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Teksti: Vesa Pirjola Pääkirjoitus

3 JÄ V z  VUODENAIKAA

Kevät keikkuen tulevi sanoo vanha sa
nanlasku. Ikävää vain, että keikkuminen 
siirtyy yhä vain aikaisemmaksi. Tätä kir
joitettaessa (tammikuun puoliväli) talvi 
on vain kolkutellut porteilla viikon ver
ran. Saattaa olla, että Etelä-Suomessa 
siirrytään kohta vain kolmeen ja V2 vuo
denaikaan. Tosin vielä sitä epäilen. Toi
votaan kuitenkin, että talvenkin riemuis
ta vielä pääsee nauttimaan.

Tähän pimeään ja sateiseen syksyyn, 
sekä lumettomaan alkutalveen on kui
tenkin suuren ilon tuonut valmiiksi saatu 
kevyen liikenteen väylä. Kynnys lähteä 
liikkumaan märissä ja pimeissä olosuh
teissa on huomattavasti matalampi, kun 
saa tepastella erillistä valaistua väylää. 
Mukaan voi ottaa vaikka sauvat ja vah
vistaa ylävartaloa mahdollisia hiihtolenk- 
kejä varten.

Teksti: Raija Hannula

JOKA VANHOJA MUISTAA...

Katselin tässä jokin aika sitten eräs
tä sukuselvitystä, josta silmiini osui eräs 
mies, jonka olen nähnyt joskus lapsena.

En häntä muuten tuntenut, mutta 
muistin, että hän oli meillä isän kanssa 
useampanakin talvena joskus 50-luvun 
alkupuolella nostamassa jäitä lammes
ta maidon jäähdytystä varten.

Se oli meistä lapsista jännittävää tou
hua. Meillä vain oli ankara kielto, että 
jäälle ei saanut mennä. Siispä jouduim
me seuraamaan sitä vain rannalta kat
sellen.

Silloin oli kylmiä talvia, ja lammessa 
paksu jää. Miehet tekivät ensin avannon, 
ja sahasivat sitten isolla sahalla jäästä 
suuria lohkareita, jotka sitten vedettiin 
hevosella ylös avannosta.

Jäät kasattiin sitten isoon kasaan ja 
peitettiin paksulla sahanpurukerroksella, 
niin että ne säilyivät siellä kesän ajan. 
Sieltä niitä sitten otettiin pala kerrallaan 
ja laitettiin vesialtaaseen, johon maito- 
tonkat laitettiin jäähtymään.

Karjatalous on muuttunut
Tästä muistikuvasta aloinkin miettiä, 
kuinka paljon maailma onkaan muuttu
nut jo minunkin muistini aikana. Lähin
nä muistelen karjatalouden ja maatalou
denkin kehitystä.

Tuolloin 50-luvulla meilläkin lypsettiin 
lehmät vielä käsin. Silloin karjat olivat 
nykyaikaan verrattuna pieniä, suurin osa 
alle kymmenen lehmän karjoja. Lypsy

kone tuli kyllä meillekin jo varmaan 50- 
luvun aikana, ja maidon jäähdytys ko
neellistettiin, joten jäitten nostaminen jäi 
historiaan.

Vaikka lypsy suorltettiinkin koneella, 
niin kesäisin vielä usein lypsettiin käsin, 
kun lehmät vietiin kolmen kilometrin pääs
sä olevalle pellolle. Ne olivat siellä noin 
kolme viikkoa, ja siellä käytiin hevosella 
tai traktorilla lypsyllä.

M aitoa tulemaan
Silloinhan maito lähettiin meijeriin ton
killa. Tienvieressä oli maitolaituri, jonne 
maidot vietiin, ja tavallisella kuorma-au
tolla ne vietiin meijeriin.

Myöhemmin sitten tulivat tiloille tila- 
tankit ja putkilypsäjät. Maitoautotkin 
muuttuivat tankkiautoiksi, jotka imaisevat 
maidon tankista ja pitävät sen kylmänä 
meijerille asti.

Nykyään karjat ovat suuria, jopa use
amman sadan lehmän karjoja. Lehmät 
voivat isoissa navetoissa mennä itse lyp
sylle. Lypsyrobotit lypsävät ne niin, että 
hoitajien tehtäväksi jää vain seurata, että 
kaikki on kunnossa ja toimii kuten pitää
kin.

M aataloudessa tapahtuu
Yhtä suurta on muutos ollut maatalou
dessakin.

Silloin joskus 50 vuotta sitten laitet
tiin heinät seipäille. Ei ollut vielä paalaa
jia. Siinä meni melkein koko heinäkuu,

Kunnon lenkin jälkeen on helpompi 
siirtyä kotisohvan lämpöön (jos ei muu
ta keksi) ja näppäillä kaukosäätimellä 
sopiva kanava. Digiaikahan toi meille nii
tä roimasti lisää. Joku on sanonut, että 
mitä enemmän on kanavia sen vähem
män on katsottavaa. Olen jokseenkin 
samaa mieltä. Itselleni riittää kolme ja 
Vi.

kun heinät seivästettiin, ja kuivumisen 
jälkeen ajettiin latoon hevosilla, ja myö
hempinä vuosina traktorilla.

Väkeä tarvittiin paljon, joten lapset
kin joutuivat heinäpellolle heti kun pys
tyivät jotakin tekemään.

Myöhemmin sitten tulivat paalaajat. 
Nykyisin ne tekevätkin isoja, monta sa
taa kiloa painavia paaleja, joita ei voi 
liikutella kuin konevoimin.

P u i n ™
Viljatkin laitettiin silloin seipäille, ja nii- 
tettiinkin viikatteella, varsinkin ruis. Niistä 
solmittiin lyhteitä, jotka asetettiin kuhi
laille. Luovuttava elonleikkuukone teki 
valmiit kasat, joista oli helpompi laittaa 
viljat seipäille. Siinä ne kuivatettiin, ja 
ajettiin sitten latoon, jossa ne puitiin pui
makoneella.

Nykyään viljat puidaan suurilla pui
mureilla, jotka korjaavat monen hehtaa
rin sadon päivässä.

O hkolan historia kasaan
Ohkolassakin on menossa Ohkolan his
torian kokoaminen.

Joukossamme on vielä henkilöitä, 
jotka muistavat historiaa aivan viime vuo
situhannen alusta, ja kenties vanhempi
ensa kertomia tarinoita 1800-luvun puo
lelta. Niitä olisi tärkeätä kirjoittaa muis
tiin, ennen kuin ne kokonaan katoavat, 
sillä jokaisen vanhan ihmisen mukana 
menee paljon historiaa.



T apahtumakalenteri
Hyökännummen asukasyhdistys

Risutalkoot
3.-4.5. Hyökännummella. 
Pyydyskorventie - Miilupolku / Kaivolantie 
- Suotie / Hyökännummentie - Otonpolul- 
le vievä polku / Poutalantie - Niittykuja 
risteyksiin saa kylttien ilmaannuttua tuo
da puhdasta puujätettä (risuja, oksia). 
Kunnan toimesta kasat toimitetaan 5.- 
6.5. välisenä aikana pois. Ongelmajätettä 
kuten kyllästettyä puuta kuormiin ei ote
ta. Toivotaan, että risuja tuovat asukkaat 
lopuksi huolehtivat omatoimisesti keräys- 
pisteiden siisteydestä. Lisätietoja antaa 
Antton Hägglund p. 040 526 6462.

Hyökännummen koulu

Kahvikonsertti
la 15.3.

Perinteiset "VVappuhulinat"
su 27.4.

w w w.peda.net/veraja/m antsa la/hyo-
kanummi

**

O hkolan D iakonia- ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Puuroaamiainen
ke 6.2., 5.3. ja 2.4. klo 9.30 Hyökännum
men kerhotalossa Tasalantie 2

Eläkeläisten virkistyspäivät
ke 16.1., 20.2., 19.3. ja 16.4. klo 12-15 
Ohkolan nuorisoseurantalolla.

Kyytiä tarvitsevat, soittakaa klo 8 jälkeen 
p. (019) 688 9240.

Virsilauluillat
to 7.2. klo 18.30 Ohkolan Puromäessä 
Eerola-Kortlstotie 203.

to 27.3. klo 18.30 Eila ja Reino Pyyppösel- 
lä, Kylmäojantie 20.

Kinkerit
to 13.3. Juha Halmeella, Tarmolankuja 70

Ohkolalaisten kirkkopyhä
su 20.4.

Kyytiä tarvitsevat, soittakaa p. (019) 688 
9156 tai 0400 988 878 / Kotiluoto.

O hkolan koulu

Rusettiluistelua ystävänpäivänä
to 14.2. klo 18.30 Ohkolan koulun luistin
radalla. Luistelua, musiikkia, pientä syö
tävää ja juotavaa. Vapaa pääsy.
Järj. Ohkolan koulun 5. luokan leirikoulu- 
toimikunta

**

O hkolan kylätoimikunta

Ohkolan kylän historiaa
su 10.2. klo 15.
Tervetuloa iltapäiväkahville ja muistele
maan Ohkolan kylän historiaa Ohkolan 
seuratalolle.

**

O hkolan M artat

Kokoontumiset
Kuukauden ensimmäinen torstai, ellei toi
sin ole mainittu. Ilmoittelemme tapah
tum ista ja mahdollisista muutoksista 
Mäntsälän Uutisten seurapalstalla. Ter
vetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet 
mukaan!

Vuosikokous
to 7.2. klo 18.30 Anneli Suppanen, Riis
tapolku 2

Pääsiäisaiheisia sommitelmia
to 6.3. klo 18.30 Saija Sitolahden joh
dolla Järvenpään kukkatalo

Mausteilta
to 3.4. klo 18.30, paikka avoin

Rentoutusta ja hyvää oloa
to 8.5. klo 18.30, paikka avoin

Kesäretki
to 7.6., kohde vielä avoin.

Tiedustelut:
Anneli Eerola puh. 0400 920 746 
Heli Laukko puh. 040 538 2284

**

O hkolan N uorisoseura ry

Sääntömääräinen vuosikokous
to 28.2. klo 18.30 Ohkolan Ns-talolla. 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokouk
seen käsittelemään vuoden 2007 toimin
takertomusta ja tilinpäätöstä.

Y h d is ty k sien

t o im ijo it a

2008

Hyökännummen asukasyhdistys
Anton Hägglund pj, Teija Nygvist, Kirsi 
Lindgren, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamäki, 
Tarja Kuusela-Nissinen ja Satu Leino.

Hyökännummen koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
Yhteystiedot: vanhempaintk@Iuukku.corn 
Esiluokka: Katja Hakasaari 
Pienryhmä 1-2 Ik: Riitta Virtanen ja Tea 
Mäki-Mantila
Pienryhmä 3-6 Ik: Ei edustusta 
l.lk: Kirsi Harju ja Pauliina Paakkinen 
2.lk: Piia Jokela (pj) ja Marjo Pekkarinen 
3.lk: Hanna Risku ja Susanna Koivunen 
4.lk: Eija Ahtiainen ja Kielo Honkaniemi 
5.lk: Mimmi Tervonen ja Merja Erkheikki 
6.lk: Heta Vasama

O hkolan koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
Lukuvuosi 2007-2008:
1. Ik Tarja Pohjonen p. 040 775 7547
2. Ik Kirsi Kauppinen p.050 365 5388 ja 
Sari Tapper p. 0400 629 880
3. Ik Pia Ollikainen p. 040 737 2241 ja 
Tuija Ranta-Korhonen p. 040 741 2078
4. Ik Tiina Kivivirta p. 050 563 2013 ja 
Satu Laitinen p. 040 735 7444
5. Ik Anne Latostenmaa p. 050 407 0555 
ja Maija Vidqvist p. 040 503 1258
6. Ik Hanna Tammi p. 040 826 8984

O hkolan N uorisoseura ry.
www.ohkolannuorisoseura.fi 
Ohkolan teatteri puh. 050 435 6330 
Nuorisoseurantalon talonhoitaja (vara
ukset, näytöt) puh. 040 766 4539 
Nuorisoseuran johtokunta vuodelle 2008 
Karita Laisi, pj. puh. 050 357 7243 
Seppo Savela, vpj., Ari Lehto, siht., Su
san Alho, Heli Allonen, Susanna Celik, 
Irja Hemmilä, Leena Hämäläinen, Tanja 
Lundsten
Varajäsenet: Olli Hannula ja Helena Par
tanen

O hkolan O ka
Auli Teppinen pj, Mirja Tuppurainen-Koi- 
rikivi (sihteeri), Ritva Tervonen, Jussi Luh
tamäki, Aki Mäenpää, Vesa Pirjola, Eija 
Hynninen ja Jyrki Aronen (jäsenrekisteri- 
asiat), Tiina Kivivirta (rahastonhoitaja)
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Hyökännummen koulun Vtk

Teksti ja kuvat: Eija Ahtiainen

SCOULULLA

TAPAHTUU

Hyökännummen koululla on 
tapahtunut paljon syksyn 
aikana.

Hyökännummen koulun vanhempaintoi- 
mikunta aloitti syksyllä kouluvuoden osittain 
vanhoin ja osittain uusin voimin. Toimikun
ta on tehnyt työtään aktiivisesti syksyn ai
kana, josta seuraavassa yhteenvetoa.

Alkusyksystä tilattiin vanhempaintoi- 
mikunnan "piikkiin" ksylitolipastillit koululle, 
tilatusta erästä riittää jokaiselle pastillit 
ruokailun jälkeen kevääseen saakka. Kos
ka hankinta teki toimikunnan kassaan 
melkoisen loven, vastaanotamme van
hemmilta edelleen pastillirahaa VTK:n ti
lille OP 509230-263063. Jokainen euro on 
tervetullut, jotta saamme lisää rahaa 
luokkien toiminnan tukemiseen.

MUITA SYKSYN TOUHUJA
Mutta eipä tässä ole istuttu vain pastilli- 
rahoja odottamassa.

Syksyn vanhempainillan kahvitus hoi
dettiin vanhempaintoimikunnan voimin. 
Samoin Hyökännummi-Ohkola kevyen
liikenteenväylän avajaisissa oltiin paista
massa muurinpohjalettuja.

Tämän lisäksi järjestimme joulumyy- 
jäiset 25.11.2007. Myyjäisissä vanhem- 
paintoimikunta hoiti puffetin ja koulun luo
kat sekä muut hyökännummelaiset muun 
myynnin. Myyjäiset ovat perinteisesti ol
leet mukava tapahtuma, jossa ihmiset voi
vat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia.

Joulumyyjäisiä hyödynsimme myös 
adressin keruuseen. Vanhempaintoimi-

kunta oli selvittänyt kunnalta suunniteltu
ja säästötoimia, jotka kohdistuvat koului
hin.

Kunta on päättänyt lopettaa uintiret- 
kien järjestämisen koululaisille sekä eng
lannin kielikylpy-opetuksen alaluokille sekä 
A2-kielen opetuksen 5-6 luokille.

Tästä järkyttyneenä VTK keräsi adres
sin sekä laittoi paikallislehden yleisönosas
toon asiasta kirjoituksen. Lehtikirjoittelu ei 
kirvoittanut valitettavasti keskustelua asi
asta, vaikka odotimme että muutkin kou
lut olisivat ottaneet kantaa.

Sivistyslautakunnan vastaus adres
siimme oli kuin märkä rätti päin naamaa 
-  säästötoimenpiteitä ei peruta. Kunta 
haluaa tehdä säästöjä lastemme kieli
opintojen kustannuksella. VTK miettii jat
kotoimenpiteitä.

Elvis Hyökännummeila
Joulukuussa 12.12.2007 saimme nähdä 
Elviksen Hyökännummella! VTK järjesti 
koko perheen musiikki-illan "Elvis Night". 
Tästä mahdollisuudesta kiitämme rehto
riamme Kirstiä ja hänen miestään Terryä. 
Heidän tuttavansa, kanadalainen William 
Maurice, oli Suomessa esiintymässä ja 
hän lupautui koululle esiintymään.

Tämä sympaattinen viiden lapsen isä 
esitti kaikki keskeiset Elvis Presleyn mu
siikki-kappaleet ja järjesti meille viihdyt
tävän ja hienon illan.

Puolet vuodesta ympäri maailmaa vai
monsa kanssa matkustava esiintyvä tai
teilija ilahdutti myös useamman kerran 
koululaisia osallistumalla luokkien eng
lannin tuntien opetukseen.

Olemme erittäin tyytyväisiä iltaan ja 
sen tuottoon, etenkin kun VTK halusi pi
tää lippujen hinnat edullisina, jotta mah
dollisimman monilla on tilaisuus osallis
tua musiikista nauttien sekä myös omalta 
osaltaan kortta kekoon kantaen.

M iten toiminta jatkuu 
KEVÄÄLLÄ 2008?
Vanhempaintoimikunta on luvannut ra
hoittaa eri luokkien retkiä, maksaa jää- 
aikaveloituksia jäähalliin, tehdä opettaja
kunnan ehdottamia hankintoja, rahoittaa 
stipendejä ym. mukavaa -  rahaa on siis 
jälleen kerättävä.

Tällä hetkellä on suunnitelmissa jär
jestää kahvikonsertti la 15.3. sekä pe
rinteiset "Wappuhulinat" su 27.4. Jälkim
mäinen tilaisuus antaa jälleen myös luo
kille m ahdollisuuden järjestää omia 
myyntipöytiä ja kerätä rahaa leirikoului
hin ym. tarpeelliseen.

Seuratkaa VTK:n toimintaa koulun 
nettisivuilta osoitteessa http://www.pe- 
da.net/veraja/mantsala/hyokanummi/ - 
sieltä valitsemalla "vanhempaintoimikun
ta" pääsette VTK:n sivulle. Sieltä löyty
vät seuraavien kokousten aikataulut (ter-
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vetuloa mukaan!), mutta jatkossa myös 
VTK:n kokouspöytäkirjat sekä valokuvia 
tapahtumistamme.

Vanhempaintoimikuntaa voi myös lä
hestyä sähköpostilla: vanhempaintk@luuk- 
ku.com.

Mukavaa kevättalvea kaikille toivottaen 
Hyökännummen koulun vanhempaintoi- 
mi kunta

Yhdessä oli mukavaa tanssia.

Lippujono oli runsas ja 
käytävän täydeltä.

Teksti: Pinja Leppänen ja Annukka Purmonen, kuvat: Mamiko Colak ja Rasmus Tapper * m
O hkolan koulun V tk

M uutoksia O hkolan koululla

Ohkolan koululle on tullut ryhmäpäiväkoti.

Kunta on sisustanut entisestä opettajan 
asunnosta tilan ryhmikselle. Neljännen 
luokan oppilaat ovat käyneet haastatte
lemassa hoitajia Annelia ja Leilaa.

Koulun pihalle on pystytetty vihreä 
metalliaitaus lasten ulkoilua varten. Kou
lulaiset pysyttelevät aitauksen ulkopuo
lella päivähoitolasten ulkoilun aikana.

Hoitajien työpäivä alkaa, kun ensim
mäinen lapsi saapuu eli noin kello 06.15. 
Lapsia on hoidossa neljä, mutta määrä 
vaihtelee välillä. Lapsia on kaksi 1-vuo- 
tiasta, kolmevuotias ja viisivuotias.

Päiväkodilla on oma keittiö, jossa he 
syövät. Ruoka tuodaan koulun keittiös
tä. Lapset menevät päiväunille ruoan 
jälkeen. Kun lapset nukkuvat, hoitajat val
mistelevat asioita, esim. välipalaa.

Sisällä ollessaan lapset mm.leikkivät 
autoilla, pelaavat palapelejä ja laulavat. 
He tuntuvat viihtyvän hoidossa ja jäävät 
sinne mielellään.

Hoitajien työpäivä loppuu, kun viimei
nen lapsi on haettu, usein noin kello 17.
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Teksti: Arja Alanko
O hkolan koulun Vtk

T a r in o it a

Ohkolan koulussa on heti vuoden alkajaisiksi alkanut uusi 
valinnaisainekurssi. Yhtenä kurssina on luovan kirjoittam i
sen kurssi. Tässä joitakin kurssilaisten tuotoksia.

Lääkärin vauhdikas vappu
Kerran lääkäri nimeltään Tanja sai säh
köpostin koulun vappujuhliin. Hän lupasi 
tulla sinne, ja valita hyvän asun. Hän 
kysyi pomoltaan saisiko lähteä ostamaan 
vappu asua kesken työpäivän.

Pomo antoi luvan mennä etsimään 
vappuasua. Tanja etsi, muttei löytänyt 
sopivaa vappuasua itselleen. Sitten hän 
meni Prismaan. Ja löysi hienon pupu 
puvun. Mutta se oli lilan pieni.

Hän etsi, myyjän ja kysyi: "Olisiko teil
lä tätä samaa pukua vain hieman isom
pana?"

Myyjä näytti isomman puvun joka sopi 
Tanjalle. Kun Tanja oli menossa kassal
le, niin hän huomasi, että hänen lom
pakkonsa oli jäänyt kotiin. "Voi ei! Unoh
din lompakon kotiin!" Tanja meni sano
maan myyjälle, että lompakko oli kotona 
ja palaisi pian takaisin. Tanja lähti autol
leen ja ajoi kotiinsa hakemaan lompak
koa.

Sitten hän lähti takaisin kaupalle, ja 
kysyi myyjältä missä puku olisi. Myyjä 
näytti puvun, ja Tanja osti sen. Sitten 
Tanja meni ruoka ostoksille, kunnes hä
nen puhelin soi. Koulun rehtori kysyi voi
siko Tanja ostaa karkkia arpajaisiin.

Tanja lupasi ostaa arpajaisvoitoksi 
karkkia. Tanja meni karkkiosastolle ja osti 
3 isoa hedelmäkarkkipussia, 2 suklaa
levyä ja päävoitoksi suuren suklaakarkki- 
pussin. Tanja meni kassalle ja maksoi 
karkit ja vappuasunsa. Hän meni kotiin
sa ja vaihtoi asun sekä söi ennen kou
luun lähtemistä.

Tanja oli pian koululla ja vei arpajais
voitot opettajanhuoneeseen. Vihdoin al
koi kilpailu kenellä on hienoin asu. Ai
kuisista Tanja voitti ja oppilaista eräs 
tyttö nimeltään Marjanne.

Viimeisenä pidettiin arpajaiset jossa 
Tanja voitti hienon keittiösarjan. Tanjan 
ostaman päävoiton voltti poika jonka 
nimi oli Ami.

Iris Maijanen ja Iida-Maria Simolin

JoyLUVÄRKAAT LINNASSA
Vuonna 1701 asui maaseudulla Turun 
linnan vartija, joka oli joululomalla. Hän 
lepäili takkatulen ääressä, joi kuumaa 
kaakaota ja söi munkkeja. Hänen nimi 
oli Jack. "Pitää käydä hakemassa päivän 
lehti", sanoi Jack. Jack kävi hakemassa 
lehden ja alkoi lukea lehteä. Hän luki 
taloussivut ja vilkaisi pääotsikkoa. Siinä 
luki näin: Ryöstö Turun linnassa.

Jack pomppasi pystyyn. Jack meni 
autoon ja kaasutti Turun linnaa päin. 
Auto oli Mersu. Kohta Jack oli Turun lin
nan edessä. Hän juoksi sisään. Siellä hän 
näki Turun kuninkaan istumassa omalla 
valtaistuimellaan. "Hei kuningas! Mitä teil
tä on viety?" Jack kysyi. "Ai hei Jack! Mi
nulta vietiin 1 000 00 dollaria", vastasi 
kuningas.

Sen tiedon kuultuaan Jack lähti Erää
seen korppikorpeen. Siellä oli vanha au
tio talo. Talo oli 50 vuotta vanha. Talon 
ympärillä oli noin metrin pituista heinää. 
Jack meni sisään ja näki valoa eräästä 
ovesta. Jack meni ovea kohti. Hän kuuli 
äänen: "HÄHÄÄ! Näillä rahoilla elämme 
herroiksi!" Jack soitti poliiseille ja ryntä
si valoon. "Pysäyttäkää se!" huusi Ros
vo. Kohta Jack oli sidottuna. "Nyt et voi 
pilata suunnitelmaamme", sanoi Rosvo. 
Mutta yhtäkkiä poliisit ryntäsivät sisään. 
Koplan loru oli lopussa. Sitten Jack ajoi 
rauhassa kotiin.

Aleksi Ruotsalainen

Märtaa

VINKIT

* Jouluherkkujen menekki on nyt tuo
reessa muistissa. Jos jouduit heittämään 
tähteitä pois tai pähkäilemään, miten 
saada loputkin laatikot ja kinkut perheelle 
kaupaksi, tee nyt muistilista kalenteriin 
ruoan menekistä. Näin ensi jouluna on
kin sitten vain sopivasti syötävää.
* Ruohosipulin lisäksi sipulin aromia saa 
myös tavallisen ruokasipulin lehdistä: 
kaapissa jo hieman kasvamaan alkanut 
ruokasipuli laitetaan kapeasuiseen vesi
astiaan niin, että sipulin tyvi ja juuri kos
kettaa veteen. Juuret ilmaantuvat muu
tamassa päivässä ja sipuli alkaa työn
tää vihreitä maukkaita versoja.
* Yhden euron heräteostos kolme kertaa 
viikossa tekee vuodessa 156 euroa. Löy
tyisikö sille summalle järkevää käyttöä?

Ota talous haltuun
* Kiinnostu omista raha-asioistasi.
* Seuraa talouden tapahtumia.
* Hoida itse omat raha-asiasi. Älä anna 
kenenkään päättää puolestasi.
* Hanki itsellesi taloustaitoja. Lue, kysy, 
keskustele, käy kursseilla.
* Käy päivittämässä raha-asiasi sään
nöllisesti pankissa.
* Varmista, että selvlät taloudellisista 
sitoumuksistasi: maksuista, lainoista, 
korttlluotoista.
* Pohdi aika ajoin taloudellista turvalli
suuttasi, esimerkiksi sitä, miten selviät 
yllättävissä tilanteissa: jos tulee avioero, 
jos puoliso kuolee, jos jäät työttömäksi.
* Huolehdi juridisista asioista. Pohdi, kan
nattaako tehdä avioehto. Tee tarvittaes
sa testamentti.

Säästä mukavaan elämään
* Monet säästävät pahan päivän varal
le. Kannattaa säästää myös hyvän päi
vän varalle, jotta voi tehdä haluamiaan 
asioita sekä työuran aikana että eläk
keellä.
* Kartuttamallaan vararahastolla voi jos
kus hankkia itselleen jotakin ylellistä.
* Kun talous on hallinnassa, ei sen poh
timiseen mene paljon alkaa. Elämästä 
pitää myös nauttia.
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Kuvaamisen ja
KUVAN ¡CÄSITTE LYKU RSSIi

Tekstit: Nuorisoseura

Kylälehtitoimikunnalle ja ilmoittautuneille 
kyläläisille järjestettiin kuvankäsittely- 
kurssi marras-joulukuussa. Tässä kaikil
le opiksi keskeisiä asioita kurssilta.

M illainen on hyvä kuva?
- Kuvan täytyy kertoa jotakin, herättää 
ajatuksia, tunteita jne.
- Teknisesti se on onnistunut ja oikein 
valotettu
- Ihmiset ovat kuvassa luontevia, ei sil
mät kiinni
- Kuvan sommittelu > Kuva-alan elemen
tit ovat kohdallaan. Kohteen oikea sijoitte
lu kuva-alalle.
- Horisontti kuva-alalla suorassa eikä kes
kellä kuvaa
- Pääkohde ei ole keskellä kuvaa, muis
ta kultaisen leikkauksen pisteet
- Kuvan värisävyt ovat sopusoinnussa, väri- 
ympyrän neljännes tai vastavärit
- Kohteesta ei kasva mitään ulos, suo
raan pään takana ei ole esim. lipputanko, 
sähkötolppa tms.
- Kuvassa on rauhallinen tausta, ei yli
määräistä sälää
- Kohde kuvassa riittävän suurena, ku
vaa lähempää
- Taivasosuus; taivaalla täytyy olla sä
vyjä, jos ei ole, niin rajaa taivas pois

- Hyvässä kuvassa on etuala, tumma ala
osa antaa kuvalle tukevuutta ja jalustan
- Pääkohteella on kehykset
- Maisema katoaa horisonttiin, esim. ka- 
peneva tie
- Mielenkiintoinen kuvakulma
- Älä kuvaa yläperspektiivistä jos se ei 
ole perusteltua esim. lapsia kuvattaes
sa laskeudu lapsen tasolle
- Huomioi valon tulosuunta, myötävalo 
on lattea, vastavalo voi jossakin tapauk
sessa olla hyvä
- Pääkohde on kuvassa hyvin tunnistet
tavissa
- Tarkenna lähikuvassa silmään tai ku
van tärkeimpään kohtaan
- Kuvan on oltava riittävän iso, hyvä 
resoluutio
- Kuvan tekijänoikeudet ja mitä saa ku
vata ja missä
- Valota kuva oikein, ylivalota hankea ja 
ai ¡valota synkässä metsässä
- Salamaa voidaan käyttää päivällä myös 
ulkona antamassa lisävaloa varjokohtiin 
esim. vastavalo
- Kun perusasiat ovat hallinnassa, voi
daan niitä rikkoa hallitusti, esim. liike- 
epäterävyys voi olla joskus tehokeino tai 
sommittelusääntöjen rikkominen
- Kuva paranee yleensä rajaamalla

Kuvauksessa huomioitavia
SEIKKOJA - YLEISEMPIÄ VIRHEITÄ
- Kuva teknisesti epäonnistunut, epäte
rävä, väärin valotettu, tarkentunut vää
rään kohtaan, kuva on väärän värinen, 
jokin esim. sormi ollut objektiivin edes
sä, tunnelmakuvan (kynttilät) on salama 
pilannut jne.
- Kuvan pääkohde keskellä kuvaa
- Kohde liian pienenä
- Kuva väärin sommiteltu
- Kuva liian sekava
- Kuvan taustassa liikaa häiritseviä ele
menttejä
- Kuvassa ei ole varsinaista pääkohdetta, 
kohde ei erotu taustasta
- Malli ei ole kuvassa edukseen
- Osa henkilöistä on selin ja toisten edes
sä
- Lattea valaistus
- Väärä kuvakulma
- Liike-epäterävyys kuvassa (pitkä valo
tusaika)
- Kuvasta puuttuu se jokin

SlRKUSKOUAN
KEVATNÄYTOS
TOUKOKUUSSA
Ohkolan Nuorisoseuran sirkuskoulu suun- 
nittelee jo innokkaasti kevätnäytöstään, 
joka pidetään 23.-25.5. sirkusteltassa 
Ohkolan NS-talon pihalla.

Kevätesitys koostuu kahdesta erilli
sestä näytöksestä; Pikku Sirkus valmis
taa oman kokonaisuutensa ja Nuoriso 
Sirkus omansa. Molempia näytöksiä esi
tetään viikonlopun aikana useamman 
kerran. Esitysajat ilmoitetaan myöhem
min keväällä paikallislehdissä, kyläleh- 
dessä ja nuorisoseuran omilla www-si- 
vuilla.

T ervetuloa mukaan
Ohkolan Nuorisoseura ja Ohkolan teat
teri toivottavat tervetulleeksi toimintaan
sa mukaan kaikki kyläläiset. Ensi kesänä 
tarvitaan taas kaikkia talkoolaisia.
- näyttelijöitä, etenkin miesnäyttelijöitä 
kaivataan mukaan
- äänimiehen apulaisia
- lavasteiden rakentajia
- lipunmyyjiä
- kahvilahenkilökuntaa
- järjestysmiehiä

Ensi kesänä Öljymäellä tehdään taas 
koko perheen näytelmä. Tervetuloa mu
kaan iloiseen ja avoimeen koko kylää yh
distävään toimintaan.

Ilmottautumiset:
Tanja Lundsten 050 435 6330/040 707 7329.
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Teksti ja kuvat: Raija Hannula

Diakoniapiirin joulukuu

_ O hkolan 
D iakoniapiiri

Kauneimmat joululaulut raikuivat 
yleisön voimalla.

Diakoniapiirillä oli useita mukavia ko
koontumisia joulukuussa. Ensimmäinen 
oli itsenäisyyspäivän aattona.

Yöllä ja aamulla oli satanut lunta, ja 
maisema oli kuin postikortista, kun ko
koonnuimme Latostenmaalle. Koskisen 
Ritva oli keittänyt maukkaan joulupuuron, 
ja sen nautittuamme Satu luki joulu- 
evankeliumin. Joosef ja Mariakin ilmes
tyivät paikalle.

Joululauluja lauloimme tietysti kant
torimme Tapanin säestyksellä. Kaija sai 
puurosta mantelin ja joutui laulamaan.

Ohkolalaisten oma "Tuomaskuorokin" 
esiintyi. Kävihän meillä pukkikin ja jokai
nen sai pienen paketin. Lea luki kauniita 
runoja, pidettiin arpajaiset ja arvattiin 
Satun "murhapannun" vetoisuutta.

Joukostamme on viime vuoden aika
na jäänyt pois kaksi jäsentä, Suon- 
tauksen Martta ja Hannulan Liisa. Liisa 
ei ollut päässyt paikalle, mutta Martalle 
ojennettiin ruusu ja pieni muistolahja 
kiitokseksi pitkäaikaisesta toiminnasta 
diakoniapiirissä. Vielä kun juotiin hyvät 
kahvit ja laulettiin muutama joululaulu, 
niin ilta jo alkoikin hämärtää, ja vaikka 
mielessä kaikui vielä "Maa on niin kau
nis", niin ulkona jo sää muuttui vesisa
teeksi, ja aamuinen kaunis ta lv im ai
sema katosi sen mukana.

J o u lu la u lu ja

Joulukuun puolivälissä oli taas seurata
lolla perinteisesti Kauneimmat joululaulut

sekä yhteismyyjäiset. Joululaulut johti ja 
säesti tietysti Tapani tuttuun taattuun 
tyyliinsä. Seurakunnasta oli mukana kap
palainen Päivi Laalo.

Väkeä oli kertynyt laulamaan melkein 
salin täydeltä. Joululaulujen jälkeen oli 
kylän yhdistysten yhteiset myyjäiset, 
joissa kylän eri seuroilla oli myytävänä 
käsitöitä ja leivonnaisia ja monenlaista 
muuta tavaraa. Myöskin arpajaiset oli 
monella yhdistyksellä.

V irkistyspäivä
Joulun alla oli vielä seuratalolla eläke
läisten virkistyspäivä. Sielläkin esiintyi 
Ohkolan Tuomaskuoro, ja mukana oli 
myös Ohkolassakin lasten kerho-ohjaa
jana toiminut Marja-Leena "Mallu" Ko
ponen, joka esitti runoja.

Liisalle pidettiin virkistyspäivässä sa
manlainen pieni kiitostilaisuus kuin Martal
le aiemmin. Leaakin muistettiin lahjalla, 
kun hän on taas johtanut meitä ja järjes
tänyt monenlaisia asioita.

Joulukuussa virkistyspäivässä tarjot
tiin jouluateria, joten se oli tavallista mo
nipuolisempi kinkkuineen ja laatikoineen.

Ruokailun jälkeen Eija veti reippaan 
jumppatuokion, ja seurakunnan tervei
set toi Ulla Saksa. Arpajaiset tietysti pi
dettiin, ja sitten jo tulivatkin tontut ja 
jakoivat kaikille pienen lahjapaketin. Jo
kainen sai vielä joululehden mukaansa 
ja tilaisuus päätettiin torttukahveihin. 
Sen jälkeen olikin hyvä lähteä kotiin te
kemään viimeisiä jouluvalm isteluja ja 
odottamaan joulua.
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VIRKISTYSPÄIVÄ

Teksti: Raija Hannula
_ O hkolan 
D iakoniapiiri

Minulta kysyttiin, mikä se on se virkistyspäivä? Mitä siellä tehdään? Yritänpä hiukan 
valaista asiaa.

Ohkolan diakoniapiirihän järjestää elä
keläisille virkistyspäivän nimellä kulkevan 
tilaisuuden joka kuukauden kolmas kes
kiviikko syyskuun ja elokuun välillä, siis 
kahdeksan kertaa vuoden aikana.

Diakoniapiiriin kuuluu tällä hetkellä 
kymmenen naista. Miehiä on mukana 
seitsemän.

Järjestelytöitä riittää
Keskiviikkoaamuna kokoonnumme kello 
kahdeksan aikaan seuratalolle.

Miehet menevät salin puolelle, ja lait
tavat pöydät ja tuolit paikoilleen. Naiset 
menevät keittiöön, ja tarjottavasta ruo
asta riippuen alkavat ruoan valmistuk
sen. Useimmiten se alkaa perunoitten, 
sipulien, juuresten ja muiden kasvisten 
kuorimisella ja pilkkomisella.

Osa naisista alkaa kattamaan ja koris
telemaan pöytiä, joku keskittyy jälkiruo
kaan ja joku keittää välillä kahvitkin.

Ritva tekee taikinaa, joko pullaa, ries
kaa, sämpylää tai jotakin kahvin kanssa 
tarjottavaa. Satu on jo maanantaina käy
nyt laittamassa kaljan. Tietysti kauppa- 
reissukin on tehty jo aiemmin.

A amupäivä yhdessä
Kun miehet saavat salin kuntoon, he käy
vät kahvilla, ja menevät vähäksi aikaa 
kotiin.

Naisilla sen sijaan riittää puuhaa keit
tiössä ja muissa askareissa koko aamu
päiväksi. Aika kuluu rattoisasti, ja jokai
nen tekee oman osansa. Välillä tietysti 
juodaan kahvit ja selvitellään ajankoh
taiset asiat.

Kello 12 saapuu
Kaikki on kuitenkin aina valmista, kun 
kello lähestyy kahtatoista ja vierailijoita 
alkaa saapua.

Miehet kyydittävät niitä, jotka tarvit
sevat kyytiä. Useimmat tuovat tullessaan 
pienen paketin, ja näin saadaan voittoja 
arpajaisiin.

Virkistyspäivän aluksi Lea toivottaa 
vieraat tervetulleiksi. Poisnukkuneiden 
kyläläisten muistoksi sytytetään kynttilä ja 
pidetään pieni hartaushetki. Sitten lau
letaan ruokarukous " Nyt silmäin alla Jee
suksen" Tapanin säestyksellä. Sen jälkeen 
naiset kantavatkin ruoat pöytään ja ruo
kailu voi alkaa.

O hjelmaa on paljon
Ruokailun jälkeen on sitten ohjelman vuo
ro. Usein lauletaan yhdessä, sillä musiik
kiahan meiltä ei puutu, siitä pitää oma 
kanttorimme Tapani huolen.

Melkein joka kerta on joku vierailija 
kertomassa erilaisista asioista. Seura
kunnasta on melkein aina edustaja.

Eija pitää reippaan liikuntatuokion, ja 
verenpaineen mittauksessakin on mah
dollisuus käydä.

Keittiöporukka hoitaa ohjelman aika
na tiskit. Lea kertoo ajankohtaiset asiat, 
ja pidetään arpajaiset. Lopuksi vielä juo
daan hyvät kahvit. Sen jälkeen onkin hyvä 
lähteä kotimatkalle.

Iloinen tapahtuma
Iloisesta puheensorinasta päätellen ih
miset viihtyvät.

Onhan tämä hyvä paikka vanhemman 
väen tavata toisiaan, kun kylällä el enää 
ole kauppaa eikä pankkia tai postia, jois
sa ennen nähtiin muita kyläläisiä.

Kokouskutsu
Ohkolan uusjakokunnan yhteisten maiden osakkaiden 
sääntömääräinen kokous pidetään Nuorisoseuranta
lolla tiistaina 4.3.2008 klo 19.00 alkaen.
Kokouksessa päätetään sääntömääräisten asioiden li
säksi mm:
- Ohkolan pajarakennuksen (Öljymäen kohdalla) säi- 
lyttämisestä/purkamisesta;
- Myllypalstan myymisestä/vuokraamisesta;
- Öljymäen alueen maanomistusjärjestelyistä;
- Hyökänummen soranottoalueen maanomistusjärjes
telyistä.

Osuuslukujen ja äänioikeuden tarkistus kokouspaikalla 
klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa,
Toimitsijat

f
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M yytävänä
OMAKOTITALO OHKOLASTA
VUONNA 1 9 8 5  RAKENNETTU PUUTALO, 

Huoneistoala 9 5  m2
2  MH, OH, KEITTIÖ, TAKKAHUONE, PH, SAUNA, 

AUTOTALLI JA VARASTO. TONTTI 0 ,5  HA.

Koululle matkaa vain

PARISATAA METRIÄ.

Os. Kuoppamäenkuja 15.
170 OOO eur / Tee tarjous,
P. 0400 218 686 / Allonen.

UUSIA JAKAJAA ETSITÄÄN 
Kortistonkulmalle, Kivistönkulmalle ja 

O hkolan kyläraitille!
Lehdet jaetaan

VIISI KERTAA VUODESSA.

JOS OLET KIINNOSTUNUT, OTA YHTEYTTÄ

Heliin p. 040 763 8911.

J

V
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Teksti: Auli Teppinen OKA Teksti: Arja Ylitalo
Hyökäpartio

Talvella

TAPAHTUU
KeviTTOIMINTÄA

OKA:lla on paljon toimintaa tänäkin tal
vena.

Luistelukentän jäädytys aloitettiin 
hyvällä talkooporukalla tammikuun alus
sa, mutta m ittarilukem ien noustessa 
lämpöasteille, on jäädytys jouduttu luon
nollisesti keskeyttämään. Pakkasta ja 
kunnon talven alkamista odotetaan in
nokkaasti, jotta töitä päästään jatka
maan ja päästään aloittamaan luistelu- 
kausi.

Kylän hiihtokilpailujen ajankohtia 
ei ole uskallettu vielä päättää. Odotam
me ensin lumen tuloa, ja katsomme sit
ten, minkälaiseen kuntoon hiihtoladut 
saadaan. Ilmoitamme hiihtokilpailuista 
koulujen kautta, sekä lisäksi paikallisleh
tien järjestöpalstoilla. Seuratkaa siis leh- 
ti-ilmoituksia.

Jos saamme riittävästi lunta, hiihtola
dut tullaan ajamaan Ohkolan seuratalon 
valaistulle ladulle ja sieltä ajetaan kylän 
koulun takaa peltojen halki yhdyslatu 
Hyökännummelle. Kivistönkulmantien -  ja 
Eerola-Kortistontien välisellä metsäalu
eella kiertävä ns. kyläladulla on yhdessä 
kohdassa menossa metsänhakkuut. Hak
kuiden päätyttyä pystytään vasta totea
maan, saadaanko latu-uraa ko. lenkille 
tekemään tänä vuonna.

Yhteinen talviliikuntatapahtuma 
järjestetään sunnuntaina 9.3. klo 11-13 
yhdessä Ohkolan VPK:n ja Okan kanssa 
Palotallilla. Kuntoilijat voivat osallistua 
samalla ns. Marianpäivän tiepuolihiih- 
toon tai kävelyyn, eli kuntoilusuorituksia 
kirjataan Palotallilla samana ajankohta
na. Jos lumitilanne on hyvä, järjestetään 
tallin viereisellä pellolla sprintti -hiihto
kilpailut klo 11 alkaen. Kaikki palkitaan. 
Ohkolan VPK järjestää leikkimielisiä kil
pailuja ja tarjolla on buffetissa mehua 
ja makkaraa.

Ohkolan Okan verryttelypukua 
vielä tilattavissa. Ensimmäinen erä, yli 
70 pukua, toimitettiin tilaajille viime vuo
den lopulla. Koska nyt on tullut vielä kyse
lyjä, niin Okan verryttelypuvun toinen ti
lausmahdollisuus järjestetään siten, että 
tilaukset tulee tehdä 31.3.2008 men
nessä. Tilaukset ja tiedustelut eija.hyn- 
ninen@pp.inet.fi tai p. 050 593 9683.

Toiminta on lähtenyt tänä vuonna Hyökä- 
partiossa mukavasti käyntiin.

V ilu  Ketut
Villi Ketut on nyt täysilukuinen eli enään 
ei mahdu uusia sudenpentuja laumaan. 
Johtaja Arja "Qlive" Ylitalo.

Laiskiaiset
Laiskiaiset jatkavat toimintaansa ja hi
hittävät Ensimmäisen luokan keväällä, 
ennen Yrjön päivää. Johtajat Antti Tik
kanen ja Tuukka Koirikivi.

M u f r d o t

Muffinsit myös jatkavat toimintaansa ja 
hihittävät Ensimmäisen luokan kevääl
lä. Johtajat Sabrina Granberg ja Elisa 
Lindgren.

Eräeksyjistä M enninkäisiä
Eräeksyjät ovat nykyään Menninkäiset ja 
he ovat saaneet oman uuden innokkaan 
johtajan Essi Iivanaisen.

OKA:LLA JÄSEN KAMPPAN JA
S euran jäsenmäärä on ollut

VIIME VUOSINA HIEMAN LASKEVA JA 

NIINPÄ JÄSENHANKINTAA ON PÄÄ

TETTY TERÄVÖITTÄÄ. JÄSENMAKSUT 

ON PIDETTY KUITENKIN KOHTUULLISI

NA; HENKILÖJÄSEN 6  EUR JA PERHE-

JÄSEN 1 5  e u r . K ertyvistä  jä s en 

m a k s u is t a  MENEE SUURIN OSA KYLÄN 

OMAN VALAISTUN PURURADAN 

YLLÄPITOKULUKIN SEKÄ TALVEN 

LATUVERKOSTON HOITOKULUIHIN.

Siksi seura toivookin, että

KAIKKI JOTKA MM. HIIHTÄVÄT JA

KÄYTTÄVÄT TALVISTA LATU

VERKOSTOA, SAMALLA MYÖS 

TUKISIVAT SEURAN TOIMINTAA 

LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI.

O t a  YHTEYTTÄ SIHTEERI M lRJA

Koirikiveen, p. 0 5 0  3 4 7  1 0 8 7  /

KOIRI@SAUNALAHTI.FI

Uusi ryhmä
Uusi Seikkailijat ryhmä on aloittanut toi
mintansa tammikuussa. Ryhmällä ei ole 
vielä nimeä. Tämä on lippukunnan ensim
mäinen sekaseikkailija ryhmä, kaksi poi
kaa ja kolme tyttöä. Johtajat Iiro Konttila, 
Topi Mäntykoski ja Aleksi Ylitalo.

M onenlaista asiaa
Lippukunta on aina kouluttanut itse 
Seikkailijajohtajat ja muu koulutus tu
lee Uudenmaan partiopiiristä.

Haluan kiittää Kirsi Lindgreniä, joka on 
kahtena syksynä jaksanut hoitaa kar- 
kinmyynti projektia lippukunnan hyväksi. 
Muutakin apua olemme saaneet Kirsiltä 
esim. juhlien järjestämisissä, siivoami
sessa, jne. Oikein iso kiitos Kirsi!

Yrjön päivä on partiolaiselle iso päi
vä ritari Yrjön rohkeuden vuoksi. Ritari 
Yrjö on partiolaisten suojelusritari. Sil
loin jaetaan ansiomerkkejä, annetaan 
partiolupaus ja juhlan vuoksi syödään 
kakkua.

Arja "Olive" Ylitalo, Hyökäpartion Ipkj. 
p. 040 564 4053

f  \
Hyökännummen asukasyhdistys ry.

KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA 2 0 0 7  

ON 5  EUR.

Voit suorittaa sen tilille 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki

V
509230-28761, VIITE 233 )

f
T ue Hyökännummen 

vanhempaintoimikunnan

\

TOIMINTAA MAKSAMALLA HALUAMASI 

SUURUINEN KANNATUSMAKSU 

TOIMIKUNNAN TILILLE

5 0 9 2 3 0 -2 6 3 0 6 3 .

Kaikki rahat käytetään koulun

OPPILAIDEN HYVÄKSI.
v ______________ m _______________ r
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Teksti: Jaakko Ahokas
VPK

Estä sähköpälot

Turvavirikkejä kodin sähkölaitteiden käyttäjälle.

Tiesitkö, että sähkölaitteista aiheutuu 
vuosittain lähes 2000 tulipaloa joka vuo
si? Tämä on keskimäärin 4-5 tulipaloa 
jokaisena päivänä (ja yönä).

Onneksi Suomessa on asiaan paneu
duttu ja palon aiheuttajia on kartoitettu 
asiaa tuntevien tahojen toimesta. Hyvä 
asia on myös se, että aktiivisella valistus
työllä on sähköpalojen osuus kaikista 
paloista kääntynyt viime vuosina laskuun. 
Parasta asiassa on kuitenkin se, että voit 
omalla huolellisuudellasi vähentää mer
kittävästi sähkölaitteista aiheutuvaa tu
lipalon riskiä. Ohessa muutamia tär
keimpiä vinkkejä.

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ [PIDÄT ASUN
TOSI PALOVAROITTIMET KUNNOSSA!

Toimi näin,
jos sähkölaite kipinöi tai syttyy palamaan 
tai toimii muuten vain epätavallisesti.
1. Katkaise virta sähkölaitteesta mikäli 
mahdollista.
2. Pelasta paikalla olijat turvalliseen paik
kaan.
3. Hälytä apua.
MIETI JO ETUKÄTEEN MITÄ TEET, JOS
SÄHKÖLAITE SYTTYY PALAMAANI

L M rra e r  k u n n o s s a

Televisio on huoletettava, kun sen ää
neen tai kuvaan tulee häiriöitä, siitä tu
lee käryä, sen sisään on kaatunut tai jou
tunut vierasta ainetta. Television päälle 
ei saa laittaa kukkamaljakolta tai ilman
kiertoa haittaavia liinoja tms. Ilma-au
kot on syytä imuroida säännöllisesti. Väl
tä television kolhaisemista. Valmiusvirta 
on hyvä katkaista pois päältä yöksi tai 
kun olet poissa kotoa.

Pesukonetta pitää valvoa kun se on 
käynnissä. Nukkasihti on puhdistettava 
säännöllisesti. Pistotulppa on hyvä irrot
taa käytön jälkeen. Puhdistuta pölyynty
nyt sisusta silloin tällöin ammattilaisel
la.

Kylmälaite vaatii toimiakseen puh
taan lauhduttimen (takaritilä) ja hyvän 
ilmankierron. Jos kone käy jatkuvasti, on 
se merkki huollon tarpeesta.

Liesi, uuni, mikroaaltouuni ovat 
laitteita, jotka vaativat jatkuvaa valvon
taa. Pohjaan palanut ruoka on valitetta
van yleinen tulipalon tai hengitykselle 
vaarallisten palokaasujen aiheuttaja. 
Liesivahti on hyvä apuväline, jos vaara
na on lieden unohtaminen päälle.

Valaisimet on sijoitettava siten, että 
ne eivät ole lähellä palavaa materiaalia. 
Ne ovat myös syytä pitää myös puhtaina 
pölystä. Välkkyvät loisteputket kannattaa 
vaihtaa ylikuumenemisen vuoksi uusiin. 
Ole erityisen huolellinen halogeenivalaisi
mien kanssa.

Sähkökiukaat eivät sovellu missään 
nimessä pyykin kuivatukseen. Edes jälkiläm
mössä kuivattaminen ei ole turvallista.

Kodin piensähkölaitteet on vaihdet
tava, kun niissä ilmenee kipinöintiä tai 
muuten ylikuumenemista. Puhdista lei- 
vänpaahdin muruista, hiustenkuivain hius- 
tupoista jne.

Keskuspölynimuri, kuten tavalli
nenkin pölynimuri ylikuumenee helposti 
jos laiminlyöt suodattimen puhdistuksen.

Autonlämmitin, samoin kuin autosi 
sisätilanlämmitinkin voi väärin käytet
tynä aiheuttaa palovaaran. Märässä 
maassa makaavat jatkojohdot ovat HEN

GENVAARALLISIA. Kannattaa luottaa vain 
tarkoitukseen suunniteltuihin ja kunnos
sa oleviin autovarusteisiin.

Kaikkien lämmittimien kanssa on ol
tava tarkkana. Puhtaus ja riittävä ilman
kierto auttavat samoin kuin toimiva ter
mostaatti.

Lisätietoa löytyy
Tässä ei ehkä ollut aivan kaikkia turvalli- 
suusvinkkejä, mutta varmaankin ne tär
keimmät.

Lisää tietoa löytyy TUKES:in (Turva- 
tekniikan keskus) ja STEK:in (Sähkötur
vallisuuden edistämiskeskus) kotisivuilta.

Koneet oikeaan käyttöön
Olen ollut sähköalalla kolmekymmentä 
vuotta ja VPK:laisena suunnilleen saman 
verran.

Yksi hölmöimmistä näkemistäni hom
mista oli se joensuulainen ulkoilmakorjaa- 
ja, joka lämmitti työkalujaan talvipakka
sella leivänpaahtimessa. Meinasi palaa 
äijä, juuri korjattu Valiantti ja pressutalli.

Turvallista "talvea" ja alkukevättä kai
kille ja muistakaa myös tarvittaessa aut
taa tuntemianne ikäihmisiä arkipäivän 
vaarojen keskellä.
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Tekstit ja kuvat: Emilia Kärkkäinen ja Eija Hynninen Lukijan kynästä

O hkolalaisia nuoria

KANSAINVÄLISISSÄ KULTTUURI RIENNOISSA

Jamboreessa Englannissa

Viime vuosi oli partioliikkeen 100-vuotis 
juhlavuosi. Viime kesänä heinäkuun lo
pussa 27.7.-8.8.2007 pidettiin Englannis
sa juhlaleiri, 21. Maallmanjamboree.

Leiripaikkana oli Hylands ParkChelms- 
fordissa, joka sijaitsee noin 50 kilomet
riä Lontoosta koilliseen. Leirillä oli 42000 
osallistujaa noin 150 maasta ja suoma
laisia partiolaisia oli yli 1000. Leiriläiset 
olivat iältään 14-17 vuotiaita, ja sitä van
hemmat olivatkin erilaisissa työ- ja pal
velutehtävissä. Leirin teemana oli "One 
World, One Promise", joka kuvastaa esi
merkiksi partioliikkeen maailmanlaajuis
ta yhtenäisyyttä.

Hyökäpartiosta, joka on toinen Mänt- 
sälässä toimivista lippukunnista, lähti lei
rille kaksi partiolaista, Sabrina Granberg 
ja Emilia Kärkkäinen. Matka alkoi Hyvin
käältä 23.7., josta jatkoimme bussilla Tur
kuun ja laivalla Tukholmaan. Sieltä ajoim
me yötä myöten Lyypekkiin Saksaan, jos
sa vietimme ensimmäisen kaupunkipäi- 
vän. Matkaohjelma oli suunniteltu niin, että 
olimme päivät kaupungeissa ja yöt nukuim
me bussissa. Seuraava kaupunki oli Bel
gian Bryssel, josta jatkettiin kanaalin alta 
Eurotunnelia pitkin Englantiin Jamboreelle.

Saavuimme leirille 27.7., jolloin leiriy
dyimme. Seuraava päivä oli avajaispäivä. 
Aamulla oli viralliset ja Illalla epäviralli
semmat avajaiset. Seuraavat kolme päi

vää koostuivat erilaisista ohjelmapisteistä, 
joista mainittakoon esimerkiksi Terraville, 
jonne jokainen maa oli järjestänyt omaa 
ohjelmaa.

Koko leiri kokoontui aikaisin aamulla 1.8. 
katsomaan auringonnousua Scouting's 
Sunrise-tapahtumassa. Lounaan jälkeen 
oli alaleireissä Food Festifal, jossa ni
mensä mukaisesti oli ruokaa eri maista. 
Esimerkiksi merilevä oli hyvää, mutta 
haggista en uskaltatunut maistamaan. 
Illalla oli Gifts For Peace-konsertti, jota 
sade hieman pilasi.

Seuraavat viisi päivää olijalleen ohjel
mapisteissä kiertelyä. Leirin oudoin oh
jelma oli Starbusteli palvelutempaus lähi
alueella. Päädyimme rakentamaan termii
teille kotia. Se oli yllättävän rankkaa, 
mutta ihan hauskaa. Viimeisenä aamuna 
pääsin nostamaan osallistujamaiden lip
puja leiriportille. Sitten purimmekin lei
rin ja illalla oli päättäjäiset. Tunnelma oli 
haikea, kun hyvästeltiin uudet kaverit. Sit
ten alkoi paluumatka. Vietimme yhden päi
vän Lontoossa, yhden Kölnissä Saksassa 
ja yhden Kööpenhaminassa Tanskassa.

Matka oli todella mahtava. Koska 
kaikki ohjelmat olivat englanniksi, oli hie
noa huomata, että pärjäsin englannilla 
todella hyvin. Sieltä jäi paljon hyviä muis
toja sekä kavereita ympäri maailmaa, 
joista moneen pidän edelleen yhteyttä 
sähköpostitse ja kirjein.

E m paatin pumppu valloitti

Ohkolalaiset sisarukset Hillevi ( 24 v) ja 
Emma (18 v) Lehto kokivat riemukkaita 
ja unohtamattomia hetkiä musiikkihar
rastuksen parissa viime syksynä. Tytöt 
soittavat ja laulavat "Empaatin pumppu"- 
nlmisessä yhtyeessä, joka oli esiintymis
matkalla Saksassa 3.-8.11.2007.

Empaatin pumppuun kuluu 9 soitta
jaa ja laulajaa. Soittimina ovat piano, 
kitara, huuliharppu ja rummut. Ryhmä 
ha rjo ite le e  Keravalla Musiikkikeskus 
Empaatissa viikoittain.

Empaatti tuottaa erityislapsiin ja - 
nuorille suunnattua musiikkikasvatusta. 
Opetuksessa käytetään kuvionuottlmene- 
telmää, joka soveltuu loistavasti soitta
misen ensiaskeleiksi kaikille soittamises
ta kiinnostuneille. Kuvionuoteissa nuotti- 
informaatio merkitään konkreettisesti 
muotojen ja värien avulla. Konkreettisen 
merkintätavan ansiosta soittaminen on
nistuu välittömästi. Soittaja kokee onnis
tumisen iloa, syntyy into ja motivaatio 
soittamiseen.

Empaatin perustaja ja johtaja, musiik- 
kiterapeutti Marjariitta Lahtinen sekä 
Empaatin pumpun esiintymisohjelmiston 
harjoittanut muusikko Timo Tarkki saat
toivat ilolta hyvin sujuneesta kv-esiinty- 
mismatkasta; Ensimmäinen esiintyminen 
oli Hampurin merimieskirkossa. Toinen 
konsertti oli Stadenin lähellä eräässä per
heravintolassa. Kolmas keikka oli Sta
denin Besonderschulessa. Täällä 200- 
päinen yleisö aivan villiintyi siitä innos
tuksesta, taidosta ja riemusta, jonka 
Empaatin pumppu heidän päiväänsä toi. 
Ikimuistoisia hetkiä oli jakamassa myös 
joukko nuorten vanhempia huoltojouk
koina.

Hillevi kommentoi kansainvälistä esiin
tymiskokemustaan: "Kyllä pelotti ja jän
nitti esiintyä ja soittaa yleisön edessä."

Emma puolestaan totesi, että "Oli haus
ka katsoa pienten lasten ilmeitä esit
täessäni Peppi Pitkätossua. Sain heidät 
kaikki nauramaan."

Toivottavasti saamme joskus nähdä 
Empaatin pumpun esiintyvän myös omal
la kylällä!
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Teksti ja kuva: Kirsi Lindgren Lukijan kynästä

Pauli Vuori
K irjo itu ssa rja
Ohkola la is ista
jatkuu.

Moni HyökännummelBa liikkunut on kiinnittänyt huomiota Massey Ferguson 135 -merkkiseen 
traktoriin. Tässä haastattelussa kerrotaan miehestä tämän menopelin ratin takana.

Olen Pauli Vuori 81 v. Perheeseen kuu
luvat vaimo Tyyni sekä muualla asuvat 
tytär, kaksi lastenlasta ja kolme lasten- 
lastenlasta.

Kauan o let  o llu t
HYÖKÄNNIMMELA1NEN?
Olemme muuttaneet nykyiseen Pouta- 
lankujan taloon 1974. Sitä ennen asuim
me sairaalan rivitalossa ja Kellokosken 
puolella lääkärin talossa.

Olen maanviljelijän poika Halikosta. 
Valmistuimme vaimon kanssa molemmat 
1948 mielisairaanhoitajiksi, ja kun Oh
kolan sairaala rakennettiin 1961, muu
timme tänne.

M inkälainen on työhistoriasi?
Melko pian tänne muuton jälkeen pää
sin ulkotyönohjaajaksi, mitä virkaa hoi
din eläkeikään asti. Sairaalan potilaiden 
kanssa teimme kesäisin puistotöitä ja 
talvisin metsätöitä sairaalan metsässä.

Alkuvuosina autoimme myös Niemi
sen puutarhassa ja valmistimme käytä- 
välaattoja betonista. Myyntituloilla kä
vimme potilaiden kanssa muutamia ker
toja Tukholmassa ja Tallinnassa.

Ohkolan sairaalan puisto oli 60-luvul- 
la perunamaana, joten siinä riitti kuokki
mista. Nykyiset hopeapajut Kilakalta Kel
lokosken suuntaan ovat minun ja potilai
den istuttamat samoin sairaalan tien 
varrella olevat lehmukset. Sairaalan pi
halla olevassa kiviaidassa näkyy myös 
minun kädenjälkeni.

Kerro traktoristasi
Nykyinen Massey Ferguson 135 vm. 1966 
on Halikon huutokaupasta ostettu ja se 
on 4. traktorini.

Eläkkeelle jäätyäni halusin pitää it
seni pois jääkaapilta, joten sain luvan 
hakea Järvenpäästä ASVA Oy:Itä (nykyi
nen Ruukki) puisia pellinkuljetusalustoja. 
Olen puhdistanut ja pilkkonut lavat polt
topuiksi omaksi ja vähän toistenkin tar
peiksi. Sitä varten olen hankkinut trak
torin, ja kunto on säilynyt hyvänä.

E n tä  h arrastukset?
Aikaisem m in matkustelimme Tyynen 
kanssa, mutta tammikuussa 2003 Tene
riffan matkalla Tyyne sai aivoinfarktin. Hän 
joutui olemaan palkallisessa sairaalassa 
16 vuorokautta, minkä jälkeen paarikulje- 
tuksella pääsimme Suomeen. Puolen 
vuoden sairaalajakson jälkeen hänet 
kotiutettiin. Kotona on tehty muutostöitä, 
mm. porrashissi helpottaa omaishoitajan 
arkea. Mutta puu- ja puutarhateille jää 
vielä jonkun verran aikaa.

Elämänohjeita?
No ainakin vakuutukset kannattaa olla 
kunnossa. Paarikuljetus Teneriffalta vei 
10 henkilön palkat. Mutta vuonna 2009 
juhlitaan sitten 60-vuotishääpäivää.

H yö kän n um m i nyt
Peltomaisemat ovat muuttuneet, mutta 
hyvä kun on tullut asukkaita lisää. Van
hoja tuttuja on enää vain niin vähän.

Kiitokset Tyyni ja Pauli Vuorelle ja voi
mia tuleville vuosille!
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Vuoden 2008 lehdet ilmestyvät seuraavasti:

2. numero: toukokuu (aineisto toimitettava 15.04.2008 mennessä)
3. numero: elokuu (aineisto toimitettava 15.07.2008 mennessä)
4. numero: lokakuu (aineisto toimitettava 15.09.2008 mennessä)

Sähköpostiosoite:
ohkolansanomat@gmaii.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: jakajaa etsitään 
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010 
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234 
Keravanjärventie kylältä Hankotielle: Reetta Ekström 
p. 040 753 2224
Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): Reetta Ekström (ks. edellä) 
Kannisto ja Vanha Pirjola: Minna Linna p. 050 561 1779 
Kortistonkulma 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 ja Arja Ylitalo 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

Kellokosken Sivuapteekki
arkisin klo 9.30 - 17 

lauantaisin syyskuu - toukokuu, 
M© 10 - 13 

puh» 09- 284 511 
Tervetuloa!

T uemme 
Ohkolan

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

VERITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

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

Talomyynti:
Ari Kivi v irta
J ä r n e fe lt in k a tu  11
04400 Järvenpää
a r i . k i v i v i rta@ pi ani a t a i o . f  i
P. 040 840 3069

PLUS-runko ZUO mm 
SEINÄN U-ARVO 0,166 
SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi

TALO- JA  HUVILÄMYYNT1
Kastelli-kauppias 
Tapio Rantanen 

psiili. 040 767 2942 
tapio.rantanen@kastelli.fi ^

KASTELLI £*!
JÄRKEVIN TAPA  T E H D Ä  K O T I

Järvenpään

LUKKO
Alhotie 14 Keskustie 8
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä
puh 020 743 7560 puh 020 743 7567

Päivystys 040 536 8000 jiM li
www.jarvenpaaniukfcQ.fi

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

'Rosenqyistin MonitoimipaCveCu A y

14

mailto:ohkolansanomat@gmaii.com
mailto:mantsala@kiinteistomaaiima.fi
http://www.kiinteistomaailma.fi
mailto:kari.peussa@msoynet.com
http://www.planiatalo.fi
mailto:tapio.rantanen@kastelli.fi
http://www.jarvenpaaniukfcQ.fi


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 Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto va lm iska luste ille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

L eliönIa
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

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

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 

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 Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YM S

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959

Koski kello Oy
0 4 3 0 0  kellokoski

p u i l  (09) 284 570

XeCCo-ja kuCta-atan sekä [alyätavaroicCen erikois fiik? 
Luotamme [aatuun
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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

Lääkäripalvelun
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 ma - pe klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

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

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

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

K U K K A TA LO
Alhntic 0 . 04430' Janienpa«. 06-3787070, Puhietorrom art, S-30, to 8-19, sh.B-1B

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

*Vanha Valtatie 197 

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

Myös lahjatavaraa ja  sidontapllvelut

S t

Timl  Mira Tuila

%

*  Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta

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

M

■ ' l

Hieronta Niskanaukkeli
Hieroja
Janne Junnilainen 
Juholantie 95, Halkia 
Pihlajatie 2, Haarajoki 
p. 040 719 4594 
janne.junnilainen@pp.inet.fi

Tarja Warís
SKY-Kosmetologt “ parturi-kampaaja 
maskeeraaja » LCN-kyns¡muotoilija

puh. 044 297 7012 
__________________ www.spoilme.fi

H errvxoratahierontaa 
Reiki hoitoa
Intialaista päähieronta a
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Satu Haakanen 

040 531 6681 
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

A  istfsvfn st ly ö  ¿dL

P A K T 8 R I - K A M 7 A A M 0  j ä r v e n p ä ä  ’

Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
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La 8-14
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