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

O hkolan K yläsanomat toivottaa kaikille 

O ikein R auhallista ja  O nnellista J oulunaikaa sekä 

Onnea V uodelle 2004!

- Ohkolan luonto -sarja alkaa
- Kari Suuroselle Kortti-patsas
- Metsästysseura esittäytyy



Pääkirjoitus

Joulukuun kuluessa vesi- ja viemärityöt aloitetaan ja kesään mennessä runkoputken 
sivuhaaroineen pitäisi olla paikallaan, niin on sanottu. Monet meistä pitävät asiaa hyvänä, 
toisten mieltä taas on pahoittanut se, että runkoputki kulkee väärässä paikassa, on liian 
lähellä tai liian kaukana. Onpa kuulemma niitäkin, jotka eivät halua sitä lainkaan.. Mutta 
nyt se siis tulee!

Vuonna 1997 kylällä oli kokous, jonka yhteydessä kysyttiin kiinteistöjen halukkuutta liittyä 
niin sanottuun kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kuusi vuotta sitten elettiin hyviä 
talvia lumineen, hyviä keväitä sateineen jne., joten silloin moni meistä luotti omaan kai
voon eikä viemäröinti ollut vielä noussut EU-asiaksi. Joten moni ei ilmoittautunut, asia ei 
tuntunut ajankohtaiselta. - Nyt kuulemma huhutaan, että silloinen ilmoittautumishalukkuus 
olisi tämänpäivän liittymisen ehtona.. Asia EI ole näin! Mäntsälän Veden toimitusjohtaja 
haluaa saada asian selväksi: Kuuden vuoden takainen halukkuus liittyä on ollut vain suun
nitelmien pohjana, ei muuta. Tai kuten hän 12.11. sanoi: “Jostakin oli lähdettävä.”

Joten siis - kesken joulukiireiden pihoillemme saapuvat koneet ja kaivurit, ojat ja kaivannot. 
Mutta ei se mitään. Mehän tiedämme, että joulupukki tulee ilmojen kautta, hän ei kompastu 
eikä tipu syvään ojaan.

Stressitöntä joulunalusaikaa ja rauhallisia, iloisia pyhiä toivottaa kaikille ohkolalaisille 
Kyläsanomien toimitus

Ohkolan nuorisoseuran kannanotto 
kaikille kyläyhdistyksille ja  kyläläisille

Ohkolan latuhanke on kaikille kyläläisille tehty virkistäytymis- ja  kuntoiluhanke. Hanke 
suunniteltiin ja  toteutettiin talkoilla yhteisymmärryksessä. Ladun rakentamisesta aiheutu
nut yllättävä ja  ennalta arvaamaton vahinko ympäröivälle metsälle on mielestämme vas
tuullisesti kannettava myös yhteistuumin.

Ohkolan nuorisoseura haastaa kyläyhdistykset ja  yksittäiset kyläläiset mukaan tasaamaan 
tappio. Ohkolan nuorisoseura laittaa yhteismyyjäisten pöytien vuokrat yhteiseen “latupot- 
tiin" ja  järjestää helmikuiset hiihto-iltamat. Jokainen voi tahollaan pohtia omaa panos
taan, mutta me toivotamme teidät tervetulleeksi osallistumaan näihin yhteishankkeisiin!

Hyvää joulunaikaa,
Ohkolan nuorisoseuran johtokunta

Seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2004 (aineisto toimitettava 31.12.2003 mennessä)
Sähköpostiosoite on

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Heli Allonen Ohkolan 
Nuorisoseurasta, Lea Kotiluoto Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunnasta, Jukka Vidgren Ohkolan VPK:sta, Pertti Tik
kanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Mika 
Ilkka Kylätoimikunnasta, Iivo Koirildvi Hyökäpartiosta ja Riitta Nordgren Vanhempaintoimikunnasta.

Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. (019) 6889 
051, Heli Allonen Ohkolan Nuorisoseurasta p. 040 763 8911 ja  Tarja Pohjonen p. 040 775 7547.

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 8,5 €/vuosikerta.

Jakelu: Yhdistysaktiivit.



Ajankohtaista ja tulevaa

Joulunajan tapahtumia

Ohkolan Nuorisoseuran sääntömääräinen syyskokous
su 23.11. klo 18 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat tervetul
leita päättämään ensi vuoden toiminnasta!

Joululaulajaiset Hyökännummen koululla su 23.11. klo 
14-15.30. Puffetti ja  arpajaiset. Järjestäjä: Mäntsälän 
Musiikinystävät ry

Seurakunnan adventtihetki “Nyt sytytämme kynttilän” 
su 30.11. Hyökännummen kerhotalolla pihakuusen juu
rella. Aika ilmoitetaan myöhemmin. Seurakunnan kerhot 
ja  muu toiminta tältä vuodelta päättyy viikolla 51.

Ohkolan Nuorisoseuran Sirkuskolan joulunäytös 
su 7.12. Hyökännummen koululla klo 15 ja 17. Ohjel
massa tasapainoilua, akrobatiaa ja muuta jännittävää! 
Liput 3/5 €. Kahvio.

Koko perheen perinteinen puurojuhla to 11.12. klo 19 
Ns-talolla. Ohjelmassa Nuorisoseuran, seurakunnan ja 
kansalaisopiston kerhojen esityksiä sekä tietysti puuroa. 
Puuromestarina Asa Ylitolva.

Kauneimmat joululaulut la 20.12. klo 15 Ns-talolla. 
Laulujen jälkeen seurojen yhteismyyjäiset klo 16.

OKA:n talviliikuntapaikkatalkoot

Koulun luistinradan laitojen pystytystalkoot la 22.11.
klo 9. Yhteydenotot Eija Hynninen p. 050 593 9683.

Kansanhiihtoladun raivaustalkoot su 23.11. klo 11. 
Lähtö palotallilta. Yhteydenotot Seija-Liisa Peltoranta 
p. 040 534 4565.

VPK-kuulumisia

- VPK:n viikkoharjoitukset maanantaisin

- Palokuntien yhteinen pikkujoulu 5.12.2003

- Tule testaamaan kuntosi soutulaitteella 
yhteismyyjäisissä Ohkolan ns-talolla 20.12.!

- Ensiapukurssi ykkönen (16 tuntia) vpk-laisille, 
reserviläisille ja kyläläisille järjestetään palotallilla 
helmikuun 2004 alussa. VPK osallistuu kustannuk 
siin.

- Alkusammutusharjoittelua palotallilla maaliskuun 
2004 puolivälissä (lauantaina ldo 9-12)

Kyläsuunnitelma päivitykseen

Kyläläisten ympäristöön ja asumiseen liittyviä tarpeita 
koottiin aikamoisella työllä ja  vaivalla nelisen vuotta 
sitten kyläsuunnitelmaksi. Kartoitus tehtiin myös muis
sa Mäntsälän kylissä ja näiden pohjalta oli mahdollista 
hakea myös rahoitustukea yhteisesti hyväksytyille hank
keille.
Toiveista osa on toteutunut ilman mitään erityisrahoi
tusta ihmisten omatoimisuuden ja vielä säilyneen tal- 
koohengen ansiosta. Monet pettymyksetkin olemme 
saaneet kokea -  pahimpina kyläkaupan ja asiamiespos
tin menetys ja kevyenliikenteenväylän iänikuinen lyk- 
käänty-minen.

Kyläasiahenkilön palkkaaminen oli yksi suurimittai
nen yhteinen hanke. Sillä pyrittiin ratkaisemaan myös 
se ongelma, että tukien hakeminen ja käytön raportoi
minen on aikamoisen työlästä ja  tarkkaa hommaa. Ny
kyään työelämässä olevilta oma palkkatyö imee voi
mavaroja siinä määrin, ettei kukaan jaksaisi vapaaeh
toistyönä hoitaa tuontapaisia tehtäviä. Hankkeille oli
si varmasti edelleen tilausta, kun vain byrokratia ei te
kisi niiden toteuttamista niin kivuliaaksi.

Kylätoimikunta on linjannut toimenkuvaansa siten, että 
yhteen asiaan yritetään panostaa kerrallaan keskitetys
ti, jotta edes yksi myös etenisi. Nyt se on tietenkin ollut 
vesihuollon rakentaminen. Kunhan runkolinjan raken
taminen nyt saadaan alkuun, voimme sanoa saaneem
me todellisen työvoiton.

Vesihuollon linjauksesta ja liittymisasioista tarjottiin 
Mäntsälän vedelle tähänkin numeroon palstatilaa ja il
mainen tiedotuskanava joka talouteen. Niukassa tie
dotteessa keiTOttiin vain, että urakkatarjoukset on nyt 
katsottu. Uskaltaisin kuitenkin edes yhden väärinkäsi
tyksen Veden puolesta kumota: Liittyä saavat kaikki 
taloudet, jotka ovat runkolinjan varrella. Toki se on 
liikelaitoksen tavoite, että asiakkaita saataisiin mah
dollisimman paljon.

Kyläsuunnitelman saattaminen tämän päivän tarpeita 
ja toiveita vastaavaksi voisi olla seuraava haasteemme. 
Erityisen tärkeää olisi yhdessä miettiä, nouseeko jois
takin ajatuksista yhdistämällä hankekelpoisia tai jopa 
isomman projektin mittaisia siten, että toteuttamiseen 
voitaisiin palkata joku työtä tarvitseva henkilö. Olisi
ko vanhusten kodeissa talonmiehen tehtäviä tai yhdis
tyksillä huolto- ym. töitä joita voisi hoitaa sama henki
lö? Onko joku kuullut muualla toimivista vastaavista 
tai vielä paremmista ideoista?

Pistetäänpä seurantaan ja muhimaan näitä ajatuksen itu
ja. Muistetaan silti paras ja pyyteetön lähimmäisen ja 
naapurin apu muulloinkin kuin jouluna ja erityisesti 
silloin! Eira Andersson
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Hyökännummen kuulumisia

Hyökännummen päiväkoti

Hyökännummen koulun päädyssä sijaitsee uusi päivä
koti. Suuret, valoisat huoneet, kiva iso piha leikki-teli- 
neineen -  oiva ympäristö pienille ja  vähän isommil
lekin. Täällä toimii mm. ainoa esiopetusryhmä, ja yh
teistyö saman katon alla toimivaan kouluun toimii. 
Esimerkiksi jumppasali ja ruokailutilat ovat koulun 
kanssa yhteiset.

Kyläsanomat kävi paikalla ja tapasi lapsia ja johtajia. 
Täytyy myöntää, että oma lapsuus tuli mieleen. (Miten 
minä vihasin ’’leikkikoulua” Töölön kirkon alakerras
sa). Täällä toimii kolme ryhmää, sekä eskari. Päiväkoti 
(jolle mielestäni pitäisi keksiä oma nimi, ’’Hyökännum
men päiväkoti” kun on niin asiallinen ja p-i-t-k-ä).

Päiväkoti aloitti elokuussa, joten liiempää kokemusta 
nimenomaan tämän päivityksen toiminnasta ei vielä 
ole, nyt haetaan omia toimintatapoja. Runko on tieten
kin se sama: Ollaan sisällä, leikitään, mennään ulos 
(’’Kuravaatteet päälle!” kuuluu komentoja monta pientä 
sormea vetää kuraliivit päälle ja monta pientä jalkaa 
hakee saapasta.) Ja sitten on satuhetki ja lepo. (Kyläsa- 
nomien edustaja kysyi rauhattomana: Onko pakko nuk
kua? — ei tietenkään, mutta pieni lepo tekee hyvää...). 
Tiloissa on lattialämpö, joten mikä ettei, jos pitää maa
ta ja olla nukkuvinaan.

Mitä päiväkoti voisi tarvita? -  Kaikenlaista, sanottiin; 
paperia, muuta ns. jäännösmateriaalia, kyniä, kirjoja, 
pelejä. Huom! Puhdasta ja käyttökelpoista! Aina saa 
tulla tuomaan mitä kotoaan löytää, aina saa tulla katso
maan.

LB

Hyökännummen päiväkodin lapsia.

Hyökäpartiointia

Tänä syksynä alkavat lippukuntamme ’’taaperovuodet” 
olla jo takanapäin. Lippukunta täytti 2-vuotta ja vaik
ka juhlia ei vielä vietettykään, niin mielissämme juhla- 
tuulta kyllä on. Olemme saaneet vihdoin johtajistoon

kauan kaivattua uutta verta, kun remmiin ovat astuneet 
Tytti, Erkka, Pauliina ja jo viime vuonna poilcavartio 
Lohikäärmeitä luotsannut Iivo. Vartioita, eli yli 10-vuo- 
tiaiden partioryhmiä, on lippukunnassamme nyt siis 
kolme. Hirvikärpäset osa 3, entiset Riskit partiomimmit 
ja Piraijat heidän vartiojohtajana Erkka Huuhtanen. Erk
ka on Järvenpään Kiehisten ’’kasvatti” ja harrastanut 
partiota jo useamman vuoden ajan. Mainittakoon tässä 
yhteydessä myös Hirvikärpäset osa 3:n saavutuksista 
sen verran, että tytöt Emilia, Elisa ja Sabrina taivalsivat 
viime kesänä hurjan 24-tunnin haikin Porvoon metsis
sä. Siitä suorituksesta sai Emilia Uudenmaan partiopii- 
rin Lankongi palautenapit. Hienoa tytöt!! Myös pojat 
Antti ja  Jonttu saivat palautetta positiivisesta ja  reip
paasta esiintymisestä Lankongi-leirillä.

Keväällä aloittaneet vartiot Nuuskut ja Lohikäärmeet 
jatkavat entiseen tapaan viikottaisia vartio iltoja. Nuus- 
kujen vj:na toimii Tytti ja heillä on aikomuksena aina
kin yöretki ja  uintiretki Sveitsiin. Lohikäärmeet olivat 
viikonloppuretkellä laavulla Mäntsälässä. Tästä kuulem
me kenties jatkossa lisääkin... Vartiolaiset kokoontu
vat tiistaisin.

Sudenpentulaumoja lippukunnassamme on nyt neljä. 
Karhut jatkavat omassa jo tutussa laumassaan ’’vanhoi
na konkareina” kuin myös Metsot. Karhut ja Metsot 
kokoontuvat keskiviikkoisin, kuten myös Lippukun
nan uusi keltanokkalauma Näädät (sudenpentukokelas, 
joka ei vielä ole antanut sudenpentulupausta). Näätien 
laumanjohtajana toimii Pauliina, hänkin Järvenpään 
Kiehisistä meille tullut. Pauliina aikoo syksyllä lauman- 
johtaja kurssille ja uusia Näätiä on nyt jo 12!!

Toinen uusi lauma on Ketut. Heidän kokoontumispäivä 
on torstai-illat klo 18 -  19. Laumanjohtajina Tinzu ja 
Olive (Tiina ja Arja) vuorottelevat ja välillä laumaa joh
detaan yhdessä. Tällä hetkellä Kettu laumassa on vain 4 
jäsentä ja tuo luku saisi mieluusti olla 10 -  12, joten 
uusia Kettu-lauman jäseniä odotetaan kovasti. Iältään 
7-vuodesta ylöspäin. Ottakaa pian yhteyttä johtajiin ja 
tulkaa mukaan mukavaan toimintaan.

Hyökäpartion lähitulevaisuuden suunnitelmissa olisi 
etsiä sopivaa ja kohtuuhintaista ’’koloa” vuokrattavak
si (nimitys toimitiloista, joissa partiolaiset kokoontu
vat). Jos tiedät tai luulet tietäväsi sopivan autiotalon / 
rakennuksen kohtuullisen matkan päässä Hyökännum- 
melta, niin ilmianna meille.

Hyökäpartion nykyiset toimitilat ovat Hyökännummen 
kerhotalolla, kiitos niistä tiloista taustayhteisö srk:lle. 
Tilat ovat hyvät ja kauniit. Syy siihen, miksi etsimme 
uusia tiloja on siinä, että Hyökäpartiolaisilla alkaa olla 
jo aika paljon omaisuutta mm. teltta, kopiokone, kirjoi
tuskone ym. kalustoa, jota säilytetään lippukunnanjoh
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tajan varastossa hänen kotonaan. Kenen kotona on lii
aksi varastotilaa? Olisi myös mukavaa tehdä kolosta 
meidän näköinen. Laittaa seinille partiolippuja, pii
rustuksia, julisteita ja muuta ’’partiomaista” tavaraa ja 
tilat saisivat olla joka päivä kellon ympäri partiolais
ten käytössä. Pienen vuokrat lisäksi partiolaiset sitou
tuisivat pitämään tilat/talon ympäristöineen kunnossa 
talkoovoimin. Kuulostaako hyvältä? Molemmat osa
puolet siis hyötyisivät. Yhteydenotot Tiina tai Arja.

Tänä syksynä ilmaantuvat jälleen partiolaiset perin
teisten adventtikalentereiden kanssa myymään niitä 
Teille. Adventtikalenteri on tärkein tapa tukea partio- 
toimintaa. Kalenterin hinta on 5 € ja myynti alkoi 15.10. 
päättyen ensimmäisen adventin aikaan.

Iloista syksyä ja voimia alkavalle talvelle !

Hyökäpartio

Hyökännummen Hyökisten 
voitokas matka

Lokakuun ensimmäisen päivän aamuhämärissä Hyö
kännummen koulun kolmasluokkalaisissa ilmeni eri
tyistä värinää. Odotimme kärsimättöminä tilausbussin 
tuloa ja opettajaa Minnaa. Enpä tiedä kummatko olivat 
innostuneempia lapset vai mukaan lähtevät vanhem
mat. Luokan täytti iloinen pulputus ja nauru.

Yle2:n lastenohjelmissa tulee lauantai aamupäivisin 
kolmasluokkalaisten Hetkinen-tietokilpailu. Tieto, 
muisti ja kekseliäisyys on valttia -  oikeat vastaukset 
palkitaan aina lapiollisilla karkkia. Kilpailussa on tosi 
kysymyksessä, sillä luokka voi bonuskysymyksessä eli 
terho-naattorissa menettää kaiken saamansa tai sitten 
tuplata karkkimääränsä.

Arpa suosi aikoinaan Ohkolan koulun kakkos-luokka- 
laisia, jotka ilmoittautuivat kilpailuun satojen muiden 
luokkien tavoin. Tänään oli se odotettu päivä eli kilpai
lu ja ohjelman nauhoituspäivä YLE-2:n studiolla Tam
pereen Tohlopissa.

Kuljettajaksemme oli lupautunut tutun turvallinen Into 
Saarinen. Matka Tampereelle oli huoleton, innostuneet 
vanhemmat malttoivat olla tenttaamatta varsinaisiksi 
kilpailijoiksi valittuja Essi Iivanaista, Iiro Konttilaa ja 
Johanna Lindgreniä.

Ennen Tohlopin alueelle ajamista tutustuimme Tampe
reen kuuluisaan kaupunginkirjasto Metsoon ja  sen lä
hes täydelliseen lastenkirjaosastoon, Pyynikin torniin 
sekä harjun upeisiin maisemiin.

Tohlopin pysäköintialueella päät kääntyilivät ja  supi
na kävi; kuka olisi vastustajamme? Lastenohjelmien 
juontaja Hurrikaani-Jari toivotti meidät tervetulleeksi 
ja  esitteli meille hiukan YLE2:n tiloja. Loppuun asti 
viritettyä tunnelmaa nosti se, ettemme tienneet mistä

päin Suomea vastustajamme olisi ja että meidät pidet
tiin myös erillään toisistamme. Tohlopin ruokalassa 
myös vanhempien päät kääntyilivät, monet televisiosta 
tutut kasvot hymyilivät ymmärtäväisesti, roolivaatteis
saan olevia näyttelijöitä tuli ja meni, söivät hyvää ruo
kaa siinä missä mekin.

Ennen nauhoitusta joukkueet kutsuttiin yhdessä samaan 
tilaan ja kuvausassistentti kävi läpi nauhoitustapahtu- 
man ja käyttäytymissäännöt. Vastustajaksemme selvisi 
Ressun koulun Reippaat Helsingistä.

Saapuminen nauhoitusstudioon oli kokemus; valtavas
ti valonheittimiä, kameroita, johtoja ja ihmisiä toteut
tamassa juuri sitä mihin pienet sankarimme olivat pääs
seet. Vanhemmat seurasivat jännittyneinä ohjelman nau
hoitusta lämpiön kahdesta televisiosta, joista näkyi kaik
ki se reaaliaikainen toiminta studiosta eli miten Hetki
sen ohjelman juontajan Minna Rinne-Laturin hiuksia 
kohenneltiin tai kun Terhon vitsit olivat hiukan hukas
sa.

Kilpailu oli tasaista, mutta Hyökännummen Hyökilcset 
poistuivat studiosta voittajina, mukanaan terhonaatto- 
rissa tuplaamansa karkit. Menomatkalla oli hiljaisem
paa, sillä kolmessa muovikassillisessa karkkia olisi ol
lut syömistä pitemmällekin matkalle.

Kiitos, että sain olla mukana, se oli kokemus!

Tarja Lähin

Hyökännummen Hyökisten kilpailu lauantaina 29.11. 
TV2:ssa klo 9.10!

Kerhotalo 5 vuotta: ’’Talo elää tavallaan”

Viisi vuotta ovi on käynyt ahkerasti kaikenikäisten mennä 
ja tulla. ’’Rakkaalla lapsella” on monta nimeä. Alkupe
räinen nimi ’’Kerhotalo” on muotoutunut myös ”srk- 
kodiksi”, ’’rukoushuoneeksi” sekä ’’kohtaamispaikaksi”. 
Tärkeintä kuitenkin on, että talo on osoittautunut tutuksi 
osoitteeksi ja toimivaksi tilaksi monelle.

Talo elää käyttäjiensä aktiivisella halulla toimia. Näin 
jatkuvasti syntyy uusia yhteyksiä ja välittävää huolenpi
toa kylän asioista ja ihmisistä. Arki- ja  juhlahetket 
kannattelevat toisiaan. Jokaista tarvitaan. Lapset ja nuo
ret saavat toiminnan jatkuvuuden mallin tässä hetkel
lisyyttä ihannoivassa ajassa. Luottamus ja turvallisuus 
syntyvät tutusta ympäristöstä ja pysyvistä ihmisistä.

’’Avoimet ovet” joka päivä on yksi talon tavoista. Vapaa
ehtoisuus sitoo ilolla. Me kaikki teemme samaa työtä. 
Taivaan Isän suurena perheenä meillä on vastuu itses
tämme ja toinen toisistamme. Se, kuinka kohtelemme 
toisiamme, tulee vastaan joka päivä elämässämme.

Srk:n työntekijänä toivotan iloa ja siunausta edelleen 
Mallu Koponen
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Ohkolan luontokohteet

Kulmakunnat tutuiksi” -juttusarja jatkuu 
Ohkolan luontokohteiden esittelyllä. Ideana on, että 
oppisimme tuntemaan ympäristömme ja löytämään 

kiinnostavat paikat. Juttusarjan aluksi luodaan 
yleiskatsaus Ohkolan luontoon. Ensimmäisenä 

esittelyssä on Keravanjärven takamaastot.

Ohkolan luonnosta

Ohkola kuuluu kasvillisuudeltaan eteläboreaalisen 
vyöhykkeen vuokkovyöhykkeeseen. Kylän maaperä on 
ydinalueiltaan savea, moreenimaita on pohjoisessa ja 
Hirvihaaraan rajoittuvalla metsäalueella sekä länsio
sissa. Hiekka-alueita on Keravanjärven lähettyvillä ja 
Nummen alueella, joka tosin on pääosin kaivettu pois. 
Kylän korkein kohta, Ullamäen Korkeakallion alue, 
119 m, Tuusulan vastaisella rajalla ja Porakallion -  Lin- 
tulankallion alue Hyökännummen läheisyydessä, ovat 
merkittävimmät kallioalueet.

Ohkolan rekisterikylän alue ulottuu Hämeestä Sipoo- 
seen ja matkaa kertyy lähes 20 km. Maisematkin muut
tuvat tällä matkalla Kivilamminsuon erämaisista kan
gasmaista eteläisen Ohkolan savipelloiksi ja Ohkolan- 
jokilaakson lehtoihin. Tämä muutos näkyy erityisen 
selvästi kasvillisuudessa. Pohjoisosassa esiintyy pää
asiassa varpukasvillisuutta, mutta etelässä on laaja-alai- 
sia vuokkokasvustoja, imikkää, kiurunkannusta ja 
muita lehtokasveja. Eteläisessä Ohkolassa tavataan 
myös harvinaisimmat ja uhanalaisimmat kasvilajit, 
kuten noidanlukot ja hirvenkello.

Natura-alueet

Kylällä on kaksi Natura-aluetta: Kivilamminsuo ja 
Ohkolanjokilaakso, kuinka ollakaan, ääripäissä kylää, 
toinen aivan pohjoisessa ja toinen etelässä. Kivilam
minsuo muodostuu pohjoisosan umpeenkasvaneesta 
lammesta ja eteläosan keidassuosta. Pohjoisosa on lä
hinnä suursaranevaa, ja varsinaisella keidassuolla vaih- 
televat rahkaiset rämeet ja nevat, isovarpurämeet ja ly
hytkortiset nevat.

Ohkolanjokilaakso on voimakkaasti meanderoiva, ja 
rannoilla on edustava kehityssarja umpeenkasvavia 
entisiä joenmutkia eli juoluoita. Aluetta halkoo harju
jakso, ja etenkin Hietapärrän kohdalla joen pohja on 
somerikkoinen. Joki ja sen rantalehdot muodostavat 
arvokkaan ekologisen kokonaisuuden, joka on harvi
naisen luonnontilainen Uudellamaalla. Ohkolanjoki- 
laakson Natura-alueeseen kuuluu myös Sandberginpel- 
lon perinnemaisema-alue. Tuskin millään muulla ky
lällä Uudellamaalla on kahta (kolme) näin toisistaan 
poikkeavaa ja edustavaa Natura-aluetta.

Monipuolinen eläimistö

Ohkolan metsissä voi törmätä monenlaisiin eläimiin, 
kuten karhuun, näätään tai liito-oravaan, mutta toden
näköisin on jänis ja hirvi. Lintuja kylän alueella pesii 
hippiäisestä kalasääskeen ja metsoon, pienimmästä suu
rimpiin lueteltuna. Vesilinnut ovat kovin vähälukuisia 
kylässä, koska meillä on vain noin neliökilometrin suu
ruinen Keravanjärvi ja siitäkin on osa Hyvinkään puo
lella.

Ohkolan ydinkyläalueen talvilinnut ovat erityisen hy
vin tutkittuja, sillä allekirjoittanut on laskenut niitä 
parin muun ohkolalaisen lintuharrastajan kanssa vuo
desta 1965. Jouluna ja  helmikuun lopulla tehtävissä 
laskennoissa on tavattu 50 lintulajia ja 40671 yksilöä. 
Harvinaisimpia ja yllättävämpiä talvilintuja ovat olleet 
sinisorsa, pohjantikka, pähkinähakki, maakotka, lehto- 
pöllö, pulmunen, pähkinänakkeli ja västäräkki. Myös
kin Ohkolan peltolinnustoa on laskettu muutamana 
kesänä osana maatalouden Ohkolanjokiprojektia.

Hyönteisistä harvinaisin kylästä tavattu laji on ilmei
sesti varjopatinayökkönen Ohkolanjokilaaksosta. Sand- 
berginpelto on päiväperhosten suhteen huippupalkka 
koko maakunnassa. Ohkolan päiväperhoslajistoa on 
tutkittu vuodesta 1999 Sandberginpellolla osana valta
kunnallista maatalousympäristön päiväperhosseurantaa. 
Tällä linjalla on tavattu kaikkiaan 47 päiväperhoslajia 
ja noin 10000 perhosyksilöä. Linjan leveys on 5 metriä 
ja se lasketaan touko- syyskuussa viikoittain.

Ohkolan luonnosta löytyy paljon mielenkiintoisia asi
oita sekä kesällä että talvella. Menkäämme sankoin jou
koin metsään ja näin talvella useimmilla pelloillakin 
voi kulkea vapaasti jalan ja hiihtäen.

Olli Elo paljasjalkainen ohkolalainen

Kivilammi -  takamaiden takamaa

Kivilammen satojen hehtaarien laajuinen metsäalue 
alkaa Keravanjärvestä ja ulottuu Ohkolan puolella aina 
Keravanjärvestä n. 5 km pohjoiseen sijaitsevaan Tyn- 
nyrilampeen. Lännessä aluetta rajaavat Tervalammin- 
Laitilanjärven (nyk. Sykärinjärven) - Mastonevan alu
eet, idässä Pitkästennummi ja Saunasuon alue. Alue on 
suomaastoa ja siitä ylöspäin kohoavia männikköisiä 
puolukka- ja  mustikkaharjuja. Korkeustasoltaan alue 
on n. 30 metriä korkeammalla kuin Ohkolanjoki kylä- 
sillan kohdalla ja 5-10 metriä korkeammalla kuin Ke
ravanjärven vedenpinta. Hyökänummen mäen kor
keimmalla kohdalla saa kiivetä vielä hyvän matkaa 
puuhun ollakseen samalla tasolla kuin Kivilammen 
rannalla karpaloa poimimaan kumartuva marjastaja.
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Kivilammen alue sijoittuu Uudenmaan ja Hämeen lää
nien rajamaille, Tynnyrilampeen sanotaan upotetun 
läänien rajapaalutynnyrin, mistä lammen kerrotaan saa
neen nimensäkin. Historiassa rajan takana lännessä oli
vatkin Janakkalan maat. Kivilampi oli vielä 1800-lu- 
vun puolivälissä reilun kymmenen hehtaarin avoveti- 
nen lampi, mutta sittemmin Haukilammen kautta Ter- 
valampeen ja sieltä edelleen Laitilanjärveen laskeva 
oja kuljetti lammen vesiä lopulta Ridasjärven ja Kera- 
vanjoen kautta aina Suomenlahteen siinä määrin, ettei 
lammessa enää ole sanottavasti avovettä: lampi on kas
vanut umpeen. Niin hetteikköistä vanha lammen alue 
kuitenkin on, että kulkijan on syytä katsoa tarkkaan 
jalkansa asetanta.

Kivilammen Ohkolan puoleisella -  voisi kai sanoa erä
maa-alueella -  sijaitsee umpeenkasvaneen Kivilammen 
ja jo mainitun Tynnyrilammen lisäksi piskuinen Paha- 
lampi, jonka nimihistoriasta ei taida olla varmuutta. 
Lammen koon perusteella voisi päätellä, että tuo 
’paha” on synonyymi ’’vähäiselle”. Mene ja tiedä. Alu
een kaakkoisrajalla, aivan Hirvihaaran rajan pinnassa 
sijaitsee avovetinen Kalcarlampi -  mistä lie nimensä 
saanut, mutta kaunis lampi.

Vielä sata vuotta sitten Kivilammen alue oli omistuk- 
sellisesti osin yhteismaata. Lähin asuttu tila oli Kera- 
vanjärven pohjoisrannalla sijainnut Koiviston tila, sii
tä kyläänpäin oli järven rannalla muutamia pienempiä 
asutuksia ja sitten tietysti Järvelän, Saariston ja Kaka- 
rilan tilat. Lähimmät tilat niin lännessä Ridasjärven 
kuin idässä Soukkion ja  Hirvihaaran puolellakin oli
vat kilometrien päässä, pohjoisessa sijainneista Mai
toisten taloista puhumattakaan. Nykyisin Kivilammen 
Ohkolan puoleisten alueiden omistus jakautuu runsaan 
kymmenen yksityisen lisäksi valtiolle, joka on hank
kinut Kivilammen ja Soukkion puolelta Pitkästenjär- 
ven alueita omistukseensa soidensuojeluohjelmaan 
nojautuen.

Itse Kivilampi samoin kuin siihen kiinteästi liittyvät 
suoalueet on nykyään merkitty valtakunnalliseen soi
densuojeluohjelmaan. Juuri valmisteilla olevassa Uu
denmaan maakuntakaavassa vanha lammen alue ja nämä 
suot on merkitty suojeltaviksi. Alueen erämaa-luontei- 
suuden säilymiselle on siis syntymässä kaavalliset edel
lytykset.

Laajuutensa ja rauhallisuutensa johdosta Kivilammen 
alue poikkeaa jossain määrin eläimistöltään ja linnus
toltaan kylän muista metsä- ja suoalueista. Itse lampi
suo on teerien mieluisa soidinpaikka, lammen liepeil
lä ovat kurjet pesineet ainakin joinakin lähivuosina ja 
maastosta löytyy myös metsoja, jotka muualla ovat 
harventuneet huolestuttavasti. Alue on hirvien talveh- 
timislaidunaluetta ja  onpa useammalta kesältä ollut 
karhuhavaintoj akin.

Tero Rantanen

Suota.

Muistoja...

Rantamökki Keravanjärvellä, veden päälle rakennettu
na... Mökin takana oli metsää, soita, metsää, soita. Ja 
siellä, ihan takakulmassa Kivilampi. Sinne vei polku. 
Ylös ja alas, peikkometsän läpi (niin suuria muurahais
pesiä en ole sen jälkeen nähnyt) ja ennen niitä oh palo- 
aukea, jossa puiden rungot puoleenväliin olivat musti
na, ja maapeitteen alta oli paljastuneet kivet. Kivi kiv
en vieressä, mutta ei kestänyt kauan, niin kaikki oli vi- 
hreätä. Ja sitten oli se alamäki, josta vasemmalla, suon 
reunassa, oli auto -  vai oliko se bussi? Siellä se kökötti 
rinteessä. Jännä. Ja sitten taas märkää, ja taas kivikkoa, 
märkää, kuivaa rinnettä ja: eteen avautui SUO! Joka 
tuoksui! Suopursua, märkää, auringonkuivattamaa kuiv
aa suota (ihanin tuoksu minkä Luoja on keksinyt!), ja 
sinne jalat vetivät... Onneksi Hemmilän Lepo oli opet
tanut miten sellaisessa maastossa on liikuttava. ’’Kukat 
ovat kyllä kauniit, mutta petolliset”.

Olikohan 50-luvun loppua, kun ensimmäisiä kertoja 
kävin Kivilammella, ihan siellä ’’yläkulmassa”, ja näin 
vedenpinnan...? Joka pieneni vuosi vuodelta...ennen 
kuin muutin Alppien maahan totesin siellä olevan sel
vää vettä noin keittiöpöydän suuruinen pläntti... Mitä 
oli tapahtunut? Ojitukset! Kauhean näköiset suorat vii
vat, joiden yli ei millään päässyt... Mutta olin nuori ja 
uhkarohkea. Kunnon hyppy! Ja sen jälkeen likomärät 
housut ja saappaat täynnä moskaa, joka ei todellakaan 
tuoksunut. Vasta silloin huomasin, että Kivilammella 
tai -lammelle pääsee toistakin reittiä...Harjuja pitkin! 
Jääkausi oli tehnyt kepposiaan. Kivilammelta lounaa
seen on rivi harjuntapaisia... Joten vaikka saappaat oli
vat märät, polvet vapisivat, niin pääsin takaisin rantaan.

Kivilammensuon ympäristöstä tuli minulle -  kaupun- 
kilaislikalle, joka kesäisin leikki ’’ohkolalaista” kaiken 
A ja O. Enkä tänään enää kiroa ojia, olen vähän surulli
nen, koska nuoruus on mennyt (siihen ei toisaalta tar
vitse lähteä Kivilammelle, riittää kun katsoo peiliin), 
suopursun tuoksu on vielä olemassa, taivas on yhä yhtä 
korkealla -  ainoa joka todella kismittää on metsätie, 
joka vie melkein perille saakka.

Laura Buttler
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Vanhempaintoimikunta

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan 
terveiset!

Ohkolan koululle saatiinkin tänä syksynä suht helpos
ti jäseniä toimikuntaan. Liekö “iso” koulu pelottanut 
muina vuosina tulla toimintaan mukaan? Kiitos aktii
visuudesta ja tervetuloa! Tässä jäsenet eri luokilta 2003- 
04:
l.lk Minna Makkonen; Maija Vidqvist, Sirkka Valko
nen
2.1k Hanna Tammi, Arto Niemi
3.1k Eija Keski-Korpela ( uskaltaisiko joku soittaa ja
tulla Eijan pariksi toimikuntaan 3.1k:lta?)
4.1k Jukka Matero, Riitta Nordgren (“ puh joht “ 050- 
37 66 428)
5.1k Reetta Ekström (uskaltaisiko joku tulla Reetan 
pariksi 5.1k:lta?)
6.1k S-L Pirjola, Sari Ylitolva

Muutama kokouskin on keritty jo pitämään. On juteltu 
ja suunniteltu monenmoista:
- koulun tytöt pyysivät jo viime vuonna penkkejä lisää 
koulun pihalle ja nyt ne vihdoin saatiin. Arto Niemi ja 
Jukka Matero kaksistaan pitämillään talkoilla muuta
massa päivässä saivat kahdet pöydät penkkeineen teh
tyä. Toimikunta kiitti (eivät tuolloin niitä tehdessään 
olleet vielä toimikunnan jäseniä) ja kiittää heitä edel
leen! Pienenä kiitoksena ostimme molemmille 10 €:lla 
arpalippuja syysmyyjäisistä. Ja onni suosi molempia!

- heijasteliivejä pienimmille on kyselty jo parista
kin paikasta. Tätä kirjoittaessa ei vielä ole varmistusta 
mistään saatu, joten jos pystyt auttamaan, ota yhteyttä

- pesuaine ja wc- paperi “rumba” viime vuonna ei 
tuonut niin isoa voittoa, että olisimme katsoneet sen 
aiheelliseksi järjestää myös tänä vuonna. Siinä pidäm
me ainakin yhden vuoden tauon.

- koululta kysyttiin, mitä he toivoisivat toimikun
nan heille ostavan/maksavan. Ja pyyntönä oli hankkia 
hyppyarkkuja liikuntasaliin. Tilaus on tehty ja lasku 
tulee ilmeisesti olemaan yli 200 €.

- kylän seurojen joulumyyjäisiin osallistumme jär
jestämällä arpajaiset. Vanhempia tullaan lähestymään 
kirjeitse arpajaisvoittojen keräämisen vuoksi, joulu
kuun aikana.
Mäntsälän kyläkalenteri on taas ilmestynyt koko ko
meudessaan. Kyläkalenteri tiimin saavutukset on huo
mioitu Helsingin Sanomia myöten! Aiheena on eri ky
lien harrastukset ja Ohkolan kuvassa on 
Sirkus-Kolan taiteilijoita ja 3. lk:en Sara 
Haltsosen sirkusaiheinen piirustus. Oh
kolan koulu järjesti viime keväänä pii- I 
rustuskilpailun aiheesta SIRKUS ja Sa
ran piirustus oli kalenteriin soveltuvin 
ja se voitti ja taso oli todella kova! Häntä •. f i  / 
on muistettu ja kiitetty Tiimarin 20 €
:n lahjakortilla. Kiitokset Saralle ja kai
kille kilpailuun osallistujille! Sara Haltsonen

Kalenteria saa ostaa hintaan 1 kpl/5€ ja 5kpl / 20€ Oh
kolan koulun oppilailta tai toimikunnan jäseniltä.

Hyökännummelle on saatu myös vanhempaintoimikun
ta, jossa jäseniäkin on 18! Onnea tuleville vuosille ja 
toivon aktiivista yhteistyötä Ohkolan koulun vastaa
van kanssa. Talvea odotellen Ohkolan koulun vanhem- 
paintoimikun-nan puolesta.Seuraava tapaaminen toi
mikunnan jäsenille 18.12. klo 17.30 koululla, arpajais
voittojen nume-roinnin parissa.
Riitta Nordgren

Nuorisoseura

Ohkolan teatterille tunnustusta 
- Kosinta loppukilpailuun

Viime keväänä esitetyt A.Tsehovin kaksi pienoisnäy
telmää Karhu ja Kosinta olivat suosittuja ja saivat kii
tosta ja tunnustusta vielä myöhään syksylläkin. Kosinta 
valittiin Nuorisoseurojen väliseen loppukilpailuun use
an kymmenen hakijan joukosta ja näytelmä esitettiin 
syyskuussa teatteripäivillä Kuopiossa. Kokemus oli 
tekijöilleen huikea ja ainutlaatuinen.

Kari Suurosen roolisuoritus omaa luokkaansa
"Syvää ja  vakuuttavaa roolityöskentelyä” 

"Hieno Tsehovilaisen miehen tulkinta ” 
"Mahtava lava-karisma ”

Tässä muutamia perusteita Kari Suurosen saamaan 
henkilökohtaiseen palkintoon Lapualla, jossa hän 
vastaanotti Kortti-patsaan parhaasta miesroolisuori- 
tuksesta lokakuun puolessa välissä. H arrastaja
teatteriliiton järjestämässä kilpailussa palkittiin vuoden 
-02 ja kevään -03 näytelmiä ja rooli- suorituksia. Raatiin 
kuului mm. näyttelijä Esko Nikkari. Raadin antamaan 
komeaan lausuntoon on jokaisen meistä helppo yhtyä, 
niin ihailtavaa ja herkullista on Karin työskentely lavalla 
viime vuosina ollut. Lähihistoriaan mahtuu niin 
Shakespearea, lastennäytelmiä kuin Tsehoviakin ja niiden 
myötä monta unohtumatonta kokemusta. Erityisellä 
lämmöllä Kari muistelee kesällä 2001 Öljymäen kesässä 
nähtyä farssimaista Suutarin tyttären pihalla-näytelmää, 
jossa hän esitti asioitsija Rämästä suurella intohimolla. 
Tekemisen ilo on aina vahvasti läsnä ja siitä ilosta ovat 
saaneet nauttia myös vastanäyttelijät, ohjaajat ja tietenkin 
monituhatpäinen yleisö. Tässä varmasti lisää eväitä ja 
uutta latausta niin Karille kuin meille kaikille vanhoille 
ja uusille teatterinharrastajille. Hyvä Ohkolan vireä
teatterikylä! Minna Linna

Öljymäen kesä 2004

Öljymäen kesäteatterin  ensi kesän näytelm ä on 
Pikku-Pietarin piha ja sen ohjaa Seija-Liisa Peltoranta. 
Näytelmästä kiinnostuneet henkilöt voivat ottaa yhteyt
tä Seija-Liisaan p. 040 5344565 klo 16 jälkeen.

Lisää... www.ohkolannuorisoseura.net

http://www.ohkolannuorisoseura.net


Ohkolan metsästysseura

Ohkolan Metsästysseura täyttää vuonna 2005 viisikym
mentä vuotta! Mitä? Eikö Ohkolassa ennen vuotta 1955 
metsästetty? Tietenkin metsästettiin, mutta Seura, ky
län omien metsästäjien yhdistys perustettiin tänä vuon
na. Sitä ennen oli kylän metsissä miehiä aseet olalla 
liikkuneet -  talon isännät, suurten talojen isännät ja 
heidän vieraansa, pienempien talojen isännät poikineen,
-  kyllä riistaa saalistettiin, ammuttiin ja syötiin. Mutta 
riistanhoidosta ei kukaan vastannut.

Tämän päivän metsästysseura. Nyt asiaan:
Kuka pääsee jäseneksi? (Kysyjänä Kyläsanomat, vas
taajana metsästysseuran puheenjohtaja Seppo Lepola)
- Sellainen, joka omistaa maata tai on asunut Ohkolassa 
kolme vuotta. Tämä on jäsenanomuksen lähtökohta. 
Nykyisellään seuralla on kolmensorttista jäsenistöä;

1) Nuorisojäsenet: 10-20-vuotiaat, näiltäkin edelly
tetään metsästyskorttia, koska korttiin liittyy vastuu
vakuutus.

2) 16-vuotiaasta lähtien pääsee anomuksesta jäse
neksi. Jos muut ehdot on täyttänyt, siis jos metsästys
kortti on voimassa, johtokunta katsoo, onko anoja ns. 
’’hyvämaineinen”. Huom! Täysjäsenyys ei siis tule au
tomaattisesti! Nuorisojäsen osallistuu seuran toimin
taan, edustaa seuraa ampumakilpailuissa, riistan
hoidossa ja pienpetojen metsästyksessä (josta muuten 
on tullut erittäin tärkeä!) -  Kokouksissa nuoriso- 
jäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta.

3) Täysjäsen on seuran hyväksymä, metsästyskortin 
omaava, Ohkolassa asuva, hyvämaineinen mies tai nai
nen. Kunniajäseniä seuralla voi kerrallaan olla viisi. 
Ohkolan metsästysseuran nykyiset kunniajäsenet ovat 
Jussi Vainio (perustajajäsen), Toivo Vilja ja  Reino 
Lepola.

Montako jäsentä nyt?
-  Seuraan kuuluu tänään noin 100 jäsentä, joista puo
let ns. aktiiveja, hirviporukkaan kuuluu reilut 30.

Riistanhoito?
-  Ohkolassa metsästysseura hoitaa säännöllisesti viittä 
talviruokintapaikkaa, joiden lisäksi keväisin peruste
tut riistapellot antavat riistalle ruokaa talvikaudeksi.

Metsästyskortti ?
- Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkinto 
tilaisuuksia, joissa koulutuksen jälkeen on mahdolli
suus suorittaa metsästyskorttiin oikeuttava tutkinto.

Kuvassa yksi 
metsästys
seuran yllä
pitämistä 
ruokinta
paikoista.

Aseenkantolupa ?
-  Metsästyskortti ei suoraan anna aseenkantolupaa. Lu
paa haetaan poliisipiirin toimistosta erillisellä lupaha
kemuksella.

Miten metsä- ja  muut rauhoitukset rajaavat metsästys
seuran toimintaa?
-  Tietyt alueet ovat rauhoitettuja riistakannasta riippu
en. Esim. peltopyy on täysin rauhoitettu -  tämä alkoi 
Ohkolanjokilaakso-projektista. Natura-alueet ovat met
sästyksen ulkopuolella, paitsi jos haavoittunut eläin ns. 
karkaa. Järjestäytynyttä metsästystä ei Natura-alueilla 
saa olla.

Tämän päivän riistakannat?
-  Yleisesti sanotaan näin: esim. hirviä pitäisi olla 3-4 / 
1000 hehtaaria. Mutta eläimet keskittyvät sinne, missä 
ne viihtyvät. Etenkin talvilaitumet voivat olla erittäin 
tiheästi kansoitettuja, mikään tasainen 3-4 yksilöä per 
tuhat hehtaaria on vaikea saavuttaa. Yleisesti voi sanoa, 
että suurriistan kannat lisääntyvät. Hirvet, kauriit ja peu
rat. Leudommat talvet ja ruokinta -  nyt on kaikille puu
lajeille ottajia, kauriit esim. syövät pieniä kuusia, joista 
hirvi ei välitä.
- Kaikelle riistalle on metsästysmielessä omat kiintiönsä 
(paitsi rusakoille)
- Tielaitos ja suojelualueet joutuvat usein vastakkain, 
koska esimerkiksi hirviaidat eivät pidä hirviä elleivät 
ole kunnossa, ja sitä ne eivät usein ole. Ja silloin nousee 
kysymys: Kenen on syy? Metsästysseurat eivät saa kaa
taa hirviä suojelualueilla, joista ne usein karkaavat teil
le. (Ihan kuin ne tietäisivät...)

Muuta ?
-  Kolarihirvien, -peurojen ja  -kauriiden korjaaminen
kuuluu nykyään Ohkolan alueella Ohkolan metsästys
seuralle. Siis Hankotieltä ns. ’’vanhalle Lahdentielle!. 
Jäsenien paikallistuntemusta tarvitaan pelastuspalvelun 
auttamiseen. Suurpetoasioissa on yhteyshenkilö olemas
sa, joka ottaa vastaan ilmoitukset ja toteaa mistä on ky
symys. LB

Syntymäpäiviä
Kylän vanhin asukas Oiva Pohjonen vietti 4.11. 

94-vuotis syntymäpäiviään.
Sukulaiset ja  ystävät onnittelevat.

Mietteitä syntymäpäivänä 10.12.2003
Kun tyhjennän eilisen ja huomisen ajatuksista, 
minussa on tilaa tälle päivälle, tälle hetkelle.

Että eläisin nyt, enkä sitten kun, 
että ottaisin jokaisen hetken vastaan 

lahjana, joka ei koskaan palaa. 
Juhlin perhepiirissä.

Kerttu

9



Vanhan talon remontointi

Historia elää Ohkolan Juholassa (osa II)

Rohkenen käyttää samaa otsikkoa kuin talon edelli
nenkin omistaja, Ilkka Karvonen, käytti kirjoittaessaan 
mielenkiintoisen katsauksen Juholan ja sen aikalais
ten historiasta Mäntsälä lehden Joulunumerossa 1995. 
Tarinaa jatkaen voin kertoa, että tämä alkujaan Hannu
lan verotilasta lohkaistu tila ja 1785 rakennettu talo 
siirtyivät minun ja vaimoni Irjan omistukseen loppu
vuodesta 1999. Ostopäätöstä edelsi pikainen kierros 
talon ympäri. Katto piti vettä ja jo toiseksi alin hirsi- 
kerta tuntui kovalta. Olimme siis ostaneet Ruotsin val
lan aikaisen antiildciesineen, jonka kunto oli kauppa
kirjankin mukaan varsin huono.

Talo oli ollut vuosikymmeniä vailla vakituisia asuk
kaita, mikä näkyi jo seinien ja katonkin ryhdissä. Usei
den arvioiden mukaan talo oli purkukuntoinen. Kello- 
koskenpuoleinen pääty oli vajonnot jopa maanpinnan 
alle ja lahoa puutavaraa löytyi muutenkin kuutioittain.

Hirsimestari työssä.

soralla ja maalla, joten hirsien esiin saamista edelsi latti
oiden purku ja kymmenien kuutioiden maansiirtotyö. 
Tuulettavan alapohjan toimivuus on yksi tärkeimmistä 
edellytyksistä maakosteuden haittojen ehkäisemiseksi 
hirsitaloissa, joten tämä aikoinaan tehty rakennusvirhe 
oli pakko samalla korjata.

Aikoinaan nurkkakiville ja  ’’multipenkille” rakennettu 
talo varustettiin kivijalalla.Talo oli tätä varten ajoittain 
kymmenenkin tunkin varassa ja pitkähköjä aikoja väli
aikaisten tukien päällä. Vähitellen oli vuorossa lattioi
den ja kuistien teko. Katto oli myös päätetty uusia, sillä 
myöhemmin tehty tiilikatto oli monista paikoista jo elin
kaarensa päässä. Vähitellen työ eteni sisustusvaiheeseen 
ja elokuussa -01 pääsimme lopulta muuttamaan varsin 
keskeneräiseen, mutta ehdottomasti asuinkelpoiseen 
taloon.

Olimme alusta asti yhteydessä museovirastoon ja mo
niin perinnerakentamisen asiantuntijoihin, joilta saim
me runsaasti hyödyllistä tietoa. Saimme myös avustusta 
ulkopuolisten rakenteiden korjaamiseen ympäristö-kes
kukselta. Koko tähän mennessä nelivuotinen urakka (lue 
ikuisuus- projekti) on ollut erittäin haastava ja mielen
kiintoinen, mutta samalla tavattoman raskas. Jo muutto- 
hetkellä omia tunteja oli tehtynä tuhatmäärin ja  vielä
kin on monia pikku töitä odottamassa. Vanhan hirsita
lon kunnostaminen on pitkälti konservointia, joka vaa
tii huolellista paneutumista alaan, aikaa ja pitkäjäntei
syyttä. Vanhojen rakenteiden uusimista vältimme aina 
jos se vain oli suinkin teknisesti mahdollista. Aikaa ku
lui uskoakseni kaksinkertainen määrä verrattuna uuden 
omakotitalon rakentamiseen. Rahaa olisi kulunut toden
näköisesti enemmänkin kuin uuden rakentamiseen ell
emme olisi itse tehneet suurinta osaa töistä.

Palkkaamamme hirsimestari tokaisikin talon nähdes
sään: ’’Onpa kykkysillään, en ole yhtä pahoja ennen 
korjannut.” Korjausurakka alkoi helmikuussa 2000 
alimpien hirsien vaihtamisella, eli kengittämisellä. Sa
malla vaihdettiin myös ikkunoiden alla olevia hirsiä. 
Orimattilan puretusta koulusta ja pohjanmaalta haali
maani hirttä kului kaikkiaan reilusti toista sataa metriä. 
Työtä edelsi ulkovuorauksen ja leivinuunin purku. 
Mäntsälän puoleisen osan lattiat oli lisäksi täytetty

Raskaan työn lomassa oli upeaa todeta kuinka paljon 
sain neuvoja ja kannustusta ja jopa materiaalista apua 
naapureilta ja kyläläisiltä.

Niille jotka suunnittelevat aloittavansa vastaavaa han
ketta voin vakuuttaa, että lopputuloksen kannalta kan
nattaa ehdottomasti, mutta omien ja käytettävissä ole
vien voimavarojen riittävyys on harkittava tarkkaan.

Jaakko Ahokas

Halutaan vuokrata
rivitaloasunto Hyökännummesta mukavalle 

ja luotettavalle pienelle perheelle.

p. 050 525 3117/Merja

K A S T E L L I  T A L O M Y Y M T I

Tapio Rantanen, Ohkola 
puh. 040 767 2942  

SOITA!

K A S T E L L I ■£■
J Ä R K E V I N  T A P A  T E H D Ä  K O T I
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OHKOL A-H Y OKANNUMMI

Alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

A  &  T  L a in i©

- soratoim itukset
- m aansiirtokuljetukset

puh. 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  Arto 
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  Timo 
0 4 0 0  9 9 7  5 5 9  /  Marko

POLTTOPUUTA v t
- itsehakiem Ml

ÇK V'\ts
- p iha lle  to im ite ttuna  C
- liite riin  p inottuna

Juha Halm e 0400  710 353

Ratsastusta
aloittelijoille maastossa 

Mäki-Hemmilässä, 
Kivistönkulmantie 114, Ohkola.

lied. 0400 920 746 /  Anneli

KELLOKOSKEN
KODINKONEHUOLTO

-VARAOSAT 
-TARVIKKEET 
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 24 H

0400-712 595 RUUKINKUJA 1, 04500 KSL10K0SKI

Parturi-Kampaamo

HIUSHUONE
Vanha Valtatie 208 
04500 Kellokoski 
puh. (09) 284 325

M o m p u o liê t i ko
• kaivinkone
• metsäperävaunu 
•auraus- ja  h/ekoituska/usto

Kari Säijälä 0400 499 614

A
"Minun jalkani 6 viikkoa sitten!”

Onneksi onVeritaksen 
sairauskuluvakuutus! 17"':."r .M
Verkas-vakuutukset paikkakunnallasi 
välittää Keski-Uudenmaan vakuutus
palvelu Kari Peussa puh. 050 529 0038

VERITAS
w w w .veritas.fi

’ Vakuutukset 
■ Rahastot

M ANTSALA-TRANS OY

Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedeekuljetus, maansiirrot 

viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset
p.0400-880 339, 0400-846 148

KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA
Aeemei 1060  4500  
Lähitaks! 0100 7500

ELL0NEN 0 4 0 0 -4 5 5 1 6 4  
RIIKONEN 0 4 0 0 -4 6 0  597  1-6 hlöä 

HEINO 0 5 0 -5 7 7 0 4 7 6  
JÄRVINEN 0 4 0 0 -4 0 0  6 9 6

Senttimetri Oy Timo Antikainen
" rakentaa ja  saneeraa 0400 476 035
M illim erkki Oy Anne Silander
- kotisiivoukset 040 558 4493

www.millimerkld.com
Metallimiehenk. 7-9 JÄRVENPÄÄ 

Puh. (09) 7420 3200 
Fax (09) 7429 8625

http://www.veritas.fi
http://www.millimerkld.com


KAIVINKONEURAKOINTI

K & J KAIVUU
Maankaivuu ja  kunnallistekniset työt 
P ietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 

Puh. 0400 491 529/K a ri 
040 542 6383/J a n i

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

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

MEERIN PITOPALVELU

ä
 019-6883 114 

0400-903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin M onitoim ipalvelu A y

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT  
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

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

Avoinna: Ma-to 9-1 £ 
Fe 10-19, ia 8-14

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

In to  Saarinen ja  A rto  Peltom äki

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma- pe klo 8.00 -16.00
Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

LÄ H IV A K U U TU S
LÄHELLÄ SINUA

Anneli Eerola
0400 920 746 /  019-688 9027 

TARKISTA TURVASI! Pyydä tarjous!

TILATAKSI
PASI VALO

Ohkola-Jokelanseutu

GSM 0400 217 505

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 
INNA MIETTUNEN 

Kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoidot jne.
Käytettävissä myös solarium 

Maskeeraukset, häämeikit ja kampaukset, 
tyylioh jousta

Ajanvaraukset 040 560 7496
Vanha Valtatie 206 04500 KELLOKOSKI

TAKSIA
e w

I l k k a  J u v o n e n
OHKOLA

1 + 8
h en k ilö n

a u to

,̂019) 6889 140 
0400 304 676V________________________________/

KosbikelloOy
0 4 5 0 0  kellokoski

puh. (09) 284 570
Kello-ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden 

erikoisliike. Luotamme laatuun!

PUUSEPÄNTYÖT-SAUNAT-PORTAAT-YMS

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


