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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.

häät ja juhLat kiinnostavat
Kun laittaa yhteen yrittäjiä eri aloilta, kuten musiikin, kauneu-
den, muodin, valokuvauksen, pitopalvelun ja kukkien, on loppu-
tuloksena Hää-ja Juhlamessut. Sunnuntaina 3.2.2013 Ohkolan 
Ns-talo täyttyi juhliaan suunnittelevista iloisista ihmisistä. Tanja 
Lundsten oli pistänyt kasaan hienon tapahtuman, joka houkut-
teli paikalle lähes 300 vierailijaa.

Minä olin edustamassa omaa yritystäni Järvenpään Kukkata-
loa. Jo lauantaina tuodessani tuotteita paikalle, huomioni kiin-
nittyi kukkakauppojen runsaaseen edustukseen. Järvenpäästä 
oli myös Peikonkämmen ja Mäntsälästä Helmililja.  Se oli muka-
vaa, sillä kukat mielestäni viimeistelevät juhlan ja antavat sille 
ripauksen luksusta. Peikonkämmen oli tehnyt värikkään pöydän 
täynnä mielenkiintoisia asetelmia lastenjuhliin. Helmililja taas 
esitteli osaamistaan monen morsiuskimpun ja viehkeiden ase-
telmien muodossa.

Muut yritykset eivät suinkaan jääneet kukkakauppojen var-
joon. Tapahtumassa oli muotinäytös, josta löytyi kevään uutuuk-
sia erilaisiin juhliin. Kosmetologi ja kampaaja antoivat vinkkejä, 

kuinka (me naiset) voimme olla kauneimmillaan juhlapäivänä. Valokuvathan ovat myös erittäin tärkeä osa juhlien ikuistamista 
ja paikalla olikin kaksikin valokuvaajaa kertomassa palveluistaan.

Panin merkille, että lähes jokainen paikalle tullut ihan oikeasti oli etsimässä palveluita. Todellinen täsmätapahtuma siis yrityk-
sen markkinointia ajatellen. Jos kyseessä ei ollutkaan omat häät, niin sitten syntymäpäivät tai lasten hääjuhla. Lähes jokainen 
messuvieras oli potentiaalinen asiakas siis.

Yrittäjien puolesta vielä kiitokset Nuorisoseuralle mahdollisuudesta tulla tuomaan esille omia tuotteitamme ja kiitos myös 
tapahtuman järjestäjille. Tämä toi myös taas jonkun uuden ihmisen omalle hienolle kylällemme ja talo tuli tutuksi. Lisää tällai-
sia, kiitos!

Saija Sitolahti
Yrittäjä ja Ohkolalainen

Kuva: Jussi Hynninen
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PEKKA 
TÖPÖHÄNTÄ 

 
           OHJAAJA SEIJA-LIISA PELTORANTA 

 
OHKOLAN NUORISOSEURANTALOLLA SUNNUNTAINA 

10.3 JA 17.3  KLO:16.00 
 

PÄÄSYLIPUT: LAPSET 5 € JA AIKUISET 7 € 
 

ROOLEISSA NUORISOSEURAN NUORIA 
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OHJAAJA SEIJA-LIISA PELTORANTA
OHKOLAN NUORISOSEURANTALOLLA SUNNUNTAINA 10.3 JA 17.3  KLO:16.00

PÄÄSYLIPUT: LAPSET 5 e JA AIKUISET 7 e,  ROOLEISSA NUORISOSEURAN NUORIA
KISSAKAHVILASSA TARJOLLA VIRVOKKEITA

OSANA OHKOLAN NUORISOSEURANTALON 100 -VUOTISJUHLAA
Lisätietoja Seija-Liisalta puh. 040-5344565

Kissojen hännät viuhuvat nuorisoseurantalolla, onhan Pekka 
Töpöhännän esitykset lähestymässä.

Syksyllä aloitimme harjoitukset koululla. Kerran viikossa 
kokoonnuimme tutustuen tekstiin ja harjoittelimme ilmaisua, 
äänenkäyttöä, liikuntaa ym. Nuoret ovat olleet innokkaasti mu-
kana. Roolit jaettiin ennen joulua. Anna-Maija Kajander oli hy-
vänä apuna tuntiessaan nuoret työnsä puolesta. Hieman jän-
nitti esittää roolijakoa heille, sillä joka näytelmässä on suosik-
kirooleja. Nuorten puolesta olen iloinen siitä, miten he oman 
roolinsa saatuaan ottivat sen hienosti vastaan. Näytelmässä 
lähes kaikki esittävät kahta kissaa ja me kaikki tiedämme, että 
jokainen rooli on näytelmässä yhtä tärkeä. Anna-Maijan kans-
sa olemme katsoneet pukuja. Kissathan tunnetusti oleskelevat 

kissat vaLtaavat seurataLon!
mieluusti takapihoilla ja siihen sopivaa rekvisiittaa löytyy Ns:n 
talolta. Hiihtolomaviikolla kahtena päivänä on maalattu kau-
punki kuvaa. Mukana näytelmässä on lisäksi pikkukissoja, jotka 
leikkivät Eija Hynnisen johdolla. 

Pekka Töpöhännän tarina on varmasti tuttu hyvin monelle. 
Siinä kerrotaan Pekasta, joka uutena kissana tulee kaupunkiin. 
Pekan hännän puraisi poikki iso rotta ja erilaisuutensa takia 
se joutuu erityisesti Monnin kiusattavaksi. Kuitenkin monien 
ilkeyksien jälkeen Monni, Pilli ja Pulla saavat rangaistuksensa. 
Mikä se on? Sen saat nähdä, kun tulet katsomaan nuorten esi-
tyksen Pekka Töpöhännästä. 

Maaliskuisin terveisin Seija-Liisa Peltoranta. 
MIAUuuuuu………

Lions Clubit Mäntsälässä järjestävät lapsille teatteriesityksen ”Miina ja Manu Vauhdissa”. 
Se on tarkoitettu 3 -7 vuotiaille lapsille. 

Kaksi näytöstä esitetään Mäntsälän Seuratalolla torstaina 25.4, ensimmäinen näytös alkaa 
klo 10.00 johon tulee pääosin päivähoidon väkeä, toinen näytös klo 11.30 on avoin kaikille. 

Näytös kestää 45 minuuttia.
Esityksen lapsille tarjoavat yhdessä LC Mäntsälä ja Nelosväylä sekä Mamsellit.

SIRKUS SIRIUKSEN  
KEVÄTNÄYTÖKSET
Ohkolan Nuorisoseuratalon  
pihassa sirkusteltassa 
Pe 17.5. ja Su 19.5. Nuorisosirkus 
” Kamina”  ja Norsusirkuksen esitys
La 18.5. Pikkusirkus  ”Sirius TV” 
ja Kirppusirkuksen esitys

Rap-artisti Jare Henrik Tiihonen eli

Cheek 27.4.2013 klo 14
Hyökännummen koulun salissa
Liput on myynnissä 25.2.-24.3. välisen 

ajan www.piletti.fi.

Miina ja Manu vauhdissa
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harrasta kotikyLäLLä

Runsasluminen talvi on 
mahdollistanut aktiivisen 
hiihtoharrastuksen. Hiih-
täjiä on sarjahiihdoissa 
ollut mukavasti. Sarjahiih-
tojen pistetilanteen ennen 
viimeistä koitosta 10.3 voi 
käydä tarkistamassa www.
mu.sporttisaitti.com/kylä-
seurat/oka/hiihto. Ohko-
lan Okalle on avattu myös 
facebook sivut – käykää 
tutustumassa.
Kuva: Marja Kulmala

ohkoLan oka
La 9.3. klo 10.00. Sarjahiihto n:o 4. 
Ohkolan nuorisoseuran talolla Ilmoittau-
tuminen paikan päällä klo 9.45. Palkin-
tojen jako heti kisojen jälkeen. Palkinnot 
jaetaan kaikkien neljän sarjahiihdon yh-
teispisteiden mukaan. Tarjolla pullakah-
vit ja mehut kilpailijoille ja heidän kan-
nustajilleen. 
La 16.3.2013 lasketteluretki HIMOK-
SELLE. Bussikuljetus Okan jäsenille 
maksuton, muilta 10 € / h:lö. Lähtö klo 
7.50 Hyökännummen koululta ja klo 8.00 
Ohkolan koululta. Takaisin lähdetään klo 
18.00 eli Ohkolassa ollaan n. klo 20.30. 
Hissiliput (koko päivä) ryhmähinnalla: ai-
kuiset 32 € ja lapset (7-11v) 20 €, alle 
7v kypäräpäät vanhemman mukana il-
maiseksi. Himoksella on hiihtolatuja n. 
20 km, joten myös hiihtämään pääsee.  
Ilmoittautumiset Jyrki Aroselle, aronen.
jyrki@gmail.com.  Mukaan mahtuu 50 
ensimmäistä ilmoittautunutta. Noin kym-
menen paikkaa vielä jäljellä!

ohkoLan 
nuorisoseura

Ohkolan Nuorisoseura järjestää yhdessä 
kansalaisfoorumin kanssa Lavatanssi-
kurssin Ohkolan Nuorisoseurantalol-
la su 10.3 klo 18.30-20.30 sekä su 7.4 
ja su 5.5 klo 18-20. Osallistumismaksu 
15 €/henkilö (ei jäseniltä 20 €). Ohjaaja 
Jussi Hynninen
Ilmoittautumiset talonhoitajalle puh. 040 
766 4539
Teatteriviikonloppu  9-10.3.2012 al-
kaen klo 10. Kaikki teatterin tekemisestä 

kiinnostuneet, tervetuloa mukaan teke-
mään ensi kesän kesänäytelmää. Näyt-
telijöiden lisäksi tarvitaan apuvoimia la-
vastus-, puvustus- ja kahvilatiimeihin. Li-
sätietoja ja ilmoittautumiset Tanja Lund-
sten p. 040-7077329. Seuraa myös nuo-
risoseuran Facebook-sivua.

Ohkolan Nuorisoseura järjestää järjes-
tyksenvalvoja- koulutuksen. Koulu-
tuksen kesto on 32 tuntia ja se pidetään 
kuutena arki-iltana alkaen klo 17.00 ma 
25.03, ti 26.03, ti 02.04, ke 03.04, to 
04.04 ja ti 09.04 Ohkolan Nuorisoseu-
rantalolla.
Peruskurssin hyväksyttävästi suoritta-
neet voivat hakea järjestyksenvalvoja-
korttia paikallispoliisilta. Kortti oikeuttaa 
työskentelemään järjestyksenvalvojana 
ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, ristei-
lyaluksilla, leirintäalueilla, yleisissä ko-
kouksissa, sekä järjestyslaissa mainituin 
edellytyksin myös muissa kohteissa.
Kouluttajana toimii Hannu Kauppinen. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille 
190,00 € (sis.alv).Koulutuksen aikana tar-
jotaan päivittäin iltakahvit. Kurssille mah-
tuu 15 henkilöä. Ilmoittautumiset talon-
hoitaja Hannu Loukimo puh 040- 766 45 
39, tai sähköpostillaseuratalo@ohkolan-
nuorisoseura.fi  10.03.2013 mennessä.

ohkoLan 
diakonia- ja 

Lähetystoimikunta
Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 20.3 ja ke 17.4 
klo 12 - 15

Virsilauluilta to 4.4 klo 18.30 Sinikka 
Kuusiluoma-Lehmosella, Paavonpolku 10
Kinkerit to 14.3 klo18.00 Eija ja Jussi 
Hynnisen Pelkkatuvalla, Eerola-Kortisto-
tie 161
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä 
rukouspiiri Hyökännummen kerhotalol-
la maanantaisin klo 18.30

hyÖkännummen 
asukasyhdistys

LEHDENJAKAJIA TARVITAAN, erityisesti 
uudelle Kauniston asuinalueelle Linjatien 
varteen. Myös koulun ja kerhotalon vä-
linen alue tarvitsee jakajia. Ota yhteyttä 
Kirsi Lindgren p. 040 5248862.
Vapaaehtoinen kannatusmaksu edelleen 
5 e. Tilille Keski-Uudenmaan Osuus-
pankki FI05 5092 3020 0087 61. Viite 
233.

nuorteniLLat 
hyÖkännummeLLa

Nuorten iltoja on järjestetty vapaa-
ehtoisvoimin joululle asti. Nuoria on 
käynyt syksyn aikana vain vähän ja 
pulaa on ollut valvojistakin. Vuoden 
vaihteessa päätettiin, että nuorten il-
lat jätetään tauolle toistaiseksi. Toi-
minta aloitetaan mieluusti uudelleen, 
mikäli nuoret sitä toivovat ja muuta-
ma uusi vapaaehtoinen valvoja löy-
tyy! Lisätietoja Antton Hägglund 040-
5266462 tai facebookissa ”Hyökän-
numminuoret”. Kiitoksia nuorille ja 
vapaaehtoisille kuluneista vuosista!
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Ohkola on tunnettu aktiivisesta teatteri- ja sirkustoiminnasta, 
mutta paikkakunnalta löytyy myös monipuolinen joukko taitei-
lijoita ja eri alojen kädentaitajia. Huhtikuun taidekahviloissa 
kaikilla heillä on mahdollisuus esitellä osaamistaan. Näyttelyn 
lisäksi kahviloissa tulee olemaan monipuolisesti ohjelmaa kai-
kenikäisten iloksi. Ohkolan tapahtumat sijoittuvat pääosin vii-
kolle 17, joka on samalla Mäntsälän kulttuuriviikko. Mäntsälän 
ohjelmatarjonnasta saat lisätietoa kunnan kotisivuilta.

taidekahviLat ohkoLan 
nuorisoseurantaLoLLa 19.4. kLo 18-21  

ja 20.-21.4. kLo 14-18.
Kuvataidetta, valokuvia, käsitöitä ja muita paikallisten käden-
taitajien tuotteita on mahdollisuus ihailla kolmen päivän ajan 
seuratalon taidekahvilassa. Tapahtuman ohjelmalliset avajaiset 
ovat perjantaina 19.4. klo 18. Lauantaina on luvassa käsityö-
klubi klo 14-16. Ota käsityösi mukaan ja tule vaihtamaan ide-
oita muiden kanssa kahvikupposen ääreen. Lojuuko kaapissasi 
ylimääräisiä lankakeriä? Kangasta, jolle et keksinytkään käyt-
töä?  ”Tuo tullessas, vie mennessäs” –periaatteella toimiva kä-
sityötarvikkeiden kierrätyspöytä esillä klubin ajan. Lauantaina 
voi ottaa osaa myös leikkimieliseen Ohkola-visaan. Sunnun-
taina lasten satutunti klo 15-16. Taidekahviloiden ohjelmisto 
tarkentuu kevään aikana. Lisätietoa jatkossa mm. seuran ko-
tisivuilta ja facebookista.

Huom! Taidekahviloissa on vielä tilaa! Jos haluat 
tuoda töitäsi näyttelyyn tai mikäli haluaisit esiintyä 
avajaisissa; vaikkapa laulaa, lausua runon, soittaa tai 
tanssia, ota yhteyttä Tuuli Naalisvaaraan, p.050-3541 
866 tai tuuli.naalisvaara@gmail.com.

nuorisoseurataLon juhLakautta 
jatketaan huhtikuussa 

kuLttuuriteemaLLa

Kulttuurikierros polkupyöräillen 
Ohkolassa lauantaina 27.4. klo 15. 
Kuinka hyvin tunnet kotikyläsi? Ohkolan kylään liittyy pal-
jon historiaa ja merkittäviä paikkoja Mäntsälän kapinan 
syntysijoista lähtien. Missä sijaitsivat aikoinaan kylän kes-
tikievari, kansakoulu, posti tai pankki? Millainen tarina yh-
distää Aleksis Kiven Ohkolaan? Missä sijaitsi aikoinaan Pa-
ratiisinmäki ja mistä se sai nimensä? Tiesitkö, että kylässä 
sijaitsee myös kaksi Natura-aluetta? Muun muassa näihin 
kysymyksiin ja moniin vanhoihin tarinoihin palataan kult-
tuurikierroksella. Mahdollisesti päästään piipahtamaan jo-
honkin kohteista myös sisälle. Lähtö nuorisoseuratalon pi-
halta klo 15. Kierros on maksuton.

Lasten ja nuorten karkkitehtuuri-työpaja 
25.4. klo 17.30-19.30.
Lapsille ja nuorille on tarjolla työpaja, jossa tehdään raken-
nelmia karkeista ja cocktail-tikuista ja kruunataan värikkäil-
lä paperikoristeilla. Kumpi on kestävämpi rakenne, kolmio 
vai neliö? Mitä tapahtuu kun painopiste muuttuu? Herkulli-
nen työpaja innostaa omaan keksimiseen. Tapahtuma sopii 
5-15-vuotiaille ja siellä voi viettää itselleen sopivan ajan. 
Materiaalimaksu 4e.

Avoimet ovet 
Sven-Olof Westerlundin taidenäyttelyyn 
21.4. klo 14-18 ja 23.-26.4. klo 13-19.
Sven-Olof Westerlund on ohkolalainen kuvataiteilija, tai-
degraafikko ja taidemaalari. Westerlund on tunnettu mo-
nenlaisista töistään lyijykynäpiirroksista ja grafiikasta voi-
makkaisiin abstrakteihin teoksiin. Hänen töitään on ollut 
esillä vuodesta 1961 alkaen ja vuonna 1988 hänet palkittiin 
Pro Finlandia-palkinnolla. Ateljee ja näyttelytilat sijaitsevat 
asuinrakennuksen yhteydessä osoitteessa Ohkolantie 200.

Kuva: Tuuli Naalisvaara
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Kevyenliikenteenväylän avajaisia varten 
tehty laulu loppuu sanoihin ” Kevytväy-
lä juhlan aihe, tänään täällä ilon päivä. 
Turvaisasti nyt me mennään, kylänraitilla 
uusi ilme.” Voisiko ilmettä kohentaa lisää 
uusimalla pysäkkikatokset?

kestävän kehityksen 
ryhmätyÖtehtävä

Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän 
kehityksen koulutusohjelman aikuisopis-
kelijat Piia Jokela, Outi Keinonen, Päivi 
Lehtonen, Minna Sawkins ja Hanna Veik-
kolin olivat viime vuoden lopulla yhtey-
dessä Eija Hynniseen opintoihinsa kuu-

LisäPotkua Pysäkkikatosten 
uusimishankkeeLLe

luvaan ryhmätyöhön liittyen. He olivat 
suorittamassa Maaseutu- ja ympäris-
töpolitiikan opintojaksoa, missä heidän 
tehtävänään oli suunnitella kehittämis-
projekti jollekin kylälle. Ryhmän jäsenis-
tä Piia Jokela asuu Hyökännummella ja 
hän tiesi, että Ohkolasta löytyy varmasti 
jokin idea, mitä voisi lähteä kehittämään. 
Eija kertoikin heti ensimmäisen puhelun 
aikana, että kylällä oli virinnyt ajatus, et-
tä vanhat, ja osin vaaralliset, pysäkkika-
tokset voisi uusia. Hanke oli mieleinen 
myös suunnitelmaa tehneelle opiskelija-
ryhmälle, koska joukkoliikenteen kehit-
täminen on yksi osa kestävän kehityksen 
toimenpiteitä.

suunniteLman sisäLtÖä

Pysäkkikatosten uusiminen perustuu aja-
tukselle, että niihin liittyvä rakennustyö 
teetetään Keudan toimipisteissä, missä 
myös alueen nuoria opiskelee. Tätä var-
ten opiskelijat selvittivät tiehallinnon ka-
toksille asettamia vaatimuksia ja myös 
etsivät Internetistä kuvia jo toteutetuis-
ta katosmalleista. Tämän lisäksi selvitet-
tiin, kenen vastuulle katokset kuuluvat 
ja mitkä ovat ne tahot, joihin tulee olla 
yhteydessä, mikäli uusimishanke pääte-
tään toteuttaa. Myös rahoitusmahdolli-
suuksia mietittiin ja todettiin, että hank-
keelle voisi hyvin saada EU-rahoitusta 
Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman seuraavalla kaudella, mikä al-
kaa 2014. Ohkolassa on vuosien varrella 
tehty myös yhteistyötä maan rajojen yli 
ja hankesuunnitelmaa varten selvitettiin 
mahdollisuutta järjestää kansainvälinen 
nuorisoleiri, minkä yhteydessä katokset 
voisi maalata. 

kyLäLäisten mieLiPiteet 
asiasta!?

Opiskelijat luovuttavat lopullisen suunni-
telman helmikuun lopussa ja he esitte-
livät sitä Ohkolassa toimivien yhdistys-
ten edustajille tammikuun puolivälissä. 
Hanke saattaa hyvinkin toteutua, joten 
voisiko nyt olla kyläläisten aika osallis-
tua ideointiin siitä, minkälaiset katokset 
sopisivat maisemaan? Malleja löytyy In-
ternetistä osoitteesta http://katokset.
blogspot.fi ja kylälehden sähköpostiin 
ohkolansanomat@gmail.com voi lähet-
tää mielipiteensä siitä, miltä kylänraitin 
uusi ilme voisi seuraavaksi näyttää bus-
sipysäkkikatosten osalta.Tässä yksi ehdotus pysäkkikatosmallista, mitä mieltä olet?

Kyläkokouksessa seuratalolla 9.12.2012 
päätettiin, että Ohkolan kylätoimikun-
nan kokoonpano muuttuu edustukselli-
seksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista 
kyläyhdistyksistä ja toimikunnista vali-
taan edustaja ja henkilökohtainen vara-
edustaja kylätoimikuntaan. Toiveena on 
myös, että koululta saataisiin mukaan 
kuudennen luokan edustaja ja / tai oppi-
laskunnan edustaja. Lisäksi oman kylän 
kunnanvaltuutetuilla ja lautakunnanjä-
senillä olisi oikeus osallistua kokouksiin. 

”kyLähaLLinnon” kehittäminen
Asioiden vaatiessa kutsutaan kokouksiin 
eri alojen asiantuntijoita.

Tällaisella kokoonpanolla kyläkokouk-
sessa läsnä olevat ajattelivat, että kyläs-
tä saataisiin hyviä ja laajoja näkemyk-
siä, kun kylän asioita ajetaan paikallis- 
ja valtionhallinnossa. Tilanteessa, jossa 
ei tiedetä, miten palveluita ja kuntara-
joja tulevina vuosina uudelleen järjes-
tellään, on hyvä jos kylällä on vahvuut-
ta asioiden hoitoon ja areena ajatusten 
julkituontiin.

Kyläsuunnitelman päivitys ja Ohkolan 
kotisivujen laatiminen nähtiin lähitehtä-
vinä. Myös toimikunnan rekisteröinnistä 
puhuttiin. Rekisteröityminen on välttä-
mätöntä, jos lähdemme mukaan hank-
keisiin. esim. kyläilmettä parantavaan 
bussipysäkkikatosten uusimiseen. Kun 
yhdistykset ja eri toimijat ovat valinneet 
edustajansa, kokoontuu tämä joukko 
järjestäytymis- ja suunnittelukokouk-
seen, joka pidetään seuratalon kahvios-
sa ma 15.4. klo 19. 
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muutoksia hammasLääkäriPäivystyksessä
Tuusulan terveyskeskuksen hammaslääkäripäivystys muuttui
vuoden 2013 alusta.  Päivystykseen saapuminen edellyttää aina ajanvarausta puhelimitse. Puhelun aikana arvioidaan 
hoidon tarpeen kiireellisyys, jotta potilaan hoitoon pääsy olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

Hammaslääkäripäivystys arkipäivinä Kellokosken terveysasemalla
Tammikuun alusta lähtien hammaslääkärin päivystykseen saavutaan ainoastaan ajanvarauksen kautta. Aika varataan 
suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta puhelimitse numerosta 09 8718 3733. Keskitetty ajanvaraus 
on avoinna arkisin klo 7.30–15. Päivystyspuhelut toivotaan soitettavan klo 7.30–9 välisenä aikana. 
Puhelun aikana ajanvarauksen hammashoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden.  Kiireellistä ensiapua vaativat esi-
merkiksi hammastapaturma, kova särky ja turvotus.
Kiireellistä ensiapua tarvitseville annetaan aika samalle päivälle 

Mäntsälän terveyskeskuksen hammashoitolan ajanvaraus
Mäntsälän terveyskeskuksen hammashoitolassa päivystys on ollut ajanvarausperusteinen jo aiemmin. Mäntsälän ham-
mashoitolan ajanvaraus palvelee numerossa 019-264 5584 ma-to klo 8-11 ja klo 12-15.30 ja pe 8-11 ja 12-14.

Mäntsälän kunnan kulttuuritoimi valitsee 
vuosittain kulttuuriteon. Vuoden 2012 
kulttuuriteko pystin sai Saaren Joulu-
maa. Ohkolan Nuorisoseura sai kunnia-
maininnan seuraavin perustein.

Varsinainen kulttuuriteko Ohkolan 
nuorisoseuralta oli 100 vuotta vanhan 
nuorisoseuran talon kunnostaminen, jo-
ta kaiken talkoopuurtamisen jälkeen juh-
listettiin vuoden lopussa.

Nuorisoseuran talon ulkovuoren ja ka-
ton kunnostus oli mittava projekti ja suu-
ri ponnistus kyläläisiltä ja nuorisoseuran 
ihmisiltä. Kunnostusprojekti on vaatinut 

ohkoLan nuorisoseuraLLe 
kunniamaininta

maalausta, muurausta, valamista, säh-
kötöitä, siivoamista, pihatöitä jne. joihin 
ihmisillä on riittänyt aikaa kaikkien toi-
mintojen pyörittämisen lisäksi.

Ohkolan Nuorisoseura on järjestänyt 
vuonna 2012 monipuolista kulttuuritoi-
mintaa.

Ohkolan Nuorisoseura juhlisti talon 
100-vuotis juhlavuotta erilaisilla teemal-
lisilla tapahtumilla syksyn aikana. Eri-
laisia tapahtumia oli suunnattu lapsille, 
nuorille ja vanhemmille. Jytäjyrsijät oli 
kiva lasten rokkitapahtuma lokakuussa 
ja nuorille järjestettiin diskoilta, joissa 

oli bändejä soittamassa.
Nuorisoseuran Sirkus Siriuksella oli 

vuotuinen kevätnäytös, kesällä oli Öljy-
mäen kesäteatterilla näytelmä Suomen 
Hevonen, joka keräsi hyvin yleisöä.

Joulukuussa suuressa vuosijuhlassa 
ensi iltansa saanut Pastori Jussilainen, 
näytelmä savolaispastorista huipensi 
juhlavuotta vuoden vaihteen jälkeenkin 
useana iltana.

Ohkolan nuorisoseura on järjestänyt 
pitkäjänteisesti monipuolista kulttuuria 
kuntalaisille jo usean vuosikymmenen 
ajan.

Nuorisoseuran edustajat vastaanottamassa ansiokasta tunnustusta kunnantalolla 6.2.2013. Kuva Anneli Kankaanpää.
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Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa juhlaväki. 
Hyvät naiset ja herrat ja lapset - ja eten-
kin arvoisa juhlakalu, itse syntymäpäivä-
sankari! Tänä suurena juhlapäivänä pi-
tää puhua seinille. Tai ei pidä, vaan se 
on suuri kunnia. Se ei johdu siitä, etteikö 
täällä olisi kuulijoita paikalla, vaan siitä, 
että tämän suuren juhlan keskipiste, tai 
oikeastaan juhlan reunat eli seinät, katto 
ja lattia, täyttävät tänään 100 vuotta! 
Tämä talo syntyi 29.12.1912. Tai ei syn-
tynyt, vaan valmistui ja kyseisenä päivä-
määränä vietettiin Ohkolan nuorisoseu-
ratalon vihkiäisiä. Avajaisjuhlan juonsi 
silloinen kylän opettaja Lennart Lehmus-
vuori. Juhlassa esitettiin piano- ja viu-
lumusiikkia, Mäntsälän torvisoittokunta 
soitti parvella ja juhlanäytelmänä esitet-
tiin Pastori Jussilainen. Tämä ei kuiten-
kaan ollut ensimmäinen tilaisuus, joka 
talolla pidettiin. Kuulemma jo edellise-
nä syksynä, kun talon nurkkakivet saa-
tiin pystyyn, tanssittiin pimeässä kivien 
välissä. Eli tarvetta talolle todellakin oli. 
Nuorisoseuran talolla on vuosikymmen-
ten kuluessa tapahtunut paljon. Myös ta-
lolle on tapahtunut paljon; satoja ja taas 
satoja tilaisuuksia, kymmeniä rakennus-
talkoita. Monenlaista hengen ravintoa ja 
ruumiin kulttuuria on nautittu. Teatteria, 
iltamia, tansseja, konsertteja, musiikkia, 
laulua… Kaikkea mahdollista ja joskus 
varmaan aika mahdotontakin. Täällä on 
myös kuntoiltu, harjoiteltu, kilpailtu, pe-
lattu ja järjestetty kerhoja. Urheiluseu-
ra OKAN toiminta on ollut ansiokasta ja 
urheilullista. Täällä ovat erilaiset seu-
rat aina kokoontuneet ja niin talo onkin 
seurojentalo. Seuraa täältä on varmasti 
aina haettu ja saatukin. Senpä tähden 
tämä on myös seuratalo. Hauskaa tääl-
lä on osattu aina pitää, joten kyläläisille 
tämä paikka on aina ollut oikea ilotalo. 
Koska tämä paikka on myös juhlatalo, 
täällä on vuosikymmenten varrella pi-
detty ikimuistoisia juhlia; syntymäpäivä-
juhlia, muistojuhlia, häitä ja hautajaisia, 
yksityisiä ja erilaisten yhdistyksien juhlia, 
hirvijuhlia ja sirkusta - kaikkea maan ja 
taivaan väliltä! Tai siis lattian ja katon 
väliltä! Kun tutustuu Ohkolan nuoriso-
seuratalon historiaan, voi todeta, että 
täältä on kurkotettu aina tähtiin asti, ja-
lat tukevasti maasta irti ja pää pilvissä, 
tehty haaveista ja unelmista totta. Tä-
mä rakennus on paljon enemmän kuin 
lattia, seinät ja katto. Se on aina ollut 
kyläläisille ja monille muillekin yhteinen 
olohuone, juhlasali, keittiö, kulttuuritila, 

juhLaPuhe 100-vuotiaaLLe 
seurataLoLLe 29.12.2012

urheilutila, ajanviettopaikka ja mitä kaik-
kea muuta? 

Nuorisoseuratalo on fyysisesti loista-
vassa kunnossa, korkeasta iästään huoli-
matta. Talostahan on aina pidetty hyvää 
huolta: isompia ja pienempiä remontteja 
on vuosikymmenten varrella tehty pal-
jon, lukematon määrä työtunteja, talkoi-
ta, lahjoituksia, tukea ja kaikkea mah-
dollista!

Tämä talo on myös henkisesti loista-
vassa kunnossa, ehkä juuri sen korkeas-
ta iästä johtuen. Talon henki ja sielu on 
kasvanut sadan vuoden aikana sellaisiin 
mittoihin, että sitä on mahdoton sanoin 
kuvata. Hengen valo tästä rakennukses-
ta hohtaa varmaan kuuhun asti. Katto 
on korkealla ja kivijalka lujasti maassa. 
Talo on aina kutsunut luokseen kylän ih-

misiä ja muitakin vieraita, milloin mihin-
kin rientoihin. 

Ohkolassa näytteleviä isäntiä ja 
emäntiä, renkiä ja piikoja on myös jos-
tain kumman syystä aina ollut. Teatteri 
on kuulunut tälle kylälle aina ikään kuin 
itsestäänselvyytenä. Suomalaisen mie-
hen perusolemus on jonkin verran juro 
tai jääräpäinen, jotenkin ”maalaisfiloso-
finen”: ”Ei tässä aleta nyt mitään tur-
haa tekemään ja aikaa haaskaamaan, on 
tässä tärkeämpääkin!” Mutta mitä teh-
dään Ohkolassa? Kuuluu ilmeisesti kylän 
sisään rakennettuun perinteeseen, että 
erilaisille talkoille, teatterille, yhdistys- ja 
urheilutoiminnalle löytyy aina aikaa. Se 
perisuomalainen mies ja nainen, joka ar-
jen askareissaan on hyvinkin maanlähei-
nen, taipuu teatterin näyttämöllä usko-

Heikki Simolin, kolmannen polven teatteriaktiivi Ohkolassa, piti juhlapuheen 
NS-talon 100-v juhlassa.  Kuva: Paul Lindholm.
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mattomiin roolisuorituksiin. Hevosen tai 
traktorin päältä, sorvin tai sahan ääreltä, 
navetasta tai keittiöstä, on lähretty ilman 
sen isompia estoja, vaikka tuliseksi tuk-
kijätkäksi ja ensirakastajaksi, jääkärin- 
tai koskenlaskijan morsiameksi, körtti-
läiseksi tai kuningattareksi tai vaikkapa 
omenahuttuseksi. Eikä siinä ole koskaan 
ole ollut mitään konua!

Niin Öljymäki kuin tämä talokin, on 
koonnut kyläläisiä yhteen; Öljymäki jo yli 
50 vuoden ajan ja tämä talo 100 vuo-
den ajan. Se on pitkä aika suomalaista 
historiaa. Vuosikymmenet ja sukupolvet 
ovat vaihtuneet, on eletty välillä parem-
pia, välillä huonompia aikoja - sotia, kur-
juutta, mutta myös paljon, paljon kaik-
kea hyvää! Seuratalo on ja on aina ol-
lut ihmisiä ja asioita yhdistävä tila. Se 
on koonnut yhteen varsin erilaisia ja eri 
tavalla asioista ajattelevia ihmisiä. Us-
koisin, että täällä on sovittu ja soviteltu 
vuosikymmenten varrella lukuisia asioi-
ta ja tapahtumia. Se, että tämä talo on 
näin upeassa kunnossa, ja siitä on aina 
pidetty hyvää huolta, on aktiivisten ky-
läläisten sekä monien rakennus- ja kun-
nostusprojektien että talkoiden ansiota. 
Nämä hommat ovat yhdistäneet kylä-
läisiä ja luoneet yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta. Asian voi kyllä niinkin päin aja-

tella, että tässä talossa on ollut se voi-
ma, joka on koonnut siipiensä – tai siis 
seiniensä suojiin kyläläisiä kuluneen 100 
vuoden ajan. Jospa tämä rakennus on-
kin se hengen jättiläinen, jonka kautta 
ihmiset ovat inspiroituneet tuottamaan 
ja tekemään sitä kaikkea, mitä täällä on 
tehty!

Täällä on paikalla monia vanhempia 
ihmisiä, sellaisia ikinuoria, jotka ovat ol-
leet seuraamassa Ohkolan kylän kehi-
tystä vuosikymmenten ajan. Ja eiväthän 
nämä ikinuoret ole olleet vain seuraa-
massa kehitystä, vaan mukana siinä, it-
se asiassa – tekemässä tätä kehitystä! 
Vaikka maailma muuttuu ja kehitys ke-
hittyy, vanhoja asioita pitää osata kun-
nioittaa ja vaalia. Se elämän viisaus ja 
hengen sivistys, jota vanhemmilla ja elä-
mää kokeneemmilla on, on aina siirtynyt 
ja tulee aina siirtymään tuleville suku-
polville tämän talon toimiessa eräänlai-
sena siltana menneen, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden välillä, mistä upeana esi-
merkkinä näytelmä, Pastori Jussilainen. 
Tämä Gustaf von Numersin kirjoittama 
näytelmä, on ollut ensi-illassa Seurata-
lon vihkiäisjuhlassa 29.12.1912. Ohjaa-
jana oli tuolloin ohkolalaissyntyinen Kan-
sallisteatterin näyttelijä, Helvi Baksberg. 
Sen jälkeen näytelmä tuli uudelleen en-

si-iltaan Seuratalolle heti perään vuonna 
1982 eli 70 vuotta myöhemmin, tuolloin 
ohjaajana Hannulan Olli. Ja nyt tänä il-
tana, 29.12.2012, kyseinen näytelmä on 
jälleen ensi-illassa, ohjaajana Laura But-
ler! Olli ja Laura ovat molemmat suuria 
kulttuurikyläläisiä, jotka ovat ohjanneet 
Ohkolaan monia näytelmiä. Ja Ollihan 
on myös tehnyt unohtumattomia näy-
telmärooleja jo vuodesta 1955! Seura-
talon ja Öljymäen suuria näytteleviä le-
gendoja ja talkooihmisiä, eläviä ja edes-
menneitä, voisi luetella vaikka kuinka 
paljon, mutta siihen ei taitaisi tämä ilta 
riittää. Ja vaikka sama näytelmä on ol-
lut Seuratalon ohjelmistossa jo 3 kertaa, 
en näkisi, että pyörät aivan paikoillaan 
pyörivät. Ensi-iltojen väliinhän mahtuu 
uskomaton määrä kaikkea mahdollista, 
mitä vain Ohkolan kylän kaltainen yhtei-
sö voi tuottaa. Seuraavan kerran Pastori 
Jussilainen voisi olla ensi-illassa jo hie-
man nopeamminkin, esim. Seuratalon 
125-vuotisjuhlassa ja ohjaajana vaikka 
Savelan Titta.

Täten haluan toivottaa tälle talolle, 
teille ja meille kaikille, KAIKKEA HYVÄÄ 
TULEVALLE VUODELLE JA TULEVILLE 
VUOSILLE! 

 ”On sentään sanomattoman hauskaa 
nähdä, että pyörii ne pyörät sitteki.”

Pyhäkoulu on lasten kirkkohetki, jossa pienille tarjo-
taan mahdollisuus Pyhän kohtaamiseen lapsen omilla 
ehdoilla. Hiljentymisen lisäksi pyhäkoulu tarjoaa mah-
dollisuuden leikkimiseen, laulamiseen, askarteluun ja 
piirtämiseen yhdessä ikätovereiden kanssa. Pyhäkou-
lu on maksuton, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita.

Mäntsälässä pyhäkoulua pidetään sunnuntaisin 
kahdessa eri toimipisteessä: kirkolla Koivulan kerho-
talossa ja Hyökännummen kerhotalolla osoitteessa 
Tasalantie 2. Koivulan pyhäkoulu kokoontuu jumalan-
palveluksen ajaksi klo 10 alkaen ja Hyökännummella 
pyhäkoulu alkaa klo 12. Pyhäkoulu ei kokoonnu aivan 
joka sunnuntai, siksipä pyhäkoulupäivät ilmoitetaan 
kirkollisissa ilmoituksissa ja ne löytyvät myös seura-
kunnan nettisivuilta.

Pyhäkoulu on matalan kynnyksen toimintaa seura-
kunnan lapsityössä, eikä siihen osallistumiseen vaadi-
ta ennakkotietoja tai muita valmiuksia.  Aikuinenkin 
voi jäädä pyhäkouluun. Pyhäkoulun ilo kantaa arkeen 
asti.

Niin uusille pyhäkoululaisille kuin pyhäkoulunopet-
tajillekin löytyy paikka pyhäkoulutoiminnastamme. Jos 
koet innostusta pyhäkouluissa opettamista kohtaan, 
ota yhteyttä lapsi-, perhe ja pyhäkoulutyön pappiin 
Erica Stickiin, p. 044 7637 289.

Tervetuloa mukaan! 

 

PyhäkouLun iLo kantaa arkeen



10

Hymyilevät lumiukot toivottivat ulkoile-
van kansan tervetulleeksi Ohkolan nuo-
risoseuran perinteiseen talvitapahtu-
maan. Tarjolla oli monenlaista puuhaa 
ja herkuteltavaa. Laskiaispullat myytiin 
loppuun ennätysajassa, vaikka suosioon 
oltiinkin varauduttu edellisvuosien koke-
muksella. Väkeä seuratalon idyllisessä 
miljöössä riitti runsain mitoin koko ta-
pahtuman ajan siitäkin huolimatta, että 
niitä oli lähiseudulla tarjolla useampikin.  
–Ohkolan maalaismaisemat ovat omiaan 
tällaisen tapahtuman järjestämiseen, 
tuumasivat Keravalta saapuneet Salla 
Mäkinen ja Toni Aaltonen. Piha pullisteli 
autoista kun lauha talvisää sai ihmiset 
viipymään paikalla pitkään.

Tapahtuman vetonaulana olivat tietys-
ti työhevosharrastajien hevoset, joiden 

Laskiaisrieha sujui  
mukavassa uLkoiLusäässä

Teksti ja kuvat: Tuuli Naalisvaara

Hevoset keräsivät pellolle väkeä jonoksi asti

luo kerääntyi hetkessä jonoa innokkais-
ta taputtelijoista. Mukana oli niin poneja 
kuin hevosiakin ja tarjolla sekä ratsas-
tusta että rekiajelua.  Siskokset Helmi ja 
Jenniina Nurmi Järvenpäästä olivat in-
noissaan päästyään ratsastamaan. –Me 
halusimme ratsastaa nimenomaan isolla 
hevosella ja täällä se oli mahdollista, 6- 
ja 9-vuotiaat tytöt kertoivat. 

Ohkolalainen Hanna Schuravleff osal-
listui tapahtumaan koko perheen voimin. 
–Tämä on mukava tapa viettää päivää 
koko perheen kesken. Olemme mukana 
jo toista kertaa. Isovanhemmatkin tuli-
vat tänne Vihdistä saakka, kertoo Han-
na. -Kahdeksanvuotiaat kaksostyttöm-
me ovat parhaillaan pulkkamäessä. Heil-
le myös hevoset ovat iso juttu. Pikkuveli 
puolestaan pääsi aivan ensimmäistä ker-
taa rekiajelulle. -Kaikille on tarjolla jota-
kin. Tapahtuma on hyvin järjestetty ja 
väkeä mukavasti paikalla, kiitteli isoäiti 
Tuula Elgland.

Kiinostuneet pääsivät tutustumaan VPK:n kalustoon

Tukinjuontoa. Kirsti Forsen ja shetlanninponi Ihaa, Ulpu Vuori taluttaa.
Kuva: Tanja Lundsten
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Linnaan Pääsimme, mekin…
Tälle linnareissulle piti tehdä 
hakuilmoitus. Kutsua ei tullut. Kaikki 
sinne hakeneet eivät päässeet. Ei ollut 
pukua, korkkareita, smokkia, kampaa-
molaskuja. Ei limusiinia, seisovaa pöytää, 
musiikkia, tanssia. Ja kun sisään oli tul-
lut, ulos ei lähtenytkään ennen aamua. 
Eikä tapahtuman aikakaan täsmän-
nyt sen toisen linnan juhlien kanssa. 
Nämä kemut alkoivat yhteisellä palaveril-
la 5.12 klo 19 linnan porttien sisäpuolel-
la ja loppuivat yhteiseen palaveriin 6.12 
klo 07.00. Ja väliajan linnan portit olivat 
lukossa.’

Tapahtuma oli Kakola 2012. Varsinais-
Suomen Pelastuskoirien järjestämä pe-
lastuskoirien rakennusetsintäharjoitus 
Turun entisessä lääninvankilassa. Mie-
heni Seppo, koirani Ledi ja minä. Valmii-
na juhliin. 

Paikalla oli 110 enemmän ja vähem-
män etsintää harjoitellutta koirakkoa.  
Rotujen kirjo oli moninainen, ja myös x-
rotu, vanhalta nimeltään “sekarotuiset”, 
oli runsaslukuisesti edustettuna. Koirilla 
oli “pelastuskoira”-liivit päällä, ihmisillä 
heijasteliivit ja otsalamput, sillä vanki-
lasta oli katkaistu sähköt jo 2008.

Meidät oli jaettu kahdeksaantoista 
5-8 koirakon ryhmiin ennakkoon ilmoi-
tetun kokemuksen perusteella. Sep-
po oli eri ryhmässä koirattomana. Ko-
ko yön urhoollisesti piilossa usealle eri 
koiralle, maalimiehenä, eli ihmisenä jo-
ta koiran piti etsiä. Ja joka kerta löytyi. 
Kun oman ryhmämme kesken 
esittelimme itsemme, törmäsin ilokseni 
myös vanhaan (ei iältään) ystävääni, jo-
ka on asunut aikoinaan Hyökännummel-
la emmekä ole tavanneet kymmeneen 
vuoteen.

PeLastuskoirien etsintäharjoitus

Yön aikana oli neljät treenit vankilan 
eri osissa. Paikka vaihtui siis parin tunnin 
välein. Yöllä kello 01-02 oli tunnin ruo-
katauko. Treenin alussa koira vietiin sel-
liin odottamaan omaa vuoroaan ja pää-
tettiin harjoitusjärjestys. Jokainen koira 
treenattiin yksitellen ohjaajan toivomuk-
sia kuunnellen. Ledi treenattiin ryhmäm-
me neljäntenä koirana. Sitä ennen olin 
kahdelle koiralle maalimiehenä. Ensim-
mäisellä treeniosastollamme oli noin 20 
selliä ja sain vapaasti valita oman piiloni. 

eka treeni

Otin ekan treenin Ledille kolmella maali-
miehellä, muistilähdöllä. Ledi siis sai kat-
soa kun kolme maalimiestä lähti piiloi-
hin herkkumuona mukanaan, mutta vein 
koiran pois ennen kuin maalimiehet va-
litsivat sellinsä. Koira etsi ensimmäisen 
miehen, tuli kertomaan minulle vetämäl-
lä vyössäni roikkuvaa kangasta ja sitten 
juoksimme yhdessä maalimiehen luo, 
jolloin maalimies antoi herkkuruokaa Le-
dille. Kaikkien kolmen miehen löydyttyä 
vein koiran takaisin selliinsä ja palasin ta-
kaisin olemaan maalimiehenä muille. Yh-
den koiran treeni siis kesti 15–20 min. per 
osasto. Kun kaikki koirat oli treenattu, oli 
pissitauko ja sitten kohti uutta osastoa. 
Ledin treenit saivat arvosanan 8-. Alussa 
riitti motivaatio, hieman hermostunutta 
vinkunaa, kolmannella kierroksella koira 
tukeutui valeilmaisuihin (tuli kertomaan 
että löysi ihmisen hajun, vaikka ei ollut 
käynyt ihmisen luona ollenkaan). Sitten 
tarjosi jo kerran löydettyjä ja piilosta pois 
tulleita uudestaan minulle. Kello viiden 
treenissä koira oli jo aika väsynyt, mutta 
jaksoi kuitenkin loppuun asti. Rohkeus-
kin hieman petti, kun piti tarkistaa pari 
peräkkäistä selliä, joihin mentiin ohkaista 
lankkua pitkin.

Vankila kiehtoo omalla pahalla taval-
laan. Kerran olin piilossa 10 neliön huo-
neessa kellariosaston nurkassa, äänieris-
tettyjen ovien ja kalteriovien takana, huo-
neessa, jota ympäröi vielä toiset kalterit 
kahdesta suunnasta ja kalterin ulkopuo-
lelta seinästä tuli vesiputken pätkä. Tuli 
mieleen, että siellä on kylmäsuihkutet-
tu joitakin, jotka eivät olleet muistaneet 
kertoa heti ihan kaikkea kuulusteluissa. 
Istuin myös isossa pannuhuoneessa, siis 
Isossa, oli ihan hiljaista ja pimeää. Ajat-
telin jo että josko koira ei minua löydä-
kään. Oli NIIN hiljaista ja NIIN pimeää. 

Iloa tunsin kun nuuskutus ja tassujen ra-
hina läheni. Rupesi jo häilymään treenin 
ja tositapahtuman raja, mutta sain pie-
nen tunteen siitä miltä ehkä tuntuu olla 
oikeasti avun tarpeessa ja kuulla koiran 
lähestyvät äänet. Ja kun vielä näkee, et-
tä koiran päällä olevat liivit kertoo sen 
olevan pelastuskoira.

PiiLoPaikkana seLLi

Eräs piilopaikkani oli 3-4 neliön selli. Sen 
osaston sellit olivat soikiossa muodossa 
200-neliöisen huoneen keskellä. Jokai-
sessa ovessa oli pieni kurkistusluukku, 
tietenkin ulkopuolelta avattava. Käytä-
vät kiersivät sellien ja ulkoseinien välis-
sä. Ulkoseinissä oli ylhäällä ikkunat, mut-
ta niistä ei alle nelimetrinen pihalle näh-
nyt. Selleissä ei ollut mitään, vain seinät 
ja seinään kiinnitetty pieni pöytä. Ehkä 
oli ollut joskus patja, lattialla. Ehkä ei. 
Sänkyjen jälkiä en nähnyt. Niitä sellejä 
oli kolmisenkymmentä. Kirjoituksia, pii-
rustuksia ja lehdistä leikattuja naistenku-
via seinillä. Aamukampoja, päivämääriä, 
haistatuksia. Rakkautta ja kaipuuta. Use-
alla osastolla oli lukittuja sellejä, kalte-
riovilla. Niitä sellejä sai katsoa, mutta ei 
koskea. Niihin ei ollut kajottu sen jälkeen 
kun vanki oli poistettu. 

vaLkoisia kummituksia   
Joka paikka oli valkoisessa pölyssä, jot-
kut osastot pölyisempiä kuin toiset, mut-
ta valkoisia kaikki. Kun aamu viideltä al-
koi viimeinen harjoitus ja oli koko yön 
ollut kuulevinaan ääniä ja kuiskauksia, 
niin vaikea oli olla uskomatta kummituk-
siin kun katseli ympärillä olevia ryhmäläi-
siään. Niitä valkoisia kummituksia, kuin 
Kaspereita.

onneLLiset, LÖytyneet

Olimme varanneet mökin 20 km päästä 
linnasta, kotiin ei tarvinnut jaksaa ajaa. 
Mitäs jos olisimme joutuneet ratsiaan aa-
mu seitsemän ruuhkassa? Kaksi valko-
pölyistä ihmistä ja kuononpäätä myöten 
valkoisessa pölyssä oleva koira, enempi 
näyttivät kuolleen kuin elävän kirjoissa 
olevalta. Juu, juhlista tulossa, 12 tun-
tia juhlittu sadan muun ihmisen kanssa. 
Isossa Linnassa. Yli vuorokauden valvo-
neet. Keski-iän saavuttaneet. Onnelliset, 
löytyneet, väsyneinä haamuina.   
 
 

Riitta Nordgren

Riitta Nordgren harrastaa pelastuskoiratoimintaa, koiransa Ledin kanssa. Turun entisessä vankilassa, Ka-
kolassa, järjestettiin 5-6.12.2012 vaativa rakennusetsintäharjoitus, josta Riitta kertoo seuraavassa.

Pelastuskoira Ledi.
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OHKOLAN 
MAAMIES-
SEURA 
VUOKRAA
ruoka- ja kahviastiastoja 
arkeen ja juhlaan

Varaukset:  
Satu Latostenmaa 
p. 040 5818 605

Niin se on taas talvi parhaimmillaan. 
Lunta ja pakkasta on ollut mukavasti. Li-
sää lunta näkyy tulevan koko ajan, kun 
tätä kirjoitan. Maisemassa ei ole moitti-
mista. Riippuen tietysti keneltä kysytään. 
Teiden ja katujen aurauksista vastaavat 
ovat varmaan olleet helisemässä mo-
neen kertaan ja lunta on kyllä omakoti-
talojenkin pihoissa aika runsaasti riittä-
nyt aurattavaksi.

Aurattavaa on riittänyt tuolla koulun 
jäälläkin. Käy kyllä työstä tuo jään pitä-
minen luistelukuntoisena. Asiaa tietysti 
helpottaisi, jos nämä työt eivät kasautui-
si niin pienen porukan tehtäväksi. Tosin 
kyllähän tänä lukuvuonna on toimintaan 

Luistinrataterveisiä hyÖkännummeLta
saatu mukavasti uusia ihmisiä. Lisääkin 
mahtuisi, vaikka vain osallistumaan tä-
hän jäänhoitoon oman luokan vastuuvii-
kolla. Osallistua voi vaikka yhden päivän 
hoitovuoroon! Lauantai ja sunnuntai on 
jaettu useampaan vuoroon, joten ei tar-
vitse yhden tehdä kaikkea. 

Usein jää arkikiireiltä yhdessä tekemi-
nen vähemmälle. Tässä olisi siihen rat-
kaisu ja lähellä vielä: lähtekää viikonlop-
puna vaikka koko perheen voimin luis-
telemaan ja samalla hoitamaan jäänhoi-
tovuoro. 

Käynti jään laidalla katsomassa las-
ten iloa pelatessa ja luistellessa vahvis-
taa tunnetta, että toimintaa kannattaa 

ylläpitää. Tosiasia on, että jos ei olisi 
vapaaehtoista jäädytysrinkiä jäädyttä-
mässä jäätä, vapaaehtoisia luisteluko-
pin ovenavaajia, lumenluojia ja kopin 
lukkoon huolehtijoita jäisi tämä huvi to-
dennäköisesti lapsilta saamatta. 

Kunta maksaa vanhempaintoimikun-
nalle tästä jäänhoidosta ja sillä rahalla 
järjestämme sitten kivaa lapsille. Esi-
merkkeinä avustusta retkiin, bussikul-
jetuksiin, hymypatsaisiin, stipendeihin 
jne. 

Mukavia talvipäiviä toivotellen 
Kirsi Malmi, 
vanhempaintk@luukku.com

Pastori Jussilainen – näytelmä esitettiin 
Ohkolan nuorisoseuratalolla nyt kolman-
nen kerran talon 100-vuotisen historian 
aikana. Ohjaajana toimi konkari Laura 
Butler.

Tapahtumat sijoittuvat savolaiseen 
kirkonkylään 1800-luvun lopulla. Nais-
asia- ja kansanopistoaatteet tekevät tu-
loa kylään. Nämä uuden aatteet eivät 
kuitenkaan saa pastoria innostumaan. 
Kun pastorin anoppi yllättäen saapuu 
vierailulle, edessä on todellinen tahtojen 
taistelu. Anoppi laittaa pappilassa paikat 
uuteen uskoon, ja näin muuttuvat myös 
pastorin vanhoilliset ja edistyksenvastai-
set käsitykset. 

Teksti: Saila Smith

Pastori jussiLainen – näyteLmä

Ensimmäisellä harjoituskerralla mi-
nua jännitti, että sovinko näytelmään 
ja Lauran ajatuksiin mukaan. Laura on 
minulle ensimmäinen ohjaaja, joka on 
antanut näin paljon tuoda omaa tulkin-
taani esille omassa roolissani. Harjoi-
tuksissa uppouduttiin 1800-luvun lopun 
tunnelmaan, sekä syvälle roolien sisim-
pään.

Ensi-iltaa vietettiin tasan sata vuot-
ta edellisestä esityksestä, jolloin myös 
nuorisoseuratalomme vihittiin käyttöön. 
Pääosan esittäjällä oli kova flunssa ja 
jännitimme äänen riittämistä. Esitys su-
jui ilman kommelluksia ja yleisölläkin oli 
hauskaa. Valitettavasti seuraavaksi päi-

väksi sovittu esitys jouduttiin perumaan 
äänen häviämisen takia. Erään esityk-
sen aikana rouva nimismies hyppäsi esi-
tyksen aikana parin replasivun yli ja sai 
muihin näyttelijöihin vipinää. Improvi-
saatio on tärkeä taito myös harrastaja-
teatterissa.

Pastori Jussilaisen hautajaisia eli ka-
ronkkaa juhlittiin näyttelijöiden ja avus-
tajien kesken Kortiston tilalla. Savusau-
na puhdisti sielun, infrapunasauna läm-
mitti selän, hyvä ruoka täytti masut ja 
karaoke kirkasti kurkut! Kiitokset kaikille 
näytelmään osallistuneille, erityiskiitok-
set näyttelijöille ja Lauralle!

Maamiesseuran astiat olivat esillä häämessuilla 3.2.2013. Kuvaaja Jussi Hynninen
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ohkoLan seurojen yhteystietoja 2013
Ohkolan Nuorisoseura ry
pj. Essi Malmberg, p.044 509 4485, jäsenet, Susan Alho, Tai-
ja Eerola, Tanja Lundsten,  Seija-Liisa Peltoranta, Tuuli Naa-
lisvaara, Päivi Koponen, Kati Teirioja, Pentti Valkonen. Varajä-
senet  Timo Antikainen, Helena Partanen, Hilppa Johansson. 
Talonhoitaja Hannu Loukimo p. 040 766 4539, seuratalo@
ohkolannuorisoseura.fi.

Ohkolan Kylätoimikunta, 
Yhteyshenkilö Eija Hynninen p. 050-5939683

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.maenpaa@
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. Luístelukentän jäädytys Jyrki Aronen, jyrki.aronen@
tuusula.fi p. 0400-514795. Salivuorot, sähly, Ohkola-hölkkä 
Vesa Pirjola p. 040-3145429. Yleismies Jant...Olli Pahkamäki 
olli.pahkamaki@pp.inet.fi p. 040-5520609  Ohkolan OKAlle 
on avattu omat facebook - sivut, käykää tutustumassa!  

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
pj.Eeva Patronen p. 050 372 2259, vpj Tapani Rautasuo, sih-
teeri Raija Hannula, Elma Ahtiainen, Ritva Koskinen, Satu La-
tostenmaa, Heikki Poranen, Salme Poranen, Eila Pyyppönen, 
Hilkka Rautasuo, Aino Ruotsalainen, Kaija Tapper

Ohkolan Metsästysseura ry
pj. Seppo Lepola puh. 040 5537528, seppo.lepola@pp.inet.fi, 
sihteeri Jouni Allonen puh. 040 719 8922, jouni.allonen@
gmail.com

Ohkolan VPK
puheenjohtaja  Jorma Friman p. 040 5829246, 
sihteeri Arja Alanko p. 044 0188688

Ohkolan palokuntayhdistys
puheenjohtaja  Juha Halme p. 0400 710353,  
sihteeri Arja Alanko p. 044 0188688     

Ohkolan martat
pj.  Sirkka Valkonen, sihteeri  Ritva Tervonen,  
ohkolan.martat@hotmail.fi

Hyökännummen asukasyhdistys
pj. Antton Hägglund p. 040 526 6462, varapj. Eija Liljavirta, 
sihteeri ja rahastonhoitaja Kirsi Lindgren, Pia Keijonen, Jussi 
Luhtamäki, Jarmo Sorsa

ideoita tähderuokiin!

Tähteistä syntyy monenlaisia herkkuja  
– mielikuvitus käyttöön!
Tähteeksi jääneet perunat  kasvispihveihin tai pyttipan-
nuun, perunasoseesta rieskoja, pastasta lisuke munak-
kaaseen, riisistä vokkiruokaa, puurontähteistä sämpy-
löitä, maidosta tai kermasta pannukakkua, juustonkan-
nikat pastan joukkoon. Pullanviipaleista köyhiä ritarei-
ta, kuivasta leivästä krutonkeja, hedelmistä ja marjois-
ta pirtelöä.

Ohjeita löytyy lisää Martan keittokirjasta  
www.martat.fi

martan vinkit

kiinnostaako kierrätys?

TUO TULLESSAS  -  VIE MENNESSÄS !

Ohkolan Martat suunnittelee jo nyt syyspuolelle vuotta 
vaihtotoria, jonne voisi tuoda itselle tarpeettomiksi jää-
neitä, mutta muuten käyttökelpoisia tavaroita ja josta voi-
si ottaa mukaansa  tarpeelliseksi havaitsemaansa. 
Kysymys ei ole kirpputorista, koska rahaa ei käytettäisi. 
Jäljelle jääneet tavarat toimitettaisiin
lahjoituksena eteenpäin.

Tavaroiden tulisi olla ehjiä, puhtaita, toimintakuntoisia ja 
helposti kannettavia – ei esim. isoja kodinkoneita. 

Ottaisimme mielellämme mukaan suunnitteluun ja toteu-
tukseen lisävoimia. Jos mielenkiinnon hitunen heräsi, niin 
lisätietoja antaa

Ohkolan Martat / Arja Alanko p. 044 0188688, 
ohkolan.martat@hotmail.fi
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MÄNTSÄLÄN KASTELLI 
Keskuskatu 4
Tapio Rantanen 040 7672 942
tapio.rantanen@kastelli.fi

TUTUSTU TARKEMMIN

www.kastelli.
fi

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
– alusasuja – naisten vaatteet –
FRIENDTEX – pyydä kuvasto –

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

www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

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

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

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

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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- vaihtolavoja
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SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
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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

VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v

AMJ Lainio Oy
-  soratoimitukset
-  vaihtolavoja
-  maansiirtokuljetukset

puh.  0400 607439 / Arto
 0400 997 559 / Marko
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä
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KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

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


