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Pääkirjoitus

U u s i v u o s i,
UUDET JUTUT
Uuden vuoden alkajaisiksi sain sattuneesta syystä pestin vt. päätoimittajaksi Kyläsanomiin. Koska toi
meksianto kestää vain yhden numeron, ei siitä liene liikaa haittaa Kyläsanomien imagolle.

Toivoisin että lukijat rohkeasti lähettäisivät kirjoituksia lehteen. El ole juttuja tullut liikaa mihinkään 
numeroon. Onhan paljon kiinnostavampaa lukea useamman henkilön tekstejä kuin yhden tai kahden 
kirjoittajan. Jututhan voivat kertoa mistä vaan "maan ja taivaan" väliltä. Tekstin ei tarvitse välttämättä 
olla ajankohtainen. Se voi liittyä menneisyyteen tai tulevaisuuteen.

Tätä kirjoittaessa on talvikin saapunut (ja ikävä kyllä hiipunutkin) kyläämme. Toivottavasti lauhtuminen 
on tilapäistä. Viikon verranhan jo pystyi luistelemaan luonnon jäillä. Toiveissa on yhä lähes "normaali 
talvi". Uskotaan, että lehden ilmestymisen aikoihin "maas on hanki ja järvet jääs".

Vesa Pirjola

S einustako u u s i
PÄÄTOIMITTAJA
Oletko sinä kiinnostunut lehdenteosta? Koetko kylälehden tärkeäksi ja haluat olla mukana tekemässä ja 
kehittämässä sitä? Lähde mukaan mukavaan porukkaan tekemään yhteistä lehteämme kylälehtitoimi- 
kunnan ja taittajien kanssa.

Päätoimittajan tehtäviin kuuluu lehden sisällön suunnittelu, juttujen kirjoittaminen ja kasaaminen, 
yhteyden pitäminen kylän yhdistyksiin ja muihin toimijoihin sekä ylipäänsä lehden tekemisen organisoi
minen. Mukana on kylälehtitoimikunta, jonka kanssa päätetään suuremmista linjoista ja taloudellisista 
asioista. Kylän yhdistykset edustajiensa kautta ovat myös ahkeria kirjoittajia ja aineiston tuottajia.

Jos kiinnostuit, soita Tanja Lundstenille p. 040 707 7329.

Päätoimittaja: Vesa Pirjola, p. 040 314 5429
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965, Kati Särkelä p. 050 557 6686
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: Sirkku Vainio p. 040 772 1134 
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, Jaffa-kioskilta, Kellokosken 
Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 eur/vuosikerta.

S e u r a a v a a n , t o u k o k u u s s a  il m e s t y v ä ä n  l e h t e e n ,  
TULEE AINEISTO TOIMITTAA 1 5 .4 .2 0 0 9  MENNESSÄ.

ohkolansanomat@gmail.com

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia-ja lähetys- 
toimikunnasta,
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

mailto:ohkolansanomat@gmail.com


T apahtumakalenteri

H yökännum m en  a su k a sy h d isty s

Kevätkokous ja liikenneilta
to 26.3. klo 18 Hyökännummen koululla. 
Tarkoituksena on asukkaiden ja asian
tuntijoiden kesken keskustella Hyökän
nummen asuinalueen - erityisesti kou
lun ympäristön - liikenneturvallisuudes
ta. Tervetuloa!

Risu- ja tienvarsisiivoustalkoot
Huhti-toukokuussa Hyökännummella.

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

Eläkeläisten virkistyspäivät
Ke 18.2, 18.3. ja 15.4. klo 12-15, Ohko
lan nuorisoseurantalolla, Ohkolantie 555. 
Ruoka ja kahvi 6 euroa. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen p. (019) 688 9240.

Puuroaamiaiset
ke 4.3. ja 1.4. klo 9.30 Hyökännum-men 
kerhotalossa, Tasalantie 2. Kyytiä tarvit
sevat soittakaa (019) 688 9156 tai 0400 
988 878/Kotiluoto

Virsi la ui ui S Hat
to 26.3. klo 18.30 Kortistossa Eija ja Jus
si Hynnisellä, Eerola-Kortistotie 161

Kinkerit
to 5.3. klo 18.30 Yrjölässä Anne ja Tom
mi Latostenmaalla, Tammipääntie 48.

Ohkolalaisten kirkkopyhä
su 26.4.

Kesäseurat
su 7 .6 . Aittomäessä Tuovi Leinolla, 
Aittomäentie 80

O h ko la n  k o u lu  

Rusettiluistelu
to 12.2. klo 18-19.30 Ohkolan koulun 
luistinradalla. Rusettiluistelu on luistin
radalla tapahtuva leikki musiikin tahtiin. 
Luistellessa tulee löytää muiden luisteli
joiden joukosta etukäteen arvottua ruse- 
tinnumeroa vastaava pari, jonka kanssa 
luistellaan yhdessä.
Puffetissa on kaupan vohveleita, makka
raa ja mehua. Ystävä-arpajaiset!
Mikäli luistinradalla ei voida luistella -  
järjestetään koulun salissa villasukka- 
tanssiaiset!
Järjestäjänä Ohkolan koulun 5. luokka

O h k o la n  M a r t a t

Kokoontumiset
Kuukauden ensimmäinen torstai, ellei toi
sin ole mainittu. Katso tarkemmin Mänt
sälän Uutisten seurapalstalta. Tervetuloa 
kaikki vanhat ja uudet jäsenet mukaan!

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

Perhekerho
Torstaisin klo 9-12 yhteinen kerho van
hemmille ja lapsille seuratalolla. 
Ohjelmassa leikkiä, askartelua ja muka
vaa yhdessäoloa. Materiaalimaksu 1 
euro/krt/perhe.
Tervetuloa kaikki!
Lisätietoja: Taija Eerola 040 739 7661 ja 
Essi Malmberg 044 509 4485

Laskiaisrieha
su 22.2. klo 12-15 Seuratalolla perintei
nen koko perheen laskiaisrieha. 
Reki/kärryhevoskyyti ja talutusratsastus 
2 euroa henkilöltä. Myös työnäytöksiä. 
Varat hevostyökursseja varten. 
Nuorisoseuran kahvilassa myynnissä her
nekeittoa, kahvia, laskiaispullia ja nuotio- 
makkaraa. Myös hiihtolatu lähtee seura- 
talolta.
Tervetuloa kaikki iloiseen ulkoilupäivään. 
Alueelle vapaa pääsy.

Sirkusmatka
la 28.2. klo 15 Sirkus Heliumin esitys Kaa
pelitehtaalla Helsingissä.
Ohkolan Nuorisoseura järjestää matkan 
jäsenilleen, linja-auto lähtee klo 13.30 seu
ratalolta. Lippu ja kuljetus 10 euroa. Esi
tys sopii yli 3-vuotiaille, kesto noin 45 min. 
Sirkus Helium on maailman kevein sir
kus, hulvaton yhden miehen show, sir
kuksen tähtenä Heikki Leppävuori. 
Ilmoittautuminen p. 040 766 4539.

Sirkusleiri
3.-7.6. Lasten Kalenat-tapahtuman yh
teydessä sirkusleiri Lappeenrannassa. 
Sirkusleiri, jossa treenataan ja esiinny
tään! Kalenoissa tanssitaan, musisoi
daan, tehdään teatteria ja sirkusta. Lei
rejä, konsertteja, työpajoja, disco, illan
viettoja, teatteri- ja sirkusesityksiä sekä 
monenmoista muuta mukavaa tekemis
tä. Kalenoissa alle 14-vuotiaat lapset ovat 
pääosassa. Lisätietoja: Petra Mäki-Neu
vonen, petra.maki@teak.fi, p. 050 583 
5803 tai www.kalevannuoret.fi.

O h k o la n  OKA
Hiihtokilpailuja
Lumitilanteen mukaan Hirvihaaran hiihto
keskuksessa. Ajankohdista tiedotetaan 
paikallislehdissä ja koulujen kautta. Li
sätietoja Auli Teppinen p. 0400 461716. 
Järjestäjät: OKA ja osastot Verso ja Veli.

Salivuorot kaudella -09
Ohkolan koulu:
sähly ti 9-10v. klo 18, ll-12v . 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.

Talviliikunta-tapahtuma
su 1.3. Ohkolan VPK:n pihalla. Sprintti- 
hiihtokilpailu ym. ohjelmaa. Tapahtuma 
edellyttää lumikelejä. Varapäivä on la 
7.3. Järjestetään yhdessä Ohkolan VPK:n 
kanssa.

Lasketteluretki-ilta Messilään.
ma 16.3. iltaretkenä koko perheelle. Läh
tö Ohkolan koululta klo 16. Iltalippu klo 
17-21.
Ohkolan Oka maksaa bussimatkan jäse
nille, ei-jäseniltä peritään 10 euroa. 
Ilmoittautumiset Eija Hynniselle p. 050 
593 9683 tai eija.hynninen@pp.inet.fi

Marianpäivän perinteinen tiepuoli- 
hiihto / -kävely
su 22.3. klo 10-13. Suoritusten kirjaus- 
paikka Ohkolan koululla. Tarjolla mehua 
ja pipareita.

Juhla-kevätkokous
su 5.4. klo 16 Ohkolan nuorisoseuran
talolla. Talven kilpailuihin osallistuneille 
palkintojen jakaminen. Täytekakkukah- 
vit.

Maastojuoksukilpailuja
Keväällä.

Lasten jalkapallokerho
Alkukesästä ti klo 18 Ohkolan koululla. 
Lisätietoja Aki Mäenpää p. 050 557 1828.

Ohkolan Okan 70-vuotisjuhlahölkkä
su 26.7.
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Teksti ja  kuva: Tapio Halla

S amuli R eunanen ohjaa
m □

kesällä Ö ljymäellä

Ensi kesänä näytellään Öljymäellä kah-
den teatterin voimin Väinö Linnan suur- 
eeposta Täällä Pohjantähden alla. Sen 
ohjaa kärköläläinen Samuli Reunanen. 
Näyttelijöitä produktiossa on kolmisen
kymmentä.

39-vuotias Samuli Reunanen on teat
terialan ammattilainen, jonka juuret ovat 
harrastajateatterissa. Ensimmäiset työn
sä hän ohjasi Rovaniemellä ja tähän päi
vään mennessä suuria ohjauksia on ker
tynyt jo toistakymmentä. Kajaanissa syn
tyivät Tarinoita metsästä ja Painija, Ke
missä Smedsin Jääkuvia, Lahden kau
punginteatterissa Tohtori Finckelman ja 
Helsingissä teatteri Jurkassa Hamlet vain 
muutamia mainitaksemme. Tällä hetkel
lä hän ohjaa Ohkolan ohella Oulussa ja 
Helsingissä.

O h k o l a  bch n n ostaa  o h ja a ja a
Kysymykseen siitä mikä toi Ohkolaan, 
Reunanen vastaa yksinkertaisesti: pyyn
tö, eikä hänellä ole ennakkokäsityksiä 
kesäteatterista.

-  Se vain on yksinkertaisesti kivaa, sa
noo Reunanen.

-  Kesätatterimiljöö antaa eri tavalla 
pelimerkkejä kuin huoneteatteri. Keinot 
ovat tietyllä tavalla alkukantaisemmat ul
kona, liikkumavaraa toteutuksessa on 
enemmän.

Entä miten Linnan totinen ja traagi- 
nenkin tarina istuu kesäteatteriin?

-  Ei siinä ole ongelmia. Tarina on ker
tomisen arvoinen ja katsojat tietävät mitä 
on tulossa. Täytyy vain tavallaan sopia ylei
sön kanssa esimerkiksi siitä, että jossakin 
kohtauksessa on talvi. Kesäteatterissa ol
laan lähempänä yleisöä niin fyysisesti kuin 
muutenkin, pohtii Samuli Reunanen.

Samuli Reunanen (vas.) ohjaa harjoituk
sissa tiivistä joukkoa, joka toteuttaa ensi 
kesänä Öljymäellä Väinö Linnan suurteok
sen 'Täällä Pohjantähden alla'. Produktio 
on Ohkolan ja  Järvenpään teattereiden 
yhteinen.

V uoden i § ig  tapahtumat
ESILLÄ
Yhteiskunnassa vellovaan keskusteluun ja 
väittelyyn vuoden 1918 tapahtumista Reu
nanen ei osallistu. Kysymykseen siitä, mik
si nämä tapahtumat ovat tällä hetkellä niin 
usein esillä, Samuli Reunanen arvelee 
syyn olevan vuoden 1995 tapahtumissa, 
jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin.

-  Etsitään härmäläisiä perintötekijöitä 
lähihistoriasta. Aikaisemmin sisällissodan 
historian totuus oli valkoisten näkökantoi
hin perustuvaa. Väinö Linna raivasi esille 
punaisten näkökannan, antoi äänen vaie
tulle historialle ja nyt häviäjien historia 
on "niskan päällä". Sinänsä ainutlaatui
nen tilanne, miettii Reunanen.

H a r j o it u k s e t  ja t k u v a t
Samuli Reunaselle riittää kiirettä kevään 
aikana. Pohjantähden harjoituksia ryhdy
tään järjestämään huhtikuussa viikottain 
ja tahti kiihtyy ensi-illan lähetessä ja mah
dollisimman pian pyritään nyt keväällä 
pääsemään ulos.

-  Öljymäki sinänsä on varsin valmis 
lavastuksiltaan ja mitä tarvitaan, se teh
dään talkoilla, sanoo Samuli Reunanen.

-  Tällä kerralla on myös merkillepan
tavaa, että kaikki halukkaat ovat päässeet 
mukaan.
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V it s a  s u lle f
PALKKA MULLE

Teksti: Satu Leino, kuva: Pirjo Riekkola

Suomessa sekoitetaan edelleen ortodoksinen virpominen ja luterilainen 
trulliperinne. Virpominenhan on Palmusunnuntain siunaamisperinne ja 
noidat pääsiäislauantain pakanalliseen kansanperinteeseen perustuva 
tapa. Noidat ja virpominen eivät alunperin liittyneet siis toisiinsa.

Pyhät oksat ovat kuuluneet katolisiin 
pääsiäiskulkueisiin jo 500-luvulla. Symbo
lista vitsomista on harjoitettu kautta Eu
roopan, päivien vaihdellessa laskiaisesta 
pääsiäiseen ja aina jouluun saakka.

Virpomiseen liittyi jo 1800-luvulla run
saasti muuntelua. Virpomalukujen tyyli 
vaihteli tilanteesta riippuen hartaudesta 
ilkeilyyn. Etenkin luterilaisilla tapa sai myös 
köyhäinavun luonteen: varattomampi vir
poi varakkaampaa.

PALMUSUNNUNTAI (5 .4 .2 0 0 9 )
Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti Jeru
salemiin aasilla ja kansa levitti hänen tiel
leen vaatteita ja palmunlehviä.

Virpominen on kirkkovuoteen liittyvä 
karjalainen perinne. Se kuuluu palmu- 
sunnuntaihln, jota Karjalassa kutsutaan 
virposunnuntaiksi. Ortodokst siunaslvat 
pajunoksat, joita sai viedä kotiin ikonin 
taakse. Lapset keräsivät pajunoksia ja 
koristelivat niitä.

Varhain palmusunnuntaiaamuna äidit 
virpoivat lapset sekä karjan ja isäntä 
hevoset. Lapset nousivat varhain palmu
sunnuntaina herättämään sukulaisiaan ja 
naapureitaan virpomalla tavallisiin sun- 
nuntaivaatteislln pukeutuneina. Herättä
minen tapahtui lyömällä koristetulla pa- 
junoksalla ja lausumalla tilanteeseen kuu
luvaa sananpartta, jossa toivotettiin Ju
malan siunausta. Samalla muisteltiin 
palmusunnuntain kristillistä merkitystä.

Paras mahdollinen virpovitsa on moni
haarainen, omatekoisilla ja värikkäillä 
koristeilla koristettu pajun oksa. Kolmi- 
haarainen oksa on muistuttanut Isästä, 
Pojasta ja Pyhästä hengestä.

Karjalaiselle vlrpomiselle oli ominais
ta runsaat ja hauskat virpomisluvut. Lop
puun lisättiin lause: "Jeesuksen Kristuk
sen Jerusalemiin ratsastamisen muistok
si Jumala sinua siunatkoon".

Virpovitsa luovutettiin virvotulle ja so
vittiin palkasta. Palkka haettiin vasta vii

kon kuluttua pääsläislauantaina. V ir
vottavalle jätettyä virpovitsaa vastaan 
saatiin kananmuna tai muita elintarvikkei
ta, kokonainen ateria, joskus myös ra
haa.

PÄÄSIÄISLAUANTAI (1 1 .4 .2 0 0 9 )
Pääsiäinen on ortodokseille kirkkovuoden 
suurin juhla. Luterilaisillekln se on vaka
va juhla. Hiljainen viikko vietettiin ahti- 
saarnoja kuunnellen ja kiirastorstaina 
käytiin ehtoollisella. Pitkänäperjantaina 
käytiin vain kirkossa.

Kylässä käynti oli lapsillakin ehdotto
masti kielletty. Pääsiäismämmi yleistyi 
1920- ja 1930-luvulla Karjalassa. Kanan
munia värjättiin sipulinkuorilla ja kreppi
paperilla. Ortodoksit nauttivat pääsiäise
nä paaston päättyessä pääsiäislelpää eli 
kulitsaa, pashaa ja babaa.

Trullittelu on vanha länsisuomalainen 
pakanallinen pääsiälstapa. Noidiksi pu
keutuneet pikkutytöt kiertelivät ovelta 
ovelle toivottamassa hyvää pääsiäistä 
lankalauantaina. Trullit eivät virponeet. 
Illalla mentiin pääsiäiskokoille.

V ir p o v a  t r u l l i
ON PERINTEIDEN  
SEKOITTUMISEN TULOS
Nykyinen virpominen on yhdistelmä Itäis
tä ja läntistä perinnettä. Läntinen perin
ne eli trulli kiertää hakemassa palkkaa 
itäinen perinne eli vitsa kädessään.

Monessa osassa Suomea virpominen 
trullina tapahtuu palmusunnuntaina, mut
ta Pohjanmaalla kierretään viikon päästä 
lankalauantaina. Karjalaisessa perintees
sä palkkio saatiin vasta viikon kuluttua 
palmusunnuntaista, mutta nykyään se 
saadaan heti virpomisen yhteydessä.

Ajankohdaksi on yleisimmin muotou
tunut aamu- tai keskipäivä. Oksakin on 
välillä jäänyt antamatta virvottavalle.

Ohkolan alueella kannattaa varautua 
virpovan trullin vierailuun palmusunnun
taina. Ovikello voi sinä päivänä olla ah
kerassa käytössä.

H yv ä t  v ir p o m is t a v a t
Virpoja:
- Vieraiden ihmisten ovikelloa ei kannata soittaa liian aikaisin.
- Kysy ovella lupa, saako virpoa.
- Lausu loru, esimerkiksi "Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks. 
Vitsa sulle, palkka mulle". Mikään ei estä esimerkiksi laulamasta tai esittämästä 
pääsiäisrunoa.
- Anna vitsa virvottavalle ja kiitä palkasta. Muista, että palkka ei ole pääasia. 
Virvottava:
- Varaa jotain pientä, vaikkapa lakuja, tikkareita tai suklaamunia.

Lähteet:
http://www. luovutettukarjala.fi/perinne/vuotuisperinne/paasiainen.htm  
http://www. finlit. fi/tietopalvelu/juhlat/paasiainen/palmusunnuntai.htm 
S T T
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Martan vinkit
M a r t a n
KEITTOKIRJASTA

Perunaruudut
2 1/2  dl vettä 
25 g hiivaa
1 tl suolaa
3 keitettyä, raastettua perunaa 
3 rkl öljyä
2 dl ohrajauhoja
41/2 dl hiivaleipäjauhoja

Murenna lämpimään veteen hiiva, lisää 
suola, raastettu peruna ja öljy. Alusta 
jauhot joukkoon. Anna taikinan kohota. 
Taputtele taikina tasaiseksi leivinpape- 
rille pellille ja jaa taikinapyörällä tai veit
sellä painellen ruuduiksi. Anna kohota ja 
paista 225 asteessa kauniin ruskeaksi.

fiCOTI SIISTIKSI
Jouluksi on koti siivottu -  enemmän tai vähemmän perusteellisesti. Kun siivoat tasai
sesti läpi vuoden, voit unohtaa suursiivoukset ja likaa räjäyttävät aineet. Suunnittele, 
mitä ja milloin siivoat. Jaa töitä eri päiville ja eri ajankohtiin ilmanalankin mukaan. Jos 
taloudessasi on muita jäseniä, sopikaa yhdessä työnjaosta. Ota lapset mukaan kodin
hoitoon jo pienestä pitäen.

*Laita ulko-oven eteen kunnon kynnysmatto.
♦Jätä jalkineet eteiseen.
*Pane tavarat omille paikoilleen ja karsi välillä tavarapaljoutta; järjestys säilyy näin 
paremmin.
*Vie vanhat lehdet ja mainokset mahdollisimman pian keräykseen, pullot kauppaan 
ja lasipurkit ja pienmetallit keräyspisteisiin.
♦Kiinnitä huopapalat kalusteiden jalkojen alle. Lattiaan ei tule naarmuja ja huoneka
luja on helppo siirrellä.
♦Älä tupakoi sisällä.
*Poista tahrat mahdollisimman pian.
♦Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti; säästät samalla lämmityskuluissa.
♦Hanki kunnon siivousvälineet ja -aineet.
♦Ole joustava. Hyväksy ajoittainen pölyisyys ja epäjärjestys.

O h ko la n  t e a t t e r i
Ensikesänä Öljymäellä esitettävä 

suurteos Täällä Pohjantähden alla 
kaipaa lavastukseen lahjoituksena 
tai kesä lainana vanhoja punaisia ja  

valkoisia tiiliä. Jos niitä löytyy 
pihanperältä tai purkutuomion 

saaneesta talosta ota yhteyttä! 
Tanja Lundsten p. 040 707 7329.

T a it t a j a k s i
Oietko kiinnostunut oppimaan 
uutta tai käyttämään taitojasi? 

Tule mukaan taittamaan lehteä! 
Ota yhteyttä!

Satu Leino p. 040 415 8965.

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

t u u l l is in a ; HENKILÖJÄSEN 6  EUR JA 
PERHEJÄSEN 1 5  EUR. KERTYVISTÄ 

JÄSENMAKSUISTA MENEE SUURIN OSA 

KYLÄN OMAN VALAISTUN PURURADAN 
YLLÄPITOKULUIHIN SEKÄ TALVEN 
LATUVERKOSTON HOITOKULUIHIN.
S e u r a  t o iv o o k in ,  e t t ä  k a ik k i

JOTKA MM. HIIHTÄVÄT JA KÄYTTÄ
VÄT TALVISTA LATUVERKOSTOA, 

SAMALLA MYÖS TUKISIVAT SEURAN 
TOIMINTAA LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI.

O t a  y h t e y t t ä  s i h t e e r i  M ir j a  
K o ir ik iv e e n ,  p . 0 5 0  3 4 7  1 0 8 7  /

KOIRI@SAUNALAHTI.FI
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Teksti: Irja Hemmilä

Uudet tuulet
PUHALTAVAT

Ohkolan nuorisoseuran uuden puheenjohtajan 
ajatuksia seuran ajankohtaisista asioista

Ohkolan nuorisoseura on perinteikäs sa
tavuotias yhdistys. Ei vanhus vaan vireä, 
tulevaisuuteen luotsaava nuori. Viimeiset 
viisi vuotta seuran puheenjohtajana toi
minut Karita Laisi on luonut nuoriso
seuraan paljon uutta toimintaa ja näin 
kehittänyt seuraa merkittävästi.

Uudessa johtokunnassa 2009, toimi
vat: Seppo Savela, Susan Alho, Su
sanna Celik, Tanja Lundsten, Leena 
Hämäläinen, Ari Lehto, Karita Laisi, 
uutena jäsenenä Taija Eerola ja puheen
johtajana allekirjoittanut. Varajäseninä 
ovat Helena Partanen ja uutena Essi 
Malmberg.

Seuran johtokunta on hallinnollisesti 
sitoutunut nuorisoseuran toiminnan ke
hittämiseen ja ylläpitämiseen. Tämän 
vastuun kantaminen ei olisi mahdollista 
ilman sitä, että monet vapaaehtoiset an
tavat oman panoksensa seuran eri teh
tävissä. Näin on aina ollut ja varmasti 
tulee jatkossakin olemaan.

K es ä t e a t t e r in
KATSOMON KATTAMINEN
Lähimpien seuraavien vuosien aikana on 
tarkoituksenmukaista pyrkiä pitämään 
Nuorisoseuran taloudellinen tilanne niin 
vakaana, että kaikkia seuran toimintoja 
voidaan tästä eteenpäinkin tuottaa laa
dukkaasti.

Yksi nuorisoseuran kruunun jalokivistä 
on Öljymäen kesäteatteri. Paitsi että teat
teri tuottaa meille ja suurelle yleisö
määrälle kulttuuri-iloa ja -toimintaa, on 
se myös osaltaan ollut Nuorisoseuralle 
merkittävä tulonlähde.

Valitettavasti viimeiset kesät eivät ole 
olleet ilmojen puolesta kesäteatteri- 
toiminnalle suotuisia. Katsojamäärät ovat

laskeneet huomattavasti. Tämän seu
rauksena Nuorisoseuran johtokunta päätti 
selvittää, olisiko Öljymäelle mahdollista 
rakentaa katettu katsomo. Syksyn 2008 
aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja. Nyt 
olemme edenneet jo siihen vaiheeseen, 
että johtokunta päätti anoa avustusta 
teatterin kattamiseen. Katsomon kattami
seen ryhdytään, mikäli avustus saadaan 
täysimääräisenä, ja jos avustuksen ulko
puolelle jäävälle summalle löytyy talou
dellisesti kestävä rahoitusratkaisu. Jos 
katoshanke toteutuu, se tulee olemaan 
ehkä suurin Nuorisoseuran tähänastisis
ta hankkeista, sitten talon rakentamisen. 
Tämänlaajuiset hankkeet pitää nähdä 
myös satsauksena tulevaisuuteen, sillä 
ilman kesäteatterin tuloja emme saa esi
merkiksi kustannettua Ohkolan nuoriso
seuran talon ylläpitokuluja.

J ä s e n m a k s u a s ia a
Monet Ohkolan nuorisoseuran jäsenet 
ovat ehkä lukeneetkin seuran nettisivuilta, 
että seuran jäsenmaksut ovat nousseet. 
Jäsenmaksujen korotuksista keskusteltiin 
pitkään. Yksimielisellä päätöksellä todet
tiin, että kohtuullinen korotus on välttä
mätön.

Uudet jäsenmaksut ovat yksittäisen 
jäsenen osalta nyt 12 euroa (10 euroa) 
ja perheeltä 35 euroa (28 euroa). On 
myös muistettava, että Uudenmaan nuo
risoseurojen liitto korotti perimiään jä 
senmaksuja, mikä merkitsee sitä, että 
Ohkolan Nuorisoseura joutuu tilittämään 
keskushallinnolle valtaosan jäsenmääräs
tä riippuvaa osuuttaan. Vakaa tavoitteem
me on kuitenkin kaikin keinoin pitää seu
ran talous kestävällä pohjalla.

T o im in n a n  k a r t o it u st a
Ohkolan nuorisoseuran perhekerhon ve
täjät tekivät joulukuussa kyselyn ohkola- 
laiselle, minkälaista toimintaa he haluai
sivat seuraan.

Vastauksissa oli monia hyviä ehdotuk
sia (esimerkiksi lavatanssikurssi, seura- 
talonkorjauskurssi). Niihin varmasti vas
tataan, jos saamme niille tekijöitä. Kyse
lystä voitte lukea enemmän seuran nettisi
vuilta www.ohkolannuorisoseura.fi sekä 
tulevista paikallislehdistä.

L o p u k si
Ohkolassa toimii useita yhdistyksiä, joi
den tarjonnasta löytyy monenlaista mie
lekästä ja hauskaa toimintaa eri-ikäisille.

Useat kansainväliset tutkimukset 
osoittavat, että taiteella, kulttuuritoimin
nalla ja liikunnalla on monin eri tavoin 
vaikutusta ihmisen hyvinvointiin läpi koko 
elämän. Ne lisäävät myös yhteisöllisyyden 
kokemusta. Harrastuksissa syntyneet ver
kostot parantavat elämänhallintaa. Erityi
sesti lasten ja nuorten toimintaan satsaa
minen on mitä parhainta syrjäytymisen 
ennalta ehkäisyä. Seuran aktiivisuus on 
kiitettävällä tasolla, perusrakenteet ovat 
kunnossa, joten tästä on hyvä lähteä jat
kamaan

Toivotan kaikki vanhat ja uudet jä 
senet tervetulleiksi Ohkolan nuorisoseu
ran toimintaan mukaan.

Irja Hemmilä
Ohkolan Nuorisoseura ry
puheenjohtaja
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Teksti: Kirsi Lindgren

Hyökännummen
ASUKASYHDISTYKSIN
SYYSKOKOUS

11.12.2008 klo 18 pidettiin Hyökännum
men asukasyhdistyksen syyskokous Hyö
kännummen koululla. Hallitukseen valit
tiin vuodeksi 2009 puheenjohtaja Antton 
Hägglund p. 040 5266462, Tarja Kuu- 
sela-Nissinen, Satu Leino, Kirsi Lind
gren, Jarmo Sorsa, Jussi Huhtamäki 
ja uusina jäseninä Pia-Lisa Alpua ja Jou
ni Seppälä. Pitkäaikainen jäsen Teija 
Nyqvist jäi pois -  kiitos menneestä ja 
tervetuloa sitten myöhemmin taas takai
sin.

R is u n k e r ä y s ,  r o s k ie n  k e r ä y s
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin Pora- 
kallion ulkoilureittihankkeen etenemisen 
seuranta, risutalkoot ja tienvarsisiivous- 
talkoot. Toukokuussa on mahdollisuus 
toimittaa puhdas puujäte etukäteen mer
katuille keräyspä i koi Ile, mistä kunnan hen
kilöstö hakee ne pois.

Uutena toimintana asukasyhdistys jär
jestää myös roskienkeräystalkoot toivot
tavasti yhdessä Ohkolalaisten kanssa 
huhti-toukokuussa. Tarkoitus on yhteis
voimin kerätä jätesäkkeihin roskat tien
varsilta ja yleisten paikkojen ympäristös
tä. Kunnan taholta hoituu säkkien eteen
päin vieminen. Seuraa ilmoitustauluja ja 
sähköpylväsilmoittelua.

K o ir a h a r r a s t a j ie n
ko koon tum in en
Toimintasuunnitelmaan lisättiin myös 
koiraharrastajien yhteinen kokoontumi
nen, jolloin luotaisiin yleiset periaatteet 
asuinalueella koirien kanssa harras
taessa.

Syksyn aikana on moneen tahoon otet
tu yhteyttä koirien aiheuttaman häiriön ta
kia. Erityisesti haukunta, mutta myös 
ympäristön likaantuminen ovat puhututta- 
neet asukkaita ympäri Hyökännummea. 
Kokouksessa olivat Mäntsälän kunnasta 
keskustelemassa terveysvalvonnan joh

taja Jaan a  Jä rven o ja  sekä ympäristö- 
sihteeri Katariina  Seren ius. Heillä ei ole 
valtuuksia puuttua edellä mainittuihin seik
koihin, mutta evästyksenä he kehottivat 
reilusti keskustelemaan niistä asioista, 
jotka häiritsevät.

Asukasyhdistyksen hallitus päättää 
koirakokouksen ajankohdasta ensimmäi
sessä hallituksen tapaamisessa tammi
kuussa ja tiedottaa siitä viimeistään seu- 
raavassa lehdessä.

L i i k e n n e t u r v a l l is u u s

Keskustelimme kokouksessa myös Hyö
kännummen koulun ympäristön liikenne
turvallisuudesta, sillä Nummelantiellä 
autojen nopeudet ovat kovat ja suoja
teiden sijainnit koulun ympäristössä osit
tain turvallisuutta ajatellen huonot.

Aihe on laaja ja tärkeä, joten päätim
me pitää jo kevätkokouksessa torstai
na 26.3.2009 klo 18 Hyökännummen 
koulylla teemallisen illan liikenneturval
lisuudesta. Siihen asti voivat asukkaat 
miettiä hyviä parannusehdotuksia alu
eemme "liikennesolmuihin" ja ottaa vaik
ka valokuvia liikenteellisesti hankalista 
paikoista.

Nu o r is o t y ö n  k ä y n n is t ä m in e n
Kokouksessa päätettiin lähestyä Mäntsä
län kuntaa ja seurakuntaa yhdessä Hyö
kännummen koulun vanhempainyhdis
tyksen kanssa anomuksella, jotta nuori
sotyö saataisiin käyntiin Etelä-Mäntsälän 
alueella. Varsinkin Hyökännummen kou
lun alueella on ajoittain ollut ongelmia 
roskaamisen ja ilkivallan takia. Toiveena 
olisi, että säännöllinen nuorisotyö Ohkolan 
ja Hyökännummen aluella käynnistyisi 
mahdollisimman pikaisesti

Vapaaehtoinen kannatusmaksu pää
tettiin pitää 5 euron suuruisena. Voit mak
saa sen erillisessä ilmoituksessa olevalle 
yhdistyksen tilille.

Terveysvalvonnan johtaja Jaana Järvenoja 
sekä ympäristösihteeri Katariina Serenius 
tutustuvat Ohkolan Kyiäsanomiin.

H y ö k ä n n u m m e l l a  t e h t y  
p u is t o a l u e id e n  h a r v e n n u s
Puutarhuri Jukka Hanhinen kertoi puhe
linhaastattelussa, että Ohkolantien var
ressa (bussitallin kohdalla) sekä Kaivolan- 
tien ja Riistapolun välisessä puistikossa 
on Mäntsälän kunnan tilaamana metsä- 
hoitoyhdistys tehnyt puuston harvennus
hakkuun. Ylitiheät ja huonokuntoiset puut 
on kaadettu.

Alueen asukkaat saavat mielellään ke
rätä kaikki polttopuuksi kelpaavat rangat. 
Kevään/kesän aikana jäljellejääneet risut 
haetaan pois. Jotta koneiden ei tarvitsisi 
keväällä ajaa syvälle puistikkoihin rikko
maan maapohjaa, toivotaan, että risut 
kerättäisiin tienvarteen tai metsäkoneen 
jättämän vanhan ajouran varteen.
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Teksti: Karita Laisi

TeatteriaTO RPPARI PITÄJÄSSÄ
On erityisen hienoa, että Väinö Linnan 
Täällä Pohjantähden alla esitetään Ohko
lassa, Öljymäen kesäteatterissa. Mäntsä- 
lässä, kartanoiden ja torppien pitäjässä.

Mäntsälää ruukataan mainostaa her- 
raskartanopitäjänä. Sanotaan, että kar
tanot ovat sen historia. Ei aina muisteta 
kolikon toista puolta -  kun oli kartanoita, 
oli myös torppia. Mäntsälä oli myös suuri 
torpparipitäjä. Torpparien elämä on vai
kuttanut yhtä lailla pitäjän kehityskulkuun. 
Mäntsälässä vain Ohkola ja Sääksjärvi oli
vat talonpoikaiskyliä, joissa ei ollut kar
tanoa.

Mäntsälässä, niin kuin muuallakin 
maassa, jo ennen vuotta 1918 työväes
tön ja omistavan luokan väliset suhteet 
ovat kiristyneet. Mäntsälässäkin odote
taan kiihkeästi Torpparilakia. Työttömyys, 
poliittinen levottomuus, epävarmuus tu
levasta, kaikki se on läsnä, kun valtatais
telu alkaa, järjestys pettää. Suomalaiset, 
jotka ovat jakaantuneet kahteen sosiaa
lisesti, poliittisesti ja taloudellisesti, koh
taavat toisensa asein.

Sisällissodassa ohkolalaisia kuoli mo
lemmin puolin, niin punaisten kuin val
koistenkin riveissä. Vuoden 1918 jälkeen 
tuntui varmasti, että mikään ei ollut kuin 
ennen. Moni tuttu nuori isäntä tai työmies 
oli saanut surmansa; he olivat kuolleet 
taisteluissa tai vastakkaisen terrorin kä
sissä.

Mäntsälän kapinan käynnistyminen 
Ohkolan työväentalolla helmikuussa 1932, 
vain 14 vuotta sisällissodan jälkeen, ava- 
si haavat. Joko taas joudutaan vastak
kain? Kuohuva kolmekymmenluku päät
tyi sotaan ja suomalaiset puolustivat maa
taan yhtenäisesti.

Ohkolan työväenyhdistys oli elävä ja 
harjoitti omaa valistus- ja harrastustoi
mintaansa monta vuosikymmentä ennen 
ja jälkeen sotia. Näin toimi myös Ohkolan 
Nuorisoseura, joka nuorisoseuraliikkeelle 
tyypillisesti oli koonnut joukkoonsa talolli
sen maatalousväestön, ei-vasemmistolai- 
set, harrastamaan.

Vuonna 1956 tehdään Ohkolassa his
toriaa: Työväenyhdistyksen ja nuoriso
seuran nuoret näyttelijät tekevät yhdes
sä näytelmän, jonka ohjaa kansakoulun 
johtaja, nuori Arvo Ikonen . Eri puolilla 
sisällissotaa ja kapinaa olleet kyläläiset 
yhtyvät yhdistävät voimansa teatterissa. 
Öljymäen kesäteatteri perustetaan vuon
na 1957 ja se kokoaa kyläläiset yhteisen 
toiminnan alle. Teatteritolminta Öljymä
ellä on yhdistänyt kyläläisiä nyt jo yli puoli 
vuosisataa.

Ei ole sattumaa, että Järvenpään teat
teri ja Ohkolan nuorisoseuran teatteri 
tekevät yhteistyöproduktion. Täällä Poh
jantähden alla -näytelmän kaltainen pro
duktio edellyttää syvää ja aitoa kiinnos
tusta puolin ja toisin oppia erilaisuudes
ta, kunnioittaa toisenlaisia lähtökohtia ja 
arvostaa uusia mahdollisuuksia. Se on 
syventävä oppimäärä teatterin tekemi
seen. Mutta ennen kaikkea, kyse on ha
lusta tuntea ja ymmärtää historiaa.

Teksti: Anneli Eerola

Kynttilälyhdyn tarina
On jouluaatto. Kello on 9 illalla. Katselen 
hiljaa lepattavin liekein tutulla paikallani, 
postilaatikolla, jouluhartauteen rauhalli
sesti ajelevia autoja matkustajineen. 
Muuten on pimeää, vain pieni liekkini an
taa hentoa valoaan ympäristöön. On 
jouluyö.

Mitä nyt? Kuulen askeleita ja lasten 
ääniä.

Ohi ajavan auton valossa näen pari las
ta, he lähestyvät minua ja tempaavat mi
nut paikaltani vieden mukanaan tietä 
eteenpäin. Lasiset ikkunani rikkoutuvat kes
kelle tietä, liekkini sammuu ja minut hei
tetään vääntyneenä tienvieren pellolle.

Pari päivää myöhemmin minut löyde
tään ruhjottuna pellolta ja todetaan ettei 
minusta enää ole kynttilälyhdyksi.

Tämä on vain minun, vaatimattoman 
kynttilälyhdyn tarina. Tarinani muistuttaa 
kuitenkin toisen omaisuuden koskemat
tomuudesta ja loukkaamattomuudesta.

Lukijani, jos tarina on tuttu, kerro van
hemmille, sillä heillä on vastuu lapsistaan. 
Missä lapseni oli jouluaattoiltana klo 21?

Kynttilälyhty, Kivistönkulmantie 114
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O k a lla  ALKOI 70.
TOIMINTAVUOSI

Mäntsälän kylissä toimineet eri urheilu
seurat olivat alussa itsenäisiä, seurojen 
kesken oli kilvoittelua asemasta ja me
nestymisestä urheilurintamalla. Vuonna 
1946 nähtiin tärkeäksi perustaa Mäntsä
län urheilijat ry, jonka osastoiksi sitten eri 
kyläseurat, kuten Ohkolan Okakin liittyi.

Mäntsälän urheilun ja MU:n vaiheista 
kootussa historiikissä (julkaistu 1986) 
kerrotaan, että "Helmikuun 17. päivänä 
vuonna 1939 on perustettu Ohkolan Oka 
voimistelu ja urheiluseura Hirvihaaran 
Verson osastoksi, mutta Ohkolan osas
ton liiallisen itsenäistymisen vuoksi se pian 
muutettiin Verson alueeseen. Oka rekiste
röityi Mäntsälän urheilijoiden osastoksi 
24.3.1948."

Kylämme urheiluseura täyttää siis tänä 
vuonna 70 vuotta. Seuramme toiminnas
ta ei ole ilmeisesti laadittu erillistä his- 
toriikkiä, mutta Mäntsälän Urheilijoiden 
toiminnasta kertova 40-vuotishistoriikki 
vuodelta 1986 kuvaa hyvin minkälaista 
urheilutoimintaa Mäntsälässä ja myös 
Ohkolan kylässä on harrastettu eri vuosi
kymmeninä.

Lainaus historiikistä: "Hiihto urheilu
na oli Etelä-Suomessa vielä 1890-luvun 
alussa lähes tuntematon ja siksi oli merk
kitapaus, kun v. 1893 pidettiin Porvoossa 
hiihtokilpailut. Mäntsälään urheilu tuli etu
päässä Porvoosta, mutta muualta tullei
den kiertueiden voimistelijoiden esittämät 
voimailu- ja voimisteluesitykset olivat 
myös voimakkaita virikkeitä. Mäntsäläs
sä urheilullisista leikeistä ja peleistä oli 
tunnettu mm. säkkijuoksu yhteisissä juh
lissa ja nuorten huveissa. Kiekon eli kur- 
ranlyönti levisi Ohkolan suunnalta Mänt
sälään, ja jossa pelissä on aikoinaan käy
ty myös kylien välillä epävirallisia kilpai
luja."

H i ih t o a  j a  r o m a n t iik k a a
Hiihtokilpailutoiminta levisi Mäntsälän ky
liin vähitellen 1900 luvun alussa. "Kesäi
sin järjestettiin cyclistikilpailuja ja talvel
la oli huvina järjestää potku kelkka kilpai
luja ainakin kirkolla ja Ohkolassa.

Kelkkainnostuksen leviämiseksi käy
tettiin Ohkolassa muun muassa seuraa- 
vaa vetoavaa ilmoitusta: "On kuutamo
ilta, jokainen kyllä arvaa, kenen nuorimies 
silloin mukaansa ottaa. Ajatelkaa, miten 
runollista kun kuu paistaa ja kelkka luis
taa ja kultakäpynen kelkassa kuiskaa". 
Tämä ilmoitus oli 1910-luvulla Uuslmaa- 
lehdessä. Liikuntatapahtumaa osattiin siis 
aikoinaan markkinoida vetoamalla ro
mantiikkaan.

Historiikistä ilmenee, että vuonna 
1946 Ohkolasta muodostui kunnan suun- 
nistuskeskus. Toiminta alkoi lähinnä Jussi 
Vainion johdolla. Kyläosastot kilpailivat 
Ohkolassa keskenään suunnistuskilpai
luissa. 1950-luvulla kyläosastot kisailivat 
keskenään paremmuudesta myös pyö
räilyssä, p esäp a llo issa  ja hiihdossa. 
Varsinkin hiihdossa kylämme urheilijat 
ovat menestyneet hienosti. Useina vuo
sina 1960-1970 luvulla Oka oli paras kylä- 
seura hiihdossa. Hiihdon puuhamiehinä 
olivat muun muassa Jussi ja Jouko Vai
nio sekä Paavo Mäkelä. Kylän nuori
soseurantalon maastot tulivat hiihtäjille 
hyvin tutuiksi. Hirvenhiihto-laturetken jär
jestäminen vaati urheiluseuralta ison työ
panoksen 1970-1980 luvulla. Vielä ker
ran Hirvenhiihto järjestettiin monen vuo
den jälkeen vuonna 1999. Suuren työpa
noksen hiihtotapahtumien onnistumisek
si on antanut muun muassa Keijo Säijälä.

TlEPUOLIHnHDON PITKÄ PERINNE
Vanhin perinteinen kylän kuntoilutapah

Teksti: Auli Teppinen 
puheenjohtaja, Ohkolan Oka ry

tuma on ollut keväisin Marianpäivän tie- 
puolihiihto. Kyläläiset kilvoittelevat siitä, 
kumpi puoli kylätien asukkaista sai enem
män kuntoilijoita liikkumaan, itä vai län
si. Tapahtumaa on järjestetty jo ennen 
sotia ja edelleen se kuuluu perinteisesti 
seuran toimintaan. Viime vuosina ei aina 
ole voitu hiihtää, mutta kävelylenkin ai
kana on voinut merkitä kävelysuorituksen.

Naishiihtäjien mainetta kylällä ovat 
pitäneet korkealla muun muassa Haapa- 
saaren tytöt Pirjo ja Sirpa, sekä Sal
men Maija-Leena. Ampumahiihdon har
rastajia löytyi myös kylältämme, piirin- 
kisoissa menestyivät muun muassa Väi
nö ja Heikki Viljamaa, Hemmi Vilja, 
sekä Kauko Vähätalo.

Yleisurheilua on harrastettu kylällä ke
säisin aktiivisesti. Nopeista juoksijoista 
voidaan mainita muun muassa Pekka 
Mankinen, Teuvo Mäkelä, ja Vappu 
Mäkelä. Erikoismainintana voidaan ker
toa, että vuonna 1973 Uudenmaan piirin 
tilastoissa Markku Rautasuo oli nuor
ten seiväshypyn paras tuloksella 380.

Kylän nuorison vireään urheiluelä
mään paikallisesti antoi merkittävän pa
noksen 1950—1980-luvuilla opettaja Ar
vo Ikonen. Opettajan ohjauksessa op
pilaat jäädyttivät ja puhdistivat luistelu- 
kenttää. Innokkuus pelata jääkiekkoa 
välituntisin oli koulun pojilla niin tärkeää, 
että luistimia ei riisuttu jalasta pois edes 
oppituntien ajaksi. Luistimet laitettiin aa
mulla jalkaan ja otettiin pois kotimatkalle 
lähdettäessä.

N y k y a ja n  s u o s ik k i  o n  s ä h l y
Eri vuosikymmeninä urheilulajien suosio 
on vaihdellut. Kurraa ei enää lyödä, mut
ta nykyään pelataan sählyä. Seuramme 
suosituin palloilulaji onkin tällä hetkellä



sählyn pelaaminen. Tiistaisin ja keskiviik
koisin on eri-ikäisille lapsiryhmille tarjol
la sählyvuoroja Ohkolan koulun liikunta
salissa. Myökännummen koululla kokoon
tuu miesten peliryhmä.

Kyläseuramme toiminnassa pidetään 
tärkeänä hoitaa talkoilla talvisin Ohkolan 
koulun luistelukenttää. Samalla tarjotaan 
lapsille, nuorille ja perheille liikuntamah
dollisuus. Valitettavasti viime vuosien 
lauhat talvet eivät ole suosineet talvi- 
liikuntaa.

Luistelukentän lisäksi seuran toimesta 
tehdään talkoilla myös hiihtoladut. Maan
omistajien suostumuksella talkoilla voitiin 
tehdä 1990-luvulla nuorisoseuratalon vie
reiseltä pellolta lähtevä valaistu 3 kilomet
rin latu läheiselle metsäalueelle. Yhdyslatu 
valaistulta ladulta kulkee kylän halki kou
lun takaa edelleen Myökännummelle. Niin 
sanottu kansanhiihtolatu keskikylällä on 
pyritty pitämään myös hiihtokunnossa.

IClLVOnTELU JATKUU
Liikuntaharrastusten lisäksi seurassam
me kannustetaan osallistumaan myös pie
nestä pitäen kylän urheilukilpailuihin. Ke
säisten maastojuoksujen ja yleisurheilu- 
kilpailujen lisäksi järjestämme talvisin

hiihtokilpailuja joko seuratalon valoladulla 
tai välillä yhteistyössä osasto Verson kans
sa Hirvihaaran hiihtokeskuksessa. Tule
vana heinäkuuna järjestetään kuntoilijoille 
jälleen Ohkola-hölkkä juhlavuoden mer
keissä.

Kaiken kylän urheiluseuratoiminnan 
perusedellytys ovat innokkaat vapaaeh
toiset vetäjät ja talkootyöntekijät. Toimin
nan laajuus on suoraan verrannollinen 
aktiivisten määrään. Seura toimii sekä 
Ohkolan että Myökännummen alueella. 
Laajentaisimme mielellään toimintaa Hyö- 
kännummen suuntaan vielä enemmän, 
jos löytyisi innokkaita vetäjiä ja urheilun 
harrastajia.

70. toimintavuosi on päätetty seu
rassamme viettää liikunnallisissa merkeis
sä. Lehden tapahtumakalenterista voi 
katsoa tämän kevään Okan järjestämät 
tapahtumat.

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 
5.4. kello 16 Ohkolan nuorisoseuranta
lolla. Tarjoamme kaikille kakkukahvit ja 
jaamme talven kilpailuista palkinnot. Toi
vomme mahdollisimman monen entisen 
ja nykyisen jäsenen sekä seura-aktiivin 
pääsevän 70-vuotisjuhlakahville!

Oheisessa hieman rakeisessa kuvassa on 
reippaita hiihtäjänuorukaisia vuodelta 
1972. Kuvassa on piirinmestarit naisten 
3x5 kmdtä. Hiihtäjät vasemmalta oikealle 
Irmeli Nieminen, Pirjo Haapasaari, Maija- 
Leena Salmi. Kaksi jälkimmäistä oli 
kyseisenä vuonna Okan laajasta 
hiihtokaartista.

PS. Ohkolan Okan historia on pitkä ja 
ansiokas. Seuran vanhaa materiaalia on 
vuosien aikana kertynyt paljon ja jon
kun kotona saattaa olla aineistoa, johon 
mielellämme tutustuisimme. Esimerkiksi 
vanhoja valokuvia olisi mukava saada 
nähdä, samoin lehtileikkeitä. Lisäksi van
hoja tarinoita, muistelmia Okan toimin
nasta haluamme mielellämme kuulla. 
Tiedoista ja materiaalista voi kertoa Eija 
H ynniselle p. 050 5939683 ja  Auli 
Teppiselle p. 0400 461761.



Kuvat: Essi Malmberg

L u m iu k k o  v a lk o in en

Oli ukko pyöreä ja valkoinen 
ja päässä sen hattu sininen. 
Aamusta iltaan se seisoi vaan 
ja ihmetteli ihmisiä päällä maan: 
"Kiirettä, stressiä, väsymystä, 
eikä yhtään ystävystä? 
Kummallista koko hoppu, 
tästä pitää tehdä loppu!"

Ukko päätti tehdä näin, 
kääntää kaiken oikein päin. 
"Terve!" huikkas jokaiselle 
kiireiselle ihmiselle.
Tarttui hymy valkoinen 
sekä mieli iloinen.
Ihmiset aurinkoiseks tuli 
mutta lumiukko valkoinen suli.

Tarinan opetus on tää: 
muista tervehtiä ystävää!

Milja Denicolai

Kuvassa on kaikki valmiit lumiukot.
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Teksti: Raija Hannula

O hkolan Kyläsamomista
LUITTUA

Koska tämä lehtemme "Ohkolan Kylä- 
sanomat" on syksyllä täyttänyt kymme
nen vuotta ajattelln kirjoittaa hiukan leh
den historiasta ja siitä, mitä lehdessä on 
kirjoitettu.

Lehtl-ldea syntyi kunnan "Eletään kim
passa" -projektiin liittyen parantamaan 
tiedonkulkua Ohkolan ja Hyökännummen 
eri seurojen välillä.

Ensimmäiset "lehdenlaatijat" olivat 
Eija, Irene, Matti ja Tarja, joista Matti 
lähti noin vuoden jälkeen opiskelemaan. 
Vuoden 2003 alusta lehteä on toimitta
nut kylän eri seurojen edustajista koos
tuva kylälehtitoimikunta. Lehdessä on 
alusta asti ollut eri seurojen ja yhdistys
ten tapahtumia ja toimintaa. Tähän olen 
poiminut jotakin sieltä täältä, asiaa, ja 
vähän asian vierestäkin.

Öljymäellä on viihdytty
Nuorisoseura on luonnollisesti suurin 
toimija, onhan heillä ollut vuosittain näy
telmät Öljymäellä ja seuratalolla, joina
kin vuosina useampiakin. Lehden ilmes
tymisaikana nuorisoseura on täyttänyt 
100 vuotta ja nuorisoseurantalo 90 vuot
ta. On myös juhlittu pitkäaikaisia näyt
telijöitä, kuten Irma Simolinin 60 vuot
ta ja Olti Hannulan 50 vuotta näyttä
möllä.

Näytelmäharrastuksesta julkaistiin 
vuonna 2000 kirja Repliikkejä ja  muis
toja Ohkolan näyttämöltä sadan vuoden 
ajalta. Muita kirjoja on ohkolalaisista Le
po Hemmilästä kertova Poika elämän 
koulussa, Reijo Raitasaaren Keijusa- 
lama ja Elmeri Tuomisesta kertova Pu
naista ja  valkoista arkea. Näytelmiä on 
esittänyt myös Tuula Bläfieldin "Sininen 
Mylly" vuodesta 2003 alkaen.

Kyläpöhkö meni,
MUTTA UUTTAKIN TULI
Vuonna 1999, kun meillä vielä oli kylä
kauppa, siellä järjestettiin syksyisin elo- 
rieha, jossa valittiin Ohkolan oma "kylä
pöhkö". Heitä ehdittiin valita kahtena vuon
na, sitten loppui kyläkauppa ja samalla 
kyläpöhköperinne.

1998 valmistui Ohkolan koulun lisä
rakennus, siitä haastateltiin kyläläisiä, ja 
he epäilivät sen olevan vasta pohjamaa- 
lattu. Ehkä väri oli kuitenkin lopullinen, 
koska se on vieläkin samanvärinen.

Kevyen liikenteen väylän rakentamis
ta lupailtiin jo vuodelle 1999, mutta se
hän valmistui vasta 2007. Joulun alla 1999 
seikkaili TV:ssä Huomenta Suomen jou
lukalenterissa Hynnisen Juuso Bruno- 
pässin ja muiden eläinten kanssa

Vuonna 2000 pururadan ulkoilureitille 
saatiin valaistus, ja ladun avajaisia vie
tettiin 15.2.2000.

Ohkolan VPK:n vanha, 36-vuotias sam- 
mutusauto tuli tiensä päähän, ja se pa
lautettiin Mäntsälään. Uusi palotalli saa
tiin 1991 ja VPK:n 80-vuotisjuhlat olivat 
2007. VPK on myös järjestänyt ensiapu
kursseja ja sammutuskursseja sekä pe- 
lastusharjoituksia muun muassa koulul
la.

Ohkolassa ja Mäntsälässä toimi va
paaehtoistyöntekijänä bolivialainen Leny 
Oliveira vuonna 2000, ja myöhemmin 
vuonna 2002 kylähankkeen projektityön
tekijä Sinä Rasilainen.

Lähihenoot tutuiksi
Mielenkiintoinen sarja oli mielestäni Kul
makunnat tutuiksi, jossa tutustuttiin ky
lään tienvarsi kerrallaan, sekä sen jat
kona esitelty Ohkolan luontokohteet.

Lehdessä on haastateltu monia mie
lenkiintoisia kyläläisiä, esimerkiksi 100- 
vuotiasta Sanni Heleniusta ja 97-vuoti- 
asta Rakel Varjorantaa. Vaalien edel
lä on esitelty ohkolalaiset ehdokkaat ja 
vaalien jälkeen valtuustoon päässeet. Sa
moin on esitelty joitakin kylässä toimivia 
yrittäjiä.

Monenlaisista kursseista on myös kir
joitettu, on ollut esimerkiksi ATK-kurssi, 
kirjoittajakurssi, valokuvakurssi ja kuva- 
taidekurssi sekä lasten kuvataideleirejä, 
joiden satoa on ollut lehdessä.

Otetaan kantaa edelleen
Vuonna 2007 kylän tapahtumia olivat 
muun muassa kevyenliikenteenväylän ja 
Hyökännummen terveysaseman avajai
set. Aunolan paja poistui kyläkuvasta 
2008. Tärkeitä asioita kylälle on ollut myös 
lentokenttä, jota aiottiin rakentaa Hirvi
haaraan, sekä karavaanarialue Keravan- 
järvelle. Niitä vastustettiin melkein yksi
mielisesti.

Näistä kaikista, ja monista muista asi
oista on kylälehti kirjoittanut tämän kym
menen vuoden aikana. Kylälehteähän hal
linnoi tällä kertaa kymmenen seuraa tai 
yhdistystä, joilla on monenlaista toimin
taa. Paljon jäi vielä huomioimatta, mutta 
eiväthän kymmenen vuoden lehdet yhdel
le sivulle voikaan mahtua.

Toisessa kylälehdessä lehdenlaatijat 
kirjoittivat, että ensimmäinen oli ensim
mäinen, mutta toinen merkitsee jo jatku
vuutta. Nyt lehden teko on jatkunut jo 
kymmenen vuotta, ja toivottavasti jatkuu 
vielä pitkään edelleen. Myös muiden kuin 
lehtitoimikunnan kirjoitukset ovat terve
tulleita. Lukijan palsta on vapaa kaikille. 
Myös lehden tekemisestä kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukaan.
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O h k o la n  N u o r is o s e u r a n t a l o a

VUOKRATAAN
KOKOUS-, HARRASTUS- JA JUHLAKÄYTTÖÖN.

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

K ER M ANSAVI K AAK E LIU U N IT
- Myynti Ä

- Asennus
- Kotikäynnit T U L IK IV I

Timutak Oy
(Junimestari Peino Ny ovist j K .
Puh. t4 M-(M>6473 1 .1 .1

^ A L O K U V a ^

^ A L V E L c / 7 *

PUH. +358 400 845 734
pentti.johansson@dlc.fi

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPIRJOLANTIE 52 
HN-04530 OHKOLA

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

w w w . l e l u p u u . f i

Kauppakaari 6, Kerava, (09) 242 3967Lefupuu

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

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

T  u e m m e  

O h k o l a n  

K y l ä s a n o m i a !

© KESKI-UUDENMAAN OP
Etua elämään

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

Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 
välittää alueellasi

Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa
p. 050 529 0038 , 

email: kari.peussa@msoynet.com 
PYYDÄ T A R JO U S

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

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

KASTELLI
JÄRKEVIN  TAPA TEH DÄ KOTI

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

Hosenqvístín MonítoímíjpaCveCu J4y
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

TARVITSEEKO...
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A  & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

M 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

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

Tarvitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy
Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPBLVIS
050 517 7458

PIENTALONRAKENNUS LÄHIN""- OK-talon 
sisä- ja ulkotyöt"- vedeneristykset"- 
laatoitukset"- saneeraus""040 512 
5001 """Toiveet olivat, että otsikko (firman nimi) 
ja alareunan puhelinnumero tulisivat isommalla 
ja muu teksti pienemmällä.

JArvanpä in  o+oTTsooommm m
Alhotie 14 Keskuskatu 12
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7560 puh 020 743 7567 
ark. 8-17, la 10-14 ark 9-17, la suljettu

www.jarvenpaanlukko.fi

K osbifeelloO y
0 4 3 0 0  k e llo k o s k i

puh. (09) 284 570
%e[[o- ja  ( ufta-aCan sehjj [ahjatavaroicCen erihpisfiihe 

Luotamme [aatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
www.sinituuiiryhmis.com

sinituuli@sinituuliryhmis. com

Lääkäripalvelun

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

JÄR VENPÄÄN  YK SITY ISLÄÄK ÄR IT  OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Tarjoan sinulle erilaisia Hyvän Olon palveluja

' 1 nyva u io  ; -Method Putkisto
-Method Putkisto Pilates 
-Aloe vera jälleenmyynti 
-Klassinen hieronta 
-Urheiluhieronta

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

Tuhansia ideoita...

Järvenpään

KUKKATALO
Alhotie 6, 04 4 3 0  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 % x x
04500 Kellokoski Wits  t m

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

Myös lahjatavaraa ja sidonta lvelut

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

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

8 S  KY-Kosm etologi ■ parturi-kam paaja  
« m ask eeraa ja  8 LCN -kynsim uotoilija

puh. 044 297 7012 
www.spoilme.fi

0FM - KAMP/W

Satu ja Hanna 
040 531 6681 

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

Hermoratahierontaa

aReikihoitoa
Intialaista päähierontaa

P a u l i in a  P a a s i (a
0 4 0 - 7 3 Q 9 S & 3

Pihlajatie. X ,04H -S0 Haarajoki www.lepotila.net

rmm-um&imo
Asemakatu, 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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