
Ohkolan kyläkokous Iltapäiväkerhon kuulumisia

Ajattele Parasta - Älä varasta Joulun juhlat lähestyvät
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T  alvi yllätti tulollaan ja nyt teidät yllättää tulollaan kylälehti numero 2. 
Ensimmäinen on aina alku...mutta tässä on jo jatkuvuutta.

Suunnitelmallinen toiminta kasvaa pisimmän korren. Päivämäärien luk
koon lyönnillä ajoissa voidaan estää päällekkäisyydet.

Seurojen toiminnan ja tapahtumien suunnittelu pitäisi ajoittaa siten, että 
voisimme lehdessä kertoa tulevan vuoden tapahtumia, esim. näin marras
kuussa kun eletään syyskokousten aikaa. Kokous ilmoitukset ym. välittyvät 
myös kylälehden välityksellä jokaiseen kotiin. Tiedonkulku tämän lehden 
kautta vaatii, että toimitus saa tietoa asioista.

Monissa asioissa tuntuu oleva meneillään eräänlainen käymistila, 
EU-projekteja menee ja tulee...kuka pysyy mukana, mitä lappua ja 
kaavaketta pitää täyttää ja aikatauluista puhumattakaan. Löytyykö näihin 
asioihin apu Mäntsälän kylien kehittämishanke “toimivat kylät” -projektista?

ihmisiä vaivaa myös jonkinlainen kokous väsymys. Pelätäänkö, että jos 
osallistun, joudun hommiin. Tosiasiassa asiat hoituisivat kuitenkin helpom
min ja joustavammin, rasittamatta ketään liikaa,
jos väkeä olisi kokouksissa enemmän. Kokoukset ovat välttämätön työväli
ne, kun yhteisiä asioita mietitään.

Ohkolan kyläkauppa on lähtenyt mukaan “Ajattele parasta, älä varasta” - 
kampanjaan.
...ja edelleen kuulutamme lehden tekemisestä kiinnostuneita.

Rauhallista joulunaikaa toivottavat Eija, Irene, Matti ja Tarja!
Ottakaapa yhteyttä lehdenlaatijoihin.

Lehti ilmestyy:
Marraskuussa 1998 
Tammikuussa 1999 
Maaliskuussa 1999 
Toukokuussa 1999 
Syyskuussa 1999

Ilmoitusasioissa ym. ota yhteyttä:
Eija Hynninen puh. 019-688 9055 
Matti Karmaa puh. 0400-311 462 
Irene Saalamo puh.019-688 9085 
Tarja Tallberg puh. 019-688 9335

ilmoitushinnat:
40mk/lehti, vakiokoko 4 riviä 
1 50mk/vuosi
250mk/vuosi logoilmoitus 
1 50mk - 1/2 sivun ilmoitus 
300ml< kokosivun ilmoitus

Huom! Ilmoitusaineisto jätettävä toimitukselle aina kyseisen kuukauden 5:een päivään mennessä.
iimoitusaineistoa voi myös toimittaa Ohkolan kyläkauppaan kylätoimikunnan aloitelaatikkoon,
kirjoita kuoreen Ohkolan kyläsanomat ja yhteystiedot. "Kympin rivit" oietaan vastaan kyläkaupan kassalla.



Kyläkokous Nuorisoseurantalolla 5.11.1998

Ohkolan Nuorisoseurantalolla pidetyssä kyläko
kouksessa oli vieraina kunnanjohtaja Esko Kairesalo, 
Mäntsälän Vesilaitoksen vs. johtaja Pekka Seppälä, 
Tero Bister (Vantaanjoen virkistyskäyttö) ja Matti 
Karmaa (Mäntsälän kylät ry) Kokouksen vetäjänä 
toimi Eira Andersson. Paikalle oli saapunut n.40 
kyläläistä, joille tarjoutuikin hyvä tilaisuus tuoda 
esiin omia ajatuksia ja vaikuttaa asioihin.

Kevyenliikenteen väylä välille Ohkolan 
Nuorisoseurantalo-Hyökännummi
Kevyenliikenteen väylä on vihdoinkin saamassa 
vauhtia. Rakentaminen ja aikataulu ovat Tiepiirin 
päätettävissä, mutta kunta on omassa esityksessään 
suositellut rakentamista vuodelle 2000. Näin ollen 
väylän suunnittelu Ohkolassa alkaisi jo vuoden 1999 
alusta. Asia etenee ja hyvä niin.

Hyökännummen koulurakennus
Hyökännummen koulun rakentaminen on ajoitettu 
vuosille 2001-2002. Uuteen koulurakennukseen on 
tulossa 160 oppilaan koulutilojen lisäksi neuvolan ja 
hammashuollon tilat. Näitä palveluja on varmasti 
moni jo odottanutkin sillä onhan kylän alueella 
edelleen voimakas väestönkasvu ja syntyvyys.

Vesihuolto- ja viemäröintihanke
Ohkolan keskikylän vesiongelmat jatkuvat vielä 
tulevaisuudessakin. Hanke ei saanut valtion
rahoitusta. Kokonaan asia ei ole hautautumassa, sillä 
Ohkolan kylä on ainoa Mäntsälän sivukylistä, jolla 
vesi- ja viemäröinti on lähellä eli Hyökännummessa. 
Lisäksi asukastiheys on riittävä.

Ohkolanjoki
Kyläkokouksessa puheena oli lähinnä veden laatu ja 
huolestuttava umpeenkasvu. Tähän asiaan paneutu
maan nimettin työryhmä Olli Mikkola, Markku 
Saalo ja Seppo Lepola.
Tero Bister oli saapunut kokoukseen kertomaan 
neljän kuukauden projektityöstään Vantaanjoen ja 
sen sivuhaarojen mahdollisuudesta pääkaupunkiseu
dun läheisyydessä tarjota virkistyskäyttöä. Tämä toisi 
lisätyötä maaseudulle lähinnä majoitus- ja ateria- 
palveluiden tarjontaan, tilavierailuihin jne.

Mäntsälän kylät ry
Mäntsälään on perustettu uusi yhdistys kylien väli
seksi yhdyslenkiksi. Ohkolan ja Hyökännummen 
yhteiseksi edustajaksi on valittu Matti Karmaa.

Nuorisoseurantalon ylläpito ja tulevaisuus
Ohkolan nuorisoseurantalo on jo vuosikymmeniä 
toiminut kyläyhteisön yhteisenä kokoontumispaik
kana. Vuosien saatossa on taloa peruskorjattu ja 
kunnostettu pääosin takoilla sekä näytelmä- 
toiminnasta saatavilla tuloilla. Korjaustyötä tällaisessa 
kiinteistössä riittää jatkuvasti. Nyt aivan akuuttina 
asiana on salin lattian kunnostaminen. Lisäksi kulu- 
puolella näkyy talon ylläpitokulut n.40000mk /vuosi. 
Kokouksessa kuultiin johtokunnan laatima 
kokonaissuunnitelma toimista, joita talolla olisi 
lähivuosien aikana tehtävä. Kokonaiskustannusarvio 
kohoaa 1.5 milj. Mk. Kokouksessa kysyttiinkin, onko 
oikein että nuorisoseura vastaa tästä kaikesta, kun 
kyseessä on talo joka toimii koko kylän käytössä. 
Seura miettiikin nyt asiaan uusia vaihtoehtoja. 
Tulevaisuuden selvittely jatkuu edelleen lähiaikoina 
pidettävällä seurojen yhteisellä kokouksella. Kunnan 
puolelta annettiin muutama neuvo mm. tutkia 
mahdollisuus toimia ns. Nuorisotoimen osto
palvelujen tarjoajana, sekä yhdistämään voimat eri 
kylien kesken ja hakea valtionavustuksia.

Uusiintunut kyläkauppa
Kyläkauppa tarjosi tilaisuuden aluksi kahvit. Kiitos! 
Kauppa on viime viikkojen aikana laajentanut 
tilojaan sekä tavaravalikoimiaan. "Käyttäkää kylä
kauppaa" olikin se viesti jonka kauppiaat halusivat 
kokoukselle välittää. Näinhän se on jos kauppa 
halutaan kylällä säilyttää.

Kylälehti
Kylälehden ilmestyminen koetaan tarpeellisena. 
Toimituskunta tarvitsee lisäapua lehden tekemiseen. 
Materiaalia lehteä varten otetaan vastaan koko ajan. 
Kiitos kylätoimikunnallekokouksen järjestämisestä. 
Kiitos myös vieraille, ilta oli antoisa. Asuinseutumme 
kehittäminen on kiinni meidän asukkaiden mielen
kiinnosta sekä halusta tietää ja vaikuttaa.



Tapahtumia

OHKOLAN DjAKO N H A IO  B M H CC U N TA

Eläkeläisten virkistyspäivä Ohkolan nuorisoseuran ta
lossa 16.12 kello 12-15. Tällöin syödään jouluateria. 
Kyytiä tarvitsevat soitto nuorisoseurantalolle virkistys- 
päivän aamuna kello 8 lähtien puh. 019-688 9240. 
Tervetuloa!

VANHEMPABNTOiMiKUNTA

Mäntsälän kyläkalenteri on myynnissä! Kalenterissa 
on tänä vuonna yhdistetty kaikkien kyläkoulujen 
vanhempaintoimikuntien voimavarat, joten kalente
rin kansisivulla on kuvat kaikista kyläkouluista. Kun
kin kuukauden kohdalla on valokuva kylän raitilta. Va
lokuva Ohkolan koulun joulujuhlasta komeilee jou
lukuun kohdalla.
Kalenteri on oiva lahjavinkki pukinkonttiin tai itselle, 
sukulaisille ja tuttaville muistoksi. Kalenterin hinta on 
30 mk/kpl. Ohkolan koulun 5. Ja 6. luokan oppilaat 
myyvät kalenteria. Lisäksi niitä on myynnissä Kylä
kaupalla , R itu liisassa ja K e rag rillillä . Myös 
vanhempaintoimikunnan jäsenet myyvät kalenteria. 
Kalenterin tuotto käytetään kyläkoulujen oppilaiden 
hyväksi vanhempaintoimikunnan päättämällä tavalla. 
Kertyneillä varoilla tuetaan mm. koululaisten retkiä ja 
erilaisia hankintoja.

Vanhempaintoimikunta järjestää DISKOn koululla
3.12.1998 klo 18.30 alkaen.

KAUNEIMMAT IOULULAULUT

Kauneimmat joululaulut lauletaan seuratalolla 13.12 
klo 15.00 Tapani Rautasuon johdolla. Myös seura
kunnasta tulee vierailija.

YHTEISMYYIÄISET

Joululaulujen jälkeen nuorisoseurantalolla kaikkien 
kylän yhdistysten yhteismyyjäiset klo 16.00. 
Pöytävarauksia ottaa vastaan Päivi Lindell puh. 019- 
6889279. Nuorisoseura kerää myyjäistilaisuudessa ku
lukorvausta 50 mk/myyntipaikka. Myyjäispäivänä pöy
tiä voi tulla varustamaan klo 12 alkaen.

PUUROIUHLA

Puuromestari Ari Lehto kutsuu kylän väkeä perintei
seen nuorisoseuran järjestämään PUUROJUHLAAN 
ti 8/12 klo 18.30. Puuronsyönnin lisäksi illan aikana 
valitaan puuromestari vuodelle 1999. Ohjelmassa 
nähdään syksyn kerhoissa harjoiteltuja ohjelmia 
mm. Vesselikerholaiset ja tanhukerholaiset esiintyvät. 
Teatterikerhon esityksenä tulemme näkemään näy
telmän "Väärä näytelmä joulupukille".
Myös joulupukki vierailee. Sisäänpääsymaksua juh
laan ei peritä, mutta vapaaehtoinen puuroraha sekä 
arpajaisrahaa kannattaa varata mukaan.

Maaseudun kehittämisyhdistyksen 
SAMPO ry:n toiminnan vetäjä Tero 

Uusitalo vieraili nuorisoseuran 
johtokunnan kokouksessa 2.11.1998. 

Pöydän ympärillä Päivi Lindell, 
Tapio Rantanen ja Helena Partanen. 
Yhdessä mietittiin tulevia hankkeita.

ATK-asiat ja tiedottaminen 
puhuttivat. Saadaanko seuratalon 

yläkerta remontoitua toimisto/kerho/ 
arkistointi- tilaksi ja hankittua sinne 
ATK-laitteistot, joita voisivat käyttää 

kaikki kylän yhdistykset, riippuu 
paljon siitä miten maaseudun 

kehittämisvarat ohjautuvat. Toivotaan 
parasta! Asiasta lisää nuorisoseuran 

syyskokouksessa.



Kokouksia ja toimintaa

OHKOLAN NUORISOSEURA

Ohkolan nuorisoseuran SYYSKOKOUS pidetään 
seuratalolla pe 27.11 klo 19. Sääntömääräisinä asioina 
kokouksessa ovat esillä henkilövalinnat tulevalle toimi
kaudelle ja  1 OO-vuotisjuhlavuoden toim inta
suunnitelma sekä talousarvio. Lisäksi keskustellaan 
seuratalon kokonaissuunnitelmasta.

Tervetuloa joukolla mukaan vaikuttamaan seuran 
ensi vuoden toimintaan!

JOHTOKUNTA

Teatteria

Laura Pape-Buttlerin ohjaama näytelmä, englantilai
nen farssi "TOHVELIT" tulee ensi-iltaan 8.1 .-99. Esi
tyksiä seuraa tammikuun aikana viikonloppuisin.

Iltapäiväkerhon kuulumisia

Koululaisten iltapäiväkerho on toiminut seuratalolla 
syyskuun alusta alkaen. Kerhossa on ollut päivittäin 
mukana kymmenkunta lasta, mutta joinakin päivinä 
kävijöitä on jopa kolmekymmentä. Ohjaaja Arja Pit
känen sai marraskuun alusta avukseen työharjoittelija 
Anne Immosen. Töitä riittää kyllä kahdellekin.

Lasten vanhempien taholta toiminta on saanut kiitos
ta; "Ei ole huolta siitä, mitä lapsi yksin puuhaa kotona 
iltap ä iv is in "..."Lap sen  ei tarvitse pelätä yksin 
kotona"..."Perheelle jää yhteistä aikaa enemmän, kun 
iltapäivän aikana on tehty läksyt, seurusteltu kaverei
den kanssa ja osallistuttu harrastuksiin" Tämän tapai
sia kommentteja.

Oheistoiminnat ovatkin olleet suosittuja . Maanantain 
tanhukerho kokoontuu Kati Vesan ohjaamana. Piiri 
pyörii, mutta tanhukerhoon mahtuu kyllä vielä mu
kaan uusiakin. Erityisesti joukkoon kaivataan poikia. 
Tiistain englanninkerho, jota ohjaa Karita Laisi, on 
täynnä. Karita on aloittanut keskiviikkoisin toisen ryh
män, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan. Tässä 
ryhmässä on vielä vapaita paikkoja.
Tiistaisin on harrastuksena pyörinyt myös teatterikerho. 
Alunperin kerho oli suunnattu 4.-6 lkm oppilaille, 
mutta koska heitä ei tullut mukaan riittävästi on mu
kana ollut oppilaita kaikilta luokilta. Lapset ovat pitä
neet teatterikerhosta todella paljon. Puurojuhlassa näh
däänkin sitten pieni työnäyte...toivotaan jatkoa 
teatterikerholle.
Oheistoiminnat kerhosta loppuvat puurojuhlaan, mutta 
joulun aluspäivinä on erityisteemana jouluaskartelut, 
litapäiväkerholaiset uudistavat mm. seuran joulukuu
sen koristeet.

Leipomisen teemapäivät ovat to 3.12 ja ma 7.12. 
Leivomme pipareita, joulukakkuja jne.

Iltapäiväkerho on joululomalla koulun joululoman ajan 
eli 21.12.1998-7.1.1999.

Iltapäiväkerhon lapset osallistuivat varhaisnuorisojärjes
töjen "kuunnelkaa meitä" kampanjaan.
Huoli ja vastuuntunto lapsen oikeuksien toteutumisesta 
sai varhaisnuorisojärjestöt viime vuonna käynnistämään 
yhteisen kampanjan lasten mielipiteiden kuulemiseksi. 
Kampanjan aikana lapset pohtivat mm. oman elinym
päristönsä turvallisuutta ja asuinpaikan tarjoamia mah
dollisuuksia harrastaa ja toimia. Järjestöt keräävät Kuun
nelkaa meitä - aloitekirjan, jossa lasten äänellä kerro
taan, minkälainen on hyvä yhteiskunta.
Kampanja huipentuu valtakunnalliseen Lasten Oikeuk
sien juhlaan Helsingissä 10.12.1998. Se järjestetään YK- 
liiton ihmisoikeusvuoden päätapahtuman yhteydessä. 
Tilaisuudessa lasten tekemät aloitteet luovutetaan val
tiovallan edustajille.
Ohkolan lasten esityksissä korostuivat vaarallinen 
kylätie.. ."olis kiva pyöräillä koululta seurikselle" tai "olis 
kiva pyöräillä kouluun, mutten uskalla". Harrastus- 
toiveita oli näytteleminen, kokkikerho, kuvataidekerho, 
ATK-kerho, enkku-kerho jne. Lisäksi seuratalosta toivot
tiin lasten omaa monitoimitaloa ...seuratalon piha-alu
eelle toivottiin keinuja ja liukumäkeä !!!

Ohkolan kyläkaupalla on myytävänä Nuorisoseura- 
järjestön joulukortteja. Kortit ovat taiteilija Marja-Liisa 
Pitkärannan tekemiä, perinteisiä kauniita kuvituksia. 
Ostamalla joulukortit kyläkaupasta tuet samalla lasten 
iltapäiväkerho toimintaa.

Dancekids ja Dancers

Järjestää tanssinäytöksen itsenäisyyspäivänä sunnuntaina 
6.12 klo 16-17.30 Nuorisoseurantalolla.
Tilaisuudessa puffetti, liput 5mk/10mk.

URHEILUSEURA OKA

Talviurheilukausi yllätti meidät kaikki, mutta nyt ripeästi 
toimeen. Jääkiekkokaukalon jäädytykseen tarvitaan va
paaehtoisia. Ottakaa yhteys Vesa Pirjolaan p. 040- 
5860951, jotta saamme nopeasti hyvän jään kaikkien 
meidän käyttöön. Urheiluseura OKA on sitoutunut hoi
tamaan kentän jäädytyksen. Latujen tekotalkoot on la 
21.11 klo 9.00 Palotallilla. Yhteydenotot Keijo Säijälä 
puh.019-6889023.



Mäntsälän Kylät ry

Lokakuussa 1998 perustettiin Mäntsälän Kylät ry 
yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia Mäntsälän 
kunnan alueen eri yhdistysten verkottajana ja sitä 
kautta yhdistysten ja yksityisten asukkaiden yhteis
ten etujen ajajana. Tätä toteuttaakseen on yhdistys 
aloittanut Mäntsälän kylien kehittämishankeen 
nimeltään "Toimivat kylät".

Kehittämishankkeen tavoitteena on kartoittaa eri 
Mäntsälän kylien jo olemassa olevat toiminnot ja 
samalla kartoittaa muutostarpeet ja kehittää alkuun 
uusia toimintamuotoja.

Hankkeen käytännön toiminnot tullaan aloittamaan 
kyläkokouksin vuoden 1999 alkuneljänneksen 
aikana. Kokouksissa annetaan opastavaa tietoutta 
kyläläisille ja aktivoidaan kylän omia asukkaita 
uusiin toimintamuotoihin.

Toimivat Kylät kehittämishankkeen päälliköksi on 
valittu Anja Kosonen. Ohkolan ja Hyökännummen 
toimivista ja suunnitteilla olevista hankkeista tullaan 
kertomaan tämän lehden sivuilla.

Mäntsälän Kylät ry:n yleiskokous pidetään Mäntsä
län kunnantalon valtuustosalissa maanantaina
23.11.1998 klo 18.30 alkaen. Kokous on kaikille 
avoin, tervetulleiksi toivotetaan eri kylien ja yhdis
tysten edustajia ja aktiivisia asukkaita.

Hyökännummen asukasyhdistys fy

Ohkolan sairaalan punatiilinen rakennus on hallin
nut Hyökännummen maisemakuvaa jo 1960 luvulta 
lähtien. Vanhan jaon mukaan aluksi B-mielisairaala- 
na toiminut ja myöhemmin vanhusten ja pitkäaikais- 
psykiatrisena hoitoyksikkönä koki lama-ajan 1990 
luvun alussa toiminnan alasajona ja sairaalaraken
nuksen tyhjentämisen asukkaista. Mutta nyt vuositu
hannen lähes vaihtuessa on sairaalakiinteistö saanut 
jälleen asukkaita. Sairaalarakennuksessa aloittaa 
nuoriso-osasto, nuorten psykiatriseen hoitoon tar
koitettu osasto. Mitä me siis tiedämme sairaalan 
nykyisestä ja tulevasta käytöstä? Pitäisikö meidän 
olla ennakkoluuloisia?

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
sääntömääräisen kokouksen yhteydessä järjestetään 
info- ja keskustelutilaisuus, jossa Ohkolan sairaalaan 
tulevan nuoriso-osaston osastonhoitaja Jukka 
Virtanen saapuu kertomaan sairaalarakennuksen 
tulevasta käytöstä.

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Hyökännummen kerhotalolla sunnuntaina
22.11.1998 klo 16.00 alkaen. Kokous ja keskustelu
tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Lukijan kynästä...

Tapio Rantanen

Ohkolan Ns-talolla oli kylätoimikunnan järjestämä ilta 
5.11 johon oli kutsuttu kunnanjohtaja ja vesihuolto
laitoksen päällikkö keskustelemaan tärkeistä ja ajankohtai
sista kyläläisiä koskevista asioista. Näin olin asian ymmär
tänyt. Veden laatu on vaikea ongelma kylällä.
Lähellä oli ettei peräti syyllisyyden tunto hiipinyt puseroon 
kunnanjohtajan esitelmöidessä kunnan olevaa ja tulevaa 
vaikeaa taloudellista tilaa.
Luettuani tilaisuudesta kertovan lehtiartikkelin, on syvä 
häpeä hiipinyt mieleeni. Olin ymmärtänyt väärin tilaisuu
den luonteen. Nuorisoseurantalon tilaa ja tulevaisuutta 
koskeva puheenvuoroni ei kuulunut tähän tilaisuuteen. 
Mietin, miksi ylipäätään uhraamme vähää vapaa-aikaam- 
me miettimällä mistä ihmeestä saisimme rahat kasaan 
mm. salin lattian kunnostamiseksi?
Kylämme keskus on yhteiskunnan ylläpitämä koulu, jonne 
kokoontuvat kyläläiset ja Hyökänummelaiset pääasiassa 
lastemme kouluasioiden tiimoilta. Koulumme onkin 
henkilökuntineen ja muine toimihenkilöineen varsin 
virikkeellinen ja miellyttävä paikka. Paikka joka nykyään 
suorastaan iskee silmään joka kerta kun paikan ohittaa.
En usko että edes värisokeus armahtaisi huomioimasta 
laajennuksen radikaalia pintaväriratkaisua, ellei ole kyse 
pohjaamaalista. Vaikka turha se on ymmärtämättömän 
rutista, sitäpaitsi se on huomattavasti parempi kuin 
neonlila.
Meillä on kuitenkin kylällä yhteinen kokoontumispaikka, 
johon voimme kokoontua monenmoisiin harrastuksiin 
riippumatta koululaisista, politiikasta, ammatista, uskon
nosta yms. seikoista. Paikka on tietenkin Nuoriseurantalo. 
Ainoa paikka kylällä mihin on mielestäni tarkoituksenmu
kaista perustaa esim. kylän yhteinen ajanmukainen 
tietokeskus. Keskus josta hoituisi mm. kylän yhdistysten 
pankki yms. asiat. Tällaista ei voi, tai siitä tulee huomatta
van rajoitteinen jos se yritetään perustaa esim. koululle. 
Koulu on työpaikka ja siellä sijaitsee monen ihmisen koti. 
Mielestäni tässä nimenomaisessa asiassa politiikasta 
ymmärtämätön seuran johtokunta on oikealla, kaikkia 
palvelevalla polulla.
Kun talon paikka aikanaan keksittiin, liittyi siihen perimä
tietojen mukaan onnettomuus.
Sattui nimittäin niin, että kaksi herraa laski polkupyörällä 
Kyrölän mäkeä alas kun kohtasi kaatumisonnettomuus 
toista kyseisistä herroista. Onnettomuuden aiheuttama 
äkkipysäys ja sitä seurannut lentohetki vei uhrin sellaiseen 
asemaan joka ilmeisesti vähemmän nuorisoseurahengessä 
nautittujen juomien yhteisvaikutuksesta aikaansai "ahaa" 
elämyksen seuratalon paikaksi. Toki oli talonpaikkaa 
tietenkin voimallisesti kylältä jo  etsitty hetken aikaa. 
Kävikö kuitenkin niin onnettomasti, että herra kaatui 
väärässä mäessä?
Käykö tässä nyt niin, että talomme jää syrjäkylälle kahdes
ta suuntaa?
Onko se edes tarpeen etsiä viisautta kylän toiminnallisen 
laajuuden leviämisen koululta seuratalolle asti, etelästä 
katsottuna?

Tapio Rantanen
Eerola-Kortistotie 6, 04530 OHKOLA 
tapio.rantanen@ensto.com

mailto:tapio.rantanen@ensto.com


PUUROJUHLA tiistaina 8.12 klo 18.30 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT sunnuntaina 13.12 klo 15.00 

YHTEISMYYJÄISET sunnuntaina 13.12 klo 16.00

KYLILTÄ JA KUJILTA

Kylän raitilla on puhuttanut kyläkoulumme uudisrakennus ja nimenomaan rakennuksen ulkoväri. 
Kysyimme muutamalta kyläläiseltä mielipidettä asiasta. Mitä mieltä olette koulun ulkoväristä?

VESA PIRJOLA

Voi olla, että silmä tottuu. Yhtenäisyyden 
kannalta olisin toivonut keltasävyistä rat
kaisua. Muuten olen tyytyväinen koulun 
piha-alueen ulkonäköön. Työt ovat eden
neet hieman väärässä järjestyksessä olo
suhteiden pakosta kiireellä. Metsän reu
nassa oleva kenttä tehtiin liian märissä 
olosuhteissa.

KARITA LAISI

Kauhea. Näyttää siltä kun sitä ei olisi 
maalattu lainkaan. Olisi luullut, että 
lisärakennus maalataan ympäristöön 
ja muihin rakennuksiin sopivaksi. 
Sitäpaitsi maalaustyö on tehty huoli
mattomasti, kun tarkemmin tarkistaa.

PENTTI VALKONEN

En ole miettinyt asiaa. 
Onhan se aika erivärinen 
kuin muut rakennukset.

MIRA KOMPPA ja ELINA KUTTU

Meidän mielestä se on ihan hyvä. 
Parempi kuin vanha keltainen.
Muuten pihasta sanoisimme, että moni 
kakku päältä kaunis. Eli kivannäköinen, 
mutta ei käytännöllinen. 
Aitarakennelmien takia ei voi esim. 
pelata enää keinupolttista.

JUKKA TAPPER

Kun se nyt on pohjamaalattu, niin koska
kohan se sitten maalataan! Urheiluhalli 
sulautuu hyvin vanhoihin rakennuksiin 
ja ympäristöön. Tämä rakennus kyllä 
huomataan että on uutta rakennettu.

RITVA KATAJA ja LADY

Erivärinen kun muut rakennukset, 
samanvärinen kuin vanha olisi hyvä.

Oletko ostamassa, myymässä, vaihtamassa 
haluatko onnitella, lähettää terveisiä... A JA T TELE  PARASTA - Ä LÄ  VARA STA  !

Tällä palstalla se on mahdollista, eikä hintakaan päätä 
huimaa ja jakelu on joka kotiin omalla alueellamme. 
Ilmoituksesi voit jättää lehden toimituskunnalle tai vaikka 
sinne kaupalla olevaan kylätoimikunnan postilaatikkoon. 
Hinta on 10mk/vakiokokoinen.
Ilmoitus = 60 merkkiä + puh.nro.

Nuorisoseuran pukuvarastosta on kateissa kaksi 
tyttöjen Hämeen kansallispukua.

Palauttakaa lainapuvut mahdollisimman pian! 
Yht. puh. 019-5231 598 / Kajander

Kyläkaupalla on havaittu lasten näpistele- 
vä karkkia ym. "pientä". Kyläkauppiaamme 
on mukana "Eletään kimpassa" projektissa, 
jossa on laadittu toimintamalli miten toimi
taan, kun joku jää kiinni näpistelystä. Asian 
tiimoilta on laadittu ilmoituskaavake, joka 

täytetään kun jää kiinni itseteossa. Toimintalinja on se että 
ensin otetaan yhteys kotiin ja tarvittaessa myös poliisiin.
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Lehden taittotyö: Graafinen suunnittelu Tart Oy 
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OH KO IA-HYÖKÄN NUMMI 
alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistontie 200, 04530 Ohkola 
Puh. 019-688 9109, 0400-491 529

KOULUTETTU KIROPRAKTIKKO 
SAMPO LAISI

Mäntsälä puh. 019-687 1513 
Helsinki puh.09-622 1810

Edullinen SÄÄSTÖKASKO 6-15 vuotiaalle 
autolle Tapiolasta. Kysy tarjousta. 
Asiamiehet:

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

TAPIOLA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4, Järvenpää 

Puh. 09-279 3550

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

Korjaus-, rakennus- ja kunnossapitotyöt 
edullisesti. Pienetkin työt hoituvat.

Soita puh. 0400-476 035 tai 
ilt. 019-699 9120, Timo Antikainen.

Tämä ilmoitus ei vanhene, ota talteen!

3 C  LÄHIVAKUUTUS
Asiamies alueellasi 

Kari Peussa
Roinilantie 23B, 04500 Kellokoski 

Kotipuh. 09-282737, 050-5290 038 
kari.peussa@pp.kolumbus.fi

SÄHKÖASENNUS MARKUS KAJANDER
Ohkolantie 491,04530 Ohkola 

Puh. 0400-843 649
Sähköposti: Markus Kajander@elect.pp.fi

MONITOIMITALO HEINO UDD 
*Rakennustarvikkeet

Haapasalontie 51,04500 Kellokoski 
Puh. 09-284 033

Parturi-Kampaamo
HIUSHUONE

Vanha Valtatie 208, 04500 Kellokoski 
Puh. 09-284 325

Graafista Suunnittelua ja Mainontaa!
Käynti kortit, kirjelomakkeet ja -kuoret, 

kutsut, esitteet, logot ym. ammattitaidolla.
GRAAFINEN SUUNNITTELU TART OY
Myyrätie 2, 04600 Mäntsälä. Puh. 019-6880800

Terue tuloa 
tauallis f a 
Tarmokkaampaan 
lähikauppaan!

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530 OHKOLA 

Puh. 019-688 9004

mailto:kari.peussa@pp.kolumbus.fi
mailto:Kajander@elect.pp.fi

