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

Kuva: Vilho Kotiluoto

Diakoniapiirin joulukuun virkistyspäivä kokosi täyden salillisen kyläläisiä.

-  Kylän seurojen uudet johtokunnat
- Talviliikuntapaikat kunnossa
- Joulunajan tapahtumat



Päätoi mittaj alta

Tämä on se aika vuodesta, jolloin ei oikein tiedä pitäisikö katsoa taakseen mennyttä vuotta vai 
siristää silmiään ja  yrittää nähdä tulevaa...
Toiset antavat uudenvuodenlupauksia ja  pyrkivät suunnittelemaan uutta vuotta, laativat listoja 
kaikesta mitä pitää, ja  tietenkin erityisesti siitä mitä ei missään nimessä pidä tehdä. Toiset taas 
istuvat tammikuun pimeinä iltoina ja listaavat menneen vuoden plussat ja  miinukset. Ihan kuin 
niistä oppisi mitään... Tietenkin on hauskaa, jos plussanpuoleinen Usta on pitempi. (Olin muu
ten jo  ottanut paperin eteeni, en vain osannut päättää kumpaan hommaan ryhtyisin, joten j ätin 
senja sytytin tulen kakluuniin sen avulla.)

Anno Domini 2004 on siis alkanut. Lunta on tullut (saisi tulla paljon lisää), pakkasia on ollut, ja  
jopa sadettakin. Ihan kuten tavallista, vai?

Ohkolassa tapahtuu: Kaivinkoneet jylläävät jo  Hyökännummen mäen alla ja mustia pitkiä put
kia risteilee pellolla, kesäteatterin hatj oitukset ovat alkaneet, valaistu hiihtolatu avataan loinhan 
lunta riittää, nuorisoseurajäqestää iltamat, kylätoimikunta kutsuu kyläkokoukseen...

Vuoden ensimmäinen Kyläsanomat on tässä. Pari sivua tavallista paksumpana, näin kaikkien 
kokouksen jälkeen on paikallaan kertoa seurojen uusista johtokunnista -  muuten, tässä 
yhteydessä on paikallaan ehdottaa Ohkolan yksityisteiden tienhoitotoimikunnille, että hekin 
ilmoittaisivat yhteystietojaan lehteen. (Kaikki eivät ehdi kokouksiin, ja  on sentään tärkeää tie
tää, kuka on vastuussa teiden huollosta.)

Kyläsanomat tipahtaa joka postiluukkuun. TAI SEN PITÄISI. Osa Metsäkulman, etenkin 
Hankoontien varrella asuvista kyläläisistä ovat syksyn aikana j ääneet ilman lehteä, talkootyönä 
tapahtuvan j akelun sotkuj en j ohdosta.. Kyläsanomien toimitus j a allekirj oittanut pyytävät tästä 
anteeksi, pyrimme varmistamaan ettei koskaan enää tapahdu vastaavaa.

Hyvän uuden vuodenjatkoa kaikille Ohkolalaisille 
toivottaa Laura B .

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2004 (aineisto toimitettava 29.2.2004 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva ky lälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan Nuoriso
seurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Jaakko Ahokas Ohkolan VPKrsta, Pertti Tikkanen 
Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Mika Ilkka Kylä
toimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta ja Riitta Nordgren Vanhempaintoimikunnasta.

Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 6889 051, 
Heli Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta p. 040 763 8911 ja Tarja Pohjonen p. 040 775 7547.

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

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

Jakelu: Yhdistysaktiivit.

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

Tarinateatteri-ilta to 29.1. klo 18.30 Ns-talolla. Yleisöllä 
on mahdollisuus osallistua esityksen kulkuun. Lue lisää 
sivulta 12. Tervetuloa katsomaan ja kokemaan!
Järj. Ohkolan Nuorisoseura ja Järvenpään Srk-opisto.

Virsilauluilta to 5.2. klo 18.30 Helena ja Juha Vainiolla 
(Kivistönkulmantie 191).

Hyökkis Hulinat su 8.2. klo 10-14 Hyökännummen 
koulun luistinradalla. Rusettiluistelua, buffetti, arpajai
set yms. Järj. Hyökännummen koulun vanhempain- 
toimikunta.

Nuorisoseuran ensi kesän vaelluksen ensimmäinen 
palaveri su 8.2. klo 19 Ns-talolla. Kaikki vaelluksesta 
kiinnostuneet paikalle päättämään vaellusajankohdasta, 
majoituksista ym. matkaan liittyvästä.

Nuorisoseuran sääntömääräinen vuosikokous ma 23.2. 
klo 19 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Ensiapukurssi I vpk-laisille, reserviläisille ja kyläläisille 
12.-13.3. palotallilla. Yht. 10 tuntia. VPK osallistuu 
kustannuksiin.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä...

Kylän yhteiset latuiltamat perinteiseen tapaan
Ohkolan Ns-talolla la 28.2. klo 19.

Lämpimästi tervetuloa ! Liput 5,-

Iltamien tuotto menee suoraan 
Ohkolan Okan latuprojektiin.

Järj. Ohkolan Nuorisoseura ry

^  Kyläkokous
ti 24.2. klo 18.30 Ns-talolla.

Mäntsälän Veden edustaja on paikalla 
kertomassa vesi- ja viemärihankkeen tilantees

ta. Kaikki asiasta kiinnostuneet paikalle!

Valaistun pururadan tarinaa

Vuonna 1999 suoritettiin ensimmäiset maastotyöt seura- 
talon lähimaastossa kulkevan pururadan linjalla. SAM- 
PO-rahoituksen ja mittavan talkootyön johdosta rata 
saatiin käyttökuntoon vuoden 2000 puolella.

Muutaman hyvän hiihtotalven jälkeen alkoi kuitenkin 
ratapohjaa luovuttaneen metsänomistajan metsässä kui
vua puusto, joka sitten suurempien taloudellisten 
seuraamusten estämiseksi jouduttiin hakkaamaan ennen
aikaisesti. Puuston kuivuminen aiheutui radasta, joka esti 
veden vapaan virtauksen ja näin jäädytti talvella metsän 
hyvin syvältä. Lisäksi rumpujen määrä radalla on ollut 
riittämätön.

OKA on nyt joutunut korvaamaan metsänuudistuksesta 
sekä lisäojien kaivuusta johtuneita kuluja n. 1400 e. OKA 
on sitoutunut istuttamaan keväällä 2004 uusia taimia 
metsään ja pystyy näin hieman pienentämään korvaus
summaa.

Tämän ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta 
Ohkolassa pidetään latuiltamat, joiden tuotto menee 
radan aiheuttamien haittojen korvaamiseen.

Hiihto radalla kaikesta huolimatta jatkuu lumitilanteen 
niin salliessa.

Ohkolan OKA:n puolesta Vesa Pirjola

” Me oltiin nuoriso, me oltiin tulevaisuus”
- silloin 80- luvulla

PELLE MILJOONA & ROCKERS

Pelle Miljoona & Rockers tulee muistuttamaan meitä siitä vuosikymmenestä.
Konsertti Ohkolan Ns-talolla pe 30.1. klo 20 alkaen.

Paikalle toivotaan meitä ’’varhaisaikuisiän” ohittanutta kuulijakuntaa ja alaikärajaksi on sovittu 20v.
Väliajalla on limutarjoilu ja suolasta.

Lippuja vain ennakkoon, 10 €,
ja niitä saa Amizzasta, Keragrillistä, Kilakasta, Pato vahdista ja Ohkolan koululta.

Konsertin järjestää vanhempaintoimikunta ja mahdollinen voitto menee Ohkolan koululaisten hyväksi.
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Joulunajan tapahtumia

Joulunaikana oli Ohkolassa paljon tilaisuuksia ja 
jouluisia tapahtumia. Tässä toimituksen kokoama 

kuvagalleria joulunajan tapahtumista 
(kuvat Heli Allonen).

Sirkuskolan joulunäytös

Nuorisoseuran Sirkuskolan joulunäytös pidettiin 7.12. 
Hyökännummen koulun upouudessa liikuntasalissa. 
Sirkuskolalaiset esittelivät taitojaan useissa eri ohjelma
numeroissa: oli vanteita, kärrynpyöriä, jouluisia leikkejä, 
kuperkeikkoja, yksipyöräisiä jne. Joulunäytöksen näki 
yhteensä 150 katsojaa.

Tässä joitakin Kyläsanomien toimittajan kirjaamia mieli
piteitä näytöksestä:

Vesseli-kerhon hiljentymishetki.

valittukaan uutta puuromestaria. Vuoden 2004 puurojuhlaa 
- tai joulujuhlaa - on päätetty viettää toisenlaisissa mer
keissä Öljymäellä.

’’Ihastuttava esitys! ”
"Hulahulavanteet oli paras. ”
”Sirkuslaiset olivat edistyneet ja taidot kasvaneet. 
Esitysten suunnittelu oli näppärä. Kuperkeikkojen 
tekeminen oli kaikkein hauskinta!”

Sirkuskolan ihmispyramidi.

Puurojuhla

Nuorisoseuran perinteistä puurojuhlaa vietettiin 
torstai-iltana 11.12. Ns-talolla. Mukana oli koko joukko 
eri-ikäisiä kyläläisiä. Puuromestarina toimi tänä vuonna 
Asa Ylitolva.

Ohjelmasta vastasivat nuorisoseuran discotanssiryhmä, 
joka on harjoitellut koko syksyn Minja Tuomisen joh
dolla, ja Kansalaisopiston Vesseli-kerho ohjaajanaan Eija 
Hynninen. Discotanssiryhmän tytöt esittivät kaksi vauh
dikasta tanssia. Erityisesti Kyläsanomien toimittajan miel
tä lämmitti pienten lasten esitys. Piirileikissä oli mukana 
myös kaikkien lasten oma, iki-ihana nallekarhu.

Puuro oli jälleen yhtä maukasta kuin kaikkina edellisinä 
vuosinakin! Lieneekö syy siinä, että Koskisen Ritvan 
reseptissä lukee aina 40 litraa maitoa? Tänä vuonna poik
keuksen muodosti kuitenkin se, ettei puurojuhlassa

Illan kruunasi Jou
lupukin vierailu. Il
lan vieras oli saa
punut kaukaa Kor
vatunturilta katso
maan puurojuhlaan 
tulleita lapsia. Puk
ki vain myöhästyi 
hieman lasten esi
tyksistä, joten lap
set ja  aikuisetkin 
lauloivat hänelle mm. Joulupupukin lempijoululaulun: 
Petteri Punakuono. Laulujen jälkeen saatiin myös sula
tella puuroja piirileikin tahdissa ennen kuin hyvästeltiin 
Joulupukki ja toivotettiin hänelle hyvää kotimatkaa.

Kauneimmat joululaulut ja Yhteismyyjäiset

Yhteismyyjäiset ja Kauneimmat joululaulut keräsivät taas 
joulun alla seuratalolle kasapäin ihmisiä. Ensin kajahtivat 
joululaulut komeasti Tapani Rautasuon johdolla ja sen 
jälkeen päästiin tungeksimaan houkuttelevien myynti- 
pöytien ympärille. Oli arpajaisia, leivonnaisia, käsitöitä, 
joulukukkiaja vaikka mitä.

Vanhempaintoimikunnan arvat menivät kuin kuumille 
kiville.
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Joulukuun virkistyspäivä

Kelloradio pärähtää soimaan aamukuudelta. Mitähän 
tänään olikaan ohjelmassa? Ai juu, tänään on meillä 
virkistyspäivä ja perinteisen jouluaterian valmistaminen. 
Kaksi kinkkua on paistettu jo edellisenä päivänä, 
rosollitarpeet, lantut, porkkanat, punajuuret keitetty ja 
lohi suolattu ym. esivalmistelut suoritettu, tavarat tuotu 
kaupasta, niin on hyvä aloittaa päivän puuhat. Puhelin 
soi, Martta pyytää autokyytiä, kun on huono keli, muu
ten hän yleensä menee jo hyvissä ajoin omalla kulku
neuvollaan.

Ennen kahdeksaa onkin koko soppaporukka koolla. Iloi
nen puheensorina täyttää koko seuratalon keittiön tie
noon. Avuliaat miehet laittavat pöydät paikoilleen ja saa
vat hyvät kahvit palkaksi. Pienen neuvottelutuokion jäl- 
keen on jokainen löytänyt oman hommansa. Pöydän 
kattajat kattavat pöydät kuntoon koristeineen ja vielä 
Niemisen puutarhan lahjoittamat kukat pöydille. Kiitos 
siitä heille. Keittiön puolella yksi hoitaa salaatit, joku 
laatikot, joku jälkiruuan, leipomisen valmistamisen. Ta
pani kokeilee soittokonetta ja meille taustamusiikkia.

Kellon lähestyessä kahtatoista onkin kaikki valmista 
pöytään vietäväksi. Vieraita tulee tasaiseen tahtiin. Lea 
toivottaa vieraat tervetulleiksi. Sen jälkeen on hiljainen 
hetki ja sytytetään kynttilät poisnukkuneiden kyläläis
ten muistoksi. Sitten ruokavirsi ja ruokailu voi alkaa. 
Ruokailun lomassa on ohjelmaa: Lotta Juvonen soittaa 
viulua sekä alle kouluikäisten leikkej ä Eij an j ohdolla. Rak
kaat joululaulut tuovat juhlan tunnelmaa Tapanin säes
tyksellä. Hän myös kertoo asiantuntevasti laulujen teki
jöistä ja taustoista. Tulee jälkiruoka. Sen jälkeen on ar
pajaiset, mukava ohjelmanumero sekin. Vieläjoululauluja 
ja lopuksi tuodaan pöytään pitkä komea jouluhalko ja 
kahvit.

Vieraat juttelevat keskenään, kun tapaavat tuttuja. Kun 
kylästä ovat loppuneet kaupat, pankki j a posti, niin nämä 
virkistyspäivät ovat osoittautuneet tarpeellisiksi 
kohtaamispaikoiksi. Myös virsilauluillat 4 kertaa vuo
dessa ovat mukavia tapahtumia. Vanhusten merkkipäiviä 
muistetaan kiijalahjalla ja kukilla.

Olemme kaikki toimikunnan jäsenet ikäihmisiä. Tervey
den kanssa on ongelmia: kenellä on polvi kipeä, kenellä 
kolottaa milloin mistäkin paikasta. Siihen toteamme: ’’Ei
hän se ole tervekään, jos ei ole vähän kipee.” Tärkeää on 
huomata miten mukavaa on toimia juuri tällä joukolla 
ystävinä toinen toisiansa tukien ja että myös Diakoniatyö 
voi olla mukavaa, jopa hauskaa.

Ohkolan Diakoniapiirin puolesta toivotan kaikille kylän 
asukkaille Hyvää ja Siunattua alkanutta vuotta.

Kerttu Tapper

Kuva: Vilho Kotiluoto
Kiitos jouluohjelmista!

Kovasti paljon kiitoksia nuorisoseuralle puurojuhlasta ja 
Ohkolan diakoniapiirille kauneimmista joululauluista. 
Olemme muuttaneet Ohkolaan n. 10 vuotta sitten ja mel
kein joka vuosi on kummassakin tilaisuudessa oltu, mut
ta nyt vasta viime vuosina olemme ottaneet (saaneet) ne 
’’omiksemme”.

Paljon tunteeseemme on vaikuttanut ilmapiiri. Alku
vuosina hässäkkä oli valtava, varsinkin puurojuhlan 
tilaisuudesta jäi kerta toisensa jälkeen paha mieli. Ja sen 
tuotti VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS. Kun esiintymässä on 
joukko pieniä ohkolalaisia, jotka olivat harjoitelleet 
jouluohjelmaansa jo useita viikkoja, jännittäneet oman 
esityksen esittämistä ja joiden ääni ei välttämättä kanna 
salin perälle asti, niin vanhemmat antoivat isompien lasten 
juosta taloa ympäri. Huutaen ja kiljuen. Ja syynä oli että 
kun eivät jaksa istua paikoillaan kun taakse ei kuulu 
mitään! Kyllä kävi sääliksi näitä pieniä esiintyjiä kun 
joidenkin vanhemmat eivät kunnioittaneet esiintyjiä, 
heidän vanhempiaan eikä lasten ohjaajia, HILJEN
TÄMÄLLÄ MUKSUNSA TAI VIEMÄLLÄ SALISTA 
POIS HÄIRITSEMÄSTÄ MUUTA YLEISÖÄ.

Kyllä minun, ja sisarusteni, piti istua hiiren hiljaa H:gin 
KTK joulujuhlassa ja kuunnella kiitospuheita, jotka eivät 
voineet millään lailla kiinnostaa. 6 vuotena peräkkäin. 
Äitini syhssä pienempänä ja omalla penkillä isompana. Ja 
monessa muussakin juhlassa on joutunut hiljaa olemaan, 
vaikka kuinka kyllästytti.

Mutta onneksi tahti on viime vuosina Ohkolan nuoriso
seuran joulutapahtumissa muuttunut! Joulupuuro-tilai
suus oh aivan loistava! Vanhemmat pitivät lapsensa aloil
laan ja kaikki saivat nauttia esityksistä. Ja Joulupukille 
iso laitos! Kaikki paikalla olleet tietävät kyllä miksi kiite
tään!

Kauneimmat joululaulut soivat todella kauniisti. Meidän 
perhe sai ainakin ihan rauhallisen ja hartaan mielen. Oli 
ihanaa kuunnella kun nuoret ja ikäihmiset, lapset ja aikui
set lauloivat yhdessä joulun jokaisen paikalla olleen sy
dämeen. Toivottavasti nämä hyvät tavat jäävät elämään 
ja saamme hakea joulun muinakin vuosina nuoriseuran- 
talolta!

Nimim. Joulumielestä kiittäen
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Kylän seurojen yhteystiedot ja tulevaa toimintaa

Diakoniapiiri

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta

Pj. Lea Kotiluoto puh. 019- 6889 156 
Vpj. Tapani Rautasuo puh. 019- 6889 026 
Siht. Rauni Antikainen
Liisa Hannula, hja Kari, Ritva Koskinen, Satu Latos- 
tenmaa, Hilkka Rautasuo, Martta Suontaus ja Kaija 
Tapper sekä uudet jäsenet Elma Ahtiainen ja Keijo 
Säijälä.

Eläkeläisten virkistyspäivät j ärj estetään j oka kuukau
den kolmas keskiviikko eli 18.2., 17.3.ja21.4. klo 12-15 
Ns-talolla. Kyytiä tarvitsevat voivat soittaa Ns-talolle 
(puh. 019- 6889 240) virkistyspäivän aamuna klo 8 läh
tien. Ohjelmaa ja yhdessäoloa toiveiden mukaan. Ruo
kailu 4 euroa. Tervetuloa!

Virsilauluilta to 5.2. klo 18.30 Helena ja Juha Vainiolla 
(Kivistönkulmantie 191).

lyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunta

Toimikunta

Esiluokka: Kielo Honkaniemi, Riitta Väänänen 
Pienopetusryhmä: Sari Huuhtanen 
l.lk : Hanna Riissanen, Ritva Tervonen 
2.1k: Arto Hietanen, Jukka Sorjonen 
3.1k: Mervi Kulmala, Johanna Tikkanen 
4.11c: Pirjo Anttila, Hellevi Laine, Tiina Pöyhönen 
5.1k: Sari Hämäläinen (pj.) puh. 0400 747 708 

Heta Vasama (siht.) puh. 040 577 3150 
6.1k: Eija Ahtiainen, Kirsi Autio, Kirsi Lindgren

Iso kiitos kaikille mukaan tulijoille!

Hyökkis Hulinat su 8.2. klo 10-14 Hyökännummen 
koulun luistinradalla. Rusettiluistelua, buffetti, arpajai
set yms.

Lue lisää Hyökännummen koulun ja vanhempaintoi- 
mikunnan kuulumisia sivulta 13.

Hyökäpartio

Lippukunnanjohtaja Arja Ylitalo puh. 040 564 4053 
Varalippukunnanjohtaja Jyrki Aronen

Hallitus
Pj. Aija Yhtälö
Siht. Riitta Taari puh. 040 584 1819
Pauhina Laukko, Tiina Kujanpää, Iivo Koirikivi,
varajäsen Sanna Aronen.

Koko lippukunnan retki 30.1.-1.2., hiihtoa Isojärvellä. 
Lauma- ja vartioillat jatkuvat kerran viikossa.

Maamiesseura

Pj. Jorma Friman puh. 019- 6889 246/040 582 9246 
Siht. Markku Rautasuo puh. 019- 6889 243 / 0400 884 
514
Rahastonhoit. Mauri Hannula puh. 019- 6889 020

Maamiesseuran kahvi- ja ruoka-astioita vuokraa Satu 
Latostenmaapuh. 019- 6889 330.

Martat

Ohkolan Martat ry

Pj. hja Hemmilä puh. 019- 6889 033 
Siht. Hanna Tammi puh. 019- 6889 343

Vuosikokous pidetään ma 2.2. klo 18 Allosen Kirstin 
luona. Keväällä tulossa mm. retki Oopperaan ja huovu
tuksen opetusta.

Kaikki marttatoiminnasta kiinnostuneet ovat terve
tulleita mukaan toimintaan!

Metsästysseura

Johtokunta

Pj. Seppo Lepola puh. 040553 7528 
Vpj. Heikki Viljamaa puh. 0400475 295 
Siht. Aimo Ahtiainen puh. 0400 646 802 
Rahastonhoit. Kari Aunolapuh. 050 540 1455 
Tero Rantanen 
Markku Rautasuo
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Nuorisoseura

email: ohkolannuorisoseura@surfeu.fi 
www.ohkolannuorisoseura.net

Johtokunta

Jytkettä junnuihin su 8.2. Klaukkalassa
Kurssilla käydään läpi käytännön kokemuksia, mie
lekkäiden harjoituskertojen ideoimista, lämmittelyleik- 
kejä, rytmiikkaa, laulua, ilmaisua. Kouluttajana toimii 
tanssinopettaja Jutta Laakso. Hinta: 25 e sis. ruoan. 
(Kurssien Liikettä lapsiin ja Jytkettä junnuihin yhteis
hinta 40 e). Dm. viim. 28.1.

Pj. Karita Laisi puh. 050 357 7243 
Siht. Mikko Nieminen puh. 040 548 0078 
Rahastonhoit. Minna Linna puh. 050 561 1779 
Heli Allonen, Olli Hannula, Tuula Heikkinen, Sari 
Hämäläinen, Seija-Liisa Peltoranta ja Seppo Savela.

Nuorisoseurantalo
Seurataloa vuokrataan kokous-, juhla- ja harrastus- 
käyttöön. Talon vuokraus- ja siisteysasiat hoitaa 
Minja Tuominen puh. 0400 818 368.

Sääntömääräinen vuosikokous ma 23.2. klo 19 Ns- 
talolla. Kokouksessa esitellään ja hyväksytään viime 
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaikki jäsenet 
ovat lämpimästi tervetulleita!

Kuvataideviikonloppu
3-9 luokkalaisille
la 20.- su 21.3. klo 10-14 Ns-talolla 
Kurssin aiheena tussitekniikka sekä pääsiäisaskar- 
teluja: koristemunia sekä pääsiäisnoitia. Kurssimaksu 
10 e maksetaan ohjaajalle lauantaina. Omat eväät mu
kaan.
Ilmoittautumiset ohjaaja Anna Tapperille (puh. 019- 
6889 345) 29.2. mennessä. Max. 10 kurssilaista.

Sirkuskolaan poikien ryhmä
Sirkuskola jatkaa kevätlukukaudella uusin opettaja
voimin. Sirkuskolaan on uutena perustettu poikien 
ryhmä, jossa on vielä tilaa uusille sirkuslaisille. Poikien 
sirkusryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Karita Laisiin.

Myös jongleeraus alkaa: Mukaan mahtuvat niin aloit
telijat kuin alkeet jo hallitsevat sirkustelijat. Sirkusta 
opettavat Ohkolassa alan ammattilaiset, omat pidem
mälle ehtineet harrastajat toimivat apuohjaajina.

Nuorisoseura tarjoaa koulutusta

Nuorisoseuran kautta on mahdollisuus päästä monen
laisiin Nuorisoseurain Liiton ja Kalevan Nuorten jär
jestämiin koulutuksiin.
Jos olet kiinnostunut koulutuksista, ota yhteyttä 
Karita Laisiin puh. 050 357 7243.

Järjestyksenvalvojakurssi pe 19.- su 21.3. Lahdessa
Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin läpäissyt pys
tyy toimimaan erilaisissa tilaisuuksissa järjestyksen- 
valvojana. Koulutuksen aihealueita ovat mm. järjes- 
tyksenvalvojan tehtävät, vastuu, oikeudet ja velvolli
suudet, käytännön toiminta, ensiapu sekä voimakei
nojen käyttö. Kouluttajana toimii rikosylikonstaapeli 
Timo Komonen.
Hinta: 50 e. Dm. viim. 24.2.
Kurssin suorittanut voi hakea järjestyksenvalvoja- 
korttia oman kunnan poliisilta.

Erityisesti seura kaipaa järjestyksenvalvojakurssin 
suorittaneita henkilöitä järjestyksenvalvontatehtäviin 
iltamiin, Öljymäelle jne. Seura maksaa jäsenilleen puolet 
kurssin osallistumismaksusta.

Lue teatteri toiminnasta sivulta 10. Kymmenes vael- 
lusretki järjestetään kesällä Haitille. Lue lisää sivulta 
12.

Kotisivut!
Käy tutustumassa nuorisoseuran kotisivuihin osoit
teessa www.ohkolannuorisoseura.net! Sieltä löydät 
tärkeitä yhteystietoja, saat tietoa ajankohtaisista ta
pahtumista, voit liittyä jäseneksi tai päivittää jäsentie- 
tosi sekä antaa palautetta.

OKA

Pj. Jussi Luhtamäki puh. 050 576 7673
Siht. Mirja Tuppurainen-Koirikivi puh. 019- 6889 322

Hiihtokilpailut pidetään helmikuun puolella ennen 
hiihtolomaa. Tarkoituksena on järjestää perinteisen 
tyylin mestaruushiihdot Ns-talolla ja vapaan tyylin 
Hirvihaaran kuntomajalla. Päivämäärät ovat vielä avoi
met. Tarkkailkaa ilmoitustauluja ja paikallislehtiä helmi
kuun aikana.

Seuratalon latu on hiihdettävissä, kun lunta tulee riittä
västi kelkalla ajoa varten. Latu on hiihtokunnossa, kun 
valot palavat illalla.

Liikettä lapsiin la 7.2. Klaukkalassa
Kurssilla pohditaan lasten ohjaamiseen liittyviä asi
oita, opetellaan lapsille sopivia leikkejä, jaetaan käy
tännön kokemuksia ja ideoidaan tulevia harjoitus
kertoja yhdessä. Kouluttajana toimii tanssinopettaja 
Jutta Laakso. Hinta: 25 e sis. ruoan. Ilm. viim. 28.1.

Ohkolan koulun luistinrata on toiminnassa (lue lisää 
sivulta 10). Ohkolan lisäksi myös Hyökännummella 
pääsee luistelemaan. Valot palavat klo 20.30 asti ja lau
antaisin klo 18 saakka.

Jatkuu sivulla 10.
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Ohkolan luontokohteet

“Kulmakunnat tutuiksi” -juttusarja jatkuu 
Ohkolan luontokohteiden esittelyllä. Ideana on, että 
oppisimme tuntemaan ympäristömme ja löytöinään 

kiinnostavat paikat.

Tarinoita Erälästä

Otteita Yrjö Ignatiuksen muistelmista

Erälän rakentaminen

Olin kesän 1950 Ruotsissa. Kun syksyllä tapasin Vähä- 
talon poikia, niin he olivat hyvin salaperäisiä. Ehdottivat 
jo ennen varsinaistakuvastusaikaa menoa Kivilammille. 
Siellä olisi sitten yllätys. Menimme normaalia reittiä suo
ta pitkin kuville. Kotiin tullessa pojat johdattivat harjua 
pitkin kotiin päin. Yhtäkkiä edessämme oli yli 2m korkea 
pyöröhirsisalvos. Tämä oli poikien salaisuus. Sitä ihme
teltiin ja suunniteltiin miten rakennetaan se valmiiksi. 
Lupasin kysyä saisimmeko Vanutehtaalta ikkunat ja lau
toja lattiaan. Laudat ja ikkunat saatiin. Laudat olivat kai 
6 ” leveitä. Ne painoivat yllättävän paljon, kun niitä kan
toi muutaman kilometrin. Etuaron Oiva keksi laittaa lau
dan pään takinhelman päälle ja vetää perässään. Näin 
saatiin laudat perille.

Seuraavaksi piti keksiä lämpöeristeet. Lattia eristettiin 
muurahaispesillä ja hyvä tuli. Välikatolle kannettiin aina 
mukana repussa sanomalehtiä. Vähätalon pärehöylällä 
oli tehty päreitä. Majaan tuli vanhanaikainen pärekatto. 
Seinät tilkittiin sammaleella. Tilkitsemistalkoissa oh monta 
osanottajaa, mm. Emppu oli muutaman kerran vaikka hän 
kävi enää harvoin metsällä. Tässä vaiheessa joukkoon 
liittyi myös Hemmilän veljekset Lepoja Paavo. Talvella 
majaa voitiin jo käyttää.

Seuraavana vuonna rakensimme puuliiterin. Ovea 
kiinnitettäessä tarvittiin pultinreikiä. Ne porattiin 
pikaporalla -  eli ammuttiin 7 mm reiät kiväärillä. Tämän 
jälkeen oli aina kuivia puita majan lämmitykseen ja 
makkaranpaistoon.

Kaivo tarvitaan

Kaikki eränkävijät tietävät, että kuiva suo on paikka, jos
ta ei löydä vettä juotavaksi. Haimme majalle muutaman 
kerran vettä Kakarlammista, jonne on turhan pitkä mat
ka. Totesimme tarvitsevamme kaivon. Paikaksi valittiin 
majan takaa painanne suhteellisen korkealta paikalta. 
Kuvittelimme peruskallion muodostavan siinä altaan, jon
ne vesi kerääntyy. Kaivaminen pysähtyi parin metrin 
syvyyteen laakeaan kivipintaa Jonka totesimme kaihoksi.

Totesimme paikan sopimattomaksi kaivolle. Seuraavaksi 
kaivoimme majan alapuolelle reilusti suon pinnan ylä
puolelle kuopan, jonne saimmekin hyvää vettä. Näin luu
limme ratkaisseemme vesipulman. Seuraava vuosi oh vielä 
kuivempi ja kaivo kuivui. Nyt tehtiin kaivo suon reunaan 
sillä riskillä, että tähän kaivoon tulee suosta pintavettä. 
Kaivoon tulee kuitenkin suon ollessa kuiva ihan hyvää 
juomavettä. Näin meillä oh kaksi kaivoa, joista toisesta 
saatiin aina kelvollista vettä.

Nuorempi polvi Matti ja Aarno eivät tyytyneet edellisen 
polven ratkaisuun, vaan ottivat kaivinkoneen avuksi ja 
kokeilivat oliko ensimmäisen kaivon pohjassa todella 
kallio. Yllätykseksi se olikin iso kivi. Nykyään vesi voi
daan aina ottaa hyvästä kaivosta ilman monia kaivon 
tyhjennyksiä.

Perunapelto

Kun maja rakennettiin, niin majan eteen muodostui män
nyn kuorista tasanne. Seuraavana vuonna 1951 olivat 
kuoret jo vähän maatuneet. Siinä juhannuksen aikaan 
istutin tasattuun kuorikasaan muutaman kymmenen pe
runaa. Ne kasvoivat syksyyn mennessä valtavan pitkiä 
varsia. Metsästysaikana sain pieniä uusia perunoita, jot
ka maistuivat herkullisilta. Marras- joulukuussa olimme 
monta viikkoa majalla yhtä menoa. Lumi tuli joulun mais
sa. Yhtenä päivänä tarkistin onko lumen alla vielä peru
noita. Yllätykseksemme perunat ohvat kasvaneet kanan
munan kokoisiksi. Ne ohvat lisäksi ohutkuorisia ja täysin 
puhtaita ja säännöllisen muotoisia. Söimme uusia peru
noita suoraan maasta joulun ja uudenvuoden välipäivinä.

Hirvi ikkunassa

Olimme Jaskan kanssa yötä kahdestaan majalla. Sää oh 
pilvinen ja oh kuuton aika. Heräsin yöllä outoon ääneen. 
Oh aivan hiljaista ja pimeää. Kun pinnistin näköä , näin 
ikkunan vaaleana suorakaiteena. Tarkkaan katsoen näin 
hirven pään ikkunassa. En ollut nähnyt elävää hirveä 
läheltä. Maatessani totesin näkeväni unta , koska hirven 
pää oli liikkumaton eikä mitään kuulunut. Panin silmät 
kiinni ja nukahdin. Aamulla juodessamme kahvia kerroin 
nähneeni hirven unissani. Jaska sanoi nähneensä saman 
unen. Hirvi oh sivuttain katse vasemmalle molempien 
unessa. Menimme kiireesti ulos katsomaan oliko majan 
edessä jälkiä. Majan rappujen edessä oh kuin olikin sel
vät hirven jäljet. Se on ainoa kerta, kun hirvi on tullut niin 
lähelle majaa. Varmaankin tämä hirvi kävi tarkastamassa 
majan ja sen asukkaat ja sitten meidät hyväksyttiin Kivi- 
lammin yhteisöön, ilman lisätarkastuksia.



Ja kylän toiselta laidalta.. Sandbergin pelto sijaitsee Nummen monttujen takana, moottoritien kupeessa...

Sandberginpelto
-  pala historiaa nykyajan puristuksessa

Sandbergin talosta nimensä saanut pelto sijaitsi aikoi
naan syrjäisellä metsäalueella kaukana teistä. Viimeisen 
50 vuoden aikana yhä kiihtyvä Suomen maaseudulla 
asuneiden ihmisten pakkautuminen pääkaupunkiseudul
le näkyy ja ennen kaikkea kuuluu läpi vuorokauden kes
tävänä jylynä ennen niin syrjäisellä ja hiljaisella pellolla. 
Tänä aikana on rakennettu pikatie, moottoritie, maakaasu- 
linja ja nyt on rakenteilla rautatie pellon nurkalle.

Viime talveen asti alueella saattoi kuvitella olevansa 
idyllisessä maalaismaisemassa luonnon keskellä, jos oli 
kuuro tai käytti kuulosuojaimia. Mutta nyt luulot karisi
vat lopullisesti kivenjärkäleiden lennellessä pellolle ra
dan kallion louhintatyömaalta. Puron rinteen metsikkö 
on paikoin kuin tykistökeskityksen jäljiltä. Kesällä ei enää 
lennellyt kiviä, mutta maa vavahteli muutaman sekunnin 
välein, kun saveen juntattiin tuhansittain paaluja. Moot
toritien jylykin tuntui lähes taustamusiikilta paalutus- 
koneiden jumputuksen ja maansiirtokoneiden murinan 
j a kitinän rinnalla.

Sandberginpellolle on hyvin vaikea mennä ellei ole lintu. 
Vieressä kulkee maan vilkkain valtaväylä, mutta sehän 
vain vie kovaa vauhtia ohi jonnekin pois. Moottoritie on 
hyvin tehokas este poikittaisliikenteelle. Jos jotenkin 
onnistut läpäisemään riista-aidan, jäät ylinopeutta aja
van töihin kiirehtivän auton alle. Hirvet ja peurat juokse
vat nykyisin aidanvierustaa edestakaisin ihmetellen, mik
si esivanhempien tuhansia vuosia kulkema reitti ei löy
dy. Kohta tässä ajavat pendolinot 220 km nopeudella 
kiidättäen lahtelaisia ja muita maalta tulevia kohden suurta 
cityä. Kyllä saavat korpit silloin höyryävää muhennettua 
hirvenlihaa yllin kyllin. Nythän korpit joutuvat tyyty
mään jäniksiin ja muihin pikkueläimiin moottoritiellä. 
Moottoritiellä on lisäksi suuri mahdollisuus joutua itse 
auton alle, mutta radalla on sen verran harvempi liiken
ne, että saa aterioida melko rauhassa.

Jäänteitä asutuksesta

Sandberginpellon aluetta ei ole sattumalta raivattu pel
loksi. Maa on hedelmällistä savikkoa ja lämmin kaakkoon 
viettävä rinne. Pohjoispuolella Nummen alueen lämpi
mät hiekkakankaat (nykyisin suurin osa Nummen 
hiekoista ja nyt vielä kalliotkin on viety pois) ja Paimen- 
kallio ovat suojaamassa kylmiltä pohjoistuulilta. Talo 
sijaitsi pelon lämpimässä yläpäässä. Talosta ei ole jäljel
lä kuin tulisijan paikalla pieni kumpare ja ilmeisesti maa
kellarin jäänteet Vähäkylään vievän polun varressa. 
Lahonneen ladon paikalla on vielä nähtävissä reen ja
laksen rautavahvisteita ja  pellolta löytyy joskus 
hevosenkenkä. Näyttävin jäänne asutuksesta on suuri

omenapuu, joka on onnistuneesti selvinnyt kaikista 
hirmupakkastalvista. Tässä on yksi hyvä esimerkki pai
kan edullisesta sijainnista.

Ihmisvaikutuksesta on kasvillisuudessa vielä nähtävis
sä muutama akileija. Luonnonkasveista voisi mainita 
noidanlukot, joista saunionoidanlukko kuuluu uhanalais- 
luokituksessa vaarantuneiden luokkaan. Melko lähellä 
Sandberginpeltoa Nummisten rajan tuntumassa Heino
lan luomutilan pellonlaidalla kasvaa myöskin vaaran
tuneiden luokkaan luettava komea hirvenkello. On siis 
aivan mahdollista, että siemenpankista (siemenpankki^ 
maassa uinuvat itämättömät itämiskelpoiset siemenet) 
putkahtaa hirvenkelloja Sandberginpellon perinne- 
maisemaa elävöittämään. Ilmestyihän ratatyomaan 
penkallekin viime kesänä huhtakurjenpolven muutama 
kukinto, kun maa sopivasti avautui auringolle.

Päiväperhosten paratiisi

Lämmin suojainen rinnepelto, joka on saanut olla rau
hassa vuosikymmeniä, mutta kumminkin säilynyt avoi
mena, on yksi päiväperhosten runsauden salaisuus alu
eella. Vuonna 2000 Juha Pöyryjä Juho Paukkunen laski
vat 48:n valtakunnallisessa perinnemaisemainven
toinnissa arvokkaaksi luokitellun niityn perhoset. 
Sandberginpelto oli sekä laji- että yksilömääräisesti pa
ras kohde. Päiväperhosten lajimäärä tässä tutkimukses
sa pellolla oli 37, seuraavaksi parhaasta kohteesta 
Ruotsinpyhtään Nybackan laitumilla tavattiin ’’vain” 30 
lajia.

Itse olen laskenut Sandberginpellon perhosia viitenä ke
sänä osana maatalousympäristön valtakunnallista 
päiväperhosseurantaa. Minun linjani 3700 metrin 
kokonaispituudesta 700 m kulkee Sandberginpellolla. Tällä 
viisi metriä leveällä laskentalinjalla olen laskenut 47 
päiväperhoslajia ja noin 12000 yksilöä. Lajeista ja yksi
löistä valtaosa on laskettu Sandberginpellon perinne- 
maisemaniityltä, vaikka reitin kokonaispituudesta vain 
viidesosa kulkee siellä. Mainittakoon vielä, että reitin alku 
kulkee luomutilan alueella. Kyseessä on siis nykyaikana 
aivan poikkeuksellisen hyvä perhospaikka .

Aluetta on hoidettu viimeisen kymmenen vuoden aikana 
Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen talkootyönä ot
taen huolellisesti huomioon erityisesti perhosten elin
mahdollisuudet. Tämä työ on onnistunut erinomaisesti. 
Lisää talkoolaisia toivoisin ohkolalaisista. Tähän asti 
peltoa on hoidettu pääosin ulkopaikkakuntalaisin voi
min.

Olli Elo
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Jatkoa sivulta 7...

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Toimikunta

1 Jk Minna Makkonen, Maija Vidqvist, Sirkka 
Valkonen
2.1k Hanna Tammi, Arto Niemi
3.1k EijaKeski-Korpela (uskaltaisikojoku soittaaja
tulla Eijan pariksi toimikuntaan 3.1k:lta?)
4.1k Jukka Matero, Riitta Nordgren (’’puhjoht” 050 376 
6428)
5.1k Reetta Ekström (uskaltaisiko joku tulla Reetan 
pariksi 5 Jk:lta?)
6.1k S-L Pirjola, Sari Ylitolva

Pelle Miljoonan konsertti pe 30.1. Ns-talolla - katso 
sivu 3! Lue lisää Ohkolan koulun vanhempaintoimi- 
kunnan kuulumisia sivulta 13.

VPK

Johtokunta

Pj. Juha Halme puh. 0400 710 353
Aki Allonen, Jorma Friman, Rami Lindquist,
Tero Mäenpää ja Jukka Vidgren.

Päällikkö Jaakko Ahokas puh. 0400 438 531.
Sihteeri Arja Alanko puh. 019- 6889 130.

Alkusammutusharjoitteluala7.2. klo 8.30-13 palo- 
tallilla.

Ensiapukurssi ykkönen vpk-laisille, reserviläisille ja 
kyläläisille palotallillamaaliskuun 12.-13. päivänä. Yht. 
10 tuntia. VPK osallistuu kustannuksiin.

Vesi- ja viemäriasiaa

Vesihuollon tiedottamisasiat ovat luettavissa tulevina 
viikkoina paikallislehdissä ja seuraavassa Kyläsanomien 
numerossa. Olemme pyytäneet mm. rakennustarkastaj
alta ohjeita korjausavustusten hakemiseen vanhusten 
ja vammaisten asumistason parantamiseksi, mutta tä
män vuoden ohjeet eivät vielä ole tulleet. Odotamme 
myös Mäntsälän Vedeltä tiedotustilaisuutta ja lehti-in- 
formaatiota niistä kysymyksistä, joihin vielä viime kesä
nä ei ollut antaa selvitystä.

Kyläkokous näistä asioista sekä nyt vesihuolto- 
linjauksen ulkopuolelle jäävien liittymismahdol
lisuuksista myöhemmin pidetään ti 24.2. klo 18.30 Ns- 
talolla.

Eira Andersson

Luistinrata

Nyt kaikki luistelemaan!

Ohkolan koulun luistinrata saatiin luistelukuntoon su 4.1. 
Syksyn aikana tehty kentän perusparannus, jossa kenttä 
asetettiin vaateriin helpotti jäädytys työtä. Mäntsälä 
Trans toi kentälle vuoden vaihteen pakkasilla kolme 
kuormaa vettä pohjaksi. Pintajäädytys oli tarkoitus hoi
taa koulun vesipostista letkuilla, mutta ylläty yllätys vesi- 
posti olikin jäässä. Onneksi kylässä toimii VPK, joten 
pintajäädytys saatiin hoidettua VPK:n säiliöautosta.

Toki kenttä vaatii viikoittaista huoltojäädytystä, joten 
saapas nähdä onnistuuko työ vesipostista letkuilla.. .jos 
ei niin toivottavasti VPK on myös jatkossa valmis autta
maan. Ensi talvena ei tätä jäädy tysongelmaa sitten pitäisi 
enää olla, kun kentän vierelle tulee uusi vesiposti 
kunnollisine paineineen. Tarvitaan vaan innokkaita letkun 
varteen tarttujia!

Valvontarinki toiminnassa

Jo parin vuoden ajan on kentän hoidosta vastannut 
urheiluseuran talkoo väki eli me kyläläiset. Valvontarinkiin 
pääsee mukaan ottamalla yhteyttä viikoittain vaihtuviin 
’’avainhenkilöihin’ ’:
Viikko 1 ja 2 Eija Hynninen puh. 050 593 9683 
Viikko3 Päivi Lindell puh. 019-6889279
Viikko4 TarjaTallberg puh. 0400 992 335 
Viikko5 Tiina Nyqvist puh. 040 773 7857 
Viikkoö JyrkiAronen puh. 0400 514795
Viikko 7 Kari Purmonen puh. 019-6889077
Viikko 8 Riitta Nordgren puh. 050 376 6428
Viikko 9 Jari Kärkkäinen puh. 040 513 6219

Jokaisella vastuuhenkilöllä on jaettavana 10 kpl 
2h 30 min -  3h 30 min valvontavuoroa.

Valvonta-ajat:
Arkisin klo 17-20.30, lauantaisin 12-15 ja 15-18, sunnun
taisin 12-15,15-18ja 18-20.30

Valvojan tehtäviin kuuluu mm.
- Avata parakin ovi
- Puhdista jää laipalla, kolalla ja lapiolla
- Pitää parakki ja vaihtoaitio siistinä
- Valvoa järjestystä kentällä
- Hoitaa tarvittaessa ’’kenttä suljettu” kyltti paikoilleen

Talonpoikaisjärkeä on syytä hommissa käyttää. Läsnä
olo velvoitetta ei ole koko ajaksi, mutta vastuu vuorostasi 
kyllä!

Tavoite on, että tämä yhteinen asioiden hoitaminen tuo 
iloa, liikunnanriemua ja uusia tuttavuuksia sekä yhteisen 
tekemisen voimaa. Tavataan luistinradalla!

Eija Hynninen
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Talviliikuntapaikat kunnossa

OKA.n talviliikuntapaikkojen 
talkooviikonloppu oli 22.-23.11.2003.

Kaukalon pystyttämistalkoot

Aamukahdeksalta ensimmäiset talkoolaiset saapuivat 
koulun pihamaalle mittaamaan kentän paikkaa. Linja- 
lankoja vedettiin ja kulmia laskettiin. Yhdeksän aikaan 
kun muu talkooväki tuli paikalle oli selvää, että miten 
pystytystouhussa edetään. Jokaiselle löytyi oma tehtä
vä. Osa erikoistui laitaelementtien kuljettamiseen, toiset 
elementtien kiinnittämiseen toisiinsa, osa kiinnitti pultteja, 
jotkut kuljettivat laitojen painoja. Talkootarjoamiset tar
vitsivat omat tekijänsä. Koulutoimikunta kustansi tarjoi
lun raaka-aineet.

Iltapäivällä kaukalo sai oikean muotonsa. Lopputyönä 
vielä päätyverkkojen kiinnittäminen sekä vaihtoaition 
siirtäminen paikoilleen. Talkooväen tarkastellessa laito
jen kuntoa todettiin, että kovin on heikot! Erityisesti lai
tojen alareunat olivat niin lahot, että eivät pysy kiekot 
kaukalossa. Lisäksi sieltä täältä puuttui levyjä.

Kunnan kenttäpäällikön kanssa käydyn neuvottelun jäl
keen saimme luvan korjauttaa puutteet. Niinpä kaksi 
timpuria konttasi pari päivää kentän alareunoja ja uudet 
muovilistat ovat tiukasti ruuvattu koko kaukalon mat
kalle. Myös talkootyön kunta korvaa rahallisesti kylämme 
urheiluseuralle.

Talkoisiin osallistui Eija, Jussi ja Juuso Hynninen, Lasse 
Kajander, Mauri Lahti, Vesa Lehmonen, Päivi Lindell, 
Jukka, Janne ja Pirkka Matero, Tiina, Arto, Mika ja Tero 
Nyqvist, VesaPiijola, Jouni ja Janika Tallberg sekä Pentti 
Valkonen.

Lämmin kiitos kaikille mukavasta päivästä. Nauttikaamme 
työmme tuloksesta...

Eija Hynninen

Kuva: Eija Hynninen

Kansanhiihtoladun talkoot

Lunta odotellen...

Kansanhiihtoladulla, joka kiertää keskikylän metsissä ja 
pelloilla, oh marraskuussa talkoot. Tasoitimme latupohjaa 
kuokin ja lapioin nauttien mukavasta yhdessäolosta, 
hyvistä kahveista ja pullista. Meitä oh vanhoja konkareita, 
mutta oli myös uusia innokkaita talkoolaisia. Kiitokset 
maanomistajille, jotka mahdollistatte hiihtoharrastuksen 
ja näin edistätte kyläläisten ja muidenkin terveyttä ja 
kuntoa.

Ladulle on helpointa hiihtää palotallilta tai Aittomäen- 
tieltä, jonka se ylittää. Ladun parhaita puolia on vaihtele- 
va maasto ja kauniit maalaismaisemat sekä pituus, joka 
on n. viisi kilometriä. Postilaatikossa ladun varrella on 
vihko, johon voit kirjoittaa nimesi ja hiihtokilometrisi. 
Keväällä suoritetaan kaikkien hiihtäjien kesken arvonta 
(retkikahvipannu). Paras palkinto on kuitenkin hyvä kun
toja iloinen mieli, jonka saavat kaikki ladulla hiihtävät.

Ns-talolta lähtevä valaistu latu on myös lumen tultua 
hiihdettävissä, lukuun ottamatta metsätöiden aiheutta
maan katkosta. Latukelkka on saatu kuntoon, joten toi
votaan sille kestävyyttä tulevaksi talvikaudeksi!

Vinkki: Parhaita, halvimpia ja hauskimpia lasten kanssa 
yhdessäolon hetkiä ovat esim. sunnuntaiset eväshiihto- 
retket.

Hiihtoterveisin ja näkemisiin ladulla 
Seija-Liisa ja talkoolaiset

ETSINTÄK1JIJLUTUS!

Vuoden 2005 kyläkalenterin suunnittelut ovat jo 
käynnistyneet. Ensi vuoden kuvien aiheena on 
kylän kulkuneuvo, uusi tai vanha. Bensa-, diesel- 
tai kauramoottorilla käyvä. Tuulen-, auringon tai 
ajatuksenvoimalla liikkuva. Mikä laite vaan, mikä 
kulkee eteenpäin. Myös taaksepäin kulkevat huo
mioidaan.
Vuoden 2005 kalenterissa Ohkolan kylän sivu on 
syyskuu. Jos omaat itse jonkun mielenkiintoisen 
kulkuneuvon tai tiedät naapurin omistavan, ota 
yhteyttä puh 050- 37 66 428. Jos kiinnostaa mainos
tila kyseiseltä sivulta, soita samaiseen numeroon.
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Teatteria ja vaellusta

Pikku Pietarin piha Öljymäellä Tänä vuonna Haitille!

Nuorisoseuran ensi kesän näytelmä on Aapelin iki-iha- 
na Pikku Pietarin piha. Ensi-ilta on kesäkuun puolivälis
sä. Siitä on tehty aikanaan elokuva ja sitä on näytelty 
useissa eri teattereissa. Näytelmän juju on siinä, että täm
möisiä Pikku Pietarin pihoja tai kyliä on oikeasti olemas
sa. Niissä eletään arkea iloineen ja suruineen seuraten 
’’rakkaudella” naapurin edesottamuksia.

Pietari, Henry ja Aleksi ovat reippaita, ala-asteilcäisiä 
poikia. Pietarin äiti on kuollut ja isä hankkii elantonsa 
torikaupalla. Henry asuu äitinsä kanssa, mutta Henryllä 
on pikku ongelma, joka liittyy housujen ’’kasteluun”. 
Aleksi kuten muutkin lapset tuovat iloisen ja vauhdik
kaan elämän pihaan, jossa tämän näytelmän tapahtumat 
eletään.

Haijoitukset on aloitettu Nuutin päivänä 13.1.
Uuden vuoden alkajaiseksi sopii jo vanha lause: ’’Vierivä 
kivi ei sammaloidu.”

Ohj aaj a Seij a-Liisa Peltoranta
puh. 040 534 4565 (mieluiten klo 16 jälkeen)

Vuosi on vaihtunut ja taas on uusi vaellusvuosi. Tänä 
vuonna tehdään Ohkolan Nuorisoseuran järjestyk
sessään kymmes vaellus. Ensimmäinen Ns:n vaellushan 
järjestettiin 1995 Kuusamoon. Viime vuotisen vaelluk
sen päätöstilaisuudessa äänestettiin tämän vuoden koh
teista. Ehdolla oli useampi eri tahoilta tullut ehdotus. Yli
voimaisesti halutuimmaksi kohteeksi äänestettiin tunturi- 
retki Haitille. Lähtö jälleen Kilpisjärveltä, viimevuotiseen 
tapaan. Koko retkelle tietenkin lähdetään jälleen 
Ohkolasta klo 04.

Haiti on Suomen korkein tunturi ja juhlavaa tietenkin oli
si sen valtaaminen. Varsinkin näin kymmenvuotis vael- 
luksen m erkiksi. Juhlavaelluksesta ei taideta 
uskaltaa puhua. Kokemukset edellisestä, siis viisivuotis- 
juhlavaelluksesta on liian hyvin muistissa. Taitaa vielä
kin jossain olla märkiä kamppeita sen retken jäljiltä!

Ensimmäinen vaelluspalaveri on su 8.2. klo 19 Ns-talol- 
la. Kutsumme kaikki vaelluksesta kiinnostuneet paikalle 
päättämään vaellusajankohdasta, majoituksista ym. mat
kaan liittyvästä.

Tarinateatteria Ns-talolla 
to 29.1 klo 18.30

Tarinateatteri on yksi osallistavan teatterin muoto, jossa 
myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua esityksen kul
kuun. Esitys perustuu yksittäisten katsojien kertomiin 
lyhyisiin tarinoihin, jotka esitetään kerrotun tarinan ja 
improvisaation yhdistelmänä. Katsojilla on siis mahdol
lisuus nähdä tarinoita elävästä eläm ästä lavalla 
esitettyinä, näyttelijöiden tulkinnan muokkaamina. 
Näyttelijälle tuo oman jännityksensä se, että esityksen 
kulku on ennalta arvaamaton ja jokainen esitys on ensi- 
ilta uusine tarinoineen.

Tarinan kertojille jännitystä luo puolestaan se, että laval
la näkee jonkin pienen palasen omasta elämästä, kerrotun 
tarinan pohjalta. Yleisöä ei kuitenkaan velvoiteta mukaan, 
joten niin halutessaan, esityksestä voi nauttia myös vain 
katsojan roolissa.

Näyttelijät ja  ohjaajat ovat Järvenpään Seurakunta- 
opiston teatteri- ja draamatyönlinjan opiskelijoita Järven
päästä. Opiskelijajoukosta löytyy myös kaksi Ohkolan 
omaa näy ttelij ää, Ville Torvinen j a Minna Linna.

Tervetuloa katsomaan ja kokemaan ! Liput 5,-/hlö

Maastossa tulemme yöpymään 4 yötä ja kaksi jossain 
sopivassa paikassa, ties vaikka hotellissa. Varsinkin näin 
merkki vuonna.

Korostamme ettei Sinulla tarvitse olla aiempaa vaellus- 
kokemusta. Myös vaelluksella tarvittavia välineitä on 
mahdollisuus vuokrata/lainata. Ohkolan Nuorisoseuran 
vaellusperheeseen on helppo tulla mukaan. Ikähaitari on 
ollut n. 8 - 67 v. aikaisimmilla retkillä. Lapsilla pitää olla 
huoltaj a mukana, kuten Intolla j a Tapiollakin!

Lisätietoja Tapio Rantanen puh. 
0407672942.

Terveisin vetoremmi; 
uimaopettajat ja kulinaristit 
Tapio ja Into

Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri 30 v

Kalevan Nuorten Uudenmaan piirin 30-vuotisjuhlia juh
litaan Nurmijärvellä Maaningan koululla 24.-25.4. Varaa 
jo nyt aika kalenteriisi. Viikonloppu on tarkoitettu kaikille 
Kalevan Nuorille eli Ohkolan nuorisoseuran lapsi- ja 
nuorisojäsenille. Viikonloppu koostuu mukavasta ohjel
masta, on erilaisia työpajoja leipomisesta tanssiin. Pää
juhla on su klo 14 ja  siinä esiintyy mm. Ohkolan 
Sirkuskola.
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Vanhempaintoimikuntien tervehdykset

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan 
terveiset

Pitkä ja tosissaan piiiiitkä ja ankea syksy on takana ja 
toivottavasti nyt lehden ilmestyessä on jo lumi tullut. 
On tuntunut siltä jo monena vuonna, että syksy on aina 
vaan pitempi ajanjakso vuodessa ja viime vuonna se oli 
jo sitten lehdessäkin; talventulo on siirtynyt marraskuun 
alusta (-70-luvulta) tammikuun alkuun. Ja missä lienee 30 
vuoden päästä!

Ohkolan oman kylän Sirkuskola esiintyi Ohkolan koulu
laisille 12.12. koulupäivän aikana. Sirkuslaiset ovat jo val
miita esiintyjiä eikä jännitys ole enää aivan niin käsin 
kosketeltavaa kuin ensimmäisissä esiintymisissä, mutta 
omalle koululle esiintyminen oli sentäs aika kova juttu. 
Esitys vietiin kuitenkin läpi esiintymiskokemuksen tuo
malla varmuudella. Opettajat ja oppilaat olivat tyytyväi
siä näkemäänsä. Kiiteltiin ja toivottiin tervetulleiksi uu
destaan. Kiitos iloa pursuavasta esityksestä!!

Viime kokouksien ajan on toimikunnassa pähkäilty seu- 
raavien asioiden kanssa; heijasteliivit, kyläkalenterit, 
joulumyyjäiset ja Pelle Miljoonan konsertti.

Paikallislehdessä oli syksyllä juttu, että LASTEN APU 
RY on kerännyt rahaa paikallisista yrityksistä ja lahjoit
tanut heijasteliivit kunnan päiväkotilapsille. Samaisen 
yhdistyksen nettisivuilla kuitenkin ilmoitetaan, että liivejä 
lahjoitetaan myös ala-asteiden koululaisille. Koska 
Ohkolan koululle ei tällaista lahjoitusta kuulunut, otti 
toimikunnan jäsen asiakseen selvittää, että mihin on 
Ohkolan koulun liivit jääneet. Vastaus oli, että koululais
ten liivit jaetaan kuulemma ensi syksynä. Näin onnek
kaasti kun on, niin toimikunta jättää asian heidän huos
taansa.

Kyläkalentereita on myyty aivan mahtavasti. Noin 500 
kpltta. Kompastuskivi oli tänä vuonna siinä, että kaikki 
koululaiset eivät saaneet tiedotetta kalentereitten ilmes
tymisestä samana päivänä ja ahkerimmat olivat jo myy
neet kymmeniä, kun osa vasta sai kalenteritiedotteen 
kotia. Tähän ongelmaan tullaan puuttumaan jatkossa. 
Eniten myi jälleen kerran Lindellin Teija; 170 kpltta! Seu- 
raaviksi eniten myivät Kolarin sisarukset, Laura ja Roo
pe, sekä Netta Savela. Kaikki noin 30 kalenterin 
panostuksella. Toimikunta kiittää vielä kerran ja on muis
tanut heitä jokaista nipulla joulukortteja.

Joulumyyjäisiin pyydettiin apua vanhemmilta ja sitä 
myös saatiin, jälleen kerran. KIITOS! 200 arpaa saatiin 
myytyä n. 20 minuutissa. Kuhina oli aikamoinen vaikka 
aluksi tuntui, että joululauluja ei ollut laulamassa kuin 
60-70 ääntä.

Kevään tapahtumia tulee olemaan kylpyläreissu Fors
san Vesihelmeen ja Kahvikonsertti.

Lumentuloa toivotellen,
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan pistä 
Riitta Nordgren

Hyökännummen koulun kuulumisia

Aloittaessamme Hyökännummen koulun historian en
simmäistä kevätlukukautta, käännämme lehteä taakse
päin ja kurkistamme menneeseen syksyyn.

Toimintansa koulu aloitti hieman keskeneräisenä, mutta 
sehän ei haitannut meitä vanhempia eikä oppilaita. Ja 
hyvin näyttivät rakennusmiehetkin sopeutuvan oppilai
den keskelle. Pihan telineet ovat ahkerassa käytössä ja 
juuri ennen pakkasia tehdyt istutukset pystyssä.

Syksyn aikana järjestettiin vanhemmille liikenneilta, mis
sä puututtiin koulutien ongelmakohtiin ja mietittiin kei
noja turvallisempaan koulumatkaan. Tilaisuuden 
kahvituksesta vastasi vanhempaintoimikunta, mihin on 
valittu 2 edustajaa joka luokalta.

VTK sai Ohkolan koululta pesämunaksi 1000 e ja saman 
verran toimikunta päätti pienen keskustelun jälkeen lah
joittaa koulun kukkasomisteisiin. Rahoja riitti vielä 
Sirkuskolan esitykseen, josta saivat nauttia koko koulun 
oppilaat.

Lukukausi huipentui historialliseen joulujuhlaan. Seiniä 
koristivat oppilaiden luomukset ja kauniisti koristellut 
kuuset virittivät joulun tunnelmaan. Ulkona puhaltava 
kylmä viima unohtui salin lämpimässä. Varmasti kaikki 
tempautuivat mukaan joulun satuun, joka kulki oppilai
den matkassa taidokkaasti luokasta toiseen. Uskoisin, 
että monesta hellyttävin oli eskareiden ja 6. luokkalaisten 
yhteisesitys, vaikka pieniä eskarilaisia varmasti jännitti 
ihan kamalasti (ainakin yhtä paljon kuin äitiä, joka liikuttui 
kyyneliin), antauduttiin näytelmään täydellä sydämellä.

Keväällä VTK on suunnitellut myyjäisiä ja paljon muka
vaa ulkoilun merkeissä. Näistähän me haluamme kertoa 
teille lisää seuraavassa numerossa valokuvien kera.

Kielo Honkaniemi VTK:n puolesta
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Kyläläisiltä kyläläisille

Anagrammeja Vanhat kartat

Edessäsi on kuvitteellinen Mäntsälän kunnanvaltuus
ton kokous 80-luvun loppupuolelta, jolloin lama alkoi jo 
kouraista kuntiakin. Tekstissä esiintyy lihavoituna jokin 
valtuuston jäsen tai muu korkeassa virassa oleva kun
nan henkilö kyseisenä aikana. Lihavoidut nimet ovat 
anagrammeja, jotka sinun tulisi selvittää.
Terävää pohdiskelua!

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

’’Tämänkertaisessa kokouksessa meidän on jälleen saa
tava aikaan uusia säästöjä budjettiin; onko ehdotuksia?”

’’Ehdottaisin supistuksia virkamiesten ja kunnan työn
tekijöiden aterioihin”, sanoo eräs valtuutettu.

Kyllä ihminen sitten osaa keksiä kaikenlaisia harrastuk
sia itselleen... Minun päässäni on jo kauan pesinyt aja
tus tutkia Ohkolan kylän kehityskaarta, lähinnä sen van
hojen talojen historiaa. Nyt ajatuksesta siis on tullut suun
nitelma ja idea kypsynyt melkein teon partaalle.

Lähtökohtana oli/ on Mikkolan ullakolta toissa vuoden 
suursiivouksen aikaan löytämäni kartta, ’’Ohkolan kylän 
tilukset” vuodelta 1787. Siis isojaon aikoja, jolloin 
Timotheus Winter Samuel Brotheruksen kartoitusten 
pohjalta piirsi kartat, joita pidettiin lähtökohtina jakoa 
suunniteltaessa. Tämä löytö antoi ajatuksilleni konkreet
tisemman muodon, etenkin koska sen jälkeen olen löytä
nyt monta pienempää karttaa. Kaikki koskevat tavalla tai 
toisella isojakoa ja sen jälkeisiä ns. tilusvaihtoja.

’’Vastustan!” huutaa toinen valtuutettu. ’’Ajatko kokkia 
pois virasta tällä ehdotuksella?”

’’Arikin syö velin tuon ehdotuksen jälkeen”, toteaajoku 
valtuutettu.

Yksi valtuutettu esittää supistuksia parturi kuluihin.

”En kannata”, sanoo eräs. ’’Ystäväni Ailin hilse on niin 
paha, ettemme voi vähentää parturikäyntejä.”

Muutaman lyhyen puheenvuoron jälkeen puheenjohta
ja päättää kokouksen.

Eräs henkilö lehteriltä toteaa vieressä istuvalle ’’Koskiko 
lama myös puheenvuoroja, kun ne olivat noin lyhyitä?”

Oikeat vastaukset Ns-talon postilaatikkoon tunnuksella 
’’Anagrammeja” 15.2. mennessä. Oikein vastanneiden 
kesken arvon Vi kg kahvia.

Terv. VesaPirjola

Myydään

Vauvan jumppalelu, vähänkäytetty 15 €.
Lasten punainen kerrossänky, patjoilla, hp. 20 €. 
Myydään tyttöjen luistimia koot 25 ja 29, 5 €  pari. 
Punaisia huopatossuja alle kouluikäisille, 5 €  pari.

Puh. 0503766428

Jotta pääsisin vauhtiin (en vielä tiedä minkä muodon tämä 
’’työ” lopullisesti saa, mutta jostakin on aloitettava) voi
sin tietenkin lähteä suoraan johonkin valtakunnalliseen 
arkistoon ja pyytää saada eteeni kaikki kyläämme koske
vat vanhat kartat ja paperit. Tämä olikin suunnitelmani, 
siihen päivään saakka, kun istuin Latostenmaan Sadun 
luona kahvilla, ja hän näytti minulle karttaa, jonka oli 
löytänyt Yrjölästä. Tilusvaihto-kartta!

Tästä alkoi uusi ajatusvirta: Monessakohan talossa; kel
larissa, ullakolla, liiterissä, kaapin pimeimmässä nurkas
sa lojuu näitä vanhoja karttoja? Vaarassa jonakin päivä
nä löytyä ja joutua vaikka kokolle, koska niitä ei ymmär
retä. .. Nämä tilusvaihtoja koskevat kartat ovat siinä mie
lessä vaikeat ’’lukea”, koska niistä ei ilmene MISSÄ jo
kin ’’niittu” on sijainnut. (Jos samalla löytää ison kartan, 
sellaisen, joka minun pölyisiin käsiini joutui, niin siitä 
sen näkee).

Pitkän esipuheen jälkeen tulen siis asiaani:
Jos näitä karttoja on olemassa tai löytyy, niin pyytäisin 
saada katsoa niitä, ja mahdollisesti ottaa niistä kopiot! 
Sama tietenkin koskee kaikkia vanhoja tähän asiaan liit
tyviä dokumentteja, pöytäkirjoja ym.

Laura Buttler 
Arolan Kylätie 777 
04530 OHKOLA 
puh. 019-6889 051

14



HUONE! gTOMEDIA

OLETKO MYYMÄSSÄ TAI
OSTAMASSA ASUNTOA?

Ota yhteyttä!
Sarianna Peltomäki 040 300 4322

Myös asunnot Espanjassa kauttamme

A  &  T  L a i n i o

- soratoimitukset
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 559 / Marko

K A S T E L L I  TA LO M Y Y N T I

Tapio Rantanen, Ohkola  
puh. 040 767 2942  

SOITA!

KASTELLI
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  KOTI

Parturi-Kampaamo

HIUSHUONE
Vanha Valtatie 208 
04500 Kellokoski 
puh. (09) 284 325

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja  hiekoituskaiusto

Kari Säijälä 0400 499 614

i y )  x

"Minun jalkani 6 viikkoa sitten!”

Onneksi on Veritaksen A  
sairauskuluvakuutus! 'wk
V entas-vala iu  tu k s e t  pai kkaku n mailasi 
v ä littä ä  K eski-U udenm aan vakuu tus
palvelu Kari Peussa  puh. 050 529 0038

VERI TAS * Vakuutukset
•  Rahastotwww.veritas.ft

TIUT0IMIST0PALVELUT
PIENYRITYKSILLE:

-JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
- HELPOSTI, NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
-  MYÖS ASIAKKAAN LUONA
- NEUVONTAPALVELUT
-Y L 1 1 0 VUODEN KOKEMUKSELLA 
Soita ja Sovi Tapaaminen -  Se kannattaa!

JÄRVENPÄÄN LASKENTAKESKUS OY
5,04260 Kerava, Pia Mörk 040-528 1068, Taina Kivi 050-597 5568

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI M ER K IT  24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 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/TUUSULA
Asema 1066 4500 
Lähitaksi 0100 7500

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

Senttimetri O y Timo Antikainen
■ rakentaa ja  saneeraa 0400 476 035
Millimerkki O y Anne Silander
'  ko tisiivoukset 040 558 4493

www.millimerkki.com
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ

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

http://www.veritas.ft
http://www.millimerkki.com


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 4 9 1 5 2 9 /K ari 

040 542 6383/J a n i

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

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

MEERIN PITOPALVELU

ä
 019-6883 114 

0400-903 287 
P u u s te ll in tie  10 
04660 N U M M IN E N

Rosenqvistin M onitoim ipalvelu Ay

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

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

Avoinna: Ma-to 9-1 £ 
Pe 10-19, la 8-14

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
0400 920 746 /  019-688 9027  

TARKISTA TURVASI! Pyydä tarjous!

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

KAUN EUSH O ITO LA KELLOKOSKELLA

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
INNA MIETTUNEN 

Kasvo-, jalka-, käsi- ja  vartalohoidot jne.
Käytettävissä myös solarium 

Maskeeraukset, häämeikit ja  kampaukset, 
tyyliohjausta

Ajanvaraukset 040 560 7496
Vanha Valtatie 206 04500 KELLOKOSKI

TA K SI) I lk k a  J u v o n e n
g C S l y  OHKOLA

1 + 8
h e n k i l ö n

a u t o

,̂019) 6889 140 
0400 304 676

\  Tarvitsetko
US§ 1  ̂  Tilausliikennepalvelua?

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

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

In to  Saarinen  ja  A rto  P eltom äki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma-peklo 8.00 -16.00 
Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

/ ^ 3 r \

Kosfeifeello Oy
oasoo kellokoski

puh. (09) 284 570
Kello- ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden 

erikoisliike. Luotamme laatuun!

PUU SEPÄN TYÖ T-SAU N AT-PO RTAAT-YM S

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


