
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998, jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet.
Hi

Lämmin kiitos kaikille kylän taideharrastajien 
yhteisnäyttelyyn osallistuneille

-  Kirjoittajapiiri esittäytyy
-  Kyläsuunnitelma lehden liitteenä



Vuosisata haaveita -  Kabaree oli yleisömenestys

Kabareemme pyrkimyksenä oli peilata sadan vuoden haaveita, tarjota elämyksiä, silmäniloa ja 
korvaan tarttuvia rytmejä, joita seuraavalla viikollakin mielikseen muistelee ja hyräilee. 

Kyyneleetkin olisivat hyvästä -  joka päivä tulisi vähän nauraa ja hieman itkeä, että tunteet liikku
vat. Itkun tehtävähän on keventää, helpottaa ja antaa tilaa elämänilolle. 

Tunnuslauseemme on Kellä ei ole rohkeutta haaveilla, ei myöskään ole
voimaa taistella.

Ohkolan Nuorisoseuran 100 - vuotis juhlavuosi oli työtä, toimintaa ja  juhlaa !
Suurkiitos kaikille tavalla jos toisellakin mukana menossa olleille.
Tästä on hyvä jatkaa uudelle vuosituhannelle. Johtokunta

Olen niin iloinen siitä, että synnyin kauan sitten, Ohkolan koulun
tarpeeksi kauan. koulutoimikunta kiittää kaikkia
Sain viettää ihanan juhlapäivän kanssanne. yhteismyyjäisiin lahjoitetuista
Kiittäen Mikko Veli ’’Kameli” Nieminen tavaroista, KIITOS !

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2000. Aineisto toimitettava ilmestymislcuukauden 5. päivään mennessä lehden laatijoille 
Lehden toimituksesta vastaa kylänyhdistyksien Kylälehtitoimikunta 

Eija Hynninen (019) 6889 055, Irene Saalamo (019) 6889 085, Tarja Tallberg (019) 6889 335 
Lehden taitto: Kylälehtitoimikunta 

Kirjoituspiirin osalta taitto Tart Oy, Mäntsälä 
Painotyö Sumiloffset, Pukkila.
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KYLÄSANOMAT TAMMIKUU 2000
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PÄÄKIRJOITUS
Sain ilon ja kunnian kirjoittaa kyläsanomien vuoden 20 00  ensimmäisen numeron 
pääkirjoituksen. Syy on se, että syksyllä vedin kirjoittajapiiriä, joka esittäytyy tässä numerossa. 
Nöyränä totean, että tuolla kurssilla opettaja sai taatusti enemmän kuin kurssilaiset.
Sain tutustua aivan ihaniin ja luoviin ihmisiin. Joukkomme oli piskuinen - ehkä siksi 
viihdyimmekin niin hyvin yhdessä. Meillä oli niin mukavaa, että kokoonnumme nyt alku
vuodesta vielä ainakin pari kertaa, vaikka Kansalaisopiston määrärahat on käytetty ja 
kurssi loppunut. Esittäydymme kyläsanomien sivuilla siksi, että haluamme innostaa 
muitakin uusiin harrastuksiin.
Tilaisuuksia tällä kylällä riittää. Itse uutena ohkolalaisena mietin pitkään, ennen kuin 
uskaltauduin mukaan kylän rientoihin. Turhaan pelkäsin! M inut otettiin aivan ihanasti 
mukaan kylätoimintaan. Olenkin vakaasti sitä mieltä, että ihminen on paljon yksinäisempi 
suuressa kaupungissa kuin tällä kylällä. Koska Mäntsälä on muuttovoittokunta saattaa 
tätäkin julkaisua lukea joku, joka on vasta tänne muuttanut. Mukaan vain kylän yhteisiin 
harrastuksiin!
Minulle oli suorastaan mahtava elämys huomata, kuinka eri tavalla luovat ihmiset samasta 
aihepiiristä kirjoittavat. Omista lähtökohdistaan luonnollisesti. O li Hynnisen Eija, jonka ei 
koskaan ole tarvinnut repiä itseään irti juuriltaan. Suurperheen äiti, joka ei pysty peittämään 
pikkutyttöä itsessään ja joka kirjoittaa koskettavasti ja ihmisläheisesti. O li Väreen Virpi, 
pienen Helena-vauvan äiti. Tulisielu, joka pystyy terävästi viipaloimaan ajatuksensa sattuvaksi 
analyysiksi. O li Pirjolan Vesa, perusjuurevia ohkolalaisia hänkin. Vesan toivoisin joskus 
kirjoittavan sukukronikan, niin elävästi hän kuvaili miten Pirjo ja Hemmi aikojen alussa 
Ohkolaan saapuivat. O li Virtasen Anja, monenlaisissa elämänkokemuksissa kristalloitunut 
näkijä. Teksti aina osuvaa -  kuin runoa. Siinä meidän pieni joukkomme. Kirjoittajapiiri on 
loppunut, enkä tiedä tuleeko koskaan toista.
Harrastuksista tällä kylällä ei kuitenkaan ole pulaa. Tässä lehdessä kerrotaan lähiajan 
tapahtumista. Mukaan vain - harrastuksista saa uutta voimaa kestää harmaa arki.

Ulla Hakanen



KIRJOITTAJANA EIJA HYNNINEN

xsS-- ~^ r - ^ r -

Elämäni Nuorisoseura
Kerron tässä asioita fiilispohja lta. Siitä  miten nuorisoseurassa mukana oleminen on vaikuttanut 
elämääni. W illiam  Wardin sanat kätkevät sisällensä sen, mitä olen kokenut vahvasti:

"Jos imartelet minua, en ehkä usko sinua.
Jos moitit minua, en ehkä pidä sinusta.
Jos et ole tietääksesi minusta, en ehkä anna sinulle anteeksi.
Jos rohkaiset minua, en unohda sinua."

Lapsena koettua
Kun viisivuotiaana 60-luvun loppupuolella istuin Öljymäen kesäteatterin katsomossa isän ollessa 
järjestysmiehenä ja äidin puuhatessa puffetissa koin ensimmäiset nuorisoseura-atteen hivelyt 
sisä llän i. Sie llä oli mukava olla. Elävästi muistan kohtauksen, kun nuori mies pyydysti perhosia 
haaviin. Löysin sen haavin Öljymäen aitasta viime kesänä ajan patinoimana. Vielä parina seuraa
vanakin vuonna istuin teatterin katsomossa lähes joka esityksen ajan. Sitten tuli tv:n esiinm arssi 
ja nuorisoseuratoiminta nukahti, kunnes heräsi ruususen unestaan v .1979. O lin mukana nuorena 
tyttönä näytelmissä. Kotikylä ja ikätoverit tulivat tutuiksi. Harjoitusten jälkeen saatoimme kotiin 
toinen toisiamme edestakaisin kylän raittia pyöräillen.

Kerho-ohjaajaksi
17-vuotiaana aloitin lasten musiikkiliikuntakerhon ohjaamisen. Sen myötä pääsin monenlaisiin 
koulutus tapahtumiin. Koulutus oli järjestökoulutusta, le iri- ja retkeilytoimintaa, musiikkiliikuntaa, 
didaktiikkaa sekä tietoa lapsen kehityksen vaiheista. Paikka johtokunnassa avarsi v isio ita  
järjestötoimintaan kokonaisuutena. Näihin aikoihinhan tehtiin kylämme N S-ta lo lla  mittavaa 
peruskorjaustyötä. Itse olin johtokunnassa ajamassa lähinnä lasten ja nuorten toimintamahdolli
suuksien parantamista kylällämme. Sisareni Annen ja Pirttiniemen Katin kanssa jouduimme oikein 
taistelemaan, jotta saimme pitää kerhoja, kun seuran lähes kaikki muu panostus kohdistui rakenta
miseen. Tanssip iire issä oli tuolloin mukana y li 60  lasta. Kysyimme kenelle taloa kunnostetaan, jos 
lasten toimintaan ei satsata? Jossakin vaiheessa jouduimme kyllä kerhot siirtämään koululle, kun 
talosta puuttui päätyseinä ja pakkanen paukkui. Lasten ryhmien kanssa olimme mukana mm. 
Nuorisoseurajärjestön 1 OO-vuotisjuhlilla, maakuntajuhlilla, Sepän soitoissa. Teimme teatteri retkiä 
ja osallistuimme useille kesäleireille.
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Kerho-ohjaajana ensimmäisen lapsiryhmän kanssa. Kuvassa M inni Vainio, Eijan sylissä  
Essi Eerola, Minttu Vainio, Sami Koskinen, Janne Eerola, Markus ja Tuomas Hannula.



Tanssien maailmalle
Kansantanssiharrastuksen vallatessa alaa elämässäni viikoittaisten harjoitusten ja kotiseudulla 
esiintymisten lisäksi mahtava kokemus on ollut ulkomaan festarit: Nordlek Holstebroossa Tanskassa 
v. 1978, Nordlek Göteborgissa v. 1981. Göteborgissa tapasin nuorisoseuraihmeen Pukkilasta eli 
mieheni Jussin. Veljeni Jukka innostui kansantassista Ohkolan ryhmässä niin, että kaverinsa Tapio 
Antikaisen kanssa lähtivät mukaan Uusmaalaisista nuorista koottuun ryhmään Kopposeen. Kopponen 
kiersi maailmaa paljon ja minäkin pääsin mukaan Keski-Euroopan kiertueelle Saksaan, Ranskaan, 
Belgiaan, Hollantiin, Tanskaan ja Ruotsiin.

Harrastus ja ammatinvalinta
Näiden kokemusten myötä sain kutsun Kalevan Nuorten kansainväliselle Repukkaleirille Saarijärvelle 
Uudenmaan le irikylän kyläpäälliköksi. Leiri oli jaettu 5 leirikylään, jokaisessa kylässä asui 250 
lasta. Tämä oli vaativa, mutta antoisa toimeksianto. Leiri kokemuksineen sattui aikaan, jolloin 
mietinnön alla oli ammatinvalinta. Pääsykokeiden perusteella oli ovet avoimet sekä Suomen Nuoriso- 
opistoon Paukkulaan Mikkelissä, että lääkintävoimistelija jaostoon Tampereelle. Mietinnön tuloksena 
valitsin Tampereen, koska ajattelin, että nuorisotyötä voi harrastaakin, mutta fysioterapiaa ei. Jussi 
valitsi M ikkelin. N iin . Naim isissahan tämän nuorisoseuran kanssa ollaan. Jussi on Paukkulasta 
valmistumisensa jälkeen ollut nuorisoseurajärjestön palveluksessa. Voi miten paljon oli hyötyä 
opiskeluaikana nuorisoseuraharrastuksesta. Ohjausharjoitukset, esiintymistaito, lapsen motorinen 
kehitys kaikki tuo käytännön kokemus oli suureksi avuksi. Pääsykokeissa harrastuneisuudesta irtosi 
yksi lisäpiste.

Kuukausi Neuvostoliitossa
Ehkä elämäni vaikuttavin kulttuurikeikka ajoittuu vuoteen 1986. Tällöin olin kolmen ohkolalaisnuoren 
kanssa nuorisoseurojen edustajina Neuvostoliitossa A rte k-le irillä . Le iri kesti kuukauden ia oli 
Mustanmeren rannalla lähellä Jaltaa. Leirillä  oli 60  0 0 0  le irilä istä 48  eri maasta. Leiripaikka oli 
pääevakuointi paikka Tsernobilin ydinvoimalaonnettomuusalueen lapsille ja nuorille. Leirin aikana 
tuon onnettomuuden uhrit olivatkin kavereitani. Onnettomuus oli enemmän kuin uutisten kertoma 
katastrofi muiden joukossa.

Nuorisoseura jja perhe
Kun häitämme juhlittiin vuonna 1998 on mieleeni jäänyt se 
mahtava ohjelmapanos, jo lla  nuorisoseura kaverit osa l
listuivat suureen juhlaamme. Sukupolvien nuorisoseura pe
rinteestä muistutuksena olen sukukalleutena säilyttänyt iso
vanhempieni nuorisoseuralta saamaa häälahjaa Arabian 
astiastoa. Tä llä isista  asioista syntyy juuret syvälle omaan 
maaperään.

Sitten alkoi uusi kausi elämässä - omat lapset. Kaikki he ovat 
imeneet nuorisoseura-aatetta jo äidin maidossa, niin kuin 
minäkin olen tehnyt. Seuran jäseniä he ovat olleet jo ennen 
rist iä is iä . Nyt kun neljän lapsen äitinä olen mukana tässä 
nuorisoseurarumbassa ajattelen asioita hyvin toisella tavalla. Mietin niitä arvoja, joita tälläinen 
järjestö kasvateilleen antaa. Kulttuuriperintöä ja elämänsiteitä. Juurien syntymistä, mukavia muistoja 
lapsuudesta. Olen kokenut paljon hyviä hetkiä tämän harrastuksen myötä. Tuntuu hyvältä, kun 
lapset löytävät harrastuksia nuorisoseurasta. Mielestäni on turvallista edetä elämässä siten, että 
alle kouluikäisenä oma koti on tärkeä jäsen p ihap iiri. A la-aste-ikäisen re v iiri laajenee omaan 
kylään ja lähiympäristöön, sitten onkin hyvä pohja tallustella eteenpäin maailman turuilla. Viimekesän 
kesäteatterikokemukset ja lasten Kalena-festarit Lappeenrannassa loivat hyvää fiilispohjaa sille  
mitä perheenä voi kokea tämän perhejärjestön siip ien suojissa. Ka ikki ne ilot ja surut, pulmat ja 
puuhat joita sisältyy tähän elämäntarinaan, jossa nuorisoseura on ollut vahvasti eteenpäin vievänä 
voimana kiteytti Aino Suhola runokokoelmassaan: "Tärkeintä elämässä on nöyryys ja intohimo. 
Mitä tahansa teetkin, tee se takapuoli savuten. Syöksy siihen suorin vartaloin, kahdella kierteellä. 
Koska vain siten lunastat itsekunnioituksesi. Ja jos kaadut, nouse ylös, pane heftaa polveen ja 
etene taas. Ja jos kaadut aina vaan, ajattele, että ei kukaan kaadu niin komeasti kuin minä. N iin  
komeasti mahalleen ja näköalapaikalle. S illä  autuaita ovat ne, jotka osaavat nauraa itselleen, 
koska heiltä ei tule elämässään hupia puuttumaan.



HAASTATTELIJANA VESA PIRJOLA

Meidän kylän Martta

Martta Suontaus on tullut tutuksi kaikille n iille , jotka ovat nuorisoseuran talossa vierailleet. Martta 
on toiminut talon hoitajana lik i 20 vuotta. On Martta muutakin elämässään ehtinyt. Ja miksei 
ehtisi - menevää sorttia kun on. Kesällä viilettää polkupyörällä ja talvella su ihkii potkukelkalla.

Ikääsi Sinun ei tarvitse kertoa, kerro syntymävuotesi.
M .S. 1922
Missä kävelit ensiaskeleesi?
M S. Asikkalan Tyystjoella Ruotsalaisen järven rannalla.
Paljonko teitä oli sisaruksia?
M S. Yhdeksän lasta, joista v iisi poikaa ja neljä tyttöä. Kaksi on elossa 
minun lisäkseni.
Kuinka ajauduit tänne Ohkolaan?
M S. Veli oli töissä Viitasella ja muutaman vuoden päästä tulin tyttökave
rin i kanssa töihin Eino Rautasuolle.

Työelämäsi lyhyesti?
M .S. Nelisen vuotta Rautasuolla, sitten Carlanderin tehtaassa vierähti 25 vuotta. 
Muovitehtaassa tuli oltua ja sen jälkeen sairaalassa.
Oletko ollut joulupukkina?
M S. Olen, kaksi kertaa.
Jos presidenttiehdokkaina olisivat Tapio Rantanen, Laura Pape-Butler ja Arvo Ikonen,
ketä äänestäisit? Martta mietti tätä kysymystä pitkään, koska hänen mielestään kaikki olisivat
aivan erinomaisia valintoja.
M .S. Jos yksi pitää valita niin sitten Tapio Rantanen.
Jäät ansaitusti vapaalle Nuorisoseuratalon talkkarin hommista. Mitä aiot tehdä tulevaisuudessa? 
M .S. Kotitöitä ja harrastustoimintaa.
Varmasti kaikki lukijat, jotka Martan tuntevat toivottavat kanssani hänelle terveyttä ja iloista 
mieltä matkalla kohti satavuotissyntymäpäivää.

OHKOLAN NURKILTA VIRPI VÄRE

Mäntsälän muuttovoitto tukkeuttaa Ohkolan?

Kirpeä syysaurinko paistaa. Haavat hohtavat kirkkaan oranssisina ja tummanviininpunai- 
sina havumetsikköä vasten. Syyskyntöjä ajavan tra kto rin  ääni kuuluu naapurin pelloilta. 
Soratie rahisee jalkojen alla. Punamullattu maalaistalo aittoineen nököttää peltojen keskellä. 
Moottoritien kumina kuuluu vaimeana taustalla. Yhteydet maailmalle ovat nopeutuneet uuden 
nelikaistatien myötä. Katoaako syksyinen m aalaisidylli ensi vuosituhannella Ohkolasta?

Itse muutin Ohkolan laitamille eli Arolaan kolme vuotta sitten. Halusimme mieheni kanssa Helsingistä 
maaseudun rauhaan. Tähän asti olemme nauttineet maaseudusta. Läheltä kulkeva nelostie ei ole 
meitä häirinnyt eikä sen muuttuminen nelikaistaiseksi juuri vaikuta elämäämme. Vai vaikuttaako 
sittenkin?
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Uuden, nopean tien m/ötä yhteys Helsingistä seudullemme on nopeutunut ratkaisevasti. Jos ei 
ajallisesti niin ainakin ihmisten mielikuvissa -  Mäntsälä on lähempänä kuin luuletkaan! Eteläinen 
Mäntsälä rajoittuu Tuusulaan ja Järvenpäähän. Nämä kunnat ovatkin jo pääkaupunkiseutua. 
Ohkolan nurkilta on Mäntsälän keskustaan vajaat parikymmentä kilometriä. Kellokoskelle alle 
kymmenen ja Järvenpäähänkin vain 15 kilometriä. Minun mielestä Mäntsälä on edelleenkin kaukana, 
mutta pääkaupunkiseutu lähellä!

Kun ihmisten mielikuvissa Helsinkiä lähellä oleva Mäntsälä alkaa kiinnostamaan asuinpaikkana, 
ihmiset ryhtyvät selvittämään mihin päin kuntaa kannattaa asettua asumaan. Kartasta katsottuna 
parasta seutua on eteläinen kunnan osa, niin sanottu rajaseutu. Sieltä ajaa Hesaan puolessa 
tunnissa, joten muutetaanpa Ohkolan seudulle!

Mitä maalaiskylä tarjoaa?

Ohkolassa on kaunis maalainen kulttuurimaisema kumpuilevine peltoineen. Soratie kiemurtelee 
peltojen keskellä. Keskellä kylää on kauppa ja koulu. Arolassa on toinen koulu. Kunnan palvelut 
ovat vajaan kahdenkymmenen kilometrin päässä kirko lla . Lähimmät ei-kunnalliset kunnolliset 
palvelut ovat Järvenpäässä. Lähitaajamassa Kellokoskella on pari kauppaa, posti, apteekki ja 
pankki sekä kampaamoja. Jos ja kun seudun väkimäärä kasvaa ennustetulla tavalla, palvelujen 
kysyntä lisääntyy. Minne kysytyt palvelut sijoittuisivat?

Luontaisesti uudet palvelut pitäisi keskittää Kanta-Ohkolaan, mutta onko siellä tiloja? Uudet asukkaat 
haluavat asua moottoritien lähellä, joten paineet Arolaa kohtaa kasvavat. Kellokosken rajalle on 
rakennuttu tiiv is Hyökännummen asutusalue. Mitä tuumaavat sen seudun asukkaat, jos tulevat uudet 
palvelut menevätkin kyläkeskukseen tai Arolaan?

Muuttovoitto parantaa kunnan imagoa

Olen varma, että kunnan hallinnossa ollaan tyytyväisiä -  onhan Mäntsälä muuttovoittokunta. 
Ihmisten mielikuvissa kasvukeskukset ja muuttovoittokunnat houkuttelevat. Jo nyt on nähtävissä, että 
kiusaus ohjata muuttajat eteläiseen Mäntsälään ovat suuret. Sie llä  sijaitsee paljon peltoja, joita 
on helppo kaavoittaa tonttimaaksi -  jos paikallisten isäntien kanssa päästään sopimukseen maiden 
myymisestä. Moottoritien molemmin puolin sijaitsevat peltoaukeat on helppo kaavoittaa t iiv iik s i 
lähiöksi. Pienille - noin 500  neliön tonteille kunnallistekniikka voidaan rakentaa alemmin kustannuksin 
tonttia kohden kuin suurille  tonteille.

Terveydenhuollon järjestämisen seudulle on myös kimurantti kysymys. Itse pienen lapsen äitinä 
tiedän, että neuvolaan, terveyskeskukseen ja hammaslääkäriin on pitkä matka. Jos rajaseudun väki 
tuplaantuu, eikö Ohkolan seudulle kannattaisi perustaa terveydenhuollon sivupiste lapsiperheiden 
houkuttelemiseksi?

Maanviljelijöiden keskuudessa mietitään tällä hetkellä paljon tulevaisuutta. Suomen EU:hun liittyminen 
on laskenut erityisesti pienten tilojen kannattavuutta. Houkutus myydä maitaan kunnalle on suuri. 
Myynnillä saataisiin lisäansioita joko investointeihin tai lainojen lyhentämiseen. Ka ikki v ilje lijä t 
eivät ole ainakaan helposti taivuteltavissa tiluksien myyntiin. Voin hyvin kuvitella, että sukutilaansa 
viljelevä ja Ohkolassa tai Arolassa koko ikänsä asunut vilje lijä  ei hevin luovu maistaan suurellakaan 
rahalla. Perinteet velvoittavat ja niitä halutaan jatkaa tuleville polville.

Jos Mäntsälän kunta kaavoittaa uusia tontteja Ohkolan seudulle ilman lupauksia paremmista 
palveluista, ryhdyn vakavasti harkitsemaan uuden kansalaisliikkeen perustamista. Koko rajaseutu 
- Ohkola, Arola ja Jokelanseutu - voisivat liittyä Tuusulaan! Kellokoskella on valmiina terveyspalvelut, 
ala- ja yläaste, pankki, posti, kauppoja, kampaamo, parturi, hieroja, k io sk i, apteekki ja niin 
edelleen. Koko tämä palvelupaketti alle kymmenen kilometrin päässä! S iis  liittykäämme vanhaan 
kulttuuri- ja sivistyskunta Tuusulaan!
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VIRPI VÄRE
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Mäntsälä mielessäin

Laulu on lähes kaikkien yli kolmekymppisten suomalaisten tiedossa. Lyhyen musiikkiuran tehnyt 
Kake Singers levytti 70-luvulla helposti tarttuvia melodioita idioottivarmoilla, mieleen tarttuvilla 
sanoituksilla. Yksi näistä älynväläyksistä oli Mäntsälä mielessäin.

Myönnettävä on, että kun pitkän haun jälkeen Arolasta löytyi sopiva talo ostettavaksi, mieli 
vastusti kaupantekoa. Talo sija its i Mäntsälässä eikä Tuusulassa, vaikka osoite oli Kellokoski. 
Oikeastaan en tiennyt Mäntsälästä muuta kuin maatalousoppilaitoksen Saarelta ja keskustan 
ankean ilmeen, jota joskus linja-auton ikkunasta olin katsellut. A jatuksissani oli laulun sanat: 
Mäntsälään joudutaan, ei haluta. Niin kävi minullekin.

...kun mä lähden Lahteen, joudun Mäntsälään...

Laulun perussanoma on se, että tekee mitä vaan, niin kaikki päättyy hyvin, mutta kun lähtee Lahteen, 
joutuu aina Mäntsälään. Mahtaa se Mäntsälä olla mahtava paikka, kun sinne aina jumiudutaan 
matkalla pohjoiseen, voisi sanoituksen pohjalta myös ajatella. Tosi asia on, että Mäntsälä on ollut ja on 
yhä - moottoritiestä huolimatta -  ohikulkupaikka. Valtakunnan pääväylä kulkee kunnan läpi, joten 
ohikulkijoita riittää. Mäntsälä on liian lähellä stadia, ollakseen päätepiste matkanteolle. Kunta on myös 
liian kaukana, ollakseen pääkaupunkiseutua.

..mitä Mäntsälällä tehdään, kuka kertois sen? Kuka Mäntsälästä hyötyy, minä ymmärrä en.

Mäntsälä on ollut maatalousvaltainen kirkonkylä keskellä Uuttamaata. Nykyisessä maatalousvastai- 
sessa ilmapiirissä maalaispitäjän hyötyä ei nähdä. Mäntsälästä hyödyttäisiin, jos täällä olisi teollisuutta. 
Esimerkiksi Järvenpäässä sijaitseva Valmetin tehdas voisi yhtä hyvin olla Mäntsälässä. Tai ei sittenkään. 
Täällä ei ole rautatietä, jota teollisuus tarvitsee kuljetuksiin. Moottoritie yksin ei auta tähän ongel
maan. Kyllä se oikorata Lahteen on saatava, jotta Mäntsälästä olisi hyötyä edes jollekin! Mutta silloinkin 
ollaan matkalla Lahteen, ja joudutaan Mäntsälään.

Kunnanisät ovat mieltäneet, että vanha Mäntsälä-ralli kummittelee edelleenkin suomalaisten mielissä. 
Kunta on alkanut mainostaa itseään kartanopitäjänä. Se onkin hyvä idea. Vanhat, komeat kartanomiljööt 
viljavainioiden keskellä houkuttelevat matkailijoita ja ehkä uudisasukkaita muualtakin kuin Uudeltamaalta.

No, onko Mäntsälässä tylsää, kyllä varmaan on...

Satunnaisen ohikulkijan silm in kirkonkylä on tylsä. Linja-autoaseman seutu o lisi mitä parhainta 
imagomarkkinointia kunnalle, mutta asemanseutu on mitäänsanomaton. Samoin keskustan pääväylä. 
Keskustielle voisi rakentaa uudet jalkakäytävät kiveyksin koristeltuna. Ilmettä pehmennettäisiin viheristutuk- 
silla . Viimeinen silaus luotaisiin huolellisesti suunnitellulla valaistuksella. Valaistussponsori löytyisi 
varmasti kunnassa sijaitsevasta lampputehtaasta. Milloin keskustaan on viimeksi tehty yleissuunnitelma? 
Onko kunnanpuutarhurilta kysytty näkemystä asiaan?

...kuka Mäntsälästä tykkää, minä ymmärrä en...

Koska Mäntsälä on muuttovoittokunta, aika moni on alkanut pitää siitä! Kaikesta negatiivisesta imagosta 
huolimatta kansaa muuttaa Mäntsälään. Mutta minne ne Mäntsälässä muuttaa? Ei ainakaan keskustaan! 
Uudisasukkaat haluavat eteläiselle Ohkolan seudulle! Sehän on melkein pääkaupunkiseutua: Postinumero 
tulee Tuusulasta ja puhelimensuunta Hesasta. Vielä kun saadaan oikorata Lahteen ja Haarajoelle seisake, 
niin rajaseudun asukkaat voivat yhtyä Kake Singersin lauluun: "Kuka Mäntsälää nyt kaipais, minä 
kaipaa en."
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Miten Mäntsälästä päästäis, kuka kertois sen?

Kolmen mäntsälävuoden jälkeen alan tottua ajatukseen, että asun Mäntsälässä. Kunnan terveyspalvelut 
haen kirkolta, mutta muuta asiaa sinne ei ole. Kaikki muu haetaan Järvenpäästä, Kellokoskelta tai 
Haarajoelta. Välillä ajatuksissa on ollut laulun sanat "Miten Mäntsälästä päästäis, kuka kertois sen?" 
Nyttemmin lauluun suhtautuu huumorilla, mutta mielestäni laulu on alentanut kunnan imagoa. Muistakin 
kunnista on tehty vastaavanlaisia lauluja, mutta ne eivät ole iskostuneet kansan mieliin yhtä hyvin kuin 
Mäntsälä. Lähes jokainen suomalainen ajaa joskus nelostietä etelään ja joutuu Mäntsälään. Tällöin 
viimeistään muistaa laulun sanat. Kukapa aktiivisesti muistaa Juicen väännökset hau, hau Hauhosta tai 
Ilomantsista? Entäpä bluesin soittaminen Pieksämäen asemalla? Mutta jospa Suomen seuraava presidentti 
olisikin syntynyt Mäntsälässä, niin kunnan imago muuttuisi kertaheitolla. Mihin suuntaan? Sen voi 
jokainen mäntsäläläinen pohtia mielessään.

Suhteellisia totuuksia HAASTATTELIJANA ANJA VIRTANEN “ sl

Mäntsälän sivistystoimen johtaja Pekka Tikka vastaili pikkujoulujen aikaan kysymyksiin 
ja toivoi, ettei vastauksia luettaisi kovin tosikkomaisesti vaan pilke silmäkulmassa.

Kannattaako sponsorointi? Perustuu hyväntekeväisyyteen, mutta on mainosta.
Tikka: Kannattaa, jos se sopii eettisesti omaan toimintaan.
Mitä mieltä sodista? 1900-luvulla sodissa on kuollut 30 milj. sotilasta.
Tikka: Eihän sotaa juuri haluta. Kaikki haluavat vain mieleisensä rauhan.
Mielipide presidentinvaaleista? 55% maapallon väestöstä pääsee valitsemaan vaaleilla 
johtajia maalleen.
Onhan se hienoa, että pääsee valitsemaan presidentin kansanvaalilla. Mutta ketkä 
käyttävätkään todellista valtaa?
Mielipide tupakkaoikeudenkäynneistä? Tupakkaan kuolee vuosittain 3 m ilj. ihmistä.
Tikka: Tupakoivat kuvitelevat, etteivät he tiedä, että tupakasta aiheutuu keuhkosyöpää. 
Tupakkateollisuuden edustoja! kuvitelevat, että ihmiset tietävät mitä tekevät.

Massatuhot? Tuhopoltot? Tällä vuosisadalla on kuollut 
4,1 miljardia ihmistä, heistä 170 miljoonaa ihmisten 
aiheuttamissa massatuhoissa.
Tikka: Kehitys jatkuu ennallaan.
Elämän tärkein totuus? Ihmiset ilmestyvät toistensa elämään 
määrätystä syystä?
Tikka: Eivät ilmesty, kuvitelevat vain! Totuus on suhteellista. 
Se fiksuin kaveri? Voiko rikollinen olla fiksu?
Tikka: Rikollisuus ei määräydy älykkyysosamäärän mukaan. 
Fiksuimmat ihmiset saavat aikaan suurimmat tuhot.
Miten kesyttää kulutus? Kyseenalaista entinen.
Tikka: Ei mitenkään. Liian harva kyseenalaistaa.

Kiitos Pekka Tikalle vastauksista 
- mietittäisiinkö jokainen omalta osaltamme?
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Ohkolan Okan talvitapahtumia

Okan sarjahiihtojen ennakkoon ilmoitettu kilpailu su 
30.1 peruutetaan valaistun ladun sähköistämistöiden 
vuoksi. Muut kilpailut pidetään ennakkoon ilmoitettuina 
päivinä 6.2 ja 20.2 (Mestaruushiihdot), mikäli lunta on 
riittävästi ja pakkasta alle -15. Ladun valmistuttua järjeste
tään sarjahiihdot iltakilpailuna.

Oka järjestää laskettelumatkan Sappeen laskettelu
keskukseen helmikuussa. Tästä tietoa asioiden varmistuttua 
ilmoitustauluilla ja Mäntsälä-lehden seurapalstalla.

Hirvenhiihto sunnuntaina 5.3
Kilpailukeskus Ohkolan Ns talo, matka n. 30km, ilmoittau
tuminen paikan päällä klo 8-10. Lähtö klo 10. 
Osallistumismaksu 50 mk. Yhteyshenkilö Keijo Säijälä 
(019) 6889 023 tai 040 5029 382. Tapahtuma vaatii 
runsaasti talkooväkeä, talkoolaiset voivat ilmoittautua 
Keijolle. Lumivaraus.

Latuprojekti
Valaistu ulkoilureitti valmistuu ennakkotiedoista poiketen 
jo tälle talvelle. Työtä tämä suuri talkoo urakka on vaatinut 
paljon, mutta nyt valmistuminen on jo hyvin lähellä. 
Viimeisenä vaiheena ladun sähköistystyöt, tolpatkin on jo 
pystytetty ja urakkaa jatketaan lähipäivinä. Avajaiset ovat 
hyvinkin lähellä ja niistä tiedotetaan päivämäärän varmis
tuttua.

Valaistun pururadan valmistuminen edistyy
Teksti Sirpa Matero

Tammikuun 15. saapui Nuorisoseuran talon pihamaalle 
pieni joukko kylän miehiä pylväiden pystytystalkoisiin. 
Jokelasta paikalle oli tilattu traktoriurakoitsija Kalevi 
Välimäki. Kauniin aurinkoisessa säässä ensimmäinen 
pylväs nousi pystyyn helpohkosti pellolle. Metsään 
siirryttäessä maasto muuttui, paikoitellen kalliota ja 
toisinaan vesimärkää suota löytyi kohdalta, jonne pylväs 
tulisi sijoittumaan.
1,5 kilometrin matkalle oli laskettu tarvittavan 40 valaisin- 

pylvästä. Jussi Luhtamäki, Keijo Säijälä ja Juhani Vasko 
mittasivat tarkemmat paikat pylväille ja porasivat 
kiviporalla kaihoon kolot juuritapeille, joihin pylväiden 
vinotuet kiinnitettiin. Kaikkiaan kolme pylvästä vaati 
kallioporauksen ennen pystytystä. Oksasahaa käyteltiin 
samanaikaisesti, jotta saataisiin tilaa myöhemmin 
vedettävälle sähköjohdolle.
Koneen kaivettua kuopan, nousi pylväs pystyyn koneen 

kauhaan kiinnitettyjen pihtien avulla. Juha Halme varmisti 
luotisuoran avulla, ettei pylväs jäisi vinoon, minkä jälkeen 
hän Jukka Materon kanssa lapioi lisämaata pylvään 
tukemiseksi. Loput maat Välimäki siirsi koneen kauhalla 
pylvään juurelle. Paikoitellen lapiomiehillä oli vaikeuksia 
kivien löytämisessä, kun pehmeä suo vaati pylvään 
tukemista muita enemmän.
Pitkä, noin puoli viiteen kestänyt talkoopäivä keskeytyi 
vain hetkeksi, kun miehet kävivät kotonaan syömässä. 
Pakkasen kiristyessä iltapäivällä tarjoili Jussi Luhtamäki 
talkooporukalle pullakahvit. Kahvia juodessa oli hyvä

ihastella Ohkolan maastossa verraten jyrkkälaskuista 
mäkeä.
Sunnuntaina samainen urakka jatkui pienemmällä mies

porukalla ja iltapäivällä voitiin todeta pystytyksen alku- 
epäilyistä huolimatta sittenkin valmistuneen yhden viikon
lopun aikana.

Tienpuolikävely
Perinteiseen tapaan Marianpäivänä su 26.3 klo 10-14 
yhteistyössä nuorisoseuran kanssa.

Uutisia Hyökännummelta

Hyökännummen kerhotalossa
Tasalantie 2, 04500 KELLOKOSKI 
Puh. (09) 2791 559

Perhekerhojen avoimet jumalanpalvelus-ja toimintahetket 
keväällä 2000
Keskiviikkoisin 9.2, 8.3, 12.4 ja 10.5 klo 10 -  11.30

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12

Perhekerho keskiviikkoisin klo 10-11.30

Junnuhyökkis torstaisin 16.30-18

Srk:n päiväkerhot ja muskarit alle kouluikäisille. 
Lisätietoja Mäntsälän srk:n lapsityönohjaajilta 
(019) 6881 833 tai (019) 6881 291

Saviahon päiväkodilla kokoontuu musiikkiliikuntakerho 
4-6vuotiaille. Ohjaajana Jukka Saari. Järj. Ohkolan 
nuorisoseura ja Mäntsälän kansalaisopisto

Kylälehtitoimikunta toivoo, että 
Hyökännummelta löytyisi henkilö mukaan 
tätä lehteä tekemään. Mielipidekirjoituksia 
otetaan mielellään vastaan.

Mäntsälän Tekojään Yleisöluisteluajat
Keskiviikkona klo 17.00 -  18.00
Lauantaina klo 09.30 -  11.00
Sunnuntaina klo 17.00 -  18.30
Arkipäivinä klo 17.00 asti mikäli koulut eivät käytä 
jäätä tai kenttämestari ei sitä muusta syystä kiellä. 
Kypärän käyttöä suositellaan etenkin iltapäivä ajoilla, 
jolloin mailan ja kiekon käyttö on sallittua.
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Ohkolan nuorisoseuran toimintaa Diakoniapiirin toimintaa

Avointenovien ilta seuratalolla pe 11.2.2000 
klo 18.30-21.
Ilta on suunnattu 4-6 luokan oppilaille. Tulkaa mukaan 
pelaamaan, kokkaamaan ja jutskaamaan. Puffetti.
Terveisin Jarmo ja Arja
Ps. Toivomme vanhempia valvontatehtäviin, jotta voisim
me järjestää avoimia ovia useammin perjantai-iltaisin. 
Yhteydenottoja odottelevat Jarmo Kataja 
040 766 4539 ja Arja Pitkänen (019) 6889 289

Laskiaisrieha Öljymäellä karkauspäivänä 
ti 29.2 klo 18.30
Mäenlaskua ja muuta mukavaa keliolosuhteista riippuen. 
Seuraa ilmoitustaulua ja paikallislehtien seurapalstoja.

Öljymäen kesäteatterissa nähdään ensi kesänä William 
Shakespearen Kesäyön U n i. Harjoitukset ovat hyvällä 
alulla, mutta joitakin roolihahmoja vielä puuttuu. Lapsia 
tarvitaan lisää keijujen rooleihin jne. Keijuharjoitukset 
alkavat kevättalvella. Näytelmää ohjaa Laura Pape-Buttler 
p.(019) 6889 051.
Esitysajat on sovittu seuraavasti.
Ensi-ilta la 10.6 klo 22, su ll.ö.klo 16,
ke 14.6.klo 19.30, su 18.6.klo 19.30, ke 21.6 klo 19.30,
la 24.6 klo 22 (1.juhannuspäivä),
su 25.6 klo 16 (2. juhannuspäivä), ke 28.6 klo 19.30,
la 1.7 klo 22 ja su 2.7.klo 14.
Lippuvaraukset ja tiedustelut 040 766 4539 Jarmo Kataja , 
(019) 6889 055 Eija Hynninen

Kerhotoimintaa
Dancekids ja Dancers harjoittelevat seuratalolla sunnuntai
sin ohjaajana Nina Pirttilahti 050 338 7238

Musiikkiliikuntaa 4-6 vuotiaille Saviahon päiväkodilla 
maanantaisin klo 14-14.45
Tanssiliikuntaa 7-12 vuotiaille Ohkolan koululla maanan
taisin klo 15.15-16.45. Tämä on hyvää perusharjoittelua 
kesäteatterin keijurooleihin.

Kansantansseja aikuisille seuratalolla maanantaisin 
klo 18.30-20.
Ryhmiin mahtuu vielä mukaan. Maanantain 
tanssiryhmiä ohjaa Jukka Saari. Jukka valmistuu 
kansantanssin opettajaksi Oulun konservatoriosta

Ohkolan nuorisoseura on 
mukana ko matkailuhankkeessa

keväällä 20UU.

KULTTUURIMATKAILIJAN 
MÄNTSÄLÄ S. PORNAINEN

Ohkolan Kinkerit to 17.02.2000 klo 18.30 
Ahti Salmisella, Ohkolantie 338

Virsilauluillat:

To 3.2.2000 klo 18.30 Tapio Rantasella, Ohkolan 
Männistössä
To 23.3.2000 klo 18.30 Marjatta ja Mikko Niemisellä, 
Lökööntie 23

Ohkolalaisten Kirkkopyhä Hyvän Paimenen 
sunnuntaina 7.5. klo 10.00 Mäntsälän kirkossa. 
Yhteislähtö Ohkolan seuratalolta klo 9.00.

Ohkolan VPK:n alkuvuoden tapahtumia

Ensiapu 2 alkaen ma 24.1.2000 klo 18.00 
Ilmoittautumiset Essi Eerolalle, puh. 6889 027 
Mukaan mahtuu vielä.

Palonuorten koulutus jatkuu keskiviikkoisin

klo 18.00-19.00 7-10-vuotiaat
klo 19.00-20.00 10-18-vuotiaat

Ohjaajana Piia Varpa ja Mika Rautamäki

Palomiesten kouluttajana jatkaa Pekka Korpi 
Mäntsälän pelastuslaitokselta 
kokoontuminen maanantaisin klo 18.00 
Kaikki kylän miehet ovat tervetulleita.

Bruno on 
virallinen 
joulupässi!
Juuso Hynninen 
seikkaili
Huomenta Suomen 
joulukalenterissa 
kotitilallaan 
Ohkolan
Kortistonkulmalla. 
Ohjelman käsikir
joituksesta vastasi 
Ulla Hakanen.
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Lukijan kynästä

Hengen kulttuuria Ohkolasssa
Teksti: Mökin Muija

Mökin Muija on lehtemme uusi pakinoitsija. Muija elelee mökissään, syrjässä maailman ja kylänkin melskeistä. 
Huonokuntoiset jalat estävät aktiivisen osallistumisen, mutta lukuisten kontaktiensa kautta Muijan korviin kantautuu yhtä ja 
toista kylän elämästä. Vaikka jalat ovatkin heikot, Muijan terävää kieltä ei mikään ole lannistanut...

’’Tämä kylä hyvä kylä läikkyvä kuin lääni” ... tai jotain sinnepäin laulettiin Öljymäellä viime kesänä. Hyvin on hengen 
kulttuuri läikkynytkin tässä kylässä vuosikymmenten saatossa. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen on taas tuotettu 
näytelmiä kaiken kansan iloksi, monenlaisia ja hyviä näytelmiä. Näytelmien syntyprosessi on tosin pysynyt hämärän 
peitossa.

Vuosisata haaveita -kabareen yhteydessä kuului monesta suusta ihailua, kuinka yhdellä kylällä voikin olla näin paljon 
monipuolisia lahjakkuuksia! Totta, lahjakkuutta täältä todellakin löytyy. Joskus jää vain miettimään, että kuinkakohan paljon 
lahjakkuutta jää vielä pimentoon, kun näytelmät ja muut kabareet kokoaa pieni sisäpiiri.

Ensi kesän projekti, Kesäyön unelma, lähtikin käyntiin hyvin yllätyksellisesti; avoimella lehti-ilmoituksella, joka kutsui 
koolle kaikkia asiasta kiinnostuneita. Loistavaa! Ei kai liene tarkoitus pitää teatteritoimintaa ikuisesti sisäpiirin ilona! On 
kaikkien etu, että löydetään piilevätkin lahjakkuudet, nekin, jotka eivät valmiiksi tunne oikeita henkilöitä. Kun vielä opitaan 
huomioimaan paikalle tulevat kiinnostuneet ja panostetaan koko prosessin toimivuuteen, Ohkolasta tulee taas vahva 
näytelmäkylä!

Ei tietystikään riitä, että tarjotaan ohjelmaa, tarvitaan myös yleisöä. Meikäläinen raahautui nuorisoseuran puurojuhlaan 
pitkästä aikaa, kun oli tiedossa, että suvun lapset esiintyvät. Hienoa ohjelmaa ja oikein Kosti ”Komo” Kotirantakin paikalla. 
Mutta kyllä minua hävetti. Yleisö viis veisasi esityksistä, vaan puhua pälpätti, varsinkin Komon ollessa vuorossa. Eivät 
lapset tietenkään istu kuin suolapatsaat, mutta kyllä lapsiltakin jotain käytöstä voi odottaa! Aikuisen tehtävä on lasta ohjata ja 
komentaa! Eikä ole mikään ihme, että lapset melusivat, kun aikuiset antoivat esimerkkiä: aivan liikaa aikuiset siellä 
pulputtivat ohjelmien aikana. Parempi jäädä kotiin, jos ei jaksa asiallisesti seurata. Saa nyt nähdä, uskaltaudunko seuraaviin 
puurojuhliin, en millään viitsisi tulla taas kiukkuisena ja korvat lukossa kotiin.

Ohkolan mottona voisi tänä vuonna olla vaikkapa: entistä parempaa kulttuuritarjontaa, entistä laajemmin voimin, 
entistä paremmalle yleisölle!

Kyläsuunnitelma vihdoinkin jakoon!
Teksti: Eira Andersson

Ehti tässä ja vuosituhatkin vaihtua, ennen kuin kaikkiin talouksiin luvattu kyläsuunnitelma saatiin valmiiksi painosta.
Rahasta tai sen puutteesta tämä viivästys johtui. Saimme kunnan kyläprojektista rahoitusta vain sadalle kappaleelle ja tarve 
oli kolminkertainen. Pidimme kuitenkin kiinni kyläkokouksen päätöksestä, että jakelu ulottuu kaikkiin talouksiin. Nyt emme 
vielä tiedä, millä talkoilla tai tempauksilla lasku maksetaan, mutta emmeköhän me jotain piristävää keksi. Ehdotuksia 
otetaan vastaan.!
Suunnitelma tehtiin kokonaan vapaaehtoisen talkootyön voimalla ja työtuntien yhteismäärä nousi satoihin. Suunnittelutyö 
omalla kylällä yhteiseksi hyödyksi oli toki motivoivaa ja työryhmien yhteishenki hyvä. Mutta mutta... vähemmän mukavaa 
ja motivoivaa oli sitten se kunnan yhteisprojektissa mukanaolo. Projektityön asiantuntemus on Ohkolassa korkealla tasolla ja 
täytyy valitettavasti todeta, että tämän projektin ohjaukselle ei voi kovin korkeita tyylipisteitä antaa. Vaikeutena oli myös 
löytää kokousedustajaa kirkolla pidettäviin tilaisuuksiin. Elina Vuorelle suuret kiitokset yhteyksien hoitamisesta ja erityisesti 
koko suunnitelman viimeistelystä ja puhtaaksikirjoituksesta. Lämpimät kiitokset myös kaikille muille kyläsuunnitelman 
tekijöille!
Entä sitten suunnitelmien toteuttaminen? Kevytliikenneväylän toteutuminen alkanee suunnitelmien mukaan, joten voisimme 
nyt panostaa voimiamme maisemansuojeluun. Uusi rakennuslaki antaa päätösvaltaa paikallistasolle ja tästä tarvitaan tietoa. 
Vanhojen rakennusten ja pihapiirien säilyttäminen kiinnostaa monia ja jokin yhteishanke voisi pienentää kustannuksia. 
Tästäkin tarvitaan tietoa ja keskustelua. Kaavoitusinsinööri Merja Vikman on lupautunut tulemaan seuraavaan 
kyläkokoukseen asiantuntijavieraaksi. Kokous pidetään helmikuussa.
Kyläkaupan säilyminen on ikävä kyllä uhanalainen monestakin syystä. Jokainen ostos, jonka voimme tehdä oman 
kyläkaupan edullisesta valikoimasta, on nyt tarpeen. Ei luovuta toivosta eikä kaupasta!
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Ajatuksia Nuorisoseuratyöstä Ohkolassa
Teksti: Karita Laisi

Ohkolan Nuorisoseuran juhlavuosi päättyi loppiaisena viimeisiin Vuosisata haaveita- Kabareen esityksiin. Samalla juhlittiin 
Arvo Ikosen 45-vuotistaiteilijajuhlaa ja Irma Simolinin vähintäänkin yhtä pitkää harrastajanäyttelijän uraa. Juhlavuosi oli työn, 
toiminnan ja juhlien vuosi. Ohkola ja nuorisoseura saivat vuoden loppua kohti kuljettaessa runsaasti palstatilaa oman 
paikkakunnan ja lähiseutujenkin lehdissä. Satavuotias jaksoi esiintyä ja järjestää tapahtumia vuoden loppuun saakka. Anna- 
Maija Karinkallio kirjoitti Mäntsälän uutisten pääkirjoituksessaan Ohkolan yhteenkuuluvuuden tunteesta ja toimintainnosta, 
ihmetellen mikä pienessä paikassa oikein on... ?
Paras on ehkä vielä jäljellä, sillä viime vuoden aikana tehty työ kantaa hedelmää tänä ja tulevina vuosina. Kylän toiminnallinen 
keskus seurataloja kesäaikaan Öljymäki, tulivat tutuiksi niin uusille Ohkolalaisille kuin muillekin lähiseutujen asukkaille. 
Uudet ja vanhat kyläläiset tapasivat, syntyi ystävyyssuhteita, ideoita ja innostusta uusien asioiden tekemiseen.
Kynnys lähteä mukaan tekemään tai katsomaan madaltui.

Nuorisoseuran syvempi tarkastelu kertoo myös olemassa olevista epäkohdista. Virkeästä seurasta ei ollut tietoakaan, kun oli 
aika päättää tulevan vuoden toiminnasta syyskokouksessa 30.11.1999. Paikalle saapui vain muutama ihminen. Nuorisoseura 
tarvitsee innokkaita ihmisiä harrastamaan ja osallistumaan, mutta myös hoitamaan järjestövelvoitteet ja kantamaan vastuuta. 
Kaikista tehtävistä johtokuntatyöskentely on selvästi vähiten kiinnostavin. Kuvitellaan, että johtokunta on muiden 
harrasteryhmien palvelija, tylsä byrokraattinen elin, joka työkseen markkinoi, suunnittelee, rahastaa, myy, siivoaa, järjestää ja 
vielä lukee ’’kentän” ajatukset. Sanomiset ’’nuorisoseuran tehtävä on...” tai ’’miksei nuorisoseura tee...” nostaa esiin 
kysymyksen, mikä on nuorisoseura? Se on me jäsenet, ja toiminta on aktiivisten jäsenten näköistä toimintaa. Anna-Maija 
Karinlcallion kysymykseen voi vastata: ”Me. Täällä on Me Ohkolalaiset.” Ihan käytännön tasolla; Minä en voi tehdä muuta 
kuin mitä osaan ja tiedän, oman elämäni raameissa. Henkilöt ravintolatoimikunnassa toimivat omien kykyjensä ja 
mahdollisuuksiensa mukaan, samoin näytelmätoiminta on ohjaajiensa tiedon ja taidon rajoissa. Lastenkerhoja on vähän 
ohjaajien puutteesta johtuen, mikä on tämän hetken huolestuttavin asia.
Johtokunta koostuu yhdeksästä ihmisestä. Se harrastaa nuorisoseuran kiinteistöjen ylläpitoa, sekä suunnittelee että järjestää 
mahdollisuuksia erilaiseen harrastamiseen. Mitä halutaan harrastaa ja kuka haluaa, riippuu jäsenistä itsestään. Parhaat paikat 
vaikuttamiseen ovat seuran syys- ja kevätkokoukset. Ne ovat myös mainioita foorumeita kritiikin antamiseen. Toki 
mielipiteitään voi kertoa ja ehdotuksia tehdä muulloinkin. Toimintaan, kaikenlaiseen pääsee helposti mukaan, kotoa ei ketään 
tulla hakemaan. Johtokuntaan ei väkisin valita ketään, toisaalta mukaan ovat päässeet kaikki halukkaat!

Kolme näytelmää ensi-illassa vuoden aikana on huippusaavutus niille tahansa harrastajateatterille. Näytelmien ohjaajat ja 
näyttelijät vaihtuivat joka kerta, mutta näytelmän painaessa päälle kantavat ohjaaja, näyttelijät sekä muut mukana olevat 
valtavaa painetta ja työmäärää. Aploodit tuntuvatkin aina hyviltä, ansaituilta. Satavuotiaan seuran puheenjohtaja ohjasi vuoden 
kestävää näytöstä, jonka näyttelijöinä olimme me kaikki osallistuneet. Mielestäni se, jos mikä on aploodien paikka. Kiitos 
Helena Partanen ja kaikki mukana olleet! Se oli loistava, ihana juhlavuosi!

Kuvataidekerholaisten maalauksia Ohkolan Nuorisoseuran taidenäyttelystä
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KYLÄN SEUROJEN YHTEYSHENKILÖITÄ

Metsästysseura

Pj. Seppo Lepola (019) 6889 058
Siht. Aimo Ahtiainen (09) 280 935
Rahastonhoitaja Kari Aunola (09) 282 114

Maamiesseura

Pj. Jorma Friman (019) 6889 246
Siht. Markku Rautasuo (019) 6889 243
Rahastonhoitaja Mauri Hannula (019) 6889 020

Ohkolan VPK

Pj. Juha Halme 0400 710 353
Siht. Arja Alanko (019) 6889 130
Palopäällikkö Keijo Säijälä (019) 6889 023

Hyökännummen asukasyhdistys

Pj. Antton Hägglund (09)292 215
Siht. Kirsi Lindgren (09)286 617

Ohkolan kylätoimikunta

Pj. Eira Andersson (019) 6889 260 
Siht. Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen (019) 6889 157 
Timo Antikainen, Laura Buttler, Heli Kiviranta, Olli 
Mikkola, Elina Vuori, Seppo Lepola, Lasse Peltoranta

Ohkolan diakoniatoimikunta

Lea Kotiluoto (019) 6889 156

Koulutoimikunta (vanhempaintoimikunta)

Pj. Sari Hämäläinen (09) 292 1181
Rahastonhoitajat: Päivi Lindell (019) 6889 279,

Anna Tapper (019) 6889 345 
Mervi Kulmala, Maikku Lehtelä, Jaana Viuhlcola, Seppo 
Lepola, Heta Vasama

Ohkolan Okan hallitus

Pj. Jussi Luhtamäki (09) 284 862
Siht. Irene Saalamo (019) 6889 085
Rahastonhoitaja Timo Simonen (019) 6889 329
Vesa Pirjola, Juhani Vasko, Jari Vasama, Kari Mäkipää, 
Keijo Säijälä

Ohkolan nuorisoseuran johtokunta

Pj. Mikko Nieminen (019) 6889 089, 040 548 0078, 
Siht. Jaana Viuhkola (09) 284 771 
Rahastonhoitaja Pia Mörk (019) 6889 209 
Heli Allonen, Eija Hynninen, Sami Koskinen,
Karita Laisi, Sirpa Matero, Anna-Kaarina Pirttiniemi ja 
Tapio Rantanen
Talonhoitaja: Jarmo Kataja p. 040 7664 539 
Dance kids and dancers Nina Pirttilahti 050 3387 238

MUISTIINPANOJA

Ohkolan 4H kerho

Essi Eerola (019) 6889 027

PALVELUJA TARJOTAAN

Korjaus-, rakennus-ja kunnossapitotyöt edullisesti. 
Pienetkin työt hoituvat.
Soita 0400 476 035 tai ilt. (019) 6889 120 
Timo Antikainen

Sähköasennus Markus Kajander 
Ohkolantie 491, 04530 OHKOLA 
Puh. 0400 843 649 
Email: markus.kajander@elect.pp.fi
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GIS-
sähkönostimet 
50 -  5000 kg

YALE- 
käsitaljat

TEKN O WIN CH- 
vintturit 

125 kg -  30 t

TILAA TÄYDELLINEN 
TUOTELUETTELO 

NOSTO- JA SIIRTOLAITTEISTA

TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Vanha Yhdystie 3 
04430 JÄRVENPÄÄ 
Puh. (09) 2790 820 
Fax. (09) 2790 8228

Ark. 8-20, La 8-18, Su 9-18

2 7 9  “7 0 7 0
ALHOTIE 6, 04430 Järvenpää 

• KUKKAMYYMÄLÄ

SIBELIUKSENKO 17 (OP-TALO)
291 6069

C 012986

Järvenpään
kökkM lo

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ
puh. 09-2923 525

Avoinna ma-to klo 08.00-18.00
pe klo 08.00-16.00

Puh.tunti ma-pe klo 11.30-12.00

YLEISLÄÄKÄRIT
Kirsti Anttonen 
Satu Kaakko- Vornanen 
Paula Häkkänen 
Sirpa Puustinen

NAISTENT. JA SYNN. ERIKOISLÄÄKÄRIT 
Riitta Meri 
Ritva Hurskainen 
Raila Suomi

IHO- JA SUKUPUOLITAUT. ERIKOISLÄÄKÄRI 
Sirkku Söderqvist

TYÖTERVEYSHOITAJA
Mervi Koskivaara

KIROPRAKTIKKO
Max Wikström

FYSIOTERAPEUTTI
Virpi Partti-Laukkanen, Kellofysio Ay 
(ajanvaraus puh. 09-282 991 klo 9-12)

Laboratoriotutkimukset,
Gynekologiset uä-tutkimukset ja
Poski- ja otsaonteloiden uä-tutkimukset edullisesti.

Autolaitteet ammattikäyttöön

•  Blaupunk
Myynti Huolto

• Linja- ja kuorma-autot, työkoneet
* Henkilö- ja pakettiautot
* Jännitteenalentajat 24V-12V

Puhelinnumerot:
Toimisto: fax/vastaaja 09-2911 266
Myynti: 040-0862 515
Huolto: 040-7387 815
E-mail: josepro@netti.fi
Päivystys ark. 10-18 (avoinna sopimuksen muk.)

Ohkolantie 94 
04500 KELLOKOSKI
(Peltomäen linja-autotallit)
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OH KOLA-HYÖKÄN NUM M I 
Alueen yrittäjät ¡a palveluntarjoajat

KAIVINKONEURAKOINTI KARI TAPPER
* Maankaivuu ja kunnallistekniset työt 

Eerola-Kortistontie 200 , 0 4 5 3 0  O hkola 
Puh. 0 1 9 -6 8 8  9109 , 0400-491 529

KOULUTETTU

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI d c
(DOCTOR OFCHIROPRACTIQ

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

Uusi osoite: HUV1TIE 5A 1 MÄNTSÄLÄ (lääkäriasema)
PUH. 019-6871 513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A  6, 00100 H:ki, p. 09-6221810

Kaikki perheen ja yrittäjän 
vakuutukset Tapiolasta

Ilpo Lemetyinen puh. 0400-455 394 
Markku Seppä puh. 01 9-688 9106

n a p t o t Ä

PARTURI-KAMPAAMO

H »UV tÄ
.ISKO

Asemakatu 4, Järvenpää 
Puh. 09-279 3550

Avoinna: Ma-to 9-18, 
pe 10-19, la 8-14

Tarvitsetko
Tilausliikenne palvelua?

Nykyaikainen kalustomme on käytettävissänne. 
PS-Bussi Oy. Puh.09-2921122, fax 09-282901

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

TenjetMMa. 
taMäilista 

TajTMkkaamMM^E  
lähikauppaan!

M0-PE 9=1 9
I m 9-15

su 12-16

LAHIVAICUURJS
L Ä H E L L Ä  S IN U A

Anneli Eerola
019-688 9027 
0400-920 746

Kari Peussa
09-282 737 

050-529 0038
PYYDÄ TARJOUS! TULEMME LUOKSESI

P.s. Meiltä bonusta myös koti- ja maatilavakuutukseen

Kellokosken Hiustiimi
Vanha Valtatie 197 
0 4 5 0 0  Ke llokosk i 
Puh. 0 9 -282  835

E TILATAKSI
PASI VALO 
Haarajoki

GSM 0400 217 505

LASI-LIMDBiFtG

g24 hjc 
4 *

Pihlajatie 6 
§4480 HAARAJOKI

Fax (09) 271 3547 
GSM 0400 486 336

P u h . (09) 283  969

Ohkolan Kyläkauppa
O hkolantie  458 , 045 30  O H KO LA

Pyh. 019-6889 004


