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Puoluepoliittisesti sitoutumaton,''KyllJehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.



Teksti: Tanja Lundsten Pääkirjoitus

P1 UUTOKSEN TUULIA
Kuulas syysaamu sarastaa. Aurinko nousee taivaalleen ja tuo värikkäät syksyn lehdet ympä
rillemme hehkumaan. Luonto on kaunis. Hetki on kaunis. Aamu on kaunis.

Mustat pilvet silti synkistävät kauneimmankin aamun. Trakedia Kauhajoella kauhistuttaa 
ja puhuttaa koko Suomea ja maailmaa. Kenen syy ja miksi? Kuinka tälläistä pääsee käymään hyvinvointi
valtiossa? Surullista, hyvin surullista.

Kylälehteä hallinnoi 11 yhdistystä, jotka tarjoavat Ohkolan alueella paljon erilaisia hyviä harrastuksia 
lapsille, nuorille, aikuisille, vanhuksille ja koko perheelle. Kaikkiin tapahtumiin ja harrastuksiin kaikki 
kyläläiset ovat tervetulleita. Yhdistyksten toiminnoista löytyy mielekästä tekemistä, uusia ystäviä, uusia 
ja kehittäviä harrastuksia valvotussa ympäristössä, toisten kanssa yhdessäoloa. Kukaan ei jää täysin 
ulkopuolelle, jos uskaltautuu mukaan lähteä. Rohkaistaan toisia ja pyydetään toisiamme mukaan. Kylä
lehti tarjoaa myös foorumin, jossa voi tuoda omia ajatuksia kirjoituksien myötä esille. Lukijoiden palsta 
on avoin kaikille. Tulevissa lehdissä esittelemme yhdistyksemme tarkemmin, toimintaamme, mihin ja 
miten voit tulla mukaan.

Tässä lehdessä esittelemme myös kunnallisvaaliehdokkaat, joita Ohkolan/Hyökännummen alueella 
onkin useita. Jokainen meistä asettaa omat arvot ja  kriteerit politiikkaan. Olkaa ihmiset kriittisiä, 
haastatelkaa ehdokkaita, kyselkää heidän arvomaailmaansa, katsokaa asioita monelta kantilta, vaatikaa 
vastauksia ja tekoja. Yhteiskunnan ja läheistemme hyvinvointi on nyt ja tulevaisuudessa tärkeää. Meillä 
kaikilla on oikeus voida hyvin.

Tämä on viimeinen kylälehti, jossa olen päätoimittajana. Luovutan tehtäväni hyvillä mielin kokeneelle 
lehti/media-alan ammattilaiselle Ulla Hakaselle ja jättäydyn Nuorisoseuran puolelle lehtitiimimme jäse
neksi. Kiitos Ulla, kun otit pestin vastaan ja tervetuloa kylälehden tekoon. Kiitos kylälehtitoimikunta ja 
Laura, että mahdollistitte tämän mielenkiintoisen ja opettavaisen ajan minulle. Erikois kiitos Sadulle 
hyvästä yhteistyöstä ja opeista. Ilman yhteistyötämme olisin ollut monesti pulassa. Kiitos lukijat ja 
kirjoittajat.

Valjastan hevoseni Uuraksen ja lähden yhden rakkaan harrastukseni pariin.
Aurinko on noussut. Luonto on kaunis. Hetki on kaunis. Aamu on kaunis.

Teksti: Vesa Pirjota

S uomen kieli kunnlmn

K o l u m n i

Suomen kielen rappeutumisesta huolta kantaville on syytä nostaa hattua. Se on ilmiö, joka 
heijastuu niin koulu- työ- kuin vapaa-aikaan. Lähinnä englannista peräisin olevat sanat ja sa
nonnat syrjäyttävät hyvät suomenkieliset ilmaisut.

Esimerkkejä on monen A-4 sivun verran. Tällä hetkellä itseäni ihmetyttää lähinnä vapaa- 
ajan toimintoihin liittyvät ilmaisut.

Miksi esimerkiksi palloilulajeissa käytettävä maalista poikki järjestelmä kulkee nimellä "sudden 
death". Äkkikuolema liittyy enemmän lääketieteeseen kuin urheilutapahtumaan. Onhan toki 
urheilutapahtumissakin sattunut äkkikuolemia niin kentällä kuin juoksutapahtumissa. Ne kuiten
kin kertovat todellisesta kuolemasta. Suomenkielinen sanonta "maalista poikki" on mielestäni 
toimiva. Tosin eihän siinäkään mikään mene "poikki", vaan ottelu päättyy tehtyyn maaliin.

Myös jotkut urheiluseurojen nimet ihmetyttävät. Onko ylivoimaisen vaikeata keksiä toimivaa 
suomenkielistä nimeä. Seurojen nimistä tulee liian usein football, volley tai muita vastaavanlai
sia "teamejä". Suomenkielen sanastosta löytyisi varmasti toimiva nimi jokaiselle seuralle.

Itselleni seurojen nimistä on jäännyt mieleen Jämin Jänne. Se kuvastaa hyvin niin urheilijan 
venymiskykyä kuin seurassa tehtävää vapaaehtoistyötä. Myös Kuivasjärven Aura ja lähiseuroista 
Järvenpään Palo ovat hyviä yleisseuran nimiä. (Enkä tarkoita että muut olisivat huonoja). Sen 
sijaan seuroja joita ei ole kuin kansan suussa, ovat esim. Lopen Uupuneet, Aavasaksan Polttajat 
ja Kotkan Siipi-Veikot.
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M ä n tsä lä n  s e u r a k u n t a O h k o la n  M a r t a t O h k o l a n  O K A

Perhekerho
Keskiviikkoisin klo 9.30-11 Hyökännum- 
men kerhotalolla.

Erätulet
la 13.12. klo 15-18 Ohkolassa.
Järj. Mäntsälän seurakunta paikallisen 
metsästysseuran kanssa.

* *

O hkolan Diakonia- m
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Eläkeläisten Virkistyspäivät
ke 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 5.11. klo 9.30 Hyökännummen kerho- 
talossa, Tasalantie 2.

VirsilaulisilSat
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.

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

O hkolan Nuorisoseura ry

Perhekerho
Torstaisin klo 9-12 yhteinen kerho van
hemmille ja lapsille seuratalolla. 
Tervetuloa uudet ja vanhat kyläläiset; 
tehdään kerhosta sellainen missä viihdy
tään!
Lisätietoja: Taija Eerola 040 739 7661 ja 
Essi Malmberg 044 509 4485

Lastentarvikekirppis
La 15.11. klo 10-14 Ohkolan seuratalolla.
(Myyjät klo 9.)
Pöytä vara ukset ja lisätietoa sähköpostilla 
taija.eerola@hotmail.com.
Pöytähinnat: Ohkolan nuorisoseuran jä 
senet 5 euroa ja muut 10 euroa.

Sääntömääräinen syyskokous 
ti 25.11. klo 18.30 Ns-talolla.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita suunnit
telemaan ensi vuoden toimintaa, päät
tämään henkilövalinnoista ja keskuste
lemaan seuratalon tulevaisuudesta.

* *

Salivuorot kaudella 08-09 
Ohkolan koulu:
sähly ti 9-10v. klo 18, ll-1 2 v . klo 18.45, 
13-15v. klo 19.30. 
kuntopiirijumppa tl klo 17-18. 
liikuntakerho ke 9-12v klo 16.30. 
sähly ke 7-8v. klo 17.15. 
naisten sähly ke klo 20-21. 
lentopallo to klo 20.
Hyökännummen koulu: 
miesten sähly ti klo 20-21.

* *

Ohkolan WPI€

Avoimet ovet palotaOBölla
su 26.10. klo 11-14 Eerola-Kortlstotie 16. 
Tarjolla pullakahvit. Kaikki toiminnasta 
kiinnostuneet, tervetuloa!
Lisätietoja: Juha Halme p. 0400 710353 
Jaakko Ahokas p. 0400 438 531.

Syyskokous
ma 17.11. klo 19 palotallilla. Ohkolan 
VPK: n ja Ohkolan palokuntayhdistyksen 
yhteinen.
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

SINUA TARVITAAN I

Etsimme palokuntaamme vahvistusta 
S inusta, reipashenkisestä Ohkolalaisesta.

Vapaapalokunta on h yö d yllin en  ja hyvä  harrastus.
VPK :SSA OPIT TAITOJA, JOISTA ON HYÖTYÄ ITSELLESI JA 

PERHEELLESI KOKO ELÄMÄN AJAN.
Harrastus voi olla myös hyvä alku pelastusalan ammattiin! 
Kunto kohoaa, sillä meillä on palotallilla kuntosalilaitteet 

jäsenten käytössä.

Kaikki yli 15 vuotta täyttäneet 
ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

K iinnostaako? T ule tutustumaan avoimien ovien päivänä.

O dotamme s in u a !

■ \
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Teksti: Taija Eerola O hkolat»!

n s
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI

Terveisiä pirhikerhostaS
Perhekerho aloitettiin torstaina 4.9.2008 
hyvällä menestyksellä. Paikalla oli pal
jon leikkiin innokkaita lapsia (16 kpl) ja 
vähintäänkin myös kerhosta yhtä innos
tuneita aikuisia (8 kpl)! Toinen kertakaan 
ei huonommaksi jäänyt ja uusiakin tuli
joita oli mukana. Ensimmäisellä kerralla 
sovimme joistakin yhteisistä käytännön 
asioista. Jatkossa jokainen perhe tuo 
matkassaan euron osallistumiskerrasta, 
jotta saamme pienen käsivaran mate- 
riaalikassaan. Yhteinen "kahvipulla" tuo
daan kukin vuorollaan; joko itse leivottu
na tai kaupasta ostettuna.

Seuratalo oli osalle lapsista uusi paik
ka ja ensimmäinen kerta meni tiloja 
ihmeteltäessä. Uusia kavereitakin täytyi

ensin hieman tarkkailla, mutta leikin lu
moihin uppoutui yksi jos toinenkin lapsi 
aikuisten rupatellessa ja suunnitellessa 
tulevia kertoja. Toisella kerralla vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita oli heti alusta al
kaen. Vapaan leikin lomassa pidetään 
joka kerta noin kello 10.30 yhteinen tuo
kio, jonka ohjaa joku halukas aikuinen. 
Ensin opeteltiin toistemme nimiä kannus- 
tuspiirissä ja toisella kerralla loruiltiin. 
Mukavaa on ollut huomata, että perhe
kerho on tullut tarpeeseen. Perhekerho 
on tavoittanut kylällä asuvia uusia ja van
hoja lapsiperheitä, jotta toisiin tutustu
minen onnistuu niin lasten kuin aikuis
tenkin osalta. Ehkäpä yhdessä saadaan 
muitakin ideoita toteutetuksi!

Seuraavilla kerroilla on tarkoitus teh
dä mainoksia Lastentarvikekirpputoria 
varten ja toimintasuunnitelma vuodelle 
2009. Halukkuutta yhteiselle kevätretkelle 
löytyi ja vielä tarvitaankin erilaisia eh
dotuksia sopivasta retkikohteesta. Retke- 
läisethän ovat alle kouluikäisiä ja koh
teen tulee olla heille sopiva ja mieluisa.

Mukaan mahtuu vielä ja poiketakin 
saa tai tulla vaikka joka kerta!

Perhekerho toimii torstaisin Ohkolan 
seuratalolla klo 9-12.

Syysterveisin
Essi Malmberg ja Taija Eerola

Teksti: Markku Hyvönen

H 0

K iit o s  Ö ljym äki

Se oli sitten siinä, Akkaralli näytelmä, 
kesä 2008, jota ilmojen puolesta ei kos
kaan tullut. Ja kun aurinko ei paista ja 
on epävakaista se näkyy katsojaluvuissa 
heti. Poikkeuksena kesän 2007 Simpaut
taja, jolloin yleisö tuli paikalle vaikka tai
vaalta olisi tippunut vanhoja akkoja. 
Onneksi ei tipppunut.

Tämä oli neljäs kesä, kun olen saa
nut ohjata perinteiselle Öljymäelle kesä
teatteria. Kiitos siitä. Olen saanut tutus
tua ja työskennellä monenlaisten värik

käiden persoonien kanssa. Ihmisten jot
ka ovat tehneet pyytettömästi ja suurel
la sydämmellä teatteria vuosi vuoden jä l
keen. Siinä on sitä oikeata tekemisen 
meininkiä "teatterin tekemisen paloa".

Nyt, kun takana on Heinähatuttu ja 
Vilttitossu, Robin Hood, Simpauttaja ja 
Akkaralli näytelmät, voin hyvillä mielin 
antaa ohjaajavastuun eteenpäin ja toi
votan koko sydämmestäni onnea seuraa- 
van kesän isoon haasteeseen.

Teksti: Tapio Halla

K u r s s e j a  t a r j o l l a

Nuorisoseura haluaa kannustaa jäseniään 
osallistumaan aktiivisesti myös Uuden
maan Nuorisoseurain Liiton ja Kalevan 
Nuorten Piirin järjestämiin koulutuksiin. 
Tänä syksynäkin on paljon hyviä kursse
ja tarjolla, esimerkiksi:

3.-5.10. Luovien harrastusalojen kou
lutustapahtuma -  Valakin kaupungin 
pölläys Oulussa. Nukketeatteria, ryt
miikkaa, teatteria jne.

29.11. klo 10 -  13 Improkurssi Lah
dessa, Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen 
Uitto. Lisätietoja: elina.airaksinen@kale- 
vannuoret.fi

Tutustu tarjontaan ja lähde rohkeasti 
mukaan!

O hkolan  N u o riso seu ra n ta lo a

VUOKRATAAN
KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

Varaukset ja  näytöt: 040 766 4539.
Lisää osoitteesta www.ohkolannuorisoseura.fi
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Tekstit ja kuva: Raija Hannula
_  O h k o l a n  
D i a k o n i a p i i r i

IC lSÄ SiU RÄ T H y ÖKÄNNUNMELLA

Ohkolan Diakonia- ja lähetyspiirin pitkä
aikainen puheenjohtaja Lea Kotiluoto 
täytti kesällä 75 vuotta.

Varsinaiset syntymäpäivänsä hän piti 
pienemmässä piirissä sukulaisten ja per
heen kesken, mutta muille hän järjesti 
Hyökännummen kerhotalossa kesäseurat 
lähetyksen merkeissä. Lahjat ja muut 
muistamiset hän toivoi kolehtina lähetys
työn hyväksi.

Väkeä olikin saapunut "tuvan täydel
tä", ja maukkaiden kakkukahvien jälkeen 
siirryttiin asiaan. Aluksi kertoi lähetysasiaa 
seurakunnan lähetyssihteeri Raisa In k i
nen, ja pitkään lähetystyössä Etiopian 
Dembi Dollossa ollut Ulpu Leino, sekä 
Namibiassa Nkurenkurun koulussa lähe
tystyössä ja biologian opettajana toimi
nut Lean tytär R iitta  kertoivat omia ko
kemuksiaan lähetystyöstä. Riitta näytti 
kuvia Nkurenkurusta. Välillä tietysti lau
lettiin, ja  "Ohkolan Tuomaskuorokin" 
esiintyi.

Vapaan sanan puheenvuoron käytti 
entinen kirkkoherra, rovasti Jaakko  Le i
nonen ja seurakunnan terveiset toi ny
kyinen kirkkoherra, rovasti Mikko Sep
pälä. Ja sitten vielä kerättiin se kolehti,

joka tuottikin ihan mukavan summan. 
Rahaa kertyi lähetystyölle kaikkiaan 880 
euroa, joka siis menee jo mainitun 
Nkurenkurun koulun vähävaraisten nuor
ten koulunkäynnin tukemiseen. Muuten 
monella nuorella ei olisi mahdollisuutta 
käydä koulua, koska alueella on paljon

työttömyyttä ja myös paljon orpoja lap
sia, joiden vanhemmat ovat kuolleet 
AIDS: iin.

Lea Kotiluoto kiittää lämpimästi kaik
kia mukana olosta ja lahjoituksista. Koleh
dilla saaduilla rahoilla moni nuori saa 
mahdollisuuden jatkaa opiskelujaan.

V irkistyspäivän  syysretki
Dsakonfatoimikunnan järjestäm ä syysretki tehtiin 
tänä vuonna teemaita "meritietä Porvooseen".

Elokuun kuudennen päivän aamu vaikeni 
aurinkoisena, vaikka edellisenä aamuna 
oli tuullut ja myrskynnyt niin, etteivät kaikki 
Tallinnan lautat ja muut laivat lähteneet 
merelle ollenkaan. Ensimmäiset matkus
tajat tulivat autoon Hyökännummelta, sit
ten suurin osa porukasta Ohkolan seura- 
talolta ja kun vielä tuli iso joukko kirkon
kylältä, niin auto olikin täynnä. Mukana 
oli 49 retkeläistä ja kuljettajamme Erkki 
Taipale.

Sitten suunnattiin kohti Helsinkiä. Lai
valle kävellessä oli hetki aikaa katsella 
Kauppatorin vilinää ja jotain pientä tuli

ehkä ostettuakin. Sitten siirryttiinkin lai
vaan ja merelle. Laiva oli m/s J.L.Rune- 
berg. Laivamatka sujui mukavasti, vaik
ka ulkokannella kävikin melko raikas tuu
letus. Sää oli tyyni ja melko aurinkoinen, 
mutta ei niin kovin lämmin, joten aina vä
lillä piti etsiä tuulensuojaa.

Porvooseen saavuttuamme kävimme 
ensin ruokailemassa ruokaravintola Han- 
na-Mariassa ja sen jälkeen seurasi kier
toajelu kaupungilla oppaamme Tea It
kosen johdolla, joka kertoi mielenkiin
toisesti Porvoon historiasta ja sen merkki
henkilöistä. Vanhan kaupungin kapeille

kujille kun ei isolla bussilla voi mennä, 
niin sitä katsottiin vain kauempaa, ja kuul
tiin mukavia tarinoita vanhasta Porvoos
ta. Kiertoajelun päätteeksi mentiin sitten 
tietysti Brunbergin suklaatehtaalle, jos
ta ainakin melkein kaikki tulivat karkkikas- 
sien kanssa ulos.

Retken päätteeksi kävimme vielä 
Haikon kartanossa juomassa leivoskahvit 
ja ihailemassa Haikon kauniita maisemia. 
Päivä vierähti mukavasti, ja niin olikin jo 
aika lähteä kotimatkalle. Oli taas kerran 
ihan mukava reissu, joten kiitokset kai
kille matkan järjestäjille.
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Teksti: Hyökännummen koulun 6. luokka, kuva: Vesa Lehmonen .  .
H y o k a n n u m m e n  k o u l u

Leirikoulu Piispalassa

Lähdimme maanantaiaamuna kello 7 ja 
perillä Piispalassa olimme kello 11.30. 
Kun tavarat oli purettu, menimme syö
mään. Sen jälkeen palasimme takaisin 
mökkeihin.

Kiipeilyseinä oli kiva, vaikken kiiven
nyt kovin korkealle. Melonta oli tosi ki
vaa! Se oli helpompaa kuin luulimme. 
Ensin tuntui, että kanootti olisi kaatunut 
heti, mutta ei se sitten kaatunut. Stunt- 
rata oli ihan ok. Teatterlmaskeeraus ei 
ollut kivaa, eivätkä värit lähteneet helposti 
pois. Valokuvaus oli jotenkin ihmeellistä, 
koska kuvasimme pelkillä pahvilaatikoilla. 
Fresbeegolf oli aika tylsää, juostiin koko 
ajan.

Ruoka oli ihan hyvää ja joka päivä oli 
jälkiruokaa. Yöretki oli ihan kamala! Yöl
lä oli kylmä, eikä saanut kunnolla nukut
tua. Käveleminen oli tylsää, vaikka mat
ka ei ollut kovin pitkä. Diskossa oli aluksi 
ihan tylsää, mutta sitten aloimme tans
sia! Kysyttiin tosi montaa poikaa tanssi
maan, mutta kukaan ei tullut! Paitsi sit
ten lopussa, kun me kysyttiin yhtiä poikia 
tanssimaan, niin ne tuli tanssii! Me tans
sittiin niitten kanssa vaan yksi biisi. Oli 
tosi kivaa! Olisin voinut olla siellä vielä 
kauemminkin! Harmi, ettei käyty Pandan 
tehtaalla, niin kuin aluksi oli tarkoitus!

Tanja Ängeslevä

Maanantaina 25.8. lähdimme bussilla 
kohti Piispalaa. Istuin linja-autossa kave
rini vieressä. Matka kului lukien, kuunnel
len musiikkia ja välillä katsoin elokuvaa, 
jonka kuski oli laittanut pyörimään. Saa
vuimme Piispalaan joskus puoli kahden
toista jälkeen. Ensin jaoimme mökit. Minä 
ja viisi muuta tyttöä majoituimme mök
kiin, joka oli muistaakseni Leppä 5.

Sitten olikin lounas. Lounaan jälkeen 
oli puolitoista tuntia vapaata, jonka jäl
keen alkoi ohjattu toiminta. Tytöt kiipeilivät 
ensin kiipellytornlssa ja pojat olivat fris- 
beegolfia. Sitten oli vaihto.

Päivällisen jälkeen loppu ilta oli vapaa- 
aikaa, paitsi kahdeksalta menimme grilli- 
kotaan paistamaan lettuja.

Päivät kuluivat samalla tavalla, ohjel
mat vain vaihtuivat. Paitsi keskiviikko- 
iltapäivällä lähdimme 8,5 km vaelluksel
le. Yövyimme maastossa, puolijoukkuetel- 
toissa. Torstaiaamuna vaelsimme takai
sin Piispalaan. Moni varmaan tykkäsi sii
tä retkestä, mutta minä en, koska oli niin 
kylmä, ja sain flunssan.

Muuten leirikoulu oli mielestäni mu
kava ja onnistunut. Eniten pidin ehkä 
melonnasta, teatterlmaskeerauksesta, 
kelauksesta, jousiammunnasta, valoku
vauksesta ja rantasaunasta.

Liisa Ojanperä

Lähdimme koululta kello 7 ja olimme pe
rillä kello 12. Ensimmäinen ohjelma oli 
frisbeegolf ja kiipeily. Frisbeegolf oli aika 
vaikeaa, koska frisbee lensi vinoon. Kii
pesin kaksi kertaa torniin, joka oli 13 
metriä korkea. Illalla oli letturanta.

Tiistaina oli stunt-rata ja ulkopelit. Il
lalla menimme rantasaunaan ja me hy
pimme hyppytornista.

Keskiviikkona oli melontaa ja iltapäi
vällä vaelsimme metsään yöksi.

Heti torstaiaamulla lähdimme takaisin 
mökeille. Päivällä me keilasimme ja 
ammuimme jousipyssyllä. Illalla oli vielä 
toinen saunavuoro, jonka jälkeen oli dis
ko.

Perjantaina oli kameralla kuvaus ja 
ilma-ase ammunta. Sillä aikaan kun muut 
ampuivat, me saimme hyppiä minltram- 
poliinilla. Noin kello 12 me lähdimme ko
tiin . Me pysähdyimme Vaajakosken 
Abeille. Abeilla kävin palauttamassa pul
loja mitä Piispalassa oli tullut. Me olim
me koulun pihassa noin kello 17. Minusta 
leiri oli kiva.

Paavo Tiitta

Leirikoululla tehtiin kasvomaalauksia.

yjulumyyjäise,
Hyökännummen koulun vanhempaintoimlkunta Y  

järjestää perinteiset joulumyyjäiset 
23 .11 . ki© 10-13.

Halukkaat voivat varata pöytiä ä 10 euroa 
osoitteesta vanhempaintk@luukku.com tai

p. 046 886 8510.

Tervetuloa
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Teksti: Antton Hägglund
H y ö k ä n n u m m e n
A SU K A SY H D ISTYS

T urvallista liikkumista
JA LIIKUNNAN ILOA
Viime syksynä vihitty ke
vyenliikenteen väylä Hyö- 
kännummi-Ohkolan välillä 
on lisännyt upealla tavalla 
liikenneturvallisuutta sekä 
tuonut liikkumisen iloa mo
nille ihmisille.

Nyt me vanhemmat voimme huoletto- 
mammin laskea muksut koulutielle pyö
rillä tai kävellen, kun ei autot, joiden mää
rä tieosuudella on entisestään kasvanut, 
ole riskinä kulkijoille.

Tie toi tullessaan myös mahdollisuu
den rullaluisteluun, lisäsi vaihtoehtoista 
lenkkipolkua lenkkeilijöille sekä tiellä nä
kee myös koirien kanssa kulkevia. Koiri
en ulkoiluttaminen on puhuttanut viime 
vuosina ihmisiä. Asukasyhdistykselle on 
jätetty useita aloitteita muun muassa koi
rapuistosta. Nyt voisi ajatella, että kou
liintuneet koirat voivat kirmaista vaikka 
kevyenliikenteenväylän varrella peltojen 
piennarta lenkillä ollessaan. Ainakin re

viiriä riittää nyt enempi. Turvallista tien- 
käyttöä lisää myös tienvarren valaistus 
mikä rakennettiin samassa yhteydessä ja 
ulottuu koko tiealueelle. Siispä liikkumi
nen näin syksymmällä töidenkin jälkeen 
mahdollistuu nyt turvallisemmin.

Kyvyenliikenteenväylästä on tullut sil
ta kyliemme välillä. Pidetään silta kunnos
sa kaikille tien käyttäjille.

S e u r a a v a  h a n k e
Viime aikoina on herännyt uudelleen hen
kiin keskustelu mahdollisuudesta saada 
Linjatien varteen vastaavanlainen ky- 
vyenliikenteenväylä. Linjatie toimii kunta
rajana Tuusulalle ja Mäntsälälle.

Takavuosina tuolla alueella pidettiin 
oikein mielenilmaus väylän saamiseksi. 
Tulihan siellä joukossa marssittua meitä 
hyökännummelaisia ja  ohkolalaisia -  
panderollit upeasti hulmuten, vauvasta 
vaariin!

Nyt tarve kevyenliikenteenväylästä on 
kasvanut entisestään kun Kellokosken 
puolellekin Linjatien varteen rakentuu ta
loja vauhdilla. Lisäksi Haarajoen asemalle

kulkisi porukkaa varmasti pyörillä enem
mänkin, jos liikkuminen olisi riskittömäm
pää.

Linjatie on tosi kapea ja todellinen riski 
liikkua ilman levennystä jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille. On myös hyvä huomioida, 
että Arola-Jokelanseutukin tulee kasva
maan ja myös liikennöinti linjatietä pitkin 
sieltäkin lisääntyy.

Tässä olisi mielestäni (Tuusula-Mänt- 
sälä) kesken liikenneturvallisuutta ja lii
kuntaa tukeva yhteishanke olemassa. Jo
han sitä tosin esitettiinkin samoihin aikoi
hin kuin yllä mainittu kevyenliikenteen
väylä Mäntsälän puolelle. Aika ei vaan ollut 
tuolloin kypsä kuntayhteistyölle.

Voisi kuvitella myös valtiolla olevan 
intressejä lähteä rahoittamaan tälläisia 
Uskoa ja ajan ottamista asioiden etene
miseen tulee olla sekä tietysti sinnikästä 
yrittämistä!

Turvallista liikkumista! Muistakaa hei
jastimet ja muutoinkin näkyä liikentees
sä!

Antton Hägglund Hyökännummen 
asukasyhdistyksen pj.

Teksti ja  kuva: Kari Purmonen OHKOLAN KOULU

Koulun eteisen kuviomaalaus

Ohkolan koulun neljäs ja 
viidesluokkalaisten vanhem
pia kokoontui pitämään toi
minnallista vanhempainiltaa 
koululle keskiviikkona 10.9.

Iltaa varten oli varattu 
talkoisiin hyvät torttukahvit, 
mattoveitsiä, sinistä, punais
ta ja keltaista maalia, kontak
timuovia ja toiminnan intoa. 
Puuhastelun ohessa tuli ilmi, 
että yli sata vuotta täyttäneen 
koulun eteinen oli vanhojen

oppilaiden muistin mukaan säilynyt sa
manlaisena yli 20 vuotta.

Kunta oli teettänyt pohjamaalauksen 
eteiseen kuviomaalausta varten edellisellä 
viikolla. Pohjamaalauksen jälkeen oppi
laat eivät olleet huomanneet mitään muu
tosta entiseen, idea kuvioiden maalauk
sesta tuli koululta. Eteisen uusi ilme val
mistui parin tunnin yhteisen aherruksen 
jälkeen. Lopputulos näkyy oheisesta ku
vasta.

Syysterveisin Kari Purmonen.
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Teksti Ulla Hakanen,
kuvat: Ulla Hakanen, ehdokkaiden lähettämät ja  puolueiden nettisivut

Allonen

Ohkolan ja Hyökännummen alueelta on 
kunnanvaltuustoon pyrkimässä liki pari
kymmentä ehdokasta.

Lähetinmme heille kyselyn, jossa tie
dustelimme ehdokkaille tärkeitä asioita 
heidän pyrkiessään valtuutetuiksi. Tavoit
tamistamme ehdokkaista kyselyyn vastasi 
15 henkilöä. Kuntavaalit järjestetään 
26.10.2008. Äänestyspaikat ovat avoin
na klo 9 -  20. Ennakkoon on mahdollista 
äänestää 15. -  18.10.

Kyselyymme vastanneet aakkosjärjes
tyksessä: Ilk k a  Allonen, Kesk., Laura 
B u tle r, Vas., Auli H erttua inen , Vas., 
E ija  H ynn inen , Kesk. (s it .) , A ntton 
Hägglund, Kesk., Tuula Ilvonen , Kesk., 
Johanna Koivuniem i, Kesk., Ulpu Lei
no, KD, E ija  L iljav irta , Kok., Ram i Lind
qvist, Peruss., Se ija -L iisa  Peltoranta, 
Kesk., Ju kka  Pyykkö , Kesk., Jan i Sa l
minen, Kesk., Mikko Tiensuu, Kok., Juha 
Vainio , Kok.

M i k ä  s a i  s in u t
ASETTUMAAN EH D O KKA A KSI? 
Allonen: Olen ollut kaksi kautta valtuus
tossa ja ympäristölautakunnassa. Työ on 
ollut mielenkiintoista ja haastavaa. Kiin
nostusta riittää edelleen.
Buttle r: Halu aktiivisesti olla mukana ke
hittämässä tätä pitäjää ja sen asukkai
den pyhää ja arkea.
H erttuainen: Ehdokkaaksi asetuin, kos
ka uskon monen kuntalaisen olevan kans
sani samaa mieltä siitä, että kunnan toi
met ulkoistaa/yksityistää palveluitaan ei 
ole oikein. Kunnan tulosta ei saa tarkas
tella vain rahassa, vaan myös tarjotuissa 
palveluissa.
Hynninen: Ensimmäisen valtuustokau
den aikana on tullut hitaasti kääntyvä kun- 
talaiva tutuksi. Uskon, että hyvällä ja 
pitkäjänteisellä yhteistyöllä päästään ta
voitteeseen "Ilo elää Mäntsälässä". 
Hägglund: Tuntuu hyvältä, kun ihmiset 
ovat arvioineet työtäni luottamushenkilönä 
pian kolme kautta, ja edelleen on kysyn
tää valtakirjaa uusimaan. Se on ykkös- 
juttu, luottamus. Myös oma kiinnostus

yhteiskunnallisiin asioihin painaa. 
Ilvonen : Mielenkiintoiset ja haasteelliset 
kokemukset ympäristölautakunnan jäse
nyydestä.
Koivuniem i: Haluan olla vaikuttamassa 
oman asuinalueeni ja kotikuntani asioihin. 
Lein©: Kun etsinnöistä huolimatta en saa
nut ketään muuta suostumaan ehdok
kaaksi.
L ilja v irta : Elämänarvoihini kuuluvat in
himillisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukai
suus; halu vaikuttaa.
L indqvist: Halu vaikuttaa kunnan asioi
hin.
Pe lto ran ta : Ilkka, Aira ja Kaisa saivat 
uudelleen innostumaan.
Pyykkö : Olen ollut Keravalla 12 vuotta 
mukana politiikassa. Muutin tämän vuo
den toukokuussa Hyökännummelle. Oli 
luontevaa lähteä ehdokkaaksi. 
Salm inen : Mahdollisuus päästä vaikut
tamaan kotikyläni tulevaisuuteen. 
T iensuu : Olen ollut pitkään kiinnostunut 
siitä, miten päätöksiä tehdään niin valta
kunnan kuin kuntaorganisaationkin tasolla. 
Jäsenyys Mäntsälän Kokoomuksen hal
lituksessa lisäsi kiinnostusta entisestään. 
V ain io : Maaseutukylässä on hyvä olla 
myös maanviljelijäehdokkaita.

M i t ä  a s i o i t a  h a l u a t  a j a a
KUNNANVALTUUSTOSSA?
Allonen: Talousasiat tulevat ensimmäi
senä. Kunnan velkakierre on katkaistava. 
Palvelut voidaan turvata vain terveellä 
taloudenhoidolla. Talouden tasapainotta
minen on seuraavan valtuuston tärkein 
tehtävä.
Buttle r: Parannettavaa löytyy aina. 
H erttuainen: Hyökännummen/Ohkolan/ 
Jyvälänkulman ja Jokelanseudun kehittä
miseen liittyvät monet kaavoitukselliset 
näkymät - se, miltä haluamme Etelä- 
Mäntsälän näyttävän parin-kolmenkym- 
menen vuoden kuluttua ja mitä palveluja 
ja mistä täällä on tarjolla. Joukkoliikenteen 
kehittäminen on tärkeää, samoin vesi- ja 
viemäriverkoston kehittäminen päätiestön 
ulkopuolella sijaitsevien talouksien koh

dalla. Varhaisnuorten ja nuorten vapaa- 
ajanviettomahdollisuuksia on kehitettävä. 
Päivähoitopaikkojen riittävyys on ikuinen 
painopisteasia Hyökännummella. 
H ynninen : Kunnanvaltuustossa täytyy 
ajatella koko kuntaa, ei yksittäistä kylää 
tai yksittäistä asiaa. Järjestöjen kanssa 
tehtävä yhteistyö, lasten, nuorten ja lap
siperheiden asiat sekä perusturvaan liitty
vät kysymykset ovat itselleni läheisimmät. 
Hägglund: 2 - 3 kautta sitten aloitetun 
kunnan imagon ja markkinoinnin edelleen 
rakentaminen. Väestön kasvu ja perus
palveluiden tarve ja rahoitus tulee saada 
tasapainoon. Perheiden hyvinvointi kun
nan erityiseen suojeluun. Yksisarjainen 
kouluverkko kuntayhteistyössä suunnitel
mien mukaan pikaisesti kuntoon. 
Ilvonen : Viihtyisän ja terveellisen asuin
ympäristön säilymistä Mäntsälässä, nuor
ten mahdollisuutta hyvään koulutukseen 
ja tulevaisuuteen.
Koivuniem i: Lapsiperheiden asioita (mm. 
päivähoito, Mäntsälä-lisä), ikääntyvien tur
vallinen hoito, terveydenhuoltopalveluiden 
toimivuus, joukkoliikenteen toimivuus. 
Leino: Tässä kohdassa kaikki oikeat po
liitikot mainitsevat terveydenhuollon, lap
siperheet, vammaiset ja vanhukset. Kui
tenkaan yksittäinen valtuutettu ei voi ih
meitä saada aikaan.
L ilja v irta : Lapsuus, nuoruus, aikuisuus 
ja ikäihmiset, jokaiseen ryhmään liittyvät 
asiat tulee hoitaa kunnioituksella, tasa- 
arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 
L indqvist: Niitä olisi vaikka kuinka pal
jon, mutta mainitsen tässä peruspalvelut 
ja ympäristöasiat.
Peltoranta: Mäntsälä-lisä puuttuu äideil
tä, jotka hoitavat lapsia kotona. Se on
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Hägglund

Pyykkö Vainio

häpeä kunnalle.
Pyykkö : Päivähoidon ja koulujen kehit
täminen.
Salm inen: Ympäristön hyvinvoinnin edis
täminen, sekä lasten ja nuorten vapaa- 
ajan harrastusmahdollisuuksien paranta
minen.
T ien su u : Kunnan tulisi aktivoida kaa
voittamistaan. Kuntaan muuttavat tarvit
sevat rauhaa ja tilaa asua. Yritystontteja 
pitää olla tarjolla. Laadukkaat peruspal
velut ovat kuntalaisten oikeus.
Vain io : Valtuustossa haluan ajaa koko 
kunnan kehittämistä. Pelkkä kyläpoliti- 
kointi ja lyhytnäköistä.

O n k o  a l u e e l l a m m e  e r i t y i s i ä ^
PARANNUSTA V A A T IV IA  A S IO IT A ?  
Allonen: Talousasiat. Kunta velkaantuu 
edelleen. Velkakierre on katkaistava. Pal
velut voidaan turvata vain terveellä talou
denhoidolla. Talouden tasapainottaminen 
on seuraavan valtuuston tärkein tehtävä. 
Bu ttle r: Vanhenevan väestön olot (itse 
olen jo 63-vuotias), sivukylien ongelmat 
(koulut, kaupat) sekä joukkoliikenne. 
IKIerttuainen: Edellinen vastaus sisältää 
myös nämä asiat.
Hynninen: Ohkolan osayleiskaavan ete
neminen, lähipalveluiden kehittäminen 
"rajattomasti" eli KUUMA-yhteistyössä Tuu
sulan, järjestöjen ja seurakunnan kans
sa. Onneksi Hyökänummen kaavassa on 
kaupalle paikka.
Hägglund: Porakalliolle suunnitelmissa 
olevaa pururataa tulisi viedä yhdessä 
eteenpäin. Asukasyhdistyksemme aloite 
on jo itämässä kuntayhteistyönä Tuusu
lan kanssa. Koulujemme lämminhenkistä 
yhteistyötä tulee vaalia ja edelleen kehit

tää. Hyökännummelaiset tiiviimmin mu
kaan Ohkolan kultturelleihin harrastuksiin. 
Ilvonen : Vesi- ja jätevesihuollon järjes
täminen kaikkiin talouksiin.
Koivuniem i: Alueelle tulisi saada kaupal
lisia palveluita. Harrastusmahdollisuuksia 
tulisi kehittää. Joukkoliikennettä tulisi pa
rantaa. Hyökänummen osalta terveys- 
keskuspäivystyspalvelut eivät toimi. 
Leino: Ehkä vesi- ja jätevesihuolto. 
L ilja v irta : Palvelut ovat toisen kunnan 
puolella, nuoriso viilettää rajan molem
min puolin hakien omaa tukipistettään ja 
alueen vanhukset ovat jossakin -  missä? 
L indqvist: Kyllä niitä varmaan on. Kuun- 
telen mielelläni "mikä mättää ja missä 
mennään".
Pe ltoranta : Tuetaan vanhusten kotona 
asumista. Laitoksissa asujille tarvitaan 
virikkeitä ja riittävästi henkilökuntaa. 
Pyykkö : Hyökännummi on kasvanut vii
me vuosina voimakkaasti ja nyt pitäisi 
myös kehittää palveluja.
Salm inen: Ympäristöä kehittämällä varmis
tetaan alueen säilyminen elinvoimaisena. 
T iensuu : Tiivis yhteistyö Tuusulan kans
sa toisi synergiaetuja sekä Kellokosken, 
että Ohkolan/Hyökännummen alueille. 
Ohkolassa toimiva sirkuskoulu tekee hie
noa työtä tarjoten lapsille ja nuorille mie
lekästä vapaa-ajan tekemistä. Kunnan 
tulisi tukea tätä ja muita vastaavia toi
mintoja. Erityisesti Hyökänummen alueel
la tulisi panostaa päivähoitoasioihin. 
Vain io : On parannettavaa, toinen juttu 
on, mitä mittareita käytetään vaatimus
ten perusteena.

M i t ä  o n  o h k o l a l a is u u s
YH D ELLÄ  LAUSEELLA KUVATTUN A? 
Allonen: Elämää vireässä ja viihtyisässä 
maalaiskylässä.
Bu ttle r: Tämän päivän Ohkola on muu
toksen kourissa, maalaiskylästä nukkuma- 
lähiöön vai toimivaan yhteisöön... 
H e r tta in e n : Ohkolalaisuutta on asua, 
elää ja nauttia elämästään turvallisessa 
ympäristössä, kukin tavallaan. 
Hynninen: Alkuperäisasukkaana, juuret 
syvällä Ohkolan maaperässä koen vahvas
ti, että ohkolalaisuus on yhteisöllisyyttä. 
Hägglund: Urbaanien Hyökännumme- 
laisten portti mäntsäläläisyyteen. 
Ilvonen : Vireää toimintaa ja viihtymistä 
maalaismaisemassa.
Koivuniem i: Fyysisesti Ohkolan alueella 
asumista tai henkisesti ohkolalaiseksi it
sensä kokemista. Maaseutumaista ja vi
reää, oman kylän parhaaksi ajattelua. 
Leino: Vaikea sanoa, kun olen syntype
räinen ohkolalalnen.
L ilja v irta : Perusturvallinen kyläyhteisö; 
luonto, inhimillisyys, tila hengittää. Eläm
me perustarpeiden lähteillä; maaseutu. 
Lindqvist: Luontoa ja harrastusmahdolli
suuksia täynnä olevaa elämää maaseudul
la, aivan kaupunkipalveluiden kupeessa. 
Peltoranta: Ohkolan kaunis luonto pitää 
säilyttää. Se on meidän rikkautemme. 
Pyykkö : Kyllä maalla on mukavaa. 
Salm inen : Aktiivista maalaisjärkeä. 
T iensuu : Ohkolalaisuus on sitä, että saa 
asua rauhassa lähellä luontoa ja palve
luita, naapurit huomioidaan ja naapureis
ta välitetään.
Vainio : Ohkola on paikka elää ja asua 
mukavasti kunnan eteläosassa, ruuhka- 
Suomen äärellä.
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Teksti: Jarmo Antikainen

Y leisurheilumestaruus-kilpailut

Hyökännummen koulunkentällä 3.9. pidettiin yleisurheilumestaruus-kilpailut. Vesikuurot 
välillä kastelivat kilpailijoita, mutta sade ei kilpailijoita kuitenkaan paljon häirinnyt.

Tulokset: T3 40m juoksu
1. Karia Antikainen 29,5

T3 Pituus 2. Henna Pahkamäki 1.09,0
1. Henna Pahkamäki 0,15 T5 40m juoksu
2. Karia Antikainen 0,09 1. Jenna Pitkänen 12,3
T5 Pituus T7 40 m juoksu
1. Jenna Pitkänen 0,86 1. Noora Nyrhinen 9,3
T7 Pituus 2. Jenna Salminen 9,5
1. Noora Nyrhinen 1,93 3. Noora Peltoranta 10,6
2. Jenna Salminen 1,53 T9 40 m juoksu
3. Noora Peltoranta 1,38 1. Siiri Saalo 7,6
T9 Pituus 2. Saara Saalo 8,1
1. Siiri Saalo 2,97 3. Julianna Johansson 9,2
2. Saara Saalo 2,49 4. Jasmin Salminen 9,5
3. Julianna Johansson 1,89
4. Jasmin Salminen 1,60 T l l  60 m juoksu
T l l  Pituus 1. Titta Savela 11,9
1. Titta Savela 2,75 T13 60 m juoksu
T13 Pituus 1. Jutta Savela 10,3
1. Jutta Savela 3,21 T15 60m juoksu
T15 Pituus 1. Janika Koivu 9,4
1. Janika Koivu 3,71

P3 40m juoksu
P3 Pituus 1. Arttu Peltoranta 12,8
1. Arttu Peltoranta 1,22 2. Max Mäenpää 46,3
P5 Pituus 3. Vili-Petteri Pahkamäki 58,0
1. Mikael Mäenpää 1,41 4. Aatu Savela 1.08,0
2. Joonatan Johansson 1,16 P5 40m juoksu
3. Eetu Aronen 1,15 1. Eetu Savela 10,6
4. Eetu Savela 0,94 1. Joonatan Johansson 10,6
P7 Pituus 3. Mikael Mäenpää 10,7
1. Tommi Mäenpää 1,89 4. Eetu Aronen 11,3
2. Joonas Eerola 1,45 P7 40m juoksu
P9 Pituus 1. Tommi Mäenpää 8,5
1. Konsta Kärkkäinen 3,12 2. Joonas Eerola 10,2
2.Joni Vasama 2,93 P9 40m juoksu
3. Jere Nyrhinen 2,56 1. Konsta Kärkkäinen 7,0
4. Tuomas Anttila 2,43 2. Jere Nyrhinen 8,0
5. Patrik Mäenpää 2,37 2. Topi Aronen 8,0
6. Topi Aronen 2,28 4. Joni Vasama 8,3
P I I  Pituus 5. Patrik Mäenpää 8,7
1. Aku Pirjola 2,89 5. Tuomas Anttila 8,7
P13 Pituus 7. Samuli Laakso 9,1
1. Veikka Smith 3,31
2. Joni Koivu 3,25 P I I  60 m juoksu
P17 Pituus 1. Aku Pirjola 11,1
1. Ville Pirjola 3,22 P13 60 m juoksu

1. Veikka Smith 9,0
2. Joni Koivu 10,0

P17 60 m juoksu T7Turbokeihäs
1. Ville Pirjola 9,0 1. Jenna Salminen 

T9 Turbokeihäs
4,90

T15 kuula 1. Siiri Saalo 14,16
1. Netta Savela 8,56 2. Saara Saalo 9,56
2. Janika Koivu 7,13 3. Jasmin Salminen 3,30

P3 Pallo P5 Turbokeihäs
1.Arttu Peltoranta 8,50 1. Eetu Savela 7,14
2, Max Mäenpää 1,50 2. Mikael Mäenpää 3,95
P5 Pallo 2. Eetu Aronen 3,95
1. Eetu Aronen 11,20 P7 Turbokeihäs
2. Joonatan Johansson 11,15 1. Tommi Mäenpää 8,00
3. Eetu Savela 10,65 P9 Turbokeihäs
4. Mikael Mäenpää 7,10 1. Konsta Kärkkäinen 2 0,20

2. Samuli Laakso 14,26
P7 Pallo 3. Topi Aronen 13,94
1. Tommi Mäenpää 13,35 4. Joni Vasama 11,32
2. Joonas Eerola 8,45 5. Jere Nyrhinen 8,90
T3 Pallo 6. Patrik Mäenpää 8,801
1. Karia Antikainen 0,94 P I I  Keihäs
T7 Pallo 1. Aku Pirjola 19,50
1. Noora Nyrhinen 9,25 P13 Keihäs
2. Jenna Salminen 6,00 1. Veikka Smith 17,15
T9 Pallo 2. Joni Koivu 16,55
1. Jasmin Salminen 9,50 P17 Keihäs

1. Ville Pirjola 27,00

T13 Keihäs
1. Jutta Savela 
T1S Keihäs

18,35

1. Netta Savela 23,75

O h k o la n  O kan  v e r r y t t e l y p u k u j a

V ielä mahdollisuus tilata 17 .11. mennessä. T ilaukset 
kokoaa Eija Hynninen p. 050 593 9683. 
V ärivaihtoehdot:
PUNA-MUSTA, SINI "VALKOIN EN TAI VIHREÄ-MUSTA
Koot: 128 cm - XXL 
Omakustannushinta:
JÄSENILLE 50 EUROA (LAPSET), 60 EUROA (AIKUISET).
E i jäsenille hintoihin lisätään 10 euroa.
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Teksti: Jarmo Antikainen, kuvat: Satu Leino
OKA

ICylien väliset urheilukilpailut

Keihäs lensi sulassa sovussa 
heittopaikalta mittauspaikalle 
ja  takaisin mittauspaikalta 
heittopaikalle.

Keihäs/M: 1. Sami Sairanen (A) 36,35, 
2. Jouko Vaara (H) 34,36, 3. Jarmo Anti
kainen (A) 31,88, 4. Mikko Leino (H) 23,8,
5. Vesa Pirjola (O) 30,65, 6. Kari Änges- 
levä (A) 30,70, 7. Seppo Savela (O) 29,50. 
Kiehäs/Nk 1. Mimmi Tervonen (H) 22,28, 
2. Auli Teppinen (O) 16,8, 3. Sirpa Velin- 
Ängeslevä (A) 16,25, 4. Satu Leino (H) 
15,35, 5. Heta Vasama (H) 13,73,6. Niina 
Oikarinen (H) 12,09, 7. Sonja Vaara (H) 
10,66.

Kiekko/M: 1. Sami Sairanen 29,25, 2. 
Jarmo Antikainen 26,2, 3. Vesa Pirjola 
24,53, 4. Seppo Savela 23,05, 5. Mikko 
Leino 22,10, 6. Jouko Vaara 21,46, 7. Kari 
Ängeslevä 21,1.
Kiekko/N: 1. Heta Vasama 20,5,2 . Mim
mi Tervonen 20,45, 3. Auli Teppinen 
20,17, 4. Satu Leino 19,16, 5. Sirpa Velin- 
Ängeslevä 18,81, 6. Niina Oikarinen 
18,21, 7. Sonja Vaara 14,16.
Kuu!a/Ms 1. Mikko Leino 12,56, 2. Sami 
Sairanen 12,3, 3. Jouko Vaara 11,17, 4. 
Jarmo Antikainen 10,04, 5. Seppo Save

la 9 ,88 , 6. Vesa Pirjola 9,7, 7. Kari 
Ängeslevä 8,47.
Kuula/M: 1. Mimmi Tervonen 8,21, 2. 
Heta Vasama 8,18, 3. Auli Teppinen 7,75,
4. Sirpa Velin-Ängeslevä 7,39, 5. Niina 
Oikarinen 7,31, 6. Satu Leino 7,00, 7. 
Sonja Vaara 6,92.
Saapas/M i 1. Mikko Leino 23,35, 2. Jou
ko Vaara 21,65, 3. Kari Ängeslevä 20,45,
4. Seppo Savela 19,4, 5. Jarmo Antikai
nen 17,1.
Saapas/N: 1. Mimmi Tervonen 19,72, 
2. Heta Vasama 16,95, 3. Sirpa Velin- 
Ängeslevä 15,33, 4. Sonja Vaara 15,12,
5. Auli Teppinen 12,4, 6. Satu Leino 13,3. 
Pltuus/M: 1. Jarmo Antikainen 4,23, 2. 
Mikko Leino 4,10, 3. Sami Sairanen 3,88, 
4. Jouko Vaara 3,84, 5. Vesa Pirjola 3,4,
6. Seppo Savela 3,34, 7. Kari Ängeslevä 
3,27.
Pituys/N: 1. Mimmi Tervonen 3,61, 2. 
Sirpa Velin-Ängeslevä 2,66, 3. Heta Va
sama 2,66, 4. Satu Leino 2,53, 5. Niina 
Oikarinen 2,37, 6. Sonja Vaara 2,06.
60 m juoksu/M: 1. jaettu Mikko Leino, 
Sami Sairanen ja Jarmo Antikainen 9,2, 
4. Jouko Vaara 9,5, 5. Vesa Pirjola 9,8,
6. Seppo Savela 10,0, 7. Kari Ängeslevä 
10,4.
60 m juoksu/N: 1. Heta Vasama 10,8, 
2. Satu Leino 12,4, 3. Sirpa Velin-Änges
levä 12,6.
Yhteispisteet/M: 1. Mikko Leino 47,
2. Jarmo Antikainen 46, 3. Sami Sairanen 
45, 4. Jouko Vaara 39, 5. Seppo Savela 
30, 6. Vesa Pirjola 27, 7. Kari Ängeslevä 7. 
Yhteispisteet/N: 1. Mimmi Tervonen 
48, 2. Heta Vasama 43, 3. Sirpa Velin- 
Ängeslevä 41, 4. Auli Teppinen 28, 5. Satu 
Leino 14.

Nivelet rutisivat ja jänteet paukkuivat, kun 
Jokelanseudun urheilukentällä etsittiin 
Etelä-Mäntsälän parasta kylää aikuisten 
yleisurheiluottelussa 10.9.2008.

Hyökännummi otti jo kolmannen pe
räkkäisen voiton Ohkolasta ja Arola-Jo- 
kelanseudusta väkivahvojen naistensa 
ansiosta. Miehissä voiton vei Arola-Joke- 
lanseutu.

Kilpailu käytiin kuudessa lajissa siten, 
että kunkin lajin kaksi parasta kylä- 
edustajaa saivat pisteitä alenevan sarjan 
mukaan: 10-8-7-6-5-4. Heittovälineiksi oli 
valittu normaalia kevyempiä välineitä, 
jotta tulosten romahtaminen nuoruus
vuosien tulostasosta ei olisi aiheuttanut 
järkytyksiä.

Tulokset:
O ttelun tu los: 1. Hyökännummi 191 p. 
(M:86, N:105), 2. Arola-Jokelanseutu 139 
p. (M:98, N:41), 3. Ohkola 85 p. (M:57, 
N:28).

Kyseessä oli naisten kuula 
eikä lastenkanto.

l i



Teksti: Arja Alanko Teksti: Jarmo Antikainen ja  Tero Rantanen
Metsästysseura

Martan
vinkit

* Nyt on aika kaivaa kynttilät kaapeista 
syysiltoja piristämään.
* Lämmityskauden alkaessa on syytä 
puhdistaa kaikki lämmityspatterit.
* Nyt on helppo lisätä ruuanlaitossa ko
timaisia kasvisten ja juuresten käyttöä. 
Entäs sitten omenat ja sienet!

SlEN IKÄÄRYLE
6 munaa
1 litra maitoa 
3 rkl öljyä
3 dl vehnäjauhoja 
2tl suolaa
2 tl leivijauhetta 
Täyte:
8-10 dl hienonnettuja tatteja tai keitettyjä
(ryöpättyjä) rouskuja
2 sipulia tai pala purjoa
4-5 rkl öljyä, margariinia tai voita
1 dl kermaa
2-4 tl suolaa

Sekoita kulhossa kananmunien rakenne 
rikki. Lisää joukkoon muut aineet. Anna 
taikinan turvota puolisen tuntia.

Kuumenna sieniä pannulla sen verran, 
että niistä haihtuu ylimääräinen neste. 
Lisää joukkoon rasva ja sipulisilppu. Hau
duta hetki. Lisää kerma ja mausta seos. 
Anna täytteen jäähtyä.

Kaada turvonnut taikina uunipannulle 
voidellulle paperille. Paista 15-20 minuut
tia 225-250 asteessa.

Kumoa levy voipaperille, levitä täyte 
ja kääri joko pituus- tai poikkisuuntaan 
rullalle. Leikkaa kääryleestä IV2-2 cm:n 
paksuisia viipaleita. Tarjoa kääryleen 
kanssa esim. yrteillä maustettua kerma- 
viiliä.

Lisää Martan vinkkejä löydät netistä 
osoitteessa www.m artat.fi. Sivustolle 
pääsy ei edellytä jäsenyyttä.

Metsästysseuran
KUULUMISIA
Ohkolan Metsästysseura voitti Kellokos
ken Metsästysseuraa vastaan elokuun 
lopussa käydyn perinteisen hirviottelun 
selkein pistein 418-330. Ohkolan voittoi
san joukkueen muodostivat Asko Tiainen, 
Ilkka Hemmilä sekä Jukka, Ilpo ja Mauri 
Hannula. Kilvan ohella seurat tapasivat 
myös pienpetojahdin yhteistyön merkeis
sä: seurat sopivat elokuussa keskinäisestä 
tiedottamisesta ja yhteyshenkilöistä sel
laisia tilanteita varten, kun kettujahti siir
tyy rajan yli toisen seuran alueelle.

Metsästysseura suoritti osaltaan elo
kuussa riistan kolmiolaskennan. Lasken- 
tasää oli sateinen ja riistahavainnot vä
häiset. Laskentatulos tukee osaltaan sitä 
yleisempää havaintoa, ettei metsäkana-

K iv ä ä r ia m m u n t a k il p a il u
Hirvihaaran ampumaurheilukeskuksessa 
14.9.2008

Hirviammunta 75 m (10 juoksua) 
Kilpasarja
1. Tiainen Asko 94, 2. Antikainen Jarmo 
92, 3. Hemmilä Ilkka 89, 4. Hannula Juk
ka 85, 5. Rantanen Tero 80, 6. Tapper 
Petri 74, 7. Hannula Mika 74, 8. Rauta- 
suo Urpo 73 
Eräsarja
1. Hannula Petri 73, 2. Kivistö Jani 65, 3. 
Kivistö Tapio 58, 4. Viljamaa Heikki 56, 
5. Mäkelä Hannu 49, 6. Aunola Kari 46,
7. Tapper Hermanni 43, 8. Lehto Ari 42, 
9. Lemetyinen Seppo 41 ,10 . Lemetyinen 
Aki 35

Luodikko 100 m (5 makuu-t- 5 pysty) 
Kilpasarja
1. Tiainen Asko 82, 2. Hemmilä Ilkka 75, 
3. Antikainen Jarmo 74 ,4 . Rautasuo Urpo 
68, 5. Rantanen Tero 65, 6. Tapper Pet
ri 56, 7. Hannula Jukka 48, 8. Hannula 
Mika 35 
Eräsarja
1. Kivistö Jani 43, 2. Mäkelä Hannu 41, 
3. Kivistö Tapio 30, 4. Lemetyinen Aki 
27, 5. Viljamaa Heikki 26, 6. Tapper 
Hermanni 24, 7. Aunola Kari 18, 8. Leh
to Ari 12

lintujen poikastuotto ollut tänä kesänä 
kaksinen. Kesän havaintojen mukaan 
rusakkokanta on kylän alueella keskimää
rin runsas. Metsäjäniskanta on harventu
nut, minkä tiedetään osin johtuvan alu
eella liikkuvista ilveksistä. Metsästysseura 
on antanut jäsenistölleen jänisten metsäs
tystä koskevat rajoitukset ja suositukset.

Kevättalven hirvieläinlaskennassa ha
vaittiin hirvieläinkannan olevan hienoises
sa laskussa myös Ohkolassa. Tämän joh
dosta myös syksyn kaatolupamäärät ovat 
laskeneet noin viidenneksellä. Hirvijahti 
aloitetaan lokakuun 11. päivänä, peura- 
jahtia käydään syyskuun lopulta alkaen. 
Hirvijahti päättyy ennen joulua, peurajahti 
jatkuu tammikuun lopulle.

http://www.martat.fi


Teksti ja kuva: Johanna Koivuniemi Lukijan kynästä

PERHEIDEN ASIA i l  
TUNNE KUNTARAJOJA

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) 
Kellokosken yhdistys on toiminut lapsi
perheiden hyväksi vuodesta 1990 lähtien.

Tuusulan puolella toimivan yhdistyksen 
tavoitteena on alusta saakka ollut toimia 
sekä Kellokosken että Ohkola-Hyökän- 
nummi -alueen lapsiperheiden tukena, 
kertoo Helena Riihola, yksi yhdistyksen 
perustajajäsenistä. Perhepäivähoitajana 
Hyökännummella toimiva Riihola on ollut 
perustamisesta saakka myös yhdistyksen 
hallituksessa mukana.

Hyökännummi edustettuna
Hyökännummen koulun kupeessa asuva, 
3 ,5-vuotiaan Pinjan ja puolitoistavuotiaan 
Eeliksen äiti Katri Anttonen on ollut 
kolme vuotta mukana Kellokosken yhdis
tyksen toiminnassa. Näistä reilut kaksi 
vuotta hän on ollut myös hallituksen jä 
senenä. Aiemmin Kellokoskella asuneena 
hänelle oli luontevaa jatkaa mukana toi
minnassa, vaikka hän perheineen muutti 
pari vuotta sitten kuntarajan toiselle puo
lelle, Mäntsälään.

Ohkolalaiset eivät ole harvinaisuus 
MLL:n Kellokosken yhdistyksen toiminnas
sa. 13-jäsenisessä hallituksessa ovat 
Riiholan ja Anttosen lisäksi Mäntsälän 
puolelta myös Tea Mäki-Mantila ja Son
ja Vaara.

-  Toiminnassa on luontevaa olla mu
kana. Hyökännummella on ainoastaan 
seurakunnan kerho ja muuta toimintaa 
lapsiperheille ei ole, kertoo Anttonen.

T o im in t a a  lö ytyy
Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa. 
Perhekahvila Nallentupa, tuttavallisemmin 
Nallis, on joka perjantai aamupäivisin. 
Lisäksi Iltanallentupa on kerran kuussa 
samoin kuin muskari. Lisäksi MLL välittää 
lastenhoitajakoulutuksen käyneitä lasten
hoitajia sekä jakaa EU-ruokatukea.

-  Kysyntää lastenhoitajille voisi olla 
enemmänkin, sanoo Riihola.

MLL-yhdistys järjestää lisäksi äitien 
saunailtoja pari kertaa vuodessa sekä 
äitien risteilyn. Myös erilaisiin tapahtu
miin, kuten Kalastuskauden ja joulukadun 
avajaisiin, osallistutaan.

P e r h e k e s k u s  k o h ta u sp a ik k a n a
Tällä hetkellä toiminnalle on hienot tilat 
Kellokosken terveysaseman yhteydessä 
toimivassa Perhekeskuksessa.

-  Nalliksella on runsaasti kävijöitä. 
Kertaa kohden käy noin 14 äitiä ja 25 las
ta, arvioi Anttonen.

Mäntsälän puolelta Nalliksella käy 
säännöllisesti Anttosen mukaan puolisen- 
kymmentä äitiä lapsineen.

Nallentuvalla ohjelmassa voi olla tuo- 
te-esittelyitä, askartelua, laulamista ja 
leikkimistä tai vain olemista muiden las
ten ja äitien seurassa. Anttosen kerto
man mukaan toiminnasta saa irti paljon.

-  Saa itselle seuraa, saa uusia kave
reita sekä ystäviä. Yhteisöllisyyttä tulee 
lisää sekä tekemistä, luettelee Anttonen 
toiminnan mukanaan tuomia elämän 
rikastuttajia.

M u k a a n  v a ik u t t a m a a n
Katri Anttonen lähti mukaan hallitus- 
työskentelyyn, kun häntä pyydettiin mu
kaan. Hän on kokenut hallitustyöskentelyn 
mielekkääksi.

-  Siinä pystyy itse vaikuttamaan tou
huun.

Anttosen vastuulla hallituksessa ovat 
jäsenasiat. Lisäksi hän toimii yhtenä 
perhekahvilavastaavista.

MLL:n Kellokosken yhdistyksen toimin
nassa ei erotella, kuka on Tuusulasta ja 
kuka muualta. Toimintaan ovat tervetul
leita kaikki.

-  Paikkakunnalla ei ole mitään väliä, 
kiteyttää Anttonen.



S eu r a a v a t  l e h d e t  ilm e s t y v ä t  s e u r a a v a s t i:

5. numero: joulukuu (aineisto toimitettava 15.11.2008 mennessä) 
1. numero: helmikuu ( aineisto toimitettava 15.01.2009 mennessä)

Sähköpostiosoite:
ohkoiansanomat@gmail.com

Päätoimittaja: Tanja Lundsten, p. 040 707 7329 
Taitto: Satu Leino, p, 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Painosmäärä: 1400

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: Helena Partanen 0500 460 779 
Kortistonkulma ja Kivistönkulma: Kati Särkelä p. 050 557 6686

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

Lelukauppa vailla vertaa!
Meiltä mm. Hello Kifty, Barbapapa ja Myyrä-tuotteet!

Kauppakaari 6, Kerava, (09) 242 3967

Lefupuu
w w w .le lup uu .fi

Järvenpään

LUKKO OY
Päivystys 
040 536 8000

Alhotie 14 
04430 Järvenpää 
puh 020 743 7560 
ark. 8-17, la 10-14

Keskuskatu 12 
04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7567 
ark 9-17, la suljettu

www,jarvenpaanlukko. fi

T uemme 
Ohkolan 
Kyläsanomia!

Etua elämään. OP-Pohjolasta. Keski-Uudenmaan OP

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

Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset j  
välittää alueellasi

Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 
p. 050 529 0038-5— 

email: kari.peussa@msoynet.com 
PYYDÄ TARJOUS

T A L ® »  JA  H U ¥!LÄ i!YYN TI
Kastelli-kauppias 
Tapio Rantanen  

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

KASTELLI
JÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI

MEERIN PITOPALVELU
(019)  688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Hosenqvistin MonitoimipaCveCu ¿Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & T Laini©
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

M Ä N T SÄ LÄ -T R A N S  OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

L  EL O  N A
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- 
kunno ssapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614

T 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

y P S Js T E L c jj*

PÖH. +358 400  845 734
pentti.johansson@dic.fi

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPIRJOLANTIE 52 
EIN'04530 OHKOLA

KosfeifeelloOy
049*00 kellokoski
L f t  =5;* 55» •  =4=

puh. (09) 284 570
KeCCo- ja hulta-afan sefcä lahjatavaroiden erihoisliihe 

Luotamme laatuun
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Lasten  p ä ivä h o itoa  p ien ryh m ässä

SINITUULI-ryhmis
K u n to ta iva l 2, K e llok osk i 

p. 0440 302 230 
www.sinituuliryhmis.com

s in itu u li@ s in itu u liryh m is . com

T:mi Mira Tuila
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946
(ajanvaraus klo 18.30 jälkeen)

L ääkäripalvelun

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

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

G y n e k o lo g e illa  m y ö s  i l t a v a s t a a n o t t o ja .

Hyvän Olon palveluja

-Method Putkisto 
-Method Putkisto Pilates 
-Aloe vera jälleenmyynti 
-Klassinen hieronta 
-Urheiluhieronta

www.minjatuominen.fi 
Lisätiedot: Minja Tuominen p. 0400 818 368

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

K U K K ATALO
Alhotie 6 , 04430 Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

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

■ SKY-Kosmetologi ■ parturi-kampaaja
■ maskeeraaja ■ LCN-kynsimuotoilija

puh. 044 297 7012  
www.spoilm e.fi

Pauliina Paasi la
0 4 0 -T 3 0 < 1 S& 3

Pihlajatie Z , O M -8 0  H aarajoki www.lepotila.net
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