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Pääkirjoitus

Avaa ove O hkolan
KULTTUURIKiSÄÄN

Tämän lehden ilmestyessä kesä on jo ihan nurkan 
takana ja kesälomasuunnltelmat hyvässä vauhdis
sa. Matka muualle virkistää, mutta kesän aikana 
kannattaa myös kurkistella uteliain silmin ympäril
leen mitä uutta tutuilla kotikulmilla olisi tarjotta
vanaan.

Jo ennen varsinaista kesäkautta vietetään taas 
sirkusviikonloppua Sirkus Siriuksen kevätnäytösten 
merkeissä. Sirkusteltta kohoaa Ohkolan Nuoriso
seuratalon pihapiiriin ja tarjoaa huimia elämyksiä 
niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Valoisana alkuke
sän iltana kesäkuussa samalla pihalla kisataan 
Mölkkymestaruudesta.

Kesäteatterilla valmistaudutaan tulevaan kesään jo täyttä häkää, kun Peppi Pitkätossu ys
tävineen valtaa Öljymäen heinä-elokuuksi. Vauhtia ja hauskuutta ei tästä esityksestä tule 
puuttumaan. Hyppää vaikka koko perhe pyörän selkään ja hurauta katsomaan Peppiä. Voit 
myös kantaa kortesi kekoon osallistumalla Öljymäen talkooporukkaan, esimerkiksi ilmoit
tautumalla kahviomyyjäksi tai järjestysmieheksi.

Elokuussa ta ite ilija  Sven-O lof Westerlund järjestää juhlanäyttelyn kotiateljeessaan 
Ohkolassa. Kannattaa siis pysähtyä ja poiketa myös Ohkolantien taidenäyttelyyn tutustuen. 
Tarkemmat tiedot esityksistä sekä yhteystietoja löydät tämän lehden sivuilta.

Aurinkoista ja rentouttava kesää Hyökännummen ja Ohkolan väelle!

Pauliina Paakkinen-Virtanen

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241 
Taitto: Mari Mäki-Kahma-Lahti
Toimituskunta: Pauliina Paakkinen-Virtanen, Eija Hynninen,
Tuomas Koivuniemi.
Kannen kuva: Laura Partanen
Lehden ilmoitusmyynti: Eija Hynninen, p. 050 593 9683 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Painosmäärä: 1400

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kilakka-kioskilta, Jaffa-kioskilta, 
Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 eur/vuosikerta.

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä, 
Pauliina Paakkinen-Virtanen Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi ja Aija Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetys- 
toimikunnasta,
Taija Eerola Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Seija-Liisa Peltoranta / Saija Sitolahti Ohkolan Kylä
toimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tuomas Koivuniemi Ohkolan Nuorisoseurasta,
Eija Hynninen Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Ilmestymispäivät 15,5., 15.9. ja 15.11. 2010. 
A ineistopäivä edellisen kuukauden 23. PÄIVÄ.

ohkolansanomat@gmail.com
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Sirkus Sirius on 
tähtiainesta

Teksti: Iida Pietaia, kuva: Olavi Mäki

Sirkus Siriuksen yhdeksäs kevätnäytös on valmis. Nuorempi
en esitykseen osallistuu noin 60 alakouluikäistä lasta. Yläkoulu
ja lukioikäisiä on nuorten näytöksessä noin 40.

Periaatteena on, että jokainen sirkuskoululainen saa roo
lin, jossa pääsee esittämään vuoden aikana oppimiaan taito
ja, ja saa olla tärkeänä sirkusperheen jäsenenä mukana te
kemässä hienoa esitystä. Sirkusteltassa ja Seuratalon piha
piirissä järjestettävä tapahtuma kestää koko viikonlopun ja sen 
onnistuminen on mahdollista ahkerien talkoolaisten ansiosta.

Ohkolan Nuorisoseuran sirkuskoulu on perustettu vuonna 
2000. Aluksi sirkuskoulun nimenä oli Sirkuskola, nyt Sirkus 
Sirius. Sirius kuulostaa sirkukselta, se on tähtiainesta. Itse 
asiassa tähtitaivaan kirkkain tähti. Ison koiran tähdistöstä tul
lut nimi Koirantähti on kansanperinteessä ollut Kalevan tähti, 
joka sopii nuorille nuorisoseuralaisille.

Esiintyminen on olennainen osa sirkusharrastusta. Jotta 
keikkailu on mahdollista, tarvitaan vanhempien apua kulje
tuksiin ja esiintyjien huoltoon. Kevätnäytös, jossa jokainen 
esiintyy, on erityisen suuri ponnistus. Sitä ei voida toteuttaa 
ilman vanhempien apua. Tehtäviä, joissa vanhempia tarvi
taan, ovat erilaiset etukäteisvalmistelut, kuten pukujen val
mistus, teltan pystytys ja katsomon sekä näyttämön rakenta
minen. Varsinaisten esitysten aikana tarvitaan aikuisia kah
vioon, liikenteenohjaukseen sekä esiintyjien huoltoon.

Sirkus Siriuksessa jokaisella harjoitusryhmällä on oma nimi. 
Pikkusirkuksen ryhmät ovat Pohjantänti, Meteoriitit, Pikku Kar-

Kaikki joukolla 
kevätnäytökseen 
katsomaan oman 
kylän sirkus
taiteilijoita!

hut ja  Lohikäärmeet. Nuorisosirkuksen ryhmät ovat Pyrstö- 
tähdet, Orionit ja  Komeetat.

Kauden 2009 - 2010 aikana opettavat Anu Leppävuori, 
Heikki Leppävuori, Uonel Lejeune, Teemu Öhman, Silja 
Roos, Jutta Savela, Jenna Latva-Hirvelä, Nelli Parkkinen, 
Anni Pietaia ja Maileena Tähtisaari. Osa opettajista on 
sirkusalan ammattilaisia, mutta mikä parasta jatkuvuuden kan
nalta, suurin osa opettajista on oman sirkuskoulun kasvatteja.

Opettajien johdolla on harjoiteltu sirkustelua, akrobatiaa, 
ilma-akrobatiaa, pariakrobatiaa, pyramideja ja yksipyöräisillä 
ajoa. Ryhmät ovat harjoitelleet Ohkolan koululla, Hyökännum- 
men koululla sekä Ohkolan Nuorisoseuratalolla.

Kaikki joukolla katsomaan oman kylän sirkustaitelijoita! 
Tarkemmat tiedot kevätnäytöksen esityksistä sivulla 4.

Uutta toimintaa Hyökänn im u lla
Päivähoidossa uutta toimintaa Ohkola - Hyökännummella
- Kerhotoiminta 1.9.2010 -  31.5.2011 Hyökännummen päiväkodissa tiistaisin ja torstaisin klo 12.30-15 3-5 vuotiaille. 
Kerhomaksu 30 euroa/kk.
- Osapäiväryhmä 16.8.2010 -  31.5.2011 Hyökännummen päiväkodissa klo 8.30-12.30 ma-pe. Päivähoitomaksu 60% koko- 
päivähoitomaksusta.
Osapäivälle sähköinen päivähoitohakemuslöytyy kunnan nettisivuilla. Kerhotoiminnan hakemuslomake löytyy päiväkodeista ja 
kunnan nettisivuilla lomakkeista. Paperiversio palautetaan päivähoitotoimistoon Mäntsälän kunnantalolle.
Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Rauni Sääskilahti p.040 314 5681, varmimmin klo 9-10.

Porvoonseudun musiikkiopisto lisää musiikkipalveluja Hyökännummella
Ensi syksynä on Hyökännummen koululla mahdollisuus aloittaa soittaminen puhallinorkesterissa ja toisena vaihtoehtona 
aloittaa puhallinvalmennus (tutustum inen puhallinsoittimiin).
Ryhmät on tarkoitettu Etelä-Mäntsälän koululaisille.
Pienemmille tarkoitettu musiikkileikkikoulutoiminta aloittaa Hyökännummen päiväkodissa. Musiikkiopisto haluaa näin panos
taa lähipalveluihin tarjoamalla lapsiperheille vaivattoman mahdollisuuden musiikkiharrastuksen toteuttamiseen. Lisätietoja 
uusista palveluista musiikkiopiston kansliasta p.019 520 2524 ja osoitteesta www.psmo.fi

Perhekerho Ohkolan seuratalolla
Ohkolan seuratalolla jatketaan perhekeron toimintaa jälleen ensi syksynä torstaisin klo 9.30-12 Ohkolan Nuorisoseuran 
järjestämänä. Lisätietoja antaa Taija Eerola puh. 040 739 7661 ja Essi Malmberg puh. 044 509 4485 tai 
www. ohkolannuorisoseura. fi
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T apahtumakalenteri
O h k o la n  N u o r is o s e u r a

S irkus S ir iu s esittää
Nuoret taiturit: Leidi o f the Ring 
pe 21.5. klo 19, su 23.5. klo 13 ja 16.

Pikku Sirkus: Sinne ja  tänne 
la 22.5. klo 13 ja 16.

Sirkusteltta Ohkolan Nuorisoseuratalon 
pihassa, Ohkolantie 555.
Liput 5 euroa.
Lippuvaraukset: 050 435 6330. 
www.ohkolannuorisoseura.fi

M ölkkykisa
to 10.6. klo 18.30 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla.
Parhaalle pelaaja lle kiertopalkinto! 
Palkintomölkky on kiertänyt jo vuodesta 
1999.
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja van
hat, lapset ja aikuiset pelaamaan koko 
kylän mölkkykisaan.
Terveisin Sari Hämäläinen 0400 747 708.

Ö ljym äen kesätea tte rin
talkoolaiseksi voit ilmoittautua: 
Lipunmyynti Essi Malmberg 044 509 4485. 
Kahvila Kirsi Lindgren 040 524 8862. 
Järjestysmiehet Ari Lehto 040 745 3541.

Ava im ia  kaivataan!
Ohkolan Nuorisoseuran johtokunta 
kaipailee Nuorisoseuratalon ja toimiston 
avaimia.
Jos sinulla on jäänyt epähuomiossa talon 
avaimia, etkä ole enää johtokunnanssa 
tai toiminnassa mukana, palauta ystä
vällisesti kaikki avaimet talonhoitajalle 
viipymättä. Talon nykyiset käyttäjät tar
vitsevat niitä kipeästi.
Talonhoitajaan saat yhteyden puhelimit
se 040 766 4539 (arkisin).

O h k o l a n  D i a k o n i a - ja

LÄHETYSTOIMIKUNTA

K esäseu ra t
18.7. klo 14 Hilkka ja Tapani Rautasuolla, 
Eerola-Kortistotie 407.

Kesäre tk i
4.8. Hämeenlinnan ympäristöön vanhan 
Mahti-Hämeen maisemiin.
Lisätietoja retkestä ja ilmoittautumiset 
Eeva Patronen 050 372 259 ja 
Raija Hannula 044 275 2241.

O h k o l a n  O k a

M aasto juoksuk ilpa ilu t
ma 17.5. ja 31.5. klo 18. Kaikki sarjat. 
Ohkolan koulun maastossa.

Ja lkapa lloa
Ohkolan koulun kentällä 
tiistaisin juhannukseen saakka.
Alle kouluikäiset klo 18-19 (huoltaja mu
kaan) ja 1-4 luokkalaiset klo 19-20.

Ohkoia-hölkkä
su 1.8. klo 12.
Ilmoittautuminen klo 11 Ohkolan palo- 
tallilla.
Sarjoina yleinen naiset, yleinen miehet 
sekä lapset (alle 16v). Osallistumismaksu 
aikuisilta 10 euroa, lapsilta 3 euroa.

Lisätietoja: www.mu.sporttisaitti.com 
-> kyläseurat / oka.

ETSINTÄKUULUTUS
Sähly-kerhot ovat kylässämme varsin 
suosittu harrastus. Peli kiinnostaa lap
sia ja nuoria, sekä tyttöjä että poikia. 
Tarvitsemme lisää kerho-ohjaajia, jotta 
voisimme toteuttaa kaikki tarvittavat ryh
mät.
Olisitko sinä kiinnostunut? Perehdytys jär
jestyy ja koulutukseenkin tarjoamme 
mahdollisuuden.
Lisätietoja: Aki Mäenpää 050 557 1828. 

T -pa ito ja
OKAn logolla painettuja T-paitoja on 
mahdollista tilata toukokuun loppuun 
saakka.
Lasten koot 116,128,140 ja 152 cm (sin, 
pun, vihreä ja musta). Hinta 8 euroa. 
Aikuisten V-aukkoinen koot S - XXL (sin, 
pun, vihreä ja musta). Hinta 8 euroa. 
Slim fit koot S - XL (sin, pun, musta) . 
Hinta 12 euroa.
Tilaukset Akille 050 557 1828.

SUURKIITOS
kaikille talven aikana Ohkolan koulun 
luistinradalla ahkeroineille talkoolaisllle 
ja vastuunkantajille.
Latukoneen kuljettajille kiitokset latu
verkostosta.

A rpaonn i
suosi tänä vuonna seuraavia kuntoilijoita 
kuntohiihtovihko-arpajaisissa: 
Sirkka-Liisa Salmi, Lasse Peltoranta, 
Tiina Lehto, Sirkku Lainio, Liisa Rautasuo 
ja Virpi Väre.

T e r v e t u l o a  t a i d e n ä y t t e l y y n  1

Sven-O lo f W ester!und juhlii 75-vuo- 
tissyntymäpäiviään työn merkeissä ja jär
jestää juhlanäyttelyn 6. -  22.8. koti- 
galleriassa, Ohkolantie 200.
Näyttely on auki joka päivä klo 12-17. 
Ryhmäkäyntejä voi sopia myös muuhun 
ajankohtaan, p. 040 515 0721. Näytte
lyyn on vapaa pääsy.
Toivotan kaikki kyläläiset lämpimästi ter
vetulleeksi näyttelyyn.

4

http://www.ohkolannuorisoseura.fi
http://www.mu.sporttisaitti.com


P eppi muuttaa Ö ljymäelle

P e p p i  P i t k ä t o s s u
“ ESITYKSET"

Teksti: Pauliina Paakkinen-Virtanen, kuvat: Tanja Lundsten

Tunnetko Peppi Pitkätossun? Tuo punatukkainen, maailman 
vahvin tyttö ystävineen seikkailee Ohkolan Teatterin koko 
perheen kesänäytelmässä.

Tulevana kesänä nähdään muutaman 
vuoden tauon jälkeen Öljymäellä koko 
perheen näytelmä, kun Peppi Pitkätossu 
ystävineen muuttaa Ohkolan maisemiin.

Harjoitukset ovat jo täydessä vauh
dissa ja seurojentalolla kokoonnutaan 
tiiviisti Huvikummun ja pikkukaupungin 
väen kanssa useita kertoja viikossa.

Liikkeellä ollaan tällä kertaa oman 
Ohkolan teatterin voimin ja vanhojen 
konkareiden lisäksi näytelmässä on mu
kana myös uusia innokkaita ensikerta
laisia.

P e pin  r o o l is s a  n u o r i  lu p a u s

Pepin roolissa nähdään 17 -vuotias Sai
la Smith, joka on nuoresta iästään huo
limatta kokenut kesäteatterilainen ja oli 
mukana Öljymäellä myös viime kesänä.

Saila on aloittanut teatteriharrastuk
sen 10-vuotiaana ja on aktiivisesti muka
na Järvenpään teatterin nuorisoteatte
rissa. Saila kertoo pääroolin jännittävän, 
mutta Sailaa harjoituksissa katsellessa, 
innostus Peppiin on käsin kosketeltavaa.

Tommia ja Annikaa esittävät Vesa 
Saralehto ja Anna Tapper. Molemmil
la on kokemusta Öljymäeltä myös en
nestään. Lisäksi näytelmässä esiintyy 
joukko Sirkus Siriuksen lapsia ja nuoria.

V o im a k a s  y h t e is ö l l is y y s
VIEHÄTTÄÄ OHJAAJAA
Ohjauksessa satsataan jälleen ammat
titaitoon ja Pepin ohjauksesta vastaa

Seppo Halttunen, jonka muita ohjauk
sia ovat muun muassa Keski-Uudenmaan 
Teatterin kevään ohjelmistosta Frankie 
ja  Johnny kuun valossa.

Järvenpään Teatterille Halttunen on 
ohjannut aikaisemmin näytelmät Lokki ja 
Saiturin Joulu sekä Keravan Teatterin 
100-vuotisnäytelmän Hilmanpäivät.

Päätoimisesti Halttunen näyttelee Hel
singin Kaupunginteatterissa. Ohkolassa 
hän kertoo viehättyneensä teatterin voi
makkaasta yhteisöllisyydestä ja siitä, että 
Peppi tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuu
den osallistua teatterin tekemiseen.

-  Joka kerta, kun ajan tänne harjoi
tuksiin, tunnen tulevani vahvaan kyläyh
teisöön, Halttunen kertoo.

Ö l jy m ä k i  m u k a a n
«ESISUUNNITELMIIN
Näytelmän tuotannosta, lavastuksesta 
sekä muista järjestelyistä vastaa yhdessä 
koko Ohkolan Nuorisoseura.

Kaikkien rakastama Peppi tempaisee 
mukaansa niin lapsi- ja aikuiskatsojan- 
kin, joten vierailu Öljymäellä kannattaa 
ehdottomasti ottaa mukaan kesäsuunni- 
telmiin.

Liput kannataa varata ajoissa nume
rosta 050 435 6330 tai sähköpostitse: 
teatteri@ohkoiannuorisoseura.fi

Lippujen hinnat: Lapset 10 euroa, 
aikuiset 15 euroa. Erityisesti päiväkoti- 
ja koululaisryhmien toivotaan tekevän 
varaukset hyvissä ajoin.

Ensi-ilta ke 21.7. klo 18

Muut esitykset:
heinäkuu
pe 23.7. klo 18, su 25.7 klo 16, 
ke 28.7. klo 18.

elokuu
su 1.8 klo 16, ke 4.8. klo 18, 
pe 6.8. klo 18, su 8.8. klo 16, 
ke 11.8. klo 18, su 15.8. klo 16 
ke 18.8. klo 13, su 22.8. klo 16

Harmia Öljymäellä
Kesä tulee ja harjoitukset on siirretty Öl
jymäelle.

Ikäväksemme jouduimme kumminkin 
aloittamaan harjoituksemme lasin siruja 
keräämällä. Öljymäen kesäteatterin kaikki 
ikkunat oli rikottu heittämällä kananmu
nia. Toivoisimme nuorten tulevan mukaan 
harrastamaan teatteria, niin säästyi
simme tältä joka keväiseltä harmilta.
- Tanja Lundsten -

P e p p i  P it k ä t o s s u  - n ä y t t e l d ä t -

Saila Smith, Vesa Saralehto, Anna Tapper, Titta Savela, Timo Palmgren, 
Timo Antikainen, Kari Suuronen, Eero Salminen, Tuuli Naalasvaara, 
Helena Partanen, Seija-Liisa Peltoranta, Tanja Lundsten, Martti 
Piirainen, Noora Peltoranta, Jenny Antikainen, Ronja Virtanen, Krista 
Hyvönen, Silja Roos, Iiris Laisi, Veera Roos, Linus Tapper.

Kulissien vastuuhenkilöt:
Puvustus Sari Hämäläinen ja Sirkku Vainio. Maskeeraus Marika Laasala. 
Musiikin sovitus ja toteutus Hemming Lundsten/Swing and Tonic. 
Laulujen harjoitus Riitta VVuIff-Mäkelä. Assistentti Hilppa Johansson.

Harjoitukset ovat täydessä vauhdissa ja Huvikummun 
väen kanssa kokoonnutaan useita kertoja viikossa. 
Pepin roolissa nähdään Saila Smith.
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O man kylän taiteilija

Teksti ja kuva: Eija Hynninen

Taide vei voiton Sven-Olof Westerlundin urasuunnitelmissa 
jo kuusikymmentä luvulla. Luova työ antaa edelleen yhtä 
hyvän fiiliksen kuitu uran alussa.

Sven-OHof Westerlund on asunut 
Ohkolassa vuodesta 1976 lähtien, jolloin 
Helsingin ahtaat työtilat vaihtuivat tila
vaan kotiin ja avaraan maisemaan.

Kesällä 1977 kodin yhteyteen raken
nettiin ateljee. Myöhemmin rakennettiin 
valoisa galleria, näyttelytila, joka yhdis
tää kodin ja työtilan mukavalla tavalla.

N ä i n  m e i s t ä  t u l i  o h k o l a l a i s i a

Sven-Olof "Olle" ja Pirkko -vaimo ker
tovat tutustuneensa kylään ja kyläläisiin 
käymällä kävelylenkkien yhteydessä terveh
timässä ja esittäytymässä kylän taloissa.

-  Viestimme näin, että meilläkin voi 
piipahtaa. Lapset Frans ja K lara kävi
vät Ohkolan koulua ja harrastivat kylä- 
seuroissa. Näin myös itse tempauduim
me mukaan kylätoimintaan.

-  Kerran pohdimme vieraiden kans
sa, että ateljeessa voisi järjestää taide- 
kursseja. Tästä intoutuneena tytär ker
toi koulussa, että meidän Isä järjestää 
taidekurssin.

Puhelin alkoi soida ja vanhemmat ky
selivät, milloin kurssi pidetään. Näin tuli 
selväksi, että tilausta kurssille on. Atel
jeessa järjestettiin 80-luvulla useita tai- 
dekursseja lapsille ja perheille. Kurssilla

tehtyjen käsinukkien kanssa käytiin 
esiintymässäkin sekä tervehtimässä ikä
ihmisiä.

-  Nuorisoseuran teatteriharrastuk
sessa olin mukana niin ikään lasten myö
tä. Tein moneen lastennäytelmään lavas
tuksen, julisteen ja muuta visuaalista il
mettä. Kohokohtana mieleen on jäänyt 
näytelmä Pikkuaave Laban. Näytelmä 
valittiin valtakunnallisille harrastajateat- 
terlpäiville Poriin, jossa lavastus palkit
tiin.

I n t o  t e h d ä  t a i d e t t a
Taiteen tekeminen jaksaa kiinnostaa 
Sven-Olofia jatkuvasti. Näyttelyn tai jon
kin tietyn aihepiirin ympärille tehtävä työ 
on pitkä prosessi. Luonnoksia tulee sa
doittain, ennen kuin tuotos syntyy.

-  Into tehdä taidetta ei ole vaimen
tunut, yhtä hyvä fiilis on edelleen kuin 
uran alussa 60-luvulla. Kun on hyvä työ, 
niin sitä' haluaa tehdä!

-  Kävin armeijan lentäjäkoulutuksen 
viisikymmentä luvulla ja tuolloin mietin 
myös lentäjän uraa, mutta taide vei voi
ton.

Taiteilijan elämässä on sekä valoisia 
että pimeitä aikoja. Taiteen tekemisen

tuska tulee, kun on tyhjentänyt itsensä 
edellisen projektin kanssa eikä tiedä mitä 
seuraavaksi tuleman pitää.

-  Sitten alkaa aurinko palstaa, kun 
tietää mitä pitää tehdä, Olle kertoo.

-  Läheisten positiivinen ja optimisti
nen asenne tähän touhuun on ollut mi
nulle tärkeä tuki. Vaimo ei ole koskaan 
sanonut, että minun pitäisi tehdä jota
kin muuta, kiittää Olle.

O llen k ä d e n j ä l k i ä

Sven-Olofin kädestä syntyy esittäviä pii
rustuksia, maisemia kauniissa kesäsääs- 
sä ja ihmisiä maisemassa. Sen sijaan el 
esittävät -maalaukset toimivat kuten 
musiikki -  tunnelma on sen sanoma.

Ollen kädenjälki ilahduttaa myös jul
kisissa tiloissa. Mäntsälän Hepolan kou
lun salissa on akustisten rimojen päälle 
tehty akryylimaalaus Hepo-Lepo. Pukki
lassa keskustan liiketilan seinässä maa
laus kysyy Minne menet? Lisäksi kult- 
tuurim yönte isen Pukkilan päiväkoti 
Vekaran sisäänkäyntien ovilta löytyy eri 
hoitoryhmien tunnuseläinten kuvat Sven- 
Olofin tekeminä. Myös Hyvinvointikeskus 
Onnin pääsisäänkäynnin veistos Onnin 
neito on hänen tekemä.

Helsingin Puhelinyhdistyksen kilpailus
sa tehtävänä oli pääkonttorin seinämaa
laus, jonka taiteilija toteutti reliefinä ni
meltään Kaukoyhteys.

Ohkolan koulun logo on myös oman 
kylän taiteilijan tekemä. Se kuvaa kou
lun mahdollisuuksia kasvattaa yksilölle 
juuret ja siivet. Ollen toive on, että logo 
tuotaisiin paremmin esille, esimerkiksi 
liikuntahallin päätyseinään sapluuna- 
maalauksena.

Ateljeen rakentaminen ei ole helppo 
juttu, mutta täytyy sanoa, että tässä 
onnistuin hyvin, suhteet ovat hyvät, 
valoa ja avaruutta on riittävästi. Täällä on 
hyvä tehdä työtä.
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N uorten illat jatkuvat 
H yökä n̂ummella

Teksti: Teija Vainio

Nuorten ¡¡iässä on aina 
aikuinen paikalla, kuoret 
kuitenkin  itse ideoivat 
tekemisensä.

Aloitimme maaliskuussa vapaaehtoisten 
vanhempien voimin nuorten iltojen jär
jestämisen Hyökännummen kerhotalolla.

Saimme Mäntsälän seurakunnan 
nuorisotyöntekijö iltä perehdyttävää 
opastusta kahtena eri iltana ennen aloit
tamista. Nuorille ei Hyökännummella ole 
kokoontum ispaikkaa, k irkonky lä lle  
Wanhan nuorisotilaan on liian pitkä matka. 
Ensisijaisesti illat on tarkoitettu 5. - 9. 
luokkalaisille, mutta joukossa on ollut 
paljon 4. luokkalaisiakin.

Jokaisessa illassa on vähintään kol
me aikuista paikalla, Nuorten illassa ei 
ole pakko tehdä mitään, nuorella on 
mahdollisuus myös vain olla. Tarjolla on 
lautapelejä, musiikkia, leikkejä ja muu

ta puuhaa. Tähän mennessä nuoret ovat 
itse ideoineet tekemisensä.

Nuoren tullessa kerhotaloon, on häntä 
aikuinen ovella vastassa. Käymme yh
dessä läpi säännöt ja kerromme mitä il
lan aikana mahdollisesti tulee tapahtu
maan. Toivotamme nuoren tervetulleeksi 
viettämään iltaa kanssamme.

Nuorille on jaettu koteihin vietäväksi 
tiedotteita, joissa on kerrottu tämän ke
vään kokoontumisaikamme sekä mitä 
kerhotalolla tapahtuu. Tämän kevään vii
meinen nuorten ilta on 21.5.

Aiomme jatkaa toimintaa myös syk
syllä ja otamme mielellämme lisää van
hempia mukaan toimintaan. Otamme 
vastaan lahjoituksena esimerkiksi lauta
pelejä.

Lisätietoa toiminnasta ja vapaaeh
toisten ilmottautumiset vastuuhenkilölle 
Teija Vainio, Pistolantie 2A, Kellokoski. 
Puhelin 040 535 2902 tai sähköpostitse 
teijahelena. vainio@gmaii. com.

U u s i t a l o n h o it ä ja

Ohkolan Nuorisoseuran 
talonhoitajana on aloittanut 
Jouni Kangasniemi. Jouni on 
itsekin kyläläisiä, ja tuntee kylän 
toimintaa jo entuudestaan.

Jounin tavoittaa
puhelinnumerosta 040 766 4539 
(arkisin) tai sähköpostilla 
seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi

Talonhoitajlle kuuluvat muun 
muassa talon varauksista 
huolehtiminen ja jäsenrekisterin 
ylläpito.

Hyökännummen

ASUKASYHDISTYS RY.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA,
JOKA VUONNA 2010 ON 5 EUR. 
V oit suorittaa sen tilille 

Keski-U udenmaan O suuspankki 
509230-28761, VIITE 233

Seurakunnan kerhotoimintaa
HyÖKÄNNUMMELLA

I

TaigaM etsä -----------------------------------------------------------------------
Padasjoki 14. -  19.7.2010 
Kuuletko metsän kutsun?

Kalevan Nuorten kansainvälinen 
TaigaMetsä -leiri Padasjoella.

Ilm ottautum inen on 
ajankohtaista ju u ri nyt!

V iim eistään 31.5.2010.

Leiri tulee olemaan 
unohtum aton elämys 

m ukaan lähteville  
10-16-vuotiaille .

Ohkolassa leirin yhteyshenkilönä 
toimii Eveliina Hynninen, 

p. 050 463 2632 tai 
eveli inahynn in en@ hotm ail.com

Lisätietoa: www.taigametsa.net

On aika ilmoittautua seurakunnan kesäkerhoihin ja syksyllä alkavaan toimintaan

Hyökännummen kerhotalolla toimii pienille koululaisille kesäkerho 7. -  23.6.2010. 
Kesäkerhoon mahtuu vielä väkeä, mukaan otetaan 12 lasta/viikko. Kouluunlähtijöitä 
eskarilaisia otetaan myös. Kesäkerho maksaa 15 euroa/vk.

Syksyllä 2010
Päiväkerhoja järjestetään Hyökännummen kerhotalolla seuraavasti:
3 v. muskari tiistaisin klo 10-11
4 v. kerho maanantaisin ja perjantaisin klo 9-11
5 v. kerho maanantaisin ja perjantaisin klo 9-12 
perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Päivi Kaura-aho p. 040 743 3256.

Iltapäivätoiminta on arkisin koulupäivinä klo 12-17.
Iltapäivätoimintaan haetaan kunnan nettisivujen kautta ja paikat myöntää 
iltapäivätoiminnan koordinaattori Anne Hautamäki.
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S andbergin pu t o

MATKALLA MAISEMAAN
Teksti: Mari Mäki-Kahma-Lahti, kuvat: Olli Elo

Suomen luonnonsuojeluliitto ja VR tekevät yhteistyötä 
perinnemaisemien kunnostamiseksi. Yksi hoitokohteista on 
Sandbergin pelto Ohkolassa.

Matkalla maisemaan -  luonnollisesti on 
valtakunnallinen hanke, jossa Suomen 
luonnonsuojeluliitto elvyttää lajistoa ja 
kaunista maisemaa.

Yksi hoitokohteista on Ohkolanjoen 
tuntumassa sijaitseva katajien kaunis
tama Sandbergin pelto. Mäntsälän luon
nonsuojeluyhdistys on hoitanut tätä noin 
neljän hehtaarin aluetta vuodesta 1993 
lukuisin talkoopäivin.

Erikoinen pelto
PERINNEMAISEMANA
Sandbergin pelto on nimensä mukaisesti 
pääosin vanhaa peltoa, mikä pitkäjäntei
sen niittotyön sekä vesakonraivauksen 
tuloksena on muuttunut vähitellen niitty- 
mäiseksi. Puroon laskeva rinne on kasvus
toltaan suurruohovaltaista niittyä sekä 
metsähakaa. Alueeseen kuuluva pieni 
kallioketo lienee vanha talon paikka.

Sandbergin pelto on tunnettu erittäin 
hyvänä perhospaikkana ja se luokitellaan

maakunnallisesti arvokkaaksi perinne- 
maisemaksi. Alueen arvoiksi lasketaan 
sieltä löydetty uhanalainen saunionoidan- 
lukko sekä useat muut huomionarvoiset 
lajit, kuten perhosten suosima ranta- 
tädyke.

Y hteisellä matkalla 
hoitotyössä
Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen 
ja maisema-arvot ovat myös osa ympä
ristöystävällistä raideliikennettä. Lisäksi 
monet harvinaiset lajit ovat löytäneet 
turvapaikan avoimina pidetyiltä radan
varsilta tai ratapihoilta. Tässä muutama 
syy, minkä vuoksi Suomen luonnonsuo
jeluliitto ja VR ovat alkaneet tehdä yhteis
työtä perinnemaisemien kunnostami
seksi.

VR:n antama taloudellinen tuki an
taa Luonnonsuojeluliitolle mahdollisuu
den tehostaa ja laajentaa merkittävästi 
perinnemaisemien hoitotyötä. Se on sa

malla arvokas tunnustus työlle, jota pii
reissä ja paikallisyhdistyksissä on tehty 
vaihtelevin voimin jo parikymmentä vuot
ta.

Perinteiset työmenetelmät
ARVOSSA
Koko Suomen kattava hoitohanke toteu
tetaan Luonnonsuojeluliiton piiriverkos- 
ton kautta ja hoidettavia kohteita on noin 
viisikymmentä. Työmenetelmät ovat pe
rinteisiä: niittämistä, niittojätteen hara
vointia ja poiskorjuuta sekä vesakon rai
vausta. Käytännössä viikatteet viuhuvat 
ja haravat heiluvat loppukesällä ja alku
syksyllä, jolloin valtaosa niittykasveista 
on kukkinut.

Sandbergin peltoa hoidetaan pää
asiassa vapaaehtoisvoim in, kaik ille  
avoimilla talkoilla. Kohteen pitkäaikaisi
na työmyyrinä toimivat Mäntsälän luon
nonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja 
Olli EBo sekä yhdistyksen sihteeri Lei-
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Mäntsälän
Luonnonsuojeluyhditys

järjestää:

Luonnonkukkien päivän retki
su 20.6.
klo 10-13 Sandbergin pellolla. 
Luonnonkukkien päivän retket ovat 
2-3 tunnin mittaisia, maksuttomia 
ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Kokoontumispaikkoja on kaksi. 
Toinen on Sandbergin peltoa vas
tapäätä vanhan Lahdentien ja 
moottoritien välissä olevalla oiko- 
radan huoltotiellä, kännykkämas- 
ton juurella. Siitä kävellään joki
vartta tien ja radan ali pellolle.

Ohkolan suunnasta pääsee 
myös mukaan, mutta siitä on kä
velyä pellolle kilometrin verran 
vanhaa metsätietä. Kokoontumis
paikka on Rliskiläntien päässä ole
valla harmaalla ladolla.

Lisätiedot: Matti ja Elina Vuori: 
040 511 8588.

Orvokkihopeatäplä huopaohdakkeella.

¡a Sillanpää. Elolla on myös vastaus alu
een monimuotoisuuden syntyyn:

-  Loiva etelään viettävä rinne sekä 
niityn kasvillisuuden hallittu hoitamat- 
tomuus tarjoavat sopivasti lämpöä, ra
vintoa ja suojapaikkoja perhosten sekä 
muiden hyönteisten eri kehitysvaiheille.

J u n a r a d a n  v a ik u t u s p iir is s ä
HYÖTYÄ 3A HUOLTA
Nyt Sandbergin pelto on mukana VR:n 
taloudellisesti tukemassa hankkeessa, 
mutta Elo kokee junaradan tuoneen 
mukanaan myös suuren huolenaiheen.

-  Ratapenkalla kasvava lupiini on 
levitessään todellinen uhka tälle vain ki
venheiton päässä sijaitsevalle perhos- 
paratiisille.

Aggressiivisesti leviävät vieraslajit 
vievät elintilaa alkuperäislajeilta, eivät
kä täten ole toivottuja perinneympäris- 
tölssä.

-  Lupiinin torjunta läheiseltä ratapen- 
kalta, käytännössä kitkeminen juurineen 
käsin sekä viikateniitto, on tuonut rut
kasti lisätyötä, kertoo Elo.

Hankerahoituksella on Sandbergin 
pellolle hankittu kilometrin verran aita-

verkkoa. Vuonna 2009 niityllä laidunsi 
neljä lammasta karitsoineen ja tuleva
na kesänä lampaat tulevat jälleen. Uu
sia lammasaidan tolppia on nikkaroitu 
taikoin jo keväällä.

Eläinystäville vielä vinkiksi, että Sand
bergin loppukesän heinätalkoissa on 
perinteisesti totuttu näkemään työn 
touhussa myös Elli-hevonen, Samalla on 
mahdollisuus tutustua perinteisiin työ
menetelmiin ja talkoolaiset pääsevät 
käyttämään viikatteita, sapilaita ja hara
voita.

Perinteiset heinätalkoot
31.7. ja 7.8.
Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä, sää 
voi siirtää työt.
Tarkemmat tiedot, kuten tapaamispaikat 
ja kellonajat, ilmoitetaan yhdistyksen 
nettisivuilla www.mantsalan-lsy.fi sekä 
paikallis lehdissä.

LUMO 2010

Vuosi 2010 on Suomen luonnonsuojeluliiton luonnon monimuotoisuuden 
teemavuosi.

Suomessa monien lajien ja luontotyyppien tilanne on uhanalainen. Perinne- 
maisemat ovat umpeen kasvamisen, rehevöitymisen ja metsittämisen 
vuoksi meidän uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Perinnemaisemissa 
Suomen luonnon monimuotoisuus on huipussaan.

Perinnemaisemia ovat muiden muassa niityt, kedot, hakamaat, metsä- 
laitumet ja merenrantaniityt. Ne ovat muotoutuneet perinteisten maan- 
käyttötapojen, kuten laidunnuksen ja niiton seurauksena.
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P anostakaa

ELIN YM PÄRISTÖ N N E KAUNEUTEEN
Teksti: Kristiina Kuusiluoma, kuvat: Mäntsälän maankäyttöpalvelut

M äntsälän m aankäytön  
vision laadinta käynnistyi 
avoim ella  luentosarja lla . 
V altio  odottaa kunnilta  
pitkän aikajänteen a ja t
telua.

Mäntsälän maankäytön vision 2040 laa
dinta käynnistyi avoimella luentosarjalla, 
joka päättyi 30.03.2010. Luentojen alus
tukset ovat ladattavissa kunnan verkko
sivuilta kohdasta Muut palvelut > Maan
käyttöpalvelut > Hankkeet.

Maankäytön visio on suunnitelma, 
joka hahmottaa kunnan kehitysmahdolli
suuksia ja roolia muuttuvassa aluera
kenteessa ja esittää kunnan maankäytön 
tavoitetilan.

Joukko Mäntsälän lukion opiskelijoi
ta osallistui luentosarjaan ja he visioivat 
tulevaisuuden Mäntsälää ja esittelevät 
18.5. klo 14.45 ajatuksiaan Mäntsälän 
lukiolla.

Poimintoja ja  havaintoja
LUENTOSARJASTA
Mäntsälä kuuluu kasvavien kuntien jouk
koon. Helsingin seudullakaan väkeä ei 
kuitenkaan kaikkialle riitä, joten paikka
kunnan kilpailukykyyn vaikuttaa merkit

tävästi elinympäristön laatu ja palvelu
taso.

Kaupunkimaantieteen professori 
M ari Vaattovaaran sanoin Mäntsälän 
paras puoli ei voi olla se, että pääsee 
nopeasti Helsinkiin.

Kirjailija, tutkija K irsti Manninen 
kertoi Mäntsälän syntyhistorian jää
kaudesta tähän päivään. Mäntsälä on 
syntynyt ja kehittynyt kylien Mäntsälänä, 
kirkonkylä niistä yhtenä.

Oikoradan mahdollisuuksia ei luen
noitsijoiden mukaan ole vielä täysimää
räisesti hyödynnettyjä ymmärrettykään.

Valtio on tehnyt hyvin merkittävän 
investoinnin ja sitoutunut alueen kehit
tämiseen. Muun muassa kehäradan ra
kentuminen 2014 tuo valtavia työpaikka- 
alueita (Aviapolis) entistä lähemmäs 
Mäntsälää.

Osmo So in invaaran mukaan Kera
va -  Mäntsälä -  Lahti voisi olla uusi 
menestyssuunta. Helsinki -  Tampere on 
menestystarina juuri siitä syystä, että 
moottoritie ja rata kulkevat samassa 
käytävässä. Soininvaaran mukaan on 
rakennettava uusi keskusta nykyisen 
Mäntsälän aseman ympärille. Vanhan ja 
uuden keskustan välille tulisi rakentaa 
kävelykatu ja korttelit ruutukaavaan.

Mäntsälän asukasluvuksi Soininvaa
ra visioi 40 000 -  50 000 asukasta vuo

teen 2040 mennessä. Myös Suomen 
ympäristökeskuksen erikoistutkija M ika 
R istim äen mukaan Mäntsälällä on kaikki 
mahdollisuudet todellisen puutarha- 
kaupungin luomiseen, jonka perustana 
on pyöräilyyn perustuva liikennejärjes
telmä.

K u n n a t  j a  k a u p u n g i t

MUKANA SUUNNITTELUSSA
Valtio odottaa kehyskunnilta pitkän 
aikajänteen ajattelua, seudullista koko
naisnäkemystä ja suunnitteluyhteistyötä 
sekä vastuullisia maankäyttöratkaisuja 
ihmisen, ympäristön ja talouden hyväksi.

Kunnankamreeri A n ja  Tupam äk i 
muistutti kommenttipuheenvuorossaan, 
että kunnan itsenäisyys ja päätösvalta 
omaan tekemiseen voi jatkua aina niin 
kauan kun kunnalla on taloudellista liik
kumavaraa.

Haarajoella Järvenpään kaupunki 
selvittää nykyistäkin yleiskaavaa tehok
kaampaa maankäyttöä alueelle, joka 
rajautuu aivan Linjatiehen.

Järvenpään kaupunginarkkitehti I lk 
ka Holm ila kritisoi alustuksessaan sitä, 
että Tuusula ja Mäntsälä ovat kaavois
saan osoittaneet Haarajoen seudulle lä
hinnä hajarakentamista. Holmilan mu
kaan kuntarajat sotkevat melkoisesti 
Haarajoen asemanseudun kehittämistä.



Vuonna 2007 hyäksytyssä KUUMA- 
kuntien kehitys- ja ympäristökuvassa 
visioitiin Arolaan rakennettavan uusi ase
ma vuonna 2030 +.

Mäntsäläläisten on mietittävä, millä 
tavoin tulevaisuudessa eteläistä Mäntsä- 
lää kehitetään. Rakennetaanko uusi ase
manseutu? Jos rakennetaan, niin mihin? 
Millainen asemanseutu siitä halutaan? 
Miten ja missä aikataulussa?

Soininvaaran ja Orimattilan tekni
sen johtajan Raim o Ikäheim osen mu
kaan myös pohjoisen suunnalla kunta
rajat ovat pielessä.

Soininvaara näkee Hennan uuden 
kaupunkiyksikön k ilpa ilukyky isenä 
Mäntsälälle vain suurena harppauksena 
rakentamisen määrässä. Mäntsälän kes
kustan lähtökohdat ovat Hennaa parem
mat, mutta Henna on ajallisesti edellä.

M än tsälä  vah vasti
MUKANA
Kaupunkitutkija Seppo  Laakso  näki 
Mäntsälän vahvoina elinkeinoina tulevai
suudessa edelleen maatalouden sekä 
teollisuuden erikoistumisalat, logistiikan 
ja palvelut omille asukkaille.

Laakso näki suunnittelun roolin kehi
tyksen vauhdittajana -  suunnittelulla voi
daan antaa positiivisia impulsseja kehi
tykselle.

Alustajien mielestä Mäntsälän yh
dyskuntarakenteen tavoitteena voisi olla 
omavaraisuuden lisääminen: paikallinen 
energian sekä materiaalin ja ravinnon
tuotanto.

Suomen ympäristökeskuksen profes

sorin ja Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -  
hankkeen vetäjä Jyri Seppälän mukaan 
ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteet 
on nähtävä mahdollisuutena.

Kuntien tulee omalla esimerkillään -  
energian säästämisessä ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäjinä -  vie
dä asiaa kaikkien kuntalaisten tietoisuu
teen.

J o h d o n m u k a is u u s  ja
TASAPUOLISUUS TÄRKEÄÄ 
A leks i Neuvonen kysyi alustuksessaan, 
mitä iloa on vaurastua, jos hintana on 
ihmisten terveyden heikkeneminen.

Neuvosen mukaan hyvinvointihaas- 
teet kytkeytyvät yksinäisyyteen -  pahoin
vointi painottuu yksinäisiin. Millaisilla rat
kaisuilla vähennetään yksinäisyyttä?

Ristimäki ja Holmila korostivat pu
heenvuoroissaan, että kirkonkylän kehit
tyessä pikkukaupungiksi tarvitaan vah
vaa maapolitiikkaa. Maanhankinnassa, 
lunastuksissa ja maankäyttösopimuk
sissa on toimittava johdonmukaisesti ja 
tasapuolisesti.

Maapolitiikka on tärkein kaupungin 
infrakulujen kattamiskeino. Suunnitelmia 
ei saa liikkeelle ja valmiiksi vuodessa. 
Pohjaksi tarvitaan strategioita, yleis
kaavoja, yleissuunnitelmia ja arkkitehti
kilpailuja, jotka luovat kehityksen edel
lytykset. Pelkkä asemankaava ei riitä.

Hetken hurmassa ei saa unohtaa pit
käjänteistä ajattelua. Tarvitaan laajasti 
hyväksyttyjä visioita ja näkemyksiä sii
tä, miten kaupunkirakennetta kehitetään 
laadukkaasti kymmeniä vuosia eteenpäin

Hyviä yhteistyökumppaneita on et
sittävä aktiivisesti ja heistä on myös pi
dettävä kiinni. Tämä on tärkeää erityi
sesti silloin, kun kaupunkirakenteissa 
tehdään muutoksia.

Asemakaavoituksessa tulee pyrkiä 
rinnakkaistyöhön toteuttajien kanssa. 
Asemakaavoja ei kannata tehdä varas
toon. Haasteena Ristimäki näkee sen, 
että Mäntsälästä puuttuu kaupunkisuun
nittelun ja -rakentamisen perinne.

P a n o s t u s t a  e lin y m p ä r is tö n
KAUNEUTEEN
Maankäytön visiossa vuoteen 2040 ei voi
da unohtaa isoja kysymyksiä: ilmas
tonmuutosta, taloutta, väestön ikäänty
mistä, maahanmuuttoa, yksilöllistymistä 
ja yhteisöllisyyttä.

Tulevaisuuden tutkija S irkka Heino
sen mukaan tarvitaan sekä-että -ajat
telua joko-tai -ajattelun sijaan. Keinot 
ja resurssit on myös valjastettava vision 
ja strategioiden toteuttamiseen. Ei huo
menna, vaan tänään! Luennoitsijoiden 
yhteinen viesti Mäntsälään oli: "Panos
takaa elinympäristönne kauneuteen".

Ohkolan osayleiskaavoitus odottaa 
muun muassa kokemuksia Sälinkään 
kyläkes-kustan kaavoituksesta. Osa
yleiskaavan etenemisestä tiedotetaan 
erikseen.

Kyläkävely, infotilaisuus sekä työpa
ja järjestetään syksyllä 2010.

Ystävällisin terveisin,
Kristiina Kuusiluoma 
vs. yleiskaavainsinööri
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Martat

Valkokaali, punakaali ja kurttuinen savoi- 
jinkaali ovat vuoden 2010 nimikkovihan- 
nekset.

Niistä voi loihtia niin keveitä lounaita 
ja raikkaita salaatteja kuin täyttäviä pii
raita ja perinteisiä kaaliruokia.

T o m a a t t i n e n
KAALI LAATI KKO
Noin 1 kg keräkaalia 
2 sipulia
1 dl puuroriisiä tai rikottuja 
ohrasuurimoita
2 dl vettä
250 g naudan jauhelihaa 
1 tlk (400 g) tomaattimurskaa 
1 1/2 tl suolaa 
1 rkl meiramia 
3/4 tl mustapippuria 
2-3 rkl siirappia
Pinnalle: 3-4 tomaattia ja 1 tl basilikaa

1. Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi ja hie
nonna sipulit.
2. Pane suurimot kiehumaan suureh
koon paksupohjaiseen kattilaan kiehu
vaan veteen ja anna kiehua muutama 
minuutti. Sekoita joukkoon jauheliha pie
ninä nokareina ja hienonnetut sipulit.
3. Lisää hetken kuluttua suikaloitu kaali 
ja tomaattimurska. Mausta suolalla, mei
ramilla, pippurilla ja siirapilla. Hauduta 
hiljalleen kannen alla välillä sekoittaen, 
kunnes kaali on pehmeää ja neste on 
imeytynyt suurimoihin eli 20-30 minuut
tia. Tarkista maku ja lisää halutessasi 
mausteita.
4. Kaada seos voideltuun uunivuokaan. 
Levitä pinnalle tomaattiviipaleet. Ripot- 
tele tomaattiviipaleille basilikaa. Kypsen
nä 175-asteisen uunin alatasolla runsas 
tunti.

Märtan vinkit

V esillä viisaasti S
1. Toimintasi vaikuttaa suoraan omiin ja läheistesi mahdollisuuksiin selvitä on
nettomuudesta. Tunne vastuusi, sillä vesillä apu ei aina saavu nopeasti.
2. A ikoho li ei ScujjDu vene ilyyn. Alkoholia nauttineena saatat itsesi lisäksi muut 
vaaraan ja oma toimintakykysi heikkenee.
3. Vesillä liikkuminen vaatii tie toa ja  ta itoa. Velvollisuutesi on opetella merenkul
kua, merimiestaitoja, meriteiden sääntöjä, ensiaputaitoja ja toimintaa hä tä tilan 
te issa .
4. Huom ioi m uut veneilijät ja vesillä liikkuvat. Suorita väistötoimenpiteet ajoissa.
5. P idä p e la stu s liiv it päälläsi.
6. Huolehdi veneesi kunnosta. Muista lähtötarkastus ja huolehdi polttoaineen 
riittävyydestä.
7. Hätätilanteessa pelastusviranomaiset voivat paikantaa puhelimesi sijainnin. On 
tärkeää p itää m atkapuhe lin  to im in takun to isena  huolehtimalla akun latauksesta 
ja puhelimen roiskesuojauksesta.
8. Suunn itte le  re itt is i e tukäteen ja arvioi matkan riskit. Seuraa sää tiedo tuk 
sia; älä ota tarpeettomia riskejä. Luonnonolosuhteet voivat muuttua arvaamatto
masti.
9. Tunne vastuus i saaris toam m e ja  jä rv im a isem iam m e kohtaan. Muovin, 
metallin ja kemikaalien hajoaminen vedessä kestää sadoista tuhansiin vuosiin.
10. Aluksen päällikkönä Sinulla on kunniatehtävä, mutta muistathan, että pää llik 
könä vastuus i veneestä, sen matkustajista ja varusteista on jakam aton  kai
kissa tilanteissa.
Soutuvenee llä  liikkeeBIä o lle ssas i m uista myös em. tu rva llisuusse ika t! 
U idessa älä y lia rv io i om ia vo im avaro jasi!
TurvaSHosta ves illä  oloa! Lähde: www.viisaastivesilla.fi

Moninaista m m u  ajoi mintaa O hkolassa

Teksti: Arja Alanko

Juodaanko marttailloissa vain kahvia ja 
kudotaan sukkaa? Kaukana siitä, vaikka 
kahvittelu kuuluukin illan ohjelmaan.

Ohkolan martat kokoontuvat kerran 
kuussa marttailtoihm. Mitä siellä sitten 
tapahtuu? Viime vuoden aloitimme tuo- 
lijumpalla ja vuosikokouksen jälkeisellä 
kerralla aiheena oli hiukset ja niiden 
hyvivointi.

Nykymarttakin on kätevä käsistään. 
Taitoja olemme hioneet muun muassa 
käyttämällä materiaalina risuja ja syk
syn sadon hyödyntäminen näkyi mones
sa ruokapöydässä. Pihan hoitoon saim
me vinkkejä, kun kävimme tutustumas
sa neljään erilaiseen pihaan Ohkolassa.

Porukalla on kiva lähteä reissuun. 
Retkimartta vei jäsenet Ohkolan metsäs
tysseuran metsästymajalle ja pikkujou- 
luretkelle Lohjalle entisaikojen joulu- 
markkinoille.

Omasta kunnosta huolehtiminen ei 
saa unohtua kiireiseltäkään martaita.

Saaren luontopolulla patikoimme aivan 
loistavassa ja lämpimässä syyskesän 
säässä. Lokakuussa oli mukava olla si
sätiloissa ja keskittyä hyvään oloon ja 
rentoutumiseen.

Marraskuussa järjestimme Hyökän- 
nummen koululla jo perinteisen naisten 
illan minlmessujen merkeissä. Mukana 
oli paljon näytteilleasettajia omalta ky
lältä. Runsaasti väkeä Ohkolasta ja Hyö- 
kännummelta kävi tutustumassa tuottei
siin ja palveluihin.

Tämän vuoden ohjelmassa on ollut 
muun muassa kirjallisuusilta ja kirjojen 
vaihtotori, käsienhoitoilta sekä tavara- 
keräys SPR:n hyväksi.

Uudet jäsenet ja uudet ideat ovat 
tervetulleita marttatoimmtaamme! 
Tiedottajamartta, Arja

P.S. Milloinkahan ensimmäinen martti 
rohkenisi liittyä seuraamme?
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Uusi
PUHEENJOHTAJA
Teksti ja kuva: Raija Hannula

Ohkolan diakonia-ja lähetystoimikunnan 
puheenjohtajana 28 vuotta toiminut Lea 
Kotiluoto luopui alkuvuonna puheen
johtajan tehtävästä.

Hänen seuraajakseen valittiin Eeva 
Patronen. Eeva on melko uusi mäntsä- 
läläinen. Hän on asunut noin kolme vuot
ta Hyökännummella. Eeva muutti Nokialta, 
jossa on toiminut melkein koko työikänsä.

Eeva hakeutui heti muutettuaan mu
kaan Ohkolan diakoniatoimikuntaan, jos
sa hän on ollut aktiivisesti mukana jo yli 
kaksi vuotta.

Kevään viimeisessä virkistyspäivässä 
Lea nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi ja 
häntä kiitettiin lämpimästi pitkästä toimi
kaudesta ruusun sekä lahjan kera.

Huhtikuun viimeinen sunnuntai oli 
ohkola-laisten kirkkopyhä.

Jumalanpalveluksen suorittajista oli 
suuri osa ohkolalaisia. Jumalanpalveluk
sessa saarnasi Seppo Riski Hyökän- 
nummelta. Ohkolalaisten koraalikuoro 
lauloi, virret säesti kanttori Tapani Rau
tasuo ja tekstinlukijana oli Eija Hynni
nen, molemmat Ohkolasta.

Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirk
kokahvit, joista tuli hyvin lämmin tilai
suus. Ohkolan nimikkodiakoni "kummi- 
tätimme" Mirjam Seppänen puhui 
Ohkolan diakoniatyöstä ja kiitti Leaa kau
niilla kukkakimpulla. Uusi puheenjoh
tajamme Eeva piti kiitospuheen ja sekä 
Eeva, että Seppo Riski esittelivät itsen
sä seurakuntalaisille.

Kirkkopyhä oli kaunis päätös talvi
kauden diakoniatyölle.

Eeva Patronen valittiin Lea kotiluodon 
seuraajaksi.

Y rityshaastattelut

Ohkolalainen yrittäjä / lehtemme mainostaja, ota yhteyttä! 
essi malmberg@hotmail.com

Teksti: Teija Nyqvist, kuva: Kirsi Lindgren

T i m u r a k  Oy

Timurak Oy on rakennusalan yritys, mikä 
perustettiin vuoden 2000 lopussa. Yrityk
sen ainut työntekijä on Reino Nyqvist.

Reino oli tehnyt kirvesmiehen töitä 
sekä muita rakennustöitä jo parinkym
menen vuoden ajan, kunnes hän vuo
den 2000 syksyllä hakeutui Kermansavel- 
le töihin. Kermansavi etsi uusia asentajia 
ja koska muuraustyöt olivat tuttua puu
haa, Reino päätti ottaa haasteen vas
taan.

Syksyn hän kierteli uunimestarin kans
sa asentamassa uuneja. Kermansaven 
uunit kootaan elementeistä. Pinnoitus teh
dään joko kaakeleilla, antiikkilaastilla, 
hiertopinnalla tai kaakeleita ja laastipintaa 
yhdistämällä.

Koska Kermansavella ei ole kuin muu
tama oma asentaja, oli oman firman pe
rustaminen edessä. Omiin nimiinsä Rei
no Nyqvist on tehnyt uuneja muutaman 
vuoden.

Kun Tulikivi osti Kermansaven, on 
asennus laajentunut myös Tulikiven uu
neihin. Reino tekee kotikäyntejä ja hä

nellä on myös myyntilupa uuneihin. Hän 
asentaa myös elementtihormeja.

Välillä Reino poikkeaa rakennuspuo- 
lelle. Vaihtelun vuoksi hän on rakenta
nut autotalleja, varastoja tai tehnyt sisus- 
tusremontteja.

Uutena työrupeamana ovat tulleet 
myös uunien huollot ja korjaukset. Tuli- 
pesät rapautuvat, jolloin niitä pitää kor
jailla. Takkaluukkuja pitää kiristää ja nii
den reunoja vihoittaa.

Toisinaan pyydetään rappaamaan 
piippuja ja uusimaan rapattua pintaa. 
Tulikiven leivinuuneissa arinakivet peh
menevät, jolloin ne on vaihdettava.

Uran aikana on tullut vaihdettua myös 
rikkoontuneita takkaluukun laseja ja 
haljenneita kaakeleita. Huoltotoimen
piteillä ei uunia uusita, mutta voidaan 
pidentää sen käyttöikää.

T im urak Oy:n "to im isto" s ija itsee  
Hyökännummella Riistapolulla. 
Uunimestarin tavoittaa numerosta:
0400 808 473.

Kuva otettu Kirsi ja Harry 
Lindgrenin kotona. 
Vuonna 1997 muuratun 
takan ehostaminen 
Reiskan ammattitaidolla.
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Kyllä maalla on mukavaa

Teksti: Minna Nieminen, 6. luokan opettaja

f
Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina 5.6.2010 päättyy kolmen 
vuoden yhteinen taival nykyisen luokkani kanssa Hyökännum- 
men koululla.

Sain syksyllä 2007 opetettavakseni 21 innokasta neljäs
luokkalaista oppilasta. Yhteistyö kodin ja koulun välillä sujui 
heti alusta pitäen mutkattomasti. Oppilaiden huoltajat osal
listuivat vanhempainiltoihin runsaslukuisesti ja heihin oli help
poa tutustua. Tunsin, että minulla oli kodin tuki opetustyössäni.

Huoltajat olivat keränneet rahaa monin eri tavoin ensim
mäisestä luokasta alkaen, jotta oppilaat pääsisivät koulutyön 
ohessa myös retkille. Niitä olemmekin tehneet useita. Esimer
kiksi Heurekaan, uimahalliin, teatteriin, Messilään, Korkeasaa
reen tai Helsinkiin Kansallismuseoon.

Varojenkeruun päätavoite oli kuitenkin heti alusta alkaen 
leirikoulu kuudennella luokalla. Merikarvialla sijaitseva Koivu
niemen Herra oli minulle entuudestaan tuttu kohde. Viisi päi
vää maalaistalossa lukuisia kotieläimiä hoitaen ja maalaiselä
mästä muutenkin oppien osoittautui jälleen kerran täysosumaksi. Siinä touhussa unohtuivat niin kännykät kuin televisiokin.

Koulun ulkopuolinen toiminta on tärkeää. Emmehän me opettajat opeta koululaisia koulua, vaan elämää varten. Retkillä ja 
matkoilla opitaan huolehtimaan itsestä ja auttamaan myös toisia. Luokkahenki paranee ja sosiaaliset taidot karttuvat.

Tämän luokan kanssa reissatessa ei ole tarvinnut hävetä, siksi hienosti he ovat osanneet käyttäytyä. Siitä lämmin kiitos 
vanhemmille!

Kuudesluokkalaiset traktorinlavalla.

O ppilaiden leirikoulumuistoja
Lauantai 19.9.

Lauantaina aloitin pakkaamisen leiri
kouluun. Se pidetään Koivuniemen 
Herrassa, Merikarvialla. Pakkasin tava
rat rinkkaan. Äiti tulee myös leirikouluun, 
koska on valvoja. Nukun Eveliinan, Idan 
ja Nean kanssa Suoma-mökissä. Toivot
tavasti on hyvät ilmat ja eläimet ovat ki
voja.

- Riina -

Maanantai 21.9.

Lähdimme koululta kahdeksan maissa. 
Pysähdyimme kaksi kertaa matkan aika
na, mutta silti se meni nopeasti. Perille 
päästyämme meitä odotti traktorikyyti 
alueen ympäri. Sen jälkeen petasimme 
pedit ja söimme välipalan. Tutustuimme 
ihaniin eläimiin ja saimme hoitoeläimet. 
Sain hoitoeläimeksi ponin. Illemmalla 
saunoimme ja söimme nuotion ääressä 
iltapalan, jonka jälkeen menimme käm
pille ja rupesimme nukkumaan. Toivot
tavasti huominen metsäretki menee hy
vin ja on hyvät säät.

Tiistai 22.9.

Tänään menimme metsäretkelle ja teim
me nuotiolla hernekeittoa. Kiipeilimme 
myös kalliolla. Sen jälkeen keräsimme 
puolukoita ja tulimme eri reittiä takai
sin. Sitten menimme mökkeihin ja vaih
doimme vaatteet. Minikioski oli myös auki 
ja sieltä sai ostaa karkkia ja juotavaa. 
Sen jälkeen hoidimme eläimet. Tytöt 
menivät saunaan, minkä jälkeen söim
me iltapalaa. Hoidimme myös iltapäivällä 
lampaita ja jotkut saivat keriä niitä.

- Janette -

- Riina -

Aido, Lassi, Eve ja  Juliette 
nuotion ääressä.

Isäntä Markku antaa neuvoja 
traktorinajoa varten.
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Keskiviikko 23.9.

Tänä aamuna lypsimme Uksakka-lehmää. 
Se oli vitivalkoinen lapinlehmä. Lypsämi
nen oli hauskaa ja kaikki onnistuivat sii
nä. Sen jälkeen oli vartin tauko. Silloin 
talutimme eläimiä. Minä talutin Nasu- 
possua. Ei ollut kovin hauskaa, kun 75 
kiloa ihraa vetää päinvastaiseen suun
taan. Saimme myös kummieläimet. Sain 
pupun nimeltä Matti-Teppo. Halusin vaih
taa eläintä, koska Matti-Teppo pelkäsi 
minua kuin olisin ollut murhaaja. Sain 
kääpiöhamsterin, jonka nimi oli Hamsu. 
Se oli tosi kiva! Teimme ilta-hoidot, hy
pimme heiniin, etsimme lepakoita ja oli 
lepakkovisa. Lopuksi oli iltapala ja nuk
kumaanmeno. Ennen nukkumaanmenoa 
olimme pullonpyöritystä.

- Lassi -

Torstai 24.9.

Tänään on leirikoulun neljäs päivä. Ko
keilimme vanhanajan leikkejä, esimerkiksi 
Näkkiä ja Hevosen kengitystä. Saimme 
myös ratsastaa hevosella nimeltä Jele
na. Jelenalla ratsastuksen jälkeen mei
dät jaettiin kahteen eri ryhmään. Minun 
ryhmäni rupesi suunnittelemaan illan oh
jelmaa, sillä välin kun toinen ryhmä meloi 
Merikarvianjoella. Kun toinen ryhmä saa
pui laituriin, pääsimme me vuorostaan 
kanootteihin. Sen jälkeen oli iltapala ja 
sauna. Niiden välissä pelasimme lande- 
golfia. Illalla oli disco ja nuotio. Minä olin 
discon DJ. Discossa menin kavereitteni 
kanssa pyytämään tyttöjä tanssimaan, 
mutta kukaan ei suostunut. Soitimme 
vielä viimeisen kappaleen ja menimme 
nukkumaan.

- Lauri -

Perjantai 25.9.

Kello 7.30 oli aamupala. Tarjolla oli leipää, 
puuroa, hedelmiä ja kaikkea muuta. Söim
me hyvin, että jaksaisimme pitkän mat
kan kotiin. Sitten meillä oli tunti aikaa 
siivota ja pakata. Osalle tuli jopa vähän 
kiire. Siivoamisen jälkeen meillä oli vie
lä vähän lehmäteemaa, jossa teimme 
kirnuvoita, joka oli todella hyvää. Sirkkis, 
talon emäntä, piti meille tietokilpailun 
Koivuniemen Herrasta. Sen jälkeen söim
me lämpimän ruuan. Kotiin lähdimme klo 
12.30. Bussimatkalla poikkesimme ABC 
-huoltoasemalla. Perille päästyämme 
saimme Minnalta ja Siskolta leipää, joka 
oli tehty Merikarvialla sekä itsekirnuttua 
voita. Kun kaikki olivat saaneet kamansa, 
sai lähteä kotiin. Leirikoulussa oli kivaa 
ja voisin mennä uudestaankin.

- Sini ja  Noora -

Emäntä Sirkkis opettaa 
Emmaa iypsämisessä.

Tytöt ulkoiluttamassa hoitoeläimiään.

H uoltajan roolissa

Teksti ja kuvat: Sisko Kinnunen

Minulla oli ilo olla kuudennen luokan mukana huoltajan roo
lissa leirikoulussa Merikarvialla. Paikkana Koivuniemen Herra 
oli viihtyisä, luonnonläheinen ja tarjosi monenlaista tekemis
tä niin isoille kuin pienillekin.

Kaikeksi onneksi kukaan ei ollut niin allerginen eläimille, 
että matkaan voitiin lähteä. Olihan siellä eläimiä hevosesta 
hiireen ja lehmästä tuhatjalkaiseen. Jokainen sai valita oman 
hoitoeläimensä. Päivän kohokohta oli possujen juoksutus na
vetasta aitaukseen päiväksi, sitä kun ei voinut hymyilemättä 
katsella. Saparot suorina niin hoitajat kuin possutkin juoksi
vat kilvan aitaukseen.

Maatalon työt tulivat tutuiksi lehmänlypsystä traktorinajoon 
ja puunkaatoon. Perinnetöitä, kuten aidan tekoa ja pärekaton 
naulaamista, pääsivät kaikki kokeilemaan. Pettuleipääkin mais
teltiin. Aina kun aikaa jäi, mieleisin tekeminen nuorille oli

heinäsuovassa hyppely, trampoliinikin jäi toiseksi. Illalla pölyt 
huuhdottiin savusaunan löylyissä.

Paikka toi mieleeni Vaahteramäen Possuressuineen, Lukas- 
hevosineen ja makkarantekoineen. Verstashuone vaan puut
tui, mutta tuskinpa sitä olisi tarvittukaan. Päivät olivat täynnä 
toimintaa niin, että kepposiin ei jäänyt aikaa.

Vanhemman näkökulmasta leirikoulu onnistui erinomaises
ti, suuremmmilta kommelluksilta ja haavereilta vältyttiin. Nuo
ret olivat reippaita ja innostuneita uusista asioista. Kaikille jäi 
varmasti paljon mukavia leirimuistoja. Toivottavasti kaikki yk
sinäiset sukkapolotkin löysivät lopulta oikeisiin osoitteisiin.

Suuri kiitos kuuluu talon emännälle ja isännälle, jotka taita
vasti vastasivat ohjelmasta ja loivat kotoisan tunnelman. Kiitos 
myös Minna-opelle, ilman sinun innokkuuttasi lähteä luokan mu
kana, ei tämä olisi ollut mahdollista! Kyllä maalla oli mukavaa!
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ILäjävälvomtää

Teksti: Pekka Peltoranta

Ohkolan ympäri hiihdetty 
kuntoilulenkki toi tutuksi 
monta uutta aluetta kylästä, 
mihin ei autoteiltä näe. Kah
den päivän ja 35 kilometrin 
hiihdon ainoa vastaantulija 
löytyi heti alkumatkasta koi
raansa ulkoiluttamasta.

Jo perinteeksi muodostunut, lajissaan 
ensimmäinen, Ohkolan ympärihiihto lähti 
massalähtönä liikkeelle perjantaina 12.2. 
klo 9 Hyökännummen linja-autotallien 
takaa kohti Niittykulmaa.

Vuorovedoln edettiin metsän siimek
sessä ja keskellä peltoja hiihdellen, osit
tain myös ojanpohjia koluten, metsän 
reunassa kun upotti enemmän.

Matka johti kohti Fastin tietä, josta 
päästiin jatkamaan metsäautoteiden 
hankia aukoen kohti Pietarinojansuota.

Ja kas, 35 kilometrin hiihdon ainoa 
vastaantullut ihminen, selvästi alkupe
räiskansaa, löytyi heti alkumatkasta koi
raansa ulkoiluttamassa.

H a r k i t t u a  h a r h a il u a

Pietarinojansuon takaa saavuttiin Kivis- 
tönkulmalle, jonka takaa lähdettiin hie
man laajemmalle umpimetsäalueelle, 
jossa suunnistusta vaikeutti polun pää
väylän löytäminen harvennushakkuun 
jälkien seasta.

Hetken "harkitun" harhailun jälkeen 
päästiin jo Keravanjärven seudulle ja 
kylän rajoja myötäillen Hankotien yli ja 
järven rantaan. Näillä seuduilla on muu
ten näköjään suosittua lumikengillä kä
vely, tai sitten siellä asustaa hieman 
isompijalkaista kansaa.

Järveä ylittäessä tuulen puhaltaessa 
vastaan, noin kymmenen asteen pakka
nen tuntui huomattavasti kylmemmältä.

Onneksi vastaavasti ruumiinlämpöä 
lisäsi suksien kastuminen ja jäätyminen 
noin kymmenen kiloa painaviksi möykyik
si järvellä olleen vesi- ja sohjokerroksen 
vuoksi. Poikkeaminen Kerä-grillin loista

ville munkkikahveille kuittasi päivän 
hiihdot hiihdetyksi.

Y ö p y m in e n  u im a r a n n a l l a
Yöpyminen lähes Lapin erämaatunnel- 
maan verrattavalla Mäntsälän uimaran
nalla toi hienon kokemuksen telttailusta 
talvella.

Hankotien rekat ja katuvalot heijas
tuivat kuin revontulet, vaikka oli niin pil
vistä, ettei nähty kuin kaksi tähteä kah
dessa etiketissä.

Aamulla korpit nauroivat kahden suk
sipa™ jäiden skrapaamista ja sulatta
mista nuotion ääressä aamukohmelossa.

Puolimatkan huollosta kiitos ajo- 
neuvos Eero Salmiselle, joka täsmälli
sesti saapui herättäen aamu yhdeksältä 
ja vei yöpymistavarat mukanaan.

Matka jatkui Kivilamminsuolle hirvien 
jälkiä ihmetellen. Oli muuten Pietarin
ojansuon kanssa ainoat paikat, missä 
sorkkaeläinten jälkiä näkyi. Ja hyvin on
nistuttiin koko matka olemaan häiritse
mättä yhtään eläintä liikkeelle.

Sitten jouduimme taas ylittämään 
Hankotien päästäksemme metsäauto
tielle, joka kulkee Hankotien ja Ohkolan- 
tien välissä suunnilleen rajan kohdalla, 
kuitenkin hieman Hirvihaaran puolella.

Ohkolantien ylityksen jälkeen matka 
jatkui maakaasulinjalla kohti soramont
tuja ja crossirataa. Olisi muuten hieno 
baana myös vauhdikkaampaan hiihtoon, 
jos vaikka valaistulta kuntoradalta jat
kettaisiin latuja maakaasulinjalle asti!

Kylän peltoaukean kaakkoiskulmassa 
ehdittiin pelästyä suksien uudelleen kas
tumista, mutta onneksi kyseessä olikin 
vain murskaamon kivipölyä sotkemassa 
valkeita hankia.

Loppusuora auringon
PAINUESSA MAILLEEN
Viimein käännyttiinkin jo loppusuoralle 
kohti Hyökännummea, Ohkolanjoen ylit
tyessä syöksylasku -asennossa.

Arolantien ylitys ja sähkölinjaa pitkin 
eteneminen viimeisten mäkien yli tarjo
si hetken huilin Mitsubishi Lancerin talvi-

testejä ihaillen. Ja täältä sitten yhdyslatu 
välille Hyökännummi-Seuratalo?

Pohkeitten ollessa jo aivan takalukos
sa nautittiin viimeisten peltojen pinnalla 
hiipimisestä auringon painuessa jo mail
leen. Tekniikka umpihankihiihtoon kehittyi 
kummasti matkan edetessä.

H ien o  k u n to ilu le n k k i  sy k s y llä
UUDELLEEN
On muuten komeita paikkoja ja näkymiä 
syrjässä kylän reunoilla, mihin ei auto
teiltä näe. Esimerkkeinä mainittakoon 
laavu-ja lampialue siltoineen, satametri- 
nen propsikuja suurennuslasin muodossa 
sekä kilometrien peltoaukeat umpimet- 
sästä saapuessa.

Loistavassa säässä hiihdetty hieno 
kuntoilulenkki, joka toi tutuksi monta ai
van uutta aluetta kylästä, jota valitetta
vasti harvemmin tulee lähdettyä kiertä
mään ilman hyvää syytä. Ei ehkä niin 
Lappia, mutta mielikuvitusta käyttäen ja 
ekologisuutta ajatellen, oikein hyvä vaih
toehto. Viisitoista tuntia hiihtoa ja suk
silla tarpomista. Olisi päivät voinut pal
jon huonomminkin viettää!

Syksyllä on mentävä uudelleen sama 
lenkki kävellen perinteisen, ja ensimmäi
sen, Ohkolan ympärivaelluksen merkeis
sä. Silloin käydäänkin Ihan Tynnyrilam- 
mella asti tarkastamassa kolmen kunnan 
raja.

Tapperin Karin ja Minnan koirille ter
veisiä ja kiitokset kirittämisestä!

Terveisin, Kärkimies ja Perässähiihtäjä

WWW. KOIRAN KAKKAROSKIS. FI

Nyt sekä koiralllset että koiratto- 
mat ihmiset voivat vaikuttaa yh
dessä siistiin asuinympäristöön. 
Sivustoilta tilattavan ilmaisen tar
ran voi jokainen asukas liimata 
omaan roskikseen ja vaikuttaa sii
hen, että kakkoja jää yhä vähem
män kävelyreittien varrelle.

16
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Kylä keskustelee

H ä m m ä s t y t t ä ä  k u m m a s t u t t a a  p i e n t ä  k u l k i j a a

Olipa (23.3.) kummallinen kyliemme 
kouluasioiden tiedotus- ja keskusteluti
laisuus. Paneelissa istuivat sivistyslau
takunnan pj. Antton Hägglund, jäsen 
Pertti Sopanen, koulutoimenjohtaja 
Soili Muinoinen, vt. opetuspäällikkö Lii
sa Jääskeläinen sekä Ohkolan rehtori 
Sirpa Matero ja Hyökännummen vas
taavan viran haltija Vesa Lehmonen. 
Paikalla oli runsaasti kiinnostuneita.

Jo kokouksen avaus kertoi, kuinka 
paljon läsnäoloamme arvostettiin: "Ter
vetuloa. Aikaa tunti." Olin tullut kuule
maan vaihtoehdoista ratkaista oppilas
määrien epäsuhta Ohkolan ja Hyökän
nummen kouluissa lähivuosina.

Puskaradiossa kulkeneet vaihtoehdot 
olivat joidenkin oppilaiden osoittaminen 
Ohkolan kouluun, vaikka Hyökännummen 
opinahjo onkin lähempänä tai rakenne
muutos, missä Ohkolaan tulisivat mo
lempien alueiden 4.-6. -luokkalaiset ja 
Hyökännummeen 1.-3. -luokkalaiset 
asuinpaikoista riippumatta alkaen luku
vuodesta 2011-2012.

Alustusta muutoksen kaavailujen 
perusteiksi, järjestelyjen ratkaisemiseksi 
tai talouden kattamiseksi ei tullut, vaik
ka samankaltaisia mietintöjä on ollut vii
meksi edellisenä kesänä! "Asiat ovat täl
laisessa keskusteluvaiheessa."

Oppilasmääräennuste sentään löytyi. 
Tämän mukaan Ohkolassa alkaa 15+ 
oppilaan ryhmiä, ja Hyökännummelle on 
tulossa kahtena seuraavana vuonna noin 
30 oppilaan ekaluokat, minkä jälkeen 
tapahtunee aloittavien määrässä tasais
ta laskua. Moniko heistä sijoittuu toden
näköisesti pienryhmään, ei käynyt ilmi.

Keskustelu avattiin, puheenvuoroja 
vaihdettiin. "Seuraava lyhyt puheenvuo

ro, kiitos." Tuli tunne, ettei kyse olekaan 
huippuvuoden ongelman ratkaisemisesta 
vaan uuden pedagogiikan läpiviemisestä.

Vaakakuppeihin tuntuivat asettuvan 
nykyinen kahden yksisarjaisen koulun 
malli muutaman oppilaan siirrolla sekä 
vuosiluokkiin sitoutumattoman opetuksen 
malli, missä esikoulu -  2. -luokkalaiset 
etenevät luokkatasolta toiselle perinteis
tä liukuvammin.

Ne aidat ja seipäät. Tosiasia on, että 
erityistukea tarvitsevien oppilaiden mää
rä on kouluissa kasvanut. Faktaa on myös 
se, että Hyökännummessa toimivat kaksi 
pienryhmää sekä esikoulu -  2. -luokkien 
yhteistyö ovat tarpeelliset ja tarjoavat ar
vokkaan vaihtoehdon erilaisten oppijoiden 
koulupolulle. Sitä ei kukaan kyseenalais
tanut. Kuten ei Ohkolan koulun pienem
män opetusryhmän tarjoamaa tukeakaan. 
Olipa kyse kummasta koulusta tahansa, on 
oppilaalla mahdollisuus pehmeinkin kei
noin liukua taipaleellaan liukkaammin tai 
jarrutellen ilman kummempaa projektia.

Kyläläisten puolelta ei ollut havaitta
vissa teidän koulu meidän koulu, hyvä 
koulu paha koulu, hyvät menetelmät huo
not menetelmät -vastakkainasettelua. 
Vain suurta ihmetystä, miten voi olla jär
kevää ratkaista oppilasmääräpiikin ongel
ma hajottamalla kahta toimivaa koulua.

Joitakin ratkaisuehdotuksiakin oli, esi
merkiksi Hyökännummen musiikkiluokan 
käyttöönotto perusopetusryhmälle. Kyse 
ei kuitenkaan ollutkaan niinkään tilasta 
kuin siitä, ettei uutta opettajaa ole va
raa palkata. Tai pysyvää avustajaa ope
tuksen tueksi 30 oppilaan luokkaan. Kui
tenkin olisi varaa kuljettaa lapsia koulu
jen välillä. Hyvin usealla oppilaalla kun 
kilometrirajat koulukuljetukselle täyttyisivät.

Opettajista puheenollen. Kahta edus
tajaa lukuun ottamatta keskustelussa ei 
käynyt ilmi panelistien tai koulujen hen
kilökuntien kantaa. Muutoksen onnistu
minen edellyttäisi valtavaa sitoutumista.

Kuulijoiden selvä mielipide luokka- 
kokoratka¡suksi oli ensimmäinen vaihto
ehto ja parhaassa tapauksessa vapaaeh
toisuuteen perustuen. Tätä ei kunnan 
puolelta oltu kartoitettu. Vuosittainen oppi- 
laaksiottoalueen rajaaminen oppilaspaik
kojen perusteella on kuulemma hankalaa, 
"kun ei ole mukavaa lähteä pakottami
sen tielle". Silti olisi hyvä ratkaisu pakot
taa kaikki lapset kulkemaan toisessa vaih
toehdossa.

Tilaisuuden jäljiltä olin huuli pyöreä
nä. Palasin omien tulevien koululaisteni 
pariin. "Olisit jäänyt äiti vielä leikkimään 
sinne kiipeilytelineille", tokaisi poikani. 
Minkäköhän koulun pihamaalla pienet 
kulkijani tulevat aikanaan kiipeilemään?

- Laura Tiensuu -

K o u l u a s i a  e d e l l e e n
EPÄSELVÄ

Ohkolan koululla 23.3. järjestetyssä Kou- 
lukokouksessa ei jäänyt epäselväksi, van
hempien mielipiteet Ohkolan koulun ja 
Hyökännummen koulun tulevaisuudesta.

Jatketaan vanhaan malliin, oli van
hempien toive. Tilaisuudessa kunnan ja 
koulujen edustajat kuulivat vanhempia 
askarruttavia kysymyksiä koskien koulu
jen tulevaisuutta.

Laura Tiensuu kirjasi tunnelmia heti 
kokousta seuraavana päivänä, ja kirjoit
tajana voisin yhtä hyvin olla minäkin. 
Uskon, että näihin samansuuntaisiin aja
tuksiin samaistuu myös moni muu pai
kalla ollut vanhempi.

Nyt kuukautta myöhemmin tunteet 
ovat hieman laantuneet, mutta jäljellä 
on edelleen suuri epätietoisuus koulu- 
jemme kohtalosta. Päätöstä Hyökän
nummen koulun ahtauden ratkaisemiseksi 
ja muuta virallista tietoa odotamme yhä. 
Toivottavasti huhujen sijaan saamme nyt 
tietoa vaikkapa paikallislehtien kautta.

- Essi Malmberg -
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RAKENNUSPELTITYÖT
T:mi Timo Kesti

Mäenpääntie 221, 04480 HAARAJOKI 
Puh, 041 471 5227

f  o  r  r: v  1 :  r  i >
ALOE VERA TUOTTEET

Itsenäinen jälleenm yyjä

E i j a  L i l j a v i r t a

Verkkokauppa ja  kotisivut: 
w w w .m yaloevera.fi/460000582433

K E R M A N S A V I K A A K E L IU U N IT

- Myynti m
• Asennus

- Kotikäynnit TULIKIVI
Tirnurak 0 r rs-A.
Uuniinestari Teine Nyuvist j X .  ^
Tuli. W d -» tS 475 I--------1

'p j& iiV E L O j*

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VAN H APIRJOLANTIE 52 
HN-oi530 OHKOLA

PUH. +358 400 895 739
pentti.jofiansson@dlc.fi

Lelukauppasi Järvenpäässä
Alhotie IO Meiltä mm. seuraavat merkit: Jukka, 

Muumi, Barbapapa, Brio, Schleich, 
Meccano, Haba, Pian Toys, Top Model, 
Ravensburger, Fisher Price.

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

L e v Na
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 

* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 
puh. 0400 920 746 

anneli.eerola@leona.fi 
www.pitsimaailma. net

Fysioterapia Maarit Linna
O h k o l a n t i e  8, 0 4 5 0 0  K e l l o k o s k i ,  “ K i l a k k a ”

Fysioterapeutti, Pilates-ohjaaja, 
Senioritanssin aluekouluttaja

* Fysikaaliset hoidot lääk. lähetteellä
* Klassinen hieronta
* Veteraanikuntoutus
* Myös kotikäynnit
Vastaanotto sop. muk. 045 2388 366

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

Ammattitaidolla 
SKY/Cidesco- 
Sari Rönnberg 
040 838 5970

-  K  au n  e uah o i  to  Ui -

H fito -O r v o k k i

R I T U L I I N A
* kankaat ja  ompelutarvikkeet
* lahjatavarat * valmisvaatteet
* ompelupalvelu * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

MEERIN PITOPALVELU

(019) 688 3114 
0400 903 287 
P u u s te llin tie  10 
04660 N U M M IN E N

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

| T A R V I T S E E K O . . .
' Q -  puutarhakoneesi korjausta? 

-  k iin te is tö s i  huoltoa? f| m -  pihasi kesä- t a i  t a l v i -  
kunnos s apitoa ?1 0 - takkasi polttopuita?V— * SOITA: 040 0  710  353

Juha Halme

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone

• m etsäperävaunu

• auraus- ja  hiekoituskalusto

• telakone 14 t

Kari Säijälä 0 40 0  499 614

A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

p u h . 0 4 0 0  6 0 7 439 / A rto  
0 4 0 0  678 749 / T im o  
0 40 0  9 9 7 559 / M ark o

. - V Tarvitsetko
° y- - - Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

MÄNTSÄLÄ-TRANS 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 r k o  L i n d q v i s t  T m i

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, H aarajoki

PIENT ALONR AKEN N US LÄHIN - OK-ta lo n  sisä- j a  u lk o työ t  
- ve d e n eristyk set  

- la a to itu k se t  
- san eerau s

040 512 5001

Järvenpään 040536 8000

^  LUKKO OY
Alhotie 14, Keskuskatu 12, Mäntsälä 
Järvenpää puh 020 743 7567 
puh 020 743 7560 ark 9-17, la suljettu 
ark 8-17, la 10-14VALTUUTETTUwww.jarvenpaanlukko.fi

/ ^ \Koski kello Oyonsbo k ellokoski 

puh. (09) 284 570
Kello- ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden erikoisliike 

Luotamme laatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhm ässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
www. sinituuliryhmis. com 
sinituuli @ sinituuliryhmis .com

L ä ä k ä r i p a l v e l u n

S U O L A H U O N E
Keskustie 4 B, Mäntsälä 
Puh. 040 591 4050
* hengityselinten sairauksiin
* erilaisiin ihottumiin

Lisäksi hengitysalueen avaavaa ja aktivoivaa 
hierontaa / Eva Saari

JÄ R V EN PÄ Ä N  Y K SIT Y ISL Ä Ä K Ä R IT  OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 S2S

Avoinna 
Puh.tunti

ma - pe 
ma - pe

klo 8.00 -16.00 
klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Hyvää Oloa
www.minjatuominen.fi

Tmilänsiä Ideoita...

Järven p ään

pjg KUKKATALO
Alhotie 6, 0 4 4 3 0  Järvenpää. 09 -2797070 . Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

K ellokosken K ukka

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

Painotyöt • Väri/mv kopiot • Julisteet • Rakennuspiirustuskopiot • 
Cad-tulostukset myös väreissä • Muovitarrat • Omakustannekirjat

D I G I T A A L I P A I N O  
Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

Puh. 0207 432 282 - digipaino@x-print.fi
www.x-print.fi

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CH IROPRACTIC)

PAA-, NISKA- JA HARTIASARYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, ooioo Hki, p. (09) 622 1810

T:mi Mira Tula

f
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta i k
* Hot Stone -hieronta ÄJ[ 
Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946

\l//

Herm.óratahierontaa 
JB Re'kiho(to«

■ §■ £ Intialaista pääkierontaa

Pauliina Paasi la
O H O -T ^ O ^ S^

Pihlajatie 2 , 04480 Haarajoki www.lepotila.met

040 531 6681 / Satu 
Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

Asemakatu 4,
MftTtlRI-MffPAMIO Järvenpää

#| -  Puh* (°9) 279 3550 
UK0 Avoinna: 

Ma-to 9-18 
Pe 9-19 
La 8-14
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