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

Nro 20 Toukokuu 2002
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Ensi-ilta 12.6.2002 klo 19.00
Muut esitykset

15.6.2002 klo 19.00
16.6.2002 klo 16.00
19.6.2002 klo 19.00

23.6.2002 klo 16.00
26.6.2002 klo 19.00
30.6.2002 klo 16.00

Liput 9/5 euroa
Tiedustelut ja lipunmyynti:
Sinä Rasilainen (019) 6889 241,Mikko Nieminen 040-548 0078



Pääkirjoitus

Kevät

Kevät hypähti puun oksalle.
Silmut napsahtivat auki 
katsellakseen kummaa.
Kevät lauloi niille laulun 
ja  ne rakastuivat kevääseen

Mutta mitäpä kevät silmuista, 
kaikki ovat rakastuneet kevääseen.
Kevät juoksi kedolle ja  sinkosi leivosen ilmaan 
se kohosi, kohosi 
liversi, liversi.

Arvo Turtiainen 
(Kuokkija ja  vaakalintu 1950)

Kevät levitti kätensä 
ja  kelminä ja  hopealankoina 
helisi laulu taivaalta 
kevään käteen.

Kylälehden toimituskunta on vaihtunut.
Kevät on tullut.
Mikko Erich on puhunut ja  Työväentalon kivijalkaan on kiinnitetty muistolaatta. Kapinasta, 
joka oli jonkinlainen kapina tai sitten ei. Miten sen nyt ottaa...
Tämänvuotinen kevätmyrsky kaatoi pari puuta ja huhut lensivät kuin hermostuneet harakat. 
Eiköhän tämä tästä vaikka kokko on jäänyt polttamatta ja  moni nurkka on vielä siivoamatta... 
Pitäisi kirjoittaa ’’pääkirjoitus” mutta kun en keksi mikä olisi se erittäin tärkeä asia, mistä esittäi
si erittäin tärkeitä mielipiteitä. Lentokenttä? Pikarata? Kevyen liikenteen väylä? Vesi-ja viemäri- 
asiat? Lasten ja aikuisten käyttäytyminen? Metsäteillä poltetut autot? Laittomat roskakasat? Vanhat 
ladot ja  rakennukset? Kesän näytelmä?
Ohkolassa on avattu nukketeatteri!

Rakkaat kyläläiset! Teille kaikille E1YVÄÄ KESÄÄ!
Laura

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2002 (aineisto toimitettava 30.8.2002 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@,surfeu.fi

Toukokuun numeron toimituksesta vastaa vastaa väliaikainen kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta (Laura Buttler, Heli 
Allonen, Mika Ilkka, Sari Kosonen, Vesa Pirjola ja Riitta Taari) 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.



Ajankohtaista ja tulevaa

Ohkolan kyläsanomien yhdistysten kokous ti 28.5 ldo 
18.30 ns-talolla. Kokouksessa valitaan uusi lehti- 
toimikunta kaudelle 2002-2003. Samalla luodaan yhtei
set toiminta- ja  pelisäännöt kylälehdelle ja  lehti- 
toimikunnan avuksi. Kaikkien yhdistysten edustajien 
osallistuminen kokoukseen on välttämätöntä.

Koulun päätöstilaisuus Mukulamessu Öljymäellä la 1.6 
klo 10. Sateen sattuessa tilaisuus on koulun juhlasalis
sa. Koulun sali täyttyy oppilaista, joten yleisöä ei vali
tettavasti mahdu saliin. Öljymäelle yleisö on tervetullut.

Öljymäen kesäteatterin järjestyksenvalvojien, 
ravintolatyöntekijöiden, lipunmyyjien ja muiden 
avustajien kokoontumispalaveri ma 10.6 klo 18.00 ns- 
talolla. Lisää innokasta talkooväkeä tarvitaan, 
ilmoittautumiset Sinä Rasilaiselle p. (019) 6889 241,
0400-428 539.

Ohkolan mölkkymestaruus ratkaistaan turnauksessa 
to 11.7 klo 18.30 Öljymäellä. Kaikenkuntoiset j a -  
ikäiset ovat tervetulleita pelaamaan!

Okan toimintaa kesällä 2002

Yleisurheilun harjoituskilpailut keskiviikkona 29.5
ja 5.6 klo 18.30 Ohkolan koululla. Mestaruudet ratko
taan elokuussa. Seuraa ilmoittelua!

*

Suunnistuskilpailut kisaillaan 24.7 Hyökännummen 
soramontun maastossa.

Kylähanke tiedottaa
Sinä Rasilainen on tavoitettavissa kyläasiainhankkeen 
toimistossa Ohkolan nuorisoseurantalolla pääosin 
toimistoaikoina klo 9.00-16.00. M ahdollisten työ
matkojen ja tapaamisten vuoksi kyläasiainhenkilön läs
näolo kannattaa varmistaa puhelimitse ennen vierailua. 
Kyläläisten pyynnöstä Sinä Rasilainen on tavattavissa 
myös ilta-aikaan klo 19.00 asti joka kuukauden ensim
mäinen ja kolmas maanantai.

Kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen on kesälomalla 8- 
26.7.2002.

Ulkomaalauskurssi la 8.6 klo 9.00-15.00 Ohkolan
koululla. Tietoa ulkomaalauksen historiasta ja nyky
päivästä sekä ulkomaalien valmistamista käytännössä, 
esim. punamullan keittoa. Kouluttajana toimii maalari- 
mestari Kalevi Järvinen. Kurssi on maksuton ja kaikille 
avoin, ei ennakkoilmoittautumisia. Kurssiohjelmassa on 
ruokatauko, jonka aikana on mahdollista nauttia omia 
eväitä. Tule kuulemaan ajankohtaisesta aiheesta asian
tuntevan kouluttajan johdolla!

Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunta järjestää 55- 
vuotistoimintansa kunniaksi juhlaretken 7.8 Hollo
laan. Paikanpäällä syödään keskiaikainen ateria ja nauti
taan myös ohjelmasta, kirkossa Tapani Rautasuo soittaa 
urkuja. Seuraavaksi jatketaan Pyhäniemen kartanon taide
näyttelyyn, Messilän kartanossa kahvitellaan ja lopuksi 
tutustutaan vielä uuteen uljaaseen Sibeliustaloon. Lea 
Kotiluoto ottaa vastaan ilmoittautumisia numerossa (019) 
6889 156.

Maastojuoksun loput osakilpailut pidetään elo-syys
kuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Nurmijumppaa Ohkolan koulun pihalla tiistaisin 
28.5, 4.6, 11.6 ja 18.8 klo 18.00. Jumppa sopii sekä 
miehille että naisille. Hinta 2 €/kerta. Kaikki tervetu
loa mukaan! Ohjaajana Irja Hemmilä/Ohkolan Martat

Nuorisoseuran kerhotoimintaa 
syksyllä 2002
Sirkuskerhot jatkavat toimintaansa. Yksi uusi ryhmä 
perustetaan kouluikäisille, mikäli ohjaajia saadaan lisää. 
Ohjaajina jatkavat Karita Laisi ja Tuula Heikkinen. Ke
väällä 2002 alkaneet discotanssiryhmä ja  kokkikerho jat
kavat ohjaajinaan Minja Tuominen ja Katri Meriläinen. 
Luvassa myös kuvataidekurssi Anna Tapperin ohjaama
na. Kerhoista ja kursseista lisätietoa syyskuun Kylä- 
sanomissa.
Turvallisuus tutuksi ja tavaksi-kurssi lapsille ja van
hemmille syyskuussa 2002 Ohkolan koululla. Tarkem
mat tiedot ja aikataulut lähempänä ajankohtaa. Seuraa 
ilmoittelua! Lisätietoja: Sinä Rasilainen (019) 6889 241, 
0400-428 539
Järj. Ohkolan vanhempaintoimikunta

Diakoniapiirin Kesäseurat 18.8 Hyökännummen 
kerhotalossa. Mukana myös Ulpu Leino.

Koulun työajat lukuvuonna 2002-2003:
syyslukukausi 12.8-21.12.2002 
kevätlukukausi 2.1.-31.5.2003 
syysloma vko 43 21.-25.10.02 
joululoma 22.12.02 -1.1.03 
talviloma vko 8 17.-21.2.2003 
vapaapäivä 2.5.2003

Ohkolan uusi kylätoimikunta v. 2002-2005:
Pj. Eira Andersson 040-831 5077 
Siht. Pia Ström 0400-691 195 
Laura Buttler (019) 6889 051 
Juha Halme 0400-710 353 
Mika Ilkka 0400-686 966 
Tiina Lehto 0400-517 364 
Päivi Lindell (019) 6889 279 
Tero Mäkelä 040-708 1032 
Lasse Peltoranta 0500-213 452 
Juha Vainio 0400-385 543 
Elina Vuori 0400-400 714
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Ohkolassa tapahtunutta

Vanhempaintoimikunnän vaiheita 
8/2000  -  12/2000
Teksti: Riitta Nordgren

Nyt pääsemmekin Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunnan historian muisteluissa jo lä
hemmäksi tätä päivää, joita kirjoittaja itsekin on ollut 
järjestelemässä ja suunnittelemassa. Elokuun kokouk
sessa pähkäiltiin tulevia tapahtumia tulevalle kaudelle. 
Discojen järjestäminen on joskus ollut yksi toimikun
nan tärkeimmistä asioista, mutta emme halunneet ruve
ta kilpailemaan leiritoimikuntien kanssa, j oten se oli eräs 
asia mistä suostuttiin luopumaan sovinnolla. Muuten 
suunnitelm a piti sisällään samoja asioita kuin 
edellisetkin vuodet, höystettynä pienillä uusilla tapah
tumilla.

Syyskuussa 1-3-luokkalaiset menivät Keravalle teatte
riin katsomaan Tuhkimoa, toimikunta tuki matkaa mak
samalla kuljetuksen. Samaisena kuuna psykologi Kei
jo Tahkokallio kävi koululla luennoimassa lasten kas
vattamisesta; mm. jakamattoman huomion suosimises
ta lapselle. Tilaisuus oli erittäin mielenkiintoinen ja 
useita kysymyksiä herättävä. Toimikunta päättikin jär
jestää tilaisuuden uudelleen, ehkä toisen luennoijan 
voimin.

Lokakuussa totesimme, että toimikunnasta puuttuu edel
leen kahden luokan edustajat ja asia herätti pitkään poh
diskelua. Jopa näiden luokkien avustaminen tulevissa 
retkissä kyseenalaistettiin. Toimikuntahan jakaa rahaa 
tasapuolisesti jokaiselle luokalle, joten toivottavaa tie
tysti olisi, että myös jokaiselta luokalta olisi edustaja 
jakamassa toimikunnan “töitä”.

Marraskuulle olimme järjestäneet syyspäivät koululle. 
Ohjelmassa oli lasten elokuva, Lumikuningatar, joka 
olikin yllättävän pelottava, vaikka filmi oli merkattu “S” 
- merkinnällä. Elokuvaa oli katsomassa n. 30 lasta. Ul
kona antoi kyytiä oman kylän ponit. Sisällä oli ongin
taa ja “äly”kilpailu. Opettajat antoivat oman, upean 
laulutuokionsa. Sitten pelattiin bingoaja saimme muu
taman vanhemman ihmisen puolipakolla jäämään pe
laamaan. Vanhemmalle väelle oli vuokrattu “Johan nyt 
on markkinat” - elokuva. Katsojia tähän elokuvahetkeen 
saapui paikalle 0 henkeä. Syytä tähän mietittiin; oli 
huono valinta elokuvaksi ja kylän vanhempi väki tun
tee nuorisotalon enemmän omakseen kuin koulun. Elo
kuvat vuokrattiin Helsingistä ja heidän tarjontansa on 
surkea, niin lasten kuin aikuistenkin puolella. Muuta 
firmaa, mistä voisi filmejä vuokrata, emme tiedä. Jos 
tulijoita olisi ollut vaikka 10, olisi toimikunta varmaan 
harmitellut ikäihmisiä aktiivittomuudesta, mutta kun 
tulijoita oli 0, sai toimikunta etsiä syyllistä peilistä. Tap
piota tästä tapahtumasta tuli useampi 100-markkanen.

Joulukuun yhteismyyjäisissä toimikunta myi kaikki ar
vat, kuten on aina tapahtunut. Palkinnot oli saatu Teiltä 
aktiivisilta vanhemmilta. Koulun henkilökuntaa lahjot
tiin oman kylän mustaherukkahyytelöllä. Koulun joulu
juhlissa klubi tarjosi piparit ja glögit, palvelumaksu oli 
vapaaehtoinen. Toimikunta päätti myös kokouksessaan 
mennä keväällä syömään intialaiseen ravintolaan Järven
päähän ja jättää jouluruoka tältä vuodelta väliin. Rahaa 
luvattiin keväiseen ruokailuun 50 mk per ruokailija. 
Historia jatkuu taas seuraavassa kylälehdessä...

Ohkolalaiset tv-sarjan kuvauksissa
Teksti: Sinä Rasilainen

Kyläasiainhenkilö j outuu työssään mitä kummallisimpiin 
tilanteisiin, mutta erään tiistain tapahtumat ylittivät kaikki 
aikaisemmat kokemukset. Eipä olisi uskonut, että kylän 
yhteisiä asioita hoitamaan palkattu työntekijä joutuu 
esittäm ään surevaa om aista suom alaisessa
televisiosarjassa muiden kyläläisten kanssa!

Eräs ilta sain erikoisen puhelun. Tuotantoyhtiö Säihky 
tarvitsee avustajia seuraavalla viikolla kuvattavaan 
suomalaiseen tv-sarjaan ja  avustajiksi kaivataan 
paikallista väkeä. Puhelinlangat lauloivat kun innokkaita 
ohkolalaisia kyseltiin mukaan. Saatuaan viestin Jaakko 
Tapper pisti hihat heilumaan ja kahden tunnin päästä 
ensimmäisestä soitosta joukkio oli koottu. Kyläläisten 
osallistumista jarruttivat päiväsaikaan toteuttavat 
kuvaukset, m utta ajankohdasta huolim atta
avustajajoukko saatiin kasaan.

Kuvauspaikalle Mäntsälän kirkolle saapuessamme 
meillä ei ollut kuvauksista tai sarjasta muuta tietoa kuin 
se, että kyseessä oli hautajaiskohtaus ja  meidän tuli 
pukeutua mustiin. Joukkomme näytti edustavalta 
tummissa puvuissaan ja mustissa hatuissaan. Hautajaiset 
olivatkin erikoisimmat, joissa kukaan meistä varmasti 
oli ollut. Vainaja oli suuri munkkien, pizzan ja naksujen 
ystävä, joten hautajaisjoukko sai maistella erikoisia 
tarjoiluja koko kuvauspäivän. Moni avustajista totesikin, 
että hautajaiset olivat hauskimmat, missä oli ikinä ollut!

Kuvausten päätyttyä Säihkyn kuvausryhmä lupasi ottaa 
seuraavankin kerran yhteyttä Ohkolan aktiiveihin, kun 
avustajia M äntsälässä tarvitaan. Avustamisesta 
maksettiin myös pieni palkkio, jonka ohkolalaiset 
yhteistuumin lahjoittivat Ohkolan nuorisoseuralle. 
Tummien vesien tulkit -niminen tv-sarja alkaa pyöriä 
neloskanavalla lokakuussa 2002. Sarjan viimeisessä 
jaksossa voi nähdä ohkolalaisten vilahtavan, jos tarkkana 
seuraa. Kuvauksiin osallistuivat Kerttuja Jaakko Tapper, 
Liisa ja Olli Hannula, Ahti Salminen, Irma Simolin, 
Teuvo Halme, Martta Suontaus ja Elma Ahtiainen.
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Hyökäpartion kuulumisia

Istuva Härkä, takapuoli märkä
Teksti: Anna-Riitta “A n i ” Simonen

Riihitys 13.4.2002 sudenpennuille
Teksti: Tiina Latva-Hirvelä

Hyökäpartion ensimmäinen koko lippukunnan 
viikonloppuretki toteutui maaliskuun lopulla Mäntsä
län Levannolla, Käpypirtillä. Teemana oli intiaani, joka 
näkyy myös retken nimestä “Istuva härkä”. Perjantai
na retki alkoi vartiolaisten osalta. Lauantai-iltapäivään 
mennessä oli jo suunnistettu, opeteltu Suomen lipun 
käyttö, tehty toteemipaaluja ja suunnistuksen myötä 
tutustuttu erilaisiin i n k kari perusti e töihin. Loppurastilla 
oli tehtävä keppihevonen, jota sitten käytettiin intiaani- 
olympialaisissa lauantai-iltapäivällä, kun sudenpennut 
astuivat kuvioihin.

Riihitys on vanha perinteinen tapa, jolla parannettiin vil
jan jyvien säilyvyyttä. Partiokielessä riihitys tarkoittaa ti
laisuutta, jossa suoritetun luokan ja mahdollisesti aikaisem
minkin suoritettujen luokkien tiedot ja taidot kerrataan 
vanhempien partiolaisten opastuksella. Riihityksestä teh
dään mielenkiintoinen, jännittävä, hauska ja opettavainen 
tilaisuus. Se ei ole tiukka ja pelottava koe. Riihitys pide
tään mieluiten ulkona, esimerkiksi retkellä tai leirillä. Si
ten me partiolaiset parannamme partioasenteiden ja tiedon 
ja taidon jyvien säilymistä mielissämme. Lähde: Kiehiset 
(Suomen Partiolaiset- Finlands scouter ry:n julkaisu)

Koko leirin voimin tehtiin rumpuja ja tutustuttiin oman 
ryhmän eläimeen (esim. karhu, jänis). Muonittajamme 
Saara valmisti sudenpennuille päivällisen, mutta 
vartiolaiset tekivät itse ruokaa trangialla eli 
retkikeittimellä. Laavutkin pystytettiin, mutta yö oli 
niin kylmä ensikertalaisille, että myös vartiolaiset sai
vat nukkua toisen yön sisätiloissa, pojat saunanlauteilla 
ja tytöt parvella. Sudenpennut yöpyivät isossa mökis
sä johtajineen.

Päivä, tai koko leiri, huipentui iltanuotioon, johon jo
kainen lauma ja vartio oli valmistellut jotain pientä 
ohjelmaa, pääasiassa intiaaniaiheesta. Intiaaneiksi pu
keutuneena nuotiolla laulettiin, huudettiin partiolais
ten tapaan sekä katseltiin sketsejä, piennäytelmiä ja 
osallistuttiin muutamaan kilpailuunkin. Tunnelma ko
hosi aivan huikeaksi ja intiaanien sotahuudot ja  rum
pujen paukuttaminen kuului varmasti kauas. Illan päät
teeksi vielä paistettiin makkaraa. Päivä oli täynnä puu
haa, joten imi maittoi isommallekin partiolaiselle.

Sunnuntaiaamuna lipunnoston yhteydessä muutama 
partiolainen antoi lupauksen, minkä jälkeen tietenkin 
aamupala. Ensimmäiset sudenpennut olivat olleet yl
häällä jo aamukuudesta asti! Uudessa ympäristössä oli 
paljon uutta tutkittavaa. Teimme partiohuiveihin leiri- 
merkit ja ulkona käynnistyi sadetanssi, jota varten 
lämmittelimme perinteisillä partioleikeillä, kuten 
karhunkaadolla. Silloin tällöin kaikui metsässä myös 
oma leirihuutomme “Istuva härkä, takapuoli märkä, 
mahtava päällikkö on, wou!”. Lounaan jälkeen laskim
me vielä yhdessä lipun ja  sen jälkeen matkasimme 
yhteiskyydein takaisin kotiin.

Retken johtajana haluan vielä kiittää kaikkia upeasta 
leiristä! Uskon, että voin kaikkien puolesta sanoa, että 
retki oli ikimuistoinen ja hauska. Toivottavasti metsä- 
retket toteutuvat myös jatkossa yhtä hyvin. UGH, suu
ri päällikkö on puhunut.

Tuoreen lippukuntamme ensimmäinen riihitys valmistui 
laumanjohtajien (Jyrkin, Riitan ja Tiinan) suunnittelemana. 
Mukana toteutuksessa oli partiolaisten lisäksi joukko ai
kuisia saattajina. Sudenpennut jaettiin  pienempiin 
pentueisiin (3-4 pentua), jotka kulkivat yhdessä saattajan 
kanssa merkatun reitin metsässä. Matkan varrella oli kol
me erilaista rastia jossa pieniä tehtäviä. Ensimmäisellä 
rastilla oli ensiaputehtävä. Sudenpennun tehtävänä oli aut
taa puukolla kämmeneensä veistänyttä toveria. Verta tuli 
runsaasti ja tilanne oli vakava. Neuvokkaat sudenpennut 
hoitivat tilanteen hienosti ja  hätänum eroon 112 
soittaminenkin onnistui hienosti Tiinan mielestä.

Toisella rastilla kerrattiin tuttujen kotimaisten lintujen ja 
eläinten nimiä tunnistamisharjoituksella. Riitta oli 
opastajana. Kolmannella rastilla harjoiteltiin jälleen 
trangian eli retkikeittimen kokoamista ja purkamista sekä 
veden keittämistä. Myös merimiessolmun tekemistä 
kerrattiin. Rastimiehenä ja-naisena olivat Jyrki ja Sanna. 
Perille nuotiopaikalle päästyään sudenpennuille maistui
vat eväät ja  makkaraa sai paistaa nuotiossa. Mutta 
mitenköhän kävi Porakallion m etsässä lymyävälle 
Vörpätille?! Sudenpennut virittelivät useita Vörpätti- 
ansoja, joten Vörpätit varokoot nahkojaan...

Oka jakaa palkintoja
Marianpäivänä suoritetun tienpuolihiihdon/kävelyn voitti 
LÄNSI, joka sai liikkeelle 71 henkilöä. IDÄSTÄ ulkoile
maan uskaltautui 41 jäsentä. Perheviestissä LÄNSI sen si
jaan luovutti IDÄLLE pisteet 0-3 (lännestä eri joukkuei
ta). Suoritetussa arvonnassa onnettarena toimi Sinikka Ala- 
kangas. I palkinnon kaksi lippua näytelmään Siunattu 
hulluus voitti Kirsi Hannula. Ilja  III palkinto Vi kg kah
via menivät Kari Kumpumäelle ja Minna Linnalle. On
nea voittajille! Palkinnot voi noutaa Sinä Rasilaiselta 
toimistoaikoina.
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Perinnemaisema arvoonsa Kukkiva puutarha paikan ehdoilla

Yksi vanhan ohkolalaisen perinteen edustajista

Ohkolan perinnemaisema
Telcsti: Mika Ilkka

Oletko tullut miettineeksi, miltä kylämme mahtaa näyt
tää 10-20 vuoden kuluttua, jos emme tee mitään 
perinnemaisemamme säilyttämiseksi? Totuus on se, että 
kylästämme ei luultavasti löydy enää montaakaan ra
kennusta, jonka historia olisi peräisin viime vuosisa
dan alkupuolelta.

Kyläläisten keskuudessa on herännyt keskustelua ja 
uteliaisuutta ’’latohanketta” kohtaan. Hankkeen tarkoi
tuksena on pyrkiä säilyttämään ja  kunnostamaan 
perinnemaisemaa sekä vanhoja rakennuksia. Ohkolan 
aluehan on m aakuntakaavaesityksessä merkitty 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannal
ta tärkeäksi alueeksi, jonka perinnearvoa vanhat ra
kennukset entisestään lisäävät.

Nyt olisi aika kunnostaa vanhat rakennukset ennen 
kuin ne kokonaan katoavat. Hanke on tällä hetkellä 
alkuvaiheessa eli innokkuutta, halukkuutta ja kohtei
ta kovasti kaivataan. Mitään konkreettista ei ole vielä 
tehty. Hankkeeseen on hyvät mahdollisuudet saada 
ulkopuolista rahoitusta. Nyt olisi erittäin tärkeätä saa
da vanhojen rakennusten omistajat mukaan hankkee
seen, koska haettaessa rahoitusta pitää kunnostettavat 
kohteet olla jo täysin selvillä. Kunnostuskustannukset 
jakautuisivat: 20% kohteen omistajat ja 80% ulkopuo
linen taho. Jos haluat olla mukana säilyttämässä 
Ohkolan perinnemaisemaa, ota rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoja: Mika Ilkka 0400-686 966 tai Sinä 
Rasilainen (019) 6889 241

Kukkivaa kesää
Teksti: Eija Keski-Korpela
Läpi kesän loikkivan perennaryhmän luominen on haas
te, joka tarjoaa mielekästä hyötyliikuntaa keholle ja 
pähkinästä mielen virkistykseksi. Perennaistutus muut
taa muotoaan paitsi kesän etenemisen myötä, myös 
laatijansa mieltymysten muuttuessa.
Monivuotisia ruohovartisia koristekasveja voi siirtää, 
niitä on helppo jakaa, uusia lajeja voi istuttaa entisten 
lomaan, luoda joka kesä jotain uutta. Ne kehittyvät suh
teellisen nopeasti täyteen olemukseensa, joten työn tu
loksia ei tarvitse odotella vuosia.
Perennaistutuksen suunnittelussa tavoitteet asetetaan 
usein korkealle. Ryhmän tulisi kukkia varhaisesta ke
väästä syysmyöhään toisiinsa sopivin sävyin ja olla li
säksi helppohoitoinen. Tämä on yhden puutarhurin elä
män mittainen tavoite, vaativa ja vaikea, ja juuri siksi 
niin kiinnostava.
On hyvä muistaa, että keskeytymätön värien ilotulitus ei 
sekään ole tarkoituksenmukaista; onnistunut kokonaisuus 
kaipaa myös seesteisiä hetkiä, jolloin ryhmää hallitsee 
lehtien rauhallinen vihreys tai vain yksi arvokas laji esit
tää soolo-osuutta. Hiljaisen hetken jälkeen värit hehku
vat taas entistä loistavampina.
Joka vuosi tapahtuu sama ihme; äsken vielä paljaasta 
maasta kurottelevat herkkien kevätkukkien ryöpyt. 
Sinililjojen, sinivuokon ja tuoksuorvokin herkkä sininen 
korostuu vielä paljaan maan ja alastomien versojen lem
peää harmaata vasten. Kevään keltainen on tulvillaan 
aurinkoa ja  lämpöä. N arsissien, esikoiden ja  
mukulaleinikkien pienet auringot ja kehakiurunkannusten 
lempeä keltainen julistavat kesän alkaneeksi. 
Keskikesän yltäkylläisyydessä ovat perennaistutukset 
rehevimmilläänja lajivalikoima runsaimmillaan. Kevään 
kukat ovat lakastuneet, mutta niiden lehdet koristavat 
vielä istutusta. Syyskesän perennat ovat jo ehtineet kuroa 
vartensa täyteen mittaansa ja tuovat osaltaan ryhmään 
rehevyyttä.
Onko luonto vastustaja, jonka kanssa tarhuri taistelee 
kouliakseen tonttinsa villin luonnon vallasta siistiksi ja 
säntilliseksi puutarhaksi? Vai nivoutuuko puutarha osaksi 
ympäröivää maisemaa ja luontoa? Meillä on käytössäm
me tekniikkaa, joilla lähes mikä tahansa on mahdollista 
puutarhan perustamisessa, kuten muussakin rakentami
sessa. M aamassoja vaihtam alla ja  muovein ja  
suodatinkankain eristämällä muuttuu vaikka karu kan
gas reheväksi multamaaksi. Tulokset saattavat olla häi
käisevän upeita, mutta myös kalliita ja erittäin työläitä. 
Kun kasvit valitaan kasvupaikan ehdoilla, luontaisia olo
suhteita kunnioittaen, on tuloksena paikkaan sopiva ja 
myös helppohoitoinen kokonaisuus. Perinteitä kunnioit
tava säilyttää perennapenkissään kappaleen elävää pe
rintöä istuttamalla lähiseudun vanhoja maatiaiskantoja. 
Vanha kasvilaji kertoo paikallishistoriaa ja ohessa kap
paleen puutarhakulttuurin kehityksestä. 
Maatiaiskannoista kiinnostuneelle jää kosolti aikaa naut
tia leppoisasta oleilusta puutarhassa, sillä vanhat perennat 
ovat yleensä erittäin helppohoitoisia ja kestäviä.
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Historiikki Diakoniapiirin 55-vuotistaipaleesta

Diakoniatoimikunnan 55-vuotisj uhlat
Yli puoli vuosisataa Ohkolan diakonia- ja  lähetys- 
toimikunta on tehnyt paljon lähimmäistensä hyväk
si.
Teksti: Tuula Bläfield

Ohkolan kylän Diakonia- ja Lähetystoimikunta juhli 
huhtikuun virkistyspäivänä suuren vierasjoukon kans
sa nuorisoseurantalolla 17.4.2002. Ruuat olivat her
kullisia, vieraat, emännät ja isännät iloisia. Kirkko
herra Mikko Seppälä kiitti puheessaan Ohkolan aktii
vista toimikuntaa ja kukitti puheenjohtaja Lea Koti- 
luodon. Tuula Bläfield oli kirjoittanut 19-sivuisen 
historiikin ja esitteli sen. Hänetkin kukitettiin ja his
toriikki jaettiin entisille ja nykyisille jäsenille ruusun 
ja halausten kera sekä seurakuntaan ja knjastoon.

Ohkolan Diakonia- ja  Lähetystoimikunnan entisiä jä 
seniä

Toiminta aloitettiin sodan jälkeen 1947 jakamalle vaat
teita, jalkineita ja joulurahaa varattomille koululaisille, 
monilapsisille perheille ja sotaleskille. Raamattupiiri 
perustettiin  50- ja  60-lukujen taitteessa. 
Yhteisvastuukeräys on ollut ohjelmassa vuodesta 1951. 
Muusta toiminnasta mainittakoon vanhusten leirit, ke- 
säseurat, nuorten tapahtuma, käynnit vanhusten ja  
sairaitten luona jne. Yhteislaulutilaisuudet vakiintuivat 
nelj äksi virsilauluillaksi vuodessa kanttori Tapani Rauta- 
suon asetuttua Hilkkansa kanssa lapsuudenkyläänsä. 
Hänen johdollaan osallistuttiin taas 20.4.2002 Ohkolan 
kirklcopyhään. Vuosien saatossa arkipäivää on helpotet
tu monenlaisilla juhlilla -  vanhusten juhlilla, kevät- tai 
kesäjuhlilla, talvisilla kodin juhlilla, adventtijuhlilla, 
lähetysjuhlilla jne.

Ulpu Leino läksi lähetystyöntekijäksi Etiopiaan 1975 
opettamaan luonnontieteitä. Riitta Kotiluoto lähti 1997 
kahdeksi vuodeksi Namibiaan opettamaan biologiaa ja 
maantietoa. Molempien kiertokirjeitä on luettu päivä- 
piireissä ja kumpainenkin on käynyt Ohkolassa kerto
massa työstään.Virkistyspäivätoiminta alkoi 1996 ja sitä 
pyöritetään 10 hengen voimin. Emännät valmistavat aa-

Nykyinen toimikunta historiikkeineen ja  ruusuineen

muvarhaisesta ruokaa, isännät järjestävät pöydät ja huo
lehtivat autottomien kyydeistä. Herkullisen lounaan jäl
keen lauletaan Tapani Rautasuon johdolla, Eija Hynni
nen voimisteluttaa ja  Ulla Saksa mittaa verenpaineen 
halukkailta. Pidetään arpajaiset, seurustellaanja juodaan 
hyvät kahvit. Vieraita on usein seurakunnasta tai muual
ta, samoin esitelmiä eri aiheista. Virkistyspäivä on kuu
kauden kolmantena keskiviikkona klo 12-15 paitsi ke
säisin. Syksymmällä tehdään koko päivän retki.

Mikko Erich puhui jälleen
Näytelmä Mäntsälän kapinasta keräsi yleisöä
Teksti: Sari Kosonen

Huhtikuun viimeisenä sunnuntaina eli 28. huhtikuuta 
kokoontui A rolantien varrella oleville Ohkolan 
Työväentalon raunioille väkeä vauvasta vaariin. Ohkolan 
Työväentalolla seurattiin pienoisnäytelmää Mäntsälän 
kapinasta ja siellä paljastettiin muistolaatta, jossa lukee 
seuraavasti: ’’Tällä paikalla sijaitsi Ohkolan Työväentalo 
1908-1970” . Tilaisuudessa olivat mukana myös 
ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja kansanedustaja 
Jaakko Laakso.

Laatan paljastamisen ja  kukituksen jälkeen sekä 
Tuomioja että Laakso pitivät puheet. Tuomioja mainitsi 
puheessaan suvaitsemattomuuden lisääntyneen nyky- 
yhteiskunnassamme.
- Liikkeet, jotka hakevat kannatusta kiihkoilulla, suvait
semattomuudella ja muukalaisvihalla, ovat taas saamas
sa kannatusta, hän kertoi.

Puheiden jälkeen yleisö sai seurata Ohkolan työväenta
lolla tapahtuneita Mäntsälän kapinan alkuvaiheita. Näy
telmässä kuultiin Mikko Erichin historiallinen puhe, j on
ka hän piti 27. helmikuuta 1932. Näytelmää elävöittivät 
puvut, liput, iskulauseet, laulut ja pyssyjen pauke. Näy
telmän oli laatinut ja  ohjannut Anneli Partto. Mikko 
Erichinä esiintyi Heikki Simolin. 
Mäntsäläläisnäyttelij öiden lisäksi mukana olivat Mänt
sälän eläkeläisten kuoro, Kellokosken VPK:n orkesteri 
ja talkooväkeä.
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Kansainvälisyyttä opintomatkalla

Ystävyysvierailu Hallisten koululla
Teksti: Jonathan Nissinen 

Laivamatka
Laivamatka sujui oikein hyvin. Kävimme Antin kanssa 
Tax free:ssä ja ostimme karkkia. Kävimme myös kan
nella ja  konehuoneessa. Konehuoneessa oli kauhea 
melu, vaikka siellä huusi, niin ei kuullut edes omaa 
ääntään. Sitten loikoilua. Tullissa ei ollut yhtään kivaa 
kun piti seisoa.

Bussimatka
Menimme pieneen ruokalaan ja söimme hyvin. Loppu 
bussimatka meni oikeastaan nukkuessa. Pysähdyimme 
eräässä baarissa ja  jatkoimme matkaa, pysähdyimme 
myös yhdessä kaupassa, ostin vain coca-colan ja

Ohkolalaiset toivotettiin iloisesti tervetulleiksi Viroon.

pringlessejä. Hallisten koululle on enää vain pari kilo
metriä.

Ensimmäinen ilta Hallistessa
Illalla tulimme perille. Kannoimme tavarat neljänteen 
luokkaan ja siellä oli pedit valmiina. Sitten eräs Halli
sten koulun opettajista esitteli koulun. Kävimme sitten 
syömässä. Keittäjä oli laittanut hyvää ruokaa. Vietimme 
loppuillan rattoisasti.

Toinen päivä Hallistessa
Toinen päivä Hallistessa alkoi unisesti, mutta silti 
jaksoimme. Menimme aamiaiselle kahdeksalta. Aami
aisen jälkeen kävelimme pitkin taloa ja  eestiläiset ihmet
telivät. Teimme sitten kierroksen kaikissa ala-asteen luo
kissa. Kävimme kuvaamataidon luokassa ja teimme 
eräänlaiset sydämet. Kuvaamataidon jälkeen söimme 
hyvää ruokaa. Kävimme hautausmaalla ja tutustumassa 
Pyhän Annan kirkossa. Sen jälkeen oh urheilutunti. Vi
rolaiset näyttivät huimia temppuja. Sitten pidimme viro
laisten kanssa pari urheilukilpailua ja yhden leikin. Pi
dimme yhteisen keskustelun virolaisten kanssa. Sitten 
söimme iltaruuan. Osa meistä lähti ruuan jälkeen kaup
paan kuten minä, ostin geeliä ja cokiksen. Sitten menin 
suihkuun. Sitten osa halusi lähteä koittamaan tietoko
neita, joita koulussa oli. Harmi kun nettiin ei saatu yh
teyttä.

Kolmas päivä Hallistessa
Kolmas päivä Hallistessa alkoi hyvin. Aluksi tietysti 
aamupalalle. Lähdimme bussilla Viljandiin. Viljandissa 
kävimme vanhan linnan raunioilla, joka oli perustettu 
1200-luvulla. Linna oli kuulemma ollut saksalaisten, 
puolalaisten, venäläisten ja ruotsalaisten hallussa. Lin
nasta on paljon tarinoita. Linnaa on kuulemma moni 
koittanut valloittaa, yksi tarina kuuluu näin: Aina piti 
antaa veroja, kuten viljaa. Jotkut talonpojat olivat kek
sineet, että piiloudutaan jauhosäkkeihin, kun ollaan 
linnan sisällä vallataan se. Sitten he piiloutuivat 
säkkeihin. Kun he olivat linnassa niin erään talonpojan 
äiti paljasti suunnitelman, koska pelkäsi poikansa 
menehtyvän ja kaikki seivästettiin. Kävimme valtavan 
isossa urheilukoulussa. Siellä oh myös TATAMI (judo- 
matto) ja Joona ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi 
heitettäväksi. Kävimme myös kauppakeskuksessa, os
tin vain karkkia ja tikkareita. Sitten vain ravintolaan. 
Ravintolan jälkeen torille. Torin jälkeen Hallisten kou
lulle. Pääsin Sallan kanssa vierailem aan erään 
yläasteelaisen kotiin. Minä sain koettaa hänen veljen
sä Playstationia ja heidän tietokonetta. Pelasimme myös 
muistipeliä. Kun palasimme, niin virolaiset ja suoma
laiset esittivät toisilleen esityksiä. Sitten matkan koho
kohta DISCO. Ensin vähän arastutti, mutta sitten men
tiin. En tanssinut kuin virolaisten kanssa. Lopuksi tie
tysti nukkumaan.

Viimeinen päivä
Heräsimme ja menimme aamupalalle. Sitten veimme 
patjat ja lakanat alas. Pakkasimme kamat ja lähdimme 
bussilla käymään Pärnussa. Näin todella tuttuja paik
koja. Kävimme myös LADIES BEACH:illä. Sitten 
Tallinnaa kohti ja laivalla kotiin.

Ruoka maistui hyvältä päivän päätteeksi.



Teatterikesä Ohkolassa Martoissa voi vaikuttaa

Juha Halme esittää miestä, jolla on lehmä.

Näyttelijädebyytti Öljymäellä
Haastattelu: Vesa Pirjo la
Yksi Ohkolan kesäteatterin ensikertalaisista näyttä
möllä on ohkolalainen Juha Halme. Näin Juha vastaili 
muutamaan kysymykseen:
Ikäsi? 31 vuotta. Ammattisi? Huoltopäällikkö Golf- 
Talmassa. Miten jouduit mukaan kesäteatteriin? 
Minua pyydettiin, mutta myös itse osoittamalla kiinnos
tuksensa pääsee mukaan. Miksi juuri tänä kesänä 
päätit suorittaa ensiesiintymisesi näyttämöllä? 
Hetkellisestä mielenhäiriöstä. Oletko pitänyt harjoi
tuksista? Kyllä. Oliko vaikeaa lähteä mukaan? Ei. 
Ehditkö harrastamaan mitään muuta? Kyllä. Toimin 
palokunnassa ja  SPR:n ensiapuryhmässä. Mikä on 
roolihenkilösi näytelmässä Siunattu hulluus? Mies, 
jolla on lehmä. Onko seuraava aluevaltauksesi oop
pera vai operetti? Ooppera kiehtoo enemmän. Tulet
ko pyrkimään teatterikouluun? Tämä elämähän on 
yhtä näyttelykoulua koko ajan!
Rentoutta ensi-iltaan toivottaa Vesa Piijola!

Nukketeatteri Ohkolaan
Teksti: Tuula Bläfield
Nukketeatteri Sininen Mylly aloittaa toimintansa Kesä- 
maan Riemuliiterissä (Ohkolantie 490). Teatterin 
tirehtööri Tuula Bläfield kertoo, että tämän kesän 
näytelmä on Bengt ja Beata -  kosiomatka keskiajalla. 
Ensiesitys on 19.5. klo 15.00 ja  17.00 kuten kesä- 
sunnuntaisin siitä lähtien aina syyskuun puoleenväliin. 
Ainoastaan su 16.6. ja su 30.6. esitetään vain klo 15:n 
näytös, koska Öljymäellä alkaa klo 16 kesäteatteri. 
Juhannuksen esitykset jäävät pois samasta syystä. 
Nukketeatteri Sininen Mylly on sisustettu nimenomaan 
lavastaja Sampo Pyhälän Tuulalle suunnittelemaa 
pöytäteatteria varten. Näytelmän musiikin on säveltä
nyt Petri Mattila, nuket, lavasteet ja ohjaus ovat Tuula 
Bläfieldin. Teatterissa on esillä myös vanhoja leluja ja 
teatterinukkeja. Liput ovat 5 €  ja hintaan sisältyy myös 
mehutarjoilu. Liput 35-paikkaiseen nukketeatteriin 
kannattaa varata etukäteen numerosta 040-717 9938 
tai (019) 6889 211. Esitys kestää väliaikoineen n. 45 
minuuttia. Enää ei ohkolalaisten tarvitse lähteä pää
kaupunkiin nukketeatteria nähdäkseen!

Marttayhdistys Ohkolaan
Teksti: Irja Hemmilä ja  Hanna Tammi 
Ohkolan nuorisoseuratalolle kokoontui 8.4.2002 tois
takymmentä naista oppimaan lisää Martta-järjestöstä. Uu
denmaan Marttojen toiminnanjohtaja Anne Lempinen 
kertoi Marttojen yli 100-vuotisesta historiasta ja kehi
tyksestä aikojen muuttuessa. Asia innosti ohltolalaisia 
niin paljon, että samalta istumalta päätettiin perustaa 
tänne omalle kylällemme Ohkolan Marttayhdistys. 
Martta-jäijestö perustettiin sortovuosien vaikeina aikoi
na vuonna 1899. Martta-jäijeston tarkoituksena on ko
tien hyvinvoinnin edistäminen. Martta-järjestö on en
nen kaikkea kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää ko
titalouksien asemaa ja  kotityön arvostusta. Monipuoli
nen opintokertotoiminta ja  järjestökoulutus korostaa 
elinikäisen oppimisen tärkeyttä. Marttayhdistys on yhtä 
aikaa perinteitä kunnioittava ja nykyaikainen. Hyväksi 
havaittuja taitoja ja tietoja siirretään eteenpäin ja  ollaan 
mukana aktiivisesti tässä ajassa. Ohkolan Martat on Mart
tojen toiminta-ajatuksen mukaan naisjärjestö, johon mie
hetkin voivat tulla kannatusjäseniksi.
Ohkolan Marttojen hallitus kokoontui ensimmäisen ker
ran 2.5.2002 suunnitellen loppuvuoden 2002 toimin
taa. Ensimmäisenä aloitamme kesäjumpalla (huomioon 
ottaen Suomen säät) Ohkolan koulun pihalla kesäkuun 
ajan vain 2 euron kertamaksulla. Seuraa ilmoittelua ja 
tule mukaan!
Elokuussa alkavat jäsenillat, joita on syksyn aikana neljä 
kertaa. Teemoina on kertoa mm. mitä Martat tekevät ja 
sieni-ilta. Ensimmäinen kokoontuminen on 29.8.2002 
klo 18.00 Haapasaaren Pujon pubissa, jolloin kerrotaan 
Marttojen toiminnasta ja  järjestetään arpajaiset! Tule 
katsomaan, kiinnostumaan, vaikuttamaan ja kertomaan 
toiveitasi. Kaikki tervetuloa, Martitkin voivat tulla kan
nattamaan. Ohkolassa on pitkät perinteet naisjärjestöstä, 
Maaseutunaisista. Yhdessä voimme laajentaa naisten 
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.Yhdessä meitä 
on enemmän ¡Kerromme mielellämme lisää Marttojen toi
minnasta: Puheenjohjaja Irja Hemmilä puh. (019) 6889 
033/050-354 7965, varapuheenjohtaja Pirjo Haapasaari 
puh. (019) 6889 204, sihteeri Hanna Tammi, puh. (019) 
6889 343/040-826 8984, sähköposti
ohkolanmartat@luukku.com

Bengt ja  Beata kosiomatkalla Riemuliiterissä.
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Lukijan kynästä

Innostus oli voimavaramme

Saamamme palautteen mukaan kylälehti on tärkeä mo
nelle ohkolalaiselle. Me lehdenteossa alusta asti muka
na olleet saimme yllättäen kokea, että myös uusia teki- 
jö itä  olikin sankoin joukoin  kulisseissa 
(peräänkuulutimme moneen kertaan uusia tekijöitä).

Hyvä olisi, jos palaute annettaisiin suoraan oikeille hen
kilöille kun asia on ajankohtainen. Ajan kuluessa pie
netkin asiat kasaantuessaan suurentuvat. Välikäsien kaut
ta asiat mutkistuvat ja saavat virheellisiä tulkintoja. Leh
den tekijöiden am m attitaitoa kritisoitiin. 
Syystäkin... emme olleet am m attilaisia, vaan 
vapaaehtoistyötä tekeviä kyläläisiä. Ilman koulutusta 
emme toki olisi selvinneet haasteesta. Kirjoittajapiiri, atk- 
kurssit ja taittamisen alkeet ovat olleet antamassa val
miuksia. Päällimmäinen asia kuitenkin oli innostus j a halu 
tehdä oman kylän lehteä.

Toivomme, että edelleen saamme lehdestä lukea 
ajankohtaiset asiat ja  ilmoitukset mahdollisimman 
kattavasti ilman tapahtum ien päällekkäisyyksiä. 
Teemanumerot antavat ryhtiä aineiston keräämiseen, 
mielipiteet ja ajan ilmiöt ovat tärkeitä. Kun pienetkin 
asiat kirjataan tai kuvataan lehteen, syntyy vuosien 
saatossa merkittävä paikallishistorian aineisto. Neljän 
vuoden aikana materiaalin tulo lehteen on merkittävällä 
tavalla parantunut...kyläläiset ovat ottaneet lehden 
omakseen.

Toivomme tulevien lehtien laatijoille virkeitä vuosia! 
Eija Hynninen, Irene Saalamo, Taija Tallberg

Taasko se alkaa ?!!

Ohkola on kuuluisa siitä, että se tarjoaa monipuolis
ta toimintaa eri ikäisille ihmisille. Vanhemmat teke
vät talkootyötä harrastusten eteen. Lapsetkin autta
vat siinä sivussa.

merkkejä. Onko kotiisi ilmestynyt jatkojohtoja, ruutu- 
lippua, lippusiimanauhaa (Kawasaki) tai työkaluja ? 
Mittamme alkaa olla aika täynnä. Poliisille on jokaisesta 
illkityöstä tehty ilmoitus. Teemme pistotarkkailua ja var
sinkin kisojen lähellä vartiointi on tiuhempaa.

Te nuoret. Jos se timpurointi ja purkaminen on teistä haus
kaa, tervetuloa mukaan talkoisiin ! Kaikki käsiparit ovat 
tarpeen paikan kunnossapidon ylläpitäm isessä. 
Talkookahvit ja  limutkin tarjotaan. Lippumieheksi 
sarjacrosseihin ja  m uihinkin kisoihin pääsee 
ilmottautumalla, vaikkapa kioskilla.

Motocrossareiden huoltojoukot

Koulureppu Karjalaan!

Koulureppu Karjalaan on jatkoa Vauvakassi Karjalaan- 
ja Kakarakassi Karjalaan- projekteille. Koulureppu Kar
jalaan -keräys on voimassa toukokuun 2002 ajan ja 
reppuja voi tuoda Hyökännummen kerhotalolle.
Pakkaa hyväkuntoiseen, koululaiselle sopivaan reppuun:
- 2 vihkoa tai lehtiötä (koko A4 tai A5)
- penaali, 2 lyijykynää, loimi
- teroitin, viivoitin
- puuvärit tai väriliidut
- kuulakärkikynä
- pyyhe
- hygieniatuote (esim. hammasharja ja-tahna, shampoo 
tai perusvoide)
- heijastin
- yllätys (esim. vesivärit ja  sivellin, askarteluvälineet, 
tarroja, kiiltokuvia, harja, kampa, avaimenperä, pehmo
lelu, tyynyliina, huivi, kaulaliina, pipo, lapaset, lippis tai 
piirustuspaperia)
Merkitse tyttö- ja poikareput punaisella tai sinisellä 
silkkinauhalla. Muistathan, että hygieniatuotteiden tulee 
olla käyttämättömiä!

Tuusulan Moottorikerho tarjoaa moottoriurheilua 
harrastaville toimintaa Ohkolan crossiradalla, Num
men montulla tai Viidan montuilla, ihan kuinka ku
kin haluaa paikkaa nimittää. Me vanhemmat teemme 
myös töitä talkoilla. Junioriajajat auttavat omien ky
kyjensä mukaan. Saimme jo viime vuonna tuntea, 
miten harrastuspaikkamme vaivaa joitakuita. Ovatko 
ne sitten ihmisiä vai eläimiä ? Jälki on kuitenkin kuin 
hävityksen jäljiltä. Viimekesäinen tuhopolton yritys 
viittaa paikalla olevien olleen ihmisiä. JA TAAS SE 
ON ALKANUT !

Vetoamme siis ohkolalaisten nuorten vanhempiin. 
Missä lapsesi liikkuu? Eräistä on erittäin hyviä tunto-

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille Ohkolan 
Kyläsanomien lukijoille ja ilmoittajille!
Toivottavat lehtitoimikunnan jäsenet
Laura, Mika, Sari, Vesa, H eli, Riitta ja Sinä.
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OHKOL A-HY ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät Ja palveluntarjoajat

A & T  La in io

soratoimitukset
m aansiirtokuljetukset

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

KAIVUIPALVELI MM  f

ARI SÄILIÖ, OHKOLA 
Pui. 0400 217 150

KATUICE1TTIÖ VÄLIPALA
V a n h a  Wnlft®iif©# K® H@ k® skI 

(09) 282 w m
Avoinna joka päivä 10.30>11.00 

iinfarakke®!, Grillituotteet, 
V eikka« |a Lotto

Monipuolista koneurakoiitia
kaivinkone
m etsäperävaunu
auraus- ¡a  hiekoituskaiusto

Inri SäijäKä 040® 499  §14

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

K E L L O K O S K E N

KODINKONEHUOLTO
-VARAOSAT

-TARVIKKEET

-HUOLTO

-KA IKK I M ERK IT  24 H

0 4 0 0 - 7 1 2  5 9 5  RUUKINKUJA I, 04500 KELLOKOSKI

M ÄNTSÄLÄ TRANS OY

Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 

viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset

p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSl/TULJSULA
Asema 1066 4500  
Lähitaksi 0100 7300

ELLONEN 0400-455 134 
RIIKONEN 0400-460 597 1-3 hlöä 

HEINO 050-577 0476 
JÄRVINEN 0400-400 693

Senttimetri Oy
■ rakentaa ja  saneeraa

Millimerkki Oy
" kotisiivoukset

Timo Antikainen
0400 476 035 

Anne Silander
040 558 4493

Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ 
Puh. (09) 7420 3200 

___  Fax (091 7429 8625



KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

f

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

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

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 Hiki, 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

H i y £ i >  Puh. (09) 279 3550

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

Into Saarinen ja A rto  Peltomäki

AUTOPALVELU 
TERVASHONKA KY

VANHA YHDYSTIE 3, 04430 JÄRVENPÄÄ

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

LÄ H IV A K U U T U S
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

TIL AT AKSI
PASI VALO

Ohkola - Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

L A S I - L I N D B E R G
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336

Puh. (#9) 283 969

5; 24 k $

Ilk k a  Juvom en
OHKOLA

1 +.8henkilön
a u t o

‘Toi», 6889  140' 
0 4 0 0  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

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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


