
P H I A V U O D E N  TAIDENÄYTTELY

Kylän taideharrastajien 
yhteisnäyttely
17.11.-21.11.1999 
Ohkolan nuorisoseuran talolla.
Avajaiset keskiviikkona 17.11.klo 12.00 
eläkeläisten virkistyspäivän yhteydessä 
Näyttely on avoinna 
to 18.11. klo 10-12 ja klo 17-19 

e 19.11. klo 10-12 ja klo 17-19 
la 20.11. klo 12.-15 
sekä 100-vuotisjuhlan yhteydessä 
su 21.11. klo 14 alkaen.
Tiedustelut:
Karita Laisi 040-5036816

Ohkolan Nuorisoseuran
1 §0-vuotisjuhIa
su 21.11.1999 klo 15
Nuorisoseuran talolla.
Klo 14 tervehdysten vastaanotto. 
Ohjelman jälkeen juhlakahvit. 
Lämpimästi tervetuloa.

Kynttilämobile on lasten tekemä teos. Se kuvaa ajan kulkua, 
100 -vuotiaan Ns:n toimivia käsiä.
Käsissä näkyy perinne, nykypäivä ja tulevaisuus.



PÄÄKIRJOITUS

Ohkolan vastavalmistunut kyläsuunnitelma esiteltiin kylätoimikunnan koolle kutsumassa tilaisuudessa su 
7/11 nuorisoseurantalolla. Suunnitelmasta löytyy yksiin kansiin koottuna kylämme tämänhetkiset palve
lut, perustiedot yhdistyksistä ja ympäristöasiaa. Myös uusia visioita ja ideoita on kinattuna. Tarkennuksia 
asioihin antaa jokaisen yhteisön oma toimintasuunnitelma. Nyt kun elämme jälleen syyskokousten aikaa, 
on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan.
Kyläsuunnitelma tullaan jakamaan joka kotiin. Joten tutustukaa ja miettikää suunnitelman toteutusta!!!

Kyläkaupan vahva viesti on; "Jos kauppaa käytetään -  valikoima kasvaa. Jos kauppaa ei käytetä -  on pel
kona kaupan sulkeminen.”

Iloisena asiana on todettava, että kaksi lapsia ja nuoria koskevaa toimintamuotoa on jo toteutumassa; 
Muutaman vuoden tauon jälkeen aloitetaan seuratalolla avoimet ovet varhaisnuorisolle. Vanhempien 
työpanosta tarvitaan valvontatehtävissä.

Myös palokuntanuorten toiminta on pyörähtänyt käyntiin. Pääkouluttaja Piia 
Varpa sekä apukouluttajat Veli-Pekka Tuominen ja Keijo Säijälä olivat 
käyneet Ohkolan koululla kertomassa palokuntanuorten toiminnasta ja 
paloturvallisuudesta. 3/11 paloasemalla ilmoittautui 34 innokasta nuorta. 
Palotallin seinällä kiekuva kukkokin on mielissään, kun ei tarvitse enää 
viettää yksinäisiä iltoja.
Palokuntanuoret kokoontuvat Ohkolan palotallilla keskiviikkoisin klo 17-18. 
Kaikki 7-17-vuotiaat ovat tervetulleita mukaan.
Se, että palokuntanuorten pääkouluttajana on nuori nainen antaa mukavaa 
pohjaa sille, että palo-ja pelastustyö on kaikkien yhteinen asia!

O

Hyvää loppuvuotta ja ikimuistoista vuosituhannen vaihdetta!
Toivottaa lehden laatijat Eija, Irene ja Taija

Lehti ilmestyy Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä:
seuraavan kerran Eija Hynninen 019 -  6889 055
tammikuussa 2000 Irene Saalamo 019 -  6889 085

Taija Tallberg 019 -  6889 335

Ilmoitusaineisto jätettävä aina ilmestymis 
kuukauden 5. päivään mennessä 
Ohkolan kyläkaupan aloitelaatikkoon 
tai lehden laatijoille.

Lehden taittotyö Eija, Irene ja Taija. Painotyö Sumiloffset, Pukkila. 
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NUORISOSEURAN TOIMINTAA

VUOSISADAN KARONKKA

Iloinen puheensorina ja  jälleennäkemisen riemu täyt
tivät seuratalon 31.10. illansuussa. NS.n juhlavuoden 
kolmen näytelmän ohjaajat ja  esiintyjät kokoontuivat 
yhteiseen karonkkaan. Katseltiin valokuvia, videoita 
ja  muisteltiin.
Tuula Bläfield lainasi maljapuheessaan Nelson 

Mandelan sanoja: ” Suurin pelkomme ei ole riittä
mättömyytemme vaan summaton valomme. Sen voi
ma loistakoon siis muille, sillä se saa katsojatkin sä- 
teilemään edelleen”.
Ensi kertaa näytelmässä mukana ollut Tiina Mäen

pää kommentoi oloaan Cabareen jälkeen: ’’Tuntuu 
hyvältä ja  haikealta”. Näihin sanoihin yhtyi moni. 
laikeudesta ei ollut tietoakaan, kun tanssiryhmä 

Meloonit esitti vauhdikasta yllätysohjelmaa.
Irma Simolinin ajatus: ” Kyllä Elmeri-isoisä saattoi 

olla mielissään, kun seurasi esityksiä pilvenreunalta. 
Olihan mukana kolme jälkipolvea perinteitä vaali
massa”.
Kahteen näytelmään musiikin ohjannut Tapani Rau

tasuo kertoi olleensa 40-luvulla mukana NS:n ilta
missa torvisoittokunnan jäsenenä. Aina on ollut yhtä 
hauskaa. On ollut mieluista palata eläkeläisenä nuo
ruuden harrastuksen pariin.
Keskitalven tietämissä on vielä tilaisuus lämmitellä 
Cabareen loisteessa. Uuden vuosituhannen aattona 
osia esityksestä nähdään kunnantalolla Mäntsälän 
kunnan ja seurakunnan jäljestämässä tilaisuudessa.

NS: n juhlavuoden näytelmien ohjaajat. Seija-Liisa 
Peltoranta, Tuula Bläfield, Tapio Rantanen ja  Laura 
Buttler

Nuorisoseuratalon varaukset 
040-766 4539/Jarmo Kataja

KOKOUSKUTSU

OHKOLAN NS:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS TI 30.11.1999 klo 19.00 Ohkolan 
nuorisoseurantalolla. Tule mukaan päättämään ensi 
vuoden toiminnasta, taloudesta ja henkilövalinnoista.

Johtokunta

AVOINTEN OVIEN ILTA
pe 26.11. klo 18.30-21. 10-12 vuotiaille (4-6 lk). 
Mahdollisuus yhteiseen olemiseen kavereiden kans
sa. Pelejä, musiikkia, kokataan yhdessä. 
Toivomusloota. Puffetti, muutoin vapaa pääsy.
Tied. 019-6889 289/Arja.

Kaikille avoin
PIPAREIDEN LEIVONTA-iltapäivä 
ti 7.12 klo 13.30-16. seuratalolla.
Tied. 040-766 4539/Jarmo

PUUROJUHLAA, joka on samalla seuran 
100-vuotisjuhla lapsille, vietetään to 9.12.klo 18.30 
seuratalolla. Puuromestari Jussi Hynninen toivottaa 
kaikki mukaan syömään puuroa, seuraamaan esityk
siä ja  hakemaan joulutunnelmaa.

Joulupukin
lisäksi
juhlassa
vierailee
KOMO eli
Kosti Koti-
ranta!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT lauletaan 
seuratalolla la 11.12 klo 15. Tapani Rautasuon joh
dolla. Tämän jälkeen n. klo 16 kylän yhdistysten ja 
yhteisöjen YHTEISMYYJÄISET 
Myyntipöydän voi varata Jarmo Katajalta puh.040- 
7664539. Pöydän hinta 50 mk, maksu kerätään myy- 
jäistapahtumassa.

MÄNTSÄLÄN JOULUNAVAUSta vietetään pe 
26. marraskuuta. Olemme saaneet kutsun jouluiseen 
kulkueeseen, joka kulkee Keskustietä pitkin klo 18 
alkaen. Kutsu on otettu vastaan ja Puuromestari seu
rueineen on mukana. Tonttuseurueeseen voi osallis
tua kaikenikäiset j a kokoiset. Toivomme perheiden 
lähtevät yhdessä tonttuilemaan.
Yhteislähtö kyläkaupalta 26.11. klo 17 
Tied. Heh Allonen 040-7638 911 
tai Karita Laisi 040-766 4539
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UUDEN VUODEN .TUTTUA ? PALOTALLILLA TAPAHTUU

NS: toimintasuunnitelmaan on kirjattu uudenvuoden
vastaanotto ja  ilotulitus seuratalolla 31.12.1999. 
Vuosituhannen vaihtuessa ohjelmatarjonta on run
sasta ja  nyt toivomme tietoa siitä, miten moni haluai
si viettää Uutta Vuotta oman kylän seuratalolla. Kir
joita vapaamuotoinen toivomus, jossa nimi ja  yh
teystiedot. Palautus kyläkaupan aloitelaatikkoon 5.12 
mennessä. Kaikki vastaukset osallistuvat yllätyspal- 
kirnion arvontaan. Kyselyn tulokset ja  lopullinen 
päätös tapahtuman järjestämisestä ilmoitetaan puu- 
rojuitlassa 9.12. Tied. 0400-757 489/T Rantanen

SUURI SYYSKIRPPIS
Ohkolan koululla 28.11.1999 klo 10-15
❖  Kirpputori
❖  Kahvio
❖  Leikkinurkkaus
❖  Talutusratsastusta klo 11-13 
Myyntipöydän voi varata 25.11.1999 mennessä 
Sari Hämäläiseltä p. (09)2921181 tai 0400 747708 
TERVETULOA!
Kirppistavaraa voi tuoda myös koulun urheilusaliin la 
27.11 klo 11-13, jolloin tuotto menee koulun oppilai
den hyväksi.
Järj. Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Yleisövihjeiden perusteella 
MIKKO NIEMINEN löytyi

Tämä kylän kuulu kameli 
täyttää 50 v.

Eikä matkusta vaan juhlii 
OHKOLAN NS-TALOLLA 

joulupäivänä 25.12.1999 klo 15.00 
Kaikki ovat tervetulleita

EAI
Ohkolassa järjestettiin syyskuussa ensiapukurssi 
palotallilla. Kurssin vetäjänä toimi Maija-Liisa Hei
nonen Mäntsälästä ja  osallistujina kiitettävä joukko 
ohkolalaisia, jotka ovat kiinnostuneita tästä taidosta. 
Ensiaputaidothan ovat tärkeät kaikenikäisille! Ilah
duttavaa oli, että nuorin meistä oli 11-vuotias. 
Vakavasta aiheesta huolimatta kurssin ilmapiiri oli 
aktiivinen ja  rento, josta opettajammekin piti. Kurs
simme päättyi lavastettuihin tositilanteisiin, jotka kä
vimme opettajan kanssa läpi ja  pohdimme, että toi
mimilleko oikein.
Jatkoa seuraa viikolla 4, jolloin on E Ali.
Kaiken kukkuraksi VPK:n pojat pistivät meidät tosi
toimiin järjestämällä sammutusharjoituksen. Ko
mento oli: ’’Naiset haalareihin ja  kypärät päähän! 
Tynnyri palaa jo!” Jokainen sammutti vuorollaan tu
len sammutuspeitteellä sekä jauhesammuttimella. O 
Meno todeta, että pienen palon sammutus onnistui 
kaikilta hyvin.

KIITOS MUKANA OLLEILLE!
PS. Onhan Sinun kodissasi toimiva jauhesammutin ja  
keittiössäsi sammutuspeite?

Teksti Essi Eerola

OKAN URHEILU-UUTISIA

Naisten sählyvuoroon toivotaan lisää pelaajia 
Ohkolan koululle to klo 19-20.
Mailoja saa lainata koululta.

Luistelukaukalo
Ohkolan Okan Veteraanikiekkoilijat ovat lupautuneet 
hoitamaan kaukalon jäädytys- ja  kunnossapitotyöt 
tulevalla talvikaudella. Jäävastaavana toimii Juhani 
Vasko puh. 0400-455 974.

Hirvenhiihto
Hiihdetään SU 5.3.2000
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MATKA VIROON OHKOLAN KOULUN 
YSTÄVYYSKOULULLE KALUSTEEN  
14.-17.10.1999- 11-08

Torstai 14.10

Linja-auto lähti Ohkolan koululta klo 15.30. Matka Ohkolasta Helsinkiin oli aurinkoinen. Länsisatamassa olimme ilta viiden 
aikaan. Laiva jolla matkasimme Helsingistä Tallinnaan oli Tallink Fantaasia. Ostimme TaxFreestä kaikenlaista hyvää. Meri
tuuli keinutti laivaa aika kovasti. Tallinnan satamassa olimme yhdeksän aikaan. Passin tarkastuksen jälkeen nousimme linja- 
autoon. Olimme Hallisten koululla klo 00.30. Koululla söimme vielä iltapalan ja menimme valmistelemaan nukkumapaikkoja 
Sinikka, Sirpa, minä, Anni, Henna, Iina ja Aliisa nukuttiin musiikkiluokassa ja Vesa, Aatu, Topi, Sampo, Allar, Samuel, Antti 
M. Sami ja Antti H. nukkuivat kemianluokassa ja kolme ”cowboyta”, bussikuskimme Into, ja isät Marko ja Juha nukkuivat pa- 
pinhuoneessa. Koulurakennus oli uusi ja hieno. Se oli 5 kerrosta korkea. Luokka jossa nukuimme oli kaikista ylimmäisessä 
kerroksessa. Koulussa kaikui aina kun siellä puhui kovalla äänellä. Virolaiset ovat mukavia. Koska koulurakennus oli moniker
roksinen, niin portaitakin oli kolmet vierekkäin. Jos lähdet alimmaisesta kerroksesta ja menet ylimpään niin joudut astumaan 
54 askelmaa. Hallisten koulu on tehnyt koulun lähelle tekojärven. He käyttävät sitä talvisin luisteluun ja kesäisin uimiseen.

Perjantai 15.10

Herätys oli vähän yli kahdeksan. Menimme syömään erääseen ruokalaan, joka ei ollut koulun ruokala. Se oli tavallaan pieneh
kö ’’ravintola”. Söimme puuroa ja leipää aamupalaksi. Se oli ihan hyvää. Kun oppilaat tulivat luokkiinsa kuului aika kova ry
minä. Kello soi välitunnin alussa ja lopussa. Kellon ääni oli aika hauska. Tutustuin kahteen virolaiseen tyttöön. Toinen oli Rii
na 7. luokalta ja toinen Malve 4. luokalta. Me lähdimme matkaamaan erääseen kouluun minkä yhteydessä oli kotimuseo. Siellä 
oli kaikenlaista vanhaa tavaraa. Sitten lähdimme koululle. Meillä oli muutama tunti omaa vapaa-aikaamme Sitten lähdimme 
kävelemään kirkkoon joka sijaitsi aivan koulun vieressä. Siellä vesa soitti urkuja. Sen jälkeen menimme syömään Sööklaan. 
Sitten tulimme koululle vapaa-ajalle. Hallisten koulussa on oppilaita vähän yli 120. Opettajia koulussa on 10-12. Minusta se on 
aika paljon, koska meidän koulussa on 8 opettajaa. Minusta juhlasali on hieno. Sielläkin kaikuu kivasti.

Lauantai 16.10

Herätys kello 8. menimme yhdeksäksi Sööklaan syömään aamupalaa. Lähdimme kohti Viljandia. Kävimme eräässä kirkossa, 
joka oli kestänyt sotien yli. Sieltä lähdimme kävelemään linnan raunioille. Linnaa oli alettu rakentamaan 1200-luvulla. Sinne 
piti mennä riipusiltaa pitkin. Raunioilta lähdimme kohti nukketeatteria. Nukketeatterin omistaja esitteli meille nukkeja ja kertoi 
nukketeatterin historiasta. Kun lähdimme ulos näimme kadulla viron pääministeri Mari Laarin, joka tervehti mukana ollutta 
Hallisten koulunjohtajaa. Sen jälkeen menimme markettiin ostoksille ja sain sieltä keltaisen ilmapallon. Ilmapallo oli vaali- 
mainos, koska sunnuntai oli kunnallisvaalipäivä. Sitten lähdimme tallustelemaan kohti toria. Intoja Juha ostivat hapankaalia ja 
käärmesalvaa. Sitten kun olimme kiertäneet torin kapusimme bussiin ja lähdimme syömään Vesiroos-ravintolaan. Ruokana oli 
ranskalaiset perunat ja jauhelihapihvi. Kun olimme syöneet lähdimme Heimtalin kylään, jossa kävimme kouluja käsityömuse- 
ossa. Ostin sieltä ketun. Samassa kylässä kävimme hevossiittolassa. Siellä oli mahdollisuus ratsastaa 5 kruunulla. Siellä kas
vatettiin eestinhevosia, torinhevosia ja trakhenereita. Kun olimme ratsastaneet tarpeeksemme lähdimme ostoksille markettiin. 
Sitten lähdimme takaisin Hallisteen. Koululla meitä odotti disco ja  virolaiset ystävämme.

Sunnuntai 17.1©

Oli herättävä viimeistään kahdeksalta, koska paikat oli siivottava lähtöä varten. Matka jatkui Abian kautta jossa hyvästelimme 
meitä satamassa vastaanottamassa olleen opettajan. Sitten saavuimme Pärnuun jonka rannoilla sijaitsee kylpylöitä. Sitten kä
velimme Pärnun keskustassa. Lähdimme bussilla kohti Tallinnaa ja matkalla poikkesimme syömässä suomalaisten pitämässä 
ravintolassa. Sitten menimme Tallinnan TV-tomiin. Tomista näkyi koko Tallinna ja Viron rannikkoa. Ylhäällä tornissa minä ja 
Henna suunnittelimme Tallinnaa uusiksi, ajattelimme uudistaa taloja, kasvattaa puita ja rakentaa esim. uima-altaita. Ajoimme 
kaupungin läpi laivaterminaaliin. Näimme meressä uiskentelevia sorsia ja  joutsenia kun ajoimme bussilla. Matka oli mukava ja 
oli kiva saada uusia kavereita virosta. Teksti Sallamaari vainio, 4. lk

KOULUN JOULUJUHLA 
21.12.1999 kello 19.00 

ÖLJYMÄELLÄ.
Myös SRK tuo sinne joulutervehdyk- 
sensä. TERVETULOA!
Koulu alkaa 3.1.2000 lukujäijestyksen 
mukaisesti.

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta tiedot
taa!!!
Perinteiset yhteismyyjäiset pidetään Ohkolan 
Nuorisoseuran talolla 11.12. Nyt toivommekin ar
pajaisvoittoja varten pientä tavaraa ja  herkkuko- 
reja varten säilykkeitä ym. hyvin säilyvää tavaraa. 
Tavarat voi tuoda luokkien opettajille 3.12 men
nessä.
Kiittäen vanhempaintoimikunta

5



DIAKONIATOIMINTAA OHKO
LASSA
Eläkeläisten virkistyspäivä kerran kuussa

Neljä vuotta sitten alkoi seurakunnan ja  kyläläisten 
yhteisaloitteesta eläkeläisten ateriapäivän vietto seu
ratalolla kerran kuukaudessa. Siitä lähtien on joka 
kuukauden kolmas keskiviikko toimelias joukko 
suunnannut askeleensa kohti seurataloa jo  aamuvar
haisella
Keittiötöihin tulevat Martta, Kaija, Kerttu, Satu, 
Hilkka, Lea ja  Liisa. Eevi tulee hieman myöhemmin 
ruokalippuja ja  arpoja myymään. Tuuraajina ovat 
mukana olleet Rauni, Irja ja  Leila.
Miehistä mukana ovat olleet Hermanni, Jaska, Vilho, 
Olli ja  tietysti Tapani, joka toimii tilaisuuden pää- 
soittajana ja  laulattajana. Miehet kiertävät köökissä 
kaffepannun ympärillä, mutta ovat jo  oppineet, ettei 
kaffetta tipu, ennen kuin salissa pöydät, penkit ja  
tuolit ovat ojennuksessa kattausta varten. Sitten saa
vat aamukahvit ja  voivat keskittyä omiin, milloin

Naisetkin saavat kahvinsa, jos vaan kiireiltään ker
kiävät juoda. Joku miehistä käy kaupassa tekemässä 
viimehetken ruokaostokset. Tapani jakaa laulukirjat 
pöytiin ja  soittelee salissa keittiöväen piristykseksi. 
Muut autoilevat miehet menevät koteihinsa odotte
lemaan seuratalolta mahdollisesti tulevia viestejä. On 
sovittu, että seuratalolle voi aamupäivän aikana soit
taa ja  tilata hakijan itselleen, ellei omaa kyytiä ole. 
Naisten kokkaama moka valmistuu hyvää vauhtia. 
Jokainen tietää, mitä tekee ja  tuoksut sen kun parane
vat.
Kun kello lähenee kahtatoista kaikki on valmistaja 
ruokailijoita alkaa tulla. Yleensä väkeä on 40-50 
henkeä. Ruuan hinta on 20 mk. Lisäksi monet tuovat 
jonkun pienen arpajaisvoiton. Arpa maksaa 3 mk. 
Näin kertyy hieman lisätuloja, että saadaan ruuan 
hinta pysymään edullisena.
Ruokaan sisältyy eturuoka, jälkiruoka sekä lopuksi 
pulla- tai kakkukahvit.
Välillä aina lauletaan Tapanin säestyksellä.
Usein ohjelmassa on voimistelua, terveydenhoito- 
esityksiä, lasten ohjelmaa ym. ulkopuolisten esittä
mää asiaa. Ennen kahvinjuontia pidetään arpajaiset ja  
klo 15 nurkilla lopetellaan ja  jäädään odottamaan 
seuraavaa ateriakertaa.
Ohkolalaisia, kirkolle muuttaneita käy joka ruokai- 
lutapahtumassa. Myös muista naapurikylistä on käy
nyt vieraita. Viime vuonna oli vieraanamme Hilkan 
ja  Tapanin ystäväjoukkoa Kuusankoskelta koko linja- 
autollinen. Syyskuussa me teimme vastavierailun. 
Linja-auto oli täynnä iloista väkeä ja  vielä oman ky
län superkuski Into Saarinen kuljettamassa. Mukava 
reissu..

Tulkaa mukaani
Kaikki eläkeläiset ovat tervetulleita. Mukaan mahtuu 
sekä puuhaihmisiä, että virkistyspäiväyleisöä. Seu- 
raava ateriakerta on 17.11, jonka yhteydessä avataan 
kylän taideharrastajien näyttely klo 12..

Virsilauluillat
Kaksi-kolme kertaa syksyisin ja  keväisin järjestetään 
virsilauluiltoja. Kokoonnumme vuoronperään Ohko- 
lalaisissa kodeissa. Talo tarjoaa iltakahvit ja  sitten 
laulellaan n. 11/2 tuntia. Tapani Rautasuo toimii il
tojen moottorina ja  valikoi virsiä etukäteen, mutta 
myös toivelauluja lauletaan.
Illat on tarkoitettu kaikille, ei pelkästään eläkeläisille.

Syntymäpäivämiustamisia
Diakoniatoimikunta muistaa kyläläisiä syntymäpäi- 
vinään tasavuosina 75 v. lähtien.

Seuraa ilmoituksia
Diakoniatoimikunnan tilaisuuksista tiedotetaan 
Mäntsälä-lehden seurakunnallisissa ilmoituksissa ja  
Ohkolan kyläsanomissa.

Teksti Lea Kotiluoto, Liisa Hannula

90 Vuotta
täytti 4.11.1999 
Oiva Pohjonen
Sukulaiset ja 
naapurit kävivät 
häntä onnittele
massa kotonaan 
Kannistontiellä

6



NOPEUSRAJOITUKSET MUUTTUNEET

Useimmat meistä ei autoillessaan tutuilla teillä 
muista katsella liikennemerkkejä. Tässä muutama 
muuttunut rajoitus lähiympäristöstä.
Mäntsälästä Hirvihaaran kautta Ohkolaan tulevalla 
tiellä on nopeudet muutettu. Mäntsälästä päin tulta
essa nopeusrajoitukset on laskettu 50 ja  60. Vasta 
Sepänmäen jälkeen rajoitus nousee 80. Samoin ky
lältä Kellokoskelle päin mentäessä 40 rajoitus alkaa 
nyt jo kunnan rajalta. Olkaapa varovaisia !

PALVELUJA TARJOTAAN

Korjaus-, rakennus-ja kunnossapitotyöt edulli
sesti. Pienetkin työt hoituvat.
Soita 0400-476 035 tai ilt. 019-6889 120 
'imo Antikainen

Sähköasennus Markus Kajander 
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400-843 649, Email: 
markus.kaiander@elect.pp.fi

Fysioterapeutti Eija Hynninen 
Puh. 019-6889 055

Ark. 8-20, La 8-18, Su 9-18

ALHOTIE 6, 04430 Järvenpää

• KUKKAMYYMÄLÄ
• PUUTARHAMYYMÄLÄ
• HAUTAUSPALVELU 

SIBELIUKSENKO. 17 (OP-TALO)
291 6069

CO12986

Jörvenpäön
KUKKAmO

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

Avoinna m a-to  klo 08.00-18.00  
pe  klo 08.00-16.00 L & o s é P r o

P uh.tunti m a-pe klo 11.30-12.00 Consultados Computadores

YLEISLÄÄKÄRIT VIDEON PUHDISTUSHUOLTO
Satu Kaakko- Vornanen 
Paula Häkkänen

1 50 m k (norm . 180 mk)

Sirpa Puustinen Sisältää:

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT •  p ö ly n p o is to
Riitta M eri 
Ritva Hurskainen •  k u v a -  ja  ä ä n ip ä id e n  p u h d is tu s

Raila Suom i •  v e to k o n e is to n  p u h d is tu s  ja  v o ite lu
IHO - JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI 

Sirkku Söderqvist
•  to im in to je n  ta rk a s tu s

TYÖTERVEYSHOITAJA Tarjous voimassa vuosisadan loppuun
M ervi Koskivaara P u h e lin n u m e ro t:

KIROPRAKTIKKO Toim isto : fa x /vas taa ja  09-2911 266

M ax W ikström M yynti: 040 -0862  515

FYSIOTERAPEUTTI
H uo lto : 040 -7387  815

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

Päivystys ark. 10 -18  (avo inna sop im uksen  m uk.)

O h ko la n tie  94
Laboratoriotutkim ukset, 04500 KE LLO K O S K I
G ynekologiset uä-tu tk im ukset ja
Poski- ja  o tsaonte lo iden uä-tu tk im ukset edullisesti.

E-mail: josepro@ netti.fi
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OH KOIA-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 d c
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Uusi osoite: HUVITIE 5A 1 M ÄNTSÄLÄ (Uiäkäriasema)
PUH. 019-6871 513

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

Omaeläke Tapiolasta
Täydentämään omaa tai tmolison eläketurvaa 

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

‘r m p m A

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

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

\ y Tarvitsetko
Tilausliikenne palvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 
PS-Bussi Oy. Puh.09-2921122, fax 09-282901

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

LÄHIVAKUUTUS
L Ä H E L L Ä  S IN U A

Anneli Eerola Kari Peussa
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 Hius tiimi
Vanha Valtatie 197 
04500 Kellokoski 
Puh. 09-282 835

Kodinkonehuolto 
JO-MI Oy

Jormantie 10 C, Mäntsälä 
Puh. 0400-482 555, 0407 303 666

LASI-LINDBERG
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ
Fax (09) 271 3547 

V  g s m  0400 486 336
Puh. (09) 283 969

Tmmm tuloa 
tauMästa 
lamokkaaiMMaan 
lähikauppaan!

MB-PE 9-19
LH 9-15
SU 12-17

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA 

Puh. 019-688 9004


