
Saviahon päiväkodin ensimmäinen tonmniitaviiosn täyttyi

• Kevyenliikenteenväylän rakentaminen siirtyy
• Nuorisoseuran jäsentiedot ajantasalle



Ohkolan koulun kolmasluokkalaisten tekemiä haastatteluja
Haastateltavina on koulun henkilökuntaa ja tulevia ekaluokkalaisia. Kuvat IB luokka.

Oonan ja Marian haastateltavana oli koulun siivooja 
Sinikka Alakangas
Siivoatko sinä joka päivä koko koulun? Kaikki muut 
paikat paitsi parakin ja keittolan.
Kuinka vanha sinä olet? 47 vuotta 
Onko sinulla lapsia? 2 lasta ja 1 lapsenlapsi 
Moneltako tulet töihin? 9-10.30 
Mikä luokka on hauskin siivota? Uutta rakennusta 
Missä kävit koulun? Onkamon ala-asteella.
Missä sinä asut? Mäntsälässä 
Onko sinulla sisaruksia? 3 veljeä.

Jennan ja Sinin haastateltavana opettaja Sirkka-Liisa 
Salmi
Onko kivaa opettaa liikuntaa? On tosi mukavaa.
Onko kiva olla opettaja? Useimmiten on , ei aina. 
Harrastatko paljon liikuntaa? Yritän harrastaa 
Kuinka monta vuotta olet? 53.v 
Mitä inhoat eniten? Astiakaapin tyhjennystä 
Mikä on hauskinta liikunnassa? Kun näkee 
lasten liikunnan ilon 
Pidätkö piirtämisestä? En oikeastaan, kortteja piirtelen 
Mikä on sinun lempivän? Lila 
Mikä on sinun lempieläin? Metsän linnut 
Mikä on sinun lempiruoka? Kuuma lihakeitto + tuore 
ruisleipä

✓  i '

Joonan ja Joonaksen haastateltavana 
koulutaksinkulj ettaj a Ilkka Juvonen 
Kuinka monta vuotta olet työskennellyt taksissa? 35v 
Haluaisitko vaihtaa työpaikkaa? En halua.
Minä päivinä on paljon porukkaa taksissa? 
Arkipäivisin.
Mikä luokka meluaa eniten taksissa? Kaikki 
vuorollaan.
Montako kilometriä ajat päivässä? Keskimäärin 300 
kilometriä.
Kuinka vanhana rupesit ajamaan taksia? 23 v.
Kuinka pitkät on sinun työajosi? 24 tuntia 
Suositteletko muille työnhakijoille taksin ajamista? 
Kyllä
Ajatko enemmän koululaisia vai aikuisia? Koululaisia. 
Mikä luokka on helpoin kuskata? Kaikki mukavia 
mukuloita.

Jennin ja Essin haastateltavana koulun keittäjä Ritva 
Koskinen
Mikä on nimesi? Ritva Koskinen 
Oliko kiva olla keittäjä? Oli.
Mitä ruokaa menee eniten? Liha-makaronilaatikkoa. 
Kauanko olet ollut keittäjänä? noin 8 vuotta.
Meneekö ruuan laittoon kauan? Riippuu ruuasta. 
Moneltako tulet keittolaan? Yhdeksältä.
Olitko keitto kurssilla? Olin.
Moneltako lähdet kotiin? 13.30 
Montako keittäjää tunnet? 15 
Jääkö ruokaa yleensä paljon? Ei jää.
Mitä mokaa teldsit yleensä? Jauhelihakeittoa ja 
sämpylät.
Missä kävit keittokurssin? Rengossa.
Sallan ja Mian haastateltavana tulevat ekaluokkalaiset 
Valtteri Niemi ja Elias Koivula.
Mikä sinun nimesi on? Valtteri Niemi.
Kuinka vanha olet? 6 v 
Pelottaako sinua tulla kouluun? Ei 
Mitä toivoisit koulussa tulevan? En tiedä.
Tunnetko ketään joka tulee sinun luokallesi?
Elias Koivulan

Mikä sinun nimesi on ? Elias Koivula.
Kuinka vanha olet? 6v 
Pelottaako sinua tulla kouluun? Ei.
Mitä toivoisit koulussa tulevan? Äidinkieltä.
Tunnetko ketään joka tulee sinun luokallesi?
Valtterin, Mikan, Tomin ja Aleksin.

Janihan ja Johannan haastateltavana tulevat 
ekaluokkalaiset Rauli Eskelinen ja Taru.
Raulin vastaukset 
Onko kiva tulla kouluun? On.
Mitä sä harrastat? Jääkiekkoa, motogrossia.
Kuka on paras kaverisi? Ilkka ja Aapo.
Mikä on sun lempiruoka?
Riisi ja kastike ja perunat ja liha.
Mikä on sun lempiohjelma? Touhula.
Mikä on paras peli? Pacman.
Mitä inhoat eniten? Piirtämistä.
Osaatko uida? En.
Mikä on paras video? Tarzan.
Mikä on paras karkki? Mynthon ja Pihlaja.
Tykkäätkö teletapeista? Tykkään.
Tarun vastaukset 
Mikä on paras peli? Mario.
Osaatko Englantia? Osaan.
Onko koulu kivaa? Välillä.
Tykkäätkö Muumeista? En.

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2000. Aineisto toimitettava ilmestymiskuukauden 5. päivään mennessä lehden laatijoille 
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta 

Eija Hynninen (019) 6889 055, Irene Saalamo (019) 6889 085, Tarja Tallberg (019) 6889 335 
Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta 

Kirjoituspiirin osalta taitto Tart Oy, Mäntsälä 
Painotyö Sumiloffset, Pukkila.
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Pääkirjoitus
Torstaina 16.maaliskuuta kokoontui Saviahoon päivähoidossa olevien lasten vanhempia, 
hoitohenkilöstöä sekä joukko asiantuntijoita, joiden toimenkuva on tukea edellä mainittuja heidän 
vaativassa, huomiseen tähtäävässä työssään.
Illan otsikkona oli ’’KUNNIOITA ISÄÄSI JA  ÄITIÄSI?” .

Viime aikojen polttava puheenaihe lasten kasvatuksessa on ollut rajojen asettaminen. Eläessämme 
tässä tietoa tulvivassa maailmassa, omat ajatuksemme tuntuvat tukahtuvan ja tulemme epävarmoiksi 
omien mielipiteittemme oikeellisuudesta. Suuret koneistot mennä jyristävät ja  määräävät yhteiskunnan 
rytmin. Yksilö tuntee itsensä mitättömäksi, merkityksettömäksi ja helposti korvattavaksi. Kiireinen 
työtahti, ryntäileminen ruuhkissa , kilpailuja taistelu elinmahdollisuuksista vievät puhdin luoda omaa 
arvomaailmaa, ajatella.

Mitä sitten on vanhempiensa kunnioitus -miten kunnioitusta ansaitaan?
Lapsi katsoo ylöspäin vanhempaansa - aina. Samalla arvioiden tämän käyttäytymisestä, millainen 
maailma on ja millaista siinä on elää.
Illan ryhmätöissä tulivat painokkaimmin esille sanat” Johdonm ukaisuus, O ikeudenmukaisuus, 
Joustavuus, R ajat ja  Rakkaus, Perusturvallisuus” .

Rakkaus. Huolehtimista, hoitamista, auttamista, arvostamista, vaatimista ja tilan antamista. Siinäpä 
vasta kivijalka!

Johdonmukaisuus ei ole mahdollista ellei perheessä ole ’’suunnitelmaa”. Ellei olla keskusteltu siitä, 
mitkä ovat ne elämää varten annettavat lahjat, jotka me vanhempina tahdomme lapsillemme antaa. 
Ja mitä asioita ja  tekoja niiden antaminen tarkoittaa arkipäivässä!

Tiedämme kuinka tärkeää on, että työnantajallamme on tavoitesuunnitelma , toimintasuunnitelma, 
talousarvio, työpaikan toimintasääntö, työehtosopimus sekä muut toimintaa ohjaavat normistot. 
Itseensä luottavalla, itseään kunnioittavalla ja  tulevaisuuteen tähtäävällä työnantajalla on yllä 
mainitut asiat kunnossa. Se tietää omat vahvuutensa ja  heikkoutensa, toimii vahvasti 
osaamisalueillaan ja käyttää alihankkijoita töihin, joihin itsellä ei ole resursseja. Yrittäjä rajaa 
selkeästi aikataulunsa, rahankäyttönsä, toimintansa ja  tavoitteensa.
Työntekijöiden energia ei valu oman reviirinsä puolustamiseen, säntäilemiseen tilanteesta toiseen, 
vaan jokainen voi turvallisesti kehittyä omassa tehtävässään.

Kunnioitus ja arvostus kulkevat käsi kädessä ja  kolmantena kulkijana on vaatiminen.

Kunnioittaessaan itseään asettaa toimilleen vaatimuksia minänä, 
vanhempana, puolisona ja työntekijänä - ihmisenä. Yrittää parhaansa ja 
tekee kaikkensa unohtamatta omia oikeuksiaan ja vaatimatta itseltään 
uhrautumista tai ihmetekoja.
Ja mitä enemmän jotakuta arvostaa, sitä enemmän häneltä vaatii - ja 
toisaalta antaa helpommin anteeksi ja pyrkii auttamaan kykynsä ja 
taitonsa mukaan.

Päätän ajatukseni Martti Paloheimon sanoihin 
’’RAKKAUS ON VERBI”

Auli Herttuainen

Kirjoittaja on hyökännummelainen päiväkodin johtaja ja uusi kylälehtitoimikunnan jäsen ja raitiovaunun kuljettaja 
Jytkynen, näytelmästä Kolme Iloista Rosvoa (vl988)



Kyläkokous keskittyi uuteen maankäyttö
jä rakennuslakiin
teksti: Elina Vuori

Helmikuun puolessa välissä pidettyyn kyläkokoukseen 
saatiin vieraaksi kaavoitusinsinööri Merja Vikman 
puhumaan uudesta maankäyttö- ja  rakennuslaista. Sen 
myötä tavallisen kuntalaisen vaikutusmahdollisuudet, 
mutta myös vastuu lisääntyvät erilaisissa rakennus
hankkeissa. Kyläkokousta puhutti myös uusi kylä- 
suunnitelma, vaikka kello kiisi jo  kohti kotiinlähtö aikaa

Mäntsälä on muuttovoittokunta ja Ohkolassa tehdään 
kolmasosa kunnan kiinteistökaupoista, suurin osa niistä 
Hyökännummen alueella. Rakentaminen on piristynyt 
muutamassa vuodessa huomattavasti. Nyt vain pitäisi 
saada väki pysymään täällä. Kunnan virkamiehillä 
riittää siis pohdittavaa - ja rahareikiä.

Lailla lisää valtaa ja vastuuta
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan tämän 
vuoden alusta. Sitä on pitkään valmisteltu ja hartaasti 
odotettu. Kaikkia uusia pykäliä ei edes vielä kunnolla 
tunneta. Merja Vikman tunnustikin, että tämä 
ensimmäinen vuosi menee lakia ja sen soveltamista 
opetellessa. Lain idea on, että kaikki pyrkivät 
yhteistyöllä kohti parempaa ympäristöä.
Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat avainasemassa. 
Kaikki päätökset ovat julkisia. Se vaatii kuntalaisilta 
valppautta ja virkamiehiltä hyvää tiedottamista,
Vikman tiivisti. Uusi laki tuo kuntatasolle entistä 
enemmän päätösmahdollisuuksia. Se mahdollistaa 
joissain tapauksissa entistä nopeamman ja yksinkertai
semman rakennusluvan saamisen. Kaavoitusinsinööri 
esitteli esimerkinomaisesti, mitä uusi laki merkitsee 
omakotirakentajalle. Hyvissä ajoin ennen rakentamista 
on sijoitettava kyltti rakennuspaikalle, että tähän 
rakennetaan talo, lisätietoja sieltä ja sieltä. Rakennus- 
valvojan pätevyydelle on tullut lisää vaatimuksia. Näin 
pyritään välttämään mm. kosteus- ja homevaurioita.

Kyläsuunnitelmasta puolesta ja vastaan
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Eira Andersson otti 
toisena kyläkokousasiana esiin kyläsuunnitelman. Se 
on vihdoin jaettu kaikkiin koteihin alkuvuodesta. 
Ympäristöasiat nousivat luontevasti esiin, kun 
kevytliikenneväylänkin eteneminen on päässyt alulle. 
Pyörätien rakentaminen tuntuu nostavan jotkut vasta
hankaan, vaikka toisaalta niin moni sitä kaipaakin. 
Vesijohtoasiaa ei kannata samaan rakentamiskertaan 
enää sovittaa, koska silloin molemmat venyisivät 
hamaan tulevaisuuteen. Muutaman lähitalon kesken 
perustettavia vesiosuuskuntia kannattaa perustaa 
esimerkiksi porakaivoa varten. Niihin on mahdollista 
saada avustusta. Viimeistään pyörätien rakentamisen 
yhteydessä keskikylän raittia on hyvä katsoa ’’sillä 
silmällä” ja tehdä maisemaa kohentavia istutus-, 
raivaus- ja kunnostustöitä.
Työväentalon tontin raivauksesta saisi hyvän 
talkooprojektin. Tontille on suunnitteilla Mäntsälän 
kapinan 70-vuotistilaisuus vuonna 2002. Maisema-ja

ympäristöasiat ovat arvostusasioita, jotka nostavat helposti 
tunteita pintaan. Hyvä, että niistä voitiin taas keskustella 
ja tuoda erilaisia näkökulmia.
Kylälle toivottiin kovasti erilaisia palveluita. Kun 
Hyökännummen koulu valmistuu, vapautuu Ohkolan 
koululta tiloja palveluille.
Kylälle toivottiin kaavoitusta, jolloin tonttimaan arvo 
nousisi. Kaavoitusinsinööri ei sitä ihan heti luvannut, sillä 
esimerkiksi kunnallistekniikka pitää tehdä samaan 
syssyyn.

Kyläkokousväkeä. Se mikä toista hymyilyttää -  pistää 
toisen miettimään

Kevyenliikenteenväylä 
Hyökännummi - Ohkola
teksti Tarja Tallberg

Suunniteltu kevyenliikenteenväylä Hyökännummesta 
Ohkolan seuratalolle ei toteudukaan tänä vuonna, vaikka 
Mäntsälä-lehden kirjoituksessa 9.3. niin kerrottiin. 
Uudenmaan tiepiiristä tarkistetun tiedon mukaan tämän
hetkiset rahat eivät riitä hankkeeseen.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
Mäntsälän kunnassa alkaa 1.6.2000 uusi bio- ja 
kuivajätteiden lajittelujärjestelmä. Se koskee jokaista 
kiinteistöä, jossa kompostoituva biojäte tulee pakata 
mustaan ja kuivajäte muunväriseen muovipussiin. 
Kiinteistökohtainen kompostointi on suositeltava 
vaihtoehto eloperäisen jätteen käsittelylle.
Mäntsälän kunnan Ympäristötoimi sekä Kiertokapula 
Oy järjestävät asiaan liittyvän tiedotus-ja neuvonta- 
tilaisuuden torstaina 13.4.2000 klo 18 Ohkolan 
palotallilla
os. Eerola-Kortistotie 16, 04530 Ohkola 
Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilu.

Kiertokapula Oy

4



Hyökännummen asukasyhdistyksen 
’’Hillaan tutuksi” ilta 09.03.2000
Teksti ja kuvat Auli Herttuainen

Hyökännummen asukasyhdistys ry. kutsui kevättalvi- 
seen kokoukseensa vieraikseen Ohkolan ja Arolan- 
Jokelanseudun kylätoimikunnan edustajia sekä 
perusturvapalvelukeskuksen päällikkö Hilkka 
Ahosniemen.
Hilkka Ahosniemi kertoi perusturvan tämän vuoden 
mittavimmasta hankkeesta, terveysaseman 
peruskorj auksesta.
’’Korjaustyöt aloitetaan kesäkuun alussa. Tällöin 
valmistuu Kivistöntien palvelutaloja se mahdollistaa 
vuodeosaston toiminnan sulkemisen korjaustöiden 
ajaksi ja asiakkaiden siirtymisen osin palvelutalon (23 
potilasta) ja osin Kotokartanon (17 potilasta) tiloihin. 
Kun vuodeosasto on kunnostettu, aloitetaan poli
klinikan kunnostus ja sen palvelu tapahtuu töiden ajan 
vuodeosaston tiloissa. Laboratorio-ja 
röntgenpalveluissa tullee parin viikon mittaiset katkok
set. Näytteidenottoon se ei vaikuta, mutta ne lähetetään 
muualle tutkittaviksi”, kertoo Hilkka Ahosniemi. 
’’Kesäkuun alusta yöpäivystys siirretään 
kokeiluluonteisesti remontin ajaksi Hyvinkään sairaa
laan. Korjaustyöt kestävät kahdeksan kuukautta.
Tällöin selvitetään siirtyykö yöpäivystys lopullisesti, 
kuten Järvenpäässä, Hyvinkään sairaalaan vai tuottaako 
se minkä verran ja minkälaisia vaikeuksia kuntalaisille. 
Terveystoimi siirtyy vuoden 2001 alusta väestö- 
vastuuseen. Se, ’’kuinka kuntalaiset jaetaan eri lääkärei
den vastuulle on suunnittelun alla” , selvittää 
Ahosniemi.
Etelä-mäntsäläläisien mahdollisuutta käyttää Kellokos
ken terveysaseman palveluja on kartoitettu, mutta 
Tuusulan kunnalla ei ole resursseja myydä palvelujaan 
ulkopuolisille. ’’Lasten- ja nuorten lääkäripalvelut 
lastenneuvolassa ja kouluissa paranee elokuusta, sillä 
olemme saaneet lapsiin ja nuoriin erikoistuneen 
lääkärin virkaa hoitamaan. Palvelun paranemista 
tuottaa ehdottomasti myös terveyshuollon ATK- 
järjestelmän uusiminen - tieto kulkee nopeammin ja 
pysyy ajan tasalla.”
Esiopetuksen järjestämisestä Ahosniemi kertoo, että 
virkamiestyöryhmä on suunnitellut ja tulee esittämään 
hallinnointia ja koordinointia sivistystoimen tehtäväksi. 
Lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivä
hoitoa, koulutoimi ostaisi opetuksen päivähoidolta, 3-4 
-tuntisen esiopetuksen järjestäisi itse. Maksuton 
esiopetus käynnistyy Mäntsälässä elokuussa 2001. 
’’Eteläisessä Mäntsälässä suunniteltu vanhusten 
ruokailupalvelu on ruokahuoltopäällikkö Irma Virtasel
la työn alla, varsinaista vanhusten palvelutaloa ei 
kunnalla ole mahdollista tänne perustaa, mutta Palvelu- 
kotiyhdistys saattaa olla kiinnostunut toimintansa 
laajentamisesta. Tavoitteenahan on, että 90 % 75 
vuotta täyttäneistä pystyisi olemaan kotonaan ja heille 
tärkeät tukitoimet kuten kotisairaanhoito ja kotipalvelu 
pyritään järjestämään. Se, että vuonna 2003 valmistu
van koulun yhteyteen tulisi myös ikääntyneiden 
palveluita, on minulle uutinen. Lastenneuvola-ja

mahdollisesti muita terveydenhoitotilojahan siihen on 
kaavailtu, mutta ei tietääkseni vanhustyötä, mutta ei 
sellainen mahdollisuus ole poissuljettu, lopettelee 
Hilkka Ahosniemi.

Hyökännummen asukasyhdistys on lähestynyt kansa
laisopiston rehtori Pekka Tikkaa esittäen mahdollisten 
opiskelu- ja toimintapiirien perustamista 
Hyökännummelle. Pekka Tikka on iloinen aktiivisuu
desta ja pyytää ehdotuksia toiminnan suunnittelun 
pohjaksi. Soita ja ilmoita toiveistasi asukasyhdistyksen 
sihteeri Kirsi Lindgrenille 
puh. (09) 286 617 tai suoraan kansalaisopistolle.

Illan lopuksi annoimme Olli-Pekka Eskeliselle vinkkejä 
lcyläesitteen aiheiksi.

Mäenlaskua Saviahon päiväkodilla

SUURI ETSINTÄKILPAILU:
Mainio palkinto hänelle, kuka ensimmäisenä 
ilmoittaa toimitukseemme 
Herttuaisen Aulille (09-284439)
MISSÄPÄIN HYÖKÄNNUMMEA ON 
TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN SINNE 
PYSTYTTÄMÄ
LENTOPALLOVERKKO JA - 
KENTTÄ?
SOITA JA VOITA!

Ohkolan Nuorisoseura kutsuu kaikkien kylä- 
seurojen edustajia yhteiskokoukseen Ns-talolle ke 
26/4 klo 18.30. Käsitellään yhteisiä asioita; NS-talon 
käyttöjä pelastussuunnitelma, suunniteltu järjestyksen 
valvonta-kurssi, kylälehtiasiaa.

Ohkolan Nuorisoseuran Ravintolatoimikunta etsii 
uusia ihmisiä mukaan hoitamaan tapahtumien 
ravintolapuolta. Mukaan tuleminen ei vaadi muuta 
kuin iloista mieltä ja innostusta, ei siis tarvitse olla 
alan ammattilainen. Toimiminen ravintola- 
toimikunnassa on mukavaa ja vaihtelevaa ja samalla 
pääsee tutustumaan kyläläisiin 
Yhteydenotot: Martta Suontaus p. (019) 6889 136
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Ohkolan nuorisoseuran toimintaa

Jäsenrekisteri ajantasalle
Viimevuonna seura antoi jäsenilleen 100-vuotislahjan, 
eikä kerännyt jäsenmaksuja.
Nyt jäsenrekisteri ollaan siirtämässä ATKrlle. Tämän 
lehden liitteenä on kyselykaavake/jäsenmaksulomake. 
Käsikortistossa on paljon puutteellisia tietoja syntymä- 
ajoissa ja osoitetiedoissa. Tärkeää on, että jokainen, joka 
haluaa olla nuorisoseuran jäsen täyttää ja palauttaa 
kaavakkeen sekä eräpäivään mennessä maksaa jäsenmak
sun. Säilytä maksukuitti todisteena jäsenyydestäsi.
Näiden tietojen pohjalta kootaan konekielinen jäsen- 
rekisteri ja ensi vuonna jäsenmaksukaavake tulee nimellä 
varustettuna postilaatikkoosi. Luvassa on myös jäsenkort
ti.

Tanssi- ja laulupidot 2000
Nuorisoseurajärjestö yhteistyössä Tallinnan laulujuhlien 
kanssa on kokoamassa Helsinkiin suurta folklorealan 
juhlaa ’’Tanssi- ja laulupidot”. Suomesta matkustaa 
tuhansia laulajia Tallinnan Laulujuhlille ja Virosta 
saapuu 4000 tanssijaa meidän Suomalaisten vieraiksi 
Tanssipitoihin. Osallistujamäärä on jo tällä hetkellä 
yli 7000.
Talkooväkeä tarvitaan
Uusmaalaisten nuorisoseurojen vastuualueena on 
majoitusvalvonta ja tähän liittyvät tukitehtävät.
Ohkolan Nuorisoseuran vastuulla on Etu-Töölön ala-aste, 
johon majoittuvat kansainväliset vieraat ja talkoolaiset. 
Talkooväelle on luvassa ilmaiset ateriat ja pääsylippuja 
tapahtumaan. Talkooedut on laadittu siten, että työskente
lyn lomassa on mahdollisuus nauttia myös juhlan muista 
ohjelmista.
Ilmoittaudu pikaisesti (019) 6889 151 

Talouskurssi 2.4
Seurojen taloudenhoidosta vastaaville ja talousasioista 
kiinnostuneille järjestetään Ohkolan Ns talolla 
2.4.klo 9-17 talouskurssi. Kurssilla käydään läpi 
sääntöjenmukaista perustaloudenhoitoa. Mm uusi 
kirjanpitolaki, avustusten hakeminen ja tilitys, tilin
tarkastus ja luottamushenkilöiden vastuut.
Kurssin hinta on 250mk. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
(09) 342 6652 /Jyrki Malinen

Kylän kasvatusperinne on aina ollut ’’Kaikki mukaan 
näyttelemään”. Nyt Ohkolan Ns on kokoamassa 
muisteloteosta näytelmäharrastuksesta. Asioita on 
kirjannut mm. arvo Ikonen, Tuula Bläfield, Ritva 
Hemmilä-Lindfors, Olli Hannula. Vuosisadan alun 
tapahtumista (1900-1930) työryhmä kaipaa jäsenistöltä 
mahdollisesti perintönä siirtynyttä tietoa ja kuvia, 
aineistoa kokoaa Karita Laisi, joka odottaa 
yhteydenottoja (019) 6889 151, 040 503 6816

VAPPUDISKO - bändi-ilta pe 28.4. klo 18.30-21.30 yli 
10 vuotiaille seuratalolla. Liput 20,- (sis. limun)
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Vaellus Lemmenjoen kansallispuistoon 6-12.8.2000
Vaellusryhmän seuraava kokoontuminen on 
ma 8.5.klo 19.30.
Vapaita paikkoja ym. voi tiedustella Tapio Rantaselta 
0400 757 489

SIRKUSKURSSI 12-13.5
järjestetään Ohkolan koulun liikuntasalissa 
pe 12.5 klo 17-19 ja la 13.5. klo 10-13.
Kurssin ohjaajana toimii sirkustaiteilija Heikki 
Leppävuori. Kurssin sisältö sirkustemppuja, 
akrobatiaa, jongloorausta, tasapainoilua.
Kurssimaksu 30 mk. Alaikäraja 7v.
Ennakkoiini. Jarmo Katajalle 5.5 mennessä 
040 766 4539

Kesäyön uni
Näytelmän harjoitukset jatkuvat torstaisin ja 
sunnuntaisin. Lisäksi laulu ja kohtausharjoituksia. 
Keijujen rooleihin etsitään 7-14 vuotiaita tyttöjä ja 
poikia. Yht. Laura Buttler (019) 6889 051 tai Eij 
Hynninen (019) 6889 055.
Esitykset kesällä 2000 öljymäen kesäteatterilla;

la 10.6. klo 22 
su 11.6 klo 16 
ke 14.6 klo 19.30 
su 18.6 klo 19.30 
ke 21.6.klo 19.30 
la 24.6. klo 22 
su 25.6.klo 16 
ke 28.6. ldo 19.30 
la 1.7 klo 22 
su 2.7.klo 14

Äitienpäiväjuhlaa vietetään Ns-talolla to 11.5. 
klo 18.30.

Koulun kansainväliseen leiriin liittyen järjestetään ti 
16.5 seuratalolla nuorisoseurailta.
Illassa vieraita Saksasta, Norjasta ja Hollannista.

Nuorisoseura on vastaanottanut tarjouksen, jossa suuri 
tietokonealan yritys varsin korkeaa kauppasummaa 
tarjoten on kiinnostunut ostamaan Ns-talon!
Asiaa käsitellään seuraavan kerran la 1.4.klo 15. Tule 
mukaan kertomaan mielipiteesi.

Nuorisovaihto Tunisiaan
Ohkolan nuorisoseura on ottanut vastaan kutsun 
nuorisovaihdosta Tunisiaan. Vaihto on vastavuoroinen, 
siten että Suomesta matkaa n. 10 hengen ryhmä 
Tunisiaan kesällä 2001 ja seuraavana vuonna tulee 
Tansaniasta ryhmä Suomeen, jota meidän seuramme 
isännöi. Matkaan valmentaudutaan tutustumalla 
etukäteen Tansanian kulttuuriin, maahan ja kansaan 
sekä valmistaudutaan esittelemään kotimaatamme. 
Vaihto on suunnattu 13-17 vuotiaille. Myös ensi 
kesälle on tarjolla nuorisovaihtoja pienille ryhmille 
mm. Ranskaan . Yht. Karita Laisi (019) 6889 151



Okan Hiihtomestaruuskilpailut

Hiihdon mestaruuskilpailut hiihdettiin ma 20.3. 
iltaldlpailuna. Osallistujina oli 12 lasta ja 1 aikuinen. 
Tässä tulokset: P4 1. Teemu Latostenmaa, P6 1. Joona 
Latostenmaa, T6 1. Heidi Lindell, 2. Klara Tapper, 3. 
Minna Saalamo, 4. Jutta Savela. P8 1. Patrik Hämäläi
nen, T8 1. Essi Tapper, 2. Katariina Kiviranta, 3. Netta 
Savela, 4. Hanna Pirjola, 5. Marika Saalamo. P10 1. 
Ville Pirjola. Avoin 1. Pekka Salminen.
Mitalienjako to 13.4.2000 klo 18.30 Ohkolan 
seuriksella. Kiitos kilpailijoille ja toimitsijoille!

Okan sääntömääräinen kevätkokous
Ohkolan nuorisoseurantalolla to 13.4.2000 klo 19.00. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Ohkolan Okan hallitus

Valaistun ladun avajaisissa kiitettiin mittavaa talkootyö 
joukkoa. Heille luovutetut hikinauhat on uniikkituote, 
jonka saavat vain latuprojektin talkoolaiset.

Valaistun ladun avajaiset
Teksti Eija Hynninen Ohkolan VPK:n nuoret harjoittelevat

Ohkolan urheiluseura OKA:n latuprojektin 1. vaihe on 
saatu päätökseen. Valaistun ladun avajaisia vietettiin 
15.2.2000. Projektin vetäjänä toimi Keijo Säijälä, joka 
itseoikeutettuna katkaisi silkkinauhan, Jussi Salmisen 
trumpettifanfaarin säestämänä. Kolmisidesuksilla 
hiihtäen Keijo Säijälä, kunnan liikuntasihteeri Harri 
Bister ja seuran pj. Jussi Luhtamäki näyttivät, että 
yhteinen tahti löytyi hyvin. Toivomme yhteistyön 
jatkuvan hyvänä jatkossakin.
Valaistu latu-ura on 1,5 km pitkä pisto metsän siimek
seen seuratalon lähimaastossa. Maasto on meno
matkalla nousuvoittoinen, mutta helposti hiihdettävä. 
Takaisinpäin tultaessa lasketellaankin sitten 
leppoisasti. Latu sopii hyvin kaiken kansan hiihtoon, 
myös pienille lapsille. Ladulla on oikean puoleinen 
liikenne. Valot sammuvat 
klo 21.
Tavoitteena on jatkoprojektilla saada radasta täysi 
lenkki, jolloin sekä luisteluhiihto, että perinteinen tyyli 
on radalla mahdollista.
Kolmen vuoden aikana on Ohkolan maastoihin 
raivattu lisäksi n. 10 km matka kansanhiihto latu-uraa, 
rakennettu siltoja ja hankittu kota. Tätä raivattua latu- 
uraa pääsivät kokeilemaan viime talvena ne, jotka 
hiihtivät
hirvenhiihtolatua. Tänä vuonna lumitilanteen 
vuoksi hirvenhiihtolatua ei saatu tehdyksi.
Lyhyempi lenkki kansanhiihtoladusta on 
hiihtäjien käytössä.
Tärkeä jatkotoimi on saada kansanhiihtoladut merkit
tyä kartalle ja kaikkien tietoon jo tulevalle hiihto- 
kaudelle.
Tämä latuprojekti, joka toteutettiin talkootyönä,
Sampo ry:ltä saadun tuen ja urakoinnin avulla, on 
opettanut paljon. Ulkopuolista rahoitusta erilaisille 
hankkeille on mahdollista saada. Tämä edellyttää 
hyvää suunnittelua ja yhteishenkeä asian puolesta.

Ohkolan VPK:n tiloissa on toiminut 3.11.1999 lähtien 
palokunnan nuoriso-ja varhaisnuoriso-osastot. Innokkaita 
harrastajia on n. 20.

Varhaisnuoret (7-9 v.)
keskiviikkoisin klo 18 - 19.
Harjoitukset ovat leikkimielisiä. Aiheina ovat olleet mm. 
ensiapu, savusukellus, solmut, kalustoon tutustuminen, 
perusselvitykset, palonarut, letkut, imujohtoselvitys, 
palomiehen varustus jne.

Nuorten (10-17 v.)
keskiviikkoisin klo 19-20.
Aiheet ovat samoja kuin varhaisnuorilla, mutta asiat 
käsitellään perusteellisemmin.

Lisätietoja Piia Varpa 040 534 2751.

Jaakko
Tapper

70 v
6.4.2000

juhlii
perhepiirissä
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Diakoniapiirin toimintaa

Seuraava virkistyspäivä on ke 19.4

Ohkolan kirkkopyhä 7.5.
Meidän ohkolalaisten yhteinen kirkkopyhämatka toteutetaan sunnuntaina toukokuun 7. päivänä. Osallistumme klo 10 
Mäntsälän kirkossa toimitettavaan jumalanpalvelukseen eli Messuun. Messu tarkoittaa, että kirkossa on myös Ehtoollisen 
vietto.
Messussa saaman pitää kirkkoherramme Mikko Seppälä. Liturgina toimii ohkolalaissyntyinen Jarno Hellström. Kyläämme 
edustaa lisäksi Olli Hannula, joka lukee tekstejä, Riitta Wulff-Mäkelä, joka laulaa (Hyvä Paimen), Tapio Rantanen laulaa 
(Täällä Pohjantähden alla) ja kanttorina Tapani Rautasuo. Ja me kaikki mukaan lähtijät muodostamme yhteisen 
koraalikuoron, kun laulamme virsiä ja muita messulauluja, joko ylhäältä urkuparvesta tai alhaalta seurakuntaväen joukosta. 
Messun jälkeen tarjoillaan seurakuntakeskuksessa kirkkokahvit.
Matkaan lähdetään omilla autoilla. Lähtö Hyökännummen kerhotalolta klo 9.00 ja Ohkolan Ns talolta klo 9.10. Autolliset 
tarjoavat tuttuun tapaan autottomille kyytiä. Uskomme, että näin saamme matkan mukavasti toteutettua.
Runsasta osallistumista!

1-VUOTIAS SAVIAHON PÄIVÄKOTI
Teksti Auli Herttuainen

Hieman historiaa
Mäntsälän kunta perusti Etelä-Mäntsälän päivähoidon tarvetta palvelemaan kaksiryhmäisen päiväkodin Savipakan 
kiinteistöön. Näin saatiin luotua 32 uutta päivähoitopaikkaa Ohkolan ryhmäperhepäivähoidon ja 10:ssä kodissa tapahtuvan 
perhepäivähoidon lisäksi.
Syksyllä 1995 muutaman toimintavuoden jälkeen tiloissa todettiin terveydelle haitallinen homeongelma. Korjaustöiden 
ajaksi päiväkodin toiminta siirrettiin Ohkolan sairaalan autioituneisiin tiloihin. ’’Evakkoretki” kesti vuoden verran. Onnelli
nen kotiinpaluu päättyi taas syksyllä 97 kyyneliin - vakavat homeongelmat aiheuttivat tilojen käyttökiellon.
Siitä alkoi lähes puolitoista vuotta kestänyt linja-automatkailu n.20 kilometrin päähän Hermanonkimaan kurssikeskukseen.

Tänään
Helmikuun 1. päivän aamuna 1999 päiväkodin lapset, vanhemmat ja henkilökunta avasivat jännittyneinä uuden päiväkodin 
oven. Päiväkodin koko kasvoi yhdellä ryhmällä - Veljet Huilut ja Pontevat saivat pikkusisaruksen Viulun.
Nimien valinta liittyy oleellisesti Savipakan historiaan, joka on entinen sikala.
Nimikin uudistui Saviahoksi.
Nykyisin päiväkodissa on n.65 lasta, joista kuluvan vuoden syksyllä koulutiensä aloittavia on 25.
Päiväkotiin lapset tulevat Nummisten, Arolan-Jokelanseudun, Hirvihaaran, Ohkolan ja Hyökännummen alueilta.
Päiväkodin suunnitellut Mikko Aho huomioi päiväkodin painopistealueen -ilmaisutaito- työssään hyvin ja lapsilla on mainiot 
tilat kuvalliseen, musiikilliseen ja näyttämölliseen ilmaisuun.

Yksivuotissynttärihän päiväkodin väki juhli esittämällä eskarien kirjoittaman, lavastaman ja puvustaman näytelmän 
Prinsessasta, Prinssistä ja Noidasta. Juhlaa vietettiin perheen kesken - yleisönä perhepäivähoidossa ja ryhmiksessä olevat 
lapset hoitajineen. Kappale esitettiin vanhemmille iltanäytöksenä.

Päiväkodissa on aina avoimet ovet, joten 
OLET TERVETULLUT SEURAAMAAN 
TOIMINTAAMME.

Jos olet päivisin kotona...mikä estäisi tulemasta kerto
maan lapsille omasta lapsuudestasi, opettamaan pajupillin 
tai pirtanauhan tekemistä tai...tai ihan vain nauttimaan 
lasten kanssa olemisesta.

Kuvassa näytelmän iloinen näytteli]äjoukko



Ohkolaan on tultu elämään
Teksti Ulla Hakanen

Kivirannan perhe muutti Ohkolaan vuosi sitten. Heli, Arto ja tytär Katariina. Kuopus Aleksanteri voi tulevaisuudessa kehua 
olevansa syntyperäisiä Ohkolalaisia. Nyt hän tutkii vauhdikkaasti kontaten tätä maailmaa lähes kahdeksan kuukauden ikäisen 
tarmolla.
Talo on kalliolle perustettu ja täystiilestä rakennettu. Ei edelleen myytäväksi vaan elämän mittaiseksi kodiksi. Tilaa on ruhti
naallisesti. Tontti on hehtaarin suuruinen. Niinpä hajurako säilyy, vaikka naapureita on tulossa kaksin kappalein.

Helillä on sana hallussa
Helillä on Mona Lisan kasvot. Olemus on hentoisen geishamainen. Kun Heli alkaa puhua muuttuu mielikuva täysin. Tekstiä 
putoilee määrätietoisen jäsentyneesti. Heli on miettinyt asioita ja osaa myös tuoda ne julki. Jopa niin tomerasti, että jossain 
kyläkokouksessa on isäntien ilmeissä ollut nähtävissä hienoista ärtymystä. ’’Naisetko täällä ovat ruvenneet tahtipuikkoa 
heiluttelemaan - ja vielä tulokkaat.” Jaa-a, aika näyttää. Heli kuuluu niihin tulokkaisiin, jotka tarkkaan tietävät miksi Ohkolaan 
muuttivat. Ja Heli puhuu sen maalaismaiseman puolesta, joka perheen Ohkolaan veti. On myöhäistä enää puhua, jos pellot 
kasvavat viljan sijasta rivitaloja ja maalainen Ohkola on muisto vain. Heli on ammatiltaan ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkaan 
suuntautunut insinööri.

Olen rekkamies
Arto on rekkamies. Mietin Arton ensi kertaa tavatessani, että mikä kumma noissa maanteiden cowboyssa on, että aina onnistu
vat antamaan mielikuvan rehdistä suomalaisesta miehestä parhaimmillaan. Ehkäpä rekan rattiin valikoituvat miehet, jotka ovat 
sinuja itsensä kanssa. Vapaa-aikoinaan Arto ehtii pelata koululla lentopalloa. Pienin panoksin veikkaaminen on myös Arton 
harrastus. Olisi vain kyläkaupalla veikkaus niin kannattavuuskin paranisi, uskoo Arto.

Koti on kivestä tehty
Vierailu Kivirantojen kodissa on elämys. Erikoiset tilaratkaisut ovat Helin omia. Arto on itse muurannut ja tehnyt paljon 
muutakin. Rakennusaika oli sen verran rankka, että Helin mielestä Arton on hankittava uusi kumppani jos vielä tahtoo rakentaa. 
Tähän kotiin on siis asetuttu elämään. Ja mikä on asuessa. Tiilikaton alla bitumikate, seinät - myös väliseinät - täystiiltä ja 
lattiat graniittia. Valtaisista ikkunoista on ehditty jo nähdä koko vuodenaikojen kirjo: kevään herääminen, kesän vehreys, syksyn 
ruska sekä talven kuuramaisemat. Tuo kaikki on vahvistanut tunnetta, että Ohkolaan muutto oli oikea ratkaisu. Varsinaisen 
sysäyksen muutolle antoi hyvä kyläkoulu.
Ekaluokkalainen Katariina on sopeutunut loistavasti. Kiva harrastus on löytynyt ihan läheltä VPK:sta.

On ihmeen hyvä kotiin tulla taas
Koko Kivirannan perheen yhteinen intohimo on matkustaminen. Tänä 
vuonna juhlitaan Helin ja Arton kymmenettä hääpäivää Italiassa. Lapset 
ovat aina mukana. Maailmalla on mukava käydä - ja koti on taas entistä 
rakkaampi reissun jälkeen
Kivirannan uusohlcolalaisperheellä on vuoden asumisen aikana vain 
vahvistunut tunne, että Ohkolan kylä on hyvä kylä elää ja kasvattaa lapset.

Henkilöhaastattelussa Kivirannan perhe Kuoppamäenkujalta.

KE VÄTKARNE VAALIT 
Ohkolan koululla 
su 16.4 klo 10-14

• Muotinäytös 11-11.30, jonka yhteydessä Keski- 
Uudenmaan sambaharrastajat esiintyvät

s Kahvio
• Oppilaiden tekemiä pääsiäiskoristeita myynnissä
• Poniratsastusta
• Ohkolan VPK: n paloauto esittelyssä
• Arpajaiset

Tervetuloa! Koulutoimikunta

Teatterimietteitä
Teksti: Heli Allonen, Karita Laisi

Ohkolan Nuorisoseuran teatteriharrastus on kuin 
käppyrämänty Salmisen pajan kohdalla.

Sen vanhat tukevat juuret ovat syvällä, ne pitävät puun 
pystyssä ankarissakin olosuhteissa.

Runko on paksu - talkootyön määrä, ohjaajien intoja 
vastuunkanto tuottavat rehevän oksiston, johon joka 

vuosi kasvaa uudet vuosikasvaimet. 
Vuosikasvaimien lailla sadat kyläläiset ja  muutamat muut 

ovat saaneet päästää luovuutensa valloilleen. Puu 
vanhenee ja  sen runko tulee paksummaksi mutta sen 

elinvoima ei katoa... Sen alla voi odottelija huilahtaa ja  
sen oksistossa asuvat linnut.
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Lukijan kynästä

Ajatuksia Koppimäen kieppeiltä
Teksti: Mökin Muija

Siitä on jo monta vuotta - ja monta koppia - aikaa kun Muija tallusteli Ohkolan koululle oppia saamaan. Vaan kovastipa tuntuu 
koulunkäynti muuttuneen sitten Muijan opintien aikojen! Silloin muinoin leirikouluksi riitti syksyn perunannostoloma ja 
yhteiset puolukanpoimintaretket. Ihmissuhteita opittiin ihan hyvin tutussa kaveriporukassakin ja siinä samassa porukassa 
keksittiin huvituksetkin.

Nyt kun seuraa jälkikasvun perillisten koulunkäyntiä, ei tämmöinen hitaampi mummo pysy perässä. Leirikoulut on suunnitel
missa joka ainoalla ja rahankeruu sen mukaista. Mummit ja kummit ovat otollista kohderyhmää ja minäkin olen ostanut yhtä 
sun toista, kannatuksen vuoksi. Moni tuttava alkaa jo väsyä ovelle ilmestyviin pikku koululaisiin, jotka kaupustelevat milloin 
mitäkin - vaikka asia hyvä onkin!
Minne asti nämä leirikoulut oikein suuntaavat? Kiinaan? Eikö mukavia elämyksiä voisi saada läheltäkin ja edullisesti?

Eräs varainkeruumuoto on disko, mutta minusta se on hieman kyseenalaista! Miksi diskot ovat aina viikolla? Olen toisinaan 
hakenut pieniä ekaluokkalaisia diskosta iltasella ja kyllä he ovat väsyneitä! Kotona kuulemma vielä menovaihde on päällä 
jonkin aikaa niin että nukkumaan käyminen viivästyy. Ja sen vaikutukset näkyvät koulutyössäkin! Eikö diskoja järjestävien 
vanhempien tulisi tuntea vastuunsa ja järjestää niitä vaikkapa perjantai-iltaisin? Isompi jälkikasvu taas valittelee että pelivuorot 
peruuntuvat hyvin lyhyellä varoitusajalla, kun salia tarvitaan diskoon! On turhauttavaa kun tieto kulkee hitaasti ja huonosti! 
Miksei diskoja voi järjestää seurantalolla, joka lienee iltaisin usein tyhjänä?

Entäs sitten nämä Projektit? Huuhaillaan ympäriinsä ulkomaita niin että ihmettelen missä välissä koulussa ehditään opettaa 
perustaidot, lukemiset, laskemiset ja kirjoittamiset. On metsäprojektia yhteen suuntaan ja EU:ta toiseen ja mitä vielä lieneekään. 
Lapsilla tuntuu usein olevan sijaisia, kun oma opettaja on reissussa. Hauskaahan kaikki puuhastelu on, mutta eikö rauhallinen 
puurtaminen kotikoululla olisi parasta evästä tulevaisuuteen? Onko tästä kaikesta kansainvälistymisestä oppilaille vastaavaa 
hyötyä? Opettajien kannalta ymmärrän kyllä tilanteen : minäkin mielelläni kiertäisin vähän mualimoo! Tai edes Eurooppoo!

Mökin muijalle ja muillekin !

Viime lehdessä kirjoitit, että pieni sisäpiiri hoitelee nuorisoseuran asioita. Tämän jälkeen on Ohkolan nuorisoseuralla ollut kaksi 
yleistä kokousta. Kokouksista on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti yleisellä lehti-ilmoituksella. Paikalle saapui syyskokoukseen 
marraskuussa 11 ja vuosikokoukseen maaliskuussa 9 henkilöä. Nämä kokoukset käyttävät seuran ylintä päätösvaltaa. Siellä 
päätetään toiminta ja talous sekä henkilövalinnat.
Me jäsenet muodostamme nuorisoseuran ja varmasti pystymme entistäkin parempiin suorituksiin, kunhan entistä laajemmat 
voimat osallistuvat ja tuovat kantansa julki siellä, missä asioihin on mahdollisuus vaikuttaa. Se on jäsenen oikeus!

Eija Hynninen

PALVELUJA TARJOTAAN Tiesitkö, että Ohkolan Maamiesseuralla on
vuokrattavana kahvi- ja ruokailuastiasta,

Korjaus-, rakennus- ja kunnossapitotyöt edullisesti. ruokailuvälineitä, laseja, lautasia, kahvinkeitin!
Pienetkin työt hoituvat.
Soita 0400 476 035 tai ilt. (019) 6889 120 
Timo Antikainen

Lisätietoja asiasta: Satu Latostenmaa p. (019) 6889 202

Sähköasennus Markus Kajander
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 843 649 Ohkolan Kyläsanomat on siirtymässä sähköisen viestinnän
Email: markus.kaj ander @ eleet.pp. fi piiriin. Kyläsanomille on avattu oma sähköpostiosoite, johon 

voi lähettää kommentteja, terveisiä ja lehteen tulevaa materi-
Pihapuiden ja pensaiden kevätleikkaukset. aalia sekä palautetta, jotta voimme kehittää lehteämme.
Puutarhuri Anna Tapper (019) 6889 345. Osoite on ohkolansan@artic.net
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GIS-
sähkönostimet 
50 -  5000 kg

YALE- 
käsitaljat

TEKNO WIN CH- 
vintturit 

125 kg -  301

TILAA TÄYDELLINEN 
TUOTELUETTELO 

NOSTO" JA SIIRTOLAITTEISTA

TUOTETEKNO OY
iMOSTO- JÄ SIIRTOLAITTEET

Vanha Yhdystie 3 
04430 JÄRVENPÄÄ 

P uh. (09) 2790 820 
Fax. (09) 2790 8228

ALHOTIE 6, 04430 Järvenpää

•  PUUTARHAMYYMÄLÄ  
•HA UTA USPA LVELU

SSBBifiKTTL:. .1? T TÄLÖV
291 6069

JärvenpäänKimmo

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

NAISTENI JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT 
Riitta Meri 
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi 
Maija Harrela

IHO- JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI 
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA
Mervi Koskivaara

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.

JoséPro
Consultados Computadores

Autolaitteet ammattikäyttöön

•  Blaupunkt
Myyni Huolto

• Linja- ja kuorma-autot, työkoneet
• Henkilö- ja pakettiautot
• Jännifteenalentajat 24V-12V

Puhelinnumerot:
Toimisto: fax/vastaaja 
Myynti:
Huolto:
E-mail:
Päivystys ark. 10-18 (avoinna

09-2911 26® 
040-0862 515 
040-7387 815 

josepro@netti.fi 
sopimuksen muk.)

Ohkolantie 94 
84500 KELLOKOSKI 
(Peltomäen linja-autotallit)
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OH KOLA-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) !

PAÄ-. NISKA- JA HARTIASÄRYT 
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

Kaikki perheen ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

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

»TAPIOLA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4, Järvenpää 

Puh. 09-279 3550

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

~}0!j Tarvitsetko
Tilausliikenne palvelua?

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

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

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

Parturi-Kampaamo Kellohius
Vanha Valtatie 189 
04500 Kellokoski 
Puh. 09-282 835

TILATAKSI
PASI VALO 
Haarajoki

GSM 0400 217 505

LASI-LINDBERG
Pihlajatie 6 

04480 HAARAJOKI
BP — - -  ^  Fax (09) 271 3547
4  S  GSM 0400 486 336

P uh . (0 9 ) 283 969

Teruetuloa 
tavaili s ta 
Tarmokkaampaan 
lähikauppaan!

M f l - P E 9 - 1 9

LR 9 - 1 5

SU 1 2 - 1 6

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA

Puh. 019-6889  004


