
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

Hyökännummen kerhotalo.

•  Kulmakuntaesittelyssä Hyökännummi

• Toimintaa Hyökännummella

• Kevään ja kesän teatteri Ohkolassa



Päätoimittajalta

Hyökännummi... Se oli peltoa, metsää, pari taloa ja kamalan korkea mäki, jota ei uskal
tanut laskea pyörällä alas eikä jaksanut polkea ylös. Hyökännummi oli jotenkin jännä -  
sorakuopat täynnä kiinnostavia kiviä ja muutenkin mielikuvitusta ruokkivia -  kuun- 
maisemia. Mutta sinne oli keskikylältä pitkä matka... Hyökännummi oli vierasta, se 
kuului joillekuille muille, en tietänyt kenelle. Se Ohkola, jonka pikkulikka tunsi ’’omak
seen”, alkoi vasta mäen alla, peltoaukean alussa.

Pikkulikka on olemassa enää vanhoissa valokuvissa ja toivottavasti jossain syvällä sisälläni 
-  mutta Hyökännummi on vielä tänä päivänä minulle tuntematonta mannerta, kartta- 
kirjan vitivalkoinen sivu. Ei sentään, ei ihan valkoinen -  kerhotalon tunnen, tiedän missä 
Suppaset asuvat ja  löydän jopa Hannulan Ollin pihaan.. Mutta. Tulisi nopeasti kesä, 
silloin pumppaan pyörän kumit täyteen ilmaa ja  lähden löytöretkelle. Haluaisin oppia 
tuntemaan kylämme joka nurkan. Haluaisin tietää minne kaikki tiet ja  polut johtavat, 
kuka missäkin asuu, kenen ihanasti kukkiva pensas, kenen pihassa, mistä löytyvät par
haimmat sienipaikat... Haaveita talvisena sunnuntaiaamuna.

Ohkolan Kylälehden tämän numeron pääpaino on Hyökännummi. Oli hauskaa, että toi
mitukseen tuli paljon tekstiä ’’sieltäpäin” ja  toivon että hyvä yhteistyö jatkuu -  
Hyökännummi on osa Ohkolaa, olivatpa puhelinnumerot sitten minkä alkuisia tahansa. 
Kun katselee karttaa, niin huomaa miten laaja Ohkola on -  Kivilammen suon taka
maastosta Jokelanseudulle saakka. Arola ja  Jokelanseutu ovat jo aikoja sitten, kun ns. 
’’uusi Lahdentie” rakennettiin ja  kun Arola sai oman koulunsa, tulleet ’’itsenäisiksi” ei
vätkä ihmiset sielläpäin (luultavasti) näe itseään ohkolalaisina... Joten ’’meidän” kylämme 
pienenee karttaan verrattuna. Pohjoisen Ohkolan metsät ja  suot kuuluvat olennaisina 
osina kylään ja  kyläläisten ajatusmaailmaan. Johanna Zingelmann kirjoittaa tässä nume
rossa ettei hän ’’vähäisimmässäkään määrin” tunne olevansa mäntsäläläinen. En voi sii
hen sanoa mitään, voin ainoastaan toivoa että Johanna tuntee, edes joskus, olevansa 
ohkolalainen.

Laura

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2003 (aineisto toimitettava 30.4.2003 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Veli-PekkaTuominen Ohkolan VPKista, Pert
ti Tikkanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta ja 
Helena Liimatainen Ohkolan Martoista.
Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 6889 
051, Mika Ilkka Ohkolan kylätoimikunnasta p. 0400 686 966 ja  Heli Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 ‘/vuosikerta.
Jakelu: Yhdistysaktiivit.
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OHKOL A-H Y ÖKÄNNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat
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Meikkaus ja Lotto

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorm a- ja  pakettiautokulj etukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, m aansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset 

p.0400-880 339, 0400-846 148

M o n i p u o l i s t a  ko

»kaivinkone
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KAIVINKONEURAKOINTI 
KARI TAPPER

Maankaivuu ja kunnakisteknittiset työt 
Eerola-Kortistotie 2 0 0 , 04530 Okkola 

Puk. (019) 6889 109 , 0 4 0 0  4 9 1  529

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HART1ASÄRYT 
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

Omaeläkkeellä täydennät 
omaa tai puolisosi eläketurvaa

Hannu Saastamoinen (019) 6886 165 
Markku Seppä 0400 921 332

TAPIOLA

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

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

J S \  LÄHIVAKUUTUS
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
(019 ) 6889  027 , 0400  920  746

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

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

L A S I -L I N D B E R G
Kaukotie 16 

04400 JÄRVENPÄÄ 
Fax (09) 271 3547 

GSM 0400 486 336
Puh. (09) 283 969
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0400 304 676
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Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

N yky aik a in en  k a lu sto m m e on k äy te ttäv issän n e .

PS-Bussi Oy, puh. (09) 292 1122,
0400 453 490

In to  Saarinen ja  A rto  Peltom äki

JÄRVENPÄÄN Y K SITY ISLÄ Ä K Ä RIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma klo 8.00 -18.00
ti-pe klo 8.00 -16.00

Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

Järvenpään
KUKKATALO
Alhontie 6, 04430 JÄRVENPÄÄ 
P. (09) 279 7070, fax (09) 291 9374 
ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

PUUSEPÄNTyÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

Puutyö Timo Salminen
Aittomaentie 29 
04530 OHKOLA 
040-515 5959 
019-688 9029



Ajankohtaisia tapahtumia

Marianpäivänä su 23.3. pidetään jälleen perinteinen tie- 
puolihiihto/ kävely. Suorituksia otetaan vastaan klo 
11.00-13.00. Kahvio Ns-talolla. Joukolla liikkeelle!

Kahvikonsertti su 30.3. klo 14 Ohkolan koululla. 
Konsertissa oppilaat esiintyvät ja kuulijat saavat nauttia 
esityksistä kahvin ääressä. Lippuja saa oppilailta ja 
koululta. Jäij. Vanhempaintoimikunta

Break dance -viikonloppukurssi
La 12.-su 13.4. Ns-talolla. La klo 13.30 - 17 ja su klo 10 
-13.30. Ohjaajana Tero Leikola. Kurssimaksu 10 e (sis. 
7 h opetusta ja välipalat). Kurssille ovat tervetulleita kaik
ki yli 7 -vuotiaat breikkauksesta kiinnostuneet. Kurssi 
antaa mahdollisuuden tutustua lajiin ja opetella erilaisia 
temppuja ja liikkeitä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (max. 25 
lasta). Ilm. 30.3. mennessä Heli Alloselle p. 040 763 8911 
tai heli.allonen@uta.fi.

Nuorisoseuran Sirkuskolan kevätnäytös ma 28.4. klo 
18 Mäntsälän Monitoimitalolla. Liput 3/5 e.

Äitienpäiväjuhla to 8.5. klo 18.30 Ns-talolla. Ohjelmas
sa kerhojen esityksiä sekä kakkukahvit. Kaikki kyläläi
set ovat sydämellisesti tervetulleita!

OKA;n toimintaa

Kulunut talvi oli talviliikunnan osalta erinomainen. Alku
talven liikkumista tosin häiritsivät pitkään jatkuneet pak
kaset. Ne peruuttivat yhdet Okan hiihdot. Vaikka lunta 
on vielä hyvin niukasti, varsinkin metsäisillä osuuksilla, 
on hiihtäminen ollut mahdollista koko talven. Okan mes
taruudet on saatu ratkaistua sekä vapaalla (Hirvihaarassa), 
että perinteisellä. Osallistujia oli vapaan kisoissa yhdek
sän ja perinteisellä 22. Palkinnot jaetaan Okan kevät
kokouksen yhteydessä. Luistelukausi on ollut ennätyk
sellisen pitkä joulukuun 9:stä maaliskuun toiselle viikol
le. Kiitos kaikille ringissä toimineille!

Toukokuussa järjestetään hölkkätapahtuma “Okan nel
jännes”. Päivämäärä on vielä avoin.

Vesa Pirjola

Ohkolan Diakoniapiirin tapahtumia

Ke 19.3. klo 12 Eläkeläisten virkistyspäivä 
Ns-talolla.
To 10.4. klo 18.30 Virsilauluilta Marketta 
Heleniuksella (Ohkolantie 314).
Su 13.4. klo 10 Palmusunnuiitaim Messu Mäntsälän 
kirkossa. Palmusunnuntai on Ohkolalaisten kirkko- 
pyhä.
Ke 16.4. klo 12 Eläkeläisten virkistyspäivä Ns- 
talolla.

Vaellusretki Lappiin

Ohkolan Nuorisoseura jäljestää yhdeksännen perättäi
sen vaellusretken 31.7-7.8. 2003. Matkaan lähdetään to 
aamulla klo 5 jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan. 
Paluu on puolenyön tietämissä to 7.8.

Vaelluskohteena on Kilpisjärven tunturimaastot. Retki 
suuntautuu myös Ruotsin ja Noijan puolelle. Joten toi
vomme ainaldn muutaman hyvin ranskankieltä osaavan 
ilmoittautuvan retkelle. Retkikohde sijaitsee turvallisesti 
jäämeren ja Venäjän välissä, joten eksymismahdollisuus 
on häviävän pieni.

Kartan ja suoritettujen ennakkotiedustelujen mukaises
ti pääsemme kulkemaan pääosin polkuja pitkin tunturista 
toiseen. Reittejä löytyy myös kaiken kuntoisille, joskin 
alustavasti on tarkoitus jakaa ryhmä ainoastaan kahtia. 
Toinen ryhmä tulee tavan mukaan tekemään hieman pi
demmän retken kuin toinen.

Retkellä on mukana kokeneita vaeltajia, osa on ollut 
mukana kaikilla nuorisoseuran vaelluksilla. Tämä luo 
turvallisen pohjan myös ensikertalaisten lähteä mukaan. 
Järjestämme muutaman vaelluspalaverin etukäteen, jois
sa käymme reitit, tarvittavat varusteet yms. seikkaperäi
sesti läpi. Samalla tutustumme myös toisiimme.

Menomatkaa seuraava yö vietetään turvallisesti sängys
sä. Samoin kuin kotimatkaa edeltävä yö. Näihin kuuluu 
myös aamiainen. Neljä yötä vietämme maastossa. 
Päivävaelluksien pituudet vaihtelevat 10-15 km vai
heilla. Yksi päivä on tarkoitus olla leiriytyneenä ja teh
dä ainoastaan päivämatka ilman rinkkoja. Näin ainakin 
toisen ryhmän osalta. Palattuamme maastosta ke 6.8. 
käymme saunassa ja syömme illallisen jossakin sopi
vassa paikassa.

Edellä mainitut kuuluvat matkan hintaan joka lienee n. 
110-120 e. Mukaan mahtuu 42 vaeltajaa. Ilmoittautua 
voi alla oleville henkilöille. Maksamalla ilmoittautumis
maksun varmistat mukaanpääsysi tämänvuotiselle 
tunturiretkelle. Ilmoittautumismaksu on 60 e.

Lisätietoja, varusteluetteloita jne. allekirjoittaneilta.

Vaellusterveisin

Tapio Rantanen Into Saarinen
(040)7672942 (0400)453490
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Kulmakunnat tutuiksi

Juttusarjassa “Kulmakunnat tutuiksi ” 
esitellään aina yksi Ohkolan kylän kulmakunta. 

Tässä numerossa esittelyvuoron saa Hyökännummi.

Päivälleen kaksikymmentäyhdeksän vuotta sitten muu
timme Mäntsälään. Jonkin aikaa asuttuamme selvisi, 
että lähemmin Hyökännummelle. Seutu oli meille täy
sin vierasta, mitä Mäntsälän linja-autoasema oli tullut 
tutuksi matkalla Helsingistä Lahteen. Muutimme katu
ja mainosvalojen loisteesta “täydelliseen” pimeyteen, 
Kellokoskelta tullessa katuvalot päättyivät Ohkolan 
sairaalan tienhaaraan. Vanhan valtatien (nyk. 
Ohkolantie) varrella oli asutusta harvakseltaan,, 
Hyökännummella oli maaseudun rauhaa ja tunnelmaa 
tuoksuineen kaikkineen. Muuttaessamme meillä kai
killa hyökän-nummelaisilla oli postiosoite sama: Kel
lokoski 2 pp ja  perille posti löysi. Mutta nyt täytyy 
kilauttaa kavereille, etten laita Hyökännummen histo
riaa uusiksi. Koskisen Ritvan ja  paljasjalkaisen 
hyökännummelaisen Hannulan Ollin kanssa lähdem
me nojatuolimatkalle muistelemaan asuinpaikkamme 
muutoksia.

Ennen sotia oli kantatiloja Linjatieltä katsoen Poutala, 
Kaivola, Riihiviita, Nummela ja Pyydyskorpi. Sotien 
jälkeen alkoi pientaloasutus kasvaa Vanhan valtatien 
varrelle Hyökännummen mäelle asti. Sairaalan tulo alu
eelle 60-luvun alussa aloitti muutoksen ajan. Poutalan 
alue rakennettiin ensin. Kaivolan mailla laidunsi kar
jaa vielä 80-luvun alussa. Kaivolan kohdalla oli tie mut
kainen ns. Kaivolan mutka oli erittäin vaarallinen. Lu
kuisissa ojaanajoissa on kaksi ihmistä menettänyt hen
kensä. Mutkan oikaisemiseksi oli muutamia nimilisto
ja kerätty ja vihdoin vuonna 1985 tien oikaisu tapah
tui ja samalla rakennettiin kävelytie Linjatielle saak
ka. Jostain syystä oikaisun kohdalla matkanteko au
tossa oli kuin olisi ollut lastu laineilla, keinutti ’’muka
vasti”. Ajan hammasko on nekin laineet tasannut?

Kun Koskiset muuttivat nykyiselle Hakapolulle v. 1975 
viljapellot lainehtivat ympärillä ja  alueella oli vain 
kaksi taloa. Tien oikaisu muutti maiseman täysin. Kai
vattu linja-autopysäkki tuli muutaman vuoden päästä 
Nummelantien kohdalle. Kunnallistekniikka saatiin 
alueelle 80-luvulla pakon sanelemana asukasmäärän 
lisääntyessä ja ojien täyttyessä. Seuraavana rakennet
tiin Kaivolan alue ja kunnan kaavoitusten myötä ra
kentaminen vilkastui Nummelan suuntaan. Numme
lassa muutos on maisemallisesti ollut suurinta, vilja
pellot ovat täyttyneet eri värisillä ja Bmallisilla taloilla. 
Pyydyskorpikaan ei ole säilynyt muutoksitta. Vuosien 
ajan on ympäri vuoden kuulunut rakentamisen kiivaat 
äänet kautta Hyökännummen.

Hyökännummen lapset käyvät koulua Ohkolassa. 
Lastemme aloittaessa koulun koulumatka kuljettiin muka
vien Gunnar Peussan ja Ilkka Juvosen koulutakseilla. 
Taksit täytettiin etu-, taka- ja takatakapenkkiä myöten 
koululaisilla, repuilla ja suksilla ym. Koulussa oli n. 60 
oppilasta ja  3 opettajaa. Koulua käytiin siihen aikaan 
yhdysluokkina. Ohkolan koulu on kasvanut ja  käynyt 
ahtaaksi Hyökännummen kasvun myötä. Jo 80-luvulta 
lähtien on uuden koulun tarpeellisuus todettu ja ruvettu 
hanketta viemään eteenpäin. Kunta osti koulua varten 
tontin Nummelan mailta jo v. 1991 ja tänä syksynä avaa 
Hyökännummen koulu ovensa, vihdoinkin. Kouluraken
nukseen tulee myös uusi päiväkoti. Harrastustoiminta oli 
vilkasta ja lapsia kuljetettiin harrastuksiin yhteiskyydeillä. 

ti*
Seurakunnan päiväkerhoa on pidetty Kaivolassa, 
Nummelassa, Ohkolan koululla ja Nuorisoseuratalolla. 
Kiertolaiselämä loppui, kun seurakunnan kerhotalo val
mistui. Kerhotalo sai pian naapurikseen Saviahon päivä
kodin. Päiväkotilaistenkin kulkurielämä päättyi.

Täällä toimii aktiivinen asukasyhdistys, kiitos heille. He 
ovat vieneet monta asiaa eteenpäin, mutta maailmahan 
ei ole koskaan valmis, ei myöskään Hyökännummi. Mm. 
terveyspalveluja kalpaamme lähemmäksi, neuvola pal
velut ja kotisairaanhoito tulevat ensinnä mieleen.

Näin me muistimme nämä asiat. Tuli vielä mieleen kuin
ka Ritvan tuttavat aikanaan ihmettelivät, että mitä te niin 
kauaksi muutatte ja isänikin tokaisi, että mitä te sinne 
Jumalan selän taakse menette. Mutta täällä selän takana 
on ollut ja on edelleen turvallista ja hyvä asua. Siihen on 
uskominen, kun Hyökännummen raitteja kulkiessa huo
maa, että täällä asuu perheineen niitä lapsia, jotka kulki
vat Gunnarin ja  Ilkan takseilla kouluun. Kävivät ensin 
muailimoo katsomassa ja tänne palasivat.

Kiitämme Ohkolan lcyläsanomien tekijöitä hyvästä ja 
mielenkiintoisesta lehdestä ja toivotamme

Aurinkoista Kevättä Kaikille!

Olli Hannula Hyökännummentieltäja
Ritva Koskinen, Pekka ja Anneli Suppanen Riistapolulta
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Hyökännummen asukasyhdistys

Tervehdys Hyökännummelta!

Asuinalueemme on kokenut viime vuosina melkoisen 
’’kasvojen kohotuksen” väestön lisääntymisen vuoksi. 
Torppia on syntynyt toinen toisensa viereen, kuin 
sananparressa; ’’sieniä sateella”. Väestön kasvu on kui
tenkin ollut ns. hallittua, suunnitelmallista kasvua ja näin 
myös kaikkinensa myönteistä. Mäntsälää on viime vuo
sina markkinoitu maaseutumaisena, luonnon läheisenä ja 
hyvien peruspalvelujen kuntana. Tonttien hinnat ovat ol
leet kohtuullisia ja  ihmisten työpaikat hyvien kulku
yhteyksien päässä.
Edellä mainitut peruspalvelut (päivähoito, esikoulu, pe
ruskoulu 1-6 lk, kerhotoim innat) alkavat asuin
alueellamme olla jo asiallisella tasolla.

Asukasyhdistyksemme tavoitteena jo aikojen alusta 
(perust. 1990) on ollut toimintasuunnitelmissaan punai
sena lankana kehittää Hyökännummea asuinalueena ja 
edistää sen asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen 
omana arvionaan olemme onnistuneet tässä melko hy
vin. Toiminta saisi levätä leveämmilläkin harteilla, 
koska yhdistyksen jäseniä ovat kaikki asukkaat, mutta 
näinkin on eteenpäin mukavasti kuljettu. Tervetuloa vaan 
mukaan vaikuttamaan.

Nyt aluillaan oleva toiminta vuosi 2003 on yhdistyk
sellemme eräs merkittävimpiä yli lOv. Toiminta vuoden 
aikana. Näin siksi, koska tänä vuonna asuinalueemme 
saadaan viimein, monien ponnisteluiden kautta toimiva 
peruskoulu( 1 -61k), joka tulee pitämää sisällään myös päi
väkodin sekä esikoulu opetuksen. Koulu tuo tullessa myös 
264 neliön liikuntatilat, jotka tuovat asuinalueemme vä
estölle moninaiset liikunta mahdollisuudet ja  näin 
osaltansa lisäävät asuinviihtyvyyttä. Koulun pihapiiriin 
on luvassa nuorten paljon esille tuoma skeitti harrastus
paikka. Talvella luonnollisesti löytyy alue, joka jäädyte
tään luistelua varten.
Alueella toimivista rakennuksista Savi-Aho jatkaa omaa 
elämäänsä päivähoidossa sekä Seurakunnan Kerhotalo 
josta on tullut asukkaille monella tapaa erityisen merki
tyksellinen kohtaamispaikka ja tk aa  varmasti yhtä 
arvostettuna kuin tähänkin asti.

Eräs tässä yhteydessä mainittava on asuinalueemme hy
väksyttävänä oleva osa yleiskaava, johon asukas
yhdistyskin on saanut sanansa sanoa yhdistyksenä sekä 
lisäksi yksittäiset henkilöt omina kantoinaan. Mielipitei
tä voi ja kannatta edelleen aktiivisesti viestittää kunnan 
kaavoitukseen .Kaavassa otetaan kantaa mm. asuinalueen 
jokaiselle tärkeään asiaan; peruspalveluiden saatavuuteen 
suhteessa väestön kasvuun.

Terv. Hyökännummen asukasyhdistyksen pj.
Antton Hägglund, p. 09-2921215 / 040 526 6462

Asukasyhdistyksessä tapahtuu

Asukasyhdistyksen uusi hallitus kokoontui tammikuun 
lopulla ensimmäisen kerran. Sisäisten valintojen jälkeen 
keskustelimme Muut esille tulevat asiat- kohdassa mm. 
seuraavista asioista:

- Hyökännummen koulun pihalle kaavailtu skeittipaik- 
ka on mitä ilmeisimmin tulossa sinne.Tarkempaa tietoa 
asiasta voi kysellä kunnaninsinööri Pekka Savolaiselta.

- Porakalliolle on ollut suunnitteilla 2 - 3  km pitkä 
ulkoilureitti. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä Tuu
sulan kunnan kanssa. Liikuntasihteeri Harri Bisterin 
multaan asiassa on päästy eteenpäin, vaikka mitään tark
koja aikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon. Lisätietoja 
saa em. henkilöltä.

- Hyökännummen osayleiskaavaan sisältyvä luonto
selvitys on saatavilla sihteeri Kirsi Lindgreniltä ( p. 09- 
286 617 ). Osayleiskaava -  hanke saattaa Hyökännum
men osalta viivästyä Mäntsälän keskustan isojen raken
nushankkeiden takia. Lisätietoja saa kaavasuunnittelija 
Anita Paavolalta.

- Mäntsälän kunta on saanut valtiolta rahoitusta Ohkolan 
vesi- ja viemäröintirakentamiseen. As. yhdistyksen hal
litus tela kunnalle kannanoton kevyenliikenteenväylän 
rakentamiseksi samaan aikaan viemäröinnin kanssa 
Ohkola -  Hyökännummi välille.

- As. yhd. osallistuu seurakunnan kerhotalon 5-vuotis- 
juhliin syksyllä. Lisäksi anomme seurakunnalta mah
dollisuutta pitää lasten kesäkerhoa edellisvuoden tapaan.

- Ohkolan sairaalan puistossa oleva urheilukenttä on 
Hyökännummen alueen asukkaiden käytettävissä. 
Hiihtolomaviikolla siellä oli luistelukelpoinen jää. Li
sätietoja saa osastonhoitaja Jukka Virtaselta.

- Perinteiset risutalkoot pidetää 3.- 4.5.Silloin voi erik
seen merkityille keräyspaikoille toimittaa puhdasta puu/ 
risujätettä. EI ONGELMAJÄTETTÄ.

Seuraava kaikille avoin hallituksen kokous pidetään 
sunnuntaina 16.3. klo 16 kerhotalolla.
Hallituksen kevätkokous pidetään to 24.4. klo 18 kerho- 
talolla. Vieraana on kunnan viheralueasiantuntija.

Asukasyhdistys kerää varoja vapaaehtoisen kannatus
maksun avulla. Mm. Ohkolan kyläsanomien kustannuk
siin joudumme osallistumaan noin 60 eurolla vuosit
tain. Kannatusmaksun 5 e voit maksaa tilille: Keski- 
Uudenmaan Osuuspankki, Kellokosken konttori 
509230-28761.
Kevätterveisin as.yhd. sihteeri Kirsi Lindgren
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Lukijan kynästä

Ihan tavallisia ajatuksia

Ajattelinpa kantaa korteni kekoon tämän alueen osalta, 
Kyläsanomien tiimoilta.
Olen asunut alueella jo yli kuusi vuotta ja vaikka sangen 
flegmaattinen hyökännummelainen olenkin, eihän sitä 
koskaan tulevaisuudesta tiedä. Passiivisimmallakin asuk
kaalla on omat ajatuksensa, intohimonsa ja antipatiansa. 
Kaikkia eivät nimittäin kosketa homehtuneet päiväko
dit, ahtaat koulut tai puuttuvat pyörätiet, vaan ehkä ihan 
muut...

Ensinnäkin fasaanit. Täytyi oikein lintukirjasta tarkis
taa, etteivät ne Suomessa ihan niin yleisiä olekaan kuin 
kulmillamme voisi luulla. Nuo Luojan luomat, sinänsä 
harmittomat luontokappaleet, jotenkin vain ärsyttävät. 
Eiväthän ne raukat edes lennä kunnolla vaan tallustelevat 
mekastaen, hölmön näköisinä, peräkanaa pihoillamme. 
Ympäröivät pellot tietysti tarjoavat niille lämpimään ai
kaan lukemattomia paikkoja pariutumiseen ja lymyilyyn, 
mutta pysyisivät siellä! Pakkoko niiden on tulla pihalle 
elvistelemään. Ehkä niiden koreilevassa ja  mukamas 
arvokkaassa olemuksessa onkin jotain hyvin inhimillis
tä, josta tunnistan myös itsessäsi olevia ärsyttäviä piir
teitä.

Entäs sitten seuduillemme nousevien uusien talojen vä
ritys !! Ette voi väittää etteikö olisi pistänyt silmään. 
Miten värikartastasta voikin löytyä niin moneen eri ma
kuun olevia värejä. Naapuri kertoi kysyneensä kunnalta 
millä värillä talo pitäisi maalata. Vastaukseksi oli tullut: 
” Maalaa jollain nätillä värillä !” Näitä nättejä värejä 
Hyökännummella piisaa. Parhaiten väri-iloittelusta pää
see osalliseksi kun kävelee Nummelantiellä. Jos kuntaa 
ei kiinnosta asuinalueen yleisilme, niin ketä sitten? Toista 
ääripäätä edustaa uudisrakennusalue Hyvinkäällä. Puu
takaan et saa kaataa lupaa kysym ättä, talojen 
värivalinnoista tai tyylistä puhumattakaan. Oma taloni 
on valkea. Ehkä minua sittenkin vain jurppii, kun en itse 
ole siinä elämäntilanteessa, että saisin suunnitella oman 
talon väritystä.

Mitäpä sanotte identiteettistänne ? Itse en ainakaan koe 
olevani mäntsäläläinen, vähäisimmässäkään määrin. Jos 
minulta kysytään missä asun, vastaan Kellokoskella, 
vaikka se ei ihan totta olekaan. Tosin postiosoite on Kel
lokoski ja puhelin 09-alueella mutta verot saa Mäntsälä. 
Ja mitä minä saan ?? Urheiluhallin, jonka rakentaminen 
ei voisi vähempää kiinnostaa. Suuren Liikuntagallupm ( 
v. 2002) mukaan suomalaisten neljä eniten harrastamaa 
liikuntamuotoa ovat kävely, pyöräily, hiihtoja uinti. Voisi 
kuvitella, että köyhä kunta satsaisi enemmistön tarpei
siin, mutta ei. Onneksi Hyökännummella on hyvä kävel
lä.

Suosiosta päätellen moni tuntee Metsäkulman reitin, jota 
on mukava taittaa niin pimeällä kuin liukkaallakin. 
Säästäkin huolimatta olen onnellinen sitä tarpoessani. 
Siellä mieleeni muistuu, miksi haluan asua täällä juuri 
nyt -  fasaaneista ja ulkomaaleista huolimatta.

PS. Ja onhan niitä ilonaiheita - esim. lisääntyneet bussi- 
vuorot. Tiesittekö, että täältä pääsee moottoritietä pitkin 
suoraan Helsinkiin melkein tunnissa ! Ensin ne bussit 
olivat melko tyhjiä mutta nykyään juuri ennen Mootto
ritietä kyytiin tulevat, joutuvat istumaan muiden viereen 
! Sitten on hauskaa, että meillä on kioski ja melkein oma 
kosmetologi, eikä Kirkollisvaalien äänestyspaikalle kä
velemiseen tarvinnut kovin monta askelta ottaa.

Johanna Zingelmann

Lasten Kalenat 5.-8.6. Lappeenrannassa

Lasten Kalenat on lasten monipuolinen kulttuurileiri 
juhlineen ja konsertteineen. Kalenat alkavat Lappeen
rannassa 5.6. ja päättyvät su 8.6.

Monet osallistuvat sinne ryhminä, mutta sinne voi 
mennä myös yksittäisenä perheenä tai oman kaveri- 
porukan kanssa harrastamaan (vanhempia ja lapsia). 
Hinta 92 e (sis. majoituksen, mokailun, tapaturma
vakuutuksen tapahtuman ajalle sekä matkoille ja 
osallistumismerkin). Osallistumismerkillä pääsee 
työpajoihin, illanviettoihin, rantabileisiin, discoon jne. 
Majoitus keskustan koululla.

Lisätietoja osoitteesta www.kalevannuoret.fi. Ilmoit
tautumislomakkeita saa www-sivuilta tai Karita 
Laisilta. Ilmoittautumislomakkeet on postitettava 
15.4. mennessä.
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Hyökäpartion kuulumisia

Hallitus:
Pj Arja Ylitalo, sht. Riitta Taan, vpj. Jyrki Aronen, 
Tiina Kujanpää, Anni Syvänen, Sirpa Tarvainen ja 
Anna-Riitta Simonen

Ohjaajat:
Sudenpennut 7-10 v: Jyrki ja  Sanna Aronen,
Riitta Taari
Siirtymälauma 10 v: tytöt Tiina Kujanpää, pojat 
Iivo Koirikivi
Vartiolaiset yli lOv: Anni Syvänen ja  Elina Kiuttu

www.lpk.partio.fi/uusimaa/hyopa/

Hyökäpartio perustettiin syksyllä 2001. Tuntui olevan 
tarvetta jäljestää lapsille tekemistä ihan kotinurkille. Heti 
ilmoittautuikin n. 60 lasta partioon. Toimintamme tuki
kohta on Hyökännummen kerhotalo. Hyökäpartion jä
senenä voi olla kuka vaan, ei siis tarvitse olla 
Hyökännummelainen.

Sudenpennuilla eli 7- 
10 vuotiailla on oma 
ohjelmansa. Haijoitel- 
laan kuinka luonnossa 
liikutaan, tunnistetaan 
kasveja leikitään. Eri 
merkkien suorittami
seen tarvitaan taitoja, 
jo ita  yhdessä
opettelemme.

Partiossa löytyy mukavaa toimintaa myös aikuisille. Yli 
15 vuotiaat jäsenet ovat ns. vaeltajia. Viime syksynä vael
tajat suorittivat Nahkalilja-merkin. Eli 40 km:n vaelluk
sen 24 tunnissa. Yövyttiin metsässä ja pati-koitiin Nuuk
sion maastossa. Siinä oli haastetta vähän vanhemmille 
partiolaisille. Vaeltajien ohjelma on mitä vaan, vaikka 
vuorikiipeilyä, jos kantti kestään.
Lippukunnassa toimii vanhempainkerho, joka hoitaa 
varainhankintaa.

Partiovuoden kohokohta on kesäleiri, joka jäljestetään 
tänä vuonna Uudenmaan partiopiirin voimin. Leiri on 
Porvoossa.

Tällä hetkellä ryhmät ovat täynnä. Lisää tulijoita olisi 
kunhan saisimme ohjaajia lisää. Uudet ohjaajat 
kurssitetaan, eikä lapsuuden partiotaustan puuttuminen 
ole esteenä toiminnalle. Vinkkejä toimintaan saa esim. 
Tervetuloa Partioon-kurssista ja Uudenmaan Piiri jär
jestää myös kurssiviikonloppuja koulutusta tarvitsevil
le. Jos olet kiinnostunut partiosta ja ohjaamisesta, ota 
yhteys Arja Ylitaloon p. 040-5644053.

Partiolaisia ohjaa kaikissa toiminnoissa partioihanteet, 
mm. lähimmäisen kunnioitus ja auttaminen, itsensä ke
hittäminen, luonnon rakastaminen ja suojeleminen.

Tervetuloa toimintaan mukaan, 
ystävällisin terveisin Riitta Taari

Kesäleirillä Mäntyharjulla -02.

Mäntsälän kansalaisopiston kurssi
tarjonta Hyökännummella

Mäntsälän kansalaisopisto ottaa vastaan toivomuk
sia kursseista, joita halutaan jäljestettävän Hyökän
nummen koululla syksyllä 2003 alkaen.

Tähän mennessä toivelistalle on kiijattu taideaineet 
(vesivärimaalaus, silkinmaalaus, elävän mallin pii
rustus), ATK, huonekalujen entisöinti, kielikurssit, 
sukututkimus, musiikki ja eläkeläisten liikunta- 
ryhmät.

Ilmoita toiveistasi kansalaisopiston toimistoon, ja 
vielä parempi, jos tiedät kurssille ohjaajan.

T. Kirsi Lindgren

Vartiolaisilla, 10-13 
vuotiailla, on jo vähän 
vaativampia tehtäviä. 

Julia Taari Esim. vartiolaisten
kesäleirit ovat pidem

piä ja niillä tehdään ’’haikki”. Viime kesänä se tehtiin 
kolmena päivänä meloen yöpyen maastossa.
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Kirkkopyhä

Ohkolalaisten kirkkopyhä palmu- 
sunnuntaina

Jälleen tänäkin keväänä toteutetaan yhteinen kirkko- 
matka osallistumalla yhteisesti jumalanpalvelukseen eli 
messuun palmusunnuntaina 13.4.03 klo 10 Mäntsälän 
kirkossa.

Tämä joskus vuosia sitten vallinnut traditio aivan kuin 
löydettiin uudelleen, kun kylän eläkeläiskanttori oli al
kanut pitää virsilauluiltoja kyläkunnan kodeissa. 
Ollessamme lokakuussa -99 Raija ja Mauri Hannula 
kodissa Tammipääntiellä, ehdotti eräs mukanaolijoista, 
kauniiksi ja  täyteläiseksi kokemansa virsilaulun innoit
tamana, että eikö voitaisi joskus mennä kotikirkkomme 
jumalanpalvelustakin rikastuttamaan virsilaulullamme. 
Asian saatua yhteisen kannatuksen ja  kirkko- 
herrammekin näytettyä asialle vihreätä valoa, toteutet
tiin yhteinen kirkkomatka ensimmäisen kerran keväällä 
2000. Se koettiin niin onnistuneeksi, että nyt sitä ollaan 
toteuttamassa jo neljättä kertaa.

Paitsi virsilauluun, joko Koraalikuorona kanttorin kanssa 
ylhäältä urkuparvelta tai alhaalta muuhun seurakuntaan 
sulautuen, on osallistuttu muutenkin jumalanpalveluk
sen toteuttamiseen esim. siten, että tekstinlukijat, 
kolehdinkerääjät ja kanttori on olleet täältä Ohkolasta. 
-  Niin nytkin. Ja yksinlaulu kuultaneen jälleen 
hyökännummelaisen laulunopettaja Riitta Wulf-Mäke- 
län laulamana. Tekstinlukijoina ovat Olli Hannula ja 
Markku Rautasuo. Ja uruissa tutusti Tapani Rautasuo.

Jumalanpalveluksen virsiin on jo tutustuttu ja niitä lau
letaan edelleen torstaina 10.4. klo 18.30 virsilauluillassa 
Marketta Heleniuksen luona Ohkolantie 314:ssa. Ja nii
tä on jo laulettu ja lauletaan edelleen maaliskuun 
virkistyspäivässä Ns-talolla.

Kirkkoon lähdetään palmusunnuntaina jo  vakiin
tuneeseen tapaan klo 9 Hyökännummen kerhotalolta ja 
9.10 Ohkolan Ns-talolta omilla autoilla. Ja autottomille 
tarjotaan kohteliaasti kyyti.

Kirkkomatkalle voi toki osallistua muutenkin, vaikkei 
tuntisi itseään erityisemmin laulajaksi tai ei olisi osallis
tunut etukäteishaijoitteluun.

Saarnan pitää pastori Raija Ojell ja liturgina on kirkko
herra Mikko Seppälä. Messun lopuksi seurakunta tarjo
aa kaikille kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.

Lähdetäänpä joukolla!!

Tapani Rautasuo

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan vaiheita 11-12/02

Syksyllä kävi Aseman Lapset ry: stä esitelmöijä kerto
massa Tunne Muksu projektista Päivällä hän puhui 
opettajille ja ilta oli vanhemmille. Molemmille ryhmil
le jäi epäselväksi asianydin. Vanhempainillan lyhyys 
yllätti kaikki, eikä mitään uutta kotona ajateltavaa löy
tynyt. Tilaisuutta päättikin hyödyntää Hynnisen Eija, 
joka sai nimiä kerättyä jääkaukalon vahti vuorolistaan
mukavasti.

Ohkolan kyläläinen, Kari Peussa, ilmoitti jo pari 
vuotta sitten lopettavansa M äntsälän Kyläka- 
lenteritiim in vetämisen ja  jatkajaa hänen viitoit
tamalleen tielle etsittiin ponnekkaasti. Vetäjiä on nyt 
kaksi, toinen puolikas on Arolasta ja  toinen oman 
kylämme Hanna Tammi. Paljon kiitoksia Hannalle! Nyt 
saatiin Kyläkalenterin jatkuvuus varmistettua ja koulu 
saa edelleen mukavan rahasumman vuosittain käyttöön
sä retkiä ja muita tapahtumia varten. Eli tästä hyötyi 
eniten koululaisten vanhempien lompakot! Vuoden 
2004 kalenteri on jo suunnitteilla ja aiheena on Mänt
sälän kyläläisten harrastukset. Ohkolan sivu tulee 
kesäkuulle ja alustavasti on ollut puhetta sirkuslaisten 
kuvasta. Kyläkalentereita myytiin tänä vuonna ennä
tyksellisen määrä; rahaa tuli noin 2400€. Paras myyjä 
oli taas Lindellin Teija, joka myi yksistään 105 kpl.tta. 
Kiitos Teija!! Rahaa hän saikin niistä mukavasti: 105€ + 
50€. Kiva raha joulun alla kelle vaan! Karia kiiteltiin 
työstään pienellä muistamisella; liput hänelle ja  
seuralaiselleen J.Karjalaisen konserttiin J;pään talolle, 
väliajan tarjoiluineen.

Joulumyyjäiset lähestyivät vauhdilla ja toimikunta 
muisti vanhempia avunpyynnöllä arpajais-voittojen ka
saan saamiseksi. Lahjoituksia tulikin taas valtavasti. 
ERITTÄIN SUURI KIITOS TEILLE KAIKILLE!!!! Jois
takin perheistä tuli tavaraa jopa pari muovikassillista. 
Tämä oli taas niitä hetkiä kun tuntui, että meidän 
’’työtämme” kuitenkin arvostetaan. 300 arpaa myytiin 
1 €  kappalehintaan ja  useampi kuin joka toinen arpa 
voitti, ja arvat oli jälleen kerran myyty hetkessä! Joulu
na lahjottiin opettajia kynttilöin.

Kyläasiainhenkilö Sinä Rasilainen joutui lopetta
maan hyvin alkuun saamansa työnsä Ohkolassa ja hän 
järjesti joulukuussa yhdistyksien aktiivijäsenille lähtö- 
juhlat Ns-talolla. Sinä kertoi päättäneensä, ettei niissä 
juhlissa ’’vetistellä”. Joopa joo. Oli siellä yhdellä ja toi
sella kyynel silmässä ja  jotkut ryöppysivät kuin 
vesiputouksessa, itse hän mukaan lukien. Kaikilla oli 
jotain muistoa antaa mukaan, paitsi vanh.tmknnan edus
tajalla, allekirjoit-taneella. Niinpä päätimme helmikuun 
kokouksessa maksaa Sinalle liput tuleviin kevään näy
telmiin, Kosintaan ja Karhuun sekä kesän Eemeli näy
telmään.

Paljon toivottu kahvikonsertti jäljestetään su 30.3. 
koululla klo 14 alkaen. Konsertissa oppilaat esiintyvät 
ja kuulijat saavat nauttia esityksistä kahvin ääressä. Lip
puja saa oppilailta ja koululta.

Riitta Nordgren
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