
Kuva: Eija H ynninen

Kiitokset kaikille, jo tka  ovat mahdollistaneet tämän!

Vesipulaan on vihdoin luvattu ratkaisu 

Seurojen uudet yhteystiedot ja  kevään toimintaa 

Kulmakunnat tuteiksi- juttusarja jatkuu



Pääkirjoitus

Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin ankarien pakkasten muistutellessa pohjoisesta 
sijainnistamme. On ollut laimeita vetisiä talvia, intiaanikesiä ja  moni muistellut kylmiä, 
runsaslumisia lapsuuden talvia, jollaisia täälläpäin ei ole vuosiin, jopa vuosikymmeniin 
nähty. Monissa taloissa putket jäätyivät ja monenlaista harmia ja  ylimääräistä työtä on 
aiheutunut. Toivottavasti kaikki viat on jo  saatu korjattua.

Maalle (takaisin) muuttaminen ja maalla asuminen on meille monille ollut haave, viihdymme 
täällä. Maalla asumisen hienoimpia puolia on luonnon kiertokulun eläminen. Lumipyryn 
tasoitettua maiseman on ihana kuulla lumiauran ääni ja  nähdä auran valot, täällä ’’tien pääs
sä”. On ihana kävellä iltapäivän ’’sinisessä hetkessä”, joka syntyy luonnon valoista. Kevät 
alkaa sulavien peltojen hajusta ja on ilahduttavaa nähdä traktorit töissään. Se on maailman 
menoa. Hienoa on myös maalla elämisen itsenäisyys. Vastuu kokemusten, harrastusten ja 
harrastuspaikkojen olemassaolosta on maalaisella itsellään.

’’Ohkola, aktiivinen kylä” on jo lähes klisee. Uudet johtokunnat lukuisissa seuroissa, 
toimikunnat ja  aktiiviset kyläläiset rakentavat Ohkolan harrastusmahdollisuuksia 
tarmokkaasti ja  hoitavat monia asioita, jotka kaupungissa tai kirkonkylässämme ovat 
kunnan vastuulla. Joskus taakka tuntuu liian raskaalta ja  työläältä. Ehkä olisi hyvä 
muistaa, ettei vapaaehtoistyö tekemällä lopu. Ohkolassa ja  maalla voi asua vaikka ei 
mitään yhteisvastuullista toteuttaisikaan. Ei saisi luoda sellaista ilmapiiriä, että 
yhteisvastuullisuus on pakollista kun maalla asutaan. Talkootoiminta ja  osallistuminen 
rikastuttaa elämää, mutta se on henkilökohtainen valinta. Jokainen on tervetullut ja 
jokaista tarvitaan kylän toiminnassa, ’’itse sopivaksi katsomallaan panoksella” .

Hyvää uutta vuotta 2003 Kyläsanomien lukijoille ja tekijöille, jotka välittävät meille tietoa 
osallistumisen mahdollisuuksista. Mukavia harrastushetkiä!

Karita Laisi

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2003 (aineisto toimitettava 28.2.2003 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan k y l ä n  yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia-ja Lähetystoimikunnasta, Veh-PekkaTuominen Ohkolan VPK:sta, Pert
ti Tikkanen 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 Heli Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta p. 040-763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

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

Ohlcolalaisten yhteinen virsilauluilta to 6.2. klo 18.30 
Angneta ja Toivo Aunolalla (Ohlcolantie 507).

Luistinradalla tapahtuu!

Rusettiluistelutapahtuma ystävänpäivänä pe 14.2. 
klo 18.30-20 luistinradalla. Mukana lähivakuutuksen 
siili, jonka piikkikuoren alla sen tunteellisuus piili.

Hippaleikkejä luistellen naistenpäivänä la 8.3. klo 16- 
17 luistinradalla. Ja sitten saunaan.

Luistelukauden päätöstapaaminen su 9.3. klo 17-18. 
Kaikki vastuunkantajat, valvontavuorojen hoitajat ja 
luistelijat ovat tervetulleita. Mukana kunnan kenttä- 
mestari Juhani Pöllä. Luodaan katsaus luistelukauteen 
2002-2003 ja suunnitellaan tulevaa.

Hiihtokausi käynnistyy

Tammikuun hiihdot on tätä lukiessa pidetty, lumi
tilanteen niin salliessa.

Helmikuussa la 1.2. klo 15 on tarkoitus hiihtää seura- 
talon maastossa.
OKA:n mestaruushiihdot la 1.3. klo 15 tyyli perintei
nen.
Vapaan mestaruudet ma 10.2 klo 18 Hirvihaaran 
hiihtomajalla.

Pakkasraja -15C.

Kokouksia

Ohkolan Nuorisoseura ry:n sääntömääräinen vuosiko
kous ma 24.2.2003 klo 19 Ns-talolla. Kokouksessa 
käsitellään viime vuoden toimintakertomus ja päätetään 
tilien hyväksymisestä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Tselov-ilta
Illan aikana palaamme ajassa 1800-luvulle 

Anton Tsehovin pienoisnäytelmien 
Karhun ja Kosinnan saattelemina.

K arin
Ohj. Olli Hannula

Rooleissa Markku Annola, Olli Hannula ja 
Minna Linna

Suuria tunteita täynnä oleva näytelmä, 
jossa tasa-arvo, sovinismi sekä 

ihmisten välinen jännite ovat keskeisinä 
elementteinä.

Kosinta
Ohj. Laura Buttler

Rooleissa Sari Hämäläinen, Ari Lehto 
ja Kari Suuronen

Näytelmässä on yhdistetty taidokkaasti 
farssin piirteitä

venäläisen miljöön ja venäläisten 
luonteiden kuvaukseen.

Ensi-ilta la 15.3.2003 klo 19 
su 16.3.2003 klo 19 
pe 4.4.2003 klo 19 
su 13.4.2003 klo 19

Liput 8 €

Lämpimästi tervetuloa 
Ohkolan Nuorisoseurantalolle!

Tiedustelut ja lippuvaraukset: 
050 561 1779 / Minna Linna

Esitys Ohkolassa vuonna 1966. Rooleissa:
Olavi Aunola (vas.), Anja Posti ja  Olli Hannula.
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Kylän seurojen yhteystiedot ja tulevaa toimintaa

Maamiesseura

Johtokunta vuonna 2003:
Pj. Jorma Friman 019- 6889 246 tai 040 582 9246, 
varapj. Anneli Eerola ja siht. Markku Rautasuo.

Jäijestätkö juhlia? Tarvitsetko astioita isommalle 
porukalle? Vuokraa astiasto tilaisuuteesi Maamies
seuralta. Yhteydenotot ja  tiedustelut: Satu Latosten- 
maa puh. 019- 6889 330.

Ohkolan OKA ry

Johtokunta
Pj. Jussi Luhtamäki 050 576 7673, siht. Irene 
Saalamo, Jorma Grönroos, Arto Hietanen, Sampo 
Laisi, Vesa Pirjola 019- 6889 014, Keijo Säijälä ja 
Jari Vasama.

Luistinradan hoito OKA:n vastuulla
Mäntsälä Trans/ Rami Lindqvist vastaa veden kulje
tuksista. Hoitojäädytyksessä mukana myös Ohkolan 
VPK.
Kun on paljon lunta aurauksesta vastaa traktorilla 
Ilkka Allonen 0400 499 785.
Näitä hoitotoimia ohjailee Vesa Pirjola 050 381 9234 
Käsityötä kentän hoitamisessa on paljon ja  siitä vas
tuussa on valvontarinki, jota organisoi Eija Hynninen 
050 593 9683. Lisäksi koulupäivän aikana oppilaat, 
opettajat ja talonmies puhdistavat jäätä tarvittaessa.

Jos haluat mukaan valvontarinkiin, ota yhteyttä 
vastuuviikkoja hoitaviin!

Viikko 6; 3.2-9.2 OKA:n johtokunta Jorma Grönroos, 
Hyökännummentie p.040-5463096 
(Jussi Luhtamäki pj., Arto Hietanen, Sampo Laisi, 
Vesa Pirjola, Keijo Säijälä, Jari Vasama)
Viikko 7; 10.2-16.2 Sari Hämäläinen, Pyydyskorven- 
tie p.0400-747708
Viikko 8; 17.2-23.2 Hiihtoloma Aki ja Jouni Allonen, 
Eerola-Kortistotien nuoret p.040-7198922 
Viikko 9; 24.2-2.3 Tapio Rantanen, Eerola- 
Kortistotien veteraanit p.040-7672942 
Viikko 10; 3.3-9.3 Jari ja Saara Tiitta, Kaivolantie 
p.040-5109055 (klo 17 jälk.)

Jokaisella vastuuhenkilöllä on jaettavanaan 10 2'A - 
3V2 tunnin valvontavuoroa. Joskus vuorosi aikana on 
paljon töitä kentällä, joskus vähän tai ei ollenkaan 
...säästä riippuen!

Valvonta-ajat: arkisin klo 17-20.30, lauantaisin 12-15 
ja 15-18, sunnuntaisin 12-15, 15-18, 18-20.30

Valvojan tehtävät
1. Avata parakin ovi
2. Puhdistaa j äät vuoron aikana
3. Pitää parakki siistinä
4. Valvoa j äij estystä kentällä
5. Seurata parkin seinällä olevaa ilmoitustaulua
6. Täyttää valvontalista
7. Lukita vuoron päätteeksi parakin ovi ja toimittaa 

avain seuraavalle valvojalle
8. Hoitaa kyltti kenttä suljettu paikoilleen esim. kent

tä suljettu jäädytyksen tai kovan pakkasen vuoksi

Mikäli palikasta on yli -18 astetta, vesikeli tai mikäli 
ei ole jäätä, ei valvota.
Hoida kuitenkin näissä tilanteissa ’’kenttä suljettu” -  
kyltti paikoilleen

Tavoite on, että tämä yhteinen asioiden hoitaminen 
tuo iloa, liikunnan riemua ja  uusia tuttavuuksia sekä 
yhteisen tekemisen voimaa ...

Ohkolan Martat ry

email: ohkolanmartat@luuldor.com

Ohkolan Martat ry: n hallitus vuonna 2002
Irja Hemmilä, puh.joht. p. 019- 6889 033
Pirjo Haapasaari, vpj. p. 019- 6889204
Hanna Tammi, siht. p. 019- 6889 343
Sirkka Valkonen, rahaston hoitaja
Helena Liimatainen, Kaija Lindqvist ja Pirjo Smätt
Muut toimihenkilöt:
Heli Laukko, retkimartta 019- 6889 383 

Kevään 2003 toiminta

Kevään 2003 Marttaillat pidetään joka kuukauden 
viimeisenä keskiviikkona ja alkavat klo 18.00 ellei 
toisin mainita.

Aika paikka ja aihe

29.1. Marttailta Hilkka Rautasuolla laulun merkeissä 
Eerola- Kortistontie 407. Aloitetaan klo 19.00.

26.2. Marttailta ja  vuosikokous Heli Laukolla Eerola- 
Kortistontie 230. Vuosikokouksen jälkeen Huonekasvi 
video.

26.3. Marttailta Ohkolan palotallilla. Puutarhaneuvoja 
Kirsi Tuominen Uudenmaan Martoista opastaa 
pajutöiden tekemisessä. Omat pajut mukaan. Aloite
taan klo 17.30. Pajunkeräysohjeet saa Iljalta.
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7.5. Marttaillan aiheena kevään puutarhatyöt. Paikka 
avoin.

28.5. Marttailta Helena Liimataisella Ohkolantie 455. 
Aiheena tilkkutyöt.

Kevätretken kohde ja aika vielä avoin. Ehdotuksia 
otetaan vastaan.
Syksyn aiheita: halloweenjuhla lapsille, kotiviinin- 
valmistus, avantouinti jne.

* Jäsenmaksu aikuisilta vuonna 2003 10 e/vuosi, 
nuoret 5 e/vuosi, kannatusjäsen min. 30 e/vuosi, jä
senmaksut maksetaan Marttailloissa

* Marttailloista tiedotetaan Mäntsälän paikallislehdis
sä seurapalstoilla

* Kun osoitteesi tai yhteystietosi muuttuvat, ilmoita 
siitä sihteerille

Ohkolan Nuorisoseura ry

email: ohkolannuorisoseura@surfeu.fi 

Uusi johtokunta
Pj. Karita Laisi 050 357 7243, siht. Minna Linna 050 
561 1779, Heli Allonen, Olli Hannula, Tuula Heikki
nen, Sari Hämäläinen, Mikko Nieminen, Seija-Liisa 
Peltoranta ja Seppo Savela.

Kerhotoimintaa
Discotanssikurssi 3-6 luokkalaisille 
Tiistaisin 4.3.-16.5.2003 klo: 18-19 Ns-talolla 
Hinta: 15 euroa (11 h), maksetaan ensimmäisellä ker
ralla ohjaajalle 
Ohjaaja: Minja Tuominen
Ilmoittautuminen puhelimitse ohjaajalle mahd. pian, 
puh. 0400 818 368.

Kuvataideviikonloppu ’’Luomisen iloa”
1-6 luokkalaisille
Perushaijoituksia ja  kotiin vietäväksi jokainen tekee 
oman taideteoksen.
La 8.- su 9.3.2003 klo 10-14 Ns-talolla 
Hinta: 10 euroa (8 h + välipalat), maksetaan ohjaajal
le lauantaina 
Ohjaaja: Anna Tapper
Ilmoittautuminen puhelimitse ohjaajalle 15.2.2003 
mennessä, puh. 019- 6889 345. Paikat täytetään 
ihnoittautumisjärjestyksessä. Max. 8 lasta.
Jos sinulla on omia vesi- tai akvarellivärejä, voit ottaa 
niitä mukaan.

Sirltuskerho jatkaa syksyn ryhmillä.

Break dance- kurssi tulossa mahdollisesti myöhem
min keväällä. Lisää infoa maaliskuun Kyläsanomista.

Seuratalon vuokraus- ja siisteysasiat hoitaa Minja 
Tuominen puh. 0400 818 368.

Nuorisoseura etsii jäseniä talotoimikuntaan!
Tarkoitus on, että talotoimikunta koostuisi nuorisoseu
ran jäsenistä, kylän yhdistysten edustajista sekä kyläläi
sistä. Talotoimikunta on asiantuntijaryhmä, joka seuraa 
talon kuntoa ja tekee korjaussuunnitelman. 
Yhteydenotot: Mikko Nieminen puh. 040 548 0078.

Haluatko liittyä jäseneksi?
Kerhoihin ja kursseille osallistuminen edellyttää jäse
nyyttä. Jäsenkaavakkeita saa seuratalolta esimerkiksi 
kaikkien kerhojen ja tapahtuminen yhteydessä. 
Jäsenasioissa voi ottaa yhteyttä jäsenrekisterin hoita
jaan Heli Alloseen puh. 040 763 8911, email: 
heli. allonen@uta. fi.

Haluatko kerho-ohjaajaksi?
Seuraava ohjaajien peruskurssi eli KNOPPI alkaa jäl
leen. Nuorisoseuran kautta on mahdollisuus osallistua 
myös muille kursseille. Jos olet kiinnostunut ohjaami
sesta, ota yhteyttä Heli Alloseen puh. 040 763 8911 tai 
Karita Laisiin puh. 050 357 7243.

Ohkolan Diakoniapiiri

Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunta
Pj. Lea Kotiluoto 019- 6889 156, varapj. Tapani Rauta- 
suo, siht. Rauni Antikainen, Liisa Hannula, Irja Kari, 
Ritva Koskinen, Satu Latostenmaa, Hilkka Rautasuo, 
Martta Suontaus, Kaija Tapper ja Kerttu Tapper.

Toimintaa keväällä 2003
Ohkolalaisten yhteinen virsilauluilta to 6.2. klo 18.30 
Angneta ja Toivo Aunolalla (Ohkolantie 507).

Eläkeläisten virkistyspäivät joka kuukauden kolmas 
keskiviikko eli 19.2., 19.3. ja 16.4. klo 12-15 Ns-talol
la. Kyytiä tarvitsevat: soitto Ns-talolle (puh. 019- 6889 
240) virkistyspäivän aamuna klo 8 lähtien. Ohjelmaa ja 
yhdessäoloa arpajaisten ym. toiveiden mukaan. Ruokai
lu 4 euroa. Tervetuloa!
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Jatkoa edelliseltä sivulta

Vanhempaintoimikunta

Pj. Riitta Nordgren 050 376 6428, Piijo Anttila, 
Reetta Ekström, Ritva Hyvärinen, Sari Hämäläinen, 
Eija Keski-Korpela, Taija Lähin, Sirkka-Liisa Piijola, 
Hanna Tammi, Johanna Tikkanen ja Sari Ylitolva.

Kovan suosion saanut kahvikonsertti jäljestetään jäl
leen keväämmällä, huhti-toukokuussa. Tarkemmat 
tiedot maaliskuun Kyläsanomista.

Hyökännummen asukasyhdistys ry

Uusi hallitus
Puheenjohtaja: Antton Hägglund, muut jäsenet: Pertti 
Tikkanen, Teija Nyqvist, Jussi Luhtamäki, Heikki 
Poranen, Kirsi Lindgren, Tarja Kuusela-Nissinen, 
Jarmo Sorsa ja nuorisojäseninä Sami Puttonen ja Aatu 
Rosendahl.

Ohkolam VPK

VPK:n johtokunta
Pj. Juha Halme 0400 710 353, siht. Aija Alanko 019- 
6889 130, varapj. Rami Lindgvist, jäseniä: Tuominen 
Veli-Pekka, Friman Jorma ja Vigren Jukka.

Palokunta Yhdistys
Pj. Ilkka Allonen 0400 499 785 
Sihteeri Aija Alanko 019- 6889 130

VPK:n Nuoriso-osaston harjoitukset peijantaisin klo 
17.30 -  19. Kellokoskelta ohjaaja Eve Aalto. Vielä 
mahtuu innokkaita...

Miehistön harjoitukset jatkuu maanantaisin klo 18 -  
20. Kiinnostuneet tervetuloa!

AARRESAARI-merirosvoleiri

16.-19.6.2003 Bengtsär

Kalevan Nuorten Etelä-Hämeen ja Uudenmaan pii
rit jäljestävät ensi kesänä Aarresaari - merirosvoleirin 
Bengtsärin leirisaaressa Hangon edustalla. Leirin tee
man puitteissa retkeillään, kisaillaan, rakennellaan, 
saunotaan ja  uidaan.

Leirille voivat osallistua kaikki 9-14 -vuotiaat Kale
van Nuoret ympäri maata. Leirimaksulla (70 •) saa 
kulj etuksen leiripaikalle j a takaisin (Lahdesta tai Hel
singistä), herkulliset leiriruoat, mahtavan leiri- 
ohjelman ja majoituksen omassa teltassa omassa 
rakkaasa makuupussissa. Lisätietoja leiristä saat 
Piritalta (p. 09-5613 0970 tai pirita@munkkiv.pp.fi) 
tai Hannulta (03-5874 760 tai alasanlco@sci.fi).

Yanhempaintoimikunnan 
vaiheita 8/2002 - 10/2002

Teksti: Riitta Nordgren

Uusi toimintavuosi vanhempaintoimilcunnassa saatiin 
taas alkuun ja kysymys oli sama kuin muinakin vuosi
na; mistä ne uudet jäsenet erovuoroisten tilalle??? Jo 
edellisenäkin vuonna oli luotu uhkakuvia niille luokil
le, joilta ei edustajaa löydy; toimikunnalta ei avustuksia 
luoklcaretkiä varten tipu. Taas olimme saman kysymyk
sen edessä; pitäisimmekö avustuskukkaron nyörit kiin
ni näiltä luokilta? Joka kokoukseen kukaan meistä ei 
pääse ja  apua ei joka tilaisuuteen jokaiselta ryhmän 
jäseneltä irtoa, mutta ei sekään liene tarkoitus, että 4-5 
jäsentä tekee 10 luokan luokkaretlcien eteen ’’töitä”. 
Vanhempamtoimikunnan toive on aina ollut, että joka 
luokalta olisi yksi tai kaksi edustajaa. Kokouksia ei edes 
ole joka kuukausi, kokoukset ovat hyvin vapaamuotoi
sia ja tehtävät vuoden aikana vain muutama päiväisiä, 
jos täysimiehitys / -naisitus on käytettävissä.

Syksylle oli yritetty saada pari tapahtumaa, mutta hank
keet sulivat omaan mahdottomuuteensa: Turvakurssi 
lapsille ja vanhemmille ei onnistu, koska tapahtuma olisi 
tullut liian kalliiksi toimikunnalle. Kyläasiahenkilö Sinä 
Rasilainen teki kovasti töitä vanh.toimikunnan edusta
jan Taija Lahinin kanssa, jotta kurssi olisi saatu aikai
seksi. Iso kiitos heille kovasta ponnistelusta!!!! Hanketta 
ei ole kokonaan haudattu, ’’pakastimessa” joutuu tosin 
olemaan määräämättömän ajan.

Painonvartija ryhmää on myös toivottuja haluttu. Vetä
jä  halusi 30 hengen ryhmän, 18 täysin varmaa vartijaa 
saatiin kasaan mutta sopivaa päivää ei löytynyt. Kou
lulta ei olisi löytynyt käyttökelpoista tilaa, koska painon
vartijoiden toivomus oli saada oma kaapisto käyttöön 
ja  sitä ei koululta löytynyt. Nuorisotalolta olisivat saa
neet ehkä kaapiston, mutta sitten ei löytynyt sopivaa 
vapaata iltaa talon ahkeran käytön vuoksi. Talon vuokra- 
hinta ei heitä pelottanut.

Peli- ja edustuspaitoja oppilaille ovat opettajat kysel
leet ja nyt syksyllä saatiin tilaus tehtyä ja puserot ovat 
jo ensimmäisen pelinsä nähneetkin. Nämä paidat siis 
maksettiin toimikunnan kassasta kuten myös avustimme 
40 koululaisen käyntiä Ohlcolalaisen Sinisen Myllyn 
teatterissa. Oli ollut kovasti pidetty esitys!!

Pamarkilta tehtiin taas pesuaine- ja  paperitilaus. Vali
tettavasti on tullut tietoon, että kaikkien tilaajien tilauk
set eivät ole tulleet perille asti, j oten näin ollen ei tilattua 
tavaraakaan ole pystytty toimittamaan. Pahoittelemme 
suuresti, että näin on käynyt! Seuraavaa tilaus tehdään
kin sitten Ohkolan Kyläsanomaalcin hyväksi käyttäen? 
(mahd. jo keväällä!!)Jatkuu... jatkuu... jatkuu
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Riemukasta talviliikuntaa luistinradalla
Teksti: Eija Hynninen

Aikainen talvi ilahduttaa talviliikunnan ystäviä ja  
vihastuttaa niitä, joiden kaivo on tyhjä. Kunnan joh
dossa on vettä virrannut niin, että luistinrata saatiin 
luistelukuntoon jo  joulukuun alkupuolella.

Valvontarinki toimii hyvin

Tätä juttua kirjoittaessani on valvontarinki toiminut kuusi 
viikkoa. Valvojan tehtäviä on hoitanut 45 eri ihmistä. 
Yksi viikko meni ketuille kovien pakkasten vuoksi ja 
toinen osaksi vesikelin takia, mutta ensi vuonna varmasti 
Kannistonkulman väkikin pääsee kunnon pyrylumia 
lapioimaan. Niin se työmäärä tasaantuu vuosien myötä. 
Kovien pakkasten jälkeen tuli lumipyry ja  valvonta- 
vuorossa Tiina, laskettuun aikaan viikkoja kolme! Ur
hoollisesti Tiina lykki lumia, mutta onneksi kylän nuo
riso ja naapurit tulvat apuun. Silloin ’’perheasema” työ 
näkyi ihan oikeasti! Mukava tunnelma on kentällä ollut 
ja  ilahduttavan paljon luistelijoita. Ti 10.12 lienee 
huippupäivä, jolloin luistelijoita illan aikana laskettiin 
olleen 110.

Turvallisuudesta

Paljon luistelijoita keränneen illan jälkipuinnissa tuli 
esiin tarve jakaa luisteluaikaa kiekollisiin ja kiekottomiin 
tunteihin. Vastuuihmisten kokoontumisessa 15.12 sovit
tiin, että ei lähdetä tässä vaiheessa aikoja rajaamaan vaan: 
Pikkujää palvelee aina pieniä luistelijoita, siellä ei saa 
kieklcoilla. Hyvin on toiminut myös käytäntö, että toi
sessa päässä luistellaan ja toisessa päässä saa kiekko olla 
pelissä. Kypärän ja muiden suojaimien käyttö olisi suo
tavaa.

Koulun luistinrata on ollut joulukuun alkupuolelta 
asti aktiivisessa käytössä.
Kuva: Eija Hynninen

Wi4

Hömppäkiekkoa ja hippaluistelua

Kellokoskelaisetkin ovat löytäneet Ohkolan luistinradan 
ja syynä on se, että Kellokoskella ei ole luonnonjäätä, 
ainoastaan jäähalli. Hallin vuorot on jaettu pääsääntöi
sesti jääkiekkoseuroille, yleisöluistelua on rajoitetusti. 
Siispä kellokoskelaiset antavat kannustusta luonnonjäiden 
hoitoon: ’’Ilman aikarajoitusta eri ikäiset voivat yhdessä 
pelata hömppäkiekkoa ja hippaa.. .liikuntaa ja taitoja tu
lee aivan huomaamatta. Lisäksi opitaan yhteisvastuul
lisesti hoitamaan luistinrataa”.

’’Ilmaista” luisteluaikaa

Mäntsälän kunta on hienosti mukana hoitamassa kustan
nukset kentän hoidosta. Lisäksi oman kylän urheiluseura 
saa korvauksen tekemästämme käsityöstä. Mutta 
talkoolaisia asia vaatii talven aikana n. 150, jos ajatel
laan, että jokainen perhe hoitaisi vaan yhden illan. Palk
kana tästä työstä: Jää aina kunnossa, kun vaan kelien 
puitteissa mahdollista ja  rajattomasti luisteluaikaa! 
Toimisikohan tämä ajatus myös Hyökännummen koulun 
jääalueen hoidossa?

Huoltorakennus ja remontti kaukaloon

Ensi kesäksi on alustavien tietojen mukaan suunnitteilla 
remontti kentän pinnan tasoittamiseksi, jolloin jään te
keminen helpottuisi huomattavasti. Nythän routa on teh
nyt tehtävänsä ja kun kentän toisessa laidassa on jäätä 10 
cm, sitä toisaalla on vasta lcm. Samassa yhteydessä voi
si kentän laitaan rakentaa pysyväm m än huolto
rakennuksen, jossa olisi myös sosiaalitilat. Lähinnä wc:tä 
ja vesipistettä kaivattaisiin. Liikuntasihteeri Harri Bister 
lupailee, että tarvikekus-tannuksiin löytyy kunnan tukea, 
mutta rakennustyön osalta hän vetoaa urheiluseuran 
tallcooväkeen.
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Kulmakunnat tutuiksi

Juttusarjassa “Kulmakunnat tutuksi ” esitellään aina 
yksi Ohkolan kylän kulmakunta. Tässä numerossa 
esittelyvuoron saa Kivistönkulma ja  Eerola-Kortistotie.

Kivistönkulman tieltä Kortiston kulmalle

Teksti: P.V.

Ohkolan vanhaa kylää halkoo itä-länsi -suunnassa 
Ohkolanjoki ja etelä-pohjois -suunnassa vanha Helsin
gin maantie. Näin lohkotun kylän lounaisinta osaa hal
litsee Kivistönkulmantie jota usein vieläkin puhekielessä 
Alikujaksi kutsutaan. Se on kulmakunnan tärkeä kulku
väylä, joka on muuttunut 1920-luvun puuaitojen 
reunustamasta, kuraisesta kujasta ympäri vuoden autol
la liikennöitäväksi, hyväkuntoiseksi tieksi. Siitä on tul
lut myös ralliautoilijoiden suosima ja paljon kilpailujen 
pikataipaleena käytetty matkaosuus.

-  Tarkasteltaessa tienvarren näkymiä ja asutusta kylä- 
taajaman suunnassa on ensimmäisenä vasemmalla Kylä- 
Hemmilä, vielä nytkin komea kaksikerroksinen talo, 
kylän vanhimpia. Ilkka Hemmilä on pitänyt talon kun
nossa ja sen ympärille kietoutuu monta tarinaa menneil
tä vuosikymmeniltä, ehkä juuri keskeisen asemansa vuok
si. Hemmilää vastapäätä tien oikealla puolella on Kylä- 
Puotila, joka lienee ollut viimeinen kylässä toiminut ja 
matkalaisia palvellut kievari. Nykyiset omistajat ovat 
uusineet täysin sen rakennukset.

Pellon takana vasemmalla mäkikumpareella on Lassila, 
jossa aikoinaan asui kylän eläinvälskäri. Nyt siinä asu
vat Hermanni ja Kaija Tapper. Läheiselle kummulle ovat 
Markku ja Milja Seppä rakentaneet asunnokseen val
koisen tiilitalon muutama vuosi sitten. Samalla rinteellä 
näkyy Mäki-Puotilan rakennukset. Talo on alkuperäisiä 
tiloja ja tällä hetkellä ainoana maatilana ky Iässä pitää 
huolta siitä, että kinkkuja piisaa. Tuottajina Markku ja 
Liisa Rautasuo.

Peltoaukea päättyy ja noustaan vähäinen mäki jossa va
semmalla Pellonpää, edesmenneen Eino Rautasuon 
asuintila. Hänet monet kyläläiset vielä muistavat ihmi
senä joka vaivojaan säästämättä antoi viulunsa soida oli 
kylässä sitten ilon tai surun aika. Nykyisin siinä asuu 
Saalamon perhe. Vastapäätä tien oikealla puolella on 
Jurkan suvun kesäpaikka, vanha mäkitupalaisen raken
nus jonka aikoinaan omisti Oskari Lahti, entinen kova- 
hermoinen kivimies, joka nuklcuikin vuosikymmenet 
dynamiittilaatikko sänkynsä alla!

-  Taloryhmän takaa haarautuu vasemmalle Eerola- 
Kortistotie, j olle reitille palaamme vielä, mutta nyt eteen
päin kohti Kivistönkulmaa.

Heti tienhaaran jälkeen on vasemmalla uusi omakotitalo 
pihoineen, sen omistaa Vehkajärvi. Seuraavana kohtee
na on Matti Peussan talo vasemmalla, suurien kuusien 
ympäröimänä. Talo kantaakin nimeä Kuusela. Melkein 
samana rakennusryhmänä jatkuu edelleen tien vasem
malla puolen M äki-Hem milän pihapiiri monine 
rakennuksineen. Tämäkin tila on yksi vanhoja, kauan 
asuttuja maataloja, jonka omistajat Timo ja Anneli Ee
rola ovat pitäneet kunnossa. Tullaan peltoaukealle. Oi
kealla metsänlaidassa on Kanervan perheen talo. Vasem
malla, hiukan kauempana tiestä on Vilppula rakennuk
sineen, koivikkoisella mäellä. Tämän viljelystilan omis
tajat ovat Seppo ja Pujo Lepola.

Tarkastellaan nyt tien oikeata puolta. Ensimmäisenä tu
lee Koivumäki, viljelystila sekin, omistajat Juha ja He
lena Vainio. Muutaman sadan metrin päässä oikealla 
näkyy uudempaa rakennustapaa edustava talo, j ossa asu
vat Koivumäen aikaisemmat omistajat Jussi ja Tuovi Vai
nio. Tien risteyksestä silmäys oikealle, mäen rinteessä 
eroavan tien vasemmalla puolella on Urpo Rautasuon 
kesäasunto ja  etäämpänä on Potari koivikkoisella 
kumpareellaan. Siellä asuvat Pekka ja Silja Liljavirta. 
Peltoaukea loppuu ja tie nousee kohti metsänlaitaa. Va
semmalla on talo jota Järvisen suku on asunut kauan ja 
edelleen. Vanhaa perus oleva Metsä-Pirtti on Kivistön- 
kulmantien oikealla puolella, omistajana Sinikka Harsto.

Matkataan yli mäen ja tullaan tienhaaraan josta vasem
malle käännytään Jussilaan ja Viljamaalle (talot eivät näy 
tielle). Palautettakoon mieliin Viljamaan nykyisen isän
nän Heikin isoisä Eemeli, joka oli paitsi hyvä puuseppä 
ja  sahuri, myös erinomainen jutunkertoja. Kovan työn 
ja yrittämisen rinnalla kukki myös huumori. Sieltä piha
piirissä olleelta sirkkelisahalta lienee saanut alkunsa se 
yritysidea joka myöhemmin on johtanut kaupalliseen 
sahaustoimintaan.

Takaisin risteykseen josta oikealle käännyttäessä tulem
me Koskelaan jossa asuvat Paavo ja Kaija Lindqvist. 
Sen jälkeen metsäinen pitempi taival ja risteys josta vah
vempi tieura johtaa Keravanjärven suuntaan oikealle ja 
vasemmanpuoleinen kohti Hyvinkään rajaa ja sitä edel
täviä Kivistönkulman taloja. Ensimmäinen on Kivistö, 
seuraavana Lepola ja  vanhoista maataloista viimeisenä 
Vähätalo. Näiden lisäksi sieltä löytyy kuusi-seitsemän 
omakotitaloa.



Kuva: Karita Laisi
Kylämaisemaa Kivistönkulmalta.

-  Nyt lähdetään kiertämään Eerola-Kortistotien hevosen- 
kengänmuotoista tielenkkiä. Oikealla kaksi omakotita
loa, ensimmäisenä Ylitolva ja toisena Vuorimies. Edel
leen oikealla Peussan vapaa-ajan asunto ja vielä Erkki 
Peussan omakotitalo. Tällä kohdalla olevasta risteyksestä 
vasemmalle käännyttäessä löytyvät sekä Tuulikki Rauta- 
suon omakotitalo että Lehtimäki, jossa asuvat Tapani ja 
Hilkka Rautasuo. Eläkkeellä ollessaan Tapani Rautasuo 
jatkaa nyt setänsä arvostettua perinnettä huolehtien mu
siikista kylän tapahtumissa. Jatketaan metsäisessä maas
tossa ja oikealta löytyy juuri valmistunut Honkasen per
heen omakotitalo.

Olemme jälleen peltoaukealla ja vasemmalla on Meri
läisen pihapiiri rakennuksineen. Vähäinen lisämatka ja 
samalla puolella on Laaksosen asunto. Pienen pelto
aukean jälkeen eroaa tie Leena Allosen perheen Lännen- 
maa nimiseen taloon. Seuraa puolen kilometrin mittai
nen metsätaival j a tie laskeutuu jälleen seurailemaan pel
lon laitaa. Oikealle jää Eerola, jonka nykyisin omistaa 
Laukon perhe. Muutama sata metriä ja vasemmalla nä
kyy Leppä-Alho jossa asustavat Jaakko ja Kerttu Tap
per. Samalla kohdalla on risteys josta haarautuu tie 
Alhoon, siellä on sekä Tainio ja Sirkka Tapperin että Kari 
ja Minna Tapperin asunnot.

Kortisto onkin sitten seuraavana vasemmalla, nykyiset 
omistajat ja viljelijät Jussi ja Eija Hynninen. Vain piha
piiri vaihtuu toiseen ja olemme Viljasen perheen omako
titalon kohdalla. Tästä tullaan tienhaaraan josta tie jat
kuu yli peltoaukean oikealla taloryppääseen jossa on 
kolme omakotitaloa, vanhaa Riihikalliota asuvat Heikki 
ja Tytti Tapper ja uudempia taloja Paavo ja Pia Mörk 
sekä K aija Sari Tapper. Päätietä eteenpäin, vasemmalla 
on Suurosen perheen omakotitaloja samalla puolella tietä 
uusi talo jossa asuu Eskelisen perhe.

Viereisellä tontilla on autoilija Niilo Lindqvistin talo ja 
pihapiirissä asiaankuuluva kalusto. Mäkeläisen kuja on 
seuraavasta tienristeyksestä oikealle haarautuva tie. Sen 
varressa asuvat, kuten nimikin kertoo Mäkeläisten per
heet. Ensimmäisessä Olavi ja Ainoja taaimmaisessa Elna 
poikansa Antin kanssa.

Päätietä jatkettaessa on oikealla Mikko Vainion kotita
lo, joka tosin on suurimman osan vuotta asumaton. 
Stenbackan mäen jälkeen ensimmäisenä on tienhaara 
vasemmalle. Tien päässä asuu Seppo Savela Riitta vai
monsa ja lastensa kanssa, toisessa talossa ovat Paavoja 
Anja Viitanen. Tien vasemmalla puolella aivan risteyk
sessä on M äenpään perheen talo. Haarautuvan 
Aittomäentien varrella on seitsemän taloa, joista ensim
mäiset Jussi ja  Timo Salmisen omakotitalot näkyvät 
peltoaukealla. Seuraavina Alangon omistamat rakennuk
set ja etäämmällä vielä Tuovi ja Ulpu Leinon sekä Laisin 
perheen omakotitalot.

Pääväylän varrella on Ohkolan paloasema heti oikealla, 
hyväkuntoisena ja  toimintavalmiina. Vasemmalle avau
tuvan pellon takana metsän laidassa on Heikki Simolinin 
perheen asunto. Vanhan maantien tuntumassa oikealla 
on Tapio Rantasen talo ja pihapiiri. Heti vieressä asuu 
Tauno Forsblom ja  viimeisenä parina maantiehen 
rajoittuen oikealla Ahti Salmisen asuma Kivimäen talo 
ja vasemmalla omakotitalo jossa Eero Salminen perhei
neen asuu.

-  Pitkä, noin kymmenen kilometrin matka on kuljettu 
loppuun, tarkasteltu vanhaa ja  uutta asutusta, vähän 
menneitäkin muistellen. Varmaankaan eivät kaikki tien 
varrella asuvat ihmiset tunne toisiaan. Olisikin toivotta
vaa, että oltaisiin entistä useammin hyvän päivän tuttu
ja, samaa tietä kulkevien kanssa, kuten joskus ennen.
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Lukijan kynästä Vapaaehtoistyötä tarjolla

Seitsemän avainta hyviin 
henkilökemioihin

Teksti: Eija Hynninen

1. Konkreettisuus - havainnoinnin taito - mitä todella 
tapahtui
2. Tilan antaminen toisen kokemuksella
3. Oman näkemyksen reilu sanominen - jämäkkyys ja 
oman arvon esiintuominen
4. Rakentavat lauseet ja sanat - tilanteen positiivinen 
uudelleenmäärittely
5. Yhteiset tavoitteet - keskustelun konkreettiset pää
määrät
6. Sisäinen rauha - luottamus ratkaisujen löytämiseen 
viimeiseen asti
7. Anteeksianto - jotta suhteeseen ei jäisi avoimia 
haavoja

Ajatus: Vuorovaikutustamme häiritsee tapamme ottaa 
kantaa, ennen kuin koko asia on selvinnyt ja ymmär
retty.

Kansanhiihtoladun avaaja
Työ soveltuu erinomaisesti täysi-ikäiselle mies
henkilölle, jolla on kokemusta moottorikelkoista. 
Ladunavaus on tietysti helpoin suorittaa päivällä, 
mutta ei välttämätöntä.
Yhteydenotot: Vesa Pirjola puh. 050 381 9234, 
Ohkolan OKA

Lentävä reportteri ja aputaittaja
Kyläsanomissa on lentävän reportterin sekä 
aputaittajan paikat avoinna. Reportteri kirjoittaa jut
tuja kylälehdelle ja  osallistuu toimituksen kokouk
siin. Aputaittaja opettelee taittamista lehden toimituk
sen kanssa ja avustaa taittamista. Hyvä mahdollisuus 
uran avaamiseen lehtialasta kiinnostuneelle nuorelle! 
Yhteydenotot: Laura Buttler puh. 019- 6889 051, 
Ohkolan Kyläsanomat

Valokuvaaja
Kyläsanomat etsii digikameran omistavaa, valokuvaa
misesta ja lehden teosta innostunutta henkilöä. 
Yhteydenotot: Laura Buttler, Ohkolan Kyläsanomat

Eira Andersson:
Vesipulaan on vihdoin luvattu ratkaisu

Vetoomuksemme Ohkolan vesihuollon rakentamisesta julkaistiin paikallislehdissä lokakuussa ja  lähetettiin kun
nan, ympäristökeskuksen ja ministeriön virkamiehille. Pyysimme myös vastausta, jotta voisimme kertoa asuk
kaille, onko mitään toivoakaan, ja minkä varaan esim. uudisrakennukset suunnitellaan. Tivaamisen tuloksena oli 
jälleen kerran ympäripyöreitä vastauksia ’’luultavasti ensi vuonna”. Kunnan budjettiin oli jälleen kirjattu rutiinin
omaisesti Mäntsälän veden varautuminen hankkeeseen mikäli valtion osuus saadaan. Koska kunta ei ollut asiasta 
meitä vakuuttanut, pyysin Veden toimitusjohtaj alta varmennuksen ympäristökeskuksen kannasta budj ettikeskustelua 
varten. Kuten arvata saattoi, kanta oli kielteinen. Ehkä sitten -04...

Tähän ei voinut tyytyä. Otin samana päivänä maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtajaan yhteyttä ja 
selvitin hankkeemme pitkän historian (vetoomuksemmekin hän sai vasta tässä vaiheessa). Häneen sitten kuntamme 
virkamiehetkin vetosivat ja  ministeriön myönteinen päätös tuli 20.12.2002!

Tarvittiin vielä ympäristökeskuksen aloituspäätös j a edustaj at sieltä kutsuttiin kunnantalolle keskustelemaan hank
keen toteuttamisesta. Pyysin Vesa Pirjolaa edustamaan meitä, kun ajankohta oli keskellä päivää ja Vesa kyllä 
tuntee tilanteen. Vesan mukaan näyttää erittäin mahdolliselta, että rakentaminen alkaa syksyllä ja on valmis seu- 
raavaan kesään mennessä. Hanke sisältää myös viemärin. Ensi vaiheessa mukaan voivat liittyä päätien varrella 
asuvat ja toiseen vaiheeseen kaavaillaan Vähääkylää. Koska linjauspäätöksistä on jo monta vuotta ja muutakin 
tietoa täytyy päivittää, jäljestämme kyläkokouksen asiasta. Päivämäärä ilmoitetaan paikallislehdissä.

Tämänhetkiseen vesipulaan tästä ei vielä ole apua. VPK:n päällikkö Jaakko Ahokas on tehnyt vetoomuksen, että 
kunta järjestäisi säännöllistä vesihuoltoa sitä tarvitseville ja vastaisi osasta kustannuksia. Tämän asian kunnanjoh
taja lupasi esitellä kunnan johtoryhmälle heti seuraavassa kokouksessa.

10



OHKOL A-H Y ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  & T  L a i m i o

• so ra to im itu k se t
• m a a n s iir to k u lje tu k se t

puli. 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  A rto 
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  Timo

O H K O L A N

PITOPALVELU
Puh. 019 6889 171

K A I V U U P A L V E L U  
S A IL A R  I Y

A K I  S Ä I L I Ö , O H K O L A  

P u h . 0 4 0 0  2 1 7  1 5 0

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-H m m
-KAIKKI MERKIT 24 H

5 9 5  RUUKINKUJA 1, 00500 KELLOKOSKI

KATUKEIT flÖ VÄLIPALA
Vuotoa Valtatie, Kellokoski

« l i i  282  li®

Avoinna i r t i  m äiii 1 0 .3 0 -2 2 .0 0  
Elintarvikkeet, G rillituotteet, 

f e i t t a t i s  ja Lotto

MÄNTSÄLÄ TRANS OY
Kuorma- ja  pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkeljetus, m aansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset 

p.0400-880 339, 0400-846 148

Monipuolista koneurakointia
• k a iv in k o n e
• m e ts ä p e rä v a u n u
• a u ra u s - ja  h ie k o itu s k a lu s to

Kari Säijälä 0400 499 614

K E L L O K O S K E N  TAKSI/TLJUSULA
A se m a  1 0 6 6  4 5 0 0  
L ä h ita k s i 0100  7 3 0 0

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

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

JÄRVINEN 0 4 0 0 - 4 0 0  6 9 6

M ILLOIN VAKUUTUSTURVASI ON 
VIIM EKSI KARTOITETTU?

Soita 050-5290038
tulen luoksesi Sinulle sopivana aikana

.^'•''^T^kiaiiidenmaan A/" E  8 T V X S
| vakuutuspalvelu Kari Peussa | Vy‘ |  Henki-, eläke- ja vahinkovakuutukset

S en ttim etri Oy Tim o A ntikainen
■ rakentaa ja  saneeraa 0400- 476 035
M illim erk k i O y A nne S ilander
- kotisiivoukset 040- 558 4493

w w w .m illim e rk k i.c o m  

M e ta llim ie h e n k . 7 -9  JÄ R V E N P Ä Ä  
P u h . (0 9 ) 7 4 2 0  3 2 0 0  
F ax  (0 9 ) 7 4 2 9  8625

http://www.millimerkki.com


KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivun ja  kunnaiiis tekni [fis et työt 
Eeroia-Kortistotie ZOO, 04530 Okkola 

Puk. (019) 6889 109, 0400 491 529

LÄ H IV A K U U TU S
V V  LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019) 6889 027, 0400 920 746 

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

R
KOULUTETTU

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT 
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

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

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

In to  Saarinen ja  A rto  Peltom äki

JÄRVENPÄÄN Y K SITY ISLÄ Ä K Ä RIT 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

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseute

GSM 040« 217 505

LASI-LINDBERG
Kaukotie 16

^  *£ 04400 JÄRVENPÄÄ
^ Z4 ^  Fax (09) 271 3547

GSM 0400 486 336
Puh. (09) 283 969

TAKSI) O lle k o  J u v o n e n
O H K O L A

1 + 8
h e n k i l ö n

cauto

’ "  (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


