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

Mäntsälän kapinasta 70 vuotta
Ohkola näytti jälleen, että pieni kylä yltää mittaviin tapahtumiin. 
Nuorisoseurantalolle kokoontui perjantaina 1.3. yli 160 ihmistä kuuntelemaan 
Martti Bläjieldin ja  Martti Turtolan esitelmiä 70 vuoden takaisesta Mäntsälän 
kapinasta sekä Mannerheimin syistä vaieta koko kapinaviikon ajan. 
Raikuvista aplodeista päätellen yleisö oli hyvin tyytyväinen illan antiin.

•  Lentokenttä Mäntsälään?
Dosentti Martti Turtola

•  Kannattaako kasvattaa

Ke 17.4. mielenosoitus kylätien turvallisuuden puolesta



P ä ä k ir jo i tu s

Hyvästi rauhallinen maalaistunnelma?!?

Ohkolan kaunis jokilaakso, pellot metsien sylissä. On vaikea kuvitella, että mikään voisi tätä harmoniaa 
rikkoa, ruuhka-Suomi tuntuu kaukaiselta. Todellisuudessa se väijyy kiireineen ja  meluineen lähempänä 
kuin koskaan.

Me, Mika ja Sari, löysimme ohikulkumatkallamme Ohkolan kylästä vuonna 1999 haaveilemamme paikan. 
Se kolahti ensisilmäyksellä ja sitä on nyt pari vuotta pikku hiljaa laiteltu. Mitä enemmän kyläläisiä tänä 
aikana olemme tavanneet, sitä kotoisammalle on tuntunut. Olemme kartuttaneet tietojamme Ohkolasta 
useasti netin kautta. Netissä törmäsimme myös Ohkolan uhkaan -  lentokenttähankkeeseen. Se leijuu 
Ohkolan ja sen ympäristön rauhallisuuden yllä kuin varjostava pilvi. Oli järkytys huomata, että Mäntsälän 
kunnan hallitus oh tehnyt 14.5.2001 myönteisen kannanoton koskien Malmin lentokentän siirtosuunnitelmia.

Myönteinen kannanotto lentokenttähankkeesta tehtiin vähin äänin kuntalaisten mielipidettä kysymättä. 
Lieneekö kunnan johdossa ainoat todelliset lentokenttähankkeen kannattajat? Kysymyksiin, miksi kenttä 
tänne pitäisi rakentaa ja mitä hyötyä siitä kunnalle olisi ei ole saatu. Jos lentokenttähanke olisi oiva 
projekti, eikö siitä pitäisi puhua rinta rottingilla.

Haittoja on kyllä osattu vähätellä. Monet kuntalaiset luulevat, että kenttä tulisi olemaan piskuinen pien
konekenttä, mutta asia ei ole niin. Malmin lentokenttää pienempää kenttää ei rakenneta. Kun kunnanhal
litus antoi kenttäasiaan myönteisen kannan, se nimenomaan vaati, että korvaavan lentokentän tulee pal
vella toiminnallisesti nykyistä tasoa paremmin ja  mahdollisimman monipuolisesti ilmailutoimintaa. Lento
kentän pitää kyetä toimimaan kansainvälisenä lentoasemana, ei pelkästään pienlentokenttänä. Kentän 
tulee tarjota kehittymismahdollisuudet myös rahti- ja  matkustajalentotoiminnalle, ja kiitoratojen tulee olla 
vähintään 1800-2000 metriä.

Kunnan määrittelemät ’’tiukat ehdot” ovat suoraan kopioitu ministeriön korvaavalle kentälle määrittele
mistä vähimmäisehdoista. Muiden vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kohdalla hankkeet tyrmättiin pääsään
töisesti asukkaiden vastustuksesta!!!

Jos maakuntakaava tulee hyväksytyksi lentokenttävarauksen kera, voimme olla varmoja siitä, että 
lähitulevaisuudessa Mäntsälän kuntaan rakennetaan suuri lentokenttä, jota rahoittaa Helsinki tyytyväisenä 
siitä, että on saanut Malmilta 138 ha lisää uutta rakennusmaata ja  tämän myötä asuntoja uusille 
veronmaksajille. Erittäin kannattavaa kaupankäyntiä Helsingille. Miten mahtaa käydä Mäntsälän uusien 
veronmaksajien kanssa?

Kunta ottaa maakuntakaavaan kantaa virallisesti huhtikuun loppuun mennessä. Nyt on viimeinen hetki 
pyrkiä vaikuttamaan asiaan! Onhan kyse omasta kylästämme ja tulevaisuudestamme!

Rauhallisen Ohkolan puolesta

Mika Ilkka
Lähteet: http://www.mantsala.fi/paatokset/01007100.HTM

http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/liikenne/ilmaliikenne/Raportti.pdf

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2002 (aineisto toimitettava 30.4.2002 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta ja kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 €/vuosikerta. 

Lehden taitto: Sinä Rasilainen ja lehtitoimikunta Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.
Jakelu: Yhdistysaktiivit.

Lehden laatijat pidättävät oikeuden tekstien lyhentämiseen ja korjaamiseen
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Ajankohtaista

Tienpuoli-tapahtuma ja avoimet ovet
Marianpäivänä su 17.3 klo 11-14
Ohkolan nuorisoseurantalolla.
VPK kyyditsee paloautolla halukkaita ja esittelee 
palokalustoaan.
Eksoottista talvimölkkyä, ynnä muuta talon ja toi
minnan esittelyä.
Sirkuskoulu esiintyy klo 13.00.
Itä-länsi välinen hiihtokilpailu klo 12. Itä haastaa 
lännen perheviestiin millä tahansa hiihtotyylillä. Jouk
kueeseen kuuluu kolme perheenjäsentä, joista vähin
tään yksi on aikuinen. Hiihdettävä matka 500-800 m. 
Ilmoittautuminen klo 11.45. Rohkeasti mukaan! 
Lumivaraus. Buffetista makkaraa, kahvia, pullaa yms.

Vaellukselle vielä paikkoja!
Nuorisoseuran vaelluskerhon tunturivaellus 
Muotka-tunturille 2.-8.8. Seuraava palaveri on su 
17.3. klo 19 ns-talolla. Lisätietoja: Tapio Rantanen 
040 767 2942.

Vielä muutama paikka avoinna Öljymäen ja Lato- 
teatterin yhteiselle teatterikurssille la 23.3. klo 10-17 
ns-talolle. Ilmoittautumiset Sinä Rasilaiselle.

Pääsiäislounas tarjoillaan nuorisoseurantalossa 
su 31.3.2002 klo 12-15.

Aikuiset 9 euroa, lapset 4 euroa 
Tervetuloa!
Järj. Ohkolan koti-ja pitopalvelu (019) 6889 171

Kevyenliikenteenväylä otsikoihin!
Ohkolan koulu ja kylätoimikunta järjestävät 
mielenosoituksen kevyenliikenteenväylän saamiseksi 
Ohkolaan ke 17.4. klo 8-10. Tarkoituksena on saada 
mahdollisimman paljon tienkäyttäjiä yhtä aikaa tielle, 
eli jos sinulla on polkupyörä, poni tai lapsi rattaissa- 
tule mukaan osoittamaan mieltä. Voit tulla myös kävel
len. Kokoontuminen klo 8 Ohkolan koululla. 
Mukana poliisipartio.

Seuratalon kevätsiivoustalkoot la 27.4. klo 9-15.
Omat siivousvälineet, haravat yms. mukaan.
Kaikki kylän seurat ja kyläläiset mukaan!

Öljymäen kesäteatterin kunnostus- ja 
lavastustalkoot la 4.5. klo 10 alkaen.
Makkaraa ja limua. Kaikki mukaan!

Puujätteen keräys Hyökännummella 3.-5.5.
Puhtaan puujätteen (risut, oksat, laudat) voi toimittaa 
kyltein varustetuille keräyspaikoille.
Ongelmajätteiden keräyspäivä on 18.5. koululla.

Äitienpäiväjuhla ti 7.5. klo 18.30 ns-talolla.
Ohjelmassa kevään kerhojen esityksiä ja kakkukahvit! 

Tervetuloa!
Järj. Nuorisoseura

Kylähanke tiedottaa

Haluatko ylläpitää Ohkolan vanhaa kulttuuri
perinnettä? Haluatko osoittaa, että Ohkolassa on 
arvokasta ympäristöä, joka kannattaa säilyttää?
Tule mukaan vanhojen rakennusten ja latojen 
kumnostusporukkaan ns-talolle ti 19.3. klo 18.

Sinä Rasilainen tavattavissa kylähankkeen toimis
tossa seurantalolla ti ja to 12-15 sekä ti 19.3 ja 
ti 2.4 klo 18.00 asti.

Kylää koskevien asioiden tehokasta tiedottamista 
varten perustetaan oma, sähköpostin kautta kulkeva 
tiedotuskanava. Jos haluat ajankohtaiset asiat 
omaan sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi: 
sinar asilainen @ luukku.com.

Edellisessä kylälehdessä oh Sinä Rasilaisen sähkö
postiosoite väärin. Oikea osoite on 
sinarasilainen @ luukku.com.. siis ilman pistettä.

Suora vaikutusmahdollisuus 
Jos haluat kertoa mielipiteesi lentokenttä
hankkeesta, TEE SE NYT - viimeistään 28.3. 
www.uudenmaanliitto.fi/mkaava tai osoitteeseen 
Uudenmaan hitto, Aleksanterinkatu 48 A,
00100 HELSINKI tai fax (09) 476 674 300

Kokouksia

Hyökäpartion sääntömääräinen kevätkokous kerho- 
talolla ke 27.3. klo 18.

Kyläkokous ti 16.4 klo 19 Ohkolan ns-talolla. Ai
heena vesi- ja viemäröintiasia, vieraina Mäntsälän 
Veden ja mahd. ympäristökeskuksen edustajia. Koko
uksessa valitaan uusi kylätoimikunta.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Eira Anderssoniin 
p. (019) 6889 260. Myös uudet asukkaat tervetuloa! 
Järj. Kylätoimikunta

Okan sääntömääräinen kevätkokous 
ke 17.4. klo 19.00 Ohkolan koululla.
Klo 18.30 talven kilpailujen palkintojenjako. 
Tervetuloa! Okan hallitus

Hyökännummen asukasyhdistyksen kevätkokous 
to 25.4. klo 18 kerhotalolla (Tasalantie 2). 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi julkaistaan osayleis
kaavaa koskevan kyselyn tulos ja sen perusteella laa
ditaan kunnalle ehdotelma alueen kehittämiseksi.
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S eu ro jen  to im in ta a

Seurakunta tiedottaa

Yhteisvastuutapahtuma Hyökännummen kerho- 
talolla la 16.3. klo 10 -13. Leivonnaisten myyntiä, 
arpojen myyntiä, onnenpyörä ja puffetti 
(erikoistuotteina hattuleivoksia ja grillileipiä).
Klo 11 on hauskimman hatun kilpailu. Parhaat palki
taan. Ilmoittautua voi etukäteen Mallulle kerhotalolla 
tai seurakuntaan Railille (019) 5607 532. Yleisö saa 
äänestää suosikkejaan. Myös kirpputori, jonne voi 
tuoda tavaraa joko aamulla klo 9 lähtien tai etukäteen 
sopien. Kaikki tämä vammaisten turvallisen asumisen 
edistämiseksi kotimaassa ja sodan ja luonnon
katastrofien koettelemien El Salvadorin köyhien autta
miseen.
OSALLISTU. AUTAT TURVATTOMIA.
Jär. Arolan-Jokelanseudun palveluryhmä

Kerhotalolla tapahtuu

Avoin keskustelukerho aikuisille aina parittomana 
tiistaina klo 16.

Pääsiäisen polku hiljaisella viikolla 25.-27.3.
Ei kerhoja, vaan ryhmittäin sovitut kierrokset. Pääsiäi
sen polku on tarkoitettu sekä kerholaisille että muille. 
Ajan voit varata kerhotalolta.
Ehtoollismahdollisuus ke 27.3.

Virokeräys maaliskuun ajan. Voit tuoda kerhotalolle 
puhdasta ja ehjää vaatetta ja leluja.
Pakkaa tavarat valmiiksi muovikasseihin.

Yhteisvastuun hyväksi tuotteita kerhotalolta. 
Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 
ke 24.4. klo 15-18.

Äitienpäiväjuhla perhekerhossa 8.5. klo 10-11.30.
Juhlimme syntyneitä ja syntyviä vauvoja.

’’Kevättä ilmassa” -eväsretki
sairaalan puistoon ti 14.5. klo 10.
Kaikille päivähoitolaisille ja muille halukkaille.

Perhekerhon kevätretki ke 15.5 Mäntsälän kirkolle. 
Ohjelmassa kirkko ja kahvit.
Lähtö klo 9.30 kerhotalon pihalta. Paluu n. klo 12.

Mukulamessu ja kahvitus su 26.5. klo 12.
Kaikkien koulunsa aloittavien siunaaminen.
Järj. päiväkoti ja seurakunta.

Viimeiset kerhot ja kevätjuhlat viikolla 21.
Mahdollista infoa kesäkerhoista toukokuun lehdestä! 
Lisätietoja: Mallu Koponen (09) 279 1559

Diakoniapiirin toimintaa

Eläkeläisten virkistyspäivä ke 20.3 klo 12 ns-talolla.

Virsilauluilta Tuovi Leinolla to 4.4 klo 18.30,
Aittomäentie 80.

Eläkeläisten virkistyspäivä 17.4 klo 12 ns-talolla.

Ohkolalaisten kirkkopyhä su 21.4.
Lähtö Hyökännummen kerhotalolta klo 9, Ohkolan ns- 
talolta klo 9.10. Autolliset ottavat autottomat entiseen 
tapaan kyytiin.
Messu klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit seurakunta- 
keskuksessa.

Vanhempaintoimikunnan vaiheita

Teksti: Riitta Nordgren ja Sari Hämäläinen 
Vuosista 1996-98 on hyvin vähän tietoa ja muistiinpa
noja, mutta sukkia on joka tapauksessa myyty ja 
diskoja pidetty. Vuonna-97 lahjoitettiin virolaiselle 
ystävyyskoululle hyppynaruja. Vuoden 1999 joulujuh
la on jäänyt mieleen, myös sen vuoden puh.johtajalle, 
erityisen onnistuneena ja kauniina tapahtumana. Juhla 
järjestettiin Öljymäellä, joka oli koristeltu kynttilöin. 
Koululaiset esittivät oman jouluohjelmansa ja paikalle 
oli tuotu myös ihkaelävä aasi. Samaisena vuonna 
ideoitiin ja toteutettiin erittäin suurta suosiota saanut 
pesuaineiden ja vessapapereiden myynti suurissa 
erissä. Toimitus on pyritty järjestämään aina syksyisin, 
vaikka kysyntää on myös keväiselle myynnille ollut. 
Hinnat on saatu pidettyä suht"edullisina. Tilaukset on 
tuotu sovittuna päivänä kotiovelle. Voitto on tullut 
kaikkien koululaisten yhteiseksi hyväksi.
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Seurojen toimintaa

Yksi päärooli vielä auki Öljymäellä...
Teksti: Sinä Rasilainen

Aapelin Siunattu hulluus kertoo kolmesta veljekses
tä, joista nuorinta lähdetään viemään hoitoon. Vauh
dikkaan matkan varrella koetaan koko elämänkirjo 
erilaisineen ihmiskohtaloineen ja lopuksi herääkin 
kysymys; kuka meistä olikaan se hullu?

Ohkolan kesäteatterin ohjaajakaksikko Olli Hannula 
ja Minna Linna ovat tehneet nappivalinnan Öljymäen 
kesän 2002 yleisömagneetiksi. Siunattu hulluus on 
hauska, mutta samalla kysymyksiä herättävä. Näytel
män aihe on myös erittäin ajankohtainen, sillä ihmis
ten mielenterveys ja hyvinvointi puhuttavat ihmisiä 
myös tosielämässä.

Aiheen vakavuudesta huolimatta kesäteatteri- 
näytelmää harjoittelevilla näyttelijöillä on hauskaa. 
Itse tekstin ohessa näyttelijöitä naurattaa repliikkejä 
suoltavien kanssanäyttelijöiden eläytyminen 
rooliinsa. Kyläläisten esittäminä roolihahmot alkavat 
elää paperilta oikeiksi henkilöiksi ja tarina saa todelli
suuden. Vielä toistaiseksi harjoituksissa huumorilla 
on suuri osuus, mutta entäs sitten kun ensi-ilta lähe
nee ja jännitys alkaa saada voiton? Loppukevään 
harjoituksissa keskittyminen omaan suoritukseen 
saattaa olla jo totista puurtamista.

Huolimatta siitä, että roolit on jaettu ja osa näytteli
jöistä osaa jo repliikkinsä ulkoa, yksi pääosanesittäjä 
vielä puuttuu. Koska kyseessä on kolmen veljeksen 
matka, tarvitaan jonkinlainen menopeli. Pääosa on 
siis avoinna vielä 60-70-luvun avolava-autolle. 
Kriteereitä osaan valitsemiselle ohjaajat ovat asetta
neet kaksi: toimivuus ja rähjäisyys. Jos nurkista siis 
löytyy autovanhus, joka vielä odottaa pääsyä par
rasvaloihin, ota yhteys Minna Linnaan 050 561 1779. 
Mukaan mahtuu vielä järjestysmiehiä, kahvilatyön- 
tekijöitä ja muita apulaisia!

Siunattu hulluus Öljymäen 
kesäteatterissa 2002
Esitysajat:
Ensi-iltake 12.6klo 19.00
la 15.6 klo 19.00
su 16.6 klo 16.00
ke 19.6 klo 19.00
su 23.6 ldo 16.00
ke 26.6 klo 19.00
su 30.6. klo 16.00
Liput: 9 €7 aikuinen, 5 €/lapsi
(ryhmäalennus 10/hlöä 10%)
Tiedustelut:
Sinä Rasilainen p. (019) 6889 241 ja 
Mikko Nieminen p. 040 548 0078

Sirkuskerhon toimintaa

Maakunnallinen koko perheen sirkustapahtuma 
su 14.4. klo 11-14 Ohkolan koululla.
Kasvomaalausta, temppurata, sirkuskerhon esityksiä ym. 
Järj. nuorisoseura ja Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri.

Sirkuskola esiintyy Mäntsälän monitoimitalolla 
Mäntsälän messuilla la-su 20-21.4.

Sirkuskolan kevätnäytökset Ohkolan koululla 
la 27.4 klo 17 ja su 28.4 klo 15 ja 17.

Uusien sirkusohjaajien koulutus la-su 4-5.5. klo 10-16 
Ohkolan koululla. Jos olet aikuinen ja kiinnostunut 
sirkuskerhon ohjaamisesta sekä työskentelystä lasten 
kanssa, ota yhteys Sinä Rasilaiseen.

Sirkuskola osallistuu Turun sirkusfestareille 9-12.5.

Partiossa tapahtuu

Laumaillat sovitusti toukokuun puoleen väliin saakka. 
22.24.3 Yöretki käpypirtille
13.4 Riihitys
23.4 Yrjönpäivän juhla 
29.7.-4.8. kesäleiri Mäntyharjulla

Martta Suontaus 80 vuotta

Martan syntymäpäiväjuhla 
seuratalolla su 24.3 klo 14

Tervetuloa iltapäiväkahville!

Juhla on kyläseurojen kiitos päivänsankarille vuosi 
kymmenien aikana tehdystä pyyteettömästä työstä.
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Lentokenttä Hirvihaaraan?

Lentokoneella Hirvihaaran metsään
Teksti: Olli Elo

Mäntsälän kunta on näyttänyt vihreää valoa suunnitel
mille uudelleen sijoittaa Helsingissä sijaitseva Mal
min lentokenttä Mäntsälään. Sijoituspaikaksi on kaa
vailtu Hirvihaaran ja Ohkolan väliin jäävää ikivanhaa 
erämaista metsävyöhykettä, joka ulottuu Nummisista 
Hämeen Hausjärvelle. Metsäalueen katkaisee nykyisin 
neljä eri tietä, mutta se on silti edelleen Uudenmaan 
laajimpia yhtenäisiä metsäalueita. Tämä metsäalue on 
ollut vuosisatoja kuuluisa eränkäyntialue runsaine 
riistakantoineen.

Ikivanha erämaa-alue

Vuoden alussa julkaistussa kirjassa Poika elämän
koulussa Lepo Hemmilä kuvaa kauniisti alueen 
valtaisaa riistakantaa ja taivaisiin ulottuvia 
jättihaapoja. Näistä jättihaavoista on vieläkin nähtä
vissä jäänteitä Mustametsän Natura-alueella Hirvi
haarassa. Näillä samoilla alueilla törmää nykyisinkin 
jatkuvasti hirven jälkiin ja metsokin löytyy lyhyellä 
metsäretkellä. Kivilamminsuon soidensuojelualueella 
voi kokea vielä nykyisinkin todellista erämaan tuntua, 
sillä tien ääniä ei sinne kuulu mistään. Hirvihaaran 
puolella metsäalueella ovat mahtavat kallioalueet, 
Kerlamminkallio ja Telakopinkallio, joilta löytyy 
pirunpeltoja ja ’’ryssänuuneja” ym. historiallisia koh
teita.

Suunniteltu lentokenttäalue

Alkuvaiheen kenttäalue, yli 200 hehtaaria, jo katkaisi
si metsän poikki, kiitoradan yli ei pääse hirvet, ei 
marjastajat. Mutta mitä merkitsee ’’reunaehdoissa” 
mainittu laajenemismahdollisuus! Seutulan lentokent
tä lohkaisee Vantaasta 1100 hehtaaria. Ei ole varmaan 
sattuma, että juuri Vantaa on pääkaupunkiseudun köy
hin kaupunki.

Melu

Kymmenen kilometrin säteellä kaavaillusta 
lentokenttäalueesta sijaitsee Mäntsälän keskustaa
jama, Hirvihaaran kylä, Ohkolan kylä, 
Hyökännnummen taajama, Kotojärvi-Isosuon Natura- 
alue, Kivilamminsuon-Pitkäjärven Natura-alue, 
Mustametsän Natura-alue. Kaikki nämä alueet 
altistuisivat jatkuvasti lisääntyvän lentomelun alle, 
joka on erityisesti kesäaikaisin runsaimmillaan. Onko 
Mäntsälällä varaa tuhota satoja hehtaareja kalliota, 
marjametsää, riistamaita ja eristää se vain lentokonei
den käyttöön ja alistaa puoli kuntaa jatkuvalle 
lentomelulle?

Onko tällä alueella vastaisuudessa aidattu asvaltti vai 
annetaanko Telakopinkallioiden edelleenkin tarjota 
puolukkasatoaan ?

Ohkolan koulun kuulumisia

29.3-1.4 pääsiäisloma
9.4 Pekka Simojoki esiintyy koululaisille
18.4 koulutulokkaiden tutustumispäivä 
9.5 helatorstai, vapaapäivä

Vierailu Hallisten ystävyyskoululle

Varhain torstaiaamuna 7.2. pienehkö retkikunta 
lastautui Ohkolan koululla oppilaiden vanhempien 
autoihin ja matka ystävyyskoululle Eestin Hallisteen 
alkoi. Jo yli yhdentoista vuoden ajan ovat Ohkolan 
koulun ja Hallisten koulun väki tunteneet toisensa. 
Ensimmäisten tutustumisvierailuiden aikana Eesti oh 
vielä osa Neuvostoliittoa ja olemmekin melko läheltä 
saaneet tuttujen ihmisten kautta seurata muutoksia itse
näistyneessä Eestissä. Nykyisin tavallisten pienten 
koululaisten hyvinvointi sekä meillä että ystävyys- 
koulupaikkakunnalla Etelä-Eestissä on lähes samalla 
tasolla ja oppilaiden on entistä helpompaa ottaa kon
taktia toinen toisiinsa. Jälleen kerran saimme matkan 
aikana huomata, että avoin asenne vierasmaalaisia koh
taan puolin ja toisin herkästi häivyttää kielen erilaisuu
desta johtuvat kommunikointivaikeudet. Matkalla ol
leet 4. ja 5. luokan oppilaat kirjasivat matkapäivä- 
kirjaan retken tapahtumia ja seuraavassa kylälehdessä 
niistä otteita.

Ohkolan koulu on mukana valtakunnalli
sessa liikuntaseikkailussa
Liikuntaseikkailulla kannustetaan koululaisia liikku
maan aktiivisemmin. Kampanjan tavoite on, että jokai
nen liikkuisi kaksi tuntia päivittäin. Lasten liikkuminen 
on koulujen ja kotien yhteinen iloinen asia. Yhdessä 
saadaan liikettä enemmän.
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Ohkolan VPK:n kiireinen lauantai
Teksti: Jaakko Ahokas

Keikan jälkipuintia maanantain harjoituksissa. 

KEIKKA I

Lapioin kaikessa rauhassa lumia VPK:n tallin edestä, 
kun Vellu syöksyi vanillaan kahva edellä pihaan, 
’’KEIKKA”!!! Nolo tilanne, koska olin jo valmiiksi ase
malla ja silti saavuin vasta toisena paikalle. Vermeet 
niskaan ja auto valmiiksi. Muutamassa minuutissa 
paikalle tulivat Rami, Juha, ja Jokke. Kaikki 
tekstiviestillä hälytettyinä. Kiirehdimme kohteeseen, 
jonka tiesimme olevan liikenneonnettomuus. Reilussa 
kymmenessä minuutissa saavuimme kolaripaikalle.

Rami ajoi paloauton parin sadan metrin päähän 
onnettomuusautosta hillitsemään ohi kulkevien auto
jen vauhtia ja turvaamaan siivoustöitä tiellä. Liikenteen 
ohjauksesta huohmatta jotkut autoilijat ohittivat liuk
kaan ja ahtaan onnettomuuspaikan käsittämättömällä 
nopeudella. Hinausauto vei onnettomuusauton ja sen 
kyydissä olleet kolme henkilöä pois paikalta. Tällä 
kertaa selvittiin pelkillä peltivaurioilla. Siivosimme lo
putkin öljyt ja rikkoutuneet auton osat tieltä. Poliisien 
jälkeen poistuimme kohteesta, tehden tarvittavat ilmoi
tukset hälytyskeskukseen ja päivystävälle 
palomestarille. Palasimme asemalle tyytyväisinä hyvin 
sujuneesta keikasta.

KEIKKA II

Yksi korjaa auton jousia, toinen paistaa pihviä, kolmas 
tuudittaa lasta uneen, moni on lumitöissä... kun 
kännykkä piippasi viestin: ”16.02:16 RAKENNU S - 
PALO PERUSLÄHTÖ TULITIKKUTEHDAS....” Rami, 
Juha, Jokke, Tero ja Vellu kiisivät kaksykkösellä kohti 
Hirvihaaraa. Viiletimme Ukan ohjastamalla VPK:n 
huippunopealla kaks'seiskalla kohteeseen. Tiesimme 
jo matkalla, että perillä odottaa melkoinen tulipalo. 
Korkeat liekit loimottivat tehtaan katolla kovan tuulen 
ruokkiessa niitä. Saimme P3 ilta käskyn valmistautua 
savusukellustehtävään ja ilmoittautua sitä valvovalle 
henkilölle. Vellu ja Tero olivat ensimmäinen ja minäja

Jokke olimme toinen savusukelluspari. Juha oli 
pomona, Ilkka ohjasi liikennettä ja Rami hoiti tottunees
ti konemiehen hommia. Tehtävämme oli rakennuksen 
sisällä varmistaa palomuurin pitävyys käskyn mukai
sesti: ’’VETTÄ EI SÄÄSTETÄ!!” Paineilmaa 
hengittäen suihkutimme vettä ahnaisiin liekkeihin, sa
malla suojaten itseämme kuumilta palokaasuilta. 
Muistelin mielessäni kauan sitten saamiani neuvoja: ” 
hengitä syvään ja rauhallisesti, käytä voimiasi harkiten, 
seuraa pariasi, älä ota turhia riskejä.. Lopulta saimme 
käskyn poistua pisteestä. Paikalle oli saatu Hyvinkään 
nostolavayksikkö, joka suihkutti vettä suoraan ylä
puolellamme. Kävelimme autoon vaihtamaan pulloja ja 
korvaamaan kehon nestevajetta.

Seuraava tehtävä oh nousta katolle rajoittamaan palon 
leviämistä. Radiosta kuulin, kuinka P3 antoi ohjeita 
palon rajoittamiseksi. Toinen puoh oli menetetty, mutta 
toista puolta yritettiin suojella. Katolta oli helppo ha
vaita miten mittavasta palosta oh kyse. Kaikkialla kulki 
letkuja ristiin rastiin. Monet miehistä näyttivät uupu
neita tuntien uurastuksen seurauksena. Jäseniä painoi 
ja totesimme tehneemme voitavamme samalla kun huo
masimme palon levinneen äsken puolustamamme muu
rin ohi. Olimme suihkuttaneet kuutioittani vettä liekkei
hin ja saaneet sitä myös asuihimme valitettavan paljon. 
Kävimme huoltamassa itsemme ja palasimme takaisin.

Vuorokausi vaihtui ja koti-ikävä alkoi painaa. Lopulta 
tilanne rauhoittui niin, että saimme luvan poistua ase
malle odottamaan jälkivartointivuoroa. Yhdentoista 
tunnin uurastus oli ohi. Juha kutsui paikalle tuoreita 
miehiä. Keijon johdolla he hoitivat homman loppuun. 
Seuraavana päivänä kukin tunsi lihaksissaan ja 
hengityksessään että keikalla oli oltu, monta kokemusta 
rikkaana.

Marcus Grönholm kurvaili kyläteillämme

Kuva: Tero Mäenpää

Ralliautoilun Maailmanmestari osallistui Keski- 
Uusimaa Ralliiin 9.2. Kuvassa Marcus starttaa 
pikataipaleelle nro 2 Eerola-Kortistotiellä.
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Poika elämänkoulussa

Poika elämänkoulussa
Teksti : Eija Hynninen

Ritva Lindfors teki ansiokkaan kotiseututyön kootes
saan isänsä Lepo Hemmilän (1895 -  1980) kirjoitta
mat jutelmat kirjaksi.

Kirja ’’Poika Elämänkoulussa” julkaistiin Ohkolan 
Nuorisoseurantalossa 27.1.2002. Salin täyteinen ylei
sö eli mukana lämminhenkisessä, isänmaallisessa 
tilaisuudessa. Juhlassa kuultiin Lepo Hemmilän lähi
piirin kertomuksia ja esityksiä sekä Lahden historialli
sen museon tutkijan Sari Kainulaisen arviointi 
julkaisusta. Hän kertoi lukeneensa kirjaa kotona alle 
kouluikäisille pojilleen iltasatuna. Lapset pyysivät ilta 
toisensa jälkeen ’’lue taas siitä sedästä”.
Kirjan teksteistä useimmat ovat metsässä kirjoitettu 
eväspaperille, paperisäkin palasiin työtä tehdessä ja 
kotona iltapuhteilla. Monet kertomukset ovat vahvaa 
vuoropuhelua luonnon kanssa.

Kirjasta voi jokainen ottaa itse oppia, löytää ar
voja

Tavallisen elämän tarinoita kannattaa kirjoittaa muis
tiin. Se on tärkeää kulttuurityötä, jotta tulevat polvet 
ymmärtäisivät tämän päivän elämää. Päiväkirjan kir
joittaminen tai kynä ja paperi taskussa / kamera ovat 
tähän hyviä keinoja.
Juurettomuus vaivaa ihmisiä. Jokaisella elämällä on 
oma kulkunsa, mihin voi vaikuttaa. Jos ei ole juuria, 
niitä pitää etsiä, ottaa selvää. Kukkakaan ei pysy pys
tyssä ilman juuria, ei mikään elävä elä ilman juuria.

Kirja korostaa henkisyyttä -  rahan vastapainona.
Erälä -autiotupa erämaassa - oli Lepo Hemmilälle 
Kivilammin-seudun kirkko. Siellä hän kävi keräämäs
sä voimia, hiljentymässä. Ja jaksoi taas palata kiirei
sen maailman rajuun syleilyyn, tasapainoisena. 
Yhteiseen vastuuseen kasvaminen tuo hyvää mieltä. 
”Me vaadimme” asenteen voisi jättää unholaan ja 
nauttia, kun saadaan asioita kulkemaan oikeaan suun
taan.
Sitten ”Se suuri vauhtipyörä”, miten sen elämän 
vauhtipyörän vauhtia voisi hieman hidastaa. Meillä on 
koko elämä aikaa, ei pitäisi kiirehtiä asioiden edelle!

Kiitollisuus

85 vuotta pitkä elämänkoulu kätkee sisälleen monivai
heisen historia sekä valtakunnallisesti että paikallises
ti. Vaikeistakin asioista nostaa päänsä syvä kiitolli
suus. Kiitollisuus pienistä asioista.. .kunhan vain 
pysähdymme ja katsomme ympärillemme.

”Kirkkaimpina kelminä elämäni mosaiikissa ovat säi
lyneet ensimmäiset eräretkeni isän kanssa ja ovat juut
tuneet muistiini niin selvästi, etteivät pienet 
yksityiskohdatkaan ole vielä himmentyneet” Kuvassa 
Lepo Hemmilä tyttären poikansa Aarnon kanssa 
tarkkailemassa luonnon ihmeitä ja  jatkamassa perintö
nä ”elämän helminauhaa”

Kannattaako kasvattaa

Tekstin materiaalin pohjalta kokosi Eija Hynninen

Ohkolan koulun kuudennen luokan oppilaat ja van
hemmat ovat saaneet kokea kodin, koulun ja seurakun
nan välistä yhteistyötä parhaimmillaan. Lukuvuoden 
aikana vanhemmat ovat kokoontuneet opintopiiriin 
kerran kuussa. Aiheina ovat olleet: Lapsen itseluotta
muksen rakentaminen; Riiteleminen/erimielisyyden 
kohtaaminen; Lapsen hyväksyminen; Rajojen asetta
minen; Kuunteleminen; Kaverit ja harrastukset; Mitä 
teen, kun en jaksa ja Myönteiset elämykset. Opinto
piirin ovat pyöräyttäneet käyntiin kuudennen luokan 
opettaja Sirkka Liisa Salmi ja seurakunnan nuoriso
työntekijä Eija Koskela.

Opintopiirin ohjaajien ajatuksia
Eija Koskela kertoo: ’’Innostukseni opintopiiriin on 
lähtöisin monista vanhempien kanssa käynnistäni kes
kusteluista, omista kokemuksistani äitinä ja kasvatus
alan työntekijänä. Olen oppinut, että aina toisten kans
sa näitä pohtiessaan oppii ja saa uusia näköaloja. Val
miiksi emme tule!”

Sirkka Liisa Salmi kertoo taustaa opetustyössä käyttä
mästään “Elämisen laatua nuorille” Lions-Quest-ohjel- 
masta: ” Lions-Quest koulutus on kansainvälisen 
Lions-järjestön suojeluksessa toimiva ohjelma, jonka 
päätavoitteena on suojella nuoria huumeiden ja 
päihteiden vaaroilta. Kouluissa Lions-Quest pyrkii 
ensisijaisesti vahvistamaan nuorten itsetuntoa, jotta 
heistä tulisi riittävän vahvoja kohtaamaan elämän 
valintatilanteet ja kieltäytymään terveyttä ja elämää



Näin purat6‘tulivuoren” sisältäsi

vahingoittavista aineista ja tavoista. Quest tarkoittaa 
etsintää ja Lions-Quest on sitä, että nuoria autetaan 
etsimään sisimmästään rohkeaa leijonaa eli rohkeutta 
sanoa “ei”. Jokaiselle luokka-asteelle alkuopetuksesta 
lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin asti on olemas
sa valmiit oppimateriaalit ja kirjat, joita opettajat 
Lions-Quest koulutuksessa oppivat käyttämään. 
Oppitunnit sisältävät paljon ryhmätöitä ja yhteisiä 
leikkejä. Tärkeällä sijalla on omien tunteiden ilmaise
misen oppiminen ja itsenäisen päätöksentekokyvyn 
vahvistaminen sekä myös luokan yhteishengen 
lujittaminen.

Koulutukseni ja käyttämäni opetusmateriaalin on kus
tantanut LC-Mäntsälä.
Koen Lions-Quest opetuksen haasteellisena, koska 
sen avulla voin vaikuttaa suoraan oppilaiden asentei
siin omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan hallita 
omaa elämäänsä.”

Lapsi tarvitsee aikuisen läsnäoloa oman kasvunsa 
tueksi

Stressiä lapsille aiheuttaa ihmissuhteisiin liittyvät 
pelot (eroaako vanhempani, säilyykö koti, tykkääkö 
opettaja/hoitaja minusta), poisvalitseminen (ei kutsuta 
synttäreille/ulos leikkimään) ja se, että lapset joutuvat 
valitsemaan liikaa liian aikaisin (esim. mitäs tänään 
syötäisiin, lähdettäiskös m e.. .jne.).
Suurena uhkana lasten kasvulle tässä päivässä Kinnu
nen tuo kaksi asiaa: Median maailman ja kaverit. 
Näiden varjossa tai lumoissa lapset viettävät liikaa ai
kaansa ilman aikuista. Seurauksena on, että lapset ir
tautuvat liian aikaisin perheestä eli ala-asteikäisinä. 
Siksi murrosiässä irrotellaan yhteiskunnan systeemeitä 
vastaan (ilmiöinä töhrimiset ja särkemiset). Ihan oi
keasti vasta murrosiässä pitäisi irrottautua perhesiteistä

Vinkkejä

Näin purat “tulivuoren” sisältäsi

Oppilaat ovat Lions-Quest tunneillaan käsitelleet vii
meksi tunteiden purkamista. Miten voit purkaa 
tunteitasi turvallisesti itseäsi ja toisia loukkaamatta tai 
vahingoittamatta? Mitä eleet ja ilmeet kertovat? Miten 
asenteet vaikuttavat tunteisiin?
Luokan keinoja pahan olon purkamiseen: * lähde 
kävelylle * kuuntele musiikkia kovalla * puhu aikui
sen kanssa asiasta * hypi * syö hyvin * kirjoita pahas
ta olosta * nuku yön yli ja mieti asioita uudelleen 
* itke jos siltä tuntuu * älä yritä pidätellä * ole omassa 
rauhassa * puhu jollekin asiasta * ole yksin * lähde 
lomalle * rentoudu * sovi vanhat riidat * harrasta jo
tain myönteistä että saat ajatukset muualle * hakkaa 
nyrkkeilysäkkiä * rentoudu katsomalla telkkaria * 
siivoa musiikin kanssa jos muuten ei suju * kuuntele 
musaa ja lue * mene ystävän luo * mene kylpylään * 
vahvistan hyviä puoliani ja iloitsen niistä * kielteiset 
tunteet voivat muuttua myönteisiksi haasteiksi * 
pyydystät useampia kärpäsiä hunajalla kuin etikalla * 
Oppilaiden ajatuksia huonoista purkautumis- 
tavoista: *väkivaltaisuus * rikkominen * töhriminen * 
huutaminen * rumat puheet * tavaroiden/ovien 
paiskominen * kiroileminen * potkiminen * päihtei
den käyttö * kotoa karkaaminen * itsetuhoisuus * 
tehdään rikoksia *

* Vahvista suhdetta lapseen kolmella koolla: Katse, 
Kosketus ja Kehuminen
* Ota projekti: Kerro lapsellesi ilonaiheet hänessä
* Rakkautesi on aikasi -  keskenkasvuinen tarvitsee 
aikuista
* Kasvatuksen mahdollisuudet alkavat sylissä. Kasva
tuksen mahdollisuudet menetetään sen puutteessa.
* Arvot lapsi omaksuu elämän kautta, muista oman 
esimerkin merkitys
* Kasvatuksessa on huolensa, mutta on siinä 
ilonsakin.. .kyllä kannattaa kasvattaa!

Opintopiiriläiset pohtimassa iloja ja  huolia suhteessa 
nuoreen.

Opintoretki kasvatusluennolle

Perheneuvoja Saara Kinnunen luennoi Kellokoskella 
ja Mäntsälässä aiheesta “kannattaako kasvattaa” .
Hän rohkaisee vanhempia luottamaan itseensä. Keinot 
eivät ole ylivoimaisia vaan hyvin tavallisia ja arkielä
mässä toimivia.
Kun ilot ja murheet / huolet ja täyttymykset ovat tasa
painossa, on asiat hyvin.

‘Uskon, että ystävät ovat kuin hiljaisia 
enkeleitä, jotka nostavat meidät 
jaloilleen silloin, kun siipemme 

unohtavat miten lennetään.”
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L u k ija n  k y n ä s tä

Kiitos!
Toi veden kenttään Ramin Trans 
ja rinki saatiin kokoon kans.
Jos vaikka oli lunta nilkkaan, 
niin silloin viesti lähti kohti Ilkkaa, 
ja kenttä auki saatiin.
Ei kentän kunnosta nyt tarvi tinkii, 
voi luottaa kylän hyvään rinkiin.
Ei ringin kokoojana olleet retkut, 
vaan pysyi heillä otteessaan myös letkut.
Myös kiitos jäädytyksestä Okan johdon, 
vai k ' veikin ilmat luistelusta hohdon.
Siis toiveissa on ensi talveks lunta sekä jäätä, 
mut kukaanhan ei meistä sitä tietystikään päätä.
Vesa Pirjola

Muhiiko Ohkolassa jälleen kapina?

Ohkolan Kyläsanomat on ilmestynyt suunnilleen sen 
ajan, jonka itse olen ollut ohlcolalainen. Kummallakaan 
ei siis ole kovin pitkää ohkolalaishistoriaa. Kuitenkin, 
koska olen ammatiltani toimittaja, uskallan arvioida 
lehden toimittamistapaa ja tasoa. Ohkolan Kylä- 
sanomat on lehti, joka toimitetaan harrastajavoimin -  
niin kuin mielestäni kylälehteä tuleekin toimittaa. Leh
den tehtävä on ymmärtääkseni kertoa ihmisistä, ilmi
öistä ja tapahtumista sekä antaa foorumi keskustelulle. 
Ohkolan Kyläsanomat on kiitettävästi täyttänyt nämä 
tehtävät. Lehti on vuosien mittaan kehittynyt ja moni
puolistunut. Toimituskunnassa on ikänsä Ohkolassa 
asuneita sekä tänne muuttaneita. On siis sekä perspek
tiiviä, että tuoreita tuulia. Hyvä näin.

Onko kuitenkin nyt niin, että kylällä nostatetaan kapi
naa lehteä vastaan -  etten suorastaan kysyisi: onko nyt 
tapahtumassa nurkanvaltausyritys? Jos, niin perään
kuulutan ehdottomasti avointa toimintaa. Itse olen sekä 
kuunnellut, että tahtomattani kuullut, kuinka lehden 
toimituskuntaa syytetään ammattitaidottomuudesta ja 
jopa väärien tietojen julkaisemisesta. Voi, miten paha 
mieli tuollaisesta tulee! Niistä vääristä tiedoista. Mi
nulle ei kukaan ole eritellyt mitä vääriä tietoja Kylä- 
sanomat on julkaissut -  mutta! Vanhaa raamatunlau
setta soveltaakseni kysyn: Kuka teistä on niin erehty
mätön, että on oikeutettu heittämään ensimmäisen 
kiven?

Olen työpaikallani lopen tympääntynyt siihen, että se, 
jolla on viisi kyynärpäätä ja taito puhua pahaa työ
tovereista näiden selän takana, menestyy. Onko Ohko
lan kyläyhteisöön todella tarpeen tuoda näitä nyky- 
yhteiskunnan kaikkein negatiivisimpia ilmiöitä? Jos 
on, olen omasta puolestani valmis tämän kirjoitettuani 
vetäytymään kylätoiminnasta. Vapaaehtoistoiminta kun 
minun mielestäni sisältää nämä määreet: avoimuus, 
reiluus, osallistumisen ilo ja yhteistoiminnasta seuraa- 
va mielihyvä. Tätä mieltä minä olen -  entä sinä?
Ulla Hakanen

Pakinaaaaaaaaa
Sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, mutta tällä kertaa 
on tainnut talvi tulla ja mennä keikkuen. Kyllä riitti 
Muijalla naurua, kun paikallisessa aviisissa luki, että 
Hirvenhiihto on peruttu lumenpuutteen vuoksi. Sa
maan aikaan nimittäin Muijan Ukko tupsahti tupaan ja 
manaili lumitöiden paljoutta. Lumet ja pakkaset ovat 
tulleet ja menneet omaa tahtiaan, niille eivät tapahtu
mien järjestäjät mahda mitään.

Ilmojen herruus on kovasti nyt tapetilla täällä Ohko
lassa. Suuri on huoli ja hätä, kun maakuntakaavassa 
näkyy lentokoneen kuva täkäläisessä metsikössä. Olen 
joskus kiikkustuolissa keinutellessani miettinyt, että 
suhtautuukohan joku kyläläinen myönteisesti tähän 
lentokenttähankkeeseen? Kukapa tietää. Myönteistä 
mielipidettä ei ääneen uskaltaisi varmaan sanoa, ties 
mikä kapina siitä syntyisi!

Onneksi ei kylän elämään kuulu pelkkiä kurjia asioita. 
Viihdettä on taas luvassa kesällä meidänkin kylässäm
me , kun kesäteatteri pääsee vauhtiin. Toivottavasti 
joku voisi vihdoinkin kertoa minulle, ymmärtämättö
mälle maalaisakalle, miten näytelmäporukkaan pääsee 
mukaan!
Mökin Muija

Ps. Käsitteiden määrittely lienee paikallaan. Muijan 
kirjoitukset eivät missään nimessä ole mielipide
kirjoituksia, vaan pakinoita. Pakinan määrittelee Harri 
Späre Rutjanlinna-lehdessä seuraavasti: ’’Pakina on 
kevyehkö ja humoristinen kirjoitus, joka käsittelee 
juttelevaan, vinoilevaan, irvailevaan, näykkivään tai 
nälvivään sävyyn henkilöitä, asioita, päivän tapahtu
mia tai yhteiskunnallisia ilmiöitä. Jotkut pakinoitsijat 
työstävät niin kovaa tekstiä, että haluavat käpristyä 
nimimerkin suojaan. Näistä nimimerkeistä tuleekin 
sitten varsin tunnettuja, ei niinkään aina itse 
kirjoittajista.”

Muijan henkilöllisyyskin tuntuu kiusaavan monia... 
Oleellisinta ei ole Muijan henkilöllisyys vaan se, mitä 
tapahtuu luldjan päässä. Mutta: Hynnisen Eijaa ette 
tähän nimimerkkiin saa mahtumaan, vaikka mitä teki
sitte, jotain tasoa sentään pitää Muijakin yllä...

Myydään asuntovaunu Adria 460 vm-98, priimus-vesi- 
kiertolämmitys, sähköpatruuna, wc, 2 x renkaat ja ym. 
Hp. 3360 €  Puh. 050 517 7458.

Löytyisikö kylästä tarpeettomana olevaa pienehköä 
traktoria. Pikkuvikainenkin käy. Lisäksi olemme kiin
nostuneet ainakin takalanasta ym. välineistöstä. Tapio 
ja Sampo Rantanen, puh. 6889 188, 040 7672 942.

Etsimme V2 ha tonttia Ohkolasta, 5 km säteellä koulul
ta. Puh. 050 517 7458 / Savela.
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OHKOL A°HY OKANNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  &  T  L a i n i o

so ra to im itukset
m aan siirto k u lje tu k se t

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

kaivuupalvelu mm  oy
ARI SÄILIÖ, OHKOLA 

Puh. 0400 217 150

KATU KEITTIÖ VÄEOPALA
Vanha VafciSe, Kellokoski

(091 2 8 2  im
Äw©iinn*i ¡©¡etsi päivä 10.30-22.00 

Slinfarvikkeetä. Grillituotteet, 
Veikkaus ja Lotto

ilenipyolista koneurakointia
kaivinkone
metsäperävaunu
auraus- ¡a hiekoituskaiusto

Iiri Säijälä ®4§l 499 614

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma klo 8.00 -18.00
ti-pe klo 8.00 -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

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
HUOLTO

-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 04500 KELLOKOSKI

MANTSALA-TRANS OY
Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset

p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4 5 0 0  
Lähitaksi 0100 7 3 0 0

ELLONEN 0 4 0 0 -4 5 5 1 6 4  
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  597  1-6 hlöä 
HEINO 050 -577  0476  
JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  6 9 6

Senttimetri Oy Timo Antikainen
~ rakentaa ja saneeraa 0400 476 035
Millimerkki Oy Anne Silander
_ kotisiivoukset 040 558 4493

MetaUimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ
Puh. (09) 7420 3200
Fax (09) 7429 8625
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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)

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin 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

TAPIOLA

PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 2793550

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

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

iP g S u s s i
Tarvitsetko

° y  Tilausliilcennepalvelua?

N ykyaikainen kalustom m e on käytettävissänne.

P S -B u ssi Oy, P u h . (09) 292 1122,
0400 453 490

In to  S a a rin en  ja  A r to  P elto m ä ki

AUTOPALVELU 
TERVASHONKA KY

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 LUOKSESS
P.s. Meiltä bonusta myös koti-ja maatilavakuutukseen

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola - Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASLLINDBERG

■g 24 h £
Kauko tie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336

Puh. (09) 283 969

TAKSINI M k k o  J u v o n e n
O s S o T  OH K O LA

1 +8
h e n k i l ö n

ou i®

,̂019) 6889 140 
0400 304 676V________________________________/

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-YMS

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