
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.
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Kiitos kaikille ’’Kesäyön uni” -projektiin osallistuneille!

• Bolivialainen Leny, vapaaehtoistyössä Ohkolassa
• Syksyn 2000 harrastukset kotikylässämme
• Elorieha la 9.9.
• Paneelikeskustelu ’’Lapsen parhaaksi -  lapsen 

kanssa” la 23.9. Alustaa Kirsti Manninen



Pääkirjoitus

Ulkopuolisen silmin näkee joskus selvemmin kuin omillaan.
Kävimme Lenyn kanssa Öljymäellä, kun esittelin Ohkolaa pyörän päältä. Olin jo 

esitellyt VPK- talon, koulun ja  seuratalon. Paikkoja, jotka palvelevat meitä kaikkia 
ohkolalaisia, joiden toimintaan voimme osallistua, kasvaa. Leny ihasteli mäkeä ja 

noustessamme taas pyörän selkään sanoi, “ täällä ihmisillä on paljon mahdollisuuk
sia vaikuttaa”. “Näin on”, sanoin, mutta vasta Silta-Mattilan kohdalla tajusin, että 
todella näinhän se on. Suurkaupunkiin tai vaikka vain kaupunkiin verrattuna me 
pystymme pienessä kylässä hoitelemaan monenlaisia asioita. Pystymme yhdessä 

ratkomaan ongelmia, auttamaan toisiamme, kantamaan huolta toisistamme ja  tois
temme lapsista ihan eri tavalla kuin kaupungissa. Meillä on mahdollisuus tutustua

toisiimme.
Suurkaupunkilaiselle Ohkola on täynnä tekemistä, sen lisäksi, että täällä on kaunis
ta ja  rauhallista. Lenyn suusta on myös: “Kun saa paljon, ei välttämättä osaa arvos

taa sitä kaikkea” . Eihän meille vaan ole käynyt niin?
Pian ollaan yhdistysten syyskokouksien ruuhka-ajassa. Toivottavasti yhä useampi 

ohkolalainen löytää tiensä jonkun yhdistyksen kokoukseen, osoittaa kiinnostuksen
sa ja  tukensa kylän asioiden hoitamiseen. Syksyllä tehdään myös toiminta

suunnitelmat, uusia ajatuksia ja voimia tarvitaan!
Energiaa ja intoa syksyyn kaikille lukijoille!

Karita Laisi

Elorieha
Ohkolan Nuorisoseurantalolla 

La 9.9. klo 12.00 -  01 JO
Paljon ohjelmaa - Tule mukaan!

Varaa myyntipöytä Ohkolan kyläkaupalta.
Esiintymään pääsee vielä ilmoittautumalla Anderssonin Eiralle puh. (019) 6889 260

Sinustako vuoden 2000 kyläpöhkö?
Kyläpöhkö valitaan eloriehassa asiaankuuluvin menoin 

Järj. Ohkolan Kyläkauppa sekä kyläyhdistykset.

Seuraavat lehdet ilmestyvät marraskuussa 2000 (aineisto toimitettava 10.11. mennessä) ja  tam m i
kuussa 2001 (aineisto toimitettava 10.1. mennessä) lehden laatijoille.

Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta. Sähköpostiosoite on ohkolasan@artic.net 
Auli Herttuainen (09) 284 439, Eija Hynninen (019) 688 9055, Irene Saalamo (019) 688 9085, Tarja Tallberg (019) 688 9335. 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50mk/vuosikerta. Tilaukset lehden laatijoille.

Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta. Painotyö Sumiloffset, Pukkila

2

mailto:ohkolasan@artic.net


Ohkolan nuorisoseuran toimintaa

Lemmenjoen kansal
lispuisto tarjoaa kul
kijalle upeat m aise
mat. Mutta kuten La
pissa yleensä, parhaat 
näkymät saa vain kii
peämällä.

Näkipä osa oikeata kultaakin. Se oli vaskoolilla eroteltu 
Morganjoen vettä hyväksi käyttäen paikallisesta maape
rästä.
Retkellä vallattiin Morgan Viibus 598 m ja  Joenkielinen 
548 m.
Sään suosiessa oli tuntureilta upeat näkymät. 
Retkenjohtajana toimi Tapio Rantanen ja  Into Saarinen hoiti 
perinteisesti kuljetuksen.
Tulomatkalla suunniteltiin jo seuraavaa retkeä.
On ehdotettu joidenkin retkien uusimista. Esim. Karhun
kierros, jolloin matka voitaisiin tehdä alkukesällä vko:lla 
23 tai Hetta - Pallas vkodla 32.
Muitakin vaihtoehtoja on toki selvityksen kohteena. 
Mielipiteitä retkikohteista ja  ajankohdasta voi esittää Ta
pio Rantaselle p. 0400 757 489 tai 040 767 2942.
Ensi vuoden retkestä ja  sen ajankohdasta päätetään seuran 
syyskokouksessa 26.11.

Mölkyn SM-kisajoukkue

Heinäkuun lopussa Joukkue Sampo Laisi, Eija ja  Jussi 
Hynninen ja  Sari Hämäläinen (kuvassa) edustivat Ohko
laa Mölkyn SM-kisoissa Lahden satamassa. Joukkue pe
lasi hienosti sijalle 6. Joukkueita oli mukana kaikkiaan 42. 
Esittelimme tämän palikkatason seurapelin myös Mänt- 
sälässä vapaa-aikamessuilla. Seuralla on Möi k ky pelejä 
myytävänä hintaan 140 mk.

Nuorisoseura järjesti 
vuosittaisen vaellus- 
retken
6 - 12. 8. Tämänker
tainen retki suuntau
tui Lemmenjoen kan
sallispuiston kulta- 
maisemiin.
Osa vaeltajista patikoi 
n. 75 km, kun taas osa 
lasketteli veneellä ja 
patikoi vain 3,5 km.

jaa. Valojen hoitajat, puvustajat, maskeeraajat, musikant- 
ti, kuvaajat, lasten hoitajat kuljettajat jne. Se oli ikimuis
toinen Kesäyö!
Kiitos vastuunkantajille, näyttelijöille ja  talkoolaisille!

Mölkky-mestaruuskisat järjestettiin Aittoniementiellä 
Laisin pihapiirissä. Mukana oli kolmekymmentä kisaajaa. 
Eija Hynninen pokkasi tänä vuonna kiertopalkinnon hal
tuunsa.

Kesäyön uni näytelmä oli iso juttu. Harjoitustunteja ker
tyi satoja. Näytelmän näki 1500 katsojaa. Talkoissa oli 
mukana 52 näyttelijää, 12 lipunmyyjää, 18 järjestysmies- 
tä ja  21 ravintolatyöntekijää sekä 4 tarvikemyynnin hoita

Ohkolan Nuorisoseura oli yhdessä muiden uusmaalaisten 
nuorisoseurojen kanssa hoitamassa majoitusvalvontaa 
Tanssi - ja laulupidoissa.
22 talkoolaista hoiti ympärivuorokautisen valvonnan Etu- 
Töölössä ja  Kaisaniemessä - yli 350 tehtyä työtuntia! Suur
kiitos kaikille mukanaolijoille!!!!
Tuliaisina Tanssi- ja Laulupidoista saimme Ohkolaan Mek
sikolaisen 24 henkisen tanssiryhmän 25.-28.6.2000. Bal
let Folklórico de la UANL - ryhmä esiintyi nuorisoseu
rantalolla ’’Meksikolaisessa illassa” . Esityksen jälkeen 
tanssittiin yhdessä suomalaisia ja  meksikolaisia tansseja. 
Koululla pelattiin pesäpalloa. Ottelun jälkeen meksikolai
set haastoivat Ohkolan pojat jalkapallo-otteluun. Kotiky
län pojat kärsivät tappion, mutta hauskaa näytti olevan. 
Vieraiden läksiäisjuhlaa vietimme Keravanjärvellä Koi
vuniemessä, saunoen ja  uiden.
Tunnelma oli mukavan kansainvälinen ja  tuttavallinen, 
vaikka ei yhteistä kieltä ollutkaan.
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Syksyn kerhotoimintaa
Ohkolan nuorisoseurantalolla 

Maanantaisin
Kansantansseja ja tanssin perusaskeleita 
7 -12-yuotiaille (alk. 11.9.) 
klo 15.15-16.45
Kansantansseja sekä rytmi- ja askelharjoituksia aikui
sille (alk. 11.9.) 
klo 19.00-20.30
Samanaikaisesti kahvilan puolella toimintaa lapsille 
(1-8 v). Äiti ja isä voivat siis tulla tanssimaan ja jättää lapset 
hoito tytöille.

Keskiviikkoisin
Vesselikerho 3 - 7-vuotiaille (alk. 13.9.) 
klo 18.15-19.00
Laululeikkejä ja tansseja alle kouluikäisille.
Ohjaajana Eija Hynninen, puh. 040 509 6858

Kuvataidekurssi ala-asteikäisille
Keskiviikkoisin (alk. 1.11.) 
klo 13.30-15.00 6- 8-vuotiaat 
Torstaisin (alk. 2.11.) 
klo 14.30-16.00 9- 13-vuotiaat 
Ohjaajana Anna Tapper.
Kurssit kestävät marraskuun ajan.
Ilmoittautumiset syyskuun aikana 
Annalle, puh. (019) 6889 345.
Max. 12 kurssilaista / ryhmä.

Kerhot järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa ja 
niistä peritään opintomaksu kurssista riippuen 80 mk -  200 
mk / vuosi.

Iltapäiväharrastustoimintaan (kansantanssi ja taidekerho) voi 
tulla koulusta suoraan. Koululta kävellään kimpassa Seurik- 
selle aikuisen valvonnassa. Seuratalolla on mahdollista teh
dä läksyt ja syödä omat eväät. Jos tarvetta tähän “palveluun”, 
ota yhteys 040 503 6816 / Karita

Ohkolan koulun salissa
Sunnuntaisin (alk. 3.9.) klo 12.00-13.00 
Funky-show Diseotanssikurssi 10-12-vuotiaille 
Lasten ja nuorten suosimat muotitanssit sekä tytöille että 
pojille.
Ohjaajana Nina Pirttilahti Puh. 040 5404839 
Kurssimaksu: jäsenet 80 mk / muut 150 mk

Avointen ovien illat
perjantaisin 22.9., 6.10., 20.10., 3.11. ja 10.11.2000 
10 -  12 v. 17.30 -  19.00, yli 12 v. 19.00 - 21.00. Vapaata 
olemista tai mukavaa yhdessä tekemistä. Illoista vastaavat 
Arja Pitkänen ja Leny Olivera. Aikuiset, jotka haluavat tul
la mukaan iltatoimintaan voivat ottaa yhteyttä Arja Pitkä
seen: (019) 6889 289. Vapaaehtoisia tarvitaan jos toimintaa 
halutaan kehittää.

Teatterikurssi
alkaa marraskuussa Ohkolan Ns-talolla 
Valintatilaisuus järjestetään lokakuussa.
Seuraa paikallislehtiä!
Ohjaajana Laura Buttler, puh. (019) 6889 051.

KANSAINVÄLINEN TUNISIA-PROJEKTI 
14 -17-VUOTIAILLE NUORILLE
Kerhossa puhutaan kansainvälisyydestä, siihen liittyvistä 
asioista ja tehdään pieni produktio. Kerho laatii itse kokoon
tumis aikataulun ja suunnittelee sisällön yhdessä ohjaajan 
kanssa. Ryhmä tähtää vastavuoroiseen nuorisovaihtoon tu
nisialaisen ryhmän kanssa. Ensimmäinen tapaaminen Oh
kolan Ns-talolla 
ma 25.9. klo 17.30- 19.00.
Ohjaajat Karita Laisi (040) 503 6816 ja Leny Olivera.

“Lapsen parhaaksi lapsen kanssa”
Lasten toimfntaviikko 18.- 24.9.2000
20 vuotta Kalevan Nuorten toimintaa Ohkolassa.

Seuratalolla tapahtuu

Maanantaina 18.9.
Kansantanssikerhojen avoimet ovet
Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan ja tanssimaan!
Klo 15.15-16.45 7-12 vuotiaat 
Klo 19-20.30 aikuiset

Tiistaina 19.9.
Musiikkia ja leikkejä
Annele Westerlundin ja  Leny Oliveran johdolla.
Klo 10.30 - 11.30 3-6 v. muskari
Klo 15.00 - 16.00 1-3 lk, 4-6 lk.ldo 16-17

Keskiviikkona 20.9.
Päivän teemana kansainvälisyys!
Kansainvälistä puuhastelua Karita Laisin ja bolivialaisen 
vapaaehtoistyöntekijän, Leny Oliveran opastuksella.
Klo 15.00 1-3 lk 
Klo 16.00 4-6 lk 
Klo 17.00 nuoret

Torstaina 21.9.
Kuvataideiltapäivä
klo 13.30-15 l.ryhmä, klo 15.00-16.30 2. ryhmä. 
Valmistamme tilataideteoksen ’’Muuttolinnut” seuratalolle. 
Ohjaajana Anna Tapper.

Perjantaina 22.9.
Avoimet ovet
10 -  12 v. 17.30 -  19.00, yli 12 v. 19.00 -  21.30

Lauantaina 23.9. ldo 14.00 - 16.30 
Paneelikeskustelu lasten ja nuorten asioista
Alustaa Kirsti Manninen, mukana eri alojen asiantuntijoita. 
Tilaisuus on tarkoitettu vanhemmille, lasten ja nuorten yh
distyksien ja seurojen vastuuhenkilöille, ohjaajille, opetta
jille ja kaikille lasten asioista kiinnostuneilla. Väliaika kah
vin kera! Tiedustelut: 040 5036816.

Sunnuntaina 24.9. klo 12-13 
Discotanssikurssin avoimet ovet
Tervetuloa opettelemaan nuorten muotitansseja Ohkolan 
koululle!

Kaikkiin tapahtumaviikon tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan!
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Paneelikeskustelu

’’Lapsen parhaaksi - lapsen kanssa” 
la 23.9. klo 14 -16.30 Ohkolan Ns talolla

Tällä vuoden 1979, kansainvälisen lapsen vuoden, iskulau
seella kutsumme Sinut ja yhdistyksesi mukaan keskustele
maan ja kuuntelemaan eri alojen asiantuntijoiden ajatuksia 
lapsuudesta ja ajan ilmiöistä. Alustuspuheenvuoron käyttää 
kirjailija 
Kirsti Manninen.
Tarkoitus on koota mahdollisimman monta paikkakunnan 
lasten ja nuorten kanssa toimivaa tahoa yhteen, pohtimaan 
ja keskustelemaan.
Mikä on Sinun tai yhdistyksesi osa siinä palapelissä missä 
lapsi tai nuori elää?
Mikä on kenenkin vastuu? Miten toimimme lapsen parhaak
si?
Löytyykö ohjaajia ja muita vastuunkantajia? Onko osallis
tujia?
"’aneelissa keskustelevat mm. valmentaja, opettaja, kerho- 
ohjaaja, lastentarhanopettaja, vanhempi. Yleisöä pyydetään 
mukaan keskustelemaan.
Tapahtuman taustalla on kaksikymmentä vuotta lasten toi
mintaa Ohkolassa järjestäneen Kalevan Nuorten juhlavuo
si, joka antaa mahdollisuuden ’’tilanneanalyysiin”. Kalevan 
Nuorten kerhotoiminta on tarjonnut tanhu-, musiikki- ja 
kuvataidekerhoja sekä tuonut kansainvälisyyden lähelle ta
vallisen lapsen ja nuoren maailmaa. Lukuisia teatteriesityk
siä on valmistunut ja pienistä näyttelijöistä on kasvanut ai
kuisia, ensimmäiset vesselikerholaiset ovat nyt itse pienten 
lasten vanhempia. Miten taata toiminnan jatkuvuus? 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. TERVETULOA! 
Lisätietoja Karita Laisi Puh.040 5036816.

TOIMINNALLINEN MUSIIKKIDRAAMA LAPSILLE
Pöllön Polska
Ohkolan Nuorisoseurantalolla su 26.11 klo 17.00.
Liput 30 mk.
Pöllön Polska on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen esi
tys, jossa lapset osallistuvat aktiivisesti tapahtumien kulkuun 
ideoiden, tanssien, leikkien ja laulaen. Tämä musiikkidraa
ma antaa lapsille elämyksiä ja tietoa suomalaisesta kansan
perinteestä; tarinoista, uskomuksista, perinnesoittimista, lau

luista ja leikeistä.
Pöllön Polskan esittää va
paa taiteilijaryhm ä 
’’HULLU PÖLLÖ” , joka 
on erikoistunut lapsille 
suunnattuihin esityksiin 
sekä koulutukseen. 
Ryhmään kuuluvat Taina 
Mäki-Iso, Maija Karhunen 
ja Jussi Hynninen.

Ohkolan nuorisoseuran syyskokous
su 26.11. klo 18.30 Seuratalolla 

Ennen kokousta Pöllön Polska - esitys klo 17. 
Kokous on Kalevan Nuorten 

20-vuotis juhlakokous.
Kokouksessa päätetään tulevan vuoden toiminnasta, 

taloudesta ja henkilövalinnoista. 
TERVETULOA!

Ohkolan Nuorisoseura etsii uusia kerho-ohjaajia lasten ja 
nuorten toimintaan. Koulutamme tehtävään, uusi nelivaihei
nen peruskurssi alkaa 14. -  15.10.
Paljon muutakin koulutusta on tarjolla, käy katsomassa esi
te seuriksen ilmoitustaululta.

Ohkolan Nuorisoseura etsii
VIIKKOSIIVOOJAA

Tied. syyskuun aikana Mikko Nieminen 040 548 0078

Kansalaisopiston kurssit Ohkolassa

Seuratalolla
- kansantansseja aikuisille
maanantaisin klo 19.00-20.30

- kansantansseja koululaisille 
maanantaisin klo 15.15-16.45
- musiikkiliikuntaa alle kouluikäisille
keskiviikkoisin klo 18.15-19.00
- lasten kuvataidekurssit marraskuussa yhteistyössä NS.n 
kanssa, alkaa 21.9.

Koululla
- englannin keskustelu
torstaisin 18.30-20.00
- keppijumppa 
tiistaisin 20.00-21.00
- kepakkobic
keskiviikkoisin 19.15-20.15
- eläkeläisten keppijumppa
keskiviikkoisin 18.30-19.15

Hyökännummen srk.talolla
-matkailuespanjan alkeet
tiistaisin 18.30-20.00
- eläkeläisten liikunta
keskiviikkoisin 13.00-14.15

5



Diakoniatoimikunnan syyskauden 
toimintaa

Eläkeläisten retki Kotkaan ke 20.9.
Lähtö klo 9.00 Hyökännummen kerhotalolta
9.10 Ohkolan NS-talolta
9.30 Mäntsälän linja-autoasemalta
Vierailemme Keisarillisessa kalastusmajassa Langinkoskel- 
la. Ruokailu Kymin srk:n kesäkodilla. Tutustuminen Kotkan 
kirkkoon, jossa Tapani Rautasuo soittaa barokkiurkuja. 
Käymme Sapokanlahden vesipuistossa. Paluumatkalla poik
keamme Ruotsinpyhtäällä.
Matkan hinta 120 mk, johon sisältyy kuljetus, ruokailu, pää
symaksu ja opastus Langinkoskella.
Varmista lähtösi Lea Kotiluodolle (019) 6889 156 
13.9. mennessä.
Syyskauden ensimmäinen virsilauluilta 
to 5.10. klo 18.30 Hilkka ja Tapani Rautasuolla. 
Eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan NS:n talolla 
joka kuukauden kolmas keskiviikko 
18.10., 15.11. ja  20.12. klo 12.00- 15.00 
Kyytiä tarvitsevat soitto ns.talolle puh. (019) 6889 240 vir
kistyspäivän aamuna klo 8 lähtien. Ohjelmaa ja yhdessäoloa 
ym. toiveiden mukaan.
Tervetuloa! Ohkolan diakoniatoimikunta

Ohkolan koulun kuulumisia

Koulun oppilasmäärä ylitti lukukauden alkaessa 200 oppi
laan rajan. Opetusryhmiä on yhdeksän: IA opettajana Sirpa 
Matero, IB Pia Ström, 2A Anna-Maija Kajander, 2B Sinikka 
Kuusiluoma-Lehmonen, 3A Eija Koski-Sipilä, 3B Minna 
Nieminen, 4 Vesa Lehmonen, 5 Sirkka-Liisa Salmi, jonka 
sijaisena on 30.9 asti Suvi Väisänen, 6 Jari Kulju.
Lisäksi koulun henkilökuntaan kuuluvat kouluavustajat Lei
la Salonen ja Elina Rautasuo, siivooja Sinikka Alakangas, 
keittäjä Ulla Penna, keittiöapulainen Ritva Koskinen ja ta
lonmies Vesa Pirjola.
Tilaongelmia ei varsinaisesti tänä vuonna vielä ole - osittain 
on tosin jälleen siirrytty luokkaruokailuun. Ensi vuonna on
kin sitten tilajärjestelyjen paikka, kun ensimmäiselle luokal
le tulee lähes 50 oppilasta ja sen lisäksi alkaa esiopetus. Hyö
kännummen koulun rakentaminen tapahtunee toivon mukaan 
siten, että elokuussa 2002 siellä alkaa opetus.
Lukuvuoden yhtenä teemana koulussa on käytöstavat. Kou- 
lutoimikunnan kustantamana järjestetään vanhempainilta, 
jossa alustajana on professori Tahkokallio. Hän kertoo van
hemmuuden haasteista nykypäivän Suomessa.
Ohkolan koulun kansainvälisyysteemaan liittyvät ympäris
töprojektit jatkuvat Hollannin, Norjan, Saksan ja Venäjän 
kanssa. Ystävyyskoululta Viron Hallisesta tulee vieraita vuo
den kuluessa.
3-6 luokkien oppilailla on kaksi viikkotuntia valinnaisainei
ta. Valittavina on liikunta, atk, kansainvälisyys, askartelu, 
kokkikerho, draama, metsä- ja erätaidot, luonto, kielipaja 
kuvataide.
Aurinkoista kouluvuotta kaikille!

4H -KERHO: toimintaa on tulossa syksyn aikana Eero
laan. Seuratkaa paikallislehtien seurapalstoja ja ilmoitustau
luja.

’’OLLAKO VAI EIKÖ OLLA ?”
on kysymys joka on pyörinyt kaupan 
ympärillä kovasti viime aikoina.

Nyt voimme antaa vastauksen kysymykseen. Kaupan toi
minta tulee jatkumaan edelleen, tosin aukioloajat muuttu
vat 4.9. alkaen. Aukioloaikojen muutoksella pystymme 
takaamaan paremman valikoiman sekä myöskin palvele
maan myöhemmin kotiin töistä palaavia.

Kaupallamme on käynnissä lattiaremontti, joka on kutistanut 
tilamme melkein puolella, mutta toivomme saavamme remon
tin piakkoin valmiiksi tältä kesältä.
Paikat ovat ahtaat ja  sekavat (myyjistä puhumattakaan), mut
ta joskus se remonttikin on ohitse ja pääsemme jatkamaan 
entistä paremmissa tiloissa.

PYYDÄMME ASIAKKAILTAMME YMMÄRRYSTÄ JA 
PITKÄMIELISYYTTÄ TÄMÄN KAAOKSEN KESKEL
LÄ!

Toivovat: Anja ja Jarmo

Uudet aukioloajat:
MA-PE 12-20
LA 10-15
SU 12-16

HYÖKÄNNUMMEN ASUKASYHDISTYS ry. 

Viettää lauantaina 30.9.2000 klo 14.00-18.00

10-vuotisjuhlaansa
SRK:N kerhotalolla, Tasalantie 2:ssa.

Ohjelmassa: soittoa, laulua ja muita esityksiä 
Katsahdus historiaan

Kahvitarjoilu.
Grilli on kuumana, omat grillattavat mukaan!

Toivotamme kaikki sydämellisesti 
TERVETULLEIKSI!

As.yhdistyksen hallitus
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SANKORUISKULLAKO
SAMMUTTAMAAN?

Tosi on! Ohkolan VPK:lla ei ole tällä hetkellä toimintakun
toista sammutusautoa. Museoauton ikäinen Ford 600 M21 
vuosimalli-66 on teknisen kuntonsa takia vaarallinen sekä 
miehistölle että yleisesti liikenteessä. Auto ei sovellu häly- 
tystehtävissä käytettäväksi. Autoa on korjattu jatkuvasti eikä 
siihen ole saatavilla varaosia. Kuka vastaa siitä, jos auton 
huonokuntoisuuden vuoksi miehistön jäsenille tai muille tiellä 
liikkuville sattuu jokin onnettomuus? Entä jos sammutusau- 
to tukkii tien onnettomuuspaikalle?
Tarvitaanko Ohkolassa VPK:ta? Kuka tahansa VPK:n vai
kutusalueella voi tarvita apua. Ohkola on alueeltaan laaja; 
Hyökännummen alueelle tulee jatkuvasti lisää taloja; Aro- 
lanseutu ja Keravanjärvi kuuluvat toiminta-alueeseen samoin 
kuin Ohkolan sairaala. Ohkolan ja Arolan kouluissa on oppi
laita yhteensä lähes 300. Kuvitelkaa miltä tuntuu kuin palo- 
talli on keskellä kylää ja sitten joutuu odottamaan avun saa- 
oumista Mäntsälästä noin 20-25 minuuttia!
Millaiseksi roihuksi palo ehtii kehittyä sinä aikana? Mitä 
kaikkea ehtii onnettomuuspaikalla tapahtua?
HYVÄ LUKIJA, MIETIHÄN TARKASTI! Mitä kaikkea 
tämä merkitsee SINUN oman turvallisuutesi kannalta? 
Palotalli ja koulutettua miehistöä on - miten käy palokunta- 
nuorten?
Ohkolan Vpk:n miehistö pitää huolta kunnostaan ja koulut
tautuu käymällä kursseja.
Viimeisin kurssi oli ensivastekurssi: kurssin käyneet pysty
vät antamaan pätevää hätäensiapua jo ennen ambulanssin 
tuloa, antamaan elintärkeitä tietoja tulossa olevalle ambu
lanssille ja avustamaan ambulanssimiehistöä. Ohkolaan on 
rakennettu palotalli, jossa talkootyön osuus oli 4500 tuntia. 
Kalustoa pidetään ajan tasalla ja uutta hankitaan mahdolli
suuksien mukaan. Palokuntanuorten toiminta on käynnistet
ty. Onko tämä kaikki tehty turhaan?

Kenellä on vastuu?
Tuimalla on vastuu palo- ja pelastustoimesta ja nämä palve
lut kuuluvat kuntalaisten peruspalveluihin myös sivukylillä. 
Kunta ei kuitenkaan ole huolehtinut toimintakuntoisen sam- 
mutusauton hankkimisesta. Lupauksia on saatu, mutta niillä 
ei ole ollut merkitystä. On ironista, että Ohkolassa on nuo
ria, koulutettuja palokuntalaisia, mutta ei sammutusautoa; taas 
muualla valitetaan vapaaehtoisen miehistön jatkuvaa vähe
nemistä. Paikallislehdessä palopäällikkö korosti vapaaehtois
työn tärkeyttä. Onko pelastuslaitoksen resurssit kohdennettu 
oikein, jos miehet ja kalusto ovat eri paikoissa?
„Nyt mennään!“ sano Nakkilan palokunta, kun kolmas talo 
paloi. Tilanne ei ole ehkä niinkään kaukana todellisuudesta 
omassa kylässämme. Syynä tosin ei ole VPK:n liikkeelle
lähdön hitaus, vaan nykyisen sammutusauton kunto. Palo
päällikkö Suomisen mukaan autolla ei saa ajaa viittäkymp
piä lujempaa, jos joku suostuu sillä ajamaan, kun jarrut hävi
ää ajon aikana. Kokouksessa harkittiin jo hinausvuorojen 
järjestämistä; niin monta kertaa auto on jäänyt tien päälle.

Mitä pitäisi tehdä?
Ohkolan VPK: 11a ei yksinään ole mahdollisuutta hankkia

sammutusautoa. Käytetyn auton hinta liikkuu puolen miljoo
nan tienoilla; uuden hinta on miljoonan paremmalla puolella. 
Sammutusauton hinta tulee takaisin, jos kunnalle edullisen 
vapaaehtoistyön määrä pysyy edes samana tai lisääntyy. Kun
nan taloudellisessa tilanteessa on aina toivomisen varaa, mutta 
satsaamalla -paitsi palopäällystön palkkoihin- pelastuspalve
lukin ja kalustoon voidaan säästää ihmishenkiä.
Näin on toimittu
21.8. Ohkolan 36-vuotias sammutusauto vanhus palautettiin 
Mäntsälään. Koruttomasti „tässä on teille uusi yks-ykkönen“. 
Näillä sanoilla Ohkolan VPK:n päällikkö Keijo Säijäläja Ilkka 
Allonen luovuttivat auton avaimet palomestari Jari Heikki
lälle. Ohkolan VPK toimii nyt miehistön kuljetusauton M27 
varassa.
Kyläkaupalla on adressi, jonka jokainen voi käydä allekir
joittamassa ja näin tuoda lisäpontta johtokunnan laatimalle 
vetoomuksella kuntaan päin.

Ohkolan VPK:n johtokunta

Autovanhus palaamassa keikalta -  hinausvuorossa tällä ker
taa miehistönkuljetusauto.

VPK:n nuoriso-osaston toiminta pyritään käynnistämään 
keskiviikkoiltoina. Ongelmana on jälleen vetäjän löytymi
nen!!!

Aikuisten palokuntaharjoitukset jatkuvat maanantaisin klo 18.

Ohkolan Okan toimintaa

Salivuorot on jaettu ja toiminta alkaa 11.9. Uutena ryhmänä 
alkaa tyttöjen liikuntakerho. Kerhon ohjaajana toimii Karita 
Laisi ja kerho on tarkoitettu 
1.-3. luokkalaisille tytöille.

Okan salivuorot kaudella 2000-2001 
tiistaisin
klo 15-16 tyttöjen liikuntakerho 1.-3. luokkalaisille
klo 18-19 sähly 1.-3.luokkalaisille
klo 19-20 sähly 4.-6.luokkalaisille
keskiviikkoisin
klo 17.30-18.30 yleinen sähly
torstaisin
klo 18-19 lasten liikuntakerho 3-6 -vuotiaat 
klo 19-20 naisten sähly 
klo 20-21 miesten lentopallo
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Yleisurheilukilpailut
13.9. klo 18.00 miehille ja naisille 
Ohkolan koulun kentällä
sarjat: avoin, yli 40v. yli 50v. ja  yli 60v. Kaikki iloisesti mu
kaan kokeilemaan taitojaan, hauskaa on ja hampaita ei kiris- 
teliä.

Maasto juoksukilpailut uudella valaistulla radalla seuranta
lon maastossa keskiviikkona 20.9. ja 27.9.
klo 18.00. Kaikki sarjat alk. 2-vuotiaista. Tule mukaan!

OHKOLAN OKAN SYYSKOKOUS
keskiviikkona 15.11 klo 19.00 
Ohkolan nuorisoseurantalolla 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!
Ennen syyskokousta klo 18.30 

Yleisurheilukilpailun palkintojen jako!

Yleisurheilun mestaruuskilpailut 30.8.
Kilpailut käytiin Ohkolan koulun kentällä erinomaisessa sääs
sä. Osanottajia oli runsaasti ja tunnelma hyvä. Kilpailun mi
talit jaetaan Okan syyskokouksen yhteydessä 15.11.2000. 
Tässä tulokset sarjoittain nimen perässä sijoitus ja  yhteispis
teet, tulokset lajeittain nähtävillä koulun ilmoitustaululla sekä 
mitalien jako tilaisuudessa.

Tytöt 99,98 Hanna-Mari Saalo,Kulta,30,Titta 
Savela,Hopea, 12,
Pojat 99,98 Roni Tammi,Kulta,20,
Pojat 97,96 Mirko Lahti,Kulta,30,Matti 
Mikkonen,Hopea, 18,
Tytöt 95,94,Henna-Riikka Vasama,Kulta,22,Heidi 
Lindell,Hopea,15,Anniina Vuorentausta, Hopea, 15,Minna 
Saalamo ,4.,12,Jutta Savela,4.,12,Klara Tapper,5.,10,Asa 
Ylitolva,6.,9,
Pojat 95,94,Janne Kajander,Kulta,26,Pirkka 
Matero,Hopea, 19,Anton Tammi,Pronssi, 16,Markus 
Saario,4., 14, Jussi Mikkonen,5.,10,
Tytöt 93,92,Essi Tapper,Kulta,21,Laura
Friman,Hopea, 19,Hanna-Kaisa
Vasama,Pronssi, 17,Karoliina Kärkkäinen,4., 10,Netta
Savela,5.,9,Katariina Kiviranta,6.,8,Eveliina
Tuominen,7.,7,Marika Saalamo,8.,5,Hanna Pirjola,9.,3,
Pojat 93,92,Petri Nurminen,Kulta,26,Janne
Matero,Hopea,22,
Tytöt 91,90 ,Sanni Simonen,Kulta,26,Emilia 
Kärkkäinen,Hopea,21, Janika Tallberg,Pronssi, 16,
Pojat 91,90,Kalle Kajander,Kulta,30,Ville 
Pirjola,Hopea, 17,Nico Ylitolva,Pronssi, 16,
Tytöt 89,88,Jenna Tallberg,Kulta,30,Marja 
Saario,Hopea,18,
Pojat 89,88,Lasse Kajander,Kulta,20,Jari 
Suni,Kulta,20,Marko Saalamo,Pronssi,16,Joni 
Kumpumäki,4., 15,Matias Kataja,5.,8 
Pojat 87,86 ,Teemu Luhtamäki,Kulta,26,Mika 
Saalamo,Hopea,22,Lasse Nieminen,Pronssi,15,
Pojat 85,84,Marko Korpi,Kulta,30,Tommi 
Luhtamäki,Hopea, 18

Ohkolan kylätoimikunta

Kylätoiminta on siitä kummallinen ilmiö, että se käynnis
tyy yleensä joistain kylässä havaituista esim. ohjatun toi
minnan, palvelujen tai ympäristön puutteista. Jos hyvin käy, 
löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan vapaa-ai- 
kaansa ja  hoitamaan asiat parempaan kuntoon. Ohkolassa 
onneksi näitä toimijoita on riittänyt ja  siksi täällä viihdy - 
täänkin.
Nykyaikana tällainen on käymässä harvinaiseksi. Tyydy
tään vain valittamaan ja  ihmetellään, miksi ei yhteiskunta 
hoida sitä tai tätä. Vapaaehtoistyön arvostus on vaarassa 
kadota. Silloin on vaarassa koko kyläyhteisö, sillä sen elin
voima syntyy vain siitä itsestään ja  sisältäpäin. 
Kylätoimikunta on kerännyt voimia ja  pitänyt ansaittua ke
sälomaa. Viime kesähän kului kyläsuunnitelmaa kootessa 
ja  sitä sitten väännettiin vielä syksyllä ja  talvella „vapaa
ehtoisena pakkotyönä“. Positiivisesti kuitenkin kunnassa 
on suhtauduttu kaikkien kylien toiveisiin. Ne on siellä tark 
kaan ryhmitelty kunnan eri toimialueiden kesken ja  ne pa- 
rannuslcohteet, jotka kunnan toimialaan kuuluvat, ovat ai
nakin kirjattuina mukana. Kunnanjohtaja ja  eri hallinto
kuntien edustajat vastaanottivat kylien palautetta keväällä 
pidetyssä kokouksessa. Seurantapalavereja tullaan pitä
mään säännöllisesti. Kunnan koneisto vain vie aina oman 
aikansa, niin kuin hyvin tiedetään. Lisäksi on vielä osoi
tettava hankkeille rahoitus.
Monet pienemmät parannukset hoituisivatkin nopeammin 
ja  edullisemmin toimimalla omaehtoisesti. Jos ei aivan il
maista työtä halua tehdä yhteisten asioiden eteen, pitäisi 
keskustella rahoitusmahdollisuuksien hakemisesta muual
takin. Esim. kyläasiamiehen palkkaaminen olisi varmaan 
jo  ajankohtaista.
Kylällä on jo nyt niin paljon yhdistyksiä ja toimintaa, 
että päällekkäisyyksiä tahtoo tulla. Heli Kiviranta on 
lupautunut toimimaan yhteyshenkilönä, jolle tulisi il 
innoittaa juhlista, tapahtumista ja muustakin toiminnas
ta. Soittaa voi Helin kotinumeroon klo 16-20 tai jättää 
viesti Helin työnumeroon 0400 965 769. Toivottavasti 
tämä alkaa toimia, kiitokset Helille!

Erittäin hyvää syksyä kaikille kyläläisille ja  mukaan toi
mintoihin vaan!
Eira Andersson

SRK:m järjestämää toimintaa 
Hyökänntimmella

Perhekirkko su 10.9. klo 10.00 

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12.00 (17.9. alk.)

Perhekerho keskiviikkoisin klo 10.00-11.30 (13.9. alk.) 

Junnuhyökkis torstaisin klo 16.30-18.00 (14.9. alk.) 

Lauluhetkisu 17.9. klo 15.00 Eeva-Liisa Haapakan johdolla.



KOHTAAMINEN 
LENY OLIVERAN KANSSA
teksti Ulla Hakanen

j^eny Olivera on 21-vuotias bolivialaisnainen. Siron kaunis 
olemus on juuri niin eksoottinen kuin vain voi olla tytöllä, 
jolla on inka-intiaaniverta suonissaan. Kun Leny puhuu tulee 
väistämättä mielikuva paljon vanhemmasta, paljon koke
neemmasta henkilöstä. Niin valveutuneesti ja tiedostavasti 
Leny asiansa esittää. Toki puhetta sävyttää nuoren ihmisen 
intomieli. Ja niinhän pitää ollakin. Ilman idealismia ei maail
maa paranneta. Leny on epäilemättä maailmanparantaja sie
lunsa juuria myöden.
Leny tulee keskiluokkaisesta perheestä. Isä agronomi, äiti oli 
pitkään kotirouva. Nyt hänellä on luontaistuotekauppa. Len- 
yllä on sisar ja veli. Boliviassa on aivan tavallista, että eri 
sukupolvet asuvat saman katon alla. Niinpä Lenyn isoäiti 
kuuluu talouteen. Isoisä on kuollut kauan sitten. Perhe asuu 
Cochabamba-nimisessä miljoonakaupungissa keskellä Boli
viaa. Bolivia taas sijaitsee keskellä Etelä-Amerikkaa.

TINKU
"inku tarkoittaa kohtaamista. Tinku on Andien maiden sekä 
pohjoisten maiden yhteisjäijestö. Sen ensisijaisena tavoitteena 
on palauttaa maiden alkuperäiskulttuurit niille kuuluvaan ar
voonsa ja huolehtia, että ne säilyvät tulevillekin sukupolvil
le. Tinkussa ei ole tiukkaa organisaatiota, vaan ryhmät toimi
vat omien ihanteittensa puolesta vapaaehtoisina demokraat
tisesti ilman johtohenkilöitä. Leny tuli Tinkun lähettämänä 
Suomeen kolmeksi kuukaudeksi. Pidemmäksi ajaksi ei boli- 
vialaisille juuri oleskelulupaa myönnetä. Leny toimii Ohko
lassa ja Mäntsälän kirkonkylällä vapaaehtoistyöntekijänä.

ENSI VAIKUTELMA SUOMESTA 
Leny sanoo, että ihan ensin pisti silmään Suomen tavaton 
vihreys. Leny oli miettinyt, että tällaisessa maassa ei varmaan
kaan esiinny luonnonkatastrofeja. Oikeassahan hän oli. Pit
källe viety tekniikka oli heti herättänyt Lenyn huomion. Leny 
oli ajatellut, että tässä maassa eivät ihmiset luultavasti kuole 
nälkään - toisin kuin Boliviassa. Terävä havainto tytöltä, joka 
on ensi kertaa elämässään ulkomailla. Ulkomaalaisten kans
sa Leny on sitä vastoin ollut paljonkin tekemisissä. Bolivian 
Tinkussa on usein työskennellyt ulkomaalaisia vapaaehtois
työntekijöitä, myös suomalaisia.

ÄIDIN PUOLELTA INKA-INTIAANI 
Eräs syy siihen, että Leny on ryhtynyt työskentelemään al- 
kuperäiskulttuurien säilyttämiseksi on se, että äiti on inka- 
intiaani. Lenyn äiti puhuu intiaanien kieltä quetchuaa. Bo
livian perustuslaki turvaa teoriassa alkuperäiskielten tasa
vertaisuuden. Käytännössä asia on aivan toisin. Jo kauan 
on opetusta saanut vain espanjan kielellä. Nyt on joissain 
pienissä kyläkouluissa myös quetchuan kielistä opetusta, 
mutta sen taso on vaatimatonta. Kaikki opettajakoulutus ja 
muukin korkeampi opetus tapahtuu espanjan kielellä.

INTIAANIALKUPERÄ KIELLETTIIN PITKÄÄN 
Espanjalaiset valloittivat Bolivian noin 500 vuotta sitten ja 
toivat tullessaan oman länsimaisen kulttuurinsa. Intiaani
kulttuuri yritettiin tuhota kokonaan. Leny uskoo, että koska 
alkuperäiskulttuuri kuitenkin on pysynyt hengissä kaikki 
nämä vuosisadat alkaa nyt uusi alkuperäiskulttuurien ku
koistuskausi.
Tähän saakka intiaanialkuperä piti esimerkiksi kieltää kun 
saapui maaseudulta kaupunkiin töihin. Intiaanit eivät saa
neet - eivätkä usein vieläkään saa - töitä kaupungissa. Alku
peräiskulttuurien kukoistuksesta ei kuitenkaan voi Bolivi
assa vielä puhua, koska köyhien ihmisten voimat menevät 
elossa pysymisen taisteluun. Tässä taistelussa on Lenyn 
mukaan auttanut coca-pensas. Ulkomailla siitä tehdään huu
metta, mutta bolivialaiset ovat aina keittäneet siitä teetä ja 
pureskelleet lehtiä sellaisenaan. Leny kertoo, että köyhät 
maatyöläiset ovat cocan lehtien avulla pystyneet olemaan 
päiväkausia syömättä.

COCA PITÄÄ MAASEUDUN HENGISSÄ 
Leny kertoo, että Bolivian valtiolla oli ohjelma, jolla pyrit
tiin lopettamaan cocan viljelyjä viljelemään sen sijaan he
delmiä. Hedelmämarkkinat ovat kuitenkin niin kilpailtuja, 
että ohjelma epäonnistui täysin. Leny sanoo myös, että Bo
liviassa itsessään on hyvin vähän huumeongelmaa - ongel
mat ovat maissa, jonne bolivialaista cocaa viedään ja jalos
tetaan huumeeksi. Olkoon asian moraalinen puoli miten ta
hansa on cocan viljely Lenyn mukaan ainoa mahdollinen 
tapa pysyä hengissä maaseudulla. Bolivian hallituksella ei 
tunnu olevan kovinkaan suuria haluja lopettaa cocan vilje
lyä, koska se tuo rahaa valtiolle.

SAAMEN KANSA KIINNOSTAA LENYÄ 
Lenyllä on se käsitys, että saamelaiset ovat niitä aivan alku
peräisiä Suomen asukkaita. Ja kun asiaa miettii ei hän taida 
kovin väärässä olla. Tullessaan tähän maahan metsästämään 
ja kalastamaan, suomalaisugrilaiset ajoivat saamelaiset yhä 
kauemmas pohjoiseen. Ja Ruotsin vallan aikana verottajat 
ajoivat saamelaiset vielä ahtaammalle. Sopii miettiä kuka 
on tulokas ja kuka alkuperäisväestöä.
Leny haluaisi päästä Lappiin tapaamaan saamelaisia. Kari
ta Laisi, jonka luona Leny asuu, lupailee, että toive saattaa 
toteutua.

Toivotaan Leny Oliveralle oikein antoisaa Suomen aikaa
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KYLÄN SEUROJEN YHTEYSHENKILÖITÄ

Metsästysseura

Pj. Seppo Lepola (019) 6889 058
Siht. Aimo Ahtiainen (09) 280 935
Rahastonhoitaja Kari Aunola (09) 282 114

Maamiesseura

Pj. Jorma Friman (019) 6889 246
Siht. Markku Rautasuo (019)6889 243
Rahastonhoit. Mauri Hannula (019) 6889 020

Ohkolan VPK

Pj. Juha Halme 
Siht. Arja Alanko 
Palopäällikkö Keijo Säijälä

0400 710 353 
(019) 6889 130 
(019) 6889 023

Hyökännummen asukasyhdistys

Pj. Antton Hägglund (09) 292 215
Siht. Kirsi Lindgren (09) 286 617
Rahastonhoit. Teija Nyqvist (09) 284 433

Ohkolan kylätoimikunta

Pj. Eira Andersson (019)6889 260
Siht. Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen (019) 6889 157 
Timo Antikainen, Laura Buttler, Heli Kiviranta, Olli 
Mikkola, Elina Vuori, Seppo Lepola, Lasse Peltoranta

Ohkolan diakoniatoimikunta

Lea Kotiluoto (019) 6889 156

Ohkolan 4H kerho

Essi Eerola (019)6889 027

Koulutoimikunta (vanhempaintoimikunta)

Riitta Nordgren, Heta Vasama, Anna Tapper, Johanna 
Tikkanen, Sari Ylitolva, Seppo Lepola, Asko Nikkinen. 
Koulutoimikunta täydentää itseään uusilla jäsenillä syksyn 
kuluessa.

Ohkolan Okan hallitus

Pj. Jussi Luhtamäki (09) 284 862
Siht. Irene Saalamo (019) 6889 085
Rahastonhoit. Timo Simonen (019) 6889 329
Vesa Pirjola, Juhani Vasko, Jari Vasama, Kari Mäkipää, 
Keijo Säijälä

Ohkolan nuorisoseuran johtokunta

Pj. Mikko Nieminen 040 548 0078
Siht. Jaana Viuhkoin (09)284 771
Rahastonhoitaja Pia Mörk (019) 6889 209
Heli Allonen, Eija Hynninen, Sami Koskinen,
Karita Laisi, Sirpa Matero, Anna-Kaarina Pirttiniemi ja 
Tapio Rantanen
Talonhoitaja: 040 766 4539

Dance kids and dancers Nina Pirttilahti 040 540 4839

VAIN VÄLKKY NÄKYY!!!!
Eli syksy on tullut. Muista käyttää heijastinta, jotta näyt 
liikenteessä. Tämä on tärkeää myös sivuteillä! Huomioi, 
että myös koiralla on hyvä olla heijastin lenkkipolulla!

Ohkolan
nuorisoseurantaloa

vuokrataan
harrastus-, kokous- ja juhlakäyttöön

tiedustelut ja varaukset numerosta 
040 766 4539

PALVELUJA TARJOTAAN

Sähköasennus Markus Kajander
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA
Puh. 0400 843 649 Email markus.kajander@elect.pp.fi

Parturi -  Kampaamo

HIUSHUONE
Vanha Valtatie 208 

04500 KELLOKOSKI 
Puh. (09) 284 325
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Järvenpään
KUKKMALO

Henkilöstö-ja 
asiantuntij apal velut

• teollisuus
• toimisto
• taloushallinto
• tietotekniikka
• tulkkaus
• käännöstyöt
• lakiasiat
• graafinen suunnittelu
• kotipalvelu

Ok Taitoverkko 
Puistotie 27, 04420 Järvenpää 
p. (09) 279 0740, f. (09) 279 07444 
ok@ taitoverkko.fi www.taitoverkko.fi

Rakennuspalvelut
• valvonta
• rakennuttaminen
• kuntoarviot
• kosteustutkimukset
• uudis- ja

korj ausrakentaminen 
Timo Antikainen 
puh. 0400 476 035

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ

E jo séP ropuh. 09-2923 525

Avoinna ma-to klo 08.00-18.00
pe klo 08.00-16.00 

Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00 ■ H L  Consultados Computadores

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRI T IE T O T E K N IIK A N  K O U LU TU S TA
Tarja Kallas-Tarpila P IE N R Y H M ILLE

YLEISLÄÄKÄRIT
Satu Kaakko- Vornanen Kursseja mm. seuraavista aiheista:

Kirsti Honkalehto • käyttö järjeste lm ä W in 95/98
Tiina Koskela-Koivisto 
Tarja Virkkunen • tekstinkäs itte ly  W ord6/97/2000

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT • in ternet ja  sähköposti

Riitta Meri • kuvankäsitte lyn a lkeet
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi 
Maija Harrela Kurssit jä rjestetään  tilauksesta , tilaa jan

IHO- JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI jä rjes täm ässä opetustilassa. Kysy lisää!
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA Puhelinnumerot (ark. 10-18):
Mervi Koskivaara Toimisto: fax/vastaaja (09) 291 1266

FYSIOTERAPEUTTI M yyn ti: 0400 862 515
Virpi Partti-Laukkanen, Kellofysio Ay 
(ajanvaraus puh. 09-282 991 klo 9-12)

Elektron iikkahuolto : 040 738 7815

Laboratoriotutkimukset, Ohkolantie 94
Gynekologiset uä-tutkimukset ja 04500 KELLOKOSKI
Poski- ja otsaonteloiden uä-tutkimukset. E-mail: josepro@ netti.fi
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OH KOLA-HYÖKÄN N U M M I 
Alueen y r ittä jä t ja pa lve luntarjoa ja t

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 
Puh. (019) 688 91 09, 0400 491 529

K O U L U T E T T U

KIROPRAKTIKKO SAMPO |AISI d c
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

P Ä Ä -  N IS K A - JA  H A R T IA S A R Y T  
Y L Ä -  JA  A L A R A A JA K IV U T , IS K IA S K IV U T

Mäntsäläntie 1 (Ostopörssin talo) Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A  6, 00100 H:ki, p. (09) 6221810

Kaikki perheesi ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

Markku Seppä puh. (019) 688 9106

“ n m p i o t Ä

PARTURI-KAMPAAMO > Asemakatu 4, Järvenpää 
Puh. (09) 279 3550

Avoinna: Ma-to 9-18, 
pe 10-19, la 8-14

\ oy Tarvitsetko
Tilausliikenne palvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 
PS-Bussi Oy. Puh. (09) 292 1122, fax (09) 282 901

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

LAHI¥AiCUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Annela Eerola Kari Peussa
(019) 688 9027 (09) 282 737
0400 920 746 (050) 529 0038

PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI
P.s. Meiltä bonusta myös koti- ja maatilavakuutukseen

TILATAKSI
PASI VALO 

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASI-LINDBERG
f Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ
S “  ^  Fax (09) 271 3547
^  V  GSM 0400 486 336

Puh. (09) 283 969

taualUsta
TannokkaamMawi
lähikauppaan!

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA

PuhD (019) 688 9004


