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Teksti ja  kuva: Eija Hynninen, Ohkolan kylätoimikunnan pj Pääkirjoitus

L iikenne koskettaa 
kaikkia

Katuvalot tulivat Ohkolaan v.1974. Siitä 
lähtien kevyenliikenteen väylän saaminen 
kylään on ollut kestopuheenaihe. Ohko
lan kylätoimikunta ja yksittäiset henkilöt 
ovat tehneet aloitteita, vetoomuksia. Asi
an puolesta on myös kerätty nimilistaa 
jne.

Hyökännummen taajaman rakenta
misen myötä Hyökännummen asu-kas- 
yhdistys tuli kaveriksi asiaa ajamaan. Mie
lenosoitukset ja  liikenneillat keräsivät 
asukkaita yhteisen asian puolesta. Lii
kennelaskenta ja muut tiehallinnon tut
kimukset osoittivat, että tarvetta kevyen
liikenteen väylälle on.

Lehtileikkeet menneiltä vuosilta ker
tovat: "Hyökännummen-Ohkolan kevyen
liikenteen väylästä laadittiin toimenpide
selvitys vuonna 1994". Vuonna 1999 
Mäntsälän paikallislehti kirjoitti: "Nyt ol
laan suunnitteluvaiheessa ja toteutus on 
kiinni Tielaitoksen aikatauluista ja mää
rärahoista." Tiepiiri oli merkinnyt hank
keen vuosien 2000-2001 suunnitelma
ansa. Nyt vuonna 2007 kevyenliikenteen

väylä on totta... On väylän avajaisten ja 
juhlan aika!

Vakavilta onnettomuuksilta on vältyt
ty kaikki nämä vuodet. Voikin todeta, että 
onneksi väylän rakentaminen on anta
nut odottaa itseään. 2000-luvulla raken
netaan laadukkaasti. Nyt kevyenliiken
teenväylä tuo turvallisuutta ja  on lisäksi 
komea istutuksineen kivetyksineen kaik
kineen. Silmää häiritsevien ja huonokun
toisten bussikatosten uusimisesta on teh
ty aloite tiehallinnolle. Toivottavaa on, 
että kotisokeat silmät avautuisivat myös 
jokaisella kiinteistönomistajalla laitta
maan postilaatikot ojennukseen sekä kor
jaamaan tai purkamaan huonokuntoiset 
rakennukset.

O petu sh a llitu k sen
LHKENNETURVALL1SUUSVIIKKO
Opetushallituksen liikenneturvallisuus- 
viikko jäljestetään 10-14.9.2007 teemal
la "Liikenne koskettaa kaikkia". Hyökän
nummen ja Ohkolan kouluilla paneudu
taan tuolloin liikennekäyttäytymistä ja tur

vallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja 
asenteiden kehittämiseen. Viikon erityis
teemana on "pyörällä liikenteessä". Pyö
rillä kulkevia kulkijoita on monia; potku
lautoja, rullaluistelijoita, polkupyöriä, 
mopoja ja  autoja. Emme saa myöskään 
unohtaa erityisryhmiä kuten pyöräkel- 
kalla, pyörätuolilla tai kolmipyörillä liikku
via. Vaatimukset, vastuu ja  vauhti sekä 
valitettavasti myös riskit kasvavat jalan
kulkijoiden siirtyessä pyörien päälle. 
"Keltanokka liikenteessä" -lippikset, joita 
vakuutusyhtiö tulee jakamaan pienille 
koululaisille, muistuttavat meitä kaikkia 
lasten hahmotuskyvyn rajallisuudesta.

Teemaviikon päätteeksi vietetään ke
vyenliikenteenväylän avajaisjuhlaa koko 
kylän voimin. Tarkoituksena on, että väy
lää kuljetaan kävellen ja eri kulkuväline
itä käyttäen. Kulkueet lähtevät seura
talolta ja Linjatien päästä. Määränpää on 
Ohkolan koulu, jossa varsinainen ava
jaisjuhla alkaa klo 12. Viereisellä sivulla 
kutsu kaikille kylän järjestöille ja  kylä- 
läisillle.

Ohkolan kylä raitti ennen....

Ohkolan kylä raitti 1920 luvulla 
ennen uusjaon toteuttamista. 
Valokuva Otto Kilpeläinen



Jussi, Heikki ja Otto Martikainen testaa
massa valmistuvaa kevyenliikenteen 
väylää 22.7.2007.

. . . j a  Ohkolan kylä raitti nyt.

M y ö s  t er v ey s p a lv elu t
KOSKETTAVAT KAIKKIA
Terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvä, 
ns. Kellokoskisopimus on syntynyt Mänt
sälän ja  Tuusulan kunnan välille KUUMA 
-yhteistyönä. Tuo sopimus koskettaa 
1700 Ohkolan kylälehden lukijaa.

Etelä-Mäntsälälälsten terveysasema 
on 1.9.2007 alkaen Kellokosken terveys
asema, osoitteessa Kuntotaival 2. Tästä 
aiheesta lisää sivulla 8-9.

Koko kylä kuntoilemaan

Hyökännummen asukasyhdistys ja Ohkolan kylätoimikunta tiedottaa Kevyenliikenteen
väylän avajaisjärjestelyistä.

Tapahtuman loppuvalmisteluja kokoon
nutaan pohtimaan Ohkolan koululle to 
16.8. klo 18.

Tärkeää on, että mukana on edustus 
kaikista kyläseuroista ja  molemmilta 
kouluilta, jotta saadaan kokoon kaikki se, 
mitä Te haluatte tapahtumaan tuoda.

Ohkolan ja  Hyökännummen välisen 
kevyenliikenteenväylän avajaisia viete
tään la 15.9.2007. klo 10-14.

Järjestelyistä vastaa Ohkolan kylä
toimikunta ja  Hyökännummen asukas
yhdistys. Kaikki kylän järjestöt ja  kylä
läiset kutsutaan mukaan kulkueeseen ja 
juhlaan Ohkolan koululle klo 12. Mukana 
tapahtumassa on väylän rakentajat ja 
rakennuttajat, liikenneturvan ja  kunnan 
edustus sekä lähipoliisi. Ohkolan ja Hyö
kännummen koululaisten esittämää oh
jelmaa ym.

Kylän yhteisöt ja  luokkatoimikunnat 
hoitavat puffetin pidon sekä soppatykki- 
tarjoilua pientä korvausta vastaan. Lu
vassa on myös arpajaiset, liikennetur
vallisuus aiheeseen liittyviä kisailuja ja 
yhteislaulua.

Mahdollisesti myös syysmarkkinat 
sekä valokuva näyttely, mikäli kuvia teil
tä kyläläisiltä löytyy näyttelyksi asti. Toi
vottavaa on, että mahdollisimman moni 
jättäisi auton kotiin ja  saapuisi kuntoillen 
paikalle, ettei koulun piha täyttyisi au
toista. Ehkä hevoskyytikin jäijestyy. Oh
jelmaa on kaikenikäisille.

Kulkueet järjestäytyvät Hyökännum- 
mella sekä Ohkolan Nuorisoseurantalolla. 
Mukaan odotetaan väkeä moneen läh
töön; kävelijät, sauva kävelijät, rullaluis
telijat, juoksijat, pyöräilijät (yksi-, kak
si- ja  kolmipyöräiset sekä tandempyö-

räilijät), potkulaudat, hevoset, lasten
vaunut, koiran ulkoiluttajat, nuorisoseu
ra, urheiluseura, VPK, maitat, metsäs
tysseura, diakoniapiiri jne.

Yhteyshenkilöinä 
Eija Hynninen, Ohkola 
p. 050 593 9683 
Antton Hägglund, Hyökännummi 
p. 040 526 6462
Tarja Kuusela-Nissinen, Hyökännummi
p. 0400 588 951
Sirpa Matero, Ohkolan koulu
p. (019) 688 0335
Seija-Liisa Peltoranta, Ohkola
p. 040 534 4565
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T a p a h t u m a k a l

Hyökännummen koulu OKA
Syyskausi
Elokuu
• ti 14.8. syyslukukausi alkaa
• to 16.8. klo 18 kyläyhdistyksien/seuro- 
jen yhteinen kevyenliikenteen avajaisten 
jätjestelykokous Ohkolan koululla
• vko 34 6 Ik. leirikoulussa
■ ti 28.8. syysliikuntapäivä
• to 30.8. vanhempaintoimikunnan ko
kous klo 18 (opettajien huoneessa) 
Syyskuu
■ vko 37 liikenneturvallisuusviikko
• la 15.9. kevyenliikenteen avajaiset
• ke 19.9. koulukuvaus
• to 27.9. vanhempaintoimikunnan ko
kous klo 18 (opettajien huoneessa) 
Lokakuu
■ ti 2.10. koko koulun vanhempainilta klo 
18.30
• vko 43 syysloma

vanhemapintk@luukku.com

Hyökännummen koulu:
www.peda.net/veraja/m antsala/hyo-
kanummi

* *

O hkolan  K ylä to im ik u n ta

Suunnittelukokous
Kevyenliikenteenväylän avajaisten suun
nittelukokous Ohkolan koululla to 16.8. 
klo 18. Kaikkien järjestöjen/toim ikunti
en, myös luokkatoimikuntien sekä Ohko
lan ja Hyökännummen koulun edustajan 
läsnäolo on tärkeä.

Kevyenliikenteenväylän avajaiset
la 15.9 klo 10-14. Kulkueet kulkevat kohti 
Ohkolan koulua, jossa ohjelmallinen 
avajaisjuhla klo 12.

OKA:n yu-mestaruuskisat
päivämäärät vielä avoimia. Ilmoitellaan 
kouluilla ja  paikallislehdissä.

Maastojuoksusarja
Jatkuu syyskuussa.

OKA:n sählykerhot
Ilmoittautuminen Ohkolan koululla ke 
22.8. klo 18.30-19. Kerhot on tarkoitet
tu 7-15-vuotiaille.

Sählyvuorot
ti 18 jälkeen sekä ke 17-18. Ryhmät jae
taan ilmoittautumisen jälkeen.

Miesten sähly
ti klo 20 Hyökiksen koululla.

Naisten sähly
to 19 Ohkolan koululla.

Miesten lentopallo
to klo 20 Ohkolan koululla.

* *

O h ko lan  M a r t a t

Kokoontumiset
joka kuukauden ensimmäisenä torstai
na. Uudet maitat ja  martit ovat terve
tulleita mukaan toimintaan!

* *

O hkolan  N u o r is o s e u r a  r y

Sääntömääräinen syyskokous
ti 27.11. klo 18.30 seurantalolla. 
Jäsenet, tervetuloa!

* *

Kyläkokous
Osayleiskaavasta järjestetään syksyn ai
kana, mutta paikka ja  päivämäärä on vie
lä auki. Paikallislehtien 

löydät lisätietoj

E N T E R I

O h ko lan  D ia k o n ia - ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Eloseurat
su 19.8. klo 18 Ulpu Leinolla, Aittomäen- 
tie 96

Puuroaamiainen
ke 5.9. klo 9.30, ke 3.10. klo 9.30 ja  ke 
7.11. klo 9.30 Hyökännummen kerho
talossa Tasalantie 2

Eläkeläisten virkistyspäivät
ke 19.9., 17.10., 21.11. ja  19.12. klo 
12-15 Ohkolan nuorisoseurantalolla.

Virsilauluillat
to 4.10. klo 18.30 Lehtimäessä Hilkka 
ja  Tapani Rautasuolla, Eerola-Kortistotie 
407
to 1.11. klo 18.30 Salme ja Heikki Pora- 
sella Poutalantie 10.
‘ - \ ■ ■

Kauneimmat joululaulut ja myyjäi
set
la 15.12 klo 15.00

Kaikkiin näihin tilaisuuksiin kyytiä tarvit
sevat, soittakaa p. (019) 688 9240 tai 
0400 988 878 / Kotiluoto.

* *

M uuta

Vesselikerho
ma klo 18-18.45, 3.9. alkaen seuran
talolla.

Ilmoittautuminen Mäntsälän kansa
laisopistoon tai ensimmäisellä kerho- 
kerralla.

Musiikkiliikuntaa, perinneleikkejä, pii
ri- ja  laululeikkejä Vesseleille (3-8v) 
Kurssi sopii myös lapsille, joilla on hah- 
motuksellisia vaikeuksia.

Kurssin opettaja on lasten motori
seen kehitykseen perehtynyt fysiotera
peutti Eija Hynninen

* *

seurapalstoilta 
3 tapahtumista.
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Teksti: Heli Allonen, kuvat: Seppo Savela

Mölkky 2007 R anferI Aguilar

Vuoden 2007 Ohkolan Mölkkymestaruus 
ratkaistiin seurantalon pihassa keskiviik
koiltana 28.6. Suomen kesä asetti jä l
leen omat jännityksensä turnauksen on
nistumiselle. Sade onneksi taukosi hie
man ennen turnauksen alkua, mutta 
mustat pilvet eivät jättäneet pelaajia ko
konaan rauhaan. Silti paikalle oli saapu
nut kolmisenkymmentä mölkystiä (ansi
oitunutta pelaajaa).

Kiertopalkinnon itselleen pokkasi Tom
mi Latostenmaa. Kiertopalkinto sai jo yh
deksännen vuosittaisen omistajansa, sil
lä ensimmäisen kerran Ohkolan Mölkky- 
mestaruudesta pelattiin jo vuonna 1999. 
Toiseksi sijoittui Eveliina Hynninen ja kol
manneksi Olli Hannula. Lasten sarjassa
kin pelaajia riitti, voittoon heitti ansiok
kaasti Heidi Lindell. Toiseksi tuli Joona 
Latostenmaa ja kolmanneksi Jutta Sa
vela.

Mölkyn SM-ja MM-kilpailut pelataan 
jälleen Lahdessa 18.-19.8. Lahdessa pe
lataan neljän hengen joukkueilla. Oh
kolasta on lähdössä ainakin yksi joukkue 
mukaan pelaamaan.

Mölkähtäneitä (peliin koukkuun jää 
neitä) pelaajia löytyy Ohkolasta vuosi 
vuodelta enemmän! Ensi vuonna pela
taan taas!

Guatemalalnen RanferI Aguilar muusikoineen pitivät Ohkolassa musiikkityöpajan 
kesäkuussa.

Kurssilla innostuttiin musisoimaan muinaisilla mayjojen soittimilla. Keskellä rinkiä Saija 
Sitolahti puhaltaa suureen simpukkaan.
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Teksti ja  kuvat: Tanja Lundsten

Näytelmänä S impauttaja

O h k o la n

NS
W W W .OW QLAM 'JUORISOSHJRA.FI _

c*5

T eatterikesä jatkuu elokuulle

Öljymäellä on tänä kesänä tutustuttu 
Simpauttajaan, Ryynäsen perheeseen, 
Taivaisiin ja  muihinkin Pielisen-rannan 
kylän asukkaisiin. Pienen karjalaisen ky
län elämä ja arki on tullut tutuksi jo mo
nelle. Ilo , nauru, suru, itku, viha ja rak
kaus puhuttelevat katsojia.

R o n sk im pa a  k es ä t ea t t er ia
Tänä vuonna 50-vuotiaalla Öljymäellä 
haluttiin tehdä ronskimpaa kesäteatteria.

Tutuksi ja turvalliseksi koetut vanhat klas
sikot ja  kokoperheen näytelmät jäivät 
odottamaan tulevia vuosia. Nyt haluttiin 
tehdä vahvoja rooleja ja  ottaa haasteita 
näyttämölle.

Niitä Simpauttaja katsojilleen ja näyt
telijöilleen tarjoaakin. Näytelmää ja roo- 
litusta onkin kiiteltyjä katsojat ovat pi
täneet näkemästään. Työryhmä Markku 
Hyvösen johdolla on saanut tekstistä ja  
näyttelemisestä paljon irti. On hienoa

huomata, että roolit ovat haastavia ja  
kaikki osaaminen on täytynyt laittaa pe
liin. On uskallettu heittäytyä ja yhteinen 
projekti on otettu tosissaan.

Työryhmä on ylpeä työstään. Se kii
tos mikä on tullut kylän miehiltä ja  nai
silta, sekä alan ammattilaisilta, on ollut 
tärkeää. Ollaanhan taas tehty suuri ja 
aikaa vievä työ, jotta perinteinen hyvä 
osaaminen koko kylän yhteisellä Öljymä
ellä jatkuu.

Jouko Pirtamona hauskuttaa Jyri Pekonen ja Pirtamon emäntää Jomppa Kaunismäki: lehtineekeri Aatu Johanson 
esittää Helena Partanen.
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K i it o s  k a ik ille
Erilaisten ihmisten tutustuminen toisiin
sa, yhdessäoloja yhdessä tekemisen ilo 
nykymaailmassa on tärkeää. Myös oman 
harrastuksen eteenpäin vieminen ja uu
den oppiminen antaa paljon niin nuorille 
kuin vanhemmillekin konkareille. Eikä voi 
unohtaa talkoolaisia eli kahvioporukkaa 
ja järjestysm iehiä. Ilman meitä kaikkia 
aktiivisia ihmisiä Öljymäen pyörittäminen 
ei onnistuisi. KIITOS!

Kiitos myös niille kyläläisille, jotka en
nakkoluulottomasti tulevat seuraamaan 
vuosi vuoden jälkeen esityksiä ja  tuke

vat näin meitä. Öljymäki on meidän 
kylämme kansallisaarre.

K a tso m o ssa
Etelä-Suomessa kesäteattereita on lä
hes joka kylässä. Se on hienoa, sillä har
rastus on upea ja  paljon antava. Mutta 
myös kilpailu on kovaa. Toinen toistaan 
parempia esityksiä esitetään ja  kaikille 
pitäisi yleisöä riittää.

Olen tänä kesänä ollut sateisista il
moista huolimatta tyytyväinen siihen, 
että meillä käy paljon katsojia naapuri
kunnista ja  pidemmältäkin. Nämä eivät

ole tienneet Ohkolastamme ennen mi
tään. Uusia kesäteatteri katsojia, joihin ky
lämme kauneus on tehnyt lähtemättö
män vaikutuksen. Kun ihmisiä käy katso
mossamme, voimme pitää yllä toista ko
ko kylämme kokoontumispaikkaa, seu
rantaloa.

Y lpeyttä  k eh iin
Olkaamme ylpeitä 50 vuoden työstä, jot
ka olemme yhdessä tehneet Öljymäen 
eteen. Olkaamme ylpeitä myös tulevista 
näytelmistä ja  tekijöistä, jotka uskovat 
vielä yhteiseen hyvään ja tulevaisuuteen.

Simpauttajana Heikki Simolin ja 
Juulia Taivaista esittää Anu 
Uhnelius.

Eira Andersson loistaa roolis
saan Lyyli Kaurapeltona.

Hilppa Ryynäsenä Olli Hannula ja 
Ottona Sampo Rantanen.
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Teksti ja  kuvat: Eija Hynninen, Paikallistuntemuksessa Arolassa avusti Imppa.

T erveyspalvelut K ellokoskelta

O h k o l a n

KYLÄTOIMIKUNTA

Mäntsälä ja Tuusulan kunta ovat neuvotelleet raja-alueiden kuntayhteistyöstä terveys
palvelujen osalta.

u ö U l

»kannu]

Kelluva li

- « t a i

Kellokoskisopimuksen piiriin kuuluvat taloudet.
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Neuvottelut etenivät virkamiesvalmis
telussa siten, että ns. Kellokoskisopimus 
kuntien välillä allekirjoitettiin 20.6.2007.

1.9.2007 alkaen 1700 Ohkolan seu
dun asukkaista saa terveyspalvelut Kel
lokosken terveysasem alta. Tuo 1700 
asukkaan väestöpohja on yhden lääkä
rin ja 1/2 sairaan-/terveydenhoitajan työ
panos Kellokosken terveysasemalla. Vä
estön kasvuvaraa on laskettu niin, että 
maksimissaan yksi lääkäri pystyy hoita
maan 2000 henkilön väestön.

Uusi terveysasema on valmistunut 
Kellokoskelle. Jokelan suuntaan mentä
essä heti Ruukin koulun jälkeen on 
opasteviitta vasemmalle "Kellokosken 
terveysasema". Osoite on Kuntotaival 2, 
04500 Kellokoski. Syyskuun alusta alka
en ajanvaraus toimii arkisin klo 8-15 pu
helinnumerossa (09) 8718 4200.

K etkä  kuuluvat  
K ellokoskisopim uksen  p iir iin ?
Suora rajaus on tehty karttaan siten, 
että kaikki Hyökännummen ja  Jyvälän- 
kulman asukkaat ja  osa Arolan sekä 
Ohkolan kylän asukkaita ovat sopimuk
sen piirissä.

Rajana etelässä Linjatie ja  samalla 
Tuusulan kunnan raja Fastintieltä Pullo- 
kioskille.

Idässä raja kulkee eteläistä pikatietä 
siten, että Paimelan notkon asukkaat kuu
luvat vielä sopimuksen piiriin, mutta 
Nummentien asukkaat menevät Mäntsä
lä n .

Pohjoinen raja lähtee kohti Ohkolaa 
siten, että nykyinen koulupiiriraja Arolan 
Kylätiellä tulee vastaan eli Arolan Kylä
tie 555 on ensimmäinen osoite, josta men
nään Mäntsälään. Linja jatkuu halkoen 
Myllylän peltoaukeaa.

Vanhan-Pirjolantien varren asukkaat 
ovat sopimuksen piirissä, paitsi Lemmen- 
maan talon rajalin ja halkoo. Kallio
niementien ja Kalliorinteen asukkaat 
menevät vanhaan tapaan Mäntsälään.

Raja kulkee Ritakallion mutkan koh
dalla jatkuen Kortistonkulmalle. Eerola- 
Kortistontien numerot 39, 57 ,132 ,134 , 
136 (Mäkeläisenkuja, Riihikallion tie) sekä 
149 Metsola, 161 Kortisto, 203 Puromäki, 
205 Leppäalho, Metsälammentien asuk
kaat sekä 230 Eerola kuuluvat Kellokoski
sopimuksen piiriin oheisen kartan mu
kaan.

M it ä  p a lv elu it a  s o p im u s
PITÄÄ SISÄLLÄÄN, MITÄ EI?
Lääkäripalvelut, laboratorio, terveyden
hoitajan palvelut, fysioterapia ja ham
mashoito ovat Kellokosken terveys
asemalla. Lääkäri päivystys klo 16-22 on

Hyrylän terveysasemalla, samoin rönt
genpalvelut sijaitsevat Hyrylässä. Yö
päivystys on Hyvinkään sairaalassa klo 
22-8 .

Lastenneuvoiapalvelut ja  koulu
terveydenhoito eivät kuulu sopimuksen 
piiriin, vaan toteutuvat Hyökännummen 
koululla tai osalla asukkaista Mäntsäläs- 
sä. Äitiysneuvolapalvelut ovat Mäntsäläs- 
sä.

Myös hamm ashuollossa on omia 
koukeroita siten, että Hyökännummen 
koulun oppilaat käyvät hammashoidossa 
Kellokoskella, mutta Arolan ja  Ohkolan 
koulujen oppilaat edelleen Mäntsälässä. 
Yläkoulun oppilaiden hammashoito on 
Kellokoskella.

Kotisairaanhoito, päihdehoitajan vas
taanotto, lääkinnällinen kuntoutus ja 
vuodeosastohoito eivät kuulu sopimuk
seen, vaan järjestyvät Mäntsälässä.

Henkilöillä/yrityksillä, joilla on sai- 
raanhoitosopimus Mäntsälän työterveys
huollon kanssa, palvelu jatkuu Mäntsä
län Telemäellä, osoitteessa Karhukuja 2.

S o p im u k s es s a  on h io tta va a
Mäntsälän terveysasemalta kerrottiin, 
että Kellokoskisopimus on herättänyt 
keskustelua ja kysymyksiä.

Nyt toivotaan asukkailta malttia, jot
ta tämä merkittävä kuntayhteistyöasia 
saadaan alkuun. Epäkohdat ja  rakenta
vat ideat kirjataan ja asioita pyritään pa
rantamaan pikkuhiljaa, mutta jostakin on 
lähdettävä liikkeelle. Kysymykset ja muut 
yhteydenotot Kellokoskisopimukseen liit
tyen pyydetään toimittamaan kirjallisesti 
Mäntsälän terveyskeskukseen ylilääkäri 
Ahti Tiusaselle, Kivistöntie, 04600 Mänt
sälä.

P S .
Kirjoittajan yksityisenä ajatuksena, pe
rusturvalautakunnan jäsenenä, haluan 
tuoda esille pari asiaa:

Hyökännummen koulun asukas- 
tilaisuudessa puhuimme toiveesta, että 
Kellokoskisopimuksen piiriin kuuluvat ih
miset rajautuisivat luonnollisia kulku
suuntia ja  jo olemassa olevia rajauksia 
noudattaen. Virkamiehet valmistelivat 
asiaa ja tietokoneohjelmaa käyttäen ve
dettiin kartalle uusi suora rajalinjaus 
(1700 asukasta).

Närää aiheuttanut asia on myös se, 
että röntgenpalvelut ja iltapäivystys ovat 
Hyrylän terveysasemalla. Matka sinne on 
monelle pitkä matka ja paikka vieras.

Äitiysneuvolapalvelut jatkuvat edel
leen M äntsälässä ja  lastenneuvola 
Hyökännummella. Tämä hajauttaa mo
nen perheen palveluja.

Myös hammashoitoon liittyy esim. se 
ongelma, että yläkoulua Mäntsälässä käy
vät oppilaat joutuvat kulkemaan Kello
koskelle hammashoitoon, vaikka Mänt
sälässä palvelu olisi 20 kilometriä lähem
pänä.

Nämä kaikki asiat ovat niitä hiomista 
vaativia juttuja, joita meidän yhteistyössä 
tulee pyrkiä parantamaan. Kunhan luon
nollinen muutosvastarinta on ohitettu ja 
nähdään miten homma käytännössä al
kaa toimia!

Juuri valmistunut Kellokosken terveysase
ma palvelee Etelä-Mäntsälän asukkaita 
syyskuun alusta alkaen osoitteessa Kunto- 
taival 2. Rakennuksessa on myös perhe- 
keskus ja kirjasto. Avointen ovien päivä on 
suunnitteilla lokakuulle, tervetuloa tutus
tumaan!
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Teksti: Arja Alanko

T arkastuslista  kotitapaturmien

EHKÄISEMISEKSI

Teksti: Arja Alanko

Vara on viisautta....
Martan

vinkit

Aikuiset

O nko  pu h elim en  läh ellä  hätänum erot?
yleinen hätänumero 1 1 2 ......................................................................
Myrkytystietokeskus (09)4711 tai (09)471997.................................

Oma lääkäri tai terveyskeskus................................. .....................................

K o t it ö is s ä  ta pa h tu v a t  tapaturm a t
1. Säilytetäänkö kodin kemikaalit alkuperäispakkauksissa?...............
2. Ovatko kemikaalien varoitusmerkinnätja käyttöohjeet tu ttu ja?......
3. Ovatko kodin työkalut kunnossa?......................................................
4. Onko asunnossa tukevat käsi noja lliset taloustikkaat?....................
5. Onko valaistus riittävä?........................................................................

P a l o - i a  sä h k ö ta pa tu r m a t
1. Onko asunnon palovaroitin oikein sijoitettu ja toimintakunnossa? ..
2. Onko asunnossa sammutusvälineet?..................................................
3. Onko pyykinkuivaus järjestetty turvallisesti?................................................

(ei saunan kiukaan päällä tai lämmittimen lähellä)?
4. Ovatko pistorasiat ja  sähköjohdot kunnossa?....................................
5. Ovatko sähkölaitteet

määräysten m ukaisia?......................................................................
kunnossa? ..........................................................................................
ovatko turvallisuus-ja käyttöohjeet ta llessa? ................................

6. Tupakoidaanko sängyssä? .....................................................................

Kyllä Ei

O o
o

o oo o
o oO o
O o

8 8
..O O
O o
o oo oC ) oo o

K a a tu m iset  ulkona
1. Hiekoitetaanko kadut ja  pihat ta lve lla? ................................................. Q
2. Onko ulkovalaistus riittävä?.................................................................. O
3. Ovatko ulkojalkineen oikeanlaiset ja  varustettu talvella liukuesteillä? 1 O

Liiken n etapatu rm at
1. Käytetäänkö autossa turvavöitä?.........................................................  O  O
2. Ovatko polkupyörä ja sen varusteet kunnossa?....................................  O  O
3. Käytetäänkö pyöräiltäessä pyöräilykypärää?........................................  O  O
4. Käyttääkö perheesi veneilyliivejä?.........................................................  O  8 J

E nsiapu
1. Onko kodin ensiapuvarustus riittävä?.................................................... O  O
2. Ovatko ensiaputaidot ajan ta sa lla? ....................................................  O  O

VOIKUKKALEIVÄT

Voitele sämpylänpuolikkaat levitteellä ja 
silppua hyvin huuhdotut voikukanlehdet 
puolikkaille. Laita mietoa juusto lehtien 
päälle. Koristele voikukan kukilla.

2 kg porkkanoita 
1 kg hillosokeria

Keitä pihlajanmarjat pehmeiksi vähässä 
vedessä ja soseuta ne sauvasekoitti- 
mella.
Keitä porkkananpalat samoin ja soseuta 
ne.
Yhdistä soseet ja  kuumenna sekoitus, li
sää hillosokeri ja  keitä 20 minuuttia.

N a u t i kesä n  m a r jo ista ,
VILLIVIHANNEKSISTA JA SYKSYN 
SIENISTÄ JA JUUREKSISTA!

Tietoa tapaturmien ehkäisystä: www.kotitapaturma.fi 

Turvallista kesän jatkoa toivottaa Ohkolan VPK
Marttojen nettisivuilla www.martat.fi on 
runsaasti ohjeita ja  vihjeitä eri aloilta. 
Sivustalle pääsy ei edellytä jäsenyyttä.
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Teksti ja  kuva: Toimitus

K amera kiertää

Kuvia O hkolasta

Tunnistatko missä päin Ohkolaa kamera kiertää?

1 .
Missä mökki sijaitsee?

2.
Mistä paikasta otettu?

msseed essasio) uap 
-ueedutLuuue± uied e;iageiA>jueioj\/ essaejuavu uee/A^epeA 

aasjiefis eiiis-yoC us/o^po eepijA //e eyuof 'ejiems T

■essi/eA ueeujuajsoie-i ef uo/ejuejnas 
'ejeedeiseA uasynysaygyipes ujay/iaui enapueedujLuuje± 7

:jas>ine]se/\
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Teksti ja  kuva: Eija Hynninen

N uoria ohkolalaisia - uskontoa...

Lukijan kynästä
i

Huivip/ a, muttei mummo! K irjo itu ssarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Anna Viljanen on 23-vuotias, ohkolalainen vuodesta 1985.

Anna opiskelee neljättä vuotta yhteiskun
tatieteitä Lapin yliopistossa Rovaniemel
lä. Annaa ovat aina kiinnostaneet eri us
konnot. Ylioppilaskirjoituksista Järven
pään lukiosta tuli uskonnosta arvosanaksi 
laudatur. Vertailtuaan montaa eri uskon
toa Anna valitsi islamin v. 2006.

lam sanana tarkoittaa rauhaa ja alistu
mista Jumalan tahtoon. Muslimit myös 
tervehtivät toisiaan sanalla rauha.

Suomalaisten islamiin kääntyneiden 
määrä on koko ajan kasvussa, ja  jou
kossa on naisten lisäksi yhä enemmän 
myös suomalaisia nuoria miehiä, Anna 
kertoo.

T u leva isu u s
Lähitulevaisuuden tavoitteena Annalla on 
maisterin tutkinto ensi vuonna, jos Ju 
mala suo.

Gradun aiheena on kansainvälinen 
vapaaehtoistyö. Omaa käytännön koke
musta vapaaehtoistyöstä on kertynyt 
sekä Intiassa että Suomessa.

SlSARUSKONTOJA
Harva suomalainen ymmärtää, että kris
tinusko ja islam ovat sisaruskontoja, 
hyvin lähellä toisiaan.

Suurin ero on siinä, että kristinus
kossa on kolmiyhteinen Jumala. Islamis
sa Jumala on yksi ja  ainoa ja  Jeesus on 
profeetta. "Kiinnostus filosofiseen ajat
teluun on omalla kohdallani vain vahvis
tanut tunnetta siitä, että kaiken olevai
sen takana on käsittämätön alkusyy, jo
hon kaikki myös palaa", kertoo Anna.

- Islamin uskossa pukeutuminen on 
ehkä näkyvin asia, vaikka uskossa on ky
symys ensisijaisesti sisäisistä arvoista. 
Huivin käyttö on naisen omaksi suojaksi 
ja osoitus vaatimattomuudesta. Suomes
sakin naiset ovat ennen pukeutuneet pit
kiin helmoihin ja  pääliinaan; nykyinen 
paljastava pukeutuminen on hyvin uusi 
ilmiö.

M ed ian  v a ik u tu s
- Median antama kuva islamista on hy
vin yksipuolinen tai jopa vääristynyt. Is-

Anna Viljanen valitsi 
islamin v. 2006.

Nuorten kanssa mukavat haastat- 
teluhetket jakoi Hynnisen Eija. Kii
tos ja hyvää jatkoa!
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Teksti: Eija Hynninen, Kuva: V-M. Koirikivi

. . . JA FILOSOFIAA

Lukijan KYNÄSTÄ-
i _ >

Iivo - elämän filosofi! K irjo itu ssarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Iivo Koirikivi on 18-vuotias, ohkolalainen vuodesta 1991.

Ohkolan ala-asteen ja  Rilhenmäen ylä
asteen jälkeen Iivo lähti lukioon Helsin
kiin, Viikin normaalikouluun. Iivo on ke
vään 2007 ylioppilas.

Y o -ko keet
Iivo kirjoitti filosofiasta laudaturin. Ope
tusministeriö palkitsi Iivon, koska hänel

lä oli filosofiasta Suomen parhaimmat 
pisteet.

- Lukiossa nautin eniten opettajan ja 
toisten oppilaiden kanssa käydyistä filo
sofisista keskusteluista, asioista maan ja 
taivaan välillä, Iivo kertoo.

Filosofian yo-kokeessa Iivo vastasi 
mm. kysymyksiin etiikan ja ontologian

(oppi olevaisesta) käsitteen määrittelyis
tä. Erityisen hyvin Iivo selvisi tehtäväs
sä, jossa filosofien sitaatteja apuna käyt
täen piti muodostaa kokonaiskuva filo
sofiasta.

S e l it y s  ja  p er u s t eet
- Ennen kuin tiesin mitä filosofia on, ajat- 
telin, että mikään ei ole selvää. Koko jä r
jestelmä on niin outo, että pitää etsiä 
perusteet asioille vaikeimman kautta. Ih
miset näkevät asiat tietyllä tavalla ja  an
tavat omat ennakkoluulonsa, niin kuin ne 
olisi valmiiksi annettu. Miksi ihmeessä? 
Haluan, että asioille on selitys ja  perus
teet.

- Ei meillä ole muuta kuin ihmisen vä
littömät aistihavainnot. Me emme voi olet
taa, että asiaa A seuraa aina asia B... 
Meillä ei ole tähän mitään todistetta. Kai
kelle ei ole olemassa mitään selvää syy
tä ja selitystä. On helpompi elää sen ha
vainnon myötä, että syvimmällä tasolla 
asiat vain tapahtuvat. Ihminen on niin 
ankkuroitunut olemassa olevaan, ettem
me me koskaan pääse perimmäisille läh
teille. Ihmiset kuolevat, eivätkä ole on
nellisia. Se on absurdia. Mutta sen sy
vemmälle minä en pääse, Iivo toteaa.

U skonto
Suhteestaan uskontoon Iivo kertoo: - En 
ole agnostikko, en ole ateisti. Olen skep
tikko.

T u leva isu u s
Filosofiasta ei koskaan tule Iivolle am
mattia, mutta hänen mukaansa sitä on 
vain pakko harrastaa.

Tulevaisuudessa Iivo aikoo lukea it
seään kiinnostavia filosofian teoksia. Ih
minen ei voi olla olemassa, jos ei ajat- 
tele: miksi?
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Lehteä hallinnoi Ohkolan kylän yhdis
tyksistä muodostuva kylälehtitoimikunta, 
johon kuuluvat:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukas
yhdistyksestä,
Tarja Lähin Hyökännummen koulun van- 
hempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Satu Latostenmaa Ohkolan Diakonia- ja 
lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempain- 
toimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikun
nasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseu
rasta,
Heli Allonen ja Tanja Lundsten Ohkolan 
Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Vuoden 2007 lehdet ilmestyvät seuraa
vasti:
1. numero: helmikuun alku 
(aineisto toimitettava 1 5 .0 1 .2 0 0 7
MENNESSÄ)

2. numero: toukokuun alku 
(aineisto toimitettava 1 5 .0 4 .2 0 0 7
MENNESSÄ)

3. numero: elokuun puoliväli 
(aineisto toimitettava 1 5 .0 7 .2 0 0 7
MENNESSÄ)

4. numero: lokakuun alku 
(aineisto toimitettava 1 5 .0 9 .2 0 0 7  
mennessä)
5. numero: joulukuun 
(aineisto toimitettava 
mennessä)

Sähköpostiosoite on 
ohkolansanomat@gmail.com

Päätoimittaja:
Tanja Lundsten, p. 040 707 7329 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti:
Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Jakelu: Yhdistysaktiivit

Hyökännummen jakajien 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): 
Sirkku Vainio 040 533 1904 

Kannistoja Vanha Pirjola:
Minna Linna 050 561 1779 

Kortistonkulma ja Kivistönkulma:
Heli Allonen p. 040 763 8911

Lisäksi kylälehtiä saa Nuorisoseuran
talolta, Hyökännummen Kilakasta, Jaffa- 
kioskilta, Kellokosken Kukasta sekä Kun
nantalolta Vinkistä.

Jakelualueen ulkopuolella asuvien on 
mahdollista tilata Ohkolan Kyläsanomat 10 
eur / vuosikerta.

O h k o l a n  N u o r i s o s e u r a n t a l o a  

v u o k r a t a a n

K O K O U S -, H A R R A STU S- JA  JU H LAKÄYTTÖ Ö N .

Varaukset ja  näytöt: 040 766 4539.
Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 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@msoynet.com 

PYYDÄ TARJOUS

MEERIN PITOPALVELU
0 1 9  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 8 7  
Puuste l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

‘Rosenqvistin MonitoimipaCveCu Ay

Planiatalo
E N E R G I A T E H O K A S  L Ä M P Ö K O T !

Talomyynti:
Ari Kivi virta 
Järnefeltinkatu 11 
04400 Järvenpää 
ari. ki vi vi rta@pi ani atai o . fi 
P. 040 840 3069

PLUS-RUNKO 240 MM 
SEINÄN U-ARVO 0,166 

SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
\

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A  & T  Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 559 / Marko

M ÄN TSÄLÄ -TR AN S O Y
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Alhotie 14 
04430 Järvenpää 
puh 020 743 7560

Keskus____
04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7567

W W W .• , , m.jarvenpaan lnkko.fi

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille 
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

TALO- J A  H U V ILA M YYN TI
Kastelli-kauppias
Tapio Rantanen 

puh. 040 767 2942 
SOITA!

KASTELLI wSk
J Ä R K E V IN  T A P A  T E H D Ä  K O T I

TARVITSEEKO.. .
-  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 ?

-  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 ?

-  t a k k a s i  p o l t t o p u i t a ?

SOITA: 0400 710 353 
Juha Halme

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

Tarvitsetko

Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490
Into Saarinenja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

S E P E L V IS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959 
(019) 688 9029
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Method Putkisto kurssit
Method Putkisto on kehonhallinta menetelmä, 
jonka avulla avaat jännittyneet ja kireät 
lihakset. Kohennat syväjumpalla ryhtiä. 
Parannat lihastasapainoa ja hengitystekniikkaa, 
Opettaa oman kehontuntemusta, Sopii kalkille,

Toivotan sinut läm pim ästi tervetu lleeksi kursseilleni 
Lisätiedot :
Minja Tuominen gsm, 0400-818368 
www.methodputkisto.com/miniatuominen

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

FYSIOTERAPEUTTI KIRSI LINDGREN
Kaivolantie 9, 04500 Kellokoski 

puh. 040-524 8862
- fysioterapia
- lymfaterapia

- MABS-lentokonesukat
- kylmägeelit edullisesti

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

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

Tuhansia ideoita...

Jä rve n p ään

KUKKATALO
____________ J----------------------------------------------------

Alhotie 6, 0 4 4 3 0  Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

Koski kello Oy
oQsoo kellokoski

puh. (09)284 570
‘Ketto- ja  Iqiita-aian selqi iahjatavaroiden erikois fiihe 

Luotamme [aatuun

Kellokosken Sivuapteekki
palvelee arkisin 9.30 - 17 

puh. 09- 284 511 
Tervetuloa!

Lä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 B, Mäntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselinten sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erilaisiin ihottumiin

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh, (09) 2923 525

Avoinna ma - pe klo 8.00 -16.00
Puh.tunti m a -p e  klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

act
Satu Haakanen 

040 531 6681 
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

K ellokosken K ukka

»  *

Vanha Valtatie 197 

04500 Kellokoski 
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16 ja  su 10-15 

Myös lahjatavaraa ja  sidontap&lvelut

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja  miehelle 
* kotiesittelyt * lahjakortit 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 
em ail: anneli.eerola@ leona.fi
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