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J okamiehenoikeuksista )
Tässä taannoin satuin hetken seuraamaan telkkarista ohjelmaa, jossa pohdittiin onnellisuutta. Suljin toosan aika 

nopeasti, mutta asiajäi mieleen.... Asuuko Onni Ohkolassa? Voidaanko puhua “Onnellisista Ohkolalaisista”?

Meillä ei ole liioin kodittomia, useimmilla on työtä, koulutusta on käden ulottuvilla, luonto ympärillämme. Jos nyt 
joskus varastettu auto palaa jossain metsätiellä, jonkun liiteristä joku varastaa työkalut, vieras koira hyökkää 

pihaan tai päälle.... pitäisi listata: toiselle puolelle HYVÄT ASIAT, toiselle HUONOT. Mikäköhän olisi lopputulos?

1 uhtkoht pienessä kylässä, )oka käsittää Ohkolan, Hyökännummen, Keravanjärven seudunja, ja, ja - OLLAANKS’ 
Í ME ONNELLISIA?

Mä en ti erä teistä muista, mutt sen mä tierän itestäni: kuhan tää lehti ilmestyy ja saadaan jakoon, laihan Ollin ensi- 
ilta kunnialla tulee applodeerauksiin, kuhan talvi tulisi valkoisen kauniina, Joulu Rauhan Juhlana, Uusi Vuosi 

lupauksia täynnä (ja  kuhan Mäntsälä sais vesiasiat kuntoon) - niin: Mikä ettei!

J A y llä m e  onnellisia ollaan! Sehän sentään riippuu paljolti meistä itsestämme!

J )  akkaat kanssaihmiset! Talvea! Joulua! Uuttavuotta! Ja HYVÄÄ ja ONNELLISTA!!

Laura Buttler

Toimitukseen haetaan toimittajia sekä taittajia. 
PageMaker -ohjelman osaaminen etu, mutta ei välttämätön.

Opastus järjestetään.
Kiinnostuneet - ottakaa yhteyttä!

S euraava lehti ilmestyy tammikuussa 2006 (aineisto toimitettava 30.12.2005 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, Sari Ristinen 
Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta, Satu Latostenmaa Ohkolan 
Diakonia-ja lähetystoimikunnasta ja Maamiesseurasta, Riitta Nordgren Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta, Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta ja Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä

Päätoimittaja: Laura Buttler p. (019) 6889 051 
Taitto: Sam Leino p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy

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

Jakelu: Yhdistysaktiivit
Hyökännummen j akaj ien yhteyshenkilö: 

Kirsi Lindgren 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi:

Päivi Lindell 040 569 7609 
Vähäkyröntie:

Susan Alho 040 716 8010

Vähäkylä ja Arolan kylätie:
Vesa Piijola 050 381 9234 

Keravanj ärventie:
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Keravanjärven seutu Hyvinkäälle päin: 
Tuula Heikkinen 040 524 8471

Keravanjärven seutu Mäntsälään päin: 
Sisko Nikkinen 040 709 3408 

Kannisto j a Vanha Piij ola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja Kivistönkulma: 
Heli Allonen 040 763 8911

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi


Tapahtumakalenteric )
Hyökännummen asukasyhdistyksen syyskokous

ke 23.11.05 klo 18.30 Hyökännummen koululla.

5k st*
Ohkolan Nuorisoseura ry: n 

sääntömääräinen syyskokous
su 20.11. klo 18 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat tervetul
leita mukaan kokoukseen päättämään ensi vuoden 
toiminnasta!

k k

Tarinateatteri-ilta
to 26.1. klo 19 Ns-talolla. Järvenpään seurakuntaopiston 
draama-ja teatterityönlinjan opiskelijat tulevat jälleen 
toteuttamaan katsojien omia tarinoita teatterin keinoin. 
Kahvio. Liput 5 euroa.

* k
Mäntsälän kansalaisopiston liikuntaryhmät 

Hyökännummen koululla
Ma 05.09. klo 20-21 käynnistyy taas Naisten ja miesten 
liikuntaryhmä. Myöhäisestä ajankohdasta johtuen tunnit 
lopetetaan 20 minuutin venyttelyosuuteen.
Ti 06.09. klo 17.30-18.15 alkaa Liikuntaa 5-6-vuotiaille 
-ryhmä uuden ohjaajan Ulla Varpan johdolla.
Ke 07.09. klo 15-16 kokoontuu koululle Eläkeläisten 
liikuntaryhmä.
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu joko Mäntsälän 
kansalaisopistoon soittamalla (019-689 0371), internetin 
kautta www.mantsalanopisto.fi tai ohjaajalle ennen 
tunnin alkua. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjes
tyksessä. TERVETULOAMUKAAN!

k k

Mäntsälän srk Hyökännummen kerhotalolla
Su 27.11. klo 13 koko perheen HOOSIANNAKIRKKO:
- Seimen avaus ja kirkkokahvit
- kanttorina Tapani Rautasuo
Ke 30.11. klo 18 pöytäenkelin ja joulukorttien askarteluilta
- nyyttärikahvit/tee
- enkelin valmistukseen tarvittava materiaalitiedustelu 
Mallulta p. 09-2791559
To 1.12. klo 9.30 päivähoidon adventtikirkko Mäntsälän 
kirkossa.
Ke 7.12. klo 10 joulupuuro ja joululaulut.
Viikolla 50 joulukerhot, minkä jälkeen syyskauden 
toiminta päättyy (paitsi koululaisten).
Kerhotalo sulj ettu 21.12.2005-4.1.2006.
Katso muut SRK-tapahtumat viikkolehdistä.

PYHÄKOULUOPETTAJATKAIPAAVAT LAPSIA! 
Tervetuloa pyhäkouluun kaikki lapset sunnuntaisin 

klo 12 Hyökännummen kerhotalolle!

k k

Oka
K ansanhiihtoladun raivaustalkoot su 20.11. 
Kokoontuminen palotallilla klo 9. Talkoovastuu ja 
lisätietoa Auli Teppinen 0400-461716 ja Eija Hynninen 
050-5939683

k k

Diakoniatoimikunta:
Eläkeläisten virkistyspäivät Nuorisoseurantalolla
joka kuukauden 14.12.klo 12-15. Ruoka ja kahvi 5 €.
Hoosianna-juhla Hyökännummen kerhotalolla
su 27.11. klo 12
Kauneimmat joululaulut Nuorisoseurantalolla
la 17.12. klo 15 ja myyjäiset klo 16.

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

HU OMIO!. .HU OMIO!

K utsu O hkolan kylätoimikunnalle

Lehteen ilm oitettu  Hyökännumm en 
asukasyhdistyksen syyskokousaika on muuttu

nut päivällä. Ennen ollut (to) 24.11 muuttuu (ke) 
23.11.05 klo 18.30 Hyökännummen koululla.

Infoa kokouksesta lähempänä mm.kokouskutsu 
rostiluukkujakeluin sekä Saviahon päiväkodin 

sekä Ohkolan ent.kyläkaupan ilm.taululla luettavissa 
7 pv. ennen kokousta.

~ \7 ' okous iltaan keskustelemaan toivotaan Ohkolan 
J^K ja Hyökännummen kyläyhdistystoiminnasta 
vastaavia henkilö itä  sekä m uita asiasta 
kiinnostuneita.

Sääntöm ääräisten asioiden lisäksi tullaan 
keskustelemaan mahdollisuudesta yhdistää 

Hyökännummen ja  Ohkolan kyläyhdistyksiä 
yhdeksi toimivaksi yhdistykseksi. Asiasta on 
virinnyt kylillä keskustelu syystä, koska näin 
saataisiin enempi tekevää ja  ideoivaa porukkaa 
kasaan sekä mm.erilaisten kannanottojen ymv. 
tekem inen esim .kuntaam m e tai vaikkapa 
Tiehallintoon kevyenliikenteen väylähankkeesta 
saisivat vahvemmpaa painoarvoa taakseen.

Yhdistystoiminnan puolesta! Antton Hägglund 
Hyökännumm en asukasyhdistys ry.pj. 

p.0405266462
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O llista

Olin hyvin, hyvin pieni poika, vuosi on 1967. Ollin 
ohjaamana “Virtaset ja Lahtiset”. Minä olin ensi 

kertaa mukana.

Seuraavana vuonna “Jääkärin morsian” Mäntsälän 
maatalousnäyttelyssä.

Niin, OLLI HANNULA. Ohkolan Nuorisoseuran 
peruspilari, ilman häntä ei teatteriharrastus olisi kan

tanut näin pitkälle - yli kaikkien vaikeuksienkin.

Mieliinpainuvin roolisuoritus: vanhaisäntä Heroja 
Ilmari Turjan näytelmässä “Särkelä itte”.

Muisteli Markku Aunola

Minä muistan Vetelyksen! Jos sinä iltana olisin tien
nyt lähteväni Thalian polkuja kulkemaan, niin oli

sin varmaan tarkemmin katsonut miten hyvinkasvatetu, 
vakavan tuntuinen Hannulan Olli se roolin teki. Nyt vain 
nauroin ja  nautin.

Sen jälkeen olen onneksi saanut tehdä yhteistyötä 
hänen kanssaan. Ollin maallikkosaarnaaja Heikki Yli

kankaan huijassa 30 Hopearahaa-näytelmässä. Ja Heroja 
Särkelässä, ja harrastajanäyttelijä Shakespearin Kesä
yön unessa!!

Nyt teemme “taiteilijajuhlaa” - ja toivottavasti vielä 
monta juttua.

Jutteli Laura Buttler

"Jääkärin morsian ” 
Kuva Markku Annolalta

r
O llille

Kuljimme, äiti ja minä tyttönen riihen sivuiste ja 
Spjutsundin kosken ylitimme puusiltaa myöden ylös 

pellonvarsimetsikön laitaa astellen. Jännitti retken tar
koitus.

Päätepisteessä Helmi-täti otti meidät vastaan vieden 
suoraan Kakarilan kamariin. Siellä se oli pieni 

ihmislapsi, pikkupoika Olli viikon ikäisenä kehdossaan.

Johan A dolf-vaarin  syntym äpäiväjuhlien 
yhteiskuvassa näyt seisovan keltaruudullisessa 

leikkipuvun näköisessä asussa poikasena jo kotoasi 
Nummelasta tulleena.

Noissa Nuorisoseuran näytelmissä olemme useat ker
rat yhdessä jännittäneet.

Ilmestyitpä aikoinaan Vapaan Taidekoulun ovesta 
elävänmallin ilta-piirustustunneille ja sieltä taas Tai

dehallin joka tiistaiseen iltapiirustukseen.

T  Tuodet kulkiessaan ovat tuoneet kokemuksia taiteel- 
V listen harrasteillesi lomassa: Liisa ja pojat.

Hyvää jatkoa, onnitellen Ritva-serkku
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J uoksupojasta  jum alaksi

Olli Hannulan viis ¿kymmenvuotinen teatteriura

Ohkolan nuorisoseura on valmistautumassa juhla
vaan hetkeen: Marraskuun 25. päivänä Olli Hannu

la viettää 50-vuotisjuhlaansa näyttelijänä ja ohjaajana. 
Ollin “elämäntyö” on ollut Ohkolan teatterin perinteen 
ja jatkumon rakentaminen. Teko on merkittävä koko kun
nan mittakaavassa: Ohkolassa on ollut aika ajoin kun
nan ainoa teatteri, takuulla pitkäikäisin ja tuotteliain.

Ollin teatteriura aukesi juoksupojan roolissa vuonna 
1955 Oiva Huovilan ohjaamassa Armas J.Pullan 

näytelmässä Hormoonit hallitsevat. Vitsikkäästi voisi 
sanoa, että Olli kohosi jumalaksi -  vuonna 2004 hän 
nimittäin oli Jumalan äänenä Pikku Pietarin pihassa.

Marraskuussa saa Ohkolan nuorisoseurantalolla 
ensi-iltansa Molieren Luulosairas, joka on Ollin 

juhlanäytelmä. Näytelmän ohjaa Laura Buttler. Olli on 
edelleen aktiviisesti mukana. Vuonna 2005 hän on näy
tellyt myös Lukan roolin ohj aamassaan Anton Tsehovin 
Karhussa. Karhu on kuljettanut miestä tänä vuonna 
kansainvälisessä teatterifestivaalissa Norjassa, Latvi
assa, Liettuassa ja  Ruotsissa.

Ollista on helppo pitää. Mies on vaatimaton, hyvän
tuulinen ja  ystävällinen. Hän arvostaa muita työ

ryhmän jäseniä, se näkyy ilmeestä ja  kuuluu puheesta. 
Tämä leppoisa juttuhetki pidettiin, kuinkas muuten, en
nen Luulosairaan harjoituksia nuorisoseurantalolla.

Karita: Nuorempana teatterin harrastajana olisi kiin
nostava tietää, että onko sinulla joku erityinen viesti 

harrastajateatterille?

Olli: Ei muuta kuin, että pitää harrastaa sitä, mikä tun
tuu mielekkäältä. Jos joku asia tuntuu miellyttävältä, 

niin rohkeasti vaan sitä tekemään. Voisihan tässä ruveta 
filosofoimaan, mutta en rupea.

J ^ a r i t a :  Mitä sanoisit Ohkolan teatterille?

Olli: Nyt näyttää ehdottomasti hyvältä! Muistan mei
dän lamavuodet -  1970-luvulla -  ei ollut helppoa 

saada väkeä näytelmiin. Nyt menee aika kovaa... Toi
vottavasti ei tule äkkipysähdystä, elämähän on aalto
liikettä. Yhdistys-ja harrastustoiminta varsinkin.

Karita: Mistä sait voimaa jatkaa ja jaksaa, kun olit 
aika yksin teatterin vastuunkantajana, ohjaajana, 

monet vuodet peräkkäin?

Olli: Minähän olen huono värväämään massoja, en 
osaa innostaa ihmisiä. Lamavuodet kuluivat jollain

konstilla ja innostus lähti uudestaan, ulkopuolelta mi
nun. Tietyt ihmiset kasvoivat ja tulivat sopivaan ikään.

Karita: Tarkoitatko, että kasvoi uusi sukupolvi, joka 
kalusi harrastaa teatteria?

Olli: Niin juuri. Vuonna 1979 kesäteatteri nousi uu
destaan Ohkolassa. Vedin monta näytelmää, liikaa

kin. Huomasin sitten myöhemmin, että väsyin. Laura 
Buttlerin tulo Ohkolaan oli hyvä asia. Nyt myöhemmin 
on ollut todella mukava olla mukana tekemässä nuorem
pien ja innostuneiden uusien tulokkaiden kanssa.

JA a rita : Miten teatteriharrastus sopii maanviljelijälle?

Olli: No, jos kesäteatteria ajatellaan niin mahdollisim
man huonosti! Siinähän on harjoituskausi juuri sa

maan aikaan kevättöiden kanssa. Nuorena sitä jaksoi 
kuitenkin kellon ympäri.

Karita: Mitä Ohkolan teatteritoiminta on merkinnyt 
sinusta koko kunnalle? Mikä merkitys harrastaja- 

teatterilla on ylipäätään paikkakunnalle?

Olli: Kyllä harrastajateatterilla on merkitystä, sehän 
kertoo jotakin asukkaiden mielenkiinnosta. Teatte

rilla on myös sosiaalinen puoli; Mäntsäläänkin muuttaa 
joillekin alueille paljon ihmisiä ja teatterin kautta paikka
kunta sekä ihmiset tulevat tutuiksi. Jos sosiaalisen puo
len myötä saadaan aikaan mahdollisimman hyviä taiteel
lisia elämyksiä, on onnistuttu.

J ^ a r i t a :  Kuinka kauan vielä aiot tehdä?

Olli: Mä olen jo tähänkin asti tehnyt liian kauan. Sel- 
viäisi kunnialla, kun lopettaisi ajoissa! Kun nyt saan 

tämän Luulosairaan kunnialla läpi... Olisihan katsomos
sa helpompi olla. En uskalla kuitenkaan sanoa ehdotto
masti, että en enää tee mitään!

Karita: Kumpi on hauskempaa, ohjaaminen vai 
näyttelminen? Sinähän olet tehnyt molempia ja  ol

lut usein itse näyttelemässä jotain roolia näytelmässä, 
jonka ohjaat.

Olli: Ehkä sittenkin näytteleminen. Vaikka ensi-ilta jän
nitys onkin aivan kamalaa. Jännitän hirveästi.

Olli Hannulan juhlanäytelmä Molieren Luulosairas, 
ensi-ilta 25.11.2005 klo 19.00 Ohkolan Nuorisoseu

ran talolla. Ohiaus: Laura Buttler

Karita Laisi
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O hkolan teatteri vei Karhun kunnialla päätökseen

Vaatimaton Karhu-novelli kasvoi maailmalla timantiksi

T7iisi maata, viisi kulttuuria ja  viisi intohimoista 
V  teatteriryhmää tekivät vuoden 2005 aikana An

ton Tsehoville todellista kunniaa. Suomen, Ruotsin, 
Norjan, Latvian ja  Liettuan yhteinen Karhu-festivaali 
sai päätöksen Tukholmassa lokakuun lopulla. Festi
vaali antoi teatteriryhmille paljon uutta voimaa, uu
sia ideoita ja  uutta intoa jatkaa arvokasta harrastus
ta. Matkan aikana mieltä lämmittivät myös runsaat 
kiitokset, joita sateli myös merkittäviltä tahoilta.

Idea maiden välisestä yhteistyöstä syntyi vuonna 2003 
Liettuan Harrastajateatteriliiton puheenjohtajan 

Danute Vaigauskaiten pöydällä. Ajatus eteni Norjan 
Sunndalsorassa järjestettyyn kokoukseen, jossa maiden 
edustajat ja tuottajat, välitöntä intoa puhkuen käynnis
tivät projektin Tsehovin Karhu-näytelmän ympärille. 
Mukaan valitut teatteriryhmät aloittivat yhteisin peli
säännöin syvääluotaavan tutustumisen Tsehovin tuo
tantoon ja ryhtyivät rakentamaan kukin omaa versiot
aan klassikkonäytelmästä. Ja kuten tiedämme, ensimmäi
nen, varsin onnistunut maiden välinen yhteinen festi
vaali järjestettiin alkuvuodesta Ohkolan teatterin 
isännöimänä Suomessa.

Ohkolan teatteri sai omasta Karhu-versiostaan run
saasti kiitosta vuoden aikana. Erityisen otettu oli 

Latvian kulttuuriakatemian teatterikriitikko, Livia 
Akuratere,)dk& osallistui festivaalille kahdesti, Riikassa 
ja Tukholmassa. Tsehovin tuotantoon tarkoin perehty
neenä Akuratere oli häm m ästynyt, m iten useita 
variaatioita ja erilaisia tulkintoja osallistuvat maat olivat 
löytäneet. Ohkola sai kriitikolta kehuja erityisesti 
taidokkaasta ja nöyrästä, Tsehovin alkuperäiseen tun
nelmaan sijoittuvasta tulkinnasta, joka erottui, paikoin 
varsin modernien tulkintojen joukosta.

TTollannin harrastaj ateatteriliiton kansainvälisten pro- 
X  Jjektien vastaava Yo ke Elbers antoi myös vilpittö
män kiitoksensa festivaaliin osallistuneille tuottajille, oh
jaajille ja näyttelijöille. “Saatamme ajatella, että Anton 
Tsehovin Karhu on vain pieni novelli, mutta te olette 
osoittaneet, että se on oikea timantti!”, hän ylisti Latvi
an osuuden päätöstilaisuudessa Riikassa syyskuun lo
pulla.

Kehut eivät olleet turhia, sillä kuten kaikkien ryhmi
en panos, myös Minna Linnan, Markku Aunolan ja 

Olli Hannulan antautuminenTsehoville ja  koko Karhu- 
projektille ansaitsee vilpittömän kiitoksen. Reilusti yli 
vuoden mittainen hanke vaati osallistujilta sataprosent
tista sitoutumista, tahtoa ja  uskoa yhteiselle asialle. Tie
tenkään ei pidä unohtaa sisukkaita kannustusjoukkoja, 
jotka mm. Ohkolassa avustivat ulkomaisten vieraiden 
kestitsemisessä j a maj oittamisessa.

6 CO 1 emin e kehittyneet näyttelijöinä, ohjaajina ja teatte
rin harrastajina valtavasti projektin aikana”, Minna 

Linna kiittää. “Lisäarvoa projektille antaa se, että olem
me saaneet uusia harrastukselle vihkiytyneitä ystäviä 
eri ikäluokista, erilaisista kulttuureista ja eri aloilta. Taide 
ja teatteri yhdistää, eikä ikäero tai statukset merkitse mi
tään”, Minna “Popova” Linna toteaa.

Improvisointia kolmella kielellä

Festivaalin aikana ryhmillä oli tilaisuus maustaa ja ja
lostaa omaa näytelmäversiotaan matkan varrella. Li- 

säoppia haettiin tapaamisten yhteydessä järjestetyissä 
työpajoissa, joissa teatterin tekemistä käsiteltiin kussa
kin maassa eri teemoin ja harjoituksin. Kielimuureja ei 
varsinaisesti ollut, mutta toki silläkin oli vaikutuksensa, 
että kokemuksia oli jaettava muutoin kuin omalla koti
maisella. Koetukselle näyttelijät joutuivat etenkin silloin, 
kun ohjaajat intoutuivat sekoittamaan eri kansallisuuk
sia ja kieliä imrovisaation keinoin. Näyttämöllä nähtiin 
virallisten esitysten jälkeen huikeita versioita Anton 
Tsehovin Karhusta, jossa kukin näyttelijä tuli eri maasta 
ja puhui omalla kielellään. Miksattu näytelmäversio vaa
ti näyttelijältä aivan erityistä keskittymistä ja rytmitajua. 
Näytelmän edetessä ohjaajat saatoivat lennossa vaih
taa näyttelijöitä, jolloin sekä henkilöt että kielet vaihtui
vat nopeassa tahdissa. “Kokemus oli ainutlaatuinen, 
mutta myös hyvin vapauttava”, toteaa Ohkolan teatte
rin ryhmä yhdestä suusta. Toisinaan ei olisi uskonut, 
etteikö lavalla olisi olleet alan todelliset ammattilaiset!

Teksti ja  kuvat: Leena Herlevi-Valtonen
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T arinateatteria  O hkolassa

Järvenpään seurakuntaopiston draama-ja teatterityön 
linjan opiskelijat, ryhmä Homma, tulevat viihdyttä

mään ohkolalaisia tarinateatterilla jo toisen kerran. En
simmäisen kerran tarinateatteria nähtiin seuratalolla al
kuvuodesta 2004. Silloin opiskelijoiden joukossa oli kaksi 
ohkolalaista, ja yhteistyö Järvenpään seurakuntaopiston 
kanssa saatiin käyntiin sitä kautta. Nytkin mukana on 
yksi Ohkolan näyttämöiltä tuttu kasvo: Sirkku Vainio.

Tammikuun 26. päivä klo 19 ohkolalaisilla on jälleen 
mahdollisuus tulla kokemaan tarinateatteria seura- 

talolle. Opiskelijat esittävät ja tulkitsevat draaman ja teat
terin keinoin katsojien omia tarinoita ja  kokemuksia. 
Luvassa on siis vuorovaikutteista teatteria ja ainutker
taisia teatterielämyksiä. Osallistuminen illan kulkuun on 
toki vapaaehtoista, ja mukaan voi tulla myös ainoas
taan nauttimaan esityksistä. Lipun hinta on 5 euroa. 
Lipputuloilla tuetaan draama-ja teatterityönlinjan opis
kelijoiden teatterimatkaa.

K evään  harrastustoim intaa

Syksyn harrastuskausi alkaa olla lopuillaan, mutta 
joulun jälkeen jatketaan taas uudella innolla. 

Sirkuskola jatkaa toimintaansa pääasiassa samoilla ryh
millä kuin syyskaudellakin. Sirkuskolan harrastuskausi 
on 9.1 -28.5.2006. Tähtäimessä kaikilla ryhmillä on tou
kokuun suuri kevätnäytös, joka on samalla Sirkuskolan 
viisivuotisjuhlanäytös. Uutena ryhmänä aloittaa ailcui- 
nen-lapsi -pariakrobatiaryhmä, joka on tarkoitettu ensi
sijaisesti alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen.

Lasten tanssillisen liikunnan ryhmät jatkavat myös 
revätkaudella. Ohjaajana toimii edelleen Elina 

Kaasinen. Sekä vanhat ryhmäläiset että uudet harrasta
jia ovat tervetulleita mukaan! Myös aikuisten kuntoilu- 
mahdollisuudet jatkuvat kevätkaudella. Minja Tuomisen 
sunnuntai-iltaisin vetämä aerobic sai jatkoaikaa. Kevääl
lä on tarjolla myös aikuisten tanssikurssi, jota on paljon 
toivottu.

Heli Allonen

C Ä
H yväksi havaittu tapa

TUTUSTUA PUOLEEN KYLÄÄNI

T ule m ukaan  O hko lan  NSin toim intaan! 
Y___________________________________________/

Ohkolassa on paljon yhdistyksiä, jotka tekevät 
yhteishyvää ja yhteishyödyllistä toimintaa. Yhdis

tysten toiminnassa on paljon kyläläisiä, ja  yhdistys
toiminta on monesti havaittu erinomaiseksi tavaksi tu
tustua toisiin kyläläisiin. Yhdistystoiminnan kautta pää
set mukaan kehittämään kylän toimintaa.

Ohkolan nuorisoseurassa on jäseniä n. 470. Sirkus- 
koululaisia on yli 70, pieniä jumppareita parisen 

kymmentä, nuoria teatterilaisia saman verran. Seura ko
koaa lapsiperheitä to im intansa kautta ja  uusia 
ystävyysuhteita syntyy harrastajien välillä. Seura jär
jestää toimintaa aikuisille pääasiallisesti teatterin ja 
.. .talkootyön merkeissä. No, on toki muutakin: Jumppaa, 
tanssikursseja jne... Näytelmistä vielä: Teatteria on har
rastanut vuoden aikana n. 50 aikuista neljässä näytelmä- 
produktiossa. Lisäksi teatteritoiminta on tarvinnut 70 
muuta henkilöä erilaisiin tehtäviin toteutuakseen. Siis 
erittäin hyvät mahdollisuudet uusien tuttavuuksien löy
tämiseen!

Parasta yhdistystoiminnassa on, että tulemalla mu
kaan pääset itse vaikuttamaan suoraan seuran tar

jontaan ja  toimintaan. Seuran, jokaisen seuran, toiminta 
on aktiivisten jäsentensä näköistä. Toiminta voi kehit
tyä ja  muuttua vain jos sen jäseneni kehittyvät ja kas
vavat ja  mukaan tulee uusia jäseniä. Ohkolan nuoriso
seura ry:n syyskokous on 20.11.2005 klo 18 Nuoriso
seuran talolla. Tule kuuntelemaan, ottamaan osaa, ää
nestämään...
Karita Laisi, pj.

Tarkemmat kurssitiedot:

Sirkuskolan aikuinen-lapsi -pariakrobatiaryhmä
lauantaisin klo 10-11 Ohkolan koulun salissa. Kausi 

alkaa 14.1. Ohjaaja: Anu Leppävuori. Hinta: 50 euroa/ pari. 
Ilmoittautumiset Karita Laisille 14.1. mennessä puh. 050 
3577243.

Lasten tanssillinen liikunta sunnuntaisin 6-9 -vuo
tiaat klo 14-15 ja 10-14 -vuotiaat klo 15-16 Ohkolan 

koulun salissa. Kausi: 15.1 .—9.4. Ohjaaja: Elina Kaasinen. 
Hinta: 25 euroa. Ilmoittautumiset ja kurssimaksun suori
tus käteisellä ensimmäisellä kerralla. Tiedustelut: Heli 
Allonen puh. 040 763 8911.

Aikuisten aerobic sunnuntaisin klo 18-19 Ohkolan 
koulun salissa. Kausi: 15.1.—9.4. Ohjaaja: Minja Tuo

minen. Hinta: 25 euroa. Ilmoittautumiset ja kurssimaksun 
suoritus käteisellä ensimmäisellä kerralla. Tiedustelut: 
Heli Allonen puh. 040 763 8911.

Aikuisten lavatanssikurssi sunnuntaisin 15.1 -12.2.06 
klo 19-20.30 Ohkolan Ns-talolla. Kurssi soveltuu sekä 
vasta-alkajille että taitavammille tanssijoille, sillä opetus
ta voidaan eriyttää. Kurssilla opetellaan valssia, tangoa, 
englantilaista valssia, jivea ja  foxia. Opettaja: Markku 
Matoniemi. Kurssin hinta: 25 euroa/ hlö. Min. 10 kurssi
laista. Sitovat ilmoittautumiset 30.12. mennessä Karita 
Laisille puh. 050 435 6330

Energistä talvea ja kevätkautta toivottelee 
Heli Allonen
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V esselikerhon P uurojuhlac
K uka on ensi vuoden puuromestari?

6 6Kuka on ensivuoden puuromestari?”, on kysytty 
kylässämme jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Nuorisoseurassa alkoi lasten kerhotoiminta syksyllä 
1980,25 vuotta sitten. Tällöin syntyi tarve järjestää yh
teinen juhla, jossa lapset pääsivät esiintymään ja  näyt
tämään vanhemmille sekä muulle perheelle kerhossa 
oppimiaan asioita. Tähän tarpeeseen syntyi puurojuhla. 
Kerhoryhmiä oli aluksi alle kouluikäisille Vesselit sekä 
kouluikäisille Talluklcaat ja Sorokat. Myöhemmin vielä 
nuorisoikäisten ryhmä. Kerhotoiminta oli kansantans
sia, laululeikkejä sekä perinneleikkejä. Lisäksi seuran 
lapsille järjestettiin mahdollisuuksia leiritoimintaan sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Perjantai-iltaisin jäljestettiin 
usean vuoden ajan seuratalolla avointen ovien iltoja 
kylän nuorille.

Puurojuhlan järjestelyistä vastasi aluksi kerhoryhmien 
ohjaajat; tiedottaminen, pöytien järjestely, salin ko

ristelu, joulukuusen hankinta ja koristelu, joulupukki ja 
joulupukin pussit, ohjelma, tiedottaminen, yhteislaulu- 
m onisteet, puurotarvikkeuden hankinta, puuron 
keittäminen ja  tarjoilu, järjestyksestä huolehtiminen, 
tiskaaminen ja talon siivoaminen jne.

Pian koettiinkin tarpeelliseksi delegoida asioita; Niin
pä muutamana vuonna apuun tuli johtokunta, joka 

hoiti tiskauksen. Myöhemmin ravintolatoimikunta kan
toi vastuun keittiö-asioista. Joulupukkiyhteistyötä teh
tiin mm. Järvenpään Nuorisoseuran kanssa.

Muistitietoihin perustuen vuodesta 1984 alkaen on 
valittu puuromestari. Puuromestarin titteli on ol

lut symbolinen, sillä puuromestarin apuna oli kahtena 
ensimmäisenä vuonna Vuokka Halme, joka keitti puuron 
Ohkolan sairaalan keittiössä. Kati Pirttiniemi keitti vuo
den 1987 puuron. Vuodesta 1988 puuron on keittänyt 
Ritva Koskinen Ohkolan koulun keittiössä. Vuonna 1997 
puuron keitti Kerttu Tapper seuratalolla, kun koulun 
keittiö oli remontissa. Rusinasoppaa on tarjottu joka 
vuosi riisipuuron kanssa, sen on keittänyt Martta 
Suontaus. Pari kertaa on Martta ollut estynyt ja tällöin 
rusinasopasta keittänyt Satu Latostenmaa.

Puuromestarin valintaan on käytetty monia menetel
miä: Lautasen pohjassa kiiltokuva, tuoliin sidottu 

merkki, mantelinsaajien kesken huutoäänestys tai erilai
sia palkkioita. Koskaan sitä ei voi etukäteen tietää...

Seuraava lista puuromestareista tuo varmasti muisto
ja moneen kotiin:

vl985 Into Saarinen, vl986 Tommi Latostenmaa, v 1987 
Anssi Lehmonen ja Juho Pirttiniemi, vl988 Sami Koski
nen, vl989 Siiri Haapasaari, vl990 Pekka Sikiö, vl991 
Viljan perhe, vl992 Männistön perhe, vl993 Hyväriset,

vl994 Jussi Reutsalo, vl995 Vesa Heittunen, vl996 
Marjanne Rantanen, vl997 Sanna, Oona ja  Heikki 
Simo Iin, vl998 Ari Lehto, vl999 Jussi Hynninen, v2000 
Anniina Pitkänen, v2001 Ritva Koskinen, v2002 Eetu 
Hietanen, v2003 Äsa Ylitolva. Seuraavaapuuromestaria 
ei tällöin valittu, mutta Eija Hynninen Vesseli kerhon 
kanssa jatkoi puurojuhla perinnettä ja  vuoden 2005 
puuromestariksi valittiin Anna Tapper.

Puurojuhlan suosiosta kertoo jotakin esimerkit 
puuroresepteistä: Vuonna 1988; 4 kiloa riisiä ja 

laatikollinen maitoa. Suurin puuromäärä keitettiin v.2002, 
jolloin resepti oli seuraavanlainen: 2 ämpäriä vettä, 7 
kiloa riisiä, 40 litraa maitoa ja 2 dl suolaa. Mikäli puuroa 
jäi tähteeksi, niin talkoilla siitä valmistettiin piirakoita 
nuorisoseuran pöytään myytäväksi yhteismyyjäisissä.

Puurojuhlaa vietetään jälleen ma 28.11 klo 18-19 
pienimuotoisesti Vesselikerhon joulujuhlana, jolloin 

puuromestari Anna varannee riisiä kilon verran...

uurojuhlaperinnettä muistelemassa Eija Hynninen, 
Kati Pirttiniemi, Martta Suontaus ja  Ritva Koskinen. 

Ritvankädessäjoeläkkeellejäänytpuurokauha. V 1999 
hankittu uusi ja isompi puurokauha on puuromestarin 
tärkein työkalu.

Kirjoitti Eija Hynninen 
Kuva Jaana Viljanen ja  Veeti
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Etelä_Mäntsälän taajamien välinen yu-ottelu pidettiin 
14.9. Hyökännummen koululla syksyn huonoim

massa kelissä.Kova tuuli ja  sade eivät kuitenkaan 
lannistaneet kilpailijoita, joista jotkut osallistuivat 
jokaiseen lajiin.Arola antoi hieman tasoitusta miesten 
puolella tuomalle paikalle vain kaksi miestä.Ohkolan alue 
korjasi tällä kertaa voiton sekä miehissäettä naisissa. 
Miesten sarjassa Sampo Laisi pääsi juhlimaan neljässä 
lajissa ja  naisten puolella Mimmi Tervonen ja Riitta 
Nordgren ottivat kaksi voittoa. Muutamassa lajissa 
voittotuloksen kovuus antoi aiheen epäillä vierailua 
Kaliforniassa.

Saapas miehet: 1 .Sampo Laisi OH 34.05,2. Jouko Vaara 
HY 32.10,3.Kari Ängeslevä AR 29.95,4. Vesa Pitjola 

OH 27.80, 5.Seppo Savela OH 27.20,6.Timo Kolari HY 
27.10,7.Jarmo AntikainenAR26.10, 8.VesaICesäläinen 
HY 25.80,9.Marklcu Tervonen HY 24.65,10. Jari Vasama 
HY22.25,11 JyrkiAronen OH 20.60

Naiset: 1.Riitta Nordgren OH 19.15,2.Eeva Kosonen 
AR 18.35, 3.Mimmi Tervonen HY 17.60, 4.Sirpa 

Velin-ÄngesleväAR 17.50, 5.SannaAronenOH 17.20, 
6.Sari Hämäläinen HY 17.10,7.Sari Hujanen AR 16.55, 8. 
Tuija Antikainen AR 16.48,9.Karita Laisi OH 14.50

6OM Miehet: 1 .Antikainen AR 8.1, 2.Laisi OH 8.8, 
3.Kesäläinen HYja Vasama HY 9.0, 5.Tervonen HY 

9.3,6.VaaraHY9.6 7.SavelaOH9.8,8.ÄngesleväAR 10.0

Naiset: l.LaisiOH9.7,2.TervonenHY9.8,3.Hujanen 
AR10.8

Pituus Miehet: l.Laisi OH435,2.Antikainen AR 409, 
3.VasamaHY404,4.KesäläinenHY 360,5.Ängeslevä 

AR 338,6.Tervonen HY 330

Naiset: 1.Tervonen HY 330,2.HujanenAR308,3.Laisi 
OH 305,4.HämäläinenHY 287,5.KosonenAR250, 

6.Aronen OH 245,7. Heidi Kolari HY 212

Kuula Miehet: l.Laisi OH 10.87,2.Kolari HY 10.63, 
3.VaaraHY 9.80,4. Antikainen AR 9.33,5.Tervonen 

HY 9.28,6.KesäläinenHY 8.80,7.Savela OH 8.75,8.Phjola 
OH 8.55,9. Vasama HY 8.33,10.ÄngesleväAR7.12

Naiset: 1.Tervonen HY 9.67, 2.Kosonen AR 7.75, 
3.Nordgren OH 7.32,4.Velin-ÄngesleväAR 7.00, 

5.Laisi OH 6.50,6.Aronen OH 6.20,7.Kolari HY 5.37

Keihäs Miehet: 1 .Laisi OH 41.10,2.Kolari HY 38.80, 
3.Vaara HY 34.60,4.PirjolaOH 32.35,5.VasamaHY 

30.80, 6.Ängeslevä AR 30.15, 7.Savela OH 29.90, 
8.Antikainen AR 28.49, 9.Kesäläinen HY 27.30, 
10.AronenOH25.15

Naiset: l.NordgrenOH 17.88,2.Tervonen HY 17.60, 
3. Velin-ÄngesleväAR 14.28,4.Aronen OH 13.20, 

5.LaisiOH 12.60,6. Antikainen AR 9.50
PISTEET:

OHKOLA 98p ( M 52, N 46 ), 
HYÖKÄNNUMMI9 lp ( M 50, N 41) 
AROLA 79p ( M 37, N 42 )
Saapas: Ohkola 98.20 ( M 61.85, N 36.35) 

Hyökis 93.90(59.20,34.70)
Arola91.90 (56.05,35.85)

Okan kesäkausi on päätöksessään. Kesällä pidettiin 
yu-m estaruuskilpailu t, kaikkiaan kuudet 

maastojuoksut sekä tietysti OKAn neljännesmaraton. 
Varsinkin juoksupuolella nuoret juoksijanalut kehittyivät 
hyvin kesän aikana.

Kesän kilpailujen palkintojenjako suoritetaan (tai 
suoritettiin) 17.11. Sen yhteydessä on myös OKA:n 

syyskokous. Ensi vuodelle on tulossa muutoksia yu- 
puolella. Niistä tarkemmin kevään lehdessä.

Talvi saapuu hiljakseen ja  toivottavasti lumikin.
Ohkolassa pyritään pitämään auki kolme päälatua: 

Valaistulatu ns-talolla,kansanhiihtolatu, ja  koulujen 
välinen yhteyslatu. Viimeksi mainittu lähtee Hyökännum- 
mella Nummelantien päästäjä tulee Ohkolan koululle. 
Laduista on mahdollisesti tulossa myös kartta talven 
aikana.

Vesa Piijola

r
H yökäpartio

Terveiset Hyökäpartiosta

Lauantaina 24.9.2005 klo 15 alkoi Laiskiaisten 
pyöräretki. Menimme elcalle rastille. Siellä ylitimme 

kuviteltua jokea. Sen jälkeen poljimme toiselle rastille, 
jossa Tuukka meitä innoissaan odotti. Sitten poljimme 
Ohkolan koululle kolmannelle rastille.

Sen jälkeen siirryimme ruokarastille Tuukan pihalle.
Teimme siellä lihapullia ja  mummon muussia. Sen 

jälkeen kävimme rasteilla 5-7.

Sen jälkeen menimme yö rastille Joken metsään.
Ensim m äisenä kasasim m e vaikeasti teltan. 

Pystytyksen jälkeen leiriydyimme. Sitten söimme 
makaroonia ja HK:n sinistä. Sen jälkeen olimme fikkari 
piilosta. Noin 21.30 menimme nukkumaan.

Aamulla söimme aamupuuroa ja purimme leirin. Sitten 
lähdimme polkemaan kotiin. Olimme kerhotalolla n. 

klo 10.30.
T: Laiskiaiset
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r
O hkola

O hkolan koulun vanhempaintoimikunta

Edustajat luokittain:
1 lk Valkonen
2 lk Kankkunen, Mikkonen, Ekström
3 lkVidqvist
4 lk Niemi, Tammi
5 lk Keski-Korpela
6 lk Nordgren, Matero

Kavereita on kysytty 1,3 ja  5 luokkien edustajille, 
mutta ainakaan tätä kirjoittaessa ei ole kuulunut vie

lä kenestäkään mitään.

Syksyn alussa koululla harjoiteltiin pitkän matkan 
juoksua, ympäri kaukalon ja liikuntasalin, vaikka kou

lua kiertää pururadaksi kutsuttu lenkki. Rata on ollut 
erittäin hyvässä kunnossa vuoskymmen sitten, mutta 
nyt oli pusikkojen takia jo pelkkä ympäri pääsy hanka
laa. Puhumattakaan törröttävistä juurista ja kannoista ja 
hankalissa kohdissa mököttävistä kisoista kivistä. Syk
syn ensimmäinen tapaaminen pidettiinkin koulun “pu
ruradan” savotan merkeissä. Siivottiin risulckoja pois ja 
mietittiin tapoja, miten saada rata siistimpään kuntoon. 
Ajettiin Pirjolan Vesa maanomistajien juttusille. Vesa sai 
vietyä asiaa sen verran eteenpäin, että ensi kevääseen 
saadaan toivottavasti järjestettyä talkoot radan isom
paa “putsaamista” varten.

Ensimmäisessä virallisessa kokouksessa puhuttiin 
diskosta, vadelm apastilleista, kalentereista, 

heijasteliiveistä, koululaisten olemattomasta uima- 
opetuksesta, toimikunnan ideaköyhyydestä, toimettom
uudesta ja halusta toimia.

Disko pidetään koulun liikuntasalissa syksyn aika
na, ilmeisesti 18.11,4-6 luokkalaisille.

Vadelmapastillit (90% xylitolia) on tilattu koululle 16 
665 kpktta. Maksaa 245 €. Kyläkalenterit ilmestyi

vät lokakuun lopussa. Hinta on sama kuin viime vuon
nakin, 5€ /kpl, 20€ /5kpl.

Kalenterituloista saa myyjä 1/5 osan ja myyjäthän 
ovat pääsääntö isesti koulun oppilaita. 

Piirustuskilpailun voitti tällä hetkellä 2 luokkalainen 
Annukka Purmonen! Hän piti huolen siitä, että 
voittopiirastus valittiin samalta luokalta kuin viime vuon
na ja seurasi Mariannan jalanjälkiä. Paljon Onnea 
Annukalle! Hienoa työtä!

Kaikilla Ohkolan koulun oppilailla on mahdollisuus 
vuokrata itselleen heijasteliivit koululta, 10 € panttia 

vastaan. Liivit kun palauttaa ehjässä ja käyttökelpoi
sessa kunnossa, saa rahan takaisin.

Joku lakipykälä on kai jossain ja sanoo, että koululai
sille pitäisi järjestää uimaopetusta 5 krt / vuodessa. 

Koulu on tyrkyttänyt itseensä moneen uimahalliin vuo
sien saatossa, mutta aina on vastaus ollut, ettei mahdu. 
Lähiympäristökuntien uimahallit eivät ole mitenkään in
nostuneita ottamaan toisen kunnan oppilaita halleihinsa, 
koska omankaan kunnan kaikkia oppilasryhmiä ei 
meinata saada mahtumaan. Nyt on koululle luovutettu 
peräti 2 vuoroa Tuusulan uimahallista, mutta ilman ope
tusta. Koulun liikunnasta vastaavien pitää pikaisesti 
muistella miten uintia opetetaan. Ehkä kaksi kertaa ei 
riitä uimataidottomille hallitsemaan lajia, mutta vie asiaa 
varmasti eteenpäin. Toimikunta on hyvässä asiassa mu
kana bussikuljetusten hinnalla.

Koska omat ideamme toimikunnan toimimisesta ovat 
finito, pyysimme oppilaiden vanhempia listaamaan 

asioita ja  ideoita miten heidän mielestään toimikunnan 
tulisi toimia ja mitä toimikunta voisi järjestää. Kysely on 
vasta lähtenyt, enkä tiedä montako kymmentä ideaa saa
daan. Toivottavasti monta! Ja ideoita otetaan aina vas
taan!

Opettajilta haettiin myös ideoita. Toimikuntaa pyy
dettiin järj estämään glögi ja  piparitarjoilu joulujuh- 

laan sekä talv iu lkoilupäivää ulkoilem isen ja  
makkaranpaiston merkeissä. Myös kahvikonserttia ky
seltiin. Koululla olisi ilmeisesti halukkuutta olla mukana 
järjestämässä oppilaskonserttia ja  oppilaillakin tuntuu 
olevan halukkuutta esiintyä. Toimikunnalla on halua jär
jestää, mutta löytyykö halukkuutta tulla yleisöksi? Vuon
na 2004 myytiin 9 lippua! Konsertti peruttiin. Aikaisem
pina vuosina 9 lippua jäi myymättä per konsertti. Asiaan 
palataan ensi vuoden puolella uudestaan. Näillä eväillä 
jatketaan.

r lvisia rientoja kaikille
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan pistä 

Riitta Nordgren 050-3766428
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L uistinradan valvonta tulevana talvena

Ohkolan koulun luistinradan valvojiksi ovat 
lupautuneet ystävällisesti seuraavat avainhenkilöt, 

jotka vaihtuvat viikottain:

Viikko 1. Päivi Lindell, Arolan kulma, p.040-5697609 
Viilikö 2. Riitta Nordgren, VTK, p.050-3766428 
Viikko 3. Juha Männistö, Kallioniementie, p.040-5639800 
Viikko 4. Eija Keski-Korpela ja Hannu Roos, Vähäkylä, 
p.044-3644764
Viikko 5. Sirkku Vainio, Keskikylä, p.040-5331904 
Viilikö 6. Jukka Tapper, Ylikuja, p.040-5553453 
Viilikö 7. Eija ja  Jussi Hynninen, Kortistonkulma, 
p.050-5939683
Viikko 8. Minna Makkonen, Vanhapirjolantie, 
p.0400-755262
Viilikö 9. Päivi Lindell, Arolan kulma, p.040-5697609

A  iiukaan valvontarinltiinpääset soittamallaavainhen- 
IVJLkilöille. Valvonta-ajat ovat arkisin 17-20.30, 
lauantaisin 12-15 ja 15-18 ja sunnuntaisin 12-15,15-18 ja 
18-20.30. Asia koskee läheltä jokaista Ohkolan koulua 
käyvää perhettä, lasten liikuntatunteja ja vapaa-ajan “ 
ilmaista “ luistelua. Mäntsälän kunta korvaa tekemäsi 
talkootyön rahallisesti paikalliselle urheiluseura OKA:lle. 
Valvontarinkiä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Eija 
Hynninen 050-5939683 ja Päivi Lindell 040-5697609.

alussa toimikunta kokoontuu, j olioin käymme läpi edel
lisen vuoden toiminnan ja tilit. Tarkistetaan seurakun
taan menevä vuosiraportti. Teemme toimintasuunni
telman alkavalle vuodelle. Kuten: Virsilauluiltoja kodeissa 
4 kertaa, Kauneimmat Jolulaulut ja Myyjäiset joulukuus
sa, Kesäseurat, jossa puhujina seurakunna työntekijöi
tä ja joku vieraileva puhuja sekä musiikkia. Hoidetaan 
Yhteisvastuukeräys Ohkolan ja Hyökännummen alueel
la. Virkistyspäiviä 8 kertaa, kuukauden kolmas keskiviik
ko NS-talossa klo 12-15.

Virkistyspäivätoiminta alkoi 1996.Aloite tähän tuli 
kylämme joiltakin eläkeläisiltäja seurakunnalta. Seu

rakunta maksaa kulukorvausta Nuorisoseuralle. Ruoka- 
ostokset tehdään edellisenä päivänä ja  aamul-la 8 tie- 
noissa emännillä alkaa leipominen ja  ruuanlaitto. Isän
nät laittavat salissa pöydät paikoilleen ja hoitavat 
autttomien kuljetukset. Klo 12 onkin sitten kaikki valmii
na vastaanotamaan virkistyjät.

Tervetulo to viotusten ja ruokavirren jälkeen käymme 
aterioimaan. Ruokailu jälkeen on ohjelmassa yhteis

laulua, esitelmiä eri aiheista, Eija Hynnisen vetämä 
liikuntatuokio,arpajaiset ja  vapaata seurustelua. Ohjel
man aikana Pirjo Lepola mittaa halukkailta verenpaineen 
eteisaulassa. Lopuksi juomme kahvit. Tästä on tullut
kin yhdessätekemisen ja -olemisen riemukas tapahtu
ma. Me ihmiset tarvitsemme toinen toisiamme.

O hkolan diakonia- ja

 ̂ LÄHETYSTOIMIKUNTA ^

Mikä on Ohkolan diakonia- ja  lähetystoimikunta?
Näin on joku kysynyt. Ohkolan diakonia- ja 

lähetystoimikunta on Mäntsälän seurakunnan kylällä 
tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnalla on pitkä perinne. Vuonna 1947 kesäkuun 
8. päivänä klo 14.00 Ohkolan koululla kokoontui en

simmäisen kerran kinkereillä valittu toimikunta jakamaan 
Punaisen Ristin lahjoittamia vaatteita. Jakelusta osalli
seksi tulivat etupäässä paikkakunnan siirtolaiset, 
varattomat, koululaiset ja monilapsiset perheet.

Keväällä m aalis-huhtilcuussa järjestäm m e 
“Ohlcolalaisten Kirkkopyhän”. Jumalanpalveluk

sessa avustamme tekstinlukijoina, kolehdin kantajina, 
koraalikuoro laulaa ja  uruissa on oma kanttorimme Ta
pani Rautasuo. Jumalanpalveluksenjälkeen seurakunta 
tarjoaa kahvit seurakuntakeskuksessa. Elokuussa teem
me päivän retken johonkin mielenkiin-toiseen kohtee
seen.

Merkkipäivän viettäjiä alkaen 75, 80,85,90:njälkeen 
joka vuosi m uistam m e pienellä  lahjalla. 

Joulutervehdyksenä lahjoitamme eläkeläisille Mäntsä
län Joulu -lehden. Tällä tavalla tuemme seurakunnan 
Vanhustentalosäätiön toimintaa. Uutena toimintamuo
tona on tullut Puuroaamiaiset Hyökännummen Kerho- 
talolla.

Näin diakoniatoiminta alkoi Ohkolassa 58 vuotta sit
ten. Toiminta on vuosien myötä vaihdellut olosuh

teiden, toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lähetystyö ja sen 
tekeminen tuli mukaan 1970 luvun alussa, kun Ulpu Lei
no oli lähdössä opettajaksi Etiopiaan. Ohkolassa toimi
nut Raamattupiiri lupautui tukemaan Ulpu Leinon työtä 
30 miellä kuukaudessa. Rahat lähetettiin seurakunnan 
lähetystyö tilille . Tuemme eelleen seurakunnan 
nimikkolähettejä ja  tlaisuuksissa luemme heidän 
lähettämiään kirjeitä.

Edelleen kinkereillä nimetään toimikuntaan kuuluvat 
henkilöt; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri 

ja muut toimikunnan jäsenet yht. 12 henkilöä. Vuoden

Ohkolan diakonia-ja lähetystoimikunta on tavallis
ten seurakuntalaisten järjestämää toimintaa tavalli

sille vauvasta vanhuksiin. Olette kaikki sydämellisesti 
tervetulleita ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Lopuksi lainaan tähän Marja-Terttu Tolamon runosta 
aari j aetta, j oka mielestäni kuvaa hyvin toimintaamme: 

“Olen pieni juoksutyttö, -poika Jumalan suuressa talossa. 
Talon seiniin ei silmä kanna ja  katto on korkeella.

Työt valmiit eteen pannaan suuren Jumalan talossa. 
Taito työhön lahjaksi saadaan ja  ilo on palkkana.”

Lämmöllä Lea Kotiluoto
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H yökänmjmmi )
H yökännummen koulun yanhempaintoimikuntä

Värikkäät syysterveiset Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta!

Syksy on loistanut upeissa ja  kirjavissa väreissään.
Loiston myötä koulu on täydessä käynnissä ja 

samoin myös koulun aktiivinen vanhempaintoimikunta. 
Talven tullen vauhti vain kiihtyy. Koulun VTK piti 
syksyn toisen kokouksen lokakuun alussa, jossa oli 
jälleen käsiteltävänä paljon asioita. Oli myös erittäin 
mukava nähdä uusia kasvoja viime kokouksessa. Ohessa 
tärkeimmät asiat.

VTK:n pitkä-aikaisen puheenjohtajan Sari Hämäläisen 
siirryttyä “rivijäseneksi” VTK valitsi itselleen uuden 

“papatuksen pitäjän”. Etunimikaima Sari Ristinen jatkaa 
kaimansa viitoittamalla tiellä ja  toivoo voivansa hoitaa 
tehtävänsä yhtä upeasti kuin edeltäjänsä.

VTK:lla on nyt oma sähköposti osoite, johon 
vanhemmat voi lähettää ideoita, toivomuksia, 

kysymyksiä koskien VTK:n toimintaa.
Osoite on: vanhempaintk@luukku.com

Samoin VTK on saanut oman osion koulun www- 
sivuille osoitteessa: www.peda.net/veraja/mantsala/ 

hyokanummi. Siellä on nähtävillä VTK:n toimesta 
järjestettävät tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat.

Hyökännummen koulullajäijestetään 22.11.2005 Uni- 
ilta teemalla Koululainen & Uni. Tilaisuudessa 

koululaisen unesta ja  sen tarpeesta keskustelua johtaa 
MLL:n Minna Kuosmanen. Tilaisuus alkaa kello 18.00 
VTK:n kahvitarjoilulla ja jatkuu kello 18.30 Kuosmasen 
johdolla. Tilaisuus on avoin kaikille. Lämpimät 
tervetulotoivotukset.

Syksy ja alkava talvi tuovat tullessaan koulupaidat 
Hyökännummen koulun oppilaille, heidän vanhem

milleen ja koulun henkilökunnalle. Tilauslomakkeet ovat 
saapuneet oppilaan mukana koteihin väri- ja  koko- 
vaihtoehtoineen. Mallit paidoista nähtävillä koululla 
viikosta 44 eteenpäin kouluajan puitteissa. Tilausten 
palautuspäivä on 7.11.2005.

Pesuaineet tulevat jälleen myyntiin syksyn aikana.
Lisää asiasta mm. www-sivuilla ja  tulevissa 

tiedotteissa.

Syksyn ja  alkutalven aikana on siis monenmoista 
tapahtumaa ja muistettavaa. Siitä huolimatta raikasta 

syksyn jatkoa

Yhteistyöterveisin Hyökännummen koulun VTK:n 
puolesta Sari Ristinen, vanhempaintk@luukku.com

Ilkivaltaa H yökännummella

Hyökännummen koululla on kuluvan syksyn ai
sana ollut hieman levotonta. Siellä on harrastettu 

tasaisin väliajoin pientä ilkivaltaa. Kiinteistöihin koh
distuva ilkivalta on syksystä alkaen ilmoitettu suoraan 
poliisille, joka resurssien mukaan pyrkii puuttumaan sii
hen.

Toivottavaa olisi jos myös alueen asukkaat 
puuttuisivat havaitsemaansa ilkivaltaan.

Mitä siistimpi ja rauhallisempi koulun ympäris
tö on sen enemmän myös asukkaat voivat nauttia 

sen alueesta.

VesaPirjola

Seurakunnan kerhotalon seinään on ilmaantunut ihan 
vähän sotkua, mutta Mallu haluaa selvittää asian 

ajoissa.

Kuka tunnistaa taideteoksen? Mallun kanssa voi 
käydä Hyökännummen kerhotalolla sopimassa 

asian, ja katoksen alla voi edelleen siististi pitää sadetta.

Kirsi Lindgren
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Syystervehdys H yökännummen kerhotalolta

Lunta, Enkeleitä ja Joulun odotusta

Lumi toi tullessaan hetkeksi jotakin valoisaa, jotakin 
ihmeellistä - ilon ja  valon kaamokseen. “Lumi teki 

enkelin eteiseen” lauletaan eräässä laulussa. “Enkeleitä, 
onko heitä?” kysytään eräässä sanonnassa. Lapset 
heittäy-tyvät lumeen tehden “enkelin kuvia”.

Me ihmiset tarvitsemme valon lähellemme, lumen ja 
joulun odotuksen. Me tarvitsemme myös enkeleitä, 

ja joskus se enkeli voi olla toinen ihminen. Yksin on 
vaikea tarpoa hangessa tai saada asioita läpi. Yksin on 
voimattomampi toteuttamaan suuria tai pieniäkin 
muutoksia.

Joulun lähellähän saa myös toivoa. Minäkin toivon.
Toivon ihan oikeasti rauhaa ja rakkautta - oikeata 

joulua lumienkeleiden keskelle - ihmisenkeleitä. Toivon 
vaatimatonta kynttilänliekkiä - unelmaa - lyhtypolkua ja 
lämpimiä tuoksuja - tuttavan tuloa pirttiin - viereen 
virkistystä ja rakkaan rutistusta - hauraan saviruukun 
salaisuutta. Annetaan enkelin siiven koskettaa, tähden 
kimaltaa ja  lapsenmielen saapua sydämiin.

|  ûmi sulaa, enkeli pysyy ja  Joulukin saapuu taas.

C4Anna rauha, varjele meitä” toivottaa Mäntsälän 
seurakunnasta Mallu Koponen

K aavojen karsinoissa.

Kunnassamme on viime kuukaudet käyty laajaa mie
lipiteiden vaihtoa kunnan yleiskaavoituksesta tai 

tarkemmin osayleiskaavoituksesta. Yleiskaavoituksen 
tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
y leisp iirte inen  ohjaam inen sekä toim intojen 
yhteensovittaminen. Kun tähän kaavayhtälöön sovite
taan kunnassamme viime vuodet ollut ja edelleen oleva 
voimakas väestön kasvu, saadaan vastaus miksi kaa
voitus keskustelu käy niin “kuumana” kuin se käy... 
Kaavoilla väestön muutto saadaan järjestäytyneesti hal
lintaan ja voidaan myös tarvittaessa muuttoa hillitäkin. 
Kaavoituksella myös ohjataan muuttovirtaa.

Hyökännummen osayleiskaava “lukitaan” valtuus
tossa vuoden vaihteessa ja se kasvaa omalla suun

nitellulla ja hallitulla tavallaan ja ajallaan v.2020 asti. Kir
konkylä kunnan selkeänä kuntakeskuksena laajenee 
myös suunnitellulla kasvuvauhdilla samalla aikajänteellä. 
Seuraavina vireillä olevista kaavoista tulee tarkasteluun 
Arola-Jokelanseutu ja Ohkola. Siis kylät Hyökännummen 
taajaman molemmin puolin. Niin, kuten huomataan, ol
laan melkoisessa kaavojen karsinassa. Kukin kylä koet
taa itsenäistyä parhaansa mukaan. Onneksi arjen elo tuo 
pelastusta, kun ihmiset sentään liikkuvat vielä kylien 
välillä ja osallistuvat yhteisiin harrastuksiin. Erityinen 
mitali tulisi antaa kultturelliväelle, jolla on ollut merkittä
vä panos kyliemme väliseen vuorovaikutukseen.

Nyt tulisi myös nähdä metsä puilta. Kun katselee 
tuota kuntamme karttaa ja  väestön jakautumista 

siinä, tulee huolestuneena todettua mm. pohjois-Mänt- 
sälän tilanne. Äkkiseltään ajatellen tässä ollaan menos
sa samaan suuntaan kuin koko maassa eli tietty osa au
tioituu! Eikä siinä kaikki. Näin päättäjänä kannan toki 
huolta koko kunnan kehittymisestä. No,parastaikaa on 
kouluverkkoselvitys tekeillä ja siihen otamme kantaa pian 
valtuustossa.

Mielestäni tulisi järjestää keskustelutilaisuuksia 
kylillä oman väen kesken eikä antaa kaikkea 

kaukohaulla ohjantaan. Kuntalaisten tulee enempi osal
listua livenä keskusteluun ja suunnitteluun. Järjestel
män tehtävänä on se toteutuspuoli. Ja niinhän se on, 
että kun jotain ehdottaa tai kritisoi niin tulisi antaa mie
lellään itse jokin vaihtoehto tilalle. Siispä ehdottaisinkin 
yhteistä kyläiltaa Ohkolan Nuorisoseuran talolla yhdes
sä Ohkolan, Hyökännummen ja Arola-Jokelan seudun 
väen kanssa.

Tri 
A
aivia kyliemme väliseen yhteistyöhön toivottavi! 

Antton kunnanvaltuutettu Hägglund
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L u k i j a n  k y n ä s t ä

Ohkolan Nuorisoseurantalo kerää tuiki tärkeitä tuloja 
vuokraamalla keittiön, salin ja eteisen ulkopuolisille 

häitä varten, synttärijuhliin ym. Tällöin koko keittiö kaik
kine tiloineen ja asusteineen kuuluu vuokraan. Tällä toi
minnalla saa seura tuloja - kovasti kaipaamaa tuloa. Kai
kenlaista toimintaa varten koko iso talo on talviaikaan 
pidettävä lämpimänä - ja se maksaa. Joten tuloja tarvi
taan. Kaikki tämän ymmärtävät ja hyväksyvät. Niinhän 
sen pitää olla.

Nyt vaan on tapahtunut, että uuden keittiön kalustei
ta on lähtenyt omille teilleen. Kenen mukaan?

Diakoniapiiri kaipaa virkistyspäivinä uunipeltejä ja 
suurien kattiloiden kansia.

Kenen vastuulla tämä on? Helena hoitaa tärkeät 
vuokraamiset, hän näyttää tilat, kertoo missä mikin 

on, mutta koska ns. “jälkisammutus” on vuokraajan asia 
ja se useimmiten tapahtuu juhlien jälkeen, jolloin (kuten 
mekaikki tiedämme) ei oikein kukaan enää jaksa muistaa 
kaikkea, niin...

O h k o l a n  N u o r iso se u r a n ta lo a

VUOKRATAAN

KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

Varaukset ja  näytöt:
talonhoitaja Helena Kukkola 040 766 4539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.net

Nuorisoseura - joka on hankkinut keittiöön varus
teet - sanoo, ettei uunipellit tai kannet ole sen huo

lia. OK, sinänsä OK, mutta, jos näin on, niin nousee 
kysymys: KENEN SITTEN?

Globalisaatiota? Kaikki on mukamas kaikkien, kaikki 
hyötyvät kaikesta, rajoja ei enää ole, me ollaan kaikki 

yhtä... Mutta: Kuka vastaa? Kenelle me soitetaan, kun 
mikään ei enää toimi? KUKA MEISTÄ LÄHTEE ITSE 
OTTAMAAN VASTUUN? JONKUN PITÄISI. MEIDÄN 
KAIKKIEN PITÄISI!

Huolestunut Ohlcolalainen 
(nimi lehtitoimikunnan tiedossa)

7 V
T a lo n h o it a ja a  ja  t a lo n m ie st ä  e t sit ä ä n

Ohkolan Nuorisoseuratalo on Ohkolan nuoriso
seuran oma kiinteistö, joka on harrastus- ja juhla
tila. Talo on ahkerassa käytössä.

Ohkolan Nuorisoseura etsii talonhoitajaa tai 
varauskirjan hoitajaa sekä talonmiestä. Työt voi 
hoitaa yksi henkilö tai sen voi jakaa kahden kes
ken. Tehtävät eivät työllistä kokopäiväisesti. Kiin
nostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä joulu
kuun lopuun mennessä Karita Laisiin (050-35 
77243), jolta saa myös lisätietoja töistä. 

lL y

Kiinteistömaailma

Keskustie 2, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

^VERITAS
Kaikki kotisi ja yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038 , email. kari.peussa@msovnet.com 
PYYDÄ TARJOUS

Laatua ja  kokemusta

MEERIN PITOPALVELU I
019-6883 114 
0400-903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay

T u h a n s ia  id e o ita ...

J ä r v e n p ä ä n
V V \ W  ATA T r ~ \tC ;/"‘JN U r J v A i A L O

Alhotie 6, 04430 Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18
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Kellokosken Sivuapteekki TARVITSEEKO.. .
f - p u u t a r h a k o n e e s i  k o r j a u s t a ?  

- k i i n t e i s t ö s i  h u o l t o a ?
I—-» - p i h a s i  k e s ä -  t a i  t a l v i - 

k u n n o s s a p i t o a ?
V'y Q  - t a k k a s i  p o l t t o p u i t a ?

palve lee  a r k is in  9.30 - 17  
p u h . 09- 284 511

T ervetu loa! S O I T A : 0 4 0 0  7 1 0  3 5 3
Juha Halme

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

- soratoimitukset Puusepän ammattitaitoa neljännessä
- vaihtolavoja sukupolvessa
- maansiirtokuljetukset V a ih to e h to  v a lm is k a lu s te ille

puh. 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  /  Arto
- k a lu s te e t m itta t ila u k s e n a , kä s ityön ä  

Myös h u o n e k a lu je n  k o r ja u k s e t
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  /  T im o
0 4 0 0  9 9 7  5 5 9  /  Marko Puh. 040 565 8635, Haarajoki

TALO- JA MUVItLAHYYHT! KELLOKOSKEN KODINKONEHUOLTO

Kastelli-kauppias 
Tapio Rantanen 

puh. 04© 767 2942

-VARAOSAT
-TARVIKKEET
-HUOLTO
-KAIKKI MERKIT 2 4  HSOITÄS

K ASTELLI £■
J Ä R K E V IN  T A P A  T E H D Ä  KOTI

0 4 0 0 -7 1 2  595
Ruukinkuja 1, 0 4 5 0 0  K ellokoski

Järven p ään M Ä N T S Ä L Ä - T R A N S  O Y
1 1 1 0 1 0  OY * Kuoma-ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat

A lhotie 1 4 , 0 4 4 3 0  J ä rv en p ä ä , puh 0 2 0  7 4 3  7 5 6 0  
K esk u stie  8 , 0 4 6 0 0  M äntsä lä , puh 0 2 0  7 4 3  7 5 6 7

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

www.jarvenpaanlykko.fi puh. 0400- 880 3 3 9 , 0400- 8 4 6  148

M o n i p u o l i s t a  k m e i r a k o i r t B a
K ELLO K O SK EN  TAK SI/TUUSULA  

Asem a 1066 4500
• k a iv in k o n e L ähitaksi 0100 7300
•  m B is ä p e rä v a m j

• a ir  a m - ja  N e k d tu s k a iu s to ELLONEN 0400 455 184 
RIIKONEN 050 552 1442 1-8 hlöä

Kari S ijä S ä  0 4 0 0  4 9 9  6 1 4 HEINO 050 577 0476 
JÄRVINEN 0400 400 698

L e .<?nIa SÄHKÖURAKOINTI
Laadukkaat romanttiset naisten alusasut 

* kotiesittelyt SEPELVIS
* lahjakortit

email: anneli.eerola@leona.fi 050 -  5177458
0400 9 2 0  7 4 6

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


KONEURAKOINTI J . RAUTAMA

M aanrakennus ja  k u n n a llistek n iset ty ö t  
L um enauraukset

P ie ta r in o ja n t ie  8 7 , 0 4 5 3 0  OHKOLA 

P u h . 0 4 0  5 4 2  6 3 8 3  Fax. 0 1 9 - 6 8 8 9  150

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

M äntsälä
PUH. (019) 6 8 7  1 5 1 3

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

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

Avoinna:
Ma-to 9-18 
Pe 10-19 
La 8-14

/—r— —r--------- \  T arvitsetko
, - L ) H S .CL °y  T ilau sliik en n ep a lve lu a?

Nykyaikainen kalustom m e on käytettävissänne.

P S -B u ss i O y. P u h . (09) 2 9 2  1 1 2 2 , 
0 4 0 0  4 5 3  4 9 0

Into Saarinen ja  Arto 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, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

V a n h a  V a lta t ie  2 0 6  
K e llo k o s k i

Avoinna

S | M
m a, la 11-15  
t i, to , pe 11-18  
ke su ljettu
Muulloin sopimuksen mukaan

Oranssi Uni
Taina Ryöppy 
0 4 0  7 0 4  1784

LÄÄKÄRIPALVELU
Puh. 019-687 4287
* Yleislääkäri potilaat
* Akupunktio (mikroneuloilla)
* Aj okortti- j a T-todistukset

\ U
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
Roinilantie 3 04500 KELLOKOSKI

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh . 040-524 8862
- fysioterapia
- lym faterapia

- M A BS-lentokonesukat
- kylm ägeelit edullisesti

Koski kello Oy
04300 kellokoski

puh. (09) 284 570
% e[[o- ja  ^ufta-aian sefcä CahjatavaroicCen erikoisCii^e 

Luotamme iaatuun

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

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


