urakkaneuvottelujen 
jälkeen urakoitsijaksi valittiin kaivinkone- 
yhtymä Lindholm Lapinjärveltä.

Rakennushankkeen käynnistyessä mu
kana oli 15 osuuskunnan jäsentä ja näin 
myös 15 kiinteistöä.

Vesi- ja jätevesiputkien lisäksi samaan 
kaivantoon päätettiin asentaa suojaputki 
valokuitukaapelia varten.

R a h o it u s ,  a v u s t u k s e t ,
TUET JA LAINAT
Pääasiallinen rahoitus muodostuu osuus
kunnan jäsenten maksamasta liittymis

maksusta, joka on 8500 eur/jäsen. Jälki- 
liittyjien liittymismaksu on korkeampi pe
rustuen realistisiin laskelmiin. Lisäksi 
hakkeelle on saatu Uudenmaan ympäris
tökeskuksen avustus sekä tultaneen saa
maan kunnan avustus. Rakentamisajalle 
on otettu kunnan takaama pankkilaina.

R a k en n u st y ö  s a a t iin
LOPPUSUORALLE
Kevään ja kesän aikana rakentaminen on 
edennyt siten, että maahan on rakennet
tu noin 4 kilometriä paineviemäriä ja pai- 
nevesiputkea sekä suojaputkea valokui
dulle. Osa putkistosta on rakennettu viet
toviemärinä. Kiinteistöpumppaamot ja 
virtausmittauskaivot on asennettu ja linja 
paineistettu.

Liittymlslupa kiinteistöille on annettu. 
Sulku Mäntsälän Veden verkkoon avattiin 
unikeonpäiväaamuna 27.7.2009. Ensi
vaiheessa verkostoon liittyvät ne kiin
teistöt, joilla on ollut tilapäisjärjestelynä 
jätevesille umpisäiliö.

KorKun linjan avajaiset järjestettiin 
11.8.2009.
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Teksti: Anneli Eerola, kuvat: Kari Aunóla

I I a r t a t  vierailulla 
Metsästysseuran .a h t iv a ja l l a

Martat

Tusinan verran pirtsakoita Ohkolan Mart
toja kokoontui Mäki-Hemmilän pihalle 
kauniina toukokuisena torstai-iltana. Tun
nelma oli jännittynyt ja utelias, sillä olim
mehan menossa tutustumaan Ohkolan 
Metsästysseuran Lahtivajaan.

Saavuimme perille klo 18, osa pyö
räillen ja osa autoillen. Siellä meitä oli 
vastaanottamassa kaksi urheaa metsäs
tä jää, Mäkelän Hannu ja Annolan 
Kari, jotka toivottivat meidät tervetulleik
si. Aluksi he kertoivat meille Metsästys
seuran toiminnasta ja esittelivät Lahtivajan.

Yllätys, yllätys! Sitten pääsimme hir
ven kaatoon! Ihan tosi! Saimme kokeilla 
hienoa laitetta, jossa tietokoneella oh
jattiin seinällä liikkuvaa hirvi-hahmoa ja 
sitä ammuttiin laser-aseella. Hannu näyt
ti ensin mallia ja teki pohjapisteet. Sii
nähän Martoilla oli sitten haastetta! Voi 
niitä ilon kiljahduksia ja taputuksia, kun 
kone ilmoitti tasaisella äänellä osumasta. 
Ja pisteitä ropisi! Hannunkin pisteet oli
vat kovilla, kun Martat oikein innostuivat. 
Kaikilla taisi hirvi kaatua, jotkut jopa kaa
toivat liikkuvan hirven.

Kaikki mukava kuitenkin loppuu aika
naan ja siirryimme Vajan ulkopuolelle 
yhteiskuvaan.

Yhteiskuvassa Hannu Mäkelä ja tusina 
Ohkolan Marttoja.

Lämmin kiitos Hannulle ja Karille sekä 
Metsästysseuran puheenjohtajalle Seppo 
Lepolalle, joka järjesti meille tämän mu
kavan kokemuksen!

M artan  v in k it

Paperiperun at

500 g pieniä uusia perunoita 
50 g voita
y rtte jä , esim . tim jam ia , rakuunaa, 
kirveliä, minttua, rosmariinia

leivinpä periä

1. Pese perunat. Aseta jokaiselle ruokail
ijalle 4-5 perunaa (koosta riippuen). Silp
pua perunoille runsaasti yrttejä ja laita 
nokare voita jokaiseen annokseen.

2. Tee leivinpä peristä nyyttejä ja paista 
niitä 200 asteessa 25-30 minuuttia. Anna 
ruokailijoiden itse avata nyytit, niin jokai
nen saa nauttia nyytistä kohoavista her
kullisista aromeista.

(munaton, gluteeniton )

Yksi kerrallaan pääsimme kokeilemaan laser-asetta muiden kannustaessa.

Marttojen kokoontumisista ilmoitetaan 
taas Mäntsälän Uutisten seurapalstalla.
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Teksti: Elisa Lindgren, kuvat: Sabina Granberg

HONKA 2009 -LE IR I 
K o m io n l a m m il l a

Hyökäpartion ja Pornaisten 
Solmujen yhteinen partiolei- 
ri Lopella synnytti mieleen
painuvia muistoja ja  uusia 
ystävyyssuhteita.

Maanantaina 8.6 Hyökäpartion (HyPa) ja 
Pornaisten Solmujen (PoSo) johtajisto, 
tarpojat, seikkailijat ja  sudenpennut 
suuntasivat autojen nokat kohti Lopella 
sija itsevaa Komion luonnonsuojelu
aluetta, jossa lippukunnat olivat pitkän 
ja perusteellisen harkinnan tuloksena 
päättäneet järjestää yhteisen partio- 
leirin.

Kahden lammen välissä olevalle leiri
paikalle pystytettiin ryhmä telttoja sekä 
keittiö- ja ruokailukatos. Keittäjiksi saa
puivat Mäntsälän Ammattikoulun opiske
lijat Lauri Pätsi ja Antti Marttila, joi
den erinomaiset ruoat auttoivat leiriläi
siä jaksamaan läpi viikon. Leirinjohtaja 
Iivo Koirikiven tervetulopuheen jälkeen 
HONKA 2009 pääsi virallisesti alkamaan.

HyPan ja PoSon johtajisto suunnitteli 
ja toteutti yhteisvoimin leirin ohjelman: 
sudenpentujen suunnistus (ja eksymis-) 
harjoitus, KomioTiciksi -ristityn lautan

valmistus, seikkailijoiden päivävaellus, 
vesiliukumäen valmistus sekä tietenkin 
kaksi leirikastetta (toinen sudareille, toi
nen vanhemmille leiriläisille).

Aamut aloitettiin yhteisellä lipun
nostolla ja aikaa käytettiin myös uimiseen, 
leirikirkkoon, leikkeihin ja iltanuotiolla istu
miseen. Vapaa-ajan vieton ohella jaet
tiin erilaisia "nakkeja", kuten puiden- ja 
vedenkantoa. Yhteistyön avulla leiri saa
tiin pysymään kunnossa ja johtajien teltta 
lämpimänä.

Koko leirin ajan seurasimme jännit
tyneinä säätiedotuksia. Joka päivälle oli 
luvattu sadetta, mutta onni suosi meitä: 
ilmat pysyivät poutaisina. Kylmyys hait
tasi vain peseytymistä, sillä kaikkien oli 
jossain vaiheessa pakko uskaltautua alle 
15-asteiseen lampiveteen.

Leirimaisemasta katosi pari telttaa, 
kun sudenpennut lähtivät keskiviikkona 
kotiin. Seikkailijat, tarpojat ja johtajisto 
jatkoivat perjantaihin asti, ja viimein oli 
aika purkaa koko leiri. Lopen uupuneina, 
likaisina ja täynnä hyttysen puremia se
kalainen joukko partiolaisia ja leirivarus- 
teita palasi Pornaisiin ja Hyökännum- 
melle. Jäljelle jä ivät kuitenkin uudet 
muistot ja ystävyyssuhteet, sekä aivan 
käsittämättömän upeat leirimerkit!

Lipunnosto kuuluu perinteisesti 
partioleirin ohjelmaan.

Teltassa oli välillä tungosta.

Uusi sy k s y

ALKAA
Hyökäpartion toiminta lähtee taas syk
syllä tuttuun tapaan käyntiin. Ilmoittau
tuminen oli jo, mutta jos uusi harrastus 
kiinnostaa, lippukunnanjohtajam m e 
Arja "Olive Aatu" Ylitalo (040 564 4053) 
vastaa kysymyksiin.

Lippukunnassamme toimii tällä hetkel
lä aktiivisesti sudenpentu- ja seikkailija- 
ryhmiä, joihin kaikki halukkaat mahtuvat 
mukaan. Sudenpennut ovat pääasiassa 
7-9 -vuotiaita ja seikkailijat 10-12 -vuo
tiaita. Tervetuloa!
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Teksti:Pauliina Paakkinen-Virtanen, kuva: Kimmo Virtanen

V a n h e m p ie n  s y y s t e r v e is e t
Koululaisten palaillessa kesälaltumlltaan, 
alkaa myös Hyökännummen koulun van- 
hempaintolmlkunta järjestäytyä riveihinsä.

Toimikunnassa on keskusteltu, muut
tuuko vanhempaintoimikunnan rooli kou
lun johtokunnan lopetettua toimintansa 
ja olisiko vanhempaintoimikunnalla mah
dollisuutta vaikuttaa enemmän koulua 
koskeviin asioihin ja päätöksiin. Asiasta on 
varmasti monta mielipidettä, mutta keskus
telua olisi hyvä pitää yllä ja miettiä erilaisia 
toiminnan kehittämismahdollisuuksia.

Viime lukuvuotena toiminta oli vilkas
ta ja monipuolista. Järjestettiin joulu- 
myyjäiset, suuren suosion saavuttaneet 
VVappuhulinat sekä keväinen kahvikon- 
sertti, jossa koulun oppilaat esiintyivät 
monipuolisesti ja korkeatasoisesti musiikin
opettaja Taina Räsäsen johdolla.

Sen lisäksi, että yhdessä tekeminen 
on mukavaa, ovat tapahtumat tuiki tär
keitä lasten kannalta. Tempausten tuotoil
la mahdollistamme lapsillemme esimer
kiksi retkiä ja hankintoja, jotka valitetta
vasti muuten jäisivät tekemättä. Tapah
tumissa myös oppilailla on mahdollisuus 
kerätä rahaa luokilleen.

Keväällä puhuttivat kunnan opetuk
seen kohdistuvat säästöt ja toimme huol
tamme esiin lehtikirjoituksin. Kunta on 
karsinut uimaopetuksen, mutta vanhem
paintoimikunnan turvin lapset pääsevät 
uimaan muutaman kerran tänä syksynä.

Keväisin lahjoitetaan 6-luokkalaisille 
hymypatsaat ja stipendit.

Vanhemmille mukanaolo tarjoaa hyvän 
väylän verkostoitua ja tutustua toisiin. Kun 
lapset ja vanhemmat ovat tuttuja keske
nään, on helpompaa myös toteuttaa peri
aatetta "koko kylä kasvattaa", joka koi
tuu varmasti ajan kanssa lastemme ja 
nuortemme parhaaksi. Vanhempaintoi
mikunnan kautta saa myös tärkeää tietoa 
koulua koskevista asioista ja päätöksistä. 
Kun ihmiset koulun henkilökunnan sisällä 
tulevat tutuksi, on kaikissa asioissa kans
sakäyminen helpompaa.

Kehumatta ei voi olla myöskään Hyö
kännummen koulun henkeä. Koulu on 
kunnan mittakaavassa oppilasmääräl
tään iso, on koulun sisäisessä tunnelmas

sa ja ilmapiirissä kyläkoulun henkeä ja 
lämpöä. Siihen vaikuttavat omalla panok
sellaan koko koulun henkilökunta eikä vä
hiten koulun lämminhenkinen rehtori, 
joka luotsaa porukkaansa kotoisalla ja 
Isällisellä, mutta hyvin ammattitaitoisella 
otteellaan. Kiitos tämän hengen luomises
ta ihan jokaiselle!

Vanhempaintoimikunta kokoontuu 
kuukausittain ja kokousajat ovat nähtä
vissä Hyökännummen koulun nettisivuilla. 
Sinne myös päivitetään kokouspöytäkir
jat. Jokaisessa kokouksessa on mukana 
myös opettaja-edustaja, joten kuulemme 
säännöllisesti opettajien ajatuksista ja 
toiveista.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat, 
meillä on kivaa yhdessä!

Kaikki vanhempaintoimikun
nan jäsenet eivät ehtineet 
kuvaan mukaan, mutta tässä 
osa meistä: (ylärivi vas.) Elina 
ja  Marjo Pekkarinen, Pauliina 
Paakkinen-Virtanen, Piia Jokela 
ja  Eija Ahtiainen, (alarivi vas.) 
Anna Hämäläinen, Kirsi Harju, 
Kielo Honkaniemi.

K eVÄTDISCO TOI KlVÄTMlEliN Teksti: Pietari Paatsio, 
kuva: Tarja Pohjonen

Ohkolan koulun odotettu kevätdisko sai 
reilusti yli puolet koulun oppilaista mu
kaan. Ilmapallot saivat kyytiä, makea mais
tui, ja ilmakitarakin viuhui ennätysvauhtia. 
Biisejä sekä tunnelmaa nostattavaa ohjel
maa pyörittivät yhdessä Karo ja  Elina.

Tapahtuman kaksi ensimmäistä tun
tia oli suunnattu 1.-3. luokkalaisille. Meno 
oli hurjaa, parhaimmillaan penkkiä kulut
tivat vain kaksi väsähtänyttä juhlijaa kaik
kien muiden tanssiessa mitä ihmeellisem
piä tanssiliikkeitä vetkuttaen. Ohjelmaan 
kuului tanssikisaa, ilmakitaraa, biisitoiveita 
ja tietysti limboamista.

Kun diskoiluvuoroon tuli koulun koke
neempi kaarti, meno oli selvästi rauhalli
sempaa, mutta loppua kohden sekin 
meno vain parani. Illan rohkeimmat etsi
vät itselleen vastakkaista sukupuolta edus
tavan parin ja tanssivat yhdessä useita

kappaleita, jopa niitä slovareita. Kaiken 
kaikkiaan meno oli hilpeää ja jokainen 
kävijä tuntui saaneensa viimeistään nyt 
kevätmielen ylle!

Tapahtuman järjestelyistä vastasi 
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta. 
Kiitokset heille, sekä myös erittäin reip
paille ja mukaville diskoilijoille!

Ohkolan koulun oppilail
la meno oli hilpeää ja 
ilmakitarat heiluivat, kun 
kevätdiscon ohjelma 
pääsi vauhtiin.
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Teksti ja kuva: Auli Teppinen

N e l j ä n n e s n a r a t o n il l a

HIEKKA PÖLLYSI

Ennen lähtöä kilpailijoille ohjeet reitistä antoi Vesa Pirjola.
Nuorin osallistuja, 5-vuotias Mikael Mäenpää kilpaili numerolla 20.

Yli neljäkymmentä kilpaili
jaa pöllytti kylän hiekkateitä 
Ohkolan Okan 70-vuotisjuh- 
lajuoksussa.

Ohkolan Okan järjestämä neljännesma- 
raton (10,5 km) juostiin kuudennen ker
ran sunnuntaina 26.7.2009 kylän hiekka
teillä.

Nopeimmin juoksi miesten sarjassa 
Timo Aatsinki ajalla 37,53. Naisten sar
jan voittajan, Sandra Riiholan juoksu
aika oli 48,13.

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 46 juok
sijaa. Kaukaisin juoksija, Mikko Suoma
lainen oli tullut paikalle Joensuusta asti.

Kuudennen kerran järjestetty kilpai
lu oli samalla myös järjestäjän, Ohkolan 
Oka ry:n 70-vuotisjuhlajuoksu.

Seuran jäsenistöstä oivaa esimerk
kiä osoitti nuorin kilpailija, 5-vuotias Mi
kael Mäenpää. Hän juoksi nuorten alle 
17-vuotiaiden sarjassa 4,2 km aikaan 
35,04.

T u l o k s e t :

Naiset, yleinen - sarja
1. Sandra Rlihola, KeUrh 48,13
2. Jonna Sutinen, Kalle's Sport 51,27
3. Niina Tammi, LuM 55,31
4. Laura Saarinen, Järvenpää 58,18
5 . Mia Hyvönen, Hyökännummi 1.00,35
6 . Maija Vidqvist, Oka 1.02,20
7. Heli Hurskainen, Mäntsäläl.08,20

M iehet, yleinen -  sarja
1. Timo Aatsinki, Mäntsälän Veli 37,53
2. Mika Kähkönen, HyvPy 41,29
3. Vesa Ämtö, Halkia 41,59
4. Marko Savoainen, HelsJyry 42,38
5. Jarkko Makkonen, Oka 43,38
6. Jukka Rahkonen, Vantaa 46,03
7. Kari Ängeslevä, Ajo 46,21
8. Kimmo Laakko, Hyvinkää 46,49
9. Jari Kota-aho, Mäntsälä 47,11
10. Mikko Suomalainen, Joensuu 48,42

11. Jarmo Henttinen, Vantaa 49,06
12. Jani Ikävalko, Järvenpää 49,11
13. Pekka Peltoranta, Oka 56,25
14. Elias Kaven, Pornainen 56,33
15. Arto Kota-aho, Mäntsälä 56,49
16. Markus Meriläinen, Oka 1.01,39

Naiset 50v.
1. Helka Muhonen, Hyvinkää 58,34
2. Pirjo Piironen, Järvenpää 1.07,10

Miehet 50v.
1. Lasse Laaksonen, Suomusj.Sisu 41,41
2. Esko Suomalainen, Lapinjärvi 42,05
3. Jari Lindholm, Kiisto 43,33
4. Kari Viljakainen, PU 44,58
5. Hannu Viljanen, Mäntsälä 48,50
6. Herbert Fällström, PU 50,29
7. Ilkka Ikävalko, Mäntsälä 51,23
8. Aki Lintunen, Järvenpää 53,07

9. Aarno Salonen, SpoVe 54,23
10. Veikko Harju, Helsinki 56,01
11. Tage Lemström, IP-08 59,06

Tytöt alle 17v. 4,2 km
1. Nerissa Sorsa, Oka 21,11
2. Titta Savela, Oka 21,33
3. Joanda Sorsa, Oka 22,17

Pojat alle 17v. 4,2 km
1. Toni Makkonen, Oka 19,16
2. Jere Makkonen, Oka 20,01
3. Mirko Lahti, Oka 20,09
4. Aku Pirjola, Oka 20,20
5. Tommi Mäenpää, Oka 21,13
6. Mikael Mäenpää, Oka 35,04 (5 vuotias)
7. Patrik Mäenpää, Oka 39,38
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Teksti ja kuva: Raija Hannula

DlAKONIAPIIRIN KESÄRiTKI

Diakoniapiirin elokuinen kesäretki suuntautui tänä vuonna Hankoon. 
Matkaa taitettiin tuttuun tapaani laulaen.

Päivä oli kaunis ja aurinkoinen kun 5.8. 
lähdettiin Diakoniapiirin kesäretkelle, joka 
suuntautui tänä vuonna Hankoon. Retkelle 
lähdettiin klo 7.30 Hyökännummen kerho- 
talolta. Lisää väkeä tuli mukaan Ohkolasta 
sekä kirkonkylästä. Retkeläisiä oli kaikki
aan 44 henkilöä, sekä kuljettajamme Ju
hani Nieminen. Mukana oli myös seura
kunnan uusi diakoni Mirjam Seppänen.

Ensin suunnattiin kohti Lohjaa, jonne 
jouduimme ajelemaan kiertoteitä myöten 
Hankotiellä olleen tietyömaan takia. Mat
kalla tietysti laulettiin, ja koska oma kant
torimme Tapani Rautasuo ei päässyt 
lähtemään mukaan, lauluja vetivät HeiSc- 
ki Poranen ja Maija-Leena Salmi.

Lohjalla oli kahvi paikka m me, kahvila 
Liisa, jossa nautimme kahvit sämpylöiden 
kera. Kahvipaikan yhteydessä oli myös 
käsityöläiskauppa Tuulentupa, josta mo
net ostivat tuliaisia.

Sieltä matka jatkui kohti Hankoa, jos
sa oli aluksi kiertoajelu ympäri kaupun

kia mainion oppaan Marketta Wall'in 
opastuksella. Hän selvitti mielenkiintoises
ti monen vanhan rakennuksen ja muisto
merkin historiaa. Kiertoajelun päätteeksi 
pidettiin pieni hartaushetki Hangon kirkos
sa kappalainen Marja Kalliokosken joh
dolla. Lisäksi hän kertoi Hangon kirkon ja 
seurakunnan historiasta ja diakoniatyöstä.

Sitten olikin vuorossa lounas Hangon 
Casinolla. Siellä nautittiin noutopöydästä 
monenlaisia herkkuja. Aluksi oli useam
manlaisia salaatteja sekä kalaa ym. Pää
ruokana oli kanaa ja riisiä. Hetken mai
semia ihasteltuamme lähdimme kotimat
kalle.

Teimme pienen mutkan Tammisaaren 
kautta, jossa ostimme jäätelöt. Sitten 
ajelimme kohti Lohjaa, jossa käytiin Viva- 
mon Eväskartanossa juomassa kahvit 
toscaleivoksen kera. Vielä kun hetki tutus
tuttiin Vivamoon ja sen toimintaan, sekä 
tehtiin pieni kierros puutarhassa, niin oli
kin aika lähteä kohti Mäntsälää.

Kotimatkasta suuri osa kului tietysti 
laulaen. Matkan lopulla ojensimme ret
ken vetäjille pienet lahjat, ja Tuula Blä- 
ne.it- oli taas nopeasti tehnyt pienen ru
non matkasta. Oli taas oikein mukava 
retki. Suuret kiitokset matkan järjestäjil
le, ja lopuksi vielä Tuulan runo:

Elokuinen ilon hetki 
virkistyjien Hangon retki.
Aamun avaus on diakonin uuden, 
joka toivoi unohtuvan katkeruuden. 
Lohjalla kahvittelimme, 
käsitöitä katselimme.
Hangossa kiertoajelu hyvä 
- on tietoutemme syventyvä.
Kasinolla lohiherkut 
Ynnä monet meren serkut 
meiltä nälän vie.
Alkaa kotiin tie.
Kiitos Lealle taas tästä 
Retkestämme virkistävästä!

Diakoniapiirin kesäretkestä saatiin nauttia kauniissa poutasäässä.
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Laad u k ka ita  a lu sva a tte ita  n a is ille  ja  m ieh e lle  

*  e s i t t e l y t  *  la h ja k o r t i t  * k o t ip u t i ik k i  

A n n e l i  E e r o la

V a ra a  e s i t t e l y :  0 4 0 0  9 2 0  7 4 6  

e m a i l :  a n n e l i . e e r o la @ le o n a . f i

V i RITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

P Y Y D Ä  TARJO U S

JA  H UVILAM YYN TE
K aste lli-kaup p ias  
Tapio Ranfanean 

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

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

□ - ■

< M iee / i j a  ja /i/u a M  

Ai l a p a  l y e/„
Sisko Mulari 

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

www.jubilant.fi

K E R I  PITOPALVELU
(019) 688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin MonitoimipaCveCu J4y
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KAKI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & T Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

MÄNTSÄLÄ-TKAMS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

J*rv«npä*n S booo

L i « ®
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.jarvenpaanIukko.fi

TARVITSEEKO. . .
- puutarhakoneesl 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

PIENTALONRAKENNUS LÄHIN
- O K - t a lo n  s is ä -  j a  u l k o t y ö t  

- v e d e s i e r i s t y k s e t  

- l a a t o i t u k s e t  

- s a n e e r a u s

040 S12 5001

K o s f e i f e e l l o O y
ohsoo kellokoski
Y  \

p u fi. (0 9 ) 284 570
%e[[o-ja ( uCta-aCan se^ä CaFijatavaröiden eri(pisCii(e 

Luotamme [aatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

S I N I T U U L I - r y h m i s
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
www.sinituuliryhmis.com

sinituuli@sinituuliryhmis. com

L ä ä k ä r i p a l v e l u n

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

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄ KÄ RIT OY
Mannilantie 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.

Hyvän Olon palveluja

-Method Putkisto 
-Method Putkisto Pilates 
-Aloe vera jälleenmyynti 
-Klassinen hieronta 
-Urheiluhieronta

www.minjatuominen.fi 
Lisätiedot: Minja Tuominen p. 0400 818 368

Tuhansia ideoita...
I Järvenpään

K U K K A T A L Q
Alhotta S, 04430 JH nw if«. 00-3787070, Pnhieäwmwi sr*. 8-20, Ns 8-10. su 0-1B

r \K ellokosken K ukka

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapllvelutL

T : m i  M i r a  T y i l a
* 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 16 A  6,00100 Hki, p. (09) 622 1810

* SKY-Kosm etologi * parturi-kam paaja  
■  m askeeraaja  ■  LCN -kynsim uotoilija

puh. 044- 297 7012 
www.spoilme.fi

Hermoratahierontaa R eikihoitoa
Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasi (a
0 4 -0  -  T 3 0 c! S 0 3

Pihlajatie 2., 0 4 4 8 0  Haamjoki www.lepotila.net

® V | ( W 0

m. v'

Satu ja Hanna 

040 531 6681 
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

FAftTURj-KAMPAAMO

MU

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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