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Ohkolan Kyläsuunnitelmatyö 2019-2023

Kyläsuunnitelma on kyläläisten tahdonilmaisu oman kylän nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Ohkolassa on monta toimijaa, joten on tarpeen koota 
asioita yhteen, jotta tiedetään, mitä kaikkea kylässä tapahtuu ja mitä asioita viedään yhdessä eteenpäin. Kyläsuunnitelmalla muodostetaan kuvaa 
yhteisestä tulevaisuudesta kylän asukkaille, kunnalle sekä toiminta-avustuksia myöntäville tahoille.

Ohkolan Kyläyhdistys on valmistellut kyläsuunnitelmaa syksystä 2018 asti kyläkyselyn muodossa. Tästä yhteenveto sivulla 4.
Maaliskuussa 2019 kyläyhdistysten yhteiskokouksessa päätettiin suunnitelman muoto. Suunnitelmasta päätettiin tehdä sähköinen, 
taulukkomuotoinen ja helposti päivitettävä, johon kirjataan eri yhdistysten tavoitteet, nykytila, toimenpiteet, aikataulu, toteutus (kuka kantaa vastuun 
asiasta) sekä rahoitus.

Kyläseurat ovat nostaneet suunnitelmaan omat toiminnat.

Ajattelemme, että suunnitelma on työkalu kaavoituskeskusteluun ja kunnan alueraha hankkeiden eteenpäin viemiseen. Myös Silmu ry arvostaa 
rahoituspäätöksissään suunnitelmallisuutta.
Suunnitelma on elävä asiakirja, jota päivitetään vuosittain seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

Ohkolassa 29.9.2019 Kylätoimikunta



Ohkola, tiivistettynä

Ohkola on maareksiterissä kolminapainen kylä, joka muodostuu Ohkolasta, Hyökännummesta ja Arola-Jokelanseudusta. Tämä suunnitelma käsittää etusivun kannen kartan 
mukaan Ohkolan kantakylän alueen. Ohkolan kantakylä on 1000 asukkaan kylä.

Reilun 15 vuoden aikana olemme sopeutuneet elämään ilman pankkia, postia ja kauppaa. Nämä lähipalvelut ovat Kellokoskella, Järvenpää on myös luontainen 
asiointipaikka, toki myös Mäntsälä. Hyvinkäällekin on hyvä ja suhteellisen lyhyt matka.

Seuratoiminta on kylällä vilkasta. Toimintaa organisoi Nuorisoseura, Diakonia- ja lähetyspiiri, Sirkus Sirius, Urheiluseura OKA, Martat, Metsästysseura, VPK, Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunta, Kyläyhdistys ja Maamiesseura. Ohkolan vahvuus on erityinen yhteisöllisyys.

Ohkola on maalaiskylä, jossa on selkeä kyläkeskus. Kylän läpi kulkee tie 145; kylänraitti ulottuen lopulta aina pääkaupunkiseudulle asti. Kevyenliikenteenväylä kulkee kylän 
läpi Hyökänummelle ja siitä aina Kellokoskelle ja Järvenpäähän. Kylän alueelta löytyy kunnan vesi- ja viemäriverkosto sekä Nivoksen valokuitu. Vesi- ja viemäriverkostoa 
sekä valokuitua on rakennettu myös Vesiosuukunta KorKun toimesta. Vesi- ja viemäriasioissa on puutteita tällä hetkellä Vähäkylässä, Keravanjärven suunnassa, 
Kivistönkulmalla ja Kannistonkulmalla.
  
Kaavoitusasiat ovat Ohkolan osalta edenneet hitaasti. Kylälle toivotaan hyvää kaavaa, joka mahdollistaa rakentamisen hyville rakennuspaikoille. Tätä nykyä rakennuslupia 
evätään ihan parhailta rakennuspaikoilta. Taruman alue Ohkolan ja Hyökännummen välissä on ollut myötätuulessa. Noin 50 omakotitaloa sisältävä alue rakentuu 
parhaillaan.

Ohkolassa on lähes 100 oppilaan alakoulu, jossa liikuntasali on erittäin vilkkaassa harrastuskäytössä. Koulun pihassa on jääkiekkokaukalo ja luistinrata, jonka kunnosta 
huolehtii Urheiluseura Oka kunnan talkootyökorvauksen tuella.
Parin vuoden ajan Ohkolasta on yläkouluun matkattu Mäntsälän sijaan Kellokoskelle.

Seuratalon lähimaastossa on valaistu pururata.
Keravanjärven rannassa on kunnan uimaranta.
Linja-autoyhteydet ovat kohtuulliset, mutta ovat voimakkaasti heikentyneet viime vuosina.
Päivähoito on keskittynyt Hyökännummelle, perhepäivähoitoa tarjotaan omalla kylällä.
Kotihoidontiimi toimii Ohkola-Numminen alueella.
Terveyspalvelut ovat osalla väestöstä Kellokoskella - suurimmalla osalla Mäntsälässä. Nythän voi jokainen itse myös valita terveyspalvelupaikan.

Ohkolassa työpaikat ovat maataloudessa ja sen liitännäiselinkeinoissa. Pienyrittäjyyttä on alueella, joiden näkyvyys tulee esille kylälehden ilmoitusten palvelutarjonnassa.
Työssäkäynti suuntautuu Keski-Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle.

Vuodesta 1998 on ilmestynyt Kylälehti aluksi 5 kertaa, nykyisin 4 kertaa vuodessa. Tämä 1400 lehden painos jaetaan joka kotiin Ohkola-Hyökännummi alueella. Tavoitteena 
on tuoda yhteisiä asioita joka kodin kahvipöytään. Sähköisessä muodossa www.ohkola.fi löytyy lisää kylänasioita sekä kylälehtiarkisto. Sosiaalinen media on myös osa 
nykyaikaa; Facebookissa on Ohkolan omat sivut, joita seuraa lähes koko kylä.

http://www.ohkola.fi/


Yhteenveto Kyläkyselystä

Vastauksia saatiin 64 kpl. Vastaajat olivat iältään 9-77 vuotiaita. Lisäksi Ohkolan koululaiset olivat antaneet omia arvokkaita ajatuksiaan kylätoiminnasta.
Kouluarvosanalla (4-10). Harrastusmahdollisuudet 8, Palvelut 5, Kylähenki 8, Maisema 9.

Suurin osa vastaajista on aina asunut Ohkolassa. Perusteita tänne muutolle ovat mm. hyvä rauhallinen tontti, kyläkoulu, ympäristö, paluu juurille ja sopiva hinta 
kodille. Moni vastasi tuntevansa ainakin naapurit. Harrastusten ja koulun kautta tulee ystävyyssuhteita ja sosiaalinen verkosto kylällä kasvaa. Vanhempi väki koki, 
ettei enää tunne kyläläisiä niin hyvin.
Toimivina asioina kylällä pidettiin koulua, naapuriapua, harrastuspiirejä ja tiedottamista. Hyvä henki ja kylän tapa pitää lapsista huolta nousi isoksi asiaksi.
Okan toiminta, luistinrata, kylän yhteisöllisyys, latuverkosto, kesäteatteri, Nuorisoseurantalo, kylälehti, facebook ja nettisivut nousivat hyviksi ja miellyttäviksi 
asioiksi myös.

Kehittämistä vaativat asiat olivat kyselyn vastausten perusteella tien varsien hoito, bussipysäkkien kunto, tiedottamisen oikea-akaisuus, julkinen liikenne, viemäri-ja  
vesijohtoverkosto ja koulun piha ja leikkialue. Nuorille toivottiin enemmän tekemistä, kylälle lisää palveluita ja harrastajia lisää eri toimintoihin.
Kiireellisimpiä hankkeita ovat kesäteatterin katsomon korjaus ja kattaminen, julkisen liikenteen kehittäminen, koulun leikkialueen parantaminen, kouluteiden 
turvallisuus, joen kunnostaminen ja kylätien varsien siisteys.

Huolenaiheina koettiin Ohkolan koulun säilyminen, maalaismiljöön säilyminen, teiden kunto, kylänraitin ajonopeudet ja valaistus. Lisäksi vastauksista nousi huolena  
ilmastonmuutos ja lisääntyneet murrot.
Kymmenen vuoden päästä Ohkolan toivotaan olevan elinvoimainen, aktiivinen maalaiskylä, jossa tyhjät talot ja tontit ovat asuttuja ja kylällä olisi paljon 
lapsiperheitä. Lisäksi toivotaan, että liikkuminen julkisilla olisi mahdollista, kylä pysyy turvallisena, peltoaukeat säilyvät, luonnonrauha säilyy ja kylä olisi paikka, 
jossa voi nähdä tähtiä. Kylälle toivotaan myös rivitaloa, pientä elintarvikekioskia, iltapäiväkerhoa, perhepäivähoitoa, taksia, kylätalkkarin palvelua, katettua 
kesäteatteria ja lisää erilaisia kylätapahtumia. Erittäin hyvänä kehittämisehdotuksena oli myös aktiivinen vapaaehtoistoiminta, jota olisi koordinoimassa työntekijä 
– toimisto olisi seuratalolla.

Yleisesti nousi esille vielä toive luontopolusta/polkuverkostosta, kyläkaupasta, kahvilasta, kyläjuhlista ja joen kunnostamisesta. Koulun leikkipaikan/kuntoilupaikan 
järjestämistä ja korjaamista toivottiin sekä työväentalon tontin kunnostamista. Lisäksi toivottiin kuntaa mukaan toimintojen järjestämiseen ja uusia ihmisiä mukaan  
toimintoihin. Suora lainaus: ”Ohkola on pieni idyllinen kylä. Pidetään se sellaisena.”

Kyselyn mukaan 55% vastaajista ei halua toimia kylän seuroissa. 45 % haluaa olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. 53% haluaa olla mukana harrastajana.
35% talkoolaisena.7% ohjaajana ja ohjaajakoulutusta toivoo 5%.Kylän toimintaa pidettiin monipuolisena.Kansalaisopiston kursseja toivottiin lisää. 
Lisäksi nuorille toivottiin lisää aktiviteettejä omalle kylälle.Lisätietoa kylän asioista toivottiin koulun, Mäntsälän paikallislehden, 
Facebookin,internetin,ilmoitustaulun ja Kylälehden kautta.Metsästysseuran jäsenyyttä toivottiin. Seuraesittelyjä toivottiin kylälehteen.Moni vastaajista on itse jo 
aktiivinen kylätoimija, mutta talkoisiin moni vastaaja ajatteli, että voisi aktiivisemmin osallistua.



Yhteisöllisyys on osa arkeamme - tutkitusti ja tunnustuksienkin kautta

Ohkola valittiin Uudenmaan Vuoden kyläksi v. 2014. Olemme aidosti ja nöyrästi ylpeitä tuosta tunnustuksesta.  Parasta on se, että aktiivinen arki 
jatkuu, olemme saaneet tunnustusta siitä, että teemme täällä hyviä asioita. Ohkola on osittain yhteisöllisyyden, osittain sijaintinsa vuoksi kiinnostava 
paikka myös uusille asukkaille.

Valintaperusteet Uudenmaan kylä valinnalle olivat

(Ote kansanedustaja Outi Mäkelän puheesta palkintojenjakotilaisuudessa)

- Ohkolan vahvuuksia ovat pitkät perinteet ja ennakkoluulottomuus kansainvälisissä hankkeissa, monipuolinen yhteisöllisyys sekä aloitteellisuus uudistus- ja 
kunnostushankkeissa. Uudenmaan maakuntahallitus painotti tänä vuonna valinnassa erityisesti kansainvälisyyttä. Ohkolan nuorisoseuran kansainvälisellä 
harrastusvaihdolla on jo vuosikymmenten perinteet. Ohkolan koulu on mukana yli kolmessakymmenessä projektissa kaikkien Euroopan maiden ja viime keväänä 
myös Azerbaidzanin ja Tunisian kanssa. Vireää ystävyyskoulutoimintaa on ollut pitkään Venäjän, Ruotsin ja Viron kanssa myös Hyökännummen koulussa.

- Ohkola edustaa nykypäivän maaseutukylää, joka on avoin maailmalle sekä uusin että perinteisin keinoin. Virkeä kylä tukee nuorisonsa kasvua suvaitsevaiseksi 
innostavien projektien myötä.

Koulussa kansainvälisyys ei perustu pelkästään projekteihin, vaan on osa opetusta. Jokainen lukuvuosi aloitetaan projektien suunnittelulla ja uusien kansainvälisten 
ystävien etsimisellä.

- Kun lapset ovat luontevasti yhteydessä eri maiden koululaisiin jo ala-asteelta lähtien, on myöhemmässäkin elämässä helppo olla aidosti avoin maailmalle. Ja mikä 
parasta, Ohkolan koulun kansainväliset projektit tempaavat mukaan myös lasten perheet.

Ohkola oli mukana hankkeessa ”Karvanopat ja Kaukametsä – elämää Kehä kolmosen tällä puolella v. 2014”.
Hanke oli Hyvinkään, Tuusulan, Mäntsälän, Järvenpään, Nurmijärven ja Keravan museoiden tutkimus- ja nykydokumentointihanke. Tutkimuksen 
tarkoituksena on kartoittaa paikallisidentiteetin avainelementtejä, sellaisina kuin ne ilmenevät Keski-Uudellamaalla vuonna 2014. Lopputuotteena 
syntyi paikallisuutta kuvaava aineisto, joka palvelee tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä toteuttaa museoiden tallennustehtävää.

Näin kertoo Projektitukija Harri Nyman vierailustaan Ohkolassa. (Kylälehti 4/2014)
Hankkeen taustaa:
”Ihmisen elämä alkaa kodista ja kodinpiiristä. Elämänpiiri laajenee ...puhutaan kotiseudusta. Alue täyttyy merkityksillä ja sosiaalisilla kytköksillä. Vaikka ihminen
myöhemmin muuttaisi, hänellä on tarve silloin tällöin palata ajatuksissaan lähtöpisteeseen. Paikkaan mistä hän on kotoisin, paikkaan missä hänestä tuli se ihminen
joka hän on. Tätä kutsutaan identiteettityöksi. Paikallisidentiteetti on yksi osa ihmisen omakuvaa ja itsekäsitystä. Myönteisesti
rakentunut paikallisidentiteetti on eheyttävä ja voimaannuttava tekijä, se palvelee itsen tunnistamista. Paikkaan liittyvän itsekäsityksen omaelämänkerrallinen 



pohja on monessa mielessä vakaa ja todellinen, mutta sen vivahteet määrittyvät nykyhetkestä.
Se mikä koetaan arvokkaaksi ja mikä halutaan löytää myös itsestä vaihtelee. Paikallisidentiteetti koostuu elementeistä, joita myös toisilleen vieraiden ihmisten
on helppo vertailla keskenään. Samat lähtökohdat omaavien välille syntyy solidaarisuus. Ja vaikkei yhtymäkohtia olisikaan, puheet paikallisuuksista syventävät 
keskinäistä ymmärrystä. Sanonta, että ihminen voi lähteä paikasta, mutta paikka ei lähde ihmisestä
on totta.
Oman paikan soisi myös säilyvän. Muutokset nimittäin kohdistuvat itseen henkilönä. Jatkuvuus on tärkeää ja muutokset koettelevat henkistä orientoitumista.
Toisaalta, myös uutta paikallisuutta pulppuaa. Hyvä paikallisuus on jatkuva prosessi ja asukkaat sen tärkeimpiä tekijöitä. Tämän problematiikan – kotipaikan, 
omakuvan ja kulttuurisesti kestävän kehityksen – kanssa pohjimmiltaan olemme tekemisissä.

 Ohkola on Puhtitynnyri

”Kylätienoo on pimeä ja hiljainen, mutta Ohkolan Seuratalo kätkee sisälleen yllätyksen. Olemme viettäneet päivän vuoden uusmaalaiseksi kyläksi 2014 valitulla 
paikkakunnalla Etelä-Mäntsälässä ja tämä on viimeinen etappimme. Käymme sisään valoisaan aulaan. Kenkärivejä ja vaatemyttyjä, vaimeita ääniä jostain 
peremmältä. Kokeilemme isoa pariovea, salin ovea, mutta se istuu tiukassa. Riuskemmat otteet, ja fiuh, energia lyö kasvoillemme! Trapezzia, jonglöörausta, 
kärrynpyöriä, diaboloa. Sirkusharrastajien aikuisryhmä, Norsuryhmä, on täydessä vauhdissa. Uusi ovi paljastaa uuden näyn: nuorisoseuran hallitustiimi 
kokouksessaan. Juttelemme hetken nykyisistä ja menneistä, kansainvälisistä leireistä ja myyttisistä ensimmäisistä ohkolalaisista, Hemmistä ja Pirjosta. 
Kesäteatteriaktiivi kertoo innostuen tosipohjaisesta näytelmästä, jossa itse Aleksis Kivi kosiskelee Hemmilän talon tytärtä Auroraa, naispääosan esittäjä muuten 
Hemmilän tyttäriä itsekin. Vaikutumme.
Täällä maalaismiljöön sopukoissa muhii ihmeellinen ja meille kaupunkilaistutkijoille jopa ennenkokematon energia. Koemme positiivisen kulttuurishokin oireita. 
Viileä analyyttisyys ei onnistu vaan mieli puskee pintaan ilmestyksen omaisen rinnastussanan: ”Ohkola = Puhtitynnyri!””



Ohkolan Kyläyhdistys ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän kehittymistä. Yhdistys edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalii toiminta-
alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja 
asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista 
ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun 
kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri 
organisaatioissa
2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen
päivittämiseen
3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden
organisaatioiden kanssa
4. edistää toiminta-alueen ja kunnan valista yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä 
edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
6. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia
7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
9. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 - 8 on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi 
yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvista yksityisistä 15 vuotta täyttäneistä henkilöistä sekä alueen 
yhdistyksistä ja yhteisöistä jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla 
vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.



Kyläyhdistyksen Toimintasuunnitelma  2019-2023
TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 

TOTEUTUSVASTUU
RAHOITUS

Kyläkokousten 
järjestäminen 
ajankohtaisista asioista ja 
kannanottojen 
laatiminen, kyläkyselyt

Juuri nyt Ohkolan 
Koulun lakkautus uhka.
Ym. ajankohtaiset asiat

Kannanoton laatiminen 
yhteistyössä kyläseurojen 
kanssa

Kylätoimikunta ja 
kyläyhdistysten edustajat
Kokoontumispaikkana 
Ohkolan Koulu / Seuratalo

Talkoot
Kunnan alueraha

Kyläsuunnitelman 
laatiminen ja 
päivittäminen

Päivitetään vuodelta 
1999 oleva 
kyläsuunnitelma

Kyläkysely, 
yhteiskokoukset 
kyläyhdistysten kanssa

Valmis 2019 loppuun 
mennessä.
Kyläyhdistys

Talkootyönä

Kylälehden tekeminen  
jatkossakin painettuna 
versiona

Kylälehden tuottaminen 
ja jakaminen 4 kertaa 
vuodessa joka kotiin 
Ohkola-
Hyökännummialueella. 
Painos 1400 kpl.

Aktivoidaan koululaisia 
mukaan lehden tekemiseen.
Uusien vastuuhenkilöiden 
etsiminen

Jokaiselle vuodenajalle 
oma lehti.
Kylläyhdistys yhdessä 
kaikkien kyläseurojen ja 
toimijoiden kanssa

Ilmoitusmyynti

Kotisivujen ja Facebook-
sivujen ylläpito

Ajankohtaisten asioiden 
informointi, ei mainontaa

Jokaisella kyläyhdistyksen 
edustajalla päivitysoikeus 
facebookkiin.
Pyritään välittämään 
ajankohtaista tietoa 
kyläläisille ja muille 
seuraajille.
Tarvittaessa myös 
kriisiviestintää

Kyläyhdistys  yhdessä 
kylän seurojen kanssa

Oma varainhankinta

Elävän adventtikalenterin 
organisointi

Kootaan 
adventtikalenterin luukut, 
joissa päivittäin 
tapahtumia

Ilmoituskanava kylälehti ja 
facebook sekä ilmoitustaulu
Kannustetaan yhteisöä, 
yrityksiä ja yksityisiä 
ihmisiä  mukaan 
”luukkujärjestelyihin”

2-3 krt / 5 vuotta.
Kyläyhdistys yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa

Talkootyö

Kyläkalenterin 
tuottaminen

Tuotetaan seinäkalenteri, 
jonka painokustannukset 

Laaja yhteistyö aiheen 
tiimoilta. 2020 kalenterin 

Marraskuun alkupuolella 
valmis

Ilmoitusmyynti, 
avustukset, kunnan 



hankitaan ja 
kyläyhdistykset myyvät 
tuotetta omarahoituksen 
keräämiseksi

aiheena kylän kantatilat, 
liittyen yleiskaavoitukseen. 
Tiedonjako historiasta 
myös teemana

alueraha

Vuoden teko palkinnon 
jakaminen

Valitaan vuosittain kylän 
hyvä teko

Kylätoimikunnassa oma 
toimikunta

Kylätoimikunta vuoden 
loppupuolella

Oma varainhankinta

Yleiskaavoitus 2020 Kaavoitus on kunnassa 
käynnissä,

Järjestetään yhteinen 
tilaisuus kylällä
Käydään keskusteluja 
kaavoittajan kanssa

Mäntsälän Kunta, 
2020

-

Rahoitusmahdollisuuksie
n etsiminen

Ollaan aktiivisia, 
Silmun / kunnan 
suuntaan.

Kyläinformaation 
jakaminen kunnalle 
(alueraha) sekä Silmu ry:lle 
ja kotiseutuliittoon ym. 
tahoille

Jatkuva Talkootyö

Jäsenrekisteri Manuaalinen Digitaalinen, säköpostios 
kriisiviestintää varten

2020, Kyläyhdistys Oma 
varainhankinta, 
avustukset

Laaja yhteistyö seuraavien asioiden eteenpäin viemisessä.
Jokiprojekti
Pysäkkikatosten uusiminen              Huonokuntoiset                                                                                                     Ely
Kylätien turvallisuus                          Vaatii toimenpiteitä, esim suojatiet                                                                   Ely, Kunta
Kylätien piennarten hoito                 Lupiinien poisto, niittämisen tehostaminen, istutusten hoito                              Ely
Uimarannan huolto                           WC t tärkeät uimarannalla                                                                                   Kunta



OHKOLAN NUORISOSEURA RY
TAVOITE NYKYTILA TOIMET VASTUU RAHOITUS
Nuorisoseura järjestää 
monipuolisesti 
harrastusmahdollisuuksia 
omalla kylällä. Tärkeää on 
tarjota harrastus-
mahdollisuuksia eri 
ikäisille ohkolalaisille.

Nuorisoseurantalolla 
kokoonnutaan vuoden 
mittaan satoja kertoja 
kerhojen, harjoitusten, 
kokousten, koko perheen 
tapahtumien ja talkoiden 
parissa. Harrastus- ja 
kerhotoiminta on 
monipuolista, ja sitä 
pyritään kehittämään 
edelleen. 

Kerhotoiminta suuntautuu erityisesti 
lapsille ja nuorille. 2019-2020 
kaudella toimivat tyttökerho, 
perhekerho, alle kouluikäisten 
tenavatunti, lasten ja nuorten 
teatterikerho, helmeilykerho, 
metsästysseuran kanssa yhdessä 
toteutettu eräkerho sekä Marttojen 
kanssa yhteistyössä toteutettu poikien 
kokkikerho.

Johtokunta ja 
kerhojen ohjaajat.

Kerhotoiminta rahoitetaan omalla 
varainhankinnalla ja osittain 
avustuksilla.

Teatteritoiminnan 
kehittäminen on 
merkittävä tavoite. 
Tavoitteena myös 
toteuttaa loppuun 
Öljymäen kesäteatterin 
perusparannus. Hanke 
jatkuu vuosina 2020-2021 
katsomon kattamisella.

120-vuotiaalla 
Nuorisoseuralla on pitkä 
historia teatterin 
tekemisessä. Öljymäen 
kesäteatteri on Etelä-
Suomenkin mittapuulla 
merkittävä 
harrastajakesäteatteri, 
jonka selkärankana ovat 
aktiiviset näyttelijät ja 
mittava talkooporukka.

Öljymäen kesäteatterin 
perusparannushanke käynnistyi 2019 
uuden katsomon rakentamisella ja 
äänitekniikan uudistamisella. 
Öljymäelle tuotetaan laadukasta 
kesäteatteria lapsille ja aikuisille. 
Myös uudet teatterista kiinnostuneet 
pääsevät perehtymään 
teatteritoimintaan. Vuodelle 2020 on 
suunnitteilla sekä lasten että aikuisten 
näytelmät. 

Johtokunta ja 
teatteritiimi.

Katsomoon saatiin 2019 avustusta 
Silmu ry:ltä ja tekniikan 
uusimiseen ja äänikoppiin 
aluerahaa kunnalta. Katsomon 
kattamiseen haetaan avustuksia ja 
osa rahoitetaan omalla 
varainhankinnalla, tarvittaessa 
pankkilainalla.

Nuorisoseura kokoaa 
kyläläisiä yhteen 
tutustumaan ja 
työskentelemään yhteisten 
tavoitteiden eteen. 
Yhteiset tapahtumat, 
talkootyö ja yhteisvastuu 
ovat olennainen osa 
nuorisoseuratoimintaa.

Monilla tapahtumilla on 
pitkät perinteet, ja niissä 
myös uudet kyläläiset 
pääsevät helposti mukaan 
toimintaan. Yhteisöllinen 
ja kulttuurinen toiminta 
on hyvä tapa tutustua 
toisiin kylän asukkaisiin 
ja juurtua Ohkolaan.

Laskiaisrieha, puurojuhla, 
koululaisten avoimet ovet, iltamat, 
traktoripäivä jne. Lisäksi järjestetään 
kulttuurisia tapahtumia koko 
perheelle: teatteriretkiä, konsertteja 
jne. Vaellusretkiä toteutetaan 
vuosittain.
Järjestetään kursseja ajankohtaisista 
aiheista.

Johtokunta ja 
tapahtumista 
vastaavat tiimit.

Rahoitetaan omalla 
varainhankinnalla sekä 
mahdollisesti avustuksilla. 
Kurssitoimintaan haetaan 
tarvittaessa avustusta Kansalaisfoor



Sirkus Sirius

Toimintasuunnitelma 2019-2023

TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 
TOTEUTUSVASTUU

RAHOITUS

Tavoitteena on järjestää matalan 
kynnyksen sirkusopetusta omalla 
kylällä. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan ja opettajina 
toimivat sirkusalan ammattilaiset.  
Oheinen kuva kiteyttää 
sirkusharrastuksen tavoitteet

Tällä kaudella harrastajia on noin 
200 ja viikkotunteja noin 30. Nyt 
syksyllä 2019 kaikki tunnit 
siirtyivät Hyökännummen 
koululle, jossa ei ole muita 
iltakäyttäjiä. Täällä kuitenkin 
moninainen tekniikka aiheuttaa 
hankaluutta harrastustoimijalle. 
Paras olisi toimia Ohkolan 
koululla, mutta sieltä ei ole 
mahdollista saada kaikkia 
tarvitsemiamme iltavuoroja. 

Jatketaan samalla tavalla 
kuin nyt, tarkoituksena 
pitää toiminta 
mahdollisimman helposti 
lähestyttävänä ja myös 
talkoohenkisenä, mikä 
auttaa tutustumaan 
kyläläisiin ja 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. 

Harrastuskerhojen 
lukujärjestys ja 
opettajat löytyvät 
sivuilta 
www.sirkussirius.fi

Kunnalta on saatu 
nuorisoavustusta ja hinnat 
on saatu pidettyä 
maltillisina. Sirius on 
voittoa tavoittelematon 
yhdistys ja 
harrastusmaksut 
määräytyvät kulujen 
mukaan. 

Kevätnäytöskset Kevätkauden päätteeksi 
järjestetään sirkusviikonloppu,  
jossa oikeassa sirkusteltassa 5 
näytöstä viikonlopun aikana

Jatketaan 
olemassaolevaa 
sirkusvikkonloppuperin
nettä

Sirkus siriuksen ohjaajat,  
apuohjaajat ja 
nuorisosirkuksen väki 

Mittava talkootyö

Raittiajot Kerran vuodessa järjestetään  
raittiajot Ohkolasta 
Kellokoskelle yksipyöräisillä

Jatketaan perinnettä Ohjaajat Talkootyö

Retkien ja kurssien 
järjestäminen

Tehdään retkiä muiden 
sirkusesityksiin, Järjestetään 
kursseja esim 
käsilläseisontakurssi

Jatketaan retkien ja 
kurssien järjestämistä, 
aiheet vaihtelee

Ohjaajat Osittain omakustanteinen





Ohkolan Oka
Ohkolan Oka on vuodesta 1939 toiminut aktiivinen paikallinen urheiluseura. Okan toiminta pyörii Ohkolan koulun puitteissa ja ympäristössä, keräten harrastajia myös 

lähialueilta kuten Hyökännummelta.

Toimintasuunnitelma 2019-2023
TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 

TOTEUTUSVASTUU
RAHOITUS

Liikuntapaikkojen 
ylläpito

-Koulun pururadan 
parannustoimet
-Kaukalon ja luistinradan 
jäädytys, hoito ja 
valvonta
-Latuverkoston ylläpito
-Tekonurmi kaukalossa
-Uusi moottrikelkka 
yhteishankinnalla

Hyvällä yhteishengellä ja 
hyvällä organisoinnilla  
järjestellään asioita, jotta 
talkooväki haluaa tulla 
tekemään vapaaehtoistyötä 
oman kylän 
liikuntapaikkojen eteen.

Oka Oka, Mäntsälän Kunta, 
Silmu ry, paljon 
vapaaehtoistyötä

Liikunta harjoitukset ja 
kilpailut

Maastojuoksut, 
yleisurheilu, jalkapallo, 
salibandy, tennis, 
lentopallo, hiihto, luistelu

Järjestetään eri ikäryhmille 
mahdollisuus 
matalankynnyksen 
liikuntaharrastuksiin. 
Mukana  harrastajia n. 100.

Vuodenaikojen mukaan eri 
lajit, viikottaiset 
harjoitukset

Oka, kunnan avustus, 
paljon vapaaehtoistyötä

Laskettelu- ja 
urheilumatkat

Matkoja 1-2 vuodessa Bussikuljetus, koko 
perheen matka, Kohteina 
esim Vierumäki, Sappee.

1-2 kerta  vuodessa, Oka Oka, osin 
omakustanteinen

Tapahtumat Ohkola-Hölkkä Tuotetaan ¼ maraton 
tapahtuma heinäkuulla

Jatketaan 20 vuotista 
perinnettä, Oka

Oka, Osallistumismaksu

Lähiliikuntapaikka Lähiliikuntapaikalle on 
tarvetta

Suunnitellaan ja 
rakennetaan 
lähiliikuntapaikka koulun 
välittömään läheisyyteen

2020-2021, oka 
yhteistyössä kunnan kanssa

Kunta, Silmu ry, Oka

Kiintorastien 
rakentaminen

Suunnistusharrastus  
vaatii parannuksia

Koulun lähimaastoon 
rakennetaan kiintorastit

Syksy 2019, Oka Oka



Ohkolan VPK

Toimintasuunnitelma 2019-2023

TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 
TOTEUTUSVASTUU

RAHOITUS

Täyttää 
sammutussopimuksen 
ehdot, saada lisää jäseniä 
miehistöön, pitää kalusto 
toimintakuntoisena, saada 
mahdolliseksi miehistön 
kouluttautuminen ilman 
pitkiä palkattomia     v       
vapaita sekä järjestää 
nuorille 
palosuojelutilaisuuksia ja  
jakaa paloturvallisuutta  ja  
pelastustietoa koskevaa 
infoa kaikenikäisille

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen 
osoittamien tehtävien 
hoitaminen
       - erikoistumisala 
myrskytuhojen raivaus ja 
metsäpalojen sammutus, 
käytössä sammutusauto, 
miehistönkuljetusauto 
vene, yhteisomisteinen 
moottorikelkka

Miehistön koulutus, 
säännölliset omat 
harjoitukset ja 
yhteisharjoitukset 
Mäntsälän kanssa, kaluston 
hankinta ja huolto, palo- ja 
pelastustietoutta eri 
tilaisuuksissa, 
kyläsanomissa, 
paloautoesittelyt ja 
alkusammutusharjoittelua  
mm. koulun ja 
urheiluseuran 
tilaisuuksissa, 
virkistystoiminta

Laaditaan vuosittain 
toimintasuunnitelma 
aikatauluineen, 
toiminnasta vastaa 
johtokunta

Pääasiallisesti Keski-
Uudenmaan 
pelastuslaitokselta 
saatava toimintakorvaus
      



OHKOLAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2023

Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on tukea ja edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä, kerätä varoja koulun kaikkien 
lasten hyväksi sekä edistää kouluviihtyvyyttä, tukea yhteisöllisyyttä ja madaltaa kynnystä perheiden tutustumiseen toisiinsa.
VTK järjestää erilaisia tapahtumia, osallistuu varainkeruuseen, toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun ja kodin välillä.

TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 
TOTEUTUSVASTUU

RAHOITUS

Koululaisten discot Halloween-disco syksyllä.
Vappudisco keväällä.
Ollut käytössä jo useita vuosia.

Vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

VTK rahoittaa, oppilaat suunnittelevat 
aikuisten tukemana.Varainkeruu koulun 
oppilaiden hyväksi.

Syksy
Kevät

Koko perheen syysrieha Koko perheen pihatapahtuma 
koululla kahvioineen ja 
toimintoineen. Perinne aloitettu 
2019.

Kerran syyskaudessa. VTK rahoittaa, varainkeruu koulun 
oppilaiden hyväksi.

Syksy

Koko perheen kevätrieha Koko perheen pihatapahtuma 
koululla kahvioineen ja 
toimintoineen.

Perinne aloitetaan 
keväällä 2020. Kerran 
kevätkaudessa.

VTK rahoittaa, varainkeruu koulun 
oppilaiden hyväksi.

Kevät

VTK:n kokoukset Kokoukset koululla VTK:n 
toimintaan liittyen.
2-3x lukukausi.
4-6 kertaa lukuvuosi.

2-3x lukukausi.
4-6 kertaa lukuvuosi.

VTK:n toiminnan
suunnittelu

Syksy
Kevät

Koko perheen 
turvallisuustapahtumat

Koko perheen tapahtuma 
koululla kahvioineen ja 
toimintoineen.
Teemana liikenneturvallisuus, 
ensiapu, kodin turvallisuus.
Syksy 2019.

1-2 kertaa lukuvuosi. VTK rahoittaa, varainkeruu koulun 
oppilaiden hyväksi.

Syksy
Kevät

Lisätiedot:
Vanhempaintoimikunta kustantaa myös koulun oppilaiden stipendit ja hymypatsaat kevätjuhlissa. Lisäksi VTK:n varoilla kukitetaan lähtevät 
6.luokkalaiset, muistetaan opettajat ja tuetaan leirikoulumaksuja 50e/oppilas/vuosi.



Ohkolan Martat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

TAVOITTEET NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA 
TOTEUTUSVASTUU

RAHOITUS

Arjenhallinnan taitojen 
ylläpitäminen ja 
opettaminen eri 
sidosryhmille

Järjestetään 
pikkukokkikerho

(Järjestetään myös 
kokkaus- ym. iltoja 
jäsenistölle)

Toimintaa rajoittaa 
opetuskeittiö tyyppisen 
tilan puuttuminen 
Ohkolasta -> 
remontoiminen koulun 
yhteyteen, voisi käyttää 
myös nuorteniltoihin ja 
kansalaisopiston 
kursseihin?

 ilmoittelua 
kylälehdessä ja 
koulun Wilmassa

 kerho-ohjelman 
suunnittelu

 tilavaraukset

 ilmoittelu elo-
syyskuussa 2019 
facebookissa, 
kylälehdessä ja 
koulun Wilman 
välityksellä

 Kerho toteutetaan 
loka-marraskuussa 
2019

 Vastuussa Sanna + 
vaihtuva 
vapaaehtoinen

 Marttaliitolta haettu 
avustusta

 Kerho on 
osallistujille 
maksullinen 
20e/lapsi

 Kerho järjestetään 
yhteistyössä 
Nuorisoseuran 
kanssa, joten 
tilavuokrasta ei tule 
kustannusta

Hyvinvoinnin vaaliminen 
erilaisin aiheeseen 
liittyvin luennoin ja 
vierailuin sekä 
liikkumalla

Joogaa kerran viikossa 
syyslukukauden ajan

Martat toivoisivat 
kansalaisopiston tai 
jonkun muun tahon 
liikuntakursseja lisää 
Ohkolaan. Nykyhetkellä 
vain pilates, johon kaikki 
halukkaat eivät mahdu.

 tilavaraus koulun 
liikuntasaliin

 jäsenistön 
infoaminen

 kerran viikossa 
syyslukukauden 
2019 ajan

 joogaa vetää Eira

 liikuntasalin 
vuokran maksaa 
jokainen joogaan 
osallistuva

Ympäristöystävällinen ja 
kestävän kehityksen 

Kierrätystapahtuman ” 
Tuo tullessas – vie 

 varataan tila ja 
ilmoitellaan 

 maaliskuussa 2019  maksuton tapahtuma



mukainen arvopohja 
toiminnassa

mennessäs” järjestäminen 
kaikille kyläläisille  

tapahtumasta 
mahdollisimman 
laajasti

 leipominen kahviota 
varten talkoilla

 mainostaminen 
facebookissa, 
kylälehdessä ja 
mainoksin 
lähialueiden 
imoitustaululla

 kahvion 
järjestäminen -> 
varainkeruu

 tapahtumassa paljon 
vapaa-ehtoisia 
pyörittämässä 
tapahtumaa ja 
kahviota

 tavaroiden edelleen 
organisoiminen 
tapahtuman jälkeen

 Nuorisoseura tarjoaa 
tilat

Ks. yllä Sytykeruusujen askartelua 
kierrätysmateriaaleista

 varataan tila
 jokainen tuo 

tullessaan 
materiaalit

 syyskuussa 2019  maksuton

Rikastutetaan 
kyläyhteisön arkea 
erilaisin kaikille avoimin 
tapahtumin ja annetaan 
oma panoksemme kylän 
tapahtumiin 
osallistumalla 
järjestelyihin 
resurssiemme mukaan

Osallistutaan 
Nuorisoseuran 120-
vuotisjuhliin järjestämällä 
juhlaruokailu

 laaditaan menu ja 
lasketaan menekki

 hankitaan ruoka-
aineet tukusta

 valmistetaan 
tarjottavia 
ennakkoon ja 
juhlapäivänä

 noutopöytä ja 
tarjoilu

 marras-lokakuu2019
 marraskuun 

puolivälissä 
suunnittelupalaveri

 juhla 2.11. 
Nuorisoseurantalolla

 vastuussa Ohkolan 
marttojen hallitus, 
vapaaehtoisia 
pyydetään myös 
mukaan

 Nuorisoseura 
maksaa tarvikkeet ja 
myy illalliskortit

 Metsästysseura 
lahjoittaa lihat

Ks. yllä Kyläkävelyn järjestäminen 
Marttojen 120-v. 

 ilmoittelua 
facebookissa ja 

 Tammikuu 2019  maksuton



juhlavuoden kunniaksi koulun 
ilmoitustaululla

 tarjoillaan 
kuumaamehua ja 
keksejä

 vapaaehtoiset 
mukana 
kävelemässä

Ks. yllä Elävän adventtikalenterin 
luukku Ohkolan koulun 
liikuntasalissa: Rentoutus 
joulukiireiden keskellä

 suunnitellaan oma 
luukku Ohkolan 
kylä elävään 
adventtikalenteriin

 kylälehteen 
ilmoittaminen 
lokakuu 2019

 toteutus joulukuu 
2019

 rentoutustuokion 
vetää Eira, salin 
koristeluun muut 
vapaaehtoiset

 maksuton 
tapahtuma, martat 
vastaa tilavuokrasta

Kulttuuritarjontaan 
tutustuminen ja vierailut 
mielenkiintoisiin 
kohteisiin

Vierailu Mustilan 
arboretumiin ja Moision 
taidekartanoon

 kerätään sitovat 
ilmoittautumiset

 varataan 
bussikuljetus ja 
ruokailu

 Kesäkuussa 2019
 Pirjo ja Sirkka 

vastaa kuljetuksesta
 sanna varaa 

ruokailun

 bussin kustantaa 
martat, muista 
kuluista vastaa 
jokainen osallistuja 
itse

ks. yllä Vierailu ”Loviisan vanhat 
joulutalot” -tapahtumaan

 kerätään sitovat 
ilmoittautumiset

 varataan kuljetus ja 
ruokailut

 retken järjestely 
marraskuu 2019

 vierailu joulukuu 
2019

 omakustanteinen

Taataan toimintaa 
varainkeruulla

Myyjäisiin osallistuminen 
ja kahvituksista saatava 
tuotto

 Kierrätystapahtumas
sa kahvio

 Ruukin 
joulumyyjäiset

 Maaliskuu 2019
 Joulukuu 2019

 varainkeruun lisäksi 
rahoitamme 
toimintaamme 
Marttaliitolta 
saatavalla 
jäsenmaksuosuudell
a sekä haemme 
kunnalta avustusta 
tilavuokriin



Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunta

Diakonia- ja lähetystoimikunta järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa 
kerran kuussa eläkeläisille virkistyspäivän, jossa lounaan ja kahvitarjoilun 
lisäksi erilaista ohjelmaa, seurakunnan edustajan puheenvuoro, 
jumppatuokio, ja arpajaiset.  Koululaiset ovat usein olleet esittämässä 
ohjelmaa varsinkin juhlissamme.

Virsilauluiltoja järjestetään myös seurakunnan kanssa yhteistyössä. 
Kokoonnumme yleensä kodeissa. Tilaisuuksissa on mahdollista 
rippikoululaisten saada osallistumismerkintä.

Kauneimmat Joululaulut järjestetään joulukuun alussa, tänä vuonna 7.12. 
Mukana seurakunnan kanttori Johanna Linna ja lähetyssihteeri Menni 
Nousiainen

Joululaulutilaisuuden jälkeen yhteismyyjäiset

Ruoasta ja arvoista saatavalla tulolla katetaan kustannukset ja osa 
tuotosta lahjoitetaan joko oman seurakunnan diakoniatyöhön tai 
esim. Kirkon ulkomaanavun tai Punaisen Ristin kautta ulkomaan 
katastrofikohteisiin.          

 Illat ovat maksuttomia. Talo tarjoaa kahvit.     

Diakonia- ja lähetystoimikunta,
 puheenjohtaja Eeva Patronen,
sihteeri Raija Hannula,  raijahannula@gmail.com



Ohkolan Kyläyhdistykset yhteystietoineen

OHKOLAN KYLÄYHDISTYS RY
Pj. Eija Hynninen p. 050-5939683, vpj. Ilkka Allonen, sihteeri Elina Vuori
Kyläyhdistys pyrkii toiminnallaan tukemaan ja parantamaan kaikkien kyläläisten ja kyläseurojen toimintaedellytyksiä. Olemalla aktiivinen mm. 
kaavoitusasioissa, kyläsuunnitelman laadinnassa, hoitamalla tiedotusta  www.ohkola.fi sivuston kautta sekä ylläpitämällä Ohkolan Kylän facebook 
sivustoa ja julkaisemalla lehteä Ohkolan Kyläsanomat.

OHKOLAN NUORISOSEURA ry

Johtokunnan kokoonpano vuodelle 2019: Pj. Aatu Johansson, vpj. Helena Partanen, siht. Heli Kamila ja jäsenet Ulla Allonen, Marjanne Hynninen, 
Saara Partanen, Eero Salminen, Anne Välimaa ja Johanna Westermark. Johtokunta ja jäsenasiat: ohkolanns@outlook.com. Seuratalon varaukset puh. 
040 766 4539. Ohkolan teatteri puh. 050 435 6330
Nettisivut ovat uudistumassa kevään aikana, käy tutustumassa osoitteessa www.ohkolannuorisoseura.fi. Meidät löydät myös Facebookista. Käy 
tykkäämässä ja näet ajankohtaisia ilmoituksia ja kuulumisia!

Nuorisoseura tarjoaa kulttuurista toimintaa koko perheelle. Yhteisöllinen ja kulttuurinen toiminta on hyvä tapa tutustua toisiin kylän asukkaisiin ja 
päästä mukaan kylän touhuihin. Yhteiset tapahtumat, talkootyö ja yhteisvastuu ovat olennainen osa nuorisoseuratoimintaa. Syksyllä on aihetta 
juhlaan, sillä nuorisoseuramme täyttää tänä vuonna jo 120 vuotta.

Ohkolan teatteri
Ohkolan teatteri on osa Ohkolan nuorisoseuran toimintaa. Teatteritoimintaa on kylän miljöössä
nähty jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan. 2000- luvun alusta alkaen harrastajanäyttelijöiden
ohjaajina ovat toimineet alan ammattilaiset, joita Ohkolaan on vetänyt Öljymäellä sijaitsevan
perinteikkään kesäteatterimiljöön lisäksi kunnianhimoiset ja asialleen omistautuneet esiintyjät.
Vuonna 2010 Ohkolan teatteri voitti Mikkelissä työväen näyttämöpäivien yleisöäänestyksen
näytelmällä Täällä pohjantähden alla, joka toteutettiin yhteistyössä Järvenpään teatterin kanssa.
Vuonna 2019 Ohkolan teatterissa ohjaajana häärää teatterin pitkän linjan ammattilainen Pekka
Laiho, jonka holhouksessa Arto Paasilinnan onnellista miestä henkiin on herättelemässä vajaan
parinkymmenen hengen näyttelijäkaarti. Näyttelijäin ja ohjaajan lisäksi teatterin toiminnan kannalta olennainen osa on esitykset mahdollistava 
talkooryhmä. Kesällä Öljymäellä käy kuhina
parkkipaikoilla ja kahviossa. Jokainen näytös vaatii onnistuakseen puolen tusinaa henkeä

http://www.ohkolannuorisoseura.fi/
mailto:ohkolanns@outlook.com
http://www.ohkola.fi/


järjestyksenvalvojiksi, liikenteenohjaajiksi, lipunmyyjiksi, makkaranpaistajiksi ja kanttiininhoitajiksi. Lisäksi onnistunut teatterielämys vaatii lavasteiden 
rakentajia, äänimiehiä, valokuvaajia, julisteiden jakajia, sosiaalisen median aktiiveja, kaikkia juuri sillä panoksella, jonka kukin haluaa kekoon kantaa. 
Jokainen tehtävä tarjoaa palkkiona mahdollisuuden päästä tutustumaan laajaan ja hyvin kirjavaan joukkoon ihmisiä, joita yhdistää etenkin palo 
yhteisölliseen harrastamiseen sekä laadukkaan lähikulttuurin tuottamiseen.
Näyttelijöiden haku tapahtuu tavallisesti joulu-tammikuussa. Myös tulevan kesän näytelmään on
edelleen mahdollista päästä tekemään pienempiä sivurooleja. Muihin talkoolaistehtäviin voi
ilmoittautua osoitteeseen ohkolanns@outlook.com, tai puhelimitse 040-7664539

OHKOLAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta muodostuu jokaisen luokan edustajista (kaksi edustajaa/luokka). 
Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on tukea ja edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä, kerätä varoja koko koulun lasten hyväksi sekä edistää 
kouluviihtyvyyttä, tukea yhteisöllisyyttä ja madaltaa kynnystä perheiden tutustumisessa toisiinsa. 
VTK järjestää erilaisia tapahtumia, osallistuu varainkeruuseen, toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun ja kodin välillä. Lisäksi se tukee 
mahdollisuuksiensa mukaan myös koulun järjestämiä retkiä ja muita hankintoja. 
Vanhempaintoimikunta kustantaa myös koulun oppilaiden stipendit ja hymypatsaat kevätjuhlissa. Lisäksi VTK:n varoilla kukitetaan lähtevät 
6.luokkalaiset, muistetaan opettajat ja tuetaan leirikoulumaksuja 50e/oppilas/vuosi.

Vanhempaintoimikunnan toiminta on vapaamuotoista ja kokouksiin saa tulla, vaikkei toimikuntaan kuuluisikaan. Mielellään otetaan uusia ideoita 
vastaan ja apukäsiä mukaan toimintaan!
Vanhempaintoimikunta lukuvuonna 2018-2019:
1.lk Kati Kottila-Etuaro ja Anne Välimaa 2.lk Nina Allonen ja Maaret Tölli, 3.lk Kaisa Koli ja Heli Kamila, 4.lk Nelli Touru ja Marjo Hietanen, 5.lk Marina 
Ritschkoff ja Kirsi Ruotsalainen, 6.lk Riitta Nordgren ja Jan Malmberg.
Puheenjohtajana toimii Nina Allonen, rahastonhoitajana Kaisa Koli. Somevastaava on Kirsi Ruotsalainen

S-posti: ohkolanvtk@gmail.com
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OHKOLAN OKA ry
Ohkolan Oka on perinteikäs 90-vuotias oman kylän urheiluseura, joka järjestää sekä viikkotoimintaa että urheilutapahtumia kaikenikäisille ympäri 
vuoden. Urheilutoiminta pyörii täysin talkoovoimin, ja talkoovoimin pidetään huolta myös Ohkolan koulun kaukalosta ja pururadasta sekä kylän 
laduista. Okan suurin yksittäinen tapahtuma on jo sekin keski-ikäisyyden saavuttanut Ohkola-hölkkä, joka järjestetään heinäkuun lopulla.
Yhteystiedot: Pj: Mikko Välimaa, puh. 040-515 4413, mikko.as.valimaa@gmail.com                                        Sähköposti: ohkolan.oka@luukku.com,  
facebook@ohkolanoka.fi

OHKOLAN VPK ry
OHKOLAN VPK ry on perustettu v. 1927, se toimii Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alaisuudessa erikoistumisalana metsäpalojen sammutus ja 
myrskytuhojen raivaus. Käytössä on sammutusauto, miehistönkuljetusauto, moottorikelkka ja vene. Palovaatteisto on juuri saatettu ajanmukaiselle 
tasolle.Omat harjoitukset ovat joka kuukauden 1. maanantaina klo 18 palotallilla. Lisäksi osallistutaan Mäntsälän kanssa yhteisharjoituksiin.
Uudet jäsenet miehistöön ovat tervetulleita, normaali kunto ja kiinnostus pelastustoimintaan riittävät lähtökohdaksi. VPK kouluttaa miehistönsä ja 
palotallilla on laitteita kunnon kohentamiseen. Virkistystoimintaakaan ei unohdeta.
 Ohkolan VPK ry.  Palotalli os. Eerola-Kortistotie 16  04530 Ohkola   Pj. Juha Halme   p. 0400-710353, sihteeri Arja Alanko  p. 044-0188688     
email: asko.alanko@pp.inet.fi
 
OHKOLAN MAAMIESSEURA ry
Puheenjohtaja Ilkka Allonen p. 0400-499 785, varapuheenjohtaja Antti Lepola, sihteeri Eija Hynninen.
Maamiesseura järjestää retkiä ja infotilaisuuksia ajankohtaisista asioista jäsenistölle, lähinnä viljelijöille. Maamiesseura vuokraa astiastoa ja 
hyötykasvikuivuria.

OHKOLAN MARTAT ry
Martta-toimintaa Ohkolassa vuodesta 2002

Martta-järjestö syntyi vuonna 1899 Lucina Hagmanin aloitteesta. Kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön nostaessa päätään 
naisyhdistys otti asiakseen parantaa kotien aineellista ja henkistä hyvinvointia. Edelleen järjestö toimii kotitalousneuvontajärjestönä ja Martat hyvän 
ja kestävän arjen osaajina. Näin myös Ohkolassa. Ohkolan martat kuuluvat Uudenmaan Marttoihin ja meitä on noin 30. Kokoonnumme keskimäärin 
kerran kuussa ja olemme kiinnostuneita hyvinvoinnista, luonnosta, kulttuurista, käsitöistä ja ruoanlaitosta. Järjestämme jäsenillemme illanviettoja, 
luentoja ja kursseja sekä käymme retkillä ja tapahtumissa kulloisenkin mielenkiinnon ja tarjonnan mukaan. Tämän vuoden toimintakalenteristamme 
löytyy monipuolisesti retkiä ja tapahtumia, mm. "Tuo tullessas - vie mennessäs" -kierrätystapahtuma Nuorisoseurantalolla. Tapahtumissamme on 
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aina hauskaa ja tekemisen meininki! Lisää toiminnastamme voit lukea Facebookista ja meidät tavoittaa osoitteesta oh  kolan.martat@gmail.com. Hyvä 
arki kuuluu kaikille.

OHKOLAN DIAKONIA- JA LÄHETYSTOIMIKUNTA
Ohkolassa on ollut diakoniatoimintaa jo yli 70 vuotta. Se alkoi myyjäisillä ja arpajaisilla, joilla kerättiin rahaa ja erilaisia tavaroita tarpeessa oleville. 
Sitten toiminta oli lähinnä päiväpiirejä, joissa järjestettiin myös arpajaisia. Tuotolla avustettiin lähetystyötä oman kylän lähetin kautta. Nykyisin 
diakoniatoimikunta järjestää eläkeläisten virkistyspäiviä, joihin kylän vanhempi väki kokoontuu kerran kuussa ruokailemaan, laulamaan ja 
seurustelemaan. Virsilauluiltoja järjestetään  neljä kertaa vuodessa. Virkistyspäiviä on järjestetty jo 22 vuotta.
pj. Eeva Patronen, puh. 050 3722 259, sihteeri Raija Hannula

OHKOLAN METSÄSTYSSEURA ry
Ohkolan metsästysseura on toiminut yli 60 vuotta. Metsästysseuran puheenjohtaja on Tero Rantanen, ja sihteeri Hannu Ojala. Metsästysseuran ja 
Nuorisoseuran yhteistyöllä toimii myös Ohkolan Eräkerho jota vetää eräkummi Tapio Rantanen

HYÖKÄNNUMMEN ASUKASYHDISTYS ry  
Pj. Miia Linna, sihteeri Terhi Tammela, yhteydenotot sähköpostitse hyokannummi@gmail.com
Asukasyhdistys järjestää nuorteniltoja ja vaikuttaa asuinalueen asioihin.
Asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusmaksua 5€, jonka voi maksaa tilille Keski-Uudenmaan Osuuspankki FI05 5092 3020 0087 61, viite 233. 
Kannatusmaksulla kustannetaan mm. nuorten iltatoiminnan kustannuksia. (Iltapala ja askartelutarvikkeet).
Juuri tulleen tiedon mukaan yhdistys on päättänyt lopettaa toimintansa, koska hallitukseen ei ole löytynyt henkilöitä!!!

HYÖKÄNNUMMEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA ry
Puheenjohtaja Mika Lähteenmäki
Tavoitteemme on että jokaisella luokalla on vähintään yksi edustaja VTK:ssa. Näin luokan lasten ja vanhempien ääni saadaan kuuluville. Yhteydenotot  
vanhempaintk@gmail.com.

Tukee ja kannustaa toiminnallaan koulun oppilaita  elämykselliseen oppimiseen.Vanhempaintoimikunta haluaa toiminnallaan vaikuttaa 
päätöksentekoon, jotta tämä elämyksellisyys toteutuu.Toiminnalla kehitetään samalla myös Hyökännummen alueen viihtyvyyttä.
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HYÖKÄPARTIO SIIRTYI KELLOKONTIOIHIN

Hyökännummella toimiva, pieni partiolippukunta Hyökäpartio on syksystä 2018 alkaen tehnyt tiivistä yhteistyötä Tuusulan puolella Kellokoskella 
toimivan partiolippukunnan, Kellokontioiden kanssa. Syyskaudella Hyökäpartiolla ja Kellokontioilla oli mm. yhteinen viikonloppuleiri ja 
itsenäisyyspäivän juhla. Ohjaajien vähäisyyden vuoksi Hyökännummen kerhotalolla on kokoontunut tänä toimintakautena vain yksi 
sudenpentulauma, eli 7-10-vuotiaiden partiolaisten ryhmä. Yli 10-vuotiaat on ohjattu menemään Kellokontioiden ryhmiin, jotka kokoontuvat nykyisin 
Kellokosken koululla. Tammikuussa yhteistyötä päätettiin tiivistää niin, että kaikki Hyökännummella partiota harrastavat erosivat Hyökäpartiosta ja 
liittyivät Kellokontioiden jäseniksi. Näin Hyökäpartio yhdistyksenä laitettiin tauolle, mutta sitä ei kuitenkaan lakkautettu. Sudenpentulauma jatkaa 
kokoontumisiaan kevätkauden 2019 loppuun asti Hyökännummen kerhotalolla, vaikka kaikki ovatkin nyt virallisesti Kellokontioiden jäseniä. 
Partioharrastuksesta kiinnostuneet, kaikenikäiset lähialueen asukkaat voivat ottaa yhteyttä Kellokontioihin ja kysyä sieltä itselleen sopivaa ryhmää. 
 www.kellokontiot.f  i

 

SIRKUS SIRIUS ry

Pj. Jukka Juntti, sihteeri Anni Pietala, www.sirkussirius.fi, sirius@sirkussirius.fi .  Puh:  045 641 5006 Opetusta lukuunottamatta Sirkus Siriuksen 
toiminta hoidetaan talkoohengessä, vapaaehtoisvoimin. Yhteydenotot ensijaisesti sähköpostilla. Puhelimeen vastaamme mahdollisuuksien mukaan.

Sirius esiintyy tilauksesta. Kysy lisää: keikat@sirkussirius.fi   

Sirius Ohkola toimi aikaisemmin kolmessa tilassa: Ohkolan koululla, Hyökännummen koululla sekä Ohkolan nuorisoseurantalolla. Koska tavaroiden 
kuljettaminen oli ohjaajille aina kova homma tilojen välillä, niin nyt toimintamme on keskittynyt Hyökännummen koululle. Vaikkakin se sähkölukkojen 
ym teknisten asioiden vuoksi on hieman hankala paikka harrastustoiminnalle. Ohkolan Koulu olisi parempi toimintapaikka, mutta sieltä emme saa niin 
paljon vuoroja,kun tarvitsemme toimintaan.

Sirius Lahti toimii Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.
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