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H yvää uuden vuoden alkua!

Harmulan Ollin 50-vuotis “näyttämöllä ja  sen takana olo-juhlan” viimeinen (tältä talvelta) esitys oli 5 tammikuuta 
2006. Talon sali oli ääriä myöten täynnä ja  moni yleisön joukosta sanoi tietävänsä monta, jotka eivät ole ehtineet 

esityksiin. Tuleeko esityksiä lisää? Emme tiedä. Vaikka tulisi.... Nyt on “Luulosairas” kuitenkin pistetty jäihin, Jo
hanssonin Aatu (Cleante) on pukenut valtion “harmaat” niskaansa - ja  kesän näytelmän harjoitukset luultavasti 
aloitettu.

Kun lehti on kädessäsi, on Tasavallan Presidentti valittu. Kuka hän on? Varmaan paras ja  hänelle toivon kaikkea 
hyvää, moneksi vuodeksi eteenpäin!

amoin toivon kaikkea hyvää kaikkien yhdistysten uusille j ohtokunnille!

Tässä numerossa alkaa juttusaija, joka tavalla tai toisella seuraa Ohkolan osayleiskaavaprosessin etenemisestä.
Useinhan meille kyläläisille ei etukäteen kerrota paljonkaan, mutta yritetään ottaa selvää, etteivät meitä tulokset 

liikaa pääse yllättämään. Jossakin vaiheessa varmaan olisi Kyläkokouksen paikka. Puitaisiin näitä kaava-asioita ja  
pitäisihän meidän valita uusi Kylätoimikuntakin.

Talvisin terveisin Laura Buttler

V uoden 2006 lehdet ilmestyvät seuraavasti:
M aaliskuussa 2006 (aineisto toimitettava 28.02.2006 mennessä)
T oukokuussa 2006 (aineisto toimitettava 30.04.2006 mennessä)

Syyskuussa 2006 (aineisto toimitettava 31.08.2006 mennessä)
M arraskuussa 2006 (aineisto toimitettava 31.10.2006 mennessä)

Sähköpostiosoite on ohkolansanomat@surfeu.fi

Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdistyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, johon kuuluvat Kirsi Lindgren 
Hyökännummen asukasyhdistyksestä, Sari Ristinen Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, Iivo 
Koirikivi Hyökäpartiosta, Satu Latostenmaa Ohkolan D iakonia-ja lähetystoimikunnasta, Eija Keski-Korpela ja  
Riitta Nordgren Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, Eira Andersson Ohkolan Kylätoimikunnasta, Tero 
Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta, Heli Allonen ja  Tanja Lundsten Ohkolan Nuorisoseurasta, Vesa Pirjola 
Ohkolan OKA:sta, Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Päätoimittaja: Laura Buttler p. (019) 6889 051 
Toimittaja: Tanja Lundsten 
Taitto: SatuLeinop. 040415 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 akajien yhteyshenkilö: 

Kirsi Lindgren 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi:

Päivi Lindell 040 569 7609 
Vähäkyröntie:

Susan Alho 040 716 8010

Vähäkylä ja Arolan kylätie:
Vesa Pirjola 050 381 9234 

Keravanjärventie kylältä Hankotielle: 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): 
Reetta Ekström 040 753 2224

Kannistoja Vanha Pirjola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja Kivistönkulma:
Riitta Nordgren 050 376 6428

Lisäksi kylälehtiä saa nuorisoseurantalolta ja  Hyökännummen Kilakasta.

mailto:ohkolansanomat@surfeu.fi
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Tapahtumakalenteri

r
Y hdistykset

n

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

Ae Ar

Talvirieha
laskiaissunnuntaina 26.2. klo 12-15 Ns-talon pihapiiris
sä. U lkona rekiajelua ja  talutusratsastusta, nuotio- 
makkaraa. Kahvio. Järj. Ohkolan Nuorisoseura ja  Suo
men Työhevosseura.

Ac *

Ohkolan Nuorisoseura ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous

ti 28.2. klo 18.30 Ns-talolla. Kaikki jäsenet ovat lämpi
mästi tervetulleita!

Ac Ac

Nuorisoseura järjestää teatteriretken
pe 24.3. H elsingin kaupunginteatteriin Hairspray- 
musikaaliakatsomaan. Ilmoittautumiset 15.2. mennessä. 
Lue lisää sivulta 5.

* *
Ohkolan Marttojen vuosikokous

torstaina 9.2 2006 klo 18.30 Ohkolan VPKdla. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ :n määräämät asi
at. Tervetuloa kaikki mukaan!
Ohkolan Martat ry:n hallitus

O hkolan  VPK:n ja  OKAn yhteinen  ko k o  perheen

lA i . M lO IM IM  APÄ IN Ä  12.3.
KLO 11.00 ALKAEN VPK:N TALLILLA

Tutustu palokunnan toimintaan 
Testaa alkusammutustaitosi 
Voita kylän soutumestaruus 

Kisaile sprinttihiihdossa 
Testaa ensiaputaitosi 
Kisaile temppuradalla 
Osallistu kilpailuihin, 

joita et tiennyt olevan olemassakaan!

Luvassa valistuksen ohessa 
kisailua, makkaranpaistoa, moottorikelkkakyytiä, 

Marttojen puhvetti ym. markkinahumua!

Lue lähempänä maaliskuuta tarkemmin aiheesta 
paikallislehdistä j a 

varaa jo  nyt päivä kalenteriisi.

O VPK, OKA

Hyökännummen asukasyhdistys ry
pj Antton Hägglund, Teija Nyqvist, Tarja Kuusela- 
Nissinen, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamäki, Satu Leinoja 
Kirsi Lindgren. Nuorisojäsenet: Teemu Luhtamäki, Sami 
Puttonen ja  Aatu Rosendahl.

Ac Ac

Hyökäpartio
Hallitus: Aija “Olive” Ylitalo (pj) puh. 040-5644053, Heimo 
Munukka (Laumanjohtaja), Iivo Koirikivi ja  Marjo 
Simpura.

Vartionjohtajat
Muffmsit: Sabrina Granberg ja  Elisa Lindgren 
Laiskiaiset: Antti Tikkanen ja  Tuukka Koirikivi 
Eräpeikot: Jenna Latva-Hirvelä ja  Petra Gröhnroos

*  Ac

Ohkolan kylätoimikunta
pj EiraAnderssonpj. 040-8315077 eira3ndeKson@hotmail.com. 
Laura Buttler, Juha Halme, Päivi Lindell, Mika Ilkka, Elina 
Vuori, Juha Halme, Lasse Peltoranta, Piia Ström, Tiina 
Lehto

Ac Ac

Ohkolan lähetys- ja diakoniapiiri
pj LeaKotiluotop. 019-688 9156, 
varapj Tapani Rautasuo p. 688 9026, 
sihteeri Elma Ahtiainen p. 050-353 9510.
Toimikunta valitaan kinkereillä talvella 2006.

*  Ac

Ohkolan Metsästysseura ry
pj Seppo Lepola p. 040-5537528, muut jäsenet: Aimo 
Ahtiainen, Kari Aunola, Tero Rantanen, Markku Rauta- 
suoja Heikki Vilj amaa

Ac

Ohkolan Nuorisoseura ry
Johtokunta vuonna 2006: Pj. Karita Laisi p. 050 357 7243, 
Heli Allonen, Juha Halme, Kirsi Lindgren, Minna Linna, 
Tanja Lundsten, Mikko Nieminen, Seppo Savela ja  Sirkku 
Vainio.
Ns-talon varaukset: puh. 040 766 4539.
Ohkolan teatteri: lippuvaraukset ja tiedustelut puh. 050 
435 6330.
Uudet kotisivut julkaistaan tammikuun aikana! 
www.ohkolannuorisoseura.fi

A r Ac

Ohkolan Oka ry
Puheenjohtaja Vesa Pirjolap. 050 381 9234 
Sihteeri Milja Tuppurainen-Koirikivi p.050 347 1087 
Jäsenet Jyrki Aronen, Sampo Laisi, Päivi Lindell, Jussi 
Luhtamäki, Auli Teppinen ja  Minna Tervonen

Ar Ar

Ohkolan VPK
pj Juha Halme p. 0400-710353, Rami Lindqvist, Jorma 
Friman, Tero Mäenpää, Jukka Vidgren, Jarmo Viinanen, 
Aija Alanko siht. p. 019-6889130/gsm 040-3153564, Jaak
ko Ahokas palokunnan päällikkö p. 0400-438531, 
ohkolanvpk@msoynet. com
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c Toivo A unóla In M emoriam

Toivo oli yksi niistä miehistä,joka menetti osan nuo- 
ruutensa parhaista vuosista sodassa. Lähtökohta

nahan oh rauhallinen, ison perheen muodostama lapsuu
den ja  nuoruuden koti Ohkolan Arolassa. Sieltä tie vei en
sin talvisodan koviin taisteluihin ja  vielä myöhemmin jat
kosotaan. Tammikuussa 1942 hän, nuori aviomies, haavoit
tui vaikeasti Aleksantrovlcassa, Itä-Kaij alassa ja  oli senjäl- 
keen pysyvästi sotainvalidi. Rauhan tultua ei Toivokaan 
menettänyt otettaan arkiseen elämään. Sen aikaisten mies
ten tapaan hänkin hankki nuorelle perheelle kodin ja  itsel
leen ammattitaidon, jonka turvin hän asettui tekemään työ
tä omassa pajassaan kylämme keskustassa.

Kun nyt muistelen noita jälleenrakentamisen vuosia 
50 vuotta sitten, tulee mieleeni kuva kylätiellä 

kulkevista hevosmiehistä ja  pajanseudun yli kantautuvasta, 
rytmikkäästä takomisen äänestä. Se ääni kuului siihen ai
kaan, siihen elämänmuotoon ja  arkipäivään. Seppä oli tut
tu mies jokaiselle kylässämme asuvalle ja  jokaiselle, joka 
seudullamme hajoitti ammattiaan.

Niin kuin monessa muussakin asiassa, muisti palaut
taa ensin tällaisen miellyttävän mielikuvan. Tuohon 

arkeen kuului myös rakentaminen ja  ammattiin valmistau
tuminen olemattoman vähäisin taloudellisin voimavaroin. 
Suomi oli silloin todella köyhä maa ja  sen tunsi jokainen 
silloin elämäänsä aloittava nuori perhe omakohtaisesti.

Kuitenkin pajalla tapasi aina hyväntuulisen miehen.
Pajaan oli mukava mennä, reipas ja  tuttavallinen ter

vehdys oli niin tavanom ainen. Toivo ei valittanut 
vammojaan eikä moittinut yleisiä työolosuhteita. Sen tilan

teen vaatima työ tehtiin ja  se riitti. Mitkä olivat sodan run
teleman miehen tuntemukset raskaan työpäivän jälkeen, 
sen tietävät vain läheiset, Toivon oman perheenjäsenet. 
Uskon ettei kylämme nykyisistä asukkaista monikaan tie
dä kuinka vaikeista vammoista hänen kohdallaan oli kysy
mys ja  sitä minkälaisista lähtökohdista on silloin lähdetty 
elämää rakentamaan. Sotainvalidit, Toivo muun muassa, 
tekivät täyden päivätyön kukin omassa, usein raskaassakin 
ammatissa.

Vuodet kuluivat ja  kylä ja  kylän elämäntyyli muuttui
vat. Pajan äänet hävisivät kuulumattomiin vähitellen. 

Seppämestarin taitoja saimme nähdä lopulta vain Sepän- 
mäen työpajassa kulttuuritapahtum ien yhteydessä. 
Toivohan oli, kylässä kauan asuneena, monessa mukana 
työnsä ulkopuolellakin. Ensimmäiseksi tulee mieleen mo
nen vuoden aikainen osallistuminen Ohkolan Nuorisoseu
ran näytelmiin kesäisin ja  samoin pitkäaikainen vastuu 
Ohkolan VPK:n toimintavalmiudesta j a sen kaluston kun
nosta. Hänet muistetaan myös Mäntsälän sotainvalidien 
joukossa aktiivisena ja  asioihin myönteisesti kantaa
ottavana jäsenenä osaston aktiivisen toiminnan vuosilta.

Pitkä työura päättyi Toivonkin kohdalla vakavaan sai
rastumiseen ja monen vuoden sairaalassa oloon. Nyt 

voimme vain muistella häntä ja  hänen työpanostaan 
kylämme rakentajana. Yksi mies niistä kunniakkaista 
ikäluokista on siirtynyt pois tästä ajasta ja  joukostamme 
lopullisesti.

Paavo Viitanen

C Ohkolan N uorisoseura

SlRKUSKOLAN AIKUINEN-LAPSI —PARIAKROBATIARYHMÄ
lauantaisin klo 10-11 Ohkolan koulun salissa. Kausi al
koi 14.1. Ohjaaja: Anu Leppävuori. Hinta: 50 euroa/pari. 
Mukaan mahtuu vielä muutama aikuinen-lapsi -pari. 
Tiedustelut ja  ilmoittautumiset Karita Laisi puh. 050 357 
7243.

Lasten tanssillinen liikunta 
sunnuntaisin 6-9 -vuotiaat klo 14-15 ja  10-14 -vuotiaat 
klo 15-16 Ohkolan koulun salissa. Kausi: 15.1.-9.4. Oh
jaaja: Elina Kaasinen. Hinta: 25 euroa. Mukaan mahtuu 
vielä! Kurssimaksu suoritetaan käteisellä. Tiedustelut: 
Heli Allonen puh. 040 763 8911.

A ikuisten aerobic

sunnuntaisin klo 18-19 Ohkolan koulun salissa. Kausi: 
15.1.-9.4. Ohjaaja: Minja Tuominen. Hinta: 25 euroa. 
Mukaan mahtuu vielä! Kurssimaksu suoritetaan kätei
sellä. Tiedustelut: Heli Allonen puh. 040 763 8911.

HYGiENiAPASSi-KOULUTUsjäijestetäänma6.3. klo 18.30-20  
ja  ma 13.3. ldo 19-19.45 Ns-talolla. Terveydensuojelulain 
multaan henkilön, j oka työssään käsittelee pakkaamattomia 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee hallita riittävät tie
dot elintarvikehygieniasta sekä osoittaa hygienia- 
osaaminen. Hygieniapassikoulutuksen päätteeksi, toisella 
kokoontumiskerralla, suoritetaan hygieniaosaajatesti, jos
ta saa todistuksen. Kouluttajana on Anna-Mari Vaajoensuu 
Tuusulanjärven ammattiopistosta. Nuorisoseura jäljestää 
kurssin yhdessä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kans
sa.

Nuorisoseura taijoaa kahvilatoiminnassa mukana oleville 
ilm aisen kurssin , m uilta  peritään  15 euron 
osallistumismaksu. Myös uudet jäsenet voivat liittyä 
ravintolatoimikuntaan nyt. Todistuksen hinta riippuu 
osallistujamäärästä, 10-20 euroa, ja  sen jokainen maksaa 
itse. Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 
10. Sitovat ilmoittautumiset 31.1. mennessä Heli Alloselle 
puh. 040 763 8911 tai email: heli.allonen@elisanet.fi.
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Ohkolan N uorisoseurac )
O lli H annulalle ansiomerkki

Olli Hannulalle myönnettiin Suomen Harrastajateat
teriliiton kultainen ansiomerkki. Merkki luovutet

tiin Ollille 25.11. Luulosairaan ensi-iltaesityksen päät
teeksi. Juhlavaa hetkeä oli saapunut todistamaan 100 
henkeä. Kultainen ansiomerkki on SHTL:n korkein kun
niamerkki ja  se myönnetään kansallisesti merkittävästä 
panoksesta harrastajateatterissa. Ansiomerkin peruste
luissa todettiin mm. että Olli on kehittänyt harrastaja- 
teatteria Mäntsälässä ja  koko Uudenmaan alueella.

R obin H ood Öljymäellä 2006

T l  obin Hoodin seikkailuja on luvassa ensi kesänä Öl- 
X y jy m äen  kesäteatterissa. Näytelmän ohjaa Markku 
Hyvönen ja  vauhdikkaaseen tarinaan on luvassa myös 
sirkuksen elementtejä Heikki Leppävuoren johdolla sekä 
tietenkin musiikkia. Ensi-ilta on lauantaina 8.7.2006.

Näytelmän roolitus käynnistyy tammikuussa. Jos olet 
kiinnostunut näyttelemisestä tai vaikkapa ääni- 

tekniikasta, ota yhteyttä Minna Linnaan puh. 050 561 1779.

“Olli Hannula ja  ohjaaja Laura Buttler” 
Kuva Heli Allonen

U udenmaan N uorisoseurain L iitto 100 vuotta

Vuonna 2006 Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto viet
tää satavuotisjuhliaan. Keskusseura järjestää joka 

kuukausi tapahtumia ympäri Uuttamaata. Nyt on mah
dollisuus tutustua uusiin kyliin ja  kuntiin, urheilla mu
kavassa seurassa. Helmikuussa 11.2. Pornaisten Poh
joinen Nuorisoseura järjestää pilkkikisat. Maaliskuun 18. 
päivä Mäntsälän monitoimitalolla järj estetään lentopallo- 
tu rn au s. O h ko lassa  p id e tään  lau an ta in a  10.6. 
Mölkkytumaus.

100-vuotisjuhla on lauantaina 8.4. klo 19 Tuusulan 
Nuorisoseurantalo Väinölässä. Ohkolan teatteri esiin

tyy iltamissa, ohjelmanumerona Tsehovin pienoisnäy
telmä Karhu. Pääjuhla on sunnuntaina 9.4. klo 13.

Tarinateatteria Ohkolassa

Järvenpään seurakuntaopiston draam a-ja teatterityön 
linjan opiskelijat tulevat viihdyttämään ohkolalaisia 

tarinateatterilla. Mukana on myös yksi Ohkolan näyttä
möiltä tuttu kasvo: Sirkku Vainio. Tammikuun 26. päivä 
klo 19 ohkolalaisilla on mahdollisuus tulla kokemaan 
tarinateatteria Seuratalolle. Opiskelijat esittävät ja  tul
kitsevat draaman j a teatterin keinoin katsoj ien omia tari
noita ja  kokemuksia. Luvassa on siis vuorovaikutteista 
teatteria ja  ainutkertaisia teatterielämyksiä. Osallistumi
nen illan kulkuun on toki vapaaehtoista, ja  mukaan voi 
tulla myös ainoastaan nauttimaan esityksistä. Lipun hinta 
on 5 euroa. Lipputuloilla tuetaan draama-ja teatterityön- 
linjan opiskelijoiden teatterimatkaa.

Teatteriretki H elsinkiin

Nuorisoseura järjestää peijantaina 24.3. teatteriretken 
H e ls in g in  k a u p u n g in te a tte riin  ka tsom aan  

Hairspray-musikaalia. Liput 43 euroa. Ps Bussin linja- 
auto kuljettaa meidät perille ja  50 ensimmäistä mahtuu 
mukaan. Nuorisoseura kustantaa jäsenilleen bussi
matkan, muilta peritään matkasta 10 euron maksu. Bussi 
lähtee seuratalolta 17.30 ja  poimii tulijoita kyytiin myös 
matkan varrelta.

Hairspray on kaupunginteatterin musikaalikomedia, 
joka on saanut paljon julkisuutta ja  kehuja myös! 

Luvassa on mm. Mikko Kivinen sukkahousuissa, ko
meita kampauksia ja  varmasti mukaansatempaavaa mu
siikkia. Lisää voi käydä kurkkimassa netistä osoitteesta 
www.hkt. fi/ohi elmisto.

Sitovat ilmoittautumiset 15.2. mennessä Mikko Nie
miselle E-mail: mikkomeminen@,elisanet.fi.
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O hkolan VPK )
Aluepelastusta, VPK-aatetta ja talonpoikaisjärkeä

Ohkolan VPK teki historiaa, kun se allekirjoitti 
jo u lu v iik o lla  p a lo k u n ta so p im u k sen  K esk i- 

Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Historialliseksi 
tilaisuuden teki sekin, että mukana olivat kaikki yli 30 
alueen sopimuspalokuntaa samalla kertaa.

Haikeata on taas se, että kaikki siteet kuntaan 
katkesivat ja  viimeiset korvauksetkin toiminnasta 

kuitattiin Mäntsälän “palkkalistoilta” vuoden lopussa..

Aluepelastuslaitokseen liittymistä on suunniteltuja 
la rjo ite ltu  p itkään  ja  se on saanut runsaasti 

palstatilaa puolesta ja  vastaan. Siitä ei tässä yhteydessä 
enempää.

Muistellaanpa aikaa, kun Ohkolan isännät päättivät 
vuoden 1927 lopulla perustaa Ohkolan VPK:n, 

“yleisen palosuojelun turvaamiseksi kylässämme”. Oliko 
silloin tarkoitus, että “Vantaan Herrat” rationalisoivat 
seuraavalla vuosituhannella systeemin juurikaan meitä 
kuulematta? Kun mökki palaa tai puu kaatuu tielle meidän 
“kinkeripiirissä” näköetäisyydellä tallista, niin näiden 
aikansa sankareiden jälkeläiset katselevat ihmeissään, 
kun naapurikylien pelastusm iehet täyttävät ahtaat 
kylätiemme paloautojen letkoilla. Näin siis on käynyt ja  
tulee käymään. Asiakkaan kannalta on joka tapauksessa 
lohdullista, että vaikka kylän omat miehet eivät kaikkiin 
onnettom uuksiin  osallistu isikaan, niin apua tulee 
varmasti, nopeasti ja  riittävästi. Vaikka pelastustoimi on 
järjestäytynyt viime vuosina suurin harppauksin, niin 
yksikään  v ap aaeh to in en  p a lo k u n ta la in en  ei ole 
organisaatiossa ylimääräinen.

Sopimus, jonka allekirjoitimme, määrittelee Ohkolan 
VPK:n erikoistumisalueeksi myrskyvauriotuhojen 

to rju m isen  ja  re se rv ilä is to im in n a n . T ähän  siis 
varaudumme kaluston ja  koulutuksen osata, muiden 
tehtävien ohella.

Kaikki, jotka tuntevat vetoa VPK-toimintaan ja  ovat 
siihen fyysisesti kykeneviä, ovat tervetu lleita 

mukaan, vaikkei niitä keikkoja vastaisuudessa niin paljon 
olisikaan.

Toivomme kuitenkin hartaasti ettei omia, saatikka 
naapurikylien palastusmiehiä täällä tarvittaisi ja  

voisimme kaikki viettää hyvää ja  turvallista vuotta 2006.

O hkolan  v ap aaeh to in en  p a lo k u n ta  ry 
Jaakko Ahokas, Palokunnan päällikkö

VPK:n NUORISO-OSASTO TIEDOTTAA!!!

Ohkolan VPK perusti taannoin nuoriso-osaston, 
m utta harjoitustoim inta tyrehtyi valitettavasti 

lupaavan alun jälkeen... Taas on kuitenkin nuoriso
toiminnasta kyseltyjä koska VPK:n nuorisotoiminta on 
to im iv ien  h ä ly ty so sas to jen  p e ru sed e lly ty s , n iin  
päätimme tälläkin kertaa kääntyä Kellokosken VPK:n 
nuoriso -o sasto n  puoleen . R esu rssit on jä rk ev ää  
yhdistää, joten Ohkolan kylän yli 10 v. nuoret olette 
tervetu lleita  liittym ään yhteen K eski-U udenm aan 
aktiivisimmista nuoriso-osastoista (paikkoja rajoitetusti). 
OVPK tukee tarv ittav in  panoksin  tä tä  toim intaa. 
Haijoitukset tiistaisin klo 18.00-n. 19.00.

Kätevimmin saat lisätietoa, kun vierailet Kellokosken 
V PK :n n u o riso -o sasto n  s iv u illa  o so itteessa  

www.kellokoskenvpk.fi tai ottamalla yhteyttä Riikosen 
Pauliin 040 533 1906. Lisätietoa palokuntanuorten 
toim innasta löytyy esim. osoitteista: www.upl.fi ja  
www.spek.fi/palokuntanuoret.

Lopuksi kuitenkin muutama VAROITUKSEN sana!!!
Tämä harrastus saattaa johtaa jopa vuosikymmenten 

riippuvuussuhteeseen tai vaikuttaa jo p a  am m atin
valintaasi!! ! Harkitse ja  aloita uusi vuosi todella hyvän 
harrastuksen ja  mukavien kavereiden parissa.

Ohkolan VPK:n johtokunta
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O hkolan OKAc
Iloa liikkeellä -  Ohkolan talvessa

Talvi lumineen ja  pakkasineen alkoi ajoissa, joten talvi-
liikuntakausi alkoi kylässämme jo joulukuun puolella.

L uistelusta kiinnostuneet

Ohkolan koulun jääkiekkokaukalon jäädytys saatiin 
valmiiksi juuri ennen joulua. Joululoman aikana 

kenttä oli ahkerassa käytössä.. Kentän valvontarinki 
pyörähti käyntiin tammikuun alussa ja  vuoroja on jaos
sa maaliskuun ensimmäiselle viikolle saakka. Valvojan 
tehtävä on huolehtia kentän päivittäisestä huollosta sekä 
y le isestä  jä rje s ty k sestä  ken tä llä  ja  pukukopissa. 
Pukukopit ovat arkisin auki 1 7 - 2 0 .3 0 ja la l2 -1 8 ja s u  
12-20.30 Tarvittaessa valvoj a on mukana myös avusta
massa jäädytystä. Valvontaringistä vastaa Päivi Lindell. 
Kentän j äädytysporuklcaan mahtuu vielä mukaan, ilmoit
tautua voi Hynnisen Eijalle.

Hyökännummen koulun kentällä alkoi myös luiste
lukausi vuoden lopussa. Kentän valvonnasta vas

taa Hyökännummen vanhempaintoimikunta ja  kentän 
luistelukopit ovat avoinna arkisin klo 17.00 -  20.00, la 
12.00 -lö.OOjasu 12.00—20.00.

Hiihtämään pääsee myös

Oka sai viime talvena lahjoituksena kunnalta käyte
tyn moottorikelkan. Loppusyksystä seura osti kel

kan perään uuden latukoneen, “Lassen”. Kalusto on siis 
kunnossa. Paavo Mörk on lupautunut päävastuulliseksi 
latujen ajoon. Latupohjia ja  myös latu-uria on jo  ajettu. 
Innokkaimmat ovat jo  ehtineet hiihtämään. Ladut pyri
tään pitämään auki, mutta aina on olemassa säävaraus.

Tavoitteena on pitää seuraava latuverkosto auki:

Ohkolan seuratalolla valaistu latu ( pituus n. 3 km).
Latu hiihdetään edestakaisin samaa leveää uraa 

pitkin, joten varsinkin ylämäkeä hiihtävän kannattaa va
roa vastaan tulevia mäenlaskijoita. Valaistun ladun pe
rällä on postilaatikossa vihko, minne voi merkitä hiihto- 
suoritukset. Valaistus toimii hämäräkytkimellä ja  valot 
sammuvat iltaisin n. ldo 20.30.

Y hdyslatu seuratalolta Ohkolan koululle.
Latu alkaa seuratalolta ja  kulkee peltojen halki 

Ohkolan koululle. Tätä juttua kirjoittaessa joki on jäässä 
ja  kelkalla on ajettu jään yli. Toivon mukaan tekeillä ole
va kevyenliikenteen silta valmistuu pian, jotta viilaa
van joen ylitys olisi turvallista.

Y hdyslatu kulkee O hkolan koululta  
Hyökännummen koululle, Nummelantien päähän.

Hyökännummen koulun pohjoispäässä ( vastapäätä taloja) 
on metsittynyt pelto, minne on tehty pieni hiihtolenkki kelkalla.

Kansanhiihtolatu, m ikä s ijo ittu u  E ero la - 
Kortistontien ja  Ylikujan väliselle alueella. Reitin 

pituus on n. 5 km. Latu lähtee Ohkolan Palotallilta, mut

ta ladulle pääsee myös monesta muustakin paikasta. La
dun kiertosuunta on myötäpäivään. Myös kansanhiihto- 
ladun varrella on laatikko vihkoineen odottamassa ni
m iä h iih tä jis tä . T avo itteena on saada p a lo ta llin  
ulkoseinään reittikartta ja  merkitä myös reitti ja  kierto
suunta maastoon.

L a tu v erk o sto n  a jam isek si on p y y d e tty  lupa 
maanomistaj ilta vain OKAn moottorikelkalle. Hiihto- 

latureitti ei ole yleinen kelkkailureitti, eikä myöskään tar
koitettu jalan tai koirien kanssa kuljettavaksi. Tehdyn 
talkootyön sekä luistinradalla että latujen hoidossa kun
ta korvaa urheiluseuralle.

Tulevia hiihtotapahtumia:

Muumi-hiihtokoulu 5-9vuotiaille tytöille ja  pojille 
järjestetään yhteistyössä Mäntsälän Retken kans

sa. Opettajaksi tulee Suomen Ladun kouluttama Riitta 
Mendolin Hirvihaarasta. Hiihtokoulu kokoontuu seura- 
talolla 4 kertaa su 15.1 klo 14-15.30,to 19.1 ldo 18-19.30, 
su 22.1 klo 14-15.30 ja  su29.1. klo 15-16.30. Muumihiihto- 
koulun hinta on 25e/osallistuja. Hinta sisältää opetuk
sen, ta r jo ilu n , to d is tu k se n  sekä  h iham erk in . 
Ennakkoilmoittautumiset Auli Teppiselle 0400-461716 tai 
Eija Hynniselle 050-5939683. Mukaan mahtuu 15 ensin 
ilmoittautunutta.

Sarjahiihdot ( yhteensä 3 k p l) kolmena keski viikko
na peräkkäin alkaen 25.1.2006 klo 18.30 Ohkolan 

Seuratalon valaistulla ladulla. Seuraavat hiihdot ovat 1.2. 
ja  8.2. Sarjahiihtojen hiihtotapa on eri kerroilla seuraava: 
perinteinen, vapaa, perinteinen. Sarjahiihdoissa on kaik
ki sarjat 4-vuotiaista alkaen ja  edellyttää luonnollisesti 
riittävästi lunta ja  että pakkasta ei ole enempää kuin -15 
C. Mikäli sääolot estävät sarjahiihdot, yritetään seuraa- 
valla viikolla uudelleen.

Ohkolan Okan Mestaruushiihdot perinteisellä 
tyylillä hiihdetään keskiviikkona 1.3.2006 klo 18.30 

Seuratalon valaistulla ladulla. (Pakkasraja-15 C)

Talvirieha järjestetään yhdessä Ohkolan VPK:n 
kanssa Palotallilla su 12.3.2006.

Riehan yhteydessä hiihdetään myös Sprintti-hiihdot ja  
kaikki kilpailijat palkitaan. Katso Ohkolan VPK:n juttu 
ko. tapahtumasta sivu 3.

Marianpäivän hiihto/kävelytapahtuma on sun
nuntaina 26.3.2006. Tapahtumasta tiedotetaan 

tarkemmin lähempänä ajankohtaa, kunhan näemme mil
laisista keleistä pääsemme nauttimaan loppukeväänä.

Paikallislehtien seurapalstoilla lisätietoja tapahtumista. 
Hyvää Talviliikuntakautta kaikille! Eij a Hynninen

7



r
Ohkolan OKA

Muumi-hiihtokoulu järjestetään 5 - 9  vuotiaille ty
töille ja  pojille yhteistyössä Mäntsälän Retken ja 

Ohkolan Okan kanssa. Opettajaksi tulee Suomen Ladun 
kouluttama Riitta Mendolin Hirvihaarasta.

T  Tiihtoleoulu kokoontuu Ohkolan seuratalolla 4 kertaa: 
r i s u  15.1 klo 14-15.30 to 19.1 klo 18-19.30 

su 22.1 klo 14-15.30 su 29.1.klo 15-16.30

Muumihiihtokoulun hinta on 25 € /osallistuja. Hinta 
sisältää opetuksen, tarjoilun, todistuksen sekä 

hihamerkin. Ennakkoilmoittautumiset Auli Teppiselle 
0400-461716 tai Eija Hynniselle 050-5939683.
Mukaan mahtuu 15 ensin ilmoittautunutta.

“MULÖNH INNOSTAA LAPSIA HIIHTÄMÄÄN”

Lapsena saatu kipinä hiihtoon säilyy monesti läpi elä 
män; siksi on tärkeää, että lapsille järjestetään tilai

suuksia ja  paikkoj a hiihdon oppimiseen. Suomen Ladun 
lasten hiihtokoulu, joka jakautuu Muumikoulu I-, Muumi- 
koulu II- ja  Hiihtomaisteritasoon, on hyvä tapa oppia 
hiihtoa. Alle kouluikäisenä aloitettu hiihtokoulu on use
amman kerran kokonaisuus, jossa käydään läpi hiihdon 
perusasiat, alkaen hiihtovälineiden oikeasta käytöstä, 
käydään läpi eri perushiihtotekniikat, ja  ennen kaikkea 
leikitään suksilla erilaisia hiihtoleikkejä. Välillä pidetään 
taukoja, nautitaan kuumaa mehua ja  tehdään muuta 
mukavaa “ (Lainaus Suomen Ladun kotisivuilta.)

r
Ohkolan osayleiskaavan luontoselvitys

Kyläsanom ien m aaliskuun 2005 num erossa oli 
y leiskaavasuunnittelij a Anita Paavolan teksti, j oka 

koski kaavoitustilannetta kylällämme. Lainaan tekstin lo
pusta: “Vaikka Ohkolan osayleiskaavoitus ei ole varsi
naisesti vielä käynnistynyt, on alueelta tehty joitakin 
tulevaa kaavoitusta palvelevia selvityksiä. Vuoden 2004 
kesällä inventoitiin Ohkolan alueen luonto-oloja ja  ar
vokkaita luontokohteita. Luontoselvityksen raportti on 
luonnosvaiheessa. Myös alueen tilahistoriaa on selvi
tetty tulevan kaavatyön pohjaksi.”

Nyt luontoselvitys on olemassa. “Luontoselvityksen 
tavoitteena on etsiä ja  inventoida Etelä-Mäntsälän 

luonnoltaan arvokkaat kohteet.” Tämän tekstin kaikki 
lainaukset ovat luontoselvityksestä; O hkolan osa
y le isk aav an  lu o n to se lv ity s , M än tsä län  kun ta , 
Ympäristöpalvelut 2005. Maastotyöt j a raportoinnin ovat 
tehneet FM Markku Nironen ja  LuK Pekka Routasuo 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä. “Ohkolan osa
yleiskaava-alueella tehtiin maastotöitä vuosina 2003 ja 
2004. Etelä-Mäntsälän luontokohdeselvityksen yhtey
dessä Hyvinkääntien eteläpuoliselta kaava-alueelta tar
kastettiin toukokuussa 2003 alueet ja  niiden lähi
ympäristöt, joilta oli aiemmin tehty havaintoja liito- 
oravasta (Elo ja  Bläfield 1999, Gasum 2002). Kesän 2003 
maastotyöt kohdennettiin aiempien selvitysten perus
teella arvokkaiksi luontokohteiksi todetuille alueille sekä 
kartta-ja ilmatulkinnan perusteella arvioituihin mahdol
lisiin luonnoltaan arvokkaisiin kohteisiin. Maastotöitä 
tehtiin yhteensä 8 tp...”

C ^Keväällä 2004 inventoitiin ne ilmakuvien arvioidut 
varttunutta m etsää kasvavat m ahdollisesti liito- 

oravalle soveliaat alueet, joilla ei käyty keväällä 2003. 
Kesällä 2004 inventoitiin Ohkolan kylän ja  sen lähialu
een sekä Keravanjärven lähiympäristön luontotyyppejä 
ja  kasvillisuutta siten, että rakentamattomilta alueilta

voitiin kuvata luonnon yleispiirteet ja  arvokkaat luonto
kohteet. Pelto- ja  laidunalueita ei inventoitu. Lisäksi 
maastossa tarkistettiin liito-oravaselvityksissä havait
tujen mahdollisten luonnoltaan arvokkaiden alueiden 
luontotyyppejä ja  kasvillisuutta. Maastotöitä tehtiin 7 
maastotyöpäivää.”

Ja mitä sitten on löytynyt? Mahdollisesti arvokasta?
Liito-oravaa? Kivilamminsuo-Pitkästenjärvien Natura 

2000 alue, Ohkolanjokilaakso ja  Sandbergin pelto ja  
Ohkolan Mänty. Ei oikeastaan mitään uutta...

Entä liito-oravat? Niistä on löytynyt merkkejä sekä 
K erav an jä rv en  y m p äris tö s tä  (esim . ns. 

“Karavaanarisuunnitelman” keskeltä), Vähäkylästä ja 
Himmelinmäen takaisista metsistä. Ja mitä selvitys suo- 
sittelee: “...Rakentamisessa tulee ottaa huomioon liito- 
oravan lisääntymis- ja  levähdyspaikat sekä puustoiset 
kulkuyhteydet.” Muuten tekstissä mennään läpi kylän 
jotkut metsäalueet, esim. Suurisuo-Pietarojansuon alu
eet ja  Ullamäki, Kakarinmetsäkin mainitaan - mutta suu
rim m at m e tsäa lu ee t, ku ten  K iv is tö n k u lm an  ja  
Hyvinkääntien välinen alue, mainitaan pelkällä “Metsä
alueelta löytyi vain muutama arvokas luontokohde”. Ei 
muuta... Ei kerrota mitkä alueet ovat “arvokkaita”.

Selvityksen kartoista näkee mitä alueita on “tarkem
min tutkittu”. Ensi alkuun valinnat kummastuttavat, 

kunnes ymmärtää, että kaiken takana on mahdollinen 
rakentaminen... Jos ymmärtää.

Pari selvää asiavirhettä pistää silmään ja  saa lukijan 
epäilemään maastotyön tai karttalukemisen laatua. 

Tässä esimerkki: “Vähäkyröntieltä (tie Ohkolantieltä luo
teeseen Vähäkyrön talon ohitse) lähtee valaistu pururata 
metsäalueelle.” Niinkö?
Laura Buttler



Ohkolalaisia Suomen Työhevosseuran kurssilla

Uuras ja  hevosmiehet 
Kuva: Olli Kattainen

Matti Vuori, Heikki Meriläinen ja  Tanja Lundsten 
pak kaavat autoa. On kumisaapasta, talvikenkää, 

rukkasia, lapasia, pipoja, karvahattua, pitkiä kalsareita, 
villasukkia, termospullo, sisäistä lämmikettä, kirvestä, 
puukkoja, tukkisaksia, länget, harjustin ja  rinnustin 
remmejä, luokki, setolkka, aisaremmi, mäkivyöt, loimia, 
suitset, ym. hmm.. Kestääkö meidän rahkeet?? Bobi-koira 
ja  suomenhevonen Uuras kyytiin ja  matka kohti Hauki- 
vuorta voi alkaa. Suomentyöhevosseura ry piti kahden 
pidennetyn viikonlopun Luokkivaljustus-, metsätyö-ja 
hevosajokurssi Haukivuorella Eino Leikkaan tilalla. Kurs
sin vetäjinä ja  opettajina toimivat hevosmiehet Toivo 
Pulliainen ja  Eino 
Leikas.

Topi oli ’’pikkasen toisella kymmenellä”, kun aloitti 
hevosajot naapurin renkinä ranka- ja  viljakuormilla. 

Myöhemmin leipänsä tienasi ajamalla serkkunsa ruunalla 
pinotavaraa ja  tukkeja. Aikamiehenä osti ensimmäisen 
hevosensa Sohvin, joka oli nöyrä hevonen, mutta jalat 
eivät kestäneet työhevosena. Hevosia on ollut Sohvin 
jä lk e e n  m on iak in  ja  Topi on o sa llis tu n u t 
työhevoskilpailuihin noin 20 kertaa, joista voittanut 
kolme kertaa. On kuulema tullut ajettua raveissakin 
ykkössijoituksia. Topi on ollut lähes alusta asti mukana 
Suomen työhevosseurassa.

T T  ino oli koulupoikana kymmenen vanhana aj amassa 
J —/parihevosilla pellolla. Vuonna 1963 lähti metsään 
töihin hevosmetsuriksi. Tähän päivään asti on lähes joka 
talvi ollut hevosineen metsässä. Eino on kasvattanut 
tallissaan 23 suomenhevosvarsaa ja  tälläkin hetkellä 
tallissa on viisi tammaa, joista omia neljä. Eino on osal
listunut valtakunnallisiin työhevoskilpailuihin seitse
män kertaa, joista kuusi kertaa tullut sijoille. Viisi hevos
ta on työkantakirjattu ja  onhan sitä ajettu ravejakin.

Veikko Ripatti oli metsuriopettajana ja  hänen kans
saan tehtiin uusia ajouria ja  harvennettiin metsää. 

Veikko on myös nuoruuden ajanut hevosia ja  myöhem
min ostanut omiakin. Nyt on taas innostunut hevosista, 
kun on ollut mukana pitämässä näitä seuran kursseja.

Aamuisin yhdeksältä Uuraksen, Virkun tytön ja  Oskun 
syötyä valjastettiin hevosia. Valjaat päälle ja  sitten 

purettiin ne, niin että kaikki me yksitoista kurssilaista 
osattiin  hom m a varm asti. Ilta isin  opeteltiin  v ielä 
rahjesolmuja ja  aisaremmin siansaparoa. Päivät ajettiin 
puita parireellä jossa lavetti päällä ja  oli leveämpää 
takarekeäkin. Uuras veti tukkeja juontoreellä mäen pääl
le, jotka ajettiin seuraavana viikonloppuna parireellä 
purkupaikalle vanhan ajan tukldkuorman mukaisesti. 
Koko ajan Topi ja  Eino piti silmällä hevosten kuntoa ja  
kestävyyttä, ettei hevoset tulleet kipeiksi moisesta ura
kasta. Totesimme kaikki, että metsätyöhevosen täytyy 
olla kovassa kunnossa, paljon treenattu ja  ajettu. Myös 
varusteet, varsinkin länget, täytyy olla juuri sopivat. 
Kolmantena päivänä Virkku sai jo  huilia enemmän ja 
Uurakselle lisättiin puita reen pankoihin asti. Toisena 
viikonloppuna seuraan liittyi Osku-hevonen, jolla ajet
tiin varovaisemmin ja totuteltiin työskentelyyn metsäs
sä. Virkku ja  Uuras ahersivat jo  kuin vanhat tekijät.

Yhteensä kuuden päivän työrupeama tuotti tulos
takin. Purkupaikalle saatiin ajettua yhteensä noin 

30 kiintokuutiota puutavaraa. Oli mänty-, kuusi-, lehti
puu-ja tukkikasat erikseen, joista metsäyhtiöt myöhem
min noutavat puut isoilla rekoille jälleenkäsittelyyn.

Kaikki kurssilaiset, neljä naista ja  seitsemän miestä 
ympäri Suomea, oli tosi tyytyväisiä kurssin tarjon

taan. Saatiin sitä oikeaa “tukkijätkän” tietoa ja  taitoa. 
V aihdettiin  m ie lip ite itä  m etsän u o tio n  ää re llä  ja  
illanistujaisissa hevosen hoidosta aina hevosen kasva
tukseen.

Suuniteltiin Topin ja  Veikon kanssa, jos saataisiin 
Ohkolaan keväällä kyntö-kevättyö kurssia. Katso

taan mitä tuleman pitää. Onhan meillä järjestetty perin
teisesti laskiassunnuntain talvirieha yhdessä Ohkolan 
nuorisoseuran kanssa, joten tervetuloa kaikki kyselemään 
hevosista, työhevosseurasta ja  ajelemaan reellä 26.02. 
klo 12-15.

Tanja Lundsten
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O hkolan va n h empa intoi m i kunta

T ä m ä n  n ä k ö in e n  h e n k il ö

KIITTÄÄ

TEITÄ k a ik k ia :

Ohjaaja, näyttelijät, assistentti, kuiskaaja, 
puvustajat, johtokunta, keittiöhenkilöt, 

järjestysmiehet ja  muut asiaan 
myötävaikuttaneet.

Kiitokset myös runsaslukuisalle yleisölle 
mielenkiinnosta ja  monin eri tavoin 

muistamisesta.

t. Luuloterve Olli

Uusi jäsen toimikuntaan saatiin 3 lk:ta, Suvi Niemi
nen. Tervetuloa! 1 ja 5 luokalta saa vielä tulla ken haluaa.

Disko pidettiin marraskuussa. Tanssijoita oli reilu 30.
Markus hoiti tiskijukkana olemisen hienosti ja  haus

kaa tuntui olevan kaikilla. Saapi kysyä M arkusta 
uudestaankin samaisiin hommiin? Kiitos myös Santulle 
avustamisesta! Useampi muukin kuin Ohkolan koulun 4-6 
luokkalainen pyrki päästä sisälle. Luvattiin tehdä vaikka 
minkälaisia hommia tahansa, jotta vaan pääsisi mukaan. 
On tosi hienoa, että Ohkolan koulun diskosta on niin hy
vät muistot vielä vanhempanakin, että haluaisi tulla koke
maan kaiken vielä kerran! Mutta vanhempaintoimikunnan 
jäij estämät diskot ovat vain oman koulun 4-6 luokkalaisille. 
Emme voi antaa siinä periksi, koska jos yhden “ulkopuoli
sen” päästää sisälle niin mikä olisi selitys sitten niille muille 
tulijoille? Ja niitä tulisi ihan varmasti! Loppujen lopuksi 
siellä olisi kaiken ikäisiä. Tästä diskoasiasta olen kirjoitta
nut jo aikaisempiinkin lehtiin eikä luokkaraja voinut olla 
kellekään yllätys. Diskon saa tietojeni mukaan järjestää 
muutkin kuin vanhempaintoimikuntalaiset ja  ikärajaksi voi 
laittaa mitä haluaa. Tarvitaan kuitenkin täysi-ikäinen vas
taamaan touhusta.

Koulun Joulujuhla oli jälleen kaunis ja  kaikki oppi
laat saivat esiintyä. Juontajina toimivat Petra ja  

Aatu. Hienosti toimi kaikkien osalta. Vtk tarjosi pipareita 
ja  glögiä ennen ja  jälkeen juhlan. Koulun henkilökuntaa 
muistettiin makealla ja  suolaisella a 'la  A.Latostenmaa. 
Kiitos Anne! Tyhjä oli tarjotin, kun haettiin koululta pois.

B eijasteliivejä voi nyt myös lunastaa itselleen 10 € 
kpl hinnalla, ja  jos haluaa vain lainata 10 €:n panttia 

vastaan niin sekin käy. Niitä saa koulun kautta. Tieto 
ostosta/lainaamisesta reissuvihon välityksellä.

Joulumyyjäisten arpajaisiin saatiin taas paljon voitto
ja! Kiitos kaikille voittojen luovuttajille, rahaa saatiin 

kassaan reilu 200 €.

Kyläkalentereita myi jälleen eniten Lindellin Heidi!
Uskomattomat 250 kpkta! Kuulemma sai kuntarajat 

kyytiä. Seuraavaksi saattaapi tulla sitten läänin rajat vas
taan ja  mitäpä sillä väliä. Saa niitä myydä vaikka Napa
piirien jäätiköillä! Tai Jupiterissa! Hyvä vaan, jos kaup
pa käy. Kiitos kaunis kaikille myyjille!

Ohkolan koulun nettisivuilla on vanhempaintoi- 
mikunnalla oma “loota”. Sinne vaan kirjoittamaan 

kommentteja ja  toivomuksia! Siellä myös pyritään ker
tomaan tulevasta ja  menneestä. Tervetuloa “käymään” !

Seuraavassa kokouksessa m ietitään talviulkoilu- 
päivää. Toivottavasti on talvi siihen asti. Hiihtäkää ja 

luistelkaa, talvi on lyhyt!! Vtkn pistä Riitta 050 376 6428
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M uistio O hkolan K yläkokouksesta 29.9.05

Läsnä: Eira Andersson pj. Tiina Lehto siht., Jaakko 
Ahokas, Juha Halme, Karita Laisi, Juha Vainio, Eija 

Hynninen, Mika Ilkka, Laura Buttler, Seija- Liisa Pelto- 
ranta. Auli Herttuainen

Varsinaista uutta kylätoimikuntaa ei valittu. Käytiin 
vilkasta keskustelua kylätoimikunnan tehtävistä ja  

toimintamuodoista.

Laajasta tehtäväkentästä johtuen toivotaan tulevan 
kylätoimikunnan kokoonpanon edustavan mahdol

lisimman laajasti Ohkolan asukkaita ja  ikäjakaumaa. Toi
m ikuntaan pyritään saamaan 11 henkilöä, jo ista  2 
nuorisojäsentä ja  2 eläkeläistä. Toimintamallin tulisi hyö
dyntää kylältä valittujen luottamushenkilöiden, kylä- 
lehtitoimikunnan ja  kylän yhteisöjen edustavien henki
löiden yhteydenpitoa.

Tod e ttiin  1995 laad itun  k y läsuunn ite lm an  
päivittämisen olevan ajankohtaista. Kylätoimikunnan 

tulee kannustaa muita ohlcolalaisia yhdistyksiä tekemään 
päivitykset oman toimintamuotonsa puitteissa uudistet
tavaan kyläsuunnitelmaan. Edelliseen kyläsuunnitelmaan 
merkityistä hankkeista on osa toteutunut tai rauennut. 
K evyen liik en teen  väy län  saam inen  O hkolan ja  
Hyökännummen välille edelleen oltava 1. sijalla.

Kylätoimikunnan tulee pitää yhteyttä päättäjiin, tie
dotusvälineisiin ja Ohkolan ja Hyökännummen asuk

kaisiin sekä kylän yhteisöihin toimien tapahtumien koordinoi- 
jana. Luottamushenkilöiden “lcyselytuokion” jäljestäminen 
Ohkolassa säännöllisenä tapahtumana katsottiin tarpeelli
seksi kylätoimikunnan uudeksi toimintatavaksi

R esu rss ien  anom inen  k u n n a lta  ta sap u o lis ten  
harrastusmahdollisuuksien luomiseksi kylän nuo

risolle (noin 600 lasta ja  nuortajon niin ikään tulevan 
kylätoimikunnan tärkeä haaste. Ehdotettiin edustajan lä
h e ttäm is tä  2x vuodessa  k u n n an ” p e rh eas io id en  
neuvottelukuntaan” sekä Mäntsälän kylät ry:een. Muul
loin kylätoimikunnan olisi hyvä kokoontua lähes saman
aikaisesti kylälehden toimikunnan kanssa. Näin kumpi
kin kylän aktiivihenkilöiden ryhmä hyötyisi toistensa 
tietämyksestä ja  yhteydenpito helpottuisi.

A  uli Herttuainen perusturvalautakunnasta kertoi kun- 
x \ n a n  lastensuojelun olevan huolissaan Etelä-Mänt- 
sälän nuorisosta. Ohkolan noin 600 lasta ja  nuorta tar
v itsevat m yös ohjattua nuorisotoim intaa. Kunnan 
nuorisotyöntekijöillä ei ole mahdollisuutta tulla tänne 
tekemään nuorisotyötä esim. avointenovien tilaisuuteen 
Seuratalolle!?. Liikenneyhteydet kuntakeskukseen ovat 
iltaisin huonot, joten on harkittava Kuumakuntien yh
teistyötä nuorisotyön alalla.

Seija-Liisa Peltoranta kertoi sivistyslautakunnan 
kokousterveisiä: Ihmeteltävän pienillä resursseilla 

toimiva Ohkolan Oka järjestää alueen koko väestölle mo
nipuolisia liikuntatapahtumia. Miksi sivistyslautakunnan 
määrärahat jaetaan lähinnä vain lajiseuroille (jääkiekko, 
jalkapallo)?

TV" yläkokous vastustaa yksimielisesti Järvenpään lcau- 
J ^ p u n g in  kaavailemaa 110-paikkaisen matkailuvaunu- 
alueen perustamista Keravanjärven virkistysalueelle. 
Kyselyyn vastaamisen katsottiin olevan tässä tilaisuu
dessa tarpeetonta. Kysymysten muotoilun ja  asettelun 
katsottiin olevan kokoukselle j a ns. kolmannelle sekto
rille soveltumattoman. Puheenjohtaja välittää kuitenkin 
kokouksen kannanoton ympäristötoimeen.

Eira Andersson 
puheenjohtaja

Tiina Lehto 
sihteeri

L uistinradan valvonta tulevana talvena

Ohko lan  kou lun  lu is tin rad an  valvo jik si ovat 
lupautuneet ystävällisesti seuraavat avainhenkilöt, 

jotka vaihtuvat viikottain:

Viikko 4. Eija Keski-Korpela ja  Hannu Roos, Vähäkylä, 
p.044-3644764
Viikko 5. Sirkku Vainio, Keskikylä, p.040-5331904 
Viikko 6. Jukka Tapper, Ylikuja, p.040-5553453 
Viikko 7. Eija ja  Jussi Hynninen, Kortistonkulma, 
p.050-5939683
Viikko 8. Minna Makkonen, Vanhapiijolantie, 
p.0400-755262
Viikko 9. Päivi Lindell, Arolan kulma, p.040-5697609

Mu k aan  v a lv o n ta r in k iin  p ääse t so itta m a lla  
avainhenkilöille. 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 “ ilm aista“ luistelua. M äntsälän kunta korvaa 
tek em äsi ta lk o o ty ö n  ra h a llis e s ti  p a ik a llis e lle  
u rhe ilu seu ra  O K A :lle. V alvontarink iä  koskeviin  
tiedusteluihin vastaavat Eija Hynninen 050-5939683 ja  
Päivi Lindell 040-5697609.
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H yökännummic
T ietoa 2005 syyssadosta

Omenalajike on Antonovka. Kuvan omenan paino oli 
390 gram m aa. O m ena kasvo i P o u ta lan tie  10, 
Hyökännummen Porasen talon puutarhassa. Kuvassa 
omenan viereen on asetettu tulitikkuaski antamaan 
osviittaa fyysisestä koosta.

Porasten puolesta Sanna Salonen

M äntsälän kansalaisopisto

Kuvassa kansalaisopiston eläkeläisten liikuntaryhmä. 
Ylärivissä vasemmalta Rutanen Reijoja Eija, Kesäläinen 
Raili ja  Poranen Heikki.
Alarivissä Poranen Salme, Virtanen Anja, Vuorentausta 
Vuokko, Salminen Eevi ja  Välimaa Maire.

Liikuntaryhmät Hyökännummen koululla
Ma klo 20-21 N aisten  ja  m iesten  liikuntaryhm ä. 
Myöhäisestä ajankohdasta johtuen tunnit lopetetaan 
20 minuutin venyttelyosuuteen.
Ti klo 17.30-18.15 Liikuntaa 5-6-vuotiaille -ryhmä 
ohj aaj a Ulla Varpan j ohdolla.
Ke klo 15-16  kok o o n tu u  k o u lu lle  E läk e lä is ten  
liikuntaryhmä.
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu joko Mäntsälän 
kansalaisopistoon soittamalla (019-689 0371), internetin 
kautta www.mantsalanopisto.fi tai ohjaajalle ennen 
tunnin alkua. TERVETULOA MUKAAN!

H yökännummen asukasyhdistys

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n syyskokous 
23.11.2005 Hyökännummen koululla

Vuoden 2006 puheenjohtajaksi valittiin  A ntton 
Hägglund ja  hallituksen jäseniksi Teija Nyqvist, 

Tarja Kuusela-Nissinen, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamäki, 
Satu Leino ja  Kirsi Lindgren. Nuorisojäseninä jatkaa 
Teemu Luhtamäki, Sami Puttonen ja  Aatu Rosendahl.

M än tsä län  k u n n an v a ltu u sto ssa  14.11.2005 
hyväksytyn H yökännum m en osayleiskaavan 

osalta todettiin , että väestönkasvun hillitsem inen 
jo ik s ik in  v u o sik si o lis i a ih e e llis ta , s illä  esim . 
Hyökännummen koulu on jo  nyt täynnä oppilaita. 
Osayleiskaavaan sisällytetty Porakallion ulkoilureitti 
pyritään toteuttamaan Kuuma-kuntien yhteistyönä.

Terveyspalveluiden saaminen Etelä-Mäntsälän osalta 
Kellokosken puolelta toteutunee ylilääkäri Ahti 

Tiusasen mukaan vuonna 2008. Tällöin suunnitteilla 
oleva Kellokosken terveysaseman laajennus valmistuisi. 
S a iraan h o ita jan  ja  lääk ärin  v astaan o tto p a lv e lu , 
laboratorio- ja  RTG-tutkimukset sekä hammashuolto 
koskisivat enintään 2000 Etelä-Mäntsälän asukasta.

Hyökännum m en asu k asy h d is ty s  k äy n n is tää  
alkuvuodesta 2006 projektin, jonka tarkoituksena 

on tiivistää yhteistyötä Ohkolan kylätoimikunnan ja  
A ro la -Jo k e lan seu d u n  ky läy h d is ty s  ry :n  kanssa. 
Tavoitteena on yhdistää voimavaroja yhteisten isojen 
hankkeiden (pyörätiet, koulu-liikunta-terveyspalvelut) 
eteenpäinviem iseksi M äntsälän kunnassa. Hyökän
nummen asukasyhdistys ehdottaa em. yhdistysten ja 
toimikunnan yhdistämistä. Tammi-helmikuun aikana 
pidettänee yhteinen suunnittelupalaveri asian tiimoilta.

yhdistyksen tiedotusvastaava Kirsi Lindgren

H yökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA KANNATUSMAKSUA, 

JOKA VUONNA 2006 ON 5 €.
V oit suorittaa sen tilille 

Keski-Uudenmaan O suuspankki 
509230-28761, VIITE 233 

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
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Lukijan K ynästäc )
Joulurauha eläimille?

Voisiko joku paikallinen asioista tietävä metsästäjä tai 
metsästysseuralainen vastata seuraaviin kysymyksiin:
- Joskus julistettiin joulurauha metsän eläimille. Vieläkö 
sellainen julistetaan?
- Jos julistetaan, onko joku tietty eläin tai eläinlaji, jota 
se ei koske?
- Koska se alkaa ja  päättyy?
- Koskeeko koko maata?

Ohkolassa ainakin nähtiin pyssymiehiä, useampi kuin 
yksi, heti Tapaninpäivänä ja  sen jälkeisinä päivinä. Jos 
on joulurauha, kelle tällaisissa tapauksissa voi soittaa? 
Paikalliselle metsästysseuralle? Poliisille?
- Mitä lakeja tai “hyvän metsästäjän sääntöjä” on ole
m assa, kun  puhu taan  a su tu s ten  läh e isy y d essä  
metsästämisestä, esim. Hyökännummen ja  Ohkolan 
“keskustoissa” ja  niiden reunoilla?

- 150 m talon kulmalta, onko se kielletty alue? Saako 
metsästäjä seistä lähempänä? Entä mille etäisyydelle 
talosta saa riistan ampua?
- Sunnuntai aamuna tutkalla varustettu ajokoira juoksee 
ympäri pihaamme ja haukkuu ja  herättää koko perheen. 
Onko tämä mukisematta sallittava?
- Mitä tehdä tai kelle soittaa, kun tutkalla varustettu 
ajokoira astuu omalla pihallamme juoksuaikaisen nartun? 
Vai onko se minun syyni? Valokuvia nalkista kyllä löy
tyy. Entä kun ajokoira ajaa kotikanimme metsään eikä 
siitä sen koommin ole kuulunut?
- Saako jokamiehen oikeudella ampua missä metsässä 
vaan?

Nimim. - Asiallista metsästystä-

E dellisen johdosta - V astauksia nimimerkille

Valtakunnallisia säännöksiä joulurauhasta ei ole.
Ohkolan Metsästysseuralla on vuosikymmenten 

ajan ollut päätös metsästyksen rauhoittamisesta kyläs
sä jouluaatoksi ja  joulupäiväksi; tällöin on kaikki met
sän riista rauhoitettu metsästykseltä. Tapaninpäivä ei 
sen sijaan ole rauhoitettu ennen eikä nytkään.

Jokamiehenoikeus ei oikeuta metsästämään missään 
ts. metsästys ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Ilman 

asuinrakennuksen omistajan nimenomaista lupaa ei riis
taa saa ampua, jos ampujasta tai riistasta on ko. raken
nukseen vähemmän kuin 150 metriä. Metsästäjä ei ilman 
asuinrakennuksen omistajan nimenomaista lupaa saa 
myöskään etsiä riistaeläintä tällaisen rakennuksen 
pihasta tai puutarhasta.

Lain mukaan kuitenkin koira saa ajaa tai haukkua riis
taa sellaisellakin alueella, jolle ei ole varsinaista 

metsästysoikeutta. Koiran omistajan on kuitenkin puo
len tunnin sisään haettava koiransa pois tai maanomis
taja voi muussa tapauksessa häätää koiran pois tai ot
taa sen talteen.

Mitä sitten tulee mainittuun astumiseen tai kanin 
ajam iseen ja  niistä syntyneisiin m ahdollisiin 

vahinkoihin, on kyse vahingonkorvausasiasta. Tällai
sissa tilanteissa korvausvelvollisuus ratkaistaan yleen

sä sen mukaan, että huolimattomasti menetellyt osapuoli 
joutuu korvamaan huolimattomuudellaan toiselle aiheut
tamansa vahingot ja/tai kärsim ään huolim attom uu
dellaan aiheuttamansa omat vahinkonsa. Sikäli kuin 
metsästyslakia, -asetusta ja  metsästysseuran päätöksiä 
ei ko. metsästyksessä ole rikottu, metsästysseura ei 
näihin asioihin puutu.

Ohkolan Metsästysseuran tarkoituksena on harjoit
taa alueellaan järkiperäistä metsästystä ja  riistan

hoitoa ilman että siitä aiheutuu haittaa sivullisille. 
M etsästystilanteet eivät vain ole kokonaisuudessaan 
ihmisten hallittavissa: riista menee minne menee ja  koira 
seuraa perässä. Tällöin voi syntyä edellä kuvatunlaisia 
ikäviäkin tilanteita ilman, että kukaan syyllistyy huoli
mattomuuteen.

Vastaan mielelläni asiaan enemmältikin, mikäli edellä 
esitetty ei nimimerkkiä tyydytä.

T T '  ohteliaimmin
X \X ero  Rantanen
johtokunnan jäsen
Ohkolan Metsästysseura ry
Puh. 0500-868 649
e-mail: tero.rantanen@kolumbus.fi
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L ukijan kynästäc )
Parturi-Kampaamo Saga

Arolan kylällä asuva Satu Haakanen avasi uuden par
turi-kampaamon 2.1.2006 Haarajoen keskustan van

hassa liikekiinteistössä, Pihlajatie 2. Aukioloajat ovat vie
lä lyömättä lukkoon, koska Satu haluaa ensin katsoa, 
miten kysyntää riittää ja  onkin valmistautunut aluksi te
kemään töitä sopimuksen mukaan.

1 '7 ~yläläisten ihmeteltyä rohkeutta lähteä kampaamoalan 
X N yrittäjäksi pienelle alueelle, jossa on jo  kaksi saman 
alan toimijaa, Satu kertoo ideoistaan innostuneesti: 
Lapsiperheen äitinä halusin toimipisteen läheltä kotia. Ja 
pursuan yrittämisen intoa! Uskon Haarajoen ja  lähiym
päristön kasvuun ja  kehitykseen, siten palveluilleni löy
tyy varmasti kysyntää. Aion käyttää töissäni allergia-ja 
ympäristöystävällisiä Simin tuotteita sekä jälleenmyydä 
terapeuttisia hiustenhoitotuotteita. Lisäksi olen suunni
tellut erikoispalveluiden kuten tatuointien, lävistysten, 
rastojen ja  hiuspidennysten tuottamista asiakkaille.

Entäpä jos haluaa ihan tavallisen perm anentin?
Totta kai teen myös perustöitä, kuten permanent

teja, leikkauksia, värjäyksiä, kampauksiaja meikkejä. Asi
akkaiden toiveiden mukaan. Myös ylellisyyttä on tar
jolla, miesasiaklcaiden kannattaa tulla testaamaan ame
rikkalainen parranajo.

Oh k o la la is ille  ta r jo an  jo k a  kuudennen  
hiustenleikkuun ilmaiseksi. Muistathan mainita ole- 

vasi Ohkolasta. Tervetuloa tutustumaan! Ystävällisin 
terveisin Satu

Haastattelun suoritti Reetta Ekström

O hkolan N uorisoseurantaloa

VUOKRATAAN
KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

Varaukset ja  näytöt:
0407664539.

Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi

^ ^K iin te istfim aa ilm a

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

«IJLANIA
— ¿Jcampofiotí

'■'IS

t

ÉL r ^ i

Plania Lämpökoti on 
energiatehokas pientalo.

in e -ta lo M 3
■ U « * 'Ä 'T U a a h e ö .
Umestynvt!

Syytin:
Ari Kivivirta 
040 840 3069 

ari.kivivirta@kolumbus.fi 
www.planiatalo.fi

Laatua ja  kokemasta

MEERIN PITOPAEVELU
ÖI9-6SS3 114 
0400-903 287 
Puustellinne 10 
04660 NUMMINEN

Rosenqvistin Momtoimipalvelu Ay

^VERITAS
Kaikki kotisi j a yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

Tuhansia ideoita...

J ä r v e n p ä ä n

KUKKATALO
Altot* B, 04430 Jantenp««. 09-8737070. Pfitoetemne ai*. 8-80. ta 8-18. su 9-18
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K e l lo k o s k e n  S iv u a p te e k k i TARVITSEEKO...
p - puutarhakoneesi korjausta? 
"£ - kiinteistösi huoltoa? 

i—i  ' - pihasi kesä- tai talvi-p a lv e le e  a r k is in  9.30 - 17
p u h . 09- 284 511 kunnossapitoa?

V*/Q - takkasi polttopuita?
T e rv e tu lo a ! S O I T A :  0 4 0 0  7 1 0  3 5 3

Juha Halme

A & T Laini© M a r k o  L in d q v is t  T m i 1

- soratoimitukset Puusepän ammattitaitoa neljännessä- vaihtolavoja sukupolvessa- maansiirtokuljetukset Va ih toeh to  v a lm isk a lu s te ille

puh. 0400 607 439 / Arto - k a lu s te e t m itta t ila u k sen a , käs ityönä  

Myös huoneka lu jen  ko rjaukse t0400 678 749 / Timo
0400 997 559 / Marko Puh. 040 565 8635, Haarajoki

TALO- JA  ¡SUVILASIYYNTI KELLOKOSKEN KOBMKONEHUOLTO
Kastelli-kauppias -VARAOSAT
T a p io  H a u t a n e n -TARVIKKEET-HUOLTOpulhi, 040 767 2942 -KAIKKI MERKIT 2 4  H

SOITAI

K A STELLI i äJÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI
0400-712 595

Ruukinkuja 1, 04500 Kellokoski

Jäinenpään M ÄNTSÄLÄ-TRANS OY
®  LUKKO OY * Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot
Alhotie 1 4 ,  0 4 4 3 0  Järven p ää ,  puh 0 2 0  7 4 3  7 5 6 0 viljat, koneiden kuljetukset
K esk ustie  8 ,  0 4 6 0 0  M äntsälä, puh 0 2 0  7 4 3  7 5 6 7 * Kaivinkone

wwwn ja rvenpaa gii 1 u kko.ffö puh. 0400- 880 339, 0400- 846 148

H erapyolisla  koneirakointia
KELLOKOSKEN TAKSI/TUUSULA 

Asema 1066 4500
• kaivinkone Lähitaksi 0100 7300
• metsäperämunu
* auraus- ja  Nekdtuskalusto ELLONEN 0400 455 184 

RIIKONEN 050 552 1442 1 -8 hlöä
Kari Säijälä 0400 499 614 HEINO 050 577 0476 

JÄRVINEN 0400 400 698

SÄHKÖURAKOINTI
Laadukkaat romanttiset naisteni alusasut 

* kotiesittelyt SEPELVIS
* lahjakortit

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

mailto:anndi.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 uh . 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.

(D O CTO R O F CH IROPRA CTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA  HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA  ALARAAJAKIVUT, ISK IA SKIV U T

M ä n ts ä lä
PUH. (019) 6 8 7  1 5 1 3

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

©
KESKIUUDENMAAN

OSUUSPANKKI

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

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

r~~r —r--------- \  T arvitsetko
°y T ilau sliik en n ep a lve lu a?

N y k y a ik a in e n  k a lu s to m m e  o n  k ä y te t tä v is s ä n n e .

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.

Jk
-  K A M P/V»

¡a * 0

Satu Haakancn

040 531 6681
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

LÄÄKÄRIPALVELU
Puh. 019-687 4287
* Yleislääkäri potilaat
* Akupunktio (mikroneuloilla)
* Ajokortti-ja T-todistukset

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
KELLOKOSKI

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh . 040-524 8862
- fysioterapia
- lym faterapia

- M A BS-lentokonesukat
- kylm ägeelit edullisesti

Koski kel lo Oy
onsoo kellokoski

puh. (09) 284 570
Ke CCo-ja (uCta-aian sekä ia. fija Lava ro ide n erikpisiiike 

Luotamme Caatuun

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

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


