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Pääkirjoitus

K a a m o k s in  k e s k il l ä

Vuoden lyhyimmät päivät ovat käsillä ja käsissäsi on Ohkolan kyläsanomien tämän vuoden viimei
nen numero.

Ajankohtaisena asiana puhuttavat nuorison asiat sekä Hyökännummen että Ohkolan alueilla. 
Hyökännummen koulu on ollut toistuvasti ilkivallan kohteena ja nuorisotilat puuttuvat näiltä alueil
ta kokonaan.

Itse pääsen kurkistamaan kyläsanomien tekemiseen uteliaana noviisina ja suhtaudun lehteen 
suurella kunnioituksella. Tässä lehdessä on jotain hyvin ainutlaatuista ja hienoa, joka kertoo 
vahvasta yhteisöllisyydestä ja vireydestä asuinalueellamme. Sitä samaa aktiivisuutta edustaa 
monipuolinen yhdistys- ja seuratoiminta.

Olisiko nyt aika käyttää tätä yhteisvoimaa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin eteen ja miettiä yhdessä 
millaiseksi haluamme asuinalueemme muodostuvan tulevaisuudessa? Haluammeko elää vire
ässä maaseutumaisessa kyläyhteisössä vai luoda yhden nukkumalähiön lisää Helsingin ympärille?

Valoa ja voimia kaikille kyläsanomien lukijoille!

Lehtltoimikunnan puolesta 
Pauliina Paakkinen-Virtanen

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965,
Mari Mäki-Kahma-Lahti p. 0400 438 242 
Kansi:
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.

Seuraavaan, helmikuussa ilmestyvään lehteen, 
TULEE AINEISTO TOIMITTAA 15.1.2010 MENNESSÄ.

ohkolansanomatiigmail.com

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



T apahtumakalenteri
H y ö k ä n n u m m e n  k o u l u n

VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Joulumyyjäiset
su 22.11 klo 10-13 Hyökännummen kou
lulla. Myynnissä muun muassa luokkien 
valmistamia joulukoristeita ja leivonnai
sia. Arpajaiset ja buffetti.
Myös yksityishenkilöillä mahdollisuus va
rata pöytiä a' 10 eur.
Tervetuloa!

O h k o l a n  d i a k o n i a - j a

LÄHETYSTOIMIKUNTA

Kauneimmat joululaulut 
ja yhteismyyjäiset
la 12.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla. Joululaulu
jen jälkeen myyjäiset klo 16.
Myyjäisten pöytävuokra 5 eur.
Pöytien varaukset p. 040 707 7329 / Tan
ja Lundsten.
Eläkeläisten virkistyspäivät
ke 16.12., 20.1., 17.2., 17.3. ja 21.4. 
klo 12-15 Ohkolan Nuorisoseuratalolla, 
Ohkolantie 555.
Ruoka ja kahvi 6 eur. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen (019) 688 9240. 
Puuroaamiaiset
ke 3.2, ke 3.3 ja ke 7.4 klo 9.30 Hyökän
nummen kerhotalo, Tasalantie 2. 
Virsilauluilta
to 11.2. klo 18.30 Marketta Heleniuk
sella, Ohkolantie 314.
Kaikkiin tilaisuuksiin kyytiä tarvitsevat 
soittakaa (019) 688 9156 
tai 0400 988 878 / Kotiluoto.
Tervetuloa.

S e u r a k u n t a

Seurakunnan kerho
2 - 4 -luokkalaisille tytöille ja pojille ko
koontuu Ohkolan koululla torstaisin klo 
16.30-17.30. Kerhonohjaajina toimivat 
Helmiina Halonen ja Hanna Aronen. 
Kerhossa leikitään, pelataan, askarrel
laan, hiljennytään, ynnä muuta mukavaa. 
Ilmoittautua voi kerhossa ohjaajille tai 
soittamalla Susanna Koivulalle, p. 040 743 
3257.
Tervetuloa.

Halutaan ostaa OKT-tontti.
Puh. 050 5631 305, 0400 426 429 / 

Pahkamäki.

O h k o l a n  N u o r i s o s e u r a

Avoimet ovet
27.11., 11.12., 8.1. ja 22.1. klo 18-20.30 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla 5 - 7  luok
kalaisille .
Sääntömääräinen syyskokous
ke 25.11. klo 18.30 Ohkolan Nuorisoseu
ratalolla, Ohkolantie 555. 
Lastenlauluja ja 
lastentarvikekirppis
su 29.11. klo 15-16 laulellaan ja leiki
tään talvisia ja vähän jo jouluisiakin las
tenlauluja Nuorisoseuratalolla.
Laulujen jälkeen jatketaan lastentarvike- 
kirppiksellä aina klo 18 asti. Kahvio avoin
na. Tervetuloa koko perheen kanssa lau
lamaan ja tekemään hyviä löytöjä! 
Pöytävaraukset: taija.eerola@hotmail.com 
5 eur nuorisoseuran jäsenet ja 10 eur 
muut.
Perhekerho
to klo 9-12 Nuorisoseuran perhekerho 
Seuratalolla entiseen tapaan. Vapaan 
leikin lomassa pidetään yhteisiä ohjattuja 
tuokioita sekä askarrellaan eri teemo
jen mukaan.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: taija.eerola@hotmail.com 
tai essi.malmberg@hotmail.com 
Laskiaistapahtuma 
su 14.2. klo 11-15 Seuratalolla. 
Ystävänpäivän hevosajelua, hernekeit
toa, laskiaispullaa ja iloista ulkoilua. 
Öljymäen kesäteatteri 2010 
13.12. klo 12-17 teatterikatsaus Ohkolan 
Nuorisoseuratalolla.
Ohjaaja Seppo Halttunen kertoo koko 
perheen näytelmästä ja haastattelee 
kiinnostuneita näyttelijöitä. Rooleja on 
näytelmässä noin 10 henkilölle. Näytel
män ensi-ilta on heinäkuun puolessa vä
lissä ja esityskertoja noin 12. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen katsauk
seen: 040 707 7329 / Tanja Lundsten. 
Kiinnostaako teatteri?
Ohkolan maineikas kesäteatteri tarjoaa 
harrastusmahdollisuuksia myös muille 
kuin näyttelijöille.

Teatteriporukka ja -produktio tarvit
sevat ohjaajan assistentin, puvustajan 
assistentin, ompelijoita, lavastajan ja ra
kentajia, äänimiehen/naisen, soittajia, 
ynnä muita avustajia.

Ensi kesän näytelmä on värikäs ja 
hauska koko perheen komedia, jonka 
ohjaa Seppo Halttunen. Tervetuloa mu
kaan iloiseen joukkoon!
Lisätietoja: 040 707 7329 / Tanja.

O h k o l a n  O K A

Ohkolan koulun kaukalon jäädyttämise
stä ja valvontaringistä vastaa tulevan tal
ven aikana perinteiseen tapaan Ohkolan 
OKA. Vastuita viikkojen avain-henkilöik
si jaetaan nyt tammi-helmikuulle. Jos 
haluat olla mukana, niin kilauta p. 050 
593 9683 / Eija.
Okalle omat nettisivut 
www.mu.sporttisaitti.com  ja sieltä vali
taan > Kyläseurat > Oka. Sivuilla on jo 
tietoa tulevasta toiminnasta.

K y l ä t o i m i k u n t a

Kyläkokous
su 22.11 klo 16 Ohkolan Nuorisoseura- 
talolla. Kokouksen aiheena lasten ja nuor
ten asiat kylässämme. Alustuksia kuul
laan päivähoidosta, kouluasioista sekä 
vapaa-ajan vietosta. Väliaikatietoa myös 
osayleiskaavan laadinnan vaiheesta. 
Valitaan uusi kylätoimikunta seuraavak- 
si kolmeksi vuodeksi.
Tule vaihtamaan ajatuksia ja kertomaan 
mielipiteesi. Buffettista kahvia ja pullaa. 
Verkkoyhteyksien rakentamiseen 
liittyvä valokuituina 
su 24.1. klo 16 Ohkolan Nuorisoseura
talolla. Järjestää Kylätoimikunta yhdes
sä Mäntsälän Sähkön ja verkko-osuus
kunta Kajon kanssa.

O h k o l a n  k o u l u

Ystävänpäivän rusettiluistelu
su 14.2. klo 18 Ohkolan koulun kentällä. 
Järjestäjänä Ohkolan koulun 6. luokka.

O h k o l a n  M e t s ä s t y s s e u r a

Erätulet -tapahtuma
29.11. klo 10-15 Uudenmaan Erätulet - 
tapahtuma Mäntsälässä. 
Tapahtumapaikkana Monitoimitalo ja 
Seurakuntakeskus ympäristöineen. 
Ohkolan Metsästysseura osallistuu pait
si tilaisuuden järjestelyihin niin myös itse 
erätulien sytytykseen.

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA,

JOKA VUONNA 2010 ON 5 EUR.

V oit suorittaa sen tilille 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

509230-28761, VIITE 233
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Teksti: Essi Malmberg

O hkola tutuksi yrityshaastatteluin

Enpäs ollut alemmin huomannutkaan, 
kuinka paljon meillä on palveluja tarjol
la tässä ihan lähellä -  melkein nurkan 
takana! Lukemani lehtl-ilmoltukset eivät 
kuitenkaan kertoneet ihan kaikkea, mitä 
olisin halunnut tietää ja siksipä ajattelin 
kysyä suoraan itse yrittäjiltä.

Seuraavassa hieman tietoa yrityksistä 
sekä tarinaa yritysten takaa. Tässä ky
symykseni heille:
1. Milloin yritys on perustettu? Ketä sii
hen kuuluu? Mistä se idea silloin lähti?
2. Minkälaisia palveluja yritys tarjoaa? 
Kenelle palvelut on tarkoitettu?
3. Terveiset kyläläisille ja yhteystiedot.

K o lin  R iih i
1. Kolin Riihen toiminta alkoi joulukuussa 
2005. Sitä ennen Kolin tilalle oli jo raken
nettu kolmen hengen mökkisauna, katet
tu grillikota sekä 16 metriä korkea näkö
alaton^. Näiden rakennusten valmistut
tua alkoi tilan isännän ja emännän unel
missa kasvaa ajatus omasta maatila- 
matkailuyrityksestä. Niinpä tilalle hankit
tiin vielä vanha riihi. Vuonna 2005 riihi 
sai vierelleen 15 hengen perinnesaunan 
sekä kuuden hengen savusaunan. Viereen 
rakennetussa vanhassa aitassa voi aistia 
historian lehtien havinaa tutustuessaan 
vanhoihin esineisiin.
2. Vanhoissa ja nostalgisissa rakennuk
sissa vietät nykyaikaiset vaatimukset täyt
tävät hää- ja syntymäpäiväjuhlat sekä 
tunnelmalliset kokoukset laadukkaan pal
velun merkeissä. Tarjoamme maistuvaa 
koti- ja juhlaruokaa toiveidenne mukai
sesti.
3. Kun olette olleet vieraana kerran, ha
luatte varmasti tulla toistekin!
Kolin Riihi
Metsäpellontie 110, 04530 Ohkola 
kolinriihi@kolinriihi.fi

Puhelintiedustelut:
Asta 040 7573584 
Unto 050 5610100

K u v a k u l m a  P e n t t i  J o h a n s s o n
1. Kuvakulma Pentti Johansson on perus
tettu 1984 aluksi sivutoimisena, päätoi
misena se on toiminut vuodesta 1996. 
Yritys on yhden miehen hanke, tosin vä
lillä joudun myös hankkimaan avustajia 
joillekin keikoille. Idea lähti siitä, kun paik
kakunnalla ei ollut valokuvausliikettä. Aluk
si oli tarkoitus perustaa myös kameroita 
sekä tarvikkeita myyvä liike Kellokoskelle, 
mutta onneksi kuitenkaan en näin tehnyt. 
Liikkeen pito olisi ollut yhdelle henkilölle 
liian sitovaa. Kun digiajan myötä kuvien 
kehityspalvelujen hinnat ovat laskeneet 
ja näin myös katteet pienentyneet, mo
net alan yritykset ovat joutuneet vaikeuk
siin ja lopettaneet toiminnan.
2. Yritys tarjoaa valokuvaus- ja kehystys- 
palveluja sekä kuvankäsittelyjä sopimuk
sen mukaan. Yrityksellä on myös myytä
vänä luontokuvatauluja. Asiakkaina ovat 
yksityisten henkilöiden (hää-, hautajais-, 
yo- ja rippikuvaukset) lisäksi myös kun
nat ja yritykset, joille teen valokuvaustöi- 
tä tilausten mukaan (esitteet, multivisiot, 
mainokset). Laitemyyntiä en haijoita, mut
ta erilaisilla valokuvauksen ja kuvan
käsittelyn kursseilla olen ollut opettajana.

Olen kuvannut vuonna 2001 ilmesty
neen Mäntsälä m ielellään -kirjan sekä 
2007 valmistuneen kirjan Pohjois-Viros- 
sa sijaitsevasta Lahemaan kansallispuis
tosta. Nyt projektina on Matsalun kansal
lispuisto, joka on tunnettu luontokohde Vi
ron länsirannikolla.
3. Kun tarvitsette valokuvaus- tai muita 
siihen liittyviä palveluja, niin ottakaa rei
lusti yhteyttä.

Pentti Johansson
Vanhapirjolantie 52, 04530 Ohkola 
puh. 0400 845 734 
pentti.johansson@dlc.fi

L e o n a
1. Olen itsenäinen jälleenmyyjä Anneli 
Eerola ja yritykseni on maaliskuussa 2005 
perustettu yhden naisen yritys. Ajatus teh
dä jotain uutta oli kytenyt jo kauan mie
lessä ja sitten näin lehdessä ilmoituksen, 
jossa haettiin itsenäistä yrittäjää Leona 
(espanjaa = naarasleijona) alusasujen 
jälleenmyyjäksi.

Yritysrekisteriin olen merkitty naisten- 
vaatteiden myyjänä, vaikka tällä hetkellä 
tuotteeni painottuvatkin enemmän alus- 
asuihin. Tuotteet ovat eurooppalaisia, iha
nan pehmeitä ja laadukkaita alusasuja, 
joissa hinta-laatusuhde on kohdallaan. 
Kokoja ja malleja löytyy niin siroille kuin 
uhkeille naisille. Materiaalina on pehmeä 
mikrokuitu ja italialainen pitsi, jotka kes
tävät 30 asteen konepesun, tietenkin 
pesupussissa.
2. Näitä ihania alusasuja pääsee sovitte
lemaan ja ostamaan Kotiputiikissani, 
Kivistönkulmantie 114 Ohkola, avoinna 
sopimuksen mukaan. Muutaman kerran 
vuodessa pidän liivipäiviä, jolloin Koti- 
putiikkini on avoinna iltamyöhäiseen. Näis
tä ilmoittelen muun muassa lehdessä ja 
sähköpostein.

Käyn myös pitämässä kotiesittelyjä 
asiakkaiden kotona, kun emäntä järjes
tää ystävättärilleen piristävän illan. Esit
telyjä pyydetään myös työpaikoille ja eri
laisiin tapahtumiin, kuten naisteniltoihin, 
synttäreille, polttareille, pikkujouluihin tai 
messuille.
3. Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat pääs
tä rauhassa tekemään alusasu-ostoksia 
niin kilautapa numeroon 0400 920 746 
niin sovitaan juuri sinulle sopiva ostos- 
aika!
Tervetuloa tutustumaan!
Terveisin Anneli.

H e i  o h k o l a l a i n e n  y r i t t ä j ä !
K o k o a n  m i e l e l l ä n i  s e u r a a v i i n  k y l ä s a n o m i i n

TIEDOT MYÖS SINUN YRITYKSESTÄSl! 

essi.malmberg@hotmail.com
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Martan vinkit

T i k k e r p e r i k a k k u

150 g margariinia
1 V2 dl sokeria
2 munaa
3 Vi dl vehnäjauhoja 
2 tl leivinjauhetta
2 tl kardemummaa
2 dl löysää, sokeroitua karviaissosetta 
pinnalle mantelirouhetta

1. Vatkaa rasva ja sokeri vaahdoksi. Li
sää munat yksitellen hyvin vatkaten.

2. Sekoita kuivat aineet keskenään ja li
sää taikinaan vuorotellen karviaissoseen 
kanssa. Jos sose ei ole kovin löysää, voit 
pienentää hiukan jauhomäärää.

3. Kaada taikina tasapohjaiseen, voidel
tuun ja mantelirouheella tai korppujau- 
hoilla jauhotettuun vuokaan. Ripottele 
pinnalle mantelirouhetta.

4. Paista kakkua 175 asteessa noin 45 
minuuttia.

Tämä kakku on parhaimmillaan päivän, 
parin päästä. Karviaissoseen tilalla voi 
käyttää esimerkiksi omena- tai herukka- 
sosetta tai soseutettuja banaaneja.

Martat
A r j e n  e k o t e k o j a

Jopa kolmannes kuluttajien ympäristövaikutuksista syntyy syömisestä. Ekokokki suosii 
kasviksia ja juureksia sekä välttää ruoan hävikkiä. Seuraavilla vinkeillä voit välttää 
ruoan ympäristövaikutuksia:

* Suosi kasvisruokaa.
* Suosi broilerinlihaa naudanlihan sijaan.
* Suosi perunaa ja ohraa riisin sijaan.
* Kerää marjoja ja sieniä luonnosta.
* Valmista enemmän ruokaa kerralla ja pakasta osa tulevaa käyttöä varten. Muista 
käyttää pakasteet ajoissa. Voit myös ottaa aterialta jääneen ruoan evääksi tai käyt
tää sitä seuraavan aterian raaka-aineena.
* Valmista ja lämmitä ruokaa mikroaaltouunissa. Puuron ilmastonmuutosvaikutus 
vähenee noin 70 %, kun valmistat sen lieden sijaan mikrossa.
* Käytä uunia harkiten. Kun lämmität uunin, tee useampia ruokia kerralla.
* Vähennä autolla tehtyjen kauppareissujen määrää ja osta suurempia määriä 
kerrallaan.
* Vältä ruoan heittämistä roskiin. Älä osta enemmän kuin kulutat.

Lähde: MTT/Luonnonvarapuntari

KYNTTILÄT LUOVAT TUNNELMAA. 
MUISTATHAN TURVALLISUUSASIAT?

R u o k a p i i r i

Hei! Olen järjestämässä ruokapiiriä Ohkola - Hyökännummi alueelle. Teen parhaillaan 
alustavaa kyselyä kiinnostuksesta asiaa kohtaan, sekä tuottajien että ostajien suhteen. 
Ruokapiiri on ryhmä ihmisiä, joka tilaa maataloustuotteita suoraan maanviljelijöiltä 
tai jalostajilta. Näin he saavat lähialueelta tuoreita ja mahdollisuuksien mukaan 
myös luonnonmukaisesti viljeltyjä elintarvikkeita.

Ruokapiirin edut ostajalle
* Tuoretta ja turvallista lähiruokaa
* Jopa luomutuotteita
* Tutut tuottajat ja maatilat
* Edullisempi hinta kuin kaupassa
* Yhteys ruoan kasvattamiseen
* Helppo tilata
* Pakkauksia voi kierrättää

Ruokapiirin edut tuottajalle
* Edullinen markkinointikanava
* Ei kaupan väliportaita
* Sitoutunut ostajakunta
* Menekin ennakoitavuus
* Pakkaamistarvikkeet kiertävät
* Laskujen automaattinen tulostus

Jos kiinnostuksesi ruokapiiriä kohtaan heräsi, niin ota minuun yhteyttä! 
Joko sähköpostilla: sari.mattila@pp2.inet.fi tai puhelimella 050 535 9938. 
Syysterveisin, Sari Mattila
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Teksti ja  kuva: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Mitä kuuluu 
Hyökännummen nuorisolle?
Hyökännummen alue vilisee lapsia ja 
nuoria, hyvä niin. Tänne muutetaan usein 
lasten ollessa pieniä ja aluksi tekemistä 
löytyy omasta tai naapurin pihapiiristä. 
Ikävuosien karttuessa reviiri kasvaa koko
ajan laajemmaksi ja kodin ulkopuoliset 
asiat ja kaveripiiri muuttuvat yhä merkityk
sellisemmäksi. On tärkeää olla paikka, jos
sa kokoontua ja tavata muita nuoria. Aikui
sen läsnäolokin on tarpeen. Tällaista paik
kaa ei toistaiseksi Hyökännummella ole.

Yhteisen kokoontumistilan ja mielek
kään tekemisen puute yhdistettynä jouk
koon nuoria ilman valvontaa synnyttävät 
tunnetusti erilaisia lieveilmiöitä. Mopoilu, 
autoilu ja yleinen levottomuus Hyökän
nummen koulun pihalla iltapäivisin ja il
taisin ovat puhuttaneet jo pitkään.

Mopoilu koulun pihalla leikkivien las
ten keskellä aiheuttaa jatkuvia vaaratilan
teita. Lisäksi koulu on kuluneen syksyn ai
kana joutunut toistuvasti erilaisen ilkival
lan kohteeksi. Lähialueen nuorten puolus
tukseksi voi sanoa, että kävijöitä on myös 
muualta kuin Hyökännummelta ja Ohko
lasta. Tilanne on kuitenkin muuttunut sel
laiseksi, ettei sille voi enää ummistaa sil
miään vaan jotain olisi tehtävä ja pian. 
Mitä? Naapurissa Haarajoella vanhemmat 
perustivat oman partion valvomaan alu
een turvallisuutta. Mitä Hyökännummella?

Nuorisotila-asiaan on korviin kantau
tunut onneksi hyviä uutisia: Hyökännum
men asukasyhdistys, vanhempaintoimi- 
kunta ja Mäntsälän seurakunta yhdessä 
käynnistivät viime keväänä yhteistyön

nuorisotilan saamiseksi Hyökännummelle.
Asia on edennyt ja suunnitteilla on 

seurakunnan kerhotalon tilojen käyttö 
nuorison kohtaamispaikkana. Tarjolla on 
seinät ympärille, mutta kuuleman mukaan 
henkilökuntaa ja valvontaa ei ole mahdol
lista järjestää seurakunnan tai kunnan toi
mesta. Valvonta tulee siis perustumaan 
vapaaehtoisiin aikuisiin, joita toivon mu
kaan alueelta löytyy. Toiminnan tulisi vas
tata käyttäjäkunnan tarpeisiin ja myös 
kunnan nuorisotoimelle ja erityisnuoriso
työlle löytyisi alueelta varmasti töitä.

Hyökännummen nuorisotilan kehittä
misestä kiinnostuneet asukkaat voivat 
ottaa yhteyttä Hyökännummen asukasyh
distykseen Kirsi Lindgreniin sähköpostitse: 
hippu.lindgren@luukku.com

Teksit: Jasmin Paatsio, kuva: Eija Hynninen

Nuorisoseuratalolla
AVOIMET OVET

Odotetut avoimet ovet houkuttivat Ohkolan 
Nuorisoseuratalolle runsaasti nuoria muka- 
vaan yhdessäoloon.

Pitkän tauon jälkeen Ohkolaan saatiin taas 
avoimet ovet nuorille.

Perjantaina 30.10. oli ensimmäinen 
kerta, jossa sitten laadittiin säännöt, 
kuunneltiin musiikkia, juteltiin ja syötiin 
iltapalaa. Eli tehtiin kaikkea mukavaa. 
Paikalla oli 17 nuorta, ja lisää innokkaita 
on aina mukava saada!

Joka kerralla myös maittava ilta-pala 
2 euron maksulla. Tervetuloa kaikki 5.-7.

luokkalaiset pitämään hauskaa meidän 
kanssa Ohkolan Nuorisoseuratalolle joka 
toinen perjantai klo 18-20.30.

Tulevien kertojen teemoja:
-13.11. Tehdään pizzaa, ja pelataan pul
lon pyöritystä.
- 27.11. Pelataan tanssi-pelejä.
- 11.12. Pikku-joulu
- 8.1. Karaoke ilta.
- 22.1. Disco!!!!!!!!

Vapaaehtoisia vanhempia 
tarvitaan valvojiksi avoimiin 
oviin, jotta toiminta jatkuisi 
tulevaisuudessakin! 
Valvojaksi voi ilmottautua: 
eija.hynninen@pp.inet.fi tai 
essi.malmberg@hotmail.com
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Helmin ja Tuukan taidonnäyte.

Koululaisten syyslomaviikolla järjestimme 
perhekerhossa olympialaiset Ohkolan 
Nuorisoseuratalon pihalla.

Paikalla oli niin pieniä perhekerho- 
laisia kuin muutama koululainenkin. Syk
syinen kolea ilma ei haitannut lajeista 
suoriutumista. Lajeina olivat vauhditon 
pituushyppy, ketjun heitto, pallon tark- 
kuusheitto, tasapainorata ja muutama 
viestijuoksu. Kaikki kisailivat yhdessä ja 
mukavaa oli eikä tuloksia laskettu.

Reilun tunnin liikkumisen jälkeen menim
me sisälle mehulle ja keksille. Palkinnoksi 
kaikki saivat lakut hyvästä osallistumisesta.

Teksti ja kuvat: Essi Malmberg

Syysolympealaeset
PERHEKERHOSSA

Kuminauhajuoksun 
lähtö käsillä.

Kylä keskustelee

Mitä, niiksi? 1.-3. luokatko Hyökännummelle ja 4.- 6. luokat Ohkolaan?

Aikanaan, kun paluumuuttajina muutim
me Ohkolaan oli yksi tärkeimpiä asioita 
se, että lapsemme saisivat käydä pientä 
kyläkoulua.

Näin kävikin. Oppilasmäärä oli tuolloin 
noin 70 ja sen takia täällä käytiin luokat 
yhdysluokkina. Se ei vaikuttanut oppilai
den opiskeluun negatiivisesti. Sehän an
toi mahdollisuuden tutustua jo seuraavan 
vuosikurssin oppiaineisiin tai kerrata edel
listä vuotta.

Lastemme muistoissa on siltä ajalta 
muun muassa se, että 1. ja 2. luokka käy
tiin keittolarakennuksessa, kolmannella 
luokalla siirryttiin niin sanotun yläkoulun 
puolelle. Myös 5. ja 6. luokat olivat ylä
koulussa, mutta silloin "päästiin" Arvo 
Ikosen luokalle.

Lapsen turvallisuuden tunnetta lisää 
se, että he tietävät, kuka heidän opetta
jansa on ja missä heidän koulunsa on. 
Olisi kohtuutonta siirtää lapsia kolmen 
vuoden välein uuteen kouluun, sillä tuttu 
ympäristö luo myös turvallisuutta. Ohko
laan on varmasti muuttanut ja muuttaa 
perheitä, joilla on samat ajatukset kuin 
meillä.

Mikäli luokkasiirrot toteutetaan, ajatel
laanko silloin perheitä, joilla saattaa olla 
kolmessa eri koulussa peruskoulua käy
viä oppilaita. Miten vanhempainillat, kou
lujen tapahtumat, juhlat ynnä muut hoi
tuvat järkevästi.

Hienoa kouluissa on myös niin sanot
tu kummioppilastoiminta. Miten sen sil
loin käy? Vai onko siinä jokin pedagogi
nen näkemys? Olisi myös outoa jakaa iän 
puolesta lapset eri ryhmiin. Eri ikäiset, niin 
lapset kuin aikuisetkin, oppivat toisiltaan 
monenlaisia asioita. Mikäli oppilasmäärät 
ovat Hyökännummessa kasvaneet liian 
suuriksi, niin ennenkin sieltä ollaan tultu 
Ohkolaan kouluun. Ehkä joillekin oppilail
le Ohkolan ala-asteen pienemmät luokat 
ja kouluympäristö olisi jopa hyväksi.

Marraskuussa vietämme Lapsen oike
uksien päivää. Siihen on olemassa omat 
teesit. Tärkeää on kunnioittaa lasta sekä 
luoda hänelle turvallinen ja rauhaisa kas
vu- sekä oppimisympäristö. Mikäli muutok
silla haetaan kunnantalouteen säästöä, on 
kohtuutonta kohdistaa se lapsiin. Asetu
taan empaattisesti lapsen asemaan. 
Keskusteluterveisin, Seija-Liisa Peltoranta

Ps. Olisiko myös mahdollista palata kou
lujen alkamisajassa yhdeksän aamuihln. 
Siitä kirjoitettiin lehdessäkin jokin aika 
takaperin. Lapset ovat väsyneitä, koska 
monilla on harrastuksia iltaisin, myös 
meidän talvikuukausien pimeys väsyttää 
ja jakaisihan se koululaisten yksinoloaikaa 
kotona.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi 2009 - 20 vuotta
Juhlavuoden kampanjassa on kolme ydinviestiä:
* Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua
* Lapsella on oikeus saada suojelua ja turvaa
* Lapsella on oikeus saada tasa-arvoista kohtelua yksilönä
Lisää juhlavuodesta ja juhlavuoden tapahtumista opetusministeriön sivuilla: 
www.minedu.fi/lapset_nuoret_perheet/lapsenoikeudet
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Kuva: Tuomas Linna

Pohjantähden jälkitunnei mia

Voimakkaat elämykset synnyttävät 
mieleenpainuvia muistoja. Tässä vielä 
kerran Ohkolan kesän kuittuurita- 
pauksen herättämiä mietteitä.

Pohjantähdessä oli hienoa olla mukana. 
Toki siinä oli varjopuolensa, kuten myö
häiset illat ja rankat harjoitukset, mutta 
kaiken kaikkiaan kokemus oli mahtava.

Kesäteatterissa näytellessä ei kos
kaan voi ennakoida tapahtumia, aina voi 
sattua kaikenlaista. Mielestäni vaivan
näkö kannattaa. Näytteleminen on pal
kitsevaa, se tuo itsevarmuutta ja koke
musta.
I/epä e li Vilho Koskela

Näytelmäprojekti on aina koko perheen 
juttu. Minun lähipiiristäni oli projektissa 
mukana tällä kertaa aviomies, kaksi ty
tärtä, vävy ja sisko. Siispä minulle jäi 
lastenvahdin homma.

Minulle muodostui harjoitusten ja esi
tysten aikana Anttiin, tyttäreni poikaan, 
aivan uudenlainen suhde. Entistä lähei
sempi ja erityisen kiintynyt suhde lapsen
lapseen vaatiikin paljon yhteistä aikaa.

Koin hieman huonoa omaatuntoa sii
tä, etten osallistunut kertaakaan kahvi
lanpitoon. Loppujenlopuksi sekin tuntui 
virkistävältä vaihtelulta, olenhan sielläkin 
jo ehtinyt monta kesää viettää.
Tiina Lehto

Syksyllä 2008 luin jostain, että Ohkolan 
teatteri ja Järvenpään Teatteri yhdistä
vät voimansa ja tuottavat kesäksi 2009 
Öljymäen kesäteatteriin Väinö Linnan 
Täällä Pohjantähden alla\

Olen 50+ mies näiden kylien välistä 
Kellokoskelta enkä kuulunut kumpaankaan 
teatteriin. Laitoin Lundstenin Tanjalle säh
köpostia, että haluaisin mukaan, vaikka 
saunan kiukaaksi. Minut hyväksyttiin mu
kaan 30 näyttelijän joukkoon Koskelan 
keskimmäiseksi pojaksi Aleksiksi.

Samuli Reunanen ohjaajana oli aivan 
uskomaton ihmismielen tuntija ja hänen 
pitämänsä harjoitukset olivat joka kerta 
hieno kokemus ja oppitunti.

Olen suunnattoman kiitollinen, että 
olen voinut kokea Öljymäellä 30 ihmisen 
uskomattoman yhteishengen ja saanut 
paljon uusia ystäviä. Ja että olen saanut 
olla mukana tarjoamassa ja vastaanot
tamassa runsaan yleisön edessä sitä tun
netta, jonka esityksemme sai aikaiseksi. 
Timo Palmgrén (Aleksi Koskela)

Isänmaallisena ihmisenä tykkäsin kyllä kovasti näytelmästä. 
Talkoovuorot järkkärinä menivät rennon letkeästi, kun 
ensin vaan ehti paikan päälle. Tosin ainakin näin rakennus
projektin keskellä kaksi talkoovuoroa oli aika maksimi, 
tuumii Aki Allonen.

Akille projektiin osallistuminen ei ollut uutta ja minulle 
tämä kesä oli ensimmäinen kerta, kun osallistu in 
talkooporukkaan. Koin talkoohengen mukavaksi, rennok
si ja avoimeksi. Kylähenki oli jotain suurenmoista, mitä 
olenkin alusta asti ihaillut Ohkolassa. Se on mielestäni 
asia, mistä kannattaa ja täytyy pitää kiinni.

Talkoovuoron aamulla vain pakkasin Akille toiset vaat
teet mukaan ja hän porhalsi sitten suoraan tontilta Öljymä
elle vaihtaen lennossa vaatteet ja pesten kädet pahimmas
ta pölystä.

Toinen vuoro valittiin yönäytökseen, koska yönäytös 
aikatauluineen sopi paremmin meidän suunnitelmiimme, 
vastavihitty Nina -vaimo jatkaa.
Aki ja  Nina Allonen

Ajattelin ensin, että koululaisnäytelmän rahastuspuuhat olisivat 
olleet kiireisempiä kuin muuten norminäytelmissä. Näin ei kui
tenkaan ollut, koska rahastukset menivätkin suoraan tileille, eikä 
rahan kanssa tarvinnut luukulla niin paljon pelata.

Päänvaivaa tämä, kahden teatterin näytelmä, on ainakin 
enemmän tuonut. Ymmärtääkseni on ollut vaikea välillä pitää 
naruja kasassa niillä, jotka joutuvat huolehtimaan laskutukset, 
ja sen, mikä raha kuuluu Järvenpäälle ja mikä Ohkolaan.

Monet ovat sitä mieltä, että tämä oli hyvä kokemus ja tällaisia 
pitäisi olla lisää. Itse olen sitä mieltä, että Ohkolassa on ollut 
laadukkaita näytelmiä ennenkin ja koska rahaa tuntuu nyt ole
van vähemmän kuin aiemmin, kannattiko?

Koululaisilta kuulemani perusteella näytelmä oli pitkäveteinen, 
eivätkä he jaksaneet sitä oikein seurata.

Ensi kesälle toivoisin lippuhommiin selkeämpää jakoa, esi
merkiksi vain kahden hintaisia lippuja. Ja jos kaverilippuja on, 
ne pitäisi olla jo maksettu. Tämä oli epäselvää kaverilipun 
saaneille itselleenkin, jotkut oli maksettu, jotkut ei.
Susanna Celik, lipunmyynti -talkoolainen

8



Teksti ja  kuva: Eija Hynninen

Hienoja suorituksia yieisurheiluscisoissa

Loistavat urheilusuoritukset siivittivät 
Ohkolan Okan voittoon Mäntsälän kylä- 
seurojen välisissä yleisurheiluotteluissa.

Kilpailu järjestettiin syyskuussa Mänt
sälän keskusurheilukentällä. Lajeina oli
vat pituus, kuula sekä juoksumatkana 300 
tai 400 metriä.

Oka keräsi 154 pistettä, toiseksi tullut 
Ilves 139 pistettä ja kolmanneksi sinnitteli 
Ajo 93 pisteellä. Neljäs oli Vilkas (49 p), 
viides Kisa-Toverit (31 p), kuudes Veli (18 
p) ja seitsemäs Kiisto (7 p).

Voittaja Oka sai haltuunsa kierto- 
palkinto-pokaalin ja vastattavakseen ensi 
vuoden kyläseuraottelujen järjestelyt.

Tärkeitä pisteitä Okalle keräsivät: 
Janika Koivu, Hanna Pirjola, Joni Koi
vu, Aku Pirjola, Konsta Kärkkäinen, 
Mika Kajander, Eetu Savela, Jutta 
Savela, Hanna-Mari Saalo, Siiri Saalo 
ja Saara Saalo.

K o u l u l a is e t  k is a il iv a t
YKSILÖINÄ JA JOUKKUEINA
Muutamaa päivää myöhemmin kes
kuskentällä käytiin Mäntsälän koulujen yh
teiset yleisurheilukilpailut.

Ohkolassa valmistauduttiin erityisesti 
viestijuoksuun. Viestivaihtoja hiottiin opet
taja Jari Kuljun ohjauksessa koulun 
liikuntatunneilla. Ohkola II voitti viesti- 
juoksun ja Ohkola I sijoittui viidenneksi 
kaikkiaan 23 joukkueen kilpailussa.

Henkilökohtaisissa lajeissa m itali
sijoille sijoittuivat Konsta Kärkkäinen (2 
kultaa), Toni Makkonen (hopea), Ella 
Hynninen (kulta) ja Siiri Saalo (hopea).

Hyökännummen koulun viestijouk
kueet olivat sijoilla 10 ja 18. Henkilökoh
taisessa kilpailussa sijoittuivat hienosti 
mitaleille Sini Honkaniemi (hopea), El
jas Pirttilä (kulta), Lasso Hakkarainen 
(hopea), Tommi Malin (hopea ja prons
si), Junella Riikonen (hopea), Teemu 
Malin (pronssi) ja Ida Sirkiä (pronssi).

Uusi k ier to p a lk in to  ja k o o n

Ohkolan koulun Okalle 70-vuotisjuhlan 
kunniaksi lahjoittama pokaali ojennettiin 
Konsta Kärkkäiselle. Pokaalin on toivottu 
annettavan vuodeksi kerrallaan monitai
toiselle nuorelle urheilijalle.

Konsta harrastaa aktiivisesti suunnis
tusta ja kuluneena kesänä hän on useissa

Ohkolan Okan vuoden nuori urheilija 
Konsta Kärkkäinen.

kansallisissa suunnistuskisoissa ollut 
kärkikolmikossa. Harrastusvalikoimaan 
kuuluu koulun sählyharjoitusten lisäksi 
yleisurheilu. Piirinmestaruuskilpailuissa 
tuli hyviä sijoituksia ja menestys huipen
tui loppusyksynä koulujen välisissä mes
taruuskilpailuissa, missä hän voitti mo
lemmat henkilökohtaiset lajit, 60 metrin 
juoksun sekä pituushypyn. Lämpimät 
onnittelut Konstalle!

Teksti: Eija Hynninen, 
kuva: Sirkku Lainio

K ylien  välin en
köydenvetokisa
Kylien välinen köydenvetokisa käytiin jälleen Sälinkään Torpparihulinoissa 26.9.2009. 
Tänä vuonna vain kolme kylää (Ohkola, Sälinkää ja Sulkava) olivat saaneet joukku
een kootuksi. Joukkueen muodostaa kolme naista ja kolme miestä.

Ohkolan joukkueessa köyttä vetivät tänä vuonna Leena ¡Hämäläinen, Eveliina ja 
Eija Hynninen, Kari Tapper sekä Marko ja Arto Lainio. Ohkolan joukkuueella oli 
puolustettavana edellisen vuoden voitto, mutta niin kävi, että tiukassa kilpailussa Ohkola 
jäi toiseksi ja kiertopalkinto tahkon sai haltuunsa voittajana Sulkavan kylä!

Ei muuta kun treenaamaan....

Okan syyskokous ja lasten pal
kintojen jako
Palkinnot kesän maastojuoksuista ja 
yleisurheilukilpailuista jaettiin Ohko
lan koululla ennen Okan syyskokous
ta. Paikalle oli saapunut runsaasti 
lapsia noutamaan mitaleita.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan 
vuonna 2010, eli henkilöjäsenmaksu 
10 euroa ja perhejäsenmaksu 20 
euroa. Seuralle valittiin myös uusi 
puheenjohtaja, Mimmi Tervonen 
Hyökännummelta, sillä Auli Teppi- 
nen halusi jättää tehtävät työkiirei
den vuoksi. Ensi vuoden toimintaan 
kuuluvat erilaiset paikalliset urheilu
kilpailut ja liikuntatapahtumat.

Toivomme joukkoon lisää vapaa
ehtoisia liikunnan ja urheilun har
rastajia, että uusia sisäliikuntaryh- 
miä voitaisiin lisätä. Soittakaa ja 
ilmoittautukaa, jos kylästä löytyy ha
lua lähteä ohjaamaan nuoria.
Auli Teppinen, Okan pj. 2009 
p. 0400 461 716
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Teksti: Jussi Rönkkö, kuva: Eija Hynninen

S ä h k ö n ja k e lu v e r k o n  s a n e er a u s

M äntsälän Sähkö saneeraa sähkönjakeluverkkoaan  
Ohkolassa. Työ kestävät lokakuusta vuoden loppuun.

Saneeraustyö tapahtuu lähinnä Ohkolan- 
tien varressa alueen rajoittuessa Ohko- 
lanjoelta Kuoppamäenkujalle. Työ pitää 
sisällään Ilmalinjojen maakaapelointia ja 
vanhojen muuntamoiden korvaamista ny
kyaikaisilla puistomuuntamoilla.

Tarkoituksena on päästä laadukkaam
paan ja luotettavampaan sähkönjakeluun. 
Ohkolan "keskustan" kaltaisilla tiheään 
asutuilla alueilla maakaapelolntl on ny
kyään kannattavaa, kun taas haja-asu- 
tus seuduilla rakennetaan verkkoa edel
leen pylväiden varaan ilmaan. Asukkaille 
ei aiheudu saneeraustyöstä kustannuksia.

S a n e e r a u k s e n  s y it ä
Mäntsälän Sähkö purkaa reilun kilomet
rin metsässä ja pelloilla kulkevaa 20 kV:n 
suurjänniteilmalinjaa.

Ilmalinja on sääolojen suhteen varsin 
vikaherkkä ja vanhat pylväät alkavat olla 
huonossa kunnossa. Viat 20 kV:n linjassa 
aiheuttavat pahimmillaan laajoja sähkö
katkoja ja niiden korjaaminen on hidasta,

mikäli linja sijaitsee vaikeakulkuisessa 
maastossa kuten Ohkolan tapauksessa.

Vanha avojohtimlnen linja korvataan 
rakentamalla maakaapeli Ohkolantien 
varteen. Kaapelointityötä helpottaa muu
tama vuosi sitten pyörätien rakentami
sen yhteydessä asennetut putkitukset.

M u u t o k s e t  m a is e m a s s a

Mäntsälän Sähkö on lokakuun aikana ra
kentanut neljä uutta puistomuuntamoa 
Ohkolaan, jotka korvaavat alueen viisi 
pylväsmuuntamoa sekä Ohkolanjoen var
ressa sijaitsevan tiilikoppimuuntamon.

Puistomuuntamot ovat lukittuja raken
nuksia, joihin pieneläimet ja tuulen len- 
nättämät risut eivät pääse aiheuttamaan 
vikoja kuten joutuessaan pylväsmuunta- 
moiden paljaisiin jännitteisiin osiin.

Ylikujalle rakennettu pulstomuuntamo 
on niin sanottu maaseutumuuntamo. Täl
laiset pienikokoiset muuntamot tulevat 
yleistymään myös haja-asutus seuduilla 
tulevaisuudessa. Ohkolantien varteen ra

kennetut kolme puistomuuntamoa ovat 
samanlaisia kuin kaupunkien keskus
toissa.

R a k en t a m is tö id e n  v a ik u tu k s e t
ASUKKAILLE
Saneerauksen yhteydessä myös tonteilla 
sijaitsevia huonokuntoisia pylväitä pure
taan ja talojen seinille päättyviä ilma- 
johtoja muutetaan maakaapeliksi.

Maakaapelolntltarve määräytyy ny
kyisten pylväiden kunnon perusteella, 
eikä koske jokaista sähköliittymän omis
tajaa. Asianosaisiin ollaan yhteydessä 
Mäntsälän Sähkön toimesta ja sovitaan 
kaivuureitit.

Sähkömuuntajien sukupolvenvaihdos.

Teksti ja kuva: Eija Hynninen

V a n h a  sa u n a

KORJAUKSEN TARPEESSA

Ohkolan koulun vanhalle  
hyväryhtiselle h irsiraken
nukselle toivotaan valoisam
paa tulevaisuutta.

Ohkolan koulun pihapiirissä on vanha 
hyväryhtinen hirsirakennus, entinen sau
na. Laudat ovat suojanneet ikkuna-auk
koja jo vuosikaudet ja alin hirsivarvi on 
sammaloitunut pehmeäksi.

Rakennus on täynnä kaikkea, "mitä 
ehkä - joskus - jossakin vielä saattaisi 
tarvita", eli käytännössä romua. Oppilail
le se on paikka, minne ei saa mennä.

Tulevaisuudessa voisi olla toisin. Ra
kennus pitäisi tyhjentää, minkä jälkeen 
se olisi käyttökelpoinen varasto esimer
kiksi päiväkodin ulkoiluille. Lilan lähellä 
olevat rakennusta häiritsevät puut pitäisi 
kaataa, lahonneet hirret uusia, Ikkunat 
korjata ja seinät maalata.

Rakennus edustaa hirsirakentamisen 
aatelia. On tärkeää, että vanhojen raken
nusten arvo ymmärretään ja että kulttuu
rimaisemaa suojellaan kunnos-tamalla 
näitä vanhoja rakennuksia.

On ideoitu, että rakennukseen voisi 
perustaa vaikka koulumuseon. Hyvänä esi
merkkinä kunnostamisesta on uuden elä
män saanut Salmisen vanha paja kylä
tien varressa.

Talkoiden palkka....
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Teksti: Ismo Heliä

M äntsälän  S ähkö  rakentaa valokuitua

Työ tehdään Ohkolan koulun 
ympäristössä sähköverkon 
saneerauksen yhteydessä.

Valokuitu on hiuksenhieno, lasista valmis
tettu kuitu, jota pitkin signaalia siirretään 
valon muodossa.

Valokuidulla on monia ominaisuuksia, 
jotka tekevät siitä ylivoimaisen kupari- 
kaapeleihin verrattuna. Pienen vaimen
nuksen ja suuren kaistaleveyden ansios
ta valokuidun tiedonsiirtokyky on valtava 
kuparikaapeliin verrattuna. Liityntäverkois
sa on väistämättä edessä suuri muutos, 
jossa kuparikaapelit poistuvat käytöstä ja 
tilalle tulee pääasiassa valokuituverkkoja.

M i k s i  v a l o k u i t u l i i t t y m ä ?
Laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja 
tulevat kehittymään voimakkaasti. Uudet 
palvelut vaativat jatkossa nykyistä huo

mattavasti suurempia tiedonsiirtonopeuk
sia, joihin muiden tekniikoiden ominaisuu
det eivät enää riitä.

Valokuitu on varma tekniikka, joka ta
kaa riittävän nopeat yhteydet myös tule
vaisuudessa. Nykyaikaiset www-palvelut, 
suuret tiedostot, etätyösovellukset, laaja- 
kaistatelevisio ja verkkopelit tarvitsevat 
kiinteitä valokuituyhteyksiä.

Mäntsälän Sähkö Oy:n monipalvelu- 
liittymä siirtää kotitalouden tiedonsiirron, 
internetin ja television katselun aivan uu
delle tasolle. Nopeus ja sen tuomat mah
dollisuudet kasvavat moninkertaisek
si, sillä liittymä sisältää huippunopeat 
internetyhteydet, internetpuhelinpalvelut 
ja laajakaistatelevision mukaan lukien 
HDTV eli teräväpiirtokanavat.

M i t e n  s a a n  
v a l o k u i d u n  k o t i i n i ?
FTTH (Fiber to The Home) eli Kuitu kotiin 
-tekniikalla tarkoitetaan verkkoratkaisua,

jossa optinen yksimuotokuitu tuodaan 
käyttäjän kotiin asti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kuitu tuodaan esimerkiksi kodin tekniseen 
tilaan, johon myös kuitumuunnin sijoite
taan. Kuitumuuntimesta verkko jaetaan 
Ethernet -kaapeloinnilla kiinteistössä 
eteenpäin.

Mäntsälän Sähkö Oy rakentaa Kuitu 
kotiin -valokuituverkkoa toimialueellaan. 
Kuitusaatavuus käsittää tällä hetkellä alu
eita Mäntsälän keskustasta, Hirvihaa
rasta, Ohkolasta ja Hyökännummesta.

Uudet kaava-alueet rakennetaan ko
konaan valokuidulla. Kuituliittymän tarvit
sijoiden ja kyläyhteisöjen on omalla ak
tiivisuudellaan mahdollista vaikuttaa alu
eensa valokuituverkon rakentamiseen.

Ohkolassa järjestetään kuituilta alu
een asukkaille 24.1.2010 klo 16 Seura- 
talolla.

Teksti: Sirpa Matero ja Eija Karlsson, kuva: Sari Auramo

Kansainvälisiä kontakteja

Mäntsäläläiset koulut vastaanottivat 
Comenius Regio -projektin yhteydessä 
norjalaisia rehtoreita.

Ohkolan koululla vierailivat Vestbyn 
kunnan rehtorit Ellen Listerud Hagen

ja Edvy Andreassen. Molempina päi
vinä rehtoreiden oppaana toimi toista 
kotikieltään ruotsia ja englanti käyttänyt 
Rasmus Tapper.

Aiemmin syksyllä Ohkolan koulu sai

vieraakseen kahtena päivänä japanilai
sen Yuka Goton, joka oli 1,5 kuukauden 
ajan tutustumassa Mäntsälän kouluihin.

Skotlantilaista
KANSANTANSSIA SEKÄ 
YSTÄVYYSKOU LU LAISIA
Lokakuun lopussa Hyökännummen kou
lulla esiintyi erilaisia säkkipillejä säes
tykseen käyttänyt Skotlantilainen kansan
tanssi- ja soittoryhmä.

Koulujen vanhempainyhdistykset kus
tansivat esityksen Ohkolan, Arolan ja 
Hyökännummen oppilaille. Saimme myös 
kuljetuksen lahjoituksena PS-Bussilta. Kii
tämme edellä mainittuja tahoja!

Marraskuussa Hyökännummen ja Oh
kolan koulut saavat Etelä-Viron Hallistesta 
ystävyyskoululaisia vieraakseen muuta
man päivän ajaksi. Vieraat majoittuvat 
perheisiin ja osallistuvat koulupäiviin mo
lemmilla kouluilla.
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Teksti: Tero Rantanen

Ajankohtaista
O hkolan Metsästysseuralta

R iistan aväi ntoja
Ohkolan Metsästysseura osallistui elo
kuussa vuosittaiseen riistan kolmiolas- 
kentaan. Nelihenkisen partion laskenta- 
reitti kulki Mäntsälä - Hyvinkää -tieltä 
Tynnyrilammelle ja takaisin.

Tällä kertaa havaintoja saatiin sekä 
teeristä, pyistä että metsoista. Lisäksi 
tehtiin havainto metson pesästä, josta 
oli kuoriutunut täysi poikue. Kun myös 
nyt hirvijahdin yhteydessä on saatu ha
vaintoja teerlparvista ja hajanaisista 
metsoyksilöistäkin, voitaneen näiden 
lintukantojen katsoa pysyneen vähintään 
edellisen vuoden tasolla.

Metsäjänlskanta on pysynyt vaatimat
tomana, minkä mukaisesti metsästysseura 
antoi elokuun kokouksessa jäsenistölleen 
metsästystä koskevat rajoitukset ja suo
situkset.

Hirvieläinten jahti käynnissä
Kevään hirvilaskennassa saatettiin havaita 
hirvien lukumäärän pysyneen kylässäm
me kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Tämän mukaisesti hirvien kaatolupa- 
määrät ovat tänä syksynä viime syksyn 
luokkaa. Jahdin alussa seuralla oli luvat 
7 aikuisen ja 10 hirvenvasan kaatamiseen.

Jahti alkoi reippaasti ja neljän viikonlo
pun metsästyksellä luvat oli liki kokonai
suudessaan käytetty. Peuroja on alueella 
aiempaa runsaammin, joten niiden lupa- 
määrä on hienoisessa nousussa.

Päinvastoin kuin hirvijahti, peurajahti 
on vain vähäisessä määrin seuruemet
sästystä. Hirvijahti päättyy ennen joulua, 
peurajahti jatkuu tammikuun lopulle.

Erätulet Mäntsälässä
Uudenmaan Riistanhoitopiiri jär
jestää vuotuisen Erätulet -tapah
tuman tänä vuonna Mäntsälässä. 
Järjestelyitä on tehty Mäntsälän 
kunnan, Suomen Metsästäjäliiton 
Uudenmaan piirin sekä paikka
kunnan järjestöjen ja yhteisöjen 
kanssa.
Katso sivu 3.

Lentokenttää koskeva selvitystyö käynnistyy
Lentokenttäasia on muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen jälleen noussut esille. Kyse 
ei enää ole Malmin lentokenttää korvaavasta kentästä, vaan täysimittaisesta 
rahtikentästä.

Kenttähanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tar
koitus suorittaa kolmella paikkakunnalla, joista Mäntsälä on yksi. Mäntsälässä kent
tää kaavailtiin aiemmin Hirvihaaran maastoon ja samasta sijainnista on jälleen kyse.

Rahtikenttä tulisi vaatimaan yhden 2 km pitkän kiitoradan, joka aiemmissa suun
nitelmissa sijoittui Hirvihaaran Telakopinkallion ja Ohkolan Mäntysuon välille.

Ohkolan Metsästysseura ja Hirvihaaran Metsästysseura jättivät Mäntsälän kun
nalle huhtikuussa 2002 kirjelmän, jossa seurat vetosivat alueen yhtenäisen metsä
luonnon ja linnuston puolesta. Myös laaja kuntalaisadressi vastusti tuolloin kenttä- 
hanketta. Kunnanvaltuusto päättikin sitten yksimielisesti vaatia, että kenttä merkintä 
oli poistettava tuolloin vireillä olleesta maakuntakaavasta. Niin sitten tapahtuikin.

Nyt kenttähanke on siis jälleen ponnahtanut esille. On vaikeaa nähdä, että mit
kään luontoarvot puoltaisivat kenttää tälläkään kertaa. Miten on sitten muiden arvo
jen laita, jää nähtäväksi.

SClLPATULOKSIA
Ohkolan Metsästysseura otti joukkuekisan voitot Mäntsälän riistanhoitoyhdistyksen vuo
tuisessa kilvassa niin hirviammunnassa kuin luodikkoammunnassakin.

Hirvijoukkueeseen kuuluivat Asko Tiainen, Otto Nieminen, Ilkka Hemmilä, 
Urpo Rautasuo ja Tero Rantanen. Luodikossa joukkueeseen kuuluivat Asko Ti
ainen, Ilkka Hemmilä ja Jarmo Antikainen.

Metsästysseuran omissa mestaruuskilpailuissa kilpailtiin niin ikään sekä hirvi- 
että luodikkolajelssa, molemmissa kahdessa eri sarjassa.

T ulokset:

Hirvi, kilpasarja
1. Asko Tiainen (95)
2. Ilkka Hemmilä (88)
3. Otto Nieminen (85)
4. Petri Hannula (79)
5. Mika Hannula (77)

Hirvi, eräsarja
1. Hemmi Vilja (61)
2. Tapio Kivistö (56)
3. Hannu Mäkelä (52)
4. Heikki Viljamaa (44)
5. Toivo Vilja (29)

Luodikko, kilpasarja
1. Ilkka Hemmilä (79/40)
2. Urpo Rautasuo (79/39)
3. Asko Tiainen (75/39)
4. Otto Nieminen (75/29)
5. Jarmo Antikainen (63)

Luodikko, eräsarja
1. Hannu Mäkelä (49)
2. Heikki Viljamaa (30)
3. Tero Rantanen (17)
4. Toivo Vilja (14)

Aiemmin syksyllä järjestetyssä hirviammunnan ystävyysottelussa Ohkolan Metsästys
seura voitti Kellokosken Metsästysseuran pistein 400 - 347.
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Teksti ja  kuva: Eija Hynninen

PYÖRÄILEVÄT POSTINKANTAJAT

Virkeät pyöräilevät postinkantajat (vasemmalta): Vieno Vilenius, Maire Rintamäki, 
Agneta Aunola sekä Helvi Siren.

Hyötyliikunnasta terveyttä 
elämäänsä saaneet entiset 
työtoverit tapasivat kahvi
kupposen ääreen muistele
maan aikoja, jolloin "posti 
Iculki, kun Kusti poiEci".

Iloinen puheensorina täytti Agneta An
nolan kodin, kun vanhat työtoverit tapa
sivat iltapäiväkahvien merkeissä. Paikal
la olivat Ohkolassa polkupyörällä postia 
jakaneet hyväkuntoiset naiset Maire 
Rintamäki 89v, Agneta Aunola 86v, Helvi 
Siren 81v ja Vieno Vilenius 76v.

Vieno sekä sisarukset Maire ja Helvi 
ovat kaikki Karjalan siirtolaisia Koivistol
ta, Rantasen koulupiirin kasvatteja. Kun 
elämä asettui tänne Ohkolaan uusiin ko
teihin, niin ensin hoidettiin lapset ja sit
ten lähdettiin töihin.

Työvuosia postinkantajana on kerty
nyt Helville 26, Mairelle 24, Agnetalle 15 
ja Vienolle lomatuurauksia 26 vuotta.

Jakoalueissa oli vaihtelua, mutta pää
sääntöisesti Agnetan aluetta oli Keravan- 
järven suunta, Helvi jakoi Vähäkylän ja 
Kaukaksen suuntaa Viljamaalle asti. Mai
re jakoi keskikylää sekä Kortiston-ja Kan- 
nistonkulmaa. Vieno oli kesälomasijainen 
kesä - elokuussa kullekin postinkantajalle 
sekä sairaslomasijainen. Tosin sairas
lomia ei juuri ollut.

T a l v i s i a  m u i s t o j a

Posti oli jaettava joka päivä säästä ja vuo
denajasta riippumatta. Kesällä postinjako 
oli mukavaa, sadekelillä oli aikamoinen 
lisätyö saada postit pysymään kuivina.

Talveen liittyy monenlaisia muistoja. 
Suojalumessa pyörä takertui usein han
keen ja matkaa oli tehtävä pyörää talut
taen. Tuiskulumi puolestaan oli joskus niin 
tiivistä, että pyörä pysyi pinnalla.

Kovalla 30 asteen pakkasella polku
pyörä oli kuin tahko ja pyörä piti ottaa 
yöksi sisälle lämpimään, että sillä aamulla 
pystyi lähtemään liikkeelle. Kova tuuli vei 
välillä tiellä laidasta laitaan. Liukkaalla

sattui kaatumisia, mutta ei kuitenkaan kos
kaan loukkaantumisia.

S u o j e l u s e n k e l i  m a t k a s s a  j a

KYLÄLÄISET APUNA
Helvin mieleen on jäänyt yksi päivä, jol
loin hän ei selvinnyt pyörällä jakohommista.

-  Oli vesiliirtokeli ja kun tie oli kalte
va postilaatikoille, niin siinä ei kerta kaik
kiaan pysynyt pystyssä. Palasin takasin 
postikonttorille ja sanoin, että tänään jää 
posti jakamatta. Silloin saatiin auto apuun 
ja posti tuli perille tuolloinkin.

Monesti muulloinkin piti laittaa käpä
lää maahan, kun jarrut eivät pitäneet. 
Huonoilla keleillä kyläläiset tarjosivat 
apua, josta postinjakajat ovat hyvin kii
tollisia.

Esimerkiksi hevoskyyti tuiskulumikelis- 
sä otettiin ilolla vastaan, vaikka hevoskyy
dissä tuli kylmä, kun taas pyöräillessä tuli 
lämmin. Siinä oli iso vilustumisen vaara.

Mukavia muistoja on jäänyt myös 
kahvihetkistä eri puolilla kylää sekä jou- 
lumuistamisista, joita kyläläiset lähettivät.

S a t a  p r o s e n t t i s i a
LUONTOIHMISIÄ
Postin jakaminen joka säällä ja kaikkien 
vuodenaikojen aistiminen on synnyttänyt 
voimakkaan kiintymyksen luontoon. 

Kasvit, eläimet, pelto- ja metsätyöt

ovat aina olleet hyvin merkityksellisiä. Ja 
hämähäkinseitit aamukasteessa auringon 
niihin paistaessa ovat jääneet lähtemät
tömästi mieliin.

Työviikko oli 5 - 6 päiväinen, matkaa 
kertyi päivittäin noin 25 km. Kuukaudes
sa 500 km, vuodessa 5 500 km. Jos las
ketaan Helvin 26 vuoden työuran aikana 
polkemat kilometrit, niin päästään lukuun 
143 000 km (=10 edestakaista matkaa 
päiväntasaajalle).

H y v ä  k u n t o  e d e l l e e n
Liikunnallinen elämäntapa on säilynyt kai
killa eläkepäivinäkin.

Polkupyörä on käytössä edelleen kai
killa muilla, paitsi Agnetalla, joka luopui 
pyörästä, kun ei enää jaksanut pitää otet
ta ohjaustangosta nivelvaivojen vuoksi. 
Mutta hänet nähdään usein kevyenliiken
teen väylällä kävelyllä.

Iän mukana on tullut vaivoja ja kolo
tuksia, mutta hyvä fyysinen ja henkinen 
pohjakunto on auttanut selviytymisessä.

Helvi kertoo, että joka aamu täytyy 
voimistella, että päivä käynnistyy. Keskus
telu kumpuaa kahvipöydän ääressä vielä 
terveellisestä ruuasta riittäviin yöuniin.

Tässä elämänkokemuksen kautta 
terveystiedon pitkä oppimäärä meille kai
kille!
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RAKENNUS PELTITYÖT
T:mi Timo Kesti

Mäenpääntie 221 04480 HAARAJOKI 
Puli 041 471 5227

Rentouttavat Revontulet
Vyöhyketerapiaa 

Intialaista päähierontaa 
Marja Pöykkö 
040-416 8237 

Ohkolantie 94, Kellokoski 
www.RentouttavatRevoiituIet.fi

KERMANSAVI KAAKELIUUNIT
- Myynti 

- Asennus 
- Kotikäynnit

f t

TULIKIVI
lim u ra k  t>r
Uunimestarl Leino Nyuvist 
Puh. «¿«*-8*6473

y A L V E L f/ -^

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPTRJÖIANTTE 52 
FIN 0̂ 530 OHKOLA

PÖH- +358 #00 8#5 73# 
pentti j0p3mT0n@cffq.fi

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

Kauppakaari 6, Kerava, (09) 242 3967

i^liipyu
www.lelupuu.fi

E_¿?Ñ A
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

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

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

VE HITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

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

PYYDÄ TARJOUS

TAL©° JA HUWILAÜYYWTS
Kastelli-kauppias
Tapio Rantanen  

puh. 04® 70? 2942 
tapi®„rawfane¡i@ kastelli.fi ^

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

r E
o (r/ie e n Jq Ju A /a a si/

Sisko Mulari 
p. 040 589 5240 

sisko.mulari@luukku.com 
www.jubilant.fi

=

MEERI PITOPALfELU
(019) 688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

'Rosenqyístín MonítoímípaCveCu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
K A R I  T A P P E R  0 4 0 0  4 9 1 5 2 9

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

TA R V IT S E E K O . . .
4  - puutarhakonees i k o r jau s ta ?

- k i i n t e i s t ö s i  h uo ltoa?  
f M - p ih a s i  kesä- t a i  t a l v i - 

kunno s sa p itoa ?
I  * 1  j J .  - ta k k a s i  p o l t t o p u i t a ?

\(jj SOITA: 0400 710 353 
Juha Halme

KONEÖRAKQfflH J .  R A U  TA___
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

Monipuolista koneurakointia
•  k a iv in k o n e

•  m e ts ä p e rä v a u n u

•  a u ra u s - j a  h ie k o itu s k a lu s to

•  te la k o n e  14 t

K a r i S ä ijä lä  0 4 0 0  49 9  61 4

A & T  L a i n i ©

- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / A r to  
0400 678 749 / T im o  
0400 997 S59 / M a rk o

Wk-lBu.sKh »TarTitsetko
Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

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

Into Saarin en  ja  A rto  Pe ltom äki

M ÄN TSÄLÄ-TRAN S OY
* Kuorma- ja  pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

SÄHKÖURAKOINTI
SEPELVIS

050 517 7458
M a rko  L in d q v is t  Tm i

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto va lm iskaluste ille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Pyh. 040 565 8635, Haarajoki

PIENTALONRAKENNU8 LÄHIN
- OK-talon sisä- ja  u lk o ty ö t  

- v e d e m e r is ty k s e t  
- la a to itu k s e t  
- sa n eera u s

0 4 0  5 1 2  5 0 0 1

' J ä r v e n p ä ä n  S a o o o

- lu k k o  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

w w w .ja r v e n p a a n lu k k o . f i

K o s b i f e e l i o
o4Sbo k e llo k o sk i\ '

|mi. (09) 284 570
K e fio -ja  EuCta-aCan sekä CaEjatavaroieten eriEpisCiiEe 

Luotamme [aatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
w ww.sin ituuliryhm is.com

sinituuli@sinituuliryhmis. com

L ä ä k ä r i p a l v e l u n

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

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

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

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Tarjoan sinulle erilaisia Hyvän Olon palveluja

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

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

TuliLänsiä ideoita...
Järvenpään

KUKKATALO
Aitasi« B, 04*30 JüKwnpfiâ. 03-8797070. Päm tom m  »A. 9-30, to 8-10., su 0.18

K e l l o k o s k e n

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

Myös lahjatavaraa ja sidonta

T:mi Mira Tulla
* 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 16A6, 00100 Hki,p. (09) 622 1810

* S  K Y -K o s m e to lo g i ■  p a r tu r i- k a m p a a ja .
■ m ask ee raa ja  ■ LCN -kynsim uotoilija

p u h .  0 4 4  2 9 7  7 0 1 2  
www.spoilm e.fi

Hermoratahierontaa
Reikihoitoa
Intialaista päähierontaa

P a u l i i n a  P a a s i  l a
0 4 0 -T 3 0 9 S & 5

fSR TöB I-K H M m M O

Hia

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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