
(© u m ® d
r

' -K M
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

Kuva: Heli Allonen

Ohkolan Sirkuskolan voi nähdä esiintymässä talven aikana erilaisissa 
tapahtumissa ja  näytösissä.

• Ohkolan Kyläasiainhanke päättyy
• Juhlien syksy Ohkolassa
• Joulunajan tapahtumat



Pääkirjoitus

Tekisi mieli kirjoittaa rahasta. Se kun on niin kummallinen asia...Joskus sitä löytyy ihan kaikkeen, joskus ei 
millään kaikista tärkeimpiin asioihin. Päässä pyörii sana pyörätie, kevyen liikenteen väylä. Kunnalliset vedet 
ja  viemärit. Ja.Ja.
—Saisikohan rahalla mitä tahansa? Rauhaa maailmaan, leipää kaikille nälkäisille? En tiedä, on kai rahan 
mahdillakin rajansa...Mutta sittenkin...Maksan linja-auton kuljettajalle pari euroa ja  pääsen turvallisesti pe
rille. —Suljen silmäni, ettei tarvitsisi katsoa koululaisia jotka talven ensimmäisenä liukkaana aamuna kulke
vat ihan tuosta vierestä...
Päätän, että on kaikin puolin rauhallisempaa olla kirjoittamatta rahasta. Talvinen aamu on kaunis, aurinko 
nousee ja kultaa maiseman —siinä se sana taas on! Kulta. Vanhojen aikojen ainoa oikea raha.
Rasilaisen Sinä jättää meidät. Ja syy on sama: raha. Siis sen puute ja  tyhmät säännöt. Ensin pitää maksaa ja 
sitten saa...Tämä on viimeinen Ohkolan Kyläsanomien numero, jota Sinä on tekemässä... Ellei ihmeitä tapah
du.

Päätoimittaja 
Laura Buttler

Yhteislaulu sekakuorolle

1. (hyräillen “vumm, vumm, vumm”)
OIKO RATA vumm JYLLÄÄ vumm ALLEEN vumm 
METSÄÄ, PELTOA, PIHAA vumm

(korkea sopraano; näen junatkin)

4. (kaikki “vumm, shvoff, p fiff”
RAHA RATKAISEE, KAUPPA KULKEE

5. (hiljaa “en-tä, en-tä”)
KEVYT LIIKENNE, PYÖRÄTIE en-tä 
POLKU PIENTEN JALKOJEN en-tä

6. (hiljaa “en-tä, en-tä”)
VESI VIEMÄRI en-tä 
VIEMÄRI VESI en-tä

7. (“vumm, shvoff, pfiff, en-tä”
forte fortissimo, eli mitä keuhkoista pääsee) 
KAUPPA, PANKKI, POSTI, JUNA, VESI, 
VIEMÄRI, PYÖRÄTIE,
RAHA RATKAISEE!

2. (hyräillen “shvoff, shvoff, shvoff”)
KAASULINJA TULEE shvoff, METSIEN LÄPI shvoff

3. (hyräillen pfiff, pfiff, p fiff”)
LAAJAKAISTA SANOO pfiff KÄYTÄ KONETTA pfiff 

(syvä basso:oothan ajassa)

Seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2003 (aineisto toimitettava 31.12.2002 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan Nuoriso
seurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Veh-PekkaTuominen Ohkolan VPK:sta, Pertti Tikka
nen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Piijola Ohkolan OKA:sta ja Helena 
Liimatainen Ohkolan Martoista.
Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 6889 
051, Mika Ilkka Ohkolan kylätoimikunnasta p. 0400-686 966 ja kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen p. (019) 6889 241 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 «/vuosikerta.
Jakelu: Yhdistysaktiivit.

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Ajankohtaista ja tulevaa seuroissa

Ohkolan Marttojen jouluun valmistautumista ke 27.11 
kloo 18.00 Kaija Lindqvistilla (Kivistönkulmantie 347). 
Kaikki vanhat ja uudet Martat lämpimästi tervetuloa!

Nuortenillan pikkujoulut pe 29.11. klo 18-21 
Hyökännummen kerhotalossa. Ilta toteutetaan nyytti- 
kestiperiaatteella ja mukaan 2 €:n lahja. Kaikki van
hemmat ovat myös tervetulleita. Nuortenillat jatkuvat 
10.1.2003 alkaen!

Sirkuskolan joulunäytös la 30.11 klo 14.00 Mäntsä- 
lässä Monitoimitalolla keskustan joulunavauksen yhte
ydessä. Liput 3/5 euroa.

Puurojuhla to 12.12 klo 18.00 Ns-talolla. Puurojuhla 
jäljestetään nuorisoseuran kerhojen joulujuhlana, jossa 
on kerhojen esityksiä sekä perinteinen riisipuuro.

Hyökännummen toimijoiden yhteinen joulutapahtuma 
perinteinen joulupolku to 12.12 klo 18.30 
Hyökännummen kerhotalolla ja päiväkodilla.

Kauneimmat joululaulut ja perinteiset 
yhteism yyjäiset la 14.12 klo 13.00 Ohkolan 
nuorisoseurantalolla. Tapahtuma alkaa kauneimmilla 
joululauluilla, jonka jälkeen ostoksia voi suorittaa 
Ohkolan yhdistysten myyntipöydistä. Pöytävaraukset: 
Minja Tuominen, p. 0400-818 368

Ohkolan nuorisoseuran avustajien avustuksella toteutet
tu tv-sarja Tummien vesien tulkit su 15.12 klo 20.15 
Nelosella.

Joululaulajaiset ke 18.12 klo 13.00 Hyökännummen 
kerhotalolla. Tervetuloa! Järj. Mäntsälän seurakunta

Kerhot joulutauolla
M äntsälän seurakunnan kerhot päättyvät 
Hyökännummessa 20.12.2002, Toiminta alkaa jälleen 
7.1.2003.
Ohkolan nuorisoseuran kerhokausi päättyy
29.11.2002 kokkikerhon ja  discotanssikerhon osalta. 
Sirkuskolan vuoden viimeiset tunnit pidetään 
viikolla 49.
Kerhokausi alkaa 13.1.2003. Keväällä jatkavat 
discotanssikerho ja sirkuskola. Uusina kursseina 
luvassa mm. lapsille luova taidepaja, näytelmäkerho ja 
breikkikurssi.

Kylähanke tiedottaa:
Ohkolan kyläasiainhanke päättyy vuoden 2002 lopussa. 
Kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen on tavoitettavissa 
hankkeen asioissa vielä viikon 50.
Vuoden loppuun asti hankkeen asioissa voi ottaa yh
teyttä hankkeen johtaja Karita Laisiin, p. 050-357 7243. 
Ohkolan nuorisoseura-asiat: Ns-talo, p. (019) 6889 241 
Seurantalon vuokrausasiat: Minja Tuominen, p. 0400- 
818 368

Eläkeläisten virkistyspäivä ke 18.12 klo 12.00-15.00.
Taijolla ohjelmaa ja perinteinen jouluateria (5 euroa). 
Kyytiä tarvitsevat voivat soittaa ns-talolle, p. (019) 6889 
240 virkistyspäivän aamuna klo 8.00 alkaen. Tervetu
loa! Järj. Ohkolan diakoniatoimikunta

Erätulet syttyvät Ohkolassa

Erätulet syttyvät jo kymmenettä kertaa Mäntsälässä. 
Joulun erätulet sytytetään perinteiseen tapaan la
14.12.2002 klo 16.00 Ohkolassa Kivistönkulmantien 
varrella. Erätulet löytyvät siis Ohkolan keskustasta 
käännyttäessä Kivistönkulmantielle ja ajettaessa noin 
3,5 km eteenpäin. Hyvinkääntieltä pääsee myös perille 
ajettaessa Keravanjärveltä vähän matkaa Ohkolan suun
taan ja sitten löytyy Kivistönkulmantie toinen pää. Au
toille löytyy hyvät parkkipaikat tien varressa. Järjeste
lyistä vastaa paikallinen metsästysseura ja seuran pu
heenjohtaja Seppo Lepola toivottaa osallistujat tervetul
leiksi sekä kertoo Ohkolan metsien erähistoriasta. Seu
rakunnan ja Riistanhoitoyhdistyksen edustajat tuovat 
myös paikalle oman sanomansa. Perinteiseen tapaan tar
jolla on glögiä ja makkaranpaistoa. Ohjelmassa on va
paamuotoista seurustelua luonnon helmassa. Erätuli- 
tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita.

Talvinäytelmän harjoitukset alkaneet

M uutaman vuoden tauon jälkeen on jälleen 
sisänäytelmän aika. Anton Tsehovin pienoisnäytelmä 
Karhu on jälleen harjoittelun alla, edellisen kerran sitä 
nimittäin esitettiin Ohkolassa talvella -66. Ohjaajana toi
mii, niin silloin kuin nytkin, Olli Hannula. Rooleissa näh
dään ohjaajan lisäksi Markku Aunola ja Minna Linna. 
Ensi-iltaa kaavaillaan maaliskuun alkupuolelle.
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Kyläasiainhankkeen päätössanat

Ohkolan Kyläasiainhanke hankkeiden histori
aan vuoden lopussa
Teksti: Kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen

Vuoden 2002 tammikuussa alkanut Ohkolan Kyläasiain
hanke päättyy vuoden lopussa. Alun perin kaksivuoti
seksi suunniteltu kyläyhteisöjen kehittämishanke jää 
kehittäm ishankkeiden historiaan yksivuotisena 
toimintajaksona. Syy lyhyeen toimintakauteen on yksin
kertainen: rahan puute.

Raha saattaa kuulostaa omituiselta syyltä hankkeen lop
pumiseen, onhan kyseessä EU-varoin rahoitettu maaseu
dun kehittämishanke. Urbaanilegendan mukaanhan 
EU:ssa rahaa tulvii ovista ja  ikkunoista ja  sitä 
kohdennetaan erityisesti m aaseutualueiden 
kehittämistoimintaan. Tämä pitää varmasti paikkaansa, 
mutta valitettavasti Ohkolan kaltaisten kyläyhteisöjen on 
hyvin vaikea näistä rahoista hyötyä. ’’Maksa ensin itse 
ja me korvaamme kulusi” -käytäntö voi olla ongelma
ton kassavarantoja omistavalle yritykselle tai muulle 
lainanottokykyiselle taholle, mutta vapaaehtoisvoimin 
ylläpidetylle yhdistykselle se tuottaa ylitsepääsemättömiä 
ongelmia. On mahdotonta sitoa tarvittavaa rahamäärää 
puoleksi vuodeksi kerrallaan hankkeen toimintaan ja 
työntekijän palkkaamiseen.

Kyläasiainhankkeen käynnistäminen on ollut yksi histo
riallinen tapahtuma muiden kylän historiallisten tapah
tumien joukossa. Parempaa sekä henkistä että fyysistä 
maaperää ei kylän kehittämishankkeelle olisi voinut tar
jota. Ohkolassa ja Hyökännummessa toimii 13 aktiivis
ta yhdistystä, joissa työskentelee satoja vapaaehtoisia 
toimijoita. Joka kesä kylään kerääntyy tuhansia vieraita 
Öljymäen kesäteatteriin ja nuorisoseurantalolla tanssi
taan kymmeniä häitä. Ohkola tunnetaan kylän ulkopuo
lella vireänä ja toimivana kyläyhteisönä, jolla on aina 
uutta taijottavaa myös ulkopaikkakuntalaisille.

Huolimatta siitä, että jo kylän puitteet ovat mahtavat, 
kaikista eniten kylää voi kiittää itse kyläläisistä. Nuoris
ta, vanhoista, perheistä, suvuista ja muista yhteisöistä. 
Ilman näitä tahoja ei Ohkola olisi Ohkola, enkä minä 
olisi kyläasiainhenkilön tehtävään ryhtyessäni tuntenut 
itseäni niin tervetulleeksi. Pidän ohkolalaisten avoimuu
desta ja suoruudesta sekä siitä lämpimästä tavasta, jolla 
vieras otetaan vastaan. Vuoden työrupeamani aikana olen 
vieraillut useissa kodeissa, tavannut perheiden lapsia, 
istunut rennosti kahvipöydässä ja vaihtanut kuulumisia. 
Olen kiitollisena saanut kokea sitä yhteenkuuluvuuden 
tunnettaja yhteisöllisyyttä, joka on arkipäivää Ohkolassa.

Kuluneen vuoden aikana hanke on saavuttanut juuri nii
tä tavoitteita kuin sille on asetettukin. Tutustumis- ja 
pohjatyö-on tehty, mikä tarkoittaa kehittämisen paikko
jen huomioimista ja analysointia. Hankkeesta on tullut 
osa kylän aktiivia toimintaa ja hankkeen työntekijästä

Sinä Rasilaisen työ Ohkolan kyläasiainhenkilönä lop
puu kuluvan vuoden lopussa.

on tullut yhteistyökumppani. Kyläläiset ja kylän ulko
puoliset ovat oppineet, että on olemassa taho, johon voi 
ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa. Kehittämistyö on saatu 
alulle, mikä näkyy esim. kylän kerhotoim innan 
monipuolistumisena ja systematisoitumisena, Öljymäen 
kesäteatterin muovautumisena myytäväksi tuotteeksi sekä 
kylän yhdistysten vastuunottona Ohkolan Kyläsanomien 
toimituksesta ja ilmestymisestä. Yksittäisillä kyläläisillä 
on ollut myös kanava, jota kautta he ovat voineet tuoda 
omia ideoitaan julki oman elin- ja asuinympäristönsä 
kehittämiseen. Toteutettuja ideoita ovat mm. erilaiset 
kurssit, tapahtumat, yleisötilaisuudet ja talkoot.

Kaikkia hyviä ideoita ei olla voitu toteuttaa varojen puut
teen vuoksi, esim. lasten ja vanhempien turvallisuus- 
kurssi. Huolimatta siitä, että kaikkia loistavia ideoita ei 
voida toteuttaa, ei tulevaisuuden visiointia kannata unoh
taa. Ilman visioita ja haaveita ei kyläyhteisö voi toimia. 
Jos kukaan ei ideoi, ei myöskään ole toimintaa. 
Ohkolassa on hyvää se, että kylässä asuu monta ideari
kasta ja innokasta ihmistä, joilla on haaveita kylän hy
vinvoinnin edistämiseksi. Yksi näistä haaveista oli kylä
asiainhankkeen käynnistäminen, joka toteutui. Olisi ol
lut mielenkiintoista nähdä, millaisia haaveita kaksivuo
tisen hankkeen aikana olisi voitu toteuttaa.

Haluankin kiittää kaikkia kyläläisiä, kylän ulkopuolisia 
ihmisiä, yhdistyksiä ja seuroja, yrityksiä, kunnan edus
tajia sekä kaikkia niitä, joiden kanssa olen tehnyt yhteis
työtä vuoden ajan. Hyviä kontakteja on syntynyt ja työ 
on ollut hedelmällistä. Toivottavasti yhteistyö Ohkolan 
kylän kanssa säilyy myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Lähden itse avoimin mielin tutkailemaan, miten voin hyö
dyntää Ohkolassa oppimiani työskentely taitoja sekä 
saamiani yhteisöllisyyden kokemuksiani tulevaisuudes
sa.

Rauhallista joulua!
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Entä nyt Kolumni

Elämä jatkuu kokemuksia rikkaampana
Teksti: Hankkeen johtaja Karita Laisi

Ohkolan Kyläasiainhankkeen hanke-hallinto oli vaikea 
ja rankka, mutta itse toimintavuosi oli hyvä. Hanke
suunnitelmaa noudatettiin niin tarkasti kuin se vain 
ihmisten maailmassa on mahdollista. Hanke seurasi 
kyläsuunnitelm aa, jonka hengessä koko hanke
suunnitelma oli tehty. Hanke verkostui ja sen myötä eri 
yhdistykset ja ihmiset.

Yhteistyö lisääntyi yhdistysten välillä ja eri seurojen 
ihmiset toimivat yhdessä. Monet yksittäiset kyläläiset 
tulivat mukaan, ottivat Sinaan yhteyttä ja  toivat ide
ansa julki. Toki joskus oli ongelmiakin. Uusia lapsia 
perheineen tuli mukaan sirkuskouluun, jonka ohjaaja- 
määrä nousi seitsemään.

Vuosi kylän kehittämisessä ei tietenkään tunnu mis
sään, vietimmehän juuri VPK:n 75-vuotisjuhlia ja  
nuorisoseurantalon 90-vuotisjuhlia, -mitä yksi vuosi 
merkitsee?

Mikään ei radikaalisti muuttunut. Olemme väitelleet 
periaatteista, järjestäneet koulutusta, tapahtumia jne. 
Ennenkaikkea se mitä saavutettiin oli uusi taso kylän 
kehittämiseen. Laajempi yhteistyöverkosto, jonka ta
voite on paikata sitä mikä ennen maaseutukylässä oli 
ja mitä ei enää nykyään voi olla.

Laajempi ja monipuolisempi keskustelu Ohkolan tu
levaisuudesta on nyt mahdollista. Kyläsuunnitelman 
päivittäminen on nyt helpompaa ja  toisaalta erittäin 
tärkeätä. Seuraava vaihe voisi olla “strategiapaketin” 
luominen kyläsuunnitelmaan. Koska ihmiset ovat kui
tenkin kaiken takana, uskon edelleen, että voimme jat
kaa kylän kehittämistä meidän haluamallamme taval
la. Jospa pystyisimme näkemään rakenteiden sijasta 
ihmisiä.

Rauhallista joulua Ohkolan Kyläsanomien lukijoille - 
kaikkialle maailmaan!!

Marraskuisia ajatuksia

Harakat ja  fasaanit kinaavat tuossa vanhan sikalan 
kulmalla...Pikkulinnut taas istuvat ruokapöydällään ja 
katsovat meihin päin —eikös täällä saa ruokaa?
Pitää muistaa ostaa linnunruokaa kaupasta, kaikki omat 
vanhat leivänkannikat on jo jauhettu ja orava vei eilen 
viimeiset rippeet...

Kauanko vielä kaivossa riittää vettä? Nyt vielä on, mut
ta miten paljon? Miten monta pyykkiä uskallan pestä... 
Aiokooko Bush aloittaa sodan? Entä miten on Venäjän 
mediasensuurin laita? Kysymyksiä, kysymyksiä...
Mistä johtuu, että päällimmäisinä ajatuksina ovat sel
laiset, jotka saa kysymysmerkin peräänsä? Onko vika 
minussa tai maailmassa?

Nyt tulevana sunnuntaina on Nuorisoseuran kokous, 
jossa valitaan uudet (tai vanhat) nimet johtokuntaan. 
Niin kauan kuin muistan, niille paikoille ei ole ollut 
suurempaa ryntäystä. Kova homma se on, johtaa 
nuorisoseuraa, eikä vastuu ole pieni.. .Mutta onhan meillä 
kylässä osaavia, viisaita, energistä porukkaa! Pitää vain 
löytää oikeat ihmiset! Toivottavasti kokoukseen tulee 
monta, sekä valittavia että valitsevia!

Kun tämä lehti ilmestyy postilaatikkoihin valinnat on 
jo tehty. Tyhmää...Jos Kyläsanomat ilmestyisi kuukau
sittain, niin olisi kaikin puolin helpompaa ilmoittaa ajan
kohtaisista asioista suoraan...Tai vaikka viikottain...

No jaa, saahan sitä antaa ajatusten lentää...Todellisuus 
on sitä, että seuraava lehti ilmestyy tammikuussa. Ja sii
hen tulevat asiat pitäisi ilmoittaa ja lähettää joulun jäl
keen. Yhtä asiaa olen usein näinä kuukausina pohtinut: 
“Nimimerkki”-kirjoituksia, joita ei toimitukseen minun 
aikanani ole tullut. Ei sen jälkeen kun ilmoitimme, että 
kirjoittajan henkilöllisyys pitää olla (niin kuin muissa
kin lehdissä) toimituksen tiedossa.

Onhan Ohkolassa mielipiteitä vähän joka asiasta, miksi 
kukaan ei kirjoita lehteen? Vaikka sitten nimimerkillä 
jos ei halua nähdä omaa nimeään jutun alla. Se, että 
toimituksen pitää tietää kuka henkilö piileksii esim. 
“Metsän peikko”- nimen takana, on tärkeää: jos halu
taan antaa vastine, niin pitää tietää kenelle -ellei sitten 
seuraavaan lehteen tule “Metsän keijun” kirjoittama 
juttu. Mielipiteitä on, sen tiedän, ja  kirjoitustaitoa on, 
senkin tiedän
-siis miksi ei Lukijan Palsta täyty kyläläisten kirjoituk
sista?
Hohoh...Täytyy mennä lapioimaan lunta niin että pää
sen puuliiteriin.

Laura B.
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Lasten asialla

Ohkolan vanhempaintoimikunnan uutisia
Teksti: Kari Peussan alkuperäisestä kirj. mukaellut Riitta Nordgren

Mäntsälän kyläkoulujen vanhempaintoimikuntien suur
hanke Mäntsälän kyläkalenteri vuodelle 2003 on val
mistunut. Julkaistava kalenteri on jäijestyksessään vii
des. Kalenterissa on teemana “kodin ja pihapiirin eläin” 
ja sen on kuvannut Jori Gustafsson. Kalenteriin on va
lokuvan yhteyteen liitetty kyläkoulun oppilaan piirros 
kyseisestä eläimestä.

Voittaneet “jyrytti” tunnetut mäntsäläläiset taiteilijat 
Ensio Kohonen, Sven-Olof Westerlund ja Olli-Pekka 
Eskelinen, he pitivät koululaisten tö itä erittäin 
korkeatasoisina. Ohkolan koulun parhaimman fasaanin 
piirtäjäksi palkittiin Kari Nikkilä. Onnea Karille. 
Palkinnoksi hän sai lahjakortin Santasen kirjakauppaan.

Kalenteria julkaisee Mäntsälän kyläkoulujen (12 ala- 
astetta) vanhempaintoimikunnat, j otka yhdessä muodos
tavat Mäntsälän kyläkalenteritiimin. Kalenteri rahoite
taan kokonaisuudessaan mainostuloilla, joten suuri kii
tos Ohkolan yrittäjille tuoesta. Koulun oppilaita tullaan 
avustamaan monin eri tavoin tämänkin vuoden tuloilla.

Ohkolan kylällä kalenteria myyvät pääsääntöisesti kou
lun oppilaat. Kalenteri maksaa 5 euroa/kpl ja 20 eurolla 
saa viisi kalenteria. Ohkolan koululle on tuotu 700 ka
lenteria myyntiin ja muutamaa kymmentä lukuunotta
matta kaikki ovat matkaan lähteneet, joten jos et jostain 
syystä ole tavannut ovesi takana kyläkalenterin myyjää, 
voit ottaa yhteyttä koululle tai koulun 
vanhempaintoimikunnan jäseneen Riitta Nordgreniin, 
puh. 050-376 6428. Kiitoksia myös teille myyjille ja os
tajille!

Kuulumisia Hyökäniiummesta
Telcsti: Kirsi Lindgren

17.10.2002 oli Hyökännummen kerhotalolla asukas
yhdistyksen syyskokous. Sääntömääräisen osuuden 
jälkeen kokouksessa esittäytyi Mäntsälän kunnan uusi 
nuorisosihteeri Virpi Kolehmainen. Hän kertoi mm. 
seuraavia asioita:
- kunnan nuorisotoimen kautta voivat nuorisotoimintaa 
järjestävät yhdistykset sekä nuoret itse hakea rahallista 
tukea erilaisiin projekteihin ja hankintoihin. Lisätieto
ja saa Virpiltä.
- Nuorisosihteerin kautta voi esittää toivomuksia 
Mäntsälän kansalaisopistolle erilaisten kurssien järjes
tämiseksi. Kokouksessa mainittiin mm. breakdance ja 
sähly.
- Skeittialue puhututti, ja Virpinkin kautta menee kun
nan päättäjille viestiä siitä, että tulevan 
Hyökännummen koulun piha-alueesta pieni asfaltoitu 
alue riittää skeittipaikaksi, sillä nuoret ovat itse val
miita rakentamaan tarvittavia “ ramppeja ja rakennel
mia “. Siinähän on hyvä kohde myös avustuksia ajatel-

- Nuorisotoimesta voi kysellä erilaista materiaalia lainat
tavaksi nuorteniltoihin.
- Syksyllä 2003 jäljestetään kansainvälinen nuorten
tapahtuma Ruotsissa. Asiasta kiinnostuneet nuoret voi
vat ottaa yhteyttä Virpiin. Helmikuussa Virpi on lupau
tunut myös paikalle.
Hyökännummen nuorisoasioissa voi ottaa yhteyttä 
myös Tarja Kuusela-Nissiseen p.0400-588951.

Lukijan kynästä

Kiitos koulun vanhempaintoimikunnalle jäijestämästänne 
vanhempainillasta 31.10. Paikalle saapui kolmisenkym
mentä aikuista. Tilaisuuden vetäjänä toimi ennakko
tiedoista poiketen Tuija Hellsten Aseman Lapset ry:stä. 
Saimme kuulla yhdistyksen toiminnasta sekä heidän 
kehittelemästäänTunnemuksu -kansiosta. Asia itsessään 
oli ajankohtainen ja kiinnostava, tosin rajallinen aika ja 
illan teeman laajuus asettivat omat esteensä 
syvällisemmälle tutkiskelulle. Voimmeko koskaan liikaa 
korostaa lapsille antamaamme aikaa? Laatuaika, j osta niin 
usein kuulee puhuttavan, on merkitykseltään moninainen. 
Perheiden toimintatapoja ja kysymyksiä on lukematon 
määrä, oikeita vastauksia tuskin on olemassakaan. Silti 
on hyvä pysähtyä miettimään omia resurssejaan, tunto- 
jaan ja todellista läsnäoloaan lapsen maailmassa.

Mihin kaarnalaivat katoaa
San. Timo Koivusalo

“Jos suoristaa vois nää mutkat maailman, nopeammin 
luonasi mä öisin.
En unohtaa voi naamaa nauravaa, 
tuon lapsen hymyn säilöä jos voisin.
Kun mä auton sammutan, nään sun vastaan juoksevan, 
ilon kyyneleet saa tulla.
Ja vaikka tänään suoristan kaikki mutkat maailman, 
on omat mutkat eessä sulia.

Jos yhdistää vois nää narut maailman kuinka kauas 
leija lentää voisi?
Jäät miettimään, minne päivät häipyykään, voi kunpa 
vastaus mulla vain oisi.

Ja vaikka kuinka rakastaa, silti olla voin vain maa, 
josta verso uusi itää.
Mä vaikka voisin yhdistää, maailman narut kaikki nää, 
en voisi susta kiinni pitää.

Ja kesän kauan sitten kadonneen 
sun myötäsi taas tunnen palaavan.
Vain tuuli kuivata saa kyyneleet, kun ohitsein sun näen 
kasvaneen.”

Minna Linna
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Pyöreiden vuosien syksy Ohkolassa

Ohkolan VPK:n 75-vuotisjuhla
Teksti: Satu Latostenmaa

Ohkolan VPK:n 75-vuotisjuhlia juhlittiin 26.10.2002 
Ohkolan nuorisoseurantalolla. Huomionosoituksia juh
lissa osoittivat mm. kunnan edustajat, Mäntsälän Palo
laitos sekä naapurikylien VPK:t. Lisäksi VPK:ta muisti
vat myös muut ohkolalaiset seurat. Lääninhallitukse ter
vehdyksen toi Matti Virpiaro ja juhlapuheen piti kun
nanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Keskinen. Molem
mat kiittivät ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä ja  toi
vottivat hyvää jatkoa tulevista uudistuksista huolimat
ta.

Kuva: Ohkolan VPK

Palopäälliköt Jouko Vainio (oik.) ja  Keijo Säijälä sai- 
vat ansiomitalit vuosikymmenien työstään Ohkolan 
VPK:ssa. Mitalit luovuttivat Ohkolan VPK. n nykyinen 

palopäällikkö Jaakko Ahokas (vas.) ja  Mäntsälän vt. 
palopäällikkö Jarkko Selin.

Juhlassa jaettiin myös kunniamerkkejä “työn raskaan 
raatajille”. Kunniamerkein muistettiin mm. entisiä 
palopäälliköltä; Jouko Vainiota ja  Keijo Säijälää. 
Musiikkiesityksestä vastasivat kylän tavan mukaan Ta
pani ja Hilkka Rautasuo. Tiina Lehto puolestaan oli 
nähnyt paljon vaivaa kootessaan historiikin Ohkolan 
VPK:n toiminnasta vuosina 1927-2002. Tämä historiik
ki julkaistiin juhlassa. Kahvin jälkeen ohjelmassa seu
rasi kevyempää iltamaohjelmaa, kuten tanssia ja taiku
ri. Kaunis kiitos juhlan järjestäjille ja  toivomme, että 
edelleen jaksatte käydä Tulta Päin!

Ohkolan Nuorisoseurantalon juhlailtamat
Teksti: Mikko Niemisen juhlapuheen pohjalta Karita Laisi

Jos tämä 90-vuotias talo osaisi puhua..
Ohkolan nuorisoseurantalon 90-vuotisjuhlailtamissa
9.11.2002 muisteltiin lähes sadan vuoden mittaista ta
lon ja sen käyttäjien yhteistä taivalta. Talon vaatima 
talkootyö, joka vuosikymmenellä suoritetut suuremmat 
kunnostustyöt ja arkipäiväinen ylläpito, on ollut yh
distävä tekijä kyläläisten kesken. Ohkolan vireyden 
takana on m onenlaisten toim intapaikkojen 
olemmassaolo ja tekijöiden riittävä määrä.

Toisaalta nykyaikana on yhä vaikeampi löytää vapaaeh
toisia ja  vastuunkantajia. Syyt ovat monet, mm. maaseu
dun rakennemuutos. Nuorisoseura, kuten muutkin kylän 
yhdistykset, etsii tasapainoa hauskan harrastamisen ja 
uuvuttavan vapaaehtoistyön välissä. Johtoajatus on, että 
mitä useampi tekijä, sitä parempi.
Juhlailtamien ohjelma koostui musiikkiesityksistä, sirlcus- 
ja tanssinumeroista, jäkimmäisiä esittivät niin äidit, isät 
kuin lapsetkin. Seuran puheenjohtaja Mikko Nieminen 
kertoi juhlapuheessaan viime vuosien urakoista, toimis
ton ja pukuvaraston rakentamisesta. Kaikille kymmenil
le, kenties sadoille, tavalla tai toisella talon huollossa 
mukana olleille kohotettiin kolminkertainen eläköön-huu- 
to. Jukka Tapperia kiitettiin erikseen työstään talon 
rakennusprojekteissa sekä lukuisista Öljymäen 
lavastetalkoista, joihin hän osallistunut “ammattimiehen 
otteella”.
Puheenjohtaja huomautti, että vaikka talo on koko kylän 
käytösä oleva harrastus- ja juhlapaikka, nuorisoseura yl
läpitää kiinteistöä omalla varainhankinnallaan ja kunnos
tustyöt tekevät kyläläiset talkoilla. Varainhankintaa on 
monenlaita, pääasiallisin on kesänäytelmä. Näytelmän 
tuotto kuluu vuoden aikana talon ja Öljymäen hoitoon. 
Itseasiassa kesänäytelmien kautta moni kyläläinen on 
antanut panoksensa talon ylläpitoon. Toivottavasti näin 
on myös tulevaisuudessa: Yhdessä tekemällä (esim. 
näyttelemällä) tehdään mahdollisuuksia (Ns-talo, Öljy- 
mäki) tehdä yhdessä...
On mahtavaa huomata, että se energia mikä 90 vuotta 
sitten rakensi suuren hirsitalon ei ole kadonnut, vaan siir
tyy edelleen ihmisestä toiseen ja pyörähtää eteenpäin 
vuosikymmeneltä toiselle. Talo, j ota niin moni kyläläinen 
on rakentanut, huoltanut, siivonnut, kerännyt varoja, viet
tänyt elämänsä juhlahetket, opetellut ja  tutustunut uusiin 
ihmisiin, ei ole mikä tahansa talo, vaan varmasti erittäin 
hyvän energian talo. Seuriksen puolesta: Tervetuloa uu
destaan ja tule sinäkin, joka et ole vielä siellä käynyt!

Kuva: Heli Allonen
Kantrimamat esiintyivät Ohkolan nuorisoseurantalon 90- 
vuotisiltamissa.
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Kulmakunnat tutuksi

Juttusarjassa “Kulmakunnat tutuksi” esitellään aina 
yksi Ohkolan kylän kulmakunta. Tässä numerossa 
esittelyvuoron saa Vähäkylä.

Vähäkylän lenkki
Teksti: Vesa Pirjola

Lokakuun kireiden pakkasten suuntamana lenkkini joh
taa seuratalolle, mistä alkaa Tammipääntie ja Vähäkylä. 
Tasaista aerobista vauhtia edetessäni sivuutan Latosten- 
maan, josta tulee mieleeni vuoden 1972 olympiakisojen 
jalkapallon maalikuningas sekä kansalliskirjailijamme. 
Tarmolantieltä voi tulevaisuudessa katsella ihaillen tai 
surren paikkakunnan lottovoittoa, tulevaa junarataa.

Vajaan kilometrin juostuani ohitan kylän ainoan kar
jatilan Mauri ja Raija Hannulan, jonka ympäristössä 
tapaa vielä vanhaa maalaistunnelmaa. Toisessa Hannu 
lan talossa, jossa vaarini sisko aikanaan asusteli, asuu 
nyt kiekkoileva Salmen perhe.

Maikin kurvin kohdalta erkanee Viinikantie, j onka nimi- 
tosin on hieman harhaanjohtava, koska olut on aina ollut 
Vähäkylässä suositumpi ruokajuoma.

Lenkkini jatkuu Lainion peltojen välistä kohti Vähäkylän 
“keskustaa”, jota ennen vasemmalle puolelle jää Paavon- 
polku. Sinne on muuttanut paljon uusia ohkolalaisia vii
me vuosikymmeninä. Sen alkupäässä on myös presiden
tin  kansliapäällikön Jaakko Kalelan entinen kesäpaikka 
'Kotola, jota Lehmoset nykyisin asuttavat.

Alan verrytellä risteyksen kohdalla, j osta erkanee vasem
malle Riiskiläntie. Sen voisi myös nimetä Toimittajan- 
tieksi, onhan sinne jostain syystä muuttanut useita toi
m ittajia vuosien saatossa. Tien päässä entisessä 
Kälvälässä on nykyisin luomutila.

Jatkan kuitenkin risteyksestä suoraan ohi Etu-Riiskilän, 
jossa nuorena poikana sai tutustua lämpimän maidon ja 
Ellan leipoman tuoreen pullan makunautintoon. Talossa 
asuu nyt veljessarjan keskimmäinen Timo.

Vallinrinteen kohdalla on Vähäkylän massiivisin raken
nus, kulmakunnan nopeimman miehen ( P.Antinolli ) 
rakennuttama kivinavetta.

Janon jo hiipiessä kurkunpäähän loppuverryttely jatkuu 
Arolan kylätietä pitkin ohi kotipaikkani j a naapuritaloj en, 
jotka viime vuosikymmeninä saivat seuraa paritalosta 
(ent. Myllylän pailcalla) ja kolmesta omakotitalosta. Ne 
päättävät maantieteellisesti Vähäkylän sekä lenkkini.

PS. Pentti Tuominen on tehnyt Vähäkylästä historiikin, 
jossa on tarkemmin esitelty paikat ja ihmiset, jotka 
täällä ovat asuneet.

Kuva:Mika Ilkka
Vähäkylän maamerkki vuosimallia 1936.



Syksyn kerhoissa tapahtunutta

Ohkolan nuorisoseuralla on ollut monipuolista kerho
toimintaa syksyllä 2002. Kerhoissa on ollut 10 inno
kasta ohjaajaa ja kerholaisia on ollut yhteensä kuu
tisenkymmentä. Seuraavassa mietteitä lasten suusta 
syksyn kerhoista.

Kokkikerho
Teksti:Aatu Linna

Olen Aatu 7 vuotta. Käyn kokkikerhoa. Katri on meidän 
opettaja, hän on kiva. Meitä on kokkikerhossa 10. Viime 
kerralla tehtiin kanavokkia. Paras ruoka on ollut pannu
kakkuja hillo. Olen oppinut, että silloin lcun kananmuna 
on raaka, niin se pyörii hitaasti ja kypsänä nopeasti.Opin 
myös, että makaroni ei kasva puussa eikä maassa.

Discotanssikerho
Tekstit: Lotta Juvonen, Jonna Tuominen, Laura Friman ja  Janika 
Koivu

Olemme oppineet erilaisia tanssikuvioita. Minja on opet
tanut liikkeet niin että eka hitaasti ilman musaa että ei 
haittaa vaikka ei mene musiikin mukaan. Tanssissa lii
kutaan ryhmässä ja  se näyttää kivalta kun kaikki tehään 
samat liikkeet.

Minusta discotanssissa on kivaa! Olen oppinut uusia liik
keitä ja liikesarjoja. Hauskinta oli kun aloimme harjoi
tella tanssia isänpäiväjuhliin. Jännitin aika paljon 
kenraaliharjoituksia, mutta lcun mietin tanssia mielessä
ni niin osasin sen sitten esityksessä.

Diskossa on ollut kivaa harjoitella ja tanssia ja esiintyä. 
Kun tulin ensimmäistä kertaa en osannut oikein mitään 
mutta kun harjoittelin niin opin nopeasti.

Täällä discossa on hauskaa. Me opimme tanssimaan. Me 
teimme omia esityksiä.

Piirros: Lotta Juvonen

Sirkuskola
Teksti: Netta (9v.) ja  Jutta (6 v.)Savela

Aloitin taas sirkuksen kun koulukin alkoi (olen ollut jo 
vuoden sirkuskerhossaja yhdellä sirkusleirillä). Harjoit- 
telen kaksi tuntia viikossa. Ohjaajani ovat Heikki ja 
Riikka. Minun ryhmässäni on suurin piirtein 10 lasta. 
Minulla oli viime vuonna ainakin kaksi esitystä ja tänä 
syksynä on ollut kaksi esitystä. Minulla ei ole toiveita, 
miten sirkuskerhoa pitäisi muuttaa, koska kaikki on ol
lut ihanaa. Siellä on ihanaa ja suosittelen jos et ole jo 
sirkuksessa!

Sirkuskerho alkoi lcun koulukin alkoi. En ole ennen ol
lut sirkuksessa mutta baletissa olen ollut 2 ja 1/2 vuotta. 
Jo ensimmäisestä päivästä lähtien oli hauskaa. Yleensä 
Tuula Heikkinen opettaa minua ja joskus Karita Laisi. 
Olen oppinut tekemään kuperkeikkoja, takaperin 
kupperiskeilckoja, kärrynpyöriä, lentokupperiskeikkoja 
ja  nyt harjoittelen päällä seisontaa ilman tukea. Luulin, 
että takaperin kupperiskeikan oppiminen olisi ollut vai
keampaa, mutta sen oppiminen olikin ihan helppoa. 
Esiinnyn ryhmäni kanssa jouluna Mäntsälän monitoimi
talolla.

Kommentteja muilta harrastajilta:
Rakastan pariakroa! Tykkään permannosta! Pyramidit 
ovat hauskoja! Tasapainoileminen on ihanaa (pyörällä, 
pallolla ja rolabolalla)! Tykkään kaikesta!

Sirkus on tosi kivaa. Olen oppinut paljon. Vannetta on 
tosi kiva pyörittää. Me pyöritämme sitä kilpaa. Minä olen 
jatko 2:ssa. Ryhmät ovat alkeiset, jatko 1 ja 2. Esiinty
minen on kivaa. Harjoittelen 2 kertaa viikossa. Kaikki 
on kivaa!

Piirros: Laura Friman
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Ilmoituksia

MÄNTSÄLÄN NUORISOTOIMEN TERVEISET

Harrastuksista voimaa
Saanko aloittaa / lopettaa ratsastuksen? Pääsisinkö soitto- 
tunneille? Miten niin neljä harrastusta viikossa on lii
kaa? Onko tietokonepelien pelaaminen ja television kat
selu harrastus? Miksi välillä pitää käydä ulkona? Kuin
kahan monessa kodissa käydään näitä keskusteluja 
harrastuksien tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta. 
Nuorena yleensä kokeillaan monia erilaisia harrastuk
sia, joista sitten ajan mittaan löytyvät ne omimmat. 
Useimmiten vanhemmat kannustavat harrastuksiin, mutta 
jokaisella perheellä on harrastusten suhteen omat peli
sääntönsä ja erilaiset mahdollisuudet rahoittaa ja tukea 
lasten harrastuksia. Yleisesti ottaen aktiiviset harrasta
jat ovat aktiivisia myös koulussa. Innostava harrastus 
antaa voimia ja  jaksamista, se on kuin eräänlainen hen
kireikä tiiviin opiskelun lomassa. Joskus murrosikä ja 
kasvaminen vie voimat niin, ettei aktiiviseen harrasta
miseen riitä energiaa. Silloin on ehkä hyvä pitää pientä 
taukoa. Toinen juttu on sitten se jos mikään ei kiinnosta, 
väsyttää vain ja on vetämätön olo. Silloin kannattaa ju
tella tuntemuksistaan vaikkapa vanhemmille. Ihmisen 
keho on rakennettu liikkuvaksi. Hyvinvointi ja terveys 
edellyttävät, että annat kropallesi työtä. Siksi liikunta on 
välttämätöntä! Ei kaikkien tarvitse osallistua ohjattuun 
liikuntaharratukseen, voit vaikka kävellä, lenkkeillä tai 
ulkoiluttaa koiraa ihan vaan itseksesi. Myös 
N uoristoim essa on tarjo lla erilaista puuhaa 
varhaisnuorille ja nuorille. Taijoamamme palvelut ovat 
kivoja ja turvallisia harrastuksia muiden joukossa ja pää
sääntöisesti ilmaisia. Erilaisia kerhoja jäljestetään toi
veiden mukaan. Käynnissä on lasten (4-61k) kokkikerho, 
joka on täynnä. Joistakin kerhoista peritään pieni 
osallistumismaksu. Maanantaisin ja torstaisin klo 15- 
21 on seurojentalon (Mäntsälän keskustassa) yläkerta 
HUPILA varattu 13-17-vuotiaille nuorille. Toiminta on 
ilmaista ja mukaan mahtuu vielä. Avoimissa Ovissa pe
lataan biljardia, pingistä ja  korttia, askarrellaan, 
kokkaillaan ja katsellaan TV:tä yhdessä.

Mahdollisuus on myös vain olla ja vaikka keskustella 
muiden nuorten tai aikuisten ohjaajien kanssa. Hupilassa 
on buffetti, josta voit ostaa jotain pientä ja herkutella 
ystäviesi kanssa.
Tiistaisin on Hupilassa tyttöjen tiistai. Kello 15.30-17 
on 5-6-luokkalaisten tyttöjen ryhmä ja klo 16.30-18 on 
kehitysvammaisten tyttöjen ryhmä. Tyttöjen tiistaissa 
touhutaan kaikenlaista kivaa, joka kiinnostaa tyttöjä. 
Lisäksi keskustelemme tyttöyteen liittyvistä aiheista. 
Keskiviikko iltapäivät on Hupila varattu 5-6- 
luokkalaisille klo 14-17. Silloinkin puuhaillaan kaiken
laista mukavaa laidasta laitaan, lasten toiveita kuunnel
len. Tähän mennessä on ollut ohjelmassa mm. tieto
kilpailuja, pingistumaus, pizzan kokkailua ja tulevai
suudessa on tarkoitus mm. tehdä retkiä esim. 
luistelemaan ja  vietää pikkujouluja. Säännöllisin vä
liajoin jäljestämme talokokouksia, joissa lapset ja aikui
set yhdessä päättävät tulevan toiminnan sisällöistä j a aika
tauluista.
Perjantaisin on nuorten yökahvila Monitoimitalolla. Se 
on tarkoitettu 13-17-vuotiaille nuorille paikaksi, jossa 
voi viettää selvin päin perjantai iltojaan. Tarjolla on mu
kavaa tekemistä ja erilaisia teemailtoja aina silloin täl
löin. Yökahvilassa vieraili juuri parturi-kampaa, joka 
laittoi nuorten hiuksia. Läsnä on myös mukavia aikuisia 
ohjaajia, joiden kanssa voi jutella jos on tarvetta. 
Yökahvilassa tarjoillaan kahvia ja teetä sekä munkkeja, 
joita saamme lahjoituksena Piiraskartanolta.
Tulossa on ala-astelaisten pikkujouludisco 1-6- 
luokkalaisille maanantaina 2.12.2002 klo 17-19.30 Kes
kustan Seurojentalolla. Liput 2 euroa. Luvassa hyvää mu
siikkia, buffetti ja leikkimielistä kisailua!!! Tulkaa siis 
varhaisnuoret ja  nuoret rohkeasti tutustumaan nuoriso
tila Hupilaan ja  mukavan harrastamisen pariin!
Hyvää Pikkujoulua kaikille toivottaa Nuorisotoimen 
väki eli Mea, Petra ja  Virpi.

Luotettava perhe etsii vuokra-asunnoksi rt- 
tai ok-taloa Ohkola-Hyökännummen alueel
ta.
p. 040-512 5001

MILLOIN VAKUUTUSTURVASI ON 
VIIMEKSI KARTOITETTU?

Soita 050-5290038
tulen luoksesi Sinulle sopivana aikana

^ V E R I T A S
Henki-, eläke- ja vahinkovakuutukset
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OHKOL A-H Y OKANNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  &  T  L a i n i ®
• so ra to im itu k se t
• m a a n s iir to k u lje tu k se t

puh. 0400 607 4 3 9 /A rto  
0400 678 749 / Timo

KAIVUUrAU» 
SAILAN Of

AMI SÄILIÖ, OHKOLA  
Puh. 0400 217 150

lATUKEITTli VliiPALA
Vanla Valtatie, Kellokoski 

1091 282 ISO
I mmosi loin päivä 10.30-22.00 

Elintarvikkeet, Grillituotteet, 
Veikkaus ia lotto

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus-  ja hiekoituskalusto

Kari Säijälä 0400 499 614

O H K O L A N  
K O T I -  J A  
PITOPALVELU

Puh. 019 6889 171

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 24 H

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

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

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

p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSUIA
Asema 1066 4500  
Lähitaksi 0100 7500

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

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

KXLAKKA
moni puol i nen e l i n t a r v i k e k i o s k i  
Kel l okos ke l l a  ( Oh ko l a n t i e  8)
Puh. ( 09)  2791  292
Meiltä saat mm.pehmytjäätelöä ja sunnuntaisin uuniuoreita 

korvapuusteja, karjalanpiirakoita, sämpylöitä yms. 
Avoinna: arkisin klo 12.00-21.30 

la-su klo 10.00-21.30

Senttimetri Oy
■ rakentaa ja  saneeraa

Millimerkki Oy
“ kotisiivoukset

Timo Antikainen
0400- 476 035 
Anne Silander
040- 558 4493

www.millimerkki.com 
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ 

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

http://www.millimerkki.com


KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivun ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie ZOO, 04530 Ohkola 

Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PAA-, NISKA- JA HART 1 ASARYT  
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, 1SKIASKIVUT

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

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

Omaeläkkeellä täydennät
omaa tai puolisosi eläketurvaa

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

TAPIOLA

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

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

N ykyaika inen  k a lustom 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

Anneli Eerola
(019) 6889 027, 0400 920 746

PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI
P s. Meiltä bonusta m yös koti- ja m aatilavakuutukseen

TILATAKSI l p
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASI-LINDBERG
Kauko tie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336
Puh. (09) 283 969

5  24 h iC

T A K S I) U k k o  J u v o n e n
OHKOLA

1 + 8
henkilön

au to

<̂019, 6889 140 
0400 304 676

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


