
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.
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Lue niin tiedät enemmän ja luulet vähemmän!
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Hei! Kädessäsi oleva lehtinen on ensimmäinen laatuaan oleva Ohkolan ja Hyökän- 
nummen oma tiedotuslehti, joka jaetaan joka talouteen Ohkolan ja Hyökännummen 
alueella, jotta tietäisimme enemmän ja luulisimme vähemmän!!!

Lehden tekeminen sai alkunsa keväällä 1998, kun Mäntsälän kunnan "Eletään Kimpassa" 
-projektiin liittyen mietimme asioita Ohkolan näkövinkkelistä. Ohkolan ja Hyökännummen 
eri yhdistysten ja seurojen edustajat kutsuttiin koolle. Tärkeimpinä asioina pidimme lasten 
ja nuorten toimintamahdollisuuksien parantamista sekä tiedonkulun tehostamista. 
Valitsimme toimikunnan tekemään kylälehteä ja tässä se nyt on!

Tässä lehden ensimmäisessä numerossa Ohkolan ja Hyökännummen yhdistykset ja seurat 
esittelevät toimintaansa. Toivomme, että lehdestä on iloa ja hyötyä kaikille; lehden välityk
sellä voi seurata asuinalueen tapahtumia ja jokaisen oman innostuksen mukaan osallistua 
itseään kiinnostaviin asioihin ja tapahtumiin. Tiedotamme mm. talkoista, jotta yhteistyöllä 
voimme rakentaa meille entistäkin paremman kotikylän.

Toivomme lehden tuovan suunnitelmallisuutta seuratoimintoihin estää päällekkäisyydet ja 
kanavan kertoa ajankohtaisista asioista. Lehden palstalla voi ottaa kantaa tai vaikkapa 
kertoa vitsin.

Tarjoamme edullista palstatilaa, jos sinulla on ostettavaa, myytävää tai muu sekalainen 
ilmoitus, jonka haluat saattaa muiden tietoon. Lehden takasivusta toivomme saavamme 
mahdollisimman kattavan Ohkolan ja Hyökännummen palveluhakemiston, joten yrittäjät - 
varatkaapa ilmoitustilaa!

Ohkolan koululaisilla on mahdollisuus saada käyttöönsä palstatilaa lehdestä, esim. oppilai
den kirjoituksille.

Lehden toimituskunta koostuu eri seurojen toimeliaista jäsenistä. Jos olet kiinnostunut 
lehden tekemisestä ja tietotekniikasta, ota yhteyttä lehdenlaatijoi hi n. Lehden toimittaminen 
ja taittaminen voisi toimia omana opintokerhona.

Aurinkoista syksyä toivovat lehdenlaatijat Eija, Irene, Matti ja Tarja.

Lehti ilmestyy:
Marraskuussa 1998 
Tammikuussa 1999 
Maaliskuussa 1999 
Toukokuussa 1999 
Syyskuussa 1999

Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä:
Eija Hynninen puh. 019-688 9055 
Matti Karmaa puh. 0400-311 462 
Irene Saalamo puh.019-688 9085 
Tarja Tallberg puh. 019-688 9335

llmoitushinnat:
40mk/lehti, vakiokoko 4 riviä 
150mk/vuosi
250mk/vuosi logoilmoitus 
150mk - 1/2 sivun ilmoitus 
300mk kokosivun ilmoitus

Huom! Ilmoitusaineisto jätettävä toimitukselle aina kyseisen kuukauden 5:een päivään mennessä.
Ilmoitusaineistoa voi myös toimittaa Ohkolan kyläkauppaan kylätoimikunnan aloitelaatikkoon,
kirjoita kuoreen Ohkolan kyläsanomat ja yhteystiedot. "Kympin rivit" otetaan vastaan kyläkaupan kassalla.
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T O I M I N T A P A L S T A

HYÖKÄNNUMMEN ASUKASYHDISTYS RY

Hyökännummen asukasyhdistyksen tarkoituksena on 
kehittää Hyökännummen aluetta asuinalueena ja 
edistää alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja pi
tää yhteyttä Ohkolan kylän suuntaan. Lisäksi asukas
yhdistys toimii Mäntsälän kunnan ja Hyökännummen 
välisenä puolueettomana tietokanavana.

Asukasyhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka ko
koontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Halli
tuksen kokoukset ovat avoimia kaikille alueen asuk
kaille. Lisäksi pidetään sääntömääräiset kevät-ja syys
kokoukset, joissa käsitellään sääntömääräisten asioi
den lisäksi ajankohtaisia asioita.

Hyökännummen asukasyhdistyksen hallitukseen kuu
luvat vuonna 1998:

Puheenjohtaja Antton Hägglund, vpj Juha Taan, sih
teeri Matti Karmaa, rahastonhoitaja Teija Nyqvist, 
tiedotusvastaava Auli Herttuainen, jäsenet Sari Hä
mäläinen, Kari Mäkipää ja Markku Pekkinen.

OHKOLAN KYLÄTOIMIKUNTA

j Ohkolan kylätoimikunta on toiminut vuodesta 1980 
lähtien kyläläisten yhteisten asioiden edistäjänä. Täi- 

! laisia kaikille tärkeitä konkreettisia asioita ovat mm. 
kylämaisema, kevyen liikenteen väylä, tievalot ym. 
liikenneturvallisuus, bussikatokset, yhteiset liikunta- 
ja virk istysa lueet, jätehuolto , vesihuolto ja 
viemäröinti, kouluasiat, kyläkaupan ja postin säily
m inen, vanhusten asuminen om alla ky lä llä , 
kaavoitusasiat jne.

Kylätoimikunta on järjestänyt kyläkokouksia tarpeen 
mukaan ja kutsunut niihin myös kunnan edustajia. 
Lausuntoja ja anomuksia on lähetetty byrokratian rat
taisiin sitkeästi, kunnes hanke on saatu läpi. Myös 
talkoilla on tehty paljon.

Edelleen keskeneräisiin hankkeisiin kuuluu vesi- ja 
viemäröintiprojekti, jota jouduttiin lykkäämään kun
nan rahoitusosuuden takia seuraavan vuoden talous
arvioon. Luultavasti sekin vielä joudutaan jakamaan 
kahdelle vuodelle. Erityisesti tämän asian suhteen alu
een valtuutettujen toivotaan olevan tarkkoina.

Vanhusten palvelutalohanke voi toteutua aikanaan 
Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen tai Yrjö ja Hanna 
säätiön toimesta.

Järjestämme kokouksia vain tarpeen mukaan, joten 
asukkailta toivotaan aloitteita! Niitä voi jättää kylä
kaupan aloitelaatikkoon tai suoraan kylätoimikunnan 
jäsenille, joita ovat tällä hetkellä Eira Andersson (pj), 
Martti Bläfield, Vesa Lehmonen, Seppo Lepola, Olli 
Mikkola, Lasse Peltoranta, Säde Rantanen ja Markku 
Saalo.

Kyläläisten aloitteita odotellessa voimme kehittää yh
teistyötä Hyökännummen lisäksi myös Arola-Jokelan- 
seudun suuntaan sekä osallistua Mäntsälän kyläprojektin 
käynnistämiseen. Siitä saa tietoa myöhemmin.

OHKOLAN KOULUN 5. LUOKAN LEIRI
KOULU

Syysmarkkinat Ohkolan koululla sunnuntaina 20.9
kello 10-15. Myynnissä erilaisia leivonnaisia, säilyk
keitä, mehuja ja muuta syksyn satoa. Paikalla on myös 
kirpputori, arpajaiset, lapsille mm. Kasvomaalausta, 
temppurata sekä buffetti, jossa voit nauttia mm. her
nekeittoa (voit ostaa mukaan), kahvia, leivonnaisia, 
vohveleita jne. Tule katsomaan, ostamaan ja nauttimaan!

Marraskuun alussa järjestämme yhteislauluillan.

OHKOLAN  MAAMIESSEURA RY IA 
METSÄSTYSSEURA RY

Seuran puheenjohtajina toimivat Pekka Sikiö ja 
Seppo Lepola

Ohkolan maisema- ja riistanhoitohanke, sisältö:
- maisemanhoito
- riistanhoito
- neuvontatilaisuudet
- retkeilyt

OHKOLAN DIAKONIATOIMIKUNTA

Eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan nuorisoseuran ta
lossa joka kuukauden kolmas keskiviikko (16.9, 21.10, 
18.11, ja 16.12) kello 12-15. Ruokailu 20mk. Kyytiä 
tarvitsevat soitto nuorisoseurantalolle virkistyspäivän 
aamuna kello 8 lähtien puh.019-688 9240. Ohjelmaa 
ja yhdessäoloa ym. toiveiden mukaan. Tervetuloa!

Virsilauluilta 24.9 kello 18.30 Lehtimäessä Hilkka ja 
Tapani Rautasuolla.
Marraskuun virsilauluilta lasten virsien teemalla 
Hynnisellä. Kauneimmat joululaulut joulukuussa 
Seuratalolla.
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OHKOLAN 4H-HEVOSKERHO OHKOLAN OKA

Ohkolan 4H -hevoskerho on taas torstaisin kello 16.30- 
18.00 Eerolassa, Kivistönkulmantie 114. Hevoskerhon 
alaikäraja on 7 vuotta. 4H -jäsenmaksu kaudelta 1998- 
1999 on 100mk. Tervetuloa hevostelemaan kanssam
me!
Yhteystiedot:
Jaana puh. 019-688 9344 
Maria puh. 019-688 9250

KOULUTOIMIKUNTA

Ohkolan koulussa toimii aktiivinen koulutoimikunta 
(vanhempaintoimikunta), joka koostuu eri luokkien 
oppilaiden vanhemmista. Toiminta koostuu erilaisten 
tempausten järjestämisestä koululaisille ja varojen 
keräämisestä koululle esim. retkien rahoittamiseksi. 
Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita tähän toimintaan. 
Koulutoimikunta lukuvuonna 1998-99: Kari Peussa 
(pj) p. 09-282 737, Sari Hämäläinen, Mervi Kulmala, 
Maikku Lehtelä, Päivi Lindell, Tiina Nyqvist, Sari Pirtti- 
lähti ja Jaana Viuhkola.

DISCO Ohkolan koululla torstaina 17.9 kello 18.30- 
21.00, järjestää vanhempaintoimikunta.

Kyläkalenteri ilmestyy marraskuun aikana!

OHKOLAN VAPAAPALOKUNTA, VPK

Vapaapalokunnan talolla järjestetään maanantaisin 
kello 18 harjoitukset yli 18-vuotiaille. VPK:n toimin
taan pääsee mukaan tulemalla palotalIiIle harjoitus
ten aikaan. VPK etsii toimntaansa nuorisotoiminnan 
vetäjää, hyvät tilat, välineet ja kirjallisuus löytyvät, 
ainoastaan asiasta kiinnostunut vetäjä puuttuu. Jos siis 
tunnet kiinnostusta asiaan, ota yhteyttä. VPK:n pääl
likkö Keijo Säijälä 019-688 9023, Ilkka Allonen (pj), 
sihteeri Jorma Friman.

KOIRAKERHO HEILUHÄNNÄT

Koirakerhon tarkoituksena on edistää monipuolista 
koiraharrastusta Ohkola-Kellokoski alueella. Kerho 
järjestää jäsenilleen erilaisia koira-aiheisia luentoja, 
illanviettoja sekä koirien tottelevaisuus- ja näyttely- 
koulutusta. Heiluhännät julkaisevat myös omaa jäsen- 
lehteään. Liittyminen kerhon jäseneksi käy helpoiten 
soittamalla jäsensihteerillemme Satu Hietaselle 09- 
282 125. Heiluhännät jatkavat koululaisten koira- 
kerhon toimintaa. Kerho on tarkoitettu kaikille koulu
ikäisille koirista kiinnostuneille, omaa koiraa ei ole 
pakko olla. Kerho toimii ainakin aluksi Kellokosken 
Toimelassa keskiviikkoisin kello 18-19 alkaen 16.9. 
Tule mukaan!

Ohkolan Oka on Mäntsälän Urheilijoiden kyläosasto, 
joka toimii Ohkolan alueella. Oka järjestää vuosittain 
erilaisia tapahtumia/kilpailuja mm. yleisurheilussa, 
hiihdossa jne. Seuran periaatteena on toimia urhei
lun ja liikunnan edistäjänä omalla alueellaan. 
Talvikaudelle 1998-1999 on suunnitteilla mm. lento
palloa, sählyä, hiihtokilpailuja, lasten liikuntakerhot 
jne. Ja koska lasten ja nuorten määrä alueellamme on 
viimevuosina ollut kovasti nousussa tarvittaisiin mu
kaan reippaita aikuisia toimimaan erilaisten kerhojen 
ja harjoitusten vetäjiksi. Jos siis tunnet asiaan kiinnos
tusta ja haluat "uhrata" vaikkapa tunnin viikossa las
ten ja nuorten hyväksi, niin ota yhteyttä johonkin alla- 
mainitusta henkilöistä.

Ohkolan O ka lla  on mittava projekti 
kansanhiihtolatujen kuntoon saattamiseksi. Noin 8 
km:n mittainen latupohja raivataan ja tasoitetaan 
Ohkolan maastoon, lähtöpaikkana VPK:n talo. Seura- 
talon ympäristöön on tulossa myös latu, myöhemmin 
myös valaistus. Osa työstä tehdään maaseudun 
kehittämisrahaston SAMPO:n avustamana, otsikolla 
"Kylien viihtyvyys". Talkootyötä tarvitaan oma
rahoitusosuudeksi. Yhteyshenkilö latuprojektissa on 
Keijo Säijälä puh. 019-688 9023.

Ohkolan Okan puuhahenkilöt: pj. Timo Simonen p. 
019-688 9329, siht. Liisa Hannula p. 019-688 9038, 
Vesa Pirjola p. 019-688 9014, Jussi Luhtamäki p. 09- 
284 862, Irene Saalamo p. 019-688 9085.

Syksyn salivuorot:
- Lentopallo tiistaisin 18.30 - 20.00 miehet
- Lentopallo torstaisin 20.00 - 21.00 naiset
- Liikuntakerho torstaisin 18.00 - 18.45 
3 - 6  -vuotiaat lapset
Kouluikäisten sählyvuorot ilmoitetaan myöhemmin 
koulun kautta.

Vuoroista voit kysyä lisää Pirjolan Vesalta, lasten 
liikuntakerhosta myös keneltä .

OKAN Yleisurheilu-kiIpailuiden palkintojenjako 
Ohkolan Seuratalolla tiistaina 15.9.1998 kello19.00. 
Mitalit jaossa, tule mukaan!



OHKOLAN NUORISOSEURA Näytelmäkerho

Nuorisoseura on on kylällä toimiva aktiivinen seura, 
joka tarjoaa harrasteita kaikenikäisille.

Seuralla on oma talo, joka antaa hyvät puitteet 
harrastamiselle, kokouksille ja juhlien järjestämisel
le.

Talon varausvihko on kyläkaupalla, 
puh. 019-688 9004.

Seuran oma kesäteatteri Öljymäki on mainio paikka 
kesänäytelmille, lauluilloille, laskiaisriehoiIle jne.
Ensi kesänä on jälleen luvassa korkeatasoista teatte
ria, kun seura viettää 100-vuotisjuhlaa.

Nuorisoseuran hallinto:
Helena Partanen pj. puh. 019-688 9275 
Anna-Maija Kajander siht. puh. 019-523 1598

Muu johtokunta:
Tapio Rantanen, Eija Hynninen, Päivi Lindell, Kati 
Pirttiniemi, Jukka Tapper, Satu Rantanen ja Karita 
Hietanen.

Talonhoitaja:
Martta Suontaus puh 019-688 9136 
Rahastonhoitaja:
Pia Mörk puh. 019-688 9209

Koululaisten ¡Iltapäivätoiminta

Seuralla on työntekijä, joka on aloittanut tehtävänsä 
elokuussa 1998. Hän käynnistää ja ohjaa koululais
ten iltapäivätoimintaa seuratalolla. Tehtävää hoitaa 
Arja Pitkänen. Arjan tavoittaa seuratalolta koulupäivinä 
klo 12.15-17.30. Puhelin kotiin on 019-688 9289.

Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 1 -31k:n oppi
laille. Heille järjestetään kuljetus koulutaksilla kou
lulta seuratalolle. Myös ylempiluokkalaiset voivat osal
listua tarpeen niin vaatiesssa. Vanhempien allekirjoit
tama ilmoittautumiskaavake tarvitaan kaikilta. Kaavak
keita saa Arjalta. Iltapäivän aikana on mahdollisuus 
tehdä läksyt, syödä välipala, levätä sekä mahdollisuus 
valvottuun vapaaseen toimintaan.
Palvelun hinta on 20 mk/pv tai 300 mk/kk + seuran 
jäsenmaksu 20 mk/vuosi (sis.tapaturmavakuutuksen). 
14.9 alkaen on mahdollisuus osallistua myös/vain 
harrasteisiin:

Maanantaisin kansantanssi 14.30-16.00 
Tiistaisin English club 14.30-15.15

Nämä kurssit järjestetään yhteistyössä kansalaisopis
ton kanssa, joten tarkemmat tiedot ko.palstalta tässä 
lehdessä.

Kerho toimii syksyn ajan ala.asteen koululaisille. 
Kokoonnumme tiistaisin klo 15.30-17.30 seuratalolla 
22.9 alkaen.
Ohjaajina toimivat teatterialaa opiskelevat Hanna 
Oksman puh.050-3561 289 ja Jyri Vartiainen 
puh.0400-919 716.

Ryhmään otetaan 15-20 oppilasta ja etusijalla ovat 4- 
6lk:n oppilaat. Erilaisten harjoituksien avulla pyritään 
saamaan rohkeutta itseilmaisuun ja tehdään pienimuo
toisia esityksiä. Kerho kokoontuu 12 kertaa ja maksu 
on 120mk.

Kevätpuolella on luvassa kokkikerho ja kuvataide- 
kerho.

Vesselikerho

Kerhoa voisi kuvailla laulu ja leikki kerhoksi 3-6 
vuotiaille. Kerho aloittaa toimintansa tiistaisin 22.9 klo 
18-19.00. Syyslukukauden maksu on 50 mk. 
Ohjaajat: Heli Allonen ja Pia Salminen

Tanssitunnit

Tanssitunnit alkavat seuratalolla joka toinen sunnun
tai, alkaen 20.9.1998.

Dancekids:
12.15-13.00 Dance 4-6v. (luovaa tanssia alle koulu
ikäisille)
13.00- 14-00 Funky-shovv 1 7-10 v. (uudet oppilaat)
14.00- 15.00 Funky-shovv 1 7-10 v. jatko (vanhat disco 
1 oppilaat
Dancers:
15.00- 16.00 Funky-shovv 11-15v. (uudet oppilaat ja 
vanhat disko 2 oppilaat)
16.00- 17.00 Funky-shovv 11-15v. (vanhat, edistyneet 
oppilaat)
Opettajana Nina Pirtti lahti 
Kurssimaksu on 50mk/syksy

Teatteri:
Aikuisten tekemä näytelmä englantilainen farssi 
"TOHVELIT" on työnalla. Ensi-iltaa odotellaan mar
raskuulle. Ohjaajana Laura Pape-Buttler.

Muuta:
Seuralla on oma videokamera, jota vuokrataan 70 mk/ 
vrk. Videokamerasta vastaa Kari Viljanen 019-688 
9101.
Jos olet kiinnostunut ohjaajana toimimisesta, on seu
ralla mahdollisuus kouluttaa Sinut tehtävään. 
Nuorisoseurajärjestön järjestäm ät ohjaajien 
peruskurssit kuuluvat nuorisoseuraohjaajan yleis-sivis- 
tykseen. Lisäksi järjestetään mittava määrä koulutusta 
erilaisten teemojen ympärille.
Huom! Naisteni Itä vietetään lokakuussa: -koruja, vaa
te-esittelyä, kosmetiikkaa...

Tulkaapa joukolla mukaan toimintaan!



MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA

Seurakunta järjestää toimintaa uudessa 
Hyökännummen kerhotalossa sekä Ohkolan koulun 
liikuntasalissa.

English Club, ala-asteen oppilaille
opettaja Karita Laisi tiistaisin 14.30-15.15
15.9-1.12.1998 ja 12.1-13.4.1999 
oppitunteja 24 
kurssimaksu 120mk

OHKOLAN KOULU
- liikuntakerho kouluikäisille jatkuu viime vuotiseen 
tapaan keskiviikkoisin kello 15-16 alkaen 16.9

HYÖKÄNNUMMEN KERHOTALO
- maanantaina Junnuhyökkis 1-6 luokkalaisille 
tytöille ja pojille kello 15-1 8
- tiistaisin Avoimet Ovet kaikille 12-14 vuotiaille 
kello 17-19 alkaen 8.9.1998
- sunnuntaisin Pyhäkoulu kello 12 lapsille alkaen 
13.9.1998

Lisäksi kerhotalolla toimivat seurakunnan päiväker
hot sekä muskari. Myös perhekerhot jatkavat toimin
taansa talolla maanantaina 7.9 kello 10-11.30. 
Tervetuloa mukaan! lisätietoja lasten- ja 
nuortenkerhoista saa srk-nuorisotoimistosta.

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO

OHKOLAN NUORISOSEURANTALO

Ohkolan lapsitanhuajat
ohjaaja Kati Vesa maanantaisin 14.00-1 5.30
14.9-30.11.1998 ja 11.1-12.4.1999 
oppitunteja 46 
kurssimaksu 120mk

Kansantanssin alkeita kouluikäisille. Osallistujat 
jaetaan ikäryhmittäin kahtia. Tämä on Ohkolan 
koulun oppilaille tarkoitettua iltapäiväkerho- 
toimintaa.

Kurssi on tarkoitettu ala-asteen oppilaille englannin
opetuksen täydennykseksi ja sen tavoitteena on luo
da positiivinen, omakohtainen suhde englannin kie
leen ja kulttuuriin laulujen, leikkien ja tekemisen 
kautta.

OHKOLAN KOULU

Keppijumppa
ohjaaja Raimo Kantanen tiistaisin 20.00-21.00
15.9-1.12.1998 ja 12.1-13.4.1999 
oppitunteja 33 
kurssimaksu 150mk

Muokkausvoimistelua, keppijumppaliikkeitä 
venyttelyä

ja

Keppiaerobic- liikunta
ohjaaja Eva Saari keskiviikkoisin 19.00-19.45
16.9-2.12.1998 ja 13.1-14.4.1999 
oppitunteja 24 
kurssimaksu 120mk

Liikeratojen laajuuksien parantaminen 

Stretching
ohjaaja Eva Saari keskiviikkoisin 19.45-20.30
16.9-2.12.1998 ja 13.1-14.4.1999 
oppitunteja 24 
kurssimaksu 120mk

Pitkäkestoisia venytysliikkeitä 

Posliinimaalaus
opettaja Pirkko Nieminen maanantaisin 18.30-21.00
14.9-30.11.1998 ja 11.1-12.4.1999 
kurssimaksu 170mk

Lisätietoja Mäntsälän kansalaisopiston julkaisusta 
syksylle 1998
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VESKU LOIRI MÄNTSÄLÄN MONITOIMITALOLLA 
LAUANTAINA 7.11.1998 KELLO 18.00 ALKAEN

OHJELMASSA VESKUN UUSINTA TUOTANTOA JA VANHEMPAA, SUUREN SUOSION 
SAANUTTA OHJELMISTOA.

TULE KOKEMAAN JA NAUTTIMAAN !!!!

LIPPUJEN ENNAKKOTILAUS PUHELIMITSE TIMO AHOLALTA 
NUMEROSTA 0400-457763.

HINNAT:
ALLE 10 LIPPUA 80,00 MK/KPL
10-20 LIPPUA 75,00 MK/KPL
YLI 20 LIPPUA 70,00 MK/KPL

Järjestää: Mäntsälän sos.dem.Työväenyhdistys ry

Oletko ostamassa, myymässä, vaihtamassa... 
haluatko onnitella, lähettää terveisiä...

-Tällä palstalla se on mahdollista, eikä hintakaan päätä huimaa ja jakelu on joka kotiin omalla alueellamme. 
Ilmoituksesi voit jättää lehden toimituskunnalle tai vaikka sinne kaupalla olevaan kylätoimikunnan 

postilaatikkoon. Hinta on 10mk/vakiokokoinen ilmoitus = 60 merkkiä + puh.nro.

MYYDÄÄN
Suomenajokoiran pentuja, rekisteröityjä ja 
rokotettuja, p. 019-6889252

OSTETAAN
Poikien vaihdepyörä , toimiva p. 019-6889085

Lehden taittotyö: Graafinen suunnittelu Tart Oy
Valokuvat: Juhani Viitanen

Su m ¡/offset. Pukkila 1998



OH KOIA-HYÖKÄN NUMMI 
alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 
Eerola-Kortistontie 200, 04530 Ohkola 
Puh. 019-688 9109, 0400-491 529

KOULUTETTU KIROPRAKTIKKO 
SAMPO LAISI

Mäntsälä puh. 019-687 1513 
Helsinki puh.09-622 1810

Edullinen SÄÄSTÖKASKO 6-15 vuotiaalle
autolle Tapiolasta. Kysy tarjousta. 
Asiamiehet:

Ilpo Lemetyinen puh. 0400-455 394 
Markku Seppä puh. 019-688 91 06

1TÄPKXA

KORTISTON LUOMUTILA / HYNNINEN
* Savulammasta suoramyyntinä 

25.9 klo 14-20
Eerola-Kortistontie 161, 04530 Ohkola 
Puh. 019-688 9055
Etukäteisvarauksella varmistat lihan saannin.

TÄMÄ VOISI OLLA SINUN ILMOITUKSESI
*Tässä voit kertoa omasta erikoisalastasi 
*Ota yhteys toimituskuntaan 

ja olet mukana!

LÄHIVAKUUTUS
Asiamies alueellasi 

Kari Peussa
Roinilantie 23B, 04500 Kellokoski 

Kotipuh. 09-282737, 050-5290 038 
kari.peussa@pp.kolumbus.fi

Uudet kauppiaat toiuottauat kaikki teruetulleiksi 
tutustumaan uudistuneeseen kyläkauppaan!

UUDET BÖKI0L0HIKRMME 
7.9 RLKREN

Ohkolan Kyläkauppa
□hkolantie 458 , 04530  OHKOLA 

Puh. 019-688 9004
T ero etu lo a  ta u a llis t  Tarm o kkaam p aan  läh ikau p p aan !

mailto:kari.peussa@pp.kolumbus.fi

