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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.

tiLaPuLmiin Parannusta  
hyökännummen kouLussa
Hyökännummen koulu ja päiväkoti viettävät 10-vuotis juhlavuottaan parasta aikaa. Koulun vihkiäisiä on 
vietetty kymmenen vuotta sitten. Tästä syystä koulu ja päiväkoti juhlivat 10 - vuotissyntymäpäiviään 
4.3.2014. Vuosien karttumista juhlistetaan mm. taikurin sekä täytekakkutarjoilun siivittämänä. 

Kymmenessä vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Koulun oppilasmäärä on vuosien varrella lisäänty-
nyt ja edellisten lukuvuosien aikana koulussa on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön viimeinenkin nurkka 
ja soppi. Tämä on tuonut haasteita esimerkiksi turvallisuusnäkökulmaan liittyen, sillä yläkerran tiloja ei 
suunnitteluvaiheessa ole tarkoitettu luokkatiloiksi lainkaan. Näissä tiloissa on kuitenkin toiminut luokat jo 
useamman vuoden ajan. 

Opetusministeriö on viime vuosina myös satsannut paljon varoja ryhmäkokojen pienentämiseen, joka on 
Hyökännummessa näkynyt esimerkiksi siinä, että olemme voineet palkata resurssiopettajan, jolla jaetaan 
tietyiltä luokilta oppilaat kahteen ryhmään, jolloin opiskelua voidaan tehostaa pienemmässä ryhmässä. 
Tämä oivallinen oppilaan tukemisen muoto on kuitenkin ollut hyvin haasteellista toteuttaa, sillä kaikkien 
luokkatilojen ollessa jo käytössä, jokaiselle ryhmille ei ole löytynyt rauhallista luokkatilaa, jossa opetusta 
toteuttaa. Sopu on kuitenkin antanut sijaa, ja ratkaisuja on pyritty löytämään erilaisin keinoin.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että tilanahtauteen saadaan parannusta. Hyökännummen koululle on suunni-
teltu lisätilaa viiden luokkatilan verran. Lisätila sijoitetaan koulun välituntipihalle ns. pihakouluksi. Suunni-
telmat ovat jo pitkällä, mutta ehdollisena niin kauan, kunnes kunnanvaltuusto siunaa rahoitukseen liittyvät 
asiat 10.3. pitämässään kokouksessa.  Mikäli asiat etenevät kuten on suunniteltu, perustustyöt alkavat 
jo toukokuussa ja tila on käyttöönotettavissa 28.7.2014. Koulutyön tulee päästä alkamaan uusissa tilois-
sa 6.8.2014.  Hyökännummen koululla otetaan ilolla vastaan uudet lisätilat, joille totisesti on ollut suurta 
tarvetta. 

Hanna Oresmaa
Hyökännummen ja Ohkolan koulujen rehtori
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Mäntsälän Sähkö käynnisti uuden 110 
kW voimajohdon rakennustyöt Mattilan 
ja Ohkolan sähköasemien välille viime 
syksynä.

Tämä johtohanke on jatkoa 2008 val-
mistuneelle kirkonkylän pohjoispuolella 
olevalta sähköasemalta Mattilaan raken-
netulle johdolle. Näillä hankkeilla mah-
dollistetaan Mäntsälän alueen kasvu-
mahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen 
varmistamalla sähkönjakeluverkkoa. Nyt 
työn alla olevalla Mattilan ja Ohkolan vä-
lisellä johdolla muodostuu rengasyhte-
ys, jolla varmistetaan Ohkolan, Mattilan 
ja Mäntsälän sähköasemien sähkönsiirto 
Suomen kantaverkosta kunnan alueelle 
kahdesta eri suunnasta.

Sähkönhuolto kirkonkylän alueella ta-
pahtuu nykyisin kokonaan kirkonkylän 
pohjoispuolella ja Mattilassa sijaitsevilta 
sähköasemilta. Kunnan eteläosien jakelu 
hoidetaan puolestaan lähes yksinomaan 
Ohkolan sähköasemalta, joka sijaitsee 
Tammipääntien varressa lähellä seura-
taloa. 

Nyt rakennettavan voimajohdon pi-
tuus on noin 6 km ja sen vaatima maa-
alue on 26 metriä leveä johtoaukea se-
kä tämän molemmin puolin 10 m leveät 
suojavyöhykkeet. Yhtiö teetti johdosta 

uusi sähköLinja mattiLa-ohkoLa

ensimmäisen ympäristöselvityksen jo 
2003 ja se päivitettiin tarpeellisilta osil-
taan 2012 ennen varsinaisen suunnitte-
lutyön käynnistymistä. 

Mattilan sähköasemalta lähdettäes-
sä voimajohto sijoittuu Lahti - Helsinki 
moottoritien varteen, sen ja Lahden oi-
koradan väliin n. 700 metrin matkalla. 
Johto erkaantuu moottoritiestä ja ylittää 

Lahden oikoradan jatkaen rata-alueen 
rinnalla vielä n. 1,2 km. Tämän jälkeen 
johtoreitti jatkaa ”neitseellisellä” met-
säosuudella pääasiassa kiinteistöjen ra-
jalinjoja noudattaen. Ohkolan asemaa 
lähestyttäessä voimajohto ylittää pelto-
maiseman liittyen vanhan Vähänummel-
ta tulevan johdon sivuun ennen liittymis-
tään sähköasemalle.

 

Linjan rakentaminen näkyy Tammipääntien maisemassa.

Jarno Virtanen käyttöpäällikkö, Mäntsälän Sähkö Oy

ohkoLan 
osayLeis- 
kaava
Kaavoitusjohtaja Lau-
ri Pourun terveiset Ohko-
lan osayleiskaavan teosta 
"Aikaisintaan syksyllä 2015 
voidaan ajatella Ohkolan 
osayleiskaavan työstämis-
tä. Syy on se, että kunnal-
la ei ole työntekijöitä kaa-
vaa tekemään. Yleiskaava-
arkkitehdin paikkaa ei ole 
täytetty kunnan säästötal-
koiden vuoksi, kun sijainen 
lähti Espooseen. Pienillä 
resursseilla järjestys on se, 
että Sälinkää-Soukkio teh-
dään ensin loppuun, sitten 
on pakko aloittaa keskus-
tan eteläosan osayleiskaa-
van päivittäminen sekä Ka-
puli."

tietoa terveysaseman 
vaLinnasta
Mäntsälässä ei ole vielä selvyyttä siitä, kuinka moni vaihtoi terveyskeskusasiakkuuten-
sa toiseen kuntaan.

Vuodenvaihteessa tuli voimaan laki, joka mahdollisti terveysaseman valinnan  kotikun-
nan ulkopuolelta. Siirtyminen edellyttää hakemuksen tekemistä molempiin kuntiin, sin-
ne, mistä siirrytään ja sinne, minne siirrytään.

Siirtohakemuksia tulee yhä päivittäin. Emme tiedä vielä, millaisista määristä lopulta 
puhutaan, sanoo vs. johtava ylilääkäri Laura Nikunen Mäntsälän terveyskeskuksesta. 
Hänen mukaansa erityisen paljon hakemuksia on lähetetty Mäntsälän eteläosista. 

Hyökännummen asukkaat sekä  osa Ohkolan ja Arolan asukkaista on tähän asti saanut 
käyttää Kellokosken terveysaseman palveluita. Käytännön on mahdollistanut Mäntsä-
län ja Tuusulan välinen sopimus ns. Kellokoskisopimus, joka päättyi vuodenvaihteessa 
uuden lain astuttua voimaan.

Jos etelämäntsäläläiset haluavat jatkossa käyttää Kellokosken terveysase-
man palveluita, heidän tulee täyttää hakemus sekä Mäntsälään että Tuusu-
laan, Nikunen sanoo. Kellokoskisopimuksen päättymisen jälkeen ei asiointi jäänyt Kel-
lokosken terveysasemalle, vaan jos asukas ei edellä mainittuja hakemuksia ole tehnyt, 
hänen tietonsa ovat siirtyneet lakimuutoksen jälkeen automaattisesti Mäntsälään. Joil-
lakin on jäänyt hakemus tekemättä toiseen kuntaan, vaikka se on toiseen tehty. Tällöin 
siirto ei ole myöskään toteutunut, kertoo Nikunen.

Ohjeet löytyvät Mäntsälän kunnan nettisivuilta ja terveysasemilta.
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harrasta kotikyLäLLä

Laskiaisrieha Ohkolan nuorisoseura-
talon pihapiirissä 2.3. klo 12.00-15.00. 
Rekikyytejä/kärryajelua ja talutusratsas-
tusta, ulkotapahtumia, kasvomaalausta 
ja laulua. Hernekeittoa ja laskiaispullia, 
nuotiomakkaraa. Hevoskyydit 3 e/hlö. 
Järjestää Ohkolan Nuorisoseura ja Työ-
hevosharrastajat.

ohkoLan oka

La 15.3.2014 lasketteluretki HI-
MOKSELLE. Bussikuljetus on Okan jä-
senille maksuton, muilta 10 e/ henkilö. 
Lähtö klo 7.50 Hyökännummen koululta 
ja klo 8.00 Ohkolan koululta. Takaisin läh-
detään klo 18.00 eli Ohkolassa ollaan n. 
klo 20.30. Hissiliput ryhmähinnalla: aikui-
set 33 e ja lapset (7-11v) 20 e, alle 7v 
kypäräpäät vanhemman mukana ilmai-
seksi. Myös hiihtämään pääsee.  Ilmoit-
tautumiset Jyrki Aroselle, aronen.jyrki@
gmail.com. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.
Su 4.5 Ohkolan Okan järjestämä ter-
veyden ja hyvinvoinnin päivä Nuo-
risoseurantalolla. Lisää infoa asiasta tu-
lee Okan verkkosivuille sekä facebookiin 
http://www.mantsalanurheilijat.fi/kyla-
seurat/oka www.facebook.com/Ohkola-
nOka

ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho Nuorisoseurantalol-
la To 6.3. ja to 3.4. klo 18-21 jatkamme 
napin ympärille rakennettavan koristeen 
tekoa. Materiaalimaksu 8,50 euroa. To 
8.5. ja to 5.6. klo 18-21 aiheet vielä auki
Pajutyökurssi Nuorisoseurantalolla
Ti 18.3 klo 18-20.15. Tutustuminen ma-
teriaaliin, keräysohjeet syksyä varten, ke-
vään ja syksyn tapaamisten suunnittelu, 
punotaan köynnöskehikko 
ke 7.5 klo 18-20.15 Elävän pajutyön te-
ko. Kurssin 3. ja 4. kerta syksyllä 2014, 
jolloin punotaan tuoreesta itse kerätys-
tä pajusta. Hinta: 20 €. Opettajana: Eija 
Keski-Korpela. Ilmoittautumiset: seurata-
lo@ohkolannuorisoseura.fi. Kurssi järjes-
tetään kansalaisfoorumin tukemana.

La 12.4 Streetdancea lapsille ja nuoril-
le Nuorisoseurantalolla klo 12-13.30 6-10 
v.  ja klo 13.30-15 yli 10 v. Hinta: 12 e. Il-
moittautumiset: seuratalo@ohkolannuori-
soseura.fi
Vesselikerho ja Ipanapiiri:  Kevätluku-
kausi päättyy maanantaina 14.4.14.
Perhekerho Nuorisoseurantalolla tors-
taisin klo 9.30-12.Osallistumismaksu: 1 
e/perhe/kerta. Tervetuloa leikkimään!

hyökännummen 
asukasyhdistys

Sääntömääräinen kevätkokous ke 
12.3.2014 klo 17.30 Hyökännummen ker-
hotalolla. Vuoden  2013 tilinpäätöksen ja 
toiminnantarkastuksen hyväksyminen
 Kokouksen jälkeen klo 18 teemailta 
”Puistoalueet Hyökännummella”. 
Vieraana Mäntsälän kunnan puutarhuri 
Jukka Hanhinen ja tiemestari Asko Määt-
tänen. Puistoalueiksi varattujen maakais-
taleiden hoito, kirjanpainajatoukan tuhot 
puissa sekä talojen läheisyydessä syys-
myrskyillä kaatuneet puut ja mahdolli-
sesti kaatumisuhan alla olevat puut sekä 
tienvarsien epätasalaatuinen hoito puhu-
tuttavat asukkaita. Tule kuuntelemaan ja 
keskustelemaan. Lähetä ennakkoon ky-
symyksiä puutarhurille ja katupäälliköl-
le sähköpostiosoitteeseen eija.liljavirta@
mantsala.fi.
RISUKERÄYS HYÖKÄNNUMMELLA!
Huhti-toukokuussa järjestetään perintei-
nen risukeräys. KYLTEILLÄ MERKA-
TUILLE PAIKOILLE SAA TUODA PUH-
DASTA RISUJÄTETTÄ KERÄYKSEN 
AJAN. Keräyspaikkoina Hyökännum-
mentie/ Otonpolun risteys, Miilupolun 
risteys ja Kaivolantien alkupää. POUTA-
LANTIEN JA NIITTYKUJAN VÄLINEN 
ALUE EI OLE ENÄÄ RISUNKERÄYS-
PAIKKA, KOSKA SIITÄ ON TEHTY 
YMPÄRIVUOTINEN ROSKAAMIS-
PAIKKA.  Roskaajien tulee itse toimittaa 
jätteet niille kuuluvalle paikalle. Korvaava 
keräyspiste ilmoitetaan ennen keräyksen 
alkua kylteissä.
Ohkola-Hyökännummi maantien 
tienvarsisiivoustalkoot pidetään pe-
rinteisesti huhtikuussa, kunhan lumet 
ovat sulaneet. Seuraa ilmoittelua Mänt-
sälän Uutisten seurapalstalta.
Nuorteniltatoiminta jatkuu Tasalantien 
kerhotalolla perjantaisin klo 18-20.30. Li-
sätiedustelut Kirsi Malmi p. 040-5857484 
tai Helena Riihola 040-7527479. Jos olet 
kiinnostunut vapaaehtoistyöstä nuorten 
parissa, soita Kirsille tai Helenalle. Terve-
tuloa mukaan!
VAPAAEHTOINEN KANNATUSMAKSU 
ON 5 e, minkä voit maksaa Hyökän-
nummen asukasyhdistys ry:n tilille 
FI05 5092 3020 0087 61,  viite 233

Ti 4.3.2014 klo 18:30 Mäntsälässä Lu-
kion salissa Kasvattajailta. Lastenpsy-
kiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen toh-
tori Jari Sinkkonen luennoi aiheesta "Lap-
sen ja nuoren terve ja epäterve aggres-
sio". Tilaisuuden järjestää yhteistyössä 
Mäntsälän kunta ja seurakunta.

Pääsiäismunien maalaustapahtuma 
palmusunnuntaina 13.4. klo 14-16 lapsil-
le ja klo 17-19 aikuisille Ohkolan nuoriso-
seurantalolla. 
Opetustuokion aikana harjoitellaan pää-
siäismunien koristelua mehiläisvahatek-
niikalla. Vetäjänä toimii ohkolalainen, or-
todoksisen uskonnon opettaja Satu Lat-
vaniemi.
Ilmoittautumiset sähköpostitse tuuli.naa-
lisvaara@gmail.com tai p. 050-3541866
Tapahtuma on ilmainen ja materiaalit saa 
paikan päältä. Mahdollisuus ostaa käsin 
maalattuja pääsiäismunia, joiden tuotto 
lahjoitetaan lyhentämättömänä Suomen 
Idäntyö UP ry:lle.
Sirkus Siriuksen kevätnäytökset  
Sirkusteltassa Ohkolan koulun pihal-
la. Nuorisosirkuksen esitykset ovat 
pe 23.5 klo 19 ja su 25.5 klo 13 ja 16. 
Pikkusirkuksen esitykset la 24.5. klo 
13 ja 16.

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Virkistyspäivät Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla ke 19.3 ja 16.4 klo 12 - 15
Kinkerit  to 13.3 klo 18.00 Hilkka ja Ta-
pani Rautasuolla, Eerola-Kortistotie 407
Virsilauluilta to 24.4 klo 18.30 Sirkka-
Liisa ja Vesa Pirjolalla, Arolan Kylätie 647

ohkoLan martat

Retki Viroon. Martat tekevät retken Tal-
linnaan 16 - 17.5.2014. Käymme käsityö-
liikkeissä ja Türin kukkamarkkinoilla. Yö-
pyminen Rakveressa. Retki on tällä het-
kellä täysi. Peruutuspaikkoja voi kysellä 
sähköpostitse ohkolan.martat@hotmail.fi
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sahdin vaLmistaminen  
on Perinteen vaaLimista
Sahti on kautta aikojen ollut niin juhla kuin arki 
juoma. Juhlissa sitä on käytetty häistä hautajai-
siin. Arkena se on usein ollut ns. naisten sahtina 
mm. heinäpellolla sammuttamassa janoa. Sahtia 
valmistetaan mm Sysmän, Hartolan ja Lammin 
seuduilla.
Olen opetellut sahdin tekemisen muutamia vuosia 
sitten ja tehnyt sitä muutaman kerran vuodessa. 
Valmistan sahdin Parkanolaiseen tapaan. Minul-
ta on kysytty voisinko opettaa sen valmistami-
sen muillekin. Jos olet kiinnostunut asiasta jär-
jestän sahtikurssin nuorisoseuran nimissä pe 
23.5 klo 17.00 pihallani Ohkolantie 359. Sahti on 
valmista juotavaksi parin viikon kuluttua ja sil-
loinhan on Helluntai.  Sopivasti juhlajuomaksi. 
Osallistumismaksu 10 e (sis. maltaat ym. tarvik-
keet) Ilmoitathan tulostasi! Seija-Liisa Peltoranta   
p. 040 5344565

rooLeja tarjoLLa 
PienoisnäyteLmiin
Mäntsälä päivää vietetään kirkonmäellä 24.8. Oh-
jelmassa on perinnejumalanpalvelus, pestuumark-
kinat, myyntiä, kenttäruokailu, musiikkia, Mäntsä-
län kansallispukujen kokoontuminen, tutustuminen 
kunnostettuun pitäjäntupaan jne. Pitäjäntuvalla 
esitetään pienoisnäytelmiä Mäntsälän murteella, 
”Aikamatka vanhaan Mäntsälään”. Näyttelijöitä tar-
vitaan paljon, kaikenikäisiä.

Pankaa sana kiertämään, mukaan pääsee ilmoit-
tautumalla Mäntsälän Teatterin Leena Herlevi-Val-
toselle maaliskuun aikana sähköpostiosoitteella: 
leenaherlevi@gmail.com

Pölyjen pyyhkiminen on useimmiten turhauttavaa: parin 
päivän päästä kaappien päällä on taas harmaa kerros. 
Pölyjen pyyhkimiseksi vedä sukkahousut mopin tai har-
jan päälle ja lakaise sillä lattia. Pöly tarttuu siihen kuin 
magneetin vetämänä.

Raidattomat ikkunalasit ja peilit? Ei hätää. Ota vain suk-
kahousut ja hankaa niillä jo kuivuneet pinnat kirkkaiksi.
 
Kaakelilaattojen välit ovat jo tummuneet? Siihen auttaa 
leivinpulverista ja vedestä sekoitettu tahna.
Sitä levitetään saumoihin, annetaan vaikuttaa ja harja-
taan lopuksi saumat hammasharjalla. 

martan vinkit

Coca Cola irrottaa kalkin ja saostumat vessanpöntöistä 
ja on vähemmän ympäristöä kuormittavaa. Kaada kokis-
ta vessanpönttöön, anna vaikuttaa pari tuntia ja harjaa 
sitten vessaharjalla. Ja puhdasta tuli!

Pohjaan palaneet kattilat: Kuumenna hitaasti kiehuma-
pisteeseen kattilassa vähän vettä, johon on sekoitettu 
leivinpulveria tai ruokasoodaa tai anna pulveriseoksen ol-
la kattilassa yön yli. sen jälkeen on musta kerros helppo 
poistaa.

Jääkaapista tulee epämiellyttävä haju. Halkaise omena 
ja laita puolikas jääkaappiin. Se vaikuttaa raikastavasti. 
Poistaa myös tupakanhajun autosta.

kotikonsteja PuhtaanaPitoon
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nuorisosirkusLeiri 
5.1.2014

Teksti; Nelma Pietala

Meillä oli nuoriso-sirkuksen päiväleiri 
heti tammikuun alussa 5. päivä Ohko-
lan koululla. Leiriläisiä oli yhteensä 13, 
mukana myös muutama vanhempi har-
rastaja, ja opettajana oli Lionel Lejeune. 
Ensimmäinen 1,5 h oli akrobatiaa, jolla 
teimme kaikenlaista perusakroa. Sen jäl-
keen oli tunnin ruokatauko, ja sitten al-
koi tunti jolla sai tehdä omia lajeja, ku-
ten pariakroa, ilma-akroa, jonglöörausta 
ja jalkajonkkaa, ja samalla Lionel kierteli 
ympäri salia ja neuvoi ja auttoi kaikkia. 
Sen jälkeen oli puolen tunnin tauko, ja 
viimeinen tunti alkoi ensin taas akrolla, 
jossa teimme mm. flikejä, ja viimeinen 
puoli tuntia oli varattu lihaskunto harjoit-
teluun. Leiri päättyi neljältä, ja Lionelin 
lihaskuntorääkin takia kaikki olivat aika 
poikki siihen mennessä.

PikkusirkusLeiri 
26.1.2014

Teksti ja kuvat Johanna Kohonen

Sirkus Siriuksen pikkusirkuslaisille järjes-
tettiin sirkusleiripäivä sunnuntaina 26.1. 
Ohkolan Nuorisoseurantalolla. Sirkuslei-
ripäivä oli tarkoitettu vähintään vuoden 
harrastaneille ja pidempään harrastaneil-
le - Komeetat, Asteroidit, Lohikäärmeet 
ja Meteoriitit sirkusryhmien oppilaille. 

Leirillä opettajina oli siriuksen oma 
opettaja Johanna Kohonen (tikkaat + 
tasapainoilu) ja vierailevina opettajina 
olivat Annu Nietula (ilma-akrobatia), Ja-
ri Reponen (taikuus) ja Ronja Helenius 
(draama).

Osallistujia leirillä oli yhteensä 38 las-
ta ja heidät oli jaettu neljään ryhmään. 
Jokainen ryhmä pääsi harjoittelemaan 
tikkailla kävelyä ja tasapainoilua, ilma-
akrobatiaa, taikatemppuja sekä draamaa 
ja esiintymistaitoa. Koko nuorisoseuran-
talon tiloja oli hyödynnetty – näyttämöllä 
harjoiteltiin taikuutta, ruokasalin puolella 
draamaa, ja salin puolella ilma-akrobati-
aa ja tasapainoilua.

Leiri alkoi aamulla klo 10, jolloin leirin 
opettajat esittäytyivät ja sitten lähdettiin 
heti harjoittelemaan. Yhteisen alkuläm-
mittelyn jälkeen lapset jaettiin neljään 
ryhmään. Kahden harjoittelupisteen jäl-
keen pidettiin yhteinen evästauko, jol-

”oPin taikuuksissa sen nauhan 
soLmimisen jännästi”

loin syötiin omia eväitä. Ruokailutauon 
jälkeen jatkettiin tehokkaasti harjoittelua 
vielä kaksi tuntia. Kaikki lapset pääsivät 
harjoittelemaan kaikkia lajeja.

Leiripäivän päätteeksi kokoonnuimme 
yhteen ottamaan ryhmäkuvan, jonka jäl-
keen kaikki lähtivät leiriltä iloisina ja uu-
sia taitoja rikkaampina!

Leirin PienimPien sirkusLaisten mietteitä
Haastattelussa Komeetat ja Asteroidit –ryhmien oppilaita.

Leiriläisiltä kysyttiin - Mikä leirillä oli kivointa, 
Mikä leirillä oli vaikeinta, 
Opitko leirillä uusia temppuja, mitä?

Neea 8v

Hertta 8v

Sisu 8v

Menni 8v

Reda 9vVilma 8v

Ehkä se ilma-akro
Niillä tikapuilla

Opin taikuuksissa sen  
nauhan solmimisen  

jännästi

Trapetsi, se oli kivointa 
vaikka se oli vaikeeta, mut-

ta sitten se ei ollut enää 
niin vaikeeta kun oppi.

Opin pienesti kävelemään 
tikkailla, trapetsilla  

liikkeitä ja taikatemppuja, 
ne oli hauskoja.

Ilma-akrobatia
Ehkä niillä tikkailla kävely

Ilma-akrossa ainakin tähden 
ja linnunpesän

Taikatemput
Ilma-akrobatia

Tikkailla vähäsen

Ruokatauko
Ehkä se trapetsi

Joo, trapetsilla niitä kaikkia

Varmaan ilma-akro
Varmaan ne tikkaat

Opin. Taikasolmuja ja leikkejä  
ja ilma-akrossa.

Tikkailla.
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Ohjaaja Samuli Reunasen edellinen ohjaus Öljymäellä oli v. 2009 Täällä Poh-
jantähden alla.

Hurmaava lastenkirja Fedja- sedästä, 
kissasta ja koirasta seurueineen sovite-
taan ensi kesäksi Öljymäen Kesäteatte-
riin. Ohjauksesta vastaa Samuli Reuna-
nen, joka myös sovittaa mainion Eduard 
Uspenskin kirjan (1974) tekstin Ohkolan 
Teatterille.  Puvustuksesta vastaa Kaisa 
Rasila.

Samuli Reunanen on kokenut teatte-
riohjaaja ja ohjannut Ohkolan Teatteris-
sa edellisen kerran vuonna 2009, jolloin 
nähtiin Ohkolan ja Järvenpään teatte-
reiden yhteistuotanto Täällä Pohjantäh-
den alla. Suuren suosion saanut esitys 
palkittiin myös Työväen Näyttämöpäi-
villä Mikkelissä.  Nurmijärven Taaborin-
vuorella nähtiin viime kesänä Reunasen 
ohjaus Aleksi Kiven elämä. Järvenpään 
Teatterissa pyörii parhaillaan Reunasen 
ohjaama Viettelyksen vaunu, jonka pu-
vustuksesta vastaa myös Kaisa Rasila.

Pohjantähdestä alkanut Reunasen ja 
Rasilan yhteistyö on jatkunut mm. yh-
teisellä produktiolla Vaasan kaupungin-
teatterissa 2010. Rasilan töitä on näh-
ty mm. Helsingin kaupunginteatterissa, 
KOM-teatterissa ja Lilla Teaternissa.

Ohkolan Teatterin väki on jo aloitellut 
valmistautumisen kohti kesää ja odottaa 
innolla tulevia kuukausia Fedja- Sedän 
tarinan parissa. Lavalla nähdään sekä 
tuttuja että uusia kasvoja ja ryhmä on 
jo ottanut tuntumaa ohjaajaan ja toi-
siinsa mm. yhteisten improvisaatiohar-
joitusten kautta.  ”Hyvä ja heittäytyvä 
porukka on mukana” todettiin yhdestä 

Fedja- setä, kissa ja koira  
ensi kesäLLä öLjymäeLLe

Teksti: Pauliina Paakkinen- Virtanen

suusta tammikuisen roolihakulauantain 
jälkeen.  

Fedja- setä, kissa ja koira on hauska 
ja hullunkurinenkin tarina ystävyydestä, 
jonka parissa viihtyvät taatusti lapset ja 
aikuiset, joista moni varmasti muistaa 
Fedja- sedän tarinat jo omasta lapsuu-
destaan. Nostalgiaakin on siis luvassa.

Fedja- Sedän ensi ilta on 2.7. ja Oh-
kolan Nuorisoseuran nettisivuille (www.
ohkolannuorisoseura.fi) päivitetään tar-
kempia tietoja esityksestä kevään aika-
na. Lisää infoa ensi kesän näytelmästä 
seuraa myös toukokuun kylälehdessä.  
Ohkolan Nuorisoseuran löydät myös fa-

cebookista nimellä Ohkolan Nuorisoseu-
ra ry.  Tuttuun tapaan kesäksi on tarjol-
la taas runsaasti erilaisia talkoohommia 
sekä muuta puuhaa. 

Viime kesän perusteella voin omakoh-
taisesti suositella lämpimästi kesälomaa 
Öljymäellä koko perheen lomakohteeksi!

Ohkolan Nuorisoseurantalolle 
suunnitellaan sisänäytelmää 
vuodenvaihteen 2014-2015 tienoil-
le. Mikäli olet kiinnostunut näytel-
män ohjaamisesta, ota yhteyttä!  
Ohkolan teatteri p.050-435 6330.

Vuosi on vaihtunut ja kirjanpito tehty. Nyt on hyvä tarkastella 
takanapäin olevia remontteja ja niiden kustannuksia. Seuran 
taloutta on hoidettu tarkasti ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 
remontteja varten nostettu laina saadaan tällä menolla makse-
tuksi loppuvuodesta 2015. 

Ohkolan seuratalon julkisivu kuntoon 
–hanke SILMU ry:n avustamana
Kustannusarvio oli 150 000 e
Loppukustannukset 138 299,30 e
SILMU ry:n kautta haettu tuki 
 – EU:n, valtion ja kunnan osuudet 69 149,65 e
 – Talkootyön rahallinen arvo (talkootyötunteja 1 458 h) 7 130,60 e     
Rahalahjoitukset hankkeen aikana 360 e
Seuralle jäi maksettavaa 48 659,05 e

Julkisivuhankkeeseen lisättiin salin lattian kunnostus, koska jul-
kisivun kunnostuksen jälkeen oli vielä avustusrahoja käyttämät-

nuorisoseurataLon remontit
tä sekä maininta lattiasta hankesuunnitelmassa. Laskelmassa 
on salin lattia mukana.

Wc:n rakentaminen ja lattiaremontti 
Suomen Kotiseutuliiton tukemana
Loppukustannukset 25 825,91 e
Kotiseutuliiton avustus 12 000 e
Huussi-iltamat ja lahjoitukset  2 655,50 e
Seuralle jäi maksettavaa 11 170,41 e

Papereita on pyöritetty noin neljä vuotta. Harmi, ettei näitä tun-
teja voida laittaa talkootyötunneiksi. Jälkeenpäin katsottuna 
hankkeet ovat olleet tekemisen arvoisia, päätellen ainakin niistä 
myönteisistä palautteista, joita yhä edelleen saamme. 

Kiitos kaikille!

Ohkolan Nuorisoseuran johtokunnan ja hanketyöryhmän  
puolesta, Essi Malmberg ja Seija-Liisa Peltoranta
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kyLätoimikunnassa Päätettyä

Ideoi Ohkolan oma logo ja sen taustatarina 
Tavoitteena on tämän vuoden aikana, marraskuuhun men-
nessä, saada Ohkolan kylälle oma logo. Logoa käytettäisiin 
jatkossa Ohkolan kylän tunnuksena. Ideointi on avoin kaikil-
le. Yhteistyötä teemme asian tiimoilta myös koulujen ja oppi-
laitosten kanssa. Yleistarjonnan jälkeen järjestämme asiasta 
loppukilpailun.

Seinäkalenteri Ohkolasta vuodelle 2015
Ohkolan ja Hyökännummen alueella toimivat seurat ja toimi-
kunnat saavat kukin oman kuukauden, jolla voi esitellä omaa 
toimintaansa. Aukeamalle voi olla useampikin kuva ja seuran 
yhteystiedot. Taittaja suunnittelee kuvista kyseisen seuran/ 
yhd. aukeaman kalenteriin. Kalenteriin myymme mainoksia, 
joilla painatuskulut saadaan katettua. Seurat ja toimikunnat 
saavat kalentereita myyntiin ja näin tuloja omalle harras-
tukselle. Kyläkalenterit tulevat myyntiin marraskuun alussa. 
Kalenteri jää hienoksi muistoksi meille siitä, että kylämme 
valittiin vuoden uusmaalaiseksi kyläksi. Kuvat tulee toimittaa 
yhteystietoineen 31.8 mennessä  ohkolansanomat@gmail.
com. Kuvien  tulee olla laadultaan kirjapainokelpoisia. Yh-
teyshenkilöt Seija-Liisa Peltoranta p. 040 5344565  tai Sami 
Aalto p. 0400 127838

Kirjoitus-, piirustus-, valokuvakilpailu,  
aiheena kotikyläni Ohkola
Yhteistyössä koulujen kanssa organisoidaan näitä kilpailuja, 
mutta mieluusti otetaan kyläsanomien sähköpostiin tuotoksia 
kaikilta halukkailta. Kirjoitusten max pituus kaksi A4-sivua, 
fontti 12.  Kirjoita, piirrä tai valokuvaa kotikylästäsi asioita 
kaikkien nähtäväksi. Tuotoksia julkaistaan kylälehdessä, tu-
levilla nettisivuilla sekä marraskuun taidenäyttelyssä. Valo-
kuvista pyritään tekemään kotikylän postikortteja.

Nettityöryhmä
Perustettiin  nettityöryhmä johon kuuluvat Elina Vuori sekä 
Eijat Hynninen ja Liljavirta. Kylän kotisivujen perustaminen 
edellyttää, että toimijana on rekisteröity yhdistys. Ryhmä toi-
voo mukaan nuoria, joita tietotekniikka kiinnostaa tai joille 
voisi olla sivujen perustamisesta etua esim. opinnäytetyönä.

Joulukalenteri                            
Suunniteltiin joulukalenterin organisointia joulukuulle, siten 
että 24 kotia avaisi ovensa adventin kunniaksi ja tästä syn-
tyisi yhteinen joulutarina. Jos innostuit – viestitä asiasta. 
Marraskuulle suunniteltiin vielä taidenäyttelyä. 

vuoden uusmaaLainen kyLä 2014  
– ohkoLa

ohkoLan kyLätoimikunnan ja 
hyökännummen asukasyhdistys ry:n 

yhdistymisen Perusteita

On asioita, joiden hoitamiseksi vaaditaan rekisteröitymistä, 
esim kotisivut, bussipysäkkihanke. Voitaisiin vähentää hal-
lintoa, kun viralliset asiat hoidettaisiin yhdessä. Ei siis perus-
tettaisi uutta yhdistystä, vaan muutettaisiin Hyökännummen 
sääntöjä.  Yhteinen yhdistys edustaisi kylää kunnan ja valtion 
suuntaan entistäkin vahvempana, palvelisi kaikkia kyläyhdis-
tyksiä julkaisemalla kyläsanomia,  ylläpitäisi nettisivuja, josta 
linkittyisi kaikki seurat ja yhteistyötahot, ylläpitäisi kyläleh-
tiarkistoa ja kokoaisi kylähistoriaa. Voisimme liittyä Suomen 
kylätoiminta ry:n jäseneksi ja saada neuvontaa, tukea ja kou-
lutusta. Yhdessä olisimme enemmän. Yhteisen yhdistyksen 
nimiasiaa olisi hyvä pohtia.

Yhteydenotot, ohkolansanomat@gmail.com tai 050-
5939683/Eija

kooste kyLäLehtikokouksen muistiosta 
Todettiin kylälehden tekeminen ja jakaminen kaikkiin koteihin 
Ohkola - Hyökännummi alueella tarpeelliseksi tiedon jakajak-
si, uusien asukkaiden tervetulotoivotukseksi, yhteisöllisyyden 
kohottajaksi ja historian taltioimiseksi. Päätettiin, että lehteä 
tehdään edelleen 4 kpl/ vuosi. Keväällä maaliskuun alus-
sa, kesän kynnyksellä touko-kesäkuun vaihteessa, syyskuun 
alussa ja talvinumero marras-joulukuun vaihteessa. 

Kaikista kylän yhdistyksistä on edustaja kylälehtitoimikun-
nassa. He pitävät huolen, että oman seuran asiat tulevat ai-
neistopäivään mennessä lehteen. Lisäksi aktivoidaan kylä-
läisiä kirjoittamaan juttuja, julkaistaan myös esim. kunnan 
tiedotteita, jotka koskevat laajasti kyläläisiä. Toimituskunta 
(Raija Hannula, Eija Hynninen, Pauliina Paakkinen-Virtanen 
ja Tuuli Naalisvaara) kokoaa lehden. Lehden painosmäärä on 
1400 ja sähköpostiosoite on ohkolansanomat@gmail.com.

Lehden painokulut katetaan ilmoitus-tuotoilla. Lehden te-
keminen ja jakaminen on harrastustoimintaa, johon mieluusti 
otetaan mukaan myös uusia henkilöitä. 

 Kylälehti, sen digitaalinen versio ja kotisivut näemme ko-
ko kylää kehittävänä asiana. Kotisivuista arkistoineen aiheu-
tuu kustannuksia, jotka eivät ole mielestämme varsinaisesti 
nuorisoseuran toimialaa. Kylälehtitoimikunta korostaa, että 
asiat ovat sujuneet hyvin, kun lehden julkaisija on ollut nuo-
risoseura – muilla seuroilla kun ei olisi ollut edes mahdollis-
ta saattaa lehteä alkuun. Alussa oli vaikea saada riittävästi 
ilmoitustuloja ja jouduttiin keräämään lisätuloja kaikilta ky-
läyhdistyksiltä. Lehden eteen on tehty kehitystyötä 15 vuotta 
ja nyt ollaan uudessa tilanteessa sekä ilmoitusmäärien että 
Uusmaalainen -kylä palkintorahan myötä. Ajatus on, että se 
palkinto saataisiin tätä kautta tuottamaan kylälle hyvää myös 
tulevina vuosina. Sivuille linkitettäisiin kaikkien kyläseurojen 
kotisivut ja yhteystiedot ja tapahtumapalsta kylälehden ”har-
rasta kotikylällä tapaan”.
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Harmiksemme huomasimme, että vuodenvaihteen tienoilla oli 
joku pikkutunneilla liikkunut kulkija katkonut puita tien varrel-
ta. Soitin kunnan puutarhurille ja tein ilmoituksen tapahtumas-
ta. Puut ja muukin istutus tien varrella ei kuulu kunnalle, koska 
tie on valtion.  Kysyin kuitenkin mitä tulee maksamaan yhden 
uuden puun istutus. Tämän ikäiset, kokoiset ja nämä puulajik-
keet tulevat maksamaan istutuksineen n 700 € kappale. Tällä 
kertaa niitä oli katkaistu kolme. Kaikesta tihutyöstä pitäisi te-

kijä saada vastuuseen. Ainakin on hyvä kaikkien tietää, mitä 
tällainen tulee yhteiskunnalle maksamaan. Nyt onkin sitten se 
harmillisin asia, milloin, mistä ja koska saadaan uudet puut ja 
kuka lähtee asiaa viemään eteenpäin. 

Meillä on viihtyisä kyläraitti, kunhan itse kukin pidämme 
huolen, että se säilyy sellaisena. Kevään tullen on hyvä myös 
katsella omia pihapiirejämme sillä silmällä, että voimme olla 
ylpeitä vuoden uusmaalaisena kylänä.

Puiden kohtaLo kevyenLiikenteen  
väyLän varreLLa!

Teksti Seija-Liisa Peltoranta

Asumme suurehkon uusperheemme 
kanssa aivan keskellä Ohkolan kylää. 
Perheeseemme kuuluu yhteensä kah-
deksan lasta perheineen. Kymmenhen-
kisestä perheestämme kahdeksan on 
ortodokseja. Lupasinkin jakaa ajatuksia 
ortodoksisesta pääsiäisestä teidän kans-
sanne.

Pääsiäiseen valmistautuminen alkaa 
Sovintosunnuntaina (laskiaissunnuntai) 
sovinnon tekemisellä kaikkien läheis-
ten kanssa. Anteeksipyytämisen jälkeen 
aloitamme Suuren paaston, joka kestää 
40 päivää. Paaston aikana jokainen pyr-
kii luopumaan jostakin. Aikuiset voivat 
paastota eläinkunnan tuotteista ja tur-
hasta herkuttelusta. Meidän perheessä 
paastonaika ei ole tiukkapipoista vaan 
jokainen, joka haluaa voi yrittää paas-
tota. Viime vuonna paastosimme yhden 
lapsen kanssa suklaasta ja yhtenä vuon-
na me aikuiset vähensimme television 
katsomista. Kaikenlaisen ”hömppäteke-
misen” vähentäminen rauhoittaa mieltä. 

Paasto päättyy Palmusunnuntaina, jol-
loin lapset käyvät virpomassa siunatuilla 
virpovitsoilla tuttuja ja sukulaisia. Siuna-
tulla vitsalla toivotetaan terveyttä, siuna-
usta ja hyvää vuotta virvottavalle. Oman 
kodin aikuiset virvotaan myös ja virpovit-
sat nostetaan meillä tupaan ikonin päälle 
koko pääsiäisen juhlan ajaksi. Palmusun-
nuntain jälkeen alkaa Suuri viikko, jol-
loin elämän menoa yritetään hiljentää 
ja osallistua mahdollisimman paljon ju-
malanpalveluksiin. Suuren viikon aikana 
kotia siivoillaan, leivotaan kulitsat ja lai-
tetaan pashat valumaan, valmistellaan 
lampaan paistamista, ostetaan juhlaa 
varten ruuat, viinit ja suklaamunat sekä 

ortodoksinen Pääsiäinen
Teksti Satu Latvaniemi

etsitään kaikki kodin maalatut pääsiäis-
munat valmiiksi.

Suurena lauantaina mennään kirkkoon 
illalla klo 23.30 ja vietetään Kristuksen 
hautauspalveluksen loppua. Vuorokau-
den vaihtuessa alkaa pääsiäisen juhlimi-
nen. Kirkko täyttyy valosta, kierrämme 
kirkon ristisaatossa, kellojen soidessa ja 
palavat tuohukset kädessä. Usein jääm-
me pääsiäisyön palveluksen jälkeen vielä 
kirkolle syömään ja juhlimaan Kristuksen 
ylösnousemusta. Kotiin kirkosta palataan 
aamuyöllä. Aamulla lapset herätellään 
pääsiäisen toivotuksella: ”Kristus nousi 
kuolleista!” Toivotukseen vastataan: ”To-
tisesti nousi!” Pääsiäisaamun ensimmäi-
nen suklaamuna on yleensä suuren suu-
ri - ja riemu sen mukainen. Pääsiäisenä 
meillä yleensä on koko perhe koolla, tu-
levaksi pääsiäiseksi yritämme mahduttaa 
samaan ruokapöytään 14 henkeä. Pääsi-
äispöydässä istutaan rauhassa ja nauti-
taan yhdessä olemisesta ja hyvästä ruu-
asta. Meidän pääsiäispöytäämme kuuluu 
lammaspaistin, kalan ja salaattien lisäksi 
punaiseksi värjätyt keitetyt kananmunat, 
pasha ja kulitsa. Punaisia munia litsa-
taan innolla: molemmilla on kädessään 

kananmuna ja ne kopsautetaan pääsi-
äistoivotuksen kera yhteen. Se, jonka 
muna jää ehjäksi, on voittaja. Kulitsa on 
limpun muotoon paistettua pullaa, jon-
ka päälle pashaa levitetään paksu ker-
ros.                              Pääsiäisen juh-
lakausi kestää 40 päivää, Helatorstaihin 
saakka. Siihen asti pidämme virpovitsat 
ikonin päällä, maalatut pääsiäismunat 
esillä ja tervehdimme pääsiäisen terveh-
dyksellä. Niin ja koko ajan on tietenkin 
suklaamunia syötävänä! Uusperheem-
me ensimmäisenä yhteisenä pääsiäise-
nä perheen nuorimmainen kysyikin vii-
meisellä juhlaviikolla: ”Eikö tämä pian jo 
lopu? Kun mulle ei enää nuo suklaamu-
nat oikein maistu!” 

Pääsiäisen loputtua virpovitsat polte-
taan, maalatut pääsiäismunat kerätään 
laatikoihin ja palataan normaaliin ar-
keen. Ennen joulua Joensuussa asuva 
tyttäremme yleensä huokaisee: ”Menis 
jo joulu, niin tulis pian pääsiäinen!” 

Tätä kirjoittaessa on vielä blinien 
syönnin aika, odottelemme sovintosun-
nuntaita ja mietimme, mitähän pieni lap-
senlapsemme Niilo mahtaa tykätä suk-
laamunista.
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Uudet kyläläiset Kristiina Ilmonen ja 
Seppo Mäkinen muuttivat Ohkolaan 
keväällä 2013. He etsivät yhteistä ko-
tia laajasti vuoden ajan, Kirkkonum-
melta Porvooseen. Kun he tulivat kat-
somaan Yli-Ollilan vanhaa maatilan 
päärakennusta pihapiireineen Ohko-
laan, niin paikka tuntui heti omalta, 
talossa oli hyvä henki.

miksi ohkoLaan?
Kieltämättä muutto Ohkolaan oli radi-
kaali tempaus, koska kummallakaan ei 
ollut aikaisempaa kosketuspintaa paik-
kakuntaan. Kristiina on kotoisin Etelä-
Pohjanmaalta Kauhavalta ja asunut pit-
kään pääkaupunkiseudulla.  Seppo on 
Pohjois-Pohjanmaalta Oulun Haukipu-
taalta. Vanha rakennuskulttuuri ja pe-
rintöä kunnioittava rakennustapa sekä 
korjausrakentaminen kiinnostivat mo-
lempia. 

 Etsimme paikkaa, jossa on tilaa 
temmeltää ja soittaa. Ohkola on hyväl-
lä paikalla – helppo kulkea Helsinkiin 
omalla autolla tai junalla, busseillakin 
pääsee. Laajat peltomaisemat ja hori-
sontin näkeminen tuo illuusion lakeu-
desta, lapsuuden maisemasta. Täällä 
on tilaa hengittää ja ajatella. Muutta-
essamme ei tiedetty, että täällä on vielä 
hauska kyläyhteisö. Ihmiset pysähtyvät 
juttelemaan ja tervehtivät – on hyvät 
fiilikset.

mistä nimi 
kriikunavuori?

Lohkomisen yhteydessä oli aika päättää 
tiluksille uusi nimi. Tontillamme kasva-
vat kriikunapuut olivat uusi tuttavuus ja 
ne tuottivat runsaan sadon. Nimet krii-
kuna ja Kristiina antoivat lisäarvoa va-
linnalle. Pohjanmaan lakeuksilta kun 
tullaan, niin tuntuu että täällä ollaan 
vaatimattomia. Puhutaan kummuista ja 
mäistä. Kyllä asuinpaikkamme on vuo-
ri, koska pohjanmaalainen haluaa sanoa 
mieluummin vähän yläkanttiin ”että olis 
komiampaa”.

kristiina on muusikko 
– säveLtäjä – 

kansanmusiikkiPedagogi

Puhaltimet, lyömäsoittimet ja ääni-imp-
rovisaatio on Kristiinan ominta aluetta. 
Hän on työskennellyt Sibelius-Akatemi-

PohjanmaaLta kriikunavuoreLLe
Teksti Eija Hynninen

assa opetustehtävissä ja osastonjoh-
tajana. Hän valmistui musiikin mais-
teriksi kansanmusiikin osastolta 1996 
ja viimeistelee taiteellista tohtorintut-
kintoaan, jonka aiheena on ”Musiikkia 
vanhoilta ja uusilta laitumilta”.  Kristiina 
on juuri valittu hoitamaan Taideyliopis-

to Sibelius-Akatemian kansanmusiikin 
professuuria 1.8.2014 alkaen seuraa-
vaksi viisivuotiskaudeksi. Kansanmu-
siikin professuuri on ylimmäinen ope-
tuksen virka. Tehtävä on vetää suuria 
linjoja, ohjata taiteellista tutkimusta, 
opetusta ja taiteellista toimintaa. Se on 
kansanmusiikin visiointia. Kristiina valit-
tiin tehtävään kahdeksan hakijan jou-
kosta. Perusteluina valinnalle oli mm. 
” Aktiivisen taiteilijanuran lisäksi Ilmo-
sella on rohkeutta ja kehittämishalua, 
mikä on kansanmusiikin aineryhmän 
kannalta tärkeää. Hänellä on erinomai-
set valmiudet tuoda erilaisia näkökulmia 
ja uusia suuntauksia kansanmusiikin 
opetukseen”(Sibelius Akatemian tiedot 
28.1.2014).

sePPo on innovaattori 
ja kädentaitaja

Seppo on varsinainen monitoimimies. 
Hän on rakennustekniikan diplomi-in-
sinööri, erityisalanaan korjausraken-
taminen.  Kuntoarvioiden,  energiato-
distusten ja valvontojen lisäksi taidera-
kenteiden konsultointi kuuluu toimeen. 
Käytännössä se on pähkähullujen ide-
oiden suunnittelua ja toteutusta. Esim. 
Jokinainen-projekti, jossa 20 000 kier-
rätyspullosta kootulla pullolautalla las-
kettiin 400 km Tornionjokea, Karesu-
vannosta Tornioon. Taideprojektissa oli 
mukana muusikkoja ja tanssijoita, Sep-
po toimi kapteenina.  Jokinainen - taide-
vaellus oli kunnianosoitus 200-vuotiselle 
rajajoelle ja sen asukkaille. Tornionjoki 

Me ohkolalaiset saimme kuulla Kris-
tiinan soittoa ja ääni-improvisaatiota 
Itsenäisyyspäivänä Kyläjuhlassa. Hän 
tervehti kyläläisiä mm. improvisoimal-
la huilulla teoksen ”Kriikunavuorelta 
Vuoden Kylälle”. Uudelleen hän esiin-
tyi meille virkistyspäivässä 19.2. Kiitos 
ja lämpimät onnittelut professuuri-va-
linnan johdosta.

Taideprojekti Jokinaisessa Seppo oli lautan suunnittelija ja kapteeni, Kristiina 
oli mukana muusikkona.
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Helsingin yliopiston geofysiikan opiske-
lijalle selvisi jo opintojen aloitusvaihees-
sa syksyllä 2010, että Norjalle kuuluvil-
la Huippuvuorilla voi suorittaa lumen ja 
jään fysiikkaan  liittyviä kursseja. Ajatus 
Huippuvuorille lähtemisestä iti muuta-
man vuoden, mutta viime syksynä pää-
tin hakea vaihto-opiskelijaksi University 
Center in Svalbardiin (UNIS) kevätluku-
kaudeksi 2014. UNIS tarjoaa korkeakou-
lukursseja liittyen arktiseen biologiaan, 
geologiaan, geofysiikkaan ja teknologi-
aan. Kaikki UNISin opiskelijat ovat vaih-
to-opiskelijoita, joista noin puolet tulee 
Norjasta ja loput pääosin Pohjoismaista 
tai Keski-Euroopasta.

kaamoksen keskeLLä

Saavuin tänne Longyearbyeniin 78 leve-
yspiirin pohjoispuolelle tammikuun alus-
sa, eli keskelle kaamosta. Aurinko nou-
see ensimmäisen kerran horisontin ylä-
puolelle vasta helmikuun puolen välin 
jälkeen, mutta jo nyt päivänvaloa riittää 
muutaman tunnin ajaksi ja viimeinkin 
alkaa erottaa millaiseen paikkaan olen 
saapunut. Huippuvuorten pinta-alasta 
noin 60 % on jäätiköiden peittämää, ja 
kuten nimestäkin voi päätellä, alue on 
vuoristoista: korkeimmat huiput koho-
avat yli 1700 metrin korkeuteen. Poh-
joisesta sijainnistaan huolimatta Huip-
puvuorilla kärsitään harvoin äärimmäi-
sestä kylmyydestä, sillä Golfvirran jatke 
lämmittää ilmastoa. Ilman tuulenpitäviä 
kuorivaatteita ja lämpökerrastoja täällä 
ei kuitenkaan pärjää edes kesällä, sillä 
tuuli puhaltaa puuttomalla tundralla lä-
hes taukoamatta.

oPiskeLua jääkarhujen vaLtakunnassa
Teksti ja kuvat: Elisa Lindgren

jääkarhujen maassa

Opiskelu UNISissa poikkeaa siinä mie-
lessä tavallisesta yliopisto-opiskelusta, 
että täällä keskitytään tutkimuksen te-
kemiseen luonnon omassa laboratorios-
sa. Kenttätöitä varten opiskelijoille pide-
tään lukukauden alussa turvallisuuskou-
lutus, jossa opastetaan miten jäätiköillä, 
merijäällä ja lumivyöryalueilla liikutaan 
ja työskennellään turvallisesti. Huippu-
vuoriin liittyy myös sellainen erityispiir-
re, että täällä on otettava jääkarhujen 
olemassaolo aina huomioon. Huippu-
vuorilla arvioidaan elävän noin 3000 jää-
karhua, kun taas ihmisiä alueella asuu 
vain reilu 2500. Jääkarhujen kohtaami-
sen varalta Longyearbyenin ulkopuolel-
la liikuttaessa mukana on varmuuden 
vuoksi kannettava kivääriä. Kohtaami-

set jääkarhujen kanssa päättyvät yleen-
sä karhun pakenemiseen paikalta, mut-
ta vuosittain on yksi tai kaksi tapausta, 
joissa jääkarhu on pakko ampua.

Huippuvuoret tarjoaa opiskelun li-
säksi upeat ulkoilumahdollisuudet. Lä-
heisille vuorille pääsee joko kävellen tai 
suksilla, ja moottorikelkoilla voi tehdä 
pidempiä retkiä. Paikalliset yrittäjät tar-
joavat myös mahdollisuuden tutustua 
upeaan luontoon koiravaljakon kyydis-
sä. Talvi on luonnon kannalta hiljaista 
aikaa: toistaiseksi olen törmännyt vain 
poroihin, naaleihin ja kiirunoihin. Myö-
hemmin keväällä Huippuvuorille kui-
tenkin saapuu tuhansittain lintuja pe-
simään. Ja elättelen toiveita myös sen 
jääkarhun suhteen.

Lisää tietoa löytyy mm. www.unis.no  
sekä  www.svalbard.net 

on Euroopan pisin vapaana virtaava jo-
ki. Kesällä 2013 Iso-Siika festivaaleilla 
nähtiin Sepon käsialaa oleva 15m pit-
kä Siika-lautta. Siikaa kiskottiin vasta-
virtaan kera muusikoiden Tornionjoella. 
Performanssi oli ”Siian pelastusoperaa-
tio”, jolla otettiin kantaa siihen, että ke-
säsiika on kadonnut, tulee vain syyssii-
kaa.

Kaiken tämän lisäksi Sepon yritys 
Snowhow tarjoaa  lumi- ja jäärakenta-
misen suunnittelu- ja rakennuspalvelui-
ta, kaikkialla missä lunta ja jäätä on tar-
jolla.  www.snowhow.fi sivustoita löytyy 
asiasta lisää tietoa ja mahtavia kuvia. 
Kemin ensimmäinen lumilinna, joka oli 

maailman suurin, on Sepon diplomityö 
vuodelta 1997.  Lisäksi firmassa on ke-
hitetty Lumiterapia-toimintakonsepti, 
joka soveltuu monipuolisesti erilaisille 
ryhmille. Siinä ryhmät rakentavat pie-
nimuotoisia lumiveistoksia ja rakenteita 
valitun teeman mukaisesti. Lumiterapia 
on ollut erittäin suosittua ja intohimoa 
herättävää talvista toimintaa.

harrastukset

Työn ja taloremontin vastapainoksi Kris-
tiina lukee, ajattelee, rapsuttelee puu-
tarhaa ja ulkoiluttaa Siiri-koiraa. Seppo 
on intohimoinen liikkuja. Maastopyöräl-

lä hän on kiertänyt Ohkolan joka kolkan. 
Hiihtosuunnistus on kuitenkin ykköslaji. 
Sieltä on kertynyt SM-mitaleitakin nel-
jältä eri vuosikymmeneltä. Lisäksi hän 
on melonut, pyöräillyt ja kiipeillyt – tä-
mä onkin vienyt miestä seikkailu-urhei-
lun merkeissä ympäri maapalloa. Luis-
telu ja perhokalastuskin koukuttaa tätä 
bluesia soittavaa kitaristia. Ohkolasta on 
löytynyt Okan lentopallo-porukka.

 Luonnon tarkkailu ja luonnossa liik-
kuminen on Kristiinan ja Sepon yhtei-
nen harrastus. Mm. koskikaran on ha-
vaittu talvehtivan Ohkolassa. Taimen-
kannan palauttaminen Ohkolanjokeen 
on käynyt mielessä.
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Hyökännummen asukasyhdistys on pe-
rustettu ja rekisteröity yhdistysrekiste-
riin keväällä 1993. Yhdistys valvoo Ete-
lä-Mäntsälän - Hyökännummen alueen 
etuja ja asukkaiden viihtyvyyttä sekä 
toimii linkkinä asukkailta, yhdistyksiltä 
ja yhteisöiltä viranomaisiin päin.

Vuoden 2014 hallitus järjestäytyi sun-
nuntaina 9.2 Hyökännummen kerhota-
lolla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Eija Liljavirta ja varapuheenjohtajaksi 
Jussi Luhtamäki. Yhdistyksen perusta-
jajäsen ja pitkäaikainen puheenjohta-
ja Antton Hägglund jatkaa yhdistyksen 
hallituksen jäsenenä. Sihteerinä ja ta-
loudenhoitajana jatkaa luottamustoimia 
jo pitkään hoitanut Kirsi Lindgren. Jä-
seniksi valittiin Pia Keijonen ja Helena 
Riihola sekä varajäseneksi Aku Eronen.

Hallituksen jäsenillä on useita luotta-
mustoimia ja sen lisäksi asiantuntemus-
ta eri suuntiin, mikä on arvokas asia hoi-
dettaessa Hyökännummen asuinalueen 
asioita. Eija Liljavirta on valtuutettu, 
perusturvalautakunnan puheenjohtaja, 
ikäihmisten neuvoston kunnan edusta-
ja sekä Mäntsälän ja Pornaisten Muis-
ti ry:n puheenjohtaja. Antton Hägglund 
on valtuutettu ja sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja.  Jussi Luhtamäki on ol-

henkiLövaihdoksia hyökännummen 
asukasyhdistyksessä

lut pitkään mukana alueen urheiluak-
tiivina. Kirsi Lindgren toimii yrittäjänä. 
Pia Keijonen on Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnan sihteeri. Hele-
na Riihola on tehnyt ansiokkaasti työtä 
lasten ja nuorten parissa ja kiinnostus 
vapaaehtoistyönä jatkuu. Aku Eronen 
tekee asuinalueellamme ja naapurikun-
nassa vapaaehtoistyötä lasten, nuorten 
ja vanhusten parissa.

Asukasyhdistys jatkaa toimintaansa 
entiseen malliin ehkä hieman terävöittä-
en sitä. Toiminta viranomaisiin päin tuo-
daan entistä voimakkaammin näkyviin. 
Neuvotteluja liittymisestä Ohkolan kylä-
toimikunnan kanssa on käyty ja neuvot-
teluja pyritään jatkamaan. Hyökännum-
mi kuuluu Ohkolaan ja näin ollen myös 
sen asukkaat voivat olla ylpeitä kuulu-
essaan vuoden 2014 uusmaalaiseen 
kylään. Yhdistymällä vahvistaisimme 
voimiamme. Kaksi hyvin erilaista asu-
jaimistoa elävöittäisivät toisiaan, histo-
riallinen, maaseutumainen ja kulttuu-
rellinen sekä voimakkaasti yhteisöllinen 
Ohkola ja nykyaikainen Hyökännummen 
asuinalue voisivat toimia vuorovaikuttei-
sesti ja antaa sisältöä molempiin asuin-
alueisiin. Hyökännummessa asuu pää-
asiassa muualta muuttaneita ja Ohko-

Eija Liljavirta, puheenjohtaja

lan väestö asustelee suurelta osin isi-
ensä maalla. 

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
uusi puheenjohtaja edustaa sekä Hyö-
kännummea että Ohkolaa. Hän asuu 
perheineen Hyökännummessa ja vilje-
lee puolisonsa kanssa tämän kotitilaa 
Ohkolassa. 

Asukasyhdistys kerää vuosittain va-
paaehtoista kannatusjäsenmaksua. 
Tuotolla kustannetaan yhdistyksen ko-
kouskuluja sekä tiedotustoiminnasta ai-
heutuvia kuluja.

Toiveena on, että kannatusjäsen-
maksusta olisi mahdollista jakaa rahaa 
asuinalueen erilaisiin toimintoihin joko 
hakemuksesta tai ehdotuksesta. Täs-
tä syystä hallitus toivoo, että jokaises-
ta taloudesta maksetaan vähintään yksi 
jäsenmaksu per vuosi. Jäsenmaksusta 
kerrotaan asukasyhdistyksen erillisessä 
tiedotteessa.

Hyökännummen asukasyhdistys ke-
hottaa kaikkia uusia asukkaita tulemaan 
ennakkoluulottomasti mukaan Hyökän-
nummen ja Ohkolan eri yhdistysten toi-
mintaan sekä alueilla järjestettäviin ta-
pahtumiin. Ohkolan kyläsanomia kan-
nattaa seurata ahkerasti, samoin Mänt-
sälän Uutisten seurapalstaa.

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2014
Ohkolan kylätoimikunta: puheenjohtaja Eija Hynninen, sih-
teeri Asko Alanko.  Kyläseurojen edustajat toimikunnassa ovat: 
Ohkolan Oka Sami Aalto, VPK Jorma Friman, varalla Juha Hal-
me, palokuntayhdistys Juha Halme, varalla Arja Alanko, Martat 
Pirjo Haapasaari, varalla Arja Alanko, Nuorisoseura Jan Malm-
berg, diakonia-ja lähetystoimikunta Satu Latostenmaa, varalla 
Raija Hannula, metsästysseura Aki Allonen, varalla Tero Ranta-
nen, Ohkolan koulun vanhempainyhdistys Elina Vuori, Hyökän-
nummen koulun vanhempainyhdistys Kirsi Malmi, Hyökännum-
men asukasyhdistys Kirsi Lindgren
Ohkolan Nuorisoseura ry: pj. Essi Malmberg, p. 044 509 
4485, jäsenet, Susan Alho, Taija Eerola, Tanja Lundsten, Seija-
Liisa Peltoranta, Tuuli Naalisvaara, Päivi Koponen, Kati Teirioja, 
Pentti Valkonen. Varajäsenet Timo Antikainen, Helena Parta-
nen, Hilppa Johansson. Talonhoitaja Hannu Loukimo p. 040 766 
4539, seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi.
Ohkolan Oka ry: sähköpostiosoite: ohkolan.oka@luukku.com. 
pj, jäsenasiat, jalkapallo Pekka Peltoranta, pekka.peltoranta@
pkpartners.fi p. 040-5805496. Vpj, sähly Aki Mäenpää, aki.ma-
enpaa@aerial.fi p. 050-5571828. Yleisurheilu Mimmi Tervonen, 
ritva.tervonen@tuusula.fi p.044-5027231, hiihto Kalle Hietanen, 
hietanenk@hotmail.com p. 050-3002493, juoksu, Facebook 
Sami Aalto, sami.aalto@hotmail.com p. 0400-127838, rahas-
tonhoitaja Auli Teppinen, auli.teppinen@proagria.fi  p. 0400-
461716, luistelukentän jäädytys Jyrki Aronen, jyrki.aronen@tuu-
sula.fi p. 0400-514795, salivuorot, sähly, Ohkola-hölkkä Vesa 

Pirjola p. 040-3145429. Yleismies Jant...Olli Pahkamäki olli.pah-
kamaki@pp.inet.fi p. 040-5520609  Ohkolan OKA:lle on avattu 
omat facebook - sivut, käykää tutustumassa!  
Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta: pj. Eeva Patro-
nen p. 050 372 2259, vpj. Tapani Rautasuo, sihteeri Raija Han-
nula, jäsenet: Elma Ahtiainen, Ritva Koskinen, Satu Latosten-
maa, Heikki Poranen, Salme Poranen, Ulla Pirjola, Eila Pyyppö-
nen, Hilkka Rautasuo, Aino Ruotsalainen, Kaija Tapper
Ohkolan Metsästysseura ry: pj. Seppo Lepola puh. 
040 553 7528, seppo.lepola@pp.inet.fi, sihteeri Jouni Allonen 
puh. 040 719 8922, jouni.allonen@gmail.com
Ohkolan VPK: pj. Jorma Friman p. 040 582 9246, sihteeri Ar-
ja Alanko p. 044 018 8688
Ohkolan palokuntayhdistys: puheenjohtaja  Juha Halme p. 
0400 710353, sihteeri Arja Alanko p. 044 0188688     
Ohkolan martat: pj.  Sirkka Valkonen, sihteeri  Ritva Tervo-
nen, ohkolan.martat@hotmail.fi 
Hyökännummen asukasyhdistys: pj. Eija Liljavirta p. 040 
588 2872, eija.liljavirta@kolumbus.fi, vpj. Jussi Luhtamä-
ki, sihteeri ja rahastonhoitaja Kirsi Lindgren, jäsenet: Antton 
Hägglund, Pia Keijonen ja Helena Riihola, varajäsen Aku Ero-
nen
Hyökäpartio: pj. Antti Tikkanen, taloudenhoitaja Arja Ylitalo, 
sihteeri Elisa Lindgren, jäsenet Sabrina Granberg, Iivo Koiriki-
vi, Tuukka Koirikivi, Topi Mäntykoski, Timo Mäntykoski 
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Muumilaakson tarinoiden äidin, Tove 
Janssonin syntymästä on kulunut sata 
vuotta. Tämän kunniaksi Päivi Meriläi-
nen kuvailee omia lukukokemuksiaan 
Muumeista Lukulamppu-palstalla

MUUMILAAKSON VAIHEILTA Jos-
tain kumman syystä en lapsena pitänyt 
muumeista. Satukirjoissa piti olla komea 
prinssi ja kaunis prinsessa, hurjia vas-
toinkäymisiä ja onnellinen loppu. Myös 
kauniit, värikkäät kuvat olivat tärkeitä. 
Muumi-kirjojen pienet, mustavalkoiset 
piirrokset eivät saaneet minua sytty-
mään.

Nyt, myöhemmässä keski-iässä, nau-
tin Tove Janssonin luomista satuhah-
moista piirroksineen ja kaikkine omituisi-
ne otuksineen. Muumilaakson monenlai-
sia asukkaita erilaisiin seikkailuihin seu-
ratessa on helppo samaistua ongelmiin 
ja kokea niiden ratkeavan.

Näkymätön lapsi ja muita ker-
tomuksia -satukokoelman nimisatua 
on käytetty jopa sosiaaliterapeuttises-
sa työssä. Sadussa Ninni-tyttö on tullut 
näkymättömäksi ironisen tätinsä ilkeilyn 
vuoksi. Muumimamman hellässä hoi-
dossa hän alkaa vähitellen näkyä. Kun 
Muumipappa on aikeissa tönäistä Muu-
mimamman veteen, Ninni puraisee pap-
paa rajun suuttumuksen vallassa. Kun 
Muumipappa sitten itse tipahtaa veteen, 
Ninni unohtaa varautuneisuutensa nau-
raa sydämensä kyllyydestä - ja ihan nä-
kyvänä.

Tämän vuoden elokuussa tulee kulu-
neeksi sata vuotta Tove Janssonin syn-
tymästä. Muumit ovat piirrettyinä val-

loittaneet maailmaa. Animaatioissa jää 
kuitenkin varjoon alkuperäisten muumi-
kirjojen elämänfilosofia ja hieno kielelli-
nen ilmaisu.

Kevätlaulussa Nuuskamuikkunen 
etsii säveltä, mutta pieni otus, jolla ei 
ole nimeä, ja joka ihailee Nuuskamuik-
kusta, tuppautuu seuraan, ja laulu kato-
aa. Nuuskamuikkunen lähtee ärtyneenä 
pois, mutta antaa kuitenkin otukselle ni-
men, Ti-ti-uu, jota nimen saanut tois-
telee onnellisena. Nuuskamuikkunen 
katuu epäystävällisyyttään ja palaa Ti-
ti-uu:n luo, mutta tämä onkin saanut 
puhtia, eikä nyt ehdikään Nuuskamuik-
kusen kanssa jutustella. "Ikinä ei tule ai-
van vapaaksi, jos ihailee toista liikaa", 
on Nuuskamuikkusen opetus Ti-ti-uulle.

Vilijonkka joka uskoi onnetto-
muuksiin on tarina huolestuneesta 
Vilijonkasta. Hän uskoo vakaasti, että 
oikein rauhallinen ja onnellinen olotila 
enteilee suurta onnettomuutta. Kylään 
tullut Kampsu vähättelee emännän pes-
simismiä, mikä saa Vilijonkan epätoivon 
valtaan. Kun kattoja repivä myrsky sit-
ten saapuu, ja Kampsu tulee kauhuis-
saan takaisin, Vilijonkka saa hyvityksen-
sä.

Maailman viimeinen lohikäärme 
-sadussa Muumipeikko löytää pikkurui-
sen lohikäärmeen ja ihastuu ikihyviksi. 
Mutta voi surkeutta! Lohikäärmeenpoi-
kanen halveksii löytäjäänsä, ja kiintyy 
tulisesti Nuuskamuikkuseen. Mustasuk-
kaisuus musertaa Muumipeikkoa, mutta 
Nuuskamuikkunen osaa taas ratkaista 
asian hienovaraisesti.

Kirjassa kerrotaan myös hemulista, 
joka rakasti hiljaisuutta. Kaikki luulevat, 
että hän kärsii yksinäisyydestä, ja hänel-
le järjestetään töitä huvipuistossa. Huvi-
puisto kuitenkin menee pilalle rankkasa-
teessa, ja hemuli vetäytyy tyytyväisenä 
yksinäisyyteen puutarhahuvilalleen, mis-
sä hän keksii kaikenlaista mukavaa puu-
haa. Huvipuiston lapset tulevat hänen 
luokseen. He haluavat pitää yksinäiselle 
hemulille seuraa. Lisäksi he tuovat hu-
vipuiston osia, ja hemuli alkaa rakentaa 
pientä huvipuistoa puutarhaansa. Har-
minsa nieltyään hän iloitseekin lasten 
tulosta. Yksi ehto on kuitenkin: puutar-
hassa ei saa huutaa. Äänetön huvipuisto 
viehättää myös hemulia itseään.

Hattivattien salaisuus on hieno 
kertomus Muumipapan vapaudenkai-
puusta ja seikkailuretkestä ulkosaaris-
toon hattivattien kanssa. Hattivatit ovat 
hyvin salaperäisiä ja hyvin hiljaisia. "Sel-
laista henkilöä kohtaan tunnetaan aina 
kunnioitusta, joka osaa pitää suunsa kiin-
ni. Luullaan että sellainen tietää paljon ja 
elää hirveän jännittävästi."  Muumipappa 
uskoo, että ne osaavat myös lukea aja-
tuksia, ja hänellä onkin tekemistä, ettei 
ajattelisi niistä mitään pahaa. Seikkailu-
retkellään Muumipappa saa selville hat-
tivattien salaisuuden. Ei ole niidenkään 
elämä ruusuilla tanssimista. Rajuilman 
keskellä Muumipappa huomaa kaipaa-
vansa kotiin perheensä luo.

Kirjan luettua tuntuu melkein kuin oli-
si elänyt jännittävän päivän Muumilaak-
sossa.

Päivi Meriläinen

Kirjastoauton aikataulu muuttui Ohko-
lassa vuoden alusta alkaen. Nyt kylällä 
pysähdytään asukkaiden toivomuksesta 
pitempään. Vega pysähtyy Ohkolassa Öl-
jymäellä nyt parillisina viikkoina tiistaisin 
kello 17.40-18.30 eli asiointiin on varattu 
50 minuuttia, kyläläisiltä tulleiden toivei-
den mukaisesti.  

Muutos liittyy yleisempään aikataulun 
järkeistämiseen. Tällä on pyritty siihen, 
että kyläkeskuksissa olisi entistä use-
ammalla mahdollisuus tulla käyttämään 
kirjastoauton palveluja,  kirjastoauton-

kuljettaja Marko Vistilä sanoo. Markon 
mukaan uusi aika on otettu myönteisesti 
vastaan ja kävijämäärä on lisääntynyt. 
Hän toivottaa sekä vanhat että uudet 
asiakkaat tervetulleiksi.

kirjastoauto vega ohkoLassa

Marko Vistilä palvelee asiakkaita kir-
jastoauto Vegassa.
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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

       A & T Lainio
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- vaihtolavoja
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0400 678 749 / Timo
0400 997 559 / Marko
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Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.
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Into Saarinen ja Arto Peltomäki
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SEPELVIS
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KARI TAPPER 0400 491529
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- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t
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- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001

VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

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

TUHANSIA IDEOITA!

Pullokiska
Linjatie 5, 04480 Haarajoki
puh. 0400 313 849
Avoinna: ark. 05-20, la-su 12-20
* aamupuuro ark. klo 05-8.30
* kotiruokalounas ark. klo 10.30-14
* makeiset, virvokkeet, leivonnaiset
* ym, ym.

Pitopalvelu

P. (09) 291 1180   www.pitomer.fi
Rami Meronen 040-5440525
Raija Meronen 040-5881588
Hermanni Meronen 040-5800580

Sisko ja Sirpa

aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä
Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 872, eija.liljavirta@aloeverahyvinvointi.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi
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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

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

PITSIMAAILMA kotiputiikki
Trendikkäitä naisten vaatteita

– FRIENDTEX – ONCE –
Avoinna sopimuksen mukaan

puh. 0400 920 746, anneli.eerola@hotmail.com
www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

KelloKosKen KuKKa
Vanha Valtatie 197
04500 Kellokoski
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

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


