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Teksti: Antton Hägglund Pääkirjoitus

PlONIEraTYÖTÄ YLI 
KUNTARAJOJEN

Terveyspalveluiden saatavuus on puhuttanut eteläisessä Mänt- 
sälässä jo pitkään. Yhdistystoiminnan merkitys on ollut tärkeäl
lä sijalla, kun Hyökännummen asukasyhdistys on monin kan
nanotoin viestinyt kuntaamme asuinalueen asukkaiden tuntoja.

Äänemme on nyt kuultu ja monipuoliset terveyspalvelut yli 
kuntarajojen on mahdollistettu laajentamalla Kellokosken 
terveysasemaa niin, että kellokoskelaisten lisäksi sinne pää
see myös 1700 etelämäntsäläläistä asukasta.

Vihkläisiä vietettiin 16.9.2007. Veimme yhdistyksen tervei- 
sinä leikekirjan, joka on asukkaiden vapaassa käytössä aula
tiloissa. Kirjaan voi laittaa alueen terveyspalveluihin liittyviä 
kuvia tai kirjoitelmia. Kirja muotoutuu ajan saatossa histo
riikiksi.Kirjan lisäksi veimme Ritvan leipomaa lämmintä leipää. 
Se viesti on oma kiitoksensa asukkaiden hyvästä mielestä, kun

on tarpeemme kuultu. Palvelut tulevat nyt lähelle ihmistä -  
vauvasta vaariin! Se on inhimillistä, se on upea näyttö asuk
kaiden sinnikkäästä ja pyyteettömästä yrittämisestä hyvinvoin
tinsa eteen. Se on myös pioneerityötä KUUMA-kuntiemme 
Mäntsälä-Tuusula välillä. Tästä on hyvä jatkaa.

Hyökännummen asukasyhdistys haluaa kiittää kaikkia niitä 
tahoja kunnissamme, jotka mahdollistivat terveysaseman ra
kentumisen. Toivomme hyvää ja rakentavaa yhteistyötä ter
veysaseman henkilöstön ja asuinalueiden asukkaiden kesken.

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
Antton Hägglund 
Ritva Koskinen 
Teija Nyqvist

Teksti: Heli Allonen

K ylän leh ti

Tätä lehteä tehdessä suurin osa kylälehtitoimikunnan jäse
nistä ja aktiivisista lehden tekijöistä on saamassa lisää oppia 
valokuvauskurssilla. Kylälehtitoimikunnan ja toimituksen tär
keä tavoite on tehdä laadukasta ja tarpeenmukaista lehteä, 
joka palvelee sekä kaikkia kylän yhdistyksiä että asukkaita. 
Olennainen osa laadukkaan lehden toimittamisessa on myös 
sen kehittäminen. Kylälehden ulkoasu ja ilme ovat uudistuneet 
jokin aikaa sitten -  nyt oppia ja uusia ideoita halutaan kuvaa
miseen ja kuvien käsittelyyn.

Valokuvauskurssilla opettajanamme on ohkolalainen valo
kuvaaja Pentti Johansson, jonka otoksia voi ihastella tässä 
lehdessä. Päätoimittajamme Tanja myös haastatteli Penttiä, 
juttu löytyy tämän lehden lopusta. Valokuvauskurssin annista 
ja kurssilaisten ajatuksista voi lukea lisää seuraavasta leh
destä.

Kylän yhteisöllisyyden lujittamisessa ja aktiivisten seu- 
rojemme toim innassa kylälehdellä on merkittävä rooli. 
Yhdistyksille oma kylälehtemme on mitä mainion keino tiedot
taa toiminnastaan ja pitää yhteyttä jäseniinsä ja toimijoihinsa. 
Kyläläisille -  sekä uusille että vanhoille -  lehti tarjoaa tietoa 
omasta kotikylästä; sen ihmisistä, historiasta, luonnosta, mer
kittävistä paikoista ja toimintamahdollisuuksista.



Tapahtumakalenteri

Hyökännummen koulu

Koko perheen musiikkishow 
Elvis Night
ke 12.12. klo 18.30 Hyökännummen kou
lulla. Liput: aikuiset 5 e, lapset 2 e ja 
perheet 10 e. Lipunmyynti alkaa klo 
17.30.
Esiintyjänä kanadalainen William Mau
rice, joka on monet vuodet esiintynyt 
esim. Las Vegasin Elvis-shovvssa. 
Tervetuloa viihtymään!
Järj. Vanhempaintoimikunta

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

* *

O hkolan M artat

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

O hkolan D iakonia- ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Kauneimmat joululaulut ja 
yhteismyyjäiset
la 15.12. klo 15 kauneimmat joululaulut 
ja klo 16 myyjäiset Ohkolan Ns-talolla. 
Myyjäispöytiä voi varata talonholtajalta 
p. 050 376 6428. Pöytävuokra 10 e.

Eläkeläisten virkistyspäivät
Ke 19.12., ke 16.1., ke 20.2., ke 19.3. ja 
ke 16.4. klo 12-15 Ohkolan Nuorisoseu
rantalolla.
Kyytiä tarvitsevat, soittakaa klo 8 jälkeen 
p. (019) 6889 240.

Puuroaamiaiset
Ke 6.2., ke 5.3. ja ke 2.4. klo 9.30 
Hyökännummen kerhotalossa, osoite 
Tasalantle 2. Kyytiä tarvitsevat soittakaa 
p. (019) 6889 156 tai 0400 988 8878/ 
Kotiluoto.

Virsi lauluista
to 7.2.2008 klo 18.30 Ohkolan Puro- 
mäessä, Eerola-Kortlstotle 203.

O hkolan N uorisoseura

Perinteinen laskiaistapahtuma
3.2.2008 klo 12-15 laskiaissunnuntaina 
Ohkolan Nuorisoseurantalon pihapiiris
sä (Ohkolantie 555).
Nuorisoseuran kahviosta saa hernekeit
toa ja laskiaispullaa. Ulkona työhevos- 
seuran väki kertoo seuransa toiminnas
ta, esittelee vanhoja peltotyölaitteita sekä 
tietysti kyyditsee halukkaita reellä. Jos 
lumitilanne on heikko, ajellaan kärryillä.

Tervetuloa Iloiseen riehaan!

Järj. Ohkolan Ns ja Suomen Työhevos- 
seura

Sääntömääräinen vuosikokous
to 28.2.2008 klo 18.30 Ohkolan nuori
soseura ry:n sääntömääräinen vuosiko
kous Ns-talolla.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokouk
seen!

I tsen ä in en  S uom i 90 vuotta

I t s e n ä is y y s p ä iv ä n ä
YHTEINEN
l ip u n n o s t o !

K a i k k i  m u k a a n  r e ip p a il e m a a n
JUHLAVALISTUTULLE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄLLE 
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ!

Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9 on 
Ohkolan koululla yhteinen lipunnosto, 
juhlahetki.

Lisäksi juhlistamme Suomen 90-vuo- 
tista itsenäisyyttä sytyttämällä 90 
kynttilää koristamaan kylän raittia. 
Juhlavalaistuksen yhteistyökump
panina on vakuutusyhtiö Pohjola.

t. Kylätoimikunta

Ohkolan urheiluseura Oka kannustaa kyläläisiä ulkoilemaan. Oka haastaa 
Hyökännummen taajaman asukkaat ja toisaalta vanhan kylän alueen väen 
kuntoilemaan itsenäisyyspäivän aikana.

Kallioniementien risteyksen tuntumaan, kevyenliikenteenväylän puoliväliin, on 
pystytetty uusi Mäntsälän kunnan lahjoittama kuntolaatikko. Kirjoittamalla ni
men ja asuinpaikan (0=  asun vanhassa kylässä, H= asun Hyökännummessa) 
kuntolaatikon vihkoon osallistut kisaan.

Voittaja on se, kumpi saa enemmän väkeä liikkeelle.

Kuntolaatikolla on tarjolla mehua ja piparia klo 10-12.

Iloa liikkeellä - terveisin Ohkolan Oka
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Teksti ja kuva: Arja Alanko VPK

Ohkolan vpk 80 vuotta 
1927 - 2007

Ohkolan Vapaaehtoinen Palokunta merkittiin yhdistysrekisteriin 22.10.1927.

Kuvan henkilöt takarivissä vasemmalta Niko Rautama, Ilkka Allonen, Into Saarinen, 
Jaakko Ahokas, Teuvo Halme, Juha Halme ja  eturivissä vasemmalta Arja Alanko, Asko 
Alanko, Keijo Säljälä kädessään 75-vuotishistoriikki, Jorma Friman ja  Rami Lindqvist.

Sitä ennen oli seuratalolla pidetty perus
tava kokous 27.2.1927, josta säilynyt 
pöytäkirja kertoo seuraavaa:

Läsnä olivat: Jalmar Säijälä, Janne 
Leivo, K. Rantanen, Viljo Hannula, Eina
ri Hannula, Kustaa Salama, Elmeri Tuo
minen, L. Leino, J. Koskinen ja  V. Anttila. 
Vähäisen keskustelun jälkeen päätettiin 
perustaa yksimielisesti Ohkolan Vapaa
ehtoinen Palokunta yleisen palosuojelun 
turvaamiseksi kylässämme.

S euraavien vuosikymmenten
TOIMINTAA
Viimeinen alkutaipaleen pöytäkirja on 
vuodelta 1937, jolloin VPK:n kalusto ja 
ruiskuhuone myytiin Mäntsälän kunnal
le. Toiminta jatkui kuitenkin tarvittaessa 
entiseen tapaan. Heinäkuun 8. päivänä 
1955 pidettiin taas kokous, jossa VPK pe
rustettiin uudelleen. Palopäälliköksi va
littiin Jussi Vainio, puheenjohtajaksi Paa
vo Hemmilä.

Vuonna 1968 VPK osti ensimmäisen 
oman auton, vanhan Land Rover-merkki- 
sen maastoauton ruiskujen ja letkujen 
kuljetukseen. Ensimmäinen hälytysajo 
sillä Kirkonkylään taittui 12 minuutissa. 
Seuraavana vuonna rakennettiin VPK:n 
kalustovaja ja 1971 pystytettiin palosi- 
reeni Öljymäelle.

Uusi palotalli valmistui vuonna 1991.

Uusi palotalli
1990-luku oli toimeliasta ja työntäyteistä 
uudistusten aikaa. 6.4.1991 saimme viet
tää uuden ajanmukaisen palotallin vih- 

k iä is lä . Suururakka 
(yht. 4500 talkootun
tia) oli Keijo Säijälän 
johdolla saatu valmiik
si ennätysajassa. Kas
vaneet vaatimukset ja 
uudistivat VPK: n mie
histöä ja toimintatapo
ja . (Tiina Lehdon toi
mittamasta VPK:n 75- 
vuotishistoriikista)

Nyt Ohkolan VPK toi
mii Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen alai
suudessa ja yhteistyös

sä Kellokosken VPK:n kanssa. Ohkolan 
erikoisalana on myrskytuhojen raivauk
set ja metsäpalojen sammutukset. Se 
pyrkii myös osaltaan lisäämään pelas
tus- ja turvallisuustietoutta.

Vuodesta 1999 lähtien puheenjohta
jana on toiminut Juha Halme ja sihtee
rinä Arja Alanko. Keijo Säijälä toimi pa
lokunnan päällikkönä 14 vuotta ja hänen 
seuraajakseen valittiin vuonna 2002 Jaak
ko Ahokas.

80-vuotisjuhliaan VPK vietti "perhe
piirissä" lokakuussa 2007. Kiitos PS- 
Bussille ja Into Saariselle juhlapäivän kul
jetuksista!

Historiikkia on saatavana puheenjoh
tajalta ja sihteeriltä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Teksti ja kuvat: Tiina Kivivirta
Ohkolan koulun Vtk

Diskoilla tunnelmiä

Oli perjantai 16. marraskuuta. Ohkolan 
koululla järjestettiin vanhempaintoimi- 
kunnan toimesta disko. Kello 18 rupesi 
koulun jumppasali täyttymään lapsista, 
1-4 luokan Ohkolan koulun oppilaista. 
Kyllä tuota iltaa oli odotettukin. Eurolla 
sisään ja käteen sai oikein leiman. Tytöt 
olivat pukeutuneet ja osalla jopa meikkiä, 
pojatkin olivat ehtineet vaihtaa vaatteita 
koulun jälkeen.

Salissa soi dj Ari Kivivirran valitse
mien levyjen mukaista tämän päivän 
kuumaa poppia. Ekana Tean kappale 
"Tytöt tykkää" villitsi niin tytöt kuin po
jatkin. Osa oppilaista oli tuonut omia 
lempilevyjä ja saivat toivoa tanssimusiik
kia.

Myyntipöydästä sai käydä ostamas
sa popcornia, suklaata, irtokarkkipusseja 
tai limua. Diskopallo ja värivalot loivat

diskon tunnun saliin. 42 lapsella näytti 
olevan hauskaa. Kahdessa tunnissa sai 
lähes jokainen hien pintaan. Loppuillas
ta valvojilla oli pitämistä lapsissa, että 
pysyvät sisätiloissa.

Toisen luokan Neliä Härmän sanat 
jäivät kirjoittajan mieleen: "Kiitos, tämä 
on maailman paras disko." Kenties ke
väällä on karaokeilta, se jääköön van- 
hempaintoimikunnan päätettäväksi.

Diskossa oli yhteensä 42 lasta. Disko- 
pallot ja  värivalot toivat tunnelmaa saliin.

Illan aikana lähes jokainen diskoilija sai 
hien pintaan.

Diskopurtavaa sai ostaa myyntipöydästä.

|
H yökän n um m en  ko u lu n  V t k

K oko perheen m usiikkishow : 
Ulvis N ight

Hyökänsiymmen va n hem palotoimikurita järjestää koko 
perheen musiikkishow'n Hyökännummen koululla keski
viikkona 12.12. kl© 18.30.

Elvis Night -show alkaa klo 18.30. Lipun
myynti koulun ovella alkaa tuntia aikai
semmin eli klo 17.30. Lippujen hinnat 
ovat aikuisilta 5 euroa, lapsilta 2 euroa 
ja koko perheeltä 10 euroa.

Esiintyjänä nähdään kanadalainen 
William Maurice, joka on monet vuodet 
es iin tynyt mm. Las Vegasin E lv is- 
showssa. Hän tulee Suomeen joulukuun

alussa ja esiintyy mm. Ravintola Kaisa- 
niemessä.

William Mauricen kotisivuihin voi käy
dä tutustumassa internetissä osoittees
sa www.williammaurice.com.

Vanhempaintoimikunta järjestää tilai
suudessa buffetin.

Tervetuloa viihtymään koko perhe!
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Teksti ja kuvat: Tanja Lundsten Ohkolan

NS
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.F3

RlgdKELBÄ odotellen

Ensi vuoden alussa,, 3= helmikuuta vietetään taas jo perinteeksi tullutta laskiais- 
sunnuntaita Ohkolan seuratalon pihapiirissä.

Rekiajelua viime vuoden laskiaistapahtumassa. Kuvassa Jarkko Hokkanen ja  Hiluten 
virite.

Ohkolan nuorisoseura yhteistyössä Suo- 
mentyöhevosseuran kanssa on jo kolme
na vuonna peräkkäin järjestänyt yleisöl
le avoimen ulkoilupäivän.

Laskiaissunnuntaina 3.2.2008 tapah
tuma alkaa klo 12 ja päättyy klo 15. Nuo
risoseuran kahvilatiimi keittää hernesopat 
ja paistaa laskiaispullat. Näin kerätään 
varoja seuratalon ylläpitoon ja nuoriso
seuran yleiseen toimintaan.

Työhevosseura tuo paikalle useita reki- 
hevosia ja talutusratsuja. Jos lumitilanne 
on heikko, ajellaan kärryillä. Seuran jä 
senet ovat tapahtumassa kertomassa toi
minnastaan ja kursseistaan, joiden jär
jestämiseen laskiaisenakin kerätyt varat 
menevät.

E sittelyssä  vanhoja
PELTOTYÖLMTTEITA
Ensi laskiaisena neljännessä riehassa 
työhevosseura tuo yleisölle esille vanho
ja peltotyölaitteita. Eino Leikas ja Toivo 
Pulliainen ovat kertomassa, miten auro
ja , hankmoja ja jyriä voi vieläkin tänä 
päivänä käyttää ja hyödyntää esim. kas
vimaan kunnostuksessa ja ylläpidossa.

He kertovat tapahtum assa myös 
länkien sopivuudesta ja sovittamisesta. 
Sopivat länget kun ovat työhevosen tär
kein varuste. Jotta rekiajelulle pääsee ja 
töitä pystytään tekemään, länget pitää olla 
hyvät. Muuten hevonen tulee kipeäksi.

SU0M£NWÖHEV0SSEyilA
Suomentyöhevosseura ry:n tarkoitukse
na onkin lisätä työhevosen käyttöä ja ar
vostusta. Seura edistää maamme luon
nonoloihin sopeutuneen alkuperäisrodun 

monimuotoisuuden säilyttä
mistä, pyrkii säilyttämään 
suomenhevosen puhtaana 
rotuna sekä lisäämään sitä 
koskevaa tietoutta.

Seura edistää myös työ- 
hevosharrastusta ja järjes
tää esim. valjastus-, työ-, 
ajo-, kevättyö- ja metsätyö- 
kursseja. Kurssit ovat avoi
mia myös muille kuin seuran 
jäsenille.

Työhevosille järjestetään 
muutamia kilpailuja vuodes
sa. Näihin kuuluu muun mu
assa kyntökilpailut ja valta

kunnalliset vetokilpailut. Kyntökilpailuun 
ja Kaavin vetokisaan voi osallistua kan- 
takirjaamattomallakin suomenhevosella, 
mutta valtakunnallisiin vetokisoihin vain 
kantakirjatulla hevosella. Seura edistää- 
kin myös kantakirjausten lisäämistä.

Työhevosseura julkaisee Työhevo- 
nen-lehteä jäsenilleen. Lehti ilmestyy nel
jä kertaa vuodessa. Lehdestä löytyy kil
pailukutsut ja ajankohtaiset tapahtumat. 
Sieltä löytyy vinkkejä valjastamiseen, aja
miseen ja hevosen opettamiseen. Lisäk
si lehdessä julkaistaan vanhoja kuvia ja 
tarinoita ajalta, jolloin työhevonen löytyi 
lähes joka talosta. Hevosalan kulttuuri
perinnön välittäminen seuraaville suku
polville onkin yksi seuran tärkeimmistä 
tehtävistä.

Lisätietoja:
www.suomentyohevosseura.net.

Tukkikuormaa vetämässä Uuras, 
ohjissa Matti Vuori.

6

http://WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.F3
http://www.suomentyohevosseura.net


Tekstit: Eija Hynninen, kuva: Jussi Hynninen OKA

T a lv i O hkolan  koulun  lu istin r a d a lla

Vielä odotellaan talven tuloa ja kunnon 
pakkasia, jotta päästään luistinratoja 
jäädyttämään. Nyt on kuitenkin oikea 
aika tehdä kunnon suunnitelmat tulevan 
talven varalle.

Jäädytystehtäviä ja
VALVONTARINKI
Jäädytysporukkaan tarvittaisiin lisää po
rukkaa. Jos asia kiinnostaa soita 0400 
461 716/ Jyrki Aronen.

Perinteiseen tapaan Ohkolan urheilu
seura OKA:n valvontarinki hoitaa päivit
täistä huoltoa, jota jää , parakki ja sen 
ympäristö vaativat. Valvontaringin orga
nisointiin liittyvissä kysymyksissä, soita 
050 593 9683/ Eija Hynninen.

Valvontarinkiin pääsee mukaan otta
malla yhteyttä viikoittain vaihtuviin "avain
henkilöihin". Jokaisella vastuuhenkilöllä on 
jaettavana kymmenen 2 h 30 min -  3 h 
30 min valvontavuoroa.

Joskus vuoron aikana on paljon töi
tä, joskus vähän - säästä riippuen.

V alvonta-ajat
Luistinradan valvonta-ajat ovat arkisin 
klo 17-20.30, lauantaisin klo 12-15 ja 15- 
18, sunnuntaisin klo 12-15, 15-18 ja 18- 
20.30.

Esimerkillisesti kypärällä suojautunut 
luistelija, Riku Kolari.

Lähde mukaan!
Avainhenkilöt odottavat sinun soittoasi 
tai soittavat sinulle!

Asia koskettaa jokaista kyläläistä, eri
tyisesti jokaista Ohkolan koulua käyvää 
perhettä -  lasten liikuntatunteja ja va
paa-ajan "ilmaista" luistelua.

H i ih t o l a d u t
ALUEELLAMME

OKA:n talvikauteen kuuluu luistinradan 
hoitamisen lisäksi latujen hoito. Paavo 
Mörk kantaa päävastuun latujen ajami
sesta.

Seuratalolta lähtee valaistu latu, kou
lun ympärille ajetaan latu, kansanhiihto- 
latu lähtee palotallilta, lisäksi Ohkolan ja 
Hyökännummen välille ajetaan yhdys- 
latu.

Muista toiveista voi ottaa yhteyttä 
OKA:n johtokuntaan p. 0400 461 716/ 
pj. Auli Teppinen.

Hiihtokilpailujen päivämäärät ilmoite
taan paikallislehtien seurapalstoilla.

Mäntsälän kunta korvaa tekemäsi 
työn rahallisesti paikalliselle urheiluseura 
OKA: Ile.

OKA:n
VERRYTTELYPUKU

OKA:n verkkareiden tilaus on saapunut 
ja puvut on toimitettu käyttäjille. Ensim
mäisellä tilauskierroksella pukuja tilattiin 
78 kpl. OKA kiittää kaikkia puvun tilannei
ta. Erityiskiitos sponsoreillemme Järven
pään kukkatalolle ja Mäntsälän Kastellille, 
jotka kustansivat verryttelyasujen paina
tukset.

Mikäli joku vielä haluaisi verryttely
asun, voi lisätilaustoiveet toimittaa Hyn
nisen Eijalle (eija.hynninen@pp.inet.fi / 
p. 050 593 9683).

Lisätilaus tehdään kuitenkin vasta ke
vätkaudella 2008.

T alven 2008 vastuuviikot:

Viikko 1 Kari Purmonen, p. 040 517 9539 
Metsäpellontie 19

Viikko 2 Tiina Kivivirta/ Vanhempaintoimikunta p. 050 563 2013 
Eikankuja 6, Hyökännummi

Viikko 3 Riitta Nordgren, p. 050 376 6428 
Eerola-Kortistotie 27

Viikko 4 Juha Männistö, p. 040 563 9800 
Kallioniementie 15

Viikko 5 Hannu Roos ja Eija Keski-Korpela, p. 044 364 4764 
Riiskiläntie 88, Vähäkylä

Viikko 6 Anne ja Tommi Latostenmaa, p. 050 407 0555 
Tammipääntie 48

Viikko 7 Aki Mäenpää, p. 050 557 1828 
Ohkolantie 180

Viikko 8 Minna Makkonen, p. 0400 755 262 
Vanhapirjolantie 90

Viikko 9 Jaakko Ahokas, p. 0400 438 531 
Ohkolantie 450
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Teksti ja kuva: Tero Rantanen Metsästysseura

M etsiltä ja  vainiohltä

Metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat ovat tehneet syksyn mittaan havaintoja eläin- ja 
lintukannoista. Sienestäjät pettyivät heikkoon sienimäärään eikä marjastajatkaan saaneet 
saavejaan täyteen□ Luonto on silti tarjonnut seurattavaa ja mieluisia elämyksiä tänäkin 
vuonna.

R unsaasti ilveshavain to ja
Tarkkaavaiset kyläläiset ovat tehneet 
loppukesän ja alkusyksyn valoisina aikoi
na runsaasti ilveshavaintoja eri puolilla 
kylää. Liikkeellä on ollut ainakin kaksi eri 
ilvestä, ei kuitenkaan porukassa vaan 
yksin.

Ilvesten esiintyminen voi johtaa ky
län kissakannan selkeään vähenemiseen, 
sillä ilveksen on väitetty käyvän ensisi
jaisesti kissojen kimppuun. Myös jänik
set ja kauriit kuuluvat ilveksen saalistus- 
listalle. Kylän runsas rusakkokanta kes
tää yllä harvennusta mutta kauriskanta 
on tässä suhteessa heikompi.

M etsäuntukanta vahvistuu
Kylän teerikanta on vahvistunut. Jo ke- 
vätsoidinta saatiin kuulla varhaisaamui- 
sin kylän eri puolilta niin soilta kuin 
pelloiltakin ja kesän poikuehavainnot 
osoittivat pesinnän onnistuneen vähin
tään kohtalaisesti.

Syksyllä kuultiin soidinta jälleen ym
päri kylää ja komeat teerikukot somistivat 
sänkipeltoja soidintappeluillaan aamu
päivisin vielä niin myöhään, että havain
nointi oli mahdollista muillekin kuin aa
muvirkuille.

Metsästysseura on jo vuosikymme
nien ajan rajoittanut teeren jahtia, mikä 
on varmaan osaltaan auttanut kannan 
vahvistumisessa.

Myös useita metsopoikueita on ha
vaittu. Metsokantahan on viime vuosi
kymmeninä kärsinyt kovasti metsien 
pirstoutumisesta ja elinympäristön muis
takin muutoksista. Metso on ollut met
sästykseltä rauhoitettu jo pitkään eikä 
näköpiirissä ole sellaista kannan vahvis
tumista, että metsästykseen näillä seu
duin olisi mahdollisuuksia. Tämän met
sän kuningaslinnun näkeminen säväyttää 
aina ja on hyvin mieluisaa, jos metso- 
kanta alkaisi viimein vahvistua.

P eltopyyseuranta  jatkuu
Metsästysseura ottaa kiitollisuudella vas
taan kaikki peltopyyhavainnot, varmat ja 
epävarmat. Ollaan siis tarkkoina luon
nossa! -järjestyksen vuoksi todettakoon 
tässäkin, että peltopyy on ollut met
sästykseltä rauhoitettu pitkään eikä ole 
merkkiäkään, että metsästys tulisi ky
seeseen tulevaisuudessakaan, niin ole
maton peltopyykanta on.

Hirvikannan harvennusoperaatio oli marraskuun puolivälissä hyvässä vaiheessa. 
Jarmo Antikainen kaatamansa hirvenvasan äärellä.

O h k o la n  m e t s ä s t y s s e u r a n
HIRVIMESTÄRUUSKILPAILUN TULOKSET

Kilpasarja: 1) Asko Tiainen 87 p. 2) Mika Hannula 82 p. 3) Ilkka Hemmilä 82 p.
4) Jukka Hannula 81 p. 5) Jarmo Antikainen 73 p.

Eräsarja: 1) Petri Hannula 71 p. 2 )Seppo Lepola 70 p. 3) Otto Nieminen 69 p.
4) Ilpo Hannula 63 p. 5) Tero Rantanen 61 p.

Muut tulokset: Vilho Kotiluoto 60 p. Heikki Viljamaa 60 p. Mauri Hannula 58 p. Aki 
Lemetyinen 57 p. Hemmi Vilja 54 p. Kalervo Hovi 53 p. Toivo Vilja 50 p. Hannu 
Mäkelä 44 p. Risto Aunola 38 p. Hermanni Tapper 32 p.

Q H K O U k V o m r  
KELLOKOSKI- h ir v io ttelu n

Ohkola voitti Kellokoskea vastaan aiem
min syksyllä käydyn hirviottelun pistein 
395-332. Ottelua on käyty jo yli 30-vuo- 
den ajan ja viimeaikoina Ohkola on ot
tanut selkeän voiton. Ohkolan viisimie- 
hisen joukkueen parhaasta tuloksesta 
vastasi Mika Hannula 87 pisteellään. 
Koko kisan parhaan tuloksen laukoi kui
tenkin Kellokosken konkarilaukoja Tapio 
Silander, 89 pistettä.
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Teksti: Arja Ylitalo
H y ö k ä p a r t io

H yvää  syk syä  H yö kä pa rtio sta

Syksyn aikana on Hyökäpartio jatkanut toimintaansa.

K ursseja  ja retkeilyä
Villi Ketut -  sudenpentulauma ( 7-9 v) 
kävi yöretkellä lokakuussa "Jokeri metsäs
sä" Ohkolassa. Nukuimme kaminatel- 
tassa ja söimme trangiassa valmistettua 
ruokaa. Tutustuimme myös metsän elä
mään ja suoritimme Metsätaito-merkin.

Jännittävintä lasten mielestä oli "kun 
vessan seinät olivat havuista" sekä "tel
tassa nukkuminen". Jouluun mennessä 
suoritamme vielä Kotikokki-merkin. Ve
täjänä toimii lippukunnan puheenjohta
ja Arja "Olive" Ylitalo.

Laiskiaiset -  tarpojat (12-15 v) osal
listuvat Uudenmaan partiopiirin järjes
tämälle Erätaito-kurssille. Ensimmäinen 
tapaaminen on Helsingissä ja varsinai
nen viikonloppukurssi on Lopella. HYVÄ 
POJAT! Vetäjinä toimivat Antti Tikkanen 
ja Tuukka Koirikivi.

Muffinssit -  tarpojat retkeilevät omin 
päin suunnitelmiensa mukaan. Tytöt ovat 
uusineet toimintamallinsa enemmän 
retkipainotteiseksi. REIPASTA TYTÖT! 
Vetäjinä toim ivat Elisa Lindgren ja 
Sabrina Granberg.

Menninkäiset -  seikkailijat (10 -12 v) 
ovat hetken allekirjoittaneen ohjaukses
sa, kunnes saamme koulutettua heille 
uudet vetäjät. Ryhmä innokkaita tyttöjä!

Tarpojille ja seikkailijoille oli järjes
tetty mahdollisuus osallistua yöretkeen 
6.-7.10. "Joken metsään". Kiitän itseni ja 
lippukunnan puolesta ohkolalaisia Riitta 
Vainiota ja Jokke Frimania, jotka ovat 
antaneet meidän retkeillä metsässään. 
On ollut hienoa, kun on näin lähellä kun
non retkipaikka käytössä-varsinkin, kun 
heidän perheestä ei kukaan ole partios
sa. Meitä on hemmoteltu todella eli K II
TOS PUISTA JA KAHVIPAKETISTA!

A dventtikalenteri
Marraskuussa nämä lapset ja nuoret 
myyvät ovelta ovelle partiolaisten Ad- 
venttikalentereita. Toivon kärsivällisyyt
tä ja ymmärrystä näille innokkaille myy
jille , kun välillä tahtoo unohtua oma 
myyntireviiri ja silloin useampi myyjä il
maantuu saman oven taakse.

Lisäksi partiotyön tukemiseksi on myy
tävänä joulukortteja sekä karkkirasioita, 
joita voi tiedustella allekirjoittaneelta.

U usia  ryhmiä
Tammikuussa alkanee 1-2 uutta seikkai
lijat -ryhmää (10-12  v) ja lisäksi suden- 
pentulaumaan mahtuu vielä halukkaita 
muutama mukaan. Tiedustelut allekir
joittaneelta.

Kauniita ulkoiluilmoja ja Hyvää Jou
lua toivottaen Arja " Olive" Ylitalo p. 040 
564 4053.

Y hdistysten ilmoituksia
~\ r

O hkolan uusjakokunta tarjoaa vuokralle Ö ljymäen kohdalla 
TIEN VARRELLA SIJAITSEVAN PAJARAKENNUKSEN.

Kohteen esittely la 15.12. ja  su 16.12. klo 13-14. 
Esittelyssä saa tarkemmat tarjousehdot.

T arjoukset jätettävä kirjallisena viimeistään ma 7 .1 .2008. 
Lisätietoja asiasta saa T ero Rantaselta (tero .rantanen@kolumbus.f i, 

p, 0500 868 649) sekä uusjakokunnan muilta toimitsijoilta I lkka 
Alloselta, Laura Buttlerilta, E ija Hynniseltä ja Matti Vuorelta.

Hyökännummen

ASUKASYHDISTYS RY.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA,
JOKA VUONNA 2 0 0 7  on 5 € .

Voit suorittaa sen tilille 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

509230-28761, V IITE  233.
V  __________________ J

T ue Hyökännummen

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN
TOIMINTAA

maksamalla haluamasi suuruinen 
kannatusmaksu toimikunnan til ille  

509230-263063.
Kaikki rahat käytetään koulun

OPPILAIDEN HYVÄKSI.

O hkolan Nuorisoseurantaloa

VUOKRATAAN
kokous-, harrastus- ja juhla- 

kä yttö ö n .
Varaukset ja näytöt: 

p . 040 766 4539.
L isää osoitteesta 

www. ohkolannuorisoseura. fi

r----------------------------------------------

V uo krattavan a  
ka h v i- ja ruoka-a st ia sto .

O hko lan  Ma a m ie s s eu r a  
S atu  L a to sten m a a  

p . 019 688 9330, 040 581 8605
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Teksti: 
Arja Alanko

Teksti: Hannu Lehtikankare 
Toimitus on lyhentänyt tekstiä. O h ko lan

KYLÄTOIMIKUNTA

M ärtan
VINKIT

KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN
AVAJAISET

Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare piti kevyenliiken= 
teenväylän avajaisissa 15=9. puheen.

P u n ain en  t ä ytek a k k u

4 munaa
IV 2 dl sokeria
IV 2 dl vehnäjauhoja tai perunajau- 
hoja (gluteeniton vaihtoehto)

täyte:
250 g rahkaa
2 dl kermaa
2-3 raastettua omenaa 
sokeria

päälle:
5 dl vahvaa puolukka- tai 
karpalomehua
3 rkl perunajauhoja

1. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Li
sää jauhot varovasti sekoittaen. Kaada 
taikina tasapohjaiseen voideltuun ja 
jauhotettuun vuokaan. Kypsennä 175 
asteessa noin 40 min.

2. Vaahdota kerma vaahdoksi ja sekoita 
vaahto rahkaan. Lisää omenaraaste ja 
mausta sokerilla.

Leikkaa jäähtynyt kakkupohja kolmeen 
osaan. Kostuta levyjä hieman vaalealla 
mehulla. Levitä täyte kerroksien väliin.

3. Mittaa perunajauhot kattilaan mehun 
joukkoon. Kuumenna kokoajan hyvin se
koittaen kunnes kiisseli kiehahtaa. Anna 
kiisselin jäähtyä hiukan ja kaada se ka
kun keskelle.

Tarjolle tuotaessa kakkua voi juhlistaa 
muutamalla kakku kynttilällä tai joului
sella koristeella.

Hyvät Ohkolan ja Hyökännummen asuk
kaat, arvoisa juhlaväki.

On ilo huomata, että uusi kevyen
liikenteenväylä koetaan täällä niin mer
kittäväksi, että sen kunniaksi halutaan 
järjestää tällainen kansalaisjuhla. Lähem
pänä kaupunkien keskustoja pyörätiet 
nähdään itsestään selvyyksinä. Täällä 
taas on kevyenliikenteenväylää odotettu 
jo vuosia, ja sen puolesta on varmaankin 
tehty hartiavoimin työtä päättäjien va
kuuttamiseksi sen tarpeellisuudesta.

Palaset loksahtivat
KOHDALLEEN
Tiehallinnon alaisilla maanteillä on Suo
messa n. 5000 km ja Uudellamaalla rei
lut 600 km pyöräteitä, mutta uusille ke
vyenliikenteenväylille on edelleen kova 
tarve. Uudenmaan tiepiirillä on rakennet
tavaksi esitettyjä kevyenliikenteenhank- 
keita jonossa lähes 300 kpl.

Esitettyjä hankkeita pyritään asetta
maan tä rk e ys jä r je styk se e n  niiden 
turvallisuusvaikutusten ja käyttäjämää
rien perusteella sekä ottamalla huomi
oon väylän merkitys koulumatkojen tur
vallisuuteen ja muihin tarpeisiin.

Näiden kiireellisyystarpeiden lisäksi 
toteutettavien hankkeiden valintaan vai
kuttavat lukuisat muut seikat. Hyökän- 
nummen-Ohkolan kevytväylän kohdalla 
eri palaset ovat loksahtaneet kohdalleen, 
ja väylä on vihdoinkin tullut toteutetuksi.

Kevyenliikenteenväylä koetaan yleen
sä turvallisuutta lisäävänä elementtinä, 
mutta sen lisäksi sillä on varmastikin elin
ympäristön laatua kohottava vaikutus.

U utta ilm että  maisemaan
Tämä uusi kevytväylä täällä Mäntsäläs- 
sä luo aika lailla uutta ilmettä maise
maan. Väylän rakentaminen erityisesti 
tähän ahtaaseen Ohkolan kylän tielinjaan

on asettanut haasteita suunnittelijoille ja 
rakentajille. Hankkeella on ollut - aina
kin alussa - myös vastustajia, koska on 
oletettu autoilla tai koneilla ajon vaikeu
tuvan tai pelätty maiseman liiallista muu
tosta.

Uskoisin, että nyt, kun väylä on pai
kallaan ja sen pientareetkin alkavat hil
jalleen vihertää ja istutukset kasvaa, 
väylä nähdään pääosin hyödyllisenä elin
ympäristön parantajana.

Kohtuullisen kokoinen hanke
Tämä noin 5 kilometrin väylä on koh
tuullisen kokoinen rakennushanke. Se on 
tullut maksamaan lähes 1,5 miljoonaa 
euroa, ja sen aikaansaamiseksi on
- kaivettu ja siirretty maata n. 2500 
autokuormaa
- tuotu uutta soraa 5500 autokuormaa
- levitetty asfalttia 100 autokuormaa
- istutettu n. 300 puuta ja 1000 pensasta
- rakennettu uutta tai siirretty vanhaa va
laistusta muutama kilometri
- upotettu maahan kymmeniä rumpuja 
ja kaivoja

Kutokset
Uudenmaan tiepiirin puolesta tahdon lau
sua parhaat kiitokset kyläyhdistyksille ja 
niiden eri henkilöille tämän upean ava
jaisjuhlan järjestämisestä sekä aktiivi
sesta osallistumisesta hankkeen toteut
tamisen aikana.

Kiitos myös hankkeen suunnittelusta 
ja valvonnasta vastanneille yrityksille TL- 
Suunnittelu Oy: Ile, Sito-Rakennuttajat 
Oy:lle ja rakentaja YIT-Rakennus Oy: Ile 
sekä Mäntsälän kunnalle ja muille yhteis
työkumppaneille.

Kiitos myös teille asukkaille, kouluil
le, tienkäyttäjille ja maanomistajille kär
sivällisyydestä tietyön aiheuttamiin hait
toihin.
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Teksti: Tanja Lundsten, kuvat: Pentti Johansson T oimitus

Lähikuvassa P entti Johansson

Valokuvaaja Pentti Johansson asustaa 
Ullansa kanssa Ohkolassa ja on ihan al
kuperäinen ohkolalainen. Lapset ovat 
lähteneet aikapälviä sitten, ja elo koiran 
kanssa isossa talossa on leppoisaa. Pen
tillä on ollut oma toiminimi vuodesta -84 
asti, aluksi sivutoimisena valokuvaajana 
ja viimeiset 10 vuotta kokopäiväisenä 
kuvaajana.

Pentin työt ovat keikkakuvauksia; 
luontokuvia, hää-, kaste-, valmistujais- 
kuvia ja firmojen kuvauskeikkoja. Myös 
kuvankäsittelykursseja mies vetää ja ja 
kaa tietoa niin Suomessa kuin Virossakin. 
Jopa elokuvaa ja luontokuvauksiakin on 
tullut tehtyä.

D i g u e k n i i k k a  l u o  uusia
HAASTEITA
Mies on kuulema syntynyt "kamera ot
sassa" ja ulkoiluttanut kameraansa jo 
70-luvulta lähtien, joten tietoa ja taitoa 
on vuosienvarrelta kertynyt. Pentti on 
käynyt kursseja ja opetellut digiteknlikat 
alusta asti. Nykyään valokuvaus on pit
kälti digikuvausta ja tietokonetyöskente
lyyn menee alkaa. Noin puolet kuvaami
sesta onkin tietokonetyötä.

Nykytekniikka ja paremmat välineistöt 
ovat tuoneet myös kovan kilpailun kuva
maailmaan. Julkaisukelpoisia kuvia voi
daan ottaa satojen metrien päästä, eikä 
perinteistä odottelua, "kojuistuntaa" tar
vita. Ei tarvitse olla huippuammattilainen 
hyvän kuvan aikaansaamiseksi. Tämä 
taas johtaa siihen, että palkkiot ovat pie
niä. Harrastajalle kun monesti riittää, 
että kuva julkaistaan lehdessä.

L uontokuvaus on lähellä 
sydäntä
Pentin mieluisia kuvauskohteita on luon
to, ja varsinkin vesiluonto puhuttaa. Hä
meessä hän on jo toistakymmentä vuot
ta seurannut samaa joutsenparia ke
väästä syksyyn. Hyvien kuvien edellytyk
senä onkin, että kuvauskohde ja taustat 
ovat tiedossa. Mutta niin kohteetkin op
pivat tuntemaan kuvaajan; Hämeen jout
senet antavat tuttujen miesten tulla ihan 
lähelle, mutta vieraita karttelevat.

Pentti on kuvannut Viron luontoa pal
jon. Siellä kasvillisuus on erilaista. Täällä 
harvinaiset kasvit, esim. kämmekät, saat

Altjan kala-aitat Virossa.

tavat Virossa olla yleisiä. Myös suurpetoja 
ja villisikoja siellä on enemmän, ja ku
vaajia taas vähemmän. Viron luonnos
sa saa rauhassa kuvailla.

Uusi k ir ja  ilm estyy
Pentin kirja Lahemaa julkaistaan Lahe- 
maalla Sakadin kartanon metsämu- 
seossa 7.12.2007. Kirjassa on vuonna 
1971 perustetun Lahemaan kansallis
puiston aiheita; kartanot, luonto, meri 
ja kylät. Kirja on Virossa painettu ja teks
titetty, mutta mäntsäläläinen Piia Sydän
maa on tehnyt taiton.

Kirja on ollut muutaman vuoden pro
jekti, ja sen julkaisu myöhästyi melkein 
vuodella tekstien osalta. Metsämuseossa 
on myös myynti näyttely, jolla osa kuluista 
yritetään korvata. Apurahat ovat pieniä 
ja kirjan kustantaminen vie jonkin ver
ran pääomaa. Kirja tulee Viron ja Suo
men kirjakauppoihin ja kirjastoihin. Tie
dusteluita voi myös tehdä herralta itsel
tään.

Kirja on Pentin kolmas julkaisu. Ai
kaisemmin ovat ilmestyneet Mäntsälän 
luonnonsuojelijoiden kirjanen Kivilam-

minsuolta Isoholmaan vuonna 1988 ja 
Mäntsälä mielellään vuonna 2001.

A n t o is a  h a r r a s t u s

Aloiteleva kuvaaja voi aloittaa luonto- 
kuvauksen vaikka lintulaudalta ja siirtyä 
sen jälkeen suurempiin ja vaativampiin 
kohteisiin. Talviruokintakohteilla voi tör
mätä isompiin otuksiinkin, lintuihin ja peu
roihin.

Karhujen, ilvesten ja ahmojen kuvaa
minen on pitkä projekti ja siihen vaadi
taan jo pitkäjännitteisyyttä. Esim. Suo
messa otetut karhun kuvat ovat melkein 
kaikki otettu ns. kuvauspiiloista. Matkai
lualan yrittäjät ovat rakentaneet kuvaus- 
piiloja ja katselukohtelta ruokintapaikoil
le. Vuorokauden vuokra "mökeissä" saat
taa olla 200-300 € ja voi olla, että muu
tama päivä joudutaan odottelemaan saa
puvaa kohdetta.

Kaikesta huolimatta kuvaus on har
rastuksenakin mukavaa ja antavaa, jo
ten kaikki vaan luontoon relppaileman. 
Luonnossa ollaan luonnon ehdoilla ja 
jokamiehen oikeuksien ja velvotteiden 
puitteissa.
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Teksti: Paavo Viitanen L u k ij a n  k y n ä s t ä

R e k ir e t k i

Sanasta rekiretki syntyy väistämättä nos
talgisia ja mieluisia muistikuvia menneis
tä, iloisista tapahtumista. Kuva sisältää 
lumisia maisemia, huurteisia puita, jou
tuisasti juokseva hevonen reen edessä 
ja kulkusten helinä. Näinhän me ajatte- 
lemme nyt eläessämme autojen täyttä
mää kaksituhatta lukua.

Todellisen rekiretken järjesti Ohkolan 
Maamiesseura talvella 1939 laskiaisen 
aikoihin. Lähdettiin eri puolilta kylää, Hion
taa eri reittiä Ullamäen taloon, joka sijait
see kylämme eteläisessä kolkassa Tuu
sulan rajan tuntumassa ja jonne matkaa 
kertyy useita kilometrejä, enimmillään kai 
seitsemän -  kahdeksan. Retkeläisiä lie
nee ollut noin kymmenkunta seuruetta.

H e v o s v e t o in e n  k y l ä

Tuolloin kylä eli vielä hevosvetoista ai
kaa. Talvella auki p idettyjä, autolla 
ajettavia teitä ei ollut, Helsingin tietä lu
kuun ottamatta, jos ei ollut autojakaan. 
Hevosia sen sijaan oli joka talossa, mo
nissa useita ja niillä ajettiin paljon, ihan 
joka päivä. Tiet olivat hevosien ja rekien 
kovaksi kuluttamia, kapeita uria jossa 
sivuun siirtyvä tai vastaantuleva joutui 
aina hankeen kahlaamaan.

Peltojen ja laidunmaiden kohdalla oli 
kahden puolen tietä puuaita, joka talven 
mittaan keräsi tiettyihin kohtiin kinoksia 
tielle. Juuri näissä kohdin, tien epätasai
suuden vuoksi, oli hevosen ohjastajalla 
mahdollisuuksia tehdä matkastaan "jän
nittävä".

fUsfciAisicAHvrr
Näissä olosuhteissa kokoontui siis iloi
nen retkikunta Ullamäkeen. Voimme ku
vitella kuinka uljas näky on ollut monta 
hevosvaljakkoa peräkanaa, talvisen illan 
hämyssä!

Kun hevoset oli loimitettu ja laitettu 
reestä heiniä eteen, siirryttiin talon ava
raan, öljylamppujen ja kynttilöiden va
laisemaan tupaan. Kuinka herkullisen 
hyvältä maistuivatkaan vieraanvaraisen 
isäntäväen tarjoamat laskiaiskahvit!

Kuten arvata saattoi, laitettiin illan 
kuluessa matot rullalle ja ruvettiin tans
simaan. Allosen veljeksillä oli tuolloin 
muodissa ollut veivattava matkagramo- 
foni levyineen mukana. Se huolehti mu
siikista ja varmasti ilta sujui rattoisasti.

J ä n n it t ä v ä  k o t im a t k a

Kotimatkaa varten oli hevosmiehistä ne 
kaksi, joilla oli sopivasti nuorta väkeä 
kyydissä, tehneet tietyn suunnitelman 
paluumatkaa varten. Lähtöä viivyteltiin 
niin, että kaikki varttuneempaan väkeen 
kuuluvat ehtivät lähteä paluumatkalle.

Sen jälkeen suunnitelma toteutettiin 
siten, että matkan edistyessä, tarkkaan 
suunniteltuun kaltevaan tien kohtaan 
kaadettiin reki matkustajineen kaikki
neen! Ensin toinen ja heti perään toi
nen. Ohjastajahan saattoi itse sopivasti 
reen laidalle istuen suistaa kallistuneen 
reen lopullisesti kumoon.

Mahtoi siinä talviyön niukassa valos
sa olla melkoinen säpinä, kun paksuissa

talvivaatteissa olleet matkalaiset kömpi
vät lumesta ylös, reki peitteiden ja reen 
pohjalla olleiden heinien seasta!

Mitään vahinkoja ei kuitenkaan tul
lut, kun lumeen sekaantuneet gramofo- 
nilevytkin suuremmitta vaurioitta löytyi
vät. Loppumatka olikin sitten yhtä nau
rua ja ilonpitoa.

H a u s k a n p it o a  a r j e n  k e s k e llä

Vähäinen koulupoika kun olin, niin en 
päässyt retkelle mukaan. Kuitenkin siitä 
jäi jälkijuttuina selvä kuva. Mukana ol
leet nuoret miehet asiaa useasti tuvas
samme istuen kertasivat ja oikein käm
meniä polviin lyöden nauroivat, kuinka 
"flikat pyllyäi ja konttai fällyt niskasi"

Ajat ovat muuttuneet. Nyt tuntuu 
ehkä kovin vähäisiltä ne muodot, joita 
silloinen seuratoiminta sisälsi. Pitkiä ai
koja kylmänä ollut seuratalo ei talvisin 
paljon toimintamahdollisuuksia antanut. 
Kokoontumiset piti järjestää talon tupiin 
tai harvoissa tapauksissa koululle.

Kuitenkin ankara arki saatettiin kat
kaista vähäiselläkin valmistelulla ja han
kalatkin matkat tehdä vaikkapa yhteisin 
voimin, niin kuin tässä tapauksessa he- 
voskuljetuksin. Iloinen reissu ainakin 
tämä rekiretki on aikanaan ollut!

Muistiin merkitsi Ullamäessä varttuneen 
Eero Salmen kanssa käydyn keskuste
lun innoittamana Paavo Viitanen.

Teksti: Eija Hynninen

GCylän  historia  talteen!
Itsenäisen Suomen 90-vuotisjuhlan sii
vittämänä on syntynyt ajatus koota 
Ohkolan kylän historia kirjaksi seuraa- 
van kymmenen vuoden aikana.

Eri lähteistä löytyy paljon valmista tie
toa, mutta paljon mielenkiintoista asiaa 
on kyläläisten muistin varassa. Juuri 
tuon muistitiedon kerääminen ja kirjaa

minen on asia, mihin pitäisi ensin ryh
tyä.

Haluan tämän viestin myötä innostaa 
ihmisiä mukaan tähän mittavaan ja 
haastavaan työhön, innostaa muistele
maan.

Mikäli tämä kirjoitus herättää ajatuk
sia ja halua olla mukana hankkeen käyn

nistämisessä, ota yhteyttä eija.hynni- 
nen@pp.inet.fi tai p. 050 593 9683.

Nuutinpäivänä, sunnuntaina 13.1. 
klo 16 Ohkolan seuratalolla on asian tii
moilta ensimmäinen kokoontuminen. 
Tule mukaan!

Kokoonkutsujana Eija Hynninen
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Tekstit ja kuvat: Eija Hynninen L u k ij a n  k y n ä s t ä

M

P o stila a tik o t

OJENNUKSEEN

Esimerkistä toimintaa Kallioniementiellä. 
Vanhat sinne tänne repsottavat posti
laatikot ovat saamassa uudet taustat ja 
laatikot. Postinjakajan on helpompi toi
mia, kylänraitti siistiytyy.

SUOFUDISTA LlINALAMMEN SUOLLA

pelaajilla on lajin vaatimia erityisvarus- 
teita.

Joukko ohkolalaisia nuoria pääsi tes
taamaan tuota erikoista urheilulajia ja 
"omaa" kenttää, kun Järvenpään lukion 
liikunnan extreme-kurssilaiset valtasivat 
suon.

-  Extreme-kurssin innoittamana pää
dyin Ohkolan suolle, pelaamaan suofu- 
tista. Pelaaminen oli tuhat kertaa kuvi
teltua raskaampaa. Jalat juuttuivat tuon 
tuosta, mutta oman epätoivon keskellä 
saattoi vaan nauraa itselleen. Parasta 
omasta mielestäni itse pelissä oli tasoit
tava sääntö: "Tytöt saavat taklata poi
kia, mutta pojat eivät saa taklata tyttö
jä." Mä ainakin toteutin tätä sääntöä oi- 
keen urakalla. Aluksi suofutis tuntui vä
hän oudolta ajatukselta, mutta suolle 
päästyä sitä ei vaan malttanut olla ryn
täämättä sinne rämeeseen. Kivaa oli, 
kertoo Henna Anttonen

-  Piti juosta älyttömän kovaa, ettei 
suo upottanut. Sitt kun ei enää jaksanut 
mennä vauhdilla, niin piti ryömiä tai kon
tata, ettei uponnut suohon, kuvailee Em
mi Hynninen pelin luonnetta.

Tomi Vehkajärven mukaan pelikoke- 
mus oli unohtumaton. Kuntoa nostava, 
mutta rentouttava. Aika paljon nauret
tiin. Äiti ei sitt enää nauranut, kun pesi 
suoturpeisia vaatteita ja kenkiä.

Ohkolasta Hirvihaaran suuntaan ajet
taessa, Kyrölänmäen jälkeen tien itä
puolella metsän siimeksessä siintää suo
alue, Llinalampi. Lammessa on aikoinaan 
liotettu pellavia, siitä juontaa tuo viehät
tävä nimi.

Nyt suolla tehdään jotakin ihan muu
ta. Jalkapallomaalit kertovat, että paikalla 
on suojalkapallokenttä. Maanomistaja on

antanut luvan järvenpääläiselle suopallo- 
seuralle käyttää aluetta harjoitus- ja 
puulaaklpelikenttänä.

Suoalue on hyvin vesipitoinen ja 
upottava ja näin ollen jopa vaarallinen, 
joten yleisessä käytössä kenttä ei ole. 
Kentälle kuljettaessa on huomioitava 
suon edustalla oleva taimikko. Harjoituk
set ja pelit käydään aina valvotusti ja

Järvenpään lukion liikunnan extreme-kurssilaiset pääsivät kokeilemaan suojalkapallon 
pelaamista. Mukana oli joukko ohkolalaisia nuoria.
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V uoden 2008 lehdet ilmestyvät seuraavasti:

1. numero: helmikuu (ain eisto  toimitettava 15.01.2008 mennessä)

2. numero: toukokuu (ain eisto  toimitettava 15.04.2008 mennessä)

Sähköpostiosoite:
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 - yhteyshenkilöt:

Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi: Päivi Lindell p. 040 569 7609 
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010 
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234 
Keravanjärventie kylältä Hankotielle: Sirkku Vainio p. 040 533 1904 
Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): Sirkku Vainio (ks. edellä) 
Kannistoja Vanha Pirjola: Minna Linna p. 050 561 1779 
Kortistonkuima ja Kivistönkulma: Heli Allonen p. 040 763 8911 
Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Hyökännummen Kilakasta, 
Jaffa-kioskilta, Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.

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

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Iivo Koirikivi Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tanja Lundsten Ohkolan Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Kellokoskea Sivuapteekki
arkisin klo 9.30 - 17 

lauantaisin syyskuu - toukokuu 
klo 10 - 13 

puh. 09- 284 511 
Tervetuloa!

T  u e m m e  
O h k o la n

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

Vi HITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

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

Talom yynti:
A ri K iv i v ir t a  
Jä rn e fe lt in ka tu  11 
04400 Järvenpää 
a r i . ki v i v i rta@pl ani a ta l o . f  i 
P. 040 840 3069

PLUS-RUNKO ZUO MM 
SEINÄN U-ARVO 0 ,1 6 6  

SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi

T m © *  J A  H U V E L A M Y Y N Y I

Kastelli-kauppias 
Tapio Rantanen 

puh. @40 767 2942
tapio.rantanen@kastelli.fi ^

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

n s* o© ••Jarveipaan

LUKKO
Alho tie 14 Keskustie 8
04430 Järvenpää 04600 Mäntsä
puh 020 743 7560 puh 020 743 Z 

Päivystys 040 536 8000

www.jarvenpaanlMkkb.fi p- ¡j

MEERIN PITOPALVELU
0 1 9  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 87  
Puu s te l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

'R.osenqyístín MonítoímipaCveCu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- m aanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

K O M E Ö R A K O n m  J .  R A U T A M A

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A  & T Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

T A R V I T S E E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA:  0400 710 353 

Ju h a  Haline

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 Saarinen ja  Arto Peltomäki

MÄNTSÄLÄ-TRAMS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 
email: aimeli.eerola@leona.fi

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959

/ ^ o r \

KoskifeelloOy
odsbo kellokoski
ia  # *̂ =5=»

puh. (09) 284 570
%etfo- ja  hutta-aCan sehji [ahjatavaroiden erihoisCiihe 

Luotamme [aatuun
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KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

M äntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 1 6 A 6 ,00100 Hki, p. (09)622 1810

Lääkäripalvelun

SUJOLAHUONE
Keskustie 4 B, M äntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselin ten  sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erila isiin  ihottum iin

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
M annilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe Ho 8.00 -16.00
Puh.tunti ma - pe Ho 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Method Putkistoja
MP Pilates kurssit (15.1.2008 alkaen)
Kehonhallinnan avulla avaat jännittyneet ja 
kireät lihakset. Kohennat ryhtiä. Parannat 
lihastasapainoa ja hengitystekniikkaa.
Teemme usein harjoitteita ymmärtämättä miksi 
niitä teemme. Tunneilla opittua tietoa voit 
soveltaa kalkkiin liikuntalajeihin.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseilleni! 
Mlnja Tuominen p. 0400 818 368 
www.methodDutkisto.com/miniatuominen

Tuhansia ideoita...

J ä r v e n p ä ä n

K U K K ATALO
Alhati® S, 04430' Jflfvenp», 0S-27S7G7Q, Painelemme «rt, 9-20, ta 84 0, su 8-18

K e l l o k o s k e n  K u k k a

Vanha Valtatie 197 £¿3 ^
04500 Kellokoski 
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16 ja  su 10-15

Myös lahjatavaraa ja  sidonta velut

T:mi Hira Tuila
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta

Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946
(vkl ja  ark klo 17 jälkeen)

Hieronta Niskamukkeli

* SKY-Kosmetologi “ parturi-kam paaja
* m askeeraaja » LCN-kynsim uotoilija

p u h . 0 4 4  2 9 7  7 0 1 2  
w w w -$ p o i I m  e .f i

P a u t i m a  P a a s i l a
0^0~ T30^ S<B3

'4̂ 4-ar> Haamjolci. wwwJepotila.net

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

PARTURI-KAMPAAMO

« l i

Asemakatu 4»
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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