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P ä ä kir jo itu s

Ote ensimmäisen kyläiehoem

PÄÄKIRJOITUKSESTA

L ö i, NIIN TIEDÄT ENEMMÄN 
JA LUULET VÄHEMMÄN

"Kädessäsi oleva lehtinen on ensimmäinen Ohkolan ja Hyökännummen oma tiedotuslehti, 
joka jaetaan joka talouteen Ohkolan ja Hyökännummen alueella, jotta tietäisimme enem
män ja luulisimme vähemmän!

Lehden tekeminen sai alkunsa keväällä 1998, kun Mäntsälän kunnan "Eletään Kimpassa" 
- projektiin liittyen mietimme asioita Ohkolan näkövinkkelistä. Ohkolan ja Hyökännummen eri 
yhdistysten ja seurojen edustajat kutsuttiin koolle. Tärkeimpinä asioina pidimme lasten ja 
nuorten toimintamahdollisuuksien parantamista sekä tiedonkulun tehostamista. Valitsimme 
toimikunnan tekemään kylälehteä ja tässä se nyt on!

Tässä lehden ensimmäisessä numerossa Ohkolan ja Hyökännummen yhdistykset ja seu
rat esittelevät toimintaansa. Toivomme, että lehdestä on iloa ja hyötyä kalkille; lehden väli
tyksellä voi seurata asuinalueen tapahtumia ja jokaisen oman innostuksen mukaan osallis
tua itseään kiinnostaviin asioihin ja tapahtumiin. Tiedotamme mm. talkoista, jotta yhteistyöl
lä voimme rakentaa meille entistäkin paremman kotikylän. Toivomme lehden tuovan suunni
telmallisuutta seuratoimintoihin, estää päällekkäisyydet ja kanavan kertoa ajankohtaisista 
asioista. Lehden palstalla voi ottaa kantaa tai vaikkapa kertoa vitsin.

Tarjoamme edullista palstatilaa, jos sinulla on ostettavaa, myytävää tai jokin muu Ilmoi
tus. Lehden takasivusta toivomme saavamme mahdollisimman kattavan Ohkolan ja 
Hyökännummen palveluhakemiston, joten yrittäjät - varatkaapa Ilmoitustilaa!

Ohkolan koululaisilla on mahdollisuus saada käyttöönsä palstatilaa lehdestä, esim. oppi
laiden kirjoituksille.

Lehden toimituskunta koostuu eri seurojen toimeliaista jäsenistä. Jos olet kiinnostunut 
lehden tekemisestä ja tietotekniikasta, ota yhteyttä lehdenlaatijoihin. Lehden toimittaminen 
ja taittaminen voisi toimia omana opintokerhona."

Selailimme kansiota, jossa on aarteena numerojärjestyksessä kaikki kymmenen vuoden ai
kana Ilmestyneet kylälehdet. Totesimme, että kylälehden pääkirjoituksen sanoma ei ole kym
menessä vuodessa muuttunut miksikään. Hyvä niin, koska juuri tuohon tarpeeseen lehti pe
rustettiin.

Paljon on asioita kymmenessä vuodessa tapahtunut ja hyviä kirjoituksia on lehtiin kirjoi
tettu. Paljon on tullut muutosta yhteiskunnan toimintaan, tiedon välittämiseen ja näin myös 
kylälehden tekemiseen.

Kylälehti kätkee sisälleen merkittävän annoksen aikamme historiaa. 10 vuotta sitten eurot 
olivat markkoja. Hyökännummessa ei ollut koulua. Kännykät ja sähköpostit olivat harvinaisia. 
Digikameroita ei ollut. Oikovedokset laadittiin leikkaa-liimaa -tekniikalla. Taittotyötä kokoon
nuttiin tekemään sellaiseen kotiin, missä oli toimiva tietokone. Kylälehtihankkeen myötä saa
tiin hankittua tietokone, skannaus/ kopiokone sekä raivattua toimistotila nuorisoseurantalolle. 
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa organisoitiin kirjoittajapiiri. Pian myös taittotekniikka 
kehittyi, kun saimme koulutuksen taitto-ohjelmaan. Graafisen ilmeen lehdelle loi Tarja Vai- 
nio-Kohonen. Painotalona palveli ansiokkaasti Sumiloffset Kanteleen kylästä.

Vanhojen kylälehden selailu on antoisaa. Ehkä usealla kyläläisellä onkin lehtiä tallella 
vuosien varrelta. Lehden tulevaisuus on meidän kyläläisten innostuksen ja vastuullisten teki
jöiden varassa.

Lehden tekeminen on innostava, opettavainen ja monipuolinen harrastus. Suosittelemme!

Onnea kylälehden seuraavalle vuosikymmenelle!

Toivottavat lehden alkuun saattaneet;
Eija Hynninen, Irene Saalamo, Matti Karmaa ja Tarja Tallberg



T a p a h t u h a k a l i ^ t e r i

O h k o la n  D ia k o n ia “ ja
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Ohkolan kesäseurat
su 17,8. klo 15 Hyökännummen kerhota
lossa, Tasalantie 2. Lähetyksen merkeis
sä.

Eläkeläisten Virkistyspäivät
ke 17.9., 15.10., 19.11. ja 17.12. klo 12- 
15 Ohkolan nuorisoseurantalolla, Ohko- 
lantie 555.
Ruoka ja kahvi 6 eur. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen p. (09) 688 9240.

Puuroaamiaiset
ke 3.9., 1.10. ja 5.11 klo 9.30 Hyökän
nummen kerhotalossa, Tasalantie 2.

Virsilauluiilat
to 25.9. klo 18.30 Pirkko ja Sven-Olof 
VVesterlundilla, Ohkolantie 200. 
to 30.10. klo 18.30 Liisa ja Olli Hannu
lalla, Hyökännummentie 22.

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
la 13.12. nuorisoseurantalolla 
joululaulut alkaen klo 15 ja myyjäiset klo 
16.

Kyytiä tarvitsevat, soittakaa p. (019) 
6889156 / 0400 988878 / Kotiluoto 
Tervetuloa.

**

O h k o la n  N u o r is o s e u r a  r y

Kuvataidekerho ja akvarellimaalaus
Torstaisin 4.9.-27.11. Ohkolan seuratalo 
klo 16.30-18.30 kuvataidekerho lapsille 
ja nuorille,
klo 18.45-20.15 akvarellimaalausta ai
kuisille.
Kuvataidekerho syyslukukaudella ja akva- 
rellimaalauskurssi 60 euroa. Ilmoittautu
minen 20.8. klo 18-20 ja 21.8. klo 18-19 
seuratalolla

Perhekerho aikaa?
To 4.9. klo 9 alkaen starttaa yhteinen 
kerho vanhemmille ja lapsille seuratalolla. 
Ohjelma on vapaata ja tarkoituksena on, 
että lapset saavat leikkiä ja aikuiset kes
kustella yhteisessä tuokiossa. Mukaan voi 
tulla siihen aikaan, kun se omaan aika
tauluun sopii. Jatkossa kerho kokoontuu 
aina torstaisin klo 9 -1 2 . Omat eväät mu
kaan!
Tervetuloa uudet ja vanhat kyläläiset; 
tehdään kerhosta sellainen missä viihdy
tään!
Lisätietoja: Taija Eerola 040 739 7661 ja 
Essi Malmberg 044 509 4485

Lastenta rvikekirppis
La 15.11. klo 10 -1 4  Ohkolan seuratalolla. 
(Myyjät klo 9.)
Pöytäva ra ukset ja lisätietoa: Perheker
hossa 25.9. ja siitä lähtien sähköpostilla 
taija.eerola@hotmail.com.
Pöytähinnat: Ohkolan nuorisoseuran jä 
senet 5 euroa ja muut 10 euroa.

OKA:N JÄSENEKSI 
J ä s e n m a k s u t  o n  p id e t t y  k o h 

t u u l l i s i n a ;  HENKILÖJÄSEN 6  EUR JA 

PERHEJÄSEN 1 5  EUR. KERTYVISTÄ  

JÄSENMAKSUISTA MENEE SUURIN OSA 

KYLÄN OMAN VALAISTUN PURURADAN 

Y LLÄ P IT O K U LU K IN  SEKÄ TALVEN 

LATUVERKOSTON HOITOKULUIH IN.

S e u r a  t o iv o o k i n ,  e t t ä  k a i k k i

JOTKA MM. HIIHTÄVÄT JA KÄYTTÄ

VÄT TA LVISTA  LATUVERKOSTOA, 

SAMALLA MYÖS TUKISIVAT SEURAN  

TOIMINTAA LIITTYM ÄLLÄ JÄ SEN EK SI.

O t a  y h t e y t t ä  s i h t e e r i  M i r j a  

K o ir ik iv e e n ,  p . 0 5 0  3 4 7  1 0 8 7  /

K O IR I@ SA U N A LA H TI.FI

H YÖ K Ä PA R TIO LTA  SAATAVISSA  

TAASEN H ERKULLISIA  KAKKUTUKUN  

TO FFEITA , M AKEISIA JA KEKSEJÄ.

T i e d u s t e l u t :

u .  A r ja  Y l it a l o  p . 0 4 0  5 6 4  4 0 5 3  

K i r s i  L in d g r e n  p . 0 4 0  5 2 4  8 8 6 2

( N

Y ksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta
K y l ä l ä i s i l l e  i l m a in e n  O h k o l a n  k y l ä s a n o m a t  j a e t a a n  v i i s i  k e r t a a  v u o d e s s a  O h k o l a a n  j a  H y ö k ä n n u m m e l l e . 

O l e t k o  k iin n o s t u n u t  k ir jo it t a m a a n  ju t t u ja  t a i  v a lo k u v a a m a a n ?
O t a  YHTEYTTÄ YH D ISTYKSIIM M E, JOTKA MIELELLÄÄN OTTAVAT VASTAAN UUSIA IH M ISIÄ .

O l e t k o  KIINNOSTUNUT OPPIMAAN UUTTA JA TAITTAMAAN LEHTEÄ?
O t a  YHTEYTTÄ TAITTAJAAMME P. 0 4 0  4 1 5  8 9 6 5 ,  JOKA MIELELLÄÄN OPASTAA SINUT ALKUUN.

O l e t k o  KIINNOSTUNUT YHDISTÄMÄÄN HUVIN JA HYÖDYN?
O t a  y h t e y t t ä  p ä ä t o im it t a j a a m m e  p . 0 4 0  7 0 7  7 3 2 9 ,

JOKA KERTOO KYLÄLEHDEN JAKAMISESTA ESIM ERKIKSI LENKIN YHTEYDESSÄ.

J a k a j i a  VAILLA OLEVAT ALUEET OVAT TÄLLÄ h e t k e l l ä : 

K o r t is t o n k u l m a - K iv is t ö n k u l m a ,  V a n h a p ir j o l a n t i e ,  K a n n is t o n t ie  j a  S a v ip a k k a .

V________________________________________________________________________ ________________ /
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R a l l ia
■ ■

OlJYMÄE
Melkoinen ralli pyörii Öljymäellä elokuun 
puoliväliin saakka. Kyse ei ole kuitenkaan 
moottoriurheilutapahtumasta vaan ratki
riemukkaasta sarjasta tapahtumia, joka 
on tämänkesäinen Ohkolan teatterin fars
si Akkaralli.

Varsin perinteisen farssin juoni pyörii 
ihmissuhteissa tai paremminkin niiden 
puutteessa. Mies tarvitsee naisen ja yht
äkkiä niitä on jo liikaakin. Juoni on ikiai
kainen, mutta näytelmän käsikirjoitukses
sa ja toteutuksessa on nykyaikainen ote 
kontaktipalveluineen, kännyköineen ja vi- 
rolaisvaikutteineen.

Näytelmän ehdottomat pelastajat ovat 
kuitenkin ammattimaisella otteella näyt
tämöllä operoivat kokeneet näyttelijät. 
Tyylilajin vaikeus onkin siinä, että ohjaa
ja saa porukasta irti juuri osiin sopivaa 
näyttelemistä ja se ei kaikilta onnistu. 
Vaikka farssi näyttää päällisin puolin hel
polta rumarillumareilta, tarvitaan onnis
tuneisiin roolisuorituksiin ja kokonaisuu
den hallintaan kosolti taitoa.

H a r m ito n ta  h auskaa
Kesäteatterikappaleen pitää olla hauska 
ja viihdyttävä. Kesällä ihmiset ovat va
paalla ja etsivät harmitonta viihdettä. Ei 
varmaankaan jakseta syventyä kovin sy
välliseen ja vakavaan viihteeseen vaan 
otetaan rennosti. Akka rallin huumori on 
harmitonta jossa ei sorruta juopotteluun

eikä alapäähuumoriin, jotka valitettavan 
usein ovat "rimanalitushauskaa". Katso
jia voi naurattaa monilla muillakin tavoilla.

S u o sittu  näytelm ä
Lehtitietojen mukaan jokloislaisen Heikki 
Luoman vuonna 1996 valmistunut näy
telmä on hänen suosituin luomuksensa, 
jota on esitetty noin 80 kesäteatterissa 
ympäri Suomen.

Luoma on kirjoittanut varsinkin tele
visiolle useita maalaiskomedioita kuten 
Peräkamarinpojat, Turvetta ja  timantte
ja  sekä tänä kesänä ensiesityksensä saa
nut Taistelevat koppelot, joka on erään
lainen jatko-osa Akkarallille. Tällä hetkellä 
YLE2 kuvaa Luoman kirjoittamaa Pirun- 
pe/to-näytelmän jaksoja Tampereella ja 
lähiympäristössä.

O h jaa ja n  y l l ä r i
Tämän kirjoittaja ei ole teatterikriitikko, 
mutta selvää on, että loistavan roolityön 
tekevät kalkki näyttelijät. Katsojaa kuiten
kin hiukan askarruttaa Ari Lehdon näyt- 
telemän Suvi Kesäsen osuus näytelmäs
sä. Ohjaajan yllärinä oleva mies naisen 
roolissa ei oikein aukea. Ajatus on sinän
sä hauska ja tuo yllätystä.

Rooleissa näyttelevät Tommi Nurmi- 
laine Veijo Hurmalaista, Helena Parta
nen tämän äitiä Berttaa, Tanja Lund- 
sten Toistuvan Ulpua, Sirkku Vainio

maatalouslomittaja Tuulia Kekäläistä ja 
Sari Hämäläinen Cunilla Kuikansalo- 
Hyyppölänniemeä. Muissa rooleissa ovat 
Kari Suuronen taksikuski Heikki Merta- 
sena sekä Olli Hannula Mertasen veljenä 
ja Vello Kuusimäenä.

Ohjaus on Markku Hyvösen ja ääni- 
tekniikasta vastaa Kari Turunen. Lavas
tus ja puvustus ovat työryhmän ja Sari 
Hämäläisen ja Sirkku Vainion käsialaa. 
Näytelmän assistenttina toimii Tanja 
Lundsten.

Tätä kirjoitettaessa (28.7.) katsojia 
on käynyt yli 1700.

K esätea tterin  kehittäm inen  
jatkuu
Huolimatta siitä, että Öljymäen palvelu
tasoa on parannettu huomattavasti viime 
vuosina toiveissa on vielä, että ensi ke
sänä voitaisi seurata näytelmää katetusta 
katsomosta. Vaikka kesäteatteriin kesä- 
sade kuuluukin saumattomasti, olisi kui
tenkin parempi, ettei sateenvarjoja tai -  
takkeja tarvittaisi.

Nuorisoseura selvittää katosasiaa ja 
kerää tietoja erilaisista ratkaisuista. Mo
nilla kesäteattereilla on jo katos ja sel
vää on, että se lisää viihtyvyyttä. Kysees
sä on kuitenkin suururakka, joka vaatii 
myös varoja. Erilaiset yhteiskunnan ra
hoitusmahdollisuudet selvitetään.
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Lasten kuvataideleirit
MENESTYS

Suuri tulijajoukkko yllätti positiivisesti las
ten kuvataideleirien järjestäjät. Leirien 
vetäjä Ja a n a  N ykänen oli aloittanut 
suunnittelun jo aikaisin keväällä ja leirit 
järjestettiin kesäkuun ensimmäisellä vii
kolla Ohkolassa ja toisella Arolassa.

Ohkolan seuratalon leiri keräsi 17 kou
luikäistä ilmoittautunutta lähinnä kylästä, 
mutta kaukaisin osanottaja oli Kuopiosta 
saakka. Tyttövaltaisessa joukossa oli kol
me poikaa.

-  Leirin aihepiiri liikkui kesäisissä tun
nelmissa, kertoo Jaana Nykänen.

-  Aiheita toteutettiin kokeillen eri tek
niikoita ja välineitä. Kesäiset kukat, lin
nut ja perhoset saivat kuvallisen muodon 
innokaiden leiriläisten luovassa käsittelys
sä. Olipa aiheena myös muinaisen Egyptin 
rikas kuvamaailma hieroglyfeineen ja eri
laisine hahmoineen. Lasten mielikuvitus
maailma on tunnetusti rajaton, joten mitä 
moninaisimpia taideteoksia syntyi, luon
nehtii Nykänen.

Leirillä oli myös erilaisia teemoja päi
vittäin. Aiheiden myötä käytiin läpi ikään

joukossa yksi poikakin. Leirin teemat oli
vat muuten samoja, mutta ulkoilua har
rastettiin ruokailun jälkeen enemmän.

-  Oli helpompaa järjestää ulkoilua 
enemmän pienemmälle joukolle, huokaa 
Jaana.

-  Lapset olivat todella innostuneita 
myös täällä.

Monet vanhemmat toivoivat leirejä 
myös ensi kesäksi, koska kouluissa on 
valitettavasti vähennetty kuvataideaineita. 
Näille leireille on selvästi tilausta.

Kuvataideleirin
satoa.

kuin huomaamatta kuvataiteen keskeisiä 
oppeja kuten värioppia, sommittelutaitoa 
ja luonnostelun merkitystä.

Vaikka aiheita oli runsaasti, oli tarkoi
tus että jokainen sai tehdä työtä omaan 
tahtiinsa. Nopeammat saivat aiheeseen 
liittyviä välitöitä.

A rolan kerhotalolla
MYÖS VILSKETTÄ
Toisella viikolla Arolaan kokoontui samois
sa merkeissä kymmenen tyttöä ja olipa

Kaikkien mielestä 
leirillä oli mukavaa.
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S irkus S iriu s  lukujärjestys syksy 2008 T eatteri kesä 2009

Sirkus on harrastus, johon esiintyminen 
kuuluu olennaisena osana.

Numeroita harjoitellaan aktiivisesti 
keväällä ja säännöllinen harjoituksissa 
käyminen on esiintymisen edellytys. Van
hempien apua tarvitaan keikoille kuljet
taessa. Tarkoitus on, että kaikki esiinty
vät kevätnäytöksissä.

Siriuksen kevätnäytökset 2009 ovat pe 
22.-24.5. ja kenraaliharjoitus to 21.5.

M a a n a n t a i
klo 17-18 Ohkolan koulu, Pikku Sirkus al
keet 1, Opettajat: Irja Hemmilä ja Silja 
Roos
klo 18-19 Ohkolan koulu, Pikku Sirkus jat
ko 1, Opettajat: Jutta Mannerkoski, Jenna 
Latva-Hirvelä ja Netta Savela 
klo 17.30-18.30 Hyökännummen kuolu, 
poikaryhmä jatko 2, Heikki Leppävuori 
klo 18.30-20 Hyökännummen koulu, jat
ko 2, Heikki Leppävuori

T i i s t a i ,  s e u r a t a l o
klo 17-18 ilma-akrobatia jatko, Lionel 
Lejeune
klo 18-19 akrobatia, Lionel Lejeune 
klo 19-20 akrobatia, Lionel Lejeune

K e s k iv iik k o ,  s e u r a t a lo
klo 18-20 tasapainoilu, Heikki Leppävuori

T o r s t a i
klo 17-18, Ohkolan koulu, ilma-akrobatia 
jatko, Lionel Lejeune 
klo 18-19 Hyökännummen koulu, akroba
tia jatko, Lionel Lejeune 
klo 19-20, Hyökännummen koulu, akroba
tia jatko, Lionel Lejeune

L a u a n t a i,  O h k o la n  k o u lu
klo 10-11, 1/2  salia, 1-pyöräilyn alkeet, Jo
hanna Kohonen
klo 10-11, V2 salia, 1-pyöräilyn jatko, Heik
ki Leppävuori
klo 11-12 Pikku sirkus akrobatia, Heikki 
Leppävuori/Teemu Öhman 
klo 12-13 festaripyramidi/esiintyvä pyra
midi, Heikki Leppävuori/Teemu Öhman 
klo 13-14 jongleeraus Teemu Öhman 
tasapainoilu Heikki Leppävuori

S u n n u n ta i,  O hkolan  ko u lu
klo 14-16 esiintymistaito ym. vaihtuva, 
keväällä

Lukukausi
Syyslukukausi 1.9.-13.12. 
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2009 ja päät
tyy 21.-24.5.2009 viikonlopun aikana pi
dettäviin näytöksiin Ohkolan seuratalon 
pihaan pystytetyssä sirkusteltassa.

S ir k u s  S ir iu s  h in n a t
Maksu on lukukausittain, kevätlukukauden 
lasku postitetaan kotiin.
Pikku Sirkus (6-11 -vuotiaat) 1 krt/vk70 
eur/lukukausi, 2 krt/vk 85 eur/lukukausi 
Nuorisosirkus (11-15 -vuotiaat) 1 krt/vk 
80 eur/lukukausi, 2 krt/vk 120 eur/luku
kausi, 3 krt/vk 135 eur/lukukausi. 
Sisarale 10 eur.
Esiintyvät keikkailijat 115 eur/lukukausi, 
rajaton tuntimäärä. Keikkaryhmään kuu
luvilta edistyneiltä edellytetään sitoutu
mista harjoitteluun ja esiintymiseen.

Edistyneiden tulee käydä vähintään 
kahtena päivänä viikossa ja akrobatiatun- 
tien lisäksi tulee valita oman lajin tunte
ja. Edistyneiltä/esiintyviltä vaaditaan eri
tyisen hyvää ryhmätyötaitoa, oma-aloit
teista harjoittelua, ahkeraa ohjelmanu- 
meroiden harjoittelua, motivaatiota ja 
mahdollisuuksia keikkailla.

Edistyneiden tunteja ovat:
T i i s t a i ,  s e u r a t a l o
klo 17-20 (kts. edellä)

K e s k iv i ik k o ,  s e u r a t a lo
klo 18-20 (kts. edellä)

T o r s t a i
klo 17-20 (kts. edellä)

L a u a n t a i,  O h k o la n  k o u lu
klo 12-14 (kts. edellä)

Y h t e y s t ie d o t  ja  l is ä t ie d o t
sirkus@ohkolannuorisoseura.fi, 
www. ohkolannuorisoseura. fi 
Anu Leppävuori 040 575 3563 (iltaisin), 
Karita Laisi 050 357 7243 (iltaisin)

I lm oittautum in en  k er h o ih in
20.8. klo 18-20 ja 21.8. klo 18-19. Nuo
ret sirkuslaiset ilmoittautuvat 20.8. klo 
19-20. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan 
puhelimessa.

Ohkolan teatteri yhteistyössä Järvenpään 
teatterin kanssa esittää vuonna 2009 
Öljymäen kesäteatterissa Väinö Linnan 
Täällä pohjantähden alla suurteoksen.

Ohjaaja Samuli Reunanen pitää 
kurssimuotoisen tutustumisen näytteli
jöihin la 6.9. klo 10 -  14. Kurssi on ilmai
nen ja tarkoitettu kaikille Nuorisoseuran 
ja Järvenpään teatterin näyttelijöille sekä 
aikuisille ja lapsille. Kurssille voit osallis
tua, vaikka et vielä tietäisi pystytkö sitou
tumaan kesään 2009. Näyttelijävalinnat 
tehdään kurssille osallistujien pohjalta.

Ilmottautumiset elokuun loppuun men
nessä ja lisätiedot: Tanja Lundsten p. 040 
7077329 tai tanjalundsten@gmail.com.

Ü0LKKYMESTARI 2008

Tänä vuonna Ohkolan Mölkkymestaruus 
ratkaistiin jo kymmenennen kerran.

Ohkolan Mölkkymestaruudesta pelat
tiin 11. kesäkuuta seuratalolla. Koko päi
vä oli hyvin sateinen, mikä ehkä karsi 
osallistujia. Sade kuitenkin loppui juuri 
kisan alkaessa, joten 9 aikuisten sarjan 
ja 5 lasten sarjan pelaajaa pääsivät kuin 
pääsivätkin pelaamaan poutasäässä.

Aikuisten sarjan finaaliin tiensä sel
vittivät Sari Hämäläinen, Anne Latosten- 
maa, Joona Latostenmaa ja Heikki Lep
pävuori. Ohkolan Mölkkymestariksi 2008 
pelasi tarkoin heitoin Heikki Leppävuori. 
Lasten sarjassa voiton vei Heidi Lindell, 
toiseksi sijoittui Teemu Latostenmaa ja 
kolmanneksi Titta Savela.

O h k o la n  M ö lk k y m e s t a r t t
1999 Lauri Eerola
2000 Eija-Leena Hynninen
2001 Petri Linna
2002 Sari Hämäläinen
2003 Jouni Allonen
2004 Seppo Savela
2005 Sari Hämäläinen
2006 Sari Hämäläinen
2007 Tommi Latostenmaa
2008 Heikki Leppävuori
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Teksti: Tarleena Punta O hkolan

ms
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI

SlRKOSLEIRI ALAVUDELLA

Sirkus Sirius teki esiintymis- ja leirimatkan Alavudelle 21.7. - 27.7.2008.

Maanantai aamuna 21.7. lähdimme kohti 
Alavusta Ohkolan nuorisoseura talolta. 
Matka sujui rattoisasti yhden pysähdyk
sen voimalla.

Majoitus perillä Alavudella oli Kirkko- 
männikön ala-asteella. Kerkesimme vie
dä vain tavarat sisälle, kun jo lähdimme 
syömään seurakuntakeskukseen, jossa 
ruokailut järjestettiin. Aamupalat ja ilta
palat valmistettiin yläasteella.

Syönnin jälkeen oli ensimmäinen tun
ti, jonka aikana sattuikin ensimmäinen louk
kaantuminen. Käsi murtui ja kipsi haittasi 
loppuleirin opetukseen osallistumista.

Sirkusleiri oli pääasiassa viikkoleiri, 
mutta paikalliset pienemmät lapset oli
vat siellä vain päiväleirillä. Joka ilta hil
jaisuus oli pienemmillä klo 22 ja isommilla 
klo 23.

Tunnit tapahtuivat pääasiassa Kunto- 
lutralla (jongleeraus, tasapainoilu, akro- 
batia/pariakrobatia/pyramidi, tanssi). 
Myös koululla oli osa tunneista (ilma-akro 
ja Spelien alettua myös muitakin).

Opettajinamme toimivat: Jukka Junt
ti, Sakari Männistö, Mette Ylikorva, 
G-OeSilski Leppävuori ja venäläinen Ro
man. Päiväleirin ohjaajina toimivat taas: 
Anu Leppävuori, Johanna Kohonen, 
Anni Pietala, Silja Roos ja Inka Laisi. 
Tunnit ja opettajat olivat loistavia ja opim
me paljon uutta!

Ilmoitustaululle sai laittaa hyviä uuti
sia ja muita kivoja asioita. Viikon loput
tua taulu oli täynnä uutisia.

Tiistaina illalla oli Tasaus- ja sirkus- 
kulkue halki Alavuden paikalliseen kaup
paan. Koko matkan tihutti vettä, mutta 
meitä leiriläisiä se ei haitannut! Kaupas
sa oli pienimuotoinen esitys. Matka oli 
lyhyt, mutta puujaloilla koko matkan kul
keminen oli hieman uuvuttava, joten vain 
yksipyöräilijät ja kävelijät menivät pidem
pää reittiä takaisin koululle.

Keskiviikkona meillä oli kenraali esi
tys sirkusteltassa, joka sijaitsi Spelien 
keskipisteessä. Kenraalia oli katsomassa 
muut leiriläiset ja opettajat.

Torstaina oli sitten ensi-ilta. Esitykses
sä tapahtui toinen loukkaantuminen, joka 
johti taas terveyskeskus käyntiin. Tors
taina alkoivat myös Spelit, joten turva
toimia hieman kiristettiin. Myös ruokailut 
siirtyivät yläasteelle.

Osa leiriläisistä ja aikuisista menivät 
illalla Lauri Tähkä & Elonkerjuun kon
serttiin. Siellä esiintyi myös ilma-akro
batian opettajamme Jukka.

Perjantaina oli toinen esitys ja viimei
nen leiripäivä. Muut leiriläiset ja osa opet
tajista lähti kotiin, mikä harmitti monia. 
Meidän oli vielä jäätävä lauantain esitys
tä varten.

Viimeinen esitys meni kaikkien mie
lestä hyvin. Vaikka loukkaantumisia oli, 
joidenkin piti paikata puuttuvia esiintyjiä 
ja silti esitykset meni loistavasti. Kaikki 
olivat myös iloisia siitä, että viimeisenä 
iltana sai valvoa pitkään.

Sunnuntaina bussi lähti yhden mais
sa kohti Ohkolaa ja Mäntsälää. Loppujen 
lopuksi koko leiri meni loistavasti.

Kiitos kaikille leiriläisille ja opettajille 
mukavasta leiristä ja kiitos Karitalle ja 
muille huoltajille kaikista järjestelyistä!

Kevätkokous 2008
H yö kän n um m en
ASUKASYHDISTYS

Kevätkokous pidettiin toukokuussa. Pu
heenjohtajana jatkaa A ntton  H ägg
lund, sihteeriksi valittiin T a rja  Kuuse- 
Sa-Missinen ja taloudenhoitajaksi Te ija  
iXävqvisi. Muita hallituksen jäseniä ovat 
K irsi Lindgren, Satu Leino, Jarm o Sor
sa ja Ju ss i Luhtam äki. Kokouksessa 
otettiin esille seuraavat asiat:
- asukasyhdistyksen virallinen ilmoitus
taulu on Tasalantiellä päiväkodin pysäköin
tialueen reunassa, myös tolppiin eri puo

lelle Hyökännummea laitetaan kokous- 
ilmoitukset
- Linjatiensivun ja Nummelantien kohdil
la oleville bussipysäkeille on anottu ka
toksia, ja tielaitos on luvat myöntänyt. 
Toivottavasti ne syksyn aikana ilmestyvät.
- Hyökännummen koulun edessä kulke
van Nummelantien liikenne huolestuttaa 
monia asukkaita. Ylinopeutta ajetaan 
usein ja suojatien sijainti ei ole paras 
mahdollinen. Lisäksi koulun piha-aluetta

käytetään autoiluun ja mopoiluun sekä 
roskaamiseen. Jos tarvetta edelleen ilme
nee, niin koulujen alkaessa mietimme 
keskusteluillan järjestämistä.
- asukasyhdistys muistuttaa, että oman 
tontin ja miksei vähän naapurinkin edus
talta saa roskia kerätä ainakin yhden päi
vässä.

Yhteydenotot puheenjohtaja Antton 
Hägglund 040 526 6462.
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Teksti: Eija Ahtiainen, kuvat: Eija Ahtiainen ja Satu Leino

Hulinaa ja juhlia,
JA LISÄÄ TULOSSA

Kesä on tätä kirjoittaessani jo puolivälis
sä, mutta tässä vielä pieni muistelo kou
lun kevätlukukaudelta.

Vappuhulinat
Loppukeväällä vanhempaintoimikunta lop- 
purutistuksekseen järjesti koululla 27. 
huhtikuuta Vappuhulinat. Hulinoiden avul
la kerättiin rahaa sekä luokkien että van- 
hempaintoimikunnan kassoihin.

Lämpimät kiitokset kalkille mukana 
Oileille ja myös teille, jotka toimititte 
arpajaistavaraa VTK:lle. Sima, munkit, 
arvat, ilmapallot ja monet muut asiat 
menivät kaupaksi hyvin ja pihalla oli mm. 
hevosajelua, paloauto ja poliisiauto.

Hulinoiden tuotolla vanhempaintoimi
kunta rahoitti muun muassa kevätjuhlissa 
jaettuja stipendejä ja koulun jättäneille 
6-luokkalaisille jaettavia ruusuja. Saatiin
pa vähän pesämunaa syksyn toimintaan
kin. Ja samalla luokat kartuttivat omia 
kassojaan, leirikouluja ym. varten.

Kevätjuhlat
Kevätjuhla kokosi jälleen Hyökännummen 
lapset, opettajat ja vanhemmat koulun 
juhlasaliin. Saimme nauttia luokkien esi
tyksistä ja laulaa yhdessä hyvän matkan 
toivotukset yläasteelle siirtyjille -  herkkä 
hetki sekä kuutosluokkalaisille että ylei
sölle. Eikä pidä unohtaa perinteistä suvi- 
virttäkään.

Vt. rehtori Kirsti Price teki puhees
saan yhteenvetoa kuluneesta kouluvuo
desta, evästi koulun jättäviä viisailla sa
noilla sekä totesi, että Vesa Lehmonen 
palaa koulun rehtoriksi syksyllä ja Kirstin 
rehtorin sijaisuus päättyy.

Kiitokset Kirstille sijaisuusajasta ja yh
teistyöstä kuluneena lukuvuotena ja läm
pimät tervetulotoivotukset Vesalle, joka 
toivon mukaan palaa pirteänä, innostu
neena ja Venäjän-kokemusten rikastutta
mana.

Luokat esiintyivät koulun kevätjuhlissa.

M uistelua ja tulevaa

Joten kun syksy taas koittaa ja ke
hittelemme uusia tapahtumia, toivomme 
reipasta osallistumista oppilaiden per
heiltä ja Hyökännummen muiltakin asuk
kailta ystävineen -  tulkaa viihtymään!

Kun syksy koittaa, ensimmäinen VTK:n 
kokous on heti syyskuun alussa, jonka 
jälkeen päivitämme jälleen VTK:n toimin
taan liittyviä asioita koulun nettisivuille 
osoitteessa http://www.peda. net/veraja/ 
mantsala/hyokannummi/. Sieltä valitse
malla "vanhempaintoimikunta" pääsette 
VTK:n sivulle. Vanhempaintoimikuntaa voi 
myös lähestyä sähköpostilla: vanhem- 
paintk@luukku.com.

Mukavaa loppukesää ja alkavaa uut
ta kouluvuotta kaikille!

Vanhempaintoimikunta muistelee kulu
nutta vuotta aktiivisena ja työntäyteisenä. 
Kohokohtia vuoden aikana oli VTK:n jär
jestämät tapahtumat. Erityisesti Elvis-kon- 
sertti jäi varmasti mieleen niille, jotka 
olivat mukana. Kuitenkin konsertteihin ja 
muihin tapahtumiin olisi mahtunut enem
mänkin väkeä, yhteistä aikaa viettämään 
ja samalla VTK:n ja luokkien toimintaa 
tukemaan.

H yökänn um m en  ko ulu
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Vappuhulinassa riitti ihmisiä sekä 
sisälle että ulos. Eri-ikäisiä lapsia ja  
aikuisiakin kiinnostivat paikalla olleet 
poliisiauto että paloauto.
Paloauton luona lapset saivat kokeilla 
kaataa juomapulloja vesiruiskullaja 
poliisiauton jokainen penkki tuli 
kokeiltua.
Hevosajelullekin kertyi jonoa, mutta 
hevosta ehti kuitenkin taputtaakin 
halutessaan.

OKA

J uoksu-
tuloksia

Okan neljännesmaraton juostiin melko 
kuumassa ja tuulisessa säässä. Paikka
kunnan miehet olivat epäkohteliaita vie
railleen korjaamalla kaikkien sarjojen 
voitot.

Mainittakoon, että P-17 sarjan kaikki 
kilpailijat olivat iältään 8-10 -vuotiaita. 
Juoksijoita oli kaikkiaan 31.

T u l o k s e t :
M-YI.
1. Tapani Lauronen Oka 39.17,
2 . Marko Savolainen HelsJyry 39.53,
3. Tommi Leinonen VaajKuohu 40.35,
4 . Raimo Manninen KeU 44.51,
5. Pekka Ruuskanen Mäntsälä 45.00, 
6-Veikko Nurmi HelsJyry 54.00,
7.Heimo Karjalainen Hattula 57.20

N-YI.
1. Riikka Pynnönen Helsinki 43.27,
2 . Merja Laine HKV 44.57,
3 . Pia Back Helsinki 52.51,
4 . Heli Uusi-Uitto AsikRaik. 58.25, 
5.Sari Hilden Espoo 58.45,
6 .Maija Vidqvist Oka 1.03.57

M-50v.
1. Jari Lindholm MU 42.49,
2. Timo Maunula Valk.koski 44.21,
3 . Hannu Viljanen Mäntsälä 47.47,
4. Aki Lintunen Järvenpää 49.46,
5. Tauno Tolmunen Iisalmi 50.46,
6 . Erkki Tuomioja Hels.Jyry 52.35, 
7.1lkka Ikä-Valko Sääksjärvi 52.57,
8. Juha Pekkinen Lahti 55.26,
9. Tage Lemström Sipoo 58.42

N-50v.
1. Raija Hilden RiKV 48.06,
2. Arja Rantalainen PHVU 58.38,
3 . Marjukka Putula Lahti 1.00.41

P-17v.
1. Toni Makkonen Oka 19.37,
2. Aku Pirjola Oka 19.44,
3. Tommi Mäenpää Oka 22.57,
4 . Patrik Mäenpää Oka 25.03

T-17v.
1. Nerissa Sorsa Oka 22.18,
2. Joanda Sorsa Oka 22.20
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Teksti: Eija Hynninen, kuva: toimitus O h ko lan
KYLÄTOIMIKUNTA

B ussikatosaloitteeseen
VASTAUS

Ohkolan kylätoimikunta on tehnyt tie- 
hallinnolle aloitteen busslpysäkkikatosten 
uusimiseksi;

- Ohkolan kylätoimikunta on kokouk
sessaan 10.4.2007 keskustellut Ohkolan 
(tie 1456) ränsistyneistä ja huonokuntoi
sista osin jo vaarallisistakin bussikatoksis
ta. Kevyenliikenteenväylän rakentamisen 
aikana on katokset kärsineet pahoin siirte- 
lyiden yhteydessä, tuuli on niitä myöskin 
kaatanut ojiin jne.

Nyt lähestymme tiehallintoa bussika
tosten uusimiseksi. Hyväkuntoiset, hyvin 
maalaismaisemaan sopivat bussikatokset 
antaisivat kylälle uutta ilmettä, nyt kun ke
vyenliikenteenväyläkin valmistuu.

Lisäksi toivomme, että katoksiin tule
vat selkeästi näkyviin pysäkkien nimet, 
osoitteet ja bussiaikataulut.

Olemme valmiit tekemään asiassa yh
teistyötä, myös talkootyötä.

U udenmaan t ie p i ir in  vastau s
-  Olemme tietoisia bussikatosten korja
ustarpeista ja mietimme parhaita toi
mintamalleja koko tiepiirin alueella. On
gelmallisia kohteita on useita. Katosten 
korjaamiseen ja romuttuneiden katosten 
uusimiseen pyrimme panostamaan. To
sin tarpeet ovat huomattavasti resursse
ja suuremmat. Näin ollen emme pysty 
uusimaan katoksia pelkän ulkonäön pe
rusteella, joitakin katoksia saatamme 
joutua jopa poistamaan.

Ohkolan kevyenliikenteenväylän ra
kentamisen yhteydessä rikkoutuneita ka
toksia korjataan kesän aikana.

Saamme vuosittain n. 70 aloitetta 
pysäkkikatoksista tai muista pysäkki- 
järjestelyistä. Pysäkkijärjestelyjen vuosit
tainen määräraha on 200 000 e, jolla 
toteutamme 10-20 kohdetta niiden laa
juudesta riippuen. Lisäksi meillä on pieni 
määräraha, jolla voidaan uusia 10 katosta 
koko Uudenmaan tiepiirin alueella. Käsit
telemme aloitteet yhdessä nipussa ja 
vuoden alussa valitsemme kunakin vuon
na toteutettavat kohteet. Hankkeen kiire
ellisyysjärjestykseen vaikuttavat mm.

pysäkin vaikutusalueen asukasmäärä, 
pysäkin kautta kulkevien linjojen määrä, 
pikavuoroliikenne ja mahdolliset erikois
kohteet (koulut, työpaikat, asiointipaikat, 
vaihtopysäkit jne.) Samoja kriteerejä so
velletaan myös vanhoja katoksia koske
viin päätöksiin.

Tänä vuonna toteuttavat kohteet on 
jo valittu ja pääosin toteutettu. Pysäkki 
informaatiosta (nimikyltit, linjanumerot ja 
aikataulut) vastaa kunta ja liikennöitsijät. 
Tiehallinto asentaa uusiin katoksiin aika- 
taulukehikon.

Uudenmaan tiepiirin käytössä oleva 
rahoitus kuluu lähes kokonaan teiden vä
littömään jokapäiväiseen hoitoon, kuten 
lumen auraukseen, liukkauden torjuntaan 
ja teiden peruskunnostukseen. Kiireelli- 
semmätkin liikenneturvallisuutta ja jouk
koliikenteen toimintaedellytyksiä paranta
vat toimenpiteet voivat joutua odottamaan 
useita vuosia.

Mikäli Mäntsälän kunta haluaa kiireh
tiä Ohkolantien katosten uusimista omal
la kustannuksellaan, voidaan asiasta laa
tia sopimus.

Seuraavaksi otamme siis yhteyttä kun
nan tiemestariin ja myös hankerahoitus- 
mahdollisuus on hyvä selvittää.

M u uta  t ie p iir ia s ia a
Kylätoimikunnan puheenjohtaja on ollut 
tiepiiriin yhteydessä myös tienpientarei- 
den puutteellisesta hoidosta.

Ikävät rikkakasvit (mm. allergisoiva 
pujo) ovat vallanneet tienpientareet peit

täen alleen kauniit niittykasvit ja istutetut 
pensaat. Jokisillan välittömässä läheisyy
dessä olevat isot poppelit ovat tiepiirin 
maalla. Niissä on hyvin korkealla kuivia, 
vaarallisia, isoja oksia. Tien suuntaan 
kaatumaisillaan olevat puut on raportoi
tu, Nämä asiat tiepiiri on luvannut hoitaa 
tai tarkistaa viikon 31 aikana. Liukassorat 
on harjattu pois lopulta Hyökännummen 
mäestäkin.

K ylän  ilm o itu sta u lu
Entisen kyläkaupan edessä oleva kylän 
ilmoitustaulu on poistettu, koska se jou
tui ilkivallan kohteeksi kesän aikana kak
sikin kertaa.

Tiepiiriin on oltu yhteydessä ilmoitus
taulun uudesta sijoittamisesta, jotta se 
saataisiin samalle puolen tietä kuin ke
vyenliikenteenväylä. Ilmoitustauluja voisi 
olla kylätienvarressa kaksikin. Kyläläisten 
perustellut mielipiteet ilmoitustaulun uu
sista paikoista otetaan ilolla vastaan.

O s a y l e is k a a v a s t a
Ohkolan osayleiskaava on työn alla kun
nassa, mutta etenee harmittavan hitaas
ti. Arolan kaava sai lainvoiman alkukesäl
lä, joten ehkä nyt on paremmin aikaa Oh
kolalle. Asiasta järjestetään kyläilta heti, 
kun se asioiden valmistelun puolelta on 
järkevää.

Kesäterveisin Eija Hynninen, 
kylätoimikunnan pj.
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Teksti: Eija Hynninen O h ko lan
KYLÄTOIMIKUNTA

I lkivaltaa O hkolassa

Teksti: Arja Alanko

Kuluneen vuoden aikana on Ohkolassa 
sattunut useita ikäviä ilkivallan tekoja. 
Teot ovat kohdistuneet sekä yhteiseen 
että yksityiseen omaisuuteen. On rikottu, 
poltettu, revitty ja paukuteltu sekä anas
tettu polkupyöriä ja autojakin.

Poliisitutkintojen kautta osaan teoista 
on löytynyt syylliset. Tekijöinä oman ky
län lapsia ja nuoria.

Ilkivalta ei ole missään muodossa ke
nenkään tekemänä hyväksyttävää.

Ohkolaa on aina pidetty yhteisöllisenä 
ja toisistaan välittävänä kyläyhteisönä, 
jossa koko kylä kasvattaa. Jotta se on 
mahdollista jatkossakin, on tärkeää, että 
ihmiset tuntevat toisiaan. Siis mukaan 
vaan kylätoimintaan, harrastuksiin ja kou
lujen / päivähoidon järjestämiin juttuihin.

Itse ajattelen, että alaikäisten ilkival- 
lanteot ovat aina oire. Tärkein perusturva 
luodaan kodeissa. Toivottavasti perheet 
löytävät avun pulmiinsa, joko keskenään 
keskustelemalla, ystävien kanssa jaka
malla tai sitten ammattiavun kautta.

Vahvistusta vanhemmuuteen löytyy 
myös oikein selkeänä pakettina Manner
heimin lastensuojeluliiton nettisivuilta 
www.mll.fi "Onni löytyy arjesta".

Myös osoitteessa www.vslk.fi kannat
taa käydä tsekkaamassa! Samalla tulee 
mietittyä omaa vanhemmuutta perinpoh
jin. Hyvä joskus vähän pysähtyä tämän
kin asian äärelle, kaiken kiireen keskellä 
ja juuri sen takia.

Teenpä tässä lopuksi myös aloitteen 
nuorisoseuran suuntaan. Toivoisin nuo
risoseuran aloittavan muutaman välivuo
den jälkeen avointen ovien toiminnan ky
län 4-6 luokan lapsille sekä nuorisoikäisille. 
Perjantai-ilta on jo aikoinaan todettu par
haaksi avointen ovien toimintaan. Samal
la tämä on haaste vanhemmille, sillä il
man talkootyöpanosta ei avointen ovien 
toiminta ole mahdollista.

Turvallisen kyläyhteisön puolesta 
Eija Hynninen

N ärtän
vinkit

Marjainen välipalajuoha

2 dl mustikoita 
2 dl vadelmia 
6 dl piimää 
1 dl kauraleseitä 
4 rkl sokeria 
1 tl vaniljasokeria

Soseuta marjat. Mittaa muut aineet ja 
sekoita kaikki ainekset tasaiseksi sauva- 
sekoittimella.
Anna seistä kylmässä 5-10 minuuttia.

Teksti: Jaakko Ahokas, kuva: VPK

V eteraanit juhlapäällä

Ohkolan VPK:n veteraanit ja hälytysosasto 
juhlistivat varapäällikön, Keijo Säijälän  
70-vuotissyntymäpäiviä tekemällä reissun 
5.7. Tammisaareen VPK:iden yhteiseen 
veteraaniautotapahtumaan.

Alkujaan tarkoitus oli mennä ihaile
maan muiden palokuntien vanhaa kalus
toa, mutta kuinka ollakaan VVanha (-82) 
LT 28-miehistöautomme liitettiin mu
kaan, joten päivän kohokohdaksi muo
dostui osallistuminen paraatiin, joka kulki 
kaupungin katuja pitkin liki 40:n auton 
upeana kulkueena.

Reiluna miehenä Keijo tarjosi paluu
matkalla Inkoossa lounaan, joten kiitok
set Keijolle ja kaikille veteraaneille ym. 
hienosta juhlapäivästä.
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Teksti ja kuva: Tuula Bläfield Lukijan kynästä

S ääm co  esitellä®

Prinsessa Ruusunen, 
Ohkolasta

Nukketeatterin 
Prinsessa Ruusunen. I

H I s§§s m  s s i i ...»i : ¡ ¡ ¡ lii

Ohkolan kylässä on näytelty kauan. Nuo
risoseuran täyttäessä sata vuotta näytel
missä mukana olleet kirjoittivat muistois
taan kirjan Repliikkejä ja  muistoja Ohko
lan näyttämöiltä sadan vuoden ajalta 
(2000). Kirjoittajia oli kymmenkunta ja 
toimittajana toimi Karita  Laisi. Hauska, 
kaunis ja mielenkiintoinen kirja on oikea 
aarre kylään muuttaneille ja  kaikille 
ohkolalaisille.

Ensimmäinen lastennäytelmä nuori- 
seuralla nähtiin jatkosodan aikana 1943. 
Uuden opettajan, Arvo Iko sen , ansios
ta virisi 50-luvulla kesäteatteri-innostus 
ja pian rakennettiin 700-paikkainen Öljy- 
mäen kesäteatteri.

Koulun joulujuhlissa alaluokkalaiset 
esittivät pieniä näytelmiä ja y lä luokka i
set suuria lastennäytelmiä yleensä äitien- 
päiväjuhlissa -  joskus muuallakin. Prin
sessa Ruusunen esitettiin lastenjuhlissa 
Mäntsälän Seurojentalolla vuonna 1958.

Kolmasluokkalainen Juha Vainio oli 
silloin kokkipoika Sam.

-  Hurjempi homma oli se, kun opet
taja keksi, että huutaisin salin parvekkeel
ta repliikkini: Sam teki kaiken hei ja  hop, 
mutta jo s  Sam sanois kerran, että top. 
Sam sai kokeilla kolmea ovea, ennen kuin 
löysi oikean, mutta ehti juuri ajoissa ja 
sai raikuvat aplodit. Siihen aikaan oli to
tuttu, että kaikki tulee lavalta.

Arvo Ikonen ohjasi Topeliuksen Prin
sessa Ruususen uudestaan 1979 Öljymä
elle lavastaen mäelle satulinnan tunnel
man. Tornit liehuvine viireineen näkyivät 
kauas. Televisio oli vienyt näytelmähar- 
rastuksen kylältä. Ruusunen herätti unes
ta seitsemän vuotta nukkuneen teatteri- 
innostuksen ja sai aikaan oikean lasten
näytelmien buumin.

Olin Mäntsälän lapsen vuoden 1979 - 
toimikunnan puheenjohtaja. Saimme kun
nalta tukea tapahtumiin. Ohkolalaiset 
haastoivat tällä näytelmällä muutkin ky
lät vuoden tunnuslauseella "Lapsen par
haaksi lapsen kanssa".

Perheemme muutti samana vuonna 
Ohkolan Kesämaalle sillan tuntumaan. 
Aktiivinen kylä tempasi meidät heti mu
kaansa. Minä ohjasin Se ija -L iisa  Pelto- 
rannan kanssa vuosien mittaan lasten
näytelmiä sisä- tai ulkonäyttämölle. Sven- 
Olof Westerlund puvusti ja lavasti useim
mat ammattitaidolla. Lastennäytelmien 
kasvatukselliset ja taiteelliset tavoitteet 
olivat hänelle tärkeitä.

Vuonna 2002 Kesämaan riemuliiteriin 
perustettiin Nukketeatteri Sininen Mylly. 
Tänä kesänä siellä on nähty esimerkiksi 
Topeliuksen Prinsessa Ruusunen, Koillis
väylän purjehdus ja ruotsiksi Laura Butt- 
lerin kääntämä versio Nordostpassagen.

Nukketeatteri Prinsessa Ruusunen 
nähdään vielä ennakkotiedoista poiketen: 
perjantaina 5.9. klo 18 ja sunnuntaina 7.9. 
klo 16. Esitysten päätteeksi tanssitaan 
sään salliessa ulkona vanha piirileikki 
Prinsessa Ruusu linnassa. Ja kaikki saa

vat halutessaan pukeutua teatteriin prin
sessoiksi, prinsseiksi, ritareiksi ja vaikka 
miksi. Väkeähän noissa vanhoissa linnois
sa riitti herroista narreihin, paimenista 
herttuattariin. Muistakaa tilata paikat etu
käteen. Teatteriin mahtuu vain 35 ensim
mäistä.

Suomenkielinen Koillisväylän purjeh
dus kertoo A.E. Nordenskiöldin tutkimus
matkasta Vega-laivalla. Hänen lapsuuden- 
kotinsa Alikartano eli Frugärd on Mänt- 
sälässä museona. Näytelmä esitetään 
sunnuntaina 14.9. klo 16. Käsikirjoitus on 
Kesämaan isäntäparin ja esityksen jälkeen 
Martti Bläfield vastaa kysymyksiin.

Koillisväylän purjehduksen tai Prinses
sa Ruususen tilausnäytöksiä voi myös tie
dustella minulta eli nukketeatteritirehtöö- 
riltä numerosta 040 717 9938.

Koulujen päästyä hyvin alkuun perhei
den on hyvä harrastaa yhdessä eli lap
sen parhaaksi lapsen kanssa.
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Teksti ja kuva: Eija Hynninen

Kirja E lmeristä

L ukijan kynästä

Punaista ja valkoista arkea
K irjo itu ssarja
Ohkolalaisista
jatkuu.

Kirjan takakannessa on yti
mekkäästi kerrottu;
" Kirjassa kuvataan nuoren 
punakaartilaisen lapsuutta, 
kansalaissotaa ja  sitä seu
rannutta vankeusaikaa se
kä vapautetun vangin tie
tä poliittisen kantansa 
kääntäneeksi raken- 
nusmieheksi ja  maanvil
jelijäksi sekä talvi- ja  
jatkosotien kotirinta- 
mamieheksi.
Kirja on arjen histori
aa. Se on kokoelma 
kirjoituksia arkisesta 
elämästä, työstä ja  
huvituksista, sodas
ta ja  rakkaudesta 
sekä suvaitsevai
suudesta."

Johan Elmer Tuominen (1899-1989) eli 
pitkän ja vaiherikkaan elämän Ohkolassa. 
Hänen muistolleen on Änna-Liisa Sal
minen toimittanut isoisästään, äitinsä 
isästä, ansiokkaan kirjan Punaista ja  val
koista arkea.

E l m e r in  o m at
KIRJOITUKSET JA KIRJEET
Kirja on toimitettu Elmerin omista kalen- 
terimerkinnöistä, kirjeistä ja kirjoituksis
ta. Eläkepäivinään Elmerin aloitti kirjoitta- 
misharrastuksen. Hän muisteli elämänsä 
aikaisia tapahtumia ja elinympäristöjä 22 
lehtiartikkelissa.

Lisäksi hän puhui muistelmiaan ääni
nauhoille. Elmerin säilyttämät 67 vuosi
kalenteria, joihin hän kirjasi lyhyitä muis
tiinpanoja tapahtumista alkaen vuodes
ta 1918 on kirjan tärkeä lähdeaineisto. 
Oma vankeusalkainen kirjeenvaihto sekä 
poikansa rintamalta lähettämät kirjeet 
sekä monet asiakirjat ovat olleet tieto
lähteinä. Lisäaineistoa on saatu haastat
telemalla lähisukulaisia

Artikkeleiden kirjoittaminen ja vanho
jen papereiden säilyttäminen on ollut kult
tuuriteko, joka kertoo uusille sukupolville 
tietoa paikalliskulttuurista ja elämästä 
1900-luvun alkupuolella -  arkisesta elä
mästä isojen muutosten keskellä.

R a k e n n u k s e t  ja  m a a n v il je l y
AMMATTEINA
Päiväkirjamerkintöjen ja kirjeiden kaut
ta välittyy lukijalle herkkä kuva Elmerin 
lähipiirin ihmisistä ja ihmiskohtaloista. 
Perhepiirissä on koettu monta iloa ja 
monta surua.

Kaikki Elmerin tunteneet kyläläiset 
muistavat Elmerin rakennusmiehenä. 
Rakennustöissä kertovat myös lukuisat 
päiväkirjamerkinnät. Kirjasta löytyy lu
ettelo hänen suorittamistaan rakennus
töistä uskomattomalla tarkkuudella.

Esimerkiksi vuonna 1953 Elmeri oli 
Ohkolan kansakoulun lisä- ja  talous
rakennuksen työnjohtajana:

"v. 1970 huhtikuussa Toukolan olohuo
neen remontti. Katon maalaus, tapetit ja 
lattialle levyt ja pehmomatto. Kesäkuus
sa Jaakkolan A.I.V. tornin korjaus y.m. 
Ritakalliossa kuivurin remonttia sekä 
A.I.V. tornista viljavarasto. Elokuussa ko
tona vesikaton maalaus. Jaakkolassa 
navetan vesikuppeja sekä vasikan karsi
nat. Väinölässä korjauksia varkaitten jäl
jiltä. Lokakuussa 3 päivää Lauri Niemi
sen sipulivarastolla. Einolalle tehtiin vesi 
ja viemäri sekä kylpyhuone sekä sähkö- 
lämmitys. Ritakallioon marraskuun alus
sa navettaan 4 uutta ovea karmeineen."

N ä y t e lm ä t o im in t a
HARRASTUKSENA
Elmeri oli Ohkolan näyttämöharrastuksen 
veteraani. Elmeri muistetaan monesta 
roolisuorituksesta mm. Isännän äänessä, 
Koskenlaskijan morsiamessa, Roinilan 
talossa, Jääkärin morsiamessa. Vielä 85- 
vuotlaana Elmeri oli mukana Näytelmäs
sä Kolme iloista rosvoa tornin vanhana 
Topiaksena.

Myös urheiluseuratoiminnassa Elmeri 
oli aktiivisesti mukana. Lehtiartikkelissa 
vuonna 1973 hän toteaa: "Urheilu on ol
lut Ohkolan kylän yhdistävä voima".

Useaan otteeseen Elmeri korostaa 
kirjassa, miten hän on saanut "Harras
tuksista pirteyttä" sekä "Näytteleminen 
toi iloa elämääni".

A r je n  p a ik a l l is h is t o r ia a  —
VERTAANSA VÄILLÄ
Kirja Punaista ja  valkoista arkea tuo his
torian käsiimme konkreettisesti ja kou
riintuntuvasti, tunteisiin vetoavasti. Vä
lillä naurattaa ja välillä kyynel vierähtää 
silmäkulmaan. Toisaalta kirja on haku
teos Ohkolan rakennusperintöön.

Kirja on toimitettu erittäin ammatti
taitoisesti ja on sen takia helppolukuinen 
ja mielenkiintoinen. Jotkut ovat kerto
neet lukeneensa sen yhdellä istumalla. 
Voisi se soveltua myös koulujen histori
an oheismateriaaliksi.

Ajankohtaiseksi se tulee varsinkin 
ensi kesän Täällä Pohjantähden alla- 
näytelmän myötä, kertoohan se samas
ta aiheesta Ohkolan asukkaan näkökul
masta.

Kirjan voi hankkia 20 euron hintaan 
Irma Simolinilta, Kellokosken kukkakau
pasta sekä Mäntsälän ja Järvenpään kir
jakaupoista.
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V u o d en  2008 l e h d e t  il m e s t y v ä t  s e u r a a v a s t i :

4 .  num ero : lokakuu ( a in eisto  to im itettava  1 5 .0 9 .2 0 0 8  m ennessä)

5 . NUMERO! 30ULUKUU (AINEISTOTOIMITETTAVA 1 5 .1 1 .2 0 0 8  MENNESSÄ)

T uemme 
Ohkolan 
Kyläsanomia!

Sähköpostiosoite: 
oh kola nsa nomat@g ma i I .corn

U H  K E S K I U U D EN M A A N  OP
E t u a  e l ä m ä ä n

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: Sirpa Matero p. 040 314 5008 (työ)
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234
Keravanjärventie ja Keravanjärven seutu: Maija Vidqvist
p. 040 503 1258
Kannisto ja Vanha Pirjola: jakajaa kaivataan!
Kortistonkulma ja Kivistönkulma: jakajaa kaivataan!

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 
klo 10 - 13 

puh,o 09- 284 511 
Tervetuloa!

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

V i HITAS
Kaikki kotisi ja  yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

P Y Y D Ä  TARJO U S

¡P^PIaniatalo
E N E R G I A T E H O K A S  L Ä M P Ö K O T I

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

P L U S - r u n ko  2 4 0  mm 
SEINÄN U-ARV0 0 ,1 6 6  
SUURELEMENTTITALO  
www.planiatalo.fi

TALO» JA  H P V lL A ilY Y M T I
Kaste lli-kaupp ias
Tapio Rantanen  

puh. 040 767 2942  
tapio.rantanen@ kastelli.fi

KASTELLI
JÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI

Järvenpään

LUKKO
Alho tie 14 Keskustie 8
04430 Järvenpää 04600
puh 020 743 7560 puh 020 743 7̂ 5 J7

Päivystys 040 536 8000

www.jarvenpaanlukllb.fi

J #

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

Rosenqvistin MonítoímípaCveCu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI J. RAUTAMÄ

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & T Loisii©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / Timo 
0400 997 §59 / Marko

MÄMTgÄLÄ-TRAMg OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi

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

"X-,, Tarvitsetkol " y
Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja  matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy
Puh. (09) 2 9 2  1122, 04 0 0  453  490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄ H K Ö U R A K O IN T I

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - VMS

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- ka lusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

L  E» O  N Ä
Laad u k ka ita  a lu sva a tte ita  n a is ille  ja  m ieh e lle  

* e s i t t e l y t  *  l a h ja k o r t i t  *  k o t ip u t i ik k i  

A n n e l i  E e r o la

V a ra a  e s i t t e l y :  0 4 0 0  9 2 0  7 4 6  

e m a i l :  a n n e l i . e e r o la @ le o n a . f i

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959

KosklkelloOy
04500 kellokoski
X  \

puh. (09) 284 570
%e[[o-ja hufta-aCan sehä Cahjatavaroiden erikoisiiihe 

Luotamme [aatuun

15

mailto:anneli.eerola@leona.fi


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 16 A  6,00100 Hki, p. (09) 622 1810

Lä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
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 klo 8.00 -16.00
Puh.tunti m a -p e  klo 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 kaikkiin liikuntalajeihin.

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

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

K UK K ATALO
Alhotie 6, 0 4 430  Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

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-pe 10-18, la 9-16 ja  su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidonta irelut

T:m i Mira Tuila
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta

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

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

■  SKY-Kosm etologi ■  parturi-kam paaja
■ m askeeraaja ■  LCN -kynsim uotoilija

puh. 044 297 7012  
www.spoilm e.fi

H erm oratahierontaa
Reikihoitoa
Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasi la
0 4 0 - 7 3 0 4 5 6 3

Pihlajatie X , 044-2.0 Haarajoki www.lepotiia.net

0 W  - K A M Pä / V ,0

Satu Haakanen
040 531 6681

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

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

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