
Kuva: Otto Kilpeläinen

Ohkolan kylänraitti 1920-luvulla ennen uusjaon toteuttamista.

•  Kulmakunnat tutuksi -juttusarja alkaa

•  Ohkolan VPK:n juhlavuosi

•  Laajakaista tulee sittenkin



Pääkirjoitus

Kiitän Ohkolan seurojen luottamuksesta. Valitsivat siis minut Ohkolan Kyläsanomien päätoimittajaksi syys
kuun numerosta vuodeksi eteenpäin.
Miksi halusin tälle “pallille”? Monesta syystä, ja  koska on kysytty, niin yritän tässä vastata: Viime kevättal
ven myrskyt tekivät pahaa jälkeä, enkä tässä tarkoita luonnonmyrskyjä (vaikka nekin tekivät aika kamalaa 
jälkeä, eritoten siemenpuuasennossa oleville ja  rinteellä kasvaville metsille) -tarkoitan näitä ihmisten välillä 
tapahtuvia...
Ei meillä tässä kylässämme ole varaa jakautua moneen kuppikuntaan tyyliin: “Kuka ei ole puolellani on 
minua vastaan”.
Ohkolan Kyläsanomat on kanava meille kaikille, mutta valitettavasti sivuja ei ole rajattomasti, eikä numeroi
ta ole kuin nämä viisi (ellei saada lisää rahoitusta ja sen myötä lisää sivuja ja  numeroita). Joten: Jonkun on 
otettava se “viimeinen vastuu”. Tässä ja  nyt tämä JOKU olen minä -Laura Buttler.
Tämä Ohkola on minun kyläni. Tänne minä kuulun. Tämän kylän asiat ovat maailman tärkeimmät. Minulle. 
Ja meille kaikille.

Päätoimittajanne 
Laura Buttler

Kuulin kerran vanhan laulun

Kaikui ikivanha laulu 
ikivanhan laulajan.
Taivaat kerälläni pysähtyen 
sitä kuunteli, 
yöt ja tähdet kuunteli, 
linnut lennossansa pysähtyen kuunteli,

levittivät samettinsa auki yöt, 
tähdet sineen sousi, 
levittivät päivät kultakankaitaan, 
kukat maasta nousi.
Kaikui ikivanha laulu kauneuden.

Kuulin kerran vanhan laulun 
ikivanhan laulajan.
Paikalleni jähmettyen sitä kuuntelin, 
niin kuin poikasena joskus metsän kohinasta 
siitä lumouduin,
niin kuin kehtolaulun kauneudesta lumoutuu.

Arvo Turtiainen
(Kuokkija ja  vaakalintu 1950)

Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2002 (aineisto toimitettava 31.10.2002 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Veli-Pekka Tuominen Ohkolan VPK:sta, 
Pertti Tikkanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Sam Latostenmaa Maamiesseurasta ja Vesa Pirjola Ohkolan 
OKA:sta.

Lehden taittoja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler, Mika Ilkka 
Ohkolan Kylätoimikunnasta ja kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy. 

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 €/vuosikerta.
Jakelu: Yhdistysaktiivit.
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Ajankohtaista ja tulevaa
Perinteiset syysmarkkinat la 28.9 klo 10.00-13.00 
Ohkolan koululla. Ohjelmassa mm. arpajaiset, ongin
taa, kirpputori ja erilaisia pelejä. Myynnissä leivonnai
sia, lämmintä keittoa soppatykistä, kanervia ym. Kah
vio. Järj. 5A ja 5B-luokkien leirikoulut

Hyökännummen asukasyhdistyksen hallituksen ko
kous su 6.10 klo 15.00 Hyökännummen kerhotalolla.

Syystalkoot sunnuntaina 13.10.2002 klo 10.00-15.00 
Ohkolan nuorisoseurantalolla. Kaikki talonkäyttäjät 
mukaan!

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous to 17.10 klo 18.00 
Hyökännummen kerhotalolla. Kokouksessa valitaan 
mm. uudet jäsenet hallitukseen.
Kaikki asukkaat ovat tervetulleita hallituksen kokouk
siin!!

Diakoniapiirin virsilauluilta to 24.10 klo 18.30 Satuja 
Pentti Latostenmaalla (Tarmolankuja 14).

M äntsälän Sähkön infotilaisuus Ohkolan ja 
Hyökännummen alueen laajakaistaverkosta ti 5.11 
klo 19 Ohkolan nuorisoseurantalolla. Kaikki asuk
kaat tervetuloa!

Talkoilla rakennettu ja  ylläpidetty Ohkolan 
nuorisoseurantalo täyttää marraskuussa 90 vuotta. Vuo
sipäivää juhlistetaan isänpäiväiltamilla la 9.11 klo 
18.00. Iltaohjelmaa ja kakkukahvit. Kaikki kyläläiset 
sydämellisesti tervetuloa!

Isänpäiväiltamien ohjelmaan tarvitaan lisää innok
kaita suunnittelijoita ja toteuttajia. Tule rohkeasti mu
kaan! Tietoa seuraavasta kokoontumisesta saat Helena 
Partaselta p. 0500-460 779

Ohkolan Nuorisoseura ry:n syyskokous su 17.11 klo 
17.00 Ns-talolla. Kokouksessa päätetään ensi vuoden 
toiminnasta ja valitaan johtokunta vuodelle 2003. Kaik
ki jäsenet ovat tervetulleita!

Eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan nuorisoseuran
talolla joka kuukauden kolmas keskiviikko syksyl
lä 2002: 16.10, 20.11 ja 18.12 klo 12.00-15.00. Oh
jelmaa ja yhdessä oloa arpajaisten ym. muodossa. 
Ohjelmatoiveita otetaan vastaan. Ruokailu 4 euroa. 
Kyytiä tarvitsevat voivat soittaa ns-talolle p. (019) 6889 
240 virkistyspäivän aamuna klo 8.00 lähtien. Tervetu
loa! Järj. Ohkolan diakoniatoimikunta

Kylähanke tiedottaa
Ohkolan kyläasiainhankkeen kokous ma 30.9 klo 19.00 
Ohkolan nuorisoseurantalolla. Vieraana Mäntsälän 
nuorisotoimen pajatyöntekijä Tarja Kuusela-Nissinen.
Tule kuuntelemaan kyläasiainhankkeen ajankohtaisia 
kuulum isia sekä avoim et ovet-toim innasta 
Hyökännummen kerhotalolla. Tavoitteena on myös he
rättää keskustelua lasten ja  nuorten hyvinvoinnista 
Ohkolassa.

Vanhojen latojen ja  rakennusten kotjaamishanke Lato- 
hanke kaipaa lisää korjattavia kohteita ja aktiivista 
talkooväkeä Ohkolasta. Tiedustelut: Mika Ilkka, p.
0400-686 966.

Ohkolan Marttojen syksyn marttaillat: 
Sienineuvontaa ke 25.9 klo 18.00 Hyökännummen srk- 
talolla
Hyvinvointi- ja terveysilta ke 2.10 klo 18.00 Irja 
Hemmilällä (Ohkolantie 450). Luvassa jumppaohjeita ja 
kauneudenhoitoa.
Kotien paloturvallisuusilta ke 30.10 klo 18.00 palo
asemalla.
Jouluun valmistautumista ke 27.11 klo 18.00 Kaija 
Lindqvistilla (Kivistönkulmantie 347).
Marttaillat ovat avoimia kaikille, joten lämpimästi kaik
ki vanhat ja uudet Martat tervetuloa!
M arttojen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 
13.11.2002, johon mennessä voi toimittaa mahdolliset 
ehdotukset ja toiveet tulevasta toiminnasta. Yhteystiedot: 
puheenjohtaja Irja Hemmilä p. (019) 6889 033 
(Ohkolantie 450), varapuh.joht. Pirjo Haapasaari p. (019) 
6889 204 (Vähäkyröntie 26), sihteeri Hanna Tammi p. 
(019) 6889 350 (Arolan Kylätie 786) tai sähköposti: 
ohkolanmartat @ luukku. com.

Ohkolan OKA:n syystoimintaa:
Koulun liikuntasalin vuorot: 
naisten sähly maanantaisin klo 18.45-19.45 
miesten sähly maanantaisin klo 19.45-20.45 
1-3 lkm sähly tiistaisin klo 19.30-20.30 
lentopallovuoro torstaisin klo 20.00-21.00 
(3-6 lkm sählyn aikataulu on toistaiseksi avoin 
salivuorojen ja aikataulujen päällekkäisyyksien joh
dosta)
Pururadan valojen aikataulut on nähtävissä myöhem
min syksyllä nuorisoseurantalolla. Muistakaahan 
kuntoilla! Syysterveisin OKA:n johtokunta

Kansantansseja lapsille maanantaisin klo 17.15- 
18.45 Ohkolan koululla. Järj.Mäntsälän Kansalais
opisto

Ikäihmisten keppijumppa keskiviikkoisin klo 18.30- 
19.15 Ohkolan koululla. Järj. Mäntsälän Kansalaisopis
to

Eläkeläisten liikuntaryhmä tiistaisin klo 13.00- 
13.45 Hyökännummen seurakunnan kerhotalolla.
Jäij. Mäntsälän Kansalaisopisto

Keppijumppa keskiviikkoisin klo 19.15-20.15 
Ohkolan koululla. Järj. Mäntsälän Kansalaisopisto
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Uutta Hyökännummessa Laajaa kaistaa...

Monipuolinen elintarvikekioski 
Hyökännummella
Teksti: Pertti Tikkanen

Elintarvikekioski Kilakka aloitti toimintansa elokuun 
alussa 7.8 Hyökännummella. Kioskia pitää kylän pitkä
aikainen asukas Mervi Myllynen. Viihtyisä ja kotoinen 
lähikioski sijaitsee kauniilla Ohkolan sairaalan 
puistoalueella, Ohkolantie 8:n kohdalla.

Yrityksen nimi Kilakka on peräisin Kellokosken histo
riasta. Mervi löysi sanan tänä vuonna julkaistusta Kel
lokoski -kyläkirjasta. Sana Kilakka on kellokoskelaisten 
vanha murresana ja tarkoittaa puutetta tai pulaa.

Kilakassa on tarjolla monipuolisesti elintarvikkeita ja 
makeisia, myös olutta ja siidereitä. Kioskin erikoisuute
na on pehmytjäätelö useilla makuvaihtoehdoilla. Mervin 
palveluihin kuuluu myös Veikkauksen arpojen myynti. 
Riittävällä arpojen myynnillä kioskiin on mahdollista 
saada OnLine-pääte. Kioski on auki arkisin klo 12.00- 
21.30 ja viikonloppuisin klo 10.00-21.30. Aukioloajat 
täsmentyvät kysynnän mukaisiksi. Sunnuntaisin 1.9 läh
tien myyntivalikoimiin kuuluu tuore leipä ja pulla. Ne 
paistetaan paikan päällä. Rakennuksen edessä on postin 
oranssi laatikko, johon voi sujauttaa kirjeen.

Mervi Myllynen kertoi, että häneltä meni noin kolme ja 
puoli vuotta aikaa toteuttaa kioskihanke. Haastattelun 
lopuksi Mervi toteaa, että hän haluaa rakentaa asiakkai
densa kanssa yhteistyöllä Kilakan tuotevalikoiman asi
akkaiden tarpeita vastaavaksi. Toivotamme Merville 
menestystä työssään!

Nuortenillat alkoivat kerhotalolla
Teksti: Kirsi Lindgren

Hyökännummella on toukokuusta 2002 alkaen käynnis
tynyt asukkaiden ja seurakunnan aloitteesta nuortenillat 
seurakunnan kerhotalolla Tasalantiellä. 10-15-vuotiaille 
tarkoitettuja iltoja järjestetään joka kuun ensimmäinen 
perjantai klo 18.00-21.00. Mäntsälän seurakunta tarjoaa 
tilat maksutta käyttöön ja  silloin tällöin myös aikuisen 
läsnäoloa.

Muuten me hyökännummelaiset, ja etenkin nuoret itse, 
voimme ideoida ja ylläpitää toimintaa oma-aloitteisesti 
ja vapaaehtoisvoimin. Kolme iltaa ovat jo toteutuneet, 
jolloin ohjelmassa on ollut pelejä, musiikin kuuntelua, 
herkuttelua omin eväin jne. Talvella on mahdollisuus 
myös lämmitellä takan ääressä ja videotkin kerhotalolta 
löytyy. Kerhotalon eteisessä on lista, johon vanhemmat 
voivat varata oman valvontavuoronsa. Seuraava ilta on 
4.10.2002 klo 18.00-21.00. Ehkäpä seuraavasta Kylä- 
sanomat-lehdestä saamme lukea nuorten omia komment
teja.

Mäntsälän Sähkön tiedonsiirtoverkko 
MSOYNET laajenee yleisön pyynnöstä
Teksti: Satu Korkeamäki, Mäntsälän Sähkö

Sähköyhtiön laajakaistaverkkoa on viime vuodet raken
nettu varsin ripeään tahtiin. Myös tekniikkaa on jatku
vasti määrätietoisesti kehitetty. Kuuluvuusalue onkin pala 
palalta laajentunut ja viimeksi elokuussa langattomat 
palvelut käyttöön Mäntsälän Kaukalammin kylässä. Vain 
muutama viikko tämän jälkeen saatiin valmiiksi päätös 
uusista alueista. Niinpä marraskuussa tulevat Mäntsä
län Sähkön verkkopalvelut saataville niin Ohkolan ky
lässä, Hyökännummella kuin Tuusulan kunnan puolella 
Kellokoskella. Jo ennestään verkko toimii paitsi Mänt
sälän kunnan keskustassa myös Anttilan ja Linnamäen 
alueilla sekä Hirvihaaran kylässä.
Nopeaa ja tehokasta tiedonsiirtoa 
Asiakkaat, joilla on verkossa tällä hetkellä yhteensä noin 
750 tietokonetta, ovat tehdyn kyselyn mukaan varsin 
tyytyväisiä nykyiseen palveluun. Tutkimuksen mukaan 
ominaisuudet, joita verkon käyttäjät eniten arvostivat, 
olivat nopeus, tehokkuus, vaivattomuus, varmuus, 
kiinteys ja  halpuus. Juuri näillä perusteilla verkkoa alet
tiin alunperin suunnittelemaankin. Suuria tietomääriä 
liikuttavat, niin yksityiset kuin yritykset, hyötyvätkin 
laajakaista verkostosta erityisesti, sillä väylä on varsin 
nopea. Jopa megaluokan tiedoston siirtymiseen aikaa 
kuluu vain muutamia minuutteja. Mäntsälän Sähkön 
MSOYNET:iksi nimeämässä verkossa on alunperin ol
lut niin viihde- kuin ammattikäyttäjiä. Varsinkin nuo
rimmat asiakkaat ovat arvostaneet mahdollisuutta pela
ta ja käyttää internet- ja sähköpostipalveluita reaaliajas
sa ja ilman aikarajoitteita. Verkko kun on hyödynnettä
vissä kiinteällä kuukausimaksulla vuorokauden ympäri. 
Uuden asiakkaan kustannukset 
Laajakaistaverkon käyttäjäksi aikovalta ei vaadita muu
ta kuin tietokone, jonka tule olla uudehko. Periaate on, 
että kun asiakas ottaa yhteyttä sähköyhtiöön, käydään 
ensimmäiseksi mittaamassa kuuluvuus paikan päällä. 
Mittaustulosten jälkeen voidaan antaa yksilöity selvitys 
mm.antennilaitteiden tarpeesta sekä kustannuksista. 
Verkkolaitteita saa ostaa paikallisilta jälleenmyyjiltä tai 
vuokrata sähköyhtiöltä. Sekä jälleenmyyjät että sähkö
yhtiö myös asentavat tarvittaessa laitteet. Itse verkon 
käyttö on erittäin edullista. Asiakkaalle koituu kustan
nuksia ainoastaan kiinteästä kuukausimaksusta, joka on 
ensimmäiseltä työasemalta tai mikrolta 43,50 euroa ja 
8,40 euroa kultakin lisäkoneelta. Jos on hankkinut sähkö
yhtiöltä vuokralaitteen, on laitevuokran hinta alkaen 9,50 
euroa, minkä lisäksi veloitetaan 40 euron suuruinen 
vuokrauksen aloitusm aksu. L isätietoja löytyy 
nettiosoitteesta www.msoy.fi/msoynet.
Infotilaisuus
Uuden alueen asukkaille kerrotaan verkon 
kuuluvuusalueista ja teknisestä puolesta 5.11 klo 19.00 
Ohkolan nuorisoseurantalolla. Tervetuloa! Lisätieto
ja Janne Wickmanilta joko puhelimitse (019) 689 936 
tai sähköpostitse nettituki@msoy.fi.
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Teatterit vetivät Ohkolassa

Bengtin ja Beatan kosiomatka kiinnosti Sin
gaporea myöten
Teksti:Sina Rasilainen

Kuva: Sinä Rasilainen

Tuula Bläfield loi sukuhistoriasta nukketeatteria.

Tuula Bläfieldin nukketeatteriesitys Bläfieldin 
aatelissuvun mielenkiintoisesta historiasta sai ensi
esityksensä marraskuussa 2001 suvun 525-vuotisjuh- 
lassa Ritarihuoneella. Silloin myös julkistettiin Martti 
Bläfieldin toimittama juhlakirja “Bläfield 525”. Kah
den vuoden suunnittelu- ja rakennustyön jälkeen su
vun kantavanhemmista kertova teatteriesitys “Bengt 
ja Beata - kosiomatka keskiajalla”sai ensiesityksensä 
toukokuussa 2002 Ohkolaan yksityisin varoin perus
tetussa Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä. Pieni ja in
tiimi teatteri sijaitsee Bläfieldien vuonna 1896 ra
kennetun kodin, Kesämaan, pihapiirissä.
Yli 700 katsojaa
“Olen hyvin kiitollinen, että kahden vuoden vaativa 
projekti on tältä kesältä onnellisesti ohitse. Kesä on 
ollut sekä rankka että hyvin palkitseva ja antoisa”, 
Tuula B läfield kertoo yhden naisen 
teatteriproduktiostaan. Näytöksiä on ollut kaksi joka 
sunnuntai koko kesän ajan, jonka lisäksi Tuula on 
järjestänyt myös yksityisnäytöksiä eri tahoille, esim. 
päiväkodeille ja kouluille. Yhteensä kosiomatkan on 
nähnyt 714 katsojaa, joista 207 näki esityksen Turun 
keskiaikaisilla markkinoilla.
Interaktiivista ääniteatteria 
Nukketeatteri Sinisen Myllyn toimintaperiaatetta voi 
kuvata interaktiiviseksi ääniteatteriksi. Tämä tarkoit
taa sitä, että yleisöllä on mahdollisuus osallistua näy
töksen tapahtumiin. Bengtissä ja Beatassa yleisö saa 
toimia markkinoilla myyjinä ja ostajina. Varsinkin pie
nemmät lapset olivat tästä hyvin innoissaan. “Esityk
sestä on pidetty niin paljon, että monet ovat tulleet 
katsomaan sitä jopa useaan kertaan”, Tuula kertoo iloi
sena.
Vaikuttavia vieraita
Huikeaan yli 700 katsojan määrään mahtuu vieraita 
sekä kotimaasta että ulkomailta. Kesän aikana Sini
sessä Myllyssä vierailtiin Singaporesta, Chilestä,

Puolasta, Sveitsistä ja Englannista. Mahtuupa joukkoon 
myös suurelle yleisölle tuttuja julkisuuden henkilöitäkin, 
sillä vieraskirjaan puumerkkinsä raapustivat myös akatee
mikko Eino Jutikkala, prof. Maija Lehtonen ja  itsekin 
Bläfieldin sukua oleva näyttelijä Marja Korhonen mie
hensä Helge Heralan sekä tyttärensä Heidi Heralan ja tä
män aviomiehen Seppo Maijalan lisäksi.
Nauttien syksyyn
Tuulalta tiedustellessa Bengtin ja Beatan esiintymistä myös 
seuraavana kesänä Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä vas
taukseksi saa hymyn ja arvoituksellisen kommentin: 
“Uusi näytelmä on vielä salaisuus, mutta Bengt ja Beata - 
kosiomatka keskiajalla” elää edelleen. Todennäköisesti 
nämä kaksi historiallista hahmoa nähdään Ohkolassa taas 
ensi kesänä jossain muodossa. Tällä hetkellä 
tarkoituksenani on vain levätä ja nauttia tästä hetkestä on
nistuneen kesän jälkeen”, hän toteaa lopuksi.
Lisää Sinisestä Myllystä: www.mantsala.fi/tapahtumat/ 
nukketeatteri, htm

Siunattu hulluus haaste ohjaajille
Teksti:Sina Rasilainen

Toinen Ohkolan kesän 2002 teatterimagneeteista oli Öl
jymäen kesäteatterissa esitetty Aapelin näytelmä Siunat
tu hulluus. Alussa hieman epäröintiä ohjaajien Olli Han
nulan ja Minna Linnan kesken aiheuttanut näytelmän ai
hevalinta osoittautui onnistuneeksi ja hauska näytelmä 
saavutti ansaitun suosion yleisön keskuudessa. Kesäkuus
sa ja elokuussa esitetyissä näytöksissä kävi yhteensä 1850 
katsojaa, joista 520 Mäntsälän Sähkön asiakkailleen tilaa
massa yksityisnäytöksessä.
Suuritöinen produktio
“Kesä meni hyvin toisessa näytöksessä tapahtuneen, 
Vilippusta esittäneen Kimmo Varis-Luukkosen, loukkaan
tumisesta huolimatta. Onneksi henki näyttelijöiden ja 
muun porukan kesken oli hyvä ja innostuneisuus paistoi 
läpi koko ajan”, Olli Hannula kertoi. Hän toteaa, että Siu
nattu hulluus oli harvinaisen suuritöinen näytelmä, sillä 
alkuvalmistelut vaativat enemmän kuin hänen aiemmis
sa ohjaustöissään. “Haasteensa valmisteluihin toivat näy
telmään sisällytettävä liikkumisen tunne ja muuttuvat ym
päristöt. Rakennusten paikat ja autolla liikkuminen piti 
miettiä jokaisessa kohtauksessa tarkkaan”.
Uusia kokemuksia yhteistyöstä
Olli Hannula on hyvin tyytyväinen yhteistyöhön toisen 
ohjaajan ja näytelmän assistentin Minna Linnan kanssa. 
Hän kehuu Minnan tapaa työskennellä ja kertoo luotta
muksen olleen koko ajan molemminpuolista. “Minulle 
oli uusi kokemus tehdä jonkun kanssa yhteistyötä ohjaa
misen puitteissa, mikä olikin hyvin miellyttävää”, Olli 
toteaa. Hän mainitsee saaneensa myös toisen uuden ko
kemuksen Siunatun hulluuden myötä, nimittäin kertaa
kaan aikaisemmin hän ei ole minkään aikaisemman näy
telmän kohdalla joutunut vierailemaan Öljymäen kesä
teatterilla jo talvella katsastamassa paikkoja. “Juu, tämä 
oli ensimmäinen näytelmä, jonka takia piti jo talvella 
mäkeen mennä”, Olli muistelee pilke silmäkulmassa pro
duktion ensiaskeleita vajaa vuosi sitten.
Lisää Öljymäen kesäteatterista:www.mantsala.fi/tapah- 
tumat/oljymaki. htm
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Vanhempaintoimikunnan historiaa ja  nykypäivää

Yanhempaintoimikunnan vaiheita 1-6/2001
Teksti:Riitta Nordgrcn

Tammikuu aloitettiin toteamalla, että kahvikonsertti, 
jossa lapset esiintyisivät, oli kovasti kysytty. Sitä ruvet
tiin sitten kunnolla suunnittelemaan, koska hyvin suun
niteltu on puoliksi tehty. Halusimme saada konsertista 
myös mahdollisimman täydellisen ja onnistuneen. Kou
lulta otettiin yhteyttä moneen kertaan ja pyydettiin toimi
kunnalta avustusta mm. uinti- ja laskettelumatkojen kus
tannuksiin. Kaikkiin osallistuttiin.

Avoimet ovet koululla
Kun Oka piti helmikuussa hiihtokisoja nuorisoseuran
talolla, toimikunta piti pienimuotoista kirpputoria, jon
ne sai tuoda tarpeettomiksi menneitä talviurheiluvälineitä 
myyntiin. Kodassa sai paistaa ryynäreitä, lihiksiä ja 
makkaraa. Kirppiksen suosio oli olematon. Helmikuus
sa oli koululla avoimet ovet vanhemmille. Toimikunta 
myi välipalaa muutamalla markalla. Päivä avoimille 
oville oli hieman huono, koska oppilailla oli ulkoilu- 
päivä. Opettajat olivat tarkoittaneet, että vanhemmat 
ulkoilisivat lastensa kanssa valitsemallaan tyylillä, mut
ta vanhempia kiinnosti enemmän koulutuntien seuraa
minen, mikä ei siis näin ulkoilupäivänä onnistunut. Niin
pä päivä järjestettiin maaliskuussa uudestaan, uutta vä
lipalaa myöten.

Suosittu kahvikonsertti
Huhtikuussa oli sitten paljon odotettu kahvikonsertti. 
Lapset myivät kaikki konserttiliput etukäteen, koulussa 
tehtiin kotitaloustunnilla leivosten pohjat valmiiksi, ku
kat saatiin lahjoituksena. Alle 5-vuotiaille oli järjestetty 
lapsiparkki oppilaiden puolelta, pari erittäin hyvä-äänistä 
ja edustavaa koulun opettajaa lupautui laulamaan yh
dessä ja erikseen ja oppilaat harjoittelivat ahkerasti 
esiintymisnumeroitaan kotona ja koulussa.

APUA!! APUA!! APUA!! APUA!! APUA!!
Teksti: Riitta Nordgren

Ohkolan Kyläkalenteri on alkujaan Ohkolan koulun 
vanhempaintoim ikunnan keksimä, synnyttämä ja  
kasvattama tuote. Kalenteri on kokonaan talkoovoimilla 
aikaansaatu jo monena vuotena ja on ylivoimaisesti suu
rin tulolähde vanhempaintoimikunnalle. Kaikki sen tuo
mat rahat on pyritty jakamaan tasapuolisesti kaikkien 
Ohkolan koulun luokkien kesken. Rahoilla on maksettu 
mm. luokkaretki, jalkapallo ja joka luokalle, 
lastenkasvatusiltoja, hengelliset konsertit, matka Saaren 
joulumaahan jne.

Penkkejä ja pelipaitoja
Nyt on jo uusia kohteita tuleville rahoille. Koululaiset 
ovat toivoneet saavansa penkkejä koulun pihalle. Peli- 
paitoja koulun edustusjoukkueelle on pyydetty jo pitem
män aikaa. Lastcnkas vatiisi Itä ja turvakurssi ovat myös 
lähes lukkoon lyötyjä tapahtumia tälle syksylle. Kunta ei 
osallistu näihin kustannuksiin kuin muutamalla vanhalla 
tuhannella m arkalla vuosittain. Pelkästään 1-3- 
luokkalaisten uimahallimatka Järvenpäähän maksaa 3000 
vanhaa markkaa, joten ei sillä jäljelle jääneellä tonnilla 
paljoa tee.

Synnytystyö jo tehty
Nyt kalenterin johtohahmona ollut, ohkolalainen Kari 
Peussa, on ilmoittanut lopettavansa näiden monien vuo
sien jälkeen, eikä ole onnistunut löytämään uutta johta
jaa tilalleen. Hän on ilmoittanut tekevänsä työtunteja 
kalenterin osalta n. 10-20 tuntia vuodessa, joten tämä 
tärkeä työ ei paljon veisi tekijältä aikaa, enempi kuulem
ma puhelimessa istumista. Synnytystyö on jo tehty ja 
kalenteri hoituu lähes itsestään. M eidän koulun 
vanhempaintoimikunnasta ei tällä hetkellä löydy haluk
kuutta jatkamaan Karin hommia.

Kohteliaat tarjoilijatytöt
Leivostalkoissa koululla olivat lähes kaikki toimikun
nan jäsenet mukana. Konsertti oli sunnuntaina, mutta 
lauantaina piti olla jo kaikki valmiina; pöydät, liinat, 
kukat, leivokset, astiat ja koristelu. Oman koulun tytöt 
toimivat tarjoilijoina ja he saivatkin paljon kiitosta. Oli
vat kuulemma erittäin kohteliaita. Pyytelivät anteeksi kun 
kahvipannusta loppui kahvi ja lupasivat tulla heti jatka
maan samaisesta pöydästä. Toimikunnalle jäi konsertis
ta semmoinen tuntu, että kaikki meni nappiin. Myös 
palaute oli sydäntä lämmittävää.
Toukokuussa oli 6-luokkalaisten kakkukahvitus ja pu
heita pidettiin siellä vuorotellen. Keväällä taas lahjot
tiin opettajia, kun vaan muistaisi että miten. Jatkuu...

Jatkajaa kaivataan
Jos tämä kalenteri joudutaan lopettamaan, se tietää 10 
000-15 000 vanhan markan menetystä koululaisten mat
koista ja  nämä rahat sitten otetaan vanhempien 
lompakoista suoraan tai sitten matkat jäävät tekemättä. 
Nyt toimikunta pyytää apua siltä kyläläiseltä, jolla olisi 
aikaa ja kiinnostusta jatkaa kalenterin hegissä pitämistä. 
Apua on kysytty myös muilta Mäntsälän kyliltä koska 
kalenteri on kaikkien koulujen hyödyksi, mutta heikoin 
tuloksin. Annetaanko tämän nyt kuolla tähän ja löytyykö 
jostain apua? Pikaiset yhteydenotot: Riitta Nordgren, p. 
050-376 6428

Järjestätkö juhlia? Tarvitsetko astioita isommalle 
porukalle? Vuokraa astiasto tilaisuuteesi 
Maamiesseuralta. Yhteydenotot ja  tiedustelut: Satu 
Latostenmaa p. (019) 6889 330
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Muotkatunturin vaeltajat

Vaellus M uotkatuntureille
Teksti: Heli Allonen

Ohkolan Nuorisoseuran kahdeksas vaellusretki tehtiin 
Pohjois-Lappiin Muotkatuntureille 2.-8. elokuuta. Lähtö
paikkamme oli lom akylä Muotlcanruoktu, jossa 
yövyimme ennen tunturiin lähtöä. Ensimmäisinä päivi
nä vaelsimme ylhäällä tunturissa ja saimme ihailla karuja 
maisemia. Yksi retken kohokohdista oli ehdottomasti 
uimatauko kirkkaassa lammessa Tuanganuaivi-tunturin 
huipulla!

Reitin korkein kohta oli Peltoaivi-tunturi, 567 metriä, 
jonka osa ryhmästä valtasi kolmantena päivänä. Osa 
joukosta keskittyi kalastukseen ja  jäi alas Peltojoelle 
narraamaan kaloja ja  onnistuivat myös. Iltaisin 
istuskelimme tunnelmallisesti nuotion ääressä ja joku 
taisi vielä viimeisessä yöpaikassa kaivaa makkaraakin 
jostain rinkan pohjalta.

Kuva: Heli Allonen
Pesupaikan vesi oli jäätävän kylmää Joten peseytyminen 
virkisti kummasti reissussa rähjääntyneitä.

Erityistä tässä retkessä oli, että reittiä ei oltu merkitty, 
vaan suuntasimme kulkumme tunturilta toiselle kartan 
ja kompassin avulla. Ennen lähtöä olimme jo harjoitel
leet suunnan ottamista palaverissa, jossa Jarmo Sulo- 
puisto Mäntsälän Urheilijoista oli kertomassa meille 
suunnitustuksen saloista. Maastossa saimme kyllä huo
mata, että tunturit ja solat olivat vähän liikaakin saman
näköisiä!

Ensi vuoden retkestä on jo virinnyt joitakin ajatuksia. 
Järjestäjät Tapio Rantanen ja Into Saarinen ovat pohti
neet ainakin kahta eri kohdetta: Paistuntureita sekä reit
tiä, joka olisi osittain Norjan puolella. Lähtöpaikkana 
olisi silloin Karigasniemi. Siinäpä vasta eksotiikkaa!

Neljä muistorikasta päivää
Teksti: Saara Partanen

Lähtö aamulla 2.8. klo 05:00 nuorisoseurantalolta. Pe
rillä Muotkanruoktussa n. klo 20:30.
1. päivä: Lähtö tapahtui noin kello 10:00. Kartta ja kom
passi käteen. Meidän pikkuryhmän kartanlukijana toimi 
Sinikka-ope. Jo muutaman kilometrin jälkeen lähdimme 
nousemaan Jeageloaivia kohti, jonka kupeesta otettiin 
uusi suunta kohti Peltoaivia jossa yövyimme. Iltanuotiolla 
leikittiin mm. peiliä uusien vaeltajien kanssa. Oli tosi 
hauskaa.
2. päivä: Aamulla noin puolet porukasta lähti liikkeelle 
ennen muita. Me jäimme jälkiporukkaan. Melkein heti 
nousu tunturiin. Siellä pidimme taukoa pienen tunturi- 
lammen rannalla ja söimme pikku välipalaa. Osa poru
kasta kävi uiskentelemassa. Kun jatkoimme patikointia, 
“maan kentät” vetivät kompasseja väärään suuntaan. 
Huomasimme virheen vasta kun rupesimme etsimään al
haalla näkyviä jokiuomia kartalta, eikä niitä pitänyt olla 
siinä. Matkanjohtaja siirtyi hetkeksi tarkastelemaan kart
taa ja löysi meidät kartalta, mutta väärältä puolen tunturia. 
Uusi suunta kompassilla ja  matka jatkui kohti seuraavaa 
leiriä. Ylitettyämme vielä yhden tunturinlaen, näimme 
alhaalla vaaleat hiekkakentät ja kauniin järven. Sinne 
leiriytyisimme.
3. päivä: Pidimme leirin paikallaan. Aamupalan jälkeen 
lähdimme valloittamaan läheistä seudun korkeinta 
tunturia Piäldu-uaivia. Oli kevyt kulkea ilman rinkkaa. 
Tunturin laelta näkyi jopa Inarin-järvelle asti. Kun olim
me syömässä välipalaa, näkyviimme tuli lentokone joka 
kaarteli ilmassa. Oli outoa katsella konetta ylhäältä kä
sin. Koska tunturin huipulla kävi kova tuuli, emme 
viipyneet siellä kauaa vaan lähdimme laskeutumaan lei
riin. Helin polvi petti kun hän oli iltatiskillä purolla. On
neksi ensiapu oli lähellä. Iltanuotiolla ohjelmassa 
letunpaistoa, Into, Tapsa ja Helena L. paistajina, noki
alaisen uittoa purossa yms. muuta hauskaa.
4. päivä: Helin jalka kantoi taas matkanjohtajan tekemän 
kävelykepin avulla. Porukka jakautui kahtia, toiset lähti
vät joen itä- ja toiset länsipuolta. Me länsipuolta kulke
vat pidimme tauon Lahtisen kämpällä, jossa sai pitkästä 
aikaa istua oikealla rahilla. Leiriydyimme paikassa, jos
sa maa peittyi jäkälästä, vaivaiskoivuista ja kanervista. 
Oli tosi kaunista. Joki solisi aivan leirin tuntumassa. Il
lalla oli ihanan rauhallista. Istuskelimme nuotion ääressä 
tarinoimassa puoleenyöhön.
5. päivä: Aamulla lähdimme viimeiselle pätkälle eli pa
luu sivistykseen. Matka oli mielestäni hyvin onnistunut. 
Mieleenpainuvin päivä oli se, jolloin olimme hetken 
harhassa ja saimme tuntea suunnistus- ja erätaitojen tär
keyden.
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Kulmakunnat tutuksi

Tästä numerosta aloitamme juttusarjan “Kulmakunnat 
tutuksi” Ohkolan Kyläsanomissa. Esittelemme aina yh
den Ohkolan kylän kulmakunnan kertaamalla historiaa 
ja  tuomalla tuulahduksia vanhasta Ohkolasta nykypäi
vään. Tässä numerossa esittelyvuoron saa Keskikylä.

Kylänraitin varrelta
Teksti: Laura Buttler

“Keskikylä”... Olen kuullut sanan “Vanhakylä”. Onko 
näin? Onko kylän keskuksesta tullut ns. “vanha kylä”? 
On kai. Kaupat ovat poissa, pankki on poissa, posti on 
keltainen metalliesine koulun luona. Koulu! Se on vielä 
kylän keskustan HENKI. Ja hyvä niin. Koska siellähän 
tulevaisuutta tehdään. Vielä 30-luvulla Ohkolassa oh aito 
kylänraitti. Maantien molemmin puolin talo talon vie
ressä. Talojen takana avautuivat pellot ja metsät ympä
röivät kaiken.

Isojako -aloitettiin vuonna 1794- pyrki liittämään tilo
jen pellot yhteen, työtä jatkettiin kaksi sataa vuotta, unoh
dettiin välillä, aloitettiin taas alusta. Vasta ns. “Uusja
ko” sai työn päätökseen 1930-luvun loppupuolella. Iso 
urakka, ja varmaan sinänsä hyvä asia, mutta kylänraitti 
katosi siinä yhteydessä. Taloja siirrettiin (peltojensa yh
teyteen, sanottiin), keskikylältä hävisivät Hannula, 
Säijälä, Lassila ja monta muuta. Mäkelä jäi, Hemmilä 
jäi, Silta-Mattila jäi... Petter Johansson, Mikkolan omis
taja, kirjoittaa päiväkirjaansa, että Ohkolan keskus on 
kuin vanhan ämmän suu -”ei ole montaa hammasta jäl
jellä”.

Mutta eivät muutokset siihen loppuneet. Omasta 
lapsuudestani muistan Osuuskassan, Maitolavan, 
Paloliiterin, Perhelän ja Väinölän, Einolan kioskin, Put
tosen tätien kaupan, PuhelinkeskuksenjaPostin...Aj, että 
missä? Osuuskassa oh Mäkelää vastapäätä, Maitolava 
nykyisen Arolan kylätien alussa Mäkelän kulmassa ja 
sitä vastapäätä kylätien toisella puolella Palo- tai 
Ruiskuliiteri, jonka ovenraosta näkyi paloruiskun kiiltä
vät messinkiset osat. Perhelästä sai parasta polakkaa ja 
Väinölästä oikeastaan kaiken muun. Katri Einola piti 
miehensä kanssa kioskia Kesämaan vieressä ja tien toi
sella puolella oli Posti ja Puhelin...Kesämaassa pitivät 
Puttosen tädit kauppaa (sinne kun oh asiaa, kannatti jää
dä ovensuuhun hetkeksi, jos oh kiltin näköinen niin saat
toi saada isosta lasipurkista karkin matkaevääksi).

Entä nyt? Palotalli on muuttanut etelään -onhan se pa
rempi ja  hienompi, ja ruiskut ovat vähän toista laatua 
eikä hevosia enää tarvita niiden kuljettam iseen. 
Maitolavoja ei enää ole, eikä kauppojakaan. Väinölän 
taloon tuli HOK:n jälkeen monta yrittäjää, mutta ke
tään ei onnistanut (monet kyläläiset halusivat oman 
kaupan, mutta jostain syystä eivät kauppaa käyttäneet). 
Nyt “Väinölän talo” on kirkkaansininen, ja  kun tätä 
kirjoitan on vielä salaisuus, mitä suurten ikkunoiden 
taakse tulee...

Hemmilässä palaa aika ajoin valoa, mutta tässä entises
sä Ohkolan Kestikievarissa ei tietääkseni Aleksis Ki
ven jälkeen ole asustanut Suomen kirjallisuuden mahti
miehiä (kun ei ole enää Aurooraakaan). Aurooran van
hempi sisar M aria Petronella otti m iehekseen 
Smoolannista kotoisin olevan Johanssonin ja näiden 
jälkeläisten (so minä) asuvat edelleen Mikkolaa, joka 
onneksi ei ollut ihan maantien vieressä ja sai jäädä ky
lään.

Olen näköjään tullut siihen ikään, jolloin ihminen mie
lellään elää olleessa ajassa, muistaa vanhaa ja naures
kelee nuoruuden kepposia ajatellen. Sama koskee ym
päristöä. Ajattelen vanhaa Keskikylää ja ajatuksissani 
omat kokemukset ja itse näkemäni asiat sekoittuvat 
vielä vanhempiin valokuviin ja  toisten kertomuksiin. 
Mutta sehän on sitä jonkilaista rikkautta! Kunhan sitä 
vaan voisi jakaa muillekin!
Huomaan, ettei tästä tullut mitään historiikkia, eikä pal
jon asiaakaan...

Tiedoksi:

Ohkolan uusjakokunta antaa urakaksi Myhypalstalla ole
van piharakennuksen siirto-ja koqausurakan. Kyseeseen 
tulee koko rakennuksen siirto, perustaminen pilareille, 
osittainen kengitys, kattorakenteiden osittainen uusimi
nen sekä kattaminen. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan 
yhteyttä uusjakokunnan toimitsijoihin. Yhteyshenkilönä 
toimii Matti Vuori p. 040-536 6906

Ohkolan nuorisoseurantalon hoitaj ana toimii Minj a Tuo
minen syyskuun 2002 alusta alkaen. Hänen tehtäviinsä 
kuuluvat nuorisoseurantalon siisteys- ja vuokrausasiat. 
Minjan tavoittaa numerosta 0400-818 368.



Ohkolan VPK juhlii lokakuussa
VPK mukana ajan haasteissa
Teksti: Ohkolan VPK

Ohkolan VPK:ssa uusia vapaapalokuntalaisia edustaa 
Aki Allonen. Hän on ollut mukana keväästä 2002 lähti
en säännöllisesti. Aikaisempaa kokemusta hänellä on 
nuoriso-osaston toiminnasta vuosia sitten. “Olen halun
nut liittyä jo kauan sitten, mutta vasta kun täytin 18 
vuotta, liityin ns. vakituisesti”, Aki kertoo ja jatkaa sit
ten: “Pienestä lähtien haaveenani oli tulla palomieheksi 
ja palomiehen ammatti kiinnostaa minua edelleenkin. 
Palokunnassa toimimisesta saa myös lisäpisteitä pyrit
täessä Palo-opistoon”.

Fyysistä ja henkistä kuntoa
Akin mielestä VPK:ssa toimiminen on kiinnostava ja 
monipuolinen harrastus, joka vaatii hyvää fyysistä ja 
henkistä kuntoa. Urheilun harrastaminen - Aki pelaa jää
kiekkoa- luo hyvän pohjakunnon, jota täydentää ja 
monipuolistaa VPK:n kuntoharjoittelu ja käytännön 
tehtävien mukanaan tuoma kunto. Jokaisen 
sammutusmiehen on nimittäin läpäistävä vuosittainen 
kuntotesti. “VPK on loistava vastapaino urheilu
harrastuksille”, tämä tuleva palomies sanoo. Aki uskoo 
saavansa monipuolista koulutusta ja toivoo lisää nuor
ta porukkaa mukaan.

Kuva: Ohkolan VPK

Aki Allonen, Keijo Säijälä ja  Arja Alanko palotallin 
edustalla.

Vaatimukset lisääntyneet
Keijo Säijälä suoritti sammutusmieskurssin jo vuonna 
1975. Hänet mukaan toimintaan veti kiinnostus palo
kuntaan ja halu auttaa vaikeissa tilanteissa. Monia muu
toksia on tapahtunut Keijon vpk-kauden aikana: “Nyt 
miehistöä koulutetaan jatkuvasti, mutta samalla myös 
vaatimukset ovat lisääntyneet. Kalusto muuttuu koko 
ajan, hälytysjärjestelmät kehittyvät ja miehistön on osat
tava antaa ensiapua”. Varsinainen sammutustyö on vä
hentynyt, mutta erilaiset onnettomuudet ja vahingot ovat 
lisääntyneet.

Keijo toteaa, että VPK:t ovat kunnille sittenkin halpa kei
no huolehtia asukkaiden turvallisuudesta. “Jos vapaaeh
toisten palokuntien toiminta loppuisi ja kuntien pitäisi 
palkata vastaava määrä pelastushenkilöstöä, siitä aiheu
tuisi kunnille valtavat menot. Lisäksi VPK-laisten 
paikallistuntemus on korvaamaton etu silloin, kun on no
peasti ehdittävä suorinta tietä onnettomuuspaikalle”.

Naisiakin tarvitaan
Varsinaisten palo- ja pelatustoimen tehtävien ohella 
VPK:ssa on hoidettava paljon sellaisia asioita, jotka vai
kuttavat suoranaisesti esim. VPK:n taloudellisiin toiminta
edellytyksiin. Tällaiset paperityöt kuuluvat sihteerille. 
“Enhän pääsisi edes savusukellus- tms. testeistä, joten 
osallistun VPK:n toimintaan tekemällä sellaista, mitä 
osaan”, vuodesta 1999 sihteerinä toiminut Arja Alanko 
kertoo. Tavallisten yhdistyspapereiden lisäksi sihteeri hoi
taa laskut, tuntikirjanpidon, tekee selvitykset kunnalle ja 
Palosuojelurahastolle. Viimeksi mainittu on julkaissut jopa 
opaskirjasen siitä, kuinka avustuksia pitää asianmukaisesti 
hakea. “VPK:n miesten kanssa on mukava toimia. He ovat 
reiluja eivätkä odota passausta, vaan keittävät itse 
kahviakin, kun sihteeri kirjoittaa kynä savuten”, Arja sa
noo. “Sekä sammutusporukkaan että muuhun toimintaan 
toivotamme tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet hen
kilöt. Palotallin kynnys ei ole naisellekaan liian korkea!”.

Meillä on ilo kutsua Okkolan VPK:n toi
minta-alueen asukkaat yhdistyksemme

7yvuotisjuylaan
la 26.10.2002 klo 16.00 

Okkolan Nuorisoseurantalolle.
Tervetuloa.

Okkolan vapaaehtoinen palokunta ry
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Lukijan kynästä
Matka Caribian kylpylään Turkuun

Lauantaiaamu 6.4.2002 vaikeni aurinkoisena. Pakkasta 
oli muutama aste. Ohkolan koulun pihalle oli kokoontu
nut innokkaita perheitä odottamaan lähtöä Caribian 
kylpylään Turkuun. Linja-auto täyttyi mukavasti ja mat
ka Caribialle alkoi klo 9.00.
Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Riitta Nordgren 
oli järjestänyt matkan ajaksi mukavaa ohjelmaa. Matka 
sujui rattoisasti bingoa pelaillen. Trip-mehut ja  
karkkipussit kävivät matkan aikana kaupaksi. 
K ylpylä-Caribian pihaan saavuimme klo 11.15. 
Pukukaappien avaimet saatuamme ja  suihkussa ja 
saunomassa käytyämme pääsimmekin Caribian tunnel
maan palmujen keskelle. Altaita ja liukumäkiä oli mo
neen lähtöön. Osalle paikka oli jo entuudestaan tuttu.

Kylpylässä oloaikaa meillä 2,5 tuntia. Moni perhe ehti 
nauttia pulikoimisen lomassa herkullisen Hesburger-ate- 
rian. Kaikki selvisivät Caribian lämmöstä linja-autoon 
ja matka kohti Ohkolaa alkoi klo 14.30. Kotimatka sujui 
rattoisasti, kuinkas muuten kuin bingoa pelaten. 
Matkalla pysähdyimme myös syömään paikalliseen kah
vila-ravintolaan. Omistaja hykerteli käsiään, kun sai lin- 
ja-autollisen nälkäisiä asiakkaita. Mahat täysinäisinä 
jaksoimme taas jatkaa matkaa. Ohkolan koulun pihalla 
olimme klo 17.45.
Kiitos onnistuneesta ja hauskasta matkasta Ohkolan kou
lun vanhempaintoimikunnalle ja mukana olleille perheil
le. Suuret kiitokset myös linja-auton kuljettajalle turval
lisesta matkasta.
Odotamme innolla uutta kylpyläreissua.

Päivi, Teija ja Heidi Lindell

MÄNTSÄLÄN KUNNAN NUORISOTOIMI TARJOAA

Mäntsälän kunnan nuorisotalo on nuorten palvelupiste, 
jossa yhteistyössä eri työntekijöiden, hallintokuntien, 
järjestöjen ja asukkaiden voimin järjestetään toimintaa 
nuorille. Väliaikaiset nuorisotilat ovat avanneet ovensa 
2.9.2002 Seurojentalon yläkerrassa. Toimintaa on jär
jestetty niin varhaisnuorille kuin nuorillekin. 
Nuorisotalolla nuori voi osallistua AVOINTEN OVI
EN toimintaan. Avoimissa ovissa voi pelata erilaisia 
pelejä (mm. biljardi, pingis), kuunnella musiikkia, kat
soa TV.tä ja osallistua toiminnan teemojen suunnitteluun 
talokokouksissa.
TYTTÖJEN TIISTAISIN nuorisotalolle pääsevät vain 
tytöt. Tytöt puuhastelevat tyttöjä askarruttavien kysymys
ten ja tekemisen äärellä. Teemat liittyvät mm. käden
taitoihin, ruuanlaittoon, kauneudenhoitoon... 
YÖKAHVILA toimii vapaaehtoisten aikuisten voimin 
kunnan ja seurakunnan pyörittämänä Monitoimitalolla 
joka perjantai ilta klo 20.00-24.00. Yökahvilassa voi 
v iettää päihteetöntä perjantai-iltaa seurustellen 
kavereittensa kanssa, surffailla netissä, pelata biljardia, 
katsella TV.tä, juoda kupin kahvia tai teetä...
Lisäksi järjestetään mm. kurssi-, tapahtuma- ja retki- 
toimintaa. Nuorisotalotoiminta on tätä ja paljon muu
ta...
Yhteystiedot:
Nuorisotoimessa työskentelee kolme tehokasta naista. 
Nuoriso-kurssisihteerinä toimii Virpi Kolehmainen p. 
(019) 6890 391. Avointen ovien toiminnasta vastaa nuo
riso-ohjaaja Petra Huuhtanen p. (019) 6890 392. Tyttö
jen tiistaista ja  yökahvilatoim innasta vastaa 
erityisnuorisotyöntekijä Mea Hannila-Niemelä p. (019) 
6890 394.
Tule rohkeasti mukaan tutustumaan toimintaam
me!

Nuorisotalon viikko-ohjelma
Maanantai:
klo 15.30-17 Avoimet Ovet 13-17-vuotiaille 
Tiistai:
klo 15.30-17 Tyttöjen Tiistai (5-6-luokkalaiset tytöt) 
klo 16.30-18 Tyttöjen Tiistai (kehitysvammaiset tytöt) 
klo 17.30-19 Tyttöjen Tiistai (yläasteikäiset tytöt) 
klo 19-21 Avoimet Ovet kaikille 13-17-vuotiaille 
Keskiviikko:
klo 14-17 Avoimet ovet 5-6-luokkalaisille 
Torstai:
klo 15-21 Avoimet ovet 13-17-vuotiaille 
Perjantai:
klo 20-24 Yökahvila Monitoimitalolla 13-17-vuotiaille

Mea, Virpi ja  Petra nuorisotalon avajaisissa 30.8.2002.
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OHKOL A-H Y OKANNUMMI

Alueesi yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  &  T  L a i n i ©
• soratoim itukset
• m aansiirtokuljetukset

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

O H K O L A N

P I T O P A L V E L U

Puh. 019 6889 171

K I U U l R M I H U S I i  ^ O Y

AMI SÄILIÖ, OHKOLA 
Puh. 0400 217 150

K E L L O K O S K E N
K O D I N K O N E H U O L T O

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 2 0  H

S 9S  RU U K IN K U JA  1, 0 4 5 0 0  KELLO KO SK I

K A n i K E r m ö v Ä u r a u
f a n i a  laitatie, Kelloicoslci 

M S I 2 8 2 11®

Avoinna Joka p ä lv i 1 1 .3 1 -2 2  J O  
Elintarvikkeet, Grillituotteet 

Veikkaus ja lotto

M Ä N T S Ä L Ä -T R A N S  O Y

Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 

viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset

p.0400-880 339, 0400-846 148

M o n ip u o lis ta  k o n e u ra k o in t ia

• k a iv in k o n e
• m e ts ä p e r ä v a u n u
• a u ra u s - ja  h ie k o itu s k a iu s to

Kari Säijälä 0400 499 614

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Lä h ¡taksi 0100 7500

ELLONEN 0 4 0 0 -4 5 5  164 
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  597  1-5 htöä 

HEINO 0 5 0 -5 7 7  0 4 7 6  

JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  6 9 6

K I L A K K A
m o n i p u o l i n e n  e l i n t a r v i k e k i o s k i  
K e l l o k o s k e l l a  ( O h k o l a n t i e  8 )

P u h .  ( 0 9 )  2 7 9 1  2 9 2
M e iltä  s a a t  m m .p e h m y tjä ä te lö ä  j a  sunnun ta is in  u u n itu o re ita  

k o r v a p u u s te ja ,  k a r ja la n p i i r a k o i ta ,  s ä m p y lö i tä  y m s. 

A vo inna : a rk is in  klo 1 2 . 0 0 - 2 1 . 3 0  

l a - s u  klo 1 0 . 0 0 - 2 1 . 3 0

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

www. millimerkki. com 
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ 

Puh. (09) 7420 3200 
Fax (09) 7429 8625



KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivun ja  kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie ZOO, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109 , 0400 491 529

I !

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsäläntie 1-3 (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

P A R TU R I-K A M P A A M O Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna: ma-to 9=18 
pe 10-19, ia 8-14

Tarvitsetko
T ilausliikennepalvelua?

N y k y a ik a in en  k a lu sto m m e on k äy te ttäv issän n e .

PS-Bussi Oy, puh. (09) 292 1122,
0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

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

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Annein Eerola
(019) 6889 027, 0400 920 746

PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI
Ps. Meiltä bonusta myös koti- ja maatilavakuutukseen

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseute

GSM 0400 217 505

LASI-LINDBERG
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336
Puh. (09) 283 969

5  24 h £  
^  *

TAKSI l ik k a  Juvoneor
O H K O LA

1 + 8
h en k ilö n

©uf©

(̂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

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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


