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Pääkirjoitus

Ohkolan kylässä on 250 savuaj a parisen tuhatta asukasta. On uusiaja vanhoja asukkaita, lapsiaja 
aikuisia, nuoria ja vanhuksia. Ihmisillä on erilaisia harrastuksia, suunnitelmia, 
toivomuksia ja ongelmia. Tämänpäivän elämäntyyli, kiireisyys sekä perinteisten tapaamispaikkoj en- 
kyläkauppojen, pankkien, postien tai baarien - puuttuminen hidastaa keskinäistä tutustumista.

Nuorten perheiden määrän lisäännyttyä päivähoidon ympärille on muodostunut uusia kodikkaita 
kohtaamispaikkoja. Saviahon päiväkodissa j a Hyökännummen kerhotalolla on vuoden aikana järjes
tetty monenlaisia tapahtumia, j oiden moottorina on ollut päivänhoito. Kiitos koko päivähoidon henki
lökunnalle, j oka tekee työnsä perinpohj aisesti j a sydämellä.

Hyökännummen kerhotalo ja päiväkoti pihoineen on tullut tutuksi ympäristöksi ohkolalaisille perheille 
HyökännummestaMetsäkulmaan. Uusien kohtaamispaikkoj en ja toimintaympäristöjen omaksuminen 
tekevät kylän viihtyisämmäksi ja lisäävät turvallisuutta.
Kun Hyökännummelle joskus saadaan oma koulu, lisääntyvät kylän toimintapaikat. Olisi 
kuitenkin hyväjosjo tutuksi tulleet tienoot keski-kylällä säilyisivät läheisinä myös hyökän- 
nummelaisille jatkossakin ja päinvastoin. Kahden toimintaympyrän sijasta meillä olisi yksi suurempi ja 
monipuolisempi alue, missä olisi entistä enemmän aikuisia harrastamassa yhdessä lasten j a nuorten 
kanssa, palj on ystäviä.

Ohkolan kyläasiainhenkilöhankkeesta kerrotaan yksityiskohtaisennnin toisaalla lehdessä mutta tässä 
sanottakoon, että hanke avaa lukemattomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen Ohkolassa. 
Hankkeeseen on budj etoitu koulutusta niin luottamushenkilöille kuin seurojen vetäjille j a kyläläisille. 
Tarvitaan vain intoa j a yhteistyöhalua hankkeen hyödyntämiseksi,
ideoista ei varmasti ole puutetta. Hankehan voi vaikka käynnistää skeittirataproj ektin Hyökän
nummelle ja lasten leikkipaikan keskikylään. Molemmista on puhuttu pitkään.
Tämän j ouluisen kyläsanoman myötä kutsu osallistua Ohkolan yhteistyöhankkeeseen välittyy kaikille 
ohkolalaisille. Kylähanke taijoaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä, mikä jo 
sinänsä on merkittävää.

Hyvää Joulua Ohkolan Sanomien luldjoille! Karita Laisi

V * * V ** V *** * * * * *
Seuraavat lehdet ilmestyvät tammikuussa 2002 (aineisto toimitettava 31.12.2001 mennessä) ja maaliskuussa 2002 (aineisto 
toimitettava 28.2.2002 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, Tarja Tallberg (019) 6889 335
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50 mk/vuosikerta.
Tilaukset lehden laatijoille.
Lehden taitto: Atk-kurssilaiset. Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy. Jakelu: Yhdistysaktiivit.



Adventin aika Ohkolassa

Ohkolan Nuorisoseuran Sirkuscolan joulunäytös 
su 2.12. ldo 15 ja su 9.12. klo 15 ja 16.30 Ohkolan 
koulun salissa. Lippuja (30 m k /15 mk) voi ostaa en
nakkoon ohjaajilta ja sirkustaiteilijoilta sekä ovelta.

•  e a •
Ohkolan Nuorisoseuran perinteinen puurojuhla 
ma 10.12. klo 18.30 seuratalolla. Juhlaa vietetään tänä 
vuonna kerhojen joulujuhlana. Puuromestarina Ritva 
Koskinen. Kaikki syksyn aikana kerhotoiminnassa 
mukana olleet perheineen ovat tervetulleita!

a e a •

Kauneimmat joululaulut ja joulumyyjäiset
Laulut Ohkolan Ns-talolla la 15.12. klo 15 Tapani 
Rautasuon johdolla. Laulujen jälkeen kyläyhdistysten 
joulumyyjäiset n. klo 16 alkaen. Myyntipöytiä (50 mk) 
voi varata Mikko Niemiseltä puh. 040 548 0078 tai 
Susan Ollikaiselta puh. 040 716 8010. 

a a a e
Ohkolan koulun joulujuhla
ma 17.12. klo 19 Saaren ammattioppilaitoksen 
Joulumaassa. Koulutyö päättyy 21.12. ja  jatkuu loman 
jälkeen ke 2.1.2002.

Tapahtumia Hyökännummella

Asukasyhdistys järjestää teemaillan ke 28.11. klo 18 
Saviahon päiväkodilla. Sääntömääräisen syyskokouk
sen jälkeen n. 18.30 Mäntsälän kunnan kaavoituspääl
likkö Merja Vikman kertoo Helsinki-Lahti oikorata- 
hankkeesta, Hirvihaaraan kaavaillusta lentokentästä, 
kevyenliikenteenväylästä ja Hyökännummen osayleis
kaavasta. Lisätietoja Antton Hägglund 040 526 6462.

Itsenäisyyspäiväjuhla ja partiolaisten 
lupauksenanto to 6.12. klo 15 kerhotalolla.

Jouluksi iloa Viroon! Tuo to 6.12. mennessä (arkisin 
klo 9-16) kerhotalolle ehjää ja puhdasta vaatetta, leluja 
yms. pakattuina muovikasseihin, joissa lukee esim. 
lapsille, aikuisille tai vanhuksille. Kiitos!

Hyökännummen taikametsän seimeltä voi hakea
joulutunnelmaa (opastus Ohkolan tieltä). Seimi täy
dentyy adventin aikana, kun kerholaiset ja partiolaiset 
tekevät kynttilälyhtyvaelluksia seimelle.

Koko perheen Valon juhla Lucian päivänä to 13.12. 
ldo 18.30. Joulupolku kulkee kerhotalolta seimelle ja 
päiväkodille eli juhlaa vietetään ulkona. Järj. Saviahon 
päiväkoti, SRK. ja Asukasyhdistys.

Kerhojen joululomat alkavat 14.12.

Huom! Hyökännummen asukasyhdistys on pystyttänyt 
ilmoitustaulun Saviahon päiväkodin eteen. Taululta voi 
käydä katsomassa ajankohtaiset tapahtumat.

Vuoden 2002 Kyläkalenteri myynnissä

Vuoden 2002 kalenterin teemana on Mäntsälän luonto. 
Kyläkalenteri on lähtöisin Ohkolasta. Silloinen koulun 
vanhempainyhdistys urakoi kalenterin teon vuosina 
1997 ja 1998. Nyt mukana on 12 kyläkoulun vanhem- 
paintoimikunnat ja yhdyshenkilönä on toiminut ohko- 
lalainen Kari Peussa. Koko projekti tehdään vapaaeh
toistyönä ja vuosittain myydään noin 5300 kalenteria. 
Painatuskulut katetaan mainostuotoilla.

Kalenterin hinta on 30 mk/ kpl tai 100 mk/ 4 kpl. Ka- 
lentereita voi ostaa oppilailta sekä yhteismyyjäisissä 
15.12. seuratalolla. Suuri kiitos kaikille kalenterin 
suunnitteluun, tekoon ja myyntiin osallistuneille sekä 
mainostajille!

• • • •

Kyläkokous seuratalolla ti 27.11. klo 19.
Aiheina mm. lentokenttä, langattoman verkkoyhteyden 
tulo Ohkolaan sekä kevyenliikenteenväylä. Paikalle 
tulee Mäntsälän Sähkön edustaja kertomaan tarkem
min uusista langattomista verkkoyhteyksistä. 
Tervetuloa! t. Kylätoimikunta

e © e @

Okan toimintaa
Harjoitushiihtokilpailut pidetään seuratalon maastos
sa lauantaisin klo 15 lumitilanteen salliessa. 
Hiihtokoulu pidetään myös lauantaina. Seuratkaa 
ilmoitustauluja!
Lyhyen luistelukauden aikana kentän hyvä kunto on 
kaikkien käyttäjien etu! Jäädytysryhmään voi ilmoit
tautua Vesa Lehmoselle (019) 6889 157 ja Vesa 
Pirjolalle 050 381 9234. Kenttä pystytään pitämään 
välttävässä kunnossa kerran viikossa jäädyttämällä.

•  a a •

Uusia jäseniä kaivataan VPK:n hälytys- 
osastoon!
Jos olet kiinnostunut reippaasta palokuntatoiminnasta, 
olet hyväkuntoinen, täysi-ikäinen ja valmis osallistu
maan maanantaisin klo 18-21 pidettäviin viikko- 
harjoituksiin, olet tervetullut joukkoomme.
Lisätietoja: Jaakko Ahokas puh. 0400 438 531 ja Tero 
Mäenpää puh. 040 540 7403.

• ® ® •

Jouluisia tapahtumia Mäntsälässä
Mäntsälän joulunavauksen iloinen kulkue kulkee 
läpi Mäntsälän kirkonkylän pe 30.11. klo 18. Ohkolan 
Nuorisoseura on mukana kulkueessa sirkusnumeroilla 
yms. Yhteislähtö seuratalolta klo 17 omilla autoilla.

Mäntsälän Voimistelijoiden joulunäytös Monitoimi
talolla ke 5.12. klo 18.

Mäntsälän Kansalaisopiston joulujuhla Mäntsälän 
seuratalolla pe 7.12. klo 18.30.
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Ajankohtaista kylätoiminnasta

Kylähanke käynnistyi
Ote hankesuunnitelmasta

Kylälle palkataan vuoden alusta kyläasiainhenkilö, 
joka tiedottaa, organisoi talkoita ja avustaa työryhmiä 
käynnistämään hankkeita. Toiminnan suunnittelu, 
koordinointi ja  toteuttaminen vaativat liian suuria 
tuntimääriä talkoilla toteutettavaksi. Hankkeen tavoit
teena on löytää sellainen pitkäaikainen ratkaisu, jolla 
projektin jälkeen voidaan työllistää yksi työntekijä. 
Lisäksi tavoitteena on käynnistää kyläsuunnitelman 
mukaisia hankkeita. Kyläasiainhenkilö järjestää heti 
vuoden alussa kokouksen, jossa hankkeen toteuttamis
ta selvitetään. Hänen toimipaikkansa on 
nuorisoseurantalolla.

Hankkeessa kylän yhdistykset ovat avainasemassa. 
Yhteistyötä lisätään kylän seurojen ja yhdistysten vä
lillä. Vaikka Hyökännummi ei kuulunutkaan v. 1999 
valmistuneeseen kyläsuunnitelmaan, pyritään yhteis
työtä ja kontakteja luomaan myös Hyökännummen 
asukasyhdistykseen ja Hyökäpartioon. Tavoitteena on 
saada mahdollisimman moni yhdistystys, tahoja yksit
täinen kyläläinen mukaan kylän kehittämiseen.

Hankkeen ohjausryhmässä on edustajia eri alueilta: 
Sampo ry:tä edustaa Seppo Lepola, Mikko Nieminen 
(Ns), Vesa Pirjola (Oka), Markku Rautasuo (Metsäs
tysseura), Matti Vuori (uusi asukas), Eira Andersson 
(Kylätoimikunta) ja Riitta Nordgren (Vanhempain- 
toimikunta) sekä Karita Laisi hankkeen 
yhdyshenkilönä.

TYÖPAIKKAILMOITUS

Ohkolan kylähanke hakee projektihenkilöä 
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2002- 
31.12.2004. Hankkeen tulee lisätä yhteistyötä 
kylässä ja jatkaa v. 1999 valmistunutta kylä- 
suunnitelmaa. Hankkeen tavoite on kyläasian- 
henkilön palkkaaminen hankkeen päätyttyäkin. 
Projektihenkilöltä edellytetään kokemusta yh
distys- ja kylätoiminnasta, organisointikykyä ja 
esiintymistaitoa. Yhteistyökyky ja mahdollisuus 
joustavaan työaikaan ovat myös välttämättö
miä. Työssä tarvitaan lisäksi tietotekniikan 
osaamista ja ajokorttia. Tarjoamme viihtyisän 
työyhteisön ja haasteellista työtä. Työ tarjoaa 
mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Hakuaika alkaa 29.10.2001 ja päättyy 
28.11. 2001. Hakemukset ansioluetteloineen ja 
palkkatoivomuksineen osoitetaan Ohkolan 
nuorisoseuralle ja hankkeen yhteyshenkilölle 
os. Karita Laisi, Aittomäentie 96, 04530 
Ohkola. Lisätietoja hankkeesta saa puh. 050 
357 7243/ Karita Laisi.

Kyläläisten mielipiteitä ja kannanottoja tar
vittaisiin jälleen
Teksti: Eira Andersson

Kunnan ympäristölautakunta haluaa lausuntomme 
luonnoksesta uudeksi rakennusjärjestykseksi ja 
ympäristönsuojelumääräyksiksi. Luonnos on ollut esil
lä paikallislehdessä ja siihen voi tutustua kunnantalon 
ympäristöosastolla tai kunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.mantsala.fi.

Mäntsälän Sähkö Oy tutkii mahdollisuutta rakentaa 
Ohkolan -  Hyökännummen alueelle langaton verkko
yhteys Internetiin. Kirkonkylän ja lähiympäristön 
taajamissahan se jo toimii. Hyökännummi on taajama- 
luonteensa takia ilmeisen selkeä ratkaista, mutta 
Ohkolan alueella maaston ja etäisyyksien vuoksi tarvi
taan mahdollisten asiakkaiden yhteydenottoja. Tuki
asemia tarvitaan tänne pari kolme, niiden toimintasäde 
on noin kilometrin verran ja asemaa kohden pitää olla 
ainakin kymmenisen käyttäjää.

Langaton verkkoyhteys vaatii oman antennin, joka 
asennuksineen maksaa n. 3500 mk. Kiinteä kuukausi
maksu on 250 mk, johon sisältyy nettimaksut ja sähkö
posti. Yhteys ei ole enää sidottu puhelimen käyttöön, 
se on aina valmiina ja erittäin nopea. Mäntsälän Säh
köstä asiaa esitellään esim. sivuilla www.msov.fi tai 
ianne.wickman@,msov.fi.

Näistä aiheista on kyläkokous ti 27.11. klo 19, johon 
kutsutaan Mäntsälän Sähkön edustaja. Lisäksi kokouk
sessa muodostetaan kylän mielipide lentokentästä.

Iltamat “Edullisesti Espanjaan” 3.11.

Kuva: Eija Hynninen

Jokainen matkalle osallistuja oli varmasti tyytyväi
nen reissuunsa. Paikalliset matkaoppaat ja  kokous- 
vieraat Kantrimamas sekä herrat Los Toros eivät 
jättäneet ketään kylmiksi. Espanjalaiset tuliset säve
let ja  taitavat tanssit säilyvät muistoissa pitkään. 
Maistuva paella kruunasi matkan.
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Lasten kerhotoiminta hyvässä vauhdissa

Nuorisoseuran sirkusleiri
Teksti: Tuula Heikkinen

Sirkuskerholaiset aloittivat syysloman kaksipäiväisellä 
sirkusleirillä. Mukana oli 32 lasta. Opettajina oli 
sirkusalan ammattilaiset Heikki Leppävuori ja Riikka 
Ästrand. Leirillä harjoiteltiin aluksi vartalon hallintaa. 
Sen huomattiin olevan erityisen tärkeää kun siirryttiin 
tekemään kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, erilaisia 
tasapainoilu juttuja ja hurjia trampoliinihyppyjä. 
SirkusColan joulunäytöksiä kannattaa tulla seuraa
maan koulun saliin 2. ja 9. joulukuuta.

Kuva: Niina Hietanen

Riikka opetti 
mimiikkaa, pallo
jen heittelyä ja  
diapolon käsitte
lyä. Jongleeraus 
sai ihailevia kat
seita ja  Riikka 
saikin tehdä use
aan otteeseen ’’his
sin ” diapololla.

Kuva: Niina Hietanen

Heikki Leppä- 
vuoren avustamat 
upeat lentokuper- 
keikat sekä voltit 
saivat suuren suosi
on ja  innokkaat 
taputukset.

Hyökäpartio
Teksti: Aija Ylitalo

Lippukunnan ’’synnytystuskat” alkavat olla takanapäin 
ja toiminnat omissa partiomaisissa uomissaan. 
Hyökäpartiossa kohtaavat Pikku Nasut, Metsot, Karhut 
ja Pikku Oravat. Sudenpentujen syksyn kohokohta on 
ollut iltanuotioretki, jolloin kaikki vuolivat 
makkaratikun. Sudenpennut ovat myös tunnistaneet 
kasveja, opetelleet karttamerkkejä, opiskelleet lauman 
nimessä esiintyvät eläimen elintapoja yms. Tulevat 
vartiolaiset ovat syksyn aikana ehtineet viettää yhden 
viikonloppuretken kerhotalolla. Tässä selitys kerho- 
talon öisiin valoihin. Retken aikana kumpikin lauma 
suoritti osan taitomerkkiä.
Itsenäisyyspäivänä on juhla ja partiolaisten 
lupauksenanto. Uudet partiolaiset saavat huivin eli 
meidän tapauksessa koko lippukunta. Sinulla on vielä 
mahdollisuus ostaa partiolaisten perinteinen adventti- 
kalenteri hintaan 25 mk. Lippukunta saa 10 mk jokai
sesta myydystä kalenterista.
Tavataan tapahtumissa! Partio takavasemmalle!

Partioviikko -
ote vartiojohtajan päiväkirjasta
Teksti: Anna-Riitta Simonen

27.-28.10.
Olemme juuri yöredulla täällä Hyökännummen kerho- 
talolla. Olisimme tosin mieluummin menneet metsään 
tai johonkin kämpälle, mutta lippukunnalla ei vielä ole 
sellaista. Me siis olemme Riskit partiomimmit, Hyökä- 
partion tyttövartio, se ainut ja oikea. Suoritamme Sala- 
poliisi-taitomerkkiä ja olemme tunnistaneet asioita ja 
esineitä haun, maun ja muodon perusteella. Aiomme 
tunnistaa sormenjälkiä ja ratkaista salakirjoitusta. Poh
dimme myös, mitä tulee tehdä, jos näkee rikoksen. 
Tämä kaikki huipentuu 4.11. järjestettävään Hiipivä 
Haamu-partiosalapoliisitaitokilpailuun.

Kokous 1.11.
Kokoonnumme aina torstaisin. Tänään valmistelimme 
Hiipparia. Teimme muun muassa hienon numerokyltin 
vartiollemme ja sovitimme vaatteita. Meidän tulee 
pukeutua kuin 1900-luvun alun työläisperhe. Yleensä 
me leikimme, opimme jotain uuttaja tutustumme eri 
tavoin partion maailmaan. Kerran teimme sarjakuvan 
partion perustajasta, Robert Baden-Powellista. Olem
me myös suorittaneet lupauksenantomerkkiä, johon 
kuuluu lippukuntaan ja partiotapoihin tutustuminen, 
päivän hyvät työt sekä partiolupauksen, -tunnuksen ja  - 
ihanteiden opetteluja omaksuminen.

Hiippari 4.11
Lähdimme aamulla Hyökkikseltä kohti kirkasta Helsin
kiä. Päivä alkoi ilmoittautumisella sekä lehdistötilai
suudella, jolloin aloimme tutkia erästä murhaa. 
Kiersimme yhteensä kuudella rastilla. Paras oli se, 
jossa teimme pienoiskatapultin kenkälaatikosta, 
muovihaarukasta, kumilenkeistä ja kahdesta klemma
rista. Maalissa meitä odotti loppuraportin täyttö. Kai
kista muistiinpanoista sekä sanelukoneen nauhoituk
sista oli hyötyä. Kilpailu oli todella kiva ja hauska, 
mutta myös jännittävä. Aiomme osallistua ensi vuonna 
uudestaan!

Perheliikuntaa Ohkolan koululla

Mäntsälän Voimistelijat aloittaa uuden aikuinen/lapsi 
liikuntaryhmän ti klo 18 -  18.30 alk. 8.1.2002. 
Ryhmä on tarkoitettu aikuiselle ja lapselle (lapsen ikä 
3 kk — 2 v). Perheliikuntaryhmä on lapsen ja aikuisen 
yhteinen, lauluin ja  leikein siivitetty liikuntahetki. 
Ohjaajana Irja Hemmilä, puh. 041 460 3236. 
Ilmoittautumiset toiminnanjohtaja Henna Tulkille 
puh. 040 513 7892 tai ohjaajalle ryhmän alkaessa.
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Kylän yrittäjiä esittelyssä

Ohkolassa toimii paljon yrityksiä. Suuri osa on pieniä 
yrityksiä, jotka työllistävät 1-2 henkilöä. Mutta on 
myös yrittäjiä, jotka varsinkin sesonkiaikoihin 
tarvitsevat työntekijöitä. Kyläsanomat esittelee nyt 
kuusi yritystä. Kaikkien yrittäjien yhteisenä toiveena 
on saada lähipalvelu toimimaan. Kustannuksia säästyy, 
kun ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan.

Jääkiekkomailojen varsiaihioita ja saunan 
laudepuuta
Teksti Auli Teppinen

Viljanviljelyn kannattavuuden heikkenemisen jälkeen 
Markku Saalon oli etsittävä uusia tulonlähteitä. Ratkai
suksi löytyi puutavaran jatkojalostus. Sahaustoiminta 
aloitettiin 1990-luvun alussa oman puutavaran 
sahauksella. Vuonna 1996 hän erikoistui pelkästään 
haavan sahaamiseen. Sahauksen, kuivatuksen ja 
höyläämisen jälkeen noin puolitoistametriset haapa- 
laudat menevät suomalaiselle jääkiekkomailatehtaalle. 
Käytettävän haapatukin on oltava ns. oksatonta 
tyvitukkia. Hyvän raaka-aineen saanti kotimaasta on 
kuitenkin ollut ongelmallista, tällä hetkellä suuri osa 
tuleekin Venäjältä ja Virosta.

Haavan hankinnan yhteydessä tarjottiin myös siperia- 
nlehtikuusta. Se on yhtä kestävää kuin painekyllästetty 
puutavara, mutta se ei sisällä ympäristölle vaarallisia 
aineita. Lehtikuusi on varastossa aihiona, joten siitä 
voidaan sahata ja tarvittaessa höylätä asiakkaan tar
peen mukaista puutavaraa. Käyttökohteita ovat esim. 
kattotuolit, terassit, kuistit ja  ulkoportaat, mutta onpa 
lehtikuusta haettu myös pirttikaluston raaka-aineeksi.

Markku Saalo kertoo: “Vuosi sitten yhdessä yhteis
työkumppanini, Jyrki Kososen kanssa päätimme käyn
nistää saunapaneelien ja lauteiden myynnin. 
Varastoissamme on haapa-, lämpökäsiteltyä haapa-, 
sekä tervaleppäpaneelia eri pituuksina, valmiiksi vii
den kappaleen nipuiksi pakattuna. Samoin on valmiiksi 
höylättyä laudepuuta sekä lisäksi erilaista listatavaraa. 
Lopuksi voin vain todeta, että vielä ehtii kunnostaa 
joulusaunan uusin paneelein ja lautein. Tervetuloa 
kurkistamaan mitä varastostamme löytyy.”

Markku Saalo, puh. 040 743 0068
Yhteistyö
kumppanit 
Markku Saalo 
ja
Jyrki Kosonen 
sirkkeli
sahauksella.

Kuva: Eija Hynninen

Ohkolan koti- ja pitopalvelu
Teksti: Ulla Hakanen

Ulla Hakanen kertoo:
- Yritys syntyi rakkaudesta kokkaamiseen. Huolella, 
hyvistä raaka-aineista valmistettu ateria on taidetta. 
Ruokalistan suunnittelu on luovaa työtä. Perustimme 
sisareni kanssa Ohkolan koti-ja pitopalvelun vuosien 
harkinnan jälkeen. Mietimme, että on hyvin palkitse
vaa olla luomassa juhlatunnelmaa ihmiselämän tähti- 
hetkiin. Samoin silloin, kun rakasta muistellaan. Yritys 
syntyi myös hieman protestiksi nykyistä alhaista eläke
ikää vastaan. Kun ihmiset elävät lähes 100-vuotiaiksi 
on meistä vähän hassua, että 6-kymppinen heitetään 
kiikkutuoliin sukkaa kutomaan.

Tällä hetkellä keskitymme pitopalvelutoimintaan, mut
ta lähivuosina laajennamme koteihin jaettaviin ateria- 
palveluihin, jos kiinnostusta on. Pidämme kunnia- 
asianamme tehdä ruoka alusta loppuun itse. 
Puolivalmisteita emme hyväksy. Mottomme voisi olla 
vaikka: Läskisoosikin on juhlaruokaa, kun sen valmis
taa rakkaudella ja perinteitä vaalien.

Rakennusmateriaalien imsiokäsittelyä
Teksti: Riitta Nordgren

Kuva: Eija Hynninen

Raimo Kesselin rakas harrastus on moottoripyöräily.

Raimo Kesseli asuu Ohkolassa Kannistontiellä. Hä
nellä on kaivinkoneurakointiyritys. Raimon yritys ali- 
urakoi kaivinkoneilla rakennusjätteiden esilajittelua 
Säkkiväline Oy:lle pääkaupunkiseudulla. Hänellä on 
töissä 7 miestä.

EU-säädökset ovat tuoneet mukanaan velvoitteita 
rakennusjätteen uusiokäsittelyyn; n. 80% kierrätetään -  
ennen jäte kulkeutui kaatopaikalle. Esim. puujäte 
haketetaan ja hyödynnetään lämpövoimaloissa, 
metallijäte menee sulattamoon, kaapelit, johdot yms. 
hyödynnetään. Lisäksi yritys kaivaa talonpohjia, tekee 
maanrakennustyötä ja purkaa vanhoja taloja. Raimo 
Kesselin tavoittaa numerosta 0400 532 539.
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Uusi Puusepänverstas kotitilan navetassa
Teksti: Eija Hynninen

Jouluiloa Niemisen Puutarhalta
Teksti: Eija Keski-Korpela

Timo Salminen on monitoiminen rakennusmies. 
Häneltä onnistuu talon rakentaminen perustuksista 
loppuviimeistelyyn laatoituksineen ja listojen 
asennuksineen. Lisäksi Timo on taitava muuraaja.

Timolla on kuitenkin haave, että tulevaisuudessa ra
kennustyön tekeminen jäisi taka-alalle ja  hän voisi 
hankkia elantonsa puusepän työllä. Tätä haavetta Timo 
onkin toteuttanut jo kahdeksan vuoden ajan. Hän on 
remontoinut lapsuuden kotinsa pihapiirissä olevaa 
navettaa ja nyt rakennus on esimerkillisesti uusiokäy
tössä ja siellä toimii Puutyö Timo Salminen. Verstaas
sa on monenlaisia puusepäntyössä tarvittavia koneita. 
Esimerkkinä tasohöylä, josta menee läpi 800 mm leveä 
esine, sopii hyvin vaikkapa pöydän kansien höyläyk
seen. Erikoisuutena sorvi, josta menee läpi 2,8 m kor
kea pylväs. Timo on puusepän urallaan tehnyt lauteita, 
jakkaroita, portaita ja monenlaista pikkunippeliä.

Tervetuloa tutustumaan! Puh. 040 515 5959.

Kuva: Jussi Hynninen

Yrittäjän on koetettava jatkuvasti keksiä jotain uutta 
ja  erilaista. Valitettavasti usein käy niin, että kun ke
hittää hyvän tuotteen tai mallin, se kopioidaan ja  vie
dään halvemman työvoiman maahan valmistettavaksi. 
Näin kävi kuvassa olevan saunajakkaran kanssa. Nyt 
kyseistä mallia valmistetaan Virossa ja  myydään pitkin 
Etelä-Suomea. Alkuperäisen tuotteen tuntee pohjaan 
niitatusta valmistajan käyntikortista.

Vuoden pimeimpään aikaan Niemisen puutarhan kasvi
huoneissa hehkuu joulutähtien lämmin punainen. Vielä 
muutama viilikö ennen joulua lähes hehtaarin ala on 
täynnä kasveja, sillä varsinainen joulukukka sesonki on 
varsin lyhyt. Jonkin verran joulutähtiä lähtee Helsingin 
kukkatukkuihin ja -kauppoihin pikkujoulun aikaan, 
mutta varsinaisesti huoneet tyhjenevät kymmenenä 
joulunalus päivänä. Kaikkiaan yli 100.000 kukkaa 
matkaa Niemisen puutarhalta eteläsuomalaisten joulu- 
iloksi, joulutähtien ohella hyasintteja, leikkotulppaa- 
neja sekä amarylliksiä, jotka ovat viime vuosina jatku
vasti kasvattaneet suosiotaan.

Toimitusjohtaja Markku Nieminen kertoo puutarhan 
toimivan pääosin perheyrityksenä jo kolmannessa pol
vessa. Ympärivuotisesti yritys työllistää Niemisen viisi 
sisarusta, veljenpojan sekä yhden ulkopuolisen työnte
kijän. Kevätsesongin aikaan puutarhalla työskentelee 
lisäksi neljä tai viisi kausityöntekijää.

Kevät alkaakin Niemisen puutarhalla heti joulun men
tyä; Jo joulukuun lopulla kylvetään ensimmäiset kesä- 
kukkien siemenet. Kylvöt jatkuvat aina kesäkuun puo
liväliin saakka. Toisin kuin joulusesonki, kesäkukkien 
myynti kausi on varsin pitkä, pidentyen jatkuvasti 
katettujen parvekkeiden yleistyessä. Niemisen puu
tarhalta lähtee kevään kuluessa etupäässä Helsinkiläi
siin kukkatukkuihin yhteensä 600.000 ryhmäkasvin 
tainta. Lajivalikoima kattaa kaikki yleiset ryhmä-, 
ruukku- ja  parvekekasvit.

Kuva: Eija Hynninen

Niemisen puutarhalla jouluvalmistelut alkavat jo  hei
näkuussa. Silloin saapuvat ensimmäiset joulutähden 
pistokkaat. Kuvassa puutarhuri Rainer Cario esittelee 
juuri kukkaan puhkeavaa joulutähteä.

Sähköalan palvelua omalla kylällä
Teksti: Eija Hynninen

Sähköasentaja Seppo Savela tekee päätoimisesti sähkötöitä VR:lle. Lisäk
si Seppo haluaa palvella oman kylän väkeä. Toiminimellä sähkötöitä 
tekevällä Sepolla on paljon töitä, mutta pienellä viiveellä hoituvat sähkö- 
suunnitelmat, uudet asennukset sekä korjaustyöt.

Seppo Savela asuu Eerola-ICortistotien varrella ja hänet tavoittaa parhaiten 
käsipuhelinnumerosta 050 517 7458.

7



Syksy tuo punatakit metsiin

Teksti ja  kuvat: Kari Aunola

Varma syksyn merkki on, kun viikonloppuaamuna 
näkee puna-asuisten hirvimiesten astelevan pellon
reunaa tai metsätietä pitkin kohti passipaikkaansa. 
Ohkolan alueella nämä miehet, mukanaan myös yksi 
nainen, ovat paikallisen yhdistyksen eli Ohkolan 
Metsästysseuran jäseniä. Metsästysseuran jäsenistä 
lähes kolmasosa ottaa osaa hirvijahtiin. Hirven- 
metsästäjät aloittavat jokasyksyisen urakkansa loka
kuun alkupuolella ja sitä kestää joulukuun puoliväliin 
saakka. Metsästys on harrastus, johon yhtenä osana 
kuuluvat tietenkin syksyiset jahtipäivät. Aktiivinen 
harrastaja kylläkin kuluttaa vapaa-aikaansa harrastuk
sensa parissa monin eri tavoin pitkin vuotta.

Maanomistajien merkitys metsästykselle

Metsästystoiminnan edellytyksenä on riittävien maa- 
alueiden käytettävyys. Ohkolalaiset maanomistajat 
ovatkin kautta aikain suhtautuneet hyvin myönteisesti 
metsästykseen ja riistanhoitoon ja ovat tehneet 
metsästysseuran kanssa sopimukset maidensa käytöstä 
näihin tarkoituksiin. Säädökset edellyttävät 
hirvenmetsästykseltä vähintään 1000 hehtaarin yhte
näistä metsästysaluetta. Meillä Ohkolassa alue on mo
ninkertainen, ulottuuhan se Kivilamminsuon alueelta 
Arolaan saakka. Metsästäjät hoitavat alueensa riista
kantoja ja pyrkivät näin suojelemaan uhanalaisia lajeja 
ja säätelemään liian suuriksi paisuvien lajien kantoja. 
Metsästäjät metsissä liikkuessaan toimivat läsnäolol
laan myös alueiden ’’vartijoina” ja osaltaan estävät 
ilkivaltojen teon ja roskaamisen, jota tänä päivänä 
tapahtuu yhä runsastuvassa määrin.

Riistanhoitoa

Metsästäjät haluavat riistan voivan hyvin. Ohkolassa 
riistalle tarjotaan vuosittain satoja kiloja mm. viljaa ja 
heinää. Erityisesti hirvieläinten kaipaamia riistapeltoja 
kylvetään keväisin useita. Niistä riittää ruokaa pitkälle 
talveen. Hirvet kaipaavat ravintonsa ohella myös suo- 
laaja hakevat sitä usein valtateiden varsilta. Siksi met
sästäjät vievätkin vuoden aikana lukuisia nuolukiviä 
metsiin, jotta hirvet eivät viihtyisi liiaksi teiden varsil
la.

Ampujalta vaaditaan harjoittelua

Hirvi on suuri eläin ja sen metsästyksessä tarvitaan 
järeitä aseita. Siksi metsästyksen turvallisuuteen kiin
nitetään erityisen paljon huomiota. Yhtenä tärkeänä 
tekijänä on huolellinen ja  tarkka aseenkäsittely. Se on 
mahdollista oppia vain säännöllisellä harjoittelulla. 
Ohkolan hirviporukkaan aikovat metsästysseuran jä
senet kokoontuvat joka kesä noin kymmenenä iltana 
Hirvihaaran ampumaradalle harjoituksiin. Harjoitus-

tulokset kirjataan ylös ja ne kertovat porukalle ja kul
lekin henkilökohtaisesti ampumisen tason.

Hirvijahtiin ei voi osallistua ellei suorita lain edel
lyttämää ampumakoetta. Se pitää suorittaa onnistu
neesti läpi vähintään kerran kolmessa vuodessa, mutta 
monet haluavat suorittaa sen joka vuosi. Tarkat ja 
harkitut laukaukset ovat osa hirvijahdin turvallisuutta 
ja niillä taataan nopea ja  kivuton saaliin lopettaminen.

Johdettua seuruemetsästystä

Hirvijahti toteutetaan 
Ohkolassa
seuruemetsästyksenä.
Seuruemetsästyksestä 
on lainsäätäjä laatinut 
omat pykälänsä, joita 
on noudatettava. Käy
tännössä tämä tarkoit
taa, että hirviporukkaa 
johtaa jahtipäällikkö, jonka ohjeita on noudatettava. 
Jahtipäällikkö mm. tarkastaa, että osallistujien aseet ja 
muu varustus on niin kuin pitääkin, ampumakoe on 
suoritettuja metsästyskortti maksettu.

Yksi jahtipäällikön tärkeä tehtävä on vastata jahti- 
tapahtuman turvallisuudesta. Jahtipäällikkö määrää 
henkilökohtaisesti kullekin metsästäjälle passipaikan. 
Passipaikalta ei poistuta ilman lupaa ja viereisten 
passien kanssa tarkistetaan ampumalinjat. Tarkempia 
ohjeita voi jahdinjohtaja antaa jahtipäivän aikana 
VHF-puhelimella, joka on jokaisen metsästäjän 
taskussa.

Hirvitorni luo turvallisuutta

Moni ohkolalainen on varmaankin huomannut 
Keravanjärventien varressa Kivisillan tienoilla pellolla 
olevan hirvitomin. Tämä tornihan on ollut paikoillaan 
varmaan jo parikymmentä vuotta. Hirvitorni nostaa 
ampujan maastosta ylös siten, että ampuminen on huo
mattavasti turvallisempaa kuin maan pinnalta käsin. 
Tomista ammuttu kuula osuu ylhäältä viistosti kohtee
seen. Mahdollinen ohilaukauskin uppoaa näin ollen 
lyhyen matkan päässä maahan eikä aiheuta taustalla 
oleville ihmisille tai rakennuksille vaaraa. Tomista 
ammuttaessakin pidetään tarkasti huoli ampuma- 
linjoista, eikä koskaan ammuta talojen yms. suuntaan. 
Hirvimiehet ovat rakentaneet metsästysalueelleen lu
kuisia torneja suoalueille ja hakkuuaikkoihin, joissa 
niistä saatava hyöty on suurin.

Taimikkovahingot

Maaliskuussa metsästäjät suorittavat koko maassa 
hirvilaskennan. Hirvilaskennan tulosten perusteella



viranomaiset määrittelevät kaatolupien määrän. Yksi 
hirvenkaatolupien myöntämisen perusteista on hirvien 
metsille aiheuttamien vahinkojen kohtuullisena pitämi
nen. Vaikka vahinkoja ei voida mitenkään täysin estää, 
on hirvikannan säätelyllä tärkeä merkitys metsätalou
delle. Siksi hirviseurueelle myönnetyt kaatoluvat pyri
tään käyttämään mahdollisimman tarkoin hyväksi. 
Ohkolan hirviporukka on onnistunut tässä tavoitteessa 
vuosittain lähes 100-prosenttisesti.

Hirvi on vaeltava eläin. Vaikka taimikkovahinkoja 
tekevää kantaa paikallisesti vähennettäisiin hyvinkin 
merkittävästi, tulee paikalle nopeasti vaeltavia yksi
löitä. Erityisesti loppusyksyn aikana tulee Ohkolan 
alueellekin rannikolta hirviä talvehtimaan. Talvehtivat 
hirvet kerääntyvät usein suuriksi laumoiksi ja ne voivat 
aiheuttaa lähes totaalisen tuhon mänty- ja koivuistutuk- 
sille.

Koirat helpottavat jahtia

Monet maassamme toimivista 
hirviseurueista harjoittavat 
ajoketjumetsästystä. Tällöin niin 
sanotut ajomiehet pyrkivät ääntä 
ylläpitäen saamaan hirvet liik
keelle kohti ampumaketjua.
Ohkolan hirviporukka on jo 
pitkään käyttänyt apunaan ns. pysäyttäviä hirvikoiria. 
Nämä pystykorvat pyrkivät haukkumalla pitämään 
hirvet paikoillaan ja rauhallisina. Tällä tavoin koiran- 
ohjaaja voi päästä ampumaetäisyydelle tai hän voi 
yhdessä koiran kanssa ohjata hirviä varovaisesti kohti 
passilinjaa. Näin voidaan helposti varmistua siitä, että 
ammutaan valikoiden vain haluttuja yksilöitä.

Koirat ja niiden ohjaajat ovat myös verraton apu 
haettaessa liikenteessä loukkaantuneita hirviä. Maas
tonsa hyvin tuntevat metsästäjät ovat parhaat asian
tuntijat kun virkavalta pyytää apua sysimustana vesi- 
sateisena yönä selvittämään kolaripaikalta poistuneen 
sorkkaeläimen kohtaloa. Pyrkimyksenä on nopeasti 
lopettaa eläimen kärsimykset, ja ketkäpä muut siihen 
paremmin soveltuisivat kuin paikalliset metsästäjät.

Sienestäjätkin sopivat metsään

Monella sienestäjällä saattaa olla epätietoisuutta siitä, 
voiko hirvijahdin aikana käyskennellä turvallisesti 
metsässä. Hirvimiesten kannalta on tietysti parasta, jos 
sienestäjät ja muut metsässäliikkujat pukeutuvat sopi
van värikkääseen asuun. Tällöin heidät on helppo ha
vaita ja metsästäjä voi tiedottaa puhelimellaan asiasta 
tovereilleen. Hirvijahdin alue päätetään joka jahtiaamu 
erikseen ja se voi ja yleensä muuttuukin päivän kulues
sa. Jos haluaa tietoa alueista, joissa ei kyseisenä päivä
nä olla jahdissa, kannattaa asiaa kysäistä hirvimiehen 
kohdatessaan. Metsämiehet eivät toki halua, että sieni- 
ja marjaretket jäisivät heidän takiaan tekemättä.

Sekalaisia

Ohkolan Nuorisoseuran talon varaukset ja esittelyt 
hoitaa Helena Liimatainen puh. 040 766 4539.

• ® # o

Sirkuskerholaiset vanhempineen tekee teatteriretken 
Helsinkiin Kaapelitehtaan pannuhuoneelle su 16.12. 
Esitys on Hurjaruuthin ” Talvisirkus Säde”. 
Lippuvaraukset kerhojen kautta.
Vapaita paikkoja voi tiedustella 2.12 mennessä 
puh. 050 593 9683/ Eija Hynninen.• • • •
Kirjastoauto pysähtyy maanantaisin Öljymäen kohdal
la Sepän pajan pihassa klo 18.20-18.50.

Lahjavinkki!
Ohkolan Nuorisoseu
ran julkaisema kirja 
kertoo Ohkolan histo
riasta ja näytelmä- 
harrastuksesta sadan 
vuoden ajalta. Kirja 
on myynnissä 
yhteismyyjäisissä 
15.12. ja sitä voi ostaa 
myös Mäntsälän kirja
kaupoista.
Hinta 120 mk.

Atk-kurssin antia

Kädessäsi oleva Kyläsanomat on marraskuisen atk- 
kurssin tuotos. Tämä on ensimmäinen Kyläsanomat, 
jonka olemme itse tehneet oikealla taitto-ohjelmalla. 
Atk-kouluttaja Kari Rantala piti seuratalolla 20 tunnin 
kurssin tekstin-ja kuvankäsittelystä sekä taittotyön 
teknisestä toteuttamisesta. Kurssi oli ensimmäinen 
kylähankkeen järjestämä koulutus ja siellä oli 10 opis
kelijaa. Lisäoppi antoi uutta intoa Kyläsanomien teke
miseen. Vuodelle 2002 on suunnitteilla teemapäiviä 
mm. kuvankäsittelystä ja taittamisesta. Jos olet kiin
nostunut lehden tekemisestä ja kursseista, seuraa pai
kallislehtien seurapalstoja ja ota yhteyttä lehden toimit
tajiin.

Myytävänä asuntovaunu Adria 460 vm-89. Priimus- 
vesikiertolämmitys, sähköpatruuna, wc ja 2x renkaat. 
Hp. 20 000 mk. Puh. 050 517 7458/ Savela.

Etsitään tonttia Ohkolasta 5 mk säteellä koululta Vi-2 
ha. Puh. 050 517 7458/ Savela.
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Lukijan kynästä

Aina valmiina

vastustamisesta. Kaikkihan me tiedämme, että lapsilla 
välillä tulee näitä vähemmän järkeviä välähdyksiä, 
jolloin, yleensä porukalla, tehdään hölmöyksiä. Lapset 
ovat lapsia, mutta aikuisten tulisi muistaa puolestaan 
olla aikuisia.

Partiotoiminta on iloksemme alkanut yhteisössämme. 
Juuri varhaisnuorten toiminta on äärettömän tervetul
lutta. Kaikenlainen tuki ja kannustus on tärkeää ja 
motivoi innostunutta joukkoa eteenpäin.

Joulun lähestyessä voisimme pysähtyä seimen äärelle 
ja ajatella, että olisimme aina valmiina näkemään ihmi
sen. Jokainen on arvokas sellaisenaan. Tässä ajassa 
olemme niin herkästi aina valmiina kiirehtimään asioi
den edelle. Pienen ihmisen tulee pian kasvaa leikki
väksi, osaavaksi, taitavaksi. Koululaisen tulee äkkiä 
pärjätä itse, voittaa kisat ja uskaltaa. Nuoren on seis
tävä omilla jaloillaan ’’heti”, aikuistuttava nopeasti ja 
itsenäistyttävä riippumattomaksi kenestäkään. Aikui
sen on mahdollisimman aikaisin harkittava vuorottelu
vapaata tai varhaiseläkettä, nopeasti saavutettava titte
lit ja statukset sekä toisaalta peitettävä ikääntymisen 
merkit. Vanhuksen on vaiettava tahdottomaksi ja  tun
teettomaksi sekä vetäydyttävä yksinäisyyteensä hiljaa 
eläjäksi.

Vai voisimmeko maltillisesti eläen olla aina valmiina? 
Olemmeko valmiita näkemään lapsuuden ainutkertai
suuden ja  sen tähden suojelemaan sitä rauhalla ja 
rakkaudella aikaa antaen? Olemmeko valmiita luke
maan koululaisen omia taipumuksia ja kannustamaan 
aidon, leikkivän lapsuuden herkkää jatkumista mah
dollisimman pitkään? Olemmeko valmiita kulkemaan 
nuoren rinnalla kannustaen löytämään omia mahdolli
suuksia ja näkemään mielekkyyttä elämässä yhdessä 
eläen? Olemmeko valmiita rohkaisemaan aikuista 
kokemaan työniloa ja kokemusta jakaen tekemään 
työtä ja tehtäviä sekä huolehtimaan ikääntymisestään? 
Olemmeko valmiit rakastamaan ja arvostamaan van
husta, joka kulkee kohti elämän iltaa?

Elinkaaren aikana jokainen ikä on yhtä arvokas ja tär
keä. Jokainen ikä on suojelun ja rakkauden arvoinen.

Ihmisläheistä Joulua! Mallu Koponen

Hyviä ja huonoja välähdyksiä

Kyläilta ilkivallan tiimoilta oli hyvä ja mielenkiintoi
nen. Hienoa nähdä, että yhteisöllisyyttä 
ja halua laajaan vastuunkantoon vielä löytyy. Toki 
hieman yllätti paikanpäällä, kun tajusin, että kaiken 
takana oli jokin erityinen tapahtuma. Siitä olisi ehkä 
jonkun pitänyt selittää heti alussa jotakin, nyt tietoa 
tuli tipotellen ja asioista tietämätön oli ihmeissään.

Kun puheet ja tunteet viittasivat aika paljon tähän yh
teen tiettyyn tapaukseen, jäi monta tärkeätä asiaa mie
lestäni käsittelemättä. Olisi ollut paikallaan puhua 
enemmänkin yleisesti ikivallasta ja sen

Itse kiinnitin viime talvena huomiota kylän teiden var
silla olleisiin aurauskeppeihin. Ne tuntuivat 
olevan kovin irtonaista ja lentävää tavaraa. Lapsi ei 
osaa ajatella, että hänen tekemisillään on 
kauaskantoisia seurauksia, aikuisen tehtävä on siitä 
kertoa. Kyllä jokainen ohikulkija voi huomauttaa 
ventovieraallekin lapselle, jos tämä on irrottelemassa 
aurauskeppejä. Ja jos sanaa ei uskota, voi lapselta 
kysäistä, että kenenkäs tyttöjä/poikia sitä ollaan. Yllät
tävän pienetkin lapset vastaavat joskus aikuiselle hyvin 
rumin sanakääntein, mutta ei haukku haavaa tee! Ol
kaamme me aikuiset siis aikuisia, rakastavia mutta 
myös rajoittavia - sillä tavalla annamme lapsille oikeu
den joka heille kuuluu, oikeuden olla lapsia.

Oli muuten mukavaa kuulla lainvalvojan sanovan, että 
lain määräyksiä saa tulkita tervettä järkeä käyttäen. 
Silloin kun Muijan lapset olivat pieniä, oli suhde lakiin 
kirjaimellisen tarkka, terve järki tuntui täysin kielle
tyltä. Mukavaa, kun maailma kehittyy myös parem
paan suuntaan!

Ja niitä hyviä välähdyksiä minä ehdottomasti perään
kuulutan nyt, kun ollaan taas pimeässä talviajassa: 
KÄYTTÄKÄÄ HYVÄT IHMISET HEIJASTIMIA!!! 
Silloinkin, kun lenkkeilette katuvaloalueella. Tämmöi
nen vanhempi naisihminen ei auton ratissa ollessaan 
huomaa mustiin pukeutunutta heijastimetonta kulkijaa 
iltapimeällä vaikka kuinka olisi katuvalotkin. Heijastin 
voi siis pelastaa sinut joutumasta Mökin Muijan auton 
ruuaksi! Halpa henkivakuutus.

Mökin Muija

Työsuorituksia

Sähköalan työt
Seppo Savela
Eerola-Kortistotie 27, Ohkola 
puh. 050 517 7458

Korjaus-ja pukuompelua
Helena Liimatainen 
Ohkolantie 445, Ohkola 
puh. 040 558 4002

Fysioterapiaa ja hierontaa

Kirsi Lindgren 
Kaivolantie 9, Kellokoski 
puh. (09) 286 617

Eija Hynninen
Eerola-Kortistotie 161, Ohkola 
puh. 050 593 9683

Lumenaurausta
Ilkka Allonen 
Ohkolantie 288, Ohkola 
puh. 0400 499 785

Rakennusalan palvelua
Timurak Oy/ Reino Nyqvist, 
Riistapolku 15, Kellokoski 
puh. 0400 808 473
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OHKOL A-HY ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  & T L a in io
soratoimitukset
maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo

KAIVUUMLVELIJ IM ! OY
ARI SÄILIÖ, OHKOLA 

Puh. Ö400 217 150

KATUKEITTIO VÄLI PALA
Vmmhm Valtatie, ICellekoski

( m )  2 8 2  w m

Avoinisti ¡oksi p<iiw«s 10 .3#-22 .0@  
Elintarvikkeet, Grillituotteet, 

Veikkaus |a  Lo tto

Houipudlsta koneurakointia
kaivinkone
metsäperävaunu
aeraos- ¡a  hlekoiimkalusto

Inri Säijäiä 0400 499 614

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

O H K O L A N  
K O T I -  J A  
PITOPALVELU
Puh. 019 6889 171

RAUDOITUS & RAKENNUSPALVELU ESKELINEN

- Raudoitteiden asennus 
- Pientalojen ilmastointiasennukset 

- Laatoitustyöt (pientalojen)
- Rakennuspalvelut

Eerola-Kortistotie 101 Puh. 0400 934 398
04530 Ohkola Fax (019) 688 9107

Henkilöstö-ja asiantuntijapalvelut
• 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- j a korj ausrakentaminen

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035
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KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

I
KOULUTETTU

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssii| talo, Mäntsälä)
PUH. (019) 6871 513

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

Omaeläkkeellä täydennät 
omaa tai puolisosi eläketurvaa
Hannu Saastamoinen (019) 6886 165 

Markku Seppä 0400 921 332

m TAPIOLA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4,

Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

P S-B ussi Oy, Puh. (09) 292 1122,
0400 453 490

Into Saarinen ja A rto  Peltomäki

VANHA YHDYSTIE 3,04430 JÄRVENPÄÄ 

PUH. (09) 271 3663, FAX (09) 271 3677 
- Erikoisosaamisemme Saab Volvo Renault

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SSMUA

Anneli Eerola Kari Peussa
(019) 6889 027 (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

L A S I - L I N D B E R G

Kaukotie 16 
04400 JÄRVENPÄÄ 

Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

Puh. (09) 283 969

/ taksi'

¡e i:1 +8
henkilön

auto

i Ilk k a  Juvonen
1 O H K O L A

6 (019) 6889 1401 
0400 304 676N J

Järvenpään
KUKKATALO
ALHONTIE 6, 04430 JÄRVENPÄÄ 
P. (09) 279 7070, FAX (09) 291 9374 
ARK. 8-20, LA 8-18, SU 9-18

PUUSEPÄNT/ÖT-SAUNAT-PORTAAT-YAAS

Puutyö Timo Salminen
Aittomaentie 29 
04530 OHKOLA 
040-515 5959 
019-688 9029
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