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TOHVELIT
Näytökset:

La 30.1 klo 19.00 
Su 31.1 klo 16.00

Laura Buttler on ohjannut Ohkolan Nuorisoseuran näytelmän TOHVELIT 
... elämälle voi ja pitää aina silloin tällöin nauraa!

Ohkolan Nuorisoseura 100 vuotta 
Savipakan uusi päiväkoti avautuu 

Ohkolan Oka 60 vuotta 
Kinkerit helmikuussa
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Hyvää alkanutta vuotta 1999.
Tämä vuosi on monellakin tapaa merkityksellinen ohkolalaisille; 

Vietämmehän tämän vuosituhannen viimeistä vuotta,
Ohkolan Nuorisoseura täyttää 100 vuotta ja OKA 60 v.

Ohkolan Nuorisoseura on jaksanut toimia ohkolalaisten keskuudessa aktiivisena ja 
elinvoimaisena. Seuran toimesta on järjestetty monenlaista harrastustoimintaa, lukuisat 

näytelmät ovat olleet mitä parhain piristysruiske Ohkolan kulttuurielämässä. 
Seuran sydän on nuorisoseurantalo, joka yhä edelleen mahdollistaa nuorisoseuran 

aktiivisen toiminnan. Taloa vuokrataan perhejuhliin, kokouksiin ym.
Ohkolan Nuorisoseura viettää juhlavuotta erilaisin tapahtumin ja näytelmin, 

niistä lisää tämän lehden sisäsivuilla.
Ohkolan urheiluseura OKA on päässyt lähes eläkeikään täyttäessään 60v. 

Eläkkeelle OKA ei kuitenkaan jouda, sillä kasvava nuoriso tarvitsee osaavaa 
ohjausta ja valmennusta urheäluharrastuksiinsa.

Liikunta- ja kilpailutapahtumat ovat omiaan lisäämään mahdollisuuksia 
liikunnalliseen vapaa-ajanviettoon.

Mäntsälän kylät ry aloitti toimintansa viime vuoden syyspuolella. 
Järjestyttyään yhdistyksen hallitus on saanut toimintansa alulle yhdessä 

hankepäällikkö Anja Kososen kanssa. Nyt alkuvaiheessa on tarkoitus lähestyä 
asukkaita; kartoittaa ja suunnitella kylien toimintoja ja tulevaisuutta.

Ohkolan kyläsanomien 3. numero on nyt ilmestynyt. Toimituskunta toivoo edelleen 
Ohkolan/Hyökännummen alueen yrittäjien ja palveluntarjoajien yhteydenottoja. 

Tarkoituksena on luoda eräänlainen palveluhakemisto, josta paikalliset asukkaat saavat 
tietoja oman asuinalueensa palveluista. Toivomme asukkaiden yhteydenottoja, pakinoin, 

ilmoituksin. Tehkäämme siis tätä lehteä yhdessä! Lehti jatkaa samalla linjalla 
kertoen seurojen ja yhdistysten tapahtumista ja kuulumisista.

Tulkaa mukaan!

Terveisin Eija, Tarja, Irene ja Matti

Lehti ilmestyy:
Marraskuussa 1998 
Tammikuussa 1 999 
Maaliskuussa 1999 
Toukokuussa 1999 
Syyskuussa 1999

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

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

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

Lehden taittotyö: Graafinen suunnittelu Tart Oy, Mäntsälä. Painotyö: Sumiioffset, Pukkila 1999
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OHKOLAN NUORISOSEURAN JUHLAVUOSI

Syyskokousterveisiä

Syyskokous pidettiin pe 29.11.1998.
- Kokouksessa hyväksyttiin mm.100-vuotis 
juhlavuoden toimintasuunnitelma
- Seuran puheenjohtajaksi valittiin Helena Partanen
- Johtokunnassa toimivat Heli Allonen, Anna-Maija 
Kajander, Mikko Nieminen, Tapio Rantanen, Eija 
Hynninen, Karita Laisi, Päivi Lindell jaAnna-Kaarina 
Pirttiniemi.
- Tilintarkastajina toimivat Markku Saalo ja Helena 
Vainio

Toimintasuunnitelman johtolankana on juhlavuoden 
tempaukset kuukausittain:

- Tammikuussa Tohvelit näytelmä
- Helmikuussa Laskiaisrieha
- Maaliskuussa Lasten toimintavlikko 1-8.3
- Huhtikuussa yövaellus Kivilam m ille
- Toukokuussa aitienpäiväjuhla
- Kesäkuussa Nuori Mylläri-näytelmä
- Heinäkuussa rock-bileet
- Elokuussa Juhlavaellus Kevon kanjoniin vko

32 n. 65 km '
- Syyskuussa elojuhlat
- Lokakuussa kekrijuhlat
- Marraskuussa 1 OO-vuotisjuhla 20.11 ja kylän 

taiteilijoiden oma näyttely. Tähän liittyen 
lasten kuvataidekin ja piirustuskilpailu.

- Joulukuussa puurojuhla ja yhteismyyjäiset, 
Uudenvuoden vastaanotto ja ilotulitus 
31.12.1999

Ravintolatoimikunta jatkaa kolmen työryhmän 
voimin, samoin rakennustoimikunta, näytelmä- 
toimikunta, Kalevan nuorten toimikunta ja 
nuorisotoimikunta.
Lisäksi hyväksyttiin seuran koulutusohjelma ja 
kansainvälinen yhteistyö. Kerhotoiminta on varsin 
laajaa - siitä kerrotaan toisaalla tässä lehdessä. 
Talousarvio hyväksyttiin, jonka loppulukema on 
266.000 mk.
Kiinteistön hoidossa tärkeimpinä asioina ovat 
parkkialueen laajentaminen ja pihasuunnitelman 
toteuttaminen, seuratalon salin lattian kunnostaminen 
(hiihtolomaviikolla) sekä yläkerran kerhohuoneen 
rakentaminen. Seurataloa vuokrataan edelleen 
kokous- ja juhlatarkoituksiin. Aloitetaan neuvottelut 
uuden talonmiehen saamiseksi seuratalolle.

Nuorisoseuran puheenjohtaja Helena Partanen Saariselän 
vaelluksella "karhun jalan sijoilla".
"Olen ylpeä saadessani olla 100-vuotiaan nuorisoseuran 
puheenjohtaja. Näyttää siltä, että toiminta on jälleen 
nousussa, kuten voimme toimintasuunnitelmasta lukea. 
Hyvät kyläläiset, toivotukseni on -

TULKAA MUKAAN TAPAHTUMIIN!

Martta Suontaus on hoitanut tehtävää ansiokkaasti 
jo vuosia. Harrastajia löytyy kyllä mukavasti, kun 
toimintaa järjestetään. Lisää seuran toimintaan 
tarvittaisiin vastuunkantajia. Joten lasten vanhem
mat, tulkaa mukaan seuran toimintaan. 
Nuorisoseurahan on nimenomaan perhejärjestö. 
Syyskokouksen asiakirjat ovat nähtävänä Ns-talon 
ilmoitustaululla.

TOIMINTAA

Tohvelit - näytelmä
Arkipäivä on vitsikäs - kun limalleen astutut väärän 
kokoiset tohvelit, jotka löytyvät tyttöystäväsi sängyn 
alta. Puolet seikkailun ilosta on siinä, että pitää sen 
salassa, varsinkin jos on naimisissa.
Voi pitää paikkansa sinun kohdallasi. Minä puhun 
täysin teoreettisesti, mutta nyt leikki on loppu - 
minä olen päässyt perille...
Jos etsit näytelmästä opetusta sen löytäminen voi 
olla vaikeata, jos haluat taas nauraa, se onnistuu 
kyllä...toisaalta, näytelmän sisältö on, että elämälle 
voi ja pitää aina silloin tällöin nauraa!

Rooleissa:
Creg - Jyrki Kosonen 
Ginny - Karita Laisi 
Sheila - Sirkku Vainio 
Philip - Ari Lehto

Ohjaus - Laura Buttler 
Assisteeraus - Hilppa Lehto

Viimeiset esitykset: 
la 30.1 klo19ja  
su 31.1 klo16 
Liput 50mk/40mk 
Tule katsomaan!



Laskiaisrieha Öljym äellä su 14.2. klo 11 alkaen 
Mäenlaskua, poni- ja koiravaljakkoajelua sekä 
moottorikelkka-ajelua. Buffetista hernekeittoa. 
Säävaraus, pakkasraja -16°. Tervetuloa!

LASTEN TOIMINTAVIIKKO 1-7.3.1999

Viikon tavoitteena on esitellä Nuorisoseuran 
toimintoja ja edistää tanssiharrastusta sekä antaa 
teatterikipinä mahdollisimman monelle lapselle ja 
nuorelle. Viikon toiminnoissa tuodaan myös esille 
Kalevala 150v. juhlavuosi.

Maanantaina 1.3 klo 14-17 
Perinneruokailtapäivä seuratalolla, olmistamme 
karjalanpiirakoita kylän piirakkamestareiden 
opastuksella. Avoin kaikille.

Tiistaina 2.3
Kansantanssinopettaja Timo Saari tulee Ohkolan 
koululle ja pitää jokaiselle luokalle oman 
tanssitunnin.

Keskiviikkona 3.3
Ala-asteen oppilaat näkevät kansantanssikonsertin, 
jossa Hollolan Ns:n kansantanssiryhmä "MHet ja 
Veerat " esiintyvät. Ohjaajana Aimo Hentinen.
Villet ja Veerat - ryhmä on perustettu v.1996. 
Ryhmään kuuluu 17 tanssiparia ja 5 soittajaa. 
Ryhmän keski-ikä on 10,4 vuotta. Nuoresta iästään 
huolimatta ryhmä on esiintynyt lukuisissa 
tilaisuuksissa niin koti kuin ulkomaillakin.
Ryhmän ohjelmisto koostuu pääasiassa suomalai
sesta kansanperinteestä, lauluista, leikeistä ja 
kansantansseista. Tavoitteena ryhmällä onkin kehit
tyä määrätietoisella harjoittelulla esiintyväksi 
kansantanssiyhtyeeksi. Kuitenkaan koskaan 
unohtamatta kansantanssin luonteeseen kuuluvaa 
iloa ja leikkiä.

Torstaina 4.3 klo 18.30-20 Lauluilta seuratalolla. 
Kansanmusiikin ammattilainen Maija Karhinen tulee 
opettamaan ja laulattamaan Kalevalaisia lauluja ja 
piirileikkejä. Tervetuloa koko perhe. Liput 10mk/ 
Smk sis. pienen perinneiltapalan.

Perjantaina 5.3.klo 14.30-16.30 Kuvataide iltapäivä 
seuratalolla. Iltapäivän aikana valmistellaan yhteinen 
taideteos koristamaan seurataloamme Anna Tapperin 
ohjauksella. Avoin kaikille.

Lauantaina 6.3 klo 70-75 teatteri leiri 
7-13 vuotiaille seuratalolla.
Ohjaajina Jyri Vartiainen ja Hanna Oksman.
Tervetuloa teatterileikkien ja improvisaatio
harjoitusten päivään.
klo 10-12 leiritoimintaa
klo 12-13 ruokailu
klol 3-15 leiri jatkuu
klo 15 todistusten jako ja päivän päätös
Leirin hinta 50 mk jäseniltä, muilta 70 mk
Ilmoittautumiset iltapäivisin seurikselle 19.2.
mennessä p. 019-6889240

Sunnuntaina 7.3. klo 11.00 Nuorisoseurahiihdot 
seuratalolla.
Kilpailut järjestetään yhteistyössä OKA:n kanssa. 
Osallistujia tulee muistakin Uudenmaan 
nuorisoseuroista. Kaikki sarjat, tyyli perinteinen. 
Osallistumismaksu alle 1 6v 10mk, vanhemmilta 
20 mk kerätään kisapaikalla.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan seuriksella 
iltapäivisin 6889240 tai kisapaikalla 1/2 tuntia 
ennen kilpailua. Säävaraus, pakkasraja -15°.

Lisätietoja toimintaviikosta Eija Hynninen 
019-6889055, hiihdoista Keijo Säijälä 019-6889023

KERHOTOIMINTAA KEVÄÄLLÄ

Vesselikerho 3-6 vuotiaille seuratalolla tiistaisin klo 
18-18.45. Ohjaajina Heli Allonen ja Pia Salminen

Iltapäiväkerho jatkuu koulupäivinä klo 12-17.30 
Kerhon vanhempainilta uusitaan ke 1 7.2 klo 18.30, 
koska edellisessä tapaamisessa oli niin vähän väkeä 
paikalla. Yhteistyötä vanhempien kanssa tarvitaan, 
jotta saamme yhteiset pelisäännöt.
Iltapäiväkerho toivoo lahjoituksina mm. legoja, 
kirjoja,lehtiä, pelejä.

Tanhukerho maanantaisin klo 15.30-17 (huom! 
muuttunut aika). Ohjaajana Eija Hynninen. 
Tanhukerhon tavoitteena on osallistua Lasten 
Kalenoihin 10-13.6.1999 Lappeenrannassa, joka on 
lasten oma kansantanssi ja musiikkitapahtuma. 
Lisätietoja seuriksen ilmoitustaululla Knuutiset 
lehdessä. Kerhossa on muutama vapaa paikka, 
erityisesti kaivataan poikia!

Teatterikerho 7-13 vuotiaille jatkuu tiistaisin 
2.2.1999 alkaen klo 16-17.30. Ohjaajina Jyri 
Vartiainen ja Hanna Oksman. Ryhmään otetaan 20 
kerholaista ...uusia kerholaisia mahtuu vielä 
mukaan. 10 mk/osallistumiskerta.

Englannin kerhot
Tiistaina klo 15-15.45 huom aika (alkeisryhmä) 
Keskiviikkona klo 16.16.45 (jatkoryhmä)



Dance kids and dancers
Tunnit pidetään Seuratalolla, (1 7.1-14.2 koululla) 
seuraavasti:
12.15-13 Dance tytöt 4-5v (luovaa tanssia)
13.00- 14.00 Funky-show alk. 6.1 Ov.
14.00- 15.00 Funky-show jatko 7-1 Ov.
15.00- 16.00 Funky-show alk. 11 -15v.
16.00- 17.00 Funky-show jatko 11 -15v.
1 7.00-1 8.00 Breakdance pojat 11 -15v.
Kevät tulee olemaan vauhdikas lukukausi 
tanssijoille. Esiintymisiä on esim. Myllymäen 
ala-asteella ja tietysti SM-kisat on todella iso 
tapahtuma.
Ohjaajana Nina Pirtti lahti p. 050-3387238

LÄHDE MUKAAN TEATTERIRETKELLE!

Vihdin teatteri esittää sunnuntaina 14.2 klo 17.00 
näytelmän "LUMIKIT" Nummelassa 
ammattioppilaitoksen auditoriossa. Käsikirjoitus 
Liisa-Maija Laaksonen ja ohjaus Tuula Nyman, 
liput 60mk/50mk sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautu
misia ottaa vastaan Irma Simolin puh. 019-6889081. 
Yhteiskuljetus kaupalta lähtee klo 15.45.

Ohkolan Nuorisoseuran sääntömääräinen 
vuosikokous seuratalolla 18.2. klo18.30. 
Tervetuloa. Johtokunta

KOULULLA TAPAHTUU...

Kolmannen luokan leirikouluhanke saa alkunsa kun 
... la 13.2.1999 on koulupäivä, joka on samalla 
Ohkolan koulun avointen ovien päivä. Tällöin kou
lulla on klo 8.45 alkaen järjestetty tilaisuus, joka 
käsittelee tapakasvatusta ja muuta ajankohtaista. 
Kolmannen luokan vanhemmat järjestävät koululla 
kahvituksen aamusta alkaen ja näin kartuttavat retki- 
kassaansa.

Kouluun ilmoittautumispäivä on uusille ekaluok
kalaisille ti 2.2.1999 klo 13-18 Ohkolan koululla.

OHKOLAN DIAKONIATOIMIKUNTA 

Virsilauluillat:
11.3 klo 18.30 Ahti Salmisella
6.5 klo 18.30 Lea ja Vilho Kotiluodolla

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA

Kinkerit ke 3.2 klo 18.30 Ritva ja Olavi Lindforssilla. 
Soppakinkerit ke 10.2 klo 11.00 Hyökännummen 
kerhotalossa. Keittokattila nostetaan pöytään klo 11 
ja kaikessa rauhassa syödään ja kahvitellaan. Noin klo 
12.00 pääsevät papit ja kanttori ääneen.

Eläkeläisten virkistyspäivä
Ohkolan NS:n talossa 

kuukauden kolmas keskiviikko 1999 
(20.1; 17.2; 17.3; 21.4.) klo 12-15 

Ruokailu (20 mk)
Kyytiä tarvitsevat: soitto ns-talolle p. 6889 240 

virkistyspäivän aamuna klo 8 lähtien.
Ohjelmaa ja yhdessäoloa ym toiveiden mukaan

TERVETULOA
Ohkolan diakoniatoimikunta



OHKOLAN OKA HYÖKÄNNUMMEN ASUKASYHDISTYS

OKA.n vuosikokous pidettiin nuorisoseuran talolla 
18.12.1998. Paikalle oli saapunut vain muutama 
henkilö seuran hallituksen lisäksi. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Joista tässä 
muutama tiedoksi. Timo Simo
sen siirtyessä seuran rahastonhoitajaksi valittiin 
uudeksi puheenjohtajaksi Jussi Luhtamäki. Myös 
seuran hallitus muutti kokoonpanoaan, hallituk
sen jäsenet vuodelle 1999 ovat Timo Simonen, 
Irene Saalamo, Vesa Pirjola, Kari Mäkipää, Juhani 
Vasko ja Jari Vasama. Jäsenmaksut säilyvät ennal
laan, 20 mk / henkilö tai 50 mk /perhe.
OKA täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 
Merkkipäiväänsä seura viettää hillitysti, mutta toki 
juhlavuotta tullaan juhlistamaan vuoden varrella 
seuran muiden tapahtumien yhteydessä.
Tässä hieman listaa OKA.n toiminnasta ja tapah
tumista. Reippaasti mukaan liikkumaan!

Koulun liikuntasali kevätkausi 
Ma klo 17-1 8 Sähly 86-87 synt. 

klo 18-19 Sähly 88-89 synt. 
klo 19-20 Sähly 90-91 synt.

Ti klo 18.30-20 Lentopallo miehet 
To klo 18-19 Liikuntakerho 3-6 vuotiaat 

klo 19-20 Sähly naiset 
klo 20-21 Sähly miehet 

Hiihdon sarjakilpailut 
Su 31.1 klo 12.00 
Su 7.2 klo 12.00 
Su 21.2 klo 12.00
- Sarjat ikäluokittain.
- Päivämäärät voivat muuttua sääolosuhteiden 
ja lumitilanteen vuoksi .
Hirvenhiihto 28.2.1999 
Hiihdetään lumiolosuhteiden salliessa. 
Lähtöpaikkana Ohkolan Seurantalo, 
ilmoittautuminen lähtöpaikalla klo 8.00 - 10.00 , 
osallistumismaksu 50 mk.
Tienpuolikävely
Järjestetään perinteiseen tapaan Marian päivänä su 
21.3.1999.Tapahtuman yhteydessä juhlistetaan 
Ohkolan Okan 60-vuotispäiviä. Tarkemmat tiedot 
tapahtumasta myöhemmin kylän ilmoitustaululla.

SAV1PAKAN PÄIVÄKOTI UUSIIN TILOIHIN

Savipakan päiväkoti pääsee vihdoinkin 
asettumaan uusiin tiloihinsa. Kunta vastaanotti 
rakennuksen perjantaina 22.1. Lapset valloittavat 
talon maanantaina 1. helmikuuta. Evakkoretket ja 
bussimatkailu ovat siis vihdoinkin taaksejäänyttä 
aikaa. Päiväkodin kaikki paikat ovat jo täynnä, 
mutta uusia hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. 
Perhepäivähoidon ohjaajan Kristiina Lundholmin 
tavoittaa puhelimitse numerosta 09-271 0837. 
Päiväkodin johtajan Auli Herttuaisen puhelin 
numeroon 09-271 5041.
Päiväkodilla vietetään Avoimien Ovien - päivää 
perjantaina 12.2 kello 9-11 ja 15-17. Silloin ovat 
kaikki tervetulleita tutustumaan uuteen taloon!

Hyökännummen asukasyhdistys valitsi syyskokouk
sessaan puheenjohtajakseen vuodelle 1999Antton 
Hägglundin. Hän on toiminut vuodesta 1992 yhdis
tyksen puheenjohtajana. Muutamassa vuodessa on 
Hyökännummesta kasvanut lähes 900 asukkaan 
lähiö. Vailla palveluja ollut etelä-Mäntsälä onkin as
tumassa nyt aimo askeleen eteenpäin. Tammikuussa 
valmistuva päiväkoti parantaa Hyökännummen 
lapsiperheiden asemaa päivähoidon suhteen. 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen valmistuva monitoi
mitalo parantaa muiden asukkaiden päivittäisiä 
palveluita, olivat kyseessä sitten koulupalvelut tai 
terveyspalvelut. Samaan rakennukseen sijoittuvat lii
kuntatilat palvelevat laajemmin asukkaiden vapaa- 
ajan toimintaa. Maaliskuussa -98 vihitty seurakun
nan kerhotalo tarjoaa loistavat kokoontumistilat 
asukkaiden yhteistilaisuuksiin ja perhejuhliin.

Syyskokouksen hyväksymässä toimintasuunnitel
massaan asukasyhdistys keskittyy tänä vuonna 
Hyökännummen asuinalueen kehittämiseen ja 
asukkaiden aktivoimiseen yhteisiin asioihin. Tässä 
asiassa tulee yhteistyötahoksi Mäntsälän kylät ry:n 
"Toimivat kylät" hanke, jonka toimesta järjestetään 
kyläkokous tämän vuoden alkuneljänneksellä.

Iloisena asiana oli uusien jäsenien valitseminen 
hallitukseen. Toivotetaankin Kirsi Lindgren, Jussi 
Luhtamäki ja Saara Tiitta tervetulleiksi mukaan. 
Vanhoina jäseninä jatkavatAuli Herttuainen, Sari 
Hämäläinen, Matti Karmaa, Teija Nyqvist ja Markku 
Pekkinen.

Hyökännummella on herättänyt keskustelua 
nuoriso-osaston muutto Ohkolan sairaalan 
kiinteistöön. Nuoriso-osaston osastonhoitaja Jukka 
Virtanen olikin saapunut kertomaan syyskokoukseen 
tästä asiasta.

Sairaalakiinteistössä toimii tällä hetkellä kolme nuo
risopsykiatrista osastoa. Lisäksi kiinteistössä toimivat 
Kalliomaan koulu, joka on peruskoululuokka Tuusu
lasta, aikuisosasto ja yksityinen hoitokoti.

Tarve nuorisopsykiatriseen hoitoon on lisääntynyt 
tämänpäivän yhteiskunnassa. Valitettavasti kaikkien 
kohdalla oikeus onnellisesta perhe-elämästä ei to
teudu ja tällöin nuorten kohdalla puuttumaan jäänyt 
vanhempien antama kasvatus ja tuki ovat osana 
syistä nuorten lisääntyneeseen masennukseen. 
Tällöin tietyissä tapauksissa laitoshoito on ainoa 
kasvattaja tulevalle aikuiselle.

Jukka Virtasen kertoman mukaan nuoriso-osastoista 
ei ole vaikutuksia asuinympäristöön Hykännummel- 
la. Kriminaaliosastoja taas ei voi olla kuin vankiloi
den yhteydessä, eikä muiden hoitolaitosten kuten 
vankimielisairaalan perustamisesta ole ollut edes 
puhetta.

Ilahduttavana asiana koettiin jalka/pesäpallokentän 
rakentaminen Ohkolan sairaalan nurmialueelle, 
joka voitaisiin talvella jäädyttää luistinradaksi.
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Lukijan kynästä...

PUHEENJOHTAJAN PU H EEN V UO RO  

Terveisiä Hyökännummelta!

Hyökännummen taajama, jossa asukkaita on pian lähes 
tuhat, kuuluu osana suurempaan asuinyhteisöön,
Ohkolan kylään, eteläisessä Mäntsälässä. Kun 
Hyökännummelle perustettiin asukasyhdistys vJ990 
lopulla, elettiin aikoja, jolloin koko eteläisen Mäntsälän 
osalta puuttui kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma 
Mäntsälän kunnan taholta. Olen varma, että 
asukasyhdistyksemme merkitys yhdessä Ohkolan-, 
Arolan-Jokelanseudun-, kuin osaksi myös Kellokosken 
kyläyhdistyksen kanssa on ollut todella merkittävä, kun 
eteläisen-Mäntsälän kehittämissuunnitelmia (väestön 
kasvua, kaavoitusta, palveluja, jne.) alettiin kunnassamme 
todesta ottamaan. Täällähän ei käytännöllisesti ollut 
asukkaille tarjolla mitään vastineita veromarkoilleen. 
Asukasyhdistyksemme ydin tavoite alusta alkaen on ollut 
kehittää Hyökännummea viihtyisänä asuinalueena ja 
edistää asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Jo aikojen alusta 
olemme myös kirjelmöineet kuntaamme moninaisin 
kannanotoin, lähinnä palveluiden saamisiin liittyen. 
Kannanotot sisälsivät mm.lasten päivähoidon-ja 
neuvolatoiminnan järjestämisen,kuin myös koulutoimen 
(Hyökännummen ala-aste) ja turvallisen liikenneverkon 
saamisen asuinalueelle. Ala-astehanke oli jo 
parhaimmillaan lääninsuunnitelmissa toisella sijalla 
(valtionosuus 50%), mutta se hukattiin kunnassa, ts. ei 
ollut poliittista tahtoa. Näin ollen hanke pyyhittiin 
lääninsuunnitelmista pois. Jälkimmäisestä hankkeesta, 
lähinnä kevyen liikenteen väylästä Hyökännummi- 
Ohkola, on kunta elämöinyt suht aktiivisesti 
Tielaitokselle. Kyseessähän on erittäin vaarallinen 
tieosuus koululaisten kannalta. Jo v1989 oli mainittu 
tieosuus liikennelaskennassa määritelty 
vaarallisuusasteeltaan sellaiseksi, että se edellyttäisi 
kevyenliikenteen väylän rakentamista. Eipä ole vielä 
kuulunut.

Katsoisin, että varsinainen sysäys asuinalueemme 
kehittämiselle oli kunnallistekniikan 
rakentamisen käynnistyminen. Tämäkin hanke käynnistyi 
koko asuinaluetta kattavalla
nimenkeräyksellä. Kunnallistekniikan saaminen oli 
voimakas tahtonäytös asukkailta ja 
samalla muistutus myös siitä, että sivu kylät ovat myös 
tärkeä osa kuntaamme.

Väestö kasvoi nopeasti. Työssä käyvää, nuorta 
lapsiperhettä muutti eteläiseen Mäntsälään. Muuttoliike 
luonnollisesti Helsingin ja keskisen uudenmaan 
talousalueilta. Työssä käyvä väestö toi kuntaamme 
verotuloja, mutta luonnollisesti myös velvoitteita 
palvelujen järjestämiseen. Yhtä kaikki, kuntamme Imagon 
kannalta oli muuttoliike tervehdyttävää. Maaseutumaista 
kuntaa asua ja elää tunnuttiin arvostavan.

Päivähoito järjestettiin Savipakan päiväkotiin (nykyinen 
hometalo), sekä perhehoitoon.
Koulutiet suuntautuivat Ohkolaan sekäArolaan.

Asuinalueemme kasvu on ollut viime vuosina
voimakasta. Tosin myös kunnan talous-
ja toimintasuunnitelmissa siihen on tavoitteellisesti
satsattu. Kun tänäpäivänä asiaa
tarkastelee, niin osayleiskaava mahdollistaa väestön
kasvattamisen 1700. Nyt väkimäärä
lähenee 1000. Tämä luku tuntuu olevan sellainen, että
on arvioinnin paikka väestön kasvua ajatellen.
Puhutaankin jo ääneen hallitusta kasvusta suhteessa
palveluihin.

Kunta joutui satsaamaan voimakkaasti uusiin 
päivähoitojärjestelyihin homevaurioiden 
vuoksi. Savipakan homehtuessa edelleen, valmistuu 
näinä päivinä Hyökännummelle 
uusi n.60- paikkainen päiväkoti. Ohkolan koulun 
täyttyessä tulevana syksynä, järjestetään sinne 
toivottavasti asialliset (jo luvatut) lisätilat 
väliaikaisratkaisuna (parakki). Väliaikaistilat toimivat 
v.2002 kevääseen, sillä v.2002 syksyllä on 
Hyökännummelle valmistuva monitoimitalo, joka pitää 
sisällään peruskoulun luokat 1-6, lastenneuvolatilat, 
hammashoitolatilat, sekä kotisairaanhoitotilat. 
Rakennukseen saadaan toivottavasti myös riittävän suuret 
tilat liikunnalle. Kunnanhallituksessa alustavasti 
hyväksytty 264 neliön tilat. On selvää, että liikuntatilat 
tuovat paljon elävyyttä kyläämme erilaisten 
liikunnallisten harrastusten muodossa.

Aivan oman, erityisen arvon haluaisin tässä yhteydyssä 
antaa hankkeelle, joka Mäntsälän seurakunnan toimesta 
rakennettiin asuinalueellemme.Viime vuonna,keväällä 
saimme oman "TUVAN" kylällemme. Seurakunnan 
toimesta rakennutettiin kerhotalo Täsalantielle. Kerhotalo 
on tehty nimenomaan palvelemaan asukkaiden tarpeita. 
Häät, kaste-ja muistotilaisuudet, kerhot, asukasillanvietot 
ja -kokoukset ovat hyviä esimerkkejä kerhotalon 
toiminnasta. Varsinkin paljon puhuttu lasten 
iltapäiväkerho koulun jälkeen on saanut paljon 
myönteistä huomiota. Muutenkin "Tivan"sisällä,kuin sen 
ulkopuolellakin käydään perheiden kesken 
lämminhenkistä arvokeskustelua.Ihmiset pitävät huolta 
lähimmäisistään.

Haluaisin vielä lopuksi yhdistyksemme puolesta kiittää 
Mäntsälän kuntaa, että se on viimeisinä vuosina 
huomioinut koko kuntamme tasapuolisemman 
kehittämisen.
Kiitoksen sanat myös kaikille asukasyhdistysakti¡veiIle, 
niin omalla kuin naapurikylissäkin.

Omasta ja asukasyhdistyksen hallituksen puolesta 
rakentavaa ja antoisaa vuotta 1999 laille kaikille.

Tervetuloa mukaan asukasyhdistystoimintaan!

Antton Hägglund

Hyökännummen asukasyhdistys ry. hallituksen pj. 
Kunnanvaltuutettu 
Kunnanhallituksen jäsen 
1-koulupiirin johtok.pj.(Ohkola/Arola)



OH KOLA-HYÖKÄN NUMMI 
alueen yrittäjät ja palveluntarjoajat

KAIV INKONEURAKO INTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistontie 200, 04530 Ohkola 
Puh. 01 9-688 9109, 0400-491 529

KOULUTETTU KIROPRAKTIKKO  
SAMPO LAISI

Mäntsälä puh. 019-687 151 3 
Helsinki puh.09-622 1810

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

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

TAPIOLA
PARTURI-KAMPAAMO Asemakatu 4, Järvenpää 

Puh. 09-279 3550

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

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

Soita puh. 0400-476 035 tai 
ilt. 019-688 9120, Timo Antikainen.

Tämä ilmoitus ei vanhene, ota talteen!

LÄHIVAKUUTUS
Asiamies alueellasi 

Kari Peussa
Roinilantie 23B, 04500 Kellokoski 

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

SÄHKÖASENNUS MARKUS KAJANDER
Ohkolantie 491,04530 Ohkola 

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

M O NITO IM ITALO  HEINO  UDD  
* Rakennustarvikkeet

Haapasalontie 51,04500 Kellokoski 
Puh. 09-284 033

Fysioterapeutti 
KIRSI LINDGREN

HIERONTA • LIIKEHOITO • NEUVONTA
Kaivolanne 9, 04500 Kellokoski 

Puh. 09-286 617

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

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

Terue tuloa
taualHs ta
TjUinsiMtaanuiaan
lähikauppaan!

Ohkolan Kyläkauppa
Ohkolantie 458, 04530  OHKOLA 

Puh. 019-688 9004

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

