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

Astrid Lindgrenin

VAAHT ERAplÄEN EEMEU
Ohjaus Markku Aunóla

Kuva: Pentti Johansson

Ensi-ilta la 28.6. klo 18

5U 29.6. klo 16 5U 2M.8. klo 16 
to  3.7. klo 18 la 30.8. klo 16
su 6.7. klo 16 Eemelin nimipäivänä

Liput 10/ 5 euroa
Tiedustelut ja  lippuvaraukset: Minna Linna 050 561 1779



Toimitukselta

Toimitus kiittää kaikkia päättyvän kauden viiden lehden teossa mukana olleita: 
kirjoittajia, jakajia, mainostajia ja  lukijoita.

Seuraava Ohkolan Kyläsanomien numero ilmestyy syyskuussa. 
Aineisto toimitetaan lehdelle elokuun aikana.

Toimitus kehoittaakin kaikkia vanhoja ja  uusia kirjoittajia tarttumaan kynään.

Kaikille lukijoillemme ja  kaikille kyläläisille, isoille ja  pienille 
toivotamme iki-ihanaa, aurinkoista (sateitakin saa tulla - öisin)

KESÄÄ!

Jo joutui armas aika ja  suvi suloinen. 
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. 

Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, 
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

Virsi 571

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2003 (aineisto toimitettava 31.8.2003 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohlcolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia-ja Lähetystoimikunnasta, Veli-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, Heli Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta p. 040 763 8911 ja 
Taija Pohjonen p. 040 775 7547.
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 €/vuosikerta.
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Ajankohtaista ja tulevaa

Diakonia- ja  lähetystoim ikunnan 
tapahtum ia

Su 18.5. klo 13 Hyökännummen kerhotalossa Kaste- 
maljan ja -tarvikkeiden luovutustilaisuus

Ohkolan diakoniatoimikunta on hankkinut kerhotalos
sa tapahtuvia kastetilaisuuksia varten tinaisen kastemal
jan ja kaksi kynttilänjalkaa. Samalla lahjoitetaan myös 
kastepöydän pöytäliina, kastemekko ja pääliina. Kaik
ki ovat tervetulleita tähän tilaisuuteen. Mukana Mikko 
Seppälä.

Kesäseuratto 17.7. klo 18.30 Lea ja Vilho Kotiluodolla 
Ohkolantie 257.

Virkistyspäivän retki Lemille 20.8. Lähtö Hyökän- 
nummelta klo 9, Ns:n talolta klo 9.10 ja Mäntsälän lin
ja-autoasemalta klo 9.25. Varapaikoille voi ilmoittau
tua Lea Kotiluodolle p. 019-6889 156. Peruutukset tu
lee myös ilmoittaa viipymättä Lealle, jotta varapaik- 
kalaiset voidaan sijoittaa listalle.

OKA:n tapahtum ia

Ohkolan OKA järjestää juoksutapahtuman, OKA:n nel- 
jännesmaratonin, Sunnuntaina 1.6. klo 15. Lähtöpaik
kana toimii Ohkolan palotalli. Reitti kulkee Eerola- 
Kortistontietä Ylikujalle, josta jatketaan Ohkolantietä 
n. 200m Mäntsälään päin, käännytään Kivistönkulman- 
tielle ja siitä takaisin Eerola-Kortistontielle. Reitille tu
lee mittaa n. 10,55 km.

Sarjat ovat Yleinen M/N, Yli 50v. M/N, Nuoret alle 17v 
T/P, myös sauvakävelijät tervetulleita. Osallistumismak
su 9€, alle 17v. 6€. Maksuun sisältyy sauna + jokin 
käytännöllinen tuote kaikille maaliin saapuville. Rei
tillä yksi huoltopiste. Saijojen kolme parasta palkitaan 
sekä kaikkien osallistujien kesken arvontapalkintoja. 
Tervetuloa !

Ensimmäiset maastojuoksut pidetään Ohkolan koulul
la tiist. 20.5. klo 19. Tarkoituksena järjestää neljä kil
pailua, joista kaksi parasta huomioidaan lopputuloksis
sa.
( Jos pisteet tasan otetaan huom. kolmas ).

Yu-harjoituskisat sarjoille 10v.- lOOv. pidetään to 5.6. 
klo 18.30 Ohkolan koululla. Siis -93 synt. ja vanhem
mille. Nuoremmille eli vuoden -93 jälkeen syntyneille 
vastaavasti ti 17.6. klo 18. Mestaruudet ratkotaan elo- 
syyskuussa.

Ohkolan koulun tulevan syksyn ja kevään liikuntahal- 
livuorot anottava 15.8. mennessä. Anomuskaavakkeita 
voit kysyä koululta.

Ohkolan VPK

Ohkolan VPK:n reserviläisiltä 9.6. klo 18.

Ohkolan VPK:n yhteyteen perustetaan reserviläisosas- 
to, jonka tarkoitus on toimia reservinä suuremmissa 
maasto- j a metsäpaloissa. Kaikki vanhat VPK-laiset että 
myös uudet ovat tervetulleet tähän tärkeään toimintaan. 
Reserviläisharjoituksia pidetään tarpeen mukaan ker
ran pari vuodessa. Elälytyksiä ei toivottavasti ole aina
kaan enempää.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, olet tervetullut Oh
kolan VPK:n tallille 9.6.2003 klo 18.

Lisätietoja antaa palokunnan päällikkö 
Jaakko Ahokas p. 0400 438 531

Ohkolan Nuorisoseuran kesä
Perinteinen Ohkolan Mölkkymestareus ratkaistaan tur
nauksessa su 20.7. klo 16 seuratalon pihassa. Kaiken
ikäiset pelaajat ovat tervetulleita mukaan möllöttämään 
(mölklcysanastossa tarkoittaa mukavasti olemista eli 
mölkysti voimista)!

Talkoot Öljymäellä su 1.6. klo 10. Työkalut ja haravat 
mukaan. Tallcoolaisille makkaraa ja kahvit.

Öljymäen kesäteatteriesityksiin tarvitaan taas talkoo- 
väkeä niin parkkipaikalle, lipunmyyntiin kuin kahvio
onkin. Jos haluat mukaan ravintolaporukkaan tai vain 
Öljymäen kahvioon, ota yhteyttä Seija-Liisa Peltoran
taan p. 040 534 4565. Jos sinua kiinnostaa lipunmyynti 
tai järjestyksenvalvonta, ota yhteyttä Eleli Alloseen p. 
040 763 8911. Jokainen talkoolainen saa ilmaisen li
pun Vaahteramäen Eemeliin.

Nuorisoseuran yhdeksännen vaellusretken (31.7-7.8.) 
seuraava vaelluspalaveri on su 25.5. klo 19 Ns-talolla. 
Retki suuntautuu tällä kertaa Kilpisjärven maisemiin, 
kolmen valtakunnan rajan tuntumaan. Palaverissa suun
nitellaan retken ohjelma ja vaellusreitit. Reitit kulke
vat pitkälti merkittyjä polkuja, joten retki sopii myös 
ensikertalaisille.

Mukaan mahtuu 42 vaeltajaa. Ilmoittautua voi alla ole
ville henkilöille tai tässä palaverissa. Maksamalla il
moittautumismaksun, joka on 60 €, varmistat mukaan
pääsysi tämänvuotiselle tunturiretkelle.

Lisätietoja, varusteluetteloita jne. allekirjoittaneilta.

Tapio Rantanen p. 040 767 2942 ja 
Into Saarinen p. 0400 453 490
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Hyökännummen
asukasyhdistys

Kevätkuulumisia

Hyökännummen asukasyhdistyksen kevätkokous oli 
24.4.2003 klo 18 kerhotalolla. Mäntsälän kunnasta oli 
vieraina vihersuunnittelija Arja Lustig ja puutarhuri 
Jukka Hanhinen.Keskustassa ja Hyökännummella on 
tehty viheraluekartoitusta kyselylomakkeiden avulla, 
mutta koska Hyökännummelta ei tullut kuin muutama 
vastaus, kysely uusitaan! Kerhotalon eteiseen tulee lo
makkeet ja vastauslaatikko, mitkä pidetään siellä syk
syyn asti. Jos sinulla on ideoita tai toiveita viheraluei
den suhteen, kannattaa vastata. Kyselylomakkeen liit
teenä on kartta kunnan omistamista viheralueista.

Kyselyiden perusteella laaditaan alueelle suunnitelma, 
jossa huomioidaan mm. sisääntuloväylien viihtyisyys, 
lcävely/pyöräteiden ja suojateiden yhteneväisyys, kou
lun ympäristö, leikkipuisto, koirien ulkoilutusalue, jne. 
Paikalla olleita asukkaita kiinnosti “puistojen” nyky
tila ja meidän mahdollisuudet siistä niitä. Lupa annet
tiin karsia alle ranteen paksuiset puut/pensaat, ja istu
tuksia voi tehdä oman tontin läheisyyteen, huomioi
den kuitenkin se, että ne ehkä hävitetään sieltä, kun 
virallinen viheralue toteutetaan.

Kokouksessa keskusteltiin myös Hyökännummen alu
een liikenneturvallisuudesta ja sovimme, että viimeis
tään koulujen alettua yhdessä Hyökännummen koulun 
johtokunnan kanssa pidämme liikenneturvallisuusillan, 
jossa pähkäilemme Nummelantien ja Ohkolantien tur
vallisuutta. Toivomme saavamme iltaan edustajia Tie
laitokselta ja Poliisista.

Hyökännummen koulun piha-alue asfaltoidaan kesä- 
heinäkuussa, minkä jälkeen skeittiramppeja voi raken
taa sinne. Kaikki asiasta kiinnostuneet ja  jotain tietä
vät, ottakaa yhteyttä Taija Kuusela-Nissiseen puh.0400- 
588951.

Kevätterveisin sihteeri Kirsi Lindgren

Ohkolan Nuorisoseurantaloa 
vuokrataan kokous- ja juhlakäyttöön

Talon vuokraus-ja siisteysasiat: 
Minja Tuominen p. 0400 818 368

Kevyenliikenteen väylästä

Me emme aio luovuttaa!

Viime aikoina on lehtien palstoilla näkynyt mm. Ohko
lan koulun johtokunnan mielipide kevyenliikenteen
väylän puolesta ja erityinen huoli Hyökännummen kou
lulaisten vaarallisesta kulkureitistä. Tähän saatiin sen
tään vastaus Uudenmaan tiepiiriltä. (Kylätoimikunnan 
viime-syksyiseen vetoomukseen ei edes vastattu eikä 
vuosi sitten järjestettyyn mielenosoitukseen reagoitu 
millään tavoin.) Mutta ikävä kyllä vastaushan oli, että 
rahaa tiepiirillä ei ole ainakaan tälle vuodelle vaan ai
kataulu on v. -04-07. Tämä merkitsee sitä, että rakenta
minen tapahtuu eri aikaan vesihuollon rakentamisen 
kanssa. Rahallisia kuluja yhteiskunnalle tästä varmasti 
aiheutuu sekä monenlaista haittaa asukkaille ja tien
käyttäjille.

Kunta ei tiepiirin rahoituspäätöksiin voi vaikuttaa enem
pää ja  kunnaninsinööri totesikin nostaneensa kädet 
pystyyn. Luottamuselimissä laaditaan ja vaaditaan sel
vityksiä koko kunnan liikenneturvallisuudesta. Mitä 
se meidän asiaamme hyödyttää? Meillä on valmis to- 
teuttamis-kelpoinen suunnitelma. Siihen on myös lu
vattu liittää Hyökännummelta puuttuva osuus -  sitten 
joskus.
Tähän ei pidä tyytyä, vaan Hyökännummelle on syytä 
saada kesän aikana jonkinlainen väliaikaisratkaisu vaik
ka talkoovoimin. Kukaan ei varmasti halua uhrata las
tensa turvallisuutta nostamaan onnettomuustilastoja. Ne 
kun eivät kuulemma puolla rakentamisen kiirehtimis
tä.

Hyökännummelaisten onkin viisainta tarttua itse toi
meen ja toivottavasti vanhalta kylältä tarjotaan apua. 
Mikä hyvänsä polkukin on parempi kuin liikenteen 
sekaan meneminen. Ei pidä myöskään tyytyä tiepiirin 
antamaan vastaukseen. Koska rahat kuitenkin ohjautu
vat liikenneministeriön kautta, aiomme kääntyä suo
raan liikenne- ja viestintäministerin puoleen. Sieltä ei 
suoranaisesti voi vaikuttaa itsenäisen tiepiirin ratkai
suihin, mutta koska rahanjakopolitiikka on alueellises
ti aivan vinoutunutta, täytyy yrittää vedota sen koijaa- 
miseksi. Etelä-Suomeenhan muuttaa valtavasti väkeä 
ja tämäntyyppisille alueille nimenomaan lapsiperhei
tä. Kirjelmään täytyy liittää jonkinlainen kuvaus lii
kennemääristä. Pyydänkin nyt tämän lehden välityk
sellä ideoita ja  asiantuntevaa apua kirjelmän laatimi
seen. Erityisesti molempien koulujen toimijatahot, asu
kasyhdistys ja  kylätoimikunta tarvitaan nyt puhalta
maan samaan hiileen.

Yhteyttä voi ottaa mm. Eija Hynniseen Ohkolan kou
lun johtokunnasta (eija.hynninen@luukku.com) 
ja Eira Anderssoniin Ohkolan kylätoimikunnasta 
(eiraandersson@hotmail. com)

Eira Andersson
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Kuulumisia Ohkolan koulun oppilailta ja vanhemmilta

Vanhempaintoimikunnan vaiheita 1-4/03

Tammikuussa ei pidetty edes kokousta vähäisten asi
oiden ja  toiminnan puuttuessa. Helmikuussa päätet
tiin kahvikonsertin järjestämisestä maaliskuun lopul
la. 5-ja 6-luokkalaisia avustettiin rahallisesti laskette- 
luretken osalta.

Maaliskuun kahvikonsertti oli onnistunut ja se oli lä
hinnä lapsisolistien ja - esiintyjien ansiota. Kaunis kii
tos myös kaikille kohteliaille tarjoilijoille. Konsertis
sa tarjoiltiin itseleivottuja suklaaleivoksia ja kaupan 
coktailpiirakoita. Kolmas kaunis kiitos ahkerille lei
pojille ja kahvinkeittäjille, pöytienkantajille ja -  kat- 
tajille ja tietenkin maksaneelle ja paikalle saapuneelle 
yleisölle. Konsertti oli kaikin puolin onnistunut, aina
kin minun mielestäni ja mitä olen kylillä kuullut.

Huhtikuun kokous olikin vailla ’’vaikeita kysymyksiä 
ja päätöksientekoja” ja  vietettiin lähinnä kahvin ja 
rotina pullan parissa. Sen verran kokousta kuitenkin, 
että päätettiin rahoittaa 6- luokkalaisten ruusut, kuten 
muinakin vuosina ja koulun henkilökunnan muista
minen kevätjuhlassa. Koululta pyydettiin rahaa keväi
siä retkiä varten mm. 2-luoklcalaisten matkaan Hyvin
kään rautatiemuseoon. Avustetaan oppaanjapääsymak- 
sun osalta. Päätettiin mennä syömään syyskuussa tä
män hetkisen ja  tulevien vanhempaintoimikuntien 
kanssa siis sekä Hyökännummen (toivottavasti) ja 
Ohkolan koulujen syksyllä aloittavien toimikuntien 
kanssa.

Koulun lapsilla on toukokuun aikana piirustuskilpai- 
lu, aiheena sirkus. Paras piirustus palkitaan ja se pää
see vuoden 2004 kyläkalenterin Ohkolan sivulle, joka 
on kesäkuun sivu. Jos haluaisit saada yrityksesi mai
noksen kyseiselle sivulle, ota heti yhteyttä allekirjoit
taneeseen.

Kiitoksia yhteistyöstä Kaikille jotka tuntevat Kiitok
sen ansainneen ja  Oikein hyvää ja  lämmintä kesää 
Ohkolan kyläläisille!!!

Toivottaa Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan 
puolesta Riitta Nordgren p. 050 - 37 66 428

Kuva: Vesa Pirjo la

5 B leirikoulussa Pyhätunturilla

Usean vuoden varojen keruun jälkeen Ohkolan koulun 
5 B luokka suuntasi matkansa kohti Pyhätunturin Tai
depajaa Huhtikuun 7. päivän aamuna. Mukaan lähti opet
taja Minna Niemisen johdolla oppilaiden lisäksi Ylitol- 
van Tomi ja Sari, Lindellin Päivi ja allekirjoittanut. Läh
tömme viivästyi muutaman hetken, koska kuljettajanam
me toiminut Into Saarinen päätti vaihtaa painovoimai- 
sesti ilmastoidun bussimme koneellisesti ilmastoituun. 
Pysähdyimme syömään lähellä Iisalmea olevassa Joron- 
jäljessä. Matkalla oli myös toki pari muuta pysähdystä 
ja perillä olimme aikataulun mukaisesti hieman klo 20.00 
jälkeen. Tiistaina vierailimme porotilalla, jossa saimme 
kuulla esitelmän paikallisesta poronhoidosta sekä pää
simme poroajelulle. Tilalla sijaitsi myös toisen yrittäjän 
huskykoiratarha, josta löytyi lähemmäs sata koiraa.

Illalla sitten hiihdettiin ja oltiin pulkkamäessä. Keski
viikkona suuntasimme kohti Luostoa ja hiihdimme noin 
kahden ja puolen km päähän ametistikaivokselle. Mai
nittakoon, että lähes koko matka oli nousua. Kaivoksel
le meidät vei moottorikelkka, joka piti sen verran vauh
tia, että pääsimme vuoren huipulle melko nopeasti. Siellä 
myös hieman tarinoitiin ja jokainen kaivoi itselleen 
ametistisen läpinäkyvän kiven. Illalla ulkoliikunnan 
jälkeen seurasimme Taidepajan esitystä “Tuijan tulet”, 
jossa ex-ohkolalainen Tuija Alanko temppuili palavilla 
kepeillä taidokkaasti. Ihmetystä herätti se, että hän ei 
käräyttänyt edes lahkeitaan.

Torstaina piipahdimme Sodankylässä paikallisessa Re
vontuli-kodassa, jossa tutkitaan nimensä mukaisesti 
Revontulien käyttäytymistä ja varsinkin niiden aiheut
tamia ääniä. Yhtenä iltana saimme nauttia myös Sarin 
leipomista herkullisista korvapuusteista. Tomin kaupasta 
ostama kuivattu poronliha teki huonommin kauppansa. 
Iltasadun kertoi lähes joka ilta Into. Perjantai olikin sit
ten pelkkää laskettelua ja hiihtoa Pyhätunturin jylhissä 
maisemissa. Aamulla tosin kuuntelimme hetken lappa- 
lais-tarinoita ja kävimme Pyhän luontokeskuksessa.

Koko viikon saimme nauttia aurinkoisista ja  tuuletto
mista säistä. Into toimi myös suurena apuna pariin ottee
seen hakemalla meidät majapaikkaan, meidän nautis
kellessa liian antaumuksella Lapin luonnosta, kello loin 
tunnetusti ei hidasta käyntiään.

Vesa Piijola

Ohkolan koulun kuudennen luokan oppilaat soittivat 
kahvikonsertissa nokkahuiluja ja  rumpuja.
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Kulmakunnat tutuiksi

Juttusarjassa “Kulmakunnat tutuiksi” 
esitellään aina yksi Ohkolan kylän kulmakunta. 

Nyt on vuorossa Metsäkulman esittely.

Keravanjärventietä Hangon tielle

Tänne tulin metsän laitaan. Kotirakennukset näkyvät. 
On kevät herännyt alkuvauhtiinsa. Palokärki pärryyt- 
telee, laulurastas yhtyy leivosten iloon. Nokkosperho
nen lentää ruskean villatakkini rintalcoristukseksi. Pien
tä piiperrystä joka puolella. Istun leveällä kuusilank- 
kupenkillä, omalla lepopaikallani. Kunhan aurinko las
kee, tulee korpimetso näkyvilleni pyrstö leveänä viuh
kana ja punaiset silmäkulmat pullottaen kiertämään 
verkkaisesti mäntyä, jossa teeriparvi istuskelee. Näin 
on näissä maisemissa.

Joku keskikyläläinen kehtasi ennenvanhaan naurussa 
suin muka vähätellen sanoa: ’’Metsäkulmalaiset ne aina 
tervehtii kädestä, kun ne tulee kylään.” Täällä on näin 
maailman ajat ollut tapana, joka olisi nykyäänkin tar
peen muistaa. Se lähentää ja kuvastaa lämmintä ystä
vyyttä. En tiedä, missä on metsäkulmalaisten tai järvi- 
kulmalaisten raja. Virallista nimeä näillä seuduilla ei 
sen paremmin kai olekaan. Täällä vaan asutaan kahden 
puolen Keravanjärventietä. Tuo järvi onkin ainoa järvi 
koko Ohkolassa ja siitä lähtevä joki Ohkolanjoki ni
meltään, jossa vielä 1900-luvun alussa uitettiin tukke
ja. Siihen tulee lisävesiä pienemmistä puroista kaiken 
matkaa leventyen keskikylässä. Palaankin keskikyläl- 
le, jonka laidasta Keravanjärventien itäpuolta lähden 
kulkemaan. Kulkuväylänä oli aikaisemmilla ajoilla 
ollut myös talvitie metsän laidassa, tuiskuilta turvassa, 
pitkällä Jaakkolan lakealla. Se oli kulkenut Kyrölän 
alta metsän reunaa aina Mänty suolta tulevalle ojalle 
asti ja siitä varsinaiselle tielle. Varsinainen entinen so
rainen kärrytie on nyt päällystetty tämän ajan vaati
musten mukaiseksi Ohkolantien ja Hangon väylän vä
lille. Liikennekin on melkoinen. Siis kylän laidassa 
Kyrölänmäen reunassa oli Kyrölän talo, jossa mummu
ni oli syntynyt. Nykyisin paikalla on kaunis Leinon 
Aunen koti. Kyrölänlammin rannalla on Eestilöiden 
maja. Alapuolella on uusia taloja ja vanhin Vähäkyrö, 
Sofia ja Ilmari Haapasaaren talo, jossa Olavin tytär Pir
jo emännöi.

Kuuntelen joutsenten ääntä ja ensimmäiset teerien pul
putukset alkavat kuulua pellon laidasta illan lähesty
essä.

Talvitien varressa on useampia uusia ja vanhoja taloja 
muunmuassa Hagelinit, Frimannit, Koivun Jukan per
he. Ja vanhassa Koivun Laurin ja Hilman paikassa asuu 
Toinin mies lentokoneentekijä, hyvämuistinen ja -tie

toinen Stenroosin Heikki. Saman mäen pohjoispuolella 
on Pihlajamäki, Lehtosen Vennen, Rantasen Tapion iso
vanhempien koti. Entinen Salomaan paikka siitä eteen
päin, jossa asui viimeksi Junttilan Erkin perhettä.

Palokärki huutaa ja  kuikuttelee.

Seuraava onkin sitten Jaakkola laajoine peltoineen. Tila 
on käsittääkseni ainakin kolme sukupolvea kuulunut 
samalle suvulle. Nyt siellä Markku Saalo perheensä kans
sa isännöi ja pitää sivussa sahatoimintaa. Puutarhuri 
Palenius vaimonsa kanssa tekivät kovasti töitä puutar
hassaan, aamuyöstä lähtivät Helsingin torille vihannek- 
sineen ja  kukkineen. Paajasen Ritva ja Paavo asuvat 
Koskelassa nykyisin. Puutarhurin hommat sen kun yl
tyvät ja  paisuvat Niemisen puutarhassa, jonka Lauri 
Nieminen aloitti sotien jälkeen ja lapset jatkavat. Aina
kin Tapanin perheen koti on läheisyydessä ja Järven
pään Kukkatalon väkien koti. Saman tien varrella on 
Mäki-Mattila, Arvo Niemisen jälkeläisten jälkeläisten 
vanha talo ja  Sikiön Pekan koti. Viimeisenä sen tien 
päässä on Korpi-Mattilana tunnettu Tapio Hannulan 
talo, joka on siirretty keskikylältä Öljymäen alta. Lepo
lan Sepon pellon alapään vieressä oli sotien jälkeen 
Ohkolan Okan Oskari Ojamon lahjoittama urheilukent
tä, jossa ottelivat ainakin Ohkolan Okan ja Kärkästen 
Voiman pojat.

Palaan taas isolle tielle, jonka ääressä on ensin Postin 
Veikon ja Riitan koti. Eteenpäin on kolme Peussan Gun
narin ja  Raunin jälkeläisten rakennuksia, mm. Raita- 
saaret. Aikoinaan mehutehtaana toiminut Kivisillan talo 
on Viitasen Ullan ja Olavin Anne-tyttärellä. Seuraavalta 
lakeudelta lähtee tie oikealle entisen Riihimaan ja Ja- 
ukkarin sahan kivijalan kohdalta. Viimeisenä sillä tiel
lä on Spjutsundin kosken partaalla oleva Rauhalan talo, 
jossa vanha suku ylettyy taaksepäin 1700-luvun alkuun. 
Sitä tuli asuttamaan rumpali Abraham Segersven rum- 
palipoikineen. Koskessa oli kolmen talon Kakarilan, 
Rauhalan ja Ulriksnäsin yhteinen mylly. Tilan nykyisiä 
omistajia ovat Erkki Nikkilä ja Maarit Mäkiranta per
heineen.

Rauhalasta tännepäin on nuoripari Valkonen-Johansson 
Aro-nimisessä paikassa. Järvisen Seppo pitää Aholan 
paikkaa, joka oli alkuaan nykyisten Ahon poikien su
vulla. Korkean Sarvikallion rinteessä maatilallaan asu
vat Margit ja Toivo Vilja, joilla on myös toimivaa saha- 
toimintaa. Tila on erotettu alkuperäisen Ulriksnäsin ti
lan maista sotien jälkeen. Tila on niinikään nimeltään 
Sarvikallio. Me, Olavi ja minä, sekä Eija, Aarno ja Jo
hannes asustamme tätä Ulriksnäsin taloa. Tila on perus
tettu 1794.

Nyt kuuluu kurjen ääntä.

Onpa tällä mäellä aikaisemminkin ollut asukkaita ja 
kivikautiset löydöt, kirveen terä ja verkon paino, kerto
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vat asioista 5000 ja 3000 vuotta ennen ajanlaskumme 
alkua. Tämä on varmuudella todettu kansallismuseos
sa esihistorian osastolla. Samalla mäellä asustavat kun
nostamassaan Alituvassa Regina, Tero, Antti, Elina 
ja Ida Mäkelä. He nauttivat ikkunoistaan näkyvistä 
aukeista maisemista. Kuuntelevat teerten soidinta. Peu
rat, jänikset ja hirvet käyvät aterioimassa rauhassa pel
lon laidalla.

Kärpäsen terävä pörinä näin keväisenä illansuuna on 
oikein kaunista musisointia.

Vääränkorven, joka on tavanomainen metsäneläinten 
tienylityspaikka, jälkeen on Laihialan Saimin ja Kai
jan koti joentörmällä. Seuraa vana Shamaletdinin paik
ka ja  pari muuta omakotitaloa. Kakarilanmäen alla 
Mäntylässä on Teijan sekä Tiilikaisen Juhan hevostila. 
Professori Jussi Paatela rakensi Kakarilan muhkean 
päärakennuksen, jossa asustavat Laina ja  Paavo Suur- 
hasko nykyään. Kakarilanmäellä on Kotihaiju, Koski- 
rannan Juhanin paikka, jossa aikaisemmin asuivat hä
nen vanhempansa ja mummunsa, postinkantaja Valo- 
rannan Ida. Tyttärensä Ellin kanssa he olivat hyvin tai
tavia käsityöihmisiä. He valmistivat tikkitäkkejä, iso
kokoisia ryijyjä, suuria moniniitisiä pöytäliinoja sekä 
isoja mattoja. Alempana mäellä on Tyhjälän paikka, 
jossa Heleniuksen Tiliä palvasi varmaan Etelä-Suomen 
kuuluimmat ja parhaimmat kinkut. Ei nykyään enää 
mistään semmoista saa. Hän oli terhakka ja joutuisa 
työntekijä. Nyt samalla tontilla, viereisessä talossa, 
asustaa Leena ja  Olavi Lehtinen.

Nyt hongat alkavat humista uhkaavasti ja tuuli huo
kailee, jatkan seuraavan kauniina päivänä kun käsiä- 
nikin jo kylmää.

Pääsiäisaurinko heloittaa pilvettömältä taivaalta.

Jatkan muistellen vaikkapa Hangon tiestä lähtevälle 
Koivikontielle Maija Vidqvistin Teerimäkeen, jossa hän 
asuu perheineen. Sitten on toivo Peussan siirtolaispaik- 
ka, jossa nykyisin ovat Säiliöt, isäntä kaivinkoneura- 
koitsija. Seuraavana Mansikkasalon uusi talo. Hangon- 
tien laidassa pari muuta taloa Sunin Raijan naapurissa. 
Tulen takaisin Keravanjärventien ja Hangontien riste
ykseen, jossa sijaitsee Vieno ja Oiva Vileniuksen Hie
tala. Hietalan hiekkaisella kentällä pidettiin sotien jäl
keen ’’Metsäkulman olympialaiset”. Se oli tosi urhei
lutapahtuma, sillä kulmille oli tullut paljon nuorta siir
tolaisväestöä. Ottelu oli heidän, Ohkolan ja Kaukasten 
poikien välinen. Illalla Hietalan tuvassa tanssittiin ja 
pelimannit löytyivät samasta talosta. Konsta soitti hai
taria, Oiva-poikansa soittaa vielä ja  Oivan Antero-poi- 
ka jatkaa suvun perinnettä. Sitten vielä aivan teiden 
risteysnurkassa oli Salon Hilman ja Eemelin kotikaup- 
pa, jonka muistona vieläkin kasvaa vanhoja pihakas
veja tyräkkiä ja suopayrttiä. He pitivät ennen sotia myös 
kioskia punaisine ja vihreine limonadeineen.

Västäräkit hyppelevät niiaten lammen jäällä. Reuna- 
sulan rannassa metsäviklot tarkastelevat pesän raken

nuspaikkaa.
Siirryn kylälle takaisin Keravanjärventien länsipuolel
le, jossa ensimmäisenä Vainion Sirkun ja Jaakko-pojan 
uusi rakennus. Vanhalla Lörtikönmäellä, eteläpuolella 
uusi rakennus, liekö omistajat siinä mäen päällä asunei
den Lindqvistien jälkeläisiä vai uusia. Mäen pohjois
puolella Collinin Lindan entisillä mailla Törhösen ra
kennuksia. Mäntypuskan jälkeen etäämmällä Airikoi- 
den talo. Ennen siltaa oleva mäki on Grönborgin mäki. 
Mäellä asui ennenvanhaan kupariseppä.

Sillan jälkeen edesmenneen maatalousteknikko Väisä
sen koti hopepajujen reunustaman joen varrella. Met
sästä vasemmalle menee tie Säijälän taloon. Entisen Ki- 
visillan ylitettyä näkyy Veikkolan rakennukset. Siellä 
asuvat seudun vanhimmat asukkaat Katri ja Veikko Säi- 
jälä. Paikalla oli aikojen takana Luukkaan talo. Sotien 
jälkeen kulmille muuttaneiden siirtolaisten lukuisten 
lasten koulun tarve oli tärkeysjärjestyksessä etusijalla 
ja  niin kerran jo paaluttivat koulun paikan Veikkolan 
metsän nurkasta. Asia raukesi. Kakarilan mäellä on uu
sia vielä tuntemattomia asukkaita. Vasemmalla Kivis- 
tönkulmille vievän tien nurkassa on Marita ja Juhani 
Viitasen perheen uusi kaunis koti männikön suojassa. 
Metsäpirtti oli Kuppisen Ainon ja Arvon pikkutila, jon
ka ison koivun alla heidät vihittiin. Rakennus oli vasta 
aluillaan. He saivat sinne naapurinkin. Ison väylän tällä 
puolella asuu Armas Hovin jälkeläiset ja  toisessa talossa 
Hovin Heimo perheineen. Viimeiseksi jäi Anneli ja Ka
lervo Hovin paikka, josta Kalervo sitten jatkaakin toi
selle puolelle tietä kertomaan järvenranta-asukkaista 
seuraavassa kylälehdessä.

Ritva Lindfors 15.04.2003

Kulmakunnat -juttusarja jatkuu syyskuun numerossa. 
Silloin jatketaan Anneli ja  Kalervo Hovin kirjoituksella 
ja  esitellään laajemminkin Keravanjärven seutua.

Terv. toimitus

Meille kaikille rakas 
Into “Inisi” Saarinen täytti 50 v 2.5. 

Lämpimät onnittelut!
Toivottaa Ohkolan Nuorisoseura ja  ystävät

Tuplasti kivempaa, tuplasti vauhdikkaammin! 
Vuokraa tandem-pyörä ja lähde retkelle!

Tied. 040 747 2734 / Leena
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Teatterikesä Ohkolassa

EEMELIIff l... Koillisväylän purjehdus

.. .kaikuu jo Öljymäellä, sillä kesänäytelmän ulko-har- 
joituskausi on käynnistynyt kevättuulten puhaltaessa. 
Timo Antikaisen (Anttoni Nieminen) äänivarat pääse
vät oikeuksiin, kun Eemeliä näyttelevä Santtu Linna 
pistää ’’isän” puntteihin vipinää kolttosillaan, joskus 
ihan vahingossakin. Lempeän vastapainonsa, ah niin 
auvoisaan perhe-elämään, antavat Eemelin äiti Alma 
(Sirkku Vainio) sekä suloinen pikkusisko Iida (Inka 
Laisi).

Kuva: Pentti Johansson

Niemisen perheen arkea värittävät iso joukko Vaahtera- 
mäen väkeä, vaivaistalon asukkeja, kulmakunnan her
rasväkeä ja tietenkin höperö Pöperö-Maija (Tarja Tor
vinen). Omat mausteensa soppaan ripauttavat Eemelin 
paras kaveri Aatu (Antti Jukkala) ja lemmenkipeä talon 
piika Liina (Anna Tapper). Hulinaan mahtuu vielä eläi
miä, markkinoita ja laulua, joten luvassa on varsinai
nen sekametelisoppa.

Ensi-iltaa odotellen., näytelmän väki

Minna Linna

Kuva: Pentti Johansson

Koko perheen nukketeatteriseikkailu 
Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä

Kesämaan Riemuliiterissä pääsee purjehtimaan tänä 
kesänä vanhan maailman ympäri 40 minuutissa, vaik
ka laiva juuttuukin jäihin 10 kuukaudeksi Pohjois-Si- 
periassa. Välillä käydään myös A.E. Nordenskiöldin 
työhuoneessa Tukholmassa, missä vaimo Anna (o.s. 
Mannerheim - marskin täti) ja perheen neljä lasta seu- 
raavat isän matkaa kirjeiden, karttojen ja lehtien väli
tyksellä.

Vegan matka Aasian ja Euroopan ympäri kesti oikeasti 
lähes kaksi vuotta ja päättyi Tukholman kuninkaanlin
nan edustalle suurenmoiseen juhlintaan 1880. Teatte
rissa voi kokea revontulten loiston ja ilotulitusten räis
keen, tutustua tsulctseihin, jääkarhuihin ja  mursuihin. 
Oppaana matkalla on laiva- 
koira Moppe. Käsikirjoitus 
on Kesämaan isäntäparin 
yhteistyö.

Koillisväylän purjehdusta 
oli yritetty yli 300 vuotta 
ja  se nosti A.E. Norden
skiöldin - Mäntsälän suu
ren pojan - m aailm alla 
kuuluisimmaksi suomalais
syntyiseksi 1800-luvulla.
Kuten tunnettua, A dolf 
Erik Nordenskiöld vietti 
lapsuutensa Ohkolan naa
purikylässä Nummisten Alikartanassa eli Frugärdissa, 
joka nykyään on museona. Ohkolan kautta hänkin mat
kusti monituiset kerrat junalle Järvenpäähän ja sieltä 
kauas maailmalle.

Tänä vuonna Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä on huo
mattavasti vähemmän näytöksiä kuin viime kesänä.

Ennen Juhannusta purjehditaan kolmena sunnuntaina: 
I.6., 8.6., 15.6. klo 16 ja maanantaina klo 19. Elo
kuussa: sunnuntaina 3.8, 10.8., 17.8., 24.8. klo 16, 
maanantaina 4.8. ja 18.8. klo 19. Liput 5 €.

Tervetuloa kaikenikäisten teatteriseikkailulle vinosti 
Öljymäkeä vastapäätä. Piletit pikkuteatteriin on hyvä 
varata etukäteen.

Tuula Bläfield
Nukketeatteri Sinisen Myllyn tirehtööri
Kesämaa, Ohkolantie 490
www.mantsala.fi/tapahtumat/nukketeatteri.htm.

http://www.mantsala.fi/tapahtumat/nukketeatteri.htm


Irma Simoin 60 vuotta näyttämöllä

Juhlailtamat vietetään Ohkolan nuorisoseurantalolla 
9.7.2003 klo 19. Päivänsankari viettää samalla 75-vuo- 
tispäiväänsä. Irma on halunnut juhlia merkkipäiväänsä 
näyttämöllä Valentin Chorellin Kissanlcäpälien Stansi- 
na vastanäyttelijänään oma poika Heikki Simolin. Va
linnan takana on Irman mukaan Emmi Jurkan ikimuis
toinen esitys TV:ssä vuosia sitten.

Irma on onnekseen saanut kasvaa lapsuudenkodissa, 
jonka ilmapiiri oli suotuisa teatteriharrastukselle. Isä 
Elmeri Tuominen oli itse legendaarinen teatterilainen 
ja äitiään Irma muistaa kiittää siitä, että antoi manke
loidut lakanatkin lasten näytelmäleikkeihin, mikä ei 
niinä kovina aikoina ollut vähäpätöinen juttu. Omat 
lapset ovat seuranneet Irmaa näyttämölle ja  erityisesti 
Heikkiä teatterikärpänen on purmt oikein lujaa.

Irma Poro-Pirkon roolissa v. 1957 Teuvo Pakkalan näy
telmässä Tukkijoella.
Pietolan isäntänä Elmeri Tuominen.
Ohjaus Arvo Ikonen.

Lukuisista rooleista Irman mieleen on jäänyt ensim
mäinen esiintyminen Öljymäellä isä-Elmerin kanssa 
Tukkijoella-näytelmässä (kuva), Janhuslcan rooli näy
telmässä Viekää tuhkatkin pesästä, vallesmannin rouva 
Pastori Jussilaisessa (lcuva) ja Sohvi-täti Kolmessa iloi
sessa rosvossa, jonka Topiaan rooli jäi Elmerin viimek- 
seksi.

Juhlanäytelmän lipputulot Irma haluaa lahjoittaa Oh
kolan nuorisoseuralle, joten lahja Irmalle -  pääsylippu 
-  on samalla tukea seuran tulevalle teatteritoiminnalle. 
Esityksen jälkeen tarjotaan juhlakahvit ja järjestetään 
tanssiaiset Loisto-orkesterin säestyksellä. Kotonaan 
päivänsankarilla ei ole vastaanottoa.

Näytelmää esitetään vielä myöhemmin syksyllä.

Eira Andersson

Vallesmannin rouvana v. 1982 seuratalolla Gustav von 
Numersin näytelmässä Pastori Jussilainen.
Ohjaus Olli Hannula.

Lukijan kynästä

“Jäin  lehdelle soittelemaan”

60-luvulla vallattiin Vanha. Näinä aikoina sopivia val- 
tauskohteita olisivat varmasti sanomalehdet, ainakin 
mitä tulee niiden journalistiseen tasoon. Vastakkaises
ta sukupuolesta piittaamattomat voisivat suunnata Sa
takuntaa kohti ja vallata paikallisen lehden, jonka ni
meksi tulisi tietysti “Setakunnan kansa”. Rap-musiik- 
kiin mieltyvät voisivat matkustaa Lappiin ja  muuttaa 
siellä ilmestyvän lehden nimeksi “Rapin kansa”. Kum
mitusjutuista pitävät voisivat mennä Simon perässä 
Tampereelle ja laittaa lehden nimeksi “Haamulehti”. 
Itämaisesta filosofiasta kiinnostuneet vaeltaisivat 
“Turkkuseen” ja antaisivat lehdelle nimen “Gurun Sa
nomat”. Jokereiden kannattajat siirtyisivät Pohjanmaal
le ja ostaisivat paikallisen lehden jolle tulisi nimeksi 
“Hjalli”. Samaan suuntaan voisivat siirtyä kaikki intis- 
sä rivissä oloa vieroksuvat ja Seinäjoella painettaisiin 
lehteä nimeltä “Tilkka” . Aviopuolisonsa jossain vai
heessa menettäneet lähtisivät Jyväskylään ja muuttai
sivat lehden nimeksi “keskisuomalainen”.

Väänteli Vesa P.
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Mitä talvella ja keväällä tapahtui?

Tsehov-illat suosittuja

Anton Tsehovin pienoisnäytelmät olivat suosittuja, 
katsojia kävi n. 350. Lipputuloilla peitottiin hienosti 
uudistetun näyttämön kulut. Venäläisen tarjoilun kau
neutta ja maukkautta ylistettiin. Kiitos kaikille näytel
mään osallistuneille: Näyttelijöille, ohjaajille ja kuis
kaajille sekä järjestyksenvalvojille, lipunmyyjille ja 
ravintolaväelle!

Karita Laisi

Kuva: Pentti Johansson

Kokemuksia Breakdance-kurssilta

Breakdance-kurssilla oli lavaa. Opin siellä kaikkea uut
ta. Minusta hauskoin liike oli ihmiskuula. Kurssin opet
taja oli tosi mukava ja reilu. Tanssiessa tuli ihan hiki. 
Olisi kivaa, jos tulisi uusi kurssi.

Valtteri Niemi 9 v

Kuva: Karita Laisi

Kuvassa koko breakdance -kurssin porukka. 
Ohjaajana Tero Leikola.

Liekö Ohkolassa kuuman ainoa luomilla!«?

Ohkolan kansanhiihtoladulla joka kiertää keskikylällä 
noin viiden kilometrin lenkin oli hiihtäjiä kaikkiaan 
toistasataa.

Syksyllä kahdenkymmenen hengen voimin latupohjaa 
kunnostettiin. Suuria puita raivattiin pois ladun päältä 
ja pusilcoita karsittiin. Maapohjan kuokkiminen tasai
semmaksi jäi kesken aikaisen talven tultua. Kiitos maan 
omistajille tämän perinteisen ladun saamiseksi lähimet
siin. Moni iäkkäämpi muistaa kiertäneensä tätä jo pik
kupoikana.

Ensimmäinen hiihtokerta ladulla oli 12.11.2002. Tapa
ni Rautasuo aloitti hiihtokauden. Hänelle kertyikin kier
roksia kaikkiaan 116. Tällä hiihtomäärällä latu pysyi- 
kin sitten auki. Ohkolan latukelkkaa sai levätä tältä osin 
laakereilla. Kuulin että se oli rikki, joten kunnantuki 
latukelkkaan olisi paikallaan. Laskiaisena hiihtäjillä oli 
mahdollisuus nauttia nuotiokahvit ja mehut palotallil- 
la sekä paistaa makkaraa.

Kaikkien hiihtäjien kesken arvottiin Opan lahjoittama 
nuotiokahvipannu, jonka sai Suvi-Maria Kovero, hei- 
nolalainen tyttö joka opiskelee Kallion lukiossa ja oli 
Katri Meriläisen kanssa hiihtelemässä.

Viimeiset hiihtäjät ladulla olivat 21.3.2003. Aurinkoi
sissa rinteissä maa oli jo silloin paljas.

Toivottavasti ensi talvena saadaan yhtä paljon lunta, 
latukone kuntoon, ojien yli sillat ja pienten talkoiden 
myötä latupohja tasaisemmaksi. Ns-talolta lähtevä va
laistu latu oli myös ahkerassa käytössä ja suunnitelmis
sa onkin yhdistää nämä ladut ensi talvena vaikkapa 
’’mini” hirvenhiihtoa ajatellen.

Toivon kaikille aurinkoa ja sadetta. Pidetään kuntoa 
yllä lenkkeillen ja puutarhatöitä tehden.

Seija-Liisa Peltoranta

Tiepuolikävelyt

OKA:n tiepuolikävelyssä Marianpäivänä länsi oli jäl
leen parempi. Länsi sai liikkeelle 42 ja itä 35 reippaili- 
jaa. Yhteensä 77.

Suoritetussa arvonnassa voittivat kaksi lippua nuoriso
seuran kesänäytelmään Hanna-Elisa Piijola ja ‘A kiloa 
kahvia Helena Liimatainen ja Joni Koivu. Onnettarena 
toimi Katja Michelsson. Onnea voittajille!

Vesa Pirjola
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OHKOL A-H Y OKANNUMMI

Aineen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  &  T  L a i ö i o
• s o r a t o i m i t u k s e t
• m a a n s i i r t o k u l j  e t u k s e t

p u h .  0 4 0 0  6 0 7  439/ A r t o  
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  / T im o

O H K O L A N

PITOPALVELU
Puh. 019 6889 171

KAIVUPALVELU 

S U U R E  IY
A M  SÄILIÖ, OHKOLA 

Puh. 0400 217 150

KELLOKOSKEN
K O D IN K O N E H U O L T O

-VARAOSAT

-TARVIKKEET
-HUOLTO
-K A IK K I M E R K IT  2 4  H

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

KATUKEITTIÖ VlLIPALA
Santa laitatie, Kellokoski 

IIS1 281 l i i
Avoinna p i i  iällä 10.30-22.il 
Elintarvikkeet, SrilOituotteet, 

Velkksais in l i i t i

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorm a- ja  pakettiauto kuljetukset, vaihtolavat 

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

p.0400-880 339, 0400-846 148

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja  hiekoituskalusto

Kari Säijälä 0400 499 614

KELLO K O SK EN  T A K S I/ T U U S U L A
Aaema 1066 4 50 0  
Lähitaksi 0100 7500

ELLONEN 0 4 0 0 -4 5 5 1&4 
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  5 9 7 1 -3  hlöä 

HEINO 0 5 0 -5 7 7 0 4 7 6  
JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  6 9 3

M ILLOIN VAKUUTUSTURVASI ON 
VIIM EKSI KARTOITETTU?

Soita 050-5290038
tulen luoksesi Sinulle sopivana aikana

^^^^^ki-U udenm aaiT^^v^ V E R. 1T/VS
1 vakuutuspalvelu Kari Peussa | Va' .|  1 I H e n k i- , e l ä k e - j a  v a h in k o v a k u u tu k s e t

S e n tt im e tr i  O y Tim o A ntika inen
'  rakentaa ja  saneeraa 0400- 476 035
M illim e rk M  Oy A nne S ilander
- kotisiivoukset 040- 558 4493

www.millimerkki. com 
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ 

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

http://www.millimerkki


KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivun ja  kunnallis tekniiiis et työt 
Eerola-Kortisto de ZOO, 0 4 5 3 0  Okkola 

Puk. (019) 6 8 8 9  1 0 9 , 0400 491 529

M

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASK1VUT

Mäntsälän tie 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 yky aik a in en  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 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

JS  LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019) 6889 027, 0400 920 746 

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

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

LASI LI NI TERG
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336
Puh. (09) 283 969

g  24 h iC

TAKSI I l k k a  J u v o n e n
O H K O LA

1 + 8
h e n k i l ö n

a u t o

,̂»19, 6889 140 
0400 304 676v _____________________________y

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-YAAS

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


