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

Öljymäen kesäteatteri esittää Maiju Lassilan
laulunäytelmän
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Tällä kertaa annamme pääkirjoitustilamme Nuorisoseuran kesäteatterille
sekä kyläsuunnitelma-asialle.

Teatteritervehdys Sinulle Ohkolalaieen.

Asut harvinaisessa kylässä. Kylän historiaan kuuluu voimakas harrastajateatteriperintö. 
Ohkolassa on Nuorisoseuran ylläpitämä ikioma KESÄTEATTERI, Öljymäki. Se sijaitsee 

keskustan välittömässä läheisyydessä, vastapäätä Keravanjärven risteystä. 
Öljymäellä on nähty v. 1957 jälkeen kymmeniä verrattomia kesänäytelmiä.

Kaikki näytelmät on esitetty harrastajavoimin. Öljymäen ’’isänä” on Ohkolan koulun nyt 
eläkkeellä oleva johtajaopettaja Arvo Ikonen. Monet sanovat teatterin olevan kiistatta eräs

maamme kauneimmista harrastajien kesäteattereista.
Ohkolan nuorisoseuran 100 v. juhlavuoden kunniaksi esitetään Öljymäellä tänä vuonna 

Maiju Lassilan laulunäytelmäksi sovitettu NUORI MYLLÄRI.
Kylässä on tällä hetkellä innokasta nuorisoa ja  muutenkin tähän näytelmään sopivia hah

moja, joten Nuori Mylläri oli luonnollinen valinta juhlavuoden kesänäytelmäksi. 
Produktion tekee erittäin haasteelliseksi uudehko, paljon musiikkia sisältävä sovitus.

Ja ah ... sitä nuorta ajatonta rakkautta.

Hyvä kyläläinen. Kutsun Sinut yksin tai perheinesi 
Öljymäelle AVOIMIEN OVIEN iltaan Ma T.6.-99 klo 19.00....

Tule iltakaliville... Myllyn paras kahvila on avoimia. Kahvit tarjoaa Merita-pankki, paikalla 
on myös Mäntsälän konttorinjohtaja Heikki Raitanen..

Voit hankkia Nuoren Myllärin puuroryynit myymälästä..
Samalla pääset tietenkin seuraamaan harrastajateatterin harjoituksia.

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN OHKOLAN KYLÄSUUNNITELMAN
TEKEMISEEN.

Seuraava ideointi-ilta pidetään Nuorisoseurantalolla ti 1.6 klo 18.30. 
Terveisin kulttuuri- ja  vapaa-aika työryhmän puolesta Ulla Hakanen 0400-824 432

TERVETULOA! Tapio Rantanen, ohjaaja

Lehti ilmestyy: 
Syyskuussa 1999 
Marraskuussa 1999 
Tammikuussa 2000

Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä: 
Eija Hynninen puh. 019-688 9055 
Matti Karmaa puh. 0400-311 462 

Tarja Tallberg puh. 019-688 9335 
Irene Saalamo puh. 019-688 9085

Huom! Ilmoitusaineisto jätettävä aina 
ilmestymiskuukauden 5.een päivään 
mennessä Ohkolan kyläkaupan aloi
telaatikkoon tai lehden laatijoille .

Lehden taittotyö: kansi ja takasivu Graafinen suunnittelu Tart Oy,Mäntsälä. Sisäsivut Eija, Matti, Irene, Tarja Painotyö Sumiloffset,Pukkila



Ohkolan Nuorisoseura lOOv

Ohkolan Nuorisoseuran 100-vuotisjuhlatempaus 
-sarja jatkuu. 25 reipasta vaeltajaa suuntasi vapun
päivänä seuratalolta kohti Kivilammin maastoa. Kul
jettiin metsäpolkuja ja metsäautoteitä. Kuunneltiin ja 
ihailtiin keväistä luontoa. Sää suosi matkalaisia ja  to
dettiin myös, että omaltakin kylältä löytyy kauniita 
maastoja. Yöpymispaikka oli maanomistajan luvalla 
varattu Kivilammin suolta hieman sivummalle, jotta ei 
häirittäisi keväisen suon luonnonrauhaa. Upea il- 
tanuotiohetki ja  puoliltaöin keväisen upea täysikuu 
tervehti vökyöpeleitä. Aamulla olikin hieman arkti- 
semmat tunnelmat, lunta maassa ja pikkupakkasta. 
Kivilammin suon maisemiin tutustuttiin aamutuimaan. 
Leirin purkamisen jälkeen kotimatka kulki harmillisen 
läheltä Keragnlliä, ainakin pienimpien matkalaisten 
mielestä. Niinsanotun Keskimetsän kautta palattiin 
NS-talolle. Matkaa kertyi kaikkiaan n.20 km. Ret- 
kestä vastasivat Mikko Nieminen ja  Into Saarinen, 
oppaana Tapio Rantanen.

Seuraava vaellusretki toteutuu 8-14.8.1999 Lappiin, 
Kevon kanjoniin. Kaikki matkan 50 paikkaa on va
rattu, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysellä 
0400-757489/ Tapio tai 019-6889275/ Helena.

Näytelmäkerho esitti äitienpäiväjuhlassa ’’Miksi 
herkkimmrot eivät kelpaa”?

Aitienpäiväjuhlaa vietettiin
Nuorisoseurantalolla 6.5.1999. Herkullisista kakku- 
kahveista, lasten ohjelmista sekä Jari-opettajan lau
luista oli tullut nauttimaan n. 70 kyläläistä. Ohjelman 
juonsi Sanni Pursiainen.

Nuorisoseuran kerhotoiminnasta
Keskiviikko 12.5. oli seuratalolla iltapäiväkerhon 
vanhempainilta. Illan tarkoituksena oli käydä läpi 
menneen vuoden ilot ja  surut sekä luoda visiot 
TULEVALLE VUODELLE. Paikalle saapui kaksi 
äitiä, ei ketään tulevan ekaluokan edustajaa, vaikka 
asiasta oli tiedotettu jokaiselle perheelle kouluun tu
tustumispäivän yhteydessä. Suunnitelmia ei voida teh
dä ilman konkreettista tietoa. Iltapäiväkerho ei ole it
sestäänselvyys kylällämme... siihen tarvitaan vanhem
pien aktiivisuutta!!!

Harrastuksina on tulossa ensi syksylle mm. 
kuvataidekerho, ohjaajana Anna Tapper. 
Kansantanssikerhot alkavat syksyllä, ohjaajana kan
santanssin opettajaksi opiskeleva Jukka Saari. 
Liikuntakerhotoiminta alkaa. Vesselikerho ja Disko- 
tanssikurssit jatkuvat. Ensiapukurssi on suunnitteilla, 
kevätpuolella myös teatterikerhoja kokkiker- 
ho.. .toivomuksia huomioidaan...
Aloitteita voi toimittaa aloitelaatikkoon kyläkaupalla. 
Kerhojen aikataulut vahvistuvat kesän aikana, niistä 
tiedotetaan koulun alkaessa.
Tiedustelut puh. 019-6889055/Eija Hynninen

VUOSISATA HAAVEITA -KABAREE 
Ohkolan NS:lla

La 25.9., la 2.10. ja 9.10.1999 klo 19.30. 

Lopuksi tanssia.

Vuosisata haaveita -kabareen ohjaavat 
Seija-Liisa Peltoranta (puh. 019-6889 220) 
ja Tuula Bläfield (puh. 019-6886 211). 
Musiikinjohto: Tapani Rautasuo 
Valaistus: Matti Kataja.

Toukokuun musiikkikokoontumisten 
(24.5. ja 25.5.)

jälkeen pienryhmät harjoittelevat kesän aikana ja 
syyskuun maanantait ja torstait on varattu 
suurharioituksille nuorisoseurantalolla.



Nuori Mylläri

Esitykset:
18.6. klo 19.00 Ensi-ilta -  lopuksi tanssia
19.6. klo 19.00 Osuuspankki taijoaa

Elohopea-kerhon jäsenille kahvit
20.6. klo 16.00
26.6 .klo 19.00 Juhlanäytös -  lopuksi tanssia
27.6. klo 16.00
30.6. klo 19.00

Nuoren Myllärin ohjaus tehdään tiimityönä, jossa pää
vastuun kantaa Tapio Rantanen taustatukenaan Laura 
Buttler. Musiikin johto Tapani Rautasuo, klarinetti Timo 
Salminen. Lauluista vastaa Riitta Wulff-Mäkelä, puvus
tuksesta Anna-Maija Kajander, lavastuksesta Jukka Tap
per ja assistenttina toimii Hilppa Lehto.

Tiedusteluihin vastaa Karita Laisi p. 019-6889151, 
040-5036816 tai Päivi Lindell p. 019-6889279 
Liput 40,-730,-/20.-

Öljymäen kesäteatteri esittää Maiju Lassilan

Öljvmäen kesän 1999 ydinjoukko potretissa

Nuorta Mylläriä ovat olleet alkuun auttamassa:

Pääosissa 
Pentti Akkimus, 
Nuori Mylläri 
(Topias Törhö- 
nen) ja  Luukas 
Filemon 
Koikaleen tytär, 
Hilkka
(Piia Salminen)

öljymäen kesäteatteri valmistautuu esityksiin;, talkootyötä 
maalausten ym. lavastuksellisten asioiden kanssa on yllin 
kyllin. Myllyn paras kahvila varustautuu palvelemaan 
yleisöä väliajalla. Ensi-illassa ja juhannuksen juhlanäy
tännössä Kellokosken vpk:n soittokunta tervehtii katsojia. 
Teatterimme isä Arvo Ikonen lausuu juhlanäytöksen aluk
si tervehdyssanat.
Soikkelin Pekan pässi on varmoissa aidoissa, mutta min
käs sille voi, jos veräjä jää raolleen !?
Nuoren Myllärin suoramyyntipiste palvelee esitysten väli
ajalla ja päätteeksi.
TULE KOKEMAAN Öljymäen tunnelma ja Nuoren 
Myllärin raikas, musiikkipainotteinen sovitus.

TERVETULOA!

Siilinkään M ylly Veckoski -  Anttilan M ylly Strömsbergin M ylly

Suoramyyntiä lauantaisin Bjarne Backman, Porvoo Aitoja maalaismyllyn tuotteita
klo 10-16 Myyn jauhoja ja suurimoita luomuvil- ilman lisäaineita.
Luomuviljatuotteita sekä leipää. jasta la klo 10-12. Suurempia määriä Luomuviljasta jauhettuja jauhoja.

ja jauhatusta tilauksesta. Uusmaalaista talkkunaa.
Puh. 019-688 6279, 688 6373 Puh. 019-546341 klo 8-8.30 Puh. 019-650 032

Keskitä voimasi ja uusi Platina 
palkitsee bonuksilla... 
uvvvvaikka kukonlaulun aikaan. 
rvuvv.osuuspankki.fi

MÄNTSÄLÄNOSUUSPANKKI

Meillä yhdistyvät paikallisen 
pankin leppoisa tunnelma ja 
kansainvälisen pankin voima
varat” (Ky Merita

MeritaAlordbanken 
Mäntsälä, puh. 688 1301



Ohkola Dancers & Kids

Kaikki alkoi marraskuussa 1996, kun tulin pitämään Oh
kolaan hiphop ja discotanssin tiiviskurssia. Kurssi on
nistui todella hyvin ja jatkoa toivottiin. Niinpä palasin 
seuraavana keväänä pitämään pidempää kurssia ja siitä 
ryhmän toiminta alkoikin.
Takana on jo neljä oppilasnäytöstä (viides tänä keväänä), 
kolmet suuret tanssikilpailut Helsingissä, kaksi tanssilei- 
riä Kirkkonummella sekä lukuisia pienempiä keikkoja. 
Oppilaat harjoitelevat viikonloppuisin viidessä eri ryh
mässä. On luovaa tanssia alle kouluikäisille sekä funky- 
showtanssia 7-16 vuotiaille (alkeet + jatko). Lisäksi kisa- 
ryhmät ja duetot harjoitelevat vielä erikseen. Tulossa 
myös aikuisille hiphopin tiiviskurssi!

Etsimme koko ajan lisää 7-16 v. tanssijoita. Ota yhteys 
kesän aikana minuun, jutellaan lisää eri mahdollisuuk
sista.

27.3.99 olimme Kidsien kanssa Dance Action-kilpailuissa 
H:gin Kulttuuritalolla. Ohkola Dancekids esitti biisin 
Colour the World sarjassa ryhmäshovvtanssi. Itse olin

ös mukana kisoissa mm. sarjassa showtanssi 15-17 v., 
jossa parini oli oppilaani Anna-Riitta Simonen Ohkolasta. 
Tanssimme upeasti Ritmi-biisillämme finaaliin ja sijalle 
5. Pääsin myös semifinaaliin discofreestyle-yksintanssissa 
15-17 v. sarjassa.

8.5.99 Olikola Dancers suuntasi kohti Helsinkiä show- 
tanssin suomenmestaruuskilpailuihin. Olimme tänäkin 
vuonna kisojen nuorin tyhmä (sarjassa muodostelma- 
showtanssi). Ryhmämme tanssinaiheena oli sairaala, 
Tommi esitti lääkäriä ja 14 tyttöä sairaanhoitajia.

Myös tänä vuonna ryhmämme 
lahjakas duetto Elina Kinttu 12 
v. ja  Tommi Luhtamäki 14 v. 
esittivät hienosti biisinsä 
Conga.n sarjassa lasten 
showtanssi.

Ohkola Dancers KR1 kiittää 
tuhannesti ompelijoita todella 
näyttävistä kisavaatteista!

Itse olen tanssinut lähes koko ikäni. Noin 6 vuoden baletti 
ja jazzpohjalla aloitin treenaamaan disco- ja shovvtansseja 
13-vuotiaana eri tanssikouluissa Helsingissä. Tanssilajit 
kehittyvät huimaa vauhtia, joten pitkiä taukoja ei pidetä. 
Opettaminenkin vaatii jo kovaa tasoa itseltään sekä hyvää 
lavasilmää.
Iloisin tanssiterveisin Nina Pirttilahti, puh. 050-3387 238

Taimitori Öljymäellä la 12.6.klo 12-17 
Jäikö sinulta taimia yli oman tarpeen? Oletko 
yrittänyt löytää jonkin perinnekasvin taimia? 
Haluatko kokeilla jotain uutta, vaikka kävely- 
keppikaalin kasvattamista?
Lisätietoja Ulla Hakanen 0400-824432. 
Tervetuloa vaihtamaan, ostamaan ja 
myymään taimia!

’’Kuivatelakka” lainapeitteiden suojissa 
Kera vanj ä rventiellä

Toukokuisena kauniina iltana pyöräillessäni kylärahilla 
sai pitkään mieltäni vaivannut uteliaisuus vihdoinkin tyy
dytystä. Salaperäisyyden verhoa oli jo raotettu, eli pressu- 
peitteitä oli alettu poistaa "Ohkolan kuivatelakan" ensim
mäisen tuotteen päältä! Esiin paljastui mitä upeamman 
näköinen, uljas, valkea alus.
Laivan rakentaja ja kapteeni Pekka Korhonen kertoi teke
vänsä työkseen ja harrastuksekseen kyseisen kaltaisia 
unelmaristeilijöitä. Hän on työskennellyt jo 18 vuotta 
alumiiniveneiden parissa Juha Snellillä Kellokoskella ja 
tämä on toinen omatekemä alus. Aluksen rakentaminen 
on alkanut kasasta peltiä ja siihen on kulunut jokseenkin 
kolmen vuoden illat ja viikonloput. Mahdollisimman pit
kälti käytettyjä osia hyödyntäen ja itse tehdenkin on 
hankkeelle kertynyt hintaa pienen omakotitalon verran. 
Veneen rakentamisen tekee kalliiksi suuri käsityön osuus. 
Veneestä ei juuri suoria pintoja löydy ja kaikki on tehtävä 
itse kaapistoista alkaen.
Veneen nimi on Seakrety Dream - Salainen Unelma. 

Salainen tulee työtä peittäneestä pressuhallista..
Alus on 13 metriä pitkä ja rekisteröity 12:lle, mutta tilaa 
riittää 25:lle. Mikä on jo kokeiltu. Kun kysyn, kuinka hän 
jaksaa tehdä veneitä sekä työkseen, että harrastuksekseen, 
Pekka kertoo olevansa hitsaaja ammatiltaan ja Hullu Ve
neilijä; heti vesille, kun jäät lähtevät! Tämä vene suuntaa 
aluksi Päijänteen vesille, kotitilalle Lahden lähistölle. En
si vuonna on tarkoitus lähteä avomerelle ja Norjan vuo
nojen tutkimisen jälkeen voi alkaa uusi projekti; 
KAKSIRUNKOINEN KATAMARAANI on jo päässä pii- 
rustusasteella. Ihmetykseltäni en osaa sanoa muuta kuin 
Ohhoh! periohkolaiseen tapaan.
Veneen sisältä löytyy sauna, makuukabiini, salonki eli 
ajohytti, pentiy eli keittiö ja keulahytti. Tilat on sisustettu 
tyylikkäästi mahongilla ja vihreällä sametilla! Verhoilu- 
töitä lukuun ottamatta on Pekka itse valmistanut kaiken. 
Aurinkokansi on suojainen ja viihtyisä. Vene on valmis
tettu kuljetusalustan päälle ja se voidaan siirtää traktorilla 
minne vain. Nyt vasta maltan kuunnella hänen selvitys
tään hulluutensa laadusta tarkemmin. Alus onkin jo ollut 
vesillä! Ensimmäisen kerran ajeltiin jo pelkällä alumiini- 
rungolla korvakuulokkeet päässä ja hytinpäälle heitettiin 
pressu yöksi. Toisella kerralla oli ikkunat ja verhoilu pai
koillaan ja lämmityskin toimi - alus pysyi pinnalla 25 :stä 
matkustajasta huolimatta. Nyt viimeistelytöiden tultua 
valmiiksi on jo kolmas vesillelasku vuorossa, joten sharn- 
panjapullojen rikkomista ei pidetä tarpeellisena. Näillä 
ansioilla Pekka Korhonen arvelee pääsevänsä kunniak
kaaseen kylähullun maineeseen, varsinkin kun lupaa otta
vansa tilauksia vastaan, mikäli joku on kiinnostunut ve
neen teettämisestä. Teksti: Tiina Lehto



Urheiluseura Ohkolan Oka

Yleisurheilu
Yleisurheilun saijakilpailut jatkuvat elokuussa 
ke 11.8 klo 18
lajeina: 60 m juoksu, pituushyppy, kuula/pallo 
ke 19.8 klo 18
lajeina maastojuoksuja keihäs/korkeushyppy.
Kaikki mukaan, sarjat alkaen 2 vuotiaista ylöspäin

Pesäpalloilu
Maanantaisin klo 18.30 juniorit ja  20.00 aikuiset. 
Pesisillat jatkuvat läpi kesän , jos pelaajia löytyy. 
Lisätietoja 019-6889 085 Irene

Jalkapalloa
1-2 luokan jalkapalloa pelataan maanantaisin klo 17.20- 
18.30. Vanhemmillekin jalisharkkoja, jos vetäjiä löytyy, 
ks. koulun ilmoitustaulu.

Länsi parempi Tiepuolilentopallo-ottelussa
Länsi voitti idän erin 3-2 tiukassa viiden erän väännössä. 
Henkisesti vahva ITÄ hallitsi ottelun alkua, mutta 
LÄNNEN kokeneet pelaajat lämpenivät loppua kohden ja 
käänsivät ottelun lännelle. Lännen joukkueessa pelasivat 
Veikko Ristola, Jari Kulju, Lauri Mankinen, Hannu Nur
minen ja Sauli Nieminen. Idän joukkueessa Arto Niemi, 
Arto Latvaniemi, Vesa Piijola ja Oleg Punger.

Järjestysmiesvuorot
Oka on jo monena kesänä hoitanut Mäntsälän lavalla jär
jestysmies-ja lipunmyyntitehtäviä muutamina lavailtoina. 
Lisää vapaaehtoisia kaivattaisiinkin nyt näihin tehtäviin 
joten, jos olet kiinnostunut viettämään illan tai pari la
valla musiikkia kuunnellen ja järjestystä pitäen, soita Jussi 
Luhtamäelle puh. 09-284 862 tai GSM 040-737 4666

Koululla tapahtuu-koululla tapahtuu-koululla tapahtuu—

VIROLAISET VIERAAMME 28.3- 31.3
Meidän kouluumme tuli kymmenen virolaista ystävyyskoulustamme Hallistesta: kaksi poi
kaa, kuusi tyttöä ja kaksi opettajaa. He olivat täällä kolme päivää. Myös osa kuudes-ja 
neljäsluokkalaisista kävivät virolaisten kanssa kunnantalolla saunomassa, mutta vesijohto 
oli mennyt poikki, emmekä päässeetkään saunomaan. Heti seuraavana aamuna aikaisin vi
rolaiset vieraamme lähtivät takaisin kotiin.

SHUAJAN KOULUSTA VENÄJÄLTÄ OHKOLAAN
Shuajan kylä sijaitsee Valdain ylängöllä, n.400km Pietarista Moskovaan päin. Koulu on 
yhteistyössä koulumme kanssa suomalaisvenäläisessä metsäprojektissa. Vieraamme saa
puivat Mäntsälään tiistaina 13.4 pikkubussilla Viipurista. Keskiviikkona 14.4 he vierailivat 
tiedekeskus Heurekassa. Samana päivänä he tutustuivat Saaren maatalouskeskukseen ja 
Hannu Peltolan karjatilaan Hautjärvellä. Torstaina 15.4 he tutustuivat koulumme toimintaan 
ja Ohkolanjoki-projektiin Seppo Lepolan opastamana. Perjantaina 16.4 vieraamme lähtivät 
takaisin kotiin.

MATKA NORJAAN KESÄKUUSSA-99
Ohkolan koulusta osallistuu Pohjanmeren Ympäristökonferenssiin Norjan Stavangerissa 
kesäkuussa 12 oppilasta, kolme opettajaa ja yksi vanhempi. Matkaamme Stavangeriin pik
kubussilla ja viikon verran olemme yhteistyökoulumme Vassön koulun vieraina, yövymme 
koululla, rakennamme oman messuosaston Ohkolasta ja koulun ympäristöhankkeista ja 
olemme muiden n. 400 oppilaan kanssa yli 20:stä eri maasta vaihtamassa ympäristötieto
utta.

Koulun kevätkirkko on Öljymäellä pe 4.6 klo 10. Tervetuloa!
Koulu päättyy la 5.6.99.



Kuulumisia Hyökännummelta

Hyökännummen asukasyhdistys piti sääntömääräistä ko
koustaan 27.4. kerhotalolla. Kokousaiheiden lisäksi kes
kusteltiin mm. Hyökännummen koulusta. Koulu valmis
tunee aikataulun mukaisesti tontilleen 2002. Koulun yh
teyteen tuleva liikuntahalli rakennettaneen suunnitellun 
kokoisena edellyttäen rahoituksen järjestymistä. Sen si
jaan koulukiinteistöön suunnitellut perusturvapalvelut 
ovat läänin tasolla säästötoimien takia jäissä ja odottelevat 
siten lämpimiä aikoja.

Hyökännummen kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelman tekeminen on päässyt hyvälle alulle. 
Suunnitelmaa työstää työryhmä, johon kuuluvat Auli 
Herttuainen, Teija Nyqvist, Pertti Tikkanen ja Matti Kar
maa. Työryhmä kokoontuu pari kertaa kuukaudessa ja 
mukaan voi tulla edelleenkin kaikki asiasta kiinnostuneet. 
Kyläsuunnitelma saadaan kansiin kesän kuluessa ja se 
esitellään hyökännummelaisille lokakuussa.

kyläsuunnitelma jakaantuu kolmeen osioon, joista en- 
„.mmäisessä käsitellään Hyökännummen historiaa ennen 
asuinrakentamisen aikaa. Toisessa osiossa käsitellään ny
kypäivää. ihmisiä ja palveluita ja  kolmannessa kartoite
taan mahdollisia kehittämishankkeita. Lisäksi esitellään 
projektimalli, jonka mukaan voidaan mahdollisia hank
keita lähteä toteuttamaan.

Kysely

Kyselyjä palautettiin 27 kappaletta, mikä vastaa noin 9 % 
jaetuista. Kyselyn tulokset liitetään kyläsuunnitelman 
osaksi ja vastaajien mielipiteet tullaan viestittämään 
eteenpäin. Teksti:Matii Karmaa

Kylätoimikunnan kokous 11.5.1999

Kylätoimikunnan kokouksessa kerrottiin kevyenliikenteen 
väylän suunnittelusta. Virallista suunnitelmaa tehdään 
parhaillaan ja se valmistuu lokakuulla. Keskikylän koh
dalla asia toteutuu tietä levittämällä jalkakäytävänä, muu
alla väylä toteutetaan erillisenä kevyen liikenteenväylänä. 
Auli Teppinen on tehnyt yhteenvedon palautuneista kylä- 
kyselyistä. Palautusprosentti on erittäin pieni. Yhteisesti 
todettiinkin, että kyselykaavake oli liian laaja ja yksityis
kohtainen, suunnattu viljelijäväestölle. Palautuneet vasta
ukset kuitenkin antavat hyvää pohjaa kyläsuunnitelman 
tekoon. Aktiivisuutta toivotaan työryhmätyöskentelyyn. 
Jokivarren asioista keskusteltiin jokamiehen oikeuksien 
osalta. Kylätoimikunta laatinee ohjeistusta.
Kokouksessa valittiin uusi kylätoimikunta : Eira Anders
son, Seppo Lepola, Lasse Peltoranta, Olli Mikkola, Elina 
Vuori, Timo Antikainen, Laura Buttler, Sinikka Kuusi- 
luoma-Lehmonen, Heli Kiviranta.

Tietotekniikan ratkaisut 
yksilöllisiin tarpeisiin

- Tietokoneet mittatilaustyönä
- Ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien 
asennus ja päivitys

- Pienyritysten ohjelmistopaketit mm.
-Kassa
-Laskutus
-Työn vastaanotto

- Skannaus- ja tallennuspalvelu
- Internet yhteydet

- Laitteistojen tekninen tuki
- Käyttökoulutus
- Huolto

Elektroniikkahuolto

- Tietokonenäytöt
- Linja-autojen ym. vldeomonitorit
- Toimistoelektroniikka

- Kodin elektroniikka
iviivi. TV- jo  videohuolto

Ohkotoniie 94 
0 4 5 0 0  KELLOKOSKI 
(Pellonvaon linja-autohalli)

Puh: 0400 - 642515
Huolto: 040 - 7387815 
Pax: 09-2911266
Emali: |osepro(a>nettl.fi

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY 
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 
puh. 09-2923 525
Avoinna ma-to klo 08.00-18.00

pe klo 08.00-16.00 
Puh. tunti ma-pe klo 11.30-12.00

YLEISLÄÄKÄRIT
Kirsti Anttonen 
Satu Kaakko- Vornanen 
Paula Häkkänen 
Sirpa Puustinen

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

IHO- JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA 
Mervi Koskivaara

KIROPRAKTIKKO
Max Wikström

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

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



OHKOLA-HYÖKÄN NUMMI 
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

TAPIO LA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4, Järvenpää 

Puh. 09-279 3550

Avoinna: Ma-to 9-18, 
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!

LÄHIVAKUUTUS
Asiamies alueellasi 

Kari Peussa
Roinilantie 23B, 04500 Kellokoski 

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

Kellokosken Hius tiimi
Vanha Valtatie 197 
04500 Kellokoski 
Puh. 09-282 835

M ONITOIM ITALO HEINO UDD  
*Raken n ustarvi kkeet

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!
Käynti kortit, kirjelomakkeet ja -kuoret, 

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

Teruetuloa
tauallista
Tarmokkaampaan
lähikauppaan!
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Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA 

Puh. 019-688 9004

mailto:kari.peussa@pp.kolumbus.fi

