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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Hyökännummelle uusi koulu

☞ Joukkoliikenneasiaa

☞ Kylälehti 20 vuotta

Kellokoskella toimiva Saferoad Finland lahjoitti Saviahon päiväkotilaisille uudet heijastinliivit turvaamaan pieniä 
tiellä kulkijoita! Samalla tämä on muistutus kaikille heijastimem käytön tärkeydestä syksyn tullessa.
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Pääkirjoitus

Lehden laatijat:  Raija Hannula, p. 044 275 2241 ja 
 Eija Hynninen, p. 050 593 9683

Kannen kuva:  Arja Marttila

Sivutaitto: SiistitSivut, Tarja Välimäki  Paino: Eura Print Oy

Painosmäärä: 1400

Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Mimmi Tervonen p. 044-502 7231
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kotileipomo Liljasta  
ja Kunnantalolta Vinkistä
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:
Eija Liljavirta ja Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Sanna Sipola Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan OKA
Mirva Takalo Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 23.11.2018.  aineistoPäivä 8.11.2018.

Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja, antavat juttuvinkkejä sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, kokoukset ym. oman kylän 
lehdessä. Sähköisesti lähetetty materiaali, joko sähköpostin viestikentässä tai word-tiedostona ilman mitään muotoilua. Kappalejaot ja mahdolliset vä-
liotsikot on hyvä olla, mutta muutoin tekstin muotoilu (fontti ym. asemointi) tehdään lehden taittovaiheessa. Kuvat erillisinä tiedostoina mieluiten JPG-
muodossa. Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa.

Lue, niin tiedät enemmän  
ja LuuLet vähemmän!

Syyskuussa 1998 ilmestyi ensimmäinen Ohkoan Kyläsanomat lehti – 20 vuotta sitten. Tuon leh-
den ajatuksena oli eri toimijoiden voimien yhdistäminen tiedonkulun parantamiseksi. 

Ensimmäisessä pääkirjoituksessa lukee: ”Tässä lehden ensimmäisessä numerossa Ohkolan ja 
Hyökännummen yhdistykset  esittelevät toimintaansa. Toivomme, että lehdestä on iloa ja hyö-
tyä kaikille. Lehden välityksellä voi seurata asuinalueen tapahtumia ja jokaisen oman innos-
tuksen mukaan osallistua itseään kiinnostaviin asioihin ja tapahtumiin. Tiedoitamme mm. tal-
koista, jotta yhteistyöllä voimme rakentaa meille entistäkin paremman kotikylän. Toivomme 
lehden tuovan suunnitelmallisuutta seuratoimintoihin, estää päällekäisyydet ja kanavan kertoa 
ajankohtaisista asioista. Lehden palstalla voi ottaa kantaa tai vaikkapa kertoa vitsin”.

Perusajatus on pysynyt samana, vaikka maailma ympärillämme on muuttunut. Aluksi materi-
aali lehteen tuli ruutupaperille käsin kirjoitettuna kyläkaupan aloitelaatikkoon. Kuvat teetettiin 
filmirullilta ja tästä leikkaa-liimaa menetelmällä tehty lehti ajettiin kirjapainoon ja haettiin sitten 
jakoa varten taas kotikylille.

Sähköposti toi asiaan 2000-luvulle tultaessa ison avun. Materiaalia siireltiin korpuilla ja lerpuilla 
sekä myöhemmin dvd-levyillä. Nykyisin tekstit sekä kuvat välittyvät nopeasti digitaalisesti sekä 

kyläläisiltä lehdelle, että lehdeltä painotaloon. Onpa lehti viimevuosina saatu osin värilliseksikin.

Kahden vuosikymmenen aikana on kertynyt melkoinen määrä päiväntarkkaa historiatietoa. Vanhoja asioita on myös tavoitteel-
lisesti koottu haastatteluin ja aiheperusteisesti selvitellen.

Ohkolan Facessa lehden tarpeellisuudesta käydyn keskustelun pohjalta voi yhteenvetona todeta, että lehden tekemistä pape-
riversiona kannattaa jatkaa, koska lehti luetaan tarkasti se tavoittaa kaikki ikäryhmät ja on nostalgisempi. Facessa sitten muis-
tutellaan ja täydennellään kyläjuttuja. 

Kaikki 91 kylälehteä löytyy myös sähköisesti osoitteessa www.ohkola.fi /kylälehti/Ohkolan Sanomat arkisto

Eija Hynninen
Lehden perustajajäsen, yhä mukana lehden teossa
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Hyökännummen koulun syyslukukausi al-
koi todella juhlavissa merkeissä, sillä uut-
ta lukuvuotta päästiin aloittamaan täysin 
uusissa ja upeissa koulutiloissa. Koulura-
kennus oli kesän aikana varusteltu uusin 
kalustein, joten luokat ja yhteiset tilat oli-
vat valmiina ottamassa uudet ja innok-
kaat oppijat sisään. Koulun piha-alueiden 
aikataulussa tuli pieniä viivästyksiä, joten 
osa piha-alueesta ei ole täysin käytössä, 
mutta muutamien lähiviikkojen aikana 
myös piha-alueet valmistuvat lopulliseen 
muotoonsa. Välituntipiha tulee olemaan 
valmistuttuaan aivan erinomainen, sil-
lä se tarjoaa oppilaille välituntisin paljon 
erilaista liikunnallista tekemistä ja tukee 
omalta osaltaan Liikkuva Koulu - ajatus-
ta, jonka tavoitteena on aktivoida koulu-
ikäisiä lapsia liikkumaan enemmän kou-
lupäivän aikana.

Hyökännummen koululla aloitti 210 in-
nokasta opiskelijaa ja 23 henkilökuntaan 
kuuluvaa jäsentä. Uusina opettajina aloit-
tivat Nanna Suoperä, Eveliina Jurvala se-
kä Ismo Ferapontow. Myös oppilashuol-
lon henkilöstössä on tapahtunut muu-
toksia, uutena kouluterveydenhoitajana 
toimii Annika Kokkoniemi ja koulukuraat-
torina Susanna Porkka. Koululla toimii 
omassa luokkatilassaan myös iltapäivä-
kerho 1. ja 2. luokkien oppilaille. Kerhon 
aloitti oppilasta.

Hyökännummen uudessa kouluraken-
nuksessa on huomioitu hienosti uuden 
opetussuunnitelman henki. Luokkatilat 
ovat muunneltavissa joko yhden ope-
tusryhmän käyttöön tai halutessa luok-
katiloja voi yhdistellä useamman eri ryh-

hyökännummen uusi kouLu vaLmistui
Teksti: Hanna Oresmaa, kuvat Riitta Vanha-Perttula

män käyttötarpeisiin. Oppilailla on myös 
lukuisia paikkoja työskennellä yksin tai 
pienissä ryhmissä esimerkiksi aulatilois-
sa, kirjastossa, ruokasalissa tai erityisis-
sä jakotiloissa, joita löytyy miltei kaikkien 
luokkien yhteydestä.

Päiväkodin saneeraus jatkuu vielä ku-
luvan syksyn ajan ja kevättalvella pää-
semme juhlistamaan uusia valmistuneita 
tiloja yhteisillä päiväkodin ja koulun vih-
kiäisillä.

Oppilaiden huoltajat pääsevät tutustu-
maan uusiin koulun tiloihin vanhempai-
nillan yhteydessä ke 5.9. klo 17 alkaen.

Myös muille alueella asuville on mah-
dollisuus saapua tutustumaan uusittui-
hin koulun tiloihin ti 18.9. klo 17 -19 vä-
lisenä aikana. Koulun pihalla on erilaista 

ohjelmaa myös perheen pienimmille ja 
samalla voi käydä kiertelemässä ja kat-
selemassa koulun tiloja. Tähän avoimien 
ovien tilaisuuteen ovat tervetulleita kaik-
ki riippumatta siitä, opiskeleeko oppilaita 
Hyökännummen koulussa. Tapahtuman 
järjestelyissä ovat koulun lisäksi muka-
na Hyökännummen asukasyhdistys sekä 
Hyökännummen koulun vanhempaintoi-
mikunta.

Mikäli kodeissa on jäänyt tarpeetto-
miksi käyttökelpoisia lasten- ja nuorten 
kirjoja, Hyökännummen koulun uusi op-
pilaskirjasto ottaa lahjoituksia mielellään 
vastaan.

Iloista kouluvuoden aloitusta kaikille!
Lisää Hyökännummen uuden koulun 

näkymiä kuvina lehden takakannessa.
 
 

7.6.2018 oli seuratalolla kyläkokous kaavoitukseen liittyen. Illassa kerrottiin 
koko kunnan kaavoituksen periaatteita ja kuultiin kyläläisten toiveita. Asu-
kastilaisuuskooste on menossa kuntakehityslautakuntaan syyskuun puolessa 
välissä. Muuten kaavatyö etenee ohjelman mukaisesti, kertoo yleiskaavainsi-
nööri Johanna Sääksniemi Mäntsälän kunnasta. Kuva; Eija Hynninen

Ohkolan koululla aloitti tänä syksynä 92 
innokasta oppijaa. Luokanopettajia ku-
luvana lukuvuonna on 5 sekä laaja-alai-
nen erityisopettaja, joka työskentelee 
koululla kolmena päivänä viikossa. Op-
pilaiden tukena on myös kaksi koulun-
käynninohjaajaa.  Koulun 5.-6. luokat 
opiskelevat yhdysluokkana ja he muo-
dostavat koulun suurimman oppilas-
ryhmän 28 oppilaalla.  Uusia 1.luokan 
oppilaita kouluun saapui 12 oppilasta.

Uutena koulukuraattorina aloitti Su-
sanna Porkka ja terveydenhoitajana 
Annika Kokkoniemi.

ohkoLan 
kouLu
Teksti Hanna Oresmaa

AVOIMET OVET 
HYÖKÄNNUMMEN UUDELLA KOULULLA!

Tervetuloa tutustumaan Hyökännummen uuteen koulurakennukseen tiistaina 18.9. 2018 klo 17-19.
Hyökännummen uuden koulun opinympäristöt ovat poikkeukselliset ja tutustumisen arvoiset. Tapah

-

tumassa opastettuja kierroksia, VTK:n makkarabuffetti, asukasyhdistyksen kasvomaalauspiste sekä 
kaverikoiria. Mikäli kotoasi löytyy ylimääräisiä hyväkuntoisia lastenkirjoja voit lahjoittaa ne oppilaiden 
käyttöön koulun kirjatorille. 

Osoite: Nummelantie 11, 04500 Kellokoski 
Lämpimästi tervetuloa ja nähdään Hyökkiksellä!



4

Ohkolan teatterin tämän kesän voimainnäytös, Sisko Istanmä-
en kirjoittama ja Kalle Tahkolahden ohjaama Liian paksu perho-
seksi kumisutti kongia viimeisen kerran kauniissa loppukesän 
perjantai-illassa 17.8. Viimeisen esityksen 325-päisen yleisön 
126 autoa vaativat jo pätkän matkaa Ohkolantietäkin parkki-
paikakseen. Mäellä olleiden masuihin mätettiin 118 makkaraa. 
Lähtiessään haltioitunut yleisö ihasteli mm. taivaalla loistavaa 
kuuta, Öljymäeltä pelloille ja jokilaaksoon avautuvia maisemia 
sekä Ruutinojan sekatavaran tarjoamia kotimatkamakeisia. Il-
massa oli suuren kulttuurijuhlan tuntua, kerta kaikkiaan!

Tänä kesänä ohjaajan tuoliin palasi pari vuotta sitten Ukko-
senjumalan pojan Öljymäelle ohjastanut Kalle Tahkolahti. Suuri 
näyttämö pienellä lavastuksella heräsi eloon yleisön ja näytte-
lijäin yhteisellä vuorovaikutuksella, ottaen kädestä molempia 
osapuolia ja kuljettaen heitä Ruutinojalta Helsinkiin, pienistä 
ihmisistä suuriin tunteisiin. Monissa kohtauksissa näyttelijöiden 
ja lavasteiden roolit näyttivätkin sekoittuvan tai sulautuvan toi-
siinsa. Suurin osa näyttelijäkaartista viettikin valtaosan esityk-
sestä näyttämöllä luoden jokaiselle kohtaukselle sen tarvitse-
man tunnelman. Erityisen intensiivisellä otteella tähän ”tunnel-

ruutinojan viimeinen kumarrus
Teksti Aatu Johansson, kuvat Kimmo Virtanen

man näyttelemiseen” syöksyi ensimmäisen roolityönsä tänä 
kesänä tehnyt nuori, nouseva näyttelijä Maaria Gorski. Hä-
nestä kuulemme takuulla tulevaisuudessa! Suurta roolia tari-
nankerronnassa näytteli myös Ilkka Esselströmin kapellimes-
taroima musiikki, joka tuotettiin täysin akustisesti ja elävänä. 
Lavalla soivat ihmisäänten lisäksi muun muassa kazoo-pillit, 
melodicat, banjot ja pyykkilaudat. Kertaakaan ei yleisö kyen-
nyt olemaan koko näytöstä taputtamatta rytmiä vähintäänkin 
Friimanin ikivihreälle edesmenneen teleoperaattorinkin mai-
noksissa soineelle hitille.

Erikseen on ilman muuta nostettava esille Tanja Lundstenin 
järisyttävä tulkinta Kaisusta. Yleisö toisensa jälkeen ihasteli 
vielä jälkikäteen Lundstenin vilpittömän luonnollista ja uskot-
tavaa kuvaa roolihamostaan. Kenties kuulemme vielä myös 
hänestä!

Paitsi perinteitä, Ohkolan teatteri pitää arvossaan myös 
nykyaikaa. Tänä kesänä pääsyliput ja pullakahvit sai lunas-
tettua nautittavakseen myös muovirahalla. Korttimaksaminen 
osoittautuikin yleisön keskuudessa yllättävän suosituksi ta-
vaksi lunastaa edellä mainitut nautinnot käyttöönsä. Suurin 
hyöty maksutapakirjon laajennuksesta koituikin kärsimättömi-
nä tuotteitaan jonottaville katsojille lähimaksun nopeuttaessa 
palvelua tuntuvasti niin lippuluukulla kuin kahviossakin. Roh-
keasti otti myös käteisen käsittelyyn tottunut talkooväki uudet 
vempaimet käyttöönsä pienen alkuköhän jälkeen.

Kaikkiaan viidessätoista näytöksessä katsojia vieraili yli 
2300 henkeä. Tämä on selvä nousu katsojaluvuissa muuta-
miin viime vuosiin verrattuna. Ahkeran mainostuksen, tehok-
kaan puskaradion (jota nykyään SoMeksi kutsutaan!) ja Oh-
kolan teatterin kunnioitusta herättävän maineen lisäksi on sa-
nomattakin selvää, että lämmin ja kuiva kesä on satanut sic. 
Kesäteatterin laariin. Vain kahdessa näytöksessä saatiin kokea 
Suomen suvea ”perinteisimmillään”. Toisessa näistä parikym-
mentä ihmistä osoitti todellisen kulttuurinjanon merkkejä, toi-
sessa peräti viitisenkymmentä. Näin ei suinkaan ole joka kesä 
ollut, eikä tule olemaan. Kuten elämää nähneemmät ikäluokat 
tietävät, on nykyiset sukupolvet tehty sokerista, eikä heitä ole 
helppoa houkutella kovin kosteaan teatterielämykseen. Niinpä 
katettu katsomo tulee olemaan tärkeä osa teatterielämystä 
myös Öljymäellä tulevina vuosina.

Kaisu (Tanja Lundsten), Erni (Ilkka Esselsröm)ja Lauri /
Manne/ Isäntä/Kurt (Vesa Kotaviita) voivat syystä iloita 
mahtavista roolisuorituksista

Tahkolahden suunnittelema minimalistinen lavastus vaati näyttelijöiltä täydellistä heittäytymistä ja vastaavasti antoi 
yleisölle runsaasti tilaa omalle mielikuvitukselle. Pelkkä matkalaukku muodostaa osaavissa käsissä lähes kaiken vinoon 
asettuneesta hautakivestä romahduspisteessä tasapainoilevaan kauppamakasiiniin.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Tyttökerho 1-6 luokkalaisille tytöille. 
Ohjelmassa mm. askartelua, leipomis-
ta ja pelailua. Maanantaisin 3.9. alkaen 
seuratalolla, 12 kertaa. Syyslomaviikolla 
ei ole kerhoa.

Ryhmät klo 17-18 (täynnä) ja 18-19 
(tilaa). Kerhomaksu 35 euroa (sis. jäsen-
maksun). Tiedustelut ja ilmoittautumiset, 
Noora Peltoranta puh. 044 076 7654.

Perhekerho. Vapaamuotoinen per-
hekerho kokoontuu seuratalolla torstai-
sin klo 9.30-11.30. 

Ohjelmassa leikkejä, jutustelua ja 
ohjelmaa yhdessä suunnitellen. Ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen tai sitou-
tua viikoittaiseen toimintaan, tervetu-
loa piipahtamaan! Lisätiedot Heli Kamila  
puh. 040 763 8911.

Järjestyksenvalvojakurssi on  
suunnitteilla syksyksi/ talveksi. Seuraa 
lisätietoja  www.ohkolannuorisoseura.
fi ja fb-sivu. 

Helmeilykerho jatkuu syksyllä Ohko-
lan Nuorisoseurantalolla. To 6.9 klo 18-21 
ja to 4.10 klo 18-21, aiheena korut Les 
perles par Puca® helmistä, to 8.11 klo 
18-21, ja to 13.12 klo 18-21aiheena lasi-
himmelit. Tervetuloa uudet ja vanhat ker-
holaiset! Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
marja.allanmaa@helmideli.fi

sirkus sirius
Sirkus Siriuksen kausi alkoi 3.9.  Ilmoit-
tautumisen yhteydessä jäi vielä joitakin 
paikkoja muutamiin ryhmiin vapaaksi. 

Niistä voi kysellä sähköpostilla sirius@sir-
kussirius.fi. 

ohkoLan oka
Maastojuoksut Ohkolan koululla ke 
13.9 klo 18:30. Maastojuoksun OKAn 
mestaruuskisat pidetään ke 20.9 klo 
18:30 Ohkolan koululla. Palkinnot mes-
taruuskisoista jaetaan heti kisojen pää-
tyttyä.  

Urheilupaikkojen kunnostustalkoot 
Ohkolan koululla pe 21.9 klo 17.30 

Sählyt:  Ohkolan koulu Alkamis-
ajankohta lasten sählyille viikko 39 eli tiis-
taista 25.9.2018 lähtien.

Eskari-ikäisten ja ykkösluokka-
laisten sähly on keskiviikkoisin klo 18-19. 
Mahdollisuus jakaa ryhmä vielä kahteen 
osaan (klo 17 voi jo aloittaa), jos löytyy 
tarpeeksi pelaajia ja vetäjiä.

2-4. luokkalaisten sähly on tiistaisin 
klo 17 -18.

5-8. luokkalaisten sähly on keski-
viikkoisin klo 19 -20.15.

Ala-aste ikäisten tyttöjen sähly on 
tiistaisin 18 -19. Tytöt voivat toki pelata 
myös oman ikäisten sekavuoroilla. Tyt-
töjen vuoro toteutuu vain jos löytyy tar-
peeksi pelaajia ja uusia vetäjiä.

Naisten ja ylä-aste ikäisten tyttö-
jen sählylle on mahdollisuus tiistaina klo 
19 -20, jos löytyy pelaajia.

hyökännummen uusi kouLu
Miesten sähly tiistaisin klo 20-21. Säh-
lyihin ei ennakkoilmoittautumisia. Terve-

tuloa pelaamaan niin vanhat kuin uudet-
kin pelurit. Lisätietoja: Miro Ruotsalainen 
p.040-8486803

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät ke 19.9, 
17.10, 21.11 ja 19.12 klo 12.00 Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla. Ke 17.10 virkistys-
päivässä on mukana Mäntsälän sydänyh-
distys. Tällöin verenpaineen, kolesterolin 
ja verensokerin mittauksia ennen ruokai-
lua , sekä muutakin sydämen hyvinvoin-
tiin liittyvää ohjelmaa.

Virsilauluilta to 27.9 klo 18.00 Lei-
riniemessä, Kalarannantie 3, 04530 Oh-
kola, yhdessä Järvenpään seurakunnan 
kanssa  

Rukouspiiri tiistai-iltaisin 4.9 - 11.12 
klo 18.30 Hyökännummen Kerhotalolla.

Virsilauluilta to 1.11 klo 18.00 Ulpu 
Leinolla, Aittomäentie 96

Kauneimmat joululaulut ja myy-
jäiset la 8.12 Nuorisoseurantalolla. Jou-
lulaulut klo 15.00 ja myyjäiset klo 16.00

kansaLaisoPiston kursseja

Ohkolan koululla:  Seniorijumppa to 
15.15 -16, Pilates to 19 - 20 ja Jooga 
to 20- 21.

Hyökännummen koululla: Teema-
jumppa ma 19 -20, Kahvakuula ma 20 
-21.  Kurssit ovat alkaneet, mutta vielä 
niissä on tilaa. Lisätietoja kursseista www.
mantsalanopisto, tai koteihin jaetusta 
opiston opinto-ohjelmasta.

Ohkolan kyläyhdistys kutsuu kaikki Ohkolan yhdistykset kokoon laa-
timaan  Kyläsuunnitelmaa su 14.10 klo 17-19 Ohkolan palotallille.  
Toivomus on,  että jokaisesta yhdistyksestä olisi paikalla ainakin kaksi edustajaa. 
Pohjatietoa kyläsuunnitelman laadintaa löytyy osoitteesta www.kylätoiminta.fi/ 
kyläsuunnitteluopas.                                                          Kylätoimikunta

Mäntsälän kirjastoauto Vega kiertää Oh-
kolassa. Kirjastoautosta saa lähes samat 
palvelut kuin Mäntsälän pääkirjastosta. 
Asiakkaan ulottuvilla on Mäntsälän kirjas-
ton lisäksi Keravan, Tuusulan ja Järven-
pään (= Kirkes-kirjastot) aineistot.

Kirjastoautoon voi palauttaa myös pää-
kirjastosta lainattua aineistoa ja päinvas-
toin. Myös muista Kirkes-kirjastoista hae-
tun aineiston voi palauttaa autoon, mut-
ta tällöin palautuksen kuljetusmaksu on 
0,50 €/palautus.  Lainat voi uusia myös 
internetin kautta, puhelimella 040 3145 
376, 040 3145 379 tai sähköpostilla: 
kirjasto(at)mantsala.fi.

kirjastoauto vega
Kirjastoautolla on vuoroviikoin eri reitit. 

Ohkola-Hyökännummi alueella se pysäh-
tyy seuraavasti:

Parittomilla viikoilla ma klo 15.20 - 
15.40 Lindfors, Rauhalantie 35 ja klo 16 
- 16.35 Saviahon päiväkoti, Tasalantie 3. 
Ti klo 17 - 17.30 Öljymäki, Ohkolantie 501 
sekä pe klo 12.50 - 13.20 Saviahon päi-
väkoti. Parillisilla viikoilla ke klo 10.10 - 
11.10 Ohkolan koulu, Ohkolantie 391 ja 
klo 11.30 - 13.00 Hyökännummen koulu, 
Nummelantie 9. Lisätietoja p. 040 3145 
384, kirjastovirkailija-autonkuljettaja Aki 
Nieminen 

kenestä vuoden 2018 
hyökännummeLainen?
Hyökännummen asukasyhdistys ry. 
valitsee toisen kerran Vuoden Hyö-
kännummelaisen. 2017 tittelin sai Jani 
Malmberg Sähköpalvelu Malmbergista. 

Ehdotuksia perusteluineen otetaan 
vastaan 15.10.2018 asti sähköposti-
osoitteessa hyokannummi@gmail.com

Hyökännummen 
asukasyhdistys 
kerää vapaaeh-
toista kannatus-
maksua 5 €, jon-
ka voi maksaa ti-

lille Keski-Uudenmaan Osuuspankki  
FI05 5092 3020 0087 61, viite 233. 
Kannatusmaksulla kustannetaan mm. 
nuorten iltatoiminnan kustannuksia.  
(Iltapala ja askartelutarvikkeet).
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Tämän vuoden raittiajot yksipyöräi-
sillä ajettiin lauantaina 28.7. aivan 
uskomattoman loistavassa säässä. 
Matkaan lähti yhdeksän innokasta 
sirkuslaista, ikähaarukka oli mel-
ko nuoresta vähän varttuneempiin 
norsuihin saakka. Leppävuoren Anu 
ajoi huoltoautoa, joten juomapuo-
li oli helposti hoidettu matkan var-
rella.  Tapahtuma on hieno perinne 
ja tarkoitus olisi, että ensi vuonna 
raittiajot ajettaisiin Maailman Sir-
kuspäivänä. Samalla juhlittaisiin 
raittiajojen kymmenvuotisjuhlaa.  

sirkuksen raittiajot
Teksti Kati Teirioja, kuva Teo Siljander 

Ohkolan maamiesseura teki retken Okra 2018 maatalousnäyt-
telyyn 5.7.2018. 15 seuran jäsentä matkasi Oripäähän PS-
bussin pikkubussilla. Näyttelyssä oli runsaasti eläimiä, erilai-

maataLousnäytteLy okra 2018
sia näytöksiä, tietoiskuja, uusia ja vanhoja koneita. Maisteltiin 
myös sirkkaruokaa. Oli kiva päivä.

     

Ohkolan Ns-talolla, 27-28.10.2018 klo 7-14
Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tu-

tustua erilaisiin metsästyskoiriin ja niiden käyttöön aidossa met-
sästystilanteessa. Päivien aikana paikalla vierailee myös eriro-
tuisia metsästyskoiria, joihin on mahdollisuus tutustua. Paikalle 
järjestetään katsomo, jossa pääsee seuraamaan koiranpaikan-
nuslaitteita hyväksi käyttäen eri metsästyskoirien työskentelyä 
maastossa.

Näiden kautta päästään aitoon tunnelmaan soittamalla koiral-
le, jolloin haukku saadaan kuulumaan saliin, samalla kun kartta-
pohjalla nähdään ajon kulku ja jopa passimiesten sijainti. Lisäksi 
tarkoitus on saada kuuluvin metsästäjien käymä VHF-keskustelu 
metsässä. Tämän lähemmäksi metsästyskoiran käyttötapahtu-

vaLtakunnaLLinen 
metsästyskoiraviikonLoPPu

maa ei ole mahdollista päästä.
Tilaisuuteen voi tulla mitä kellonaikaa tahansa 7 -14 välillä. 

Varmimmin tapahtumia on kuitenkin aamulla. 
Tarjolla riistakeittoa (klo 11.00 alkaen), nuotiomakkara, kah-

vi, mehu (aamusta alkaen). Lisätietoja Metsästyskoiraviikonlop-
pu-sivuilla. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy Ilmoittautumalla 20.10. men-
nessä. tapiorantanen33@gmail.com

Uudenmaan Kennelpiiri
Käytännön järjestelyt hoitaa Ohkolan ms. ja alueen Eräkerho/ 
Eräkummit.  Vastuuhenkilönä Eräkummineuvoja 
Tapio Rantanen 

Maamiesseuran ruoka- ja kahvias-
tiastoa vuokraa Satu Latostenmaa 
p. 040 5818 605, sekä hyötykas-
vikuivuria Markku Saalo p. 040 
7430 068. Orakas-kuivurissa on 
viisi ritilää, kooltaan 33x33cm Jyrki Kosonen esittelee uutta sirkkelisahaustekniikkaa.
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Koulujen alkaminen toi jälleen kesälomien jälkeen liikettä ka-
duillemme. Näin myös Hyökännummen uuden alakoulun ym-
päristössä on liikkunut aamuisin ja iltapäivisin iloisia koululai-
sia reput selässään. Hyökännummen vanhempaintoimikunta 
oli avustamassa koulun henkilökuntaa suojatievalvonnan mer-
keissä aloitusviikolla. Innokkaat koululaiset pääsivät ylittämään 
turvallisesti tien ja saivat samalla opastusta turvallisesta tien 
ylityksestä. Koulutien turvallisuutta lisättiin vielä näkyvyyttä 

turvaLLisesti kouLutieLLe
Teksti: Mika Lähteenmäki. 

parantamalla, leikkaamalla talkoovoimin Nummelantien paju-
kot matalaksi. Kiitos kaikille mukana olleille.

Kesän aikana koulun kentälle on tullut entisestään parem-
mat leikkimis- ja liikuntapaikat. Nämä varmasti lisäävät kou-
lun pihan vapaa-ajankäyttöä. Muistetaanhan me autoilijat pitää 
ajonopeudet turvallisina myös iltaisin.

Ps. Ovathan heijastimet jo mukana.

Okan tenniksen mestaruudet ratkottiin 25.8 valitettavan pie-
nellä osallistujajoukolla päällekkäin sattuneiden laituritalkoiden, 
harmittavien loukkaantumisten, 60 -vuotisjuhlien, cheekin kon-
serttien, työkiireiden, muuton suunnittelun, liian hyvän kelin, 
huonon itsetunnon ja oman epävarmuuden yms. jne. esteiden 
johdosta.

Mutta mestaruus saatiin ratkottua riittävällä joukolla eikä 
näitten pelien jälkeen jäänyt jossiteltavaa huonosta arpaon-
nesta vastustajan suhteen tai liian vähäisestä peliajasta. 

Ottelutulokset: 
Petri Kesäläinen–Tapio Antikainen 6-1, Pekka Peltoranta–Vesa 

tenniksen mestaruuskisat 
Pahkamäki 6-0, Olli Pahkamäki–Kesäläinen 6-2, Antikainen-
Peltoranta 3-6, V.Pahkamäki-O.Pahkamäki 0-6, Kesäläinen-Pel-
toranta 1-6, Antikainen-V.Pahkamäki 1-6, O.Pahkamäki-Pelto-
ranta 6-4, Kesäläinen-V.Pahkamäki 3-6, Antikainen-O.Pahka-
mäki 0-6. Välierät: O.Pahkamäki-Kesäläinen 6-3, Peltoranta-V.
Pahkamäki 6-3. Finaali: O.Pahkamäki–Peltoranta 6-2.

Nelinpeli: V.Pahkamäki/Peltoranta-O.Pahkamäki/Kesäläinen 
6-4. Tapio Antikaisen ykkössyöttö noin 186 km/h (lähes poik-
keuksetta ässänä, jos osui ruutuun…)

Tenniskauden 2018 päättävä turnaus on sovittu lauantaille 
6.10 klo 9 alkaen Ohkolan koulun tennisstadionille. Tarkemmat 
tiedot OKAN nettisivuilta tai facesta. Tervetuloa mukaan!

Okan yleisurheilukipailut käytiin Oh-
kolan Koululla 29.8.2018- Kovaa ki-
sailua upeassa kelissä. Lajeina oli al-
le kouluikäisillä 60m juoksu ja 200m 
juoksu sekä pallonheitto ja pituushyp-
py.

1-3.lk pituus, kuula, keihäs ja 60m.
4-6.lk korkeushyppy, keihäs, 60m, 

kuula. 
Palkintojen jaon yhteydessä van-

hempien mietteitä: Onneksi on pie-
ni kyläyhteisö jossa on joka lapselle 
tutut lapset ja aikuiset. Niiden seuras-
sa uskaltaa pienimmät ja arimmatkin 
täysin rinnoin ja pyyteettömin mielin 
kisailla. Iso rikkaus on myös nuorten 
(=pienten idoleita) läsnäolo samoissa 
kisoissa.

Mahtavaa lasten intoa ja riemua.

okan yLeisurheiLukiLPaiLut 
Kuva Ulla Allonen, teksti Nina Allonen

Mitali-iloittelua kisojen jälkeen

torPParihuLinat
Torpparihulinat Sälinkäällä on 22.9.2018 klo 10-15. Tapahtumassa on perinteisesti kylien välinen köydenvetokilpailu. 
Ohkolan joukkuetta kokoaa Jenita Kumpumäki p. 040-9664727,  ”vahvat” voi ilmoittautua  edustamaan kylää. Mukava olisi jos 
Hyökännummelta löytyisi oma joukkue!
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Erikoistumisalana Ohkolan VPK:lla on myrskytuhojen raivaus ja 
metsäpalojen sammutus. Tietysti osallistumme tilanteen mu-
kaan kaikenlaiseen palo- ja pelastustoimintaan, meillä on käy-
tössä sammutusauto, miehistönkuljetusauto, uudet sammu-
tuspuvut, moottorikelkka, sekä vene ja saunakin. 

Ohkolan VPK ry on perustettu v. 1927, joten viime vuon-
na tuli täyteen kunnioitettavat 90 vuotta. Sitä juhlimme tänä 
vuonna kevättalvella avoimin ovin soppatykin ja kahvitarjoilun 
voimin.

VPK:n porukkaa perheineen oli mukana heinäkuussa Tam-
misaaressa järjestetyssä vanhojen paloautojen päivässä ja 
sammutusautomme kurvaili autoparaatissa kaupungin halki. 

Palotallilla voi järjestää myös kokouksia ja monenlaista toi-
mintaa. Viimeksi siellä oli palo- ja pelastusaiheiset polttarit.

kuuLumisia PaLotaLLiLta

 Se, ettei lähin palokunta ole ensimmäisenä onnettomuus- tai palopaikalla, johtuu hä-
lytyssysteemistä: hätäpuhelu menee ensin hälytyskeskukseen, ja sieltä Keski-Uuden-
maan  pelastuslaitokselle, joka päättää, mille palokunnalle tehtävä ohjataan. Ensin 
työllistetään tavallisesti vakinaiset palokunnat.

Harjoituksia ja muuta toimintaa on nyt säännöllisesti. Lisä-
porukka on kovasti tervetullutta. Aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita, sillä VPK kouluttaa miehistön. Tallilla on miehistön käyt-
töön kuntosalilaitteita.

Ohkolan palotalli, Eerola-Kortistotie 16
Pj. Juha Halme p. 0400 710353, 
siht. Arja Alanko p. 044 0188688

Turvallisuusvinkki: Lataa kännykkääsi 112 Suomi-sovellus. 
Sen kautta hätäpuhelua soittaessasi puhelimeesi tulee näky-
viin hätänumero ja sen hetkiset paikannuskoordinaatit. Sinun 
tarvitsee vain näpäyttää  Soita 112- kuvaketta, niin puhelu 
yhdistyy ja tiedot välittyvät automaattisesti hätäkeskukseen. 
Paikannustarkkuus on todella hyvä.

Paloharjoitus

Retkellä.

Teksti Arja Alanko, kuvat Tuomas Touru

LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

runot innoittivat sePänmäeLLä
Pidän vanhanaikaisista, loppusoinnullisista runoista. Nykyrunous 
tuntuu joskus sanoilla ja merkityksillä kikkailulta, ja se, miksi on 
runolle ruvettu, jää hämäräksi. Tietenkin on tiihosia ja taberman-
neja, rasoja ja taveja – lukematon määrä hyviä nykyrunoilijoita. 
Monet ovat valitettavasti jääneet lukemattomiksi.

Anja Erämajan runoutta kuulin Sepänmäellä heinäkuun kuu-
dentena, Runon ja suven päivänä. Hän sekä lausui että lauloi ru-
nojaan. Erämajan hieno esitys ja runojen kevyesti koskettava il-
maisu saivat kuulijat kuuntelemaan hiiskahtamatta ja lopulta ta-
puttamaan innokkaasti. 

Erämajankaan runoissa ei yleensä ole loppusointuja (tosin hä-
nellä on hyvin monenlaisia runoja), mutta niissä on vahva rytmi 
ja dynamiikka. Kieli on helposti ymmärrettävää, lähellä arkikieltä. 
Joskus runon tyyli lähenee räppiä:

Kato, sulla on siinä se elämä, miltä näyttää? Onko hyvä elämä, 

voisko olla parempi, voisko sitä fiksata vähän? Kato, aina on pa-
rantamisen varaa, vai mitä, turhaa tuskaa ja murhetta. Mitä jos 
vietäis verstaalle koko homma…”

Runon ja suven päivänä esitetyt runot olivat kirjasta ”Ehkä lii-
oittelen vähän”, joka julkaistiin vuonna 2016. Hänen muita kokoel-
miaan ovat ”Kuuluuko tämä teille” ja ”Töölönlahti”. Lainasin ensin 
mainitun kirjan, ja totesin runot keveyden alla syvällisiksi ja mel-
kein hauskoiksi. Aiheet ovat arjen pikku ongelmista rakastumiseen 
ja ympäristön tilaan. Niistä henkii lämpö ja inhimillisyys.

Runot, suomalainen runous, pitäisi löytää uudelleen. Kirjasto-
jen hyllyillä ne odottavat lukijaansa, monet ilman omaa syytään 
syrjittyinä ja unohdettuina, täynnä sanallista taitoa ja elämän eväi-
tä. Anja Erämajan runot voisivat olla sysäys ja rohkaisu tutustua 
uuteen runouteen.

Päivi Meriläinen
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Kylälehtemme Ohkolan Kyläsanomat on 
tänä syksynä ilmestynyt yhtäjaksoises-
ti 20 vuotta. Alkuun lehteä tehtiin vii-
si numeroa vuodessa, mutta jo pitkään 
lehti on ilmestynyt 4 kertaa vuodessa, jo-
kaiselle vuodenajalle on tehty oma lehti. 
Lehti on alusta saakka jaettu joka kotiin 
Ohkola-Hyökännummi alueella. Vuosien 
saatossa painosmäärä on noussut yhdek-
sästäsadasta tuhanteen neljäänsataan. 
Lehden tekemisessä on mukana kaik-
ki kyläseurat. Jokaisella seuralla on oma 
edustajansa, heistä muodostuu kylälehti-
toimikunta. Lehden tekeminen ja jakami-
nen hoidetaan talkootyötä. Painokulut ka-
tetaan alueen yrittäjien ilmoitustuotolla.

Lehden synty

Lehti syntyi tiedonkulun parantamisen tar-
peesta. Eri seuratoimijat jakoivat monistei-
ta postilaatikoihin saadakseen kyläläisten 
tietoon omat tapahtumansa. Silloin toki ta-
vattiin myös kyläkaupassa, joka oli tärkeä 
kohtaamispaikka. Myös kylälehden mate-
riaalia kerättiin aluksi kyläkaupalla. Lan-
kapuhelimilla tietoa myös jaettiin. Mänt-
sälän kunnan ”Eletään kimpassa” projekti 
jalkautui keväällä 1998 myös Ohkolaan ja 
näin päätettiin kylälehti perustaa.

Työryhmä Irene Saalamo (Oka), Tarja 
Tallberg (Ohkolan Vanhempaintoimikun-
ta), Eija Hynninen (Nuorisoseura) ja Mat-
ti Karmaa (Hyökännummen asukasyhdis-
tys) otti haasteen vastaan aluksi. Myö-
hemmin joukkoon liittyi uusia tekijöitä ja 
toisia jäi pois – kuten harrastustoiminnas-
sa tapana on. Graafisen ilmeen suunnit-
telussa auttoi graafinen suunnittelija Tar-
ja Vainio-Kohonen ja edulliseksi paino-
paikaksi valikoitui Sumiloffset Pukkilasta 
Kanteleen kylältä. ”Paikkakunnan paras 
painopaikka” luki rakennuksen seinässä 
ja hyvää palvelua saatiinkin.  Eläkkeelle 
jäämisen myötä Sumiloffset myytiin lahte-
laiselle Painotuote Oy:lle. Tuolloin paino-
kustannukset karkasivat käsistä ja oli pak-
ko etsiä edullisempi painopaikka. Se löytyi 
Nuorisoseurajärjestön yhteyksien kautta 
– Satakunnan Painotuote, Kokemäeltä. 
Vuoden 2001 alusta lehti on painettu Sa-
takunnan Painotuotteessa. Kilpailutuksis-
ta huolimatta ei ole ollut tarvis vaihtaa. 
Hinta – laatusuhde on kohdallaan, palve-
lu ja luotettavuus on erinomaista. 2014 
Satakunnan Painotuote konkurssin myötä 
sulautui Eura-Print nimiseen painotaloon, 
jossa jatkoi sama tuttu Juhani Seppälä. 
Vuoden 2010 loppuun saakka taittotyö 
tehtiin myös omana talkootyönä Adobe 
PageMaker ohjelmalla. Mutta kun kirja-

ohkoLan kyLäsanomat 20 vuotta
Teksti Eija Hynninen ja Raija Hannula 

painotekniikka kehittyi ja digitaalisuus tu-
li, niin lehden olisi pitänyt hankkia kallis 
taitto-ohjelma, että yhteensopivuus pai-
non kanssa olisi sujunut. Näin vuoden 
2011 alusta yhteistyökumppanimme tai-
tossa on ollut Tarja Välimäki, joka toimii 
tiiviissä yhteistyössä Eura-Printin kanssa.

Pitkään lehti toimi Nuorisoseuran har-
rastuskerhona, lähtökohtaisesti siitä syys-
tä, että nuorisoseuralla oli mahdollisuus 
maksaa painolasku, ennen kuin painoku-
lut saatiin osin ilmoituksista, osin eri kylä-
seurojen maksuosuuksista. Vuoden 2000 
alusta lehteen saatiin ilmoitustuottoja niin 
paljon, että lehti alkoi pyöriä omillaan ei-
kä seuraosuuksia enää tarvinnut kerätä.  
Vuoden 2016 alusta Ohkolan Kyläyhdistys 
on kantanut vastuun lehden tekemisestä, 
hallinnoinnista ja arkistoinnista.

oPPia ikä kaikki

Lehden tekeminen on vaatinut vuosien 
saatossa koulutusta. On ollut kirjoittaja-
piiriä, kuvan käsittelyä ja taitto-ohjelman 
käytön koulutusta. Toimintaympäristön 
muuttuessa on siirrytty kynästä ja pape-
rista sähköpostiin, korppuihin, lerppuihin, 
dvd-levyihin ja digitaaliseen tekstin ja ku-
vien välittämiseen tietokoneiden ja nyt 
erilaisten älypuhelin vimpaimien kautta. 
Rinnalle on tullut nopeaa tiedonvälitystä: 
Kotisivut, facebook, instagram, WhatsApp 
ym. ym

Facebookissa tekemämme kyselyn mu-
kaan valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, 
että paperinen kylälehti kannattaa jatkos-
sakin tehdä. Se koetaan tärkeäksi infor-
maatiokanavaksi. Sen rinnalla käytetään 
sitten nopeita sähköisiä viestikanavia täy-
dentämään tiedonkulkua. Koska niin tai-

taa kuitenkin olla, että useammin kuin 
neljä kertaa vuodessa ei talkoovoimin 
lehteä pystytä tekemään.

on kiitosten aika

Ilmoittajia lehdessä on 36, kolme sivua 
käyntikorttikokoisia ilmoituksia. Sen ver-
ran tarvitaan, että talous pyörii, mutta ei 
enempää. Tästä onkin syntynyt sellainen 
positiivinen kierre, että Kylälehden ilmoi-
tuspaikkoja jonotetaan. Kylälehdessä on 
paljon pitkäaikaisia ilmoittajia, jotka ovat 
olleet mukana useita vuosia. Kolme yrit-
täjää muodostaa kuitenkin selvän kärjen. 
Sampo Laisi on ollut mukana yhtäjaksoi-
sesti ensimmäisestä numerosta alkaen, 
Parturi-kampaamo HiusSisko numerosta 
2 alkaen ja PS-bussi numerosta 4 alkaen.

yhteistyön voima

Hyvä yhteistyö kylälehtitoimikunnan eli 
materiaalituotannon, yrittäjien eli talou-
dellisen mahdollisuuden ja kaikkien tal-
koolaisten eli lehden laatijoiden, jakaji-
en ja kyläläisten kesken sekä loistava yh-
teistyö taitosta vastaavan Tarja Välimäen 
kanssa (Siistit Sivut ) sekä painotalo Eura 
Printin ja siellä Juhani Seppälän kanssa 
antaa mahdollisuuden Ohkolan Kyläsa-
nomien tekemiselle, ja sen ilmestymisel-
le luvattuna päivänä.

Kaikki kylälehdet on digitoitu ja ne ovat 
sähköisessä muodossa tutkittavina osoit-
teessa www. ohkola.fi / Kylälehti / Arkisto.

Kylälehden tekemiseen otetaan mu-
kaan mieluusti uusia tekijöitä.  Lehden 
tekeminen on mukavaa ja opettavaista 
puuhaa. Ota yhteyttä ohkolansanomat@
gmail.com

Vanhat kylälehdet sisältävät paljon kylämuistoja
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Tom Heino kertoo kylälehdelle, että emme juurikaan saaneet 
muutoksia läpi siinä laajuudessa kuin toivottiin. ELY-keskus il-
moitti, että koska Mäntsälän kunta ei ole suoraan rahoitta-
massa sopimusta, niin muutoksilla ei saa olla kustannusvaiku-
tuksia. Lähinnä saimme siis turvattua Ohkolan yläkoululaisten 
kulkemisen Kellokoskelle, työmatkaliikenteen Mäntsälästä Jär-
venpäähän (klo 7.25 vuoro, jota aikaistettiin jo 7.20:een ja 
ensi maanantaista sen on tarkoitus lähteä jo klo 7.10, koska 
vuoro on erittäin kuormitettu ja jää myöhään matkalla) ja li-
sättyä yhden pistokäynnin Hirvihaaran koululla.

uusi tarjouskiLPaiLu käynnissä

-HSL:n hallitus päätti 21.8.uudesta tarjouskilpailukierroksesta, 
jossa on noin 20 % koko HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä 
elokuusta 2019 alkaen. Tässä kilpailutetaan myös linjan 665 
liikennettä yhdessä ELY-keskuksen kanssa ajalle 11.8.2019 – 
10.8.2024 + mahdollinen 3 vuoden optio. Tarjouspyynnössä 
linjalle on edellytetty matalalattiaista kaupunkikalustoa, jossa 
vähintään 31 istumapaikkaa + 3 läppäistuinta ja paikkamäärä 
yhteensä vähintään 65. Koko linja typistyy välille Hyökännum-
mi – Hyrylä lukuun ottamatta kahta yövuoroa Rautatiento-
rilta Hyökännummelle pe-la- ja la-su-öinä (kumpanakin yönä 
kaksi, klo 0.30 ja 1.30). Linja 665A jää välille Mäntsälä – Hyry-
lä, mutta vain arkisin. Sille on tarjouspyyntöaineistossa laitettu 
talviliikenteeseen lähdöt Mäntsälästä klo 6.13, 7.12, 8.27, 9.30, 
14.00, 15.00, 16.00 ja 16.50 sekä Hyrylästä klo 5.54, 7.10, 
7.53, 13.24, 14.24, 15.23 ja 16.42.

Kesäliikenteessä  Mäntsälästä klo 7.00, 9.30 ja 15.00, Hy-
rylästä klo 8.25, 13.55 ja 16.24. Koiviston Auton 665A:t taas 
ovat yhtiön omia markkinaehtoisia ja mahdollisesti säilyvät – 
riippuu Koiviston Autosta. Hyökännummen ja Helsingin välisiä 
765-pikavuoroja Lahden moottoritien kautta ei sitten tarjous-
kilpailussa enää ole, eli ne lakkaavat ensi vuoden elokuussa.

-Paras tapa vaikuttaa on suora yhteys liikenteen tilaajiin eli 
HSL:ään hsl@hsl.fi ja Uudenmaan ELY-keskukseen info.jouk-
koliikenne.uus@ely-keskus.fi mutta tarjouskilpailun ollessa 
jo käynnissä muutokset eivät voi olla enää kovin suuria.

-Koiviston Auto Oy ajaa  omat vuoronsa täysin markkina-
ehtoisesti ilman yhteiskunnan suunnittelua tai tukea. Eli sen 
vuoroihin ja aikatauluihin voi tehdä muutoksia vain Koiviston 
Auto itse. Se voi myös lisätä vuoroja, kunhan ei lisää niitä 
yhteiskunnan maksamien vuorojen päälle. Yhtä hyvin se voi 
lakkauttaa omia vuorojaan kannattamattomina. Sen pitää vain 

asiaa aLueemme joukkoLiikenteestä

Korsisaari yhtiöiden projektipäällikkö Tom Heino vieraili Kyläkokouksessa kesä-
kuulla. Tuolloin kuulimme, että Uudenmaan ELY-keskuksen kevään tarjouskilpai-
lussa Korsisaari Oy antoi halvimman tarjouksen ja voitti nämä linjat sopimuskau-
delle 4.6.2018 – 11.8.2019.

reittiversiot ovat

665 Helsinki – Hyrylä – Järvenpää – Hyökännummi 
665A Helsinki – Hyrylä – Järvenpää – Hyökännummi – Mäntsälä 
665AH Hyrylä – Järvenpää – Hyökännummi – Mäntsälä 
665AN Helsinki – Hyrylä – Järvenpää – Jamppa – Hyökännummi – Mäntsälä 
665H Hyrylä – Järvenpää – Hyökännummi 
665HN Hyrylä – Järvenpää – Jamppa – Hyökännummi 
665N Helsinki – Hyrylä – Järvenpää – Jamppa – Hyökännummi 
765 Helsinki – Viikki – Lahden moottoritie – Järvenpää – Hyökännummi

Reittikartat löytyvät www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi sivustolta

ilmoittaa muutoksistaan Liikennevirastolle 60 vrk ennen muu-
tosten toteuttamista. Se voi myös hyväksyä nykyiset lipputuot-
teet tai olla hyväksymättä ja ottaa käyttöön täysin omat. Ny-
kyisellään sillä on myös HSL:n kanssa sopimus eli voi hyväksyä 
HSL:n lipputuotteet Hyökännummen ja Helsingin välillä, mutta 
jos HSL irtisanoo lippuyhteistyösopimuksen eikä Koiviston Au-
to saakaan enää tuloja HSL-matkustuksesta, niin se saattaa 
lakkauttaa vuoronsa kannattamattomina.  Markkinaehtoisen 
liikenteen kuuluisin esimerkki Suomen bussiliikenteessä on On-
niBus.com Oy.

Linja-autojen aikatauLut ohkoLassa /
hyökännummeLLa 3.9-31.12.2018 

Ohkolasta menee linja-auto Mäntsälään (Ma – Pe) klo 5.12, 7.02, 
7.55, 8.55, 11.00, 12.14, 13.42, 14,24. 15.12, 16.36, 18.24 ja 
19.12. Koulupäivinä menee auto myös klo 7.52,19.59 ja 22.34.

Ohkolaan Järvenpään suunnasta 13.05 ja 16.05 tulevat vuo-
rot päättyvät Nuorisoseuratalolle.

Lauantaisin pääsee Mäntsälän suuntaan vain klo 6.42 ja 
16.57,  sekä sunnuntaisin 8.27 ja 17.02. 

Ohkolasta pääsee Järvenpäähän päin Ma - Pe  5.58, 7.25, 
8.40, 10.50, 12.20, 14.00, 15.00 (jää Hyökännummelle) 16.00, 
16.45 19.15 ja 20.45. 

lisäksi koulupäivinä myös 17.35, 16.45 ja 19.15
Lauantaisin menee vain yksi auto Järvenpään suuntaan klo 

7.15 ja sunnuntaisin klo 9.00 ja 17.34. 
Lisäksi Hyökännummelle tulee bussi Helsingistä (Ma-Pe) klo 

8.35, 10.05, 11.05, 14.20, 17.50 , 19.25, 20.40, 21.55, 23.45 
ja pe-la välisenä yönä 2.55.

Hyökännummelta lähtee Helsingin suuntaan bussi (Ma –Pe) 
klo 4.45, 5.20, 6.05, 6.40, 7.15, 7.35, 10.25, 13.40, 15.30, 
16.20, 17.30 ja 00.00.

Viikonloppuna lähtee bussi Hyökännummelta Helsingin 
suuntaan La 8.55, 10.15, 12.30, 14.00, 15.50, 19.45 ja 00.00 
ja Su  10.30, 12.40, 14.15, 15.50 ja 19.45

Helsingistä Hyökännummelle saapuu bussi La 10.15, 12.40, 
13.45 , 15.30,  19.15, 22.50 ja la-su välisenä yönä 2.55 sekä 
Su 10.25, 11.50, 13.30, 15.30,  19.00 ja 22.50 

Tarkat aikataulut löytyy netistä www.matkahuolto.fi.

Jutun kokosi Tom Heinon kanssa käydystä kirjeenvaihdosta ja 
matkahuollon sivuston tietojen pohjalta Raija Hannula ja Eija 
Hynninen 
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Ohkolan ns. järjesti 30.7 - 4.8 Pallas - Hetta vaellusretken. Ret-
ki oli järjestyksessään kolmas kyseiselle reitille. Tänä vuonna 
tulee kuluneeksi 80 v. tämän reitin käyttöön otosta ja alueen 
merkitsemisestä kansallispuistoksi. Toimmekin retkeltä vanhan 
vaellusreittiä osittavan viitan Nuorisoseuralle säilytettäväksi. 
Toivottavasti sille löytyy asiallinen paikka. Reitiltä viitan kantoi 
Olli Pahkamäen kunto porukka. Kiitos. 

Retkelle osallistui peräti 45 henkilöä ja yksi koira. Ma 30.7 
lähdettiin NS-talon pihalta perinteisesti klo 05.00. 15 tunnin 
matkan jälkeen oltiin Porotila Auton pihassa, jossa yövyimme 
varsin lämpimissä tunnelmissa. Tunnelman lämpötilaa nosti en-
sisijaisesti säästä johtuva majoitustilojen lämpötila sekä edessä 
olevan vaellusretken jännitys.

Ti 31.7 alkoi varsinainen vaellusretki Pallaksen luontokes-
kuksen pihalta kohti Hettaa. 55 km vaellus alkoi kauniin, ke-
säisen sään vallitessa. Lämpötila tosin nousi päivän edetessä 
tämän kaltaiseen harrastukseen 10 C liian korkeaksi. Ensim-
mäinen yöpymispaikka, uusittu Nammalakuru saavutettiin hy-
vissä ajoin. 

Sää suosi meitä, viimeistä vaelluspäivää lukuun ottamatta. 
Tällöin osa porukasta pääsi kokemaan melkoisen tuulen ja ve-
sisateen tunturissa. 

Hettaan saavuttiin pienissä ryhmissä 3.8 aamupäivästä al-
kaen. Olipa ”kuntoryhmä” kävellyt sinne jo edellisenä iltana. 
Klo 15 mennessä olivat kaikki tulleet maastosta. Viimeiset sai-
vat raikkaan sateen niskaansa, ennen saunan leppoisia löylyjä!

Meidän vaellusporukka oli verrattain erikoinen, paitsi että 
porukka oli iso, olivat nuorimmat vasta 4-vuotiaita ja vanhin yli 
70 vuotias.  Jälleen kerran tuli todistetuksi lapsien jaksaminen, 
kunhan vain motivointi on kunnossa. Uskomattomia päivämat-
koja jaksoivat teputtaa nämä aivan pienimmätkin kulkijat. 

Huolimatta isosta porukasta, säästyimme vastoinkäymisiltä 
ja tapaturmilta, vaikka varsinkin reittimme alkupää on mel-

PaLLas – hetta vaeLLusretki

koista kivikkoa. Ainoastaan epämääräinen määrä rakkoja, osa 
aivan uusissakin paikoissa jalkoja, jopa sormia ilmeni. Näihin 
on yleensä syynä liian uudet jalkineet tai liian löysälle jääneet 
nauhat. 

Hymyilevät kasvot olivat leimaa antavia koko retkellä. No, 
jos ei mukaan lueta joitain perheiden kesken käytyjä neuvon-
pitoja teltan pystytyksestä tai päivän menyystä. 

Retken lapset ja nuoret saivat merkittävästi tukea mm. LC 
Mäntsälän Nelosväylältä, Seurakunnalta ja yksityiseltä tukijal-
ta. Lisäksi porukka järjesti keväällä Match Show’n lasten - ja 
nuorten matkakulujen tukemiseksi.

Kokonaisuudessaan onnistunut, hieno ja mieleenpainuva 
matka. Matkanjohtajina olivat Essi Malmberg, Into Saarinen 
ja Tapio Rantanen. Esitän lämpimät kiitokset kaikille mukana 
olleille. Mahtava porukka. Erityisesti kiitokset Essille ja per-
heellesi, huomattavasta panoksesta retken onnistumiseksi.Kii-
tokset myös Intolle. Hieman omahyväisesti voitaneen todeta: 
”meiltähän tämä käy”!  

Varsinaisella vaelluksella meillä oli mukana arvovaltaista 
seuraa, Metsähallituksen eräsuunnittelija tri Madeline Nyman 
oli hyvin vaikuttunut retkestämme. Madeline (Mimma) on Erä-
kummi-hankkeen perustaja. 

Retkiporukka kokoontuu 28.10 klo 18.00 NS-talolle keskus-
telemaan v. 2019 retkestä. Tilaisuuteen ovat kaikki kiinnostu-
neet tervetulleita.

Eräkummineuvoja, 
Eräkummi Tapio Rantanen

Hetan maisemissa. Kuva Linus Tapper

Viitta. Kuva Tapio Rantanen
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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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Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Rullakiekko on jääkiekon kaltainen peli. Sitä pelataan kuten 
jääkiekkoa, tosin pienin muutoksin. Mm. kenttäpelaajia on nel-
jä, taklaukset eivät ole sallittuja ja kaukalo on hieman pienem-
pi. Jalassa on tietysti jääkiekkoluistinten tapaiset rullaluistimet.

Rullakiekon MM-kisat järjestettiin Italiassa 14 - 28.7.2018. 
Ensimmäisellä viikolla pelasivat sekä naisten joukkueet, että 
poikien joukkueet. Suomen naisten joukkue sijoittui hienosti 
viidenneksi. Jälkimmäisellä viikolla pelasivat tyttöjen ja mies-
ten joukkueet.

Lähdimme Italiaan suhteellisen pienellä porukalla, vain kah-
deksalla pelaajalla ja yhdellä maalivahdilla. Vaikka rullakiekossa 
pelataan vain neljällä kenttäpelaajalla, oli se silti raskas turnaus 
alusta asti pelaajien kannalta. Valmentajana mukanamme oli 
Marko Klemola, joka on valmentanut joukkuettamme alusta asti, 
ja joukkueenjohtajana oli Jani Salminen.

Osallistuimme ensimmäisen kerran MM-kisoihin vuonna 2016, 
jolloin sijoitumme 4. sijalle. Tänä vuonna joukkueeseen tuli uu-
sia kasvoja Kokkolasta, Espoosta ja Helsingistä. Hienoa kuiten-
kin on ohkolalaisena sanoa että on alusta asti saanut olla mu-
kana porukassa ja tuoda ohkolalaista väriä maajoukkueeseen.

Joukkueemme sai sponsoreita monelta taholta, ja monien 
perheet tulivat Italiaan mukaan kannustamaan, joka oli ihail-
tava asia.

Pelit pelattiin Italian Asiagossa ja Roanassa, kauniita pik-
ku kyliä, joissa maisemia oli matkalla peleihin aina mitä mah-
tavinta katsella. Pelasimme yhteensä seitsemän peliä, joista 

ruLLakiekon mm-hoPeaa suomeen

voitimme USA:n, Kolumbian, Uusi-Seelannin, Iso-Britannian 
ja Kiinan. Hävisimme yhden pelin Italialle, mutta teimme niin 
hyvällä tahdilla maaleja kaikissa peleissä, että pääsimme kul-
ta-finaaliin Espanjaa vastaan. Finaalin hävisimme 4-2, mutta 
hopeamitali lähti mukaamme ja siitä olemme kaikki enemmän 
kuin ylpeitä. Kokemus oli mitä mahtavin ja odotamme innolla 
seuraavan vuoden suurkisoja Espanjan Barcelonassa!

U19 tyttöjen rullakiekkojoukkueen puolesta, Jenna Salminen
 
 

-Mitähän ne naiset oikein tekee siellä 
marttailloissaan?
-Varmaa kutoo sukkia, juo kahvia ja syö 
pullaa.

Näinhän sitä usein on kuviteltu, mut-
ta nykymartta on kiinnostunut  kodin ja 
perheen lisäksi maailmasta ympärillään 
ja osallistuu monenlaiseen toimintaan.

Ohkolan martoilla on tapaaminen noin 
kerran kuussa ja jokainen jäsen voi tehdä 
ehdotuksia siitä, millaista toimintaa vuo-
den varrelle halutaan.

Retket ja tutustumiskäynnit avartavat 
ja antavat uusia elämyksiä. Olemme mm. 
olleet Savonlinnan oopperajuhlilla, Viros-
sa Tyyrin kukkamarkkinoilla, pakohuo-

marttaiLua ohkoLassa

neessa ja viimeksi risteilleet lautalla joel-
la Nummisten kyläkaupalta ja jatkaneet 
yhdessäoloa viereisessä baarissa.

Kesällä tutustuimme pyöräillen Ohko-
lan asukkaiden puutarhoihin ja pihoihin. 
Eri ulkopelilajeja kokeilimme kauniina 
kesäisenä iltana. Ampumaradalla saim-
me opastajan avulla testata taitojamme 
haulikon käsittelyssä trap-ammunnassa. 
Ei ollut sihti ihan aina kohdallaan! Sen si-
jaan Fazerilla herkut kyllä maittoivat. 

Hyvää ja ravitsevaa ruokaa tarvitsem-
me jokainen. Martat ovat saaneet oppia 
kartanon keittiömestarilta ja opastaneet 
itse muita karjalanpiirakoiden teossa. 
Makkarantekoakin harjoiteltiin marras-

Rullakiekon MM-hopeaa Suomeen

kuulla ja pizzaa paistettiin ulkouunissa 
kevään korvalla. Sesongin kotimaisten 
raaka-aineiden käyttö ruuanlaitossa on 
sekä ympäristöystävällistä, että taloudel-
lista.

Toki käsityöt ja askartelu kuuluvat 
marttailuun. Useimmille oli uutta beto-
nin käsittely, mutta saimme aikaan mm. 
betonipitsiä, vesialtaita ja kynttilälyhtyjä. 
Kovan materiaalin vastakohtana taas on 
vaikka villan huovuttaminen ja pääsiäis-
munien maalaus. Askartelumateriaalia 
löytyy myös luonnosta ihan ilmaiseksikin. 
Kierrättäjä näkee toisen romussa oman 
aarteen.

Omasta itsestä ja kunnosta huoleh-
timista ei saa kukaan unohtaa. Lintu-, 
sieni-, marja- ja yrttiretkillä omakin kun-
to kohoaa ihan huomaamatta. Meikka-
us, akupunktio ja kinesioteippaus olivat 
myös mielenkiintoisia illan aiheita.

Nyt syyskuulla meillä on huovutusta, 
lokakuun ohjelma on yllätys, marras-
kuussa on luvassa fondue-ilta ja joulu-
kuussa matkaamme Haikon kartanoon.

On se vaan kummallista, miten tämä 
maailma muuttuu: martat ampuu hauli-
kolla ja raavaat miehet syövät salaattia!

Marttatunnus: Elämä on parasta itse tehtynä.
ohkolan.martat@hotmail.fi

Teksti Arja Alanko, kuva Sanna Sipola

Martat jokiristeilyllä Nummisissa
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

Palvelemme ark. 8–20, 
la 8–18, su 9–18

Tervetuloa!

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 6 A 9, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Sisko ja Sirpa

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!

Juhlapalvelu
Catya’s Catering
Kati Virolainen
Puustellintie 10, 04660 Numminen

050-343 4341• asiakaspalvelu@catyas.fi • www.catyas.fi
Sinun juhlasi on minun juhlani!

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys
- Puiden kaato, puiden/risujen ajo
- Polttopuiden teko paikan päällä

Sällintie 1A 04500 Kellokoski 
p. 045 869 3343 • www.parturikampaamovalo.fi

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
Koulutettu hieroja  

Sähköasennukset / Korjaukset
P. 010 320 9770 Jani Malmberg

info@sahkopalvelumalmberg.fi
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Linnails

Ajanvaraukset: 
www.timma.fi/linnails 
045-1319969

www.facebook.com/nailsbylinnails

• Geelilakkaukset kynsiystävällisillä CND Shellac -tuotteilla
• Hemmottelevat käsi- ja jalkahoidot
• CND sertifioitu kynsimuotoilija Miia Linna, Hyökännummella

@nailsbylinnails

Keskuskatu 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

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

OHKOLANTIE 257 04530 OHKOLA
seppo.makinen@teknoi.fi, mobile 040-5564939

                

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

lämpökäsitellystä haavasta ja tervalepästä
Markku Saalo p. 040-743 0068

Ohkolantie 8, 
04500 Kellokoski
p. 040-6711780

…jotakin wanhaa, jotain uutta
kotiin tai lahjaksi

pieni navettapuoti

Kivistönkulmantie 191, 04530 Ohkola
p. 040 518 9144 | facebook.com/pieninavettapuoti



näkymiä hyökännummen  
uudesta kouLusta


