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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.

”tehdään niin kuin rosvot
määräiLee”....

Meksikon pikajuna kurvaa värikkäine matkustajineen Öljymäelle 12.7. Reino Helismaan 100-vuotis 
syntymäpäivän kunniaksi. Musiikkinäytelmä ”Aurinko laskee länteen” on syntynyt osaavissa käsissä: 
Näytelmän on käsikirjoittanut Kirsti Manninen, ohjauksesta vastaa Mira Kivilä ja musiikillisesta toteu-
tuksesta Altti Ulenius. Tarkempi kuvaus näytelmästä, esitysajat ym. löytyvät tämän lehden takasivulta. 
Pääsemme myös kurkistamaan maaliskuiseen teatteriviikonloppuun, josta kaikki alkoi. Viikonlopusta 
joka pulppusi improvisaatiota, jännitystä ja teatterin lumoa. 
Öljymäen teatteriperhe on hieno yhteisö, johon saamme kunnian kuulua ensimmäistä kertaa tänä 
kesänä. Suhtaudumme suurella kunnioituksella ja nöyrin mielin kaikkeen siihen kokemukseen ja osaa-
miseen, jota se huokuu. Kuten kaikki perheet, koostuu tämäkin eri- ikäisistä jäsenistä, jotka sulavasti 
nivoutuvat tähän yhteiseen tarinaan. Jokaisella on siinä oma tärkeä paikkansa.
Olemme päässeet tutustumaan tähän perheeseen jo muutamia vuosia sitten tyttäremme oltua mu-
kana Peppi Pitkätossu-näytelmässä. Istuessamme tuolloin helteisinä kesäiltoina Öljymäellä harjoituk-
sia ja myöhemmin itse näytelmää katsoessamme mietimme ” Voi miten hauskaa tuolla joukolla on - 
pääsisipä ja uskaltaisipa itse tuohon joukkoon mukaan”. Toivoisimme kovasti, että tämä sama tunne 
välittyisi tämän kesän näytelmää katsellessa.
Jo yhteisen matkan tässä vaiheessa olemme otettuja, että olemme tälle matkalle päässeet ja uskal-
lustakin se hieman vaati - ja mikä parasta: matka on vasta aivan alussa.

Tapaamisiin Iltamissa!
Pauliina Paakkinen-Virtanen ja Kimmo Virtanen
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ohkoLan nuorisoseura
Sirkus Siriuksen yksipyöräisten raitti-ajo su 2.6 klo 15 yh-
teislähtö Ohkolan seuratalolta määränpäänä Hyökännummen 
koulu. Tämän jälkeen Sirkus Siriuksen harrastajat, esitysten 
talkoolaiset ja muut sirkuksen ystävät ovat tervetulleita Matin 
pihaan. Tiedustelut Heikiltä ja Johannalta.

Kesäkerho Ohkolan nuorisoseurantalolla järjestetään ke-
säkerho ala-asteikäisille nuorille 3-7.6.2013 klo  10-15. Kerhos-
sa askarrellaan, liikutaan, pelaillaan, leikitään ja retkeillään lä-
himetsässä. Päiviin kuuluu myös yhdessäoloa ryhmänä loikoil-
len ja uusiin kavereihin tutustuminen. Päivän aikana nautitaan 
myös kevyt lounas. Kerhoon otetaan 15 osallistujaa ja hinta on 
40 euroa/lapsi. Ohjaajina toimivat lapsi- ja perhetyön ohjaaja 
Saila Smith ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskeleva In-
ka Hyvönen. Ilmoittautuminen (lapsen nimi, ikä, allergiat/sai-
raudet) ja lisätiedot saila.smith@hotmail.com tai  040-5959258

Talkootyötä Öljymäellä. Näytöksiin tarvitaan järjestys-
miehiä, jotka ohjaavat myös liikennettä parkkipaikka-alueella. 
Lisäksi lipunmyyntiin ja esitysten välillä toimivaan kahvilaan 
tarvitaan talkooväkeä. Talkoissa aika kuluu lupsakasti ja sa-
malla tutustut kyläläisiin. Ilmoittautumiset Essi Malmberg p. 
044 509 4485.

Ohkolan MM eli MölkkyMestaruus heitetään Ohkolan 
nuorisoseurantalon pihalla su 11.8 klo 16.00. Tervetuloa viet-
tämään hauska iltapäivä! t. Vuoden 2012 mestari Titta Savela.

kyLätoimikunta
Ohkolan seuratalon ikkunanpesutalkoot to 13.6. Salin lat-
tiaremontti on valmis ja talo tulee saada viikonlopuksi juhla-
kuntoon. Pesuhommat aloitetaan klo 13, tule mukaan oman 
mahdollisuutesi mukaan. Työtä riittänee iltaan saakka. Yhte-
yshenkilö, Eija Hynninen 050-5939683

ohkoLan martat
12.6.2013 Luonnonyrtti-ilta. Kokoontuminen Ohkolan kou-
lulla klo 17.45, jatkamme  kimppakyydillä
24.8.2013 Marttaretki Helsinkiin, Ateneum ja lounasristeily

ohkoLan oka
Maastojuoksut ma 23.9. ja 30.9. klo 18 alkaen. Kevään ja 
syksyn maastojuoksuista jaetaan yhteispisteiden mukaan pal-
kinnot viimeisen kilpailun 30.9.2013 yhteydessä. Kolme paras-
ta kisaa jokaiselta juoksijalta lasketaan yhteispisteisiin.

11. Ohkola-hölkkä  su 28.7.2013 klo 12:00. Kilpailukeskus 
Ohkolan koululla. Reitti ja matka (1/4 maraton) samat kuin ai-
empina vuosina. Lapsille ja nuorille oma hölkkä 4 km.

Jalkapalloa  Hyökännummella Ohkolan sairaalan kentäl-
lä ti 14.5.2013 alkaen juhannukseen asti sekä elokuussa 6.8. 
alkaen ja päättyen 27.8. Alle kouluikäiset pelaa klo 18-19 ja 
kouluikäiset 19-20.

Yleisurheilukisat ma  10.6.2013 Hyökännummen koulun 
kentällä  klo 18.00. Lajeina:  alle 9 v sarjat: 40 m juoksu, pi-
tuushyppy ja pallonheitto. Yli 9 v sarjat: 60 m juoksu, keihäs 

harrasta kotikyLäLLä
ja kuula ma 19.8.2013 Ohkolan koulun kentällä klo 18.00. La-
jeina:  alle 9 v sarjat: 200 m juoksu, keihäs ja tasajalkahypyt. 
Yli 9 v sarjat: korkeushyppy, pituus ja 60 m aidat. la 31.8.2013 
Mäntsälän keskusurheilukentällä klo 10:00, jossa kyläseurojen 
väliset kisat. Yhteisbussikuljetus Hyökännummen koululta ja 
Ohkolan koululta kisoihin. Kisojen päätyttyä palkintojenjako-
tilaisuus sekä kyläseurojen välisestä kisasta että OKAn kesän 
yleisurheilukisoista.

Kisoja Mäntsälän keskusurheilukentällä to 13.6.2013 
Säästöpankkikisat, ti 15.8.2013 Hippo-Kisat,to 29.8.2013 
Nordea-Olympialaiset. Tarkemmat ajat, sarjat ja lajit paikallis-
lehtien ilmoituksissa ja seurapalstalla!

Suunnistusta: Mäntsälä-rastit Hyökännummella Porakallion 
maastossa ke 11.9.2013. Lähtö ja maali Ohkolan sairaalan pi-
halla. Klo 17-18 opastusta suunnistuksen saloihin OKAn vetä-
mänä ja klo 18 jälkeen lähtö suunnistusreiteille (Radat: 5-6 
km, 3-4 km ja 1-2 km. Vaativuus kasvaa matkan pidetessä.)

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Kesäseurat  14.7 klo 15.00 Hyökännummen kerhotalolla. 
Seurakunnasta mukana Päivi Laalo 

Kesäretki 6.8.2013 Kotkaan, kohteina mm. Patruunatalo, 
Merikeskus Vellamo ja Pyhän Nikolaoksen ortodoksinen kirkko. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Eeva Patronen p. 050 372 2259 
tai Raija Hannula 044 275 2241.

kesän 2013 uimakouLut 
5 vuotta täyttäneiLLe 

keravanjärveLLä, mäntsäLän 
kunnan rannassa

Alkeisuimakoulu Tavoitteena totuttautua veteen ja oppia ui-
maan 5 – 10 m. Aika: 24.6. – 5.7. arkipäivisin (ei 28.6.) 9 ker-
taa. Hinta: 20 €, maksut ensimmäisellä kerralla. Uimakoulujen 
ryhmäkoko 15 lasta.1-ryhmä klo  10.00 – 10.45, 2-ryhmä klo 
11.00 – 11.45

Jatkouimakoulu Lapsille jotka osaavat uida vähintään vii-
si metriä, liukua ja sukeltaa, tavoitteena uimataidon vahvista-
minen.Aika: 17.6. – 20.6. klo 12.00 – 12.45 (4 kertaa), hinta: 
10 €, maksut ensimmäisellä kerralla. Uimakoulun ryhmäkoko 
15 lasta.

kesän 2013 LiikunnaLLinen 
Lomastartti 7-13-vuotiaiLLe

Arola-Jokelaseudun kentällä  3.6. – 7.6 klo 14.00 – 15.30. Hyö-
kännummen koulun kentällä 10.6. – 14.6 klo 9.30 – 11.00. 
Hinta: 10 €, maksu suoritetaan ensimmäisellä kerralla käteis-
maksuna. Lomastartti on sisällöltään monipuolinen, erilaisia 
pelejä, leikkejä, hyppyjä, heittoja ja juoksuja sisältävä puoli-
toistatuntinen. Osallistujia otetaan max 20/startti. Ryhmäkoko 
vähintään 7 lasta.

Ilmoittautumiset: Vapaa-aikatoimistoon 31.5.2013 mennes-
sä, puh. 040-3145 395 (Harri Bister) tai puh.040-3145 283 
(Tiina Airio)

Lahjavinkki! Ohkolan nuorisoseuran maksullisiin tapahtumiin, kuten kesäteatteriesityksiin, on nyt mahdollista 
ostaa lahjakortteja. Tiedustelut: talonhoitaja Hannu Loukimo p. 040 766 4539, e-mail: seuratalo@ohkolannuoriso-
seura.fi
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sirkus siriuksen kevätnäytökset
säväyttivät

Teksti: Janne Kajander • Kuvat: Olli Kohonen

Sirkus Sirius järjesti Ohkolan koulun pihaan pystytetyssä sir-
kusteltassa 17.5.–19.5 viisi näytöstä. Nuorisosirkuksen kolme 
Kamina-esitystä perustuivat ”tarkkaan historian tutkimukseen” 
kunnioittaen 100-vuotiasta nuorisoseurantaloa iltamineen. Pik-
kusirkuksen kahdessa esityksessä nähtiin erilaisia ohjelmia 
Sirius TV-kanavalla. Pikkusirkuksella oli kaksi esitystä, jossa 
esiintyivät eri lapset. Sirkusteltassa nähtiin jonglöörausta, ta-
sapainoilua, akrobatiaa sen kaikissa muodoissa. Esityksiä kävi 
katsomassa yhteensä 550 henkeä. 

Nuorisosirkuksen ihmispyramideissa on voimaa, tasapai-
noa, ketteryyttä, huimaa rohkeutta. Taidokasta itsensä 
ylittämistä. Tähtitaivaan kirkkain tähti, Sirius kiinnitettiin 
jälleen sirkusteltan huipulle. Iltamat voivat alkaa!≈

Puujalat

Sirius TV:n klo 13 lähetyksessä nähtiin  tasapainotaitu-
ruutta puujaloilla ja kelalla

Sirius TV:n klo 16 lähetyksessä yksipyöräisten esitys oli 
vakuuttava  ja keskittyminen huippuluokkaa

Maneesilla esiintymässä  kävi yli 150 sirkuslaista. Esiintyjien 
ikähaarukka ulottui kolme vuotiaasta kirpusta 50 vuotiaaseen 
norsuun. Norsut (aikuisryhmä) ovat palanneet sirkukseen ja 
toimivat esityksessä roudareina, Heitä kaikkia ohjaa 4 ammatti-
ohjaajaa, 4 harrasteohjaajaa  ja heidän apuohjaajinaan 6 nuor-
ta. Siriuksen harjoituksissa on korostettu mielekkyyttä, haus-
kanpitoa eli sitä, että kyseessä tosiaan on harrastus. Harjoitus-
vuoroja Ohkolan – ja Hyökännummen kouluilla ja Ohkolan Ns-
talolla  Siriukselle on varattu  24 tuntia viikossa. Vanha sanan-
lasku ”harjoitus tekee mestariksi” näyttää pitävän paikkansa.
Jotain kertoo Ohkolan yhteisöllisyydestä sekin, että koko vii-
konlopputapahtuma järjestettiin talkoovoimin – teltan pysty-
tyksestä kahvion myyntiin.
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Maaliskuisena viikonloppuna Ohkolan Seurojentalolla vietettiin 
paitsi hiihtokisoja, myös teatteriviikonloppua. Erikoinen 20-päi-
nen joukkue sinne kerääntyikin, ikähaitari vähintään 60 vuot-
ta, kokenutta ja monessa liemessä keitettyä toisilleen tuttua 
väkeä ja mukana myös ihan ensikertalaisiakin. Kaikki samalla 
lähtöviivalla, yhtä jännittyneinä, - ja maaliviiva häämöttää 12. 
heinäkuuta Ohkolan Öljymäellä.

uskaLLa heittäytyä - hyvä ryhmä ottaa 
kyLLä kiinni

Teatteriviikonloppu piti sisällään tutustumista ryhmään sekä 
heti ensimmäisistä hetkistä alkaen rohkeaa heittäytymistä teat-
terin sekä ennen kaikkea improvisaation maailmaan. Impro-
visointia ryhmätöinä harjoiteltiinkin hengästyttävään tahtiin ” 
nyhjää tyhjästä” -periaatteella, jossa valmiina oli vain tyhjä 
tuoli keskellä lattiaa ja lopun piti syntyä näyttelijöistä itsestään 
heille annetulla teemalla. Kehollisia harjoituksiakin tehtiin ja 
vähän fyysistä kuntoakin tarvittiin. Teatteriviikonlopun ohja-
si näyttelijä-ohjaaja Markku Hyvönen, Hyökännummelta itse-
kin ja Ohkolan teatteriin Öljymäellekin useita ohjauksia tehnyt 
(esim. Heinähattu ja Vilttitossu, Simpauttaja ja Robin Hood)

Tulikokeeseen joutuivat kaikki, kompurointia ja putoamisia 
tuli jokaisen osalle, mutta ryhmän turvallisuuteen ja ohjaajaan 
saattoi luottaa. Hyvälle mielelle siitä tuli, sai nauraa itselleen 
ja muille ystävyyden hengessä. Teatteriviikonlopun ja Markun 
tärkein opetus meille ja tulevalle kesälle varmasti olikin, että 
ryhmä on teatterin tärkeimpiä asioita ja siinä jokaisen on voi-
tava tuntea olonsa turvalliseksi. Kenellekään ei naureta vaikka 
mitä tapahtuisi vaan jos joku putoaa niin ryhmä ottaa kyllä ko-
pin ja tulee vastaan. Markun ammattitaitoisessa ohjauksessa 
ensikertalaistenkin suurin jännitys alkoi pala palalta haihtua ja 
tilalle vaihtui suunnaton innostus tulevasta. Markku sai ryhmän 
toimimaan hyvin ja luottamaan toisiinsa, siitä oli hyvä jatkaa 
eteenpäin.

kesäteatterikausi PoLkaistiin käyntiin
maaLiskuun teatteriviikonLoPuLLa

Teksti Eira Andersson, Pauliina Paakkinen-VIrtanen

Lisää teatterin ammattiLaisia saaPuu 
mukaan näyteLmän tekoon

Teatteriproduktion johdossa on tälläkin kertaa taitavia ja koke-
neita ammattilaisia, ohjaaja Mira Kivilä on pitkän linjan näyt-
telijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Öljymäellä hän on mukana en-
simmäistä kertaa. Mira on Keski-Uusimaan teatterin KUT:in pe-
rustajajäseniä ja näytellyt itse monipuolisesti teatterin lisäksi 
elokuvissa sekä TV-sarjoissa. Kirsti Manninen taas tunnetaan 
myös kirjailija Enni Mustosena sekä esim. Kotikatu -sarjan ja 
Vihreän Kullan maan käsikirjoittajana. Kirsti on myös ohjannut 
naapurikylän Latoteatteriin näytelmiä useina kesinä.

Musiikin moniosaaja Altti Uhlenius vastaa näytelmän musiik-
kipuolesta ja oli mukana myös lyömässä tahtia myös teatterivii-
konlopussa. Musiikkia tuleekin olemaan näytelmässä runsaasti 
ja mukanaolijoiden musiikilliset taidot vakuuttivat tasollaan ja 
monipuolisuudellaan. Näytelmän tuottajana on Ohkolan Nuo-
risoseura.

uusia kasvoja mukana

Öljymäen konkareiden lisäksi mukana on tämä vuonna myös 
uusia kasvoja. Mäntsälästä tupsahti mukaan tuore kasvo, 
24-vuotias Joel Vataja, joka kertoo itsestään näin: ”Tähän as-
ti on tullut lähinnä esiinnyttyä bänditoiminnan kautta, mutta 
jo useamman vuoden olen ajatellut että teatteritoiminta oli-
si mielenkiintoista. Siinä pääsisi toteuttamaan luovuuttaan ja 
harjoittelemaan heittäytymistä, josta olisi hyötyä myös bändi-
touhuilleni. En tiennyt paikallisesta teatteritoiminnasta mitään, 
joten olin yhteyksissä Mäntsälän teatterin jäseniin. Samaan 
aikaan vaimoni aloitti työharjoittelun Tanja Lundstenin luona 
Ohkolassa ja sitä kautta sain tietää Ohkolan toiminnasta. Olin 
miettinyt, että juuri kesäteatteritoiminta voisi olla erityisen mu-
kavaa ja vaimoni minut sitten ilmiantoi Tanjalle. Ensimmäisen 
kokoontumisen jälkeen jäi todella hyvä fiilis koko touhusta. Oi-
kein harmittelin, että miksen ole jo aikoja sitten lähtenyt tou-
huun mukaan! Reino Helismaan tuotantoon en ole aikaisem-
man juuri isompia hittejä lukuun ottamatta perehtynyt, mutta 
hienoa olla mukana musikaalissa. Luulen että musikaalista tu-
lee mieleinen kaiken ikäisille.”

Pekka töPöhäntä
Teksti: Maria Hedborg Ohkolan koulu 6.luokka

Me kokoonnuimme aina perjantaisin koululla Pekka Töpöhäntä teatterikerhon parissa Seija-Liisa Peltorannan ja Anna-Maija 
Kajanderin johdolla. Hiihtolomalla me keräännyimme maalaamaan lavan taustamaalausta ja täytyy myöntää, että se onnis-
tui melko hyvin. Vuorosanojen harjoittelussa meni melko kauan, mutta kyllä me ne opimme ennen esitystä. Kun ensi-ilta 
alkoi lähestyä, me harjoittelimme jopa neljä kertaa viikossa. Ensi-iltaa saapui katsomaan noin 90 henkilöä. Täytyy kiittää 
ohjaajaamme Seija-Liisaa jaksamisesta, kun me olimme joskus hiukan väsyneitä. Esiinnyimme myös Ohkolan koululle ja 
päiväkodeille. Näytösten jälkeen vietimme yhteisen illan teatteriväen kanssa. Pekka Töpöhäntä kokemus oli mielenkiintoi-
nen ja hauska.
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käsityökahviLassa

Lauantai-iltapäivällä kokoontui joukko käsityönharrastajia sa-
man pöydän ääreen. Neulepuikkojen kilkatessa vaihdettiin ko-
kemuksia ja kuulumisia.

Taisi siinä muutamat neulepuikot, virkkuukoukut ja lankake-
rätkin vaihtaa omistajaa. Mukanaanhan oli saanut tuoda itselle 
tarpeettomia käsityötarpeita ja -materiaaleja kierrätettäväksi. 
Muiden samasta harrastuksesta kiinnostuneiden tapaaminen 
on aina innostavaa. Innostusta lisäsi paitsi toisten töiden ja 
mallien näkeminen.

kuLttuurikahviLan kvartetit

Kaksi eri taiteenlajin kvartettia aloitti ja päätti huhtikuisen 
taidekahvilan. Neljä klarinetinsoittajaa oli tätä tilaisuutta 

kuLttuuriviikon satoa
Tekstit: Anna-Maija Kajander, Eira Andersson, Tuuli Naalisvaara ja Pia Keijonen 

Mäntsälän kulttuuriviikolla 19-28.4 oli hienoja tapahtumia pitkin pitäjää.  Ohkolasta ei 
tarvinnut lähteä merta edemmäs kalaan: Nuorisoseurantalolla järjestettiin taidekahvila 
ohjelmineen ja näyttelyineen sekä karkkitehtuuri työpajoineen ja Pekka Töpöhäntä näy-
telmineen. Kulttuurikierros toteutui pyöräillen kyläkulttuuriin tutustuen. Myös Sven-Olof 
Westerlundin taideateljee oli avoinna. 

Nuorisoseurantalon saliin pystytetty kylän taiteilijoiden ja käsintekijöiden laadukas näyttely. Näyttelyssä oli esillä käsitöi-
tä ja taideteoksia monipuolisesti mm. Japania valloittavat Aila Pasuri-Tapperin huovutustyöt sekä Tuitu Pajun Kesämaa-
aiheiset kankaat. Näytteilleasettajia oli kaikkiaan kymmenkunta.

varten lainattu Kellokosken VPK:n soittokunnasta ja Ti-
mo Salmisen letkeällä johdannolla sävelet upposivat vas-
taanottavaiseen yleisöön rennossa tunnelmassa. Kuultiin 
mm.Bachia, Mendelssohnia ja muuta klassista ja lisäksi rie-
mukasta ragtimea. Erityisen syventävän sävyn melodioihin 
toi Timo Salmisen bassoklarinetti, jonka hän on hankkinut 
puolisen vuotta sitten. Tätä kokoonpanoa olisi ilo kuulla 
uudelleen.

Toinen Kvartetti, joka päätti taidekahvilan ohjelman kak-
si päivää myöhemmin, oli se kuuluisa näytelmä, joka on 
jälleen ajankohtainen, nyt elokuvana. Järvenpään Teatte-
rin neljä näyttelijää esitti sen Ohkolassa lukuteatterina oh-
jaajanaan Kalle Tahkolahti. Varsin sisäistyneesti näyttelijät 
esityksen saivat eloon. Ohkolassakin on kuulemma harkittu 
lukuteatterin esittämistä, mikä olisikin varmasti kokeilemi-
sen arvoista.
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Kuva: Pia Keijonen.

Kuva: Tuuli Naalisvaara.

makeeta meininkiä karkkityöPajassa

Nuorisoseurantalolla kävi huiske, kun 22 tulevaa arkkitehtia ko-
koontui kulttuuriviikon merkeissä tekemään rakennustaidetta 
monikäyttöisestä materiaalista, karkista. Vaikka sekundakap-
paleet päätyivätkin suuhun, oli suurin osa sitä mieltä, että itse 
rakentaminen oli syömistä hauskempaa.

Tapahtuman aluksi tutkittiin kolmiorakenteen kestävyyttä ja 
käyttömahdollisuuksia. Sen enempää malleja ei tarvittu, vaan 
työt käynnistyivät iloisesti kokeillen. Reilut kymmenen kiloa la-
kuja, vaahtokarkkeja ja tuttifrutteja kera cocktail-tikkujen käy-
tettiin toinen toistaan erikoisempien rakennelmien kasaami-
seen. Sinnikkäimmät rakentajat jaksoivat ahkeroida luomuk-
sensa kimpussa koko kaksituntisen. Lapset antoivat pajasta 
kovasti kiitosta ja toivoivat sille jatkoa myös ensi vuonna. Myös 
ohjaajan näkökulmasta ilta oli onnistunut. Illan aikana virisi 
jo roppakaupalla uusia ideoita ja hymyssä suin on todettava, 
että siivottavaa syntyi tämän askarteluillan aikana tavallista 
vähemmän.

 Cheek konsertoi hyökännummeLLa
Kevään ja koko vanhempaintoimikunnan kauden huipensi 
huippuartisti Cheek, joka sai yli 350 ihmistä liikkeelle Hyökän-
nummen koulun liikuntasaliin. Keikka oli mahtava ja innostu-
nutta palautetta on satanut runsaasti. Kiitos Cheek ja kiitos 
kaikki vapaaehtoiset, joiden ansiosta tapahtuma onnistui yli 
odotusten. 

Kotiinlähdön koittaessa kotiin viemisiksi lähti toinen tois-
taan komeampia rakennelmia
Kuva: Tuuli Naalisvaara.

kuLttuurikierros ohkoLan 
kyLämaisemissa

Mäntsälän kulttuuriviikon viimeisenä ohjelmanumerona Ohko-
lassa oli kulttuurikierros historiallisessa kylämiljöössä.  Mat-
kaan lähdettiin nuorisoseurantalolta suotuisassa kevätsäässä 
reilun kymmenen hengen voimin. Reitti mukaili Mäntsälä-seu-
ran aikoinaan laatimaa kotiseutupolkua.  

Ohkolantien varressa on säilynyt monia historiallisia ra-
kennuksia, jotka aikoinaan muodostivat vireän kyläkeskuksen 
pankkeineen, posteineen ja kauppoineen.  Kylä-Hemmilän ta-
lon pihalla muisteltiin, kuinka Aleksis Kivi oli tässä entisessä 
kestikievarissa vieraillessaan rakastunut talon tyttäreen. Au-
rora-tyttären sai kuitenkin Nikinojan Niklander. Ohkolantieltä 
poikkesimme myös Arolan kylätielle ja käytiin vanhan työväen-
talon raunioilla sekä Buttlerin pihapiirissä, jossa niin ikään on 
säilynyt vanhoja rakennuksia. Talon nuori isäntä Pekka esitteli 
meille myös tilan ainutlaatuista kotikirjastoa, jossa monikaan 
ei ollut aikaisemmin käynyt. 

Arolan kylätieltä matka jatkui Ohkolan koulun suuntaan. 
Koulu kirvoittikin monet kertomaan muistoja omilta kouluajoil-
taan. Koululta ajettiin vielä Paratiisinmäen nurkille, jonne kier-
ros päätettiin.  Nyt senkin nimi selvisi: 1800-luvun loppupuo-
lella siinä oli asunut vanha lapseton pariskunta, joiden etuni-
met olivat Aatami ja Eeva. 

Retken jälkeen näyttäytyy kylä muutaman vuoden siellä 
asuneelle taas uusin silmin. 
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Ohkolan koululla järjestettiin info-tilaisuus 25.4.2013, jossa 
kerrottiin Taruma (=uusi pian rakentuva alue Hyökännummen 
pohjoispuolella) - Härkämäki (Hirvihaaran metsävälillä oleva 
mäki, juuri Ohkolan puolella)  yhdysvesijohdon rakentamises-
ta. Paikalla oli runsaasti maanomistajia ja kyläläisiä. Asiois-
ta oli kertomassa Mäntsälän Veden edustajat ja Ramboll Oyn 
suunnittelijat sekä kunnan kaavoitusjohtaja Lauri Pouru. Ky-
lätoimikunta järjesti tilaisuuteen kahvituksen ja piti avauspu-
heenvuoron.

hankkeen taustaa

Mäntsälän Veden ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän 
eli TSV:n välisen sopimuksen mukaisesti Mäntsälään voidaan 
johtaa vettä 1 300 m3/d.  Tämän hetken rakennetuilla yhteyk-
sillä sopimusvesimäärää ei kuitenkaan voida hyödyntää.  Ve-
den toimittamiseksi tulee rakentaa uusi vesijohtoyhteys Hyö-
kännummen ja Härkämäen välille. Härkämäestä on jo suun-
niteltu vesijohtoyhteys Hirvihaaran vesiosuuskunnan vesijoh-
don päähän. Vesiosuuskunnan linja on puolestaan yhteydessä 
Mäntsälän keskustaajamaan. 

-Härkämäki – Hirvihaara yhteys on suunniteltu 2012 (Ram-
boll Finland Oy).  Toteutussuunnitelman laatiminen välille Ta-
ruma - Härkämäki on aloitettu vuonna 2013. Suunnittelijana 
jatkaa sama Ramboll Finland Oy. Vesijohdon halkaisija tulee 
olemaan 160 mm tai 200 mm. Linjalle toteutetaan yksi pai-
neenkorotusasema, jolla korotetaan verkostopainetta Mäntsä-
län keskustaajaman suuntaan. Nyt suunniteltavan vesijohdon 
pituus on n. 5 km.  Vesijohto sijoitetaan rakennetun vesihuol-
lon viereen, Ohkolantien varteen sekä kiinteistöjen rajojen ja 
peltojen reunoille.  Suunniteltava vesijohto liitetään suunnitel-
lun Taruman kaava-alueen vesijohtoon.

Linjan suunnitteLu

Vesijohdon linjaus merkitään maastoon puupaaluin. Linjalta 
laaditaan maastomittaukset. Pohjatutkimukset laaditaan vä-
hintään paineenkorotusaseman kohdalta sekä tienalituksista. 
Suunnitelmat valmistuvat näillä näkymin syksyllä 2013. 

taruma- härkämäki yhdysvesijohto 
suunnitteiLLa

Teksti ja kuva: Eija Hynninen

Linjan rakentaminen

Vesijohto rakennetaan pääsääntöisesti aukikaivamalla. Pelto-
osuuksilla voidaan toteuttaa rakentaminen myös suuntaporaa-
malla eli aukikaivamattomalla menetelmällä, mikäli maaperä-
olosuhteet sen sallivat. Työalueen leveys n. 5-15 m, kaivannon 
leveys n. 1,5-2,5 metriä. Suuntaporatessa kaivannot tulevat 
porattavan osuuden alkuun ja loppuun enintään 400 m välein. 
Rakennustyön jälkeen kaivannot täytetään kaivuumailla ja mai-
sema siistitään alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Mahdollisesti 
rikkoontuneet salaojat ja muut työn aiheuttamat vauriot korja-
taan. Maan pinnalle jääviä näkyviä rakenteita on hyvin vähän. 
Sellaisia ovat mm. sulkuventtiilien karanvarret suojarakentei-
neen sekä ilmanpoistopostit. Peltoalueet jäävät viljelykäyttöön.  
Linjan rakentaminen alkaa aikaisintaan 2014 riippuen Mäntsä-
län Veden taloustilanteesta.

kyLäLäisten mietteitä / kysymyksiä

Kyläläisten huulilla oli monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyivät 
yhdysputken linjaukseen ja toisaalta niihin kokemuksiin, kun 
edellistä vesihuoltolinjaa kylään rakennettiin 10 vuotta sitten 
– lopputyöt kun on osin vaiheessa edelleen. Hanna Yli-Tolppa 
harmitteli asiaa ja kertoi, että sen mitä he voivat tehdä, on hoi-
taa tämän uuden putken rakentaminen hyvällä tavalla. Illassa 
kysyttiin mahdollisuutta liittyä putkeen veden / viemärin osalta 
ja ihmeteltiin sitä, että miksi putki rakennettaisiin samaa linja-
usta noudattaen olemassa olevan putken kanssa? Näin toimien 
tulee varmasti kaivuu vaurioita vanhaan linjastoon. 

Illassa tentattiin myös kaavoitusjohtajaa osayleiskaavan hi-
taasta etenemisestä. Henkilöstöpula riivaa kaavoitusta, mutta 
kyläläisten toive tuli kyllä selväksi; Osayleiskaava ja uusi ve-
sihuoltolinja pitäisi laatia suunnitelmallisesti toisiaan kantaen.  
Putken kulku pitäisi sijoittaa kylään niin, että siihen voivat liit-
tyä sellaiset kiinteistöt, jotka eivät ole nykyisen kylätien vartta 
noudattavan linjauksen piirissä. Tämä toive esim Vähäkyrön 
alueen suuntaan otettiin ainakin työn alle. Miksei esim Tammi-
pään ja Vähäkylän kulmat voisi hyötyä tästä uudesta yhdys-
vesijohdosta?

Nyt kannattaa olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä kunnan suun-
taan, jos oma vesi-/ jätevesijärjestelmäsi vaatii uusimista tai 
ei täytä tulevia ympäristövaatimuksia, josko tästä linjauksesta 
olisi apua asiaan. Kysymykset ja toiveet voi osoittaa keskite-
tysti Matti Suloselle Mäntsälän kuntaan. Toki muutkin alla ole-
vat asiantuntijat vastaavat kysymyksiin hankkeeseen liittyen.

Hieno asia on, että kylään saadaan lisäkapasiteettia puh-
taaseen veteen ja toivon mukaan myös viemäriin. Hyvällä yh-
teistyöllä päästään hyviin ratkaisuihin – suurimpaan hyötyyn 
pienin haitoin.

hankkeen yhdyshenkiLöt

Mäntsälän kunta; Matti Sulonen p. 040 314 5462 
matti.sulonen@mantsala.fi 
Mäntsälän Vesi; Hanna Yli-Tolppa p. 040 314 5441  
hanna.yli-tolppa@mantsala.fi 
Ramboll Finland Oy ; Marko Loikkanen, aluepäällikkö Sauli Pi-
hamaa, projektipäällikkö Jonna Tuomiranta, suunnittelija etu-
nimi.sukunimi@ramboll.fi p. 020 755 611 (vaihde) Kyläläisiä kiinnosti yhdysputken linjaus.
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kiuru
maisemointihanke

Teksti: Hanna Haukilahti

NCC kehittää Ohkolan kiviainestoimipisteensä maisemointia 
yhdessä Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Tar-
koituksena on edistää alueen luonnon monimuotoisuutta.

– Haluamme edistää alueen maisemointia ja selvittää, voi-
siko alueelle tulla uusia elinympäristöjä, toteaa NCC:n kiviai-
neksen kehityspäällikkö Taina Piiroinen. 

NCC tekee yhteistyötä Kiuruksi nimetyssä maisemointihank-
keessa paikallisen Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenjärjes-
tön kanssa. Tänä keväänä yhteistyöryhmä on selvittänyt, mi-
ten Mäntsälässä sijaitsevalla kiviainesalueella voidaan edistää 
luonnon monimuotoisuutta eli lajien muuntelua, runsautta se-
kä elinympäristöjen monimuotoisuutta. 

Ohkolaan on suunnitteilla muun muassa siementen varas-
tointialue, jonne kylvetään perhosille ravinnoksi sopivia kas-
veja. Alueelle suunnitellaan myös istutettavaksi haapaa, jo-
ka on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä laji. Monet 
uhanalaiset lintulajit ja nisäkkäät käyttävät haapoja pesä- ja 
lepopaikkoina. 

täyttömäet tärkeitä Luonnon 
monimuotoisuudeLLe

NCC aloittaa maisemoinnin neljän hehtaarin kokoiselta vanhal-
ta louhinta-alueella, joka on täytetty rakennustyömailta tuo-
duilla mailla. Alueelle tuodaan vielä lisää maata maisemointia 
varten. 

Perinteisesti kiviainesalueet on maisemoitu istuttamalla alu-
eelle puita. Uudenlaisessa, luonnon monimuotoisuutta tuke-
vassa maisemoinnissa sen sijaan avaralla ympäristöllä on tär-
keä rooli. Täyttömäet tarjoavat elinpaikan monille hyönteisille 
ja kasveille, jotka viihtyvät aurinkoisessa paahdeympäristössä. 

– Luonnon monimuotoisuutta voi lisätä yllättävän helposti. 
Harjurinteet toimivat monien harvinaisten lajien kasvuympä-
ristönä. Kyse on usein pienistä, mutta hyvin tärkeistä alueista, 
toteaa Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja 
Olli Elo. 

Ohkolan luonnon monimuotoisuuden edistäminen on NCC:n 
pilottihanke, josta saatavia kokemuksia on tarkoitus hyödyntää 
myös yrityksen muissa kiviainestoimipisteissä. 

NCC:n ja Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyö-
ryhmä vieraili toukokuussa Ohkolan kiviainestoimipisteellä 
suunnittelemassa alueen maisemointia.

ymPäristövaikutusten 
arviointi nummen

montuiLLa
teksti: Hanna Haukilahti

Ramboll Oy:n tekemä Ohkolan kierrätysterminaalin ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus on nyt loppusuoralla ja Ram-
boll toimittaa arviointiselostuksen piakkoin Uudenmaan ELY-
keskukseen. 

ELY-keskuksen yhteysviranomainen tiedottaa ja kuuluttaa 
arviointiselostuksen elokuussa. Kuulutusaikana asianosaiset 
voivat jättää mielipiteitä ja muun muassa kunnan viranomai-
set antaa lausuntoja arviointiselostuksesta. Kuulutusaika kestää 
kaksi kuukautta eli se päättyy lokakuussa. NCC ja Ramboll jär-
jestävät kuulutusaikana yleisötilaisuuden, jonka ajankohdasta 
tiedotetaan kuulutusajan tarkennuttua. 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostukses-
ta loppuvuodesta, kuulutusajan päätyttyä. 

nCC suunnitteLee ohkoLaan 
kierrätystoimintaa

NCC Roads suunnittelee Ohkolan kiviainestoimipisteen toimin-
tojen laajentamista kierrätystoimintaan. Kierrätystoiminnan tar-
koituksena on vähentää rakennusjätteiden, kuten kiviaineksen, 
betonin ja maa-ainesten päätymistä kaatopaikalle ja luontoon. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia 
hankkeen toteutumisen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0
• Toiminta jatkuu nykyisten/parhaillaan vireillä olevien lupien 

mukaisesti
• Toiminnan päätyttyä alue täytetään vesialtaaksi
• Toimintaa alueilla 1–6
• Toiminta jatkuu alueella 10–15 vuotta

Vaihtoehto 1
Nykyisten toimintojen lisäksi…
• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys
• Rakennustoiminnan jätteiden, pääasiassa puun ja betonin, 

vastaanotto ja käsittely
• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
• Toimintaa alueilla 1–6
• Toiminta-aika on noin 25 vuotta

Vaihtoehto 2
Nykyisten toimintojen lisäksi…
• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys
• Rakennustoiminnan jätteiden, pääasiassa puun ja betonin, 

vastaanotto ja käsittely
• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
• Puhtaiden maiden, jotka voivat sisältää kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia, vastaanotto ja läjitys
• Toimintaa alueella 1–6
• Toiminta-aika 35 vuotta

Vaihtoehto 3
Nykyisten toimintojen lisäksi…
• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys
• Rakennustoiminnan jätteiden, pääasiassa puun ja betonin, 

vastaanotto ja käsittely
• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
• Louhinnan laajentaminen nykyisen ottoalueen pohjois- ja itä-

puolille (32ha)
• Toimintaa alueella 1–9
• Toiminta-aika on noin 55 vuotta
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Kellokosken Männistön lavalla 15.6. järjestetään uu-
si kaikenikäisten riemukas tapahtuma, Ilofestival. Moni-
puolinen ohjelma tarjoaa niin musiikkia kuin teatteria-
kin. Musiikkitarjonta on kotimaista: fiilistellä voi sekä lis-
toilta tunnettujen artistien että UG-yhtyeidenkin tahtiin. 
Päivän aikana lavalle nousevat Dylan, Tuomari Nurmio, Aino Ven-
na, Mirel Wagner ja 22-Pistepirkko. Tanssipaviljongissa soitta-
vat Kari Peitsamo, Joose Keskitalo, Tundramatiks, Transkaakko 
ja Jaakko Laitinen & Väärä Raha. Kokeilevan musiikin lava antaa 
areenan nouseville kyvyille kuten Gorbatron, Statues Made of 
Matchsticks, Väinö Grön, Surviainen ja Nuori Hannes & Pastori. 
Harvoin Suomessa esiintyvää helsinkiläistä laulaja-laulun-

Vaateliike Falltex sijaitsee Kellokoskella Ruukin alueella, osoitteessa 
Vanha Valtatie 190. Tarjoamme vapaa-ajan vaatteita kaikenikäisil-
le. Falltexissa on laaja valikoima ihania asusteita, koruja, huiveja, 
laukkuja, kenkiä, vöitä ja hiuskoristeita.  Edustamme tunnettuja, 
nuorten suosimia merkkejä. Naisten vaatteita tuomme  itse maahan 
Euroopan alueelta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös peliasut ja 
niiden painatukset. Toimitamme tilauksesta yksilöityjä painatuksia 
paitohin ja huppareihin. Urheiluseurat, yritykset ja koulut saavat asut 
helposti ja edullisesti kauttamme. Uutuutena tuotevalikoimassamme 
on golf -tekstiilejä.

Yrittäjyys on kuin joukkuepelaamista, jossa tarvitsee monia taito-
ja ja toisia yrittäjiä, verkostoitumista. Asiakaskuntamme on mukavaa 
ja he ovat ottaneet todella positiivisesti meidät vastaan. Falltexissa 
työskentelee tällä hetkellä kaksi myyjää, minä kauppiaana ja Chris-
tina Turunen, joka vastaa nuorisopuolesta sekä naisten ja miesten 
vaatteista. On mukava huomata, että täällä aidosti suositaan pai-
kallista, ilman teitä ei olisi meitäkään! Pyrimme pitämään Falltexin 
hintatason edullisena, jotta ei tarvitse lähteä omalta kylältä ostoksil-
le muualle. Otamme vastaan asiakkaiden toiveita ja pyrimme täyt-
tämään ne parhaamme mukaan. Falltexin valikoimista löytyy ihania 
lahjatavaroita niin itselleen kuin viemisiksi. Suosittu vaihtoehto on  
Falltexin lahjakortti. 

keLLokoskeLLa iLoitaan kesäkuussa
kotimaisten artistien kera

Teksti: Juha Säijälä

Jaakko Laitinen ja Väärä Raha. Kuvaaja: Petri Alanko.

tekijä Mirel Wagneria on sanottu sensaatioksi. Hän itse si-
joittaa musiikkinsa folk- ja bluestraditioon. Monesti hän-
tä on verrattu Leonard Coheniin ja Billie Holidayhin. Elo-
kuussa 2012 Wagner nousi yhdysvaltalaisen Time-leh-
den julkaisemalle 11 tutustumisen arvoisen artistin listalle. 
Yhtenä päivän kohokohdista Ilofestival tarjoaa harvakseltaan 
koettavia 22-Pistepirkkojen säröisiä säveliä. Juhlapäivän pää-
lavalla päättävä, jo vuonna 1980 perustettu 22-Pistepirkko on 
suomalaisen rockin taidokas legenda. Bändi sai viime vuon-
na Suomi-palkinnon. ”22-Pistepirkolla on takanaan pitkä ja 
tinkimätön, 32 vuoden ura”, todetaan palkintoperusteluissa. 
Kun juhlat ulkona päättyvät, jatkuvat ne puolille öin sisällä pa-
viljongissa: Illan päättää rovaniemeläinen Jaakko Laitinen & 
Väärä Raha, jonka musiikki on monissa liemissä marinoitu eri-
koisuus, missä voi kuulla kaikuja Balkanin mustalaisrytmeistä, 
romansseista ja vanhasta suomalaisesta iskelmästä. Jaakko Lai-
tinen odottaa jo festivaalikesää ja eritoten Ilofestivaalia: ”Etelä-
Suomen salaperäisen hämärtyvät lämpimät yöt on meille Lapin 
pojille varsinkin todella mystisiä. Ilofestivalin puitteissa meidän 
musiikki ja Suomen kesän kauneus pääsevät todella oikeuksiin-
sa vanhassa tanssilavamiljöössä. Kesäyön hymyssä tavataan!” 
Ilofestival on myös makumatka. Basaarikylä tarjoaa maisti-
aisia Suomesta itämaille asti. Myös käsityöläiset on huomioi-
tu ja heidän omasta basaaristaan voi tehdä uniikkeja löytöjä. 
Hyväntekeväisyyspohjalta ponnistava festivaali toteutetaan täy-
sin talkoovoimin ja sen tuotot ohjataan monta Nobelin rauhan-
palkintoa saaneelle International Peace Bureaulle. Festivaaliput 
maksavat Tiketistä (www.tiketti.fi, 0600-1-1616 ma-su 9–21) 
ennakkoon ostettuna 29 euroa, portilta 35 euroa. Lisää tietoa fes-
tivaalista ja sen artisteista löytyy osoitteessa www.ilofestival.fi. 

 FaLLteX - Laatua Pukeutumiseen   
Teksti Teija Kesäläinen

Tervetuloa tutustumaan! Aukioloajat: ma-pe 10.00 - 19.00, 
la  10.00 - 15.00, p. 044 010 3368  teija.kesalainen@falltex.fi   
http://www.falltex.fi

Falltex Run 4.8.2013
Falltex Run on hyväntekeväisyys tapahtuma, jonka tuo-
tot ohjataan Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistykselle  nuorison hyväksi.
Tule haastamaan itsesi ja läheisesi, työkaverisi, yhteistyökump-
panisi tai naapurisi mukaan! Reitti kulkee kauniissa maalaismai-
semassa, jossa mieli rentoutuu ja huolet katoavat. Kellokoski on 
historiallisesti rikasta aluetta, jossa joen läheisyys ja vanha Ruu-
kin tehdasalue muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Tule 
viihtymään kanssamme ja vietä mukava sunnuntaipäivä juosten 
tai hölkäten. Lähtö ja maali sijaitsevat Falltexin edustalla. 

Lähtöajat ja matkat:       
Klo 10.00  500 m, klo. 10.30  2.4 km, klo. 12.00  12 km, klo. 
12.30  6 km  
Ilmoittautua voi  suoraan Falltexiin tai www.juoksija-lehti.fi
Lisätietoja juoksusta löytyy sivulta: www.falltexrun.fi
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Grilliherkut kuuluvat kesään. Niin hiiligrillit kuin sähkö- ja kaasugrillit tarvitsevat puhdistusta ja hoitoa. Ethän kai ole 
koskaan aloittanut grillaamista grillin pakollisella puhdistamisella edellisen kerran jäljiltä? Näin pidät grillin puhtaana ja 
grillaat turvallisesti

• Harjaa HIILIGRILLIN ritilä puhtaaksi messinkiharjalla. Tyhjennä ja puhdista grilli hiilistä ajoittain.
• Kun olet grillannut KAASUGRILLILLÄ, anna sen olla päällä täydellä teholla vielä viisi minuuttia sen jälkeen, kun ruoat 

on otettu pois. Grillin pitäminen päällä puhdistaa polttimia ja polttaa grillin sisäpinnoille ja laavakiville jäänyttä rasvaa. 
Puhdista ritilä jokaisen käyttökerran jälkeen messinkiharjalla.

• Valurautaisen grillilevyn voi välillä pestä pesuainevedellä ja harjalla. Huuhdo ja kuivaa ritilä kunnolla ja lopuksi rasvaa 
ruokaöljyllä tai suolattomalla sianrasvalla, ettei ritilä ruostu.

• Käännä kaasugrillin laavakivet silloin tällöin. Puhdista samalla grillin sisäseinät. Uusi kivet riittävän usein, vähintään 
kerran vuodessa.

• Puhdista polttimet käyttöohjeiden mukaisesti. Öljyä puuosat tarvittaessa esim. tiikkiöljyllä.

• SÄHKÖGRILLIN ritilä on syytä pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Muut osat voi puhdistaa käyttöohjeiden mukaan. 
Säilytä grilli suojattuna.

martan vinkit

* Muistaa turvallisuus käytätpä millaista grilliä tahansa.
* Kuuma grilli voi aiheuttaa palovammoja tai kuuma rasva 

voi syttyä tuleen. Osaathan sammuttaa 
  rasvapalon?
* Pienet kertakäyttöiset hiiligrillit on tarkoitettu vain ulko-

käyttöön, ei grillaukseen teltassa.

KÄYTÄ OIKEIN NESTEKAASUA (grillit, lämmittimet, työväli-
neet, isot hyttyskarkottimet jne.)

Tarkista laitteesi kunto säännöllisesti. Tutki laitteen 
kunto:
* Taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia. 
* Tarkista myös liitoskohtien tiiviys.
* Vaihda ja huolla kuluneet osat

Vaihda pullo huolellisesti:
* Huolehdi, ettei lähellä ole sytytyslähteitä.
* Tarkista vaihdon jälkeen liitosten tiiviys ja pitävyys.

Huolehdi ilmanvaihdosta:
* Kun käytät nestekaasua sisätiloissa, huolehdi aina riittä-

västä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta.
* Jos happea ei ole riittävästi, kaasu palaa epäpuhtaasti. 

Tällöin muodostuu TAPPAVAN  myrkyllistä, hajutonta ja 
näkymätöntä kaasua eli häkää.

Noudata käyttöohjeita:
* Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja muista noudattaa niitä.
* Älä käytä laitteita muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on 

tehty.
* Kiinteitä putkistoja vaativissa asennuksissa käytä hyväk-

syttyä kaasuasennusliikettä.

Jos epäilet kaasuvuotoa:
* Sulje heti venttiili.
* Älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.
* Tuuleta tila huolellisesti.
* Hälytä tarvittaessa pelastuslaitos numerosta 112.
* Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

GriLLaa turvaLLisesti

Perjantaina 17.5 remontti alkoi muovien laitolla oviin ja näyttämön aukkoon estä-
mään pölyn leviämistä koko taloon. Lauantaina salin lattia saatiin purettua riusko-
jen miesten voimin. Sunnuntaina vanhat eristevillat ym. kannettiin Lainion Mar-
kon siirtolavalle. Kiitos talkoolaisille ja keiton keittäjälle. Muistattehan lukijat, että  
talkootyö on nuorisoseuralle tärkeää, koska sillä myös rahoitetaan tätä projek-
tia. Toki meillä on edelleen lahjoitustili avoinna, tilin numero FI71 5282 0120 
1125 50.
Lattian valmistuttua on vielä loppuraportin, viimeisen maksatushakemuksen ym. 
paperiasioiden hoito SILMUun, sekä Ely -keskuksen virkailijan kanssa laskujen ja 
kohteen tarkastus. Syksyllä on sitten toisen projektin vuoro. Meillehän Kotiseutuliitto 
on myöntänyt 12.000 euroa kahvilan, eteisen ja narikan lattioihin, sekä WC:n te-
kemiseen eteistasoon. Remontin kustannusarvio oli suurempi, joten ajatuksena on 
järjestää syksyllä Huussi-iltamat. Huomio! Kaikki esiintyjät estradi on silloin vapaa!

Kesäisin terveisin Seija-Liisa ja hankkeen vetäjät.

ohkoLan seurataLon juLkisivu kuntoon -hanke
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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
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Toukokuun alussa järjestettiin Ohkolan nuorisoseuratalolla hel-
meilyilta, johon osallistui tusinan verran innokkaita helmikoru-
jen tekijöitä. Ensimmäisen kokoontumisen aiheena oli ranne-
korun tekeminen litteällä helmispiraali-menetelmällä. Vaikeaksi 
osuudeksi osoittautui sopivien helmien valinta laajasta vali-
koimasta. Itse työskentely sujui yllättävän reippaasti kun hel-
meilytekniikan oppi. Toki pikkuruisten helmien käsittely vaati 
keskittymistä ja tarkkuutta. Kerhon vetäjä, Kellokoskella asuva 
Marja Allanmaa, jaksoi kärsivällisesti neuvoa meitä ensikerta-
laisia aina tarpeen tullen. Mutta kuinka hän itse hurahti har-
rastukseen ja miten syntyi helmien verkkokauppa HelmiDeli? 
Marja kertoo yrityksensä tarinan.

Kaipasin median parissa työskentelyn vastapainoksi ihan jo-
tain muuta. Olen aina tykännyt tehdä käsillä, mutta kuten mo-
nille käy, ovat projektit aina kesken tai niiden valmiiksi saatta-
minen kestää - jos niitä edes koskaan saa valmiiksi. Helmeily 
on siinä mielessä kivaa puuhaa, että monet korut tai koristeet 
valmistuvat ihan muutamassa tunnissa, eli nämä harvemmin 
jäävät roikkumaan ikuisuusprojekteiksi. 

HelmiDeli -verkkokauppa on avattu viime vuoden elokuussa. 
Ajatus kaupan perustamisesta lähti siitä, ettei Suomesta tun-
tunut löytyvän hyvää värivalikoimaa keneltäkään kauppiaalta 
sellaisista helmistä, joista minä olin kiinnostunut. Päätin itse 
perustaa sellaisen helmikaupan jossa olisi hyvä valikoima tar-
jolla olevista laadukkaista helmistä, laadukkaita ja toimivia ko-
runosia, joita ihan kaikki eivät tarjoa sekä hyvät, toimivat työ-
välineet ja tarvikkeet. Luonnollisesti tällaisen valikoiman myötä 
yritykseni ei ole se kaikkein halvin paikka ostaa helmiä, mutta 
laatu ja hinta ovat mielestäni kohdallaan ja ainakin itse olen 
valmis maksamaan laadusta ja toimivuudesta hieman enem-
män. Teen lisäksi tilauksesta valmiita koruja ja voin järjestää 
helmeilyiltoja kuten nyt Ohkolan nuorisoseurantalolla, jos vain 
porukka ja tilat järjestyvät. 

Kaupan valikoima laajenee jatkuvasti ja toimintaperiaattee-
seen kuuluu myös se, että kun jokin helmi tai korunosa otetaan 
valikoimaan, se myös pysyy valikoimassa mikäli mahdollista. 
Kun tänään tilaa jotain, niin samaa saa myös puolen vuoden 

heLmeiLykerho aLoitti toimintansa

päästä. Tilaukset käsitellään nopeasti, asiakas saa tiedot tila-
uksen käsittelyvaiheista ja tilaukset postitetaan kirjepostina yk-
kösluokassa. Eli jos tekee tilauksen vaikka tiistaina aamupäiväl-
lä, niin tuotteet kopsahtavat postilaatikkoon jo keskiviikkona. 

kiinnostuitko heLmeiLystä?
Helmeilykerho kokoontuu Ohkolan nuorisoseurantalolla jäl-

leen 6.6.2013. Kerho pidetään aina kuukauden ensimmäisenä 
torstaina klo 18-21. (Heinäkuussa ei kokoontumista). Kerhossa 
tehdään jokaisella kerralla uusi koru tai koriste. Osallistuminen 
ei maksa mitään, jos tuot omat helmet ja tarvikkeet mukana-
si. Voit myös ostaa ne paikan päältä käteisellä. Tämän vuok-
si toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse osoittee-
seen marja.allanmaa@helmideli.fi. HelmiDelin internet-sivuilta 
(www.helmideli.fi) löytyy lisätietoa seuraavasta kerhokerrasta.

Kuva: Marja Allanmaa

Nuorisoseuran perhe-
kerho retkeili palotallilla 
16.5. 
Paloautoon tutustumi-
nen ja kyydissä istumi-
nen oli varmasti mie-
leenpainuva kokemus.
Kiitokset VPK:lle ja Ju-
halle!

Teksti: Tuuli Naalisvaara ja Marja Allanmaa
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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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VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

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
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Ohjaus Mira Kivilä

Käsikirjoitus Kirsti Manninen

Musiikki Reino Helismaa

Musiikin sovitus Altti Uhlenius

ESI T YKSE T:  Ensi - i l ta pe 12.7.  k lo 19.00
(Hel ismaan syntymästä 100 -v! )
Heinäkuu: su 14.7. ,  ke 17.7. ,  su 21.7. ,  ke 24.7. ,  pe 26.7. ,  su 28.7
E lokuu: su 4.8. ,  ke 7.8. ,  la 10.8. ,  su 11.8. ,  pe 16.8. ,  la 17.8.
Esi tysaja t :  ark isin ja lauantaisin k lo 19.00,
sunnuntaisin k lo 17.00,
huom! pe 16.8.  k lo 13 ja k lo 19
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Öl jymäen kesäteat ter i
Öl jymäenkuja 1
04530 Ohkola • E telä -Mäntsälä
L iput 18/14€ • L ippuvaraukset puh. 050 435 6330
www.ohkolannuor isoseura.f i

Tarina Reino HelismaastaOhkolan teatteri esittää

Aurinko laskee länteen A3 juliste.indd   1 3.5.2013   9.23


