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Kesän tapahtumat lähestyvät

Hirvenhiihto onnistui

Vastaa kyläkyselyyn



-Pääkirjoitus-

Runsasluminen kaunis talvi on houkutellut ihmiset talviurheilun pariin. 
Murtomaahiihto on saanut uusia harrastajia. Hiihtotaito onkin suomalaisille ikään 
kuin kansalaisvelvollisuus. Talviset tapahtumat mm. Hirvenhiihto, laskiaisrieha ja 

lukuisat hiihtokilpailut ovat onnistuneet mukavasti. Latuverkosto on ollut tänä 
talvena lähes koko kylän kattava - kiitos Hirvenhiihtolaturetkelle sekä uusille 

latulinjauksille, joita urheiluseuran toimesta on kylään raivattu.
Hyökännummestakin on lyhyt matka laduille.

Tietoa siitä, missä ja minne ja miten pitkiä ladut ovat olisi varmasti moni 
kaivannut, mutta kysyvähän ei ladulta eksy - ja tässä ollaan jälleen 

“kyläkysymyksen” äärellä, kuka tekee? Aasinsiltana tähän asiaan toivotaankin 
vastauksia teiltä hyvät kyläläiset kyläkyselyn muodossa, joka jaetaan tämän 
lehden liitteenä. Kyselyllä toivotaan saatavan aivan jokaisen - myös lasten - 

mielipiteet ja toiveet kuuluville. Kyselyn tulokset ovat pohjana kyläsuunnitelman 
laatimiselle. Mäntsälän kylät ry.n moottoroiman on tämä touhu lähtenyt liikkeelle.

Asiasta lisää lehden sisäsivuilla.
Täm än lehden kokoaminenkin on mukava tapa tutustua kylän asioihin... varsinkin, 

jos olet kiinnostunut juttujen kirjoittamisesta, mielipiteittesi julkistamisesta, 
valokuvaamisesta, taittotyön tekemisestä, postin jakamisesta tai vaikka 

painotyöstä, ota yhteyksiä lehden tämänhetkisiin laatijoihin. Tämän lehden 
sisäsivujen taitto on nyt tehty kylän omin voimin. Mahdollista se on jatkossakin, 

sillä OKA on hankkinut ATK-Laitteet, jotka sijoitetaan seurantalolle, kunhan 
“toimisto” saadaan kalustettua. Myös Ohkolan koulu lähtee mukaan lehden 

tekemiseen siten, että jo seuraavassa numerossa on koulun oma sivu. Oppilaat 
kokoavat sivun valinnaisaine tunneilla.

Aurinkoista kevättä toivoo Eija, Irene, Tarja ja Matti

Lehti ilmestyy:
Toukokuussa 1999 
Syyskuussa 1999 
Marraskuussa 1999 
Tammikuussa 2000

Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä:
Eija Hynninen puh. 019-688 9055 
Matti Karmaa puh. 0400-311462 
Irene Saalamo puh. 019-688 9085 
Tarja Tallberg puh. 019-6889335

llmoitushinnat:
40mk/lehti, vakiokoko 4 riviä 
150mk/vuosi
250mk/vuosi logoilmoitus 
150mk -1/2 sivun ilmoitus 
300mk kokosivun ilmoitus

Huom! Ilmoitusaineisto jätettävä toimitukselle aina kyseisen kuukauden 5:een päivään mennessä. 
Ilmoitusaineistoa voi myös toimittaa Ohkolan kyläkauppaan kylätoimikunnan aloittelaatikkoon,
Kirjoita kuoreen Ohkolan kyläsanomat ja yhteystiedot.”Kympin rivit” otetaan vastaan kyläkaupan kassalla.

Lehden taittotyö: Kansi ja takasivu Graafinen suunnitelu Tart Oy.Mäntsälä. Sisäsivut Eija, Matti, Irene, Tarja. Painotyö: Sumiloffset, Pukkila 1999



Hirvenhiihto hiihdettiin  
sunnuntaina 28.2.1999
Ohkolassa järjestettiin monen vähälumisen tal
ven jälkeen Hirvenhiihto-tapahtuma. Hiihtoa oli 
suunniteltu jo monena talvena, mutta valitetta
vasti lumen puuttuessa se on aina jouduttu pe
rumaan. Nyt lunta kuitenkin oli tarjolla yllin- 
kyllin. Tapahtumaan osallistui 70 hiihtäjää, 
joista 15 oli Ohkolalaisia, kaukaisin hiihtäjä oli 
kotoisin Malesiasta ja hänelle kokemus oli var
masti ikimuistoinen.
Ilma oli tapahtuma päivänä huono ja tuuli pu- 
halsikin latuja umpeen sellaisella voimalla, että 
matkaa juoduttiin lyhentämään alkuperäisestä 
30 km 22,5 km, mutta tällä ilmalla jokainen 
maaliin saapunut voi todeta hiihtäneensä. Eri
tyisen huiman urakan tekivät ne muutamat ensi
kertalaiset nuoret hiihtäjät, jotka ladulle olivat 
lähteneet. Hiihdon kunniaksi jokaiselle osallis
tujalle jaettiin hienot Hirvenhiihto-mitalit. Ta
pahtuman järjestelyt olivat erinomaiset ja suu
rempikin määrä olisi hiihtäjiä ladulle mahtunut. 
Toivottavasti myös ensi vuonna lunta riittää ja 
yhä useampi pääsee mukaan ladulle. Ja vaikka 
Hirvenhiihto ei olekaan mikään kilpahiihto, 
niin tässä vielä tulokset kolmen parhaan sekä 
kaikkien Ohkolalaisten osalta.
1 Johannes Vaakanainen, Tuusula 1.26.45, 2.Mauri 
Matikainen, Tuusula 1.26.45,5, 3.011i-Pekka Silver- 
huth, Helsinki 1.33.23, 12Juho Tossavainen 
1.50.08,5, 17.Heikki Sikiö 1.56.38, 28.Ritva Aunola 
2.05.47, 42.Tapani Rautasuo 2.23.25, 43.Pekka Pel
toranta 2.26.28, 44Janne Eerola 2.26.43, 47Jani 
Salminen 2.27.53, 55.Ari Lehto 2.38.01, 57.Lasse 
Peltoranta 2.46.55, 58.Mikko Nieminen 2.46.57, 
59.1mppa Ryynänen 2.50.37, 62.Mika Saalamo 
3.39.17, 63.Marko Saalamo 3.48.17, 64.Marjatta 
Nieminen 4.03.30, 66.Seija-Liisa Peltoranta 4.03.35.

Suuri kiitos vielä kerran kaikille tapahtuman tekijöille ja
erikoiskiitos Keijo Säijälälle, joka on jaksanut vuodesta
toiseen pitää yllä Hirvenhiihdon perinnettä.
KIITOS II! Ohkolan Oka

Marianpäivänä...
Ohkolassa oli Marianpäivänä vilkasta. Sen li
säksi, että oli eduskuntavaalien äänestyspäivä. 
Kylällä järjestettiin perinteinen Tienpuoli-tapah- 
tuma, johon pystyi monen vähälumisen talven 
jälkeen osallistumaan myös hiihtäen ja noin kol
mannes osallistujista käyttikin tilaisuuden hy
väkseen. Osallistujia oli noin 130 , ja jo “perin
teiseen” tapaan Itä vei voiton jälleen omalle 
puolelleen.
Ohkolan Oka juhli myös omaa 60-vuotis taival
taan tarjoamalla kahvia ja täytekakkua seuranta
lolla päivän aikana. Juhlavuotensa Oka aikoo 
viettää rauhallisesti, niin sanotusti työn merkeis
sä. Päivän aikana Oka kiitti myös pitkäaikaisia 
toimihenkilökään Liisa Hannulaa, Marja-Liisa 
Pöyhöstä ja Keijo Säijälää siitä työstä, jonka he 
vuosien saatossa ovat seuran eteen tehneet. Päi
vän aikana käytiin myös Okan mestaruuskilpailu 
hiihdossa, osallistujia oli suhteellisen vähän ja 
useimmissa sarjoissa jo osallistuminen oikeutti 
mestaruuteen. Oka toivookin tulevina talvina 
paljon lunta ja hiihdon elpymistä entiselle tasol
leen, onhan joskus aikaisemmin osallistujia ollut 
moninkertainen määrä. Tulokset kaikkien osal
listujien osalta on nähtävissä kylän ilmoitustau
luilla.

Ohkolan Okan kevätkokous Ohkolan nuo
risoseurantalolla ke 14.4.1999 klo 19.00 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! Ohkolan Oka



OHKOLAN NUORISOSEURA

Satavuotisjuhlavuoden tapahtumia:
Lasten Toimintaviikko 1-8.3.1999
Ohkolan koulu ja nuorisoseura tekivät yhteistyö
tä Kalevala 150 v. teeman ympärillä.

Perinneruoka 
iltapäivän karjalan
piirakka talkoisiin 
osallistui 26 lasta ja  
7 aikuista. Jokainen 
kävi läpi kaikki 
työvaiheet ja  piira
koita syntyi.

Tiistai ja keskiviikko olivat tanssin päiviä. Kan
santanssin opettaja Timo Saari piti 
tanssitunnin jokaiselle luokalle. Tanssi sai in
nostuneen vastaanoton. Yhteistyö koulun 
kanssa tiivistynee siten, että ehkä kansantanssi 
on ensi vuoden uusi valinnaisaine!

Lasten kansan- 
tanssiiyhmä 
“Villet ja  
Veerat” Hollo
lan Nuorisoseu
rasta vieraili 
koululla.

Liikuntasali täyttyi Ohkolan ja Arolan koulun 
oppilaista.Konsertti oli kaunista katsottavaa...

...taitavaa tanssia.

Kalevalaisten 
laulujen, tanssien ja  
soittimien ihmeisiin 
ohjasi Maija 
Kärkinen ja  Jussi 
Hynninen.

Kuvataide-iltapäivän aikana valmisteltiin taide- 
mobilea, joka tullaan sijoittamaan seuratalon 
eteiseen. Teos kuvastaa 100-vuotiaan nuoriso
seuran tekeviä käsiä vuodenaikojen vaihtuessa 
kauniissa Suomen maassa. Moottorina tekemi
seen toimi Anna Tapper.

Lauantaina teatterileiri kokosi 15 lasta seurata
lolle. Ohjaajina Jyri Vartiainen ja Hanna Oks
man.

Jutturinki 
meneillään 
kodassa... 
Oli kiva 
päivä !

Nuorisoseurahiihdot päättivät toimintaviikon. 
Ohkola voitti kiertopalkinnon vuodeksi 
itselleen. Hyvän vastuksen antoivat Pukkila, 
Röykän-Leppälammen sekä Munkkivuoren 
Nuorisoseurat.



OHKOLAN NUORISOSEURA
Tulevia tapahtumia

Yö-vaellus Kivilasnmim maastoon
1.-2.5.1999 lähtö klo 14.00 Seurantalolta. 
Kokoonnumme seurantalolla 19.4.-99 klo 
19.00 jolloin ilmoittautumiset retkelle.
Tule kokemaan vaelluksen viehätys! 
HUOM! Retki on ilmainen ellet osta eväitä!

Ä itie n p ä ivä ju h la a  
vietetään seurata
lolla torstaina 6.5. il- 
takahvitilaisuutena.

Öljymäen kesäteatterissa esitetään 
Maiju Lassilan Nuori Mylläri

Emsi-llta 18.6. klo 19
19.6. klo 19
20.6. klo 16

1. juhannus pv. 26.6. klo 19
2. juhannus pv. 27.6. klo 16

30.6. klo 19

Rooleissa on oman kylän nuoria ja “vanhoja” 
harrastajia.Teatteria tehdään työryhmänä, jossa 
ohjauksesta vastaa Tapio Rantanen apunaa Lau
ra Pape-Buttler. Musiikista vastaa Tapani Rau
tasuo, lauluista Riitta Wulff-Mäkelä, tansseista 
Jussi Hynninen, puvuista Anna-Maija Kajander, 
rakennustöistä Jukka Tapper ja markkinoinnista 
Karita Laisi p.688 9151 ja 
Päivi Lindell p.6889279 
Aikavälille 18.6-30.6 on sovittavissa lisäksi ti- 
lausnäytöksiä.

Uudenmaan ja Etelä-Hämeen nuorisoseurojen 
järjestämä
Kesäleiri 19-23.6 Asikkalassa Suivalasi 
leirikeskuksessa.

Leiri on suunnattu 10-15 vuotiaille . Teemoina 
leirillä on seikkailu, larppaus, kädentaidot, 
luonnossa oleminen. Telttamajoitus.
Leirin hinta 500 mk.
Ilmoittautumiset 25/4 mennessä Arja Pitkäselle 
p. 6889240 (klo 12-17)
Leiri-info seuratalolla ma 19/4 klo 17.

Lasten Kalenaf 10-13.6.1999 Lappeen
rannassa
Ohkolan nuorisoseurasta järjestetään yhteinen 
kesämatka Lappeenrannan Kalenoihin, 
jotka ovat musiikkia, tanssia, teatteria, eloku
via, diskoja, toimintapajoja, kansainvälisyyttä, 
tapahtumia...
Lähdemme mukaan seuraamaan tapahtumaa, 
joten osallistua voi vaikkei olisikaan käynyt 
tanhu- tai teatterkerhossa. Lisätietoja seuriksel- 
la Knuutiset lehdestä. Osanottajapaketin 
hinta on 460 mk. Sitovat ilmoittautumiset Ei
jalle viimeistään pe 9/4 p. 6889055.
Matkaan lähtevä ryhmä kokoontuu seuratalolla 
ma 12/4 klo 17.

Kalenatti Katti 
kutsuu lasten 
Kalenoihin 
Lappeenran
taan.

Ohkolan Nuorisoseura etsii työntekijää, 
jonka pääasiallinen työ olisi seuratalosta ja 
Öljymäen kesäteatterista huolehtiminen. 
Mm siivous, varauspäiväkirja-asiat, seura- 
talon esittely, markkinointi.
Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä ja 
kiinnostusta nuorisoseuratyötä kohtaan. 
Viikoittainen työaika 15-20 tuntia, osittain 
myös viikonlopputyötä.
Kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset 
pyydetään lähettämään 15/4 mennessä seu
ran pj. Helena Partaselle, joka myös antaa 
lisätietoja asiasta p. 0500-460779. os. Kal- 
loiniementie 11, 04530 OHKOLA. Myös 
muita ehdotuksia asian järjestämiseksi voi 
toimittaa kirjallisesti.

JOHTOKUNTA



Mäntsälän kylät ry

Ohkolan kyläsuunnitelma Terveisiä kunnasta

Mäntsälän Kylät ry alulle laittama “Toimivat 
kylät”- hanke esiteltiin Ohkolalaisille torstaina 
18.3 koululla ja 24.3 Hyökännummelaisille seu
rakunnan kerhotalolla. Hankepäällikkö Anja 
Kosonen esitteli Mäntsälän kylät ry:n toimintaa 
ja taustoja.
Mäntsälän kylät ry perustettiin 1998 syyspuo
lella ja tarkoitus tällä yhdistyksellä on “Toimi
vat Kylät” -hankkeen nimellä käynnistää kylä
suunnitelman tekeminen eri kylissä Mäntsälän 
alueella.
Oman kylän kyläsuunnitelman tarkoituksena on 
kirjata olemassa olevat toiminnat ja palvelut. 
Samalla kartoitetaan kylän osalta muutostarpeet 
ja kehitystoiveet. Tavoitteisiin kuuluvat myös 
kyläympäristön tarkastelu asumisviihtyvyyden 
ja kulttuurimaisen säilymisen kannalta. Kylä- 
suunnitelman tekemisen ohella tavoitellaan yh
teistyötä eri yhdistysten, kylätoimikuntien ja 
seurojen välillä sekä aktivoidaan asukkaita eri
laisiin toimintoihin.
Kyläsuunnitelman tekemisen tärkeyttä korostaa 
se, että tällöin kylällä on selkeä päämäärä, on 
helpompi suunnitella hankkeita ja suunnitelman 
toteuttamisen yhteydessä voidaan löytää uusia 
toimintaideoita. Lisäksi kyläsuunnitelma on pe
rusta hankerahotuksille, valtio-osuuksien pie
nentyessä on kunnalla vähemmän mahdolli
suuksia osallistua kylien hankkeisiin. Tällöin 
rahoitusta on haettavissa joko kansallisista tai 
EU-varoista. Jotta hankkeet olisivat uskottavia 
myös ministeriön näkövinkkelistä- tarvitaan ky
läsuunnitelma.
Jokaiselle Ohkolan ja Hyökännummen talou
delle jaetaan tämän kyläsanomien mukana ky
sely joka on pohjana kyläsuunniteman laatimi
seksi. On tärkeää, että taloudet täyttävät kyse
lyn ja palauttaisivat sen. Kysely palautetaan 
Ohkolassa kylätoimikunnan aloitelaatikkoon 
kyläkaupalle ja Hyökännummella Karmaan 
postilaatikkoon osoitteessa Suotie 2.
Ohkolan Kyläkokouksessa päätettiin kyläsuun- 
nittelma laatia kolmen työryhmän turvin.
1.Kulttuuri ja vapaa-aika, 2.Ympäristö, 3 Palve
lut ja elinkeino. Hyökännummessa ovat ryhmät 
vielä avoimet. Jos olet kiinnostunut työryhmä 
työskentelystä Hyökännummella voit ilmoittau
tua Matti Kunnaalle. Loppuraportit ja kylä- 
suunnitelman esitteleminen sijoittuu loppuvuo
teen lokakuulle.

Kyläkokouksessa oli myös mukana kunnanin- 
sinööri Pekka Savolainen. Hän kertoi kyläläisiä 
kiinnostavia asioita.
Ehnroosin koululta siirretään tämän vuoden ku
luessa viipalekoulu Ohkolaan. Hyökännummen 
koulurakennus on budjetoitu vuosille 2001- 
2002. Rakentaminen alkanee 2001. 
Kevyeenliikenteen väylä Hyökännummi-Ohko- 
la on sijoitettu Tielaitoksen suunnitelmissa vuo
delle 2000. Rakennussuunnitelmat sijoittuvat 
1999 alkupuolelle.
Ohkolan vesihuollossa on tarpeet kartoitettuja 
suunnitelma on sijoitettu Uudenmaan Ympäris
töpiirin ohjelmaan vuodelle 2000. Vesiputki ra
kennetaan ensimmäisenä vaiheena Seurojenta
lolle asti.
Keravanjärven ristyksen bussipysäkki saa ka
toksen kevään aikana.

Matti Karmaa

Turkkulaist huumori!

Miten on Harald Hirmuinen turunmurteel- 
la? Haaraalt Nii paal kauhee.

Mitä lukee turkulaisten liikenneympyräs
sä? Enintäs kymmene varvi.



Saviahon päiväkoti

Savipakan 
päiväkoti on 
uusien tilo
jen myötä 
saanut myös 
uuden ni
men.

Uudelleen nimeäminen perustuu mm. siihen 
että Savipakka on tilan nimi jossa päiväkoti 
ennen sijaitsi eikä se päiväkodin muuton myötä 
siirry mukana. Uuden nimen takaa löytyvät 
myös sekä talon arkkitehdin Mikko Ahon nimi 
ja sijaintipaikkakin. Toki jotain vanhaakin on 
hyvä säilyttää ja siksi savi edelleen on mukana 
nimessä. Ja melko “savista” aikaa päiväkodilla 
pian varmasti onkin, näin ensimmäisenä 
keväänä, kun pihan nurmikot ovat vasta 
kylvetty ja lumien sulaessa maa paljastuu. 
Päiväkotilaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä 
taloonsa ja pienen haastattelu perusteella 
tyytyväisiä ovat niin henkilökunta, lapset kuin 
vanhemmatkin. Tässä muutamia kommentteja 
kysymykseen: “Miltä nyt tuntuu, kun 
bussimatkat ja tilapäisratkaisut on takana 
päin?” Hk: “Nyt tuntuu tosi hyvälle, tuntuu 
hyvälle että paikka on vihdoinkin pysyvä 
entisten tilapäisten ratkaisujen jälkeen ja se 
lisää myös turvallisuutta” ,” On paljon 
enemmän aikaa tehdä ja toimia lasten kanssa, 
kun ei tarvitse enää miettiä bussin lähtöaikaa”, 
“Osalla lapsista päivät lyhentyneet, kun ei ole 
aamusta pakko keretä bussiin, vaan voi 
todellakin tulla vasta myöhemmin”, “Myös 
päiväunet saa nukkua rauhassa loppuun”. 
Vanhempien kommentiteina erityisen pidettiin 
hyvänä sitä ettei enää tarvitse aamuisin juosta 
kilpaa kellon ja bussinlähdön kanssa, 
Iltapäivisin voi lapsen hakea kotiin 
aikaisemmin. Tiloja vanhemmat pitivät hyvin 
toimivina, hyvänä pidettiin myös talon sijaintia, 
joka monellakin on lyhyen kävelymatkan 
päässä. Lasten kommentteja: “Parasta on: 
hiekkalaatikko sisällä, parvipaikka, 
nukketeatteri, pulkkamäki, rengaskeinut, 
“suklaa kukkula”, voimistelupaikka, 
trampoliini, kiipeilynarut, ei niin liukkaat lattiat 
kuin Onkimaalla jne. “Makee paikka ja kun 
kaikki on täällä” Ruokapuoli on hoitunut 
hyvin, vaikka ■ alkuun ajateltiinkin, että kurjaa 
kun ei taloon tule omaa valmistuskeittiötä. 
Ruokahan taloon tulee Ohkolan koulun

keittiöstä, joka tosin toimii jo nyt 
ylikapasiteetilla. Kun oppilasmäärä koulussa 
lisääntyy ensi syksynä joudutaan asiaa varmasti 
miettimään. Ruuan kuljetuspuoli on hoitunut 
erinomaisesti koulutaksin kyydillä. 
Päiväkodissa siis viihdytään erinomaisesti ja 
talo onkin täynnä. Myös tulevan syksyn osalta 
on jo kaikki paikat täytetty ja valitettavasti ei 
kaikille hakijoille ole hoitopaikkoja tarjota. 
Uusia hoitopaikan tarvitsijoita on syksylle noin 
40 ja koska kouluun lähtijöitä on 21 
päiväkodilta, 5 ryhmiksestä ja 3 
perhepäivähoidosta, niin paikkaa vailla on 
onkin vielä kymmenkunta lasta. Asiaan 
toivotaan löytyvän ratkaisuja vielä ennen 
syksyä.

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY 
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 
puh. 09-2923 525

Avoinna ma-to klo 08.00-18.00 
pe klo 08.00-18.00 

Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

YLEISLÄÄKÄRIT 
Kirsi Anttonen 
Satu Kaakko-Vornanen 
Sirpa Puustinen

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT 
Riitta Meri 
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi

IHO- JA SUKUP.TAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI 
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA 
Mervi Koskivaara

FYSIOTERAPEUTTI
Virpi Partti-Laukkanen, Kellofysio Ay 
(ajanvaraus puh. 09-282 991 koi 9-12)

Laboratoriotutkimukset, 
gynekologiset uä-tutkimukset ja 
poski-ja otsaonteloiden uä-tutkimukset 
edullisesti



OHKOLA HYÖKÄNNUMMI 
alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistontie 200, 04530 Ohkola 
Puh. 019-688 9109, 0400-491 529

KOULUTETTU KIROPRAKTIKKO 
SAMPO LAISI

Mäntsälä puh. 019-687 1513 
Helsinki puh.09-622 1810

Edullinen SÄÄSTÖKASKO 6-15 vuotiaalle 
autolle Tapiolasta. Kysy tarjousta. 
Asiamiehet:

Ilpo Lemetyinen puh. 0400-455 394 
Markku Seppä puh. 019-688 9106

TmPSOlA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4, Järvenpää 

Puh. 09-279 3550

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

Korjaus-, rakennus- ja kunnossapitotyöt 
edullisesti. Pienetkin) työt hoituvat.

Soita puh. 0400-476 035 tai 
ilt. 019-688 9120, Timo Antikainen.

Tämä ilmoitus ei vanhene, ota talteen!

»C  LÄHIVAKUUTUS
Asiamies alueellasi 

Kari Peussa
Roinilantie 23B, 04500 Kellokoski 

Kotipuh. 09-282737, 050-5290 038 
kari.peussa@pp.kolumbus.fi

SÄHKÖASENNUS MARKUS KAJANDER
Ohkolantie 491,04530 Ohkola 

Puh. 0400-843 649
Sähköposti: Markus Kajander@elect.pp.fi

MONITOIMITALO HEINO UDD 
*Rakennustarvikkeet

Haapasalonne 51,04500 Kellokoski 
Puh. 09-284 033

Tarvitsetko
tilausliikenne palvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

PS-Bussi Oy. Puh.09-2921122, fax 09-282901
Into Saarinen ja Arto Peltomäki

Graafista Suunnittelua ja Mainontaa!
Käyntikortit, kirjelomakkeet ja -kuoret, 

kutsut, esitteet, logot ym. ammattitaidolla.
GRAAFINEN SUUNNITTELU TART OY
Myyrätie 2, 04600 Mäntsälä. Puh. 019-6880800

Teruetuloa
taualiM ta 
T^nnokkaaniSMMM 
lähikauppaan!
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Ohkolan Kyläkauppa

Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA 
Puh. 019-688 9004

mailto:kari.peussa@pp.kolumbus.fi
mailto:Kajander@elect.pp.fi

