
OHKOLAN
KYLÄSANOMAT

Nro 71  Syyskuu – marraskuu 2013
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998.

Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Helismaan laulunäytelmän näki yli 3000 katsojaa

☞ Kylälehti 15 vuotias

☞ Eskari Ohkolan kouluun

Okan voittoisat juniorijalkapalloilijat (-06) turnaustunnelmissa elokuussa



Pääkirjoitus

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241
Lehden toimituskunta: Eija Hynninen, Tuuli Naalisvaara, 
Pauliina Paakkinen-Virtanen
Kannen kuva: Pekka Peltoranta
Taitto- ja painotyö: Satakunnan Painotuote Oy
Painosmäärä: 1400
Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Mimmi Tervonen p. 044-502 7231
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kioski-Kahvila Kuunsäteestä, 
Jaffa-kioskilta, Kellokosken Kukasta ja Kunnantalolta Vinkistä
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Mirva Takalo Hyökännummen koulun vanhempain-
toimikunta
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Kati Särkelä Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Tuuli Naalisvaara Ohkolan Nuorisoseura
Mimmi Tervonen Ohkolan OKA

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 1.12.2013.  aineistoPäivä 15.11.2013.

2

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.

Kun ensimmäinen Ohkolan kyläsanomat -lehti syyskuussa 1998 näki päivänvalon, ei osattu arvata millainen toiminta, harrastus 
ja inspiraatioiden areena siitä avautui kyläyhteisöömme.

Tuolloin pohdittiin lasten- ja nuorten toimintamahdollisuuksien parantamista ja kyläyhdistysten yhteinen tiedottaminen näh-
tiin tarpeellisena, jotta vältyttiin päällekkäisyyksiltä ja pystyttiin hahmottamaan kylän toiminta kokonaisuutena. ”Lue, niin tiedät 
enemmän ja luulet vähemmän” oli ensimmäisen lehden pääkirjoituksen sanoma.

Lehden perusta on pysynyt samana, siinä tiedotetaan tulevasta ja kerrotaan jo tapahtuneesta. Kylälehtitoimikunta muodostuu 
kyläyhdistysten edustajista. Aineiston kokoaminen ja lehden työstäminen on harrastus. Lehti jaetaan Ohkola - Hyökännummi 
alueella kaikkiin koteihin talkootyönä. Alueen yrittäjien ilmoituksista saaduilla tuotoilla hoidetaan lehden painatus ja nykyisin 
myös taitto. Aluksi lehti ilmestyi 5 kertaa vuodessa, nykyisin 4 kertaa vuodessa. Painosmäärä on kasvanut tuhannesta tuhanteen 
neljäänsataan. Yhden kylälehden tekemiseen osallistuu keskimäärin 25 tekijää ja välillisesti useampi kymmen. Joten mittava 
joukko kyläläisiä on vuosien saatossa eri tavoin ollut mukana kylälehtitalkoissa.

Kylälehtiarkiston tutkiminen on mielenkiintoista. Viidentoista vuoden ajalta on arkihistoriaa koottu päiväntarkasti kylälehtien 
sivuille. Useissa eri haastatteluissa muistellaan asioita monen vuosikymmenen ajalta. Pohjatietoa kylähistoriikkiin löytyy - hen-
kilöitä ja ajankuvaa.

Viidentoista vuoden aikana on lehden tekeminen muuttunut täysin; Kyläkaupan aineistolaatikko on muuttunut sähköpostiksi, 
markat euroiksi, lankapuhelimet kännyköiksi ja älypuhelimiksi, paperikuvat digikuviksi, korput dvd-levyiksi.  Kehitys jatkuu …
värejä näemme lehdessä jatkossakin, mikäli taloutemme kestää sen. Digivallankumous saattaa muuttaa jonakin päivänä paino-
tuotteen konekieliseksi? Ja toki sosiaalinen media ja kotisivut kertovat ajantasatietoa kylän asioistakin kylälehteä nopeammin, 
mutta eivät aivan kaikkien kotiin, vielä.

Lehden ilmestymisen jatkuvuus perustuu siihen, että on asioita mistä tehdä juttuja. On onni asua kylässä joka elää!

Hyvää alkavaa syksyä Ohkolan Miss ja Mr. inspiraatioille
Eija Hynninen
Kylätoimikunnan pj, lehden perustajajäsen

kyLäyhteisömme eLää 
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Mäntsälän Vesi on tarkentanut huhti-
kuussa Ohkolan koululla pidetyn tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuuden jälkeen 
suunnittelun alla olevan vesijohtoverkon 
linjausta. Erityisesti toiveet viemäröinti-
mahdollisuudesta on otettu huomioon 
suunnittelutyössä. Linjauksen osalta voi-
daan vielä tehdä yksittäisiä tarkennuksia. 
Tämän hetkinen linjaus ei ole ristiriidassa 
tulevan maankäytönsuunnittelun kanssa.

taruma – Lamminmäki 
vesihuoLtoLinjan suunnitteLun tiLanne

Teksti; Mäntsälän Veden toimitusjohtaja Hanna Yli-Tolppa

Tämän hetkisen linjauksen yleiskart-
ta on nähtävillä Mäntsälän Veden toi-
mistolla ja  www-sivuilla (http://www.
mantsala.fi/asukkaille/asuminen-ja-
rakentaminen/mantsalan-vesi/taru-
ma-lamminmaki-siirtovesihuoltolinjan-
suunnittelu) sekä Ohkolan koululla ja 
seurojentalolla

Mäntsälän Vedellä on tarkoitus saat-
taa suunnitelmat valmiiksi kuluvan syk-

syn aikana. Taloussuunnitelmassa on 
esitetty linjan toteuttaminen vuosina 
2015 – 2016. Mikäli hanke etenee aika-
taulussa, tehdään sopimukset johtojen 
sijoittamisesta kesän 2014 aikana.

Lisätietoja hankkeesta antaa suun-
nitteluinsinööri Matti Sulonen puh. 040 
3145 462.

Terveysilta alueen asukkaille 24.9. 
Terveysilta järjestetään Hyökännummen, Arola-Jokelanseudun ja Ohkolan asukkaille  
Hyökännummen kerhotalolla, Tasalantie 2, tiistaina 24.9 klo 18.30. 
Osa alueen asukkaista on ollut kuuden vuoden ajan Kellokosken terveysaseman käyttäjiä. Terveydenhuoltolaki mahdollistaa 
vuoden 2014 alusta oman terveysaseman valitsemisen kaikista Suomen terveysasemista. Sopimus Tuusulan kanssa päättyy 
31.12.2013 ja uuden lain vaikutus tulee tilalle. Mitä valinnanvapaus käytännössä merkitsee? Riittävätkö Kellokosken resurssit 
tarjoamaan palveluja yli kuntarajan? Muodostuuko jälleen jonoja ja pitenevätkö odotusajat?

Tilaisuudessa ovat läsnä sekä Mäntsälän että Tuusulan päättävät virkahenkilöt vastaamassa asukkaita askarruttaviin kysymyk-
siin. Heille voi lähettää jo etukäteen kysymyksiä sähköpostiosoitteella perusturva.ulkoinen@mantsala.fi. Myös tilaisuudessa 
voi esittää kysymyksiä. 

Mäntsälästä tilaisuuteen osallistuvat perusturvajohtaja Eija Rintala, johtava lääkäri  Laura Nikunen, sosiaalipalvelupäällikkö 
Arja Tolttila, vastaava hammaslääkäri  Arja Pulli, vastaanoton osastonhoitaja Marika Hämäläinen  ja hyvinvointineuvolan 
osastonhoitaja Anita Sorsa.

Tuusulasta tilaisuuteen osallistuvat vs. sairaanhoidon ylilääkäri Susanna Pitkänen, perheiden terveyspalveluiden päällikkö 
Marketta Mattila ja johtava hammaslääkäri Pirkko Letto.

Tilaisuuden järjestää Hyökännummen asukasyhdistys, Arola-Jokelanseudun kylätoimikunta, Ohkolan kylätoimikunta ja Mänt-
sälän perusturvalautakunta

Tervetuloa kaikkia koskevaan iltaan!

Laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta
Terveydenhuoltolaki (1326/2010; 48§) Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveys-
keskuksen terveysaseman 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä 
hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle 
viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen 
terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta 
ei koske 16 §:ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 §:ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitos-
hoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan 
kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin 
tai hammaslääkärin kanssa.

Kiireettömän hoitopaikan valinta
Terveydenhuoltolaki (1326/2010; 47§) mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja ter-
veyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi vuoden 2014 alusta alkaen.   
Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoi-
tovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi 
kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden 
kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitos-
hoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.  Jos lääkäri 
tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen 
erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammas-
lääkärin kanssa.
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Näytelmässä oli mukana yli 20 Ohkolan 
teatterin näyttelijää, joukossa sekä teat-
terin pitkän linjan konkareita että tämän 
kesän ensikertalaisia. Mira Kivilän tai-
tavassa ohjauksessa he sulautuivat hyvin 
yhteen tanssivaksi ja laulavaksi joukku-
eeksi. Kirsti Mannisen koskettava kä-
sikirjoitus herätti vahvoja tunteita sekä 
yleisössä että teatterin työryhmässä. ”It-
ketti ja nauratti vuorotellen”, totesi mo-
ni katsoja yleisöstä poistuessaan. Reino 
Helismaan musiikki herätteli näytelmäs-
sä myös useampia sukupolvia eri tavoin 
ja moni kertoi löytävänsä näytelmästä 
koskettavaa suomalaista sielunmaise-
maa. Kaunis Öljymäen miljöö oli kuin 
luotu esityksen puitteiksi. Näytelmän 
musiikin Öljymäelle toimivaksi kokonai-
suudeksi sovitti Altti Uhlenius. 

reino heLismaa hurmasi öLjymäeLLä
Teksti: Pauliina Paakkinen- Virtanen, kuvat Ronja Virtanen

”Aurinko laskee länteen”-näytel-
män näki kesän aikana Öljymäen 
kesäteatterissa yli 3100 katsojaa. 
Palataan vielä hetkeksi upean ke-
sän tunnelmiin. Toukokuun lehdes-
sä kerroimme perheemme ensim-
mäisestä edessä olevasta teatteri-
kesästä ja nyt on hyvä hetki jakaa 
kokemusta vielä kylälehden lukijoi-
den kanssa.

Reino Helismaan tytär Satu Helismaa ja hänen roolissaan esiintynyt Karla Antikainen tapaavat. 

Repe ja Miss Inspiraatio

Näytelmä sai paljon hienoa palautetta 
yleisöltä sekä mediassa, joka näkyi hui-
mana kävijämääränä. Teatterin työryh-
mämme osallistui elokuun alussa myös 
Tuusulan Taiteiden yöhön, jossa esitet-
tiin näytelmän musiikkia. Taiteiden yös-
sä huomasimme, että näytelmä oli varsin 

tunnettu ja ihmisillä hyvin tiedossa. Moni 
kertoi jo nähneensä esityksen, kuulleen-
sa siitä tai olleensa tulossa katsomaan. 
Näytelmän teksti sekä siihen yhdistetty 
musiikki herättivät yleisössä vahvoja tun-
nereaktioita ja moni kertoikin, että löysi 
siitä useita poimintoja myös omaan elä-
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mänhistoriaansa. Tuntui hyvältä saada 
olla mukana produktiossa, joka kosketti 
ihmisiä näin vahvasti vielä kauan esityk-
sen jälkeenkin. Meille näytelmässä mu-
kana olleillekin Reino Helismaan elämä ja 
tuotanto avautuivat kesän myötä aivan 
uudella ja kiinnostavalla tavalla.

kunniavieraita öLjymäeLLä

Muutamia merkittäviä vierailuja Öljymä-
en kesässä on syytä nostaa esiin. Saim-
me vieraaksi erääseen näytökseen nimit-
täin Reino Helismaan tyttären Satu He-
lismaan. Tämä ilta jäi varmasti vahvasti 
työryhmän ja yleisön mieliin sekä hä-
neltä jälkeenpäin saamamme kirje, jos-
sa hän kertoi näytelmän koskettaneen 
vahvasti sekä pääosan esittäjän (Aatu 
Johansson) muistuttavan paljon hänen 
isäänsä Reinoa. Näytelmän nimikkokap-
paleen ”Aurinko laskee länteen” v.1965 
Euroviisuissa esittänyt Viktor Klimenko 
vieraili kutsuvieraana myös ja piti näke-
mästään. Klimenko muisteli Öljymäellä 
pitkään myös yhteistä taivaltaan mm. 
Reino Helismaan ja Toivo Kärjen kans-
sa ja avasi käynnillä myös kappaleen sy-
vempiä merkityksiä. Historiallisia ja mer-
kittäviä hetkiä ja tapaamisia. Iloitsimme 
kovasti myös siitä, että sekä käsikirjoit-
taja että ohjaaja vierailivat näytöksissä 
usein ja elivät mukanamme tätä hienoa 
tarinaa.

”Teatterikärpäsen puremasta 
seuraa elinikäinen vamma” (teatte-
rikonkari Hidalgo opastaa noviisi Vanha-
piikaa..)

Olemme olleet tänä kesänä Öljymä-
ellä koko perheen voimin. Kesä on ollut 
erilainen kuin muut, mutta varmasti per-
heestämme jokaiselle sellainen että tu-
lemme muistamaan sen lopun ikäämme. 
Me vanhemmat kokeilimme siipiämme 
ensi kertaa näyttämöllä ja kokemus oli 
aivan huikea. Lapsemme solahtivat het-

ken mietittyään omiin rooleihinsa ääni-
mieheksi ja avustajaksi ja niin ”muutim-
me” mäelle kesäksi koko perhe. Puolen 
vuoden projekti oli huippuhektinen ja 
vaati hetkittäin aivan akrobaattista ka-
lenterointia, mutta samalla se oli niin an-
toisa ettemme ole katuneet hetkeäkään. 
Se sisälsi suuresti itsensä haastamista ja 
voittamista, mutta olemme esityksestä 
edelleen aivan mahdottoman ylpeitä ja 
pohjattoman onnellisia, että uskaltau-
duimme mukaan. Kesälomamatkamme 
oli siis tänä vuonna erilainen ja teatterilta 
saamamme fiilis meille kaikille sellainen, 
että huomasin yhtäkkiä nuorison siirtä-
vän muita menojaan päästäkseen teat-
teriväen mukaan mäelle. Voimme suo-
sitella kokemusta lämpimästi kaikille ja 
tältä lomamatkalla palasivat Vanhapiika 
ja Iso-Pat pesueineen kotiin myös jollain 
hienolla tapaa muuttuneina.

Erityisen ylpeitä olemme koko hie-
nosta Öljymäen teatteriyhteisöstä ja et-
tä saimme siihen tänä kesänä kuulua. 
Öljymäellä on pitkät teatteriperinteet ja 
erityisesti meidät on vaikuttanut huima 
osaaminen ja kunnianhimo, jolla teatte-
ria tehdään. 

Epäusko omaan tekemiseen meinasi 
kuitenkin vallata noviisin erityisesti mat-
kan alkupäässä kerran jos toisenkin mut-
ta ihana teatteriyhteisömme, teatteriper-
heemme kannusti aina vaan eteenpäin. 
Teatteri toimi loistavasti myös erinomai-
sena arjesta irrottajana ja hankalimmat-
kin työpäivät unohtuivat jo keväästä al-
kaen harjoituksissa, vaikka päivät pitkiä 
olivatkin. Palkinto heittäytymisestä seu-
rasi sitten esityskauden alettua ja yleisön 
saavuttua. Me teimme sen sittenkin.

..ja kuten teatteriystävämme Hidal-
go meitä opasti ” Teatterikärpäsen pu-
remasta seuraa elinikäinen vamma” Tu-
levaisuudessa nähdään mitä se tarkoit-
taneekaan.

Kiitos vielä koko hienolle työryhmäl-
le, talkoolaisille ja yleisölle, jotka teitte 
kanssamme tämän upean ”Aurinko las-
kee länteen”-kesän. Erityiskiitos kuiten-
kin lapsillemme, jotka kannustivat läh-
temään mukaan silloin kun itse eniten 
epäröin..:” Äiti mene sinne, se voisi olla 
sun juttusi!” KIITOS!

Lisää teatterikesän tunnelmia löytyy 
blogista ” Neitsytmatka Näyttämölle”  
vanhapiika.blogaaja.fi

Minua ensikertalaisena näissä talkoissa 
vähän jänskätti, tulisiko kaikki asiat huo-
mioitua ja että mitään oleellista ei puut-
tuisi illan tarjoiluista. Tuli siinä isännän 
(= Hannun) kanssa jokunen laatikollinen 
munkkeja ja pasteijoita raijattua kylältä 
Öljymäelle + muut työtarpeet päälle!

Hannullehan on monet talkoolaiset ja 
hommatkin jo ennestään tuttuja. Osasi 
myös markkinoida esim. työvuorolistaan 
talkoolaisia ”nyt olisi vielä yksi parhaista 
työvuoroista jaossa…”, ja vuorothan saa-
tiinkin täytettyä sopivasti!

yLeisön kommentteja näyteLmästä:
”Suurkiitos erittäin viihdyttävästä ja iloisesta näytelmästä! Sanat ja sävelet as-
kelkuvioineen toimivat ja tarttuivat! Suosittelen!”

”Ei olisi kesäinen ilta Ohkolassa voinut mennä paremmin, kuin Helismaata kuun-
nellen. Viihdyttävä, hauska, riehakas, elämän makuinen ja surullinenkin. Suo-
sittelen lämpimästi! Kiitos! ”

”Oikein hyvälle mielelle tuli, ja loppu oli todella kaunis ja koskettava Kiitos!”

”Olipas hieno kokonaisuus Helismaan teksteistä ja kappaleista! Koreografiat 
nautinnollisesti kohdillaan eikä huumoriakaan oltu unohdettu! Aatu oli taitavasti 
sisäistänyt puhetyylinkin! Parhaina kohtauksina jäi mieleen Mammanpoika-aloi-
tus, Pikajuna, Sorsanmetsästys, Ain laulain työtäs tee ja niin tietysti neiti Impi 
Umpilampi sekä Kaksi vanhaa tukkijätkää. Oli vielä muitakin hyviä juttuja, mutta 
ne kannattaa nähdä ja kokea itse. Suosittelen lämpimästi! ”

taLkootunneLmia öLjymäeLtä
Teksti Paula Loukimo 

Muista talkoolaisista en tuntenut juuri 
ketään aiemmin, mutta porukkaan solahti 
ihan mukavasti ja tutuiksi tultiin. Hommat 
sujuivat jouheasti ja rennoissa tunnelmis-
sa, sekä kahviossa että liikenteenohjauk-
sen puolella. Jokainen löysi paikkansa il-
lan tehtävissä, oli se sitten kahvinkeittoa, 
munkkien sokerointia, myyntihommaa tai 
makkaranpaistoa. Oli myös mukava näh-
dä, että nuoret ovat jatkamassa talkoope-
rinnettä! Talkoohenki oli voimissaan tässä 
porukassa! Vanhan karjalaisen talkoohen-
gen mukaisesti: ”sie ja mie, on myö yhes”!

kesäteatterin 
kiitosjuhLa 
taLkooväeLLe ja 
työryhmäLLe Pe 20.9. 
Ohjelmassa:
klo 19.00 ruokailu
klo 20.00 Anu Uhlenius: 
Teatteri-monologi. Ohjaus: Mira Kivilä.
klo 21.00 kahvit
klo 21.30 Tulinäytös: Flame Encore. 
Valtteri Seppänen ja Jukka Juntti. 

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 18.9. mennessä 
p.050-435 6330
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

PERHEKERHO Yhteinen kerho van-
hemmille ja lapsille kokoontuu seurata-
lolla torstaisin klo 9.30-12.00. 
Ohjelma on vapaata ja tarkoituksena on, 
että lapset saavat leikkiä ja aikuiset kes-
kustella yhteisessä tuokiossa. Mukaan 
voi tulla siihen aikaan, kun se omaan ai-
katauluun sopii. Yhteistä suunnitelmaa 
on tehty syksylle; askartelua, leipomis-
ta, tuote-esittelyjä…
1€/perhe/kerta osallistumismaksulla saa 
mehua ja keksiä lapsille ja kahvia/tee-
tä aikuisille sekä materiaalit toimintaan. 
Omia eväitäkin voi ottaa mukaan.
Tervetuloa uudet ja vanhat kyläläiset; 
tehdään kerhosta sellainen, missä viih-
dytään! Lisätietoa: Essi Malmberg puh. 
044 509 4485.
IPANAPIIRI Maanantaisin 9.9.13 al-
kaen klo 18.00-19.00 seuratalolla alle 
3 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhem-
milleen. Syksy päättyy Puurojuhlaan ma 
2.12.13 klo 18 alkaen. Syyslomaviikol-
la 42 ei ole kerhoa. Kevätkausi jatkuu 
13.1.14.
Leikitään ja lauletaan pienille lapsille so-
pivia laululeikkejä. 
Lukuvuosimaksu 10€/perhe. Ilmoittau-
tumiset otetaan vastaan ensimmäisellä 
kerralla.Lisätietoa: Essi Malmberg puh. 
044 509 4485.
PUUROJUHLA Lapsiperheille ja lap-
senmielisille yhteinen illanvietto maa-
nantaina 2.12.13 klo 18 alkaen. Joulu-
laulujen ja -leikkien lomassa nautitaan 
puuromestari 2013 Heli Kamilan keittä-
mää joulupuuroa ja nautitaan Vesseliker-
holaisten ja Ipanapiiriläisten esityksistä. 
Tervetuloa!
HELMEILYKERHO To 3.10 klo 18 seu-
ratalolla: teemme lasihelmisekoituksista 
rannekorun ja korvakorut. 

To 21.11 ja 5.12 klo 18 seuratalolla: Jou-
lukuusen pallojen tuunaus. Omat joulu-
kuusenpallot mukaan. Ennakkoilmoittau-
tumiset ja lisätietoa: marja.allanmaa@
helmideli.fi
TEATTERIVIIKONLOPPU Uusi teatte-
rikausi avataan  joulukuussa, päivä ilmoi-
tetaan myöhemmin. Ensi kesänä Öljy-
mäellä nähdään koko perheen näytelmä 
Fedja-setä, kissa ja koira. Ohjaus: Samu-
li Reunanen. Ensi-ilta 6.7.2014. Tieduste-
lut 050-435 6330 /Tanja

ohkoLan oka

ma 23.9 ja 30.9 klo 18.00 maastojuok-
sun sarjakilpailut Ohkolan koululla 
Sarjat kaiken ikäisille.
Sählykerhot alkavat lokakuun alussa. 
Ohkolassa ti 17.30-18.30 eskari-ikäi-
set ja ekaluokkalaiset, 18.30-19.30 kak-
kos- ja kolmosluokkalaiset, 19.30-20.30 
yläasteikäiset. Ke 17.30-18.30 alle es-
kari-ikäiset  ja 18.30-19.30 neljäs- kuu-
desluokkalaiset. Hyökännummella ke 
17.00-18.00 neljäs-kuudesluokkalaiset  
ja 18.00-19.00 ykkös-kolmosluokka-
laiset. Miesten sähly ti klo 20.00-21.00 
myös Hyökännummella entiseen malliin.
OKA järjestää liikuntapäivän Van-
taan Kivikon Hiihtoputkeen/talvi-
maailmaan sekä kylpylään lauantaina 
9.11.2013. Lisätietoja tulee lokakuun 
alussa OKA:n nettisivuille  www.mant-
salanurheilijat.fi/kylaseurat/oka sekä 
OKA:n facebook -sivuille.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 18.9, 16.10, 
20.11 ja 18.12 klo 12 - 15
Virsilauluilta to 26.9 klo 18.30 Helena 

ja Juha Vainiolla Kivistönkulmantie 191
Virsilauluilta to 24.10 klo 18.30 Anneli 
ja Timo Eerolalla Kivistönkulmantie 114
Kauneimmat joululaulut ja myyjäi-
set Nuorisoseurantalolla la 14.12. Jou-
lulaulut klo 15.00 ja myyjäiset klo 16.00.
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä 
Rukouspiiri Hyökännummen kerhota-
lolla maanantaisin 23.9 - 9.12 klo 18.30.    

kansaLaisoPiston kursseja

HYÖKÄNNUMMEN KOULU
Kahvakuula ma: 19.00-20.00 
Kehonhallinta ja venyttely ma: 20.00-
21.00  
Lasten jumppa 5-6 v. ti: 17.15-18.00  
Lasten jumppa 7-8 v. ti: 18.00-18.45  
Seniorijumppa to: 16.00-16.45  
OHKOLAN NUORISOSEURANTALO
Vesselikerho ma: 18.00-19.00
OHKOLAN KOULU
Seniorijumppa to: 15.00-15.45  
Pilates to: 19.00-20.00  
Tarkempia tietoja kursseista Mäntsälän 
kansalaisopiston nettisivuilta www.mant-
salanopisto.fi 

kyLätoimikunta

Torpparihulinat järjestetään Sälinkäällä 
la 21.9.2013 klo 10-15.
Perinteinen kylien välinen köydenvetokil-
pailu käydään klo 12.00.

nuorisoseuran 
syyskokous

Ohkolan Nuorisoseura Ry:n sään-
tömääräinen syyskokous to 28.11.  
klo 18.30 Nuorisoseurantalolla. 
Tervetuloa!                    Johtokunta

Kylätoimikunta on ilmaissut huolensa Ohko-
lantien tienvarsien niittämisen tasosta sekä 
muutama vuosi sitten istutettujen puiden 
ja pensaiden huonosta hoidosta. Pujot ja 
lupiinikasvustot ovat ikävällä tavalla vallan-
neet kylätien varret. Suunnitelma pensaista 
ja puuistutuksista oli hieno. Suuri osa puis-
ta on kuitenkin kuivunut. Pensaat ovat hä-
vinneet ja niitetty pois. Myrskytuulet, autot 
ja osin ilkivaltakin on katkonut puita. Lisäk-

ohkoLan tienvarsien  
hoito huoLena

Teksti Eija Hynninen

si olemme vaatineet toimia Ohkolan koulun 
kohdalla olevan ryteikön siivoamiseksi. Sii-
nä on lahoja vaarallisia puita, betonitolppia 
ja vanhaa rikkoutunutta aitaa. 

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri – vastuualueen, Mäntsälän 
ja Myrskylän hoitourakoiden aluevastaava 
Jan Berghäll on luvannut tavata kylätoimi-
kunnan edustajia asioiden hoitamiseksi vie-
lä tämän syksyn aikana

ohkoLan 
sekatyömies 
esittäytyy!

Tmi Malperi on keväällä 2013 pe-
rustettu yritys Ohkolassa, jonka toi-
menkuvaan kuuluvat kaikki kodin ja 
maatalouden apu- ja korjaustyöt pa-
riston vaihdosta konetöihin. Kaiken-
laisiin töihin voi kysyä. 

Jan Malmberg, Eerola-Kortistotie 
226, Ohkola j.malmberg@hotmail.fi  
puh. 044-2023142
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aikuisten yLeisurheiLua

Jo kahdeksatta kertaa Arola-Joke-
lanseutu, Ohkola ja Hyökännummi 
kisasivat aikuisten yu-mestaruudes-
ta. Kisa käytiin 26.8.2013, lajeina 
keihäs, kuula, saapas, pituus, 60 m 
juoksu ja horisontaalitikka. Ajo vei 
ensimmäistä kertaa voiton ja käyt-
ti kotikenttäedun tarkkaan hyväksi. 
Hyökännummi tuli toiseksi väkivah-
vojen naisten ansiosta. Ohkola jätet-
tiin tällä kertaa kolmanneksi. 

Kesän Ohkolan Sairaalan puistossa hy-
vin harjoitellut OKA:n alle kouluikäisten 
joukkue osallistui JÄPSin järjestämään 
06- syntyneiden turnaukseen 11.8.2013. 
Rentouttavan kesäloman kääntyessä lop-
pusuoralle, pelaamaan pääsi seitsemän 
peluria, joista monelle turnauksen pelit 
oli uran ensimmäiset jalkapallo-ottelut. 
Turnauksessa kohdattiin Leppävaaran 
Pallo Espoosta, JÄPS Järvenpäästä ja 
Pakkalan Palloseura Vantaalta. Ensim-
mäinen peli Leppävaaraa vastaan meni 
vielä hieman oikeaa säveltä ja vauhtia 
hakiessa, mutta hyvä ja tiukka peli saa-
tiin aikaiseksi vastustajan loppuhetken 

möLkkykisat
Ohkolan mölkkymestaruudesta pelattiin 15. kerran sunnuntaina 25.8. lämpi-
mässä ja tuulettomassa illassa Nuorisoseuran talon pihalla. Paikalla oli parikym-
mentä pelaajaa, josta ratkottiin lasten ja aikuisten sarjan voittajat. Pääasiassa 
korkeatasoisten heittojen ja jännittävien loppuratkaisujen jälkeen tänä vuonna 
lasten sarjan mestariksi selvisi Joonas Eerola, Arttu Peltorannan ollessa toinen 
ja Joona Alangon kolmas. Pienempien pelureiden alkukarsinnasta lasten finaa-
liin selvisi Anssi Peltoranta, Roope Malmberg ja Sanni Eerola. Aikuisten sarjas-
sa pelattiin tällä kertaa suoraan finaali, jossa loppuun asti avoimen kisan vei 
Pekka Peltoranta, Jan Malmberg oli toinen ja Taija Eerola kolmas. Heittotyylejä 
ja hermojen hallintaa nähtiin monenlaisia, toivottavasti ensi vuonna nähdään 
vieläkin enemmän! Lisäksi olisi hieno nähdä kaikki Mestarit Areenalla yhtä aikaa.

jaLkaPaLLoturnaus 
Teksti Pekka Peltoranta, teksti liittyy kansikuvaan

maalin muuttaessa paremmin kenttäta-
pahtumia vastaavan tasapelin 3-2 tap-
pioksi. Toisessa pelissä JÄPS:iä vastaan 
löytyi heti reippaampi vaihde peliin ja 
OKA vyöryi välillä koko joukkueella sini-
paitaisen vastustajan ohi ja yli. Maaleja 
syntyi avoimen pelin seurauksena mo-
lempiin päihin vuoronperään, mutta kun 
tekee yhden enemmän kuin vastustaja, 
niin sehän riittää. Peli 7-6 OKAlle. Kol-
mas peli PPS Vantaata vastaan olikin sit-
ten hurmioon päässeen OKAn joukkueen 
ilotulitusta ja ainakin kentän laidalla ti-
puttiin maalien laskuista jo hyvissä ajoin 
ennen loppua. Ehkä 14-2 OKAlle. OKAn 

joukkueessa näytti taitojaan Tuukka 
Eerola, Onni Amhamdi, Elmo Oikari-
nen, Julian Maininki, Max Mäenpää, 
Teemu Aalto ja Anssi Peltoranta. In-
to pelata ja pelistä nauttiminen toteutui 
hienosti päivän aikana. Jalkapallokerhot 
pyörivät muutenkin hyvin tämän kesän 
aikana sekä pienempien että isompien 
koululaisten vuoroilla. Pelureita löytyi 
hyvin, jotta pelit saatiin aina aikaiseksi 
ja kun kelitkin suosivat, niin hyvä ma-
ku peleistä jäi varmasti kaikille. Ohkolan 
Sairaalan puisto ruohokenttänä on koet-
tu hyväksi paikaksi pelata, kun maaleihin 
saatiin uudet verkotkin. 

Valtakunnallisena Satupäivänä, perjan-
taina 18.10.2013, satuja luetaan, esite-
tään ja käsitellään kaiken ikäisten kanssa 
päiväkodeissa, kirjastoissa, kaupoissa, 
museoissa, teattereissa, vanhainkodeis-
sa ympäri maan. Pistäkää päivämäärä 
korvan taa ja osallistukaa juhlintaan! 

Satupäivä perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja yhdessä tekemiseen. Kaikki ha-
lukkaat ovat tervetulleita järjestämään 
Satupäivän tapahtumia ja osallistumaan. 

satuhetkiä sadun Päivän kunniaksi
Vuonna 2012 tapahtumia järjestettiin yh-
teensä 73 paikkakunnalla yli 220 tapah-
tumajärjestäjän voimin.

Ohkolan Teatteri järjestää ko. päivänä 
satujen lukua  päiväkodeissa, vanhain-
kodeissa tai vaikka terveyskeskuksessa/
sairaalassa osastoilla. Lukijalla voi olla 
oma paikka, mihin haluaa mennä tai py-
ritään järjestämään paikka, jos sellaista 
ei itseltä löydy, mutta haluaa osallistua. 
Kulkeminen omin avuin.  Illalla pyritään 

järjestämään lukuteatteriesitys talolle ja 
siellä on ennalta sovitut lukijat. 

kiinnostuitko?
Mikäli haluaisit ottaa osaa tapahtumaan 
satujen lukijana, voit soittaa tai lähettää 
tekstiviestin p. 040 748 4447 tai meilin 
paivi.koponen72@gmail.com. Vastauk-
set 6.10. mennessä, niin ehditään hank-
kia tarvittaessa paikkoja lukijoille.

Nuorisoseurantalolle on jo pitkään toivottu” pikku-
huonetta ”eteistilaan, koska WC-tilat ovat hankali-
en portaiden takana. Nuorisoseura on saanut tätä 
remonttia varten lahjoituksen ja Kotiseutuliitolta 
rahaa sen toteuttamiseksi. Työ toteutetaan loka-
marraskuussa.

Iltamat tehdään Helismaan hengessä. Voimme 
jo luvata hauskan illan koko perheelle monenlai-
sen vaihtelevan ohjelman parissa, unohtamatta 
arpajaisia ja puoltatoista tuntia tanssia.

huussi-iLtamat  La 16.marraskuuta !
Ohjelmatoimisto Tuuli, Susan ja Seija-Liisa ide-

oivat ja ottavat vastaan myös lukijoiden toiveita 
illan ohjelmaan. Rykäistään pimeiden iltojen iloksi 
ja yhteisen helpotusta tuottavan tilan saamiseksi 
Ns:n talolle kunnon kemut. Siis laita päivämäärä 
allakkaan ja tule uutta ”istuntosalia” katsomaan 
ja testaamaan. Yhteydenotot 040-5344565 /Sei-
ja-Liisa

Ns-talon remontin kannatustili on FI7I 5282 
0120 1125 50/Mäntsälän OP.
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Kun olin pieni äitini tapasi kertoa minulle tarinoita hänen vaih-
to-oppilasvuodestaan Amerikassa ja niinpä halusin vaihto-
oppilaaksi seitsemän tai kahdeksan vuoden ikäisestä lähtien. 
Uneksin minne voisin mennä ja mitä seikkailuja minulle voisi 
tapahtua isossa maailmassa. Kuten sanoin, olin pieni.  Lopulta 
valitsin Suomen, koska täällä on kaunis luonto, revontulet ja 
sauna. Sekä tietysti myös avantouinti, minun täytyy kokeilla 
sitä tänä talvena. 

Kun saavuin Suomeen kaikki oli erilaista kuin Itävallassa. 
Pitkät ja suorat tiet kulkivat läpi isojen peltojen ja pienten met-
sien. Talot ovat värikkäitä ja kaikki syövät salmiakkia ja juovat 
maitoa. Mutta nyt ensimmäisen kulttuurishokin jälkeen alan 
pikkuhiljaa tottua kaikkeen. Rakastan pyöräillä Ohkolassa enkä 
ole eksynyt Mäntsälässä yhtä usein kuin Wienissä.

Opiskelen Mäntsälän lukiossa, joka on myös hyvin erilainen 
kuin oma kouluni Itävallassa.  Ensiksikin Itävallassa opettajat 
vaihtavat luokkaa joka tunti ja me oppilaat istumme koko päi-
vän samassa luokassa, kun taas täällä Suomessa me oppilaat 
vaihdamme luokkaa miltei joka tunti. Lisäksi minun kouluni 
Itävallassa on hyvin vanha, rakennettu 1866 ja olemme hyvin 
iloisia että edes TV toimii. Ja täällä lukiossa on tietokoneita 
joka paikassa ja tekniikka pelaa hyvin. Ja minun koulussani 
Itävallassa on noin 600 oppilasta ja täällä Mäntsälän lukiossa 
oppilaita on noin puolet vähemmän. Nyt olen täällä ja tutus-
tun uusiin ja mahtaviin ihmisiin joka päivä. Minulla on paras 
isäntäperhe ikinä ja opin päivä päivältä enemmän suomea. 
Moikataan kun tavataan!

vaihto-oPPiLas itävaLLasta Perheessämme
Teksti Hanna Schuravleff, kuva Ari Elgland

Meidän perheeseen tuli elokuun alussa 
itävaltalainen vaihto-oppilas, 15-vuoti-
as Dorothea Steiner. Yhteiselo on läh-
tenyt hyvin käyntiin ja tuntuu että ai-
ka menee välillä liiankin nopeasti. Syy 
miksi lähdimme tähän vaihto-oppilas-
ohjelmaan oli, että halusimme antaa 
ulkomaalaiselle nuorelle tilaisuuden 
tutustua Suomeen, sen kulttuuriin, 
luontoon, ihmisiin ja opiskella suo-
menkieltä. Lähetimme hakupaperit ja 
jo seuraavana päivänä meille soitettiin 
ja siitä se sitten lähti. 

Alkuun kaikkia jännitti miten selvi-
ämme siitä että joudumme puhumaan 
englantia joka päivä, mutta parin ekan 
päivän jälkeen tuo jännitys katosi ja 
Dorothea on nyt meille kuin oma lapsi 
siinä missä nuo muutkin. Perheemme 
lapset sekä koirat ovat ottaneet uuden 
perheenjäsenen hyvin vastaan.  Yllät-
tävää on, vaikka lapsilla ei ole yhteis-
tä kieltä, he ovat silti pärjänneet kes-
kenään hyvin pelatessaan ja leikkies-
sään. Voin lämpimästi suositella vaih-
to-oppilaan ottamista muillekin.

ensimmäisen kuukauden suomi-tunneLmia
Teksti; Dorothea Steiner, kirjoitti englanniksi ja Hanna-äiti käänsi suomeksi

Minun isäntäperheeni, johon kuuluu äiti Hanna, isä Janski , 4 pikkusisarusta: Vilma (9), 
Julia (9), Arttu (3) ja Ronja (2) sekä kolme koiraa, Saku, Milo ja Elli on täysin erilainen 
kuin oma perheeni johon kuuluu  vain äiti, isä ja isosisko. Mutta on mahtavaa olla iso-
sisko ja painautua turvallisesti koirien pehmeää turkkia vasten kun on koti-ikävä. 

YFU:n historiaa

Kansainvälisen Youth For Understandingin tarina alkoi vuon-
na 1951, kun Yhdysvaltain ulkoministeriö pyysi tri Rachel An-
drésenia löytämään 75 saksalaisnuorelle amerikkalaiset isän-
täperheet. Näin haluttiin nuorten kautta rakentaa syvempää 
ymmärrystä kansojen välille. Tehtävä ei ollut helppo toisen 
maailmansodan jälkeisessä maailmassa. Saksalaisnuoret sai-
vat kuitenkin amerikkalaiset kodit vuoden ajaksi ja osoittivat 
olevansa erinomaisia hyväntahdonlähettiläitä. 

Kuudessakymmenessä vuodessa yhden naisen toiminnas-
ta on kasvanut yksi maailman suurimmista vaihto-oppilasjär-
jestöistä. Kansainvälinen YFU toimii lähes 50 maassa ja tä-
hän mennessä vaihto-oppilaana on ollut yli 225 000 nuorta. 

Suomessa YFU aloitti toimintansa vuonna 1958. Tällöin 
ensimmäiset suomalaiset vaihto-oppilaat lähtivät Yhdysval-
toihin ja ensimmäiset amerikkalaiset kesäoppilaat saapuivat 
Suomeen. YFU:lla on tutkitusti ollut merkittävä rooli suoma-
laisen yhteiskunnan kansainvälistymiskehityksessä. 

YFU:n toiminnan perustana on alusta lähtien ollut aja-
tus, että paras tapa lisätä kansojen ja kulttuurien välistä yh-
teisymmärrystä on antaa ihmisille mahdollisuus oppia tunte-
maan toisensa arkipäivän elämässä. Vaihto-oppilastoiminta 
tarjoaa siihen ainutlaatuisen mahdollisuuden, koska juuri 
noin 15-17-vuotias nuori on vastaanottavaisin oppimaan ja 
ymmärtämään erilaisuutta.  
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Ohkolan koulussa aloitti elokuussa uusi esiopetusryhmä, jossa 
on 11 reipasta eskarilaista. Eskarilaiset touhuavat alatalolla, 1. 
luokan vieressä.

Eskarilaisten päivät sisältävät leikkiä, askartelua, lauluja, 
tehtäviä ja ulkoilua. Metsämörrimetsässä koulun vieressä eska-
rilaiset käyvät kerran viikossa tutustumassa metsän ihmeisiin 
ja retken kohokohta on tietenkin evästauko. Esikoulun opetta-
jana toimii Leena Mesilaakso.

eskari ohkoLaan
Teksti ja kuva; Leena Mesilaakso

Jos mä lähden täältä kouluun, joudun kävelemään,
Jos mä lähden täältä syömään, joudun jonottamaan,
koulutiet mua vie taas, jos lähden oppimaan.
Mut jos mä lähden liikkaan, pääsen liikkumaan.
Hyökkis mielessäin, Hyökkis mielessäin, Hyökkis mielessäin, 
on Hyökkis mielessäin..

No mitä Hyökkiksellä tehdään? Kaikki tietää sen.
Kuka Hyökkiksestä hyötyy? No me ainakin!
Hyökkis mielessäin, Hyökkis mielessäin....

No onko Hyökkiksellä tylsää? Ei todellakaan oo
Kuka Hyökkiksestä tykkää? No minä ainakin.
Hyökkis mielessäin, Hyökkis mielessäin..

hyökännummen 
kouLu 10 v

Sävel Mäntsälä Mielessäin, sanoitus Hyökännummen koulun 5.luokan tytöt

ohkoLan kouLu 
96 opp. Esiopetus Leena Mesilaakso 1.luokka Sirpa Matero, 
2.luokka Anna-Maija Kajander, 3.luokka Pia Ström, 4.luokka Sa-
ri Auramo (vararehtori), 5.-6. luokka Jari Kulju, laaja-alainen 
erityisopetus Päivi Virolainen, resurssiopettaja Tuula Heikkinen, 
koulunkäyntiavustaja Taija Eerola  ja harjoittelija Jani Vaarasuo. 
Rehtori Hanna Oresmaa. Ohkolan vtk:n puheenjohtajna toimii 
Aki Mäenpää.
Oppilaskuntatoiminta alkaa
Ohkolan koulussa käynnistetään tänä lukuvuonna oppilaskun-
tatoimintaa. Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on edistää 
oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia sekä oppi-
laiden osallistumista koulua koskeviin asioihin. Tähän liittyen jo-
kaiselta luokalta valitaan edustaja sekä edustajalle varahenkilö 
oppilaskuntatyöhön. Oppilaat valitsevat keskuudestaan yhden 
edustajan lippuäänestyksellä. 

hyökännummen kouLu 
188 opp. Esiopetus Anne Hampori 1.luokka, Rita Samela 2.luok-
ka, Hilkka Granqvist, 1.-2.luokka Hanna Kortelainen, 3.luokka 
Mari Koivukangas, 4.luokka Eija Koski-Sipilä 3.-4.luokka Sinik-
ka Kuusiluoma-Lehmonen, 5.luokka Vesa Lehmonen, 6.luokka 
Heikki Paavola, 1.-3. pienluokka Hanna Kuosa (apulaisrehtori) 
4.-6. pienluokka Jouko Ylönen laaja-alainen erityisopetus Päivi 
Virolainen, resurssiopettaja Tuula Heikkinen. Koulunkäyntiavus-
tajat Leila Salonen, Virpi Vuorinen, Riitta Vanha-Perttula ja He-
len Voog-Ruisvaara, koulusihteeri Kirsi Toimela. Rehtori Hanna 
Oresmaa. Hyökännummen koulun vtk:n puheenjohtajana toimii 
Pia Huovinen.
Tule mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön
Vanhempaintoimikunnan uusi toimikausi käynnistyi samalla kuin 

kouLujemme Lukuvuoden 2013-2014 
Luokat ja oPettajat

lasten ja nuorten kouluvuosi.  Vanhempainillassa syyskuussa 
kaikki uudet luokat nimeävät edustajansa vanhempaintoimi-
kuntaan. Tavoitteenamme  on mahdollistaa lapsille hauskoja 
kokemuksia ja terveyttä edistävää toimintaa. Varainhankintaa 
teemme erilaisin myyntikampanjoin, pitämällä buffettia sekä ti-
laisuuksien pääsylipputuloilla. Viime kaudella myimme joulukort-
teja, joiden aiheet saimme lasten piirroskilpailusta. Lapset itse 
myivät kortteja ja ahkerat myyjät palkittiin stipendein.  Myös  
Pamarkin ammattilaistasoisten pesuaineiden myynti kuuluu pe-
rinteisiimme.

Hankituilla varoilla kustannamme retkikuljetuksia, hankimme 
pihaliikunta- ja leikkivälineitä tai talviurheiluvälineitä sekä järjes-
tämme liikunnallisia ja harrastustoimintaan innostavia tapahtu-
mia. Esimerkiksi keväällä tuotimme liikunta- ja motoriikkakeskus 
Spurtin toteuttamaan temppu- ja parkour radan koululaisille. 
Myös teatterista ja taikatempuista ovat lapset saaneet nauttia 
useina vuosina. Perinteinen Halloween-disko myrkkyjuomineen 
ja tulivuorineen on tuttu ainakin sadalle lapselle. Jokatalvinen 
päätoimintamme on luistelu- ja kaukalojään hoito ja pukukop-
pipäivystys. Vapaaehtoisten jäädytysrinkiläisten ansiosta luiste-
lukautta kesti viime talvena lähes neljä kuukautta. Tähän kai-
paamme kaikkien vanhempien panosta ja muut innokkaat enot, 
kummit ja kaimat ovat tervetulleita mukaan. Vielä ennen kesä-
lomaa jaamme ruusuja ison askeleen astuville kuudesluokkalai-
sille, stipendejä ja hymypatsaita oppilaille. Haasteena on ensi 
kevääksi löytää tähti, joka saa koko perheen liikkeelle. 

VTK kokoontuu kerran kuukaudessa. Pöytäkirjamme ja tie-
dotteemme löydät internetistä osoitteesta http://peda.net/ve-
raja/mantsala/hyokanummi/mapat.  

Meidät tavoittaa myös sähköpostiosoitteella vanhempaintk@
luukku.com ja totta kai kaikissa tapahtumissamme. Vanhem-
paintoimikunta on perustanut myös facebook-ryhmän nimellä 
hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta, jonne toivom-
me jäseniksi kaikkia koululaisten asioista kiinnostuneita.

Teksti; Pia Keijonen

hyökkis mieLessäin
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Päättymässä oleva kesäkausi on havain-
tojen mukaan ollut suosiollinen lintu- ja 
eläinkannoille. Riistakolmiolaskennassa 
heinäkuun lopussa havaittiin metsäkana-
lintuja aiempaa enemmän ja peltoalueil-
la on havaittu fasaanipoikueita. Rauhoi-
tetuista lajeista ovat kylän peltoaukeilla 
tuottaneet silmäniloa mm. kurkipoikue 
ja tuulihaukkapoikue monien tavanomai-
sempien lajien poikueista puhumatta-
kaan. Metsäjäniskanta näytti kevään las-
kentahavaintojen mukaan runsastuneen 

metsästysseuran kuuLumisia
Teksti Tero Rantanen, kuva Raija Hannula

mutta hirvieläinten kannat ovat pysyneet 
alhaalla. Petopuolella tehtiin useita eri 
näköhavaintoja ilveksestä. Kuivan kesä-
kauden aikana jälkihavaintojen tekemi-
nen oli vaikeaa, kun kovaan maastoon ei 
jäänyt jälkiä. Eläinten osalta havaintojen 
aika koettaakin oikeastaan vasta nyt kun 
päästään koirien kanssa metsälle. 

Metsästysseura käsitteli riistatilannet-
ta elokuun alkupuolella pidetyssä ko-
kouksessaan ja päätti jäsenkohtaisista 
saaliskiintiöistä sekä rauhoitusalueista. 

Osin saaliskiintiöitä supistettiin ja osin 
niitä voitiin laajentaa. Hirven, peuran ja 
kauriin osalta metsästyksestä päätetään 
myöhemmin syksyllä, kun on saatu riit-
täviä havaintoja kantojen vahvuudesta ja 
kun myös riistakeskuksen ratkaisut ovat 
tiedossa. 

menestystä mäntsäLän 
mestaruusammunnoissa

Syyskuun alussa ammutussa Mäntsälän 
mestaruuskisassa Ohkolan Metsästys-
seuran joukkue nappasi pitäjän mesta-
ruuden niin luodikkoammunnassa kuin 
myös hirviammunnassa. Parhaiten oh-
kolalaisista menestyi Asko Tiainen, joka 
nappasi voiton kaikkien lajien (hirvi, luo-
dikko ja pienoishirvi) yhteiskisassa. Seu-
ran omissa mestaruuskilpailuissa voitot 
menivät seuraavasti: haulikon compak-
ammunta Otto Nieminen, luodikko, pie-
noishirvi Asko Tiainen, hirven eräsarja  
Keijo Ahtiainen, hirven kilpasarja Ilkka 
Hemmilä. Näitä menestyksiä alusti tap-
pio, kun Kellokosken Metsästysseura kat-
kaisi Ohkolan monivuotisen voittoputken 
ja otti pistein 337-318 voiton kylien vä-
lisessä perinteisessä hirviammuntaotte-
lussa elokuun alussa. Ottelua on ammut-
tu vuosittain jo 1960-luvun puolivälistä 
alkaen. Tuttu näky Ohkolassa, fasaaniparvi

Diakoniapiirin kesäretki suuntautui tänä 
vuonna Kotkaan. Pysähdyimme Pyhtääl-
lä, jossa nautittiin kahvit Next Hotel Pat-
ruunatalossa. Sen pihapiirissa oli pieni 
etiketti- ja pakkausmuseo, jossa osa kä-
vi tutustumassa vanhoihin pakkauksiin. 
Sieltä matka jatkui varsinaiseen kohtee-
seemme Merikeskus Vellamoon, jossa 
oppaitten johdolla tutustuttiin moniin 
sen ihmeisiin. Ruokailemassa kävimme 
Keisarinsataman runsaassa noutopöy-
dässä, josta matka jatkui Pyhän Niko-
laoksen ortodoksiseen kirkkoon, jonka 
vaiheisiin tutustuttiin mielenkiintoisella 
rooliopastuksella 1800- luvulla eläneen 
Maria Purpurin hahmossa. Sen jälkeen 
ajettiin Loviisaan, jossa nautittiin ilta-
päiväkahvit Ulrikahovissa, jossa oli myös 
ostosmahdollisuus paikallisessa käsityö-
myymälässä.

kesäretki kotkaan
Teksti ja kuva; Raija Hannula

Retkeläisiä Merikeskus Vellamon edustalla Kotkassa
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LukuLamppu

Eräs kylälehden lukija suosittelee haus-
kana lukukokemuksena  Jonas Jonasso-
nin pokkaria ”Satavuotias joka karkasi ik-
kunasta ja katosi”.

Kirjan selustassa kerrotaan juonesta 
näin; Satavuotiaan Allanin seikkailu läpi 
Euroopan lähihistorian. ”Kun elämä me-
nee jatkoajalle, on helppoa ottaa pieniä 
vapauksia”, arvelee Allan Karlsson ja kar-

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

kaa Malmköpingin vanhainkodista juuri 
ennen satavuotisjuhliaan. Lähellä ase-
maa hän saa puolivahingossa haltuun-
sa matkalaukun, josta löytyy rutkasti rii-
hikuivaa. Poliisin, median ja vaarallisen 
rikollisten jahtaama Allan huomaa pian 
olevan enemmän elossa kuin aikoihin. 
Nuorempanakaan Allan Karlssonia eivät 
politiikka saati uskonto kiinnostaneet, 

siksi onkin yllättävää, kuinka moneen 
maailmanhistorian käänteeseen hän vii-
me vuosisadalla ehtikään vaikuttaa!

Helsingin Sanomat arvioi ” Nyt tu-
li tänka på! Kuinka monta superlatiivia 
kriitikko kehtaa käyttää menettämättä 
uskottavuuttaan! Jonas Jonassonin esi-
koisromaani on hulvattomin lukuelämys 
aikoihin, absurdin huumorin juhlaa.”

Latostenmaan veljesten harrastuksena 
tai paremminkin sanottuna elämänta-
pana on enduro. Lajia tuntemattomil-
le voisi suomentaa, että endurossa on 
kyse moottoripyörien ”maastorallista”. 
Joona Latostenmaa (19v) on harrasta-
nut lajia koko elämänsä. Ensin oltiin isän, 
Tommi Latostenmaan, huolto tiimissä, ja 
heti kun oppi itse ajamaan ilman apu-

enduro eLämäntaPana
Teksti; Anne Latostenmaa

pyöriä, sai Joona myös oman pikku Hon-
dan. Tänä vuonna Joona ajaa Yamahan 
250-kuutioisella nelitahtisella SM1 luok-
kaa. Teemu Latostenmaa (17v) on aja-
nut myös jo monta vuotta. Hän kilpailee 
Husabergin 125-kuutioisella kaksitahti-
sella U20, nuorten sm sarja luokassa. 

Latostenmaan veljesten arki muodos-
tuu työn ja koulun ohella harjoituksista 

sekä kilpailuista. Viikkoon sisältyy har-
joittelua lähes päivittäin niin metsässä, 
pellolla kuin motocross montuilla. Vii-
konvaihteet vierähtää kilpailuissa ympäri 
Suomea, ja muutaman kerran vuodessa 
rajojen ulkopuolella. Isä kulkee mukana 
huolto ja valmennus tehtävissä, äiti taas 
huolehtii muonituksen sekä varusteiden 
puhtauden.

ohkoLa höLkkä
Ohkola hölkkä eli neljännesmaraton juostiin 28.7, kisakeskuksena Ohkolan koulu.  
Mukana oli 40 juoksijaa, joista puolet omalta kylältä. Tulokset löytyvät järjestäjäseura OKAn kotisivuilta.

Joona Viron Tarttossa Extreme testissä.
Kuva Annamaria Karikuusi

Teemu Lahden endurotestissä.
Kuva Sport Image 



12

MÄNTSÄLÄN KASTELLI 
Keskuskatu 4
Tapio Rantanen 040 7672 942
tapio.rantanen@kastelli.fi

TUTUSTU TARKEMMIN

www.kastelli.
fi

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

PITSIMAAILMA kotiputiikki
– alusasuja – naisten vaatteet –
FRIENDTEX – pyydä kuvasto –

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

www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi
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Yksipyöräilijän näkeminen Ohkolan 
raitilla ei ole tavatonta. Keväisin Oh-
kolan nuorisoseuran sirkuskoulu Sirius 
järjestää vapaamuotoisen tapahtuman 
”Raittiajot”, Seuratalolta Hyökännum-
men koululle. Kesäkuussa pidettyihin 
”ajoihin” osallistui nelisenkymmentä 
eri-ikäistä pyöräilijää. Pienimmät mu-
kanaolijat kulkivat rattaissa yksipyö-
räilijän työntäminä tai kaksipyöräisen 
tarakalla. Sirkuksen nuoret taiturit ve-
tivät letkaa, perää piti vanhemmat la-
jin harrastajat. Päivä oli aurinkoinen ja 
tunnelma oli korkealla, hiki virtasi.

harrastaa voi  
vuoden ymPäri

Yksipyöräillä voi ympäri vuoden. Ke-
säisin voi kuntopyöräillä tai harjoitel-
la parkkipaikoilla ja kentillä kavereiden 
kanssa, talvella harjoitellaan uusia tai-
toja ja temppuja yhdessä muiden kans-
sa tunnilla. Sirkuskoulussa on erilaisia 
pyöriä; kirahvipyörien lisäksi Ohko-
lan sirkuskoululaiset voivat harjoitella 
Heikki Leppävuoren rakentamilla eri-
koispyörillä.

Ohkolan sirkuskoulu käynnisti aikoi-
naan myös yksipyöräilysählyn ja muu-
tamia sirkuskoulujen välisiä turnauk-
siakin järjestettiin. Yksipyöräily voi olla 
koko perheen harrastus. Yksipyöräilyn 

ohkoLa yhdeLLä PyöräLLä
Teksti:  Karita Laisi, kuvat Kati Teirioja ja Jukka Juntti

Sirkukseen ilmoittautuminen oli 
jo elokuussa mutta alla olevissa 
ryhmissä on vielä vapaita paikko-
ja. Tiedustelut, Johanna Kohonen. 
p.040-1534075

Jongleeraus (v. -02 ja sitä aikai-
semmin syntyneet) Ohkolan koulul-
la pe klo 18-19.

Kirppusirkus (lapsi 07-11 synty-
nyt + aikuinen) Ohkolan koululla la 
klo 9-10

Pyramidi II (99-02 syntyneet) 
Ohkolan koululla la klo 12-13

Lohikäärmeet (01-04 syntynei-
den poikien sirkusteluryhmä), Oh-
kolan koululla su klo 15-16

Sirkus Siriuksen opettajat lu-
kuvuotena 2013-2014:  Heikki 
Leppävuori, Jukka Juntti, Johanna 
Kohonen, Lionel Lejeune, Saija Si-
tolahti ja Silja Roos. Apuohjaajina 
Alma Syrjänen, Daria Benabad, Ta-
rek Benabad, Jemina Hyökki, Iiris 
Laisi ja Nelma Pietala. 

Pienimmät mukanaolijat kulkivat rat-
taissa yksipyöräilijän työntäminä

Raittiajot järjestettiin kesäkuun alussa. Osallistujia oli n. 40

voi oppia aikuisena aktiivisella harjoit-
telulla. Monissa sirkusperheissä van-
hemmat ovat innostuneet lasten mu-
kana. Isälle tai äidille on hankittu oma 
pyörä.

Hilma Leppävuoren perheessä yk-
sipyöräilevät kaikki. Isä Heikki, Siriuk-
sen pitkäaikainen opettaja on Suomen 
parhaita yksipyöräilijöitä. Äiti Anu oppi 
yksipyöräilyn viikossa, pyörä kun oli lai-
nassa vain sen ajan. Lapset ovat kaik-
ki oppineet ajamaan alle 7-vuotiaina. 
Hilma itse oppi ajamaan yksipyöräisellä 
kun perhe oli Sirkus Finlandian muka-
na kiertämässä ”eikä ollut paljon muu-
ta tekemistä”. Kaikki sirkuksen lapset 
harjoittelivat jotain hiekkakentillä, niin 
Hilmakin. ”Itse opettelin”, Hilma kuvai-
lee opetteluvaihetta. Hilma osaa nyt 
ajaa jo ympyrää ja ensimmäiset tem-
put ovat harjoituksen alla. ”Kivointa yk-
sipyöräilyssä on uuden oppiminen”, tyt-
tö sanoo. Kun kysyn mikä on vaikeinta, 
Hilma ei keksi mitään. Vaikeus on suh-
teellista, kaiken oppii harjoittelemalla.

sirkus sirius  
– ajankohtaista
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

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

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001

       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v

AMJ Lainio Oy
-  soratoimitukset
-  vaihtolavoja
-  maansiirtokuljetukset

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

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

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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Aurinkoisena syysiltana 4.9 kokoonnuim-
me valmistamaan keltaisesta talvikur-
pitsasta pikkelssiä. Työsarka aloitettiin 
nauttimalla lämmintä kurpitsakeittoa ja 
maistelemalla edellissyksyn satoa sekä 
marja-aroniamehua. Maistettavana oli 
kurpitsapikkelssiä, kurkkusalaattia, si-
nappi-kurkkusalaattia sekä tomaattisal-
saa. Työskentelyn aikana vaihdoimme 
kokemuksia ja ajatuksia säilönnästä. 
Totesimme, että etikalla säilöminen on 
helppoa, kun vaan muistaa olla varovai-
nen kiehuvan kuuman mausteliemen ja 

martta-iLLassa säiLöttiin  
syksyn satoa taLven varaLLe

Teksti ja kuva: Essi Malmberg

polttavan kuumien purkkien ja kansien 
kanssa. Lopuksi nautimme kesäkurpit-
sakakkua kahvin ja teen kera. Illan ai-
kana kävimme läpi syksyn martta-ilto-
jen suunnitelmia sekä pikkujouluretkeä. 
Seuraava kokoontuminen on 2.10. klo 17 
Kolin Riihellä ja aiheena sieniretki.

kurPitsaPikkeLssi

Kurpitsapikkelssiä varten kuutioitiin talvi-
kurpitsa. Mausteliemi tehtiin Capsin Kur-
pitsasäilötteen avulla. Eli valmiin maus-
tepussin lisäksi tarvittiin vain väkivii-
naetikkaa, sokeria, mausteneilikoita sekä 
vettä. Kiehuvaan mausteliemeen lisättiin 
kurpitsakuutiot ja ne keitettiin läpikuul-
taviksi. Pikkelssi säilöttiin puhtaisiin kuu-
mennettuihin lasitölkkeihin. Viileässä säi-
lytettävät säilykkeet ovat valmiita nautit-
tavaksi noin kahden viikon kuluttua.

marttojen nettisivuLta 
Löytyy hyödyLLisiä vinkkejä

Perinteisesti suomalaiseen ruokapöytään 
kuuluvat etikkasäilykkeet, jotka antavat 
aterioille piristävää kirpeyttä ja väriä. 
Etikkatuotteiden säilyminen perustuu 
etikan happamuuteen ja osittain soke-
riin, jonka voi joskus korvata hunajalla. 
Vaihtelua ja lisäaromia säilykkeisiin saa-
daan mausteista. Käytetyimpiä maus-
teita ovat pippurit, neilikka, inkivääri 

ja kaneli. Yleensä säilöntään käytetään 
väkiviinaetikkaa, joka sisältää 10 paino-
prosenttia etikkahappoa. Viinietikat ovat 
aromaattisempia ja niiden etikkahappo-
pitoisuus on 5 - 7 painoprosenttia. Kau-
poissa on erilaisia säilötteitä, joissa on 
valmiina säilöntäaineet ja mausteet. Tar-
jolla on myös valmiiksi maustettua väki-
viinaetikkaa, johon säilöttävän aineksen 
lisäksi tarvitaan vettä ja suolaa.

Puhtaus on säiLönnän a ja o
– Säilöttävien tuotteiden on oltava puh-

taita ja tuoreita.
– Pese tölkit huolellisesti astianpesuai-

neella ja kuivaa ne.
– Pinoa tölkit 100 - 125 asteiseen uuniin 

ja anna niiden kuumentua vähintään 
15 minuuttia.

– Täytä kuumat tölkit kuumalla säilyk-
keellä piripintaan, jotta pieneliöille ei 
jää happea ja elintilaa.

– Sulje astiat heti. Säilykkeen jäähtyessä 
se kutistuu ja vetää kannen lommolle. 
Tämä on merkki onnistuneesta säilön-
nästä.

– Pyyhi tölkit puhtaiksi ja liimaa nimila-
put.

– Varastoi säilykkeet paikassa, joka on 
viileä, pimeä, kuiva ja puhdas.

Marttojen nettisivuilta www.martat.fi 
löytyy paljon tietoa säilönnästä.

Asta ja Tuija purkittaa kurpitsapik-
kelssiä

koLme komeaa!
Kesän kuuma keli kasvatti kookkaita kasviksia kotipuutarhoissa. Kekkilän kanankakkako kasvatti kyseiset kasvikset? Kiva kertoa 
kylälehdessä kaikille kasveista kiinnostuneille kavereille kovasta kasvusta. Kun kokki keittää kattilallisen kevyttä kesäruokaa, 
kuuluu kaunis kiitos...kyllä kannatti kasvattaa.

Salmen peruna painoi 0,530 kg Ainon punajuuret. Pisin, käyrä yksilö painoi 1,304 
kg ja pituutta juureksella oli 40 cm.

Satun tomaatin painon 
voi todeta vaakasta. 
Lajike Vanha Venäläinen


