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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.

kesäinen tervehdys  
vaPaa-aikaPaLveLuista 
Vapaa-aika tarkoittaa wikipedian mukaan ansiotyön, opiskelun tai muun toimen ulkopuolista, etenkin rentoutumiseen ja vir-
kistäytymiseen käytettävissä olevaa aikaa. Samaisen lähteen mukaan vapaa-aikaa käytetään harrastuksiin ja sosiaalisiin kon-
takteihin sekä -tapahtumiin. Vapaa-aikapalvelut sen sijaan tarkoittavat tässä kohtaa kunnan tarjoamia mahdollisuuksia tarjota 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa turvalliset vapaa-ajanviettopaikat, asiakaslähtöiset palvelut nuoriso-, liikunta-, ja kult-
tuurisektorilla kuntalaisille.

Mihin Sinä käytät vapaa-aikaasi tänä kesänä? Nautitko kotiterassillasi perheen yhteisestä ajasta, käytkö kesäriennoissa ystä-
vien kanssa tai virkistytkö vierailemalla ulkomailla.  Hyvän vapaa-ajan tunnuspiirteisiin kuuluu se, että tuo aika on stressitöntä 
ja iloa tuottavaa. Vapaa-aikapalvelut keräävät asiakaspalautetta ja kunnan kotisivuilla löytyy linkki, jonka kautta kyselyyn voi 
käydä vastaamassa kesäkuun loppuun saakka. Toivomme pystyvämme vastaamaan palautteen mukanaan tuomiin kehityshaas-
teisiin huolimatta, että meillä on ankeuttajana erittäin tiukka budjetti myös ensi vuodelle. Toimintojen suunnittelussa pyrimme 
iloa tuottavaan näkyyn.

Suuri ilomme ja mahdollisuutemme on, että saamme tehdä yhteistyötä erittäin energisten kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. Ohkola-Hyökännummen alue on varsinainen energiapakkaus!  Talkoohenki ja yhteisöllisyys ovat suuri voimavara. 

Vapaa-aikapalvelut jalkautuvat kesällä ulos. Lasten leirit, uimakoulut, etsivä nuorisotyö ja lomastartit toteutetaan toivottavasti 
suotuisassa säässä. Kirjastossa sen sijaan pysytään sisällä säällä kuin säällä. Napataan sieltä siis lomalukemista tai vietetään 
mahdollista sadepäivää mukavan lukuelämyksen parissa.

Itse aion nauttia aamukahvit kotiterassilla ja nauttia mitään tekemättömyydestä muutaman lomapäivän verran. Leppoisia 
hengähdyshetkiä!

Anne Kihlman
vapaa-aikapäällikkö
Mäntsälän kunta

PS. Käykää antamassa palautetta ja kertomassa toiveitanne Mäntsälän kunnan vapaa-aikapalveluista tyytyväisyyskyselyssä ke-
säkuun loppuun mennessä www.mantsala.fi /ajankohtaista (22.4.2014)
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Varma kesän merkki on, kun Öljymä-
ki alkaa heräillä talviunestaan Ohkolan 
Teatterin näyttelijöiden rientäessä mä-
elle ilta toisensa jälkeen. Tänä kesänä 
Öljymäellä nähdään muutaman vuo-
den tauon jälkeen jälleen koko perheen 
teatteria kun Fedja-setä, Kissa ja Koira 
muuttavat Ohkolaan. Lämpöä koleassa 
toukokuun illassa saadaan vuoroin kah-
vitermarista, vuoroin toppahousuista ja 
porukkaa yhdistävistä lämmittelyharjoi-
tuksista. Mielen lämmittää kuitenkin jo-
ka kerta Fedja-Sedän valloittava teksti 
(Eduard Uspenski 1974) ja tarina sekä 
hulvattomat roolihahmot. Esityksen pa-
rissa viihtyvät taatusti niin lapset kuin 
aikuiset.

Ohjauksesta ja tekstin sovituksesta 
Öljymäelle vastaa Samuli Reunanen, 
joka ohjasi Öljymäelle edellisen kerran 
v. 2009 suuren suosion saavuttaneen 
"Täällä Pohjantähden alla", joka sai 
runsaasti huomiota valtakunnallisellakin 
tasolla voitettuaan yleisöpalkinnon Työ-
väen Näyttämöpäivillä Mikkelissä. Puku-
suunnittelusta ja puvustuksesta vastaa 
Kaisa Rasila sekä lavastuksesta Samuli 
Halla. 

Fedja-Sedän ensi-ilta on 2.7. ja esi-
tykset jatkuvat 15.8. saakka. Esitysajat 
ja lisätiedot löydät julisteesta tämän 
lehden takasivulta. Fedja-Sedän roolis-
sa nähdään Joel Vataja, joka oli viime 
kesänä Öljymäellä mukana ensimmäis-
tä kertaa ja muistetaan mm. Meksikon 
Pikajunan rosvona ja Lasse Mårtensso-
nin roolista. Joelilla on takanaan vah-
va muusikkotausta ja hän on mukana 
usemmassakin bändissä. Kissa Matros-
kinin roolissa nähdään Tanja Lundsten 
ja Musti-koirana Kimmo Virtanen. Muis-
sa rooleissa nähdään Eira Andersson, 
Hilppa Johansson, Antti Johansson, Ari 
Lehto, Saila Smith, Terhi Toivonen, An-

huisin hauska kesä  
Fedjan matkassa ÖLjymäeLLä

na Tapper, Pauliina Paakkinen-Virtanen 
ja Sanna Laine.

Sanna Laine on tänä vuonna ensi 
kertaa mukana Ohkolan teatterissa ja 
näytellyt aiemmin mm. Järvenpään Te-
atterissa. Sanna on asunut Ohkolassa 
muutaman vuoden ja suunnitellut ha-
kua mukaan Ohkolan Teatteriin jo pi-
dempään. Sannaa viehättää sen, et-
tä kesän roolissa pääsee kokeilemaan 
erilaisia tunnetiloja. "Näyttää siltä, et-
tä hahmosta tulee melko mielenkiintoi-
nen", tuumaa Sanna.

Näytelmän esitysajat löytyvät tämän 
lehden takakannesta.

Nähdään kesällä Öljymäellä!

Pauliina Paakkinen- Virtanen

Hoidamme alueurakassa kuolleet puut ja turhat tu-
kirakenteet pois. Leikkaamme myös juurivesat pois 
sekä alaoksat.  Valitettavasti meillä hoitourakan 
puolella viherhoito on hyvin simppeliä eikä sopimuk-
seen kuulu uusien puiden istuttaminen. Laajemmat 
istutukset vaatisivat  lisärahaa. 

Jan Berghäll

Fedja-setä, kissa ja koira musisoivat.

eLy-keskuksen 
terveiset kyLätien 
istutusten hoidosta

Tuttuun tapaan Öljymäen ke-
säteatterissa tarvitaan kesän 
aikana talkoolaisia monenlai-
siin tehtäviin kahviossa, lipun-
myynnissä ja järjestyksenval-
vonnassa. Tehtävistä kiinnos-
tuneet voivat olla yhteydessä 
talonhoitajaan, puh. 040 766 
4539 tai seuratalo@ohkolan-
nuorisoseura.fi
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Kari Suurosen muutettua perheineen Ohko-
laan sai Nuorisoseura hänestä hyvän ja 
uskollisen näyttelijän. Näyttämöllä Kari 
oli ensimmäisen kerran makkarames-
tarina Thorbjörn Egnerin ”Kolmessa 
iloisessa rosvossa” vuonna 1988. 
Sen jälkeen Karia nähtiin näyttä-
möllä useasti, niin seuratalolla 
kuin Öljymäelläkin. Karilla oli 
monia mieluisia rooleja. Niistä 
hän mainitsi mm. Helismaan 
”Suutarin tyttären pihalla” 
-näytelmässä asioitsija Rämä-
sen roolin. Karille luovutettiin 
Seinäjoella harrastajateatte-
reiden ”Oskari” miespääosasta 
Tsehovin näytelmässä ”Kosinta”.  
Väinö Linnan ”Täällä pohjan täh-
den alla” -näytelmässä  Kari esit-
ti torppari Antton Laurilaa. Tämän 
näytelmän ansiosta seuramme sai val-
takunnallista arvostusta.  

Kari näytteli vielä viime kesänä Öljymä-
ellä Kirsti Mannisen kirjoittamassa näytelmässä 

”Aurinko laskee länteen”. Hänellä oli siinä 
useampi rooli, joista mieleen jäi hä-

nen laulamansa ”Kaksi vanhaa tuk-
kijätkää”. Kari harrasti useam-

man vuoden ajan myös laula-
mista. Viime kesän esitysten 
jälkeen Kari valitettavasti 
sairastui vakavasti. Talven 
myötä voimat vähenivät ja 
hän nukkui pois. 

Näyttelijänä Kari oli 
laaja-alainen. Kaikki roolit 
olivat hänelle yhtä tärkei-
tä, niin pienet kuin suu-
retkin, olivatpa ne sitten 

lasten tai aikuisten näy-
telmissä. Kari muistetaan 

myös auttavana ja toiset 
huomioon ottavana näytteli-

jänä. Uudet harrastajat, sekä 
lapset että aikuiset, kokivat hä-

net erityisen lämpimänä ja kannus-
tavana ihmisenä. Nuorisoseura muis-

taa Karia kiitollisuudella.

ohkoLan nuorisoseuran näytteLijä 
kari suuronen on Poissa

Seija-Liisa Peltoranta ja Olli Hannula

Seuratalolle kokoontui pieni mutta in-
nokas porukka tutustumaan pääsiäis-
munien maalaamisen maailmaan Sa-
tu Latvaniemen ohjauksessa. Hän oli 
tuonut mukanaan valtavan valikoiman 
erilaisia maalaamiaan pääsiäismunia, 
joista saimme ideoita tulevaan työhön. 
Aluksi tyhjän kananmunan pintaan teh-
tiin kuumalla mehiläisvahan ja parafii-
nin seoksella kuvioita, sitten kuori pyö-
riteltiin väriliuoksessa. Tämä toistettiin 
muutamia kertoja, kunnes munankuori 
oli saanut toivotun värin. Lopuksi vaha 
sulatettiin munan pinnalta kynttilän lie-
kin lämmössä. Värjäysten välissä lisät-
tyjen vahakerrosten alta paljastui eri-
värisiä kuvioita. Lopputulos olikin aina 
tekijälleen yllätys.

Satu kertoi opettaneensa tekniikkaa 
monenlaisille ryhmille, sillä se sopii kai-
kille lapsista aikuisiin. Perusteet saikin 
haltuun melko nopeasti, mutta Sadun 

PaLmusunnuntain tyÖPajassa taiteiLtiin 
PersoonaLLisia Pääsiäismunia

Teksti Tuuli Naalisvaara, Kuva Arto Latvaniemi

koristelemat pääsiäismunat olivat kyl-
lä osoitus vuosien harjoittelusta. Kuten 
Satu alkuun varoitteli, jää tähän harras-

tukseen helposti koukkuun. Suunnitte-
limmekin tapahtumalle jatkoa jälleen 
ensi kevääksi. 



5

harrasta kotikyLäLLä
KESÄN 2014 UIMAKOULU 5 VUOT-
TA TÄYTTÄNEILLE Alkeisuimakoulu 
Keravanjärvellä 23.6. - 4.7. arkipäivisin 
10 kertaa klo 12.30 - 13.15 Mäntsälän 
kunnan rannassa. Tavoitteena on ve-
teen totuttautuminen ja 5 - 10 m ui-
mataito. 20 e, laskutetaan. Uimakoulun 
ryhmäkoko 15 lasta. lmoittautumiset 
vain puhelimitse liikuntapalvelut, puh. 
040 3145 395 (Harri Bister) tai puh. 
040 3145 283 (Tiina Airio)

KESÄN 2014 LIIKUNNALLINEN  
LOMASTARTTI 7-13-VUOTIAIL-
LE Lomastartti on sisällöltään mo-
nipuolinen, erilaisia pelejä, leikke-
jä, hyppyjä, heittoja ja juoksuja si-
sältävä puolitoistatuntinen. Osallis-
tujia otetaan max 20/startti. Ryh-
mäkoko vähintään 7 lasta. 10 e 

maksu suoritetaan ensimmäisellä ker-
ralla käteismaksuna. 2.6.–6.6. klo 
14-15.30 Paikka: Arola / Jokelanseu-
dun kenttä. 9.6.–13.6. klo 9.30-11 
Hyökännummi / koulun kenttä, klo 12-
13.30 Hirvihaara / urheilukenttä. Ilmoit-
tautumiset vain puhelimitse 30.5.2014 
mennessä. Liikuntapalvelut puh. 040 
3145 387 (Timo Ruuhijärvi) tai puh. 
040 3145 283 (Tiina Airio)

ohkoLan oka
ma 9.6 ja ma 11.8 klo 18 yleisur-
heilua ja maastojuoksua Ohkolan 
koululla  
ma 25.8 klo 18 yleisurheilun OKAn 
mestaruuskisat Ohkolan koululla  
ma 22.9 klo 18 maastojuoksun 
OKAn mestaruuskisat Ohkolan kou-
lulla. Palkinnot mestaruuskisoista jae-
taan heti kilpailujen päätyttyä.                                    
ma 18.8 klo 18 Aikuisten YU-kisat 
Ohkolan koululla (kyläottelu Ohkola-
Hyökännummi-Arola)
JALKAPALLOA HYÖKÄNNUMMELLA 
Ohkolan sairaalan puiston nurmikentäl-
lä tiistaisin 20.5 alkaen kesäkuun lop-
puun asti sekä elokuussa 5.8 alkaen ja 
päättyen 26.8. Alle kouluikäiset (myös 
syksyllä koulun aloittavat) pelaa klo 18-
19 ja kouluikäiset 19-20.
ke 27.8 Mäntsälän urheilijoiden järjes-
tämät Mäntsälä-rastit Keravanjärvel-
lä Kivilammensuon maastossa. Lähtö ja 
maali Järvenpään kaupungin uimaran-
nan parkkipaikalla. Klo 17-18 opastusta 
suunnistuksen saloihin OKA:n vetämä-
nä ja klo 18 jälkeen lähtö suunnistusrei-
teille (Radat: 5-6 km, 3-4 km ja 1-2 km. 
Vaativuus kasvaa matkan pidetessä.)
TERVETULOA MUKAAN LIIKKU-

MAAN, lisätietoa: www.mantsalanur-
heilijat.fi/kylaseurat/oka/ sekä faceboo-
kista OKAn sivuilta!

ohkoLan nuorisoseura
Pe 15.8 klo 18.00 Ohkolan avoimet 
Mölkkymestaruuskisat Nuorisoseu-
ratalon pihalla. Sarjat: miehet, naiset 
ja lapset. Tervetuloa pelaamaan uudet 
haastajat ja vanhat konkarit. Taidolla 
pärjää ja tuurillakin on moni menestynyt.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Ke 13.8.2014 Kesäretki ’’Täällä asui 
presidentti’’, Tamminiemeen ja Hvitträs-
kiin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ee-
va Patronen p. 050 372 2259 tai Raija 
Hannula p. 044 275 2241

sePänmäen museo
Sepänmäen museo on mukava koko 
perheen retkikohde naapurikylässä Hir-
vihaarassa. Museoalueella on seuraavat 
teemapäivät kesällä.
Su 8.6 Sepän Soitto klo 10-16
Su 29.6 Käsityönäytöksiä klo 12-15
Su 13.7 Pitopöytä klo 12-14
Su 10.8 Maalaismarkkinat
Lisätietoja www.mantsala.fi

ohkoLa-hÖLkkä
Järjestyksessään 12. Ohkola-hölkkä juostaan 
su 27.7.2014 klo 12 alkaen. 

Matkat ja sarjat: 10,5 km M/N Yleinen, M/N-50v. 4,2 km 
P/T17 ja kuntosarja. Osanottomaksut ja ilmoittautuminen: 
Os.maksu 10 e, P/T17 6 e. Maksu paikan päällä käteisel-
lä. Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään klo 11.40.

Kilpailukeskus on Ohkolan koululla Ohkolantie 391. Reitti 
sama kuin aiempina vuosina.

Kaikkien hölkkään osallistuneiden kesken arvotaan Ke-
sportin 100 euron lahjakortti.

Tervetuloa testaamaan oma kuntosi ja nauttimaan juok-
semisesta hyvässä seurassa!

oikaisu nuorisoseurataLon 
remonttiLaskeLmaan

Edellisessä numerossa oli juttu seuratalon remontista, jos-
sa oli hankkeen kustannukset ja tuotot. Valitettavasti koh-
dasta rahalahjoitukset hankkeen aikana oli pudonnut yksi 
kolmonen pois. Rahalahjoitukset remonttiin olivat 3360 e, 
eikä 360 e kuten sivulla 7 virheellisesti oli.

kiLPaiLu on kovaa  
kirjaPainoaLaLLa

Pitkäaikainen hyvä yhteistyö Satakunnanpainotuotteen ja 
Ohkolan Kyläsanomien välillä päättyi kevättalvella, kun 
Satakunnan Painotuote hakeutui konkurssiin. Toimitus-
johtaja Juhani Seppälä hoiti asian kannaltamme vastuul-
lisesti  ja neuvotteli vuoden 2014 ajaksi samansisältöisen 
sopimuksen Euraprint Oy:n kanssa, kun miten asiat oli so-
vittu heidän kanssaan. Mikä parasta taiton Tarja Välimäki 
sai työpaikan Valtaväylä-lehdestä, joka tekee taittotyötä 
Euraprintille. Näin yhteistyömme jatkuu osin tuttujen hen-
kilöiden kanssa.

Ohkolan kyläsanomat kiittää pitkäaikaisesta saumatto-
masta yhteistyöstä.

kiinnostaako  
vaLokuvaus?
Osallistu valokuvauskilpailuun  
”Minun maisemani Uudellamaalla”.
Lisätietoja http://uudenmaanliitto.fi/
uudenmaan_liitto/uutishuone/valokuvakilpailu
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Hyökännummen ja Ohkolan kouluilla 
on pitkät perinteet ystävyyskoulutoi-
minnasta ja retkiä Viron Hallisteen on 
tehty vuosien varrella useita. Viime ke-
väänä hyökännummelaiset saivat naut-
tia helteisistä päivistä Virossa ja touko-
kuun alussa oli vastavierailun vuoro. Pe-
riaatteena on ollut, että Viron matkalle 
lähtijät toimivat virolaisten isäntäper-
heenä majoittaen lapsia kolmen päivän 
vierailun ajan. Hyökännummen koulus-
sa toimii aktiivisesti Viro-kerho, joka oli 
valmistautunut huolellisesti vierailuun 
opiskelemalla kieltä ja suunnittelemal-
la ohjelmaa vierailun ajaksi. Kerholaiset 
osallistuivat haastatteluin myös lehtiju-
tun tekoon ja kertovat kokemuksiaan 
isäntäperheenä olosta ja antavat lopuk-
si vinkkejä vastaisuuden varalle.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla 
vietettiin tiiviit, mutta varmasti hyvin 
mieleenpainuvat päivät vieraiden kans-
sa Hyökännummella. Vieraat osallistui-
vat koulupäivinä opetukseen koululla ja 
kahdesta illasta toiselle järjestivät isän-
täperheet ohjelmaa ja toisena iltana oli 
koulun järjestämä retki Espoon Huima-
laan, jonne myös osa isäntäperheiden 
vanhemmista lähti kimppakyydein kul-
jettajiksi. Vierailla oli myös runsaasti oh-
jelmaa esitettävänään mm.erilaisia kan-
santansseja ja näytelmä. 

kevätvieraita haLListesta

Tekstin Hyökännummen koulun Viro- kerholaisten haastatteluista koonnut Pauliina Paakkinen-Virtanen, kuva Vesa Lehmonen

Virolaislapset olivat iältään 3-7.luok-
kalaisia ja englanninkielentaito oli hyvin 
vaihtelevaa. Osassa perheistä päästiin 
vaihtamaan sujuvastikin kuulumisia, 
osassa kommunikaatio sujui mm. goog-
len käännösohjelman avulla. Huima-
la oli mieluinen kohde monelle lapsel-
le, mutta kun Viro-kerholaisilta kysel-
tiin mieleenpainuvimpia hetkiä, toistui 
monen vastauksessa myös bussimatka 
Ahvenlammen leirikeskukseen ja siellä 
vietetty päivä yhdessä mm. kullanhuuh-
donnan merkeissä.  Isäntäperheiden 
lapset ottivat reippaasti haltuun roolin-
sa, puhuivat hienosti englantia ja jär-
jestivät myös yhdessä keskenään kivaa 
ohjelmaa tervetuliaisillaksi mm. suomi- 
viro jalkapallo- ottelun sekä mukavaa 
vapaa-ajan viettoa kauniissa kevätillas-
sa tramppahyppelyn ym. merkeissä. Mi-
käli yhteistä kieltä ei aina löytynyt, ker-
toivat lapset selvinneensä hyvin myös 
elekielen avulla. Osalle lapsista yhtei-
sen kielen puuttuminen tuli kuitenkin 
yllätyksenä ja niinpä he kannustavatkin 
isäntäperheeksi aikovia opettelemaan 
hiukan viroa tai ainakin varautumaan 
siihen, etteivät vieraat välttämättä osaa 
englantia.

Kansainvälistä tunnelmaa siis Hyö-
kännummella, hienoja kohtaamisia ja 
muistoja.  Ehkäpä myös pidempään säi-

lyviä yhteyksiä, sillä yhteystietoja vaih-
dettiin ja haikeus hiipi mieleen vieraita 
hyvästellessä. Suunnitteilla on jo vierai-
lu Hallisten suuntaan ensi lukuvuodelle. 
Yhteisesti hyökännummen lapset tote-
sivat vieraiden kanssa olleen hauskaa.

Tunnelman luomisesta ja järjestelyis-
tä kolmepäiväisen vierailun aikana an-
saitsevat suuret kiitokset Sinikka Kuu-
siluoma-Lehmonen ja Vesa Lehmonen, 
Hyökännummen koulun opet ja oppi-
laat sekä kaikki isäntäperheinä toimi-
neet perheet Hyökännummella! 

Tässä muutamia lasten  
antamia vinkkejä tuleville 
isäntäperheille:

”Reilusti mukaan vaan, ei tarvii 
ujostella ”

”Kannattaa opiskella Viroa tai lai-
nata sanakirja”

”Ottakaa rennosti ja näyttäkää 
käsillä juttuja, jos ei ymmärrä ”

” Olkaa omat itsenne ja valmis-
tautukaa hyvin”

”Kannattaa ostaa jotkut lahjat ja 
pitää hauskaa vieraiden kanssa”
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Teksti ja kuvat Niina Mansikkasalo

Keravanjärven levähdysalueella on ollut 
kioski yhtä kauan kuin Hyvinkää-Hanko 
tiekin eli 35 v.

Viimeiset 25 vuotta Kera-Grilli on ol-
lut perheyritys ja toimintaa on pyörittä-
nyt Raija Suni-Larjama, nykyisin tyttä-
rensä Niina Mansikkasalon kanssa. Kios-
ki työllistää oman väen lisäksi yhden ko-
koaikaisen lisäksi noin 2-3 sesonki- ja 
keikkatyöntekijää, etusijalla hakijoista 
on aina kylän omat nuoret.

 Kesä on sesonkiaikaa niin kuin mo-
nissa muissakin ruoka-alan yrityksissä 

oman kyLän kioski kera-GriLLi 25 v

ja talvella on hiljaisempaa. Asiakkaam-
me ovat lähinnä ohikulkijat joista suurin 
osa työmiehiä. Olemme rahtirasti ja le-
vähdysalueelle on helppo ajaa isollakin 
rekalla sekä Mäntsälän että Hyvinkään 
suunnasta tultaessa. Olemme "perintei-
nen" nakkikioski jonka huomioimme toi-
minnassamme.

Jäätelökesä terveisin,  
Niina Mansikkasalo

Kuva ja teksti Auli Teppinen

Kylässämme asuu menestyviä hiih-
tosuunnistajia. Seppo Mäkinen voitti 
helmikuussa Virossa hiihtosuunnis-
tuksen  maailmanmestaruus-kisoissa 
M50 sarjan mestaruuden keskimat-
kalla.

Hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut 
hiihdettiin maaliskuun lopussa Sodan-
kylän lumilla Kommattivaarassa.  Oh-
kolalaisittain kotiin tuomisina oli kolme 
kultamitalia. Siiri Saalo avasi mitalitilin 
ensimmäisenä kisapäivänä voittamal-
la Suomen mestaruuden  D14-sarjan 
sprintissä.

H50-sarjassa suunnistanut Seppo 
Mäkinen otti suvereenisesti SM-kultaa 
sekä keskimatkalla että erikoispitkällä 
matkalla.

Onnittelut loistavista 
suorituksista!

 
 

siiri ja sePPo – aika veijareita

Ohkolan levähdysalueella on ollut kioski yhtä kauan kuin Hyvinkää-Hankotiekin, eli 35 v.
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Asukasyhdistys järjesti ”Puistoalueet 
Hyökännummella” – teemaillan kerhota-
lolla 12.3. Ennen illan alkua yhdistys piti 
sääntömääräisen kevät kokouksen. Tee-
mailtaan oli kutsuttu vierailijoiksi kunnan 
puutarhuri Jukka Hanhinen ja katupääl-
likkö Asko Määttänen. Teema kiinnosti 
asukkaita, joita illassa oli runsaasti.

tiestÖn rakentaminen  
ja Parantaminen  
2014 ja 2015

Asko Määttänen kiitti asukasyhdistys-
tä aktiivisesta toiminnasta. Hän kertoi 
tulevista, toteutuvista hankkeista Hyö-
kännummella. Tämän vuoden aikana 
Nummelantielle rakennetaan ajotien ja 
pyörätien väliseen ojaan sadevesiputki-
tus, minkä jälkeen päälle tulee hoidet-
tava nurmipinta. Tien- varren kiinteistö-
jen sadevesiputkitukset liitetään tuolloin 
sadevesijärjestelmään. Hyökännummen 
teiden routavaurioita paikataan ja Kau-
nistonrinne saa Ab-päällysteen. Led-va-
laistus rakennetaan Rajalan asuinalueel-
le ja Poutalankujalle tulee 3-4 uutta va-
laisinta.

Tasalantien loppupää muutetaan joko 
kaavamuutoksella kevyenliikenteenväy-
läksi tai voidaan sulkea teknisenlauta-
kunnan päätöksellä moottoriajoneuvolii-
kenteeltä. Tämän jälkeen Roinilantie ja 
Jyväläntien yksityistietä ja Tasalantietä ei 
voi käyttää läpiajoväylänä.

Vuodelle 2015 on Taruman uuden 
asuinalueen tiestöön varattu määrära-
ha, mutta tiestön rakentamisen käynnis-

”PuistoaLueet hyÖkännummeLLa”
Teksti Eija Liljavirta ja Kuvat Tino Liljavirta

tyminen ko. vuodelle on vielä epävarma. 
Nummelantien loppupää (rakenneker-
rokset ja päällyste) rakennetaan yhteis-
työssä Mäntsälän Veden kanssa. Tulevai-
suudessa Nummelantie tulee jatkumaan 
Pyydyskorventien yli uudelle Taruman 
asuinalueelle. 

hyÖkännumemen 
viheraLueet,  

Puusto ja hoidot

Mäntsälän kunnan puutarhuri Jukka 
Hanhinen kertoi, että 2014 toteutetaan 

Iitanpuiston istutus- ja vihersuunni-
telma, mikä on viivästynyt putkitusten 
vuoksi. Muut hoidettavat alueet ovat 
Veikonpolun leikkipuisto, Hyökännum-
men koulu ja alueen päiväkodit. Kerran 
kesässä puistopuolelta katsastetaan ne 
rakentamattomat puistoalueet, joihin 
pääsee. Veikonpolun leikkipuiston valot 
ovat reistailleet ja asiasta on ilmoitettu 
sähkölaitokselle.

Mäntsälän kunta suunnittelee hank-
kivansa Roinilantien ja ”Smurffikylän” 
välisen peltoalueen. Jutun tullessa leh-
teen, on hankinta nähtävästi jo toteutu-
nut. Jukka Hanhisella ja Asko Määttäsellä 
ei ollut teemaillassa tietoa, mitä alueelle 
tulee.

Puiden kaatamisen hoitaa maanomis-
taja. Ota yhteys omistajaan, jos olet 
huolissasi esim. kirjanpainajatoukan tu-
hoamasta kuusesta tai muusta huono 
kuntoisesta tai vaarallisesta puusta. Il-
man raivauslupaa puita ei saa kaataa. 
Yhteydenotto kannattaa aloittaa kunnas-
ta, sillä alueella on puistoalueiksi varat-
tuja kaistaleita. Vain halkaisijaltaan alla 
10 cm kokoiset pienet puunalut saa siis-
tiä pois talonsa läheisyydestä. Hyökän-
nummen alueen puistometsät on käyty 
läpi noin 5-6 vuotta sitten. Uutta katsel-
musta ei ole suunnitteilla.

Hyökännummen asemakaava-alueella 
on viherpuistoksi merkittyjä alueita, mut-
ta suunnitelmia niiden kunnostamisesta 
ei ole. Asukasyhdistys voi olla aloitteen-
tekijänä. Esimerkiksi Tasalantien ja Num-

Asukasyhdistyksen vastuunkantajia potretissa; Pia Keijonen, Aku Eronen, Eija 
Liljavirta, Kirsi Lindgren ja Antton Hägglund.

Teemailta kiinnosti Hyökännummelaisia.
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melantien välinen päätienvarsi on jo ima-
go-syistä hyvä saada kuntoon. Tätä aloi-
tetta asukasyhdistys on valmistelemas-
sa. Puistoalueet vaativat perusteellisen 
maaperän kunnostamisen. Oma-aloittei-
sesti ei asukkaiden kannata puistoalueita 
raivata. Halutessasi ota näissä asioissa 
yhteys Hyökännummen asukasyhdistyk-
sen hallituksen jäseniin.

Jos alueella on epäsiistejä pihoja, voi 
kunnan maankäyttölautakunta pitää pi-
hakatselmuksen ja antaa siivouskeho-
tuksen. Asukkaiden odotetaan huolehti-
van myös talojensa lähiympäristön siis-
teydestä.

Lemmikit 
Puutarhuri Jukka Hanhinen muistutti 
myös asemakaava-alueen järjestyslais-
ta, joka velvoittaa, että koirat on Hyö-
kännummen alueella pidettävä kytkettyi-
nä ja jätöksen on kerättävä hoidetuilta 
alueilta pois (esim. asfaltti ja nurmikot). 
Koiria ei myöskään saa viedä leikki- ja 
urheilupaikoille. Koiran kakkatarroja jä-
teastioihin saa Eija Liljavirralta, puutar-
huri Jukka Hanhiselta sekä Mäntsälän 
kunnantalon infosta, Vinkistä.

Koirien häiritsevästä käytöksestä kan-
nattaa jutella omistajan kanssa. Asukas-

Ohkolan Martat tekivät 16.-17.5 retken Viroon käsityöliikkeisiin ja Türin kukka- ja käsityömarkkinoille. Retkeläiset Ritva, 
Pirjo ja Pia ovat jo ehtineet viedä ostoksensa linjuriin, muut martat raahaavat vielä taimiaan autolle.

ohkoLan martat virossa

yhdistys toivoo koiran omistajan myös 
itse rekisteröivän koiransa tai koiriensa 
häiriökäyttäytymisen oma-aloitteisesti. 
Iltamyöhä-, yö- ja aikainen aamuhau-
kunta kannattaa pyrkiä välttämään mah-
dollisuuksien mukaan esim. siirtämällä 
lemmikki sisätiloihin.

Perinteinen risunkeräys ja 
uusi keräys syksyyn

Risunkeräys yhteistoimintana kunnan 
kanssa jatkuu. Keräyspisteet ovat Kai-
volantie ja Porakallionkujan risteys, Mii-
lupolun ja Pyydyskorventie risteys sekä 
Hyökännummentien ja Otonpolulta tule-
van pyörätien risteys. Niittykujan ja Pou-
talantien välinen keräyspiste on lopetet-
tu kevään 2013 käytön jälkeen. Tilalle 
on tullut uusi keräyspiste Nummelantie 
ja Ohkolantien risteykseen. Myös syksyl-
lä järjestetään keräys, josta ilmoitetaan 
erikseen paikallislehden seurapalstalla ja 
kyltillä siinä tai niissä pisteissä, jotka ovat 
käytössä. Kaikki kevään keräyspisteet ei-
vät ole syksyn keräyksessä mukana. 

Jotta saamme pitää risunkeräyskam-
panjan yhteistyössä kunnan kanssa, tu-
lee asukkaiden kunnioittaa sille annet-
tuja ohjeita. Keräyspaikoille saa tuoda 
vain risuja ja oksia. Muiden puutarha-

jätteiden, lautajätteiden, ongelmajättei-
den jne. tuonti keräyspaikoille on ehdot-
tomasti kielletty. Risuja ja oksiakaan ei 
saa tuoda keräyspaikoille, kun kampanja 
ei ole käynnissä. Ohje on kollektiivinen 
ja jos joku sitä rikkoo voi Hyökännum-
mi menettää tämän yhteistyön kunnan 
kanssa. Sen jälkeen jokainen hoitaa ri-
sunsa ja oksansa miten tykkää, roskaa-
matta ympäristöä. Roskaaminen tulee 
huomioida myös nyt. Puistoalueille, lä-
hipelloille ja kiinteistöjen raja-alueille ei 
mitään jätteitä saa viedä, ei edes hara-
vointijätettä. 

asukasyhdistyksen kyseLy 
toukokuussa

Kunnan virkamiehillä oli mukana myös 
alueen karttoja, joita tarkasteltiin mie-
lenkiinnolla. Asukasyhdistys järjestää 
kyselyn, jossa jokainen voi tuoda esille 
kehittämisehdotuksia, ideoita sekä tule-
vien teemailtojen aiheita laidasta laitaan. 
Helpoin tapa vaikuttaa, on ottaa yhteys 
paikalliseen, rekisteröityyn asukasyhdis-
tykseen, joka voi lähteä ajamaan asiaa 
tai aloitetta eteenpäin.

Hyvää ja rentouttavaa kesää!
Hyökännummen Asukasyhdistys ry
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Nyt on nuorisoseuratalolla uusi roskakatos, jota minä 
sain olla toteuttamassa. Opiskelen tällä hetkellä Järven-
pään Keudan ammattiopistossa talonrakentajalinjalla toista 
vuotta. Minulla oli alkamassa työharjoittelu ja olin kysellyt 
Ohkolassa asuvalta Jouni Alloselta työharjoittelupaikkaa. 
Samaan aikaan sopivasti Seija-Liisa Peltoranta kyseli taas 
Jounilta, että pitäisi saada jonkinlainen roskakatos seura-
talolle. 

Asia eteni siihen pisteeseen, että suoritin muutaman vii-
kon harjoittelustani tämän projektin parissa. Seija-Liisan ja 
Jounin kanssa käytiin ensiksi yhdessä katsomassa paikkaa 
katokselle. Jouni piirsi samana iltana minulle muutaman 
piirustuksen ja laskin materiaalit mitä katokseen menee. 
Materiaali käytiin hakemassa Seija-Liisan Ja Lassen kanssa 
Järvenpäästä puutavaraliikkeestä ja rautakaupasta.

Roskakatoksen rakentaminen eteni hyvin ja sääkin oli 
suotuisa. Kahvitkin sain päivittäin Seija-Liisan keittämänä. 
Ohikulkijat kävivät päivittäin ihastelemassa katosta ja ju-
tustelemassa kanssani. Olen iloinen siitä, että sain omalle 
kylälle rakentaa tällaisen pienen mutta tärkeän jutun. Nyt 
olenkin saanut yhteydenottoja kyläläisiltä uusiin roskaka-
tos projekteihin.

Janne Salminen 17 vuotta, Ohkola

ohkoLan nuorisoseurantaLoLLe  
uusi roskakatos

Perinteistä laskiaistapahtumaa maaliskuun alussa Nuo-
risoseurantalolla saatiin tänä vuonna viettää lumetto-
massa maisemassa. Vain reipas räntäsade toi päivään 
hiukan talven tuntua. Mutta inha sää ei haitannut vie-
railijoita eikä hevosia! Väkeä riitti tasaisesti koko tapah-
tuman ajan, hernekeitto, makkarat ja pullat riittivät ja 
hevosten kyytiin pääsi jonottamatta.

Paikalla oli viisi ponia ja hevosia, Setä- ja Eki-he-
voset sekä pikku Ihaa-poni olivat talustusratsastuk-
sessa, Mesi-poni veti pikkukärryjä ja Elli-työhevonen 
kuskasi väkeä vanhoilla heinäkärryillä. Ajoreitin var-
relle oli tehty mukava makkaranpaistopaikka hak-
kuuaukean laidalle. Myös VPK:n paloauto oli takuu-
varma vetonaula jälleen kerran.

Sisällä syötiin ja kahviteltiin, laulettiin yhdessä ja 
lapset saivat kasvomaalauksia. Leppoisan mukava 
laskiaissunnuntai jälleen kerran. Kiitos kaikille osal-
lisille!

Lumetonta  
Laskiaista
Teksti ja kuva Elina Vuori

Roskakatos ja sen tekijä.

Makkaranpaistoa laskiaisena.
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20.5.1924 syntyi kellokoskelaiseen Elon 
perheeseen viides lapsi, joka sai nimek-
seen Eino. Perheen isä työskenteli Car-
landerin omistamassa Ruukin tehtaas-
sa työkaluasentajana, äiti hoiti perhet-
tä.  Perhe asui tehtaan rakennuksissa 
aivan Kellokosken kirkon vieressä. Teh-
dasalue oli kuin samaa perhettä. Alueel-
la asui paljon lapsia, kotien ovet olivat 
avoimia, oli paljon leikkikavereita ja elä-
mään opastajia.

oPPiPojasta kisäLLiksi

Kansakoulun jälkeen Eino meni Keravalle 
puusepänverstaaseen oppipojaksi. Van-
hat miehet opettivat huonekalupuusepän 
ammattiin, jota Eino on tehnyt millimet-
rin tarkasti 65 vuotta.  Työ vei hänet Hel-
sinkiin.

kaukoPartiosotiLas

Kahdeksantoistavuotiaana alkoi Elon 
vuodet armeijassa, sodassa ja siellä vaa-
rallista tiedustelutoimintaa vihollisen se-
lustassa suorittavassa kaukopartiossa. 
Sotamuistot saavat Eino puhumaan vuo-
laasti. Kaukopartioon valitun piti olla no-
pea jaloistaan ja hoksata äkkiä. Eino Elo 

”kyLän vanhin” eino eLo 90 v

täytti nämä ehdot ja hän ”teki työtä käs-
kettyä”.  Ansioituneena sotilaana hänet 
palkittiin ”Marskin ristillä”, arvomerkkiä 
Eino ei kuitenkaan koskaan ole ottanut 
vastaan. ”Olen valan vannonut sotilas ja 
teen mitä pitää, mutta minun luonteel-
lani ei tappamisesta voi ottaa palkkiota 
vastaan”, perusteli hän marsalkka Man-
nerheimille. Sodassa Einon kuulo vaurioi-
tui sekä oikea keuhko. Kirjoissa ”Pääma-
ja kutsuu – kaukopartio” ja ”Viimeinen 
partio Kannaksella” kerrotaan yksityis-
kohtaisesti kaukopartiotoiminnasta.

koti ja Perhe

Sirkka vaimon Eino löysi Ohkolasta, he 
solmivat avioliiton 1947. Aluksi Eino asui 
Helsingissä ja Sirkka Ohkolassa, mutta 
1955 Eino rakensi perheelle oman ko-
din Sirkan kotimaille, tuolloin Olli-poika 
oli 3-vuotias. Sirkka oli myyjänä Ohko-
lan sekä Järvenpään Perhelässä, mutta 
sittemmin pitkään vaatemyyjänä Kaisa-
niemenkadulla Ajanmiehessä. He mo-
lemmat kulkivat linja-autolla Helsinkiin 
töihin.

Eino on ollut aina kovin työteliäs ja 
pärjännyt pienillä yöunilla. Puhdetöinä 
hän teki kotiverstaassa mm. laivakalus-

Kirjoituksen kokosi Marketta Helenius ja Eija Hynninen

Eino oli juuri ennen lehtihaastattelua saanut ajetuksi peltosaran puutarhajyrsimellä

teita. Kotigalleriassa on syntynyt myös 
150 kukkataulua öljyvärityönä. Niistä yk-
si on muistona olohuoneen seinällä.

eLon ehtoo

Sirkka vaimon vaikea ja pitkäaikainen 
sairaus teki Einosta omaishoitajan, en-
sin kotona viisi vuotta ja sitten Kotokar-
tanossa 10 vuotta. Hän kävi useita ker-
toja viikossa auttamassa vaimoaan ruo-
kailuissa ym. , tunnollisena kävijänä hän 
sai Kotokartanosta laajalti muitakin va-
paaehtoistyötehtäviä.

Eino asuu edelleen itse rakentamas-
saan omakotitalossa, jossa on laaja piha-
piiri ja muutama peltosarka. Lintujenruo-
kinta ja luonnon seuraaminen ovat Einon 
harrastuksia. Edelleen Eino aikoo istuttaa 
perunaa, sipulia ja hernettä. Linja-autol-
la hän käy kauppa-asioilla. Naapuriavun 
isommissa hankinnoissa sekä siivous-
avun Eino ottaa vastaan kiitollisena.

”Kylän vanhin” on Eino Elolle kinkereil-
lä annettu arvonimi, jolla kyläläiset vies-
tittävät arvostusta Einon elämäntyölle, 
sinnikkyydelle ja elämän asenteelle.

Lämpimät onnittelut!
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Kyläsanomissa esitellään Ohkolan met-
sästyskoiraharrastusta lajeittain. Ohko-
lan metsästysseuran kenneltoiminta on 
valtakunnallisesti suhteutettuna aivan 
huippuluokkaa. Ensimmäisenä esitte-
lyvuorossa ovat ajokoirat ja maailman 
parhaaksi ajokoiraksikin tituleerattu 
Suomenajokoira. 

Suomessa rekisteröidään vajaa 2000 
Suomenajokoiraa vuosittain. Ajokoiria 
käytetään ketun- ja jäniksen metsästyk-
sen apuna. 

Ohkolan metsien metsäjäniskannat 
eivät ole enää vuosiin kestäneet varsi-
naista metsästystä. Rusakkokannat sen 
sijaan ovat ajoittain erittäin runsaat. 
Runsas rusakkokanta on riesaksi puutar-
hoille, varsinkin omenapuut ja mustik-
kapensaat tulevat syödyksi tehokkaasti, 
samoin eräät kesäkukat ja salaatit kel-
paavat pitkäkorville mainiosti. Rusakko 
kun viihtyy pihoissa ja puutarhoissa, jo-
pa terasseilla. Tiheään kantaan pesiytyy 
herkästi kaikenlaisia sairauksia, jotka 
voivat pahimmillaan tarttua jopa ihmi-
seen. 

Kettukanta on alueellamme ollut hyvä 
jo vuosikymmeniä. Ketut ovat urbanisoi-
tuneet tehokkaasti. 

Liian runsas kettutiheys alistaa ketut 
tuhoisalle kettukapille. Kettukapi taas le-
viää herkästi koiriin ja kissoihin. Kapia ei 
ole onneksi alueelta tavattu viimevuosi-
na. Luonnollisesti ketut myös pistelevät 
poskeensa kaikenlaista pienriistaa.   

ajokoirat ohkoLassa
Teksti ja kuva Tapio Rantanen

Metsästäjien velvollisuus on pitää alu-
een kannat kohtuullisina ja edes joten-
kin tasapainoisena. Näihin pyrkimyksiin 
tarvitaan herkkävainuisia koiria apulai-
siksi.  

Ajokoirat ovat yleensä joko jäniskoi-
ria tai kettukoiria. Jälkimäisiä käytetään 
myös ilveksen kannan säätelyn apuna. 

koirat 
Ohkolan ms on kunnostautunut erikoi-
sesti kettua ajavien koirien kasvattaja-
seurana.

 1980-luvulla Kettukäyttövaliot (K-
KVA) Igor (Tapio Rantanen), sen veli K-
KVA Remu (Markku Ahtiainen) olivat en-
simmäiset K-KVA valiot koko Etelä-Suo-
messa.  Kettu-Kilvassa (lajin SM-koe) kä-
vi Igor kaksi kertaa, vuosina -89 ja -90. 
Igorin pentu K-KVA Jymy (Aki ja Jouni 
Allonen) valioitui myös ja kävi sekin ker-
ran Haapaveden Kettu-Kilvassa veljesten 
kanssa. 

Nyt on kylässä jälleen useampi ke-
tunajokoira, joista Aki Allosen Ajoketun 
Vekku ja Sampo Rantasen Havukon He-
vi ovat menestyneet erinomaisesti. Mo-
lemmilla kun on hienot tulokset KEAJ-
kokeesta (Ketunajokoe). Ketun- ja jänik-
senajokoe on koetapahtuma missä lajin 
sääntöjen mukaisesti arvostellaan koi-
ran taidot mm. ajettavan löytämiseen ja 
haukkuen ajamiseen. Koe kestää yleen-
sä koko päivän, varhaisesta aamusta il-

taan.  Saadakseen KVA-tittelin on koiran 
saavutettava tietty määrä koemuodon 
1. palkintoja lajikokeista (Vähintään 75 
pistettä, 100 mahdollisesta).

Erikoisen kaunis ajokoira on Aimo 
ja Markku Ahtiaisen kasvatti ja Aimon 
omistama Ajopyster Panu. (Myös Igor 
ja Remu olivat Markun ja Aimon kas-
vattamia) Panu on peräti Pohjoismai-
den Voittaja 2013. Tämä titteli anne-
taan kerran vuodessa järjestettävässä 
Pohjoismaiden Voittaja-näyttelyssä. Vii-
me vuonna ko. näyttely oli Helsingissä. 
Panulla on myös saavutettuna MVA:n 
(Muotovalio) tarvittavat sertifikaatit eri 
näyttelyistä. MVA:n titteli edellyttää 
Suomenajokoiralta myös 1. palkinnon 
(tai 2x2.) tuloksen joko ketun- tai jänik-
senajokokeesta. Näitä jäämme jännityk-
sellä Panulta odottamaan. 

Jäniksenajokokeesta (AJOK) valioi-
tuneista koirista ei toistaiseksi ole Oh-
kolan ms:ssa saatu nauttia, vaikka sen 
tasoisia koiria on saattanut jokunen ol-
lakin. 

koiran tehtävä 
Ajokoiran tehtävä on metsään lasket-
taessa etsiä omatoimisesti ketun tai jä-
niksen yöjälki ja jäljittää siitä ajettava 
jalkeille, välittämättä tai häiriintymättä 
maastossa olevasta muusta riistasta.

Kun koira onnistuu ajettavan jalkeille 
saamaan on sen sitä haukkuen ajettava 

Vas. Sampo Rantanen ja Havukon Hevi , kesk. Aimo Ahtiainen ja PM-Voittaja 2013  Ajopyster Panu , oik. Jouni Allonen 
ja Ajoketun Vekku.        
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Metsätysseuran järjestämää Eräpäivää 
vietettiin seuran vajalla huhtikuun alus-
sa. Tarjolla oli aurinkoisen sään lisäk-
si metsästysaiheista ohjelmaa, jutuste-
lua sekä lohisoppaa.   Metsästysseuran 
puheenjohtajan Seppo Lepolan mukaan 
kyseessä oli metsästysseuran järjestämä 
toinen Eräpäivä –tapahtuma, jolla seura 
pyrkii paitsi huomioimaan metsätysmai-
den vuokralleantajia niin myös tuomaan 
yleisemmin esille metsästystä ja riistan-
hoitoa.    

Eräpäivän aikana metsästysseura esit-
teli monipuolisesti omaa toimintaansa. 
Ampumaharrastuksesta kiinnostuneille 
oli tarjolla mahdollisuus testata osumis-
tarkkuuttaan laser-aseella hirvitauluun 
kymmenen metrin matkalta.  Laserase on 
erinomainen harjoitusase etenkin nuorille 
tai harjoittelun muutoin aloitteleville, kos-
ka se ei ruutiaseen tavoin ”potkaise”, eikä 
myöskään pamahda äänekkäästi. Hyviä 
osumia kirjattiin aivan nuorimpienkin har-
joittelijoiden laukaisemina.  

Koiratoiminnasta kiinnostuneille oli 
tarjolla jäljestysnäytös kun Leena Turu-
sen ja Tapio Rantasen saksanseisojat et-
sivät maastoon piilotetun riistanäytteen 
ja suorittivat muita hakutoimintoja. Jäl-
jestystaito on tärkeä taito kaikille riista-
koirille mutta erityisesti näille lintukoirille. 

Järeämpää näytöstä oli tarjolla pai-
kalle tuodun Kontio – karhun ympärillä. 
Kontio on täytetty karhu, joka on varus-

eräPäivä metsästysseuran maLLiin
Teksti Tero Rantanen , kuva Tapio Rantanen

tettu kauko-ohjattavalla sähkömoottoril-
la ja luonnonkarhun hajusteilla.  Konti-
on avulla voidaan selvittää, onko koiralla 
karhun haukkuun tarvittavia taipumuksia 
vai pakeneeko koira karhua.  Mistään vi-
rallisesta taipumuskokeesta ei tällä ker-
taa ollut kyse vaikka monet paikalle ni-
menomaan tätä kokeilua varten tuodut 
suuret karhu- ja hirvikoirat ja pienimmät 
mäyräkoiratkin Kontiota antaumuksella 
haukkuivat.   

Kontion avulla voidaan selvittää, onko koiralla karhun haukkuun tarvittavia tai-
pumuksia vai pakeneeko koira karhua.  

Näytösten ja ampumaharjoittelun lo-
massa oli tarjolla seuran soppatykin an-
timia. Tapio Rantanen oli laittanut hyvis-
sä ajoin tulet lohisoppa-ainesten alle ja 
niinpä saatiin maittavaa lämmintä keittoa 
raittiin ulkoilman nostaman nälän ja hie-
man viileän säänkin vastikkeeksi. Päälle 
vielä nautittu kahvi viimeistään sai kie-
lenkannat irti ja niinpä moni metsästyk-
seen tai kylän elämään muutoin liittyvä 
tieto vaihtoi kantajaansa. 

    
          

peräänantamattomasti niin kauan  kuin 
se on mahdollista. 

Tämän onnistuessa on mukana ole-
valla seurueella mahdollisuus hyvällä 
tuurilla nähdä ajettava ja päättää onko 
yksilö sellainen joka on tarkoitus maas-
tosta poistaa. 

Tässä touhussa tulee koira juosseeksi 
päivän aikana herkästi yli 50 km. Täkäläi-
set maastot antavat ajettavalle runsaas-
ti mahdollisuuksia päästä eroon, muuta-
man minuutin etäisyydellä perässä hauk-
kuen tulevasta koirasta. Näitä ovat tiheä 
tiestö, asutus jne. Koiralta vaaditaan 
näissä oloissa aivan erityisiä ominaisuuk-
sia pysyäkseen ajettavan tuntumassa.

Entistä useammin saatetaan metsäs-
tysaikana tavata ajokoira myös pihoissa. 
Tällöin on syynä ajettavan (kettu tai ru-
sakko)kulkeminen pihapiirin ohi. 

Koirat on varustettu tutkilla, joten sen 
ohjaaja yleensä tietää missä koira kul-

kee. Siihen ei sen kummempaa huomio-
ta tarvitse kiinnittää. Koiraa häiritsemät-
tä voi toki seurailla sen työskentelyä. Sen 
vähäisessä pääkopassaan takoo vain yksi 
ajatus; "MINNE SE MENI?" 

Koiralla on paremmat mahdollisuudet 
selvitä em. päiväurakoista kun sitä ke-
säkaudella juoksutetaan polkupyörällä. 
Siinä saa isäntäkin liikuntaa. Jos koiralla 
on ennen metsästyskautta (elokuun 20 
pv) ravilla juostuna yli 500 km takana, 
on sillä jonkinlaiset edellytykset fyysisen 
kunnon puolesta onnistua tehtävässään. 
K-KVA Igoria juoksutettiin aktiiviaikoi-
naan lähes 800 km kevät- ja kesäkau-
den aikana. 

Lisäksi tarvitaan opetusta, joka aloi-
tetaan heti pennun saavuttua uuteen 
kotiin. Maastoharjoituksia tarvitaan 
useita kymmeniä, ellei satoja ennekuin 
koiralta voidaan odottaa täysipainoisia 
suorituksia. 

ajettava

Jäniksenajokoiraa harjoitetaan metsäjä-
niksellä. Tämä on mielenkiintoista puu-
haa. Jänis kun osaa syntymälahjanaan 
tehdä mitä erilaisempia harhautuksia 
koiran eksyttämiseksi jäljeltä. Yleensä 
se ennemmin tai myöhemmin tässä on-
nistuukin. Joskus pääsee näitä harhau-
tuksia näkemään ja hämmästelemään, 
silloin ei naama pysy millään perusluke-
milla. Pakkaa hymyilyttämään. 

Jänis on herra ja hidalgo tässä tou-
hussa. 

Kettu sen sijaan on helpompi ajettava, 
se kun ei tee ajossa paluuperiä, eikä jä-
nikselle tyypillisiä äkkikäännöksiä.

Kuluneella kaudella suuntasivat city-
ketut joskus ajossa asutuksen keskelle, 
jopa hyökänummen ruutukaava-alueelle 
ja siihen ryytyivät ne ajot. Onneksi city-
ketut eivät olleet kapikettuja. 
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Fiksu autoilija ohittaa aina hevosen tarpeeksi kaukaa, hitaalla ja tasaisella nopeudella.

Hevosharrastus on lisännyt valtavasti 
suosiotaan Suomessa, niin myös Ohko-
lassa ja lähialueilla. Useille ihmisille he-
vonen ja sen luontainen käyttäytyminen 
on kuitenkin täysin vierasta, ja siksi ajat-
telinkin kirjoittaa hieman vinkkejä siitä, 
kunka kohdata hevonen liikenteessä tur-
vallisesti.

Hevonen on saaliseläin, joka on sel-
viytynyt vuosituhansien ajan evoluution 
pyörteissä erittäin vahvan  pakoviettinsä 
ansiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että pe-
lästyessään jotain hevonen pyrkii aina 
ensin pakenemaan, ja vasta hetken ku-
luttua pysähtyy tarkistamaan, oliko pa-
kenemiselle oikeasti aihetta. Pakoreflek-
sin voi laukaista mikä tahansa ihmisen 
mielestä täysin vaaraton asia, kuten kova 
ääni, lähestyvä auto tai pyöräilijä, tien 
reunassa oleva iso kivi tai vaikka naapu-
rin postilaatikko. Maastossa hevosellaan 
liikkuja on totuttanut hevosensa ajoneu-
voihin ja tiellä liikkumiseen, mutta kos-
ka tahansa myös täysin liikennevarma ja 
rauhallinen hevonen voi säikähtää ja jo-
ko hypähtää sivuun tai rynnätä poispäin 
pelottavasta kohteesta. Hevoset paina-
vat rodusta riippuen keskimäärin 500-
800 kg (vrt. hirvi 350-500 kg), joten au-
ton kanssa kolaroidessaan ne aiheutta-
vat jopa hirvikolaria pahemman tuhon! 

hevonen Liikenteessä

Tällöin hengenvaarassa ovat sekä auton 
matkustajat, hevosen ohjastaja tai rat-
sastaja että hevonen.

Autoilijan on siis syytä valpastua, kun 
hän havaitsee liikenteessä hevosen rat-
sastaja selässään tai kärryt perässään. 
Fiksu autoilija ohittaa aina hevosen tar-
peeksi kaukaa, hitaalla ja tasaisella no-
peudella, välttäen hevosen kohdalla 
äkkijarrutuksia tai –kiihdytyksiä. Mikäli 
ohittaminen esim. tien kapeuden vuoksi 
ei ole turvallisesti mahdollista, on syytä 
odottaa sopivaa hetkeä riittävän kaukana 
– roikkuminen hevosen ”takapuskurissa” 
ei ole viisasta. Tietoinen kiusanteko kaa-
suttelemalla, tööttäilemällä tai liian lähel-
tä kaahaamalla ei ole muuta kuin suurta 
tyhmyyttä, joka voi olla hengenvaarallis-
ta niin ihmisille kuin hevosellekin. Seuraa 
myös ratsastajan käsimerkkejä, sillä hän 
tuntee hevosensa parhaiten ja voi näyt-
tää, koska ohittaminen on turvallista.

Ohittaessasi hevosta pyöräillen, otat-
han huomioon, että polkupyörät ovat 
erittäin hiljaisia kulkuvälineitä, ja var-
sinkin takaapäin hevosen ohi suhahtava 
pyöräilijä voi säikäyttää hevosen pahan 
kerran. Ratsastaja ei yleensä myöskään 
kuule eikä näe takaapäin tulevaa pyöräi-
lijää, joten hän ei voi mitenkään varau-
tua ohitukseen. Pyöräilijän olisikin hyvä 

kiinnittää ratsastajan ja hevosen huomio 
jo kauempaa esim. viheltämällä tai huu-
tamalla reippaasti tervehdyksen, jolloin 
sekä ratsastaja että hevonen kuulevat 
takaapäin lähestyvän pyöräilijän. Myös 
pyöräilijöiden, rullaluistelijoiden yms. on 
syytä muistaa ohittaa hevonen hitaalla 
nopeudella, tarpeeksi kaukaa!

Hevoseen ratsastajineen voi törmätä 
myös metsässä. Metsään mahtuvat var-
masti kaikki kulkijat, sienestäjistä ja mar-
jastajista koiran ulkoiluttajiin ja metsäs-
täjiin. Kohdatessasi maastossa hevosen, 
älä pyri piiloutumaan siltä hiljaa puun 
takana kyykkien, vaan kävele reippaas-
ti eteenpäin ja mielellään ilmoita itses-
täsi esim. viheltämällä tai tervehtimällä. 
Näin hevonen käsittää sinun olevan vaa-
raton luonnossa liikkuja, eikä kiven taka-
na vaaniva sapelihammastiikeri. Vapaana 
oleva koira on syytä kytkeä, koska he-
vosen jalkoihin rähisten hyökkäävä koira 
voi aiheuttaa hevoselle vammoja, tai pa-
himmassa tapauksessa loukkaantua itse 
hevosen potkusta.

Me hevosharrastajat nautimme paljon 
hevosten kanssa luonnossa liikkumises-
ta, ja kunhan muut tiellä liikkujat muis-
tavat nämä muutamat vinkit, niin mei-
dän kaikkien on turvallista liikkua kylän-
raiteilla!

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

 

Näin kesää vasten monellakaan ei enää 
tahdo riittää aikaa lukemiselle, mutta 
ehkä sitten taas loman koittaessa voisi 
harkita kirjaan tarttumista. Itsekin luen 
päivittäin vain sen lyhyen hetken illal-
la sänkyyn mennessä, kunnes uni al-
kaa painaa silmiä. Kertyy siitäkin kuu-
kaudessa usein jo yhden kirjan verran. 
Yksi ehdottomia mielikirjailijoitani on 
yhdysvaltalainen Kurt Vonnegut. Hä-
nen mustan huumorin ja absurdin sa-
tiiriin ryydittämät tarinansa ovat tyylien 
sekoituksia, mielikuvituksellisia ja ker-
roksellisia, vaikka osin myös dokumen-
taarisia. Vonnegut arvosteli avoimes-
ti sotaa, maailman menoa ja Yhdys-
valtain politiikkaa älykkäällä tavallaan. 
Vonnegutin parhaana teoksenaan pi-
detään Teurastamo 5 -kirjaa. Se no-
jaa osin hänen omiin kokemuksiinsa 

toisen maailmansodan loppuvaiheissa. 
Hänet lähettiin tiedustelijaksi, hän ek-
syi, joutui saksalaisten vangiksi ja vie-
tiin vankileirille. Dresdenissä hän selvisi 
elossa kaupungin täydellisestä tuhosta, 
jossa kuoli lähteestä riippuen 18 000-
135 000 ihmistä, pääasiassa siviilejä. 
Teurastamo 5 on nerokas kirja, joka 
poukkoilee todellisen elämän kuvauk-
sen, scifin ja sotadokumentin välillä. 
Se kuljettaa päähenkilöään hänen elä-
mänsä tapahtumasta toiseen tavalla, 
joka panee lukijankin hengästymään. 
Sodan julmat tapahtumat muuttuvat 
absurdeiksi näytöksiksi, saavat naura-
maan, mutta samalla kyyneleet kihoa-
vat silmiin. Kirjan alaviite onkin Lasten 
ristiretki – Velvollisuustanssi kuoleman 
kanssa. Sota ei tämän kirjan mukaan to-
dellakaan ole sankaritarinoita, ei mitään 

ylevää eikä välttämätöntä, vain järje-
töntä tuhlausta, sattumanvaraista tu-
hoamista ja epäoikeudenmukaista elä-
män hävittämistä. Vonnegut itse vilah-
taa tarinan taustalla pariin otteeseen. 
Kirjan päällekkäinen tarina päähenki-
lön elämästä ensin amerikkalaisen pik-
kukaupungin optikkona ja myöhemmin 
kaapattuna kaukaisen galaksin eläintar-
haan kuulostavat tässä oudoilta, mutta 
kirjaa lukiessa ne hienosti täydentävät 
kaiken sattumanvaraisuutta ja saavat 
ajattelemaan syvällisiä. Tralfamadore-
laisten aikakäsitys on toinen kuin meil-
lä, he näkevät kaikki hetket koko ajan, 
eivät peräkkäisinä tapahtumina. Miksi 
siis surra jotain, joka on nyt huonosti, 
kun se kaikkina muina hetkinä on pa-
remmin?

Elina Vuori

- Huolehdi siitä, että sinulla on toimiva palovaroitin tur-
vanasi, missä ikinä yövytkin. Matkapalovaroitin on hyvä 
turvallisuusväline, joka kulkee näppärästi mukanasi kaik-
kiin yöpymispaikkoihin

- Paina mieleesi varapoistumistiet ja alkusammuttimen 
säilytyspaikat. Tutustu yöpymispaikan turvallisuusohjei-
siin

- Ota selville lomapaikan osoite ja sijainti. Vieraalla 
paikkakunnalla ja ulkomailla asiaan on syytä kiinnittää 

 erityistä huomiota. Karttakoordinaatit oman mökin oves-
sa on hyvä juttu.

- Onnettomuuden sattuessa pelastuslaitos tarvitsee 
tiedon onnettomuuspaikan sijainnista. Navigaattori ja 
kännykkä auttavat paikantamisessa

- Kolaripaikalla pelastuslaitos tarvitsee tiedon auton 
rakenteista voidakseen nopeasti ja turvallisesti aloittaa 
pelastustyöt. Pelastuskortti on autossa säilytettäväksi tar-
koitettu A4-kokoinen vakiomallinen kaavakuva autosta. 
Siitä selviää mm. mitkä korin osat ovat vahvistettua ma-
teriaalia ja missä sijaitsevat pelastustyöhön vaikuttavat 
osat. Ohjeet ilmaisen pelastuskortin tulostamiseksi ja sii-
tä kertovan tarran saamiseksi löytyvät autoliiton sivuilta 
www.autoliitto.fi / pelastuskortti

Palokunnan tai muu apu ei aina ole lomailijan lähellä. 
Oma ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvät suunnitelmat pa-
himman varalle ovat varmimmat takuut turvallisuudesta.

Turvallista kesää t. Ohkolan VPK

Lähde; Spek, Autoliitto 

eLo LomaLLa on huoLetonta, kun 
turvaLLisuusasiat ovat kunnossa

sodanvastainen sotakirja
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Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v
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Ohkolalaiset Eeva ja Matti Kainulainen 
ovat mukana kummilapsijärjestö World 
Visionin toiminnassa. Sitä kautta heillä 
on viisi kummilasta eri maissa; Srilankas-
sa, Kolumbiassa, Perussa, Ugandassa ja 
Keniassa. Helmikuussa 2014 pariskunta 
teki ikimuistoisen matkan Keniaan, missä 
he tapasivat 11-vuotiaan kummilapsensa 
Peninahin. Kainulaisten haave ja tavoite 
on päästä tulevien vuosien aikana tapaa-
maan kaikkia kummilapsiaan. Näin Eeva 
ja Matti kertovat matkastaan.

kummiLaPsen taPaaminen

Kohokohta matkassa oli kummitytön ja 
hänen äitinsä tapaaminen Equator cen-
terissä, kymmenen kilometrin päässä 
kummitytön kotoa. Hänen kotinsa sijait-
see Mogotiossa päiväntasaajalla, suuren 
hautavajoaman pohjalla.  Peninah tapa-
si ensimmäisen kerran valkoihoisia, joten 
oli luonnollista, että hän oli ujo, hymyi-
levä ja hiljainen. Kieliongelmassa järjes-
tön toimihenkilöt auttoivat toimiessaan 
swahili – englanti tulkkeina.  Lahjaksi 
annoimme repun, jossa oli jalkapallo, 
leikekirja suomesta, kyniä, vihkoja sekä 
ruoka- ja pesutarvikkeita koko perheelle.

 Elämisen välttämättömyyksien järjes-
telyihin kuluu perheen päivästä paljon ai-
kaa ja voimia. Näistä merkityksellisin on 
puhdas vesi. Esim Peninahin perhe ha-
kee juomaveden viiden kilometrin pääs-
tä. Perheessä on asia järjestetty niin, et-
tä äiti hoitaa vedenhaun naapurin aasilla 
viikolla ja lapset viikonloppuna. Tällä jär-

kummiLaPsi keniassa

jestelyllä Peninahin on mahdollisuus käy-
dä koulua. Mutta on paljon lapsia, jotka 
eivät yksinkertaisesti ehdi kouluun, kos-
ka vedenhaku on heidän tehtävä.

avustus hankkeet

Hankkeet, joita World Vision avustaa Ke-
niassa Meibekin ja Mogotion yhteisöis-
sä liittyvät juuri näiden perustarpeiden 
parantamiseen; kaivojen ja vesijohtojär-
jestelmien rakentamiseen, vesisäiliöiden 
hankkimiseen - jonne sadekauden aika-
na kerätään vettä, käymälöiden rakenta-
miseen. Terveysasema, synnytysosasto, 
kirjasto ja eroosiota torjuva metsittämi-
nen ovat järjestön avustamia kohteita 
alueella. Vierailu naistentalossa Nairobin 
slummissa hiv-positiivisten äitien toimin-
takeskuksessa teki syvän vaikutuksen. 
Täällä ompelukoneen hankinta  ja om-
pelijan koulutus on toteutettu hankkee-
na ja nyt talo tarjoaa työmahdollisuuksia 
monille. Kehityshankkeilla pyritään aina 
siihen, että alueen asukkaat ottavat it-
se vastuuta asioista. Näin tapahtuukin, 
mutta jos perusasian eli veden hankki-
miseen kuluu liikaa aikaa, niin vastuuta 
mistään muusta on vaikea ottaa. Eli pai-
kat, joissa on vesijohto, voivat kehittyä.

 Luonnon moninaisuus

Afrikkalainen luonto ihastutti. Rehevät 
vuorten rinteet ja laaksot vuorottelivat 
karun kauniin pensaikon sekä ruohota-
sankojen ja siellä vaeltavien villieläinlau-

Tekstin keskustelun pohjalta kokosi Eija Hynninen

mojen kanssa. Tuliperäisen maaperän 
vuoksi alueen järvet ovat emäksisiä, vain 
yhdessä järvessä on kaloja. Tiet ovat to-
della huonokuntoisia ja kuoppaisia sade-
kauden rankkasateiden vuoksi.

Roskienkeruu on järjestetty vain joi-
denkin kaupunkien keskustoissa. Roskat 
heitetään vain johonkin. Se on todella 
ikävää ja haitallista.

kummiLaPsitoiminta  
on antoisaa

Lähdimme kummilapsitoimintaan mu-
kaan auttamisen halusta. Kummitoimin-
taan kuuluu kuukausittainen rahalahjoi-
tus. Kirjeitä, kortteja ja käytännöllistä 
tavaraa sisältäviä paketteja voi lähet-
tää kohtuudella. Näissä kaikissa asioissa 
auttaa World Visionin paikalliset henki-
löt. Suomen toimistolla voi halutessaan 
tehdä myös talkootyötä ja osallistua yh-
teisiin tapahtumiin. Matkamme Keniaan 
vahvisti sen, että apu on mennyt perille 
ja monien perheiden elämä on helpot-
tunut ja laatu parantunut esim koulun-
käyntimahdollisuuden ja terveydenhuol-
lon myötä. Toisaalta näimme, että apua 
tarvitaan edelleen. Siksi kannustamme 
mukaan toimintaan sekä yksityisiä ihmi-
siä, että yhteisöjä. Kerromme mielelläm-
me asiasta lisää. Matti 040 570 91119, 
Eeva 040 827 0000

Kummit, kummilapsi ja hänen äitinsä 
päiväntasaajalla

Vedenhakupaikka.
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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. 045-636 2240
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
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Fedja-setä
kissa ja koira

Esitysajat:
ensi-ilta 2.7 klo 18.00,
4.7 klo 18.00,
6.7 klo 17.00,
9.7 klo 18.00,
13.7 klo 17.00,
16.7 klo 18.00,
20.7 klo 17.00,
27.7 klo 17.00,
30.7 klo 18.00,
3.8 klo 17.00,
6.8 klo 18.00,
13.8 klo 18.00,
15.8 päivänäytökset
klo 9.30 ja 13.00,
joihin liput kaikille 12 €
sisältäen pullan
ja mehun/kahvin.

Ohkolan teatteri
esittää
Öljymäen kesäteatteri
Öljymäenkuja 1  •  04530
Ohkola Etelä-Mäntsälä
Liput 18/12€
Lippuvaraukset
puh. 050 435 6330
www.ohkolannuorisoseura.fi

Ohjaus Samuli Reunanen
Puvustus Kaisa Rasila
ja Lavastus Samuli Halla


