
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

Tunnistatko tämän maiseman kylästämme?

• Kylähankkeen työntekijä Sinä Rasilainen esittäytyy
• 1.3.2002 Mäntsälän kapinan 70 -vuotismuisto]uhla
• Uusjakokunnan vaiheita
• Paljon talvisia tapahtumia



Pääkirjoitus

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Ohkolan kylää on kiitetty sen aktiivisesta vapaaehtoistyöstä. On luotu harrastusmahdollisuuk
sia, urheilua, yhdessäoloa ja  kulttuuria. Kaikki toiminta vaatii suunnittelua ja  valmistelua. Ide
ointi on ilmaista, muu toiminta vaatiikin enemmän jo omaa aikaa ja usein myös rahaa. 
Jokainen meistä on törmännyt siihen ettei ole aikaa tai mahdollisuuksia toteuttaa ideoitaan. 
Hankkeiden alulle pano ja organisointi vaatii usein virka-aikaan tapahtuvia toimia. Yksi iso 
kysymys on usein kustannusten kattaminen ja  rahoituksen hankkiminen. Kun kyse on vieläpä 
vapaaehtoistyöstä, ei voida olettaa että ansiotyön kustannuksella hoidellaan yhteisiä asioita.

Nyt Ohkolan kylän asukkaille avautuu uusi mahdollisuus toteuttaa erilaisia hankkeita ja pro
jekteja. Uuden kyläasiainhankkeen ansiosta meille on palkattu työntekijä, Sinä Rasilainen. 
Pääsääntöisesti kyläasiainhenkilö hoitaa asioita, jotka koskettavat kaikkia kyläläisiä.

Maailmaamme mullistavat isot asiat. Elämäämme vaikuttavat suuret kuviot, Euroopan ja koko 
maailman laajuiset tapahtumat. Tavallisen tallaajan vaikutusmahdollisuudet niihin ovat rajalli
set. Olkoon lama taikka nousukausi, lähiympäristömme on hyvin tärkeä tekijä hyvinvointiim- 
me. Lähiympäristöömme me pystymme vaikuttamaan. Laitetaan henkilökohtaiset suhteet mui
hin kylän asukkaisiin kuntoon. Otetaan osaa yhteisiin tapahtumiin, talkoisiin ja juhliin. Kan
netaan kaikki osaltamme vastuuta lapsista, nuorista, aikuisista ja  vanhuksista. Autetaan luon
toa pysymään puhtaana ja mahdollisimman monimuotoisena. Listaa voisi jatkaa paljonkin, 
mutta tärkeintä on että kukin meistä tekee joitain asioita koko Ohkolan kylän asukkaiden hy
väksi.

Toiminta vaatii myös rahaa. Varainhankinta koko kylän yhteisiin tarpeisiin on kaikkien kylä
läisten asia.

Yksi kyläasiainhankkeen työntekijä ei voi tehdä kaikkea.
Kaikkien kyläläisten yhteisillä ponnisteluilla saamme varmasti paljon hyvää aikaiseksi.

Seuraavat lehdet ilmestyvät maaliskuussa 2002 (aineisto toimitettava 28.2.2002 mennessä) ja toukokuussa 2002 (aineisto
toimitettava 30.4.2002 mennessä lehden laatijoille).

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@ surfeu.fi 
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta 

Heli Allonen 040 763 8911, Eija Hynninen 050 593 9683, Eija Keski-Korpela 044 364 4764, 
Irene Saalamo 040 552 0608, Riitta Taari 040 584 1819, Tarja Tallberg 0400 992 335.

Kansikuva: Eija Hynninen
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50 mk/vuosikerta.

Tilaukset lehden laatijoille.
Lehden taitto:Lehtitoimikunta Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy. Jakelu: Yhdistysaktiivit.

Matti Vuori



Ajankohtaista

Tapahtumia

Koko kylän yhteinen laskiaistapahtuma Öljymäellä 
laskiaissunnuntaina 10.2. klo 11. Buffetista 
hernerokkaa, kahvia ja pullaa. Järj. Nuorisoseura.

Kasvattajailta ke 13.2. klo 18.30 kunnan valtuusto
salissa. Esitelmöitsijänä perheneuvoja Saara Kinnunen. 
Illan aiheena “Kannaatko kasvattaa?”

Rusettiluistelua koulun luistinradalla ystävänpäivänä 
to 14.2 klo 18 alkaen.
Puffetti ja arpajaiset. Järj. 4b luokka perheineen

Mäntsälän kapinasta tulee kuluneeksi helmikuussa 
70 vuotta. Pe 1.3.2002 klo 19.00 Ohkolan Ns-talol-
la poliittisen historian ja sotahistorian tutkija Mart
ti Turtola luennoi aiheesta ’’Miksi Mannerheim vai
keni koko kapinaviikon ajan”. Tilaisuuden alustaa 
fil.maist.
Martti Bläfield. Juhlava kahvitarjoilu ja  keskustelua. 
Järj. Kylätoimikunta.

Kansainvälisen naistenpäivän (8.3) innoittamana 
Hyökännummen kerhotalolla vietetään naisten takka- 
aamua la 9.3 klo 10-12.00. Ohjelmassa aamupala, 
hiljaisuus, rupattelu sekä hetki itselle. Järj. seurakunta

Lasten konsertti su 10.3 klo 16 koulun liikunta
salissa. Lasten orkesteri Kengurumeininki viihdyttää 
tunnin ajan. Konsertti on suunnattu 2-10-vuotiaille. 
Liput 6 euroa. Puffetti. Järj. 4b lk. perheineen. Lippuja 
ennakkoon: Sari Ylitolva 040 587 0001 ja Päivi Lin
dell (019) 6889 279.

Jo perinteeksi muodostunut pääsiäislounas tarjoillaan 
Nuorisoseuran talolla pääsiäispäivänä 31.3

Kokouksia

Kylän uusjakokunnan osakkaiden sääntömääräinen 
kokous to 7.2. klo 19.00 Ns-talolla. Kokouksessa pää
tetään osakunnan maa-alueiden (Hietapärrä, Öljymäki, 
Myllypalsta, Hyökännummen soramonttu) kohtalosta 
ja valitaan uudet toimitsijat. Osuuslukujen ja äänioike
uden tarkistus kokouspaikalla klo 18.00 alkaen. 
Kokousasioista enemmän sivulla 6.

Ohkolan Nuorisoseuran vuosikokous su 24.2. klo 18
Ns-talolla. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2001 
toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita! T: Johtokunta

Hyökäpartion kevätkokous 27.3. klo 18.00
Hyökännummen kerhotalolla.
Pikku-Oravilla ja  Karhuilla ei ole silloin laumailtaa.

Kylähanke tiedottaa

Ohkolan kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen esittäytyy 
kyläläisille nuorisoseurantalolla 5.2.2002 klo 
18.30. Mukana hankkeen päärahoittaja Sampo ry:n 
toiminnanjohtaja Hannu Vaahtoranta. Tule tutustu
maan kylän projektihenkilöön ja juomaan kahvit 
runebergintortun kera!

Ohkolan kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen 
tavoitettavissa Ohkolan nuorisoseurantalolla 
tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-15.00. Sinan 
tavoitat myös puhelimitse numeroista (019) 6889 
241 tai 0400 428 539. Voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteella sina.rasilainen@luuklcu.com. 
Ota rohkeasti yhteyttä kylää koskevissa asioissa!

Tarvitsetko kopiokonetta?
Kaipaatko tietoa internetistä?
Ohkolan nuorisoseuran tietokoneen internetyhteys 
ja kopiokone käytettävissäsi kyläasiainhankkeen toi- 
mistoaikoina tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-15.00. 
Kulujen peittämiseksi internetin käytöstä peritään 
0,50 €/15 min ja tulostamisesta 0,20 €/tuloste. 
Kopiokoneen käytöstä perimme 0,20 €/kopio. 
Tuothan tas arahan!

Talviliikuntaa

Okan Mestaruushiihdot la 9.2. kello 15.00
Ohkolan seuratalon maastossa.
Perinteinen tyyli, kaikki sarjat.
Ilmoittautuminen kello 14.30 alkaen 
Säävaraus

Hirvenhiihto la 2.3. kello 10.00
Ilmoittautuminen klo 8.00-10.00 Ohkolan seuratalolla. 
Osanottomaksu 9 *. Matka n.15-20 km, joka hiihde
tään 4-6 km reitillä kolme kierrosta. Säävaraus. 
Tapahtuma vaatii runsaasti talkooväkeä. Tallcooväelle 
palaveri la 16.2. kello 15.00 Ohkolan seuratalolla, 
mikäli lumitilanne näyttää sille, että hiihto voidaan 
järjestää.

Valaistulla ladulla seuratalon lähimaastossa valot 
palavat joka päivä klo 21.00 asti, kun latu on hiihto- 
kunnossa.

Luistelukaukalo on valvotusti avoinna iltaisin ja 
viikonloppuisin 1.2 lähtien.

Marianpäivän tiepuolihiihto/kävely su 17.3
klo 11-14 seuratalolla ja Hyökännummen kerho- 

talolla.
Buffetti. Klo 12 perheviesti-kilpailu jos on lunta.
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Seurojen toimintaa

Ohkolan Nuorisoseuran toimintaa

Kokkikerho 1-4 luokkalaisille keskiviikkoisin 13.2.- 
27.3. (ei vk 8) klo 16-17.30 Ns-talolla. Yhteensä kuu
della kerhokerralla tehdään erilaisia välipaloja, leivo
taan yms. ja nautiskellaan tuotoksista. Ohjaaja: Katri 
Meriläinen. Ilmoittautumiset pe 8.2. mennessä ohjaa
jalle puh. ( 019) 6889 175. Max. 12 kerholaista.

Maanantaisin kokoontuvat seuraavat tanssiliikunta- 
ryhmät seuratalolla
Klo 16.30-17.20 7-12 -vuotiaiden kansantanssi ryh
mä. Ryhmään mahtuu kevätkaudeksi uusia tyttöjä ja 
poikia.
Klo 17.30-18.10 Vesselit ja 18.15-19 Hansvilit mo
lemmat ryhmät on alle kouluikäisille tarkoitettuja. 
Ryhmä jaettiin syksyllä kahtia, kun lapsia oli niin pal
jon. Nyt molempiin ryhmiin mahtuu muutama uusi 
kerholainen.
Tiedusteluihin vastaa ryhmien ohjaaja Eija Hynninen 
050-5939 683

Sirkuskerhot jatkavat tiistaisin ja torstaisin koulun 
liikuntasalissa klo 14.45-15.45. Lisäksi lauantai 
harkkoja kevään aikana.
Ryhmät ovat täynnä, mutta jonotuslistalle voi haluk
kuutensa ilmoittaa. Pyrimme käynnistämään kevään 
aikana uuden alkeisryhmän, kunhan ohjaaja asia järjes
tyy. Ohjaajakoulutusta nuorisoseuran kautta. Kyselyi
hin vastaa Karita Laisi 050 3577 243 tai Tuula Heikki
nen 040 5248 471

Kansainvälisiä leirejä
Ohkolan nuorisoseuralle on tarjottu seuraavanlaisia 
kansainvälisiä yhteyksiä:
Etsimme neljää 15-17-vuotiasta nuorta, sekä yhtä 
ohjaajaa osallistumaan Ranskassa järjestettävälle työ
leirille heinäkuussa 2002. Etsimme lisäksi kuutta 12- 
14- vuotiasta nuorta ja kahta täysi-ikäistä ohjaajaa 
osallistumaan kolmen maan (Ranska, Saksa, Suomi) 
leiriryhmävaihtoon. Kesällä 2002 leiri järjestetään 
Ranskassa, v. 2003 Saksassa ja v. 2004 Suomessa. 
Kiinnostuksesi voit ilmoittaa helmikuun 15. mennessä 
Sinä Rasilaiselle p. (019) 6889 241, häneltä saa myös 
lisätietoja.

Ohkolan koulun kuulumisia

5.2. Koulutulokkaiden ilmoittautumispäivä 
7.-8.2. Kinkerit koululla (kouluaikaan)
14.2. Hirvihaarassa koulujen väliset hiihtokilpailut

Oka tiedottaa:
Seuran jäsenmaksuja korotettiin vuodelle 2002. Ne 
ovat henkilöjäseneltä 6 €  ja jäsenperheeltä 15 € . 
Jäsenmaksujen korotus johtuu suurelta osin lisäänty
neistä käyttömenoista mm. ladun valaistuksesta sekä 
järjestysmiestulojen poistumisesta.

Diakoniapiirin toimintaa

Eläkeläisten virkistyspäivä Nuorisoseurantalolla joka 
kuukauden kolmas keskiviikko 23.1, 20.2, 20.3 ja 17.4 
klo 12-15. Kyytiä tarvitsevat voivat soittaa p.019-6889 
240 virkistyspäivän aamuna klo 8 lähtien. Ohjelmaa ja 
yhdessäoloa arpajaisten ym. toiveiden mukaan, ruokai
lu 4 euroa.

Virsilauluilta to 7.2 klo 18.30 Hilkka ja Tapani 
Rautasuolla, Eerola - Kortistotie 407.

Kinkerit to 21.2 klo 18.30 Hyökännummen kerho- 
talolla.

Halloo,Halloo.... „Lappi kutsuu!
Teksti : Tapio Rantanen

Olen lährössä Inton kanssa taas sinne Lappiin. 
Mennää Inton onnikalla.
Aateltii lähtee 02.08.02 klo neljä. Takisin tullaa 
08.08.-02 ehtoolla. Paikat täytetää 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumismaksu on 67 EUR. Se tarttee tuora 
palaveri! tai tällätä seuran tilille.
Ollaa menossa taivastelemaa niitä Muotka-tuntureita. 
Siellähää onkii mahrottoman hienot paikat ja maise
mat. Alue on oikein tunturivaelluksien mekka, arvelee 
jokku.
Tuleeki sellanen oikee vaellus ku voi mennä pitkin 
tunturia. Tarttee suunnistaa paikasta toisee. Onhaa 
sielläkii niitä reppipaperilla merkittyjä polkuja niille 
jokka arvelee eksyvänsä pelkässä mettässä.
Siellä on muuten aika paljo puroja. Ne jokka haluaa, 
voivat vaikka kalastaa koko viikon. Tulee hartia, kuu
lemma. Joku on saanu oikee taimenenkin, kuulemma. 
Jokku taas voi jäärä sinne Muotkan Ruoktuun ja tehrä 
siitä päiväretkiä. Tai olla tekemättä.
Siinon semmonen majatalo ja siellä tehrää Suomen 
parasta poronkäristystä, kuulemma. Syörää ittemme 
turvoksii.

Meinattii Inton kassa pitää jokunen palaveri ennen 
lähtöä. Niitten jokka on lährössä mukaan tarttee tulla 
näihin mukaan. Tutustutaan siinä samalla vähä toisiim
me. Niille jokka ei o ennen ollu Lapissa 
tallustelemassa kannattaa vaikka nyt lähtee. Tulkai 
kuuleemaan ja näkemään minkälainen retki on tulossa. 
Hauskaahan meillä on ollu aina, sato taikka paisto. 
Koko retken kustannukset sis. matkat meno- ja tuloyön 
majoitus, ovvat n. 100-118 EUR.

Seuraava vaelluspalaveri on su 17. 3 klo 19 seu - 
rksella.
Lisätietoja p.0400 453 490 /Into Saarinen 

p.040 767 2942/Tapio Rantanen
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Ajankohtaista Hyökänmmimessa

Hyökännummen asukasyhdistys 
tiedottaa

Hyökännummen päiväkoti-kouluhankkeelle on myön
netty rakennuslupa, työt aloitetaan keväällä 2002. 
Kevyenliikenteenväylä välille Ohkola-Hyökännummi 
on tielaitoksen suunnitelmissa aikaisintaan v. 2003. 
Hyökännummelle laaditaan osayleiskaava. Saviahon 
päiväkodilla on nähtävillä osallistumis- ja  arviointi- 
suunnitelma, josta selviää kaavoituksen tarkoitus, 
eteneminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. 
Millaiseksi sinä haluat kehittää Hyökännummea? 
Kaava-asiasta kunnassa vastaa Anita Paavola p. (019) 
6890 437/ anita.paavola@mantsala.fi.
Syyskokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tasalantien 
ilmoitustaululla.

Hyökännummen kerhotalolla:

4-8.2. Kerhoryhmien valokuvaus
12.2. Päivähoidon hartaushetki ja laskiaisrokka 
klo 10.00
13.2. Perhekerhossa vietetään laskiaista klo 10.00 
18-22.2. Talviloma

Hyökännummen liikennesolmu
Teksti:Teija Nyqvist

Hyökännummelle nousee taloja kiivasta tahtia. Talo
jen valmistuminen on vaikuttanut myös liikenne
järjestelyihin. Osa teistä on muutettu kävely- ja pyö
räteiksi. Moni ei ole huomannut tai ei välitä siitä, 
että Pistolantien eteläpää (Linjatie-Linjatiensivu) on 
muutettu kevyen liikenteen väyläksi.
Risteykset ovat edelleen pääasiassa tasa-arvoisia, 
joten väistä oikealta tulevaa, vaikka se sitten olisikin 
polkupyöräilijä.

Teiden talvikunnossapidosta maristaan joka vuosi. 
Olethan itse huolehtinut siitä, että et parkkeeraa au
toasi lumisateella tien varteen. Tai ainakin ajat autosi 
siitä pois ennen kuin auratraktori saapuu! Auramies- 
kin on ihminen. Hänelle voi antaa rakentavaa palau
tetta työstään. Pitää myös ymmärtää, että myräkän 
sattuessa hänelläkin on kiire.

Suojasään tullessa teiden varteen saapuvat jokavuo
tiset lumipallonheittelijät. Tiedätkö, missä lapsesi 
kulloinkin on ja mitä hän puuhaa? Ei ole mukavaa, 
kun lumipallo mäjähtää tuulilasiin tai auton kylkeen. 
Vaikka naarmuja ei syntyisikään, mäjäys aina säi
käyttää. Säikähdyksestä voi seurauksena olla ulos
ajo. Toisaalta vihainen kuljettaja voi ottaa heittelijän 
kiinni ja antaa pienen opetuksen.
Muistathan, että sinullakin on mahdollisuus vaikut
taa Hyökännummen kaavan laadintaan. Juuri nyt se 
on ajankohtaista. Suunnitelmaan voi tutustua 
Mäntsälän kotisivulla osoitteessa: www.mantsala.fi/ 
kaavat/hnummi.htm

Hyökäpartio

Viikko 8 on hiihtoloma myös partiossa.
Retki vartiolaisilla 22.-24.3. ja sudenpennuilla 23.- 
24.3.

Partiolaisten lupauksenani»

teksti Arja Ylitalo
Hyökäpartio on viettänyt ensimmäisen Itsenäisyys-ja 
lupauksenantojuhlansa, Hyökänummen kerhotalolla. 
Suomen lippu saapui sisään asianmukaisin 
kunnianosoituksin. Tervetulopuheen jälkeen alkoivat 
lupauksenannot. Ensimmäisinä partiolupauksen antoi
vat laumanjohtajat, Riitta, Sanna ja Jyrki. Seuraavina 
Annin ja  Elinan johdolla Piraijat ja  Airin johdolla Ris
kit Partiomimmit. Sitten sudenpentulupauksen antoivat 
Oliven Pikku-Oravat, Tiinan Pikku-Nasut, Sannan ja 
Jyrkin Karhut ja Riitan Metsot. Kaikkiaan lupauksen- 
antajia oli 49.
Kun sudenpennut siirtyvät n. 10-11-vuotiaina 
vartiolaisiksi he antavat partiolupauksen. Partiolupaus 
annetaan vain kerran elämässä, (esim lippukunnan 
vaihto ei vaadi uutta lupauksenantoa). Jokainen ryhmä 
antoi lupauksen omalla tyylillään. Merkiksi lupauksesta 
partiolainen sai oman lippukuntansa oman huivin ja 
merkin. Vartiolaiset saivat lisäksi sinisen osmonsolmun 
huiviinsa ja sudenpennut merkin puseroon 
ommeltavaksi.
Tilaisuudessa kiitosta ja mainetta saivat Anna-Riitta 
’’Airi” Simonen, joka keksi lippukuntamme nimen, 
Hyökäpartio. Huivin logo-kilpailun voittivat Paula 
Tiitta ja Iiro Konttinen, joiden piirustusten pohjalta 
lippukunnalle suunnitellaan oma logo. Juhla päättyi 
Uusmaalaisten lauluun (jota säesti Sari Sillanmäki- 
Kuokkanen) ja kahvitukseen kera Saara Tiitan tekemien 
täytekakkujen. Juhlavieraita oli paikalla noin 130 hen
keä.
Nyt mennään kohti kevättä ja partiossa tapahtuu jänniä 
asioita. Kiitos vielä kaikille, jotka ovat lippu kuntaani - 
me tukeneet.
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Uusjakokuneae vaiheita
Teksti: Tero Rantanen

Syntyhintoriaa

Ohkolan kylän tilat muodostettiin ensi kertaa maa 
rekisteriyksiköiksi 1790-luvulla päättyneessä isossa 
jaossa. Sen jälkeen tiloja lohkottiin perimysten, kaup
pojen ja muiden sääntöjen nojalla, kunnes tilojen tilus
ten sijoittelussa oltiin 1900-luvun alussa taas uudistus
tarpeen edessä. Kylässä suoritettiin v. 1930 päättynyt 
maatilojen uusjako, jossa jakoon osallistuneiden tilo
jen tilukset järjesteltiin uudelleen. Kuten muissakin 
vastaavissa jaoissa aiemmin, tässäkin havaittiin tar
peelliseksi jättää jaon ulkopuolelle erityisiä yhteisiä 
alueita veden-, soran- ja turpeenottoa sekä eräitä muita 
erityisiä tarpeita varten. Näihin ns. yhteismaihin jäi kai 
kille jakoon osallistuneilla tiloille paitsi nautintaoikeus 
myös kunkin tilan osalukunsa mukainen omistusoike
us. Jakoon osallistuneita tiloja on sittemmin lohkottu 
niin, että yhteismaihin osallisia tiloja oli v. 1987 
tehdyn selvityksen mukaan jo kaikkiaan 450 kpl. 
Tuonkin jälkeen osakastiloja on tullut kymmenittäin 
lisää, kun kylän tiloja 1980-luvun ja  1990-luvun lopun 
nousu -kausien myötä lukuisasti lohkottiin. Kaikilla 
Ohkolan kylän tiloilla ei ole osuuksia uusjakokunnan 
yhteis -maihin. Kylässä on pari muuta jakokuntaa, 
joilla on omat yhteiset alueensa ja joihin uusjako- 
kunnalla ei ole osuutta.

Hallinto

Uusjakokunnan hallinto on järjestetty lailla ja oikeu
den vahvistamalla ohjesäännöllä. Kolmen vuoden 
välein pidettävän osakasten kokouksen välillä asioita 
hoitavat osakasten kokouksen valitsemat viisi toimitsi
jaa, joina tällä hetkellä toimivat Ilkka Allonen, Eija 
Hynninen, Tero Rantanen (pj), Markku Saalo ja Matti 
Vuori. Jakokunnan talous on vankka.

Yhteismaapalstat

Uusjakokunnan yhteismaapalstoja oli alkuaan ympäri 
kylää etupäässä soranottoa varten, kukin pinta-alal
taan n. 0,5-1,0 hehtaaria. Kylän maaperästä johtuen 
nämä palstat eivät sittemmin osoittautuneet nyky- 
mittapuun mukaan kovin hyviksi tai runsaiksi, joten 
soravarat ovat huvenneet liki loppuun. Uusjakokunta 
on tästä johtuen rajoittanut soranottoa melko voimak
kaasti.

Soranottopalstoja on eri puolella kylää vielä kymmen
kunta - näkyvimpänä ehkä Hyökänummen sorakuoppa 
Kellokoskelle vievän tien varressa. Myös Kivistön- 
kulmantien, Eerola-Kortiston tien ja Keravani ärventien 
varrella on soranottopalstoja. Muita yhteispalstoja 
ovat Myllypalsta rakennuksineen Riiskiläntien varres
sa, Palotallin tontti Eerola-Kortistotien varrella, Hieta- 
pär- rän palsta Ohkolajokivarressa sekä Öljymäen 
kesäteatterin alue. Osalle palstoista ei ole rakennettua 
tieyhteyttä.

Yhteismaapalstoja on sitten uusjaon joutunut uusjako- 
kuntaa yhteisempään käyttöön ja omistukseen: Yksi 
soranottoalue Arolan kylätien varrella meni nykyisen 
moottoritien tiealueeksi. Tammipääntien varrella muu
tama sata metriä seuratalosta, sijainneet kaksi palstaa 
myytiin Mäntsälän kunnalle sähkölaitoksen muunta - 
motontiksi. Nummen alueella sijainnut sorapalsta myy
tiin lisäalueeksi sitä ympäröineeseen Viidan soranotto- 
tilaan ja jäänee nyt oikoradan alle. Yksi Eerola-Kortis- 
totien varrella sijaitseva palsta havaittiin järkeväksi 
vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Ohkolan 
VPK:lle ja sillä sijaitsee nyt kylän palotalli.

Öljymäen kesäteatterin alue on ollut vuokrattuna Oh
kolan Nuorisoseuralle aina 1950-luvuin lopulta alkaen. 
Tulevassa osakasten kokouksessa on tarkoitus päättää 
vuokrasuhteen jatkamisesta tästä eteenpäinkin. Varsin 
luonnonkauniilla paikalla sijaitseva Myllypalsta on 
ollut yksityisille tahoille asumis- ja lomakäyttöön vuok 
rattuna. Vuokrasuhteiden päätyttyä on tulevassa osa - 
kasten kokouksessa on tarkoitus päättää, mitä Mylly 
palstalla jatkossa tehdään. Tällä jokeen rajoittuvalla 
palstallahan sijaitsee vanha asuinrakennus, saunara
kennus ja pieni varastorakennus, jotka kaikki tosin 
ovat hyvin heikkokuntoisia.

Uusjakokunnan tarpeellisuus puntarissa

Uusjako suoritettiin loppuunsa siis yli 70 vuotta sitten. 
Yhteismaat perustettiin sellaisten tarpeiden mukaan, 
jotka oltiin tuolloin koettu tärkeiksi. Tarpeet ovat nois
ta ajoista on muuttuneet oleellisesti sekä laadultaan että 
määriltään. Nykynäkymillä onkin vaikea nähdä uus - 
jakokunnalle pidemmälle tulevaisuuteen mitään ole
massaolon tarvetta, joten toimenpiteet ovat jo jonkin 
aikaa suuntautuneet jakokunnan lopettamiseen.
Koska jakokunnan osakastiloja lienee jo yli 500 kpl, 
lopettaminen tulee olemaan varsin työläs operaatio. 
Siiheksi pitäisi myös saada omaisuus muutettua rahak
si, mikä sekin on syytä tehdä useamman vuoden saatos
sa.

Osakasten kokous

Seuraava osakasten kokouksessa 7.2.2002 on säännöis
sä määrättyjen asioiden ohella tarkoitus päättää Hieta- 
pärrän alueen myymisestä, Öljymäen alueen vuokraa
misesta Nuorisoseuralle, Myllypalstan vuokraamisesta, 
Hyökänummen soramontun edellyttämistä toimenpi
teistä sekä mahdollisista muista realisoinneista. Noita 
säännöissä määrättyjä asoita ovat mm. tilien hyväksy
minen menneiltä kolmelta vuodelta, toimitsijain ja 
tilintarkastajain valinta seuraavalle kolmelle vuodelle 
sekä soravarojen käytöstä päättäminen.
Pohdittavaa osakkailla siis riittää.

Yhteydenotot: tero.rantanen@kolumbus.fi
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Kylähankkeen projektityöntekijä esittäytyy

Aktiivisuus ottaa, mutta se voi antaa 
paljon enemmän
Teksti: Sinä Rasilainen

Vapaaehtoisuudesta ammatti

Ilmoitus lehdessä sai minut kiinnostumaan vapaaeh
toistyöstä ja sitä kautta yhdistystoiminnasta. Lahteen 
perustettavaan nuorten yökahvilaan haettiin innokkaita 
vapaaehtoisia aikuisia toimimaan nuorten kanssa ja 
päätin katsastaa mitä vapaaehtoistyö pitäisi sisällään. 
Työ veikin mukanaan ja  hetken kuluttua huomasin 
istuvani Lahden Vapaaehtoisen Nuorisotyön Tuki ry:n 
hallituksessa ja toimivani yhdistyksen sihteerinä. Työs
kentely nuorten parissa antoi minulle innostuksen ha
keutua opiskelemaan Humanistiseen ammatti korkea
kouluun kansalaistoimintaa ja  nuorisotyötä. Näin mi
nulle taijoutui mahdollisuus yhdistää kaksi vuosien 
saatossa kehittynyttä intohimoani; järjestö- ja yhdis
tystoiminta sekä työskentely humaanissa vuoro vaiku
tuksessa ympärilläni olevien ihmisten kanssa.

Väsyminen inhimillistä

Ohkolan kyläasiainhankkeessa kiinnostuin erityisesti 
mahdollisuudesta osallistua kylän kehittämiseen ja 
vuorovaikutukseen eri toimijoiden kanssa. Työskentely 
kyläasiainhankkeen projektityöntekijänä tulee olemaan 
hyvin haastavaa, mutta samalla antoisaa. Toivon tapaa
vani työssäni Ohkolan kylän asukkaita, joille oma 
kylä ja sen antamien mahdollisuuksien kehittäminen 
sekä oma henkinen hyvinvointi on tärkeää. Tiedän, mi
ten vuorovaikutteista ja luovaa työskentely erilaisissa 
yhdistyksissä ja toimikunnissa voi olla. Kokemuksesta 
tiedän myös, kuinka väsyttävältä ja aikaa vievältä luke
mattomat kokoukset ja asioiden organisointi toisaalta 
saattaa tuntua. Kyllästyminen ja väsyminen on sallittua 
ja inhimillistä. Lisää energiaa jaksamiseen saa, kun 
näkee, että mukana on joukko muitakin ja jokainen 
antaa oman panoksensa toimintaan.

Ihmiset sen tekevät

Kolmannella sektorilla järjestö- ja yhdistystoiminnassa 
mukana olemisessa on erilaisten ihmisten kanssa työs
kentelyn lisäksi yksi merkittävä seikka, jota ei koskaan 
korosteta liikaa. Ilman aktiivisia, toimivia ihmisiä ei 
toimintaa ole. Ilman innokkaita kerhonvetäjiä ei olisi 
kerhoja, eikä ilman vapaapalokuntaa olisi sammu - 
tusvalmiuksia. Parasta on se, kun kuulee, että lapset 
muistelevat edellisen kesän leirikokemuksia vielä seu
raavanakin talvena ja tietää, että on itse ollut edes
auttamassa niiden muistojen syntymistä.

__
Kuva: Eija Hynninen

Sinä Rasilainen on tavoitettavissa Ohkolan nuo
risoseurantalolla tiistaisin ja  torstaisin klo 12-15. 
Sinan tavoitat myös puhelimitse numerosta (019) 
6889241 tai 0400 428 539. Voit myös lähettää sähkö
postia osoitteella sina.rasilainen@luukku.com 
Ota rohkeasti yhteyttä kylää koskevissa asioissa!

Kylähenkeen ei oikotietä

Tärkeintä on, että oma mielenvirkeys ja aktiviteetti 
pysyvät yllä ja ympärillä tarjoutuu mahdollisuuksia, 
joiden kautta omaa virkeyttä voi kehittää. Aktiivisuus 
ottaa hyvin paljon, mutta se voi antaa kymmeniä ker - 
toja enemmän. Kaikkien ei tarvitse tehdä kolmannen 
sektorin toiminnasta itselleen ammattia, niin kuin mi
nulle kävi, vaan myös pienillä teoilla ja osallistumalla 
voi saada hyvin paljon aikaan. Positiivista on, että 
Ohkolan kylässä on erilaisia seuroja, yhdistyksiä ja 
toimikuntia, joilla on vireää toimintaa ja kyläläiset 
ovat halukkaita ylläpitämään niitä ja niiden ympärillä 
tapahtuvia asioita. Ohkolassa halutaan pysyä kiinni 
ajassa ja kylän oman hengen ylläpitämisessä, mutta 
siihen ei ole oikotietä. Kaikki on kiinni meistä itses
tämme. Ohkolan kyläasiainhenkilönä pyrin omalta 
osaltani auttamaan kylän toimijoita kylähengen 
ylläpitämisessä ja kylän kehittämisessä.

Vireää alkanutta vuotta 2002!
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Ohkolassa tehdään teatteria sydämellä

Kuva: Juhani Viitanen 

Teksti: Minna Linna

Kuinka voisi tutustua kylään, jonka pitkä, värikäs his
toria moninaisine sukuineen, teattereineen ja tapah- 
tumineen ulottuu aina 1800-luvulle? Kylään, jossa 
asukkaiden aktiivisuus toimii polttoaineena, vapaaeh
toisuus kaasupolkimena ja yhteinen viihtyvyys sen 
päämääränä. Ohkolan teatterihistoria on kiistatta yksi 
kylän kivijaloista. Viriilin kylämme uusi kyläasian- 
henkilö Sinä Rasilainen tapasi Olli Hannulan, 
syntyperäisen Ohkolalaisen, pitkänlinjan teatterilaisen 
vailla vertaa.

Kun Sinä kysyy, tuleeko jokin esitys ylitse muiden 
mieleen, vastaa Olli paljoakaan miettimättä vuonna-88 
tehdyn Kolmekymmentä hopearahaa. Siinä hän kehuu 
Laura Buttlerin tinkimätöntä ohjaustyötä ja onnistunut
ta kokonaisuutta. Toisena nousee mieleen Arvo Ikosen 
Mäntsälän monitoimitalolle ohjaama Ilmari Tuijan 
Päämajassa. Olli mainitsee myös Kyllikki Mäntylän 
Elämäntapauksen, jonka hän ohjasi Seuratalolle ja 
jossa myös itse näytteli pienen hulvattoman joukon 
kanssa vuonna -81. Hyviä muistoja on toki paljon, 
paljon enemmänkin.

Ohjaajan suitset sopivan tiukalla

Kuva: Eija Hynninen

Olli Hannulan ajatuksissa pyörii Öljymäen kesäteatte
rin tuleva näytelmä.

Olli kuvaa ohjaajan työtä monisärmäiseksi. Näyttelijät, 
näytelmät ja esityspaikat ovat erilaisia. Ohjaamisen 
taito perustuu osaksi ihmistuntemukseen. Kuinka tulla 
oikein ymmärretyksi ja kuinka päästä haluttuun loppu
tulokseen, positiivisesti, kenenkään tunteita loukkaa
matta? Vapaaehtoisessa harrastuspohjalta toimivassa 
produktiossa solidaarisuudella ja yhteishengenluomi- 
sella saadaan Ollin mielestä paras lopputulos. Kuiten
kin siten, että ohjat pysyvät hallitusti yksissä käsissä.

Näytelmän valinta on iso urakka. Tavallisesti teksti ei 
löydy heti, tekstin sisällön tai sanoman täytyy ’’kolah
taa”. Sen jälkeen mietitään, onko näytelmä lavastuk
seltaan toteutettavissa ja löytyykö nimirooleihin ’’oike
at” näyttelijät. Vaikka Ohkolassa onkin suuri määrä 
loistavia näyttelijöitä, saattaa roolihenkilöiden ikä, 
koko, sukupuoli tai vaikkapa murre asettaa suuriakin 
esteitä. Näistäkin huolimatta Olli on tyytyväinen kaik
kiin aiempiin roolivalintoihin.

Hyppy historiaan Tähtäimessä ensi kesä

Asetelma on mielenkiintoinen. Palataanpa ajassa pitkä 
loikka taaksepäin aina vuoteen 1956, jolloin silloinen 
kansakoulunopettaja Arvo Ikonen ohjasi Ohkolan en
simmäisen kesäteatteriesityksen. Aurinkoisena juhan
nuspäivänä Hemmilän alapihalla näyteltiin Minna 
Canthin Roinilan talossa. Näytelmä oli yleisömenestys 
ja se esitettiin ennakkosuunnitelmista poiketen toisen
kin kerran. ’’Minäkin näyttelin joukkokohtauksessa 
kylän miestä, kolmas oikealla.” Olli muistelee ensim
mäistä kokemustaan kesäteatterista ollessaan pari
kymppinen ja jatkaa: ” Mutta ilman nuorta ja energistä 
Arvo Ikosta Ohkolassa ei olisi kesäteatteriperinnettä.”

Nuorisoseuran toiminnan jatkuvuus sekä seuratalon 
ylläpito nojaa vakaasti teatteritoimintaan. Kaunis Öljy- 
mäki rakennuksineen odottaa joka kesä näyttelijöitään 
ja yleisöhän. Kun Sinä lähestyy kysymällä tulevan 
kesän teatterisuunnitelmista, saa hän ohjaajalta salape
räisen hymyn. ” Joo, kyllä näytelmä on varmistumassa 
ja tämän lehden ilmestyessä lienee roolivalinnatkin 
tehtynä.” Salaperäisyyden verhoa Olli suostuu hieman 
raottamaan. Tavoitteena on ensi kesänäkin tarjota ylei
sölle kevyttä, naururyppyjä syventävää, kansanomaista 
teatteria.
Siitä lisää seuraavissa lehdissä.



Lukijan kynästä

Uusi meluvalli ilmaan S

Moottoritien jatkuva jyminä kiusaa asukkaita Mäntsä
län taajamassa. Kunta ja tielaitos pompottelevat melu
suoja-asiaa toisilleen, mutta melusuojat aiotaan kuiten
kin rakentaa kiireellisyysjärjestyksessä. Jos kunnan 
alueelle suunniteltu lentokenttähanke tulee toteutu
maan Ohkolan ja Hirvihaaran rajamaille, onkin mie
lenkiintoista seurata, kuinka kunta tulee tämän melu- 
saasteongelman ratkaisemaan.
Mihin ilmansuuntaan silloin tulisi meluvalli rakentaa? 
Ilmaanko?

Tutkittua tietoa

“Lentomelu koetaan liikennemelusta häiritsevimpänä- 
ja jossain määrin myös pelottavana.
Aiheuttamaansa melutasoon nähden tieliikenteen melu 
häiritsee suhteellisesti vähiten.
Melu heikentää elämänlaatua ja melulle altistuminen 
aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Melu aiheuttaa uni
häiriöitä ja unihäiriöt puolestaan aiheuttavat väsymys
tä ja mielialan laskua. Onnettomuusriski kasvaa. Melu 
saattaa lisätä myös aggressiivisuutta. Lapset ovat eri
tyisen herkkä ryhmä: asioiden ymmärtäminen, uusien 
asioiden omaksuminen ja keskittymiskyky heikkenevät 
ja esim. lukemaan oppiminen vaikeutuu meluisassa 
ympäristössä.”

Haluavatko kunnan päättäjät ja kauppiaat, jotka ehkä 
katsovat hyötyvänsä kentän
olemassaolosta, uhrata lapsien tulevaisuuden ja henki
sen hyvinvoinnin lentokenttänsä 
kustannuksella?

Nimim. Edustuksellista kansanvaltaa

Ps. Uudenmaanliiton hallitukselta tulee kuntaan 
.julkinen maakuntakaava 28.1.2002, 
jossa on lentokenttää koskevaa tietoa...

Tarvitsetko ADSL-liittymää?
Kysyin Soneralta, onko ADSL-linja tulossa Ohkolaan. 
He vastasivat, että jos löytyy tarpeeksi halukkaita (n. 
10-15 henkilöä), jotka sitovasti ilmoittautuvat haluk - 
käiksi hankkimaan ADSL-liittymän, linja voidaan tuo
da Ohkolaan alkuvuodesta. Meitä on jo varmuudella 4 
henkilöä, jotka tekevät etätöitä kotona ja tarvitsemme 
ADSL-liittymän, koska langattomalla yhteydellä (esim. 
Mäntsälän sähkön toimittama) ei voi tehdä etätöitä 
tietoturvan puutteellisuuden takia.
Sitovat ADSL-liittymän ennakkotilaukset voi lähettää
vaikka minun sähköpostiini
kumppari@pp.inet.fi
Kari Kumpumäki
puh. 040 569 2049

Luistinradan käytöstä
Talviurheiluun kylässämme antaa mahdollisuuden kou
lun alueella sijaitseva luistinrata/kaukalo.
Jääalue on valaistu ajastimella, joten klo 21 valot sam
muvat. Jäätä kunnostetaan kouluaikana koulun kiinteis
tön hoitajan Vesa Pirjolan ja koulun oppilaiden voimin, 
mutta ilta/viikonloppukäyttö on edelleen käyttäjien 
omatoimisuuden varassa. Eli talkootyötä tarvitaan 
Välinevarasto/pukukoppi on ainakin toistaiseksi ollut 
suljettu ilta-aikaan valvonnan puuttumisesta johtuen. 
Ongelmana on ollut kautta aikojen ajattelemattomien 
yksilöiden piittamattomuus yleisestä hyvästä;pakkasella 
ovet ovat selkosen selällään,valot jäävät yöksi päälle, 
tupakointi kopissa ja sottaaminen.Näiltä on vältytty 
kopin ollessa auki ainoastaan vastuuhenkilöiden läsnä 
ollessa.Jos tällainen vastuurinki löytyisi kyläläisistä , 
koppi voisi tietysti palvella myös iltakäyttäjiä. 
Toivottavaa olisi kaikkien aikuisten omaavan aikuisen 
vastuun; jos kentällä tai sen läheisyydessä on nähtävissä 
selvästi ilkivaltaa tai muuta asiaan kuulumatonta käy
töstä asiaan pitää napakasti puuttua.Se on yleinen etu.

Yhteistyöllä takaamme sekä lapsille että aikuisille nau
tittavia hetkiä jääliikunnan parissa.
Yhteyshenkilönä on Vesa Pirjola.050-3819243.

Terveisin Koppimäen Vesat 

Vastine edelliseen kirjoitukseen
Koppimäen Vesoille ja kaikille luistinradan 
käyttäjille

Yleisen edun nimissä otamme vastuun valvontaringin 
perustamisesta luistinrataa hoitamaan.
Valvontarinki ei synny itsestään. Vetoamme kaikkiin 
koululaisten vanhempiin ja muihin jään käyttäjiin. Asi
allinen jään käyttö toimii vain valvottuna. 
Tavoitteenamme on saada sellainen henkilömäärä mu
kaan rinkiin, että jokaiselle tulisi vain 1-2 valvonta- 
vuoroa talvikauden aikana. Yksi vuoro on 3 tai 4 tun
tia.. Valvonta-ajat arkisin klo 17-21, la 12-18 ja su 12- 
21. Mikäli pakkasta on yli -25 tai ei ole jäätä, ei val
vota. Tällöin pitää huolehtia, että luistinrata “ suljettu”- 
kyltti on asianmukaisesti paikoillaan.
Asiaan liittyvät yksityiskohdat ohjeistetaan erikseen 
jokaiselle valvontarinkiin sitoutuvalle.
Selvitämme myös kaukalonkäyttöajat eri harrastajia 
ajatellen mahdollisuuksien mukaan esim. koska kiekko 
on pelissä ja koska ei.

Hyvästä yhteistyöstä jo etukäteen kiittäen Ohkolan 
kyläpöhköt
Eija Hynninen 050-5939 683, 
eija.hvnninen@luukku.com 
Tapio Rantanen 040-7672 942, 
tapio.rantanen @ uudkp.inet.fi
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Kyläseurojen yhteystiedot

Diakoniatoimikunta

Pj. Lea Kotiluoto (019) 6889 156
Vpj. Tapani Rautasuo (019) 6889 026
Siht. Rauni Antikainen (019) 6889 120
Jäsenet: Liisa Hannula, Irja Kari, Satu Latostenmaa,
Martta Suontaus, Kaija Tapper ja Kerttu Tapper

Hyökännummen asukasyhdistys

Pj. Antton Hägglund (09) 2921 215 
Siht. Kirsi Lindgren (09) 286 617

Hyökäpartio

Pj. Arja Ylitalo (09) 291 7051 
Siht. Tiina Latva-Hirvelä (09) 271 2548 
Rahastonhoitaja: Sinikka Konttila (09) 282 990 
Jäsenet: Jyrki Aronen (vpj), Timo Kanerva, Riitta 
Taari

Koulun johtokunta

Pj. Terttu Heikkinen (09) 284824
Jäsenet: Ismo Glans, Sari Huuhtanen, Eija Hynninen,
Teija Nyqvist, Vesa Piijola ja Timo Simonen

Kylähankkeen ohjausryhmä

Pj. Matti Vuori 040 5366 906 
Yhdyshenkilö Karita Laisi 050 357 7243 
Seppo Lepola (Sampo ry), Mikko Nieminen, Vesa 
Pirjola, Markku Rautasuo, Eira Andersson ja  Riitta 
Nordgren

Kylätoimikunta

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

Maamiesseura

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

Metsästysseura

Pj. Seppo Lepola 040 5537 528 
Vpj. Heikki Viljamaa 0400 475 295 
Siht. Aimo Ahtiainen (09) 280 935 
Rahastonhoitaja Kari Aunola (09) 282 114 
Jäsenet: Markku Rautasuo ja Tero Rantanen

Nuorisoseura

Pj. Mikko Nieminen 040 5480 078
Siht. Minna Linna 050 5611 779
Jäsenet: Heli Allonen, Anna Tapper, Susan Ollikainen
Karita Laisi, Tuula Heikkinen, Seppo Savela ja Helena
Partanen

Oka

Pj. Jussi Luhtamäki (09) 284 862
Jäsenet: Jari Vasama, Timo Simonen, Sampo Laisi,
Vesa Pirjola, Keijo Säijälä, Arto Hietanen.

Varajäsen:Irene Saalamo

Vanhempaintoimikunta

2b: Pj. Riitta Nordgren 050 3766 428
la: Taija Lähin
Ib: Eija Keski-Korpela
2a: Pirjo Niemi
3a: Sari Hämäläinen ja Anne Lackman
3b: Anna Tapper 3b
4a: Johanna Tikkanen
4b: Sari Ylitolva ja Sirkka-Liisa Pirjola
51k: Ritva Hyvärinen
61k: Helena Riihola

VPK

Pj. Juha Halme 0400-710 353 
Siht. Arja Alanko (019) 6889 130 
Palopäällikkö Keijo Säijälä 040-502 9382 
Koulutusvast. Jaakko Ahokas 0400-438 531 
Tukiyhdistyksen pj. Ilkka Allonen 0400-499 785

Ohkolan Nuorisoseurantaloa vuokrataan
harrastus-, kokous- ja juhlakäyttöön.

Tiedustelut ja varaukset numerosta 040 766 4539. 
Talonhoitajana toimii Helena Liimatainen.
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OHKOLA-HY ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät ja  palveluntarjoajat

A  &  T  L a in io
so ra to im itu k set
m a a n siir to k u lje tu k set

p u h . 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  Arto 
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  Timo

KAIVUUPALVELU SAILARI O i
ARI SÄILIÖ, OHKOLA 

Puh» 0400 217 150

KATUKEITTIO VÄLIPALA
¥anha W afctie,

f09) 282 7#©

Awainnti jokea p ä iv ä  i] 0 .36-22 .0®  
Elintarvikkeet, GriBBituofteet, 

Yeikkaus ja L®fi@

Monipuolista koneurakointia
kaivinkone
m etsäperävaunu
auraus- / a hiekoituskalusto

Kari Säijälä MOI 499 614

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY 
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. 09-2923 525

Avoinna m a-to klo 08.00-18.00  
pe klo 08.00-16.00  

Puh.tunti m a-pe klo 11.30-12.00

O H K O L A N  
K O T I -  J  A  
P IT O P A L V E L U
Puh. 019 6889 171

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
- muolto

-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA I, 04500 KELLOKOSKI

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorma- ja pakettiautokeljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym, kuljetukset

p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Läh ¡taksi 0100 7300

ELLONEN 0 4 0 0 -4 5 5  164 
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  5 9 7  1-6 hlöä 

HEINO 0 5 0 -5 7 7  0 4 7 6  
JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  6 9 6

Senttimetri Timo Antikainen
■ rakentaa ja saneeraa 0400 476 035
SiivousMilli Anne Silander
' kotisiivoukset 040 558 4493
HenkilöstöMilli Tuija Hameell
-työvoiman vuokrausta 040 547 4026

Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ



K A IV IN K O N E U R A K O IN T I  
K A R I T A P P E R

Maankaivun ja kimnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

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

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

Omaeläkkeellä t ä y d e n n ä t  

o m a a  t a i  p u o l i s o s i  e l ä k e t u r v a a

Hannu Saastamoinen (019) 6886 165 
Markku Seppä 0400 921 332

© TA P IO LA

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

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

T arvitsetko
T ila u s liik e n n e p a lv e lu a ?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

VANHA YHDYSTIE 3,04430 JÄRVENPÄÄ 

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

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

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

LASI-LIN3B1RG
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ  
Fax (09) 271 3547  

GSM  0400 486 336

Puh. (09) 283 969

4 ^ %
- f  V

TAKSI) i i k k a  J u v o n e n
OHKOLA

(saJpA* (019,6889 140  
'.AL., 04 0 0  304  676outo \ _______________________________ y

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

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-yMS

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


