
Puoluepoliittisesti Sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummcn taloudet

Nro 14 Maaliskuu 2001

Laskiaissunnuntai oli
mukava koko perheen 
ulkoilupäivä Öljymäellä. 
Kirpeästä pakkasesta 
huolimatta paikalla oli 
paljon väkeä.
Kuvassa Hanna-Mari ja  
Markku Sälö Lähdössä 
liukuun.

Ohkolan show-tanssijat osallistuivat 10.3. 
Järvenpää-talolla Nuori Kulttuuri 2001 
-tapahtumaan. Lähes 200 tanssijaa 
tavoitteli paikkaa valtakunnalliseen 
tapahtumaan.
Ryhmä Dance Kids saavutti mainetta ja  toi 
tuliaisena kotiin kunniamaininnan.
Duetot Sallamaari Vainio ja  Karoliina 
Viuhkola sekä Elina Kiuttu ja  Tommi 
Luhtamäki tanssivat myös ansiokkaasti. 
Jenna Tallberg sijoittui kaikille avoimessa 
kilpailussa loistavasti kolmanneksi.

•  Kylälehtiarpajaisten voittajat
•  Öljymäki kesällä 2001: ’’Suutarin tyttären pihalla”
•  Hyökännummen koulun luonnospiirustukset 

nähtävänä kerhotalolla ja Saviahossa



Pääkirjoitus
Hyvää kevättä Ohkolan kylälehden lukijakunnalle!

Kevät on aina uuden versoamisen aikaa ja kasvatusasiat ovat varmasti tulevaisuuden 
sadon kannalta olennaisia. Kylämme on sikäli erikoinen, että tavallisesti maalaiskylät 
potevat oppilaspuutetta, mutta Ohkolan koulu on ollut ylikuormitettu jo muutaman 
vuoden ajan. Hyökännummen koulu valmistunee vuonna 2003, joten pari seuraavaa 
lukuvuotta ovat suuren tilanahtauden aikaa.

Esiopetuksen järjestäminen Etelä-Mäntsälässä on osoittautumassa hankalaksi. Ohkolan 
koululla esiopetusryhmän vetäminen tietäisi iltapäiväkoulua esikouluun osallistuville, 
sillä vapaata luokkatilaa ei ole ennen koululaisten poistumista puolenpäivän aikoihin. 
Tilanne selkiytyy toivottavasti huhtikuun aikana. Esiopetusoppilaiden jääminen 
koululaiskuljetusten ulkopuolelle on hankala asia, mutta luottakaamme siihen, että 
vaatimukset kuljetusten järjestämisestä haja-asutusalueilla kasvavat niin suuriksi, että 
asia hoidettaisiin kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Hyökännummen koulun viivästyminen tuo yhä vaikenevan kuljetusongelman, sillä 10. 
perusopetusryhmän mukana tulee bussikuljetuksiin uusi käyttäjäjoukko. Tosin kaikki 
eivät käytä samaa vuorobussia, mutta ruuhka-aikojen määrä kasvaa. Luvattu 
kevyenliikenteenväyläkään ei poista talviliikennettä, jolloin pysäkit saattavat olla 
liukkaita ja aiheuttaa vaaratilanteita jo liiallisen odottajamäärän takia. Koulu yrittää 
parhaansa liikennevalistuksen kautta, mutta kotipysäkeille ei koulun pitkä käsi ulotu.

Kaikkien näiden käytännön hankaluuksien keskellä koulu yrittää suorittaa kansan
sivistystyönsä mahdollisimman hyvin ja siinä suurena apuna voivat olla aktiiviset 
vanhemmat. Ohkolan kylässähän heitä toki löytyy. Koulun uusi johtokunta edellisen 
tavoin varmasti edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Samoin koulutoimikunta on 
osallistunut aktiivisesti erilaisten koulun ulkopuolisten toimintojen rahoitukseen. 
Yksittäisillä luokilla on vielä omia leirikoulutoimikuntia, joiden työn tuloksista 
oppilaat saavat nauttia pidemmän työrupeaman jälkeen.

Terveisiä Koppimäeltä! 
Vesa Lehmonen

Seuraavat lehdet ilmestyvät toukokuussa 2001 (aineisto toimitettava 3.5. mennessä) 
ja syyskuussa 2001 (aineisto toimitettava 3.9. mennessä) lehden laatijoille.

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@ surfeu.fi
Lehden toimituksesta vastaa kyläyhdistyksien 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



Kevään tapahtumia Onni potkaisi kylälehtiarpajaisissa
Virsilauluilta to 29.3.2001 klo. 18.30 
Kirsti Allosen luona (Ohkolantie 287)

Ohkolalaisten kirkkopyhä palmusunnuntaina 8.4. 
Lähtö viimevuotiseen tapaan omilla autoilla klo. 9 
Hyökännummen kerhotalolta ja 9.10 Ns-talolta.

Eläkeläisten virkistyspäivä
ke 18.4.2001 klo. 12 seuratalolla.
Jätj. Ohkolan Diakoniapiiri

Kahvikonsertti
su 8.4.2001 klo. 15- 16 Ohkolan koululla 
Oppilaiden ja opettajien esityksiä 
Liput: lapset 15 mk ja aikuiset 30 mk. 
(ennakkomyynti 23.3. alk. koululaisilta)
Lippuja myös ovelta. Lasten kaitseman järjestää 
5 lkm leiritoimikunta (10 mk)

Pääsiäislounas
su 15.4. klo. 12-16 seuratalolla 
Pitopöydässä perinteiset pääsiäisruuat.
Aikuiset 70 mk, lapset (5-15 v.) 30 mk.
Järj. Ohkolan Koti-ja Pitopalvelu (019) 6889 171

Äitienpäiväjuhla
to 10.5. klo. 18.30 seuratalolla 
Kakkukahvit ja lasten ohjelmaa.

Disco ala-asteikäisille
perjantaina 6.4.2001 klo. 19.00-21.30 seuratalolla 
Discotanssiopetusta ja tanssikilpailu. Buffetti.
Järj. Ohkolan Nuorisoseura

5 lkm leiritoimikunta järjestää discon 
to 26.4.2001 klo. 18-21 koululla 
Ovimaksu 5 mk. Buffetti.

Disco yläasteikäisille
pe 27.4.2001 klo. 19-22 seuratalolla 
Ovimaksu 20 mk. Buffetti. 
järj. Ohkolan Nuorisoseura

Kokouksia

Ohkolan Okan sääntömääräinen kevätkokous 
to 19.4. klo. 18.30 seuratalolla.

Hyökännummen asukasyhdistyksen kevätkokous 
to 26.4. klo. 18.30 kerhotalolla.
Asiaa esiopetuksesta, koulun rakentamisesta.

Kyläyhdistysten yhteiset arpajaiset onnistuivat hyvin. 
Arpajaisten tuotto käytetään lyhentämättömänä kylälehden 
julkaisemiseen Arvonta suoritettiin seuratalolla to 15.3. 
Tässä lista voittajista:

Pääsiäislounas (Ohkolan koti- ja pitopalvelu) 
Helena Partanen

Aterialiput virkistyspäivään (Diakoniapiiri)
Eino Laakso, Tuija Jyvämies 

OPA-kattila (Kylätoimikunta) Jukka Matero 
Hirvenlihaa (Metsästysseura) Tiina Lehto 

Täyte kakku (Ulla Rytkönen) Eino Vikström 
Hieronta (Kirsi Lindgren) Eevi Salminen 
Hieronta (Eija Hynninen) Kirsi Hannula 

Poppanaliina (Tuovi Leino ja Karita Laisi)
Esa Koskimäki

Teatteriliput Öljymäelle (Nuorisoseura)
Hemmi Vilja, Paavo Tiitta 

Pihan haravointi (Oka) Heikki Viljamaa 
Palovaroittimet (VPK)

Tuovi Leino, Ulla Luhtamäki, Kerttu Tapper 
Kahvin keitin juhliisi (Maamiesseura)

Pekka Viuhkola
Vihanneskuivuri käyttöösi (Maamiesseura)

Sinikka Konttila
Muistoja ja Repliikkejä- kirja (Nuorisoseura) 

Johanna Paimen, Sinikka Konttila 
Ostoskärry (Vanhempaintoimikunta) Olli Hannula 

Hunajaa (Reijo Ruusunen)
Tuovi Leino, Teemu Latostenmaa 

Pattereita (Seppo Savela)
Aki Allonen, Karita Laisi, Simo Kotiluoto 

Mustaherukkatuotteita (Kortistontila)
Jutta Savela, Antti Tikkanen, Vuokko Vuorentausta, Ritva 

Koskinen, Leila Hinkka, Tuija Ranta, Oiva Pohjonen, 
Kerttu Tapper, Matti Väänänen, Tuula Bläfield, Oona 

Simolin, Jouko Mikkonen.

Kiitokset palkintojen lahjoittajille ja kaikille 
arpojen myyjille ja ostajille!

Vauvauutisia!

Vuosituhannen ensimmäinen 
mäntsäläläisvauva Pilvi Korhonen 
syntyi 3.1.2001 Ohkolaan Ylikujalle. 
Onnittelut vanhemmille Tuija 
Ranta-Korhoselle ja  Seppo 
Korhoselle sekä isosisko Tuulille!

Myös vuosituhannen viimeinen 
mäntsäläläisvauva Reima Halonen 
syntyi 31.12.2000 Ohkolaan . 
Onnea Saija ja  Mikko Halosen 
perheelle!
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Nuorisoseuran
toimintaa

Kuvataidekurssi 7-12 -vuotiaille

La 19- su 20.5 klo 10-14 seuratalolla ja 
lähimaastossa.
Mukaan mahtuu 10 kurssilaista ilmoittautumis
järjestyksessä. Kurssilla tarvitset vesi- ja 
akryylivärit. Ota mukaan omat tai voit ostaa kurssin 
alkaessa ohjaajalta.
Osallistumismaksu 50 mk, sisältää välipalan. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut huhtikuun 
ensimmäisellä viikolla.
Anna Tapper p.(019) 6889 345.

Joukolla ohjaajakoulutukseen, 
kouluttautuminen on laadun tae!

Kerho-ohjaajista on jatkuva pula, toimintaan on 
tulijoita jos vetäjiä löytyisi. Uudenmaan 
Nuorisoseurain Liitto haluaa korjata ongelman 
järjestämällä aikuisille lasten kerho- 
ohjaajakoulutuksen, joka alkaa toukokuussa. 
Perusohjaajakoulutus on 3-vaiheinen ja 
ensimmäinen osa järjestetään 5.-6.5 Kerkkoon NS- 
talolla. Viikonlopun aikana on 14 opetustuntia. 
Kurssi jatkuu syksyllä paikkana luultavasti 
Ohkolan NS-talo.

Kurssi antaa perustaidon minkä tahansa kerhon 
ohjaamiseen. Jos haluat ohjaajaksi Ohkolan 
Nuorisoseuraan ja/tai kurssille, ota yhteyttä 
Karitaan (019) 6889 151, Ohkolan NS maksaa 
kurssin. Ilmoittautuminen on 25.4. mennessä

Lähde Lappiin rinkka vaellukselle!

Vaelluskerho on suunnittelemassa seitsemättä 
vaellusretkeä, suuntana Hetta-Pallas tunturireitti. 
Matka tehdään viikolla 32.
Paikat täytetään ilmoittautumis- ja 
ennakkomaksujärjestyksessä. Retken kustannukset 
sis. matkat ja meno-ja tuloyön majoituksen, n. 500- 
600 mk.
Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa ennen lähtöä, jolloin 
myös ensikertalaisen on turvallista lähteä matkaan. 
Kokoontumisissa suunnitellaan yhdessä 
päivämatkat, varusteet, majoittumiset yms.
Seuraava kokoontuminen su 29.4. klo 19.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Tapio Rantanen
p. (019) 6889 188 tai 0400 757 489.

Öljymäen kesäteatterissa kesällä 2001 
Suutarin tyttären pihalla

Käsikirjoitus Toivo Kärki ja Reino Helismaa.
Ohjaus Seija-Liisa Peltoranta p. (019) 6889 220 ja 
040 5344 565,
Assistentti Mikko Nieminen p. 040 5480 078.

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat viisikymmen
luvun vaihteeseen, suutari Asarias Kitusen 
pihapiiriin. Näytelmässä riittää tapahtumia eikä 
huumoriakaan puutu. Kun se on vielä musiikilla 
höystetty, niin ei katsojia ikävä pääse yllättämään. 
Jotkut kriitikot sanovat näitä Kätkäläisiä ja 
Simpauttajia ym. hurlumheiksi, mutta kansa on eri 
mieltä. Kesäteatteriin tullaan viihtymään.

Ensi-ilta on ke 13.6 klo 19. Muut esitykset ke 20.6 
klo 19, su 24.6 ldo 16, ke 27.6 klo 19, la 30.6 klo 19 
ja su 1.7 klo 16.

Rooleissa nähdään useita uusia kasvoja 
“konkareiden” lisäksi.
Nimirooleihin on henkilöt jo löytyneet. 
Metsänneidoiksi tai kuoroon sopivaksi itsensä 
kokevat voivat ilmoittaa halukkuutensa näytellä 
ohjaajalle mahdollisimman pian.

L A P P E E N R A N T A
7.-1 0 .6.2001

Lasten Kalenat 7-10.6 ja Sirkusleiri 6-10.6 
Lappeenrannassa

Jos et ole vielä ilmoittautunut ja mieli tekee mukaan - ehdit, 
mutta toimi nopeasti. Ilmoittautumiskirje lähtee eteenpäin 
järjestäjille 31.3. Tiedustelut Eija Hynninen 
p.( 019) 6889 055 tai 040 590 6858
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Okalaiset ladulla

Hiihtokoulu
Tiistaina 13.3. hiihtokoulu keräsi 12 lapsen 
ryhmän valaistulle ladulle seuratalon 
läheisyyteen. Ohjaajat Kalle Hietanen ja Sampo 
Laisi olivat tyytyväisiä niin kuin lapsetkin sillä 
tunnin aikana kuului kommentteja “ Tää on 
kivaa!” ja vielä lopputunnista: “Hiihdetään 
ainakin kolme kierrosta!” Keli oli varmasti 
karsinut joitakin osallistujia, vettä kun oli satanut 
pari päivää. Ladut olivat kuitenkin kunnossa, 
kiitos Keijo Säijälän. Ilman Keijon tekemää 
halsteria ei näissä olosuhteissa hiihdosta olisi 
tullut mitään, totesivat ohjaajat.

Hiihdon Mestaruuskilpailut
hiihdettiin sunnuntaina 11.3 märässä kelissä. 
Osallistujia oli 42, joista alle kouluikäisiä 12, 
^oululaisia 27 sekä 3 yleisensarjan hiihtäjää. 
Vanhempaintoimikunta piti paikalla buffettia ja 
Oka tarjosi kaikille osallistujille hiihdon jälkeen 
mehua ja keksejä palkintojen jakoa odotellessa. 
Oka kiittää kaikkia talven hiihtoihin osallistuneita.

Tulokset
alle 4-vuotiaat synt.v97-98 
T l.Ella Hynninen,3 :52 ,2 .Titta Savela,8:14 
P 1.Markus Ikäheimonen,3 :4 7 ,2.Rasmus 
Tapper,8:49

alle 6-vuotiaat synt.v95-96 
T 1 .Ilse Ikäheimonen, 1:43 ,2 .Heidi Lindell, 1:47 , 
3.Henna-Riikka Vasama,1 :5 0 ,4.Jutta Savela,2:03 
P l.Eetu Hietanen, 1 :4 9 ,2.Paavali Koivula,2:29 , 
3.Aatu Linna,2 :3 7 ,4.Teemu Latostenmaa,3:23

alle 8-vuotiaat synt.v93-94,
T l.Inka Laisi,4 :0 9 ,2.Emmi Hietanen,4:15 ,
3. Netta Savela,4 :2 0 ,4.Nerissa Sorsa,4:38 ,
5. Jasmina Nissinen,5:10 , ö.Klara Tapper, 6:23 
P 1.Mika Meriläinen,3:31 , 2.Tomi 
Meriläinen,3 :47 ,3 .Markus Meriläinen,3:49 ,
4. Petri Nurminen,3 :52 ,5 .Valtteri Niemi,4:07 ,
6. Juuso Hynninen,4:12, , 7.Santtu Linna,4:13 , 
8.Elias Koivula,4 :2 9 ,9 .Janne Matero,4:42 ,
10.Joona Latostenmaa,4:47

alle 10-vuotiaat synt.v91-92 
T 1.Eveliina Hynninen, 11 :43 ,2.Joanda 
Sorsa,12:15 , 3.Hanna-Elisa Pirjola,13:10 ,
4.Venla Vasko,13:13 , 5.Essi Tapper,13:32 , 
ö.Hanna-Kaisa Vasama,14:07, , 7.Petra 
Gröönroos,18:00,
P l.Joonatan Nissinen,11:30

alle 12-vuotiaat synt.v89-90,
P l.Niko Gröönroos, 10:35,2.Jussi 
Hyvärinen, 10:46,3.Joona Sorsa,11:26

Yleinen
N l.Eija Hynninen,19:35 ,2.Anna Tapper,22:07 
M 1.Petri Linna,22:22

Ohkolan laduilla riittää käyttäjiä. Sunnuntaiset 
sarjahiihtokilpailut ovat innostaneet lapsia hiihtämään.
Yksi kilpailujen nuorimmista osanottajista oli Ella Hynninen.

Kylätoimikunnan terveiset

Kylätoimikunta on 9.3. pitämässään 
kokouksessa päättänyt täydentää kokoon- 
panoaan yhdellä jäsenellä, Karita Laisilla. 
Karitan monipuoliset yhteydet kylän 
muuhun toimintaverkostoon ja tuoreet 
näkemykset ovat erittäin tervetulleita.

Tällä hetkellä tietoa tarvitaan 
lentokenttähankkeesta, josta jäljestetään 
tilaisuus Hirvihaaran Kuntomajalla 28.3. 
klo 18.30. Tähän tilaisuuteen ovat tulossa 
kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja 
kaavoitusinsinööri Merja Vikman. 
Ohkolalaiset ovat myös tervetulleita!

Kyläläisiä yhdistäviä juhlasuunnitelmiä 
on vireillä. Vappuaatoksi 30.4 on 
suunniteltu. Työväentalon tontille 
makkaranpaistoa viimevuotiseen tapaan. 
Öljymäellä vietetään lauantai-iltana 9.6. 
Hyvien ihmisten juhlaa. Merkitkääpä 
nämä päivämäärät ajoissa kalenteriinne!

Eira Andersson
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Ohkolan koulun kuulumisia Vanhempaintoimikunnan vaiheita 2

05.04 Koulutulokkaiden tutustumispäivä

08.04 Kahvikonsertti koululla

13.04- 16.04 Pääsiäisvapaa

30.04- 01.05 Vappuvapaa

09.05 Mäntsälän kunnan koulujen väliset 
suunnistuskilpailut

23.05 Mäntsälän kunnan koulujen väliset 
maastojuoksukilpailut

Terveydenhoitaja Pirkko Kauppila 
eläkkeelle

Pirkko Kauppila on mitannut, punninnut ja 
piikittänyt Ohkolan koululaisia parikymmentä 
vuotta. 5 luokan oppilaat haastattelivat Pirkkoa.

Mistä työstä haaveilit pienenä? Oliko se 
terveydenhoitaja? Itse asiassa sairaanhoitaja.

Kuinka kauan olet ollut terveydenhoitajana? 
Vuodesta -67.

Oletko viihtynyt meidän koulussamme?
Kyllä olen! Täällä on reipas ja menevä ilmapiiri. 
Kaikenlaista toimintaa.

Onko kivaa pitkittää? Montako “ruiskua” annoit? 
Ei oo, mutta pakko on tehdä sitäkin. Voi ihme! Se 
on niin kiperä kysymys, että siinä tarvittaisiin 
kertotaulua tai laskuria. Ei enää päässä mene. 
Voisin sanoa, että vuodessa 300.

Kerro hauskin vastaanotto! Ekaluokkalaiselta 
pojalta piti tutkia näkö. Huone oli niin pieni, että 
sanoin: “Mene sinä tuonne nurkkaan niin minä 
menen tänne.” Kun käännyin, poika oli kasvot 
seinää päin ja itki: “En minä ole mitään pahaa 
tehnyt.”

Kertovatko oppilaat rohkeasti asioitaan?
Aika avoimesti. Jotkut asiat ovat sellaisia, että ei 
ekalla kerralla kerrota, mutta tokalla kerralla ehkä 
uskaltaa.

Miltä tuntuu jäädä eläkkeelle? Mitä aiot tehdä? 
Tällä hetkellä tuntuu haikealta. Aion perehtyä 
tietokoneisiin toden teolla ja jatkaa kieliopintoja.

1992 ( oppilaita 129)
Maaliskuussa pelattiin sählyottelu tytöt vastaan 
äidit. Keväällä Viron ystävyyskoulu sai Ohkolasta 
vieraita ja tuliaisiksi vietiin 250 mk:n arvoinen 
kopiokone. Toimikunta maksoi 200 mk koululle 
hankitusta tietokoneesta. Toukokuun äitienpäivä- 
juhlaan 3 luokan vanhemmat leipoivat 20 
täytekakkua. Järjestettiin Öljy-rock Öljymäellä. 
Syksyllä oh koululla elokuvailtoja, joissa nähtiin 
Delfiinityttö ja Punapäät. Joulukuun 
yhteismyyjäisiin 6. luokan vanhemmat leipoivat 
myyjäisleivonnaiset. Arpajaisissa myytiin 400 arpaa 
ja voittoja oli 200 kpl. Joulujuhlassa tarjottiin itse 
leivottuja pipareita ja glögiä.

1993 ( oppilaita 131)
Tammikuussa virolaiset vierailivat koululla. 
Vierailua avustettiin 1000 mk:lla ja 9 parilla 
käytettyjä luistimia. Toukokuun äitienpäiväjuhlaan 
maatalousnaiset leipoivat 20 täytekakkua ja 
Nuorisoseura tarjosi kahvit. Toimikunta kuljetti 
pöydät ja penkit seurantalolta koululle ja takaisin. 
Toukokuussa tehtiin uimareissu Nokian Edeniin 
Kevätkaudella järjestettiin 2 discoa. Luokkaretkeä 
varten annettiin 2000 mk. Ekojen ja tokien 
uimahallireissut maksoivat 324 mk kumpainenkin.

Lokakuussa tehtiin Edenin kylpyläreissu 
uudelleen 2 bussilla. Marraskuussa järjestetyssä 
discossa oli opittu, että pitää olla eteis- ja 
ulkovalvontaa ja jotain pientä ohjelmaa pitää 
järjestää esim. tanssikilpailut. Joulukuun 
yhteismyyjäisissä järjestettiin arpajaiset, ongintaa 
ja verenpaineen mittausta. Joulujuhlassa tarjottiin 
glögiä ja Jyväshyvän lahjoittamia pipareita.

Tanssikoulu Mäntsälään

Hankkeen puuhaajana on kansalaisopisto. 
Rehtori Pekka Tikan ajatuksena on, että tanssi
koulu toimisi kirkonkylällä ja Ohkolassa. 
Tanssin perusopetus on tavoitteellista, 
vuosittain etenevää ja suunnitelmallista työtä. 
Tanssin perusopetuksen valmentavat opinnot 
voi aloittaa jo 4-vuotiaana, mutta mukaan 
pääsee myös kouluikäisenä.
Lasten tanssiopetukseen kuuluisi alustavan 
suunnitelman mukaan disco-tanssi, 
kansantanssi, luova tanssi ja break-dance, 
jossa pojille omaa opetusta. Opetusta 
annettaisiin myös pari- ja lavatansseissa. 
Tanssikoulusuunnitelmaa toteuttamassa on 
mukana edustus Ohkolan Nuorisoseurasta. 
Tanssikoulu tuotaisiin myös Hyökännummelle.
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Suoraan Lahden MM-hiihdoista 
Sampo Laisi: “Syyllisiä jo riittävästi”
Teksti: Ulla Hakanen

Ohkolalainen Sampo Laisi oli MM-kisojen 
Suomen hiihtojoukkueen kiropraktikko.

“Voitonhimo oli se, joka ajoi huippu-urheilijat 
vääriin tekoihin. Eivät he sitä rahan takia tehneet, 
vaan halusta päästä nousemaan palkintopallille. 
Saada kokea yleisömassan suosio - saada 
paistatella menestyksen loisteessa.” Sampo Laisin 
analyysi on läheltä seuranneen ihmisen tarkkaa 
havainnointia. Sampon tehtävä kiropraktikkona oli 
pitää MM-kisojen aikana huippuunsa trimmattujen 
urheilijoiden nivelet ja  nikamat kunnossa.

“En etukäteen aistinut minkään näköistä 
synnintuntoa. Vasta juuri ennen kuin pommi putosi 
teksti-tv:n välityksellä huomasin urheilijoissa 
lermostuneisuutta. Läheltä seuraten oli 

mahdollisuus tehdä havaintoja hiihtäjien 
persoonallisuuksista. “Harri Kirvesniemi halusi 
voittaa. Motiivi oli päästä vielä kerran 
palkintopallille. Mika Myllylä on humaani 
ihminen, joka on kova vain urheilun suhteen. 
Muuten Mika on pehmeillä arvoilla varastettu. 
Myllylän “testamentti” kuvastaa kuinka rankkaa 
ammatin ja itselle rakkaan asian menettäminen on. 
Jari Isometsä on supliikkimiehiä. Hänenkin 
puheensa olivat vapautuneita ja hyväntuulisia, eikä 
mikään viitannut dopingiin tai muuhun 
salattavaan.” Sampolla onkin välillä ollut sellainen 
tunne, etteivät urheilijat tienneet, mitä heihin oli 
tankattu. Toisaalta järki sanoo, että totta kai he 
tiesivät.

Nuorilla naisilla rankinta
Sampo uskoo, että monet kisat käyneet miehet 
selviävät jalustalta putoamisesta paremmin, kuin 
kokemattomammat Milla Jauho ja Virpi Kuitunen. 
Nuorille naisille kokemus oli luultavasti monin

verroin rankempi. Tehdä elämänsä urheilusuoritus, 
olla juhlittu sankari - ja sitten menettää se kaikki.

Saiko valmennusjohto väärää tietoa?
Sampon mukaan haukutaan väärää puuta silloin, 
kun sanotaan, että urheilijat ovat kuluttaneet 
veronmaksajien varoja ja nyt pettäneet heidät. 
“Urheilijat ovat tuoneet monin kerroin takaisin 
urheiluun upotetut rahat.” Sampo sanoo myös, 
ettei usko suomalaisten olleen ainoita, jotka 
käyttivät vääriä aineita. He vain jäivät kiinni - 
muut eivät Jonkin näköinen salaliittoteoria on 
Sampon mukaan mahdollinen. Testeistähän tuli 
tieto juuri kisoja edeltävänä päivänä. 
Päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö oli saanut tiedon, 
että testejä ei tule. Mikä lienee totuus? Se 
selvinnee tulevaisuudessa. Huipputuloksia pitää 
tehdä. Tänä päivänä huippu-urheilu on ammatti. 
Paluuta kreikkalaiseen olympialaisihanteeseen ei 
ole. Niin kauan, kuin raha on mukana kuvioissa 
juostaan kilpaa doping - testit - doping. Kiinni ei 
saa jäädä! Sampo sanoo, että koko tässä 
surkeudessa on ehkä traagisinta se, että urheilijat 
olivat kisoissa niin hyvässä kunnossa, että 
menestystä olisi taatusti tullut ilman kiellettyjä 
aineitakin. “Henkilökohtaisella tasolla on kiinni 
jääneiden urheilijoiden koko elämä 
murskaantunut. Toivottavasti he pystyvät 
nousemaan.”

Katse eteenpäin
Urheilusta vastaavan kulttuuriministeri Suvi 
Lindenin ensireaktio silloin, kun Jari Isometsä jäi 
kiinni, oli Sampon mielestä yliampuva. “Ja 
muutoinkin tuntuu, että tässä ehkä haetaan myös 
henkilökohtaisia pinnoja. Nyt saisi syyllistäminen 
riittää - kansa on tuominnut ja urheilijat maksavat 
virheensä kalliisti.
Nyt pitäisi katsoa eteenpäin. Ei Suomen 
huippuhiihto kaadu muutaman henkilön 
poistumiseen kilpaladuilta. Nuoria on tulossa 
laajalla rintamalla. Reijo Jylhä on vetänyt nuorten 
B-maajoukkuetta ja sieltä nousee 
lähitulevaisuudessa uusia kykyjä. Skandaali 
unohtuu ajan myötä ja show jatkuu.”

Näin Sampo Laisi - kisakiropraktikko.

PALVELUJA TARJOTAAN

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

Pihapuiden ja -pensaiden kevätleikkauksia 
Pihasuunnitelmia.
Puutarhuri Anna Tapper p. ( 019) 6889 345.
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Kylätoimikunnan perustaminen 
Ohkolaan
Teksti: Paavo Viitanen

Kirjoittaja on 
eläkkeellä oleva 
maanviljelijä, entinen 
kunnallis-poliitikko ja  
Ohkolan 
kylätoimikunnan 
ensimmäinen 
puheenjohtaja.

Ohkolan kylätoimikunta perustettiin maaliskuussa 
1980. Perustavassa kokouksessa oli 40 osanottajaa 
ja keskustelu oli vilkasta. Ensimmäiseen 
kylätoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Paavo 
Viitanen, sihteeriksi Arja Alanko ja jäseniksi 
Anneli Eerola, Hemmo Rautasuo, Jouko Vainio, 
Keijo Säijälä, Olavi Haapasaari, Ritva Lindfors ja 
Raimo Allonen. Tavoitteena oli saada edustus 
tasaisesti koko kylän alueelta ja koska ehdotuksia 
oli runsaasti valinta suoritettiin lippuäänestyksellä.

Heti perustamiskokouksessa nousi tärkeimmäksi 
asiaksi suunnitteilla oleva osayleiskaava, olihan 
monen omakotirakentajan aravalainahakemus 
tullut hylätyksi juuri kaavan puutteen vuoksi. 
Kysymyksiä tehtiin. “Kuka tarvitsee kaavaa 
kylään? Minkälaiseksi muuttuu maaseutumainen 
kylämme? Eikö enää saakaan vapaasti rakentaa 
omalle tontilleen?”

Yhteiskuntasuunnittelun vaatimukset 
kaavoituksen ja tieverkon kehittämisen osalta 
virittivät 1970-luvulla yleisen keskustelun 
tarvittavien mielipideselvitysten saamiseksi koko 
kunnan alueelta. Myös lisääntyneen vapaa-ajan ja 
harrastustoiminnan tuomat vaatimukset 
vaikuttivat.

Alueellista rakentamista valvoi silloin 
lääninhallituksen kaavaosasto, joka painosti 
jatkuvasti kuntia laatimaan yleiskaavaa tarkemman 
osayleiskaavan ohjaamaan rakentamista kunnan 
alueella. Tiedettiin laatimistyön kestävän joka 
tapauksessa useita vuosia, joten pidettiin tärkeänä 
sitä, että kaavaluonnoksia voidaan esitellä työn eri 
vaiheissa kaikissa kylissä mahdollisimman 
laajasti.

Harrastustoiminnan ja vapaa-ajan käyttöä varten 
oli olemassa paljon vaatimuksia tilojen 
rakentamisen suhteen. Ensimmäiseksi tavoitteeksi 
oli asetettu Monitoimitalon rakentaminen 
Urheilupuistoon. Tämän hanke tulisi käytännössä 
palvelemaan keskustaajaman väestöä ja eräitä 
lähellä olevia kyliä.

Tässä tilanteessa kunnanvaltuusto päätti perustaa 
erityisen Haja-asutusalueiden kehittämis
toimikunnan, jonka tehtävänä oli mielipiteiden ja 
tarpeiden kartoittaminen koko kunnan alueella ja 
esitysten tekeminen kunnan päättäville elimille. 
Toimikunta järjesti kylissä tilaisuuksia, joissa 
sitten pelkistyi ajatus perustaa kylätoimikuntia 
valmistelemaan ja ideoimaan oman alueensa 
puitteissa tehtäviä esityksiä ja  hankkeita.

Kylätoimikunta saikin ensimmäiseksi 
tehtäväkseen järjestää uuden kaavaluonnoksen 
esittelyn kylässä. Mainittakoon, että osayleiskaava 
Ohkolan osalta on edelleen kesken ja 
vahvistamatta. Rakentaminen täällä tapahtuu 
edelleen poikkeusluvin. Osana kaavakeskustelua 
oli esillä myös kylän alueelle tarvittava 
kevyenliikenteen väylä, joka sekin odottaa 
toteutumistaan.

Silloisessa, koko kunnan kehittämistä suosivassa 
ilmapiirissä oli mahdollista kiinnittää huomiota 
myös sivukylissä oleviin, seurojen ja yhdistysten 
omistamiin kiinteistöihin, joista monet olivat 
peruskorjauksen tarpeessa. Monitoimitalon 
palveluja vastaavat tilat ja mahdollisuudet edes 
suunnilleen, piti saada koko kuntaan. Olin silloin 
valtuutettuna siinä asemassa, että saatoin tehdä 
aloitteen korjausavustusmäärärahasta mainittuun 
tarkoitukseen. Valtuustoryhmä yhtyi tähän ja aloite 
eteni läpi koko päätöksentekojärjestelmän. Tämän 
määrärahan turvin kunnostettiin useita seurojen ja 
yhdistysten omistuksessa olevia taloja. Ohkolan 
NS:n talo onnistui tässä ehkä parhaiten.

Edellä oleva kertoo osaltaan siitä myönteisestä 
kehittämisasenteesta, joka tuolloin ennen lamaa 
vallitsi koko yhteiskunnassa.

Kylätoimikunnan perustaminen kyliin ja 
vastaavasti asukasyhdistysten perustaminen 
taajamiin, on ollut oikea ja terve toimintamuoto, 
joka on osoittanut tarpeellisuutensa niin laman 
aikana kuin sen jälkeenkin. Innostunut 
kylätoimikuntatyö jatkukoon edelleen vilkkaana!



LUKIJAN KYNÄSTÄ

Kanamaista
Teksti: Päivi Meriläinen

Kanamaisuus ei nykyään ole mikään tavoiteltu 
ominaisuus, mutta aikanaan kana on ollut ihailu ja 
arvostettu eläin. Kantelettaren runoissa nuorta 
naista saatetaan nimittää hellästi “kainaloiseksi 
kanaseksi”. Tyttö voi verrata itseään kanaan, 
usein ylpeään ja itsetietoiseen sävyyn:
“Meistä kasvavi kananen, 
ylenee ylen hyväinen”...
(Kanteletar, erityisiä lauluja, 4)

jh
Kanojen touhukasta,
sopusuhtaista olemusta katsellessa on helppo 
ymmärtää Kantelettaren suhtautumistapaa.

Toistakymmentä vuotta olemme saaneet seurata 
pienen maatiaiskanayhdyskunnan elämää. 
Maatiaiskanat ovat alkuperäisrotua, joka kestää 
esim. sääolosuhteita paremmin kuin jalostetummat 
rodut. Maatiaiset myös hankkivat itse osan 
ruuastaan, jos niillä on tilaisuus laiduntaa, ja 
joillakin niistä on säilynyt hautomisvietti. Monet 
mukavat kanat ja kukot ovat tulleet tutuiksi. Hyvin 
on jäänyt mieleen Tallikka-niminen ruskeankirjava 
kana, joka hautoi ensimmäinen poikueen.

Tahikka on jäänyt mieleen paitsi emona myös 
kauneutensa ja sosiaalisuutensa vuoksi. Kun 
kuokin maata tai korjasin satoa, se kulki perässäni 
ja tarkisti, oliko kuokan mukana noussut matoja. 
Aapo-kukko - nyt jo edesmennyt - osoitti 
urheutensa seuraamalla kanan napannutta 
ijokoiraa, kunnes koira päästi kanan irti. 

Nykyisestä parvesta hauska on Anette-niminen 
musta kana, joka on oppinut hyppäämään 
saadakseen makupalan. Se on muutenkin hyvin 
kesy.

Nykyisissä maatiaiskanoissamme ei ole 
hautojaa. On tarvinnut ottaa avuksi 
hautomisintoinen kääpiölcana, Porio. Tähän 
mennessä se on hautonut kolmet poikaset. 
Hautomisen alettua meillä alkaa 
kahdenkymmenen vuorokauden innokas odotus. 
Sen jälkeen jännitetään parin kolmen päivän ajan, 
kuoriutuuko seuraavaksi keltainen, ruskea, 
musta ja kirjava tipu. Ihan pienestä asti tiput 
lähtevät emon perässä tutkimaan ympäristöä. 
Toissakesäisen poikueen lähtiessä syömään 
pesään jäi vielä yksi muna. Sen sisältä alkoi 
kuulua hätääntynyt piipitys, kun asukas 
huomasi jääneensä yksin. Pian sekin kuoriutui.

“Tyhmä kuin kana”, sanotaan. Olen minäkin 
joskus haukkunut kanoja tyhmiksi, kun olen 
turhaan yrittänyt ajaa niitä esimerkiksi aitaukseen. 
Mitä enemmän olen pauhannut ja juossut, sitä 
varmemmin ne hätääntyvät ja vaapottavat eri 
suuntiin. Usein tässä tilanteessa olen pysähtynyt 
miettimään, kuka se tässä nyt tyhmä onkaan. Ja kas 
vain: kun olen lopettanut riehumiseni, kanatkin 
rauhoittuvat ja menevät sinne, minne pitää.

Kun kana viedään uuteen paikkaan, se on usein 
paras kantaa sinne vaikka kainalossa. Kun jalat 
ovat mukavasti ja siivet suoristettu, “kanaloinen 
kananen” istuu rauhassa paikoillaan, katselee 
uteliaana, minne ollaan menossa ja kuuntelee 
mielellään puhetta.

Eskarieudistuksen myllerryksessä
Teksti: Mallu Koponen

Tässä vaiheessa, kun esiopetusta uudistetaan, on 
perheille annettava tukea ja rohkaisua heille 
parhaan ratkaisun löytämiseksi. On kunnioitettava 
elämäntilanteita ja valintoja. Aikaisemmin eri 
esikouluryhmissä käyneet pärjäävät hyvin 
koulumaailmassa huolimatta siitä, ovatko he “vain 
kerhoilleet” vai käyneet “oikean eskarin”. 
Eriarvoistamme niin herkästi jo lapsia. Tärkein on 
kuusivuotias itse ja hänen persoonallinen 
kohtaaminen turvallisessa oppimisympäristössä. 
Vuorovaikutustaidot ovat koulurepun tärkeää 
evästä. Valitettavan usein liian suuret ryhmät ja 
jokapäiväinen kiireinen rytmi laitostavat, ja lapsen 
kuunteluja syli saattavat jäädä vähälle. 
Maalaisjärki, läheisyys ja rakkaus tukevat 
parhaiten pientä ihmistä , eikä eskarin soisi olevan 
leikinvarjollakaan vielä “yksi kouluvuosi lisää”.

Uudistusmyllerryksessä on kiinnitetty huomiota 
myös esikouluopetusta antavan henkilökunnan 
pätevyysvaatimuksiin. Koulutusuudistuksen ei tule 
tapahtua nollaamalla niiden työ, jotka sitä jo vuosia 
ovat useinkin rakkaudella, lämmöllä ja käytännön 
kokemuksella tehneet. Heidän valmiutta olla 
kouluun lähtevän lapsen tukena ja ohjaajana ei 
pidä väheksyä. Pätevyys sinänsä on mitattavissa 
niin monella eri tavalla. Uudistuksen tuomat 
muutokset ja lisääntynyt työmäärä varsinkin 
siirtymävaiheen aikana vaativat hyvää yhteistyötä 
Mäntsälässäkin mm. kunnan ja seurakunnan 
välillä, ja sen tulee olla kaukana valtataistelusta tai 
toisen työpanoksen väheksymisestä. Vaihtoehtoja 
on hyvä olla perheen niin halutessa. Muutos on 
kaikille mahdollisuus, ei uhka, ja siihen kannattaa 
suhtautua myönteiseen ja rakentavaan sävyyn . 
Tämän päivän lapsi on huomisen nuori .
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Mökin Muijan mutinoita

Eipä tarvitse täällä Ohkolassa olla nolona koulun 
johtokunnan kokoonpanosta. Sikäli mikäli Muija 
tunnisti lehdessä olevat nimet, on johtokunnan 
väki löydetty oman kylän alueelta ja koululaisten 
vanhemmista Ja kait se puolueiden tarkasti 
varjelema kunnallisdemokraattinen 
edustuksellisuuskin on toteutunut.

Enemmän kuin puoluepukareita niihin hommiin 
toivoo kyllä järkeviä aikuisia ihmisiä. Ei ole 
Ohkolan koulukaan enää mikään pieni kyläkoulu. 
Koko henkilökunta ei mahdu kahville tavallisen 
keittiönpöydän äärelle niin kuin vielä alle 
kymmenen vuotta sitten. Kasvu on tapahtunut 
nopeasti, eikä se ehkä kaikilta osin ole aina ollut 
ihan hallittua. Aktiivisten vanhempien tukea 
tarvitaan.

Vanhempaintoimikunta ainakin vaikuttaa hyvin 
aktiiviselta. Suuri oma aktiivisuus voi aiheuttaa 
toimijoissa joskus pahaa mieltä. Toimikuntaa oli 
kuulemma harmittanut vanhempien heikko 
osanotto koulun ulkoilupäivään, joka samalla oli 
avointen ovien päivä. Kannattaisi kuitenkin 
muistaa, että suurin osa vanhemmista on 
arkipäivisin kiinni töissään, eikä pääse mukaan 
lastensa koulupäivään, vaikka halua olisikin. Niin 
kävi Muijankin jälkikasvulle: äiti ja isi olivat 
töissä, eikä vanha ja kankea Muija-mummo 
jaksanut vääntäytyä koululle ulkoilemaan.

Ohkolan koulun johtokunta v. 2001 -  2004

Pj. Terttu Heikkinen (Karita Laisi), vpj. Teija 
Nyqvist (Heli Kiviranta), Vesa Pirjola (Mikko 
Halonen), Eija Hynninen (Jukka Tapper), Timo 
Simonen (Jussi Luhtamäki), Sari Huuhtanen 
(Kimmo Huuhtanen), Ismo Glans (Tarja 
Anttonen), sivistyslautakunnan edustaja Antton 
Hägglund.

Hyökäimummen Asukasyhdistyksen puheenjohtaja, 
kunnanvaltuutettu
Antton Hägglund: “Kunnassa koulun 
rakentamisesta täysi yhteisymmärrys”

No mikä sitten asiassa kiikastaa, kun 
rakentaminen ei pääse käyntiin? Vastaus on 
yksinkertainen, valtionosuus siirtyi seuraavalle 
vuodelle. Nyt näyttää vahvasti siltä, että 
rakentaminen alkaa vuonna 2002 ja koulu olisi 
valmis syksyllä 2003.
Koulun luonnospiirustukset ovat Olli 
Kumpulaisen tekemät ja kertovat, että koulu 
rakennetaan osoitteeseen Nummelantie 5. 
Piirustukset ovat nähtävänä kerhotalolla ja 
Saviahossa. Rakennus on puurakenteinen, tilojen 
toimivuus ja monikäyttöisyys ovat päätavoitteet. 
Rakennukseen on tulossa luokkatilat 1-6 luokille, 
esiopetustilat ja 60-paikkainen päiväkoti sekä 
täysimittainen liikuntahalli. Iltakäytössä on 
mahdollista jakaa tilat kolmeen osaan.

Hyökännummi-Ohkola
kevyenliikenteenväylä?

Hanke on saatu tielaitoksen 
rakennussuunnitelmaan tälle vuodelle. 
Uudenmaan läänin ympäristökeskus on evännyt 
sen, koska kunta ei pysty rakentamaan 
suunniteltua vesi- ja viemäriverkostoa 
tielinjauksen yhteyteen. Syynä se, että Ohkolaan 
rakennettava vesi- ja viemäriverkosto ei päässyt 
valtion vesiverlcostorakennusohjelmaan ja näin 
valtion osuus tähän hankkeeseen jäi tältä vuodelta 
saamatta. Kunnan hankkeeseen varaamat rahat 
eivät yksin riitä kustannuksiin!???
Ajankohtaisista asioista keskustellaan 
asukasyhdistyksen kevätkokouksessa to 26.4. 
klo 18.30 kerhotalolla.

PAASIA! SLOUN AS
sunnuntaina 15.4.2001, klo 12-16 

Ohkolan seurantalolla

Pitopövdässä perinteiset pääsiäisruuat. 
aikuiset 70,- 

lapset 5-15 v. 30,- 
(alle 5 v. ilmaiseksi)

Tervetuloa luomaan uutta pääsiäisperinnettä!

O H K O L A N  
K O T I - - J A  
PITOPALVELU

Puh. 019 - 688 9171
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Olemme avanneet tilitoimiston 
Keravalle Klondyke-taloon. 

Teemme asiakkaidemme

- kirjanpidot
- tilinpäätökset
- veroilmoitukset
- palkanlaskennat
- ym. toimistotyöt myös 

asiakkaan luona

Yli 10 vuoden kokemuksella

JÄRVENPÄÄN 
LASKENTAKESKUS OY

Pia Mörk
Puh« / fax (09) 2948 719 

040 528 1068

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 SUKUPUOLITAUT. 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

Henkilöstö- ja 
asiantuntij apalvelut 

® 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 korjausrakentaminen

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035

•' J : ■ t~ : s ' ?0 : .. lf ?;

• PUU‘ ARHAMYVMA A 

Et KT iCNh 17 (OP-TALO)

Järvenpään
KUKKMTALO

C01288S
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OHKOLA-HYÖKÄNNUMMI 
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, ISKIASKTVUT

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)
PUH. (019) 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

TAPIO LA

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

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

US$1
\  Tarvitsetko 

°y  Tilausliikennepalvelua?

N y k ya ik a in en  k a lu s to m m e  o n  k ä y te ttä v is sä n n e . 
PS-Bussi Oy. Puh. (09) 2 9 2  1122 , fax (09) 2 8 2  901

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

4 # h v ila  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

^ » - K A M P A ^

VpllöhlUS
Vanha Valtatie 189

Puh.(09) 282 835 04500 Kellokoski

TILATAKSI
PASI VALO 

Ohkola - Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASI-LINDBERG

£ 2 «  k S
$

Kaukotie 16 
04400 JÄRVENPÄÄ 

Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

Fuh9 (09) 283 969

■AlnLn!
Mäki-Hemmilä

KAIVURI - TRAKTORI - MAATALOUS
Kivistönkulmantie 114 Puh. 040-516 9539
04530 Ohkola 019-688 9027

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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