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Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, 
kokoukset ym.oman kylän lehdessä. Tammi-helmikuun aikana päivitetään myös ilmoitussivut. 

Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa. 

Toinen yhteiskunnallisesti iso asia on kuntauudistus, johon liittyvä, virkamiestyönä valmisteltu kuntakarttaluonnos julkaistiin 8. 
helmikuuta. Tällä kartalla Mäntsälä, Pornainen ja Pukkila yhdistettäisiin. Kuntaministeri Henna Virkkunen vakuuttaa, että kunnilla 
on mahdollisuus vaikuttaa rakenneuudistuksen sisältöön. Ensivaiheessa työskentelyaikataulu on sellainen, että 21.3 on Mäntsä-
län kunnan kuulemistilaisuus. Tällöin kymmenen hengen ryhmä Mäntsälän kunnan edustajia marssii Helsinkiin kertomaan, mitä 
Mäntsälässä toivotaan. Mäntsälän kunnanvaltuusto antaa lausuntonsa kuntauudistuksesta 2.4 olevassa kokouksessa. Kuntien 
kuulemiskierroksen jälkeen valtiovallan taholla analysoidaan ja arvioidaan, miten kuntauudistus missäkin päin Suomea etenee. 
Tavoiteaikatauluun kuuluu, että kunnat voisivat käynnistää liitosselvityksiä jo tänä vuonna, mutta päätöksenteko liitoshankkees-
ta jää uusille, vuoden 2013 alussa aloittaville valtuustoille. Päätökset pitäisi kuitenkin pystyä tekemään niin, että kuntaliitokset 
toteutuisivat mahdollisimman laajasti vuoteen 2015 mennessä.

Miksi kuntauudistusta tarvitaan? Peruslähtökohtia ovat ne, että kuntien tehtävät ja velvoitteet ovat kasvaneet samalla kun tu-
lorahoitus on kaventunut. Palvelurakenne vaatii kehittämistä ja kustannusten keventämistä. Suuri kysymys on, miten kunnat 
selviävät velvoitteistaan tulevaisuudessa. Kuntaliitosten kriteereinä luonnosvaiheessa ovat väestönkehitys ja ikärakenne , talous, 
yhdyskuntarakenne, liikenne, elinkeinorakenne, sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistys- ja kulttuuritoimi sekä laajempi alueellinen 
näkökulma.

Paikallisesti tärkeää on saada tietää, mitä alueen asukkaat kuntauudistuksen koukeroista ajattelevat. Miten lähidemokratia toteu-
tuu nyt ja jatkossa? Ovatko kuntarajat oikeissa paikoissa? Mikä on kuntarajojen merkitys? Mihin kuntien lukumäärä vaikuttaa? 
Miten on yhteistyösopimusten laita, jos vahvojen peruskuntien tulee itse huolehtia perusterveydenhoidosta?  Mikä on vahva pe-
ruskunta? Onko Mäntsälä sellainen? Miten KUUMA yhteistyö jatkuu? Miten palvelut kehittyvät? Miten käy erikoissairaanhoidon 
palveluille, jos Hyvinkää liitetään Kanta-Hämeeseen kuuluvaan Riihimäkeen?

Näistä ja Teidän kyläläisten esittämistä asioista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ohkolan nuorisoseuratalolla ti 
13.3.2012 yhteistyössä Arola-Jokelanseudun, Hyökännummen ja Ohkolan kylätoimikuntien kanssa. Mukana illassa on Mäntsä-
län kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja kaavoitusjohtaja Lauri Pouru. Myös valtuutetut kutsutaan kuulemaan alueen asukkaiden 
ajatuksia.

Lähidemokratian toteutumiseen tarvitaan alueen asukkaiden ajatuksia ja mielipiteitä. Nyt on jokaisella tilaisuus vaikuttaa!

Aktiivista osallistumista toivovat  Virpi Väre, Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys ry
 Antton Hägglund, Hyökännummen asukasyhdistys
 Eija Hynninen, Ohkolan kylätoimikunta

on uudistusten aika!
Vuosi 2012 on alkanut yhteiskunnallisesti vilkkaasti. Uusi presidentti on valittu ja vaaliuurnilla on käy-
ty kahdesti. Paikallisesti merkittävä huomio on se, että Ohkolan äänestysalue oli Mäntsälän vilkkain, 
äänestysprosenttien ollessa ensimmäisellä kierroksella 77,2 % ja toisella kierroksella 73 %. Arolan 
äänestysalueen äänestysprosentit olivat 72,8 ja 70,2. Koko Mäntsälän vastaavien prosenttien ollessa 
71 ja 68 ja koko Suomen 72,8 ja 68,9. Tämä tilasto kertoo, että alueellamme asuu aktiivista väkeä.
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Kulttuuriviikolla Ohkolan Nuorisoseuran teatteri- ja sirkuskerhoissa on avoimet ovet. Suomenhevonen-näytelmän teatteriharjoi-
tukset seuratalolla ti 24.4 klo 19. Sirkus Siriuksessa on viikon aikana 22 eri harrastuskerhoa. Kerhojen kokoontumisajat löytyy 
www.ohkolannuorisoseura.fi /sirkus sirius/lukujärjestys 2011-12. 

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Jos haluat olla tässä ennenkuulumattomassa  
tapahtumassa mukana, varaa lippusi pian ja  
tule paikalle!

Hyökännummen koululla 28.4.12 klo 17.
ovet avataan klo 15.30.

Liput 15 €   www.piletti.fi
lipunmyynti alkaa 27.2.

Buffettiin vapaa pääsy

BE THERE OR BE SQUARE :)

kuLttuuriviikoLLa 23.-29.4. ohkoLassa

Huhtikuun viimeisellä viikolla (viikko 17) tapahtuu paljon eri 
puolilla Mäntsälää. Luvassa on kulttuuri kapinaa eri kulttuu-
ritoimijoiden järjestämänä.

Mäntsälässä on paljon eri yhdistyksiä, seuroja ja yksittäisiä 
toimijoita, jotka tarjoavat viikoittain ympäri vuoden erilaisia 
kulttuuriharrastuksia, mahdollisuuksia osallistua toimintaan tai 
virkistyä kulttuurin parissa. Näiden olemassa olevien toimin-
tojen esille tuominen ja mainostaminen yhdellä viikolla saa 
toivottavasti meidät mäntsäläläiset näkemään kaiken moninai-
suuden ja rikkauden, mitä meillä kunnassamme on. 

Yhdessä eri toimijoiden kanssa halusimme toteuttaa tällai-
sen kulttuuriviikon, josta tulevaisuudessa muodostuisi vuosit-
tainen kulttuuritapahtumallinen viikko Mäntsälässä. Tämän 
viikon tavoitteena on parantaa ja kehittää kuntalaisten eri 
kulttuuripalveluita tekemällä yhteistyötä, tuoda esiin ja esitel-
lä paikallista toimintaa. Näin kenties onnistumme lisäämään 
eri-ikäisten, vanhojen sekä uusien kuntalaisten harrastus- ja 
virkistysmahdollisuuksia, ja samalla ehkä houkutellaan myös 

kuLttuuri kaPinaa mäntsäLässä!
lähialueiden ihmisiä tutustumaan Mäntsälään.

Kulttuuriviikolla saamme nauttia monista avoimista ovista, 
teatterista, konserteista, näyttelyistä, tanssista, musiikista, ru-
noista, taiteesta, kädentöistä, jne. Muutamaa kalliimpaa ohjel-
maa lukuun ottamatta järjestäjät pyrkivät tarjoamaan maksu-
tonta ohjelmaa ja toimintaa kaikenikäisille.

Maaliskuun lopussa kulttuuriviikon ohjelma on luettavissa 
mm. paikallisissa lehdissä ja kunnan tapahtumakalenterissa 
(www.mantsala.fi). Kulttuuriviikon yhteisiä mainoksia kannat-
taa seurata kevään korvilla!

Hyvänä haasteena kulttuurikapinassa on, että Mäntsälä 
mielessäin -biisin kysymyksiin voisimme rallattaa: … ”mi-
nä ainakin”! Biisin uudelleen sanoituksesta olemme jo myös 
miettineet leikkimielistä kilpailua.

Koko Mäntsälän kirjavan kulttuurifoorumin puolesta,
Tarja Kuusela-Nissinen

Kulttuurisihteeri, Mäntsälän kunta

huhut ovat totta...
PUHUVA KONE ja ELASTINEN ovat 
todellakin tulossa Hyökännummelle!

Olen 19-vuotias  lahtelainen ja tällä hetkellä asun 
Keravalla. Minut tunnistaa iloisuudesta ja vaaleis-
ta pitkistä hiuksista. Olen myös aito ja osaan ol-
la oma itseni, kunhan tutustaan!Nyt olen työssä 
Hyökännummella päiväkodissa ja  opiskelen lä-
hihoitajaksi. Toiveissani on lähteä Oulun ammat-
tikorkea kouluun opiskelemaan  tanssinopetta-
jaksi.Olen harrastanut kansantanssia 13 vuotta. 
Tällä hetkellä tanssin itse Mateissa ja Maijoissa, 
Hollolassa. Apuohjaan myös Mattien ja Maijojen 
lapsiryhmiä. Ja nyt tulen Ohkolaan opettamaan 
Teille tanssia!

marika – kansantanssikurssin ohjaajahaLutaan 
vuokrata
Kunnollinen kolmihenkinen 
perhe etsii asuntoa, OK-talo, 
mummonmökki tms . kun-
nossapitoa ja kuluja vastaan 
+/ tai kohtuullista vuokraa 
vastaan, touko tai kesäkuus-
ta lähtien. 
Ota rohkeasti yhteyttä:
Kimmo Pohjonen 040 311 35 
60, tai 040 311 24 95 Rainer
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan oka

OHKOLAN OKA haastaa Ohkolassa toimi-
vat seurat, järjestöt ja työyhteisöt jo perin-
teikkääseen ja leikkimieliseen haastevies-
tiin OKA:n talvitapahtumassa la 3.3.2012 
VPK-talolla klo 11. Kerätkää neljän hengen 
joukkue ja tulkaa kisaamaan maineesta ja 
kunniasta sekä kiertopalkintolapiosta! Kisa 
sopii niin aikuisille kuin lapsille ja mukaan 
saa haastaa vaikka tuttava perheitä!   
To  8.3 nappulahiihdot Hyökännummella 
Ohkolan Sairaalan puistossa klo 18.30. Il-
moittautuminen paikan päällä klo 18-18.15. 
Palkinnot jaetaan heti kisojen jälkeen.
Pakkasraja -15 C.
Kyläseurojen yhteisiä hiihtokisoja järjeste-
tään Hirvihaaran hiihtokeskuksessa, seuraa 
lehti-ilmoituksia tai käy MU:n nettisivuilla.
La 10.3 lasketteluretki koko perheelle 
Sappeelle. Vapaita paikkoja voi tiedustel-
la Jyrki Aroselta. Katso ilmoittautumisoh-
jeet http://mu.sporrtisaitti.com/kylaseu-
rat/oka/ 
Su  25.3 Marianpäivän tienpuolitapahtu-
ma.
Pe 25.5 kylien Ohkola-Hyökännummi-Aro-
la kylienväliset aikuisten yleisurheilu kisat 
Hyökännummen kentällä klo 18. 
Koulujen kevään salivuorot päättyvät 
29.4.2012
Toukokuussa alkavat lasten jalkapallo ja 
maastojuoksut. 

ohkoLan kyLätoimikunta
Ohkolan kylätoimikunta, Hyökännummen 
asukasyhdistys ja Arola-Jokelanseudun 
kyläyhdistys järjestävät kyläillan Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ti 13.3 klo 18.30. Ai-
heena kuntauudistus ja Ohkolan osayleis-
kaava.

ohkoLan nuorisoseura
OLETKO KIINNOSTUNUT TANSSISTA JA 
ILOISESTA MEININGISTÄ? LÄHDE MU-
KAAN TANSSITUNNILLE! Tanssitunnit 
on tarkoitettu 9-13 vuotiaille. Tuntien 
koreografia perustuu show- ja nyky-
tanssiin, mutta ideoidaan ryhmän kans-
sa yhdessä joku hauska teema ja teh-
dään tanssi ryhmän tason mukaisesti! 
Tunneille mukaan rennot vaatteet, juo-
mapullo ja iloinen mieli. Seuratalolla ma 
klo 19-20 19.3.12 alkaen, yhteensä 10 
kertaa. Kurssimaksu 10 € / jäsenet ja 
15 € / ei jäsenet. Tunteja ohjaa Heidi 
Pönniä. Ilmoittautuminen numeroon 
044-5094485 Essi /sähköpostiin johto-
kunta@ohkolannuorisoseura.fi. 

sirkus sirius
Sirkuksen kevätesitykset 4 - 6.5.2012 

hyökäPartio
Partioillat tiistaisin Hyökännummen 
kerhotalolla,Tasalantie 2 ,kello 17.30-
19.00 sudenpennuille (7-9-vuotiaat), seik-
kailijoille (10-12-vuotiaat) ja tarpojille 
(12-15-vuotiaat). Lisätietoja: Elisa Lind-
gren (044-0322287/elisa.lindgren@helsin-
ki.fi) tai ositteesta www.hypa.nettisivu.org

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohko-
lan Nuorisoseurantalossa Ohkolantie 555,     
klo 12 - 15 ke 21.3 ja ke 18.4
Virsilauluilta to 12.4 klo 18.30 Marketta 
Heleniuksella, Ohkolantie 314
Kinkerit to 22.3 klo 18.30 Ulpu Leinolla, 
Aittomäentie 96
Rukouspiiri Hyökännummen ker-
hotalolla ,  Tasalan tie 2, Raamatun lu-
kua, laulua ja  rukousta    maanantaisin  
12.3, 26.3, 23.4, 14.5 ja 28.5 klo 18.30                                                                                                                                       
Henkilökohtaista rukousta:  5.3, 19.3, 2.4, 
16.4, 7.5 ja 21.5 klo 18.30

ohkoLan martat
Maaliskuu: Keilailu Hyrylässä 21.3. klo 18-19
Huhtikuu: Retki Koiramäen pajutilalle
Toukokuu: Tutustuminen Kellokosken sai-
raalan museoon ja puutarhaan
Kesäkuu: Iittiin saunomaan ja uimaan
Elokuu: Puutarhan syystyöt
Tarkemmat tiedot paikallislehdessä.

hyökännummen 
asukasyhdistys ry

Kevään tapahtumia ovat tienvarsisiivous-
talkoot sekä risutalkoot huhti-toukokuus-
sa. Seuraa paikallislehtien tapahtumaka-
lenteria.

aroLa-jokeLanseudun 
kyLäyhdistys ry

KYLÄILTA to 12.4.2012. klo 18.30 Aro-
lan koululla. Teemana Oma Hyvin-
vointi. Illan aikana kuullaan lyhyi-
tä  alustuksia siitä miten jokainen voi 
omalla toiminnallaan ja liikkumalla vai-
kuttaa positiivisesti omaan oloonsa ja 
parantaa sitä. Illan päätteeksi pidetään 
kyläyhdistyksen vuosikokous, missä kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat ja 
valitaan kylätoimikuntaan uusia jäseniä. 
Tule kuulemaan mitä kaikkea voit tehdä 
kotikonstein oman hyvinvointisi eteen 
ja vaikuttamaan kylän asioihin vuosi-
kokouksessa! Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Arola-Jokelanseudun kylätoimikunta 
www.arola-jokelanseutu.fi   

aroLan ja 
jokeLanseudun ajo

Ajon salivuorot jatkuvat normaalisti kevät-
talven aikana. Ajon lentopallovuoro kes-
kiviikkoisin klo 19-21 Hyökännummen 
koululla kaipaa lisää osallistujia. Tervetu-
loa kaikki rennosta pelailusta ja reilusta 
meiningistä kiinnostuneet nyt mukaan pe-
laamaan. 
Ala-asteikäisten sählyvuoro perjantaisin 
klo 19-20 Sosiaalisairaalan kentällä kaipaa 
edelleen vanhempien aktiivisuutta valvojan 
roolissa. Ilmoittautuminen onnistuu parhai-
ten sähköpostilla (harri@kallioinen.net)
Muuta Ajon toimintaa kevään hangilla:
La 3.3 klo 13 sarjahiihdot
Su 11.3 klo 11 Ajon mestaruus- ja joki-
puolihiihdot
Su 18.3 klo 18 Ajon sääntömääräinen 
kevätkokous Jokelanseudun kerhotalolla. 
Samassa tilaisuudessa jaetaan Ajon mes-
taruushiihtojen palkinnot ja lisäksi Ajo tar-
joaa ”vuoden 2011 urheiluteko”-kakkukah-
vit.
La 21.4 Ajon koko perheen kevätretki

kansantanssikurssi Ohkolan Nuorisoseurantalolla  
Su 4.3.2012 alkaen 10 kertaa klo 17 - 17.45 1-4 luokkalaiset,  
klo 18 - 19 yli 13v. nuoret ja aikuiset, ohjaajana Marika Lindroos

Kurssimaksu: 1-4 luokkalaiset: jäsenet 10 e/ kurssi, ei jäsenet 15 e
yli 13 v. ja aikuiset: jäsenet 20 e/ kurssi, ei jäsenet 25 e
Ilmoittautumiset: johtokunta@ohkolannuorisoseura.fi, 040-7397661/  
Taija Eerol.  Kurssin järjestää Ohkolan Nuorisoseura kansalaisfoorumin tuella

hyökännummen asukasyhdistys ry
kerää vapaaehtoista kannatusmaksua joka vuonna 2012 on 5 €.
Voit suorittaa sen tilille FI05 5092 3020 0087 61, viite 233
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tuLe kuunteLemaan ja 
keskusteLemaan kuntauudistuksesta!
Ohkolan kylätoimikunta, Hyökännummen asukas-
yhdistys ja Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys jär-
jestävät aiheesta yhteisen kyläillan Ohkolan Nuo-
risoseuran talolla tiistaina 13.3 klo 18.30.
Mitä muutoksia tai mahdollisuuksia kuntauudistukseen 
voi liittyä? Miten käy palveluiden? Mitä asukkaat haluavat 
kertoa päättäjille?
Mukana illassa ovat kunnanjohtaja Esko Kairesalo, kaa-
voitusjohtaja Lauri Pouru sekä kunnanvaltuuston jäseniä. 
Heille osoitettuja kysymyksiä toivotaan lähetettävän jo 
etukäteen (9.3. mennessä) sähköpostiosoitteeseen arola.
jokelanseutu(at)gmail.com Toki sana on vapaa   ja kes-
kustelulle tilaa myös kyläillassa.
Tervetuloa mukaan!
Kahvi- ja mehutarjoilu (vapaaehtoinen maksu)

Valtionvarainministeriö on julkaissut laajan kolmiosaisen 
selvityksen kuntauudistustyön pohjaksi. Alla täsmälinkit 
julkaisuihin.  Näistä voi poimia luettavaksi Uuttamaata ja 
Mäntsälää koskevat osat. Keskustelua asiasta käydään myös  
www.otakantaa.fi sivustolla
Selvityksen osa 1: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut 
_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120206Elinvo/001_
Kuntauudistusraportti_suomi_osa1_finalNETTI.pdf
osa 2, Alueellinen tarkastelu http://www.vm.fi/vm/fi/04_
julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03kunnat/20120206Elin
vo / 002_Osa_II_Alueellinen_tarkastelu_NETTI.pdf 
Uusimaa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat 
/01_julkaisut/03_kunnat/20120206Elinvo/01_Uusimaa.pdf

ohkoLan oka haastaa kyLässä toimivat 
eri seurat, toimikunnat ym. työyhteisöt

leikkimieliseen viestikilpailuun 3.3.2012 Talviliikuntatapahtu-
maan Ohkolan VPK:n viereiselle pellolle.
Kilpailu käydään noin klo 11, kun on ensin pidetty lasten hiih-
tokilpailut ja jaettu palkinnot lapsille. Talvitapahtuma alkaa klo 
10 Sprinttihiihtokilpailuihin ilmoittaumisella. Hiihdot alkavat n. 
klo 10.15.
Kilpailun sisältö: 4-henkinen joukkue, joukkueen jäsenten 
yhteisikä oltava vähintään 73 vuotta! Joukkueilla oltava 
omat sukset mukana sekä yksi lapio.
Lajit:
I-osuus: lumityöt koko joukkueen voimin (yksi lapio/per joukkue)
II- osuus: lumikenkäily ( lumikengät järjestäjän toimesta)
III-osuus: hiihto-osuus takaperin
IV – osuus: ampumahiihto
Kilpailussa otetaan joukkueille yhteisaika ja lopputulos ratkeaa 
jäljessä olevien sääntöjen mukaan  tehdyn tarkistuslaskennan 
jälkeen.  Joukkueiden ilmoittautumisia otetaan vastaan VPK:n 
pihalla ennen kilpailua. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoi-
tettava joukkueen yhteisikä. Yhteisiän täytyy ylittää 73 vuotta. 
Kaikista ylimenevistä vuosista vähennetään joukkueen koko-
naishiihtoajasta 0.5 sekunti/ ylimenevä vuosi. 
Viimevuotisen haastekilpailun voittaja Ohkolan Oka luovuttaa 
kiertopalkintolapion voittajalle!
Lämpimästi tervetuloa!!! Haasteen saavat ainakin:  
Ohkolan nuorisoseura, Ohkolan Martat, Ohkolan kylätoimi-
kunta, Hyökännummen asukasyhdistys, Ohkolan VPK, Ohko-
lan Metsästysseura, Ohkolan koulun vanhempaintoimi-kunta, 
Hyökännummen vanhempaintoimikunta, Ohkolan ja Hyökän-
nummen koulujen henkilökunta

Nyt eivät ehdi teatterin pukuvarastot pö-
lyttymään! Luvassa on kattava annos 
kulttuuria ja viihdettä kaikenikäisille, kun 
ensi-iltansa saa Ohkolassa vuoden sisällä 
peräti kolme näytelmää.Niistä ensimmäi-
senä nähdään Suomen hevonen, jonka 
harjoitukset alkavat maaliskuussa.

Kesken tammikuun paukkupakkasten 
järjestettiin nuorisoseurantalolla teatteri-
viikonloppu kaikille näyttelemisestä kiin-
nostuneille. Tarkoituksena oli erilaisten 
ilmaisutaitoharjoitusten lomassa valita 
näyttelijät Ohkolan teatterin tulevaan ke-
sänäytelmään. Viikonloppua mainostettiin 
kylänraitilla, mutta myös lehti-ilmoituksin, 
seuran Internet-sivujen ja Facebookin 
kautta.

Näytelmän suunnittelu käynnistyi jo 
viime vuoden lopulla uuden ohjaajan va-
linnalla. Tällä kertaa päätettiin järjestää 
halukkaille avoin haku, joka tuotti muka-
vasti tulosta. Syksyllä perustettu teatte-
ritiimi, jossa on mukana nuorisoseuran 

”suomen hevonen” aLoittaa ohkoLan 
teatterin viLkkaan näyteLmäkauden

Teksti: Tuuli Naalisvaara

johtokunnan jäseniä ja teatteriharrasta-
jia, saikin heti alkuun tärkeän tehtävän: 
neljän ohjaajaehdokkaan haastattelun. 
Yhteistuumin mahdollisuus haluttiin an-
taa nuorelle lupaukselle, Eljas Liinamaal-
le, joka on valmistumassa teatterikorkea-
koulusta ohjaajaksi. Näytelmäksi valikoi-
tui ohjaajan ehdotuksesta Sirkku Peltolan 
Suomen hevonen, joka sopii mainiosti Öl-
jymäelle heti Niskavuoren nuoren emän-
nän jälkeen - sitä kun voi pitää komediana 
Niskavuoren perillisistä ja heidän kamp-
pailustaan elinvoimaisen maaseudun 
puolesta EU-Suomessa.

Tapahtumat keskittyvät myös Suomen 
hevosessa vanhalle sukutilalle, jossa asuu 
melkoisen omituinen uusperhe: voima-
kastahtoinen vanha äite, Aili-tytär, tämän 
ex-mies Lassi naisystävänsä Mervin kans-
sa sekä Lassin ja Ailin murrosikäinen ty-
tär Jaana. Myös hänen veljensä Kai pyörii 
usein kotinurkillaan. Tilan viimeinen suo-
menhevonen päätetään isännän toimesta 

myydä, mutta kuten arvata saattaa, mi-
kään ei suju suunnitelmien mukaan. Roo-
leissa ovat Anna-Maija Kajander, Emma 
Lehto, Tanja Lundsten, Martti Piirainen, 
Titta Savela, Veikka Smith, Anna Tap-
per ja Terhi Toivanen. Lehden mennessä 
painoon puuttuu miehityksestä vielä yksi 
miesnäyttelijä. Näytelmän ensi-ilta on Öl-
jymäellä 13. heinäkuuta.

Viime kesän suurehkon näytelmäpon-
nistuksen jälkeen saadaan hieman hen-
gähtää tämän roolitukseltaan ja lavas-
tukseltaan pienimuotoisemman projektin 
myötä. Siispä paukkuja jää vielä loppu-
vuoteenkin, jolloin nuorisoseurantalon sa-
tavuotissyntymäpäivän kunniaksi on te-
keillä sisänäytelmä ”Pastori Jussilainen”, 
ohjaajana Laura Pape-Buttler. Juhlavuot-
ta jatketaan teatterin merkeissä myös ke-
väällä 2013 jolloin näyttämön valloittavat 
lapset - tai paremminkin kissat - Pekka 
Töpöhäntä, Monni, Pilli ja Pulla ystävi-
neen Seija-Liisa Peltorannan ohjauksessa.
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Kuntauudistus ei ole 2000-luvun keksin-
tö. Historian saatossa on ollut erilaisia 
tarpeita ja syitä muutoksiin kunta- ja 
kyläkentässä. Tähän on koottu teknistä 
asiaa hallinnollisista muutoksista, jossa 
lähteenä on käytetty Mäntsälän historia 
-sarjaa I,II ja III sekä  Ritva Hemmilä-
Lindforsin kirjaa ”Muistojen kysymyksiä”. 
Kaikesta päätellen monimutkaisia ja han-
kalia nämä kunta- ja pitäjäasiat ovat ol-
leet ennenkin.

mäntsäLä kahdessa Läänissä 
ja neLjässä Pitäjässä 

Mäntsälän kylien etsiminen vanhoista 
kruunun tilikirjoista tuottaa vaikeuksia 
1500 luvulta, koska ne ovat jakautuneet 
kahden läänin, kolmen hallinto- ja nel-
jän kirkkopitäjän kesken. Suurin osa ny-
kyisen Mäntsälän alueesta (Hermanonki-
maa, Hirvihaara, Mäntsälä, Numminen, 
Soukkio, Sälinkää, Sääksjärvi, Ohkola)
kuului Porvoon hallinto- ja kirkkopitäjään.   
Lisäksi tähän Porvoon piiriin kuuluivat 
Askola, Pornaisten ja Pukkilan pitäjät ja 
Porvoon  maalaiskunta. Tämä suuri pitäjä 
kuului Porvoon lääniin, joka oli yksi Vii-
purin läänin kihlakunnista. Porvoon tois-
tasataa kylää käsittävä pitäjä oli laaja ja 
hajanainen. Sen piiriin kuului suomenkie-
lisiä asukkaita syvällä sisämaassa ja ruot-
sinkielisiä saaristolaisia kaukana merellä. 
Suurpitäjästa on jäänyt elämään hokema 
”etelässä Pellinge (Pellinki), pohjoises-
sa Sellinge (Sälinkää)”. Koko tätä aluet-
ta varten oli vain yksi nimismies, jonka 
talossa pidettäville käräjille pitäjäläisten 
oli tarvittaessa tultava. Hallintopitäjä oli 
jaettu  neljänneskuntiin, jossa neljännes-
mies valvoi omaa aluettaan.

Hämeen puoleisia Mäntsälän  kyliä 
(Hautjärvi, Kaukalampi, Levanto, Saa-
ri, Olkinen, Nikinoja ja Sulkava) hallittiin 
Hämeenlinnasta käsin, mutta ne kuului-
vat Hollolan seurakuntaan. Sulkavan kylä 
kuului Hattulan kihlakunnan Janakkalan 
hallintopitäjän Hikiän neljänneskuntaan. 
Tennilän hallintopitäjän puoleiset Mänt-
sälän kylät olivat jakautuneet niin, että 
Kaukalampi, Levanto ja Saari olivat Sat-
tialan ja Hautjärvi Käikälän  neljännes-
kunnassa.

Hajanaisuutta lisäsi vielä Ohkolan liit-
täminen 1600-luvun alkupuolella Sipoo-
seen myös hallinnollisesti. Kaikilla asuk-
kailla oli pitkä ja hankala kirkkomatka, 
joillekin se oli suorastaan ylivoimainen. 
Vastaavasti mainittujen kirkkojen pa-
piston oli vaikea hoitaa ja valvoa laajan 

varhaista historiaa kuntauudistuksista
Tekstin kokosi Eija Hynninen Martti Blåfieldin ja Ritva Linforsin avustuksella

seurakuntansa kaukaisimpia reuna-alu-
eita. Lisäksi uskonpuhdistus oli tuonut 
vaateen kansan omasta kielestä kirkos-
sa. Ruotsinkielisyydestä päästiin eroon 
osassa Mäntsälää oman kirkon rakenta-
misella v.1585.  Suomenkielinen Ohkola 
siirrettiin 1698 kuninkaan päätöksellä ja 
ohkolalaisten jo kolme kertaa tekemän 
esityksen  mukaisesti ruotsinkielisestä Si-
poosta Mäntsälään.

ohkoLa oLi osa siPoosta 
vuoteen 1698 saakka

Paavo Hemmilä (1907-1997) kertoo  Oh-
kolan kuulumisesta Sipooseen näin; ”Si-
poon kirkko oli kotikirkko, jonka aluee-
seen Ohkola silloin kuului. Kirkkoreissut 
keskiaikaiseen kirkkoon oli tehty ratsain 
tai sitten soutaen jokea pitkin. Tällä ky-
lällä oli ollut satama ja nautintaoikeudet 
sikäläisiin Suomenlahden rannikkove-
siin. Sieltä satamasta haettiin suolat ja 
silakat ja muita tarvikkeita. Vastineeksi, 
ettei rahaa tarvinnut käyttää, vietiin ter-
vaa, lankkuja, lautaa, turkiksia ynnä mui-
ta luontaisia maksuvälineitä. Rikkaimmat 
isännät tekivät kauppaa ulkomaan kan-
kaista ja toivat tyttärilleen merenkulkijoi-
den kuljettamia silkkejä. Sipoon markki-
nat olivat olleet suosittuja ohkolalaisille, 
koska täällä ei vielä silloin saanut perus-
taa kauppapuoteja.” Viimeisen sota-ajan 
1939-1944 jälkeisenä aikana valtio pika-
asutuksineen otti haltuunsa sataman. 
Ohkolan kyläläiset eivät osanneet tällöin 
pitää puoliaan maanlunastusasioissa. 
(Lainaus kirjasta ”Muistojen kysymyksiä). 

eheytyvä mäntsäLä

Vuonna 1634 toteutetut hallinnolliset uu-
distukset merkitsivät kaikkien Mäntsälän 
kylien pääsyä samaan lääniin, kun Por-
voon kihlakunta liitettiin tuolloin perus-
tettuun Hämeen-ja Uudenmaan lääniin. 
Sen maaherrakaupunkina oli ensin Hä-
meenlinna ja vuodesta 1648 Helsinki.

Vuonna 1775 toteutetussa läänijaossa 
Mäntsälä sai Orimattilan kanssa yhteisen 
nimismiehen. Tällöin Mäntsälä asetettiin 
Hollolan kihlakuntaan. Sulkava, Olkinen 
ja Nikinoja erotettiin Janakkalan  hallin-
topitäjästä ja liitettiin Mäntsälään, mutta 
Hautjärvi, Kaukalampi, Levanto ja Saari 
jäivät yhä Tennilän hallintopitäjään, joka 
lakkautettiin vasta vuonna 1825. Mänt-
sälällä ja Orimattilalla oli yhteinen kihla-
kunnan poliisilaitos jälleen vuosina 1996-
2009.

ohkoLan kaukaksen  
aLue hyvinkääLLe 

Pitkän ja monivaiheisen historian omaa-
va Kaukaksen tehdas, jossa toimi ensin 
rullatehdas ja myöhemmin vanutehdas, 
ja sen ympärille rakentunut Kaukaksen 
kylä,  irrotettiin Mäntsälän kunnasta ja 
liitettiin Hyvinkään maalaiskuntaan v. 
1952. Liitoksen syynä oli  kulkuyhtey-
det; Rautatie ja paremmat tiet Helsingin 
suuntaan oli tärkeät tehtaalle. Samalla 
Ohkolan Kaukaksen koulu jäi Hyvinkään 
puolelle.  Edellisestä osakuntamenetyk-
sestä Mäntsälän osalta on siis aikaa 60 
vuotta.

 

Mäntzälä Socken v.1843. Mäntsälä ja-
kautui jo keskiajalla kolmen hallinto-
pitäjän ja neljän seurakunnan kesken. 
Mäntsälän yhtenäistyminen alkoi kirkon 
rakentamisesta 1585. Seurakunta sai 
nykyiset rajansa 1698, jolloin Ohkola 
liitettiin siihen. Hallinnollisesti hajanai-
suus päättyi vasta 1825. Oheiset Mänt-
sälän muodostumista koskevat lisäyk-
set on tehty yleisen maanmittauskont-
torin 1843 laatimaanMäntsälän pitäjän 
karttaan, joka on valtionarkistossa.
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Alkanut vuosi on kulunut rauhallisissa 
merkeissä ja onneksi niin. Toisinaan asi-
at ja olosuhteet muuttuvat hyvinkin no-
peasti. Yhteiskunnan luomat järjestel-
mät voivat pettää. Se mikä on tarkoitettu 
meidän turvaksemme ei ehkä enää vas-
taa kutsuun hädän hetkellä niin nopeasti 
kuin oletamme. Elämme vilkkaassa Etelä-
Suomessa, jossa yhteiskunnan palveluita 
pidetään itsestäänselvyytenä. Oletamme, 
että kaikki pelaa ja hoituu. Mistä on kysy-
mys, mitä on tapahtunut, jos näin ei käy-
kään? 

Palataan ajassa taaksepäin viime vuo-
den Tapaninpäivän myrskyyn. Sääennus-
teissa luvattiin kovaa tuulta koko maan 
alueelle - valmiustasoa ei kuitenkaan 
nostettu. Aikaisemmin Vpk kutsuttiin vas-
taavissa tilanteissa varikkovalmiuteen 
paloasemalle .  Hälytyskeskukseen alkoi 
nyt tulla ilmoituksia kaatuneista puista ja 
muista myrskyn aiheuttamista vahingois-
ta. Pelastuslaitoksen vakinaiset yksiköt al-
koivat suorittaa saamiaan tehtäviä, kova 
tuuli jatkui ja silloin putosi pommi suoraan 
päivystävän palopäällikön P3:sen syliin. 
Seuraavien tuntien aikana hälytyskeskus 
sai yli 300 ilmoitusta eriasteisista vahin-
goista. Mikä on välitön uhka, mikä tehtä-
vä voi jäädä odottamaan? Muuttuuko ei- 
kiireellinen tehtävä välittömäksi vaaraksi? 
Vaikeita asioita arvioitavaksi hyvin lyhyes-
sä ajassa ja erittäin haastavaa muodostaa 
kokonaiskuva tilanteesta. Viranomaisverk-
ko VIRVEN kaatuminen tässä tilanteessa 
vaikeutti merkittävästi tehtävien johtoa.

Ohkolantie oli kahteen kertaan poikki 
kaatuneiden puiden takia useita tunteja. 
Jos samaan aikaan olisi tarvittu sairaan-
kuljetusta, avun perille tulo olisi viivästy-
nyt merkittävästi. Pahimmillaan sai jonot-
taa 10-15 minuuttia päästäkseen puheli-
mella hälytyskeskukseen. Virallista häly-
tystä näistä Ohkolan alueen tapahtumista 
ei Ohkolan Vpk koskaan saanut, ihmiset 
soittivat kyllä suoraan minulle ja olin tie-
toinen tapahtuneesta.  Meillä Vpk:ssa ei 
ole toimivaltuuksia eikä vakuutusturvaa il-
man virallista hälytysilmoitusta. Em. tapa-
uksessa oli pakottava tarve ylittää toimi-
valtuudet ja ottaa asiat omalle vastuulle; 
puut raivattiin pois.

Oikeasti asioiden pitäisi mennä näin: 
Hälytyskeskus vastaanottaa puhelinsoi-
ton, jossa kansalainen X kertoo avun tar-
peesta, päivystävä palopäällikkö päättää, 
mikä tai mitkä yksiköt lähetetään kohtee-
seen ja määrätty yksikkö lähtee suorit-
tamaan tehtävää. Tehtävän suorituksen 
jälkeen ilmoitusketju on käänteinen, ja 

miksi oman kyLän vPk ei tuLe aPuun?
Teksti Jorma Friman, kuva Laura Friman

yksikkö merkitään vapaaksi mahdolliseen 
uuteen tehtävään. Tämä järjestelmä ei 
toiminut ja samoin on käynyt aikaisem-
minkin kovan kuormituksen alla. Paikalli-
nen toimiva palokunta on kultaa kalliimpi 
tämän kaltaisissa tilanteissa. Todellinen 
paikallistuntemus on oman kylän porukal-
la.  Muualta tulevan yksikön saapuminen 
tänne saattaa kestää, tulee kun kerkiää. 
Vpk ei toki korvaa vakinaista pelastuslai-
toksen yksikköä, vaan tehtävämme on 
auttaa juuri edellä kuvatussa tilanteessa 
tekemällä raivaustöitä ja vapauttaa varsi-
naiset yksiköt vaativampiin tehtäviin.

Hälytysten meille ohjautuvan määrän 
merkittävä laskeminen on aiheuttanut 
motivaation pulaa kaikille Vpk:n toimin-
nassa mukana oleville. Muutama on jopa 
lopettanut sen takia harrastuksen. Yleen-
säkin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
alueella on vaikea saada uusia tekijöitä 
mukaan Vpk- toimintaan. Ohkolan Vpk 
on tehnyt uuden sammutussopimuksen 
Pelastuslaitoksen kanssa, joten rahoitus 
toiminnan jatkumiseksi on turvattu. Vpk- 
harrastajien määrä on ollut laskussa, tä-
män hetken tilanne on huolestuttava. Py-
symme vaivoin meille asetetussa tavoi-
tevahvuudessa.  Usein on kyselty Vpk:n 
nuorisotoiminnasta, mutta valitettavasti 
harrastajamäärä riittää ainoastaan nykyi-
sen toiminnan ylläpitämiseen. Jos löytyisi 
nuorisotoimintaan vetäjä, ottaisimme hä-
net mielihyvin mukaan toimintaan. 

Ajankäyttöä harrastus vaatii sen mitä 
itse parhaaksi kokee - toimintahan perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Jos omassa kun-
nossa on parannettavaa, sitä varten meil-
lä on pienimuotoinen kuntosali käytössä. 
Päästäkseen tosi toimiin olisi hyvä suo-
rittaa sammutustyönkurssi, mutta ilman 
sitäkin löytyy tekemistä, kun asenne on 
kohdallaan. Ei ole jäsenmaksua, koulutus 
on ilmaista, mutta tehdyistä hälytystun-
neista ei saa rahallista korvausta.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on 
vaatinut pitkään sopimushenkilöstön kou-
lutusjärjestelmän uudistamista, koska ny-
kyinen järjestelmä vaikuttaa kielteises-
ti palokuntien jäsenhankintaan. Aloitus-
kurssia pidetään liian pitkänä ja koulutus-
ohjelmaa kankeana. Asiaan on varmasti 
tulossa muutos ja saamme tehtäväkoko-
naisuutta vastaavan koulutuksen. Ei pidä 
ottaa koulutusta kielteisenä asiana, koska 
kyse on annettujen tehtävien oikeasta ja 
turvallisesta suorittamisesta. Turvallisuus 
on kaikki kaikessa.

 Suomessa on ammattipalokuntia 103 
ja sopimuspalokuntia 732, joista 525 toi-
mii palokuntasopimuksella, 207 henkilö-
kohtaisella sopimuksella. Suomen pinta-
alasta noin 95 % on aluetta, jossa pelas-
tustehtävää hoitaa pääasiassa sopimus-
palokunta. Tällä alueella asuu noin 46 % 
suomalaisista. Koko maassa sopimuspa-
lokuntien osuus pelastustoimen toimin-
tamenoista on 18,2 % (65 milj. euroa). 
Sopimuspalokunnat ovat siis kustannus-
tehokkaita yksiköitä ja tämä voimavara on 
jäänyt nyt useasti käyttämättä. Tapanin-
päivän myrsky aiheutti Keski-Uudenmaan 
alueella 718 hälytystehtävää.

Yhteenvetona voin todeta, että meillä 
on tällä hetkellä toimiva Vpk kylässä. On-
ko sitä tulevaisuudessa, jää tulevien su-
kupolvien asiaksi. Viittaan Mäntsälän Uu-
tisissa 5.1.2012 olleeseen kirjoitukseen. 
Siinä Pelastuslaitoksen johtokeskuksen 
päälliköltä kysyttiin kantaa sopimuspalo-
kuntien hälytystilanteesta Tapaninpäivänä 
ja kannattaisiko nyt antaa vain pölyn las-
keutua. Vastaus oli: “ Varmaan niin. “ 

Laskeutuuko pöly lopullisesti Vpk:n ti-
loissa?

PS. Jos kiinnostuit palokunta toiminnas-
ta, niin soita minulle! Kerron, miten pää-
set mukaan toimintaan. p.  040-5829246/
Jorma

Ohkolan VPK raivaustyössä.
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Tämän muistelman kirjoittaja Irma Si-
molin kertoo usein miettivänsä lapsuu-
den asioita unta odotellessa. Niin syn-
tyi tämäkin tarina. Uintimatkalla kesällä 
1939 Irma oli 11- vuotias, Raili-sisko 9 
v ja naapurin Paula 8 v. Irma asuu edel-
leen Ohkolassa, Toukolan talossa. Hänet 
tunnetaan hyvin Ohkolan Nuorisoseuran 
teatteriharrastuksesta. Työuran Irma on 
tehnyt Mäntsälän verotoimistossa.

Oli kuuma heinäkuun päivä. Oli syöty 
päivällinen ja me saatiin Railin kanssa lu-
pa käydä joella uimassa, kun vaan muis-
taisimme tulla tunnin kuluessa takaisin. 
Meidän piti myös käydä kaupassa osta-
massa kymmenellä pennillä hiivaa ja pa-
ketti numero 3 kahvia. Se oli halvempaa 
kuin numerot 5 ja 7. Mukaamme tuli Jo-
hanssonin Paula, jonka koti oli naapuris-
sa. Pieni mökki, tupa ja kylmä ”konttoo-
ri”, jossa Paulan Pentti-veli kesäisin nuk-
kui. Paulan äiti kävi Kellokosken tehtaas-
sa töissä. Kulki matkat kävellen, kesällä 
usein paljain jaloin.

Meiltä Kivimäestä oli joelle matkaa 
runsas kilometri. Matkan varrella vasem-
malla oli Airiston talo. Niillä oli neljä las-
ta. Isä-Arvo kulki polkupyörällä tehtaal-
la. Äiti-Alli kävi syksyisin meillä puinnilla 
ja perunamaalla. Seuraavana oli Salmen 
Marin mökki. Mari haki meiltä iltaisin tin-
kimaitoa ja sanoi minulle joka ilta: ”Kyl-
läpäs sinä olet taas kasvanut!” En pitänyt 
Marista. Olin mielestäni liian pitkä.

Seuraavassa talossa asui Lahden Alva-
rin nuori perhe. Vastapäätä Airiston taloa 
tien oikealla puolella oli Lempisen talo. 
Lempiskä kävi meillä usein kahvilla ja tie-
si kaikki kylän asiat. Mekin tiedettiin, et-
tä Lempiskä ja Lempinen olivat riidoissa, 
asuivat yhdessä, mutta keittivät kahvit 
kumpikin omalla pannulla.

Lempisen takana oli Pikku-Juholan 
mökki. Siellä käytiin joskus sisälläkin ja 
Juholan mamma antoi meille sokeripa-
lan, jonka päälle laittoi kamferttia. Se oli 
hyvää.

Seuraavana oli vuorossa Nurmisen ko-
mea, vaalea talo, jonka pihan kautta me 

eLävää PaikaLLishistoriaa

uintimatka kesäLLä 1939
Teksti Irma Simolin, kuva Eija Hynninen

oikaistiin kouluun. Koulu oli iso keltainen 
rakennus. Yläkoulun opettaja oli Väinö 
Vainio, hyvä ja tiukka opettaja. Kyllä opit-
tiin kertotaulut ja Suomen joet. Alakoulun 
opettajana oli Anni Utriainen. Hänellä oli 
aina kauniit vaatteet, paljon kauniimmat 
kuin meidän äidillä.

Koulua vastapäätä oli Valveen talo ja 
sitten Valeniuksen Hannan ja Artturin ta-
lo. Artturi hakkasi koulun polttopuut ja 
Hanna oli koulun keittäjänä.

Seuraavana oli Nyyholmin mökki. Nyy-
holmi oli suutari. Isä vei sinne saappaat 
ja kengät korjattaviksi. Kun ne oli valmiit, 
Nyyholmi toi ne takaisin ja aina aikaisin 
aamulla. Kun me herättiin tuvan puusoh-
vassa, niin Nyyholmi istui jo tuvassa ja 
odotti äitiä navetalta kahvia keittämään.

Sitten oli Pikku-Miinan mökki. Kerrot-
tiin. että isot pojat kävivät ikkunan takana 
Miinaa pelottelemassa. Mäkisen Hilman 
talo oli seuraavana. Hilma oli melkein 
kuuro ja sillä oli kauhean laiha lehmä, jo-
ta Hilma syötti ojan pientareella. Nikosen 
Konsta ja Maiju olivat Hilman kammarissa 
hyyryläisinä. Syksyisin me käytiin pyytä-
mässä niitä meille töihin puinnille ja peru-
namaalle. Kun ne kulki maantiellä, käveli 
Nikonen aina pari askelta Maijun edellä.

Olihan siinä matkan varrella oikeal-
la puolen maantietä ainakin Mileniuksen 
Olgan mökki ja Vainio-Oskarin mökki. Oli 

myös Lahden Sylvin ja Tyynen keltainen 
talo. Niillä oli hoidokkina sellainen käde-
tön Iita, joka nostettiin lämpiminä kesä-
päivinä ulos istumaan. Viimeisenä oli pieni 
vaalea talo, jossa asui Riiku, joka oli hie-
roja ja Elina, joka oli maalari ja suutari.

Keskikylällä oli kolme isoa maalaista-
loa: Mäkelä, Juhola ja Hemmilä ja sit-
ten kaupat Perhelä ja Väinölä. Perhelän 
kaupassa kävivät enemmän työläiset, 
Väinölässä talolliset. Meiltä käytiin mo-
lemmissa.

Viimeisenä oikealla puolella ennen jo-
kea oli komea Toukolan talo, jossa asui 
Lindroosin mamma ja pappa. Niiden kak-
si poikaa ja tytär olivat muuttaneet Ame-
rikkaan asti.

Nyt päästiin sillalle ja oikaistiin Mat-
tilan pellon poikki joelle. Joki oli paljon, 
paljon leveämpi. Ja kyllä me uitiin ja pols-
kittiin. Taisi aika unohtua. Pian vaatteet 
päälle ja Perhelän kauppaan. Muistimme 
ostaa kahvin ja kauppias leikkasi rullalan-
galla isosta paketista hiivapalan ja lait-
toi vielä karamellia paperitötteröön. Me 
saatiin joskus käydä Parhialalla kuuntele-
massa Markus-sedän lastentunteja, kun 
meillä ei vielä ollut radiota. Nyt kiireesti 
kotiinpäin. Juostessa heiluteltiin uimapu-
vut kuiviksi.

Tiellä tavattiin Hemmilän Oiva, jonka 
talo oli Mäkisen Hilman mökin vieressä. 
Oiva oli tielaitoksella töissä ja haravoi nyt 
maantiekarhun lanatessa tiehen noussei-
ta kiviä. Oiva oli mukava mies, sanoi meil-
le: ”No mitäs Tuomisen likat.” Ja meitä 
nauratti.

Mutta kun päästiin kotipihaan isä oli 
kamalan vihainen, kun me olimme viipy-
neet. Viikatteen teroittamisella oli ollut 
kiire ja Eino-veljemme oli Ritakalliossa 
maalaamassa, niin isä oli suutuspäissään 
hakenut Männistön Valten tahkoa pyörit-
tämään.

Epilogi: Tämän kilometrin pituisen 
maantien varrella olevista kodeista kaatui 
talvi- ja jatkosodassa viisi nuorta miestä – 
Tuomisen Eino, Johanssonin Pentti, Lah-
den Alvari sekä Hemmilän Oiva ja Niilo.

mäntsäLän kaPina  sai aLkunsa ohkoLan työväentaLoLLa  80 v sitten
Mäntsälän Teatteri on tehnyt tästä koko Suomen historian merkittävästä tapahtumasta näytelmän. Mäntsälälle ja Ohkolan kyläl-
le kapina on myös paikallishistoriaa. Ensi-iltansa Kapina näytelmä sai kapinan alkamispäivänä 27.2. Näytelmää esitetään la 3.3 
klo 14, ke 7.3 ja pe 9.3 klo 19, la 10.3 klo 14, pe 16.3 klo 19, la 17.3 klo 14 ja 18, pe 23.3 klo 19 ja la 24.3 klo 14 ja 18. Näy-
telmän on ohjannut Thomas Henriksson, käsikirjoitus ja musiikki  Tapio Ylinen. Liput 12 ja 15 €.Näytelmä kestää väliaikoineen 
n.2 t. Lippuvaraukset puh. 040 353 4421 t. mantsalankapina(at)gmail.com.  Mäntsälän teatteri toimii elokuvateatterin entisissä 
tiloissa os. Keskuskatu 4, Mäntsälä.
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hevosvetoinen Laskiainen innosti Pyrystä huoLimatta
Teksti: Elina Vuori

Nyt jo yhdeksättä kertaa vietetty hevoslaskiaistapahtuma veti mukavasti väkeä melko moisesta pyrystä huolimatta. Ohkolan Nuo-
risoseuran ja Työhevosharrastajien yhdessä järjestämä tapahtuma tarjosi kaikki kunnon laskiaiseen kuuluvat elementit. Talutus-
ratsastusta oli kolmen ponin ja yhden hevosen voimin, rekiajelua kahdella hevosella, tukinjuontoa hevosvetoisesti ja vauhdikasta 
pulkkailua Öljymäellä. Sisällä uudistetussa Nuorisoseurantalossa voi nauttia hernekeittoa, laskiaispullia ja myös grillimakkaraa, 
laulaa yhteislauluja ja hankkia kasvomaalauksen. Uutena tapahtumana oli VPK:laisten esittelemänä paloauto ja sen toiminnot. 
Moni perhe viihtyi tapahtumassa lähes koko kolmituntisen, palkkiona punaiset posket ja iloinen mieli!

Moni ohkolalainen tuntee meidän kylän 
Martan. Hänet muistetaan pyörän se-
lässä viilettämässä kaupan mäkeä alas 
- menossa seuratalolle tietenkin - tai 
kuuman kahvipannun kanssa iltamissa, 
kokouksissa tai tiepuolihiihdossa. Mart-
ta on ollut tuttu näky Öljymäen kahvion 
luukulla ja monessa, monessa muussa 
Ohkolan harrastustoiminnassa. Alkujaan 
Martta on kuitenkin ihan toisen kylän tyt-
töjä.

Martta syntyi maaliskuun 24. päivä 
vuonna 1922 Asikkalan Suivankulmalle 
yhdeksänlapsisen perheen toiseksi nuo-
rimpana. Kotitalo, Tyystjoki nimeltään, 
sijaitsi Ruotsalaisen rannalla. Lapsia oli 
paljon, isä ja vanhemmat veljet viljelivät 
maata ja ajoivat puukuormia, äiti ja sis-
kot pitivät huolta huushollista. 

Mielenkiintoinen koulutie
Martta oli reipas ja aikaansaapa tyttö. 

Kouluun mennessään hän osasi jo lukea 
ja kirjoittaa, joten hän suoritti normaalis-
ti kaksivuotisen alakoulun yhdessä vuo-
dessa ja pääsi jatkamaan suoraan ylä-
kouluun. Koulua käytiin Heinolan puolel-

meidän kyLän martta
Teksti: Heli Kamila, kuva Aki Allonen

la, koska oman pitäjän koulu olisi ollut 
kauempana.

Keväisin ja syksyisin Suon-
tauksen perheen lapset kulki-
vat koulumatkat järven yli veneellä.  
- Isoon soutuveneeseen hypättiin omalta 
laiturilta ja kyytiin otettiin myös naapurin 
lapset. Matkaa järven yli oli nelisen kilo-
metriä, ja suotuvuorot kiersivät pareit-
tain. Isommat huolehtivat, että pienem-
mät lapset pysyivät aloillaan veneessä, 
kertoo Martta. Talvella sama koulumatka 
kuljettiin suksilla. Rospuuttoaikana kou-
lumatka piteni seitsemään kilometriin, 
kun piti kiertää järvi. Silloin sai tosiaan 
pistää reippaasti tossua toisen eteen, 
jotta matka taittui.

Marjoniemen koulussa oli yksi nuo-
ri naisopettaja, jolla oli 50 oppilasta. 
Suunnitelmallisuutta tosiaan kaivattiin, ja 
tunnit oli porrastettu niin, että jokainen 
luokka sai edes hetkeksi opettajan huo-
mion. Martalle koulunkäynti ei tuottanut 
vaikeuksia. Laskento, kuten muutkin ai-
neet, sujuivat hyvin. Käsitöissä Martta oli 
niin näppärä, että oli koko ajan edellä 
muita ja teki ylimääräisiä käsitöitä opet-
tajalle. Opettaja saikin monet virkatut 
pöytäliinat. Mummi opetti minut neulo-
maan sukan 11-vuotiaana ja muistutti ai-
na, että hän on neulonut omat sukkansa 
ja kintaansa 6-vuotiaasta saakka. Olisi 
siinä nykyajan lapsille askaretta.

- Ei silloin mitään kurinpito-ongelmia 
ollut. Joskus opettaja antoi jälki-istun-
toa, Martta muistelee, kun kysyin, kuin-
ka opettaja niin suuren oppilasmäärän 
kanssa pärjäsi. Kouluruokailua ei ollut, 
vaan lapset tulivat kouluun eväät repus-
sa. Martan eväsrepusta löytyi yleensä 
halkaistu hapanleipä, välissä voita ja jos-
kus lihaakin. Koulupäivän aikana oppilaat 
kantoivat puita valmiiksi sisään, muuten 
talonmies hoiti lämmittämisen.

Piiaksi Ohkolaan 
Koulunkäyntiä Martalla on takana vain 

kansakoulu eli viisi vuotta. Asikkalassa 

vielä ollessaan Martta oli töissä kankai-
ta kutomassa ja siivoamassa. Puskara-
dion kautta oli kuitenkin tiedossa usei-
takin piian paikkoja etelämpänä, ja niin 
Martta kaverinsa kanssa lähti kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä 1947 muualle töi-
hin. Aamulla kotoa lähtiessä ei vielä ollut 
tietoa siitä, mihin tytöt olivat menossa. 
Martta päätyi Ohkolaan Eino Rautasuol-
le piiaksi. 

Piian pestin jälkeen Martta meni töihin 
Kellokosken tehtaalle, ja siellä vierähtikin 
24 vuotta. Monta eri kortteeria tuli näh-
tyä ja useamman vuoden Martta asuikin 
Kellokoskella. 50-luvulla Martta sai kak-
si poikaa ja elämänpiiri oli Kellokoskella. 
Muutto takaisin Ohkolaan tuli ajankoh-
taiseksi jokusen vuoden jälkeen ja po-
jat, Antero ja Timo, kävivätkin koulunsa 
Ohkolassa.

Virkeä likka
Työntäyteinen Martta oli paitsi töis-

sään myös vapaa-ajallaan. Harrastus-
toiminta Ohkolassa tuli tutuksi vuosien 
varrella. Kaikki alkoi Diakoniapiirin jou-
lujuhlasta, jossa Martta oli keittämässä 
kahvia. Ja kahvia tulikin keitettyä pan-
nu jos toinenkin; iltamissa seuratalolla, 
näytelmissä Öljymäellä, Maatalousnaisis-
sa, hirvijuhlissa, kokouksissa, OKA:lle on 
keitetty hernesoppaa laskiaisena ja oltu 
monessa mukana. Lisäksi hän oli monen 
monta vuotta seuratalolla talonmiehe-
nä ja piti kaiken priimakunnossa. Eläk-
keelle talonmiehen hommasta Martta jäi 
75-vuotiaana.

Martan virkeä elämänasenne ja 
huumorintaju ovat vertaansa vail-
la. Pyyteettömän talkootyön määrää 
ei voi edes laskea. Väsymys ei ole tä-
tä teräsmummia koskaan vaivannut.  
– Minä olin kyllä aina virkeä likka. Toiset 
puhui väsymyksestä, mutta en minä sii-
tä tiedä, hän toteaa, kun kysyin, kuinka 
hän on niin paljon kaikkea jaksanutkin.  
Pyöreitä vuosia juhlitaan jokusen viikon 
päästä – seuratalolla tietenkin.Martta 90v ja pojanpojanpoika Akseli 8 kk
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Tapahtuipa itsenäisyyspäivänä joulukuus-
sa: Olimme mieheni kanssa tavanomaisel-
la lenkillämme Kellokosken Ruukin maise-
missa kun yhtäkkiä edessämme pihalla 
paloivat tulet ja ikkunoissa loistivat valot. 
Mitä ihmettä - oliko Ruukkiin tullut vihdoin 
elämää?

Uteliaana astuimme sisään, hieraisim-
me silmiämme kerran jos toisenkin ja hau-
koimme henkeä. Olimme yhtäkkiä jossain 
aivan ihanassa maailmassa, joka oli täyn-
nä iloista puheensorinaa, vastajauhetun 
kahvin tuoksua, hyvää musiikkia ja jotain 
huumaavaa kansainvälisen kahvilan tun-
nelmaa. Vitriini oli täynnä ihania herkku-
ja, meneillään oli vohvelibrunssi. Vasta jäl-
keenpäin meille selvisi, että olimme tulla 
tupsahtaneet Kinuskillaan mutta ensikoh-
taamisesta tiesin heti, että tämän oven 
avaamme vielä monta kertaa!

Kahvila ja sisustuskauppa Kinuskilla 
avasi ovensa Kellokosken vanhaan Ruuk-
kiin 26.11.11. Kellokoskelta itsekin kotoi-
sin olevaa yrittäjää Malla Tuuri-Sarinkoa 
viehätti Ruukissa uniikki ympäristö ja sen 
tarjoamat mahdollisuudet. Tosin siirtymi-
nen alkuhetkestä tähän päivään vaati ison 
remontin ja paljon töitä. Kinuskillan alku-
taival on kuitenkin suosiollaan ylittänyt 
omistajansa alkuodotukset ja laajennus-
osakin on jo tekeillä.

hyPPy tuntemattomaan ja 
Luovaa huLLuutta

Malla kuvaa Kinuskillaa hyppynä tunte-
mattomaan ja projektiksi joka on vaatinut 
paljon sisua ja rohkeutta. Oma sisustus-
kauppa oli ollut Mallan haaveena jo pi-
dempään ja ehkä sellainen jossa olisi pieni 
kahvio. Mallan tehtyä työuraa muulla alal-
la ajatus kypsyi mielessä vähitellen ja vuo-
rotteluvapaavuoden aikana tämä rohkea 
nainen teki päätöksen lähteä seuraamaan 
unelmaansa. Uskoa omaan unelmaan tar-
vittiin matkan varrella, sillä epäilijöitä riitti. 
Ajan saatossa myös suunnitelma muutti 
muotoaan ja kahvila sai enemmän sijaa. 
Tarvittiin myös lisävoimia ja keittiövastaa-
vaksi Kinuskillaan pestattiin Mallan anoppi 
Marja-Liisa Niiranen, joka on oman alan-
sa rautainen ammattilainen ja hänellä on 
pitkä kokemus keittiöalalta. Marja-Liisan 
kanssa keittiössä ahkeroi Laila Muranen 
ja uusin työntekijä Kahvilan puolella on 
Helena Riikonen.

kinuskiLLan herkkuja

Kahvilan konseptiin kuuluu, että kaikki 
ruoka tehdään itse. Leivonnassa ja ruo-
anvalmistuksessa ei käytetä säilöntä- ja li-

kinuskiLLa tuLi ja vaLLoitti
Teksti ja kuvat Pauliina Paakkinen-Virtanen

säaineita eikä esansseja. Kinuskillassa on 
runsas valikoima kahvi- ja teelaatuja ja 
kahvit jauhetaan aina paikan päällä. Malla 
halusi suosia kahvien hankinnassa pien-
paahtimoita ja kahvien hankintapaikaksi 
valikoitui etsinnän jälkeen ruotsalainen 
yritys Johan & Nyström, jossa paahdetaan 
pavut käsin. Yritys ostaa kahvit suoraan ti-
loilta. Tähän liittyvät eetteisyys on Mallalle 
tärkeä arvo.

Päivittäiseen tarjontaan kuuluvat eri-
laisen suolaisten ja makeiden leivonnais-
ten vitriinimyynti sekä salaatit ja toastit. 
Arkipäivisin on tarjolla päivittäin vaihtuva 
lounas ja lauantaiaamupäivisin brunssi. Li-
säksi on erilaisia vaihtuvia teemabrunsse-
ja. Ruokaa ja leivonnaisia myydään myös 
mukaan. Malla vinkkaa, että kesäksi on 
suunnitteilla myös terassi. Ruoka- ja kah-
vilatilauksia tehdään myös yritys- ja yk-
sityistilaisuuksiin ja juhliin. Ensimmäiset 
häät on Kinuskillaan varattu ja eläkejuh-
liakin jo juhlittu.

sisustuskauPPa

Sisustus, esteettisyys ja visuaalinen ilme 
ovat Mallalle tärkeää asioita ja niiden hän 
haluaa näkyvän sisustustuotteiden lisäksi 
myös kahvilan sisustuksessa.  Malla ku-
vailee myytävänä olevien tuotteiden ole-
van rouhean kauniita ja uniikkeja kodin 
käyttötavaroita. Skandinaavisuus ja eko-
logisuus ovat tärkeitä arvoja tuotteiden 
valinnassa. Malla näkeekin paljon vaivaa 
valitakseen myyntiin nimenomaan sellaisia 
tuotteita, joita ei ole myytävänä aivan lä-
hialueilla. Osa myyntiin valituista tuotteis-
ta on myös palkittu ekologisista arvoista. 
Malla kertoo, että tulevaisuudessa hän 
haaveilee voivansa tarjota myös sisustus-
suunnittelupalveluita.

Kevät- ja kesäkaudella Kinuskillassa 
nähdään erilaisia nuorten sisustus- ja vaa-
tealan yrittäjien taidonnäytteitä kun kuu-
kausittaiset Pop up shopit käynnistyvät. 

kinuskiLLaLLe oLi tiLaus

Lyhyessä ajassa Kinuskilla on ehtinyt mo-
neen mukaan ja ihmiset ovat löytäneet 

paikan vauvasta vaariin Kellokoskella hy-
vin. Kinuskilla on myös saavuttanut mm. 
upean 3. sijan Helsingin Sanomien luki-
joiden valtakunnallisessa lähiökahvilaää-
nestyksessä. Kinuskillan valttia onkin kek-
seliäisyys ja monipuolisuus ja ehkä juuri 
se luova hulluus, josta kaikki on alunpe-
rin käyntiin lähtenyt.  Monipuolisuudes-
ta kertovat erilaiset vaihtuvat tapahtu-
mat kuten taidenäyttelyt ja elävän mu-
siikin tapahtumat ja teemaillat. Mallasta 
on mukavaa, että alueen asukkaat kuten 
lukiolaiset ystävänpäivänä ovat käyneet 
tarjoamassa esim. elävää musiikkia  Ki-
nuskillaan. Parhaillaan Kinuskillassa on 
Jarmo Vanhasen myytävistä valokuvista 
koostuva mustavalkokuvien näyttely, jo-
ka on avoinna maaliskuun loppuun. Ki-
nuskillan ajankohtaiset uutiset, tapah-
tumat, menut ja aukioloajat päivitetään 
facebook-sivulle ja nettisivulle.

kinuskiLLa on kuin  
ystävän oLohuone

Intuitioni joulukuussa oli oikeassa ja sit-
temmin tiemme Kinuskillan kanssa ovat 
kohdanneet jo monta kertaa ja jokaisella 
kerralla olen löytänyt mukaani tuota en-
simmäisen kohtaamisemme tunnelmaa 
joka saa minut palaamaan Kinuskillaan 
aina yhä uudelleen. Milloin olen juhlista-
nut Kinuskillassa arjen iloja, milloin taas 
paennut arjen vastoinkäymisiä yhtäkaikki 
jokaisella kerralla olen lähtenyt kotiin iloi-
sena ja virkistyneenä. Olen myös joskus 
unelmoinut, että saisin asua oman kanta-
kahvilan lähellä, jossa omistajan kanssa 
olisi mukavaa vaihtaa päivän kuulumiset 
ja hän olisi niin tuttu että osaisi etukäteen 
aavistaa mitä mahdan tilata. Jutunteko 
hetkellä huomasin unelman muuttuneen 
todeksi!

Avaa ovi Kinuskillaan!

yhteystiedot:  Vanha Valtatie 190, 
rakennus 2, puh. 044 365 2832
http://www.facebook.com/Kinuskilla  
www.kinuskilla.fi   

Rentoa 
lauantai-

tunnelmaa 
Kinuskil-

lassa.
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Ohkolassa järjestettiin Ohkolan ms:n toi-
mesta ketunajokokeet suomenajokoiril-
le helmikuun alussa. Melko suotuisisssa 
olosuhteissa järjestetyssä kokeissa vei 
voiton kellokoskelaisen Rainer Majasen 
koira Kuoppamäen Retu 82,50 pisteellä, 
toiseksi sijoittui pöytyäläisen Janne Van-
hasen Elokarin Hokki koira 69,60 pisteel-
lä ja kolmanneksi Ohkolan Aki Allosen 
Ajoketun Vekku koira 55,40 pisteellä. Su-
vi ja Sampo Rantasen koira Havukon He-
vi ei tällä kertaa saanut kettua ylös lain-
kaan ja jäi siten pitämään kisassa perää. 

Leena Turunen Ohkolan Metsästys-
seurasta on suorittanut Suomen Kennel-
liiton luonnetestituomarin tutkinnon. Nyt 
kun alan osaaja on kotikylästä, aletaan 
valmistella metsästyskoirille suunnatun 
luonnetestin järjestämistä. 

Varsinaisen metsätystoiminnan ohella 
tulevat merkittäviä metsästyskoiratapah-
tumia olemaan 21.-22.7. järjestettävä 
Mäntsälän kansainvälinen koiranäyttely, 
jonka järjestelyistä Ohkolan metsästys-
seura vastaa muutamien yhteistyökump-

metsästyskoirien koetoimintaa 
paneiden kanssa. Näyttelyyn odotetaan 
runsasta 2000 koiraa.   

Lokakuun lopulla järjestetään Uuden-
maan alueella lintukoirien Suomen mes-
taruuskokeet, joiden käyttöön myös Oh-
kolan ms:n maastoja tultaneen luovut-
tamaan.  Lisäksi maastojamme tullaan 
käyttämään myös pienempien lintu-, ajo- 
ja hirvenhaukkukokeiden maastoina.

Viime vuonna suosiota saanutta koiri-
en käyttäytymiskoulutusta jatketaan tu-
levana keväänä.

hirvieLäinkannat Laskussa, 
riistanLaskenta käynnissä

Kulut jahtikausi osoitti, että Ohkolankin 
alueen hirvieläinkanta on laskenut sit-
ten muutaman viimeisen vuoden. Vaik-
ka kannan laskeminen onkin ollut viime 
vuosien jahdin tavoitteena, osoittautui 
kannan lasku niin suureksi, että metsäs-
tysseura jätti käyttämättä osan hirvilu-
vistaan. Näin maastoon saatiin jäämään 
niukahko kanta, jonka määrä tullaan 

Metsästysseuran puheenjohtaja Seppo Lepola luovuttaa palkinnon Roope Tap-
perille. (kuva: Tero Rantanen)

tarkasti laskemaan 3.3. suoritettavas-
sa suurriistalaskennassa.  Ensimmäiset 
riistalaskennat tosin suoritettiin jo hel-
mikuun alussa Itäisen Uudenmaan il-
veaslaskennan yhteydessä. Ilveksiä ei 
tällä kertaa Ohkolan laskennassa tavat-
tu, vaikka ilveksistä vielä loppusyksystä 
saatiinkin näköhavantoja.  Helmikuun ai-
kana suoritetaan myös kolmiolaskennan 
talviosuus; Ohkolan laskentareitti kulkee 
Kakarlammelta Tynnyrilampeen. Näiden 
laskentojen sekä muiden riistahavain-
tojen perusteella tullaaan sitten päättä-
mään ensi syksyn metsästyksestä – niin 
hirvieläinten kuin muidenkin riistaeläin-
ten osalta. 

koirien kiinniPito tärkeää 
Pesimarauhan kannaLta

Kevät etenee ja pian on käsillä riistan 
lisääntymisaika. Metsästyslain mukaan 
koirat tulee pitää kytkettyinä maaliskuun 
1. päivästä alkaen aina 19.8. elokuuta 
saakka.  Tämä tarkoittaa käytännössä si-
tä, että koira on oltava välittömästi kyt-
kettävissä. Mikäli koira on irti ohjaajansa 
läheisyydessä mutta ei välittömästi totte-
le ohjaajansa käskyä havaittuaan jonkin 
eläimen, linnun tai mielenkiintoisen ha-
jun, niin tällöin koira ei ole lain tarkoitta-
massa mielessä kytkettävissä. 

ansioituneita PaLkittiin 
Seuran vuosikokouksessa 19.2. palkittiin 
ansioituneita seuran jäseniä. Roope Tap-
per palkittiin Y17 –sarjassa saavuttamis-
taan haulikkoammunnan  Suomen mes-
taruuksista, Asko Tiainen Suomen mes-
taruudesta ilmahirven joukkuekisassa, 
Riku Yrjäkkä parhaan metsästyskoiran, 
suomenpystykorva Murun omistajana 
sekä Otto Nieminen pienpetokilpailun 
voittajana.

myrskytuho ja
Teksti ja kuva: Vesa Pirjola

Tapaninpäivän myrskyssä kaatui varmasti halkaisijaltaan Ohkolan 
suurin kuusi. Arolan Kylätien varrella  vanhan riihen tontilla toista 
sataa vuotta paikallaan seissyt kuusi kohtasi vihdoin vahvempansa. 
”Oikeasta” suunnasta puhaltanut tuuli kaatoi ison oksamassan omaa-
van kuusen tapaninpäivän myrskyssä. Kuusella oli pituutta 32 met-
riä ja ympärysmitaltaan puolentoista metrin korkeudelta se oli 2,66 
metriä. Pisimpien oksien pituus oli yli kuusi metriä. Aikansa kutakin 
niinkuin sanotaan. Itseäni kiinnostaisi tietää missä nyt on kylän suu-
rin pystyssä oleva kuusi. Sitä kuusta ei enää kuuleminen.
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Hyökäpartio täytti vuonna 2011 huimat 
10 vuotta. Lippukunta järjesti 6.12 juhlat, 
joihin osallistui reilu 60 henkilöä. Perintei-
tä kunnioittaen juhla aloitettiin lipunnos-
tolla, ja juhlaa jatkettiin Hyökännummen 
kerhotalon sisätiloissa. Lippukunnanjoh-
taja Antti Tikkasen puheen jälkeen tutus-
tuttiin Hyökäpartion historiaan Iivo Koiri-
kiven tekemällä kuvaesityksellä. Maam-
me-laulun ja Uusmaalaisten laulun säes-
tyksestä huolehti Tuukka Koirikivi.

Virallisempaan ohjelmaan kuuluivat 
lupaustenannot ja merkkien jako. Valp-
paat Sudet –sudenpentulauman jäsenet 
ja seikkailijaryhmän Veteraanit uudet jä-
senet antoivat partiolupaukset ja saivat 
viimeinkin partiohuivit kaulaansa. Lupa-
usta olivat antamassa myös aikuiset Ni-
na Hattunen ja Kaisa Koli, jotka aloittivat 
partiotoiminnan syksyllä 2011. Nina ehti 
jo kouluttautua akelaksi, eli hän toimii nyt 
sudenpentujen johtajana.

Hyökäpartion aktiivitoimijoita ei myös-
kään unohdettu. Seikkailijaryhmiä jo use-
an vuoden ajan johtaneelle Topi Mänty-
koskelle (samoaja) myönnettiin Kokka-
pinssi. Pinssin myöntämiseksi partiolai-
sen on täytynyt ansioituneesti ja tun-
teenpalolla suorittaa jokin teko. Topi 
toimi Hyökäpartion juhlaleirillä V1t1k0lla 
ensiapuvastaavana ja pestistä innostu-
neena suoritti syksyllä EA1-kurssin. Topi 
hoiti pestinsä niin suurella sydämellä, et-
tä sen ansiosta hänelle myönnettiin Kok-
ka-pinssi. Uudenmaan partiopiirin prons-
sisen ansiomitalin saivat lippukunnanjoh-
taja Antti Tikkanen, apulaislippukunnan-
johtaja Sabrina Granberg ja sihteeri Elisa 

hyökäPartio 10v
Teksti  ja kuva Elisa Lindgren

Lindgren. Jokainen näistä vaeltajaikäisis-
tä nuorista on toiminut jo usean vuoden 
ajan ansiokkaasti lippukunnan vastuuteh-
tävissä, ja tehtäviä suorittaessaan kasva-
nut partiolaisena.

Hyökäpartio muisti myös yhteistyö-
kumppaneitaan, joille jaettiin linnunpön-
töt, joiden sisältä löytyi purkki hernekeit-
toa. Linnunpöntöt jaettiin muun muassa 
yhteistyölippukunnille Pornaisten Solmul-

le ja Metsolan Pojille, sekä Hyökäpartio-
ta jollakin tavalla tukeneille henkilöille: 
esimerkiksi ohkolalaiset Jorma Friman 
ja Riitta Vainio ovat antaneet hyökäpar-
tiolaisten järjestää yöretkiä metsäänsä. 
Juhlan päätteeksi tarjottiin perinteinen 
partioruoka, hernekeittoa ja näkkileipää, 
ja jälkiruoaksi kakkukahvit. 

Vuosi 2011 oli EU:n vapaaehtoistyön 
teemavuosi. Partio perustuu kokonaan 
vapaaehtoisuuteen, jokainen mukana 
oleva aikuinen ja nuori johtaja järjestää 
partiotoimintaa ilman palkkaa. Monissa 
tapahtumissa ihmiset ovat sanoneet, et-
tä on hienoa että Hyökännummella on 
partiotoimintaa, ja moni on esimerkiksi 
myyjäisissä mielellään ostanut partiolais-
ten tuotteita. Hyökännummen ja Ohkolan 
asukasmäärät kasvavat jatkuvasti, joten 
Hyökäpartiollakin pitäisi olla hyvät puit-
teet kasvattaa jäsenmääräänsä. Toimin-
taa tekemään tarvitsemme kuitenkin joh-
tajia. Viime vuonna saimme uusia aikuisia 
mukaan toimintaan, mutta koskaan ei va-
paaehtoisia voi olla liikaa. Partio tarjoaa 
hyvän, kehittävän harrastuksen, ja pes-
tejä voidaan räätälöidä jokaisen voimien 
ja jaksamisen mukaisiksi. Vaikka EU:n va-
paaehtoistyön teemavuosi päättyi, jatkuu 
vapaaehtoistyö Hyökäpartiossa.

Tänä vuonna tiedossa on jo paljon 
partiotapahtumia. Keväällä järjestämme 
talviretken ja partiotaitokilpailut. Kesällä 
Hyökäpartio suuntaa Uudenmaan partio-
piirin piirileiri Huimalle, josta tulee var-
masti huima! Näistä tapahtumista pää-
sette lukemaan seuraavista Ohkolan Ky-
läsanomien numeroista. 

Hyökäpartion perustaja Arja Ylitalo 
sai syksyllä 2011 suoritettua loppuun 
kaksivuotisen aikuisille tarkoitetun 
partionjohtajan jatkokoulutuksen eli 
KoGi-kurssin. Pääkaupunkiseudun 
partiolaisiin kuuluva Mari Voutilainen 
tuli jakamaan Arjalle KoGi-tunnukset.

Teksti; Kati Teirioja, Kuva; Saija Sitolahti

Kirppusirkus on osa Sirkus Siriuksen toi-
mintaa. Ryhmä kokoontuu torstaisin Oh-
kolan koululla klo 17-18. Ryhmää ohjaa 
Saija Sitolahti apunaan Kati Teirioja ja 
Ella Hynninen

Kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, temp-
purataa...Kirppusirkus on todella haus-
ka 3-6 vuotiaitten lasten ja vanhempien 
yhteinen harrastus. Koulun jumppasa-
lissa on tilaa juosta ja tehdä kaikenlai-
sia sirkustemppuja. Välillä tuntuu, että 
lapset taitavat temput paremmin kuin 
aikuiset, ainakin pää tuntuu menevän 
itselläni paljon helpommin sekaisin pyö-
rimisestä tai kuperkeikoista! Pikkuhiljaa 

kirPPusirkus esittäytyy

näistä pienistä vipeltäjistä saattaa kas-
vaa vaikka sirkusammattilaisia, kuka tie-
tää. Kevätnäytöksessä,  toukokuun en-

simmäisenä viikonloppuna, saa muutkin 
ihailla pienten taitajien temppuja ja suo-
rituksia!
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ohkoLan seurojen yhteystietoja 2012
Ohkolan Nuorisoseura ry
puheenjohtaja Essi Malmberg, p. 044 509 4485,  jäsenet 
Susan Alho, Taija Eerola, Pentti Valkonen, Tanja Lundsten, 
Tiina Kujanpää, Tuuli Naalisvaara, Sirkku Vainio, Seija-Liisa 
Peltoranta, varajäsenet Hilppa Johansson, Helena Partanen, 
Heikki Poranen. Talonhoitaja Hannu Loukimo p. 040 766 
4539, sähköposti  seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi 

Ohkolan Kylätoimikunta
pj. Eija Hynninen puh. 050 593 9683, sihteeri Mikko Tien-
suu, Saija Sitolahti, Kati Teirioja, Ilkka Allonen, Jan Malm-
berg, Seija-Liisa Peltoranta, Seppo Lepola

Ohkolan Oka ry
Puheenjohtaja: Pekka Peltoranta p.040-580 5496
Varapuheenjohtaja: Aki Mäenpää
Rahastonhoitaja: Auli Teppinen
Muut jäsenet: Olli Pahkamäki, Kalle Hietanen, Kimmo Lii-
matta, Mimmi Tervonen ja Harry Rummukainen

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
pj Eeva Patronen, p. 050 372 2259, vpj Tapani Rautasuo, 
sihteeri Raija Hannula, Elma Ahtiainen, Ritva Koskinen, Sa-
tu Latostenmaa, Heikki Poranen, Salme Poranen, Eila Pyyp-
pönen, Hilkka Rautasuo, Aino Ruotsalainen, Kaija Tapper

Ohkolan Metsästysseura 
puheenjohtaja Seppo Lepola, puh. 040-5537528, sähkö-
posti: seppo.lepola@pp.inet.fi·
sihteeri Jouni Allonen, puh. 040-7198922 sähköposti. jouni.
allonen@gmail.com

Ohkolan VPK ry
pj. Jorma Friman, puh. 040 582 9246, vpj. Rami Lindqvist 
puh. 0400 880 339, sihteeri Arja Alanko, puh. 044 018 8688

Ohkolan palokuntayhdistys ry
Yhdistys toimii Ohkolan VPK:n rinnalla ja jäseniksi voivat 
liittyä kaikki, jotka haluavat tukea VPK:n toimintaa.
Ei jäsenmaksua.
Puheenjohtaja Juha Halme p. 0400 710353
Sihteeri Arja Alanko  p. 044 0188688

Ohkolan Martat ry
Puheenjohtaja Sirkka Valkonen  ohkolan.martat@hotmail.fi
Sihteeri Ritva Tervonen

Hyökännummen asukasyhdistys ry
pj Antton Hägglund 040-5266462, varapj Teija Vainio, sih-
teeri Tarja Kuusela-Nissinen, rahastonhoitaja Kirsi Lindgren, 
muut jäsenet Pia Keijonen, Jussi Luhtamäki ja Jarmo Sorsa.

Kaikilla on vielä hyvin muistissa joulukuun lumimyräkät 
ja myrskytuulet, jotka pistivät metsää matalaksi teille ja 
sähkölinjojen päälle. Sähkökatkokset kestivät tunteja ja 
päiviä. Eivätkä kesän ukkosmyrskyt sen lempeämpiä ole. 
Moni jää saarroksiin kotiin tai mökille sähköttä ja ruoatta. 
Jo parin tunnin sähkökatkos osoittaa, kuinka riippuvaisia 
olemme sähköstä. 

Kuinka voi varautua myrskyyn?
Olisi hyvä pysähtyä miettimään muonitusta, ennakoida 
sähkökatkoksen mukanaan tuoma tilanne ja varautua nii-
hin. Vesi ja ruoka ovat elinehto. Ihmiset eivät enää ole 
omavaraisia, vaan paljolti  sähkön ja ruokakauppojen an-
timien varassa. Edes kännykkä ei pelasta pulasta, jos se 
on lataamista vaille.
On siis syytä varata säilöön ruokaa ja juomaa. Mieti ja 
selvitä:
Mitä jääkaappini, pakastimeni ja kuiva-ainekaappini sisäl-
tävät?
Miten voin lämmittää ruokaa ja vettä?
Onko juomavettä riittävästi saatavilla?
Kuinka pitkään minä ja perheeni pärjäisimme näillä eväillä?

Kotivaralla pahimman yli
Kodin turvaoppaan mukainen yhden henkilön viikon ko-
tivara:

 
perunaa ½ kg,  riisiä ja makaronia ½ kg,  öljyjä ja rasvo-
ja ½ kg,  sokeria ½ kg,  UHT-maitoa 1 ltr, vettä ja muita 
juomia 16 ltr,  leipää ja viljavalmisteita 1½ kg,  maitotuot-
teita 1,3 kg,  hedelmiä ja marjoja 1 kg,  vihanneksia ja 
juureksia 1½ kg,  lihaa, kalaa, kanaa ja kananmunia 1 kg 
ja  herkkuja 1 kg.

 Viimeinen, ehkä yllättävä kohta perustuu ravinnon tuot-
tamaan mielihyvään. Henkistä puolta ei sovi aliarvioida. 
Kotivaran tarvikkeita käytetään osana normaalia ruoanlait-
toa ja niitä täydennetään kulutuksen mukaan. 

Luovuutta käyttäen ruoan saa kypsennettyä tulella. Ko-
deissa on takkoja, leivinuuneja, puuhelloja, saunoja, kaa-
sugrillejä, retkikeittimiä. Miltä maistuisi nokipannukahvi, 
tikkupullat, makkara  tai letut nuotiolla omalla pihalla?

Ennakoi hankaluudet
Tärkeää on, että
taskulamppu, tulitikut ja kynttilät helposti saatavilla
kännykkä on ladattu
autossa tai veneessä on polttoainetta
jatkuvassa käytössä olevia lääkkeitä on useaksi päiväksi 
käteistä rahaa on jonkin verran

Myrskyt voivat aiheuttaa monenlaista hankaluutta, mutta 
ainakin ruoan ja juoman puolesta niihin on mahdollista 
varautua kotikonstein.

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

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

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

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Parturi-kampaamo
Hiushuone

p. (09) 284 325
Vanha Valtatie 208
04500 Kellokoski

TALO- JA HUVILAMYYNTI
Kastelli-kauppias Tapio Rantanen

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

PITSIMAAILMA kotiputiikki
– alusasuja – naisten vaatteet –
FRIENDTEX – pyydä kuvasto –

puh. 0400 920 746
anneli.eerola@hotmail.com

www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 9-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

Tehokkaat ja edulliset vesipumput 
maahantuojan varastosta!

- porakaivopumput – avokaivopumput
 - paineastiat – moottoripumput

050-347 0754/Pumppuhuone Oy

HKM-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

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

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

puh. 040-515 5959
timo.salminen@msoynet.com

Tähän piti olla uusi ilmoitus 
Eija Hynniseltä, mutta ei liitteenä ei 
ollut sellaista, jokin Kortistontila oli. 

Tuleeko se tähän??????

35v
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää    
www.lepotila.net 

Tuomo Toura, puh. 050 5966 776 
tuomo.toura@puuapu.fi

Arboristipalveluita
•	pihapuiden	kaadot
•	puiden	hoitoleikkaukset
•	oksien	haketukset	ym.

w w w . p u u a p u . f i

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

T:mi Mira Tuila
* 
* 
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
www.sinituuliryhmis.fi
sinituuliryhmis@gmail.com

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut
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aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä

Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 2872, eija.liljavirta@kolumbus.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 10.30-19
La 8-14

 

Alhotie 6, 04430 Järvenpää. Puh. 09-279 7070. www.jarvenpaankukkatalo.fi
Palvelemme ark. 8–20, la 8–18, su 9–18. Tervetuloa!

TUHANSIA IDEOITA!

Rakenne kynnet
Ripsien pidennykset

                        
         

  

 
Minja Tuominen tarjoaa tasokasta 
pilates ohjausta vuosien kokemuksella. 
 

         www.pilatesta.fi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          
   
                 
             
            

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus


