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Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 2.3.2014.  aineistoPäivä 14.2.2014.
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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.

Uudenmaan liiton maakuntahallitus myöntää vuosittain vuoden uusmaalainen kylä -palkinnon. Viime vuosina 
hakukriteereihin on lisätty Uusimaa-viikon yleisteema, joka tällä kertaa oli kansainvälisyys Uudellamaalla. Pal-
kinnolla halutaan kiittää maakunnassa tehtyä hyvää paikallistason työtä ja palkinto myönnetään seuraavaksi 
vuodeksi, jotta nimetty kylä voi halutessaan koko nimitysvuoden ajan markkinoida kyläänsä palkinnon ollessa 
ajankohtainen ja tuore.

 Ohkolan kylä vastaanotti järjestyksessä 26:nnen Vuoden 2014 uusmaalainen kylä -nimityksen maakunta-
hallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelältä ja maakuntajohtaja Ossi Savolaiselta Uusimaa-viikolla Musiikkitalossa 
Helsingissä. Kansanedustaja Outi Mäkelä kuvasi palkittavan valintaa tällä kertaa helpoksi. 

Ohkola tunnetaan toimeliaisuudesta ja toteutettu kansainvälinen työ on ollut laajaa seuroissa ja kouluilla: 
on tehty vierailuja, leirivaihtoja, työharjoittelua, esiintymismatkoja, kansainväliset kontaktit ovat koulujen arki-
päivää. On skypetetty kaikkiin Euroopan maihin, osallistuttu kansainvälisiin laulukilpailuihin. Tämä kansainväli-
syys kantaa pitkälle. Tänä päivänä kansainvälisyyteen oppiminen on tärkeää. Konkreettisen tekemisen kautta 
oppiminen onnistuu. 

 Uudenmaan liitto onnittelee hyvästä työstä. Aktiivisuudesta tunnettu kylä elää innostus voimavaranaan. 
”Vaatimalla ei synny vapaaehtoisuutta” mutta hyvässä ja monessa seurassa syntyy. Ohkolassa toimivat aktii-
vinen nuorisoseura, martat, urheiluseura, diakoniapiiri, hyökäpartio, metsästysseura, vpk, vanhempaintoimi-
kunnat ja kylä-/asukasyhdistys. Kylässä vastuita jaetaan onnistuneesti. 

 Outi Mäkelä viittasi edellä kuultuun Riku Rantalan esitykseen, josta hänen mukaansa ”kentän tuntemus, 
sisältö kunnossa ja intohimo” kuvaavat hyvin Ohkolan kylää. 

Lämpimät onnittelut ansaitusta nimityksestänne, Ohkola! 
Tarja Haili
erityisasiantuntija, kulttuuri, kulttuurimatkailu
Uudenmaan liitto

onnea ohkoLa!
Alkusävelet: Pinja Liljavirta

Terveiset Musiikkitalon palkintojenjaosta: Eija Hynninen

Musiikkia Kriikunavuorelta: puuhuilut Kristiina Ilmonen

Taikuutta: Eve ja Matti

Vapaa sana

Yhteislaulut säestää Tapani Rautasuo

Ohjelman jälkeen tarjotaan kakkukahvit. Vapaata seurustelua ja mahdollisuus 
tutustua Ohkolan kylänäyttelyyn sekä itsenäisyyspäivä-teemalla koottuun las-
ten kuvataidenäyttelyyn.

Tulkaa, kyläläiset ja Ohkola -henkiset kautta maan!

Järj. Kylätoimikunta

Ohkola, Uusmaalainen kylä 2014 -tunnustuksen johdosta 

Ohjelmallinen
juhlakahvitus
Ohkolan Nuorisoseuran talolla
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013 klo 15 - 17

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) laajennettu 
valinnanvapaus tulee voimaan 1.1.2014, jonka jälkeen 
kansalaisilla on mahdollisuus valita oma terveysasema 
myös kotikunnan ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa mänt-
säläläisille Kellokosken terveysasemalla asioiville, että 
heidän terveyspalvelunsa siirtyvät 1.1.2014 automaat-
tisesti Mäntsälään. 

Mikäli mäntsäläläiset Kellokosken terveysaseman 
palveluita käyttävät kuntalaiset haluavat terveyden-
huollon palvelut jatkossakin Tuusulasta Kellokosken 
terveysasemalta, asiasta tulee tehdä kirjallinen hoito-
paikan muutosilmoitus!

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa 
olevan kunnan että valitun kunnan terveysasemalle. Tuusula 
alkaa ottaa vastaan hoitopaikan muutosilmoituksia 1.12.2013.  
Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveysasemalle viimeistään 
kolmen viikon kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta, mutta 
aikaisintaan 1.1.2014 lain tullessa voimaan. llmoitus on hen-
kilökohtainen eli jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä oma 

mäntsäLäLäisten keLLokosken terveysaseman

PaLveLuita käyttävien kuntaLaisten terveys-
PaLveLut siirtyvät 1.1.2014 mäntsäLään!

ilmoitus. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain 
yhteen terveysasemaan eikä hän voi hakea yksittäisiä vapaan 
valinnan piiriin kuuluvia palveluja muualta. Hoitovastuu säi-
lyy valitulla terveysasemalla, kunnes potilas ilmoittaa uudesta 
vaihdosta. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden ku-
luttua edellisestä valinnasta. 

Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon 
palveluita, eli terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoi-
donpalveluita, suunterveydenhuollonpalveluita,  ehkäisy-, äi-
tiys- ja lasten neuvolapalveluita, sekä avohoidon kuntoutuk-
sen palveluita. Hoitava terveysasema laskuttaa potilasta oman 
asiakasmaksutaksan mukaisesti. Valinta ei koske koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa (sisältäen suun terveydenhuollon), 
pitkäaikaista laitoshoitoa, kotihoitoa ja työterveyshuoltoa. 

Muutosilmoituksen voit tulostaa Mäntsälän kunnan 
nettisivuilta joulukuun alusta alkaen tai hakea Mänt-
sälän tai Kellokosken terveysasemalta.

Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva
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vaLintaPerusteet

(Ote kansanedustaja Outi Mäkelän puheesta palkintojenjako-
tilaisuudessa)

- Ohkolan vahvuuksia ovat pitkät perinteet ja ennakkoluu-
lottomuus kansainvälisissä hankkeissa, monipuolinen yhteisöl-
lisyys sekä aloitteellisuus uudistus- ja kunnostushankkeissa. 
Uudenmaan maakuntahallitus painotti tänä vuonna valinnassa 
erityisesti kansainvälisyyttä. Ohkolan nuorisoseuran kansain-
välisellä harrastusvaihdolla on jo vuosikymmenten perinteet. 
Ohkolan koulu on mukana yli kolmessakymmenessä projek-
tissa kaikkien Euroopan maiden ja viime keväänä myös Azer-
baidzanin ja Tunisian kanssa. Vireää ystävyyskoulutoimintaa 
on ollut pitkään Venäjän, Ruotsin ja Viron kanssa myös Hyö-
kännummen koulussa.

- Ohkola edustaa nykypäivän maaseutukylää, joka on avoin 
maailmalle sekä uusin että perinteisin keinoin. Virkeä kylä tu-
kee nuorisonsa kasvua suvaitsevaiseksi innostavien  projektien 
myötä.

Koulussa kansainvälisyys ei perustu pelkästään projekteihin, 
vaan on osa opetusta. Jokainen lukuvuosi aloitetaan projektien 
suunnittelulla ja uusien kansainvälisten ystävien etsimisellä.

ansaittu tunnustus kotikyLäLLemme
teksti: eija hynninen, kuva jussi hynninen

Kotikylämme Ohkola, johon kuuluu myös Hyökännummi on Vuoden uusmaalainen kylä 
2014. Tämän tunnustuksen myönsi Uudenmaan liitto ja se luovutettiin Ohkolan edus-
tajille Uusimaa-viikon kulttuuri ja yhteisöllisyys päivän tapahtumassa musiikkitalolla 
6.11.2013

- Kun lapset ovat luontevasti yhteydessä eri maiden koulu-
laisiin jo ala-asteelta lähtien, on myöhemmässäkin elämässä 
helppo olla aidosti avoin maailmalle. Ja mikä parasta, Ohkolan 
koulun kansainväliset projektit tempaavat mukaan myös las-
ten perheet.

ohkoLa on esimerkiLLinen kyLä 
Ohkolaa edusti musiikkitalolla Ohkolan näköinen joukko. 

Mukana oli kaikenikäisiä ja kaikki kylässä toimivat seurat ja 
molemmat koulut olivat edustettuina. Samana päivän Yle Uusi-
maa näytti TV-uutisissa kuvaa Ohkolan Nuorisoseurantalolta ja 
koululta. Lähetyksessä haastateltiin kyläläisiä, jotka mukavasti 
kertoivat, miten täällä ollaan ja eletään.

Ohkola on valittu esimerkilliseksi kyläksi, olkaamme siitä ai-
dosti ja nöyrästi ylpeitä. Tulevan vuoden ajan Ohkola näkyy ja 
monet haluavat tietää kylästämme, ehkä kylämme kiinnostaa 
myös asuinpaikkana uutta kotia etsiville. Parasta on se, että 
aktiivinen arki jatkuu, olemme saaneet tunnustusta siitä, että 
teemme täällä hyviä asioita.

Tunnustusta toki juhlitaankin. Itsenäisyyspäivänä seuratalol-
la kylätoimikunta tarjoaa juhlakahvit ja mukavaa ohjelmaakin 
on luvassa.

Kuvateksti: 2000 euron palkinnon Ohkolan edustajille luovutti maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä  ja maa-
kuntajohtaja Ossi Savolainen. Palkinnon vastaanotti Eija Hynninen, Valtteri Virtanen, Iiris, Roope ja Petra Malmberg, 
Seija-Liisa Peltoranta,  Olli Hannula, Silja Roos, Anu Leppävuori, Jan Malmberg, Noora Peltoranta, Joonas Eerola ja Sari 
Auramo.

RISUKERÄYS HYÖKÄN-
NUMMELLA VAIN KEVÄISIN!
Poutalantien ja Niittykujan välisen pyörä-
tien varteen on ilmestynyt iso risukasa 
syksyn aikana. 

RISUT PITÄISI PIKAISESTI ENNEN 
TALVEN TULOA VIEDÄ POIS KUN-
NAN ALUEELTA! 
Jos tiedät asiasta jotain, ota yhteyttä 
Antton Hägglundiin puh. 040 526 6462.  

harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

PUUROJUHLA Lapsiperheille ja lapsenmielisille yhteinen illanviet-
to ma 2.12 klo 18. Joululaulujen ja leikkien lomassa nautitaan puu-
romestari Heli Kamilan keittämää joulupuuroa. Ipanapiiri ja Vesselit 
esiintyy. 

ÖLJYMÄEN KESÄTEATTERI starttaa jälleen tammikuussa. 
Kesällä 2014 tehdään kokoperheen näytelmä Fedja-setä kissa ja 
koira, jonka ensi-ilta on 2.7. Näytelmän ohjaa Samuli Reunanen. 
La 11.1 ja 18.1 klo 12.00 - 16.00 on roolien hakutreenit Nuoriso-
seurantalolla. 
Rooleja näytelmässä on kymmenkunta, joten kaikki halukkaat ei-
vät valitettavasti pääse välttämättä näyttämölle asti, mutta myös 
puvustus ja lavastustiimit kaipaavat uusia innokkaita tekijöitä. Näy-
telmän lavastaa ja puvustaa Kaisa Rasila.
Hakutilaisuus on kaikille avoin ja kiinnostuneiden kannattaa tulla 
viettämään opettavaisia hetkiä Samulin parissa.
Ilmoittautumiset Ohkolan Teatteri, puh. 050-4356330 

HELMEILYKERHO
Joulukuun kokoontuminen on vasta to 19.12 klo 18-21 ja aiheena 
joulukuusenpallojen tuunaus. Huom! Omat joulukuusenpallot mu-
kaan. Kokoontuminen 5.12 peruuntuu.
Tammikuun kokoontuminen to 9.1.2014 klo 18-21 ja aineena van-
han kertaus, eli kokoonnumme tekemään aiemmilla kerroilla tehtyjä 
juttuja. Jos on jäänyt kerta välistä, niin silloin on mahdollista tehdä 
avainkaulanauha, kaulakoru lasihelmisekoituksista (+rannekoru + 
korvakorut) tai rannekoru litteällä helmispiraali tekniikalla.
Helmikuun kokoontuminen on to 6.2.2014 ja maaliskuun kokoon-
tuminen on to 6.3.2014. Näissä vielä aiheet avoinna.

 
VESSELIKERHO ja IPANAPIIRI jatkavat laululeikkejä maanan-
taina 13.1.2014 klo 18-19 aina 14.4.2014 asti.
Hiihtolomalla viikolla 8 ei kerhoja.

 
PERHEKERHO jatkuu torstaisin 9.1.2014 alkaen klo 9.30 - 12 seu-
ratalolla. Tervetuloa leikkimään!

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset Nuorisoseurantalolla la 
14.12. Joululaulut klo 15.00 ja myyjäiset klo 16.00.
Virkistyspäivät Ohkolan Nuorisoseurantalolla ke 15.1, 19.2, 19.3 
ja 16.4 klo 12 – 15
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä rukouspiiri Hyökännum-
men kerhotalolla maanantaisin klo 18.30.
Virsilauluilta to 27.2 klo 18.30 Salme ja Heikki Porasella, Pouta-
lantie 10.

hyÖkännummen asukasyhdistys
Hyökännummen asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään su 15.12.2013 klo 16 Tasalantien kerhotalolla. Kokouksen 
teema on Ohkolan kylätoimikunnan ja Hyökännummen asukasyh-
distyksen yhteistyö /yhdistyminen. Tule keskustelemaan. Kahvitar-
joilu.
Tasalantien kerhotalon nuortenillat jatkuvat joka perjantai 22.11. 
alkaen. Kaikki 3-6 luokkalaiset Hyökännummen ja Ohkolan alueen 
nuoret ovat tervetulleita viettämään perjantai-iltaa klo 18-20.30. 
Tarjolla pieni iltapala, pelejä, musiikkia, ym. Nuoret voivat itse ide-
oida iltojen sisältöä. VAPAAEHTOISIA AIKUISIA KAIVATAAN MU-
KAAN! Ota yhteyttä Helena Riiholaan p. 040 752 7479

NUORISOSEURA
VUOKRAA!

sadan makkaran grilli
hinta 50 e/vrk

talonhoitaja 040 766 4539

RUOKAPIIRI OHKOLASSA
Ohkolassa toimii ruokapiiri, johon voi liit-
tyä ottamalla yhteyttä Sari Mattilaan puh. 
050 535 9938. 
Kerran kuukaudessa voi tilata mm. Mä-
kelän luomutilan juureksia, juustoja, lihaa, 
munia ja paljon muuta. 
Katso
www.ruokapiiri.fi/Ohkolan ruokapiiri
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nyt saa/Pitää vaLita itse terveysasema
tekstin kokosi eija hynninen

Kuten kunnan tiedotteessa tämän lehden 
sivulla 3 kerrotaan, nyt on aika valita oma 
terveysasema. Kellokoskisopimus, jonka 
mukaan n. kahdella tuhannella Mäntsälän 
puolella asuvalla (Hyökännummessa, Aro-
la-Jokelanseudulla ja Ohkolassa) on ollut 
mahdollisuus käydä Kellokosken terveys-
asemalla asioimassa, on irtisanottu ja se 
päättyy 31.12.2013. Vuoden 2014 alusta 
kansalainen voi itse päättää, minkä ter-
veysaseman valitsee. Huomioitavaa täällä 
meidän kylässä on, että jos ei tee ilmoitusta 
niin Kellokoskisopimuksen piiriin kuuluneet 
siirtyvät automaattisesti Mäntsälän terve-
ysaseman asiakkaiksi.

terveysiLLassa 24.9  kuuLtua

Hyökännummen kerhotalolla oli salintäysi kuulijoita, kun Mänt-
sälän ja Tuusulan kunnan johtavat viranhaltijat terveyspuolelta 
selvittivät uuden lain tuomia muutoksia.
• Valintalomakkeita saa terveysasemilta ja Mäntsälän kunnan 

nettisivuilta 1.12 alkaen. Valinta tulee tehdä 3 viikkoa ennen 
tarvetta = asian järjestelyaika. Valinnan voi tehdä uudelleen 
aikaisintaan vuoden kuluttua. 

• Jokainen perheen jäsen tekee oman valinnan, näin perheen 
sisällä henkilöt voivat valita eri terveysaseman. Vanhemmat 
valitsevat pienen lapsen puolesta, mutta kun nuori voi itse 
päättää – hän voi myös itse allekirjoittaa valintalomakkeen

Toinen kuva: Aihe kiinnosti. Harmi, että osa asiasta ”meni 
ohi” huonon kuuluvuuden vuoksi. Palautetta: ”Äänentoisto 
avuksi seuraavalla kerralla”.

Mäntsälästä tilaisuuteen osallistui perusturvajohtaja Eija 
Rintala, johtava lääkäri Laura Nikunen, sosiaalipalvelu-
päällikkö Arja Tolttila, hyvinvointineuvolan osastonhoitaja 
Anita Sorsa, vastaava hammaslääkäri Arja Pulli ja vas-
taanoton osastonhoitaja Marika Hämäläinen. Tuusulasta 
sairaanhoidon ylilääkäri Susanna Pitkänen, perheiden ter-
veyspalveluiden päällikkö Marketta Mattila ja Kellokosken 
terveysaseman vastaava hoitaja.

• Valinnan jälkeen palveluun kuuluu kaikki eli lääkäri, tervey-
denhoito, terapiat (yksityiskohdat vielä auki), lasten- ja äi-
tiysneuvola, vuodeosastohoito, hammashoito. 

• Kouluterveydenhoito jää kotikuntaan ja siihen kuuluu myös 
koululaisten hammashoito. Samaten kotisairaanhoito ja pit-
käaikaishoito (laitosasuminen) tulevat aina kotikunnan pal-
veluna

• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää 
palvelua ja kuuluu opiskelupaikkakunnalle. Koulun sijainti 
siis määrää hoitopaikan

• Sosiaalipalvelut tulevat kotikunnasta

muutoksia

• Hyökännummen koululaisten hammashoito siirtyy takaisin 
Mäntsälään

• Hyökännummen koululle jää vain kouluterveydenhoito, kun 
Mäntsälä keskittää lasten- ja äitiysneuvolatoiminnan 2014 
valmistuvaan uuteen hyvinvointineuvolaan Mäntsälä kirkon-
kylälle, lähelle rautatieasemaa

esimerkkejä

• Jos valitsee Kellokosken terveysaseman, niin vuodeosasto 
sijaitsee Hyrylässä

• Jos asuu Ohkolassa ja opiskelee Järvenpään lukiossa, ham-
mashoito on Järvenpäässä

• Jos lapsiperheen äiti valitsee Kellokosken, niin lasten- ja äi-
tiysneuvolakin ovat Kellokoskella

• Jos odottava äiti valitsee esim. Tikkurilan terveysaseman, 
koska se on kätevästi työpaikan vieressä, niin äitiysloman 
alkaessa on jatkettava Tikkurilassa käyntiä

Lisäksi illassa kerrottiin, että ollaan menossa kohti sähköisiä 
potilastietoja. Tällöin verkkotunnuksin voi omia tietoja katsella 
kotikoneelta.

Mäntsälän seurakunnan Hyökännummelle rakentama kerho-
talo on ollut toiminnassa 15-vuotta. Hyökännummen kerhota-
lolla on toimintaa eri-ikäisille. Arkisin kerhotalo täyttyy päivä-, 
iltapäivä- ja perhekerholaisista.  Kerhotalo toimii myös parti-
on kokoontumispaikkana ja siellä järjestetään muun muassa 
pyhäkoulu, piirejä ja seuroja. Tilat ovat myös vuokrattavissa 
perhejuhliin.

Päiväkerho 4-5-vuotiaille kokoontuu maanantaisin ja per-
jantaisin Anne Simoisen johdolla ja 3-vuotiaiden päiväkerhoa 
luotsaa tiistaisin Tiina Kynäslahti. Perhekerho kokoontuu kes-
kiviikkoisin kello 9.30–11.00.  Sen ohjaajina toimivat Tiina Ky-
näslahti ja Taina Peltonen.

Perhekerhossa ei tunneta ikärajoja eikä kerhoon tarvitse il-
moittautua etukäteen.  Kerhoon voi piipahtaa juuri silloin, kun 
se parhaiten omiin aikatauluihin sopii. Perhekerhon joulujuhlaa 
vietetään keskiviikkona 11.12. kello 9.30. Päivä- ja perheker-
hot ovat joulutauolla viikot 51-1 ja jatkuvat omien aikataulujen 
mukaisesti jälleen tiistaina 7.1.2014.

Iltapäiväkerhot on tarkoitettu peruskoulun 1-2 –luokan op-
pilaille. Iltapäivätoimintaa koordinoi Mäntsälän kunta. Kerhon 
vetäjinä toimivat lastenohjaajat Anne Simoinen ja Riitta Vai-
nio. Anne on vuosien varrelta monille kerholaisille tuttu kasvo 
ja Riitta aloitti tehtävässään Pirkko Alangon jäätyä eläkkeelle 
kesällä 2013. Iltapäivätoimintaan haetaan kunnan nettisivuilta 
löytyvällä kaavakkeella.

Pyhäkoulua järjestetään pienille ja kouluikäisille lapsille sun-
nuntaisin kello 12–13.15 (lukuun ottamatta perhekirkkopäiviä). 
Pyhäkoulussa leikitään, lauletaan, askarrellaan, piirretään ja 

Lauantaipäivä 16.11 viimeisiä valmisteluja uuden ”huussin” 
kuntoon saattamiseksi. Kello 17.30 vesihanat avattiin ja istun-
tosali oli valmis käyttäjille. Järjestysmiehet ohjasivat parkki-
paikalla autot riviin. Ulkotulet paloivat. Sali oli koristeltu asian-
mukaisine koristeineen ja kahvilan tarjoilija ”tytöt” odottivat 
hienoine asuineen ja hyvine tarjoiluineen yleisöä.  Lipun myyjät 
leimasivat palan wc-paperia lipuksi. Kun saliin oli kannettu lisää 
istumapaikkoja, hyvillä mielin kuuluttaja lausui tervehdyssanat 
ja niin aloitettiin Huussi-iltamien ohjelma. Esiintyjät olivat tä-
pinöissään, kuten kuuluukin. Illan ohjelma oli nauruhermoja 
kutkuttavaa ja monipuolista. Esiintyjiä oli lähes vauvasta vaa-
riin. Ipanapiiriläisiä, sirkuslaisia, viime kesän näytelmän laula-
jia ja tanssijoita, illan teemaa myötäilevä hauska juhlapuhe, 
PePeTan lauluja, iltamia varten sanoitettu Älä pidätä laulu ja 
Hanke-kaparetti. Arpajaisten jälkeen laitettiin jalalla koreasti 
hanurimusiikin ja oman kylän solistien tahdissa. 

 huussi-iLtamat

kurkistus kerhotaLoLLe
teksti ja kuva tea PohjoisPuro

hiljennytään raamatunkertomuksien äärelle yhdessä ikäto-
vereiden kanssa. Opettajina toimivat Helena Riihola ja Nina 
Kemppainen-Kymeenlahti. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua, voi vain hypätä mukaan jonain sopivana sunnuntaina. Tä-
män vuoden viimeinen pyhäkoulu on 1.12.

Alueen päivähoitoryhmät vierailevat silloin tällöin Hyökän-
nummen kerhotalolla.  Jouluhartaudet ovat pe 13.12. kello 
9.15 ja kello 10.15. Kotihoidossa olevat lapset hoitajineen ovat 
myös tervetulleita hartaushetkiin.

Rukouspiiri kokoontuu kerhotalolla maanantaisin. Tarkat 
ajat löytyvät seurakunnan internetsivuilta sekä Mäntsälän pai-
kallislehtien kirkollisista ilmoituksista.

Lisätietoja kerhotoiminasta saa Mäntsälän seurakunnan lap-
sityönohjaaja Piia Muurikaiselta, p. 040 7433256 tai lapsi- ja 
perhetyön pastori Tarja Meijeriltä, p. 040 7433 2563.  Tilojen 
vuokrausta voi tiedustella numerosta (019) 5607 500. Tuo-
reimmat tiedot seurakunnan toiminnasta löytyvät seurakunnan 
internetsivuilta www.mantsalanseurakunta.fi.

SUURI KIITOS kaikille hankkeissa mukana olleille
talkoolaisille, lahjoittajille, esiintyjille ja yleisölle.

Nuorisoseuran ja työryhmän puolesta
Seija-Liisa Peltoranta

Päivänsäde ja Menninkäinen esitys.
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Hyökännummen alakouluikäiset lapset kävivät vuoteen 2003 
asti Ohkolan koulua. Ohkolan koulussa oli 2000-luvun alussa 
reilusti yli 200 oppilasta ja syksyllä 2002 Ohkolan oppilaita 
siirtyikin Arolan kouluun yhdeksi lukuvuodeksi, kunnes Hyö-
kännummi valmistui. Syksyllä 2003 noin puolet Ohkolan oppi-
laista ja opettajista siirtyi Hyökännummelle. Koulutyö aloitet-
tiin keskeneräisissä tiloissa syksyllä 2003.Ruokala ei ollut heti 
käytössä ja ruokailu tapahtui luokissa, samaten liikuntasali oli 
keskeneräinen, piha-alue oli suurelta osin suljettu lapsilta.

Koulua saatiin todella odotella - sitä oli kaivattu ja lupailtu 
15 vuotta! Hyvää kannatti odottaa, mutta toisaalta tapahtui 
sama kuin useissa muissa uusissa rakennuskohteissa niiden 
toteutuessa. Sekä koulu sekä päiväkoti olivat jo valmistuessaan 
liian pieniä. Koulussa oli 10 vuotta sitten eskarit mukaan luet-
tuna 164 lasta ja kahdeksan opettajaa. Koulussa aloitti myös 
perusopetuksen pienopetusryhmä. Päiväkoti oli puolestaan 
suunniteltu 63 lapselle ja myös sinne tuli esiopetusta. Hyö-
kännummen koulun ja päiväkodin uudisrakennus oli vuonna 
2003 Etelä- Suomen suurin puurakenteinen rakennushanke. 
Koulun yhteydessä on toiminut vuodesta 2004 lastenneuvola, 
joten sekin toiminta pääsi 10 vuoden ikään. Lastenneuvolan 
toiminta loppuu vuoden 2014 alusta. 

Vuosien myötä koulun oppilasmäärä on kasvanut, vaikka 
opetustilojen määrä on pysynyt samana. Alun perin kuvaamo-

hyÖkännummen kouLu –       10 vuotta (2003 -2013)
uutta kouLua odotettiin Pitkään ja hartaasti

• v. 1991: Koulun rakentaminen Hyökännummelle on kirjattu Uudenmaan koulurakennusten hankesuunnitelmaan
• v. 1993: Mäntsälän kunta ostaa Hyökännummelta koululle rakennuspaikan
• v. 1997: Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta lupaa Hyökännummen asukasyhdistykselle koulun  rakennuspaikasta laa-

dittavan alustavan käyttösuunnitelman vuodelle 1997
• v. 2002: Koulun rakennustyöt alkavat
• v. 2003: Oppilaat aloittavat koulun Hyökännummen koulussa

taidon tilaksi rakennettu luokka on ajat sitten otettu perusope-
tuskäyttöön, samaten ATK-luokka ja tekstiilikäsityö/musiikkitila 
ovat nykyisin perusopetuskäytössä. Koulu pullistelee oppilaita, 
joita on tällä hetkellä 187 ja opettajia 14 sekä 4 koulunkäyn-
tiavustajaa.

Päiväkoti sai erillisen lisärakennuksen vuonna 2008, mutta 
sielläkin on nykyisin akuutti tilantarve. Hyökännummi on kas-
vanut viime vuosina valtavasti.

Jo tuolloin vanhempia puhutti liikenne. Kevyen liikenteen 
väylää kaipailtiin välille Linjatie – Ohkolan seurojentalo. Tämä 
projekti toteutuikin vuonna 2007. Suojateitä ja nopeutta hiljen-
täviä töyssyjä kaipailtiin. Samat liikenteelliset ongelmat tuntu-
vat olevan koululaisten vanhempien mielessä tänäkin päivänä.

aktiivisia LaPsia ja aikuisia

Hyökännummen koululaiset ovat olleet aktiivisesti mukana jo 
Ohkolan koulun aikoihin syntyneessä ystävyyskoulutoiminnas-
sa Viron Hallisteen. Koulun ensimmäisten vuosien aikana kylän 
alakoululaiset sekä vanhemmat olivat osallisena kouluprojek-
tissa Venäjän Inkerinmaalle.

Vuosien varrella koulu on saanut aktiivisen vanhempain-
toimikunnan avulla mm. kiekkokaukalon piha-alueelleen. Äs-
sä-kenttä on tuonut välituntiliikuntaan uutta puhtia ja tietysti 

toimii alueen lapsille suo-
sittuna pelialueena koulun 
jälkeenkin. Koulun alku-
vuosina pihalle rakennet-
tiin yhteistyössä Hyökän-
nummen asukasyhdistyk-
sen kanssa skeittiramppi, 
joka valitettavasti rikottiin 
ja se ja jouduttiin purka-
maan pois turvallisuussyis-
tä.

Uusia rampin käyttä-
jiä kasvaa alueella, joten 
siinäpä uutta yhteisöllis-
tä haastetta alueen asuk-
kaille Vuoden 2014 kyläksi 
valitussa Ohkolan kylässä, 
johon Hyökännummikin 
kuuluu!

Aineisto:
Vesa Lehmonen,
aineiston muokkaus 
Pauliina Paakkinen - 
Virtanen

Hyökännummen koulun vihkiäiset. 

Päiväkodin lapset koulun harjakaisissa. 

kronikka kouLun eskari-Luokan 
ensimmäisen vuoden tuntemuksista

Oli elokuun aamu ja jännitys kova,
aukes Hyökännummessa koulumme oma.
Tätä taidettiin odottaa jo kovin monta vuotta,
mutta nyt voimme todeta: ”ei odotettu suotta!”.
Oli koulu vielä kesken ja piha mullinmallin,
myös traktorit aikaansaivat melkoisen rallin.
Täällä rentoa ja joustavaa on koko koulun väki,
me jaksoimme ain´ ymmärtää - sen siitäkin jo näki.
Koulun tiloista löytyy myös eskareiden kolo,
meillä pienillä siellä on niin turvallinen olo.
Paljon asioita opittu on, kohta alkaa koulu,
”ei voi olla totta, vasta äsken oli joulu!”.
On oma kummi suuri apu ollut eskareille,
yhteistyö on mukavaa - siis kiitos, kutoset, teille!
Kaverit on tärkeitä, on kiva meillä sakki,
toisiamme autetaan vaik´ napittamaan takki.
Pajatouhut, uintireissut, poliisi jäi mieleen,
kansainvälisyyspäivänä ei mikään mennyt pieleen.
Kiitos kuuluu tietysti myös teille äidit, isät,
touhuillanne retkikassaan toitte oivat lisät.
”Heinähattu ja Vilttitossu” -teatteriretki
taisi olla monelle myös unohtumaton hetki.
Kevätretki Helsinkiin me tehdään toukokuussa,
silloin eläinmuseo nähty on ja karkkiakin suussa.
Niin tuttua on koulu, kun pian ekaluokka koittaa,
kyllä vuosi esiluokalla aina koulupelot voittaa!
Me opet ollaan eskarissa viihdytty myös kovin,
alusta aletaan syksyllä, kun lomailtu on tovi.
Hyökännummen koulun eskariope Anne Hampori

 merikantoa 
hyÖkännummen 

kouLuLLa
 teksti hanna oresmaa 

 
Hyökännummen koululla järjestettiin 6.11.2013 Oskar Merikan-
to -koulukonsertti. Kyseessä oli ainutlaatuinen tapahtuma, jossa 
suomalaiset klassisen musiikin eturivin taiteilijat esiintyivät kou-
lun oppilaille musisoiden Oskar Merikannon ikivihreitä sävellyk-
siä. Esiintyjinä olivat sellotaitelija Jussi Makkonen, oopperalaulaja 
Laura Pyrrö sekä pianisti Nazig Azezian.  Konsertin taiteilijat ovat 
tunnettuja sekä myös kansainvälistä uraa tekeviä taiteilijoita. Vii-
me vuosina taiteilijat ovat esiintyneet monissa maissa eri puolilla 
maailmaa.

 Hyökännummen koulu halusi tarjota laadukkaan konsertin 
oppilailleen osana Hyökännummen koulun juhlavuotta. Konser-
tin koululle mahdollistivat esittävän säveltaiteen edistämiskuskus 
ESEK sekä Opetusministeriö, jotka sponsoroivat konserttikiertuet-
ta omalla panoksellaan.

 Konsertti oli äärimmäisen innostava ja hienosti suunniteltu aja-
tellen kuulijakuntaa. Konserttia veivät eteenpäin musisoinnin lo-
massa kerrotut tarinat säveltäjä Oskar Merikannon lapsuudesta, 
opiskeluista ulkomailla sekä työstä säveltäjänä, pianistina ja urku-
rina. Koko Hyökännummen koulun väki sai hienon klassisen musii-
kin elämyksen ja esityksestä nautittiin täysin siemauksin.
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Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Antti Tuurin uutuuskirja, Alkemistit, on historiallinen romaani, 
joka lähtee liikkeelle Ohkolan naapurikylästä, Nummisten Ali-
kartanosta (Frugård). Vuorikapteeni August Nordenskiöld viet-
tää siellä kesää perheensä kanssa. Kartanoa isännöi Augustin 
veli, Majuriksi kutsuttu.
August Nordenskiöld (1754-1792) oli Pohjoismaiden viimeisim-
piä - ja merkittävimpiä - alkemisteja. Kullan valmistuksen tar-
koituksena hän piti sitä, että kultaa olisi niin paljon, että sen 
arvo laskisi, ja sitä riittäisi kaikille. Myös kuningas Kustaa III oli 
kiinnostunut hankkeesta.
Kertojan ääni kirjassa kuuluu nuorelle maanmittarille, Carl 
Bergklintille, joka innostuu kullan teosta siinä määrin, että on 
valmis seuraamaan Nordenskiöldiä Uuteenkaupunkiin, missä 
kullan teko on määrä aloittaa. Bergklintiä, kuten vuorikaptee-
niakin, kiehtovat mystikko Emmanuel Swedenborgin opit. Toi-
nen syy Bergklintin haluun jättää Frugård on epäkiitollinen teh-
tävä isonjaon toimeenpanijana Uudellamaalla.
Alkemian säännöt ovat tiukat, ja valmistusprosessi kestää usei-
ta kuukausia. Rahaa kuluu; mm. valtava määrä sysiä tarvitaan 
kullantekouunin eli muffelin lämmittämiseen, ja vuorikapteeni 
velkaantuu entisestään. Hän lyö laimin Suomen vuoritoimen 
johtajan virkaansa. Rouva Anna Charlotta turhautuu Uudes-
sakaupungissa. Hän on tyytymätön elämäänsä, ja antaa sen 
näkyä aika ikävällä tavalla. August matkustelee jatkuvasti, eikä 

rouva jaksa huolehtia kolmesta lapsestaan. Bergklint on per-
heen tuki ja turva.
Kirjan alaotsikko: Maallinen rakkaus, viittaa Carl Bergklintin ja 
kauppiaantytär Katariina Palénin ensi tapaamisesta alkavaan 
rakkauteen. Katariinan vanhemmat eivät ole kovin innostunei-
ta kullan teosta eivätkä Bergklintistä, mutta eivät myöskään 
asetu nuorten tielle.
Kauppiaiden ja muiden porvareiden asenteet ja toimet hah-
mottuvat eloisasti kirjan sivuilla.
Rekimatkat lumipyryssä talvikelillä ovat elämys sinänsä. Mat-
kalla Alikartanosta Uuteenkaupunkiin vaihdetaan kuskeja ja 
hevosia useampaan kertaan. Aateliset saavat majataloissa ar-
vostavan kohtelun.
Antti Tuuri on tutkinut Nordenskjöldejä, Emmanuel Swedenbor-
gia, ja alkemiaa. Hänellä on ollut käytössään 36 Carl Bergklin-
tin kirjoittamaa pitkää kirjettä. Alkemistit onkin todentuntuinen 
kuvaus 1700-luvun lopusta ja yhden aatelisperheen elämästä.
Kirjaan on tulossa toinen osa, jossa saadaan seurata Bergklin-
tiä Tukholmaan, minne hän matkustaa kirjan lopussa.
Alikartanossa on säilynyt 1700-luvulta pieni kullantekouuni, jo-
ka kuului Magnus Otto Nordenbergille.

Päivi Meriläinen

Perjantai-iltana 2.11 oli Ohkolan koululla säpinää, kun iso joukko lap-
sia, esikouluikäisistä kolmasluokkalaisiin, jammaili vanhempaintoimi-
kunnan järjestämässä discossa. Ohjelmassa oli tanssia ja tanssikilpai-
lu, naamari/asukilpailu sekä suosittu, hämärässä lyhtyjen loisteessa 
kuljettava ”kammokuja”. Vaikka Halloweenasuun pukeutuminen oli 

ohkoLan kouLun
haLLoween-disco

kuva ja teksti:
 noora ja hanna PeLtoranta

Kuva: Nuorempien discon asukilpailusta.

vapaaehtoista, olivat monet nähneet vaivaa puku-
jensa eteen.

 Neljäs-kuudesluokkalaiset discoilivat nuorempi-
en jälkeen samana iltana huomattavasti hillitym-
min. Halloweenasuja ei juurikaan näkynyt, mutta 
tanssikilpailu ja limbokisa järjestettiin ja ne olivat 
suosittuja.

 Molemmissa discoissa herkkuja sai ostaa buf-
fetista ja herkut todellakin maistuivat. Perinteisesti 
discoja on järjestetty syksyisin ja keväisin erilaisin 
teemoin. Tervetuloa mukaan!

OKA järjesti hiihto- ja kylpyläretken lauan-
taina 9.11.2013. Retkellä oli mukana 40 ky-
läläistä. Tässä pieni kertomus päivästä.

Lauantaiaamuna suuntasimme mononkärkemme kohti Kivi-
kon hiihtohallia. Hiihtohallissa oli mahdollisuus käydä tutustu-
massa talvimaailmaan ja tietenkin hiihtämässä. Me kävimme 
ensin vilkaisemassa talvimaailmaa. Siellä oli jännä liukurimäki, 
isoja igluja, jäisiä jääveistoksia ja vauhdikas kelkkarata. Ajoim-
me paljon potkukelkoilla kelkkarataa ympäri. Kokeilimme sel-
laisia tandem-suksia. Niillä oli hyvin haastavaa hiihtää, vaikka 

varasLähtÖ taLveen

Kylätoimikunta koostuu eri kyläseurojen edustajista. Tavoite 
on, että näin saadaan tieto kulkemaan eri seurojen välillä.  Se 
on areena, jossa kootaan yhteen eri toimijoiden näkemyksiä, 
yhdessä toimien vältytään päällekkäisyyksiltä. Yhteistyötä teh-
den saamme aikaan yhteisiä näkyjä, haaveitakin.

Kylätoimikunnassa päätettiin järjestää itsenäisyyspäivänä 
juhlakahvitus seuratalolla kyläläisille ja kaikille Ohkola-henkisille.

Ideoimme kotikyläaiheisia kilpailuja: piirustus-, kirjoitus- ja 
valokuvauskilpailut ovat suunnitteilla. Ohkolalle laaditaan omat 
kotisivut, joilla voidaan julkaista tuotoksia laajemmin kuin kylä-
lehdessä. Kotisivujen kautta pyrimme antamaan kattavan ko-
konaispaketin Ohkolasta kylänä, sen palveluista, harrastuksista 
ja yrittäjistä sekä historiasta ja nimistöstä.

Valokuvista suunnittelimme seinäkalenteria seuraavalle vuo-
delle, koska koulut eivät kalenteria enää tee. Tavoitteena on 
luoda kylälle oma juhlavuoden logo, jota eri yhteisöt voisivat 
käyttää omissa tapahtumissaan esim. kesäteatterimainon-
nassa, asusteissa yms. Postikorttisarja omasta kylästä nähtiin 
myös yhtenä valokuvauskilpailun tavoitteena. Luontoretket ke-
väällä ja syksyllä voisivat tutustuttaa kivalla tavalla kyläläisiä 
Ohkolan maisemiin.

kyLätoimikunta Pohti vuoden 
uusmaaLainen kyLä 2014 -juhLavuotta

Pysäkkikatoshanketta pyrimme myös viemään eteen-
päin.

Otamme mielellämme vastaan kyläläisten ideoita! Vieste-
jä voi lähettää ohkolan.sanomat@gmail.com tai soita 050-
5939683/Eija

Kylän asioita pohtimassa Jan Malmberg, Kirsi Malmi, Elina 
Vuori, Kirsi Lindgren, Eija Hynninen, Asko Alanko ja Juha 
Halme

yritti mennä kuinka samaan tahtiin. Ihastelimme upeita jää-
veistoksia ja laskimme liukureilla liukurimäkeä moneen ker-
taan. Lähdimme hiihto laduille. Hallissa suksi luisti hyvin ja 
hauskaa oli.

Hietkin on pestävä, joten ei kun Flamingoon, polskis.
Flamingossa laskimme kaikista liukumäistä ja kelluimme 

poreissa. Hypimme inkan temppelistä kukin omalla tyylillään. 
Pelasimme pelialtaassa vesilentopalloa. Kaikki hauska päättyy 
aikanaan. Suuret kiitokset OKALLE tästä hauskan ihanasta reis-
susta. 

Kirjoittanut: Inka ja Iida Liimatta sekä Minja Oikarinen

martan vinkit
Maistuvat pikkuleivät voi myös leipoa ilman sokeria käyttämällä makeutusjauhetta.

heLPPotekoiset tanskaLaiset PiParit

Ainekset ( 80 kpl)
250 g vehnäjauhoa
150 g leivinmargariinia tai voita
2 dl makeutusjauhetta  (esim. Hermesetas)
2 munaa
½ tl hirvensarvisuolaa (apteekista)

Pintaseos:
kananmuna, makeutusjauhetta, kanelia ja mantelirouhetta

Valmistusohje: Sulata voi miedolla lämmöllä. Vatkaa siivi-
löidyt jauhot ja makeutusjauhe munien ja hirvensarvisuolan 
kanssa. Lisää seokseen vähän kerrallaan sulatettu voi. Anna 
seoksen jäähtyä 15 minuuttia jääkaapissa. Kauli taikina ¼ 
cm:n paksuiseksi ja paina muotilla pipareita. Sivele piparit se-
oksella, johon on sekoitettu vatkattu muna, makeutusjauhetta 
sekä kanelia ja mantelirouhetta. Paista pipareita uunissa 170 
asteessa n. 15 minuuttia.

LusikkaLeivät

Ainekset (25 kpl)
200 g voita
1¼ dl  (87 g) makeutusjauhetta  (esim. Hermesetas Stevia 
Sweet Chrystal)
2 tl vaniljasokeria
4 dl (265 g) vehnäjauhoja
1 tl ruokasoodaa

Täytteeseen: 125 g omena- tai vadelmamarmeladia

Pinnalle: makeutusjauhetta

Valmistusohje: Sulata voi paistinpannussa ja anna sen rus-
kistua hiukan. Jäähdytä, mutta älä anna jähmettyä. Sekoita 
rasvaan makeutusjauhe, vaniljasokeri ja jauhot, joihin on se-
koitettu sooda. Painele taikina syväpesäiseen lusikkaan. Irrota 
lusikkaleivän aihio kevyesti työntäen ja siirrä se leivinpaperoi-
dulle pellille. Jos taikina tuntuu pehmeältä työstää, laita se het-
keksi jääkaappiin jähmettymään. Paista uunissa 200 asteessa 
10-12 minuuttia. Paistoaika riippuu lusikkaleivän puolikkaiden 
koosta. Jäähdytä puolikkaat hyvin ennen täyttämistä.Täytä lu-
sikkaleivät notkeaksi sekoitetulla marmeladilla. Pyörittele val-
miit lusikkaleivät makeutusjauheessa.

Mukavia herkutteluhetkiä!



1312

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
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Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski
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* kankaat ja ompelutarvikkeet
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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

 eLokuva 
”vaLtioPäivät” 

nähdään jouLukuussa
Ohkolassa kuvattiin Ylen tuottama Valtiopäivät 1863 lu-
vulta. Nuorisoseuran pihaan pystytettiin vihreä kangas 
seinä, jonka edessä kuvattiin otoksia eri tilanteista. Näi-
tä kuvia siirretään digitaalisesti elokuvaan joka nähdään 
TV1 4.12.2013. Matti Vuoren omistama suomenhevo-
nen Viriella ja Tanja Lundstenin Uuras tekivät elokuvan 
kaikki hevoskohtaukset ja Ohkolassa avustajaksi pääsi 
myös omalta kylältä Viljo ja Ulpu Vuori, Irma Simolin, 
Eira Anderson, Saila Smith, Olli Hannula ja Hannu Lou-
kimo.
 

LeirikouLu 
PajuLahdessa!

Ohkolan koulun 6. luokka kävi tänä syksynä lei-
rikoulussa Pajulahden liikuntakeskuksessa. Bussi-
matka Pajulahteen ja takaisin meni hyvin. Huoneet 
olivat kolmen hengen huoneita ja oikein viihtyisiä. 
Lisäksi majoituspaikasta oli oikein helppo kulkea 
ruokailuun ja liikunta ohjelmiimme. Ohjelmamme 
oli oikein monipuolinen. Esim: Jousiammuntaa, sei-
näkiipeilyä, melontaa, erilaisia pallopelejä ja viimei-
seksi leirikisat. Ruoasta aikuiset pitivät enemmän 
kuin oppilaat, mutta iltapalasta kaikki pitivät. Op-
pilaiden mielestä leirikoulu Pajulahdessa oli todel-
la onnistunut ja siksi haluamme kiittää Pajulahtea 
monipuolisesta tarjonnasta.

Kirjoittanut: Mette Hedborg ja Noora Peltoranta
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut
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Ma-to 9-18
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La 8-14

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
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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

       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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Ohkolan koulun eskarilaiset ovat yhdessä keksineet tarinan Lumi-pupusta.
Lapset innostuivat tarinasta kovasti, ja tarkoitus on omien koulukummien kanssa

työstää tarinasta kokonaisuus kuvineen ja äänitehosteineen myöhemmin.

Lumi-PuPun seikkaiLut
teksti: eskariLaiset, kirjoitti esiLuokan oPettaja Leena mesiLaakso, PuPun Piirsi iiris maLmberg

Olipa kerran talvinen, valkoinen pupu, jonka nimi oli Lumi.  Se meni järven jäälle, jonne pilkkijät olivat 
tehneet reikiä. Se putosi reikään eikä osannut uida.  Pupu näki jäänmurtajan ankkurin järven pohjas-
sa. Se kiipesi ankkurin ketjua pitkin laivaan. Laivan kapteeni auttoi pupun laivaan. Merimiehet antoivat 
pupulle porkkanaa ja  lämpimän,  keltaruskean villapaidan, punaiset sukat, keltaiset  villahousut ja lilat 
lapaset.

Jäänmurtaja vei pupun lähimpään saareen, josta se löysi moottorikelkan kallion takaa. Laivan kaptee-
ni tuli mukaan. He ajoivat moottorikelkalla eteenpäin ja näkivät edessä ison vuoren. He kiipesivät vuorta 
ylös ja löysivät vuoren päältä luolan, jossa asui karvainen ja viiksekäs Aukusti-peikko. Peikko oli valmis-
tamassa popcorneja eikä se huomannut, että sen kuumailmapallo vietiin. Peikko meni ulos syömään ja 
huomasi kuumailmapallon hävinneen.  Se näki karkulaiset ja lähti ajamaan heitä takaa. Peikko putosi 
takaa-ajossa kalliolta alas.

 Matkalaiset ajoivat kuumailmapallolla eteenpäin. Äkkiä ne huomasivat, että alapuolella oli tuttu met-
sikkö, jossa oli Lumi-pupun koti. He hyppäsivät laskuvarjolla alas metsään, ja pupu pääsi kotiin. Niin he 
kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

Kisoja on monenlaisia ja ennätyksiä… Syyskuun lopulla saatiin uusi Suomen 
ennätys Ohkolaan, kun Elina Vuori kasvatti kesän aikana leveimmän aurin-
gonkukan kukinnon. Verholehtineen jo siemenvaiheeseen ehtinyt kukinto oli 
56,5 senttiä leveä. Ennätys parani heti kolmisen senttiä ja eroa kisan seu-
raaviinkin useita senttejä. Kukinto mitattiin Suomen Jättikasvisyhdistyksen 
virallisissa SM-kisoissa Mustilassa syyskuun lopulla.

Elina liittyi Jättikasviyhdistykseen alkuvuodesta. Jäsenmaksuun sisältyi jän-
nittävä pussillinen jättikasvisten siemeniä: kurpitsaa, tomattia, kurkkua, pork-
kanaa, lanttua, auringonkukkaa ja muitakin.

– En varsinaisesti yrittänyt tosissani mitään lajia, ajattelin tämän ensimmäi-
sen vuoden katsella ja totutella näihin jätteihin, hän kertoo.

Viisi auringonkukkaa kasvoi kuitenkin hyvin hevosenlannalla lannoitetutus-
sa kurpitsapenkissä. Siinä ne saivat tarpeeksi huolenpitoa kurpitsojen ohessa. 
Muut auringonkukan varret haarautuivat, mutta yksi teki vain yhden kukan, 
josta tulikin iso.

– Kyllä tästä kunnia kuuluu miehelleni Matille yhtä lailla. Hän se perusti 
penkinkin ja älysi korjata kukinnon talteen ennen kuin tiaiset sen äkkäsivät.

Jättikurpitsa kasvoi Vuorien pellolla ihan omine nokkineen noin satakiloisek-
si ja kurkku venyi yli puolimetriseksi ja liki kolmikiloiseksi. Porkkanat näyttivät 
tyvestä komeilta ennen nostoa, mutta maan alta ei paljon löytynyt. Tavallinen 
palsternakka kuitenkin painoi kilon verran.

– Kasvien kanssa hommatessa lopputuloksesta ei voi koskaan varma, siksi-
kin tämä on niin innostavaa. Ensikertalainenkin voi onnistua. Suosittelen lämpi-
mästi tulemaan mukaan Jättikasvisyhdistykseen, puuha on koukuttavaa, Elina 
houkuttelee.

uusi suomen ennätys ohkoLaan!

Sälinkään torpparihulinat tapahtumassa on vuosittain kylien välinen köyden-
vetokilpailu. Tänä vuonna Ohkolan joukkue oli taas voimissaan ja voitto tuli. 
Kisa käytiin 21.9. Ohkolan joukkueessa köyttä veti Eija Hynninen, Jaana Ket-
tunen, Saila Salminen, Juha Halme, Jukka ja Marko Lainio. Matkalla kisaan 
päätettiin porukalla, että jos voitetaan köydenveto, niin haetaan myös vuoden 
kyläpalkintoa…kannatti hakea!

Kuva: Hanna Schuravleff

kÖydenvedossa
– voitto kotiin!

Matti Vuori
Kuva: Lotta Mikkola


