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Pääkirjoitus

Tämä on odotusten aikaa... odotan keväthankia, niitä kunnon ko
via jolloin ilman luistimia jalassa voin lähteä pelloille liitelemään... 
odotan, seuraan silmä tarkkana kinosta tallin katolla: milloin se 
romahtaa maahan? Milloin räystään jääpuikosta irtautuu vesipisara? 
Milloin yöt lämpenevät? Milloin tulee kevät!

Ja odotan jännittyneenä “Gabrielin” ensi-iltaa. Yhtä jännittyneenä 
odotan sitä päivää, jolloin Ohkolan osayleiskaava on lähtö
kuopissaan.. Minkälaista tulevaisuutta kylällemme aiotaan? Pitäi
sikö meidän itse ajoissa ottaa kantaa? Kokoontua, keskustella, 
mahdollisesti jopa päättää, mihin suuntaan ME haluamme, että 
kylämme kehittyy? Olisiko jonkinlaisen kyläkokouksen paikka? 
Niin, siis “jonkinlaisen”.. Miten me muuten saisimme tietää mitä 
ajatuksia liikkuu? Kyläsanomistakin kyllä löytyy tilaa. Ideoille, 
mielipiteille. Keskustelu kylämme tulevaisuudesta pitäisi saada alul
le, ennen kuin muut päättävät puolestamme!

Kyläsanomien toimittaja-ja taittajajoukko on kasvanut! Tässä nu
merossa Satuja David esittäytyvät. Tervetuloa!

Hyvää kevättalvea kaikille lukijoille, minä lähden hiihtämään!

Laura

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2005 (aineisto toimitettava 30.4.2005 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 
Hyölcännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Satu Latostenmaa Ohkolan 
Diakonia- ja lähetystoimikunnasta ja  Maamiesseurasta, Riitta Nordgren Ohkolan koulu n vanhempaintoimikunnasta, 
Vesa Piijola Ohkolan OKA:sta, Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta ja  Kirsi Lindgren Hyölcännummen asukas
yhdistyksestä

Lehden taitto j a toimitus: Lehtitoimilcunnan valitsema toimitus, j ohon kuuluvat päätoimittaj a Laura Buttler p . (019) 
6889 051, Heli Allonen p. 040 763 8911, David Jokinenja Satu Leino.

Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy.

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

Jakelu: Yhdistysaktiivit

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Tapahtumakalenteri

Ohkolan Teatteri: Kansainvälinen KARHU-har- 
rastajateatterifestivaali pe 18.- la 19.3. Ns-talolla. 
Perjantaina klo 19 Suomen ja  Ruotsin esitykset sekä 
lauantaina klo 14 Suomen ja Latvian ja klo 17 Notjan ja 
Liettuan esitykset. Lippu kahteen esitykseen 10 € ja 
koko päiväksi 15 €. Tiedustelut ja lippuvaraukset 050 
435 6330 tai ohkolanteatteri@ luulcku.com.

Ohkolan Teatteri: Anton Tsehovin Karhu
to 31.3. (loppuunmyyty) ja pe 1.4. klo 19. Liput 10 €. 
T iedustelut ja  lippuvaraukset 050 435 6330 tai 
ohkolanteatteri@luulcku.com.

SOI TA & P YIT Y -lastenkonsertti
su 3.4. Ns-talolla! Liput tulee myyntiin Ohkolan koulu
laisten kautta. Myös pieni määrä ovelta. Seuraa paikal
lislehtien ilmoittelua! Järj. Ohkolan koulun vanhem- 
paintoimikunta.

Leo Louhivaaran konsertti
Hyökännummen kerhotalossa su 3.4. klo 18.

OKA:n kevätkokous ja hiihtokilpailujen palkintojen
jako ke 13.4. klo 18.30 Ohkolan koululla.

Hyökännummen asukasyhdistyksen kevätkokous
to 14.4. klo 18 alkaen Hyökännummen koululla. Enem
män infoa mm. teemasta tulee postilaatiklcojakeluin.

Mika Waltarin
GABRIEL tule takaisin

Ohj. Ari Lehto

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat pieneen 
radanvarsikaupunlciin keväällä lehtien puhkeami

sen aikaan. Vanhapiikasisarulcset yrittävät 
kasvattaa omille jaloilleen pyrkivää sisarentytärtä 

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

ENSI-ILTA la 9.4. klo 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

Ohkolan Nuorisoseurantalolla

Liput: 10 € Ryhmäalennus -10 %

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

www .ohkolannuorisoseura.net

Harrastustoimintaa )
Diakoniatoimikunta

Palmusunnuntaina 20.3. ohkolalaisten kirkkopyhä.
Lähtö Hyökännummen kerhotalolta klo 9 ja  Ohkolan 
seuratalolta klo 9.10. Autolliset ottavat autottomia kyy
tiin molemmista paikoista.

Huhtikuun virkistyspäivä ke 20.4. klo 12-15 Ns-talol
la. Aterian hinta 5 €. Mäntsälän terveyskeskuksen joh
tava lääkäri Ahti Tiusanen vierailee tilaisuudessa. Ter
vetuloa kuuntelemaan!

(  Ensi kesänä vaelletaan Muotkatunturilla )

Nuorisoseuran järjestämä, nyt jo yhdestoista, vaellus- 
retlci toteutetaan loppukesästä Muotlcatunturille. Alus
tavien suunnitelmien mukaan vaelluksella vietetään jäl
leen neljä yötä maastossa ja  vaelletaan reilut viitisen
kymmentä kilometriä. Nuorisoseuran vaellustoiminnan 
’’moottorit” Tapsa ja Into haluavat houkutella joukkoon 
mukaan erityisesti uusia vaeltajia!

Vaelluspalaveri Ns-talolla su 20.3. klo 19. Päätetään 
Muotkan ajankohta ym. Kaikki kiinnostuneet, uudet ja 
vanhat vaeltajat, mukaan!

t. Tapsa, Into ja Aki

Hyökännummen asukasyhdistys j

Hyökännummen asukasyhdistyksen hallitus jatkaa enti
sellä kokoonpanolla eli puheenjohtaja Antton Hägglund 
p. 040 526 6462,muutjäsenetTeijaNyqvist,TarjaKuuse- 
la-Nissinen, Jussi Luhtamäki, Pertti Tikkanen, Jarmo Sor
sa.

Ohkolan Kyläsanomien jakoalueet

Hyökännummen jakajien yhteyshenkilö:
Kirsi Lindgren 040 524 8862.

Ohkolan maantienvarsi: Päivi Lindell 040 569 7607 
Vähäkyröntie: Susan Alho 040 716 8010 
Vähäkylä ja  Arolan kylätie: Vesa Pirjola 050 381 9234 
Keravanjärventie: Sirkku Vainio 040 533 1904 
Keravanjärven seutu Hyvinkäälle päin:

Tuula Heikkinen 040 524 8471 
Keravanjärven seutu Mäntsälään päin:

Sisko Nikkinen 040 709 3408 
Kannisto ja  Vanha Pirjola: Minna Linna 050 561 1779 
Kortistonkulma ja Kivistönkulma:

Heli Allonen 040 763 8911
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Nuorisoseuran talon piha alkoi täyttyä yhdentoista ai
kaan Suomen työhevosseuran jäsenistä, hevosista ja nii
den omistajista, Nivalastakin asti oli tullut työntekijä, il
man hevosta kylläkin.

Kolme hevosta reellä ajelutti ihmisiä pellolle tehdyllä rei
tillä ja vilskettä näytti olevan. Ratsastusta antoi viisi he
vosta ja jokainen sai kantaa asiakkaita aivan kohtalai
sesti, jokainen hevonen sai omistajineen tehdä erilaisen 
ja reippaan päivän kahdestatoista kolmeen asti. Keittiö
henkilökunta oli taikonut hyvänmakuisen hernekeiton ja 
keitellytkin sitä aamusta lähtien. Keittoa menikin yli 70 
annosta j a pälj oa ei j älj elle j ääny t.

Tietysti laskiaiseen kuuluu pulla kermalla täytettynä ja 
aikuisille kahvi, laskiaispullia menikin yli 100 kpl. Kah
dentoista aikaan alkoi ihmisvilinä pihalla ja autoa oli jos 
jonkinlaista, mutta parkkeerausongelmaa ei tullut mis
sään vaiheessa, kun kävijöitä lähtijä tuli tasaisena virta
na alkupyrähdyksen jälkeen. Ihmisiä kävi parisen sataa, 
vaikka Järvenpään vanhankylän niemessä olikin saman
lainen tapahtuma.

Lapset olivat onnensa kukkuloilla, kun saivat ratsastaa 
jarekikyytiä. Monille aikuisillekkin kokemus oli ainutlaa
tuinen kokemus.

Tavasta ollaan tekemässä Ohkolaan perinnettä, kun nyt 
oltiin jo toisen kerran peräkkäin ja edellisenäkin vuonna 
oli runsas osanotto. Kiitämme kaikkia kävijöitä sekä hen
kilökuntaa onnistuneesta laskiaisriehasta. Toivon mu
kaan ensi vuonna tavataan samoissa merkeissä uudel
leen.

Sisko Nikkinen ja David Jokinen

Kuva: Heli Allonen

CKoululla rusettiluisteltiin)

Kuva: Eija Hynninen

Ohkolan koulun 4. luokka jäljesti rusettiluistelut 14.2. 
ystävänpäivän iltana. Luistelutapahtumaan useimmat 
tulivat autolla ja sitten pistettiin luistimet jalkaan. Aluksi 
o tettiin  sydänlappu jakajien  koreista ja  etsittiin 
samannumeroinen sydänpari. Sydänten toiselta puolel
ta löytyi ystävyyteen liittyvä mietelause, jonka saattoi 
parin kanssa lukea.

Väkeä oli todella paljon, jää oli hyvä ja taivaalta tuli jon
kin verran lunta. Vanhempien pitämässä puffetissa oli 
myytävänä mehua, kahvia ja etenkin vohveleita. Oppi
laat myivät myös arpoj a. Viidennen luokan oppilaalla Mar
kus Meriläisellä oli hyvä tuuri arpajaisissa, hän osti kol
me arpaa ja voitti kaikilla.

Rusettiluisteluissa oli vierailemassa Hälinälle. Hälinälle 
oli ystävällinen kaikille, piti välillä pientä lasta sylissään 
(niillä oli hymyt huulilla ja  suut tötteröllä) ja keksi 
pellehyppykilpailunkin. Juuso Hynninen voitti pelle- 
hyppelyn ja  sai palkinnokseen Halinalle-pehmolelun. 
Tapahtumassa melkein kaikki luistelivat ja siellä oli haus
kaa.

Sirpa Matero

Kuva: Eija Hynninen
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Latu-uutisia i
OKA:n kuulumiset

>

Talvi, joka tuntui alkavan vasta helmikuussa, on nyt par
haimmillaan (maaliskuun alussa). Luistelu-ja hiihtokau
si on sittenkin ollut pidempi kuin alkuvuodesta näytti. 
Latuja on tähän asti tehty pääasiassa kunnan 
moottorikelkalla, mutta 2.3. saimme käyttöön oman kel
kan, jolla on tarkoitus jatkossa hoitaa latujen tekeminen. 
Latuhöylä on tosin vielä hankittava.

Ohkolan nuoret hiihtäjänalut ovat kehittyneet hyvin 
kuluvan talven aikana ja  menestystä on saatu niin 
koulujenvälisissä kuin kunnan omissa kilpailuissa. Toi
vottavasti intoa riittää jatkossakin.

Myös kunnan sisäisessä kaukalopallosaijassa voitto tuli 
Ohkolaan. Tässä kunnostautuivat kylän jääkiekko- 
harrastajat. Joukkueessa pelasivat Aid Allonen, Jouni 
Allonen, Janne Eerola, Lauri Eerola, Jukka ICanerva, Mik
ko Kanerva, Anssi Lehmonen, Ville Lindberg, Pekka 
Peltoranta, Olli Rautasuo, Jussi Salmi, Petri Salmi (kap
teeni), Jussi Tanskanen ja  Niko Vuori. Onnittelut siitä!

Kevät lähestyy nopeasti. OKA:lla on tarkoitus touko
kuusta alkaen jäljestää Hyökiksellä yleisurheilu-ilta ker
ran viikossa. Silloin on mahdollisuus harrastaa eri lajeja 
muutaman ohjaajan/valvojan avustuksella. Siitä tarkem
min seuraavassa lehdessä. Maastojuoksut ja yleisurhei
lu-mestaruuskilpailut kuuluvat tietysti ohjelmaan.

OKA: n kevätkokous j a hiihtokilpailuj en palkintoj enj ako 
ke 13.4. klo 18.30 Ohkolan koululla.

Vesa Pitjola

r  Latu kelkka otettiin vastaan palotailiiBa j

Ohkolan OKA ja VPK vastaanotti latukelkan ke 2.3. klo 
12 palotallilla. Kelkkaa oli iloiten vastaanottamassa 
urheiluseuran pj. Vesa Pirjola, palokuntaa edusti Juha 
Halme, koulun rehtori Sirpa Matero ja neljännen luokan 
oppilaat, vanhempaintoimikunnan pj. Riitta Nordgren 
sekä hiihtoharrastuksen veteraaneista Keijo Säijälä ja 
Jaakko Tapper.

Mäntsälän kunta osti kelkan Mäntsälän Sähköltä ja an
toi sen nyt käyttöön Ohkolan seuroille. Latukone jää 
OKA:n hankittavaksi. Uusi latkunkku latukone maksaa 
n. 4000 euroa. Hyvä käytettykin välttäisi, se on nyt 
hakusessa eikä ole käytössä vielä tämän talven lumille. 
Päävastuun latujen ajosta on ottanut hoitaakseen Paa
vo Mörk, joka kouluttaa avukseen 3-4 vastuuntuntoista 
kelkan kulj ettaj aa.

Kellcaa säilytetään VPK:n talolla. Palokunta käyttää 
kelkkaa pelastus- ja etsintä tehtäviin sekä harjoituksiin 
ja OKA sitten latujen ajamiseen.

Latuverkostoa on ensi talveksi tarkoitus parantaa 
yhdysladuilla sekä eri kulmakuntia yhdistävillä laduilla. 
Asian osalta tullaan olemaan yhteydessä maanomistajiin, 
jo tta tarvittavat luvat saataisiin kuntoon ja  ladut 
merkattua sekä maastoon, että kartalle. Toivomme myö
tätuulta murtomaahiihtoon!

Eija Hynninen

Koulujen välinen viestihiihto

Jo perinteeksi muodostunut viestihiihtokilpailu käytiin 
3.3 klo 10 Arolan koulun maastossa kirpeässä pakkas
säässä. Arolan, Ohkolan ja Hyökännummen koulujen 
välisessä viestihiihdossa oli kuusihenkiset jouldcueet, 
siten että ensimmäiseltä luokalta oli tyttö, toiselta poika, 
kolmannelta tyttö jne.

Arolan koulu puolusti mestaruutta viime vuodelta. Tal
ven 2005 viestihiihdon kiertopalkinto matkasi Ohkolan 
koululle. Kuvassa Ohkolan koulun voittojoukkue, jossa 
hiihtivät: Ella Hynninen, Riku Vidqvist, Jutta Savela, Miltä 
Nyqvist, Karoliina Kärkkäinen ja  Tero Nyqvist.

Teksti ja kuva: Eija Hynninen

Talkooväelle kiitos!

Kiitos Teille kaikille, jotka talven aikana olette tehneet 
talkootyötä Ohkolan koulun luistinradan puhdistus-, 
valvonta-ja jäädytystehtävissä sekä vastanneet siitä että 
valvontarinki toteutui tänäkin vuonna!

t. Urheiluseura OKA
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Teatteria Ohkolassa(
Gabriel -  tule takaisin

Huhtikuun 9. päivänä ensi-iltaan tulevan Mika Waltarin 
näytelmän harjoitukset ovat kovassa vauhdissa. Ari 
Lehto istuu salissa plari käsissään, lukulasit nenällään 
ja seuraa silmä tarkkana miten näyttämöllä häärivät Jyri, 
Sirkku, Taija ja Hilppa antavat eloa tekstiin. Mika Walta
rin teksti ei ole helppo aina vielä tässä vaiheessa muis
taa, ja kun joka sana on mestarikiijailijan valitsema, niin 
siihen ei passaa pistää "omiaan”.

Gabriel puhuu rakkaudesta (Tarja ja  Jyri).

Mitkä ovat tunnelmat tässä vaiheessa? "Ihanaa”, sa
noo Tarja, "älyttömän hyvä teksti! Ja minulle erilainen 
rooli, tässähän on jopa rakkauskohtauksia!” Jyrin mie
lestä "haastavaa”, hänen mielestään nimike "sydämetön 
komedia” sanoo kaiken.

"Mielellään tässä on” -  siinä kaikkien mielipide. Hyvää 
tulee. Kun pyytää "ohjaajan lausuntoa”, niin Ari 
naurahtaa. "Luin taas kerran tekstin ja rupesin nauramaan
-  ensimmäistä kertaa minun ei tarvitse oppia tekstiä ul
koa” Ari sanoo ja  osoittaa Kylälehden edustajalle ovea
-  nyt tehdään työtä eikä rupatella.

Teksti ja 
kuvat 
IB

Ari ohjaa.

Heinähattu, Vilttitossuja 
Rubensin veljekset

v______________________________ _______________/

Kun Öljymäen kesäteatteri vielä lepää paksun lumipeiton 
alla, haijoittelevat ensi kesän näyttelijät jo ahkerasti vuo
rosanoja ja luovat mielikuvia iloisen vauhdikkaasta tari
nasta. Altti Uhlenius säveltää näytelmän musiikin mm. 
eri-ikäisistä tytöistä koostuvalle varis-kuorolle.

Mitä tapahtuukaan kun Kattilakosken perhe lähtee kesä
lomalle, eikä mikään sujukaan suunnitelmien mukaan? 
Siinä taitavat olla pyörällä niin Hanna-äidin (Karita Laisi) 
kuin neiti Alibullenienkin (Tanja Lundsten ja Pirjo Niemi) 
päät. Koheltavat konstaapelit Isonapa (Heikki Simolin) ja 
Rillirousku (Juha Palkeinen) maustavat soppaa niin, että 
siinä tarvitaan vähintäänkin lapsien kekseliäisyyttä. Eri- 
luontoiset tytöt Heinähattu (Inka Laisi) ja  Vilttitossu 
(Venla Kosonen) pitävät kyllä yhtä, kun tilanne niin vaa
tii. Tyttöjen tutkija-isää näyttelee Jyri Pekonen.

Minna Linna

Ohkolan Teatteri

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU 
ja Rubensin veljekset

Ohjaus: Markku Hyvönen 
Käsikirjoitus: Sinikka 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 ohkoIanteatteri@luukku.com

w w w .ohlcolannuorisoseura.net
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Metsästysseura täyttää vuosia

Metsästysseuralla 50 vuoden taival 
takanaan

Kylämme metsästystoiminnoissa saavutettiin 50 vuotta 
sitten eräänlainen virstanpylväs, kun kylään perustet
tiin metsästyksestä kiinnostuneiden kyläläisten toimes
ta rekisteröity yhdistys, nykyiseltä nimeltään Ohkolan 
Metsästysseura ry. Kylässähän oli hamasta historiasta 
alkaen kyllä metsästetty, itse asiassa jo paljon ennen 
kuin mitään kylä-käsitettä oli ollut olemassakaan, mutta 
50 vuotta sitten tultiin eri syistä johtuen tilanteeseen, 
että erityisen metsästysyhdistyksen perustaminen näh
tiin tarpeelliseksi.

Metsästysseuran perustamista valmistellut kokous pi
dettiin seuratalolla 24.4.1955. Läsnä olivat ’’P.Hemmilä, 
Pentti Allonen O. Hannula, N.Hannula, J. Hannula, V 
Säijälä, M. Nieminen, L. Eerola, L. Latostenmaa, Jussi 
Vainio, R. Allonen. Lisäksi Leo Mikkonen ja riistapol. 
Kivijärvi.” Suoritettujen valmistelutoimenpiteiden jälkeen 
päätettiin sitten kokouksessa 25.7.1955 perustaa 
’’Ohkolan riistanhoitoja Metsästysseura”, joka erinäis
ten vaiheiden jälkeen tuli 9.6.1958 merkityksi oikeusmi
nisteriön yhdistysrekisteriin nimellä Ohkolan Metsästys
seura ry.

Keskeisiksi tehtäviksi perustetulle seuralle näyttää heti 
m uodostuneen paitsi m etsästysalueiden vuokra
sopimusten solmiminen kylän maanomistajien kanssa 
myös eräiden riistalajien metsästyksen raj oittaminen sekä 
rauhoitusalueiden muodostaminen. Vuosikymmenten 
saatossa metsästysvuokrasopimuksia onkin saatu sol
mituksi maanomistajien kanssa siten, että seuran toimin
ta-alue kattaa nykyään käytännöllisesti katsoen koko 
maarekisterikylän alueen Jokelanseutuaja Kivilammen- 
Tynnyrilammen maastoa lukuun ottamatta.

ammunnassakin. Vuosikymmenten perinne on joka
syksyinen hirviammuntaottelu Kellokosken Metsästys
seuran kanssa. Vaikka ampumatoiminnan päätavoitteena 
on ollut nimenomaan metsästykseen liittyvän ampumat
aidon kehittäminen, ovat monet seuran jäsenet vuosi
kymmenten myötä saavuttaneet mittavia tuloksia myös 
puhtaassa kilpa-amm unnassa aivan kansallisella 
huipputasollakin.

Myös kenneltoiminta on ollut eri aikakausina vireää, jos
kaan ei niin mittavaa kuin ampumatoiminta. Seuranjä
senet ovat osallistuneet koirillaan ajokokeisiin, hirven- 
haukkukokeisiin, lintukoirien käyttökokeisiin ja luola- 
koirakokeisiin. Käyttökokeissahan pyritään arvioimaan 
nimenomaan metsästyksellisiä ominaisuuksia, joilla on 
arvoa koirien jalostustoiminnassa. Seura on järjestänyt 
itse ja yhdessä muiden seurojen kanssa myös koira-näyt
telyitä, joista suurimpana ponnisteluna jo useaan ottee
seen järjestetty Mäntsälän kansainvälinen koiranäytte
ly.

Seuralla on nyt noin 100 jäsentä. Metsästysalueiden ja 
riistakannan supistumisen johdosta jäsenmäärä on 
j äädytetty tälle tasolle siitä huolimatta, että kylän asukas
määrän kasvu muuta edellyttäisi.

Ohkolan Metsästysseura ry on kuluneiden 50 vuoden 
aikana vaalinut kylän riistakantaa ja luontoa, toiminut 
yhdyssiteenä metsästäjien ja  metsästystä harrasta- 
mattomien välillä, ohjannut ja opastanut kymmeniä kylä
läisiä nuoresta alkaen luonnon ymmärtämisen, riistan
hoidon, metsästyksen, ampumaharrastuksen ja kennel
toiminnan pariin. Metsästysseuralla on näin kylä- 
lehdenkin välityksellä ilo kiittää kaikkia niitä tahoja ja 
henkilöitä, etenkin maanomistajia, jotka ovat vuosikym
menten aikana myötävaikuttaneet seuran toimintaan.

Seuran vuosittaiseen toimintaan on kuulunut ja  tulee 
kuulumaan riistakannan jatkuva arviointi, minkä perus
teella seura sitten vuosittain elokuussa päättää niin 
rauhoitusalueista (= metsästys kokonaan kielletty) kuin 
jonkin riistalajin metsästyksen lajikohtaisesta rajoittami
sesta. Seuran pöytäkirjoista ilmenee, että rauhoitusalueita 
on ollut lähes joka vuosi ja lajikohtaisilla rajoituksilla on 
joka vuonna rajoitettu eräiden riistalajien metsästystä 
siitä, mitä valtakunnallinen metsästyslaki ja läänikohtaiset 
säännökset muutoin olisivat sallineet.

Ampumatoiminta on etenkin menneinä vuosikymmeni
nä ollut vilkasta: seuran omalla alueellakin on järjestetty 
riistapolkukilpailujajajopa hirviammuntakilpailuja. Sit
temmin ovat säännökset rajoittaneet mahdollisuuksia 
niin, että ampum atoim inta keskittyy nykyään 
ampumaradoille, etupäässä Hirvihaaran ampumaradalle, 
missä järjestetään vuosittain seuran jäsentenväliset har
joitus- ja kilpa-ammunnat niin haulikko- ja  lcuin hirvi-

Tero Rantanen

'■ Urpo Rautasuo, 
Ohkolan 

f Metsästys
seuran ensim
mäinen puheen
johtaja.



Käsityöntaitajia

^___________ Oikea pisu sepän verstas___________ J

Haarajoen sahan luona on rakennuksen seinässä kilpi: 
Puuseppä! Kysymys herää: Ihanko oikea puuseppä, vai 
sellainen firma, joka jonkinlaisista levyistä ruuvaa yh
teen keittiökaappeja? Ovi avautuu, ja vastaan tulvii IHAN 
OIKEAN PUUN tuoksu. Iso tila on täynnä puuta (väliin 
mahtuu kylläkin suurehko määrä puun työstämiseen tar
vittavia koneitakin). Mikä paikka tämä on? MARKO 
LINDQVISTINPUUSEPÄNVERSTAS.

Oranssi uni

Joulun alla avattiin Kellokoskella ORANSSI UNI, Taina 
Ryöpyn omistama ’’käsityöläisliike”. Toistaiseksi pieni 
kauppatila (se suurenee tulevaisuudessa) on täymiä: pit
kä rivi pellavaisia vaatekappaleita, neuletöitä, sekä nai
sille että miehille -  kaikki uniikkikappaleita. On siellä 
muutakin: saunantuoksuja, kynttilöitä, saippuaa, katos
ta roikkuu kierrätystaidetta (mihin kaikkeen vanhat tee
lusikat sopii!)

’’Älä missään tapauksessa ryhdy puusepäksi”, sanot
tiin kun Marko oli poikanen. Onneksi hän ei neuvoa ot
tanut kuuleviin korviin. Vuoden alusta Markon verstas 
on toiminut tässä, aivan sahan kupeessa. Hän tekee mitta
tilaustöitä ja omaa designia, toistaiseksi yksin. Raken
nukseen avataan ensi jouluksi liike, josta sitten saa os
taa mm. Markon tekemiä pienempiä esineitä: juusto- 
muotteja, tarjottimia, leikkuulautoja ja -  snapsilaseja!

Takahuoneessa näin vanhaakin: Marko korjaa huoneka
luja (hän ei halua puhua entisöimisestä).

Teksti j a kuvat LB

Korista löydän kivannäköiset sormikkaat -  luen tekstin 
ja  monen mykäksi: Koira-Lammasvillaa (!). Sitten näen 
koiranvillasta tehdyn päähineen.. Ups. Jännää.

Taina Ryöppy (kotoa ensin Kuusankoskelta, sitten Noki
alta) oli kiqastonhoitajana Järvenpäässä, kun hän omin 
sanoin ’’heittäytyi” käsityöläiseksi. Hän värjää itse kaik
ki kankaat ja suunnittelee vaatteet.

Oranssi Uni on oikea nimi paikalle, jossa katselee ympä
rilleen ja  näkee itsensä tuossa tunikassa, tuossa 
neulehameessa ja mielellään veisi kotiin liivit tuosta ja 
ihanan huovan (onneksi kukkaro oli tyhjä kun kävin).

LB

Jouko Vainio 
in memoriam

Pitkäaikainen kyläyhteisömme jäsen, jolle perhekes
keinen ja maanläheinen elämä oli tärkeää, on poissa.

Hän oli yksi kylämme sotaveteraaneista ja sotain
validi. Osan nuoruudestaan ja terveydestään hän me
netti sotavuosien rasituksissa.

Me kyläläiset muistamme Joukon erinomaisena ky
läyhteisön ja  luonnon havainnoitsijana, jolla oli poik
keuksellinen tilannehuumori ja  taito käyttää sitä oi
kein. Hän oli rakentavasti mukana kylän yhteisissä 
harrastuksissa ja  hankkeissa valmiina ottamaan myös 
vastuuta. Tunsimme hänet niin suosikkinäyttelijänä 
Öljymäellä kuin palopäällikön työssä onnettomuus
paikalla.

Nyt puuttuu Silta-Mattilan pihapiiristä ja joki
varresta meille kaikille tuttu tarkkailija ja kädentaidot 
omaava yhteistyökumppani.

Meitä on paljon Joukon tuttavia ja ystäviä, jotka 
tulevat huomaamaan tämän poissaolon vielä kauan.

PV



Ohkolan ja Hyökännummen kaavoituksesta

Kylätoimikunta on yleensä järjestänyt kylää koskevia 
yleisötilaisuuksia sen asian tiimoilta, mikä on milloinkin 
ollut ajankohtainen kehittämishanke. Seuraava tärkeä 
kyläämme koskeva asia on osayleiskaava. Tilasimme 
asiaa valmistelevalta virkamieheltä selostuksen, joka on 
tässä luettavissa.

Kannattaa kiinnittää huomiota mainintaan edellisen val
tuuston strategiasta, joka ohjaa kehittämään kylä
keskuksia ja  välttämään haja-asutuksen suunnittelema
tonta kasvua. Tärkeä on myös maininta rakennus- 
periaatteiden uudistamisesta sekä aiheeseen liittyen te
keillä oleva diplomityö. Kun sen alustavien tulosten pi
täisi olla käytettävissä syksyllä, olisi aineistoa koossa 
kyläkokouksen järjestämiseksi. Kannattaa seurata mm. 
Arolan-Jokelanseudun kaavatyön vaiheita vuoroamme 
odotellessa.
Eira Andersson / Kylätoimikunta

Ohkolan kaavoituksesta

Mikä on yleiskaava?
Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja 
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toiminto
jen yhteensovittaminen.

Minne yleiskaavoja on laadittu tai laaditaan Mäntsäläs-
sä?
Mäntsälän laumassa ei ole koko kuntaa koskevaa yleis
kaavaa. Osayleiskaavoja on laadittu 1980-luvulla kirkon
kylään ja Hirvihaaraan. Seuraavalla vuosikymmenellä 
valmistuivat Numminen-Onkimaan ja  Arola-Jokelan- 
seudun osayleiskaavat. Viime vuosina Mäntsälän yleis
kaavoitus on keskittynyt kahteen taajamaan, kirkon
kylälle ja Hyökännummelle.

Hyökännummen osayleiskaava 2020
Osayleiskaavan laatiminen Hyökännummelle alkoi syk
syllä 2001. Hyökännummen osayleiskaava on edennyt 
luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnos oli valmistelu
vaiheen kuulemista varten nähtävillä vuodenvaihteessa 
2004—2005. Samalla kaavasta pyydettiin lausunnot kaa
van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Osayleiskaavaluonnoksesta esitettiin 15 mielipidettä 
nähtävilläoloaikana. Mielipiteistä suuri osa kohdistui 
Porakallion, Tasalankallion ja Lintulankallion alueeseen 
sekä uusien asuntoalueiden osoittamiseen. Mielipiteis
sä vastustettiin em. kallioiden metsäalueen varaamista 
MU-alueeksi (maa- j a metsätalousvaltainen alue, j olla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Uusia asuinalueita 
toivottiin lisää eri puolille taajamaa. Pyydetyt lausunnot 
on yhtä lukuun ottamatta saatu; naapurikunta Tuusulan 
lausuntoa vielä odotetaan. Lausunnoissa ei ole tullut 
esille merkittäviä muutostarpeita kaavaluonnokseen. 
Seuraavaksi osayleiskaavaluonnoksen suunnittelua jat

ketaan saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä muiden 
esille tulleiden m uutostarpeiden pohjalta 
kaavaehdotukseksi. Tavoitteena on, että Hyökännummen 
osayleiskaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville tänä 
keväänä.

Mikä on Ohkolan kaavoitustilanne?
Mäntsälän kirkonkylän ja  Hyökännummen osayleis
kaavojen valmistuttua osayleiskaavoituksen painopiste 
on siirtymässä kyliin. Kylien kaavoitus on aloitettu Etelä- 
Mäntsälästä, jossa maankäytön muutospaineet erityisesti 
rakentamisen osalta ovat suurimmat. Arola-Jokelan- 
seudun osayleiskaavan jälkeen on tarkoitus aloittaa osa
yleiskaavan laatiminen Ohkolaan.
Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi 3.6.2002 Mäntsä
län kunnan strategiat v. 2002-2005. Strategiat sisältävät 
myös kylien maankäytön kehittämistä koskevia näkökoh
tia. Väestöstrategian mukaan esim. kunnassa jo olemas
sa olevien kyläkeskuksia kehitetään ja vältetään saman
aikaisesti haja-asutuksen suunnittelematonta kasvua. 
Maankäyttöstrategiassa todetaan, että olevassa olevia 
kyläkeskuksia kehitetään kaavoituksen ja rakentamisen 
avulla laadukkaiksi/ korkeatasoisiksi. Kyliin kuten 
Ohkolaan laadittavat osayleiskaavat toteuttavat ja 
konkretisoivat näitä kunnan strategioita maankäytön osal
ta. Uuden valtuuston myötä kunnan strategiat tarkiste
taan tänä keväänä.

Mäntsälän kunnan kaavoituskatsauksessa 2004 Ohkolan 
osayleiskaavoituksen on ennakoitu käynnistyvän vuo
den 2005 aikana. Ohkolan on yksi Mäntsälän vanhoista, 
kasvavista kylistä. Kylään ei ole aiemmin tehty osayleis
kaavaa tai yksityiskohtaista kaavaa (asemakaava). 
Ohkolan maarekisterikylään Hyökännummi ja  Arola- 
Jokelanseutu pois luiden on viimeisen viiden vuoden ai
kana myönnetty keskimäärin kuusi uuden omakotitalon 
rakennuslupaa.

Mäntsälän kunnassa on vireillä haja-asutusalueiden 
rakennusperiaatteiden uudistaminen. Haja-asutusalueil- 
la tarkoitetaan tässä yhteydessä asemakaava-alueen ul
kopuolisia alueita. Ohkolan ja  Arola-Jokelanseudun 
osayleiskaavoissa sovelletaan laadittavia uusia haja
rakentamisen periaatteita. Aiheeseen liittyen on tekeillä 
diplomityö Teknilliseen korkeakouluun ”Haj arakentamisen 
ohjaus Mäntsälässä”. Työn alustavien tulosten pitäisi 
olla käytettävissä tämän vuoden syksyllä.

Vaikka Ohkolan osayleiskaavoitus ei ole varsinaisesti vielä 
käynnistynyt, on alueelta tehty joitakin tulevaa kaavoi
tusta palvelevia selvityksiä. Vuoden 2004 kesällä 
inventoitiin Ohkolan alueen luonto-oloja ja arvokkaita 
luontokohteita. Luontoselvityksen raportti on luonnos
vaiheessa. Myös alueen tilahistoriaa on selvitetty tule
van kaavatyön pohjaksi.

Anita Paavola, yleiskaavasuunnittelija, Mäntsälän kunta
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I Vanhempaintoimikuntien kuulumisia J
(  Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta )

Nopeat kuulumiset alkuvuoden kuukausilta; 
Helmikuun kokouksessa pohdittiin miten Lindelin Heidiä 
kiitettäisiin toimikunnan puolesta hyvin tehdystä 
kyläkalentereiden myyntityöstä ja millaisen palkinnon 
Materon Pirkka saisi, koska arvasi kalenterin trikkikuvan 
oikein ja arpaonnetar suosi häntä. Heidille päätettiin an
taa 4x5*:n lahjakortin Tiimariin ja Pirkka sai 10*:n lahja- 
kortin Elmo-Sporttiin. Kiitokset ja Onnittelut vielä mo
lemmille!!

Messilään suunniteltu laskettelureissu jouduttiin yllät
täen perumaan vähäisten osallistujien takia. Vain 13 oli 
ilmoittautunut, joten bussi olisi tullut liian arvokkaaksi. 
Mutta Caribian kylpyläreissu tulikin sitten täyteen 1 1/2 
tunnissa!! Ja varapaikkojakin on jo alun toistakymmentä 
varattu. Toimikunnalla on kokous maaliskuun alussa, 
jolloin otetaan puheeksi mahdollisuudesta varata toinen
kin bussi puoliksi yhdessä Hyökännummen 
vanhempaintoimikunnan kanssa. Jos toinenkin bussi 
varataan, tieto tulee kotiin koululaisten kautta.

TV:stä tutut Sotta & Pytty tulevat vierailemaan Ohkolan 
Nuorisoseuraintalolle su 3.4!! Tästä tilaisuudesta tiedo
tetaan lisää koululaisten ja paikallislehtien välityksellä. 
Vanhempaintoimikunta on antanut koululle ’’avoimet 
ovet” Sinisen Myllyn teatterinäytöksiin. Eli toimikunta 
maksaa oppilaiden ja opettajien liput. Toimikunta haluaa 
osaltaan edesauttaa sitä, että oman kylän kulttuuritar
jonta tulisi tutuksi koulun oppilaille ja heidän kautta myös 
heidän perheilleen. Ja hyväkin kello usein kauas kuuluu!

( ______ Hyökännummen kuulumisia______J

Olemme juuri saaneet viettää hiihtolomaa aivan upeassa 
talvisessa säässä. Aurinkoa on riittänyt useammalle päi
välle ja ainoa miinus löytyy viimaisesta tuulesta, joka 
välillä kävi luihin ja ytimiin. Lapsilla on varmasti riittänyt 
koko loman ajaksi puuhaa ulkoilusta, ja nyt voi taas pa
neutua koulutyöhön levänneenä.

Kylmä viima kävi myös Hyökkishulinoissa ja se todennä
köisesti omalta osaltaan karsi kävijämäärää. Ainakin it
selleni jäi sellainen tuntuma, että viime vuonna kävijöitä 
olisi ollut enemmän purevasta pakkasesta huolimatta. Jää 
mietittäväksi, pitäisikö ajankohtaa siirtää jokusella viikol
la. Tänäkin vuonna oli poniratsastusta, joka on aina vaan 
yhtä suosittua. Uutena oli moottorikelkalla ajelua ja 
ratsastuksen ohella se kiinnosti nuorta yleisöä. Luisteli
joitakin riitti, ja  kahviossa kävi kauppa. Välillä tuulen 
puuskat kävivät kovinakin pullistellen kahvion teltan sei
niä, mutta onneksi saimme kahvit keitettyä ja laskiaispullat 
väsättyä. Kiitos kaikille mukana olleille toimihenkilöille, 
jotka käytitte vapaapäivänne lasten hyväksi, sekä 
leipureille ja arpajaispalkintojen lahjoittajille.

Suuren suosion saavuttanut elokuvailta tuli tiensä pää
hän, joka on hyvin valitettava asia. Elokuvasta maksetta
va esitysmaksu on niin suuri, että tulot menevät sen mak
samiseen. Nyt pitäisi keksiä joku vastaava juttu, jotain 
mukavaa tekemistä nuorille ja lapsille. Vaikka monella on 
omat harrastusmenonsa, tämä kokosi porukan yhteen ja 
taijosi jotain uutta peijantai-illalle. Mikä se jatkaja sitten 
olisi, on mietinnän alla. Ideoitahan otetaan vastaan.

Vuoden 2006 kyläkalenteria ollaan suunniteltu jo muuta
malla kyläkalenteritiimin kokouksella. Aiheena on VAN
HAT LELUT.

Eli etsintäkuulutus kaikille vanhoille aitoille, kellareille, 
komeroille j a vinteille: Mistä löytyy vanhoj a pukkihevosia 
ja/tai keinuhevosia?? Ohkolan sivu on joulukuun sivuja 
tarkoituksena on ottaa kuva lapsista jouluisessa ympä
ristössä avaamassa joulupaketteja. Yhteydenotot asian 
tiimoilta Maija Vidqvistiin, 040 503 1258, vastausta odo
tellaan huhtikuun puoleen väliin asti.

Kevääseen käy!, toimikunnan puolesta 
Riitta Nordgren 050 376 6428.

Vtk päätti kustantaa eslcareille ja ekaluokkalaisille kahden 
uintimatkan bussikyydit, ja  tällaisestakin matkasta saisi 
pienen jutun tälle palstalle. Valitettavan vähän päästään 
uimaan, ja  varmasti kaikki olisivat halukkaita sinne lähte
mään. Jospa joskus sitten Mäntsälässäkin olisi oma uima
halli.

Kuva: Vesa Lehmonen



Otan mielelläni vastaan tälle palstalle myös luokka- 
toimikuntien kuulumisia, älkää pelästykö vtk.n nimikettä 
otsikossa. Itse vaikutan eskareiden, ykkösen ja  kolmo
sen luokkatoimikunnissa, ja kahdella ensiksi mainitulla 
on jo suunnitelmissa ohjelmaa.

Maaliskuussa on musiikkitarjontaa Mäntsälässä ja Prin
sessa Ruususta katsotaan Järvenpään teatterissa samas
sa kuussa. Nämä kaikki maksetaan luokkatoimikuntien 
varoista. Eskarit ovat keränneet ahkerasti rahoja ja  
ylpeytemme on sukkakansio, joka luokan pienuudesta 
huolimatta toi varoja kassaan 437 euroa. Huikea saavu
tus. Intoa riittää vielä muutamaan tempaukseen, joten 
eskarilaiset saavat näiden ed. mainittujen lisäksi vielä 
luokkaretken ja jotain muuta. Eskarit jäljestävät 23.3. pie
net myyjäiset luokan edustalla olevalla tietotorilla ja tar
jolla on leivonnaisten lisäksi askartelutöitä ja tietenkin 
arpajaiset. Eli jos liikutte silloin koululla päin, niin 
poiketkaa.

Odotellessani runsasta materiaalivyöryä luokkatoimi- 
kunnilta toivottelen kaikille kirpeitä pakkassäitä, aurin
gonpaistetta ja  linnunlaulua. Kevään odotuksen saa aina 
juuri linnunlaulu aikaan.

Kielo Honkaniemi

/ ----------------------------------------------------------------- \
Kuudennen luokan leirikoulu Saksalaan 

16.-19.8.2004
v___________________________________________ y

Mikä on paras koulumuistosi? Ainakin yksi niistä var
masti liittyy koulun kevätretlceen tai johonkin muuhun 
yhteiseen, arjesta poikkeavaan, tapahtumaan. Se ei vält
tämättä ollut edes pitkä matka- riitti, että yhdessä suun
niteltiin, odotettiin ja  lopulta vietettiin ihana päivä tai 
muu aika, poissa luokasta ja normaalista arjesta. Muis
ton arvoa ei varmasti myöskään mitata rahassa: suun
tautui reissu sitten lähelle tai kauas, parhaat muistot syn

tyvät niistä yhteisistä kommelluksista, joita matkat aina 
pitävät sisällään.

Hyökännummen koulun kuudes luokka hyppäsi maanan
taina 16.8.2004 bussiin. Koulu oli vasta kesäloman jäl
keen alkanut, kun meidän luokka karisteli normaalit 
läksyrutiinit repusta ja pakkasi niiden tilalle lämmintä ja 
vedenpitävää ja tietysti myös jotain makeaa ja tuttua ja 
turvallista. Kesä oli ollut märkä ja sateinen ja yhdessä 
toivottiin kelien suosivan meitä, jotta viimeisimmätkin 
saisivat heitettyä talviturkin ennen talventuloa. Vielä 
julkaisem aton leirikouluohjelm a poltteli omassa 
laukussani ja mielessäni vilisi kasa asioita ja toiveita: 
Olihan kaikki tavarat ja oppilaat mukana? Muistinhan 
laastarit? Toivottavasti ei sada - ainakaan paljon. Miten 
kaikki sujuu? Toivottavasti mitään ei satu. Opettajana 
annoin oppilaille silti myös jotakin tehtävää - pyysin heitä 
pohtimaan reissua ja sen antimia ja kirjaamaan niistä 
mieleenpainuvimmat paperille.

Majoituimme Heinolan Saksalaan, oppilaat mökkeihin ja 
me valvojat päärakennukseen. Seuraavien neljän päivän 
aikana oppilaat kisailivat ja  suorittivat monenlaisia teh
täviä ulkona ja sisällä, sateessa ja auringossa. Ehdoton 
hitti näytti olevan aamupäivä, jolloin oppilaat yhdessä 
Saksalan ohjaajien kanssa suorittivat vesiylityksiä lau
toilla ja vaikka leukaan ei siksi päiväksi tilannutkaan sa
detta, hauskaa oli ja  riemu paistoi oppilaiden silmistä, 
kun he palasivat likomärkinä takaisin leirikeskukseen. 
Oma lukunsa leirikoulussa oli myös aika kiipeilyseinällä 
ja  viimeisen päivän kanoottivaellus. Ilman kommel
luksiakaan tämä leirikoulu ei sujunut: oli ikävää, suma, 
riitaa, flunssaa ja ehdottoman mieleenpainuvimpana leiri- 
kaste, jonka jokainen suoritti valvojien hellässä huomassa 
ja  eräs oppilas vielä kaupanpäälle järvessä kanootista 
putoamalla.

Leirikoulusta palattuamme sain pinon vihkoja luettavak
si. Osa oppilaista oli pohtinut ja kirjannut ylös leirikoulun 
tapahtumia hyvin ahkerasti ja  toiset vaan tyytyivät 
summaamaan asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikä paras
ta - jokaisessa vihkossa näytti olevan ainakin yksi mie
leenpainuva tapahtuma leirikoulusta ja toivon sen muis
ton kantavan vielä pitkälle aikuisikään asti. Kun bussi 
kurvasi takaisin koulunpihaan neljän päivän leirikoulun 
päätteeksi, taputtelimme valvojien kanssa toisiamme sel- 
käänja jännitys ja huoli muuttui riemuksi: kaikki oli suju
nut hyvin, eikä kukaan ollut loukannut itseään pahasti. 
Illalla juuri ennen nukkumaanmenoa, monen päivän 
uupumuksen painaessa silmiä, muistan vielä miettineeni, 
mistä on onnistuneet leirikoulut tehty. Ne on tehty ilosta 
ja  ahkeruudesta, suunnitelmista ja  talkoista, innos
tuneista vanhemmista, hyvin tehdyistä suunnitelmista. 
Ne on tehty odotuksesta ja jännityksestä ja ennen kaik
kea hyvästä luoklcahengestä.

Sanna Alanko
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c Hyökäpartio )
Tulostenlaskija -  eli sinne ja takaisin

Aloittakaamme oikaisulla edellisen lehden tietoihin 
Hyökäpartiosta (ry mikä ry). Vaikka olen suuresti imarreltu 
siitä, että minusta olisi laumanjohtajan kunnioitettavaan 
työhön, en suinkaan ole sellainen, vaikka lehdessä niin 
väitettiinkin. Tittelini on sampo, joka tarkoittaa vartio- 
osaston johtajaa. Käytännössä tuen (vaikka johdankin, 
oikean työn tekevät vartionjohtajat) huomattavissaldn 
määrin vartio-osaston toimintaa sekä hoitelen pienem
piä projekteja lippukunnassa ja sen ulkopuolellakin.

Viimeisin projekteista oli minulle uudenlainen haaste: 
tuloslaskennan tiimiläisenä toimiminen partiotaitojen SM- 
talvimestaruuskilpailuissa, Nuoskeessa!, jotka järjestet
tiin Keravalla 5-6.2. Nuoskeen! nimihän tulee nuoska- 
sanasta, ja nuoskastahan on tunnetusti hyvä tehdä mm. 
lumiukkoja.

Partiotaitokilpailu on partio-ohjelmaan perustuva, maas
tossa tapahtuva vartiokilpailu. Kilpailut ovat päivä- tai 
yöretkiä, joiden aikana maastossa liilaltaan jalan tai hiih
täen ja rasteilla tehdään erilaisia tehtäviä. Kilpailujen tar
koituksena on tukea vartion yhteishengen kehitystä sekä 
kilvoitellen testata vanhoja ja opettaa uusia partiotaitoja 
Kilpailuissa käytetään Suomen Partiolaisten laatimia suh
teellisen tarkkoja sääntöjä. Kilpailuja on syksyisin, talvi
sin ja keväisin, joista talvikisat isoimmat, sekä piirien 
(maakuntarajojen mukaan) että Suomen tasoilla. 
Järjestelyvastuu kiertää lippukuntien ja piirien välillä. Ja 
viimeisenä yleisenä faktana kilpailuista: tärkeintä ei (yl
lätys, yllätys) ole voitto vaan reilu kilpailuhenki. (Aina
kin teoriassa, mutta onneksi useimmiten myös käytän
nössä.)

Kilpailun reitin lähtöjä loppu sijaitsivat melkein Keravan 
keskustassa sijaitsevalla koululla, jossa minä vietin koko 
viikonloppuni. Saavuin paikalle junalla jo iltapäivällä, ja 
aloimme muun paikalla olleen tiimin kanssa laittamaan 
tulostoimistoa pystyyn. Tilana toimi nähtävästi kahdek
san oppilaan tarkkailuluokka, joka oli alun perin koulun 
talonmiehen asunto, jossa oli erillinen sisäänkäynti. 
Tulostoimistossa tehtävänämme olisi ottaa vastaan rei
tin varrelta tulevat tulokset, tarkastaa ne, syöttää ko
neelle, tarkastaa syötökset, arkistoida ja  ottaa pois arkis
tosta, loin vartiot tekevät tarkistuspyyntöjä, jotta saisi
vat pari desimaalia pisteitä lisää.

Kisa alkoi lauantaina, ja heti kisan alun jälkeen lähetet
tiin kisasta suoraa lähetystä Ylen Lauantaivekkarissa. 
Pari toimittajaa tuskaili lähtöpaikalla suoritettavan tehtä
vän (retkituoli puusta ja narusta) kanssa, ja haastatteli- 
vat samalla muutamia partiolaisia. Seurasimme lähetystä 
50 m päästä televisiosta, ja nauroimme, kun luontorastin

päälliköltä kysyttiin, että ’’kuinka suuri osa teidän käyt
tämästä ravinnosta sitten tulee suoraan luonnosta?” 
Kyllä se taitaa tulla yleensä kaupan hyllyltä... Mutta täl
laisia kysymyksiä osasi odottaa.

Alkukisa ja sunnuntai-aamukin meni tuloksia odotelles
sa. Inhottavinta oli tieto siitä, että kisan loppuvaiheessa 
tuloksia tulisi yhä tiheämmällä ja tiheämmällä tahdilla. 
Tulokset olivat tulleet menneissä kisoissa poikkeukset
ta enemmän tai vähemmän myöhässä. Ei auttanut muu 
kuin odottaa ja pitää hermot kurissa.

Kisat menivät hienosti, vartiot hiihtivät ja  suurin osa 
yöpyikin metsässä. Yörastilla oli kuulemma tunnelma kuin 
toisella planeetalla. Hyvässä mielessä, ja sitä rastia oli
kin järjestämässä pitkälti Mäntsälän Metsäkäpy Iäinen 
porukka.

Ja katso ihmettä: tulokset valmistuivat 15:29 sunnuntai
na. Palkintojenjako oli aikataulun mukaan pidettävissä 
16:00, ja  tulosten piti valmistua vähintään puoli tuntia 
ennen sitä, jotta vartiot voisivat tehdä viimeiset tarkistus- 
pyynnöt. Tulokset olivat siis jopa minuutin etuajassa. 
Olimme tehneet historiaa.

Kisakeskus tyhjeni vartissa palkintojenjaon jälkeen, ja 
jäljelle jäivät vain järjestäjät kasaamaan tavaroita. Kisa- 
keskuksessa olomme oli ristiriitaisesti tyhjä, loin olimme 
samalla jossain määrin täynnä itseämme. Mieleen ei mah
tunut paljon ajatuksia, kun puolensadan kahvikupin jäl
keen alkoi viimein väsymys painaa. Päällimmäinen tunne 
oli, että tämä pitää tehdä uudelleen. Tosin Uusimaa jär
jestää seuraavan kerran valtakunnalliset kilpailut vuon
na 2010. Onpahan ainakin aikaa odotella. Ehkä sinne eh
tii enemmänkin Hyökäpartiolaisia mukaan ensi kerralla.

Hyökäpartion seuraava tähtäin on kuitenkin asetettu 
loppukevään toiminnan läpiviemiseen. Kesällä on vuo
rossa kesäleiri, sudenpennuilla 17.6-20.6ja vartiolaisilla 
22.6 asti. Paikka on allekirjoittaneen ymmärryksen mu
kaan Espoon Nuuksiossa, ja hyvä paikka onkin. Kisoja 
ei aivan heti tähtäimessä ole, syksyllä voisi johtajisto 
mennä kisaamaan piirin syyskilpailuihin, jotka MäMe 
järjestää. Mene ja tiedä. Itse en kuitenkaan PT-kilpailu- 
jen kanssa puhaamista vielä näin helposti lopeta...

Nuoske!: www.lilja.partio.fi/nuoske 
Partiotaitokisat: www.partio.fi/kilpailu

Iivo Koirikivi
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Nuorisoseuran toimintaa ^Iarianpäivän tiepuolihiihtoj

Talkoot jatkuvat Öljymäellä

Vielä kerran kiitos kaikille, jotka olette osallistuneet 
Nuorisoseuramme keittiöremontin talkoisiin! Kiitosta on 
tullut käyttäjiltä uuden keittiön toimivuudesta ja uusista 
laitteista. Talkoot jatkuvat. Nuorisoseurallahan on myös 
hanke, joka on tarkoitus toteuttaa kevään ja kesän aikana
Öljymäellä.

Timo Salmisen luotsaamana kunnostetaan vanhat aitat 
j a vaj a. Talon ovet j a ikiomat tehdään lukollisiksi, j olioin 
saadaan myös säilytystilaa. Pärekatot, ravintolarakennus 
ja vessat uusitaan, samoin teatterialuetta kiertävä aita. 
Monenlaista talkootyöntekijää siis tarvitaan. Tule roh
keasti mukaan, näin tuet teatteritoimintaamme j a Nuoriso
seuraa.

Öljymäkeä katsojat ovat kiitelleet Etelä-Suomen 
kauneimpana kesäteatterina. Tärkeää on sen kunnosta
minen. Talkoista ilmoittelemme lehdissä, pistämme sa
nan kiertämään tai soittelemme. Tarkoitus on, että kun
nostus olisi valmis hyvissä ajoin ennen tulevan kesän 
näytelmää.

Työryhmän puolesta Seija-Liisa Peltoranta

SirkusKolan kevätnäytös 15.5.
>

Apua - täällä on merirosvoja!

Sirkuskolan kevätnäytöksessä M äntsälän m oni
toimitalolla sunnuntaina 15.5. klo 16 on jälleen luvassa 
jännitystä, taitavia temppuja ja huimia hyppyjä. Lapset 
ovat harjoitelleet koko vuoden opettajiensa kanssa - 
nyt on aika loppuhuipennuksen!

Sirkuskolassa on opettanut tänä vuonna Anu ja Heikki 
Leppävuori, apuopettajana Henna Anttonen, (syyskau
della opetti myös Tommi Luhtamäki). Anniina Kiilunen 
on opettanut yksipyöräistä sekä aloittelijoille että jatko- 
ryhmälle.

Kaput, Koukut ja muut merirosvot toivottavat yleisön 
tervetulleeksi!

Liput 3 € ja 5 €.

Perinteinen Marianpäivähiihto tiepuolienvälisenä 
kisailuna hiihdettiin 13.3. klo 10.30-14. Aurinkoinen 
pakkaspäivä ja kohtalainen tuuli piti mielet virkeänä ja 
ihmiset liikkeessä. Ensin hiihdettiin sprinttihiihtokisa, 
jossa osallistujia oli 30.

Ilahduttavan paljon oli väkeä likkeellä, yhteensä 98! Tien 
länsipuoli sai liikkeelle 67 kuntoilijaa ja itäpuoli 31.

Arpaonni suosi seuraavia kuntoilijoita: Nokipannun voitti 
Mette Hedborg, keittiövälineet Juhani Koivuja kodin 
niksit ja  neuvot -kirjan Vesa Pirjola.

Teksti ja loivat: Eija Hynninen

Kuvasatoa mukavasta liikuntapäivästä:

Makkaranpaistoa nuotiolla.

13



r

Uusi toimitushenkilökunta esittäytyy

David Jokinen
s|î  s]; :¡; ;¡c ;¡;

Satu Leino

Olen kotoisin Pohjois-Karjalasta ja Joensuusta, mutta 
työ ja muukin elämä heitti tänne Etelä- Suomeen. Asun 
Hanko-Mäntsälä tien varressa Metsämaantiellä valkoi
sessa omakotitalossa ja  perheeseen kuuluu avovaimo 
Sisko ja  hänen tyttärensä Nina. Pihasta löytyy kaksi 
alaskanmalamuuttia, narttu onNuki ja uros Nuka. Totta
han maalle myös kuuluu kissa ja  se onkin nimeltään Ho
ney ja kotikielellä Hani tai Hanska-tikru. Ohkolaan jäin 
virallisesti 2002 keväällä, mutta vuodenpäivät kävin töissä 
Helsingissä ja asuin tässä samalla suunnalla siskoni luo
na.

Työuraani teen Järvenpään kaupungin Nuorisopalvelun 
Autopajalla ohjaajana ja  opiskelen samalla oppi
sopimuksella nuorisotyöntekijäksi Seurakuntaopistolla. 
Valmistua pitäisi jouluksi 2006 ja sen jälkeen onkin va
paa menemään uusille työmaille. Koulua en varsinaises
ti perustutkintoon jätä, vaan meinasin jatkaa korkeamalle, 
koska on mahdollisuus kouluttaa itseään niin paljon kuin 
haluaa. Niinhän sitä sanotaan, että oppia ikä kaikki.

Harrastuksia tietenkiin tontin ja talon huollon lisäksi on 
lukeminen, kirjoittaminen, joka tällä hetkellä on opiske
luun liittyvää. Lisäksi liikun ulkona, kuten kuvasta nä
kyy keiden kanssa suurimmaksi osaksi. Salillakin käyn, 
lcun sille aikaa ottaa. Kirjoittamisen lisäksi rakkaimpia 
harrastuksia on musiikki ja laulaminen tai paremminkin 
sen harjoitteleminen.

Näytteleminenkin kiinnostaa, mutta tänä kesänä ei sii
hen ole oikein mahdollisuutta. Tulevaisuudessa var
maankin annan sille aikaa. Minua on näkynyt parina ke
sänä touhuamassa Öljymän kesäteatterilla ja talvisin nuo
risoseuran talollajärjestyksen valvojana. Nyt sitten ajat- 
telin antaa omaa panosta kylälehteenkin.

Olen lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta ja tullut työn perässä 
etelään. Olemme asuneet Hyökännummella nyt kolme 
vuotta. Perheeseemme kuuluu mieheni lisäksi kaksi koi
raa, Tahoja Pa’di. Toukokuussa perheemme pitäisi kas
vaa vauvalla.

Koirien kanssa olen harrrastanut monenlaista. Niihin liit
tyen olen ollut koirayhdistyksessä melkein 10 vuotta, 
joista 5 vuotta sihteerinä, 1 vuoden rahastonhoitajana ja 
jäsensihteerinä sekä tehnyt kaksi lehteä. Nyt olen sitten 
ensimmäistä kertaa mukana tämän lehden taittamisessa. 
Ehdotuksia ja palautetta lehteen otetaan vastaan mielel
lään.

Kiitoksia

Syntymäpäiväkiitokset!

Kun luonto on vihanta 
ei huomaa vuosien karttumista.

Kiitos muistamisista ja  kanssani juhlimisesta. 
Poiketkaa pihaan katsomaan huljua; 

kakkuakin jä i!

Seija-Liisa

Edullinen 

Veritas / ( / h \ povakuutus

Liikennevakuutus alk.

Sipo6: Irc Kylätie 2 1, puh 0 10 5502 390
KesIThUudenmaan vakuutuspalvelu: Kari Peussa, puh. 050-5290 038

^ V E R I T A S  Vakuutukset • Rahastot

TILITOIMISTOPALVELUT
PIENYRITYKSILLE:
-JOUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
- HELPOSTI, NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
- MYÖS ASIAKKAAN LUONA
- NEUVONTAPALVELUT 
-YL110VUODEN KOKEMUKSELLA 
Soita ja Sovi Tapaaminen - Se kannattaa!

JÄRVENPÄÄN LASKENTAKESKUS OY
Kumitehtaankatu 5,04260 Kerava, Pia Mörk 040-528 1068, Taina Kivi 050-597 5568
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Kellokosken Sivuapteekin
TARVITSEEKO.. .

G - puutarhakoneesi k o r jau s ta?  
- k i i n t e i s t ö s i  huo ltoa?

I—■t - p ih a s i  kesä- t a i  t a l v i - 
kunnossapitoa?

V, / M  - ta k k as i p o l t t o p u i t a ?

palvelee arkisin 9.3® = 17
puh. 09- 284 511

Tervetuloa! SO ITA: 0400 710 353
Juha Halme

A  &  T Laini© M a r k o  L i n d q v i s t  T m i

- soratoimitukset - vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille

puh. 0400 607 439 /  Arto
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset
0400 678 749 /  Timo
0400 997 559 /  Marko Puh. 040 565 8635, Haarajoki

KASTILLE! ITÄ EL €1 MYY IN VO K E L L O K O S K E N

Tapio Häntäinen, OlikoBa KODINKONEHUOLTO
pyh. @40) 767 2942 -VARAOSAT

SO0TAI -TARVIKKEET
-m m o

KASTELLE
-KAIKKI MERKIT 24 H

@^>@(§-712 5 9 5  RUUKINKUJA 1, 04500 KELLOKOSKIJÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI

^ ¡ ¡ ¡ ^  Järven p ään MÄNTSÄLÄ-TRANS OYO  m m o o y Kuorma-ja pakettiautoku Ujelsi kset, vaihtolavat

Alhotie 14, 04430 Järvenpää, puh 020 743 7560 
Keskustie 8, 04600 Mäntsälä, puh 020 743 7567

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, kaivinkone- ym. kuljetukset
puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

w w w .ja rv en p a a n lu k k o .fi

K E L L O K O SK E N  T A K S I/T U U SU LA
MGripinliita tonetraleiirtiia Asem a 1 0 6 6  4 5 0 0

• kaiv inkone Läh itaksi 0 1 0 0  7 5 0 0
• sre tsäp e räm m u

• airaus- ja hiekoituskalusto ELL0NEN 0400-455154 
RIIKONEN 050 5521442 1-5 hlöä

Kari Säijälä 0400 499 614 HEINO 050-5770476 
JÄRVINEN 0400-400 69&

Lê a SÄHKÖURAKOINTI
Laadukkaat naisten alusasut. 

Sovi esittely! SEPELYIS
Anneli Eerola

050 -  5177458email: anneli.eerola@leona.fi
0400 920 746

http://www.jarvenpaanlukko.fi
mailto:anneli.eerola@leona.fi


KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. 019- 6889 150

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa

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

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

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsäläntie 1-3 (Ostopörssin talo, Mäntsälä)

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

PARTURI KAM PAAM O Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

MIMMIN
FHTOFALV1LU
019-688 3114 
0400-903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

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

Sikke Juvonen
OHKOLA

1 +8
h e n k i l ö n

auto

^ ( 019, 68 8 9  1 40 '  

,0 4 0 0  304  6 7 6 ,

\  Tarvitsetko
llS Syl °y Tilausliikennepalvelua?

N ykyaikainen kalustom m e 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.

N 5N
K o s fe ib e l lo O y

oqsoo 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

