
Nro 13 Tammikuu 2001

Sillä on merkitystä, 
että tietää
millaisella kylätiellä 
kulkee...

Viime vuoden 
lopulla ilmestyi 
Ohkolan
nuorisoseuran 
juhlakirja 
"Repliikkejä ja  
muistoja Ohkolan 
näyttämöiltä sadan 
vuoden ajalta”. 
Kirjaan on talletettu 
paljon yleisesti kylää 
koskevaa tietoa, joka 
on apuna tämän 
päivän
Ohkolalaisille 
heidän eläessään, 
harrastaessaan ja  
kasvaessaan täällä. 
Menneisyyden 
tunteminen antaa 
mahdollisuuksia 
nykyhetken 
hallintaan ja  
toimintaan 
tulevaisuudessa.

•  Koulutulokkaiden ilmoittautuminen koululla ti 6.2. klo 13-18
• Koulutulokkaiden ja tulevien esikoululaisten perheille tietoa 

vanhempainillassa to 1.2. Mäntsälässä
• Tanssitalo pyörähtää käyntiin seuratalolla su 28.1.



Pääkirjoitus
Vuoden ensimmäinen kylälehti on taas talkoovoimin saatettu meidän kyläläisten käsiin. 
Uuden vuoden alussa on tapana tehdä lupauksia ja suunnitelmia. Suunnitelmien perustana 
on ajatus muutoksesta ja tieto siitä mikä edellisessä vuodessa, menneessä, on ollut hyvää 
ja mitä tulisi parantaa.
Henkilö- ja talousresurssien kannalta on tärkeätä, että yhdistykset ja yhteisöt tietävät 
tarkoituksensa, tuntevat tavoitteensa ja tekevät suunnitelmansa niiden pohjalta.
Myös harrastustoiminnan laadun ja riittävyyden kannalta toiminta täytyisi suunnitella 
ajoissa ja keskittyä sitten suunnitelmien toteuttamiseen. Jos tapahtumia syntyy kuin 
“sieniä sateella” tai ne ovat kuin “pakkopullaa” ollaan varmasti erkaannuttu joistakin 
tavoitteista. Päällekkäisyyksiä sattuu aina, mutta toiminnan järkevöittäminen ja resurssien 
paras mahdollinen käyttö ei olisi ollenkaan huono yhteinen tavoite kylän yhdistyksille ja 
yhteisöille. Näin talkoilla tehtävä työ ja ikuinen tukeminenkin pysyvät hallinnassa. Esim. 
lasten ja nuorten kanssa tapahtuvan toiminnan koordinointi olisi hyvä asia. Näin kaikkien 
yhteinen ja ylevä päämäärä, kasvattaminen, toteutuisi paremmin. Yhteistyön ja 
kommunikaation lisääminen on kaikkien etu.
Vuonna 1999 valmistunut Kyläsuunnitelma, johon on kirjattu kyläläisten yhdessä tekemät 
tavoitteet, on myös tukeva pohja kaikille toimijoille.

Näin monien yhdistysten kylässä yhteisvastuullisuus on korkeassa kurssissa. Silti on aina 
tilaaja tilausta aktiivisille jäsenille, osallistujille, vastuunkantajille ja toimintaa tukeville 
ihmisille. Oman kylän seuratoiminta voi olla vastapaino maailmalle, jossa harrastaa saa 
vain rahalla, jossa huolenpito ostetaan ja lähimmäisen rakkaus on historiaa. Tukeminen ei 
ole pelkästään raha-asia.
Kun yhdistysten toiminta on laadukasta ja paikallaan, sivutuotteena syntyy paljon hyvää. 
Kiintymys kotipaikkakuntaan, arvostus sen kulttuuria, ihmisiä ja miljöötä kohtaan on 
rikkautta. Omasta ympäristöstä ja kanssaihmisistä huolehtiminen tai luonnonsuojelu ovat 
asioita, joihin vielä voimme välittömästi vaikuttaa ja ylläpitää sitä, että Ohkola on 
edelleen hyvä paikka elää.

Onnellista Uutta vuotta kyläsanomien lukijoille!

Karita Laisi

Seuraavat lehdet ilmestyvät maaliskuussa 2001 (aineisto toimitettava 10.03. mennessä) ja toukokuussa 
2001 (aineisto toimitettava 10.5. mennessä) lehden laatijoille.

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@ surfeu.fi
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta Heli Allonen (019) 6889 222 Auli Herttuainen (09) 284 439, 

Eija Hynninen (019) 6889 055, Irene Saalamo (019) 6889 085, Taija Tallberg (019) 6889 335 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50 mk/vuosikerta. Tilaukset lehden laatijoille. 

Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy Jakelu: Yhdistysaktiivit
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Ajankohtaista

Koulutielle tai eskariin ensi syksynä... 
Vanhempainilta ja tiedotustilaisuus kouluun menevien 
ja esikouluikäisten lasten vanhemmille to 1.2. klo 
18.30-20 srk-keskulcsessa Urheilutie 1, Mäntsälä. 
Tilaisuudessa ovat läsnä kunnan päivähoidon edustaja, 
1. Luokan opettajia, srk:n kerhojen edustajat, 
terveyskeskuspsykologi, lastenneuvolan- ja 
kouluterveydenhoitaja sekä koulutoimenjohtaja. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään.

Ke 14.3. ldo 18.30 kunnan valtuustosalissa 
’’Mahdollisuuksien lapsi”- kasvatusilta. 
Kouluttajana opettaja Kristiina Alaja

Lasten tanssitalo su 28.1. klo 15.00 -16.30 
Seuratalolla. Tauolla puffetti.
Tanssitalossa opit tanssiaskeleiden pemsteita ja 
rytmiikkaa sekä ensi kesän Kalena ohjelmia. 
Sopii 7-12 -vuotiaille 
Ovimaksu 10 mk.

Tanssitalo nuorille ja aikuisille
su 28.1. klo 17.00-20.00 
Seuratalolla. Tauolla puffetti.
Ovimaksu 30 mk/henkilö
Tanssitaloon voit tulla opettelemaan tanssin pemsteita 
ja monipuolisesti erilaisia paritansseja.
Tanssitalo jatkuu joka kuukauden viimeinen sunnuntai 
eli seuraavat ovat 25.2 ja 25.3 Jokainen kerta on oma 
kokonaisuutensa, mukaan voi tulla silloin kuin aihe 
kiinnostaa. Opettajina ammattitanssiopettajat

Iltojen aiheet; 28.1 Valssi, Jenkka ja Fox
25.2 Tango, Flumppa ja Rivitanssi
25.3 Masurkka, Polkka ja Fuskujive

“Tanssiminen on alkeellisimman tason pisimmälle 
kehittynyttä terapiaa, parhaimmillaan se on virkistävää 
vierihoitoa ja viehkeimmillään sanatonta 
psykoterapiaa”
Tanssitalotoiminnan järjestää nuorisoseura ja 
kansalaisopisto yhteistyössä.

Luistinrata Ohkolan koululla on nyt hyvässä 
luistelukunnossa.
Valot palavat klo 21 asti. Kun kolaat kentältä lunta, 
ole ystävällinen ja heitä lumi saman tien pois 
kaukalosta. Muuten lumi tarttuu kiinni jäähän ja 
kaukalon seinämiin.
Jos talvenselkä taittuu pikaisesti, niin tekojääradat 
palvelevat pidempään;
Yleisöluisteluajat Mäntsälän tekojääradalla:
ke 17.00-17.50, la 9.30-10.50, su 17.00-18.20 
Kellokosken jäähallilla iltapäiväaikoja tarkemmin 
numerosta 050 574 4259

Seuratalolta lähtevä valaistu latu on hiihtokunnossa. 
Valot palavat päivittäin klo 18 - 22.

Kyläseurojen yhteinen
LASKIAISTAPAHTUMA

ÖLJYMÄELLÄ

Laskiaissunnuntaina 25.2.2001 klo 11.

Koko perheen TALVIRIEHA la 17.3. klo 12 
alkaen Saviahon päiväkodilla
Järjestää päiväkodin vanhempaintoimikunta

Mäntsälän srk:n diakoniatyöntekijä on 
tavattavissa kerhotalolla 5.2, 5.3, 2.4 ja 7.5 klo 
12-14. Olet tervetullut keskustelemaan , 
mittauttamaan verenpaineesi jne omien tarpeittesi 
mukaan. Pyrimme kulkemaan kanssasi arjen 
matkalla.. Kahvipannu kuumana. Ei aikavarausta. 
Tiedustelut 040-7433262 tai 09-2791559

Kylälehti asiaa

Ohkolan yhdistykset ja yhteisöt kokoontuivat 
palaveriin ma 15.1 pohtimaan kylälehtiasioita. 
Keskusteltiin lehden sisällöstä ja taloudesta. 
Yhteistuumin sovittiin, että lehdessä kerrotaan 
edelleen ajankohtaiset asiat - tapahtumat, kerhot 
jne. Lisäksi julkaistaan kirjoituksia teemoihin 
liittyen...kulttuuria, luontiaiheita, metsästystä ja 
riistanhoitoa. Koulun asioita ja yleisökirjoituksia 
otetaan mieluusti vastaan. Kaikki kynänikkarit 
ottakaa rohkeasti yhteyttä toimituskuntaan. 
Talouspuoli puhutti pitkään. Viimevuoden vajetta 
paikkaamaan päätettiin yhdistysten 
maksuosuudeksi 450 mk. Nuorisoseura maksaa 
viimevuoden osuutena 4000 mk.
Ilmoitustulot ovat jatkossakin ensiarvoisen tärkeät. 
Toivomme oman kylän yrittäjien ilmoituksia.

Kylälehdelle järjestetään lista-arpajaiset. Arvonta 
suoritetaan laskiaisriehassa su 25.2.
Laskiaisrieha järjestetään kyläyhdistysten 
yhteisvoimin ja motto tallennetaan kylälehden 
omalle tilille.
Edellisessä lehdessä julkaistu tukimarkkakeräys 
tuotti 700 mk. Painovirhe pankin numerossa 
aiheutti harmia. Edelleen voi tukensa 
kylälehdelle tallettaa nuorisoseuran tilille 
Mäntsälän Op 528201-232469.

3



Ohkolan koulun kuulumisia

18.1. Koululaisten liikennekalenteri on ensimmäinen 
pedagogisesti suunniteltu ympärivuotinen 
liikenneturvallisuusaktiviteetti ala-asteen koululaisille. 
Jokainen ala-asteen oppilas saa lukuvuoden alussa 
seinäkalenterin, joka sisältää liikenneaiheisia tehtäviä ja 
kilpailuja vuodenajat huomioon ottaen.
Loppusyksyllä 2000 jäljestettiin suuri liikenneaiheinen 
piirustuskilpailu ensimmäistä kertaa. Tähän kilpailuun 
osallistui yli 500 oppilasta Mäntsälän ja Tuusulan alueilta. 
Piirustusten lähettäneiden kesken arvottiin kaksi 
polkupyörää + kypärät. Koululaisten liikennekalenterin 
historian ensimmäisen pyörän voitti Jonathan Nissinen 
Ohkolan koulusta.

Ti 6.2. Koulutulokkaiden ilmoittautuminen 
klo 13.00 - 18.00

Ke 14.2. Koululla on liikuntapäivä ja avoimien ovien päivä

To 15.2. Hirvihaaran hiihtokeskuksessa Mäntsälän kunnan 
koulujen väliset hiihtokilpailut.

VKO 8 on talvilomaviikko.

26. - 27.3. Koulukinkerit

Ohkolan koulu lähtee mukaan 
liikuntaseikkailuun maapallon ympäri
Liikuntaseikkailu 
maapallon ympäri on 
koululaisille suunnattu 
liikuntakampanj a.
Tavoitteena on saada 
koululaiset liikkumaan 
enemmän - yhdessä ja 
toisistaan vastuuta 
kantaen. Lapsia ci vertailla f  ÜHi ^
toisiinsa, sillä seikkailun ^
perusyksikkönä toimii
luokka. Varsinainen liikuntajakso alkaa 12.3 .2001 ja 
kestää kolme viikkoa päättyen 30.3.2001. 
Liikuntaseikkailussa jokainen oppilas tuo kortensa kekoon, 
koska liikuntasuoritukseksi kelpaa lyhytaikainenkin, 
arkinen liikkuminen esim. kävely kouluun, välituntilenkit 
jne. Liikuntasuorituksista saa pisteitä.
Ohkolan koulun etenemistä seikkailussa voi seurata 
osoitteesta www.nuorisuomi.fi/liikuntakampanja

Liikuntaseikkailun maskottina toimii Vikke.
Ohkolan koulun 
viidennen luokan 
oppilaat myyvät Vikke- 
vetoketjupinssejä ja 
kartuttavat näin 
leirikoulurahastoaan.
Vitoset lähtevät 
maaliskuussa 2002 
leirikouluun
Rautalammille . He uskovat, että siellä on kunnon talvi. Ja 
talven mahdollistamat liikunnan ilot...

Vanhempaintoimikunnan vaiheita

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnalla on kansio, 
jonka välissä on sininen vihko. Vihkoon on merkitty 
vuosien ajoilta tapahtumia, joita toimikunta on järjestänyt 
koulun oppilaiden hyväksi. Myös annetut 
luokkaretkiavustukset ja koululle lahjoitetut “kalustot” on 
mainittu. Vanhempaintoimikunta toivoo, että kaikki 
vanhemmat saisivat tietää mitä toimikunta on ollut, mitä on 
tehnyt ja mitä avustanut vuosien saatossa ja mitä se on tänä 
päivänä.

1988 (oppilaita 87)
Tältä vuodelta vihossa ei ole kuin kaksi merkintää: 
Marraskuussa koululla oh kirpputoritapahtuma, johon 
järjestettiin kahvitus ja jäsenet leipoivat omalla 
kustannuksellaan. Joulukuussa leivottiin joulujuhlaan 250 
pikkupullaa ja 300 piparia.
1989 (oppilaita 95)
Vuoden alussa lahjoitettiin koululle ompelukone. 
Toukokuussa koululla järjestettiin Muistojen huutokauppa. 
Ohjelmassa oli hevosajelua, ratsastusta, arpajaiset, puffetti 
makkaroineen ja lettuineen. Huutokaupattavana oli 
pulpetteja, höyläpenkkejä, liitutauluja ym. vanhaa 
koulukalustoa. Meklarina toimi itse Napakymppi Kari 
Salmelainen.
Lokakuussa Seuraintalolla esiintyi “Takapulpetin Pojat” 
Joulukuussa lahjoitettiin televisio. Joulujuhlia varten 
leivottiin 300 pikkupullaa ja 450 piparia. Vuosien -89 ja - 
90 talviurheilu ja ulkoiluillat jäi pitämättä olemattomien 
lumitilanteiden vuoksi..
1990 (oppilaita 107)
Huhtikuussa leivottiin rahkapiirakkaa ja pipareita 
kahvikonserttia varten, joka järjestettiin seuraintalolla. 
Ohjelmassa oh soittoa, laulua, kahvit,arpajaiset ja 
koululaisten musisointia.
Joulukuussa taas leivottiin joulujuhlaa varten 400 piparia. 
Oppilaiden äidit olivat leiponeet 14 kuivakakkua. Juhlissa 
oli ollut 260 vierasta.
1991 ( ppilaita 131)
Tammikuussa ostettiin 25 pulkkaa ja 25 liukuria. 
Joulukuussa oli yhteismyyjäiset seuraintalolla, johon 
järjestettiin onginta (130 pussia) ja myyntipöytä, johon 
ekan luokan vanhemmat olivat leiponeet kakkuja ja 
neuloneet pipoja ja kintaita yms. Myös arpajaiset 
jäljestettiin, 260 arpaa myytiin ja joka toinen arpa voitti. 
Joulujuhlaan oli järjestetty kahvitus, joulupukki ja 
opettajille kukat..

Kaikki tulot on aina käytetty koululaisten retkiin ja koulun 
hyväksi. Siksi vuorovaikutus on ollut tärkeää.
Tähän ei ole kirjattu kaikkein pienimpiä tapahtumia, mutta 
historian vaiheita kuitenkin. Muisteluita jatketaan 
seuraavassa Kylälehdessä vuodesta 1992.

Suuri kiitos!

Saimme joulumyyjäisiin paljon arpajaisvoittoja.
Haluamme kiittää kaikkia lahjoittajia.
Onnellista ja Vuorovaikutteista Uutta Vuotta kaikille.

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

seikkailu
ttRAPAUOJi

VUPRBI
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LA PPEEN R A N T A
7 .-1 0 .6 .2 0 0 1

^asteri Kalenat 7. - 10.6.2001
Kansainvälinen lasten kulttuuritapahtuma 
Lappeenrannassa.
Lasten Kalenat on tarkoitettu kaikille lapsille ja 
varhaisnuorille. Ohjelmaa on alle kouluikäisistä 
nuorisoikäisille saakka. Esiintymispakkoa ei ole vaan 
mukaan voi tulla seuraamaan erilaisia esityksiä ja 
konsertteja, osallistumaan työpajoihin ja discoihin sekä 
viihtymään - ihan niin kuin itsestä parhaalle tuntuu. 
Ilmoittautumiset tapahtumaan pitää tehdä 31.3. mennessä. 
Lisätietoja vanhempainillassa 8.2 klo 19 seuratalolla.

Kalenoiden yhteydessä jäljestetään Sirkusleiri 
Leiri on suunnattu kouluikäisille ja siellä voi oppia 
jongleerausta, tasapainoilua, akrobatiaa, taikuruutta ja 
mimiikkaa. Opetustunteja on päivittäin 6-8. Opetus 
tapahtuu tasoryhmissä, joten vasta-alkajatkin voivat tulla 
mukaan. Opettajina toimivat sirkustaiteen kotimaiset ja 
■’Ikomaiset ammattilaiset. Sirkusleirin osallistumismaksu 
jh  600 mk.

Nuori kulttuuri - tapahtuman 
teemana tanssi
Nuorille 10 - 20 -vuotiaille suunnattu valtakunnallinen 
Nuori Kulttuuri-tapahtuma jäljestetään Lahdessa 
toukokuussa. Valtakunnalliseen tapahtumaan karsitaan 
osanottajat aluetapahtumissa. Aluetapahtuma, jossa aiheena 
on showtanssi, disko, break, hip hop ja steppi, järjestetään 
lärvenpäässä lauantaina maaliskuun 10. Päivänä.
11.3 Keravalla baletti, modemi/nykytanssi, jazz- ja 
karalcteritanssi. Nurmijärvellä kansantanssi ja etninen-/ 
maailmantanssi.
Kaikkiin aluetapahtumiin on ilmoittauduttava 8.2. 
mennessä nuorisosihteeri Marja Petreliukselle.

Nuorten harrastuskerhotoiminnan 
kehittäminen
Etelä-Suomen lääninhallitus järjestää koulutus- ja 
tiedotustilaisuuden kerhotoiminnan kehittämisestä 
yhteistyössä Opetushallituksen ja Koulun kerhokeskuksen 
kanssa.
Helmikuussa pidetään kaksi samansisältöistä 
koulutuspäivää, joista osallistujat voivat valita itselleen 
sopivamman paikan ja ajan.
Koulutuspäivät ovat ti 6.2. klo 9.30 - 15.30 
Kongressikeskus Pelimannissa Lahdessa 
Pe 16.2. klo 9.30-15.30 lääninhallituksen tiloissa 
Helsingissä
Tilaisuuksien tavoitteena on aktivoida kuntien eri 
sektoreita ja yksityisiä kerhotoiminnan järjestäjiä 
yhteistyön lisäämiseen nuorten 
harrastuskerhotoiminnan kehittämiseksi. Tämä 
koulutus on ilmainen ja tarpeen Ohkolan yhdistyksille. 
Opetusministeriö tukee 10-15 -vuotiaitten koululaisten 
uutta ja kokeellista iltapäivätoimintaa avustamalla 
kerhoja taloudellisesti.
Avustusta nuorten harrastustoimintaan voivat hakea kaikki 
kerhotoiminnan järjestäjät, ensisijaisesti yhdistykset ja 
muut yhteisöt, kuten vanhempain toimikunnat.
Toimeton yksinolo on selvä riskitekijä masentuneisuuden 
lisääntymiseen, varhemmin aloitettuun tupakanpolttoon ja 
alkoholin juomiseen, syrjäytymiseen ja moniin muihin ei- 
toivottuihin ilmiöihin.
Lisätietoja koulutuksesta lääninhallituksesta 
puh.0205 163 112 Helena Väinämö tai Ohkolan 
Nuorisoseurasta Eijalta (019) 6889 055.

Ii
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Ohkolan Oka:n uutisia

Sarjahiihdot alkavat su 28.1. klo 12 seuratalolla ja 
jatkuvat eteenpäin aina sunnuntaisin niin pitkään kun lunta 
riittää, paitsi 25.2. (laskiaissunnuntai).

HIRVENHIIHTO lauantaina 3.3.
Lähtö seurantalolta ldo 10. Ilmoittautumiset klo 8-10. 
Osallistumismaksu 50 mk. Lumivaraus. Tiedustelut Keijo 
Säijälä 040 502 9382 Talkooväkeä tarvitaan.

TIENPUOLIKÄVELY Marianpäivänä 
su 25.3. klo 10 -14.
Osallistumislistat Ohkolan seurantalolla ja 
Hyökännummen seurakuntatalolla.
Ohkolassa buffetti, kahvia, hernerokkaa yms.

LASKETTELUMATKA jäljestetään pe 9.2. Messilään. 
Tiedote jaetaan koulun kautta. Lisätietoja Jussi 
Luhtamäeltä (09) 284 862.

SALIVUOROT OHKOLAN KOULULLA

Ti klo 15 -16  tyttöjen jumppakerho (OKA)
Klo 18 - 19 Miesten sähly (OKA)
Klo 20 Keppijumppa (Kansalaisopisto=KO)

Ke klo 17.30 - 18.30 Sähly 1-3 lk (OKA)
Klo 18.30 - 19.15 Eläkeläisten keppijumppa (KO)
Klo 19.15 - 20.15 Kepakkobic (KO)
Klo 20.15 Kuntolentis

TO klo18.00 - 18.45 Lasten liikuntakoulu alle 
kouluikäisille (OKA)
Klo 19 - 20 Naisten sähly (OKA)
Klo 20 -21  Miesten lentis (OKA)

Salivuoroista lisätietoja ja vapailta vuoroja voi kysyä Vesa
Pirjolalta (019) 6889 014 tai Vesa Lehmoselta (019) 6889
157.

VPK:n kuulumisia

VPK:n harjoitukset jatkuvat palotallilla maanantaisin. 
Nuorisotoiminta käynnistyy uudelleen, kunhan ryhmän 
vetäjä löytyy. Palotallia voi käyttää esim. kokouskäyttöön. 
Tiedustelut ja varaukset Keijo Säijälä puh.040 502 9382

Biakoniapiirin kevätkausi 2001

Virsilauluilta to 1.2. klo 18.30 Satu ja Pentti 
Latostenmaalla, Tammipääntie 48

Virkistyspäivät seuratalolla ke 21.2, ke 21.3, ke 18.4 
klo 12

Kinkerit Olli ja  Liisa Hannulan luona helmi- 
maaliskuussa myöhemmin ilmoitettavana päivänä.

Tie vie kerhotalolle...
Hyökännummessa
Tasalantie 2, puh.(09) 279 1559

Päiväkerhot ja eskari kokoontuvat viikottain omien 
aikataulujensa mukaisesti, samaten muskari. Tiistai 
iltapäivän muskariryhmään on vapautunut 
muutama paikka, vuonna 1997 syntyneille.
Paikkoja voi tiedustella kerhotalolta.
Kerhojen talviloma on viikolla 8. 19 - 23.2.
Valokuvaus kerhoissa viikolla 6.

Perhekerho kaikenikäisille keskiviikkoisin 
klo 10- 11.30.
Perhekerhon talviretki Ahvenlammelle 28.2. Lähtö 
kerhotalon pihalta omilla autoilla klo 9.30.
Ilmoittaudu Mallulle ruokailun takia.

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ KE 14.2.
Perhekerhossa klo 10-11.30 hernerokkaa.
Illalla klo 18 perheiden yhdessäolohetki. Makkaranpaistoa 
ja vieraita. Ystävänpäivän vietto perinne aloitettiin 
viimevuonna. Järj. asukasyhdistys ja srk.

Ikääntyvien liikuntaryhmä keskiviikkoisin 
13.30- 14.15

Naisten kuntojumppa keskiviikkoisin 18-19  

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12.

Su 11.3. klo 12 Perhekirkko

Ke 25.4 klo 15-18  otetaan kerhoilmoittautumisia
syksyn ryhmiin

Mäntsälän Voimistelijat Hyökännummella!

Mäntsälän Voimistelijat ry on aloittanut toiminnan nyt 
myös Hyökännummella. Jo ennen vuodenvaihdetta 
aloitettiin naisten kuntojumppa pienellä porukalla. 
Kevätkaudella aktiiviset paikalliset ohjaajat Irja 
Hemmilä ja Kirsi Lindgren ohjaavat Naisten 
Kuntotrimmiä Hyökännummen seurakuntatalolla 
keskiviikkoisin
Ho 18. Naisten Kuntotrimmi on Suomen Voimistelu- ja 
Liikuntaseurat SVoLi ry:n tuote kaikenkutoisille naisille. 
Tunneilla on rento meininki, helpot kuviot ja jumpasta jää 
hyvä olo! Kuntotrimmiin voi ilmoittautua paikanpäällä 
ohjaajille maksamalla jäsenmaksun 250 mk.
Jäsenmaksuun sisältyy vakuutus. Kuntotrimmi jatkuu 
toukokuun loppuun, joten osallistuminen on edullista.

Mäntsälän Voimistelijat on parikymmentä vuotta 
Mäntsälässä toiminut voimisteluseura joka taijoaa 
harrasteliikuntaryhmiä lapsille ja aikuisille. 
Joukkuevoimistelijat ja kilpa-aerobickkaajat on 
menestynyt ja näkyvä osa seuran toimintaa.

Mäntsälän Voimistelijoiden toiminnasta voi kysellä 
seuran toiminnanjohtaja Henna Tulkilta numerosta 
040 513 7892.
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Ohkolan nuorisoseuran toimintaa

Kansantanssikerhot kokoontuvat seuratalolla;
7-12 -vuotiaat maanantaisin klo 18.45-19.30
Alle kouluikäiset Vesselit keskiviikkoisin klo 18.15-19.00

Diskotanssiryhmät kokoontuvat koululla sunnuntaisin 
Klo 12 - 13. 10 - 12 -vuotiaat 
klo 13-14 duetto-harjoitukset 
14-15.30 13-16 vuotiaiden kilparyhmä 
Hiihtolomalla 18.2.2001 ei harjoituksia.
Niina jää vauvalomalle 11.3. Tommi ja Elina jatkavat 
ohjaamista.

Tanssikerhojen (kansantanssi, disko, Vesselit) 
vanhempainilta to 8.2. klo 18.30 seuratalolla.
Aiheena mm. ensi kesän Kalenat ja Nuori Kulttuuri 2001.

Kokkikerho 10 -12  -vuotiaille torstaisin 1.3., 8.3.,15.3. ja 
29.3 seuratalolla klo 16-18.
Ohjaajina Sanni Pursiainen, Jenita Kumpumäki ja Emilia 
Eehmonen.
Kurssimaksu 50 mk 
Kokkikurssille otetaan kuusi kokkaajaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ja  tiedustelut 
Sanni Pursiainen puh.050-362 6281

Kansainvälisen toiminnan osalta Tunisia-projekti 
epäonnistui, mutta uusia yhteyksiä on luotu Ranskaan ja 
Italiaan. Työleirityyppinen ryhmävaihto on mahdollinen 
ensi kesälle. 14-17 -vuotiaat tiedustelkaa Karitalta 050- 
3577243.

Avoimet ovet perjantai-illoille käynnistetään, mikäli 
vanhempia ilmoittautuu valvojiksi. Yhteyshenkilönä Arja 
Pitkänen 019-6889289 tai 050-5744013.

Diskot ala-asteikäisille pe 6.4, 
ylä-asteikäisille pe 27.4.

Kuvataidekurssi 7-12 -vuotiaille 19-20 toukokuuta Anna 
Tapperin ohjaamana.

Nuorisoseuran kirja Repliikkejä ja muistoja 
Ohkolan näyttämöiltä sadan vuoden ajalta
myynnissä Mäntsälän kirjakaupoissa sekä Santasella, 
että Infossa, Kellokoskella Rituliinassa ja Järvenpäässä 
Suomalaisessa kirjakaupassa. Ohkolassa kirja on 
myynnissä eri tapahtumissa sekä seuratalolla kerhoaikoina: 
ma 5.2, 12.2, klo 18.45 -19.45, ke 7. 2, 14.2 klo 18.15- 
19.00. Kirjan hinta on 120 mk.

Lucia-neito toi valon pimeään kirjan 
julkistamistilaisuudessa 13.12. 2000

NUORISOSEURAN VUOSIKOKOUS 
Ns-talolla ti 27.2.2001 klo 1830

jäsenistöä koskeva sääntömuutosasia 
viime vuoden toimintakertomus 
hyväksytään tilinpäätös ja 
vahtaan edustajat liiton ja purin kokouksiin

Ohkolan nuorisoseurantaloa 
vuokrataan

harrastus-, kokous- ja  jufalakäyttöön

tiedustelet ja  varaukset numeroista 
040 548 0078 Mikko Nieminen tai 

040 766 4539 talonhoitaja
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Lukijan kynästä

Pienten koulumatkat yhteishuoltoon

Taas kerran ovat epämääräiset Oudot autoilijat 
pysäytelleet koululaisiamme, siis niitä ihan pienimpiä.
Ja todistetusti. Jotkut kyläläiset ovat itsekin 
kiinnittäneet huomiota Outoihin autoihin, jotka Outoine 
kuskeineen seisoskelevat Oudoissa paikoissa, tekemättä 
sen kummempia, odottelemassa. Mitäs jos me, jotka 
liikumme kylällä päivittäin, jäisimme hetkeksi 
juttelemaan näitten Outojen kanssa? Puhuttaisiin vaikka 
säästä tai kehuttaisiin Oudon autoa. Tai vaikka vaan 
tervehdittäisiin ja annettaisiin ymmärtää, että SINUT 
on huomattu, ajatuksia udeltu ja rekisterinumeroa 
vaklattu. Luulisi Oudon olevan sen verran fiksu, että 
rupeaa pelkäämään näitä Ohkolan 
“ kylähölmöjä “, jotka noin vaan tervehtivät Outoja ja 
jäävät juttelemaan ihan täysoutoja juttuja Outojen 
kanssa. Tuskinpa ketään kyläläistä se hävettäisi, 
että joku Outo pitää häntä ihan Kummana. Ja jos Outo 
ei olekaan oikea Outo, vaan ihan tavallinen outo, niin 
hänpä pitääkin ohkolalaisia ystävällisinä ja toisenkin 
ihmisen huomioon ottavina esimerkillisinä 
kansalaisina.

Ja muutenkin voitaisiin tekohengittää tapaa, joka on 
joskus ollut itsestään selvä, mutta on jostain syystä 
jäänyt maaseutuelämän historiaan: KYLÄLÄISTEN 
TOISTENSA TERVEHTIMINEN. Usein lenkillä 
käyvänä olen saanut etsiä vastaantulijoiden ojaan 
painuneita silmiä. Tuntuu kyllä hassulta; 2 ihmistä, 
nuorta, aikuista tai ikäihmistä kävelee vastakkain, äkkiä 
vilkaisevat tuntevatko toisensa ja useimmiten katseet 
kääntyvät pois etsien jotain mihkä voisi keskittyä 
ohituksen ajaksi. Kummaa, että ihan pienimmät, alle 10- 
vuotiaat kyllä tervehtii ja  reilusti. Kiitos heille siitä. 
Ulkomailla asuessani huomioin, että ihmiset maaseudulla 
tervehtivät toisiaan, oltiin sitten tuttuja tai tuntemattomia. 
Onhan se jo vastaantulevan ihmisen kunnioitusta, 
muutoinhan hän ei olisi mitään, ei olemassa, näkymätön. 
Esim. Amerikassa jos et tervehtinyt maaseudulla 
vastaantulijaa olit kännissä, pilvessä, “tärähtänyt” tai 
sinulla oli pahat mielessä , rikollinen, joka ei halunnut 
tulla nähdyksi / huomatuksi / tunnistetuksi. Kumpi on 
helpompi tapa kohdata vastaantulija esim. hämärtyvässä 
illassa?; kääntää pää pois mahdollisemman aikaisessa 
vaiheessa, katsoa mieluummin vaikka likaojaa vai katsoa 
tulijaa reilusta silmiin ja sanoa hei. Jos tällaisen tavan 
takia meille muualla nauretaan, saattaa nauru loppua 
lyhyeen. Tämänpä kun tiedetään olevan tarttuvaa. 
Kunnioittakaamme toisiamme sen verran, että 
tervehditään vaikkei tunneta.
Nimim: Vanha tapa kunniaan.

Niin se maailma muuttuu

Äiti luki 4-vuotiaalle tytölleen iltasatua. Hetki 
päätettiin iltarukoukseen. Ennen nukahtamistaan tyttö 
totesi “aamen.fi”

Lasten tuomaa jouluiloa

Jouluaaton hämärtyessä tuli kotiini lapsia toivottamaan 
minulle vanhalle mummulle Hyvää Joulua. Kaikilla oh 
mukanaan jotakin itse tehtyä; kellä piparkakkutalo ja 
koristeltu pipari, kynttilä, makeisia tai muuta.
Lasten silmät loistivat kuin tähdet, heidän olemuksestaan 
kuvastui suuri antamisen ilo, joka lähti täydestä sydämestä. 
Onnellisia ne lapset, joiden vanhemmat ohjaavat toisen 
ihmisen huomioon ottamiseen. Siinä jää jo itämään se 
lähimmäisen rakkaus.
Kiitollinen mummeli Ohkolasta

Jouluiloa myös Saaren Joulumaan avajaisiin toivat 
Ohkolan vesselit

Kyliltä ja kujilta

Tuon tässä esille muutamia asioita lähiympäristöstä, joihin 
meillä on mahdollisuus vaikuttaa;.
Tielaitos on uudelleen pystyttänyt lumikepit kylätien 
varteen. Kaikkien meidän yhteinen etu on, että ne saavat 
olla paikoillaan.

Koulun luistinrata on saatu luistelukuntoon. Mikäli 
vapaaehtoisia löytyy lisää jäädytys ja kunnossapito hoituu 
entistä tehokkaammin. Näin myös toinen haijoitusrata 
pienille lapsille ja  muille kiekottomille luistelijoille pysyy 
kunnossa. Oka hoitaa asiaa.

Kevyenliikenteenväylä tekee tuloaan Hyökännummesta 
Ohkolan suuntaan. Maastomittaukset ovat alkaneet. 
Varovaisuutta tiellä liikkumiseen, lcun työkoneita on 
liikkeellä. Työrauhan antaminen työntekijöille on meidän 
kaikkien etu.

Tuntui pettymykseltä lukea Mäntsälä lehdestä, että 
Hyökännummeen rakennettavan koulun 
lämmitysmuodoksi on valittu öljy - kustannussyistä. 
Samassa lehdessä luotiin uskoa yrittämiseen ja työn 
lisäämiseen kotipaikkakunnalla. Ohkolan koulun 
hakelämmitys toimii hyvin ja tuo työtä kotipaikkakunnalle 
ja on vielä metsänhoidollisestikin järkevää. Mikä onkaan 
säästöä? Onko tähän lähiympäristöämme koskevaan 
asiaan vielä mahdollisuus vaikuttaa???

Mukavia talvipäiviä toivottaa Hynnisen Eija



Julkaisemme tällä palstalla muistoja 
Ohkolasta, ne voivat olla tarinoita henkilöistä 
tai paikoista.
Tällä kertaa tapasimme Rakel Varjorannan.

Rakel Varjorannan kuva Repliikkejä ja muistoja -kirjassa. 
Rakel oli koko Ohkolalle tuttu niin harrastuksensa kuin 
*yönsäkin kautta.

Mitä kuuluu Rakel Varjorannalle tänään?
Rakel Varjoranta täyttää tänä vuonna 97 vuotta ja  hän 
asuu Mäntsälän uudessa palvelutalossa. Rakel valmistui 
sairaanhoitajakoulusta Vaasasta vuonna 1926. 
Valmistumisensa jälkeen Rakel oh muutaman vuoden 
ajan työssä eri sairaaloissa Helsingissä, mm. Tilkan 
sotilassairaalassa Suomenlinnassa. Ohkolaan hänet toi 
v. 1929 avioliitto Oiva Varjorannan kanssa.
Kodiksi tuli kaunis Vanha-Pirjolan talo. Rakel oh 
kaupunkilainen mutta “hyvin minä maalla tulin toimeen,” 
Rakel sanoo iloisesti.
Rakelista tuli Mäntsälän toinen Idettävä sairaanhoitaja 
v. 1951, myös kulkutautisairaala kuului hänen 
työkenttäänsä. Sairaanhoitajan työtä oh paljon ja se oh 
vaihtelevaa. Potilaiden luo mentiin millä pelillä milloinkin 
ja välillä heitä täytyi saattaa lääkäriin tai sairaalaan. 
Ohkolaan tullessaan Rakel oh opetellut ajamaan ensin 
Polkupyörää ja sitten mopedia, näillä hän kulki potilaiden 
mo, joita oh ympäri Mäntsälää. “Sitten minä ostin 
moottoripyörän, että pääsisin kovempaa!”.
Rakel pääsi eläkkeelle v. 1964 ja kiertävien 
sairaanhoitajien virat loppuivat siihen.
“Juu, minä oh kova pistelemään!” Rakel nauraa 
kertoessani, että äitini muistot kiertävään sairaanhoitajaan 
ovat rajoittuneet ainoastaan rokotushetkhn.
Rakelin nauru on hersyvää. Iloinen ja temperamenttinen 
Rakel on helppo kuvitella näyttämöllä. Vielä on mielessä 
ohjaaja Arvo Ikonen, Anja ja muut ystävät, joiden kanssa 
näytelmiä tehtiin.
“Se oh hauskaa aikaa”, huudahtaa Rakel, muistaessaan 
näytelmävuodet.
Rakel ei pidä säännöistä, hän sanoo, että ei ole koskaan 
sietänyt ankaria sääntöjä. Ihmisen täytyy saada kulkea 
vapaana ja tehdä asiat niin kuin itse tykkää. Ainoa asia 
minkä hän omien sanojensa mukaan on tehnyt säännöllisen 
pikkutarkasti on sairaanhoitajan työ.
Rakel on luontoihminen ja liikunnallinen, vieläkin hiihtäisi 
ja tekisi vaelluksia jos vain jaksaisi... Se on helppo uskoa, 
sillä rollaattori meinaa usein jäädä

jälkeen, kun Rakel lähtee liikkeelle. Rakel on myös 
maalannut, tehnyt käsitöitä sekä kirjoittanut runoja 
16-vuotiaasta lähtien. Runoihin on kirjoitettu ilot, surut ja 
suunnaton elämäninto.
Kun Rakel puhuu elämästä, on syytä kuunnella. “En minä 
muista nimiä enkä vuosilukuja, en ole koskaan muistanut, 
en koulussakaan, muistan vaan, että on ollut - kivaa. Elän 
niin kuin laskisin mäessä.”

Rakel Vaijorannan tapasi Karita Laisi

Talitintti

Tahtintti titi tyy, 
mikä onkaan surun syy?
Paleleeko pientä jalkaa, 
vaiko vähin käydä alkaa 
muona-aittain antimet, 
muruako löydä et?

“ Eipä löydy jyvää, toukkaa, 
tyhjää vain nyt nokka noukkaa, 
lunta vain ja jäätä on 
tämä ruoka arvoton, 
titi tyy titi tyy, 
siinähän se suurin syy!”

Älä sure tintti parka 
jäässä vaikk’ on peltos sarka, 
talvi vaikka peitti sen, 
aittas, alla hankien, 
multa löytyy joku muru 
vatsantäytteeks’, turhaa suru!

Tahtintti titi tyy,
aina vähän ylettyy
suu kun pannaan säkin myötä.
Unhoita en hyvää työtä, 
titi tyy kun laulat mulle 
tahnpala palkka sulle!

Latu

Valkea latu hiihtäjä sillä,
Hohtava latu ympärillä.
Houkutus kulkea loputtomiin 
korven kiehtovan uumeniin.
Valkea latu kutsuu ja vie 
- ladunko päässä täyttymys he?

Hiihtäjä heittyy valtaan ladun 
toivoja täynnä hohtavan sadun, 
rikkunut latu, hiihtäjä sillä 
pimeys, pakkanen ympärillä, 
hiihtäjän latu on tuiskunnut umpeen 
satukin lopussa on, 
taivas tummuu syttyvät tähdet, 
latu on loputon.

Hohtavin satu valhetta vaan, 
kaipuu sen synnytti tuskastaan.

Runot Rakel Varjoranta
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Kylän seurojen yhteyshenkilöitä Uusia nopeita bussivuoroja Kellokoskelta 
Helsinkiin

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

Maamiesseura
Pj .Jonna Friman 
Siht. Markku Rautasuo 
Rahastonh. Mauri Hannula

(019) 6889 246 
(019) 6889 243 
(019) 6889 020

2.1.2001 alkoi liikennöidä seitsemän uutta 
moottoritietä pitkin ajettavaa bussivuoroa. Vuorot 
lähtevät Hyökännummesta ldo 5.45, 6.45 ja 7.40 sekä 
Järvenpäästä klo 6.00, 7.00 ja 8.00.
Tuloa jät Helsinkiin ovat klo 6.45, 7.45 ja 8.45. 
Paluuvuorot lähtevät Helsingistä klo 15.10, 16.15, 17.10 
ja 17.40. Vuorot ajetaan Järvenpäässä reittiä linja- 
autoasema - Mannilantie - Sipoontie - Pohjoisväylä - 
Lahden moottoritie.
Nämä Etelä-Suomen Linjaliikenteen ja  Lähilinjojen 
liikennöimät vuorot ajetaan arkipäivinä ma - pe.

Ohkolan VPK
Pj. Juha Halme 
Siht. Arja Alanko 
Palopäällikkö Keijo Säijälä 
Huvitoimikunnan pj.
Ilkka Allonen

0400 710 353 
(019) 6889 130 
040 502 9382

(019) 6889 315

Hv ökän uuni m en asukasyhdistys
Pj. Antton Hägglund (09) 2921 215
Siht. Kirsi Lindgren (09) 286 617
Rahastonh. 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 
Mikola, Elina Vuori, Seppo Lepola, Lasse Peltoranta, 
Karita Laisi

Ohkolan Diakoniatoimikunta
Tapani Rautasuo (019) 6889 026

Koulutoimikunta (vanhempaintoimikunta)
Pj. Riitta Nordgren (019) 6889 326
Siht. Heta Vasama
Rahastonh. Anna Tapper (019) 6889 345
Pirjo Niemi, Asko Nikkinen, Jarmo Grönroos, Sari Yhtolva

1.1.2001 aloitettiin uusi iltavuoro Hyökännummesta 
klo 21.45 Järvenpään ja Hyrylän kautta Helsinkiin, 
jonne saapumisaika on klo 22.55. Helsingistä 
klo 23.10 lähtevä vuoro ajetaan Järvenpään ja Hyrylän 
kautta Hyökännummelle, jonne saapumisaika on 
klo 00.15. Molemmat vuorot ajetaan normaalireitistä 
poiketen Maantiekylän kautta. Nämä Etelä-Suomen 
Linjaliikenteen liikennöimät vuorot ajetaan joka päivä.

Uusi kahvila Kellokoskella

Olen Ulla Kellokumpu.
Työskentelin aikaisemmin 
kahvilassa kirkonkylällä.

Kypsyttelin ajatusta ryhtyä 
savuttoman kahvilan pitäjäksi.
Se tuntui haastavalta ja myös 
hauskalta. Sopivat tilat löytyivät 
Kellokoskelta Apteekin -talosta. 
Asiakaspaikkoja on 25, kesällä 

terassipaikkoja tulee muutama. Pienehkö kahvilani tarjoaa 
tuoreiden sämpylöiden lisäksi leivonnaisia, jätskiä, 
karamelleja, limsaa sekä arkipäivisin päivän keiton 
juomineen edullisesti. Järjestän myös yksityistilaisuuksia.

Tervetuloa poikkeamaan Kahvila Ullaan, vaikka lukemaan 
päivän lehti ja samalla katselemaan kuukauden taiteilijan 
maalauksia.

Ystävällisin terveisin Ulla

Ohkolan OKA:n hallitus
Pj. Jussi Luhtamäki (09) 284 862
Siht. Irene Saalamo (019) 6889 085
Rahastonh. Timo Simonen (019) 6889 329
Vesa Pirjola, Juhani Vasko, Jari Vasama, Keijo Säijälä, Arto
Hietanen

Ohkolan Nuorisoseuran johtokunta
Pj. Mikko Nieminen 040 548 0078
Siht. Jaana Viuhkola (09) 284 771
Rahastonh. Pia Mörk (019) 6889 209
Heli Allonen, Eija Hynninen, Karita Laisi, Tommi 
Luhtamäki, Sirpa Matero, Susan Ollikainen, Anna Tapper 
Diskotanssi opettaja Niina Pirttilahti 040 540 4839

OLETKO JÄRJESTÄMÄSSÄ JUHLIA?

OHKOLAN MAAMIESSEURALLA on vuokrattavana
-ruoka-astiasto
-kahviastiasto
-kahvinkeitin
Tiedustelut Satu Latostenmaa puh.019-6889202

PALVELUJA TARJOTAAN

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

10



SONERAN VALTUUTTAMA

I$OWELI toimii Ohkolassa, Kellokoskella ja 
Järvenpäässä

Pk-yrityksen työkalu kaikessa tele, -it, ja -  
viestintäratkaisuissa.
Ilmainen kartoitus yrityksen tilanteesta 
Joustavasti ja nopeasti yrittäjälle sopivassa paikassa -  
traktorin ohjaamosta kabinettiin.
Tarkoituksemme on antaa henkilökohtaista apua 
nopeasti kehittyvällä alalla, käsittäen kaiken 
laitteistoista sopimuksiin.

Tero Luostarinen 040-5028980 tai 09 2922541(fax) 
tero.luostarinen@isoweli.inet.fi

Jukka Talja 0408204989 tai 09-2922541 (fax) 
jukka.talja@isoweli.inet.fi

Toimistot Uudenmaantie 7, 04400 Järvenpää, 
Huvituskuja 1, 04500 Kellokoski

Kaikki SONERAn ratkaisut ja sopimukset ISOWELIltä

Henkilöstö- ja 
asiantuntij apal velut

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

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

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

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. 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

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRI 
Tarja Kallas-Tarpila

YLEISLÄÄKÄRIT
Satu Kaakko- Vornanen 
Kirsti Honkalehto 
Tiina Koskela-Koivisto 
Tarja Virkkunen

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT 
Riitta Meri 
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi 
Maija Harrela

IHO- JA SUKUPUOLITA UT. ERIKOISLÄÄKÄRI 
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA
Mervi Koskivaara

FYSIOTERAPEUTTI
Virpi Partti-Laukkanen, Kellofysio Ay 
(ajanvaraus puh. 09-282 991 klo 9-12)

Laboratoriotutkimukset,
Gynekologiset uä-tutkimukset ja
Poski- ja otsaonteloiden uä-tutkimukset.

Ark. 8-20, La 8-18,
2 7 9  7 0 7 0
ALHOT! ' 6, 0*1430 . arvenpää

• KUKKAMYYMÄLÄ
• PUUTARHAMYYMaLA 
' H JT JSPALVELU

SffiEL'UKSC NM, 17 lOP-TALOt
291 6069

Järvenpään
KUKKAmO

n

mailto:tero.luostarinen@isoweli.inet.fi
mailto:jukka.talja@isoweli.inet.fi
http://www.taitoverkko.fi


OHKOLA-HYÖKÄNMUilill 
Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
*Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 
Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PAA-, NISKA- JA HARTIASARYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)
PUH. 4019) 6871 513

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

Kaikki perheen ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

Markku Seppä puh. (019) 6889 106

rmpiOLA

PARTURI-KAM PAAM O Asemakatu 4, Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

. IO II O Avoinna: Ma-to 9-18 H>s3M W  Pe 10-19, la 8-14

\  Tarvitsetko 
°y  Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustom m e on käytettävissän ne. 
PS-Bussi Oy. Puh. (09) 2 9 2  1122 , fax (09) 2 8 2  901

Into Saarinenja Arto Peltomäki

^ t w l a  U //^
T:mi Ulla Kellokumpu 

Vanha Valtatie 197 
04500 KELLOKOSKI 

Puh. (09) 279 1297

Ark. 8 .30-17.00 
La 10.00-15.00 
Su 11.00-15.00

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019) 6889 027 
0400 920 746

Kari Peussa
(09) 282 737 
050 529 0038

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

^ g j U R I - K A M P A A J I ,

V p I l o h i U S

Vanha Valtatie  189
Puh.(09) 282 835 04500 Kellokoski

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola - Jokelanseutu

G SM  »40« 217 505

LASI-LINDBERG

g24 IÄ
4

Kaukotie 16 
04400 JÄRVENPÄÄ 

Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

Polio (09) 283 969

AUTOEHOSTUKSEN ERIKOISLIIKE

Pinta- ja moottoripesut 
Sisäpuhdistukset 

Meikkaukset 
Kiillotukset

Alhotie 8, Järvenpää
Puh. (09) 283 254. 040 558 2210

KAUPPA-AUTO
Kyläkaupalla Salmisen pajalla
Ke 13,00 -13.20 13.25
La 14.45 - 15.00 15.05

Niemen kauppa, Pornainen 
Puh. (019) 664 7360, 040 596 6371
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