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Pääkirjoitus

Mikkolassa 8.1.2005

Eilen kaikissa viestintävälineissä varoitettiin myrskystä. Ennustettiin vuosisadan 
korkeimmat aallot Itämerelle... Tuntui jotenkin pahalta ja  silti jännältä, tyyliin: 
pitäisi päästä katsomaan - kunnes yhtäkkiä muisti toimi! Ja silloin tuntui todella 
pahalta. Tapaninpäivänä tapahtunut katastrofi oli niin iso, kosketti niin monta 
ihmistä, että sen rinnalla jokunen sentti vettä Helsingin kauppatorilla, kaatuneet 
puut, katkenneet sähköjohdot ovat kuin hyttysen ininää kesäyössä.

Valitettavasti on pakko myöntää: näin me toimimme... Ellei jokin kosketa meitä 
henkilökohtaisesti, niin avaamme kukkaron nyörit, annamme roposen tai kaksi 
ja  menemme katsomaan jos keittiöhana vielä vuotaa... Useimmat meistä, eivät 
kaikki. Minulle ilmoitettiin, että maanantain ja tulevien viikkojen luennoilta puut
tuu kaksi opiskelijaa, he ovat lähteneet Indonesiaan auttamaan.

Kyläsanomien vuoden 2005 ensimmäisen numeron niin sanottu pääkiijoitus olisi 
pitänyt kirjoittaa toisen mielialan vaikutuksen alla, mutta luonto määräsi näin... 
Silti uskallan toivottaa kaikille kyläläisille hyvää Uuttavuotta tästä eteenpäin, 
samalla toivoen, ettemme unohda kaikkia niitä, joilla on suruja kaipaus mieles
sään.

Laura

Kannen kuvat:
Puun piirsi Olli Hannula. Karhun kuvan otti Pentti Johansson. Peukalo-Liisan 
kuvasi Tuula Bläfield.

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2005 (aineisto toimitettava 28.2.2005 mennessä)
Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Jaakko Ahokas 
Ohkolan VPK:sta, Heli Allonen Ohkolan nuorisoseurasta, Eira Andersson Kylätoimikunnasta, Kielo Honkaniemi 
Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Lea Kotiluoto Ohkolan 
Diakonia- ja  Lähetystoimikunnasta, Satu Latostenmaa Maamiesseurasta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun 
vanhempain-toimikunnasta, Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Tero Rantanen Ohkolan metsästysseurasta ja Pertti 
Tikkanen Hyökännummen asukasyhdistyksestä

Lehden taitto ja toimitus: Lehtitoimikunnan valitsema toimitus, johon kuuluvat päätoimittaja Laura Buttler p. 
(019) 6889 051 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

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Tapahtumakalenteri Kylälehtiasiaa

Diakoniapiirin järjestämä virsilauluilta to 3.2. klo 18.30 
Satuja Pentti Latostenmaalla (Tarmolanlcuja 14).

L ask iaisrieha laskiaissunnuntaina 6.2. klo 12-15 
Ohkolan Ns-talon pihapiirissä. Ohjelmassa rekiajelua 
(lumen puutteessa ajellaan kärryillä), talutusratsastusta, 
rekinäyttely ja nuotiomakkaraa. Kahviosta hernekeit
toa ja  laskiaispullia. Järj. Ohkolan Ns ja  Suomen 
Työhevosseura. Lue lisää Suomen työhevosseurasta si
vulta 4.

Hyökkishulinat su 13.12. klo 10-14 Hyökännummen 
koululla. Ohjelmassa ainakin luistelua, arpajaiset ja 
kanttiini. Tarkemmat tiedot tapahtumasta paikallisleh
tien palstoilta ja tiedotteista.

Virsilauluilta to 10.3. klo 18.30 Irja Karilla (Ohkolantie 
418).

Kansainvälinen Karhu-festivaali pe 18.- la 19.3. Ns- 
talolla. Lue lisää sivulta 9.

Vuosikokouksia

Ohkolan Nuorisoseura ry:n sääntömääräinen vuosiko
kous ma 21.2. klo 19 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita!

Kyläsanomien jakoalueet

Hyökännummen jakajien yhteyshenkilönä toimii Kirsi 
Lindgren puh. 040 524 8862. Uudet innokkaat jakajat 
voivat ottaa häneen yhteyttä. Hyökännummen 
tarkempien jakoalueiden sopiminen on juuri työn alla...

Ohkolan maantienvarsi ja Vähäkyröntie: Päivi Lindell 
puh. 040 569 7609

Vähäkylä ja Arolankylätie: Vesa Pirjola puh. 050 381 
9234

Keravanjärventie: Sirkku Vainio puh. 040 533 1904

Keravanjärven seutu: Tuula Heikkinen puh. 040 524 
8471

Kannisto ja  Vanha Pirjola: Minna Linna puh. 050 561 
1779

Kortistonkulma ja Kivistönkulma: Heli Allonen puh. 
040 763 8911

Lisää tekijöitä kaivataan

Kylälehden tekijät kaipaavat joukkoonsa lisää aktiivi
sia kyläläisiä! Konkreettiseen lehden tekemiseen tarvi
taan lisää tekijöitä. Tällä hetkellä toimituksen tehtäviä 
hoitavat päätoimittaja Laura Buttler ja Heli Allonen. 
Mukaan varsinaiseen taittotyöhön lähteminen edellyt
tää ainoastaan innostusta ja perustaitoa tietokoneiden 
käytöstä. Kylälehti taitetaan Page Maker -ohjelmalla, 
jonka käyttöön Heli opastaa.

Kevään jälkeen kylälehden ilmestyminen on katkolla, 
ellei uusia tekijöitä löydy. Ihannetilanteessa lehden toi
mituksessa olisi useampia henkilöitä, jolloin vastuu ja 
työmäärä eivät jää yhden henkilön harteille. Kylälehti- 
työ on varmasti monen mielestä arvokasta ja merkittä
vää työtä kylämme kehittämisessä ja  harrastustoimin
nan yllä-pitämisessä omalla kylällä.

Siis reippaasti mukaan!
Laura Buttler puh. 019- 6889 051 
Heli Allonen puh. 040 763 8911

Kylälehden j akamisesta

Hyökännummen asukkaat!

Kuka on se kumarassa kulkeva henkilö, joka ison kas
sinsa kanssa kuljeskelee pimeillä kujilla ja  teillä 
Hyökän-nummen alueella? Hän on Ohkolan Kylä- 
sanomien vapaaehtoinen jakaja, joka haluaa, että sinä
kin saat oman lehtesi. Työtä helpottaisi se, että 
postilaatikkosi olisi selkeästi tien reunassa jonkinlai
sen valaistuksen lähellä. Jakajat eivät tee työtä amma
tikseen ja jaa aina samaa aluetta.

Jos kuitenkin huomaat, että olet jäänyt ilman kylä- 
sanomaa, eipä syytä huoleen. Olemme sopineet kios
kimme, Kilakan kanssa, että ylimääräiset lehdet vie
dään sinne. Sieltä voit noutaa lehden luettavaksesi.

Hyvää uutta vuotta 2005!
Vapaaehtoisj akaj at

Samanlaiset terveiset haluavat varmasti lähettää myös 
Ohkolan kylän jakajat! Uusia jakajiakin otetaan mie
luusti mukaan. Olet olisit innokas jakamaan pienenkin 
alueen vaikkapa omilta kotinurkiltasi, ota yhteyttä kylä- 
lehtitoimikuntaan.

Viereisellä sivulla on kaikkien jakajien yhteystiedot, 
ja jos jäät joskus ilman lehteä, ota rohkeasti yhteyttä 
oman alueesi jakajaan. Kylälehtiä saa myös 
Nuorisoseurantalolta kaikkien tapahtumien yhteydes
sä ja aina, kun ovet ovat auki!

3



Luistinrata Koirakisat

Valvontarinki

Ohkolan koulun luistinradan valvonta on jälleen 
varmoissa käsissä tulevana talvena. Viikoittain vaihtu
vat avainhenkilöt ovat:

Viikko 1. Päivi Lindell, Arolan kulma 
p. 019- 6889 279

Viikko 2. Sirkku Vainio, Keskikylä 
p. 040 533 1904

Viikko 3 Jari Kärkkäinen, Kanniston kulma 
p. 040 513 6219

Viikko 4 Juha Männistö, Kallioniementie 
p.040 563 9800

Viikko 5 Jukka Tapper, Ylikuja 
p. 040 555 3453

Viikko 6 Hannu Roos ja Eija Keski-Korpela, Vähä- 
kylä

p. 044 364 4764
Viikko 7 Maija Vidqvist, Metsäkulma 

p. 040 5031258
Viikko 8 Minna Makkonen, Vanhapiijolantie 

p.0400 755 262
Viikko 9 Riitta Nordgren, Kortistonkulma 

p. 050 376 6428

Mukaan valvontarinkiin pääset soittamalla avain
henkilöille. Valvonta-ajat ovat arkisin 17-20.30, lau
antaisin 12-15 ja  15-18 ja sunnuntaisin 12-15, 15-18 
ja 18-20.30. Asia koskettaa läheltä jokaista Ohkolan 
koulua käyvää perhettä - lasten liikuntatunteja ja va
paa-ajan ’’ilmaista” luistelua. Mäntsälän kunta korvaa 
tekemäsi talkootyön rahallisesti paikalliselle urheilu
seura OKA: lie.

Valvontarinkiä koskeviin tiedusteluihin vastaavat 
Eija Hynninen puh. 050 593 9683 ja 
Päivi Lindell puh. 019- 6889 279.
Jatkoa sivulta 5.

Suomen Työhevosseura

Suomen Työhevosseura ry pyrkii toiminnallaan lisäämään 
työhevosten käyttöä ja arvostusta sekä elvyttämään ja
lostusta ja kasvatusta. Haluamme säilyttää alkuperäis
rotumme monipuolisena. Suomen Työhevosseura jär
jestää esim. alaan liittyvää kurssitoimintaa.

Laskiaissunnuntaina 6.2. klo 12-15 Suomen Työhevos
seura on järjestämässä laskiaisriehaa Ohkolan Nuoriso- 
seurantalon pihapiirissä. Suomen Työhevosseura halu
aa jo etukäteen kiittää yhteistyöstä Timo Eerolaa ja 
Ohkolan Nuorisoseuraa.

Tanja Lundsten

Talvimaastot 2005

Suomen Borzoiklubi ry järjestää 12.-13.3.2005 
vinttikoirien maastojuoksukilpailut Ohkolassa. Paikka
na on Ohkolan nuorisoseurantalo tiloineen, juoksurata 
suunnitellaan ja  rakennetaan läheiselle pellolle.

Lauantaina juoksevat whippetit, agfaanit, faaraokoirat, 
basenjit, ibizanpodencot ja  epävirallisena rhodesian- 
koirat. Muut rodut, joilla on kilpailuoikeus Suomen 
Vinttikoira-liitto ry:n kokeissa, mm. salukit, irlannin- 
susikoirat ja venäjänvinttikoirat, juoksevat sunnuntai
na.
Maastojuoksu on ollut virallinen vinttikoirien rodun- 
omainen koe vuodesta 1988 lähtien. Kilpailussa tuo
maristo arvostelee koirien juoksusuoritukset viiden osa
tekijän perusteella. Ne ovat nopeus, innokkuus ja seu
raaminen, älykkyys ja ajotyöskentely, ketteryys ja kes
tävyys.

Vuonna 2004 talvimaastot järjestettiin Karkkilassa ja 
niihin osallistui 166 koiraa kahden päivän aikana.

Lisätietoja talvimaastoista löytyy intemet-osoitteesta 
www. sei. fi/~sbk/kutsut/tai vimaastot .html.

Keittiöremontti valmis!
Nuorisoseurantalon keittiöremontti on saatu päätökseen. 
Remontti saatiin toteutettua TE-keskuksen rahoituksen 
avulla. Kiitos kaikille suunnitteluun ja talkoisiin osal
listuneille kyläläisille! Remontti ei olisi ollut mahdol
linen ilman yhteistä työpanosta.

Nuorisoseuran johtokunta

Ohkolan Nuorisoseurantaloa vuokrataan

kokous-, harrastus- ja  juhlakäyttöön.

Tiedustelut ja  varaukset: 
talonhoitaja Helena Kukkola 040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.net
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VPK: n kuulumisia

Ohkolan VPK:n, Kellokosken VPK:n ja 
Mäntsälän SPR: n yhteisharjoitus 
Ohkolassa

“Harjoitushälytys auto-onnettomuus Eerola- 
Kortistontiellä, useita loukkaantuneita.”

Tämä viesti tuli tekstarina moneen kännykkään mar
raskuun perjantaina 12.11.klo 18.00.

Haijoitustilanteeksi oli lavastettu tapahtumaketju, jos
sa nuorisojoukko oli innostunut ajamaan pelto- 
autollaan rallia pienellä kylätiellä. Auto oli suistunut 
mutkassa tieltä katsomassa olleiden kavereiden päälle 
ja vieläpä syttynyt tuleen. Ikävänä seurauksena syntyi
hetkessä neljä välitöntä ensiapua vaativaa potilasta.....
yhdellä vuotava vatsavamma ja menee tajuttomaksi, 
toisella palovammoja, kolmannelta jäi käsi auton alle 
ja  lonkka murtui ja neljäs potilas puristuksissa autossa 
jalka murtuneena... Paikalle hälytettyjen yksiköiden 
jäsenet antoivat potilaille välittömän ensiavun, ja  suo
rittivat onnettomuustilanteen johtajan (Timo Äsh) käs
kystä kaikki välttämättömät toimet kuten auton katon 
irrottamisen ja stabiloinnin. Pelastustilanteessa kaikki 
voimat keskitettiin potilasturvallisuuteen ja siinä myös 
onnistuttiin.

Kuva: Eveliina Aalto 
Potilaan suojaus.

SPR:n yksikkö huolehti potilaiden siirrosta pois 
onnetto-muusalueelta ja valmistamisesta kuljetus- 
kuntoon... Harjoituksen jälkeen siirryttiin palaute
tilaisuuteen Ohkolan VPK:n tiloihin. Martan ja  Aijan 
huolehtiessa kahvituksesta, kertasi onnettomuus
tilanteen johtaja tapahtumien kulkua ja  sujuvuutta. 
Yleisesti todettiin, että opit olivat menneet perille, eikä 
toiminnassa ollut suurempaa huomautettavaa. Kiitok
set järjestelyistä päävastuussa olleille Evelle ja Juhalle 
ja tietysti kaikille osallistujille, erityisesti Kelliksen

VPK:n hyvin eläytyneille potilaille.
Kuva: Eveliina Aalto.
Potilaan hoito.

Lopuksi: Todellisuudessa vastaaviin tilanteisiin häly
tetään yleensä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vä
littömässä lähtövalmiudessa olevia sairaankuljetus- ja 
pelastusyksiköitä, mutta myös me vapaaehtoiset pyrim
me harjoittelemalla pitämään ensiapu- ja pelastustaidot 
hallinnassa.

Jaakko A.

VPK ja kyläläiset juhlatuulella

Palokuntien perinteisen pikkujoulun järjestää kukin 
VPK vuorollaan. Ohkolan isäntävuorolla v. 2004 eri 
seurat toimivat yhdessä jouluisen palokuntajuhlan jär
jestämisessä Ohkolan kyläläisille ja Mäntsälän kaikil
le palo-kunnille. Nuorisoseura järjesti tarjoilun ja oh
jelman perheen pienimmille. Kohokohta oli tietystikin 
ihan oikean Joulupukin vierailu.

Varttunut väki aloitti oman juhlansa jouluglögillä. 
Ohkolan VPK vastasi ruokapuolesta ja  palokunta- 
yhdistys juomatataijoilusta. Anneli Eerolan valmista
mat jouluherkut maistuivat meille kaikille. Ohjelma- 
puolesta huolehti ja  juontajana toimi Ohkolaan muut
tanut Kimmo Vehviläinen. Kaikki paikallaolijat osal
listuivat Mäntsälä-aiheiseen tietokilpailuun ja  Jukka 
Tapper toi kunniakkaasti voiton kotiin. Ohjelman lo
massa juhlaväki pääsi parketille sulattelemaan kink
kua ja sittenpä “Keijon kaunokaiset” yllättivät itämai
silla tansseillaan. Arpa-onnikin suosi muutamia ja meillä 
kaikilla oli niin mukavaa...

Aija Alanko
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Kylän seurojen uudet johtokunnat ja tulevaa toimintaa

Diakoniapiiri

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta

Pj. Lea Kotiluoto puh. 019- 6889 156 
Vpj. Tapani Rautasuo puh. 019- 6889 026 
Siht. Elma Ahtiainen puh. 019- 6889 114,
Liisa Hannula, Irja Kari, Ritva Koskinen, Satu Latos- 
tenmaa, Hilkka Rautasuo, Martta Suontaus, Keijo 
Säijälä, Kaija Tapper ja Kerttu Tapper.

Virsilauluillat

to 3.2. klo 18.30 Satuja Pentti Latostenmaalla 
(Tarmolankuja 14).

to 10.3. klo 18.30 Ilja Karilla (Ohkolantie 418). 

Eläkeläisten virkistyspäivät

Eläkeläisten virkistyspäivät joka kuukauden kolman
tena keskiviikkona 19.1., 16.2., 16.3. ja 20.4. klo 12- 
15 Ns-talolla. Kyytiä tarvitsevat voivat soittaa Ns-ta- 
lolle (puh. 019- 6889 240) virkistyspäivän aamuna klo 
8 lähtien. Ohjelmaa ja yhdessäoloa toiveiden mukaan. 
Ruokailu 4 euroa. Tervetuloa!

Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunta

Kokoonpano syksy 2004 - kevät 2005

Eskarit: Kielo Honkaniemi ja Karita Niklander
1. luokka: Minna Luoma-aho, Sari Ristinen ja Kielo 
Honkaniemi
2. luokka: Hanna Riissanen, Riitta Väänänen 
ja Mimmi (Ritva) Tervonen
3. luokka: Arto Hietanen ja Jukka Soijonen
4. luokka: Taija Lähin, Mervi Kulmala ja Johanna 
Tikkanen
5. luokka: Kirsi Autio
6. luokka: Sari Hämäläinen ja Heta Vasama 
1-2 pr: Sari Huuhtanen
3-6 pr: Sari Ristinen

Leffailta pe 21.1. klo 17-19 pienemmille ja klo 19- 
21 isommille Hyökännummen koululla. Elokuva 
ilmainen, kanttiini.

Hyökkishulinat su 13.2. klo 10-14 Hyökännummen 
koululla. Ohjelmassa ainakin luistelua, arpajaiset ja 
kanttiini.

Hyökäpartio

Hyökäpartion hallitus:

Lippukunnanjohtaja Arja Ylitalo 
Sihteeri Riitta Taari
Laumanjohtaja (Kotkat) Heimo Munukka, Iivo Koirikivi 

Vartionjohtajat:
Laiskiaiset: Antti Tikkanen, Jonathan Nissinen 
Muffinssit: Elisa Lindgren, Sabrina Granberg

Ryhmät jatkavat toimintaansa syksyiseen tapaan ja ai
koihin, ja  ovat valitettavasti tällä hetkellä täysiä. Toi
minnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Arjaan,
puh. 040 564 4053.

Kylätoimikunta

Ohkolan kylätoimikunta

Pj. Eira Andersson
puh. 040 831 5077, eiraandersson@ hotmail.com 
Laura Buttler, Juha Halme, Mika Ilkka, Tiina Lehto, 
Päivi Lindell, Tero Mäkelä, Lasse Peltoranta, Pia 
Ström, Juha Vainio ja Elina Vuori

Alkanut vuosi on kolmivuotiskauden viimeinen ja 
vaihto on tapahtunut yleensä keväällä. Kylän asioiden 
hoitamisesta kiinnostuneet henkilöt, ottakaa yhteyttä 
Eira Anderssoniin.

Maamiesseura

Ohkolan Maamiesseura

Pj. Jorma Friman puh. 019- 6889 246 tai 040 582 
9246 ja siht. Markku Rautasuo puh. 019- 6889 243 tai 
0400 884 514.

Maamiesseuran astiastoja vuokraa Satu Latosten- 
maa puh. 019- 6889 330 tai 040 581 8605.

Martat

Ohkolan Martat ry

Iija Hemmilä, puheenjohtaja
puh. 050 354 7965, email: iija.hemmila@pp.inet.fi

Pirjo Haapasaari, varapuheenjohtaja 
puh. 019- 6889 204

6

mailto:iija.hemmila@pp.inet.fi


Metsästysseura

Ohkolan Metsästysseura ry:n puheenjohtaja on 
Seppo Lepola puh. 040 553 7528.

Nuorisoseura

www.ohkolannuorisoseura.net
email: ohkolannuorisoseura@surfeu.fi

Johtokunta
Pj. Karita Laisi puh. 050 357 7243
Siht., rahastonhoit. Mikko Nieminen puh. 040 548
0078
Heli Allonen, Juha Halme, Tuula Heikkinen, Seija- 
Liisa Peltoranta, Seppo Savela ja Sirkku Vainio.

Nuorisoseurantalo
Seurataloa vuokrataan kokous-, harrastus- ja juhla- 
käyttöön. Talon vuokraus- ja siisteysasiat hoitaa 
talonhoitaja Helena Kukkola puh. 040 766 4539.

Sääntömääräinen vuosikokous ma 21.2. klo 19 Ns- 
talolla. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Lähde mukaan toimikuntiin!

Nuorisoseurassa toimii monia toimikuntia, jotka vas
taavat oman alansa toiminnasta sekä suunnittelusta.

Ravintolatoimikunnan kokous on to 20.1. klo 18 Ns- 
talolla. Myös uudet halukkaat ovat erittäin tervetulleita 
mukaan toimintaan, yhteyttä voi ottaa kokoonkutsu
jaan Helena Partaseen puh. 0500 460 779.

Nuorisoseuraan on perustettu myös järjestyksen- 
valvontatoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia 
järjestyksenvalvonnasta Nuorisoseuran tilaisuuksissa 
sekä vastata järjestyksenvalvonnan suunnitelusta ja ke
hittämisestä. Nuorisoseuran kautta on mahdollista päästä 
myös järjestyksenvalvojakoulutukseen, seura maksaa 
jäsenilleen puolet osallistumismaksusta. Koulutuksista 
saa tietoa seuran kotisivuilta. Kiinnostuneet, ottakaa 
yhteyttä kokoonkutsujaan Sisko Nikkiseen puh. 040 
709 3408.

Lue teatteritoiminnasta sivulta 9.

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Kevään harrastustoimintaa

SirkusKolan ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa sa
moilla ryhmillä kuin syksyllä. SirkusKolasta kiinnos
tuneet voivat ottaa yhteyttä Karita Laisiin. 
Tanssillinen voimistelu lapsille ja nuorille

Sunnuntaisin 23.1.- 10.4.2005 Ohkolan Ns-talolla 
(yht. 10 tuntia)

7-10 -vuotiaat klo 16-17 
11-15 -vuotiaat klo 17-18

Tunneilla kehitetään perusvoimistelutaitoa sekä 
liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Kurssille tulo ei edellytä 
aikaisempaa voimisteluharrastusta. Opettaja: Elina 
Kaasinen.
Osallistumismaksu sirkuslaisille ja jäsenille 10 €. 
Kurs-simaksu käteisellä ensimmäisellä kerralla. 
Ilmoittautumiset Karita Laisille puh. 050 357 7243 
pe 21.1. mennessä.

Tanssillinen aerobic aikuisille

Sunnuntaisin 23.1.-10.4. klo 18-19 
Ohkolan Ns-talolla (yht. 10 tuntia)

Tunti koostuu sekä aerobisesta että lihaskunto 
osuuksista. Opettaja: Elina Kaasinen.
Hinta: 15 € jäsenille ja  20 € ei jäsenille. Kurssimak
su käteisellä ensimmäisellä kerralla. Ilmoittautumiset 
Heli Alloselle puh. 040 763 8911 pe 21.1. mennessä.

Edustaj at luokittain:

1. luokka: Tuula Kankkunen ja Jouko Mikkonen
2. luokka: Minna Makkonen, Maija Vidqvist ja  Sirkka 
Valtonen
3. luokka: Hanna Tammi ja Arto Niemi
4. luokka: Anne Latostenmaa ja Eija Keski-Korpela
5. luokka: Jukka Matero ja Riitta Nordgren
6. luokka: Reetta Ekström ja Emma Kantanen

Ns. puheenjohtajana toimii 
Riitta Nordgren puh. 050 376 6428.

Sotta ja Pytty -konsertti on tulossa, mutta päivämäärä 
on vielä hieman auki, näillä näkymillä maaliskuussa. 
Ilmoitellaan sitten lähempänä koululaisten ja  seura- 
palstojen välityksellä.

Laskettelu- ja kylpyläreissu on myös suunnitteilla tal
ven ja kevään aikana tapahtuviksi.

Vuoden 2005 kyläkalenterin trikkikuva oli kesäkuun 
kuva ja vastauksia tulikin mukavasti. Yllätyspalkinnon 
( jota ei siis tiedä vielä kukaan) voitti Pirkka Matero. 
Onnea voittajalle!

Jatkuu sivulla 8.
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OKA

Ohkolan Oka:n johtokunta vuodelle 2005

Pj. Vesa Pirjola puh. 050 381 9234, vpj. Jussi Luhta- 
mäki
Jyrki Aronen, Auli Teppinen, Sampo Laisi, Päivi Lin
dell, Jorma Grönroos, sihteeri: Mirja Tuppurainen- 
Koirikivi, rahastonhoitaja Irene Saalamo.

Okan toimintaa

Perinteisen hiihtotavan mestaruudet ratkotaan to 
20.1. klo 18 Ohkolan Ns-talolla. Varapäivä 27.1.

(lumenpuute tai kova pakkanen) Pakkasraja -16C. 
Vapaan mestaruudet sekä sprintit helmi- maalis
kuussa. Päivät avoimet.
Vuosikokous huhtikuussa (pvm. seuraavassa kylä- 
lehdessä)

Hiihtolatu Ns-talolla on tätä kirjoitettaessa hiihtokun- 
nossa, vaikka kaikki valot eivät palakaan. Luistele
maan on päästy vasta parina päivänä. Toivottavasti jat
kossa saadaan pakkasia, jotta talviliikunnan 
suorittaminen omalla kylällä onnistuu.

VPK

Ohkolan VPK on valinnut syyskokouksessa 2004 
johtokunnan seuraavasti:

Puheenjohtaja Juha Halme puh. 0400 710 353, Jorma 
Friman, Tero Mäenpää, Rami Lindqvist, Jukka Vidgren, 
Jarmo Viinanen ja sihteeri Arja Alanko puh. 050 383 
8260.

Päällikkö: Jaakko Ahokas puh. 0400 438 531.

Muuta tiedotettavaa:
Haijoitusiltaa muutetaan koe-luontoisesti seuraavasti: 
TIISTAI PARITON VIIKKO, 4.1.; 18.1.; 1.2.; 15.2.; 1.3. 
jneja PARILLINEN MAANANTAI, 10.1.; 24.1.; 7.2. 
jne.

• savusukellustestit maaliskuussa = 2-3 kk 
aikaa hoitaa kroppa kuntoon!

® alkusammutuskoulutusta järjestetään tarvit
taessa kiinnostuneille.

• reserviläisiltä suunnitteilla
• VPK:n retki suunnitteilla
• tutustutaan alueen isoihin tuotanto- ja 

talous-rakennuksiin
• uudet jäsenet tervetulleita!!
• Muista testata palovaroittimesi säännöllisesti
• ”112 spray-sammuttimia” saatavana tallilta 

tai seuratalolta.

Viemärityöt loppusuoralla

Joraliitervehdys Sakari Kiviniemelle

Joulu alla kävi pieni joukko kylän yhteisöjen edustajia 
ja  muuten asiassa aloitteellisia kyläläisiä viemässä 
joulutervehdyksen Sakari Kiviniemelle. Kyseinen mies
hän on toista vuotta tehnyt aliurakoitsijana vesi- 
rakennustöitä kylällä. Hän oh lähdössä jouluviettoon 
perheensä luo pohjoiseen, joten joululauluin ja pienen 
lahjapaketin myötä kiiteltiin hyvin tehdystä työstä ja 
toivoteltiin takaisin viimeistelytöihin.

Kunnalta odoteltuja harjakaisia vietetään kuuleman mu
kaan sitten kun työmaa virallisesta luovutetaan.

Eira Andersson

Ilmoituksia

(c^joukm  aika oh i on, koittaa a rk i Tolkuton. 
Olkaan eipä kuolia ¿ukiltaan 
taas kelm ikm issa uudestaan...

^em eluloa 26.2.2005 
Okkolan <3? A/s-talolle klo 78.00 alkaen 

Vietetään yItkiessä iloinen ilta !

7945 <3pei¿a-¿¿!iisa ¿keltom r/la 2005

J¿?ak¿atoiPomw m ulla on, 
ta lo tam m a ¿o täynnä on.

(3>Mun m ie li tekee matkustaa 
ta i km/fussa itseäni liottaa.

(3$ iis lipas eteisessä o&ottaa...

Onnea Annalle ja Jukalla 
poikavauvan johdosta!

terveisin Ystävät Nuorisoseurasta

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki



Ohkolaan tulossa huima teatterivuosi

Kansainvälinen KARHU -festivaali 
18.-19.3.2005

Ohkolan Nuorisoseura on mukana kansainvälisessä 
teatterifestivaalissa, j oka on rakennettu Anton Tsehovin 
pienoisnäytelmän Karhun ympärille. Idean kansainvä
liselle yhteistyöprojektille esitti alunperin Liettuan har
rastajateatteriliiton  puheenjohtaja Danute 
Vaigauskaute. Pitkän suunnittelun jälkeen festivaali- 
kiertue on nyt totta, ja Suomen festivaali järjestetään 
maaliskuun 18.-19. päivänä Ohkolan Nuorisoseuran
talolla.

Maaliskuussa Ohkolassa nähdään viisi erikielistä ja eri
laista tulkintaa Anton Tsehovin Karhusta, kun teatteri
ryhmät Ruotsista, Noijasta, Liettuasta ja  Latviasta saa
puvat vieraiksemme. Yleisölle on siis luvassa monen
laisia teatterielämyksiä. Ohkolalainen ohjaaja, drama
turgi Laura Buttler johdattaa festivaaliyleisön Anton 
Tsehovin maailmaan, ja myös alustukset ovat usealla 
eri kielellä.

Karhu on suuria tunteita täynnä oleva näytelmä, jossa 
tasa-arvo, sovinismi ja ihmisten välinen jännite ovat 
keskeisiä elementtejä. Ohkolan Nuorisoseuran näytel
män on ohjannut Olli Hannula, ja  rooleissa nähdään 
ohjaajan lisäksi Minna Linna ja Markku Aunola.

Ohkolan Teatteri 

Kansainvälinen
KARHU -festivaali 18.-19.3.2005

Ohkolan Nuorisoseurantalolla

pe 18.3. klo 19 Alustus, Laura Buttler 
Karhu, Ohkolan Ns

Venäläinen iltapala 
Karhu, Spegel Teatern, Ruotsi

la 19.3. klo 14 Alustus, Laura Buttler 
Karhu, Ohkolan Ns
Karhu, Youth Theatre “Winnie”, Latvia 

Lounas
klo 17 Alustus, Laura Buttler

Karhu, Jazzäteater, Noija 
Karhu, Lietuvos Zinios, Liettua

Liput: pe 10 €, la 10 €  puolipäivä tai 15 € koko 
päivä. Ryhmäalennus -10 %

Tiedustelut j a lippuvaraukset:
050 435 6330 tai ohkolanteatteri@luukku.com

www.ohkolannuorisoseura.net

Suomenkielisen Karhun muut esitykset

Ohkolan Nuorisoseura on esittänyt Anton Tsehovin Kar
hua aikaisemmin vuonna 1966 ja keväällä 2003. Vuon
na 1966 sen ohjasi Olli Hannula, joka myös näytteli 
palvelija Lukan roolin - aivan kuten nytkin. Suomen
kielistä Karhua on mahdollisuus nähdä vielä kansain
välisen festivaalin jälkeen kaksi kertaa.

Ohkolan Teatteri

Anton Tsehovin KARHU
Ohj. Olli Hannula

to 31.3. klo 19 ja pe 1.4. klo 19
Ohkolan Nuorisoseurantalolla

Liput: 10 € (sis. venäläisen iltapalan)

Tiedustelut ja lippuvaraukset:
050 435 6330 tai ohkolanteatteri@luukku.com

Myös tilausnäytöksiä ryhmille. 
www .ohkolannuorisoseura.net

Uusi ohjaajakasvo: Ari Lehdoin debyytti- 
ohjaus huhtikuussa

Ari Lehto, 48 v., kolmen tyttären isä, asuu Ohkolan 
Sepänmäessä. Vuodesta 1981 lähtien Ari on näytellyt 
sekä Nuorisoseurantalolla että Öljymäellä. Viime tal
ven Tsehov-illoissa hän näytteli Kosinnan Lopachinia.

Liitytkö nyt Ohkolan ohjaajakaartiin? -  Katsotaan nyt 
miten tässä menee... tämähän on jonkinlainen ’’opinnäy
te”. Jos kaikki nyt menee niin kuin haluan, niin silloin 
tietenkin itseluottamus kasvaa. On helpompi aloittaa oh
jaajana sisätiloissa, oppia hallitsemaan näyttämötila ja 
pienellä porukalla ’’hallitsemaan” näyttelijät. Sen jälkeen 
voisi uskaltautua Öljymäen suurelle näyttämölle...

Miltä nyt tuntuu ohjaajana oleminen? -  Mukavalta, lei
vältä, tähän mennessä jopa helpolta.

Helpolta? -  Teksti on niin hyvä, ja näyttelijät tekevät 
niin paljon, tarjoavat niin paljon. Tiedän, että tästä voi 
vielä tulla vaikeatakin, mutta juuri nyt kaikki tuntuu 
loksahtavan paikoilleen. Tekstin lyhentäminen tosin oli 
vaikeata.. Ohjaajana oleminen ei minulla koskaan ole 
ollut tavoitteena, mutta jo vuosia sitten minulle ensim
mäistä kertaa sanottiin, että ’’kokeile”. Asia on jäänyt 
itämään ja nyt olen tässä. -  Olen oikeasti ylpeä itsestä
ni, että ohjaajana olen pysynyt salin puolella, että olen
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sanoin pystynyt kertomaan mitä ajan takaa, mihin py
rin.

Peukalo-Liisa Nukketeatteri 
Sinisessä Myllyssä

Mihin pyrit Mika Waltarin näytelmällä ’’Gabriel, tule 
takaisin”? Mistä mielestäsi näytelmä kertoo? -  Ihmi
sen turhamaisuudesta. Uskotaan sanoja, sanoja, sano
ja, koska halutaan uskoa. Tässä meillä on nimihenkilö, 
joka käyttää tätä hyväkseen. Gabriel -  en tiedä miksi 
hänestä on tullut pesunkestävä huijari, mutta hän on 
selvästi päättänyt päästä elämästä helpolla..., elää omal
la tavallaan kuin viimeistä päivää.

Miten päädyit tähän tekstiin? -  Vuoden verran olen ha
kenut näytelmää, joka olisi ’’kolahtanut”. Gabrielin luin 
ensimmäiseksi, sen jälkeen luin noin 70 tekstiä, mutta 
ajatukset palasivat aina välillä tähän Waltarin tekstiin, 
ja tähän myös päädyin. Yksi syy on varmaan myös se, 
että itse joskus halusin näytellä Gabrielin roolin.

Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä Ohkolassa saa ensi- 
iltansa pikkuruisen tytön selviytymistarina. Esitys on 
suunnattu lapsille, mutta arvaan aikuistenkin nauttivan 
sadusta, missä on kauneutta, jännitystä, runsaasti tapah
tumia ja onnellinen loppu.

H.C. Andersenin syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta 
ja  juhlavuoden kunniaksi voi nukketeatterissa seurata 
miten Peukalo-Liisa syntyy kukasta, joutuu ensin sam
makoiden ja sitten turhaan ryöstämäksi. Myös vanha, 
sokea myyrä haluaisi tytön vaimokseen. Mutta kun hätä 
on suurin on apukin lähellä, milloin kalan, milloin per
hosen, milloin taas hiirimuorin ja pääskysen hahmossa. 
Luonto tarjoaa aurinkoa, sadetta ja tähtiöitä tytön mat
kalla jokea pitkin perhosen vetämällä lumpeenlehdellä.

Milloin haijoitukset alkoivat? -  Marraskuussa, jonka 
jälkeen olemme kerran, pari viikossa harjoitelleet. Kaik
ki on mennyt hyvin, näyttelijät ovat koko ajan valmii
ta pistämään itsensä likoon, nyt odotan sitä hetkeä kun 
plarit lentävät nurkkaan, vasta ilman käsissä olevia teks
tejä pääsee näyttelemään.

Aria haastatteli Laura Buttler

Ohkolan Teatteri 

Mika Waltarin
GABRIEL tele takaisin

Ohj. Ari Lehto

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat pieneen 
radanvarsikaupunkiin keväällä lehtien puhkeami

sen aikaan. Vanhapiikasisarukset yrittävät 
kasvattaa omille jaloilleen pyrkivää sisarentytärtä 

Railia. Kutsuttuna paikalle saapuu myös 
johtaja Gabriel Lindström...

ENSI-ILTA la 9.4. Mo 19
su 10.4. klo 16 
ke 20.4. klo 19 
su 24.4. klo 16 
to 5.5. klo 16 
pe 6.5. klo 19

Liput: 10 €
Ryhmäalennus -10 %

Tiedustelut j a lippuvaraukset:
050 435 6330 tai ohkoIanteatteri@luukku.com

ww w .ohkolannuorisoseura.net

Lähde sinäkin mukaan.

Ensi-ilta on Kukanpäivän aattona 12.5.2005 klo 18. 
Kukanpäivän aamuna klo 10 on seuraava esitys ja sit
ten torstaisin ja sunnuntaisin klo 18 aina 12.6. saakka. 
Näiden lisäksi on mahdollisuus tilausnäytölcsiin ryh
mille. Myös näytelmät Bengt ja  Beata -  Kosiomatka 
keskiajalla ja Koillisväylän purjehdus suomeksi tai ruot
siksi ovat tilattavissa. Tervetuloa!

Tuula Bläfield

Nukketeatteri Sininen Mylly

PEUKALO-LIISA

Ensi-ilta to 12.5. Mo 18
pe 13.5. klo 10 
to 19.5. klo 18 
su 22.5. klo 18 
to 26.5. klo 18

su 29.5. Ido 18 
to 2.6. klo 18 
su 5.6. klo 18 
to 9.6. klo 18 
su 12.6. klo 18

Esityksen kesto n. Vi tuntia.
Liput: 7 € / 5 €.

Myös tilausnäytöksiä ryhmille.

Tiedustelut:
Nukketeatteritirehtööri Tuula Bläfield, 

Nukketeatteri Sininen Mylly, Ohkolantie 490, 
04530 Ohkola. Puh. 019- 6889 211, 040 717 

9938. Email:
nukketeatteri, sininenmylly@msoynet.com 

www.mantsala.fi/tapahtumat/nukketeatteri.htm 
Ajo-ohje www-sivulla.
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Ohkolan Teatteri

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU 
ja Rubensin veljekset

Ohj. Markku Hyvönen
Käsikirjoitus: Sinikka Nopola ja Tiina Nopola

Öljymäen kesäteatterissa 

ENSI-ILTA la 16.7. klo 18

su 17.7. klo 16 
ke 20.7. klo 18 
la 23.7. klo 18 
su 24.7. klo 16 
ke 27.7. klo 18 
to 28.7. klo 18 
su 31.7. klo 16

ke 10.8. klo 18 
to 11.8. klo 18 
su 14.8. klo 16 
to 18.8. klo 14 
pe 19.8. klo 14 
pe 19.8. klo 18 
su 21.8. klo 16

Liput: 12 €/ 6 €
Ryhmäalennus - 10%

Tiedustelut ja lippuvaraukset:
050 435 6330 tai ohkolanteatteri@luukku.com

www .ohkolannuorisoseura.net

Kuva: Heli Allonen
Nukketeatteritirehtööri tekemässä Peukalo-Liisa 
-nukkea.

Suurennuslasin alla Heinähatun ja 
Vilttitossun ohjaaja -  Markku Hyvönen

”Mä taidan tietää hyvä ohjaajan”, sanoi Heikki Simolin 
kerran lokakuussa, kun suunnittelimme vuoden 2005 
teatteria. Heikin tuntemaan hyvään ohjaajaan ei ollut 
helppo saada yhteyttä, sillä Markku harjoitteli KUT:n 
Piinaan, samalla kuin menestynyt Kuka pelkää Virgi
nia JVoolfia?- näytelmä aloitti toisen esityskautensa Jär
venpäässä. Monen ohlcolalaisen nuoren perheen tavoin 
hänellä oli lisäksi ’’jouluksi uuteen kotiin” -projekti, 
joka täyttyikin marraskuun lopulla. Uusi oma koti si
jaitsee Hyökännummella.

Hyvösen perheeseen kuuluu kolme lasta, Minttu, Pinja 
ja Romeo. Vaimo Mia Hyvönen on kuvataitelija ja val
mistautuu parhaillaan helmikuussa Helsingissä Pino- 
maan galleriassa pidettävään näyttelyynsä. Perhe viih
tyy hyvin Ohkolassa, maallemuutto on ollut pitkäai
kainen haave.

Markku Hyvönen on näytellyt mm. Jyväskylän kau
pungin teatterissa ja vuodesta 2000 hän on ollut freelan
cerina. Markku on tehnyt komediaa ja  draamaa, 
ohjauksia TV-saijoihin, opettanut ilmaisutaitoa ja  näyt
telem istä eri kouluissa sekä pitänyt yrityksille 
esiintymiskoulutuksia. Tällä hetkellä Markku näytte
lee KUT:n Piinassa ja Kulta-ajassa, nyt harjoituksen 
alla on Mika Nuojuan ohjaama Mummon saappaissa 
soi fox. Ensi kesänä hänet nähdään Krapilla Tulitikkuja 
lainaamassa näytelmässä. Kiihkeästä tahdista huoli
matta Heinähatun ja Vilttitossun ohjaaja on innostunut 
ja innostava. Niin, onneksi siis yhteys saatiin ja  Mar
kun kanssa työskentelemään pääsevät aloittavat näy
telmän harjoitukset tammikuun lopussa. Uusi ihminen 
tuo tuoretta virtaa ja porukka oppii varmasti uutta.

Nopoloiden kirjat mielletään lasten kirjallisuudeksi - 
ne sopivat erittäin hyvin myös aikuisille. ’’Näytelmä on 
hauska ja koskettava koko perheelle, se sopii kaiken 
ikäisille”, sanoo Markku.

Karita Laisi

Olli Hannulan teatteriuram 
50-vuotisjuhlanäyielmä

Marraskuussa ensi-iltansa saa Laura Buttlerin ohjaama 
Luulosairas, jonka on kirjoittanut Moliere 1600-luvul- 
la. Näytelmällä juhlistetaan Olli Hannulan 50 hurjaa 
vuotta Ohkolan näyttämöillä. Ensimmäisen kerran Olli 
nähtiin vuonna 1955 Nuorisoseurantalolla näytelmäs
sä Hormonit hallitsevat. 50 vuoden aikana Olli on ollut 
poissa ainoastaan kahdesta Öljymäen produktiosta, 
muissa hän on joko näytellyt, ohjannut tai tehnyt mo
lempia. Syksyllä nähtävän näytelmän, Luulosairas, on 
valinnut juhlakalu itse.

Ohkolan Teatteri

Molieren LUULOSAIRAS

Ohj. Laura Buttler 

Ensi-ilta marraskuussa. 

www.ohkolannuorisoseura.net
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Metsästysseura

Havaintoja peltopyistä?

Metsästysseura istutti yhteistyössä muutaman muun 
jäijestön kanssa kylän peltoaukealle peltopyitä muuta
mia vuosia sitten. Peltopyyt olivat tätä ennen tyystin 
kaikonneet niin Ohkolan kuin muidenkin lähiseutujen 
peltoaukeilta. Istutusten tarkoituksena oli elvyttää kan

ta uudelleen. Istutus
ten jälkeen on 
peltopyistä tehty ha
vaintoja useana talve
na, mikä antaa aihetta 
toivoon, että tämä 
peltoaukeiden vaati
maton mutta vireä ka
nalintu olisi palannut 
pysyvästi kylään.

Peltopyy on pääväri- 
tykseltään harmaa, 

rus-keapäinen, fasaania selvästi pienem pi (ko
konaispituus n. 30 cm) lintu, jolla on rinnassa ruskea 
alaspäin suuntautuva kaarikuvio. Metsästysseura pyy
tää kyläläisiä ilmoittamaan mahdollisista peltopyy- 
havainnoista, ilmoituksen voi tehdä kenelle tahansa 
seuran jäsenelle tai allekirjoittaneelle. Peltopyy on 
Ohkolassa rauhoitettu lintu.

Syksyn hirvijahti onnistui kohtuullisesti, kaikki haetut 
luvat saatiin käytettyä ja hirvikanta harvennettua lä
hemmäs tavoitetasoa. Alueellamme sattui myös muuta
mia hirvikolareita, joiden johdosta kanta myös väheni. 
Jahdin jälkeisten havaintojen mukaa hirviä on edel
leen kylän joka kantilla. Peura- ja kaurisjahti jatkuu 
tammikuun loppuun saakka.

tyi pari vuotta sitten kuumana käyneeseen hankkee
seen sijoittaa Malmin lentokentän korvaava uusi len
tokenttä Hirvihaaran puolelle välittömästi kylämme 
rajan pohjoispuolelle. Tämä hankehan hautautui nyt 
päättyneenä vuonna lopullisesti, kun Uudenmaan 
maakuntakaava vahvistettiin ja  lentokenttävaraus jäi 
Mäntsälästä pois. Mäntsälän kunnanvaltuustolle on 
mieluisaa antaa kiitosta siitä, että se otti kenttä- 
hankkeeseen kielteisen kannan jo keväällä 2003 -  näin 
siis metson kannalta ajateltuna. Metso on rauhoitettu 
lintu.

Lentokenttähanketta aiemmin metsästysseura otti kan
taa oikoradan sijoittamisvaihtoehtoihin. Alkuperäis- 
suunnitelmissahan oli jopa kolme sellaista vaihtoeh
toa, jo issa  uusi rata olikin kulkenut kylän 
luoteispuolitse kylän keskustan ja Metsäkulman väli
sessä maastossa. Myös tässä ratahankkeessa metsästys
seura kiinnitti viranomaisten huomiota siihen, että uu
sia melureittejä ei saisi rakentaa, jotta metson elin- ja 
lisääntymisympäristöt saataisiin edes jotenkin säilytet
tyä. Uusi rata onkin nyt rakenteilla paikkaan, jota voi 
metson kannalta pitää optimaalisena.

Uusi vuosi on käynnistynyt ja kalenterin mukainen tal
vi alkaa olla puolessa välissä. Ensi kuussa tulevat jo 
ensimmäiset muuttolinnut etelärannikolle. Kevät on 
edessä!

Tero Rantanen
Puh. 0500 868 649
email: tero.rantanen@kolumbus.fi

Kylän keskustaan on pesiytynyt varsin runsas naakka- 
yhdyskunta. Naakka viihtyy asumusten piirissä, se ei 
ole metsien lintu. Vastaavaa naakkaesiintymää ei ky
lässä tietämän mukaan ole aiemmin ollut. Naakan käyt
täytymisestä tiedetään toki paljon mutta metsästysseura 
on kiinnostunut kyläläisten havainnoista mm. sen suh
teen, miten naakat käyttäytyvät toisia lintulajeja koh
taan ja missä naakat pesivät.

Metsästysseura on useassa eri yhteydessä ottanut kan
taa metsiemme suurimman kanalinnun, metson elinym
päristön säilymiseksi. Viimeisin ponnistuksemme liit-
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Hyökännummen koulun 
vanfaemp aintoimikunta

Hyökännummen vanhempain 
toimikunnan kuulumiset

Toimikunta kokoontui heti ensimmäisellä kouluvii
kolla, eli torstaina 13.1. Näin pääsi kevätlukukausi 
pyörähtämään alkuun. Jo ennen vuoden loppua pää
tettiin, että suuren suosion saanut elokuvailta uusitaan 
perjantaina 21.1. Se on tarkoitettu muillekin, kuin 
Hyökännummen koulun lapsille ja  tietenkin kaikkien 
uskotaan käyttäytyvän siellä asiallisesti. Ilta on jaettu 
kahteen osaan; ensin pienemmille tarkoitettu suomek
si puhuttu Karhuveljeni Koda ilmestyy valkokankaal
le klo 17-19 ja  isommille Karvinen tekstitettynä 19- 
21. Elokuviin on vapaa pääsy ja kanttiini popparei- 
neen, karkkeineen ja  mehuineen palvelee ennen esi
tyksiä.

Hyökkishulinat jäljestetään 13.2. sunnuntaina klo 10- 
14 Hyökännummen koulun alueella. Sään salliessa on 
rusettiluistelua ja talviliikuntaa. Vaikka sää olisi huo
nompikin, aina on kahvio, makkaranpaistoa ja  arpajai
set. Ohjelma jäi vielä hienosäätöä vaille, eli myöhem
min selviää, josko paikalle tulisi heppakin.

Maaliskuussa mietimme järjestettävän jotain mukavaa 
lapsille, sitähän varten tässä aherretaan kovasti. Sekin 
on suunnitteluasteella, mutta jotain taikurin ja  nukke
teatterin väliltä. Myyjäisiä ei ainakaan perinteisessä 
muodossa järjestetä, mahdollisesti jotain pienimuo
toista luokkatoimilomnille.

Huhtikuussa on tulossa kahvikonsertti, joka on opet
tajilla suunnitteilla. Toisin sanoen opettajat vastaavat 
ohjelman sisällöstä ja toimikunta hoitaa kahvituksen. 
Siitä myöhemmin lisää. Hiihtolomaviiltkohan on hel
mikuussa vko 8 ja sitä ennen tapaamme varmasti 
Hyökkishulinoissa. Toivotan teidät kaikki sinne terve
tulleiksi viettämään mukavaa talvista päivää. Minä 
ainakin uskon, että siihen mennessä saamme oikean 
talven, pakko olla pari päivää ilman vesisadettakin...!

Omasta ja toimikunnan puolesta haluan toivottaa teil
le kaikille oikein hyvää kuluvaa vuotta. Vaikka vuosi 
alkoikin synkissä merkeissä Aasian katastrofin vuok
si, on katseet suunnattava eteenpäin.

Kielo Honkaniemi

Ohkolan koulun 
vantiempaintoimikunta

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Syksy jatkuu näimmä vielä tämänkin vuoden puolella, 
vaikka kalenteri kertoo meidän viettävän sitä parhainta 
talvea. Mutta ei anneta sen tehdä elämästämme pimeetä 
vaan yritetään löytää valonpilklcuja arkeen ja 
pyhään.Touhua ja toimintaa tällä kylällä kyllä riittää, 
mutta toimikunta yrittää silti saada oman kortensa tuotua 
kekoon.

Yllätys toimikunnalle ja koululle oh aikamoinen kun 
saimme paikallislehdestä lukea että ekaluokkalaisille 
tullaan jakamaan ilmaiseksi heijastehivit. Juuri kun luu
limme saavamme jotain pitkään odotettua hyvää ja 
tarpeellista aikaiseksi, otimme tämän tiedon vastaan 
sekavin tuntein. Mutta hyvä kuitenkin näin ja kiitollisia 
olemme. Ne ekaluokkalaiset, jotka ottivat toimikunnan 
oman heijasteliivin 10 €  panttia vastaan, voisivat palaut
taa liivin koululle ja saavat pantin takaisin. 2-3 luokkalai
set saavat liivin 10 €  pantilla. Liivejä ei ainakaan tänä 
keväänä myydä. Liivit ovat koulun ja ostettu sillä mielel
lä ettei uusia tarvitse ostaa moneen vuoteen.

Urheiluvälineiden ja lasten vaatteiden ja tarvikkeiden 
(ym.) kirpputori oli koululla 21.11. 3 tuntia oli turhan 
pitkä aika, koska asiakkaita riitti vain 11/2 tunniksi. 
Jokainen pöytä sai jotain myytyä, mutta enemmänkin 
olisi mahtunut ostajia. Kirppispöytiä oli sali täynnä.

Kyläkalenterit ovat tehneet hyvin kauppaansa! Tänä 
vuonnakin eniten myi neiti, jonka sukunimi on Lindell. 
Heidi pisti “vaatimattomat” 200 kalenteria rahoiksi. 
Mukavat rahat 3 luokkalaiselle; 1x200 = 200 euroa! 
Kiitos Heidille!

Toiseksi eniten myi Laura Kolari (95 kpl) ja kolmanneksi 
Janika Koivu (50 kpl). Toimikunta harldtsee tulevassa 
kokouksessaan, jos niin miten heitä kiitetään vielä 
erikseen toimikunnan puolesta. Kalenterissa oli yksi 
trikkikuva ja kaikki saivat päätellä minkä kuun kuva se 
oh. Oikea vastaus on KESÄKUUN kuva. Arvauksia oli 
melkein joka kuulle (yhteensä 76 ) ja oikein arvanneiden 
kesken arvottiin voittaja, hän on PIRKKA MATERO! 
Onnea Pirkalle! Se mitä Pirkka voitti on vielä yllätys. Sitä 
ei tiedä kukaan ennen kuin toimikunta on sen kokouk
sessaan päättänyt.

Koulukiusaamista käsittelevä ilta on edelleen suunnit
teilla, asiaa ei ole unohdettu. Laskettelu ja kylpylä 
reissut tehdään talven ja kevään aikana (säävaraus, siis 
laskettelun osalta). Näistä asioista tieto leviää koulun 
kautta. Sotta ja Pytty- konsertti tulossa myös huhtikuun 
alkupuolella. Liput myydään oppilaiden kautta ja pieni 
määrä myös ovelta. Opettajia muistimme kahvipaketilla, 
suklaalla ja hernekeitolla. Talvea odotellen, näihin aa
toksiin ja sateisiin, toimikunnan pistä

Riitta Nordgren 050 376 6428
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Lukijan kynästä

Kylätapahtumista

Ohkola kasvaa ja  laajenee. Laajenemisen mukana myös 
erilaiset tapahtumat lisääntyvät. Aktiivisesti toimivat 
yhdistykset valitettavasti järjestävät tilaisuuksia myös 
päällekkäin tai melko lähekkäin. Muutama vuosi sitten 
meidän oli helppo olla yhteyksissä vain Sinaan, joka 
pystyi yhdessä yhdistysten puuhaihmisten kanssa 
järjestelemään tapahtumien sijoittelua kalenterissa so
piviin “koloihin”.

Nyt olisi myös varmasti aihetta keskustella mahdolli
suuksista järjestää eri tapahtumia eri viikoille. Onhan 
joukossamme niitäkin, jotka haluavat olla mukana lähes 
jokaisessa kylätapahtumassa (pois lukien todennäköi
sesti vuosikokoukset).

Ehkä tämä asia hoituu kuluvan vuoden aikana kuntoon, 
jos kylästä löytyy vapaaehtoinen, jolla olisi intoa jäljes
tää tapahtumakalenteri. Henkilö voisi olla johto- tai toi
mikuntien ulkopuolinen, niin se ei olisi “lisärasite”.

Ajatuksia heitteli Vesa P.

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus

Kylämittakaavassakin on paljon pieniä ja isoja asioi
ta. Pienet asiat on yksinkertaisempi hoitaa...tai aina
kin niin luulisi.

Vesijohtotyöstä

Kylätiellä lenkkeillessäni ajattelin, että vesijohtotyö 
on iso työ, mutta siihenkin liittyy monia pieniä yksi
tyiskohtia: Pienemmällä työllä olisi päästy jos runko- 
putki olisi rakennettu pellolle puutarhojen sijasta. 
Luistinradan jäädytys piti tulla helpommaksi, mutta 
jos vettä ei voidakaan käyttää, kun puuttuu mittari? 
Mikä on koulun porakaivon käyttötarkoitus? Tässä 
isossa työssä on monesti putkahtanut pintaan, että 
suunnitelma on tehty kehnosti. “Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty” -  sanonta on niin viisas neuvo.

Kevyenliikenteenväylä

Kevyenliikenteenväylä on myös iso asia, maksaakin 
paljon. Sen tarpeellisuus on kiistaton. Vuodenvaihteen 
aikaan kantautui jälleen tieto, ettei työ alkaisi vielä
kään! Tämän ikuisuushankkeen kanssa kansalaisaktii
visuus alkaa jo olla loppuun kulutettu...löytyykö vie
lä uutta voimaa!?

Linj a-autokatoksista

Ankean näköiset linja-autopysäkkikatokset ovat saa
neet kylässämme taiteilijat liikkeelle. Ikävä kyllä teok

siin, ei ole laitettu signeerauksia. Heitänkin ideana, 
että jospa katoksia kaunistettaisiin ihan luvan kanssa. 
Vaikkapa se joukko, joka pysäkkiä käyttää päivittäin, 
koristaisi oman katoksen jonkin yhteisesti sovitun tee
man mukaan. Taidekilpailukin voisi tuosta syntyä. Tie
laitos kaiketi omistaa katokset, joten tarvittavat luvat 
asia myös vaatisi. Innostuiko joku?

Vaarallisia puita

Airiston mutkassa on muutama todella vaarallisen laho 
puu. Kylätoimikunta on asiasta tehnyt ilmoituksia kun
nan tiemestarille. Puiden hallittu kaataminen vaatii vi
ranomaistyötä, koska sähkö/ puhelinlangat, rakennuk
set ja yleinen tie on vaarallisten puiden välittömässä 
läheisyydessä. Toivottavasti asian hallittu hoitaminen 
tapahtuu ennen, kun luonto näyttää voimansa.

Yläasteelle sijoittaminen

Joulukuussa sivistyslautakunta teki päätöksen, jossa 
päätettiin oppilaaksi ottoalueet. Ennen Ohkolan kou
lussa teetettiin ennakkokysely, jossa kysyttiin oppi
laan ja  perheen toivetta. Valittavina oli Ehnroosin - tai 
Riihenmäen yläaste. Molemmat ovat erittäin hyviä 
kouluja. Koulut ovat kuitenkin profiloituneet monella 
tavoin erilaisiksi, joka on hyvä asia ja siksi valinnan
vapaus olisikin tarpeen. Tehdyn päätöksen mukaisesti 
Ohkolan koulusta jatkossa mentäisiin automaattisesti 
Ehnroosin koululle, poikkeuksena vain kielivalinnat. 
Mielestäni tämän päätöksen perusteet ovat pitämättö- 
mät ja  kaventavat käskytyksellään neuvottelevaa de
mokratiaa. Tilanahtaus on huono peruste, koska kaik
ki lapset pitää kuitenkin yläastelle sijoittaa. Mitä miel
tä muut olette?

Sepän Soitto 20-22.5.2005 Mäntsälässä 
ja Sepänmäen museoalueella

Uusmaalainen kansantanssi- ja -musiikkijuhla on saa
nut uusia voimia järjestelykoneistoon. Talkooväkeä 
tarvitaan monenlaisiin järjestelyihin. Ohkolan seuroi
hin tulee varmasti myös työapupyyntöjä, joten olem
mehan valmiita yhteistyöhön!

Teatteri tiedottamiselle kiitos

Oli mukava lukea edellisestä kylälehdestä, että ensike
sän näytelmään Heinähattu ja Vilttitossu etsitään näyt
telijöitä. Kun asia on julkisesti ilmoitettu, kaikki haluk
kaat ovat samalla lähtöviivalla. Hienoa! Juuri tähän asi
aanhan Mökin Muija aikoinaan otti kantaa ja syntyi 
aika mylläkkä.. .jota ei vieläkään ole oikein selvitetty, 
kun samanaikaisesti kylälehti potee tekijävajetta. 
Oppia ikä kaikki!

Eija Hynninen p.050-5939683
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KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. »19- 6889150

KOULUTETTU
K IR O PR A K T IK K O  SA M PO  L A ISI D X

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)

PUH. (019) 6871 513
Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

P A R TU R I-K A M P A A M O Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne.

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

Into 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.

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa

Keskustie 12 
04600 Mäntsälä 
Puh. 019-688 1564 
Fax. 019-687 3683
www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

TILATAKSI 8H
P A S I V A L O

Ohkola-Jokelanseutu

GSM  0400 217 505

KAUNEUSHOITOLA KELLOKOSKELLA

SKY - Kosmetologi, meikkaaja, maskeeraaja 

INNA MIETTUNEN  
Kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalohoidot jne.

Käytettävissä myös solarium 
Maskeeraukset, häämeikit ja kampaukset, 

tyyliohjausta
Ajanvaraukset 040 560 7496

Vanha Valtatie 206 04500 KELLOKOSKI

f TAKSI\ □Qkka Jovenera
OHKOLÄ

1 + 8
henkilön

out©

” <oi9, 6889 140
0400 304 676\ ______________________________ /

Koski kello Oy
04500  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

http://www.lahivakuutus.fi/keskiuusimaa

