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OHKOLAN ÖLJYMÄKI
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SUUTARIN TYTTÄREN PIHALLA
Kirj. Reino Helismaa & Toivo Kärki 

Ohj. Seija-Liisa Peltoranta

Esitykset
ke 13.6. klo 19.00 ENSI-ILTA 
ke 20.6. klo 19.00 
su 24.6. klo 16.00 
ke 27.6. klo 19.00 
la 30.6. klo 19.00 
su 1.7. klo 16.00

Liput 50 mk/ 30 mk

Tiedustelut
Mikko Nieminen 040 548 0078
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Pääkirjoitus - Innostus on voimavara

Tämän numeron teemana on vapaaehtoistyö. Ohkolassa monenlaisella talkoo- 
toiminnalla on pitkät perinteet. Oletkohan tullut ajatelleeksi miten suuren määrän 
energiaa esimerkiksi näytelmä on vaatinut ennen ensi-iltaansa, jokainen seuraava esitys 
vaatii ja vielä viimeisen esityksen jälkeen kaikkien lainattujen tarvikkeiden palautta
minen jne. Se kaikki on hauskaa niin kauan kuin tekijät ovat innostuneita. Mistä tuota 
mainiota innostusta sitten saa? Olisiko kannustus se viisasten kivi? Hyvä esitys on 
saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja tuottaa iloa kaikille. Tavoitteisiin taas on 
miellyttävä pyrkiä, mikäli kulloinenkin projekti - näytelmä, kylälehti, juhla, kerhon 
vetäminen, kokousjärjestely jne. - on saanut osakseen myötäelävää kiinnostusta, 
rakentavaa kritiikkiä, kannustusta, tukea ja kiitosta.

Erilaisten aktiviteettien ylläpitäminen riippuu paljolti vetäjistä. Hekin väsyvät ja 
tarvitsevat latautuakseen välillä lepoa ja virkistystä eli luovaa taukoa ja kannustusta - 
rakkautta ja substralia. Kiitos on mainio kannustin. Näin innostuksen kipunakin voi 
taas roihahtaa liekkiin.

On myös tärkeää kannustaa uusia vetäjiä mukaan toimintaan. Uudet tuulet puhaltavat 
uusia, raikkaita ajatuksia, mutta kannattaa tarkkailla, etteivät uudet luudat lakaise 
kaikkea vanhaa perinnettä ja viisautta maton alle. Jos sinun on tehnyt mielesi johonkin 
kylämme yhteiseen toimintaan, muttet ole vielä rohjennut panna itseäsi likoon, voisi 
nyt olla oikea aika heittäytyä mukaan.

Suloinen kesä on taas alkanut. Talvivaatteiden lisäksi naftaliiniin kannattaa pistää 
kaikkinainen kylmä kateus ja kauna. Nyt jos koskaan voi herkistellä, avata silmänsä 
hullaannuttaville kesän elämyksille, sateen jälkeiselle tuoksulle, auringolle, kukille, 
lintujen laululle, naapureille ja kaukaisemmillekin läheisille. Sanotaan että suomalainen 
elää vain kesäisin. Ohkolalaisiin sanonta ei ehkä päde, sillä täällä sykkii vuoden ympäri 
ihastuttava luova hulluus.

Ilahduta tänä kesänä itseäsikin ystävällesi antamasi kiitoksen ja hymyn vaikutuksella. 
Vanhan valssin sanat lopuksi vapaasti suomennettuina:

Hymy on aika hauska asia;
Sinä hymyilet minulle,
minä sinulle Hyvää kesää!
Ja näin yksi hymy saa aikaan kaksi. Tuula Bläfield

Seuraavat lehdet ilmestyvät syyskuussa 2001 (aineisto toimitettava 3.9. mennessä) 
ja marraskuussa 2001 (aineisto toimitettava 3.11. mennessä) lehden laatijoille.

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta Heli Allonen (019) 6889 222 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: Satakunnan Painotuote Oy. Jakelu: Yhdistysaktiivit
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Aj alakohtaista

Ongelmajätteiden keräys
Lauantaina 19.5. klo 12.30 Ohkolan koululla 
Paikalla metallin- ja öljynkeräysauto. Keräykseen voi 
tuoda 20 1 maalia/ lakkaa, 3 akkua, 5 loisteputkea, 5 
öljynsuodatinta, lääkkeitä ym.
Lisätietoja www.kiertokapula.fi

Yhdessä kävellen 2001
Ohkolan seuratalolla ke 23.5. klo 18.30 
Ilta on kaikenikäisille tarkoitettu kuntotapahtuma. 
Jokaiselle löytyy sopiva matka. Sauvat mukaan. 
Erityisesti toivotaan paikalle 60v sitten 
maaottelumarssissa mukana olleita. 
Materiaalimyyntiä ja juomaa buffetista.

Suvivirsijuhla
Tiistaina 22.5. klo 18 kerhotalolla seurakunnan 
kerholaisille ja heidän perheillensä.

Koulunsa aloittavien siunaaminen Mäntsälän 
kirkossa
Sunnuntaina 27.5. klo 15.

Syksyn srk:n kerhoihin otetaan ilmoittautumisia vielä 
toukokuun ajan. (019) 6881 833 / lapsityönohjaaja.

Kerhotoiminnan suunnittelupalaveri
Maanantaina 28.5. klo 19 Hyokännummen kerhotalolla 
Partiotoimintaa suunnitellaan (Arja “ Olive “ Ylitalo 
(09) 2917051). Tietoa myös muista syksyn kerho- 
suunnitelmista (NS, OKA, luontokerho, 4-H,
Mäntsälän Voimistelijat, Kansalaisopisto).
Tule mukaan!

Ohkolan kylän päivähoitolapset perheineen 
viettävät kevättapahtumaa “Kiertävä farmi”
Saviahon päiväkodin pihalla keskiviikkona 30.5. 
Yhteistä ohjelmaa, esikoululaisten kukitus ym.

Ohkolan koulun kevään päätös

ti 29..5. Kevätjuhla klo 18.30 Öljymäellä. Tervetuloa! 

to 31.5. Kevätkirkko Mäntsälän kirkossa klo 9.00. 

la 2.6. Todistusten jako...Kesäloma alkaa!

Kylätoimintajuhla
Lauantaina 9.6. klo 18.00 Öljymäellä 
Asiasta lisää lehden sivulla 6

Mölkkyturnaus
Saviahon päiväkodilla keskiviikkona 18.7. klo 19. 
Mölkky on palikkatason seurapeli 
kaikenikäisille ja -kuntoisille.
Tule kisaamaan Ohkolan mölkkymestaruudesta! 
Järjestää Ohkolan Nuorisoseura

Okan toimintaa kevään ja kesän aikana

Harj oitusmaastoj uoksut
pe 18.5. klo 18 seuratalon pururadalla

Yleisurheilun harjoituskilpailut 
ti 5.6. ja ti 12.6. klo 18 koulun kentällä 

Pesäpallo ja jalkapallohanoitusten päivämääriä ei voida 
ilmoittaa, koska vetäjät puuttuu. Välineet ja paikka löytyy. 
Mikäli olet kiinnostunut “valmentamisesta”, soita Jussi 
Luhtamäelle puh. (09) 284 862. Toki koulun kenttä on 
käytettävissä - omin päinkin voi käydä pelailemassa.

Nuorisoseuran vaelluskerho tiedottaa

Hetta-Pallas tunturivaellus 05.-11.08. Neljä yötä on 
tarkoitus viettää tunturissa. Reitti sopii mainiosti myös 
ensikertalaisille. Päivämatkat 10-15 km.
Mahdollisuus myös ns. mökkiryhmään, jolloin asuminen 
on 4-5 hengen mökeissä.
Paikkoja on vielä vapaana.
Seuraava palaveri on su 1.7. klo 19 NS-talolla.
Retken kustannukset (sis. matkat, meno-ja tuloyön 
majoitus) n. 600-700 mk.
Vaellusterveisin Tapio Rantanen 
( 019) 6889 188 tai 0400 757 489 tai 040 7672 942.

Öljymäen kesä 2001

Kärjen ja Helismaan “Suutarin tyttären pihalla” on 
hulvaton laulunäytelmä, kirjoittajilleen tyypillinen, 
humoristinen ja viihdyttävä.

Näyttelijät potretissa Suutarin tyttären pihakuistilla.

Talkoolaisia tarvitaan
Kesäteatterilla tarvitaan talkoolaisia lipunmyyntiin, 
buffettiin ja parkkipaikalle.
Tule mukaan talkooporukkaan!
Ilmoittautua voi Mikko Niemiselle (040 5480078).
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Keväinen kahvikonsertti Ohkolan koululla
Teksti: Riitta Nordgren

Palmusunnuntaina heti pikkunoitien 
virpomisvierailujen jälkeen pääsivät monet kyläläiset 
kuulemaan Ohkolan koulun oppilaiden pääasiassa 
omalla ajallaan harjoittelemia musiikkiesityksiä. Kun 
viimeisetkin leivokset oli saatu kannettua valmiiksi 
katettuihin pöytiin, pääsivät etukäteen lippunsa 
ostaneet täyttämään koulun liikuntasalia. Muutama lippu 
oli enää jäljellä ovella myytäväksi ja tilaisuuden alkaessa 
kaikki paikat oli loppuunmyyty. 
Vanhempaintoimikuntalaisten ahkeria käsiä ja Mikko 
Niemisen lahjoittamia kukkasia saimme kiittää, kun 
näimme edessämme kauniin keväisen juhlasalin.

Nuorimmat soittajat aloittivat konsertin. Edellisellä 
viikolla harjoittelussa oli kiinnitetty huomiota alku- ja 
loppukumarruksiin ja -niiauksiin. Nyt tämä puoli näytti 
sujuvan moitteettomasti. Jännittävän avausnumeron 
esitti Elena Siren pianolla, tämän jälkeen ekaluokan 
Joanda Sorsa esitti kanteleellaan kaksi laulua. Markus 
Meriläinen soitti Vanha mylly-nimisen sävellyksen. Sanni 
Simonen soitti kitaraa ja Emilia Kärkkäinen taituroi 
pianolla. Ville Pirjola soitti kaksi kitarakappaletta ja 
Hanna Pirjola soitti pianoa. Joonatan Nissisen 
huiluesityksessä äiti Tarja säesti kauniisti kitaralla. Kahta 
viulistiakin kuultiin, joista ensimmäisenä esiintyi Emmi 
Hynninen ja seuraavaksi pianoa soittaneen Sallamaari 
Vainion jälkeen oli vuorossa viulisti Tomi Vehkajärvi.
Ville Ahtiainen soitti kitarallaan Green sleeves- ikivihreän 
ja konsertin lopussa soittivat kokeneet Koirikiven 
veljekset, Iivo poikkihuilulla ja sokerina pohjalla 
kolmasluokkalainen Tuukka “Soft shoe boogien” pianolla. 
Oppilaiden jälkeen lauloivat opettajat Sirpa Matero ja Jari 
Kulju, molempien säestäjänä Ismo Lius.

Hyväntuulisen lopetuksen järjesti Vesa Lehmosen 
luotsaama neljäsluokkalaisten bändi. Pianossa oli Anttoni 
Halonen, rummuissa Joona Hyvärinen ja heidän kanssaan 
musisoivat poikien rytmiryhmä ja tyttöjen lauluporukka. 
Vauhdikkaasti etenivät niin Kiljuset, Rock‘n rolli Olli, 
Mustan kissan tango kuin myös Menolippu.

Seuraavalla viikolla Ohkolan koulun alaluokkalaiset saivat 
jälleen vanhempaintoimikunnan rahoitusavun turvin käydä 
kohentamassa uimataitoaan. Tällaiselle talkootyölle siis on 
tarvetta.

Vanhempaintoimikunta kiittää kaikkia, jotka olivat 
järjestämässä kahvikonserttia.

Esikouluun syksyllä 2001

Tulevan vuoden esikouluasioista ei ole vielä tehty 
lopullisia päätöksiä. Suurin osa Ohkolan esikoululaisista 
sijoittuu Saviahon päiväkodille. Kaikki eivät sinne 
kuitenkaan mahdu. Perheille ilmoitetaan järjestelyistä 
touko- kesäkuun vaihteessa.

Vanhempaintoimikunnan vaiheita

1994 (oppilaita 117)
Tammikuussa järjestettiin disko. Diskotanssikilpailu 
sai suuren suosion. Helmikuussa oli koko koulun 
vanhempain-ilta, missä järjestettiin arpajaiset. 
Maaliskuussa oli elokuvapäivä. Huhtikuussa oli 
vappudisko, jossa oh naamiaiset ja erilaisia kilpailuja. 
Toukokuussa vietettiin Äitienpäivää koululla. 
Maatalousnaiset leipoivat täytekakut ja 6.luokan isät 
tarjoilivat tyylikkäästi. Koulun kevätretkeen toimikunta 
antoi 1500 mk ja tiskijukan tehtäviä hoitaneille 
Tuomaksille 125 markan lahjakortin musiikkiliikkeeseen. 
Kevätjuhlissa jaettiin ruusut kuudesluokkalaisille.

Syyskuussa oli jälleen diskoilta ja koko koulun 
vanhempainilta. Lokakuussa onniteltiin Ritva-keittäjää 
hänen 50-vuotispäivänään. Virolainen ystävyyskoulu täytti 
120 vuotta. Lahjaksi lähetettiin koulun edustajan matkassa 
kamera ja filmiä. Marraskuussa oli diskoja elokuvapäivä, 
jossa nähtiin 3 elokuvaa. Joulukuussa oli kylän 
yhteismyyjäiset NS-talolla. Myyntipöydässä oli Ritva- 
keittäjän tekemiä joululimppuja, jatsi-pelejä, rasiakortteja 
ja korvakoruja. Ahkeran vuoden lopuksi koulun keittiöön 
hankittiin pakastin ja mikroaaltouuni.

Diakoniapiirin toimintaa

Ke 19.9. eläkeläisten virkistyspäivän kesäretki 
Hämeenlinnaan. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan 
myöhemmin.

Ke 17.10. klo 12.00 eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan 
Nuorisoseuran talolla.

Tapani Rautasuo, “Ohkolan Kyläkanttori” 
70 vuotta 1,6.2001.

Kesäillan musiikki kolmen sukupolven voimin 
klo 18.00 Mäntsälän kirkossa, jonka jälkeen 
vastaanotto seurakuntakeskuksessa.
Mahdolliset muistamiset tilille Merita 206238-528 
nuorten musiikkiharrastusten tukemiseksi. 
Tiedonantoihin merkintä: Tapani Rautasuo 70 v
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Hyökännummen koulusta tietoa 
Asukasyhdistyksen kevätkokouksessa
Teksti: Kirsi Lindgren

Ohkolan koulun rehtori Vesa Lehmonen kertoi Hyökän
nummen kouluhankkeen etenemisestä. Rakennustyöt 
aloitettaneen Nummelantiellä kesällä 2002, jolloin pellolle 
nousee 3000 m2 suuruinen punainen puuverhoiltu koulu, 
jonka toisessa päässä on 60 lapsen päiväkoti . 
Luokkahuoneita on 6 + langaton atk-luokka, teknisen 
käsityön ja tekstiilityön luokat. Lisätilaa koulutyösken
telyyn saadaan parviratkaisulla ja alakerran pienemmillä 
aputiloilla . Liikuntasali tulee olemaan 264 m2. Kouluun 
tulee oma valmistuskeittiö. Lämmitys hoidetaan öljyllä, 
sillä hakelämmitystä varten ei markkinoilla ollut sopivia 
laitteita!? Piha-alue on osittain asfaltoituja osittain soraa/ 
kivituhkaa, pelikenttä on 40 m x 70 m, ja tontilla on varattu 
talonmiehen asunnon paikka.

Saviahon päiväkodin vt.johtaja Johanna Hassinen kertoi 
päivähoitotilanteesta Hyökännummella. Tällä hetkellä 
päivähoitopalvelulta tarjotaan Saviahon päiväkodissa, 
ryhmäperhepäivähoidossa, perhe-päivähoidossa ja osto
palveluna. Tuusulan kunnan kanssa käydään parhaillaan 
neuvotteluita lisäpaikkojen saamiseksi Kellokosken 
päiväkodista.

Mäntsälän seurakunnasta oli Marja-Leena Koponen 
kertomassa Hyökännummen kerhotalon toiminnasta 
tulevana syksynä. 3 vuotta täyttäville on kerran viikossa 
muskari, 4 - 5  -vuotiaille päiväkerho 2 kertaa viikossa ja 
ainakin yksi 6 -vuotiaiden esiopetusryhmä aloittaa 
syksyllä 2001. Uutena toimintana seurakunta aloittaa 
pienten koululaisten iltapäiväkerhon. Nuorille tarkoitettu 
Junnuhyökkis ja avoimet perhekerhot jatkuvat entiseen 
tapaan . Syystoiminnan käynnistyessä kartoitetaan 
vapaaehtoistyön tarvetta / halukkuutta . Illan aikana 
keskusteltiin paljon varhaisnuorista ja toivottiin heille 
valvottua kokoontumispaikkaa.

Porakallion ulkoilureitti

10 vuotta päiväkoti toimintaa Ohkolassa
Teksti: Sirkku Vainio

Vappuviikko oli Saviahon päiväkodilla yhtä juhlaa. 
Aiheen juhlaan antoi kymmenenvuotinen päiväkoti
toiminta Ohkolassa. Samalla vietettiin Saviahon 
päiväkodin 2-vuotisjuhlaa.
Juhlaviikkoon kuului ma 30.4 lasten omat ötökkäbileet, 
torstaina oli virallinen juhlapäivä ja paikalla oli 
kutsuvieraita peruspalvelukeskuksesta, päivähoidosta, 
asukasyhdistyksestä, seurakunnasta ja entisiä hoitolapsia. 
Perjantaina vietettiin vielä avoimia ovia.

Juhlaan jokainen lapsiryhmä oli harjoitellut esityksiä. 
Esiintymisasusteita oli tehty lasten kanssa edellisviikot. 
Esikoululaiset “Veli Pontevat” esittivät tanssin Hienot 
juhlat, sikermän koko vuoden lauluista ja laululeikin 
Vaari tuli taloon.
Sisarusryhmä “Huilut” esitti kolme erilaista ötökkä- 
ohjelmaa, pohjautuen hyönteisten tutkimiseen. 
Näyttämöllä nähtiin laulavia leppäkerttuja, harso- 
korentoja ja sarvijaakkoja,
Pienten ryhmä “Viulut” esittivät pienoisnäytelmänä 
hämähäkkilaulun.

Juhlassa kuultiin ja nähtiin interaktiivinen 
10-vuotishistoriikki. Yleisö pääsi mukaan historian 
pyörteisiin, matkustamaan ympäri Etelä-Mäntsälän 
maalaismaisemia.

Mäntsälän kunta on suunnittelemassa Hyökännummelle 
Porakallion metsään ulkoilureittiä, joka tulisi olemaan 
n. 2 km pitkä ja 6 m leveä . Hanke on tarkoitus toteuttaa 
yhdessä Tuusulan kunnan kanssa, jolloin Kellokoskelta 
tulisi Linjatien yli yhdysreitti. Alueen maanomistajia on 
kuultu eikä esteitä ole ilmennyt, joten parhaassa 
tapauksessa työhön päästään jo kesällä 2001.

Tiepuolikävelyssä M arianpäivänä itä oli 
länttä parempi 64-55

Keskikylällä länsi liikutteli väkeään paremmin, 
Hyökännummessa puolestaan itä sai aktiivisemmin 
kansalaiset liikkeelle.
Suoritetussa arvonnassa voittivat 1 .p Klaus Otto 
(Kaksi lippua Öljymäen kesäteatteriin, esitys 
Suutarin tyttären pihalla), lA kg kahvia voittivat Elma 
Ahtiainen ja Esa Pellikka.
Voitot voi noutaa Ohkolan koulun keittiöltä

Päiväkodin vt. johtaja Johanna Hassinen toivotti 
virkavapaalla olleen päiväkodin johtaja Auli Herttuaisen 
takaisin töihin. Auli palaa päiväkotiin kesäkuun alussa.

Sepin Soitto
soi Sepänmäen museolla Hirvihaarassa 
sunnuntaina 27.5. klo 10 alkaen. 
Maalaismarkkinat, tanssia, soittoa, laulua 
Ohkolan lapsia mukana Lystileikissä klo 11

Myydään Honda Monkey -96 hp. 5000:- ja Suzuki PV -  
89 hp. 2000:-. Soita, Allonen 019- 6889 222.

Sähköasennus Markus Kajander 
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA 
P. 0400 843 649
Email: markus.kajander@elect.pp.fi
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Vuosi 2001 on YK:n kansainvälinen 
vapaaehtoistoiminnan vuosi

Vapaaehtoistoiminnalla tehdään Ohkolassakin paljon 
asioita, voimme kaikki liittyä tämän teemavuoden 
viettoon monin tavoin.

“Vapaaehtoisuus on yksi hyvinvoinnin tekijöistä, jonka 
varaan ei voida rakentaa peruspalveluita mutta joka 
omaehtoisesti rikastaa yhteiskuntaa monipuolisilla 
muodoillaan. Sen merkitystä osallisuuden, keskinäisen 
huolenpidon ja epävirallisten oppimismahdollisuuksien 
ytimenä ei voida korvata palkkatyöllä tai koneilla. 
Vapaaehtoistoiminta tarvitseekin elääkseen sen 
toimintaedellytyksiä tukevia rakenteita ja resursseja. 
Vapaaehtoiset tarvitsevat koulutusta, ohjausta, 
kannustusta ja varmuuden taloudellisesta toimeen
tulosta. Näitä tavoitteita edistetään myös 
Vapaaehtoistoiminnan vuonna 2001 Suomessa. “ 
www.vapaaehtoiset.org

Toiminnanohjaaja nuorisoseuralle, 
kyläasiahenkilö kylään
Teksti: Karita Laisi

Ohkolan Nuorisoseura suunnittelee toiminnanohjaajan 
palkkaamista ensi syksynä. Seuratalo vaatii jatkuvaa 
korjausta ja kunnossapitoa, on kerhotoimintaa, näytelmä- 
toimintaa, juhlia ja tapahtumia, joiden järjestämiseen kuluu 
talkootyötunteja valtavia määriä. Hallinto vie myös aikaa 
eivätkä samat ihmiset voi olla jokaisessa toiminnossa 
mukana. Sen lisäksi, että tarvitaan vapaaehtoisia toimijoita, 
tarvitaan nyt toiminnan kehittäjää, palkattua työntekijää.

Toiminnanohjaajan toimenkuvaan kuuluisi myös 
kyläasiahenkilön tehtävä. Kyläasiahenkilö työskentelee 
yhdistysten ja eri toimijoiden välillä suunnitellen ja 
koordinoiden toimintaa. Kyläasiahenkilön avulla 
kyläsuunnitelmaan kirjattuja asioita voidaan yhdessä viedä 
eteenpäin. Suunnitelmat toteutuvat jos 
rahoitussuunnitelmat onnistuvat. Toivottavasti seuraavassa 
syksyllä ilmestyvässä lehdessä voimme kertoa enemmän!

Kansainvälinen vapaaehtoistyö

Nuorten kansainväliselle työleirille Ranskaan osallistuu 
neljä ohlcolalaista nuorta. Kesä-heinäkuussa pidettävälle 
leirille matkaavat Anne-Maria Lehmonen, Eeva Niemi,
Aki Allonen ja Lauri Herttuainen. Leirin tarkoitus on tehdä 
yhteisöllistä työtä ympäristö- ja luontoprojekteissa. 
Iltapäivät ovat vapaa-aikaa, jota voi viettää eri maalaisten 
nuorten kanssa. Luconissa voi meloa, soutaa, pyöräillä, 
tehdä meriretkiä, katsella nähtävyyksiä. Leirille saapuu 
kahdeksan ranskalaista nuorta ja 12 ulkomaalaista,
Virosta, Saksasta ja Suomesta.

Palkkaa nuoret eivät työstää saa mutta majoitus ja ruoka 
eivät myöskään maksa mitään. Ryhmä odottaa matkaansa 
innolla, valmiina jännittäviin kokemuksiin.
Onnea matkaan!

Dance Action Kulttuuritalolla 7.4.
Teksti: Jaana Viuhkola

Dance Action järjestettiin nyt yhdeksännen kerran. 
Tapahtumasta vastaa Helsingin Kaupungin 
nuorisoasiainkeskus yhdessä Espoon ja Vantaan 
nuorisotoimen kanssa. Kilpailulajeina olivat discotanssi, 
duodancing, hiphop, showparitanssi ja showryhmätanssi. 
Kulttuuritalolla kilpaili discotanssi-mestaruuksista lähes 
viisisataa nuorta ympäri Suomen. Esityksiä päivän aikana 
nähtiin noin 150.

Ohkolasta tapahtumassa oh mukana kolme eri esitystä:

Showryhmätanssi -sarjassa kilpaili ryhmä Ohkola Dancers, 
jonka koreografia oli Nina Pirttilahden käsialaa. Ryhmässä 
tanssivat Heini Hyvärinen, Elina Kiuttu, Sanna Kiviaura, 
Tommi Luhtamäki, Sini Oksa, Laura Partanen, Saara 
Partanen, Emebet Söderström, Helinä Torkell, Tiina Tuomi, 
Sanna Vatanen ja Maija Viljanen.

Showparitanssi alle 15v. -sarjassa mukana olivat 
Sallamaari Vainio ja Karoliina Viuhkola; koreografia oli 
tyttöjen oma.

Showparitanssi yli 15 v. -sarjassa tanssivat duetto Elina 
Kiuttu ja Tommi Luhtamäki; koreografia oli Nina 
Pirttilahden tekemä. Elina ja Tommi selvisivät karsinnoista 
finaaliin ja saavutuksena oli 5. sija. Onnea!

Kesäjuhla Öljymäellä
Teksti: Eira Andersson

Ajatus kesäjuhlan järjestämisestä virisi keväällä pidetyssä 
palaverissa, jossa Kyläsanomien taloutta pohdittiin yhdessä 
eri seurojen kesken.

Kylätoimikunnan osuus lehden laskusta pitää vielä saada 
kokoon. Kun Öljymäellä on kerran ennenkin vietetty 
Hyvien ihmisten juhlaa varsin riemukkaissa merkeissä, 
heräsi tämän juhlan henki uudelleen eloon.

Hyvien ihmisten juhla perustuu John Steinbeckin kirjaan, 
jossa lämmin myötätunto heikkoja ja vähäosaisia kohtaan 
sävyttää ihmiskuvausta. Vaikka kirjan tapahtumien 
näyttämö on Kalifornia, ovat ihmistyypit ja yhteisön 
keskinäiset suhteet aivan samanlaisia kaikkialla 
maailmassa. Tapa, jolla Steinbeck kuvaa juhlia, herättää 
halun elää ja kokea ystävien kanssa jotakin mukavaa.

Toivomuksena on saada Öljymäen ihanaan kesämaisemaan 
yhdessäoloa musiikin, yhteislaulun ja hauskanpidon 
merkeissä. Steinbeckinsa lukeneet saavat valita 
mieluisimman roolin kirjasta, eikä haittaa, vaikka 
näyttämöllä pyörisi useampikin Mack ja pojat tai Dora ja 
tytöt -kokoonpano. Asu on vapaa, vaikka mielellään 
naamiais- ja kamevaalitunnelmaa kohottava.

Pääsymaksua ei ole, mutta tarjolla olevasta 
meksikolaistyyppisestä ruokapuolesta kerätään 
parinkympin maksu.

Nyyttäriperiaate ja gallonat mukaan juomapuolella. Voi 
kunpa vielä sää olisi suopea!

Lämpimästi tervetuloa kaikki kyläläiset!
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Kulttuurimatkailijan 
Mäntsälä & Pornainen 
luo mahdollisuuksia 
Ohkolan Nuorisoseuralle
Teksti: Maijut Jokinen

Kulttuurimatkailijan Mäntsälä & Pornainen - projekti 
on toiminut syyskuusta 1999. Puolen vuoden toimisen 
jälkeen projektimme laajeni EU-projektiksi. Ohkolan 
nuorisoseura on ollut alusta asti mukana projektissa. 
Projektia ohjaa yrittäjien ja yhdistysten edustajista 
valittu ohjausryhmä, jossa Eija Hynninen on aktiivisesti 
toiminut tuomalla yhdistysten ja vapaaehtoistyön 
näkökantaa esille. Tarkoituksena on “verkottaa” 
paikkakunnan yritykset ja yhdistykset, löytämään 
toisensa ja toimimaan yhdessä.

Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen, sillä mukana on 
naapurikuntamme Pornainen ja verkot voi heittää jopa yli 
Suomenlahden. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen 
Lahemaan kansallispuiston kanssa Virossa.
Mäntsälän matkailu tunnetaan lähinnä 
Kartanokierroksista, joissa vieraillee lähes sata ryhmää 
kesän aikana. Uutena pakettin on lapsille suunnattu 
Kartanokierros, joka sopii mainiosta luokkaretkeksi 
(www.luokkis.com)

Tyttöjen kesäpäivät Lahemaalla

Palmsen kartanon mamselli järjestää tyttöjen kesäpäivät 
ensi heinäkuussa. Entäpä, jos lähtisimme sinne solmimaan 
ystävyyssuhteita? Kesäpäivät on 6-16 vuotiaille tytöille 
tarkoitettu kuuden päivän leiri, johon osallistuu myös 
virolaisia. Jokainen päivä on omistettu omalle teemalle. 
Taidepäivänä on lasi- ja tekstiilimaalausta, luontopäivänä 
tehdään piknikki ja maalataan luonnossa, käsityöpäivänä 
on monleista luovaa värkkäämistä. Tekemistä riittää. 
Osallistujille luvataan halaus, sylillinen rohkeutta ja 
varmuutta sekä kauniita muistoja koko elämäksi.

Pornaisten Matkailu Oy järjestää matkan kesäpäiville. 
Tämäkin yritys on projektimme jäsen, joka on ottanut 
Lahemaan matkat omaan ohjelmistoonsa.

Lahemaalla on upeasti entisöityjä kartanoita. Siellä 
järjestetään kartanokierroksia aivan kuin Mäntsälässäkin. 
Heillä on myös jo yksittäisille matkailijoille merkittyjä 
pyöräreittejä. Työ, joka meillä on vasta aivan aluillaan. 
Joten oppimista tapahtuu puolin ja toisin.

Monenlaista hyötyä

Mäntsälästä ollaan tekemässä karttaa kulttuurikohteista 
ja palveluista, “mansikkapaikoista”.
Tarkoitus on pystyttää yhteistyössä kylien kanssa 
opastustaulut kaikkiin kyliin.
Uskon, että projektissa mukana oleminen on vienyt 
Ohkola-tietoisuutta, innostusta ja monitaitoisuutta 
monelle taholle. Ohkolan asioista on tiedotettu 
Kulttuurimatkailjan toimesta. Kesäteatteria ja nuoriso
talon vuokrausta on mainostettu.

Kulttuurimatkaijan Mäntsälä & Pornaisella on omat 
kotisivut, joilla myös Ohkolan Nuorisoseura on 
mukana.

Matkailijamäärien kasvaminen antaa mahdollisuuksia 
myös Ohkolan tulevaisuudelle! Löytyykö kylältä kohteita 
tai palveluita, joita voisi tuotteistaa? Ohkolan kesäteatteri 
on mukana “Kultturelli Uusimaa”-esitteesssä sekä 
kartanokierrosten paketeissa. Mäntsälän Uutisten 
matkailulehden etusivulla on kuva Ohkolan Nuoriso
seuran viime kesäisestä näytelmästä.

Joskus on vaikea osoittaa eri projektien suoranaista hyötyä 
rahan mitalla. Toivoisinkin ihmisten näkevän mukana 
olemisen laajemmalta kannalta. Hyöty voi olla muutakin 
kuin raha. Kun olet mukana sinut tunnetaan ja tiedetään, 
ehkä se tuo uusia mahdollisuuksia (esiintymiset, 
kokemukset, tieto/taidon kasvu jne.) Mukana oleminen 
antaa painoarvoa omalle yhdistykselle, yhdistys saa 
näkyvyyttä ja markkinointiapua.

Itselleni Ohkolan kylä on tullut paljon tutummaksi 
projektin myötä ja on ollut ilo huomata, että on kyliä, 
joissa elää vielä valtava talkoo- ja yhteishenki. Henki, joka 
antaa kylälle mahdollisuuksia moneen. Ohkolan idea- ja 
luomisvoima on ihailtavaa. Toivotan sille pitkää ikää!

Vaatimalla ei synny vapaaehtoisuutta
Teksti: Mallu Koponen

Vapaaehtoistyön ja palkkatyön tulee kohdata tukien 
toisiaan. On motivoitava vapaaehtoisuuteen ja yhdessä 
tekemiseen. Antamalla arvostuksen ja  kiitoksen sekä 
myös rajaamalla osaamista osaaviin käsiin luomme 
vapaaehtoisuudella jatkuvuutta ja tiettyä pysyvyyttä. 
Vapaaehtoisuudessa on säilyttävä vapaaehtoisuuden 
maku. Välillä on lupa sanoa ei ja kerättävä voimia. 
Vaatimalla ei synny vapaaehtoisuutta. Nykyisin 
ajatellaan niin usein kaikki vain rahassa ja sen on omiaan 
hävittämään inhimillisyyttä ja iloa tekemisissämme ja 
kohtaamisissamme. Hyvin organisoitu on jo puoliksi 
tehty. Näin on vapaaehtoisuudessakin. Jonkun tulee aina 
olla vastuunkantaja. Laiva ilman kapteenia on helposti 
ajelehtiva laiva. Talkoohenkeä luoden opimme yhteistä 
vastuuta toisistamme ja ilmapiiri saa läheisyyden ja 
välittämisen tunnun. Arkiset rutiinihommat on mukava 
jakaa jo pienen lapsen kanssa ja näin hän luonnostaan 
oppii vastuullisuuteen ja elämään, jossa on tekemisen 
maku.

Valoisaa, siunattua kesää.

7

http://www.luokkis.com


Vapaaehtoistyö antaa voimia

Keijo Säijälä

Olen VPK:n päällikkö. Se on 
antanut minulle pelastus ja 
sammutus tehtävissä uutta 
tietoa. Vaatii rohkeutta olla 
mukana toiminnassa, joita tulee 
tilanteen mukaan. Palomiehen 
täytyy olla valppaana tehtävissä 
ja kunto täytyy olla hyvä.

Olen OKA:n urheiluseurassa mukana, koska olen 
urheillut ja hiihtänyt nuorempana. Järjestysmies 
tehtävissä ia talkoissa Nuorisoseurassa, OKA:ssa ia 
VPK:ssa.
Kuntoani kohennan keppijumpalla ja sauvakävelyllä.

Toimin Mäntsälän-Pomaisten 
4-H yhdistyksen aikuis- 
ohjaajana, joka 4-H neuvojan 
kanssa suunnittelee kylän 
lapsille ohjelmaa ja toteuttaa 
sen. Vaatii aikaa ja halua 
järjestää omat työnsä ja vapaa- 
aikansa niin, että voi sitoutua 
kerhonpitoon.

Mieleen painunut kokemus on erään pienen kerholaisen 
ensimmäinen kosketus elävään eläimeen.
Lasten innostuneisuus ja tyytyväiset ilmeet ovat parasta 
palautetta.

Anneli Eerola

Kirsi Lindgren

Asun Hyökännummella 
kuudetta vuotta ja toimin 
asukasyhdistyksen sihteerinä. 
Mäntsälän Voimistelijoissa 
olen jumpanvetäjänä ja 
mukana myös seurakunnan 
toiminnoissa.
Olen toiminnan ihminen ja 
pidän uusien asioiden 

kokeilemisesta. Aikaa on mennyt paljon kirjallisiin 
töihin ja yhteydenpitoon eri ihmisten kanssa. On ollut 
mukavaa tutustua kylän asukkaisiin.
Omalla kylällä pidän tärkeimpänä sitä, että saamme 
yhteisvoimin aikaan harrastusmahdollisuuksia eri 
ikäisille ihmisille. Kukaan ulkopuolinen ei tule 
tarjoamaan toimintaa, vaan meidän asukkaiden 
aktiivisuutta tarvitaan rutkasti.

Antti Mäkeläinen

Ohkolan Nuorisoseurassa olen 
suunnitellut aikanaan seuratalon 
näyttämönpuoleisen laajennuksen 
ja valvonut sen toteutuksen.
Lisäksi olen laatinut 
kustannusarvioita 
valtionavustusten hakemiselle. 
Tarvittavan invaluiskan ja 
katoksen suunnittelussa olen ollut 
tarvittavat rakennekuvat niistä.

Olen hoitanut myös Ohkolan VPK:n uuden palotallin 
suunnittelun, kustannus-arvion teon ja valvonnan.
Olen Hyrylän Urheiluautoilijoiden hallituksen jäsen, 
vastuualueena tällä hetkellä ralli- ja rallisprinttoiminta 
kerhossa. Sprint-kilpailun johtajana eniten aikaa vie 
osaavan organisaation kasaan saaminen, koska kisassa 
tarvitaan yli sata vapaaehtoista.
Vapaaehtoistyö vaatii aina aikaa ja innostusta, mutta 
parantaa myös ihmissuhteita.

Riitta Nordgrem

Olen Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunnan 
puheenjohtaja. Lisäksi ohjaan 
Okassa ja toimin nuorisoseuran 
ravintolatoimikunnassa.
On mahdollisuus antaa oma 
panoksensa oppilaiden 
retkeilyrahojen keräämiseen. 
Antaa mahdollisuuden pitää 

hauskoja, mutta asiapitoisia kokouksia ilman rekisteröinnin 
mukanaan tuomia velvoitteita.
Mieleenpainuvin kokemus on ollut viime vuoden 
Syyspäivä-tapahtuma Toimikunnan jäsenet teki paljon töitä 
tapahtuman eteen Haaveenamme oli saada ikäihmiset 
liikkeelle. Tulos oli nolla. Tämän kevään kahvikonsertti jäi 
mieleen positiivisena tapahtumana.
Paras palaute on tullut suoraan opettajilta, “Mökin 
muijalta” ja muutama isä ja äiti on kiitellyt

Tommi Luhtamäki

Olen mukana Ohkolan 
nuorisoseuran johtokunnassa. 
Viime syksyn ohjasin 4-6 - 
luokkalaisille sählyä. 
Johtokuntatyö vaatii sosiaalisuutta 
ja halua vaikuttaa asioihin, sekä 
antaa mahdollisuuden esitellä 
omia ideoitaan. Salibandyn 

vetäminen taas vaatii tarkkaavaisuutta, sääntöjen osaamista 
ja huumoria. Joskus tapaa hyvinkin persoonallisia nuoria. 
Joka ottelussa, kun on tuomarina, pääsee kuulemaan hyviä 
selityksiä ja ne yleensä ovat ihan hauskoja kokemuksia.

mukana ja tehnyt myös



Kun tuntee menneisyyden - 
ymmärtää nykypäivän
teksti Eija Hynninen

Jouko Vainio on 77 
-  vuotias, 
eläkkeellä oleva 
maanviljelijä.
Kuvassa Jouko on 
hiihtämässä 
Hirvenhiihtoa 
70 - luvulla.

Kun kuuntelee Joukon puhetta siitä, mitä vuosikymmenten 
aikana on talkootyöllä saatu aikaan, nousee suuri 
kunnioitus ja hyvä mieli siitä miten edelliset sukupolvet 
ovat kyläämme rakentaneet. Nykypolven tehtävä on jatkaa 
tuota arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimista ja kehittää 
sitä edelleen.
Kun kysyin vapaaehtoistyön merkitystä, Jouko mietti 
hetken ja sanoi “Se on suuri onni, se yhdistää kyläläisiä ja 
on elämäni mittainen tarina”

Letkuväen päällikön muistelmia
Jouko on toiminut VPK eli omien sanojensa mukaan 
Letkuväen päällikkönä vuosien ajan. Vuosikymmenten 
takaa, Jouko muistaa “Pruutta-juhlat”,joita järjestettiin 
seuratalolla, työväentalolla ja tilavimmissa maalaistaloissa. 
Juhlilla kerättiin varoja kalustohankintoihin: paloruisku, 
letkuja, liittimiä, reki paloruiskun kuljettamiseksi jne. 
Pöytälaatikosta löytyy Tiina-tyttären kirjoittama 
historiikki uuden palotallin avajaisiin. Historiikin tuella 
Jouko muistelee omia kokemuksiaan;
-1950 luvulla Jaakkolan tilalla tapahtuneen järkyttävän 
navetan ja talousrakennuksien palon jälkeen huomattiin 
vakavia puutteita kylän palontorjunnassa. Tämän jälkeen 
paloruiskun pyöräalusta muutettiin traktori- ja 
autovetoiseksi.
Kuusikymmentäluvulla VPK. sai merkittäviä lahjoituksia; 
metsästysseuralta Rapidex-ruiskun, Nuorisoseuralta 
kesäteatterin lahjanäytännön tuoton, Metsäkulman 
palontorjuntayhdistyksen kaluston ja rahavarat sekä 
tukea myös Mäntsälän kunnalta.
Vanha palokoppi myytiin ja 1964 lähtien ruiskua 
säilytettiin Toivo Aunolan pajassa. 1968 VPK osti 
ensimmäisen paloauton, Land-Rover merkkisen 
maastoauton, joka kunnostettiin ja rekisteröitiin.
1967 pajan päätyyn rakennettiin talkoovoimin 
kalustovaja.
Palosireeni pystytettiin Öljymäelle 70-luvun alussa.
Siitä lähtien Agneta Aunola hoiti hälytykset ja 
maanantaiset koekäytöt täsmällisesti. Toinen paloruisku 
“Kääpiö-Esa” hankittiin 70-luvulla ja 1975 ostettiin Ford 
Transit-paloauto. Varat saatiin toimintansa lopettaneiden

Kananmunanmyynti osuuskunnan , Sonni osuuskunnan 
ja Linja-auton odotushuoneen jälkeen jääneistä 
rahavaroista ja loput johtokunnan jäsenten 
henkilökohtaisina takuulainona.
1970 luvulla VPK:ta työllisti mystinen tuhopolttojen 
sarja; kymmenkunta paloa tai palon alkua.
Tuhoisin metsäpalo oli 17.7 1973 syttynyt, noin 20 ha 
Ullamäenkallion maastoa polttanut suurpalo. 
Sammutustöihin ja huoltotehtäviin osallistui 
käytännöllisesti jokainen kynnelle kyennyt ohkolalainen 
mies ja nainen, yhteensä 100 varusmiestä sekä Mäntsälän, 
Tuusulan ja Hyvinkään palokunnat lähes koko kalustollaan 
ja miehistöllään. Tämän palon opetus oli, että huomattiin 
sammutusvesilammikoiden kaivauttamisen tarpeellisuus 
metsäteiden varsiin.
Päällikön tehtävät Jouko jätti nuoremmille, lcun alkoi 
muutoinkin uusi aikakausi uuden palotallin myötä. 80- 
luvun lopulla.

Tiepuolihiihdolla pitkät perinteet
Urheiluseura Okan toiminnassa Jouko on ollut 
puheenjohtajana, puuhaihmisenä ja innostajana. Oma 
esimerkki hiihtämisessä ja latujen kunnossapidossa, 
ensin hiihtämällä ja myöhemmin moottorikelkalla innosti 
harrastukseen paljon väkeä.
Tiepuoli hiihto eli Marian hiihto lähti liikkeelle jo ennen 
sotia. Sodan jälkeen seuratoiminta kokosi ihmiset yhteen. 
Väkeä oli paljon ja monesti oli kolme sukupolvea samalla 
ladulla. Palkintona oli Kellokosken-tehtaitten lahjoittama 
maitokannu, jossa tinattu kyltti. Kylttiin oli määrä 
kaivertaa vuosittain voittajapuoli. Kannun ollessa hukassa 
palkintona toimi täytetty kärppä. Taulu oli seuratalon 
länsi- tai itä seinällä muistuttamassa sen vuoden 
tiepuolimestaruudesta. Kylienväliset viestihiihdot oli 
vuosittainen iso juttu. Miehissä 12v.-45v. ja naisissa 
12v.-yleiseen piti jokaiseen sarjaan saada 3 hiihtäjää, näin 
saatiin täysi joukkue. Viesti kiersi eri kylissä. Siinä oli 
monta kuljettajaa, suksien rasvaajaa, huoltajaa ja hiihtäjää. 
Yhteishenki oli aina hyvä.
Hirvihaaran VERSO ja Ohkolan OKA oli kovia 
kilpakumppaneja.
Murtomaa juoksut ja katuviestit olivat myös koko kuntaa 
koskevia suosittuja tapahtumia.
Järjestysmies hommat Mäntsälän seuratalolla oli sitten 
varainhankintaa. Herkästi väki lähti liikkeelle. Piti olla 
miehiä ja naisia. Nuoret hoitivat vaatenariklcaa ja se olikin 
tärkeä puuha, koska palkaksi saatiin vaatenarikan tuotto. 
Nuoria motivoi lisäksi työvuorot .koska siitä sai ilmaisen 
sisäpääsyn tansseihin Järjestysmiesvuoro oli aina kuukausi 
kerrallaan ja talven kuukaudet, joulu-maaliskuu, oli aina 
kysyttyjä koska vaatekani täyttyi hyvin

Riistapolkuharrastus vei metsästysseuraan
Metsästysseurassa Jouko on ollut rahastonhoitajana. 
Riistapolkuharrastus Hietapärrän jokilaaksossa tulee myös 
mieleen. Ampumaradan rakentaminen Hirvihaaran 
metsävälille oli iso koko Mäntsälää koskeva juttu. “Olin 
minäkin mukana betonihommissa traktorilla vettä 
pumppaamassa jonkun päivän” muistelee Jouko.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Nuorisoseuran monitoimimies
Ohkolan Nuorisoseura on ollut harrastuksena aina lähellä;” 
Ilman mittavaa talkootyötä ei olisi koko seurataloa. Meillä 
on ollut aina seuratalon avain, kun tässä lähellä on asuttu. 
Puilla ja öljyllä olen taloa lämmittänyt. Marian iltamat, 
Tapanin iltamat, lukuisat näytelmät ja talon korjaukset ne 
on tähän elämään kuuluneet.” Joukon suhdetta talkootyön 
tärkeyteen kuvaa hyvin tarina seuratalon peruskorjauksen 
yhdestä vaiheesta: “ Lähdin aamulla metsätöihin, mutta 
kun seuratalolla oli väkeä pysähdyin sinne ja siellähän se 
päivä kului rakennushommissa. Metsässä oli paljon lunta ja 
näin metsätyö ei oikein houkuttanut. Illansuussa sitten tulin 
kotiin...’’metsätöistä”. Näin kävi useammallekin isännälle 
sinä talvena.
Yksityiskohtia riittäisi romaaniin asti, mutta yksi opus 
onkin jo tehty. Jouko kehottaa hankkimaan v.2000 lopussa 
valmistuneen kirjan “Muistoja ja Repliikkejä Ohkolan 
näyttämöiltä sadan vuoden ajalta”. Kirjassa on paljon asiaa 
kylän historiasta ja talkootyön tuloksia.

Ympäristön puolesta lentokentän 
rakentamista vastaan
Kyläsuunnitelmassa, joka valmistui v. 1999 me 
ohkolalaiset halusimme säilyttää maalaismaisemamme, 
kirjasimme ympäristön- ja luonnonsuojelun toimia sekä 
erilaisia viihtyvyyttä lisääviä seikkoja. Kunnan päättäjien 
tarjotessa Mäntsälää Malmin lentokentän sijoituspaikaksi 
maaseutumaisuus ja viihtyvyys on vakavasti uhattuna. 
Luonnolle aiheutuva tuho on korvaamaton.

N. 230 hehtaarin maa-alueen aitaaminen ja asfaltoiminen 
on jokaiselle kuuluva luonnonsuojelullinen asia.

Mäntsälää mainostetaan luonnonläheisenä ja 
maaseutumaisena kuntana. Ohkolaan ja Hirvihaaraan 
muutetaan juuri maaseudun tähden. Maaseudulle 
muutettaessa ollaan hyväksytty palvelujen vähyys, tilalle 
saadaan luonnonrauhaa, metsää, peltomaisemia. Samaan 
aikaan kunta itse romuttaa tavoitteet tuhoamalla olennaisen 
osan viihtyvyyttä ja houkuttavuutta. Juuri kun ollaan 
saamassa Natura-alueet valmiiksi, niiden puoliväliin 
ollaan valmiit rakentamaan lentokenttä.

Kehitystä asenteissa olisi, että lentokenttä saisi jäädä 
paikalleen ja myönnettäisiin, että pääkaupunkiseudulle 
tuppautuminen ei ole oikea eikä kestävä ratkaisu. Hallittu 
asuntorakentaminen voidaan tehdä pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle. Asennemuutosta olisi myöntää, että luonnolla 
on itseisarvonsa ja Uudenmaan maaseudulla oma erityinen 
merkityksensä.

Helsingin Sanomat kirjoitti tiistaina 24.4. 2001, että 
Vantaa kannattaa Mäntsälää Malmin lentokentän 
sijoituspaikaksi sillä Sipoon Boxin alueella on (myös) 
virkistyskäyttöä. Mitä mieltä me mäntsäläläiset olemme - 
minkälaista virkistyskäyttöä meillä on täällä 
tulevaisuudessa? Museovirasto, Mäntsälän 
luonnonsuojeluyhdistys sekä malmilaisten enemmistö 
kannattavat kentän jättämistä Malmille. Tämä on ilman 
muuta kestävin ja järkevin ratkaisu.

Toivomme, että kaikki yhdistykset, yhteisöt ja yksittäiset 
ihmiset jotka eivät halua lentokenttää Hirvihaaraan, 
heräisivät ilmaisemaan mielipiteensä. Kunnan hallitukselle 
osoitetut lentokentän rakentamista vastustustavat 
vetoomukset ovat alkaneet kiertää kunnassa, kannattaa 
allekirjoittaa.

Ohkolan Metsästysseura, - Maamiesseura, - Nuorisoseura

Keskustelu Mäntsälälisästä
Teksti: Minna Makkonen

Ohkolalaisen kunnanvaltuutetun Heli Kivirannan vetämä 
keskustelu Mäntsälä-lisästä kunnantalolla torstaina 10.5. 
toi paikalle perusturvalautakunnan jäseniä ja monia 
kunnanvaltuutettuja. Paikalla oli myös asiasta 
kiinnostuneita äitejä ja muutama isä ja yksi vaarikin. 
Kansanedustaja Tanja Karpela oli alustamassa 
keskustelua. Hän johtaa keskustan perhepoliittista 
työryhmää, jonka tehtävänä on linjata perhepolitiikka 
vuosille 2003-2007. Karpela toi esille kuinka 
kotihoidontukea leikattiin -95 eikä lapsilisiä ole nostettu, 
vaikka talous on ollut koko ajan kasvussa. Vanhempien 
kiireinen elämäntyyli, lasten henkinen pahoinvointi sekä 
nuorison huumeiden käyttö on lisääntynyt. Karpelan 
mielestä myös perheitä joissa on yli 3-vuotiaita lapsia, 
tulisi tukea eri elämäntilanteissa, jotta he voisivat 
järjestää yhteistä aikaa. Tanja Karpela on kuntalisän 
kannalla ja toivoisi poliitikoilta enemmän ns. pehmeää 
politiikkaa: ajateltaisiin myös arvoja ja perheiden 
yhdistämistä. Aloite Mäntsälä-lisästä keräsi yli 350 ääntä. 
Ohkolalaiset tuntuivat kannattavan ajatusta. Kunnan 
sosiaalijohtaja Hilkka Ahosniemen mukaan tällä hetkellä 
kotihoidontukea maksetaan 550 lapsesta. Jos heille 
maksettaisiin lisäksi kuntalisää, tietäisi se n. 4,3 milj. 
markan menoja. Hän totesi myös, että on vaikea laskea 
paljonko säästöjä/kuluja todellisuudessa tulisi eli kuinka 
moni olisi valmis luopumaan hoitopaikoista ja hoitamaan 
lapsensa kotona. Ahosniemi totesi, että tämän vuoden 
aikana tullaan teettämään ulkopuolisella ryhmällä 
tutkimus asian kannattavuudesta. Paikallaolijoiden 
mielestä lasten hyvinvointia ei voi rahassa mitata. 
Kunnanvaltuuston pj. Kaisa Laine totesi, että Mäntsälässä 
on suhteessa kokoon ja väestöön normaalia suurempi 
tarve lasten mielenterveystyöhön. Olisi ennaltaehkäisevää 
maksaa kuntalisää lapsiperheille.

Voisiko kunta kerrankin olla kaukaa viisas ja laittaa pari 
miljoonaa kuntalisään nyt, jolloin se toisi parin vuoden 
päästä säästöjä mielenterveystyöhön, kouluavustajien-, 
päivähoitohenkilöstön- ja päiväkotien saneerausten 
määrän vähentymiseen ja kenties terveempien lasten 
myötä myös terveyskeskuskäyntien vähentymiseen Vai 
tulisiko näiden 550 lasten vanhempien jotka nyt ovat 
kotona mennä lakkoon ja laittaa lapset päivähoitojonoon! 
Toisiko se asiaan vauhtia?! Toivottavasti asiasta 
kiinnostuneet jatkavat keskustelua vaikkapa lehtien 
yleisönosastoilla jotta mahdollisimman monen mielipide 
tulisi kuuluviin. NYT ON TILAISUUS VAIKUTTAA!

“Lapsi tarvitsee vanhempien 
aikaa ja rakkautta ! “

to



Olemme avanneet tilitoimiston 
Keravalle Klondyke-taloon. 

Teemme asiakkaidemme

- kirjanpidot
- tilinpäätökset
- veroilmoitukset
- palkanlaskennat
- ym. toimistotyöt myös 

asiakkaan luona

Yli 10 vuoden kokemuksella

JÄRVENPÄÄN 
LASKENTAKESKUS OY

Pia Mörk
Puli. / fax (09) 2948 719 

040 528 1068

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-Koivisto 
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

Henkilöstö- ja 
as i antuntij ap ai velut

0

t

1

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

£

i

Ok Taitoverkko
Puistotie 27, 04420 Järvenpää
p. (09) 279 0740, f. (09) 279 07444
ok(® taitoverkko. fi
www. taitoverkko. fi

S Rakennuspalvelut

j *

f

• valvonta
• rakennuttaminen
• kuntoarviot
• kosteustutkimukset

rT
• uudis-ja korjausrakentaminen

Timo Antikainen, 
puh. 0400 476 035

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

279 7070
■'kLnvl. lp 1LP: vvt PC;"kLl 

- KUKKAMYYMALifc
• PUP i ARHAV t’Y .W --A  I

• HAUTAUSPALVÄJ 
SIBI LIUKSENK. 17 (OP TALO*

Järvenpään
KUKKÄTALO
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OHKOLA-HYÖKÄNNUMMI 
Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
*Maankaivuu ja kunnallisteknilliset työt 
Eerola-Kortistotie 200, 04530 Ohkola 
Puh. (019) 6889 109, 0400 491 529

KOULUTETTU

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

IMäntsäläntie 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

riAPIOLA

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

H i  U . —
I C K O  Avoinna: Ma-to 9-18 

Pe 10-19, la 8-14

r

KERA-6RILLI
Keravanjärvi 

Puh. (019) 6889 197

Kesän aukioloajat: 
Arkisin klo 6 . 3 0 - 2 1 . 0 0  
La -  su klo 11 .00  -  21 .00

kahvila Ul/&
T:mi Ulla Kellokumpu ’

Vanha Valtatie 197, 04500 KELLOKOSKI 
Puh. (09) 279 1297

Ark. 9.00 -  17.00, La 10.00 -  14.00, Su 11.00 -  15.00

VTT ff\ .\ T arvitsetko
i jcA *-f c ) L °y T ilausliikennepalvelua?

N ykyaikainen kalustom m e on  
k äytettäv issän n e.

PS-Bussi Oy. Puh. (09) 29 2  1122 , fax (09) 2 8 2  901

LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019) 6889 027 
0400 920 746

Kari Peussa
(09) 282 737 
050 529 0038

PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI
P.s. Meiltä bonusta myös k o ti- ja  m aatilavakuutukseen

KeliohiV5
Vanha Valtatie 189

Puh.(09) 282 835 04500 Kellokoski

■ S  TILATAKSI [ l i )
PASI VALO

Ohkola - Jokelanseutu

G SM  0400 217 505

LASI LINDBERG

5 2 4  i £
$

Kaukotie 16 
04400 JÄRVENPÄÄ 

Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

Puhe (09) 283 969

" ¿ a i
Mäki-Hemmilä

KAIVURI - TRAKTORI - MAATALOUS
Kivistönkulmantie 114 Puh. 040-516 9539
04530 Ohkola 019-688 9027

KAUPPA-AUTO
Kyläkaupalla Salmisen pajalla
Ke 13.00 - 13.20 13.25
La 14.45 - 15.00 15.05

Niem en kauppa, Pornainen 
Puh. 040 596 6371


