
Ohkolan Nuorisoseuran talolla
VUOSISATA HAAVEITA 
KABAREE

ESITYKSET

LA 25.9.1999 klo 19.30 
SU 26.9 klo 16.00
LA 2.10 k b  19.30 
LA 9.10 klo 19.30
SU 10.10 klo 16.00

Ohjaus Tuula Bläfield ja
Seija-Liisa Peltoranta 

Musiikin johto Tapani Rautasuo 
Valot Matti Kataja

Liput 50,' ja 40,'(eläk., tyött.,opisk.)
Tiedustelut ja varaukset 019'6889211

LOPUKSI TANSSIA
O H K O L A N  N U O R IS O S E U R A

I

Harrasta monipuolisesti Ohkolassa!



PÄÄKIRJOITUS
”Tämä kylä hyvä kylä, 
läikkövää kun lääni, 

täält aina kuuluu hälinää 
ja rallatuksen ääni”

kaikui kesäkuussa Öljymäen kesäteatterilla. Nyt kun tähän kylälehteen olemme 
koonneet aineistoa voimme todeta, että on tämä hyvä kylä, vireääharrastustoimintaa 

on tarjolla ja kunnallistekniset asiatkin etenevät hyvää vauhtia. 
Monipuolisesta harrastustoiminnasta tuomme tässä esille uudet asiat. Yhteistyönä 

nuorisoseuran ja kansalaisopiston kanssa toteutetaan musiikkiliikuntakurssit, jossa on 
kaikille ikäryhmille kohdistetut ryhmät. Opettajaksi olemme saaneet nuoren taitavan 
tanssialan työharjoittelua Uudellamaalla suorittavan Jukka Saaren. Nyt on siis tuhan

nen taalan paikka saada pätevää tanssiopetusta omalla kylällä maanantaisin. 
Uutena harrastuspiirinä aloittaa myös Ulla Hakasen kirjoittajapiiri. Ulla on monelle 
tuttu MTV:n Huomenta Suomi ohjelman toimittajana. Hän on kouluttanut uutisten 

toimittajia ja  kuvaajia uutisjuttujen tekemisessä ja nyt siis 
antaa oppia kirjoittamisesta Ohkolan koululla tiistaisin. 

Iltapäiväkerhotoiminta jatkuu harrastuskerhoina, siten että tiistaisin ja torstaisin on
järjestettyä kerhotoimintaa lyhytkursseina.

Uutena ryhmänä VPK:n ensiapukurssi 1. Eläkeläisille alkaa keppijumppa. Posliini- 
maalaus jatkuu ja kaipaa uusia harrastajia. Ohkola Dancers jatkaa, Ohkolan Okan 

.ym. yhteisöjen harrastusmahdollisuudet tarkemmin sisäsivuilla.

Näytelmäharrastukseen tällä kylällä on hyvät mahdollisuudet.
Näyttämölle astuu 25.9 Vuosisata haaveita Kabaree”, 
joka on jälleen merkittävä voimannäyte talkootyöstä.

Ensi kesän produktio ’’Kesäyön unelma” on myös aloittelemassa.

Joten kaikki joukolla mukaan mukavaan menoon... oman kylän toimintaan.

Syysterveisin lehdenlaatijat Eija, Irene, Matti ja Tarja

Lehti ilmestyy Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä: Ilmoitusaineisto jätettävä aina ilmestymis
seuraavan kerran Eija Hynninen 019 -  688 9055 kuukauden 5. päivään mennessä
marraskuussa 1999 Irene Saalamo 019 -  688 9085 Ohkolan kyläkaupan aloitelaatikkoon

Taija Tallberg 019 — 688 9335 tai lehden laatijoille.
Matti Karmaa 0400 -  912 275

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

Kauan kaivatun kevyenliikenteen väylän suunnittelu
työt alkoivat näkyä raitilla mittamiesten ja suunnitteluin
sinöörien muodossa pitkin kaunista kesää. Vihdoinkin! 
Mutta myös huolenaiheita virisi: paljonko puusto ja pi
hapiirit sekä vehmas kyläsuunnitelma kärsivät? 
Suunnittelutyöstä vastaavat insinöörit todella haluaisivat 
ottaa huomioon asukkaiden tarpeet ja mielipiteet. Ne 
pyydettiin toimittamaan yhteen koottuna koululla pidet
tävään esittelytilaisuuteen. Eihän se kivutta syntynyt, 
mutta niin selkeä ja perustelu esitys oli, että se ilmeisesti 
hyväksyttiin. Tärkein muutos oli väylän siirtyminen ajo
rataan kiinni kyläkaupalta seuratalolle saakka, myös sil
lan kohdalta.
Pelkkä suojatie kaupan kohdalla on riittävä ilman keski
korokkeita, ajorataa kavennetaan puuston säästämiseksi, 
Mattilan pihapiirissä säilyvät Pirkkalan koivu ja Aatamin 
hirvenjuuri. Muutamia kipeitä valintoja jää suunnitteli
joiden tehtäväksi. Me olemme tehneet minkä voimme. 
Suunnitelma on valmis lokakuun lopussa. Sen jälkeen 
muutoksia ei ole luvattu. Mutta rakennustöiden alkaessa 
asukkaiden kannattaa olla valppaina ja valvoa lupausten 
toteuttamista.
Kokonaan eri taholla tehdään päätös rahoituksesta ja to
teutuksesta. Yritämme kiirehtiä aikataulua tai estää sen 
lykkäämistä vetoomuksella, jonka voi allekirjoittaa kou
lulla tai kyläkaupalla. Teksti Eira Andersson.

Kevään korvalla kunnasta kävi käsky: kyläsuunnitelma 
kaikkiin kyliin. Ja sitä tässä nyt sitten on rakennettu koko 
kevät ja kesä. Valmista pitäisi olla jo syyskuun loppuun 
mennessä.
Kävimme kunnantalolla kuuntelemassa ja oppimassa, 
millainen siitä pitäisi tulla. Kaikille kyläläisille lähetettiin 
kysely, jonka vastausten perusteella suunnitelmaa piti 
lähteä tekemään. Harmi vain, että sen palautti vain alle 
30 taloutta! Päätimme omavaltaisesti tehdä OMASTA 
kyläsuunnitelmastamme sellaisen kuin ME haluamme. 
Nyt lähellä valmistumistaan suunnitelma näyttääkin ky
län toimintasuunnitelmalta ensi vuosituhannelle. 
Kyläsuunnitelmaa on työstetty aihealueittain. Maalis
kuussa syntyivät kulttuuri- ja vapaa-aikatyöryhmä (Ulla 
Hakanen) sekä ympäristö- ja infrastruktuuriryhmä (Elina 
Vuori). Elinkeinoryhmä ja palveluryhmä ovat aloittaneet 
työnsä myöhemmin. Ryhm ät ovat pohtineet m itä 
kaikkea kylällä vielä voitaisiin tehdä entisen vire
än nuorisoseura- ja  muun toim innan lisäksi. M iltä 
kuulostaisi esimerkiksi kesäkahvila perinnepihan ympä
röimänä keskellä kylää?! Ympäristöryhmä on huolehti
nut paitsi ympäristöön ja maisemaan liittyvistä asioista, 
myös esimerkiksi kevyenliikenteen väylästä sekä vesi- ja 
viemäröintiasioista. Kylällämme on esimerkiksi monia 
upeita luontokohteita, joissa kannattaa käydä -  opastusta 
siis tarvitaan. Elinkeinoryhmän puuhamiehenä on toimi
nut Seppo Lepola. Pohdinnan kohteena ovat olleet niin 
nykyisten työpaikkojen säilyttäminen kuin uusien kehit
täminen. Oman kylän ammattilaisia kannattaa käyttää 
hyväkseen! Eira Anderssonin luotsaaman palveluryhmän 
yhtenä tehtävänä on ollut miettiä, miten voisimme taijota 
vanhuksillemme paremmat mahdollisuudet asua kodeis
saan niin pitkään kuin siihen vain kykenevät.

Palvelutalo, terveydenhoitaja kerran viikossa kylälle, 
auttamista arkisissa askareissa.
Työryhmien aiheet leikkaavat toisiaan monessa koh
taa, joten yhteensovittamista tarvitaan vielä. Kaikki 
ryhmät panevat paperille tärkeät asiansa ja kehittele- 
mänsä ideat. Historia- ja tulevaisuuskatsauksen tekee 
Martti Bläfield.
Nyt on viimeinen mahdollisuus vaikuttaa! Kylä
kokous aiheesta pidetään vielä sunnuntaina 19. 
syyskuuta Nuorisoseurantalolla. Tulkaa siis paikan 
päälle kuulemaan viimeiset kuulumiset ja vaikutta
maan. Myös ryhmien vetäjiin voi olla yhteydessä, 
puhelinnumerot ovat ohessa. Meillä on hyvä kylä, ja 
meidän on huolehdittava, että se myös säilyy sellai
sena!

Elma Vuori 688 9381, 0400 400 714, Ulla Hakanen, 0400 824 432; 
Seppo Lepola, 688 9058; Eira Andersson, 688 9260.

Kyläkaupan ja  kylätoimikunnan järjestämä Elorieha 
21.8. kyläkaupalla onnistui loistavasti. Jatkoa toivo
taan, Kiitos Anjalle ja  Jarmolle!

Kyläkaupan eloriehassa valittiin Ohkolan ensimmäi
nen kyläpöhkö. Yleisöäänestyksen voitti Tapio

Rantanen. Hän 
päästi kyläleh- 
den toimittajan 
kurkistamaan 
salaiseen puu
tarhaansa 29.8. 
Tapio oli ajan
kohtaan näh
den mielen
kiintoisessa 
puuhassa - is
tuttamassa pe
runoita! Kevät 
kun vilahti 
Öljymäen ke
säteatterilla

talkootyössä niin voimaperäisesti, että peruna jäi sil
loin istuttamatta, mutta siemenet kyllä oli tullut oste
tuksi. Tapio kasvattaa nyt perunaa EU-tukien toivos
sa, nimimerkillä ’’syödään uusia perunoita jo Vappu
na”. Tätä taustaa vasten kyläpöhkön valinta lienee 
osunut kohdalleen, vaikkei hän itse ollut edes ym
märtänyt ilmoittautua kisaan!
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OHKOLAN NUORISOSEURA

Iltapäiväkerhon 
väki järjesti 
21.5. Ohkolan 
kyläkaupalla 
SPR.n kata- 
strofikeräyksen 
yhteistyöllä 
SPR.n Mänt
sälän paikallis
osaston kanssa.

Joukko Ohkolan 
nuorisoseuralaisiä 
osallistui Lasten 
Kalenoihin Lap
peenrannassa 10- 
13.6.1999 
Tässä ollaan Lap
peenrannan lin
noituksella tärp
päämässä eli roo
lipelissä ”Yötöntä 
keskiaikaa ”.

Nuori Mylläri Öljymäen kesäteatterilla oli menestys. 
Esityksen näki 1500 teatterin ystävää. Loppua kohti kat
sojien määrä vain nousi, joten nuorten tekemä musiikki- 
painotteinen esitys teki Öljymäen kesäteatteria muka
valla tavalla tunnetuksi. Tervetuloa ’’Kesäyön Unelma ” 
kesällä 2000.

Heinäkuun tapahtumana järjestettiin Hynnisen tallinpar- 
ven lähituntumassa kantrihenkinen MÖLKKY-turnaus. 
Mölkky on palikkatason seurapeli kaikenikäisille ja kai- 
kenkuntoisille.

Finalistit
Jussi,
Sampo,
Jouni,
Jaana, Jukka 
ja  voittaja 
Lauri
Eerola, joka
sai vuodeksi
haltuunsa
Mölkky-
kiertopokaa-
lin.

Syys-lokakuun vaihteessa tekee tuloaan nuorisoseu
ramme näyttämölle VUOSISATA HAAVEITA 
KABAREE. Kesän aikana kabareeta on harjoiteltu 
Ohkolassa, mutta pitempiäkin tanssiaskelia on otettu. 
Mäntsälän elokapinassa 7.8. Ohkolan Nuorisoseura 
pystytti Cabaret cafen Sääksjärven Eteläpään NS:lta 
syntymäpäivälahjaksi saamaansa messupaikkaan. 
Kahvi tarjoiltiin oikein kultareunaisissa posliiniku- 
peissa, kulttuuriarpajaisten kirja-arvat kävivät hyvin 
kaupaksi ja Carmen ennusti varjonsa alla halukkaille. 
Osallistuimme 
myös kulkueeseen, 
joka kulki läpi 
Mäntsälän keskus
tan.

Seuraavana lauan
taina 14.8. Kaba
reen itämaisen 
kohtauksen väki 
karavaaneineen ja 
orkestereineen 
vaelsi Mäntsälän 
Kotokartanon tal
vipuutarhaan.
Toiveemme oli virkistää suurten palmujen katveeseen 
kameleita ja  vatsatanssijoita katsomaan saapuneita 
asukkaita ja taisimme onnistua!

VUOSISATA HAAVEITA -  KABAREE
Esityksessä nähdään elämän koko kirjo iloineen ja 
suruineen. Liput kannattaa varmistaa varaamalla 
puh. 019-688 9211 (esitysajat etusivulla).

Kerhotoimintaa
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa

Maanantaisin 13.9. alkaen Jukka Saaren ohjauksella

Saviahon päiväkodilla klo 14-14.45 
Musiikkiliikuntaa 5-6 vuotiaille.
Kurssimaksu 130 mk

Ohkolan koululla klo 15.15-16.45 
Tanssiliikuntaa kouluikäisille, tanssijat jaetaan 
kahteen ryhmään ikätason mukaan kurssin alkaessa. 
Kurssimaksu 130 mk

Ohkolan koululla klo 18.30-19.30 
Musiikkiliikuntatreeniä nuorisolle. Ryhmässä har
joitellaan tanssin perusteita ja rytmiikkaa. Treeni 
valmentaa ensi kesän produktioon Kesäyön Unelma. 
Ryhmään voi osallistua, vaikkei haluakaan mukaan 
näytelmään. Ei kurssimaksua.

Nuorisoseuran vaellusretki suuntautui tänä vuonna 
8.8.-14.8. Utsjoki-Kevon maisemiin. Sateesta huoli
matta reitti taijosi tähänastisista retkistä ehkäpä upeim
mat ja jylhimmät maisemat. Jännitystä reitti taijosi vuo
laan tunturijoen ylityksissä ja erittäin jyrkissä nousuissa 
ja laskuissa. Seuraava retki suuntautuu Lemmenjoen 
kansallispuistoon, uusissa sadevarusteissa.

Ohkolan koululla klo 19.30-21 
Seuratansseja ja kansanomaisia paritansseja ai
kuisille. Tämä on yhteistyöprojekti Mäntsälän tanhu
ajien kanssa. Kurssimaksu 200 mk.

Kokkikerho seuratalolla 14.9. -14.10.1999 
Tiistaisin ja torstaisin klo 13.30-15.30
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Kerhossa valmistetaan helppoja ruokia, välipaloja ja lei
votaan. Haijoitellaan pöydän kattamista ja tietenkin 
maistellaan tuotoksia.
Ohjaajina Arja Pitkänen ja Jarmo Kataja. Kurssimaksu 
250 mk tai 30 mk/kerta. Lisät. 019-688 9289 /Arja

Lasten kuvataidekurssi seuratalolla 26.10. - 16.11.1999 
Tiistaisin ja torstaisin klo 14.00-15.30 
la 13.11. leiripäivä klo 10-16
Kurssilla tehdään kuvaa, erilaisia tekniikkaharjoituksia. 
Kurssin päätteeksi järjestetään kuvataidenäyttely. 
Ohjaajana Anna Tapper. Kurssimaksu 80 mk.

Näytelmän Kesäyön Unelma tekstin työstämistä val
mistellaan keskiviikkoisin 15.9 alkaen klo 19 Lillgärdis- 
sa, Arolan kylätie 779.
Ohjaajana Laura Buttler puh. 019-688 9051. Mukaan 
mahtuu kaikki, joita asia vähänkin kiinnostaa.

Lisätietoja ja toivomuksia kaikista kerhoasioista 
puh. 019-688 9055 /Eija Hynninen

Ohkola Dancers ja Dancekids

Harjoitukset alkavat lokakuussa sunnuntaisin seuratalol
la. Vanhat oppilaat aloittavat jo syyskuussa. Pyydän 
uusia oppilaita ilmoittautumaan tunneille syyskuun aika
na. Puh. 050 -  338 7238 Nina Pirttilahti.

Kello: Ryhmä:
12.15-
13.00

Lasten luovaa tanssia, n. 4-6 v. 
(uudet+vanhat)

13.00-
14.00

Lapset 7-10v. alkeet (uudet)

14.00-
15.00

Lapset 7-1 lv. jatko (vanhat)

15.00-
16.30

Nuoret jatko (vanhat alk/jatkotasolaiset)

16.30-
17.00

Nuoret jatko+ (vanhat jatkotasolaiset)

100-vuotisjuhla on 20-21.11. Juhlaan liittyen 
jäljestetään oman kylän taidenäyttely. Kaikki kylän 
taiteilijat (kuvantekijät, posliinimaalaajat, kuvanveistä
jät ja valokuvaajat) ilmoittautukaa Jarmo Katajalle 
040 -  766 4539, mikäli haluatte olla mukana näyt- 
teilleasettelijana.

KYLÄLEHTI

Kylälehti täyttää syyskuussa 1999 yhden vuoden. 
Lehden tekeminen sai alkunsa kesällä 1998 kylän yh
distysten yhteispalaverissa. Toimituskunta koottiin 
vapaaehtoisista seura-aktiiveista. Vuoden ajan on työ
ryhmä Eija Hynninen, Irene Saalamo, Matti Karmaa 
ja Tarja Tallberg lehteä tehneet. Paljon olemme oppi
neet tämänkaltaisen painotyön tekemisestä. Talous- 
puoli on ajoittain stressannut melkoisestikin. 
Paikkakunnan yrittäjät ovat mukavalla tavalla suh

tautuneet ilmoitushintojen nousuun. Lisäksi kyläseu
roilta peritään pieni tukimaksu. Näin tiedämme, että 
painatuskulut saadaan katettua. Lehden tekeminen on 
talkootyötä. Lehtemme sai POMO-rahaa 10.500 mk 
lehden kehittämistyöhön. Tämä siis tarkoittaa koulu
tusta, tietokoneohjelmia, lehden laadullista paranta- 
mistyötä jne. POMO-rahaa emme voi käyttää esim. 
lehden painokulujen kattamiseen. POMO-raha ei ta
kaa lehden ilmestymistä, kuten erheellisesti lehdis
töönkin oli lipsahtanut. Lehden tekeminen vaatii 
työtä...tulkaa mukaan. Osallistumalla esim. kirjoitta
japiiriin tiistaisin olet mukana auttamassa kylälehteä 
eteenpäin.

Matti lähtee opiskelemaan, jolloin Hyökännummen 
’’uutistoimittaja” jää uupumaan. Et tarvitse olla am
mattilainen. Pääasia on, että olet kiinnostunut kirjoit
tamisesta ja pienestä puuhailusta kylälehden ympä
rillä. Ota yhteyttä Matti Karmaa 0400-912 275.

OHKOLAN DIAKONIATOIMIKl M  A

SEURATALON KÄYTTÄJÄT HUOM!

Ohkolan Nuorisoseurassa aloittaa 13 .9.1999 alkaen uusi 
työntekijä, nuorisoseuratalonhoitaja Jarmo Kataja.
Hän aloittaa työnsä Martta Suontauksen opastuksella ja 
he tekevät rinnakkaistyötä vuoden loppuun saakka. 
Seuratalon varauskirja siirtyy kyläkaupalta Jarmon vas
tuulle heti työn alettua, joten seuratalon varauksia ym voi 
jatkossa tehdä seuran numeroista 040-766 4539 
tai 019-6889240

Eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan nuorisoseuran
talossa joka kuukauden kolmas keskiviikko (20.10, 
17.11, 15.12) kello 12-15. Ruokailu 20mk. Kyytiä 
tarvitsevat soitto nuorisoseurantalolle virkistyspäivän 
aamuna kello 8.00 lähtien puh. 019 -  688 9240. Oh
jelmaa ja yhdessäoloa ym. toiveiden mukaan. Terve
tuloa! Virkistyspäivän retki ke 15.9 Kuusankoskelle.

Virsilauluillat
torstaina 30.9 kello 18.30 Elna Mäkeläisellä, 
Mäkeläisenkuja 57
torstaina 28.10 kello 18.30 Raija ja Mauri Han
nulalla, Tammipääntie.

Ohkolan koulun 3. ja 4. luokan leirikoulutyöryhmät : 
f  järjestävät Syysmarkkinat Ohkolan koululla 25.9. f; 
K klo 10-13. Myynnissä leivonnaisia, säilykkeitä ja ; 
/  syksyn satoa. Kirpputori, arpajaiset, saappaanheittoa, v 

kasvomaalausta, poniratsastusta, muksunkantoa, hie- ; 
rontaa ... ennustajakin on paikalla. Buffetti, jossa 
mahdollisuus ruokailuun (keittoa voi ostaa mukaan). 

f  Tule katsomaan, ostamaan ja nauttimaan!
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Urheiluseuran suur-urakka valaistun pururadan rakenta
misessa seuratalon lähimaastossa jatkuu. Seuraava tal
kootyö on kuorikkeen ajaminen hienosti maastoon rai
vatun uran pohjalle. Talkoisiin tarvitaan traktoreita perä- 
kärryineen, kuormaajia ja  perälanatraktori. Puuhamiehe- 
nä on Keijo Säijälä.
Kesän yleisurheilut on takana ja Okan toiminta jatkuu si
säliikunnalla 14.9. alkaen

Sihlyvuorot
Ti klo 18-19 1- 3. luokkalaiset pojat ja tytöt

klo 19-20 4 - 6. luokkalaiset pojat ja tytöt 
Ke klo 18-19 miehet 
To klo 19-20 naiset 
Lasten liikuntakerBio 
To klo 18-19 3- 6-vuotiaat
Lentopallo 
To klo 20-21 miehet

OHKOLAN OKA

'  Ohkolan Okan sääntömääräinen syyskokous ke 
v 10.11. klo 19 seuratalolla. Tervetuloa! Samassa yhtey- 
>/ dessä yleisurheilukilpailujen mitalien jako! Kilpailujen 
< tulokset nähtävillä liikuntasalin ilmoitustaululla salivuo- j 
? rojen alkaessa. S

Ohkolassa järjestettiin 1.9. muutaman vuoden tauon jäl
keen yleisen sarjan kilpailut yleisurheilussa. Osanottajia 
oli vain pieni joukko, mutta kisat pidettiin mukavassa ja 
rennossa ilmapiirissä, ilman turhia tulospaineita. Jatkoa 
seuraa ensi keväänä.

On se...mites tämä nyt.. .kyllä minä sen vielä löydän. 
Täytyyhän joka talossa postilaatikko olla! Ei, ei ollut 
täällä.
Pm-...
-Haloo!
-Päivää, täällä on uusi lehdenjakaja. Voisiko rouva 
neuvoa mihinkäs minä rouvan lehden pudotan. Kun 
ei sitä laatikkoa löydy.
-Jaa, eikös se entinen neuvonut teittiä? Siellähän se 
on, pensaiden sisällä. Kun se on niin ruma, ettei sitä 
kehtaa näkösällä pitää.
No niin, rohkea sukellus pensaikkoon. Ja voitto! 
Laatikko löytyi!
Entäs tämä laatikkorivistö? Muovinen punainen. 
Kansi irti. Metallinen kulunut. Terävät kannen reunat 
repivät kämmenselkää. Puinen sininen. Ihana. Ei raa
vi. Aukeaa kunnolla.
Muovinen vihreä. Ai niin. Ei lehteä sinne. On täysi, 
eikä kukaan tyhjennä sitä. Seuraava metallin värinen. 
Avain ovessa. Läppä rikki. Siis reippaasti ulos au
tosta (kolmannenkymmenennenneljännen kerran) ja 
avainta vääntämään. Muovinen vihreä. Nyt varovasti. 
On vain toiselta reunaltaan kiinni.
Kuka kantaisi huolta postinjakajien ergonomiasta? 
Laatikot ovat niin ylhäällä, ettei niihin autosta yllä. 
Ne ovat niin etäällä, ettei autolla pääse viereen. Ne 
ovat pehmeäreunaisen ojan partaalla, ettei arvaa ajaa 
viereen. Ne ovat jakosuuntaan nähden väärällä puo
lella tietä. Niiden läheltä puuttuvat kääntöpaikat niin, 
että joutuu peruuttamaan tielle. Vaarallista! Niiden 
lähellä on auton pintaa raapivia oksia.

POSTI L A ATI K K O l N KUVI A

Mukavaa omaehtoista vapaa-ajanviettoa kylällämme 
edustaa jo perinteiseksi tapahtumaksi muodostunut 
ELÄINTEN OLYMPIALAISET Lainion montulla 
Nummessa. Kisa käydään Ohkolan ja Kellokosken vä
lillä lajeina mm. vauhditon kolmiloikka, kaljaviesti, ti
kanheitto, saappaanheitto ja möykyn kanto. Kisat pidet
tiin la 4.9 ja Ohkola voitti tänä vuonna. Kiertopalkinto on 
säilytyksessä panimoravintola Ruukissa Kellokoskella.

OHKOLAN VPK

VPK:n syksy jatkuu normaaliin tapaan paloharjoitusten 
osalta. VPK on aloittamassa nuorten VPK-koulutusta. 
Harjoitukset on suunnattu 10 vuotta täyttäneille pojille ja 
tytöille. Kaikki nuoret, joita asia kiinnostaa ottakaa yhte
ys Keijo Säijälään puh. 019-688 9023.

Ensiapukurssi 1 27.9-2.10. Palotallilla.
Kurssimaksu lOOmk/hlö (Ohkolan VPK sponsoroi jokai
sen osallistujan maksusta puolet eli 50mk).
Osallistujia minimi 15 hlöä, maksimi 20 hlöä. 
Ilmoittautumiset 17.9. mennessä Essi Eerolalle 019 -  688

Tulipa mieleeni Ajatus!
Jospa kylätoimikunta ja tiehoitokunnat yhdessä ryh
tyisivät kehittämään Ohkolan postilaatikkokulttuuria. 
Tässä eräs toteutusmalli:
Koko kylä päättää yhteistuumin hankkia uudet posti
laatikot. Annetaan puusepäntaitoiselle henkilölle 
tehtäväksi rakentaa 300 puista postilaatikkoa. Kau
niisti veistettyä. Annetaan taiteilijalle urakaksi maa
lata laatikot. Kukin talo saisi esittää oman aihe- 
ideansa. Maalaus voisi kuvata vaikka tilan tuotan
tosuuntaa. Tiehoitokunnat suunnittelisivat laatikoiden 
sijainnin sekä kylämaiseman, että postin jakamisen 
kannalta järkeväksi. Kallista, sanotte. Kyllä, mutta 
kirpaisee vain ker
ran.

Tulevaisuuden vi
sio voisi olla se, et
tä Ohkola tulee 
tunnetuksi kylä
nä, jonka kaikki 
postilaatikot ovat 
taideteoksia.

Teksti Lila Hakanen. 
Kuva Anna Tapper
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OHKOLAN 4H-HEVOSKERHO
KANSALAISOPISTON PIIRIT OHKOLASSA

Kerho viettää ’’vapaavuottaan” kauden 1999-2000. Ee
rolassa on edelleen mahdollisuus ponitalutusratsastuk- 
seen.
Kysy varaukset ja hinnat 019 -  688 9027.

PALVELUJA TARJOTAAN

Korjaus-, rakennus-ja kunnossapitotyöt edullisesti. 
Pienetkin työt hoituvat. Soita 0400-476 035 tai ilt. 019 -  
688 9120 Timo Antikainen.

Sähköasennus Markus Kajander 
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA.
Puh. 0400 -  843 649, emaikmarkus.kajander@elect.pp.fi

Fysioterapeutti Eija Hynninen 
Puh. 019 -  688 9055

Elo ka piinaa 7.8 .. .Etsi kuvasta Mikko Nieminen!

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
8  Mannilantie 44 A, 04400 JARVENPAA 

puh. 09-2923 525
Avoinna

Puh.tunti

ma-to
pe
ma-pe

klo 08.00-18.00 
klo 08.00-16.00 
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 
¡g 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.

Posliinimaalaus maanantaisin koululla 
klol8.30-21.00
Lasten kuvataidekurssi seuratalolla 19.10-16.11 
tiistaina ja torstaina klo 14-15.30 
Musiikkiliikuntaa 5-6 vuotiaille Saviahon päiväko
dilla maanantaisin klo 14-14.45 
Tanssiliikuntaa kouluikäisille koululla maanantaisin 
klo 15.15-16.45
Pari-ja seuratansseja aikuisille koululla maanantai
sin klo 19.30-21.00
Kirjoittajapiiri koululla tiistaisin klo 18.30-20.00 
Keppijumppa koululla tiistaisin klo20.00-21.00 
Eläkeläisen keppijumppa koululla keskiviikkoisin 
klo 19.00-19.45
Kepakkobic koululla keskiviikkoisin 
klo 19.45-20.45

- Tietokoneiden huollot ja päivitykset

- Laitteiden ylivirtasuojaukset

- Virransaannin varmistukset sähkö
katkojen varalle ns. UPS -laitteet

- Elektroniikkahuolto 
mm. TV.t, videot, radiot, taxit, 
tietokonenäytöt

Puhelinnumerot:
Toimisto: fax/vastaaja 09-2911 266
Myynti: 040-0862 515
Huolto: 040-7387 815
(Huolto lokakuun loppuun vain 15.00-19.00)

Ohkolantie 94 
04500 KELLOKOSKI
E-mail: iosepro@netti.fi
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OHKOLA-HYÖKÄNNUMMD 
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 dc
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PAA-. NISKA- JA HARTIASARYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Uusi osoite: HUVITIE 5A 1 MÄNTSÄLÄ (lääkäriasema)
PUH. 019-6871 513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A  6, 00100 H:ki, p. 09-6221810

Tallettajan omavara
Tuottavaan ia turvalliseen säästämiseen 

Ilpo Lemetyinen puh. 0400-455 394 ja 
M arkku Seppä puh. 019-688 9106

~h p « © i a

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

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

ârvi*se^ °— J------ -S- tilausliikenne palvelua?
Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 

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

®  LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SIMUA

Anneli Eerola Kari Peossa
019-688 9027 09-282 737
0400-920 746 050-529 0038

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

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

Platina on omistajajäsenen bonusjärjestelmä, 
joka palkitsee Sinut

pankkiasioiden keskittämisestä Osuuspankkiin.

© KESKI-UUDENMÄAN

OSUUSPANKKI
Kellokoski

Graafista Suunnittelua ja Mainontaa!
logot, käyntikortit-------------
Iomakkeistot, julisteet-------
kutsut, kortit, esitteet---------
vvvvvv.sivut------------------------
ym. yritysgrafi ikka------------

Graafinen Suunnittelu Tart Oy 
Puh. 019-6880800

F e r r o  to to a  
taua llis ta  
Tam wkkaam MSME  
lähikauppaan!

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA 

Puh. 019-688 9004


