
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet
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Palaavatko p eltopyyt 
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Sen voit lukea lehden mukana 
jaetusta Maiseman- ja 
Riistanhoitoa -kirjasesta.

“Koskenlaskijan morsian” Öljymäellä 1960
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• O m an kylän  kun nan valtuu tetu t esittäytyvät
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Pääkirjoitus

Lapsen silmissä tuikkivat tähdet. Aikuinen tuskin huomaa taivaan tähtiäkään raahatessaan 
ruokakassejaan ja väsymystään syystalven pimeässä. Lapsi kertoo jo joulun lähestyvän ja 
tonttumyssyn vilahtavan nurkan takana. Posket hehkuen hän tietää myös jo mitä toivoo 
lahjaksi ja kuka pian syntyy tallissa.
Aikuinen vain huokaa innostumatta sen kummemmin kulkusen kilinästä, tallin oljista tai 
lahjapaperin sisällöstä.
Tähdet kun eivät kerro millä rahalla ja voimilla tulevaan kristikunnan juhlaan luodaan 
perheelle mahdollisimman ’’aito joulutunnelma” lahjakääröineen ja notkuvine pöytineen 
ja miten kaikesta ohjelmapaljoudesta selvittäneen vaivattomimmin ja vielä iloisin ilmein 
ja mielin.
Adventtikalenterin luukkujen auetessa voisi yhteinen odotus alkaa pysähtymällä 
näkemään tekemisen ilo ja mahdollisuus.
Osaamme ja voimme paljon yhdessä tehden.
Adventtiaika voisi avata oven ja sylin kiireiden keskellä.
Kuljenko liian usein ohi tuikkivien silmien ja tähtien? Ohi hymyn ja kyynelten. Ohi 
yhdessä tekemisen riemun ja yhteisen jakamisen.
Uudet valtuutetut on valittu ja luottamus ja monet odotukset kohdistuvat heihin. Toivoisin 
heidänkin jaksavan ja ehtivän huomata nuo tuikkivat silmät useammin ja muistavan, että 
jokainen päätös oman lähi- ja etäympäristön asioissa olisi sellainen, joka auttaisi luomaan 
turvallista ja kodikasta kasvuympäristöä.

Kaikenikäiset huomioiva, hyvin suunniteltu alue on jo ennaltaehkäisyä pahoinvoinnille. 
Hyvissä elinolosuhteissa elämä riittää ’’huumeeksi” !

Thleva joulun aika olkoon kaikille yhteyden, 
välittämisen ja pysähtymisen juhlaa.
Ilon ja tuikkivien silmien juhlaa.

Mallu Koponen 
Srk:n kerho-ohjaaja Hyökännummella

Seuraavat lehdet ilmestyvät tammikuussa 2001 (aineisto toimitettava 10.01. mennessä) ja 
maaliskuussa 2001 (aineisto toimitettava 10.3. mennessä) lehden laatijoille.

Lehden toimituksesta vastaa kyläyhdistyksien Kylälehtitoimikunta. Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi 
Auli Herttuainen (09) 284 439, Eija Hynninen (019) 6889 055, Irene Saalamo (019) 6889 085, Tarja Tallberg (019) 6889 335 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 50 mk/vuosikerta. Tilaukset lehden laatijoille. 

Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta Painotyö: Painotuote Oy Jakelu: Yhdistysaktiivit

2

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Joulunajan tapahtumat Ohkolan 
nuorisoseuran talolla

HIRYUUHLAT 

pe 1.12.2000 klo 19.30

Metsästysseura kutsuu maansa vuokranneet, seuran 
jäsenet ja kyläläiset hirvikeitolle.

OHKOLAN VPK:N PIKKUJOULU 

ti 5.12 klo 19.00

Koko kylän väki Tervetuloa

Puuroa, tanssia, ohjelmaa

VPK JÄLLEEN TOIMINTAVALMIUDESSA! 
KIITOS TUESTANNE, SAIMME 
SAMMUTUSAUTON.

JOULUINEN ILTAPÄIVÄ 

la 9.12.

klo 14.30 Repliikkejä ja muistoja Ohkolan näyttämöltä 
sadan vuoden ajalta - kirja julkaistaan

klo 15.00 KAUNEIMMAT JOULULAULUT

klolö.OO KYLÄYHDISTYSTEN

YHTEISMYYJÄISET.

Hyvän Käytöksen

PUUROJUHLA Ti 12.12.2000 klo. 18.30

Puuromestari Anniina Pitkänen
keittää suuren padallisen herkullista riisipuuroa.

Ohjelmassa on tämän syksyn kerhojen esityksiä.

Arpajaiset.

OHKOLAN ALUEEN PÄIVÄHOITO VIETTÄÄ 
YHTEISTÄ JOULUJUHLAA

To 14.12 klo 18.30

“JOULUPOLKU” kulkee Ohkolan nuorisoseurantalon 
lähimaastossa.

Päivähoidon lapset perheineen ovat tervetulleita.

Joulun aika Hyökännummen 
kerhotalolla

Kerhot loppuvat viikolla 50 ja alkavat 4.1.2001

Lasten kerhokohtaisia joulujuhlia vietetään omana 
kerhoaikana 10.-15.12.

Rakkaimmat joululaulut lauletaan perhekerhon 
joulujuhlassa 13.12. klo 10.00 - 11.30.

Kaikki ovat tervetulleita.

Pyhäkoulun joulujuhla 17.12.

Hiljaisuuden alttarimatka joulun äärelle 17.-19.12.

Tule ja löydä tie seimelle hiljentyen.

Kerholaiset käyvät alttarimatkan ryhmissä kerho- 
ohjaajan kanssa.

Aikavaraukset ja tiedustelut: (019) 6881 833

Kylälehden jatko vaakalaudalla - 
anna tukesi
Kylälehti perustettiin puolitoista vuotta sitten 
kyläyhdistysten, -yhteisöjen ja kyläläisten yhteiseksi 
tiedotuskanavaksi. Näin syntyi joka kotiin jaettava viisi 
kertaa vuodessa ilmestyvä kylälehti. Saamamme 
palautteen perusteella lehti on tarpeellinen

Yhteistyö Tart Oy:n ja Sumiloffset painofirman kanssa 
antoi meille hyvän pohjan tehdä lehteä laadukkaasti 
mutta edullisesti. Lehden materiaalin kokoaminen, 
taittaminen ja jakaminen on talkootyötä... 
mukavaakin...mukaan mahtuu!

Viimeisen puolen vuoden aikana lehden 
painokustannukset ovat karanneet liian korkealle. 
Joudumme etsimään uusia yhteyksiä.

Tämän vuoden osalta lehti on taloudeltaan miinuksen 
puolella. Nuorisoseura hallinnoi kylälehteä, mutta ei toki 
yksin vastaa miinusmerkkisestä tuloksesta.

Hyvät kyläläiset toivomme Teidän antavan tukenne 
50-100 mk lehdelle ja tallettavan sen 15.12. mennessä 
nuorisoseuran tilille

ZOi
Mäntsälän OP 5282J0-232469.

Joulukuun puolivälissä tarkistamme saldon ja sen jälkeen 
päätämme kyläyhdistyksiltä veloitettavat osuudet.

Kaikki mahdolliset ideat ja työsuoritukset lehden jatkoa 
ajatellen ovat tervetulleita.

...niin ja sitten vielä...lehden toivotaan tuovan 
suunnitelmallisuutta kaikkeen kylätoimintaan. 
Toivoisimme, että kaikki ottaisivat huomioon lehden 
ilmestymisajankohdan ja suunnittelisivat toimintansa 
vähintäänkin kaksi kuukautta etukäteen ja toimittaisivat 
suunnitelmat lehden laatijoille. Päällekkäiset tapahtumat 
ja liika aktiviteetti ei ole kenenkään etu. Näin vältytään 
myös ylimääräiseltä A4-saasteelta postilaatikoissamme ja 
polttoainekin on kallista.

Lehden laatijat (välillä pihalla kuin lumiukot)
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Maiseman - ja Riistanhoitoa Repliikkejä ja  muistoja Ohkolan
Ohkolan malliin näyttämöiltä sadan vuoden ajalta

Nelivuotisen maiseman- ja riistanhoitohankkeen 
tuloksena julkaistiin kirjanen “Maiseman- ja 
riistanhoitoa Ohkolassa” 14.11.2000.
Kirjanen sisältää runsaasti upeita luontokuvia 
kylästämme. Siinä on kirjattuna niitä käytännön keinoja, 
joita maanviljelijä voi toteuttaa maillaan maisema- ja 
luonnonhoidon hyväksi.
Tämän kokeiluhankkeen aikana on tehty monia 
kosteikkoja, puu-ja pensasistutuksia, suojareunuksiaja 
peltopyyistutuksia. Keväisin pellon laidalla 
tapahtumissa ja iltatilaisuuksissa on vaihdettu ajatuksia.

Maatalouden monivaikutteisuutta
Maanviljely tuottaa meille kotimaista ja laadukasta 
ruokaa. Sen oheistuotteena syntyy hoidettua avointa 
peltoa ja laidunmaata. Parasta maisemanhoitoa on 
viljelyn jatkuminen. Tulevaisuudessa voidaan maatilan 
tuottaviin osiin lukea pellon ja metsän ohella myös 
välialueet. Jo nyt näiden reuna-alueiden hoitoon on 
mahdollista hakea rahoitusta erityisympäristötuista.
Maiseman- ja luonnonhoito voi siis tulevaisuudessa 
tuoda lisätuloja ja uusia työmahdollisuuksia.

Kuinka jatkossa
Hankkeen seuranta jää ohkolalaisten käsiin. 
Innokkaista ihmisiltä voisi koota toimikunnan 
jatkamaan ja ylläpitämään hankkeen tavoitteita.
Hyvänä toimintana on ollut kertoa ja esitellä maastossa 
koululaisille maataloutta ja tehtyjä toimenpiteitä. Tämä 
on ympäristökasvatusta parhaimmillaan.
Esim. lajiston seuranta olisi mielenkiintoinen 
luontokerhon aihe.
Hankkeen toteuttivat Uudenmaan Maaseutukeskus, 
Uudenmaan riistanhoitopiiri sekä Ohkolan maamies- ja 
metsästysseura hyvässä yhteishengessä.
Tiedustelut: Seppo Lepola (019) 6889 058 tai Jorma 
Friman (019) 6889 246.

Katri Meriläisen 
peltopyy-piirustus 
valittiin kirjaan 
Ohkolan koulun 
oppilaiden töistä.

Kiija julkaistaan 9.12. kello 14.30 Ohkolan seurantalolla. 
Kirjaa myydään puurojuhlassa, sekä järjestäjän luvalla 
muissakin kylän tilaisuuksissa. Kirjan voi tilata etukäteen 
Karitalta (019) 6889 151 tai 050 357 7243. Kirja on 
kovakantinen, 128 sivua ja runsaasti kuvitettu. 
Ennakkomyyntihinta on 110 mk, normaalihinta 120 mk.

Ohkolan kylässä on näytelty sadan vuoden ajan, 
kertomatiedon mukaan kauemminkin.
Ohkolan Nuorisoseuran täyttäessä 100 vuotta vuonna 
1999 se käynnisti historiallisen projektin Ohkolan 
kulttuuriperinteen tallentamiseksi: Kirjan tekeminen 
Ohkolan kylän teatteriharrastuksesta. Tavoitteena oli 
mahdollisimman laajasti kylän teatteritoimintaa ja siihen 
liittyvää tietoa kokoava projekti. Nuorisoseuran 
johtokunta valitsi kirjalle toimituskunnan, joka alkoi 
pohtia asiaa. Kirjan sisältö pääpiirteittäin selkeni ja 
kirjoittajat valikoituivat, kun kirjalle saatiin toimittaja 
keväällä 2000. Kaikki artikkelit on kirjoitettu kuluneen 
vuoden aikana.
Kirjassa seitsemän eri kirjoittajaa, ohjaajan, puvustajan, 
näyttelijän sekä kirjailijan ominaisuudessa kertovat tietyn 
aikakauden teatteritoiminnasta tai näytelmän teosta. 
Kirjoittajat muistelevat, joko omakohtaisesti koettua tai 
heille perimätietona kerrottua harrastamista sekä siihen 
liittyvää toimintaa.
Ritva Lindfors muistelee vuosisadan alun 
näytelmätoimintaa ja Ohkolan Nuorisoseuran 
perustamisen aikoja sekä sota-ajan jälkeisiä aikoja ja 
harrastusmahdollisuuksia lapsen ja nuoren kokemuksina. 
Kirjailija Hannu Niklander kertoo mm. Aleksis Kiven 
suhteesta Ohkolaan ja Auroora Hemmilään. Kirjailija 
kertoo, kuinka näytelmä Aleksis ja Auroora, joka 
kirjoitettiin Ohkolalle Mäntsälän 400-vuotisjuhliin v. 
1985, syntyi. Olli Hannula puolestaan on ohjannut, 
näytellyt ja lavastanut 45 vuotta Ammattiohjaaja Laura 
Pape-Buttler on ohkolalainen ja ohjannut vuodesta 1985 
seitsemän näytelmää. Irma Simolin ja Karita Laisi 
kertovat Ohkolan Työväenyhdistyksen 
näytelmätoiminnasta
Arvo Ikonen, joka käynnisti kesäteatteritoiminnan 
Ohkolaan v. 1956 ja synnytti Öljymäen kesäteatterin v. 
1957 muistelee kylän kesäteatterin pitkää elämää. Tuula 
Bläfield kirjoittaa ansiokkaasta Lasten teatterista. 
Samalta kirjoittajalta on myös kappale “Talosta ja 
talkoista”, joka kertoo seuratalon ja Öljymäen 
kesäteatterin rakentamisesta sekä kymmenistä 
korjauksista, joita on tehty mittavilla talkoilla. Kappale 
pohjautuu Jouko Vainion ja Jaakko Tapperin 
kertomaan.
Kirjassa on paljon valokuvia vetäjistä, näyttämöistä, 
talkoista, näytelmistä, orkestereista ja tanssiryhmistä 
vuosikymmenien ajalta. Kirja osoittaa, kuinka yhteinen 
harrastus on luonut yhteenkuuluvuuden tunteen ja 
yhdistänyt kyläläisiä.
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Oman kylän uudet 
kunnanvaltuutetut esittäytyvät

ILKKA ALLONEN
Olen 36-vuotias, 
syntyperäinen ohkolalainen 
jo viidennessä polvessa. 
Ohkolassa olenkin asunut 
tiiviisti lukuun ottamatta 
varusmiespalveluaikaa 
Kymen pioneeripataljoonassa 
Korialla sekä opiskeluaikaa 
Järvenpään
Maatalousnormaalikoulussa. 
Viljelen Ohkolantien varrella 

sijaitsevaa Ritakallion sukutilaa, jossa vuodesta 1989 
olen ollut isäntänä. Talvisaikaan aurailen myös Ohkola- 
''yökännummen sivuteitä ja pihoja. Kymmenen 

viimeisen vuoden ajan olen ollut mukana 
vapaapalokuntatoiminnassa, mitä pidänkin tärkeänä 
harrastuksena. Kunnallisvaaleihin osallistuin 
ehdokkaana nyt ensimmäistä kertaa.

Mitä pidän tärkeänä kylässämme ?
Mielestäni Ohkola on säilyttänyt hyvin perinteisen 
maalaiskylän ilmeensä. Maisemaa hallitsee yhä 
Ohkolantien sekä sivuteiden varsilla sijaitseva 
säännönmukainen omakotiasutus. Jatkossa kaavoitusta 
tulisi kehittää tälle samalle pohjalle, jossa uusi ja vanha 
rakennuskanta sekä maisemalliset arvot ovat nyt 
sopusoinnussa. Moni nopeasti kasvanut kunta on 
kaavoituksessa ja rakentamisessa tehnyt ratkaisuja, joita 
myöhemmin on kaduttu. Toisten vahingoista on hyvä 
oppia.
Ohkolassa kunnallistekniikan rakentaminen odottaa 
vuoroaan. Kevyenliikenteenväyläkin on tulossa. Näiden 
hankkeiden suunnittelussa on kuultu asukkaita haittojen 
minimoimiseksi. Hankkeiden toteuttaminen 
yhtäaikaisesti vähentäisi rakentamisesta koituvaa 
haittaa. Liian usein rikotaan turhan raskaalla 
rakentamisotteella jo valmiita pihapiirejä.
Hyökännummen aluetta tulee kehittää omana 
kokonaisuutenaan. Uusi ala-aste on lähiajan tärkein 
tavoite, jonka suunnitellusta aikataulusta onkin 
pidettävä kiinni. Valmistuva koulu, päiväkoti ja 
seurakunnan kerhotalo yhdessä muodostaisivat 
Hyökännummelle hyvän pohjan kyläläisten 
yhteistoiminnalle ja harrastuksille.
Mäntsälä on nopeasti velkaantunut. Tänä vuonna velka 
nousee 58 miljoonaan ja ensi vuodelle budjetissa velan 
ennustetaan kasvavan lähes 80 miljoonaan. Näin ollen ei 
ole mahdollista luvata uusia kunnallisia palveluja ja 
hankkeita millekään taholle nopeasti. Veroäyrin 
nostokaan ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta. Yritetään siis 
tyytyä tiukkaan talouslinjaan.

Ohkolasta valittiin näissä vaaleissa valtuustoon kuusi 
valtuutettua. Se on enemmän kuin koskaan ennen. Ohkolan 
asioiden ajamiseen tämä antaa hyvän lähtökohdan, 
puhalletaan kotikylämme asioissa siis yhteen hiileen. Kiitos 
kaikille äänestäjilleni saamastani luottamuksesta. Toivon , 
että otatte yhteyttä.
Ilkka Allonen
Ohkolantie 288, 04530 OHKOLA 
Puh. (019) 6889 315, 0400 499 785 
Sähköposti: Ilkka Allonen@allonet.pp.fi

EIRA ANDERSSON
Oikein paljon kiitoksia tuesta ja 
kannatuksesta, jota olen saanut 
sekä ennen että jälkeen vaalien. 
Myös niiltä, jotka äänestivät jotain 
muuta ehdokasta, sillä Ohkolassa 
oli jälleen onnistuttu hyvin 
ehdokasasettelussa.Tulos olikin 
ilahduttava ja odotan paljon 
yhteistyöltä meidän vanhojen ja 
uusien valtuutettujen kesken. 
Uudet ajatukset ja toimintatavat 

ovatkin tarpeen, sillä luutuneet puolueasetelmat ovat 
ainakin minulle koko valtuustotyöskentelyn turhauttavin 
tekijä.On tietenkin helppoa ja turvallista olla omassa 
ryhmässään voimakkaiden nokkamiesten ja -naisten 
johdettavana, mutta kovin tylsäähän se on. Monet oman 
kylän tarpeet tyrmätään jo omassa puolueryhmässä. Siksi 
saman alueen valtuutettujen kannattaa yhdistää 
voimavaransa ja verkostonsa ja vaikkapa tehdä jonkinlaista 
työnjakoa. Se, jolla on luontevia lautakunta- ym. yhteyksiä, 
voisi edistää esim. kyläkokouksissa esiinnousseita asioita 
ponnekkaammin, kun takana on isompi , 
joukko.Kylätoimikunnan puheenjohtajan roolia en halunnut 
aktiivisesti hyödyntää vaalityössä - enkä muutenkaan omaa 
vaalityötä tehdä. Katsoin, että on parempi pitää matalaa 
profiilia ja jos toiminta riittää näytöksi niin hyvä 
on.Lyhyesti täytynee vielä esitellä taustoja. Olen syntynyt 
täällä Ohkolassa puolisen vuosisataa sitten suureen ja 
värikkääseen sukuun. Yhteisten asioiden hoitamisessa 
kunnostautuivat jo isoisoisä Kustaa Salama ja isoisä Elmeri 
Tuominen. Kaikki muutkin sukulaiset ovat kovasti 
kunnostautuneet jossakin, joten taustoja löytyy. Ja niin 
myös erilaisia mielipiteitä ja maailmankatsomuksia. Yhtä 
on kuitenkin aina pidetty vaikka ollaan välillä eri mieltäkin. 
Yhteistyötaidot ovatkin kovasti tarpeen myös kunnan 
asioiden hoidossa!
Eira Andersson
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ANTTON HÄGGLUND
Elelemme vaimoni Marian ja 
kahden lapsemme Sinin 8 v. ja 
Jessen 15 v. kanssa 
Hyökännummen asuinalueella. 
Muutimme Mäntsälän kuntaan 
90-luvun alussa Järvenpäästä. 
Vaikka Järvenpää sinänsä 
tarjosi asialliset 
asuinolosuhteet, halusimme 
rakentaa torppamme 

maaseutumaiseen rauhalliseen ympäristöön, jossa olisi 
koskematon puhdas luonto sekä asialliset koko perheen 
tarpeita tyydyttävät peruspalvelut saatavissa.
Työskentelen erikoissairaanhoitajana psykiatriassa, 
jossa ihmisen mielenterveydelliset ongelmat ovat mitä 
moninaisimmin tulleet viimeisen 20 vuoden aikana 
tutuiksi. Olen mm. työskennellyt Mäntsälän 
Mielenterveyskeskuksessa vuosina 92-98.
Jokin on aina vetänyt tehtäviin, jossa voisi vaikuttaa, oli 
se sitten omaan työympäristöön liittyvät asiat tai 
laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yksin 
vaikuttamiseen ja omaan napaan tuijottamiseen en ole 
koskaan uskonut. Ehkä juuri tämä on ajanut myös täällä 
asuinalueella toimimaan mm. asukasyhdistyksessä koko 
asuinalueen viihtyisyyden parantamiseksi ja sitten 
myöhemmin “ruokahalun” kasvaessa ja asukkaiden 
avittamina pyrin vaikuttamaan kunnanvaltuustotasolle 
yhteisten asioiden hoitamiseen ja vastuun kantamiseen. 
Olen tästä luottamustehtävästä ollut erittäin ylpeä ja 
erityisesti nyt kun työtäni valtuustossa on voitu neljä 
vuotta arvioida ja uusi valtakirja entistä paremmilla 
kouluarvosanoilla annettu. Kiitos siitä. Tehdään yhdessä 
entistä parempi kunta elää ja asua. Toivon enemmän 
keskustelua elämän perusasioista päättäjien ja 
asukkaiden kesken koko kunnan alueella. Resurssien 
oikealla kohdentamisella säilytetään vaikeinakin aikoina 
laadukkaat, asukkaiden tarpeita vastaavat palvelut.
Luottamustehtävistä mainittakoon: kunnanvaltuustoja - 
hallitus, sivistyslautakunta, Kiertokapula Oy:n 
hallintoneuvoston jäsenyys, I-koulupiirin johtokunnan 
puheenjohtaja (Ohkolan ja Arolan koulut).
Kaiken mahdollisen vapaa-aikani vietän perheeni 
parissa sekä harrastan myös lenkkeilyä, kalastusta ja 
jääkiekkoa.
Pidetään yhteyttä!
Antton Hägglund
puh. koti (09) 292 1215 GSM 040 526 6462 
Emaikantton.hagglund@pp.inet.fi

1 HELI KIVIRANTA
Olen 29-vuotias myynti- 
insinöörinä työskentelevä 
perheenäiti. Perheeseemme 
kuuluu aviomieheni Arton 
lisäksi 8-vuotias koululainen 
Katariina ja 1-vuotias 
Aleksanteri. Muutimme 
Ohkolaan maaliskuussa 1999 
eli olemme asuneet 
Ohkolassa vasta puolitoista 

vuotta. Perheemme kuopus Aleksanteri on kuitenkin 
“syntyperäinen” ohkolalainen. Olemme rakentaneet 
oman talomme tänne jäädäksemme. Perheellämme on 
suuri etuoikeus asua kauniin luonnon keskellä 
Ohkolassa.
Koska olemme asuneet vasta vähän aikaa Mäntsälässä, 
olenkin iloinen saadessani suuren kunnian toimia 
kunnanvaltuutettuna. Erityisesti toivon ohkolalaisten 
tulevan juttusille ja kertovan mielipiteitään. Yhdessä 
voimme varmasti joihinkin asioihin vaikuttaa. Erittäin 
mukavaa on, että Ohkolasta kunnanvaltuustoon saatiin 
näin monta jäsentä, monet asiat kun ovat selkeästi 
asuinpaikasta riippuvia. Uskonkin, että tulevalla 
valtuustokaudella kaikkien ohkolalaisten on helpompi 
saada äänensä kuuluville. Luonteeni ominaispiirteisiin 
kuuluu, että tutustun erittäin mielelläni uusiin ihmisiin, 
joten tulkaa ihmeessä juttelemaan.
Lasten kotihoito tulisi mahdollistaa tukemalla kotihoitoa 
vastaavalla tavalla kuin kunnallista lastenhoitoa. 
Vanhemmat saisivat todelliset mahdollisuudet valita 
lastensa hoitotapa. Esimerkiksi lastenhoitajan 
palkkaaminen kotiin tulisi näin mahdolliseksi, kuten 
myös äidin tai isän jääminen kotiin hoitamaan omia 
lapsiaan. Perheissä, joissa on pieniä lapsia, rahatilanne 
on usein tiukka. Pienikin lisäpanostus kotihoidon 
tukemiseen olisi monelle perheelle todella suuri asia. 
Vanhusten asioissa olisi paljon parantamisen varaa. 
Esimerkiksi verenpainemittaus voitaisiin hyvin tehdä 
myös Ohkolassa, ettei aina tarvitsisi lähteä 
terveyskeskukseen tarkastuskäynnille. Ateriapalvelu 
halukkaille pitäisi olla itsestäänselvyys. 
Terveyskeskusten jonot ovat ikäviä niin lapsiperheille 
kuin vanhuksillekin, eikä niistä kukaan muukaan 
varmasti nauti. Lisäksi löytyy paljon tärkeitä asioita 
joille “tarttis tehrä jotain !”, mielelläni kuulisinkin 
ohkolalaisten mielipiteitä kunnan asioista.
Mäntsälää tulisi aktiivisesti markkinoida, jotta kuntaan 
saataisiin uusia yrityksiä ja kipeästi kaivattuja 
veromarkkoja. Tulevalla valtuustokaudellakin suurin 
ongelma tulee olemaan se, etteivät rahat riitä läheskään 
kaikkeen tarpeelliseen. Toivottavasti kaikkien 
ohkolalaisten avustuksella saan olla tekemässä järkeviä 
ja onnistuneita päätöksiä kaikkien kuntalaisten eduksi. 
En ole ennustaja ja korostankin yhteydenpidon 
tärkeyttä. Kiitokset vielä kerran saamastani 
luottamuksesta! Vaikutetaan yhdessä kunnan asioihin!
Heli Kiviranta
Kuoppamäenkuja 23, 04530 OHKOLA
Sitoutumaton/ Keskusta
t. 0400 965 769 k. (019) 6889 112
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RAIJA RYYNÄNEN
Olen 54 - vuotias kahden 
aikuisen pojan äiti Ohkolan 
kylän Hyökännummelta.
Mäntsälään muutin jo vuonna 
1973. Näiden 27 vuoden 
aikana
olen seurannut 
Hyökännummen yhteisön 
kasvua ja kehitystä.

Ammattini ja omat elämänkokemukseni ovat tehneet 
minusta arkielämän asiantuntijan. Minulla on aina ollut 
onni tehdä mielenkiintoisia töitä; ensin noin 30 vuotta 
Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa, nyt viimeiset neljä 
vuotta Tuusulan psykiatrisessa 
päivätoimintakeskuksessa osastonhoitajana.
Poliittinen toiminta ja yhteisten asioiden hoito on saanut 
alkunsa Ohkolan koulun johtokunnan jäsenyydestä.
7nsin terveyslautakunnan, sitten perusturvalautakunnan 

jäsen olen ollut jo yhteensäl4 vuotta. Valtuustossa olen 
ollut kaksi kautta ja samoin kunnanhallituksen 
varajäsenenä. Kuulun myös Mäntsälän Sähkön 
hallintoneuvostoon sekä Keski - Uudenmaan 
ammattikoulutusyhtymän valtuustoon.
Kokemukseni mukaan myös luottamustoimen tehtäviin 
ja asioihin tulee paneutua huolella. Ei niin pientä asiaa 
ettei sen hoitamisesta voisi tuntea iloa ja pitää sitä 
tärkeänä. Tulevaa valtuustokautta ajatellessani tunnen 
vanhan senaattorin tavoin olevani käytettävissä silloin 
kun kokemustani tarvitaan, sillä nyt valitut “uudet 
luudat lakaisevat” tehokkaammin.
Tulevaisuudessa kuntien rajat ylittävä palvelujen 
tarjonnan hyväksikäyttö ja alueellinen voimien 
yhdistäminen parantaisivat kuntalaisten arkea 
elämänkaaren eri vaiheissa. Mielestäni tulisikin petaa 
Etelä - Mäntsälän kunnanosan parlamentti, joka 
'hdistäisi valtuutettujen voimat ja parantaisi asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia.
Haluan kehittää kotikuntaani.
Yhteystietoni puh. (09) 279 1773, gsm 0400 770 268, 
Email raija.ryynanenghus.fi

Ajankohtaista...
Mitä kummaa?! Kylätien varrelta ovat aurauskepit 
lähteneet lentoon. On tosi ajattelematonta irrottaa 
aurausmerkkejä. Se on rikos, joka voi aiheuttaa 
hengenvaaran tien talvikunnosta huolehtiville tai 
muille tiellä liikkujille.

Vain välkky näkyy...
Muistathan käyttää heijastinta!

HELENA VAINIO
Olen uusi kokoomuslainen 
kunnanvaltuutettu Ohkolasta. 
Perheeseeni kuuluu puoliso 
Juha sekä 25-, 23-ja 11-v. 
tyttäret, joista nuorin asuu 
kotona. Hoidamme yhdessä
Juhan kanssa 
maatalousyritystämme, 
kasvinviljelytilaa. 
Talviaikaan teen 

toimistonhoitajan sijaisuuksia Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen avohoidossa, eli keväällä ja syksyllä 
“traktorin ratissa” ja talvella puhelimen ja tietokoneen 
ääressä.
Työn, perheen ja luottamustehtävien lisäksi vapaa-ajan 
harrastuksina Unicef-toiminta ja kuntoliikunta (mm. 
Rantasen Tapsan vetämä maanmainio kepakkobic!).
Olen 80-luvulla toiminut silloisessa koululautakunnassa 
ja Ohkolan koulun johtokunnassa. Iltatähtemme 
synnyttyä pidin taukoa luottamustehtävistä useamman 
vuoden ajan. Tällä hetkellä olen Mäntsälän 
perusturvalautakunnan ja vanhusneuvoston jäsen, mikä 
sai minut innostumaan tänä syksynä 
kunnallisvaaliehdokkuudesta ja vaalien lopputulos 
olikin sitten iloinen yllätys!
Pyrin omalta osaltani Mäntsälän kunnan asioiden 
hoidossa taloudellisiin, järkeviin ja tasapuolisiin 
päätöksiin. Sydäntäni lähellä ovat mm. lasten , nuorten 
ja vanhusten asiat:
-lasten päivähoidossa muiden vaihtoehtojen ohella 
tärkeää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon 
kannustaminen
-pätevien opettajien saaminen kunnan palvelukseen 
välttämätöntä koulutuksen tason turvaamiseksi
-kasvatuksessa ja opetuksessa lasten ja nuorten 
itsetunnon vahvistaminen, päämääränä mm. päihteiden 
ja huumeiden käytön ehkäiseminen
-kodin ja koulun välisessä yhteistyössä vanhemmuuden 
tukeminen
-vanhusten arvostaminen ja hyvän hoidon takaaminen 
heille samoin kuin perusterveydenhuollon kehittäminen
Pidetään yhteyttä. Luottamuksesta kiittäen 
Helena Vainio
Kivistönkulmantie 191, 04530 OHKOLA 
p. (019) 6889 159

Ohkolan Kyläkaupan ovet suljettiin 
la 25.11. liian alhaisen käyttöasteen 
vuoksi. Myymäläauto käy kaupalla 
keskiviikkoisin klo 13-13.30.

Postipalvelut siirtyivät Kellokosken 
postiin.
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Kasvatusalan asiantuntija 
Keijo Tahkokallio esitelmöi 
vanhemmuuden kompastuskivistä 
Ohkolan koululla
Teksti: Sirpa Matero 

Rajat ja rakkaus
Vanhemmuuden kulmakiviksi Tahkokallio nimesi rajat 
yhdessä rakkauden kera. Arkipäivän esimerkki siitä, 
kuinka kylän mies aikoinaan traktorilla ajellessaan aina 
huomioitsi kylän poikaporukat sammuttamalla ensin 
Fergusoninsa moottorin ja kysymällä sitten:” Mitäs 
kuuluu, pojat?”, antoi hyvän kuvan koko parituntisen 
esitelmän tasosta.
Tahkokallion tyyli oli selkeä ja ymmärrettävä ilman 
korkealentoisia kasvatusteorioita.
Omaamalla myönteisen asenteen lapsiin ja nuoriin - 
tämähän jokaisella vanhemmalla on luonnostaan omaa 
jälkikasvuaan kohtaan on mahdollista asettaa myöskin 
tarkat rajat.
Tahkokallio siteerasi Marja Korhosen (Joensuun 
Yliopisto 1999) tekemää tutkimusta, jossa todettiin 
nykykasvattajien siirtyneen aiemmasta 
tottelevaisuuskulttuurista neuvottelukulttuuriin.
Lapset nukkuvat liian vähän - miksi?
Tutkimusten mukaan yksi neljäsosa lapsista voi 
huonosti. Näillä lapsilla on väsymystä, univelkaisuutta, 
vaikeuksia unen saamisessa sekä eri tasoista 
masennusta. Edellä mainitut seikat Tahkokallio yhdisti 
selvästi toisiinsa liitännäisiksi. Rakastava vanhempi 
tekee lapselleen oikein asettamalla selkeät rajat esim. 
TV:n katselulle, yövalvomisille, liialliselle tietokoneen 
yms. pelaamiselle. Nykyvanhempien ongelmana 
Tahkokallio piti sitä, ettei tiedetä, mistä asioista tulee 
lasten kanssa neuvotella ja mistä ei. Vanhemmat 
kokevat syyllisyyttä jos eivät neuvottele lastensa kanssa 
ja lapsi puolestaan “voi pahoin” joutuessaan itse 
ratkomaan asioita, jotka eivät hänen 
kehitysvaiheeseensa kuulu. Vanhemmat luulevat lapsen 
olevan hyvin itsenäinen ja pystyvä, mutta 
todellisuudessa hänen itsenäistymiskehityksensä 
hidastuu. Lasta täytyy kuunnella, mutta se ei ole sama 
asia kuin päätöksentekovallan antaminen lapselle. 
Tahkokallio muistuttikin lapsuuden olevan vähintään 18 
vuoden mittainen.
Huomioi lapsi kiireenkin keskellä 
Keijo Tahkokallio arveli Ohkolan koulun alueella 
asuvan paljon väkeä, joka on vastikään hankkinut oman 
kodin, tekee töitä kodin valmistumisen eteen ja uurastaa 
asuntovelan alla. Hän muistutti, että arkipäivän pienet 
huomioimiset, kuten aamupalan tarjoaminen tai ainakin 
aamupala-astioiden esille laittaminen lasta varten 
valmiiksi, osoittavat kiireenkin keskellä, että 
vanhemmat muistavat ja välittävät lapsesta. 
Mielenkiintoista puhetta, kannustusta ja kimmoke 
omien tapojen tutkailemiseen jäi monille paikalle 
saapuneille viemisinä kotimatkalle.

Lapsen parhaaksi lapsen kanssa
Teksti:Tuija Kosonen
Ohkolan nuorisoseuran järjestämä paneelikeskustelu 
lasten ja nuorten asioista käytiin 23.9.2000 Ns-talolla. 
Tapahtuman taustalla oli 20 vuotta lasten toimintaa 
Ohkolassa järjestäneen Kalevan Nuorten juhlavuosi. 
Paneelissa mukana olivat päiväkodin johtaja, 
lastentarhanopettaja Liisa Aaltonen, seurakunnan lapsi- 
ja perhetyöntekijä Marja-Leena Koponen, Ohkolan 
koulun rehtori Vesa Lehmonen, nuorisosihteeri Marja 
Petrelius sekä 20 vuotta Ohkolan Ns.n kerho-ohjaajana 
toiminut
Eija Hynninen. Keskustelun alustajana oli kirjailija ja 
viiden lapsen äiti Kirsti Manninen. Puheenjohtajana 
toimi Karita Laisi.

Missä miehet luuraavat?
Kirsti Manninen puhui kylänäkökulmasta ja 25 vuoden 
äitiyden kokemuksella.. Hän muisteli omaa lapsuuttaan 
ja leikkiympäristöään, johon kuului kaikenikäisiä lapsia 
ja turvallisen tiukka talonmies, joka katseli lauman 
perään.
Virikkeistä ei ole nykypäivänä puutetta, sen sijaan 
leikkiyhteisöistä kylläkin. Nyt lapset puuhastelevat 
kerhoissa ja muskareissa samanikäisten kanssa ja 
luonteva vastuunottaminen pienemmistä puuttuu. Ei 
täällä haja-asutusalueella ole leikkikavereita, jollei niitä 
ole itse hulluna vääntänyt! Siksi juuri järjestötoiminta 
on erinomaisen tärkeää, koska se kerää yhteen eri- 
ikäisiä lapsia ja aikuisia. Sama pätee pitkälti myös 
aikuisten työ-ja harrastusyhteisöissä. Samanikäiset ja 
samantyyppiset ihmiset kokoontuvat yhteen.
Manninen kysyi myös, missä on miehet lapsen 
maailmasta, ja kertoi esimerkkinä opettajaksi 
opiskelevan poikansa suosiosta pienten koululaisten 
keskuudessa.
Pikkupojat suorastaan roikkuvat Kustin lahkeissa ja 
muutenkin hyvin herkästi kertovat tälle salaisimpia 
asioitaan. Täytyisikin kehittää toimintoja, joissa miehet, 
myös naimattomat ja lapsettomat, saataisiin luontevasti 
mukaan lasten seuraan.
Ja niinhän se on, että yleensä se on äiti joka perushoitaa, 
roudaa harrastuksiin, kuuntelee ja järjestää. Kyllä 
jokainen lapsi, tyttö ja poika, tarvitsee matkalle kohti 
aikuisuutta myös isää, tätiä, setää ja muita aikuisia 
luomaan turvallisuutta ja auttamaan ymmärtämään 
maailmanmenoa.

Välinpitämättömyys pahinta kiusaamistilanteissa
Koulukiusaamisessa Manninen sanoi olennaista olevan 
aggressiivisen kilpailu- ja kiusaamiskulttuurin 
aktiivinen vastustaminen. Kiusaamistapauksissa pahin 
on välinpitämätön yleisö. Kiusaaminen on kuin teatteria. 
Näytöstä ei ole, jollei ole yleisöä. Jos me emme opeta 
lapsillemme empatiaa ja oikeudentajua, eivät sitä 
kasvatusalan ammattilaisetkaan voi opettaa. Asiat ja 
opetukset tukevat toinen toisiaan ja oma esimerkki on 
paras keino.
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Suuret luokkakoot ovat omiaan lisäämään kiusaamista. 
Lapset ovat jo valmiiksi aggressiivisia kouluun 
lähtiessään. Kyynärpäätaktiikka ja yleinen hälinä 
väsyttää.

Laatuaikaa vai arkista yhdessäoloa?
Laatuaikakäsite tyrmättiin yksimielisesti. Tehdään 
lapselle karhunpalvelus, jos pyritään tarjoamaan 
erikoisihanaa ja erikoislyhyttä yhdessäoloa. Tasaista 
tietä kuljetaan ja niin ylämäet kuin alamäetkin kuuluvat 
asiaan. Erityisesti alle kouluikäisten kanssa 
työskentelevät peräänkuuluttivat rajojen asettamista 
pienille lapsille. Yksivuotiaan pitää ymmärtää, mitä 
sana ei tarkoittaa!
Marja-Leena Koponen totesi viimeisen viiden vuoden 
aikana huomanneensa välinpitämättömyyden kavereita 
kohtaan kasvaneen. Pienimmätkin tönii ja tuuppii ja 
nauraa päälle, eikä osata ajatella että toista sattuu. 
Koponen sanoi myös, että aikaamme leimaavat lukitut 

vet ja yksinäiset lapset ja haaveilikin yhteisistä tiloista, 
joihin olisi kaikenikäisten vapaa ja hyvä tulla.

Hetimullekaikkitänne - ainakin Lamborghini
Vesa Lehmonen kysyi mitä ihmiset tänä päivänä 
haluavat -RAHAA! Kotona vietetty aika tuntuu olevan 
pois jostakin muusta, tärkeämmästä. Lisäksi kaiken 
pitäisi tapahtua tässä ja nyt. Olen tullut hieman 
kyyniseksi, mutta huonompaan suuntaan ollaan 
menossa.
Lehmonen toteaa kuitenkin, että maaseudun lapsissa on 
voimaa ja mahdollisuuksia.
Vielä ei ole kukaan tullut homottelemaan koulussa. 
Lehmonen peräänkuuluttaa terveempiä esikuvia lapsille. 
Häkkistä ja Selännettä ihannoidaan, eikä vain urheilun 
takia vaan kun ne on niin rikkaita.

Ammattina äiti
Dien kotiäiti, kyläpöhkö, luomuviljelijä ja 

fysioterapeutti, tässä järjestyksessä totesi Eija Hynninen 
ja kyseenalaisti yhteiskunnan tukimuotoja. Lapsen 
parhaaksi järjestetään monia asioita, mutta kotihoitoa ei 
tueta kuin kolmivuotiaaksi. Hynninen painotti 
järjestöjen mahdollisuutta toimia linkkinä kodin ja 
koulun välillä. Yhteisön kollektiivista vastuuta lapsista 
korostettiin ja haluttiin luoda rohkeutta puuttua 
epäkohtiin, vaikka kyseessä ei olisikaan omat lapset 
vaan ne naapurin kakarat. Yhteisten pelisääntöjen 
luominen ja niiden noudattaminen voisi olla pienillä 
kylillä ratkaisu ongelmien ehkäisemiseksi. Siinä 
haastetta vaikka koulujen vanhempaintoimikunnille ja 
muille yhteisöille. Toimintaa, keskusteluja ja 
säännöllisiä kokoontumisia rahankeruutempauksien 
sijaan tai niiden lisäksi.

Murrosikäisen vanhempi toivoo, ettei viikonloppuja 
olisi keksitty
Nykynuoria pidetään liian viisaina. 14-vuotias on 
kuitenkin ihan lapsi, totesi Vesa Lehmonen. 
Murrosikäisen kanssa on välillä vitsit vähissä.

Vanhemmuutta ja tarvittaessa tiukkaa otetta ei saa 
päästää unohtumaan: “Mä en ole sun kaveri, mä olen 
sun isä!” Nuorisosihteeri Marja Petrelius korosti myös 
rajojen asettamista ja halusi herätellä aikuisia 
huomaamaan missä mennään. Hän kritisoi tapaa, jolla 
tuomittavista asioista kuten julkijuopottelu, pikkuhiljaa 
tulee hyväksyttyjä, kun ei uskota, että meidän pennut 
nyt sellaista tekee...Ja kenen pitäisi sitten asioihin 
puuttua, poliisinko?
Paikalla yleisön joukossa ollut Uudenmaan 
Nuorisoseuraliiton toiminnanjohtaja Jyrki Malinen esitti 
näkemyksensä keskiluokkaisuudesta, joka vaivaa 
järjestötoimintaa. Mukanaolo kun vaatii sosiaalista 
kyvykkyyttä eli ns. ongelmanuoret jäävät toiminnan 
ulkopuolelle. Todellinen haaste onkin siinä, miten 
madaltaa kynnystä tulla mukaan. Kirsti Manninen totesi, 
että varhaisnuorisotyössä kynnys on matalin eikä 
luokkajako ole niin hallitseva maaseudulla kuin 
taajamissa, joissa helpommin leimautuu eliittiperheeksi 
harrastusten kautta.

Eväät elämälle
Poppakonsteja tai suuria ratkaisuja ei 
paneelikeskustelussa tuotu eikä siihen pyrittykään. 
Päällimmäisenä korostui huoli yleisen 
välinpitämättömyyden lisääntymisestä ja arvojen 
kyseenalaisuudesta kasvavan lapsen ja nuoren kannalta. 
Maalaisjärjen sallittu käyttö, rajat, rakkaus, aika ja se 
ettei vastuu perheessä kaadu yhden aikuisen niskaan, 
tuntuivat olevan niitä kaivattuja konsteja.
Mutta onko tosiasiassa niin, että syy tämän päivän 
lasten ja nuorten huonovointisuuteen on meissä 
vanhemmissa ja meidän polvemme luomassa 
maailmassa? Onko meidän muututtava ja miten? 
Välinpitämättömyys kostautunee sitten, kun olemme 
itse hoitoa tarvitsevia vanhuksia...
Kaiken kaikkiaan ajoittain hieman synkkäsävyinen 
lapsikeskustelu oli vilkas ja hedelmällinen. Mukana 
olisi saanut olla paljon runsaammin vanhempia 
keskustelemassa. Lisäksi olisi kaivannut kommentteja 
ihmisiltä, jotka uskaltavat tuoda esiin omat 
epäonnistumisensa kasvattajina.
Toisaalta kaikkea ei voi mahduttaa yhteen iltapäivään, 
mutta varmaa on, että tämäntapaiselle vakavalle 
keskustelulle on tarvetta. Toivottavasti asian tiimoilta 
kokoonnutaan uudelleen!
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Hyökännummen asukasyhdistys 
täytti 10 vuotta

Teksti :Teija Nyqvist
Juhlat pidettiin uudessa ja hienossa seurakunnan 
kerhotalossa. Väkeä ei ollut tungokseen asti, mutta 
vieraita kuitenkin riitti. Suurin osa vieraista koostui 
alueen asukkaista. Saimme tervehdyksen seurakunnalta 
itse kirkkoherra Mikko Seppälän tuomana. 
Emäkylämme nuorisoseuran puolesta onnitteluja toi 
Eija Hynninen.
Jälleen kerran nousi esille asuinpaikkamme nimi. Miksi 
se on Hyökännummi kahdella n-kirjaimella. Vuoden 
1954 kartassa nimi kirjoitetaan vielä yhdellä n- 
kirjaimella. Oma selitykseni asiaan on se, että 
Mäntsälän murteessa konsonantit lausutaan 
korostuneesti, joten yksi konsonantti kuulostaakin 
kahdelta. Jos kartanpiirtäjä on ollut hyväkuuloinen, 
mutta arka kysymään, on Hyökänummesta tullut 
Hyökännummi.
Antton Hägglund kertoi nykyisen yhdistyksen 
historiasta, toiminnasta ja tavoitteista. Yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohtaja oli Marko Puttonen.
Hänen jälkeensä on Antsa jaellut puheenvuoroja. 
Asukasyhdistyksen hallituksessa on ollut 7-9 jäsentäjä 
kaikilla alueen asukkailla on ollut vapaa pääsy 
toimintaan mukaan.

Asukasyhdistys on viime vuosina keskittynyt toimimaan 
äänitorvena kuntaan ja muihin virallisiin päättäjiin päin. 
Jo alusta alkaen päivähoito-, koulu-ja terveyspalvelut 
ovat esiintyneet vetoomusten ja keskusteluiden aiheina. 
Kantaa on otettu myös liikenneasioihin sekä vesi- ja 
viemäriverkoston rakentamiseen
Juhlassa esiintyi Pertti Tikkanen, joka kertoi omia 
tuntemuksiaan asuinalueestaan. Pertin isovanhemmat 
asuivat pitkään niin sanotun Kaivolan kurvin lähellä. 
Hän muistaa, miten viereisellä pellolla lehmät 
laidunsivat ja maito haettiin Kaivolasta. Talvella kurvi 
oli petollisen liukas. Mutkassa sattui ulosajoja. Tie oli 
vilkkaasti liikennöity, koska tie on vanha E-4 -väylä.
Heikki Poranen toi yleisön nähtäväksi vanhoja 
huutokauppamatrikkeleita, todistuksia ja valokuvia. Hän 
soitti myös kanteleella pari laulua sekä kertoi 
halukkaille kuulijoille alueen historiasta sekä osallistui 
keskusteluun, jota käytiin alueen kehittymisestä .
Viihdepuolesta vastasivat Marko Komulainen ja Sari 
Ristinen. He imitoivat aikamme julkkiksia.
Kakkukahvien terästäminä vieraat viihtyivät. Lopuksi 
vierailla oli mahdollisuus grillata makkaraa sekä 
tutustua kerhotalon seinälle koottuun 
sanomalehtikatsaukseen vuosien varrelta. “Ja meillä 
kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa oisit itse ollut 
mukana !”

Saturday night fever
teksti: Mökin Muija
Valitsin oikein tuommoisen hienon, ulkomaankielisen 
otsikon, kun tuntuu, ettei nykyään suomenkieltä kukaan 
huomaakaan. Taipuu sen enklantikin Muijan suussa ja 
sormissa, ei tässä ihan kalkkiksia olla!

Halusin herättää huomiota asiassa, jota ei kait kukaan
edellisellä kerralla siitä kirjoittaessani ole edes 
huomannut. Nimittäin nämä diskot. Vai onko ne 
discoja?
Näin minä kirjoitin pari lehteä sitten:
“Miksi diskot ovat aina viikolla? Olen toisinaan hakenut 
pieniä ekaluokkalaisia diskosta iltasella ja kyllä he ovat 
väsyneitä! Kotona on kuulemma vielä meno vaihde 
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?”
Kasvatusguru Tahkokalliokin oli sanonut, että lapset 
pitää laittaa ajoissa nukkumaan. Joku sanoo nyt, että 
saahan sieltä hakea lapsensa ihan mihin aikaan vaan. 
Niin saaja on kuulemma haettukin. Perillinen kertoi 
hakeneensa taannoin omia perillisiään diskosta jo 
etuajassa, sillä kello 21 tuntui aivan liian myöhäiseltä 
loppumisajalta. Ja kuinka ollakaan, hän ei ollutkaan 
ainoa vanhempi joka oli hakureissulla siihen aikaan! 
Monet olivat antaneet komennon aikaistetusta 
kotiinlähdöstä. Eikö siitä voisi samantein tulla yleinen 
käytäntö? Minä naulaankin nyt omat diskoteesini tämän 
lehden sivulle:
• Diskot päättymään kello 20.00
• Diskoja vain perjantai- ja lauantai-iltaisin
(Jokohan joku tällä kertaa hikikin tämän....)

Ohkolan koulun 1-3 luokkalaiset 
olivat katsomassa Tuhkimo- 
näytelmää Keravan Teatterissa.
Tuhkimo oli kaunis ja ihana. Meidän mielestä Toora ja 
Moora olivat kivoja. Näyttämö oli kaunis ja hieno 
lavastus. Kuningas oli hauska ,kun se pyydysti perhosia. 
Juhlat olivat ihanat. He osasivat repliikkinsä ja 
vuoropuhelut hyvin. Näin tuumivat Lotta Juvonen, 
Katariina Kiviranta ja Elina Simonen.
Vanhempaintoimikunta maksoi osan lipusta ja linja- 
autokuljetukset.
Kiitokset vanhempaintoimikunnalle kun pääsimme 
katsomaan teatteria.
Ohkolan kouluväki
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KYLÄKALENTERI
vuodelle 2001 on jälleen myynnissä. Kalenterin 
tuotto käytetään koulun hyväksi

OHKOLAN OKA

Pian alkaa taas toivottavasti pakkanen 
paukkua ja  on aika jäädyttää koululle 
luistelukenttää. Vapaaehtoisia tarvitaan. Älä 
siis mieti vaan kun pakkasta on, niin 
kentälle vaan ja  jäädyttämään, niin pääsee 
taas lapset luistelemaan.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ
tavattavissa vuoden 2001 alusta lähtien joka kuukauden 
1. maanantai klo 12.00-13.00 Hyökännummen 
kerhotalolla puh.(09) 279 1559.

Tervetuloa kaikenikäiset!

PALVELUJA TARJOTAAN

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

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRI 
Tarja Kallas-Tarpila

YLEISLÄÄKÄRIT
Satu Kaakko- Vornanen 
Kirsti Honkalehto 
Tiina Koskela-Kolvisto 
Tarja Virkkunen

NAISTENT. 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.

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

AI.HOTIE 8 04430 Järvenpää

* KUKKAMYYMÄLÄ
n ju  m  m 'Yf\ ....

* HAU AUSPAL' ELU
SIBELIUKSENA 17 (OP-TALO)

m m m m  6 0 6 9  ■
Järvenpään
KUKKMALO

C012S88

Henkilöstö- ja 
asiantuntij apalvelut

• teollisuus
• toimisto
• taloushallinto
• tietotekniikka
• tulkkaus
• käännöstyöt
• lakiasiat
• graafinen suunnittelu
• kotipalvelu

Ok Taito verkko 
Puistotie 27, 04420 Järvenpää 
p. (09) 279 0740, f. (09) 279 07444 
ok @ taito verkko. fi 
w w.taito verkko .fi

Rakennuspalvelut
• valvonta
• rakennuttaminen
• kuntoarviot
• kosteustutkimukset
• uudis- j a korj ausrakentaminen

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035
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OHKOLA-HYÖKÄNNUMMI 
ABueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER 
*Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 
Puh. (019) 6889 100. 0400 491 529

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)
PUH. (019) 6871 513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 H:ki, p. (09) 622 1810

Kaikki perheen ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

Markku Seppä puh. (019) 6889 106

TAPIOLA

PARTURI-KAM PAAM O Asemakatu 4, Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

fP g- ^ u s g b y
T a rv itse tk o
T ila u s liik e n n e p a lv e lu a?

N ykyaikainen kalustom m e on käy tettäv issänne. 
PS-Bussi Oy. Puh. (09) 292 1122, fax (09) 282 901 

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola Kari Peussa
(019) 6889 027 (09) 282 737
0400 920 746 050 529 0038

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

KflfofrltlS
Vanha Valtatie 189

Puh.(09) 282 835 04500 Kellokoski

TILATAKSI m
PASI VALO ■ ■

Ohkola - Jokelanseutu

G SM  0400 217 505

LASI-LINDBERG
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336

Puh. (09) 283 969
14 h £

O hkolan  n uorisoseuranta loa  
vuokrataan

harrastus-, kokous- ja juhlakäyttöön

tiedustelut ja varaukset numeroista 
040 548 0078 Mikko Nieminen tai 

040 766 4539 talonhoitaja


