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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.

HUSin hallitus päätti ma 2.11 äänin 10 - 7 Kellokosken sairaalan alasajosta. Päätöstekstissä sanotaan, että hallitus 
päättää käynnistää suunnittelu- ja valmistelutyön, jotta Kellokosken sairaalakampuksesta luovutaan ainakin pää-
osin siinä vaiheessa kun on vapautunut tarkoituksenmukaista tilaa. Alkuperäisessä päätösehdotuksessa Kellokosken 
sairaala olisi ajettu alas vuoteen 2019 mennessä ja sairaalatoiminnot olisi siirretty Kivelän sairaalaan Helsinkiin. Eli 
esitystä muutettiin ehdottomuuden suhteen. Edelleen onkin keskusteluissa puhuttu, että mahdollisesti oikeuspsy-
kiatria voisi jäädä Kellokoskelle.

Perusteluina sairaalan lakkauttamiselle on suuntaus avohoitoon psykiatrisessa hoidossa sekä sairaalan rakennus-
ten mittava remonttitarve. HUSin mukaan pääosa potilaista tulee pääkaupunkiseudulta. 7.9.2015 tilaston mukaan 
206 potilaasta 109 eli hieman yli puolet on pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa). 426 työntekijästä 76 
on mäntsäläläistä. 

Kellokosken sairaalassa päätös on otettu 99 prosenttisesti vastaan tyrmistyneenä. Pelastetaan Kellokosken sairaa-
la-kampanjaryhmä teki näkyvää työtä sairaalan puolesta. Outoa on se, että päätetään lakkauttaa, mutta esim. 
tulevista tiloista ei ole mitään tietoa - ei myöskään kustannuksista.  Kivelän lisäksi puheissa on pyörinyt Auroora 
ja Hesperia. Lisäksi peruskorjauskustannukset (97 milj) ovat ylimitoitettuja: Esim. Peruskorjaushinnoissa oleva 
nykyinen puutarha on 10-vuotta vanha kasvihuone ja siihen liittyvä huoltorakennus.  Peruskorjausrahaa varattu 
kohteelle 2,4 milj. euroa. Uusi vastaava kasvihuone maksaa perustuksineen n. 120.000 euroa ja huoltorakennus 
max. 200.000 euroa. Myös vastakorjatussa Ohkolan sairaalan kiinteistössä toimivat nuoriso-osastot ja Kalliomaan 
koulu kuuluvat Helsinkiin siirtyviin toimintoihin.

Husin hallituksessa istuva, Kellokosken sairaalan läpikotaisin tunteva, sairaalan entinen ylilääkäri Ilkka Taipale on 
puolustanut Kellokoskea psykiatrian hoitopaikkana kiteytetysti: ” toimettomuus tekee hulluksi ”. Työtoiminta, liikun-
tahallit, puutarha, luonto, sairaala keskellä ihmisen kokoista kylää, ympäristö , joka on tottunut sairaalan olemas-
saoloon ovat arvoja. Näitä on mahdoton siirtää Helsinkiin. Psykiatrinen hoito on pitkäaikaista, siksi ympäristöllä on 
väliä. Kellokoski on ollut edelläkävijä psykiatriassa, ammattitaitoa ja kokemusta on.  Suurin häviäjä on psykiatrinen 
potilas. Kun kesäkuussa juhlittiin näyttävästi sairaalan 100-vuotisjuhlia, niin ei arvattu, että marraskuussa tulee 
lakkautuspäätös.

Kari Peussa

hus LuoPuu  
keLLokosken sairaaLasta
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Sivistyslautakunnan tulevien vuosien lin-
jaus (kokous 22.9.2015), jossa pykälässä 
85 lukee, että Ohkolan ja Arolan koulu-
ja kehitettäisiin jatkossa 1-4 luokkaisi-
na. Tämä on synnyttänyt kylässä häm-
mennystä, ihmetystä ja vastustusta. Ky-
lätoimikunta (jossa on edustus kaikista 
kyläseuroista), vanhempaintoimikunta 
ja kylän valtuutetut kokoontuivat Oh-
kolan koulun ylätaloon pohtimaan asiaa 
7.10.2015. Asiasta on tehty myös kun-
talaisaloite.

Koulun rehtori Hanna Oresmaa sel-
vitti kokousväelle asian taustoja, jotka 
Ohkolassa kulminoituvat Ohkolan kou-
lun 120-vuotta vanhan yläkoulun rutii-
ni terveystarkastuksessa ilmenneiden 
seikkojen vuoksi määrättyihin lisäselvi-
tyksiin. Jakitecin 4.5.2015 laatima tutki-
musraportti Ohkolan yläkoulun rakenne- 
ja kosteusteknisestä kuntotutkimukses-
ta selvittää asiaa tarkemmin. Raportin 
pohjalta on välttämättömät toimenpi-
teet koulutyön jatkamiseksi tehty, mm. 

ohkoLan kouLun tuLevaisuus Puhuttaa

asennettu tuuletusventtiileitä ilmanvaih-
don parantamiseksi. Raportissa on kirjat-
tuna muitakin kunnostusta vaativia toi-
mia ja toisaalta seikkoja, jotka kertovat 
tarvittavien huolto- ja puhdistustöiden 
laiminlyönneistä. Tekninen toimi esittää 
200 000 euron määrärahaa vuoden 2016 
talousarvioon, jolla tarvittavat korjaukset 
tehtäisiin.

Sivistyslautakunnan kokouksen 
22.9.2015 85 pykälässä on ehto, että 
mikäli koulu on tekniseltä ja terveellisel-
tä kannalta turvallinen ja tarkoituksen-
mukainen, koulutyö Ohkolan koulussa 
voi jatkua 1-6 luokkaisena kouluna, eikä 
oppilaita siirretä Hyökännummen kou-
luun. Näin on pykälää meille selkeyttä-
neet sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
ja sivistysjohtaja, sillä pöytäkirjan pykä-
län sanamuoto herättää tulkinnan mah-
dollisuuksia.

Hanna Oresmaa toi esiin myös lisä-
remontointitarpeen muissa kouluraken-
nuksissa, mikäli yläkoulu jäisi pois käy-

töstä. Tällöin tarvitaan opettajienhuone 
sekä käsityötilat (tekninen ja tekstiili). 
Jos näin päätettäisiin tehdä, mahtuisi 
Ohkolaan vain 1-3 luokat. 

Kylätoimikunta, vanhempaintoimikun-
ta ja kylän valtuutetut lähettivät kunnan-
hallitukselle vetoomuksen: Kylässä ha-
lutaan, että Ohkolan koulu jatkaa 
1-6 luokat käsittävänä yksikkönä. 
Näemme myös esikoulun ja päivä-
hoidon kantakylässä tarpeellise-
na. Teknisen toimen 200 000 euron 
peruskorjausmääräraha tarvitaan, 
että ylätalon turvallinen ja tarkoi-
tuksenmukainen oppimisympäristö 
voidaan turvata.

Vetoomuksen liitteenä oli perustei-
ta lapsen ja perheiden, terveyden, kaa-
voituksen ja teknisten faktojen näkökul-
masta. Monet perheet ovat muuttaneet 
Ohkolaan sen vuoksi, että lapset pääse-
vät kyläkouluun. Sadan oppilaan koulu 
koetaan erittäin toimivaksi, myös opet-
tajien pysyvyys todistaa samaa.  

Ohkolan omat kotisivut on avattu Silmu ry:n kyläportaa-
liin ja osoite on www.ohkola.fi. Oikeasta palkista löytyvät 
facebook ryhmät sekä Ohkolalle että Hyökännummelle.

Sivuilla on yleistietoa Ohkolan kylästä ja Hyökännummen 
asuinalueesta. Myös kaikkien yhdistysten yhteystiedot ja 
linkit kotisivuille löytyvät täältä. Sivuille kootaan kyläleh-
tiarkistoa ja kuvagalleriaa.

Eli esim. uusille asukkaille löytyy paljon tietoa jo nyt ja si-
vut täydentyvät tässä ajansaatossa. 

Ottakaamme sivut yhteiseen käyttöömme ja keskustelu-
areenaksi.

Sivuja hallinnoivat Hyökännummen asukasyhdistys ja Oh-
kolan kylätoimikunta

www.ohkoLa.fi nuorisoseuran 
terveiset

Ohkolan nuorisoseuran johtokunta kokoontui iloisissa 
merkeissä! Vuonna 2010 aloitettu seuratalon mittava re-
montti saatiin päätökseen vuonna 2013. Seuran talout-
ta hoidettiin niin, että lainan maksaminen sujui ajallaan. 
Remonttia varten otettu laina on nyt maksettu takaisin 
lokakuussa 2015.

Jokainen omakotiasuja tietää, että talon kunnossapito 
vaatii jatkuvaa huoltoa ja korjaustoimenpiteitä. Seuratalo 
ei ole tässä poikkeus. Vuokraustoiminnan jatkuminen ja 
kyläläisten myötämielisyys tukea paikallista seuraa auttaa 
Ohkolan nuorisoseuran jatkuvuutta.

Lämmin kiitos kaikille!

Ohkolan koulun ylätalo. Tilapalvelun toimesta on aivan viimeaikoina korjattu talon vesikatto ja ikkunat.
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ti 1.12 Teija -tontun joululaavu avoin-
na kotipihassa klo 7.30-21 päivittäin jou-
luun saakka. Täydennystä asetelmaan 
tulee viikoittain. Tule kurkkaamaan Riis-
tapolku 15

pe 4.12 Jouluisia laululeikkejä Sa-
viahon päiväkodin päätalon salissa klo 
8.45-10.45 välisenä aikana. Osoite Ta-
salantie 4. Sisään  Pontevien ovesta. Jos 
leivot pipareita huomenna - tee taikina 
tänään jääkaappiin lepäämään.

ti 8.12 klo 18-19.30 tunnelmointia Si-
beliuksenpäivän henkeen Anderssonin 
kiviholvikellarissa,  Arolankylätie 791

su 29.11 klo 12 Pyhäkoulu kerhota-
lolla, Tasalantie 2 ja klo 17 Puurojuhla  
Seuratalolla, Ohkolantie 555

ma 30.11 klo 18 Pikkusirkuksen pik-
kujoulu Hyökännummen koulun salissa

ke 2.12 Aamusta iltaan Pikkuhukan 
jouluikkuna; ”Joulu etelänavalla”, Pis-
tolantie 3

to 3.12 klo 18  Pikkusirkuksen pikku-
joulu II Hyökännummen koulun salissa

su 6.12 klo 9 Ohjel-
mallinen lipunnos-
to Ohkolan koululla

Ma 7.12  klo 18-20  Tule testaamaan 
taitosi  joululauluvisassa. Lähtö  Oh-
kolan koulun pihalta, seuraa kynttilöitä ja 
vaivaa päätäsi Terveisin, Mäki-Hemmilän  
tontut

La 5.12 Piparienleipomispäivä, jou-
lukorttejakin voisi askarrella ja kirjoittaa.

Kalenterin visuaalisen  
ilmeen toteutti  

Hyökännummen koulun  
2. luokan oppilaat

Elävän adventtikalenterin avulla halutaan tuoda ihmisiä hetkeksi yhteen joulu-
kuun aikana. Adventtikalenteri on oivallinen tilaisuus tutustua ja osallistua!
Kalenterin luonteeseen kuuluu yllätyksellisyys, siksi luukkujen sisältöä ei ole 
luukkuihin kirjoitettu kovin tarkasti. Lisäohjeita löytynee nettisivuilta www.oh-
kola.fi, facebookista löytyy jälkikäteen luukkujen antia.
Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Esim. työikäiset ja pienetkin 
lapset voivat osallistua senioreitten joulujumppaan tai aikuiset nuorteniltaan.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho  Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla to 3.12 klo 18-21, aiheena lumihiu-
tale, to 14.1 klo 18-21, aiheena suosikit 
vuodelta 2015, to 4.2 klo 18-21 ja to 3.3 
klo 18-21, aihe avoin.

Materiaalit voi tuttuun tapaan ostaa 
paikanpäältä ja materiaalimaksun määrän 
sekä tarkemman kerhoinfon voi tarkistaa 
HelmiDelin facebook sivuilta lähempänä 
kerhoiltaa. Ilmoittautumiset sähköpostit-
se marja.allanmaa@helmideli.fi

ohkoLan oka  
Syyskokous pe 27.11.2015  ko 18.30 Oh-
kolan VPK-talolla. Tervetuloa mukaan las-
ten, nuorten ja aikuisten liikunnan kehit-
tämiseen Ohkolassa ja Hyökännummella!

hyökännummen asukasyhdistys
Nuortenillat jatkuvat tammikuussa 
perjantaisin klo 18-20.30  Kerhotalol-
la Tasalantie 2. Illat ovat tarkoitettu 3-6 
luokkalaisille, tarjolla on maksuton ilta-
pala - pelejä - vapaata seurustelua jne. 
Yhteydenotot ja tiedustelut Kirsi Malmi 
p. 040 585 7484 tai Helena Riihola p. 
040 752 7479

ohkoLan diakonia 
ja Lähetystoimikunta

Kauneimmat joululaulut ja myyjäi-
set la 19.12 Ohkolan Nuorisoseurantalol-
la. Joululaulut klo 15 ja myyjäiset klo 16.

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohko-
lan Nuorisoseurantalolla ke 16.12, 20.1, 
17.2, 16.3 ja 20.4 klo 12

Virsilauluilta ke 13.1 klo 18.00 Raili 
Laineella, Hirvihaarantie 528

eLävä adventtikaLenteri  2015
Seuraa ja osallistu elävän adventtikalente-
rin tapahtumiin. Luukkuja avaavat kyläyh-
distykset, koulut, päivähoito, yksityiset ko-
dit ja yrittäjät

Muista pelätä Ukkosta
Ukkonen – tuo kesäteattereiden vähiten 
toivottu vieras, saapuu ryminällä Ohkolan 
Öljymäelle kesällä 2016.Arto Paasilinna 
piirsi 1984 uusmaalaiseen maalaismaise-
maan kuvan Sampsa Ronkaisen miehit-
tämästä maatilasta. Ensi kesänä Ohkolan 
teatteri tarttuu tuohon kuvaan - Paasilin-
nan teokseen Ukkosenjumalan poika - 
Kalle Tahkolahden ohjauksessa, synnyttä-
en tarinan Suomalaisen muinaisuskon uu-
desta kukoistuksesta mielenterveystyön 
saralla nykysuomalaisten keskuudessa. 

Älä ole pienille paha
Paasilinnan teoksessa muinaissuoma-
lainen jumala, Ukko, lähettää poikansa 
Suomeen uudistamaan suomalaisten us-
koa muinaisiin jumaliinsa. Ukon poika, 
Rutja, huomaa pian kuinka retuperällä 
onkaan suomalaisten mielenterveysasiat. 
Rutja päättää perustaa Sampsan tiluksil-
le oman yksityisen mielisairaalan, jossa 
erinomaisin toimivin, joskin yliluonnollisin 
konstein, saa mielensä sumeuteen hu-
kanneet potilaat näkemään elämän taas 
kirkkaammin. Pienehkö yksikkö kauniissa 
maisemassa – erinomaiset tulokset. Nyt 
sopii miettiä, mistä tämä onkaan tuttua.

Suojele elämää
Näytelmään aletaan piakkoin etsiä taas 
näyttelijäkaartia sekä lavastuksen ja pu-
vustuksen työryhmää. Ohjaaja Kalle Tah-
kolahden vetämät improvisaatiokurssit 
johdattelevat teatterin saloihin niin van-
hat konkarit kuin harrastuksen pariin 

kesäLLä 2016  
ohkoLan kesäteatteri 60 vuotta 

vasta- aikovatkin. Vastaavat näyttelijäin 
kosiskelut kesäteatteriin on Ohkolassa 
suoritettu pian 60:n vuoden ajan. Teat-
teri täällä on liikkunut ja elänyt ajan mu-
kana, kunnioittaen vanhaa, janoten uu-
sia haasteita.

Kunnioita vanhoja ihmisiä
Yhteisöllinen teatteri pienellä kylällä on 
tarjonnut aina erinomaiset olosuhteet su-
kupolvien yhteiseen viestikapulan kan-
toon kulttuurimaailman viestisuunnistuk-
sessa. Vanhoissa ihmisissä kytee usein 
viisaus, nuorissa (liian) usein himo pääs-
tä käräyttämään kytö ilmiliekkeihin. Har-
millisesti nämä kaksi ihmislajille ominaista 
piirrettä eivät nyky- yhteiskunnassa lain-
kaan aina kohtaa. Modernissa maailmas-
sa roihuava liekki nähdään turhan mones-
ti ongelman ratkaisijana, ymmärtämättä 
ettei koko ongelmaa olisikaan, jos sitä oli-
si maltillisesti hiilloksella kypsytelty. Ohko-
lassa ei koskaan ole annettu kulttuurivies-
tin kapulaa sukupolvelta toiselle. Sitä ovat 
kantaneet kaikki ikäluokat yhdessä.

Elä ihmisiksi
Ihmisyys erkaantui apinuudesta, kun ih-
miseksi jalostunut laji alkoi käsittää ryt-
miä. Syntyi rytmitaju, joka johti moni-
mutkaiseen kommunikointikykyyn ja sen 
myötä kulttuurin syntyyn. Ensimmäiset 
harrastajateatterit ovat syntyneet nuo-
tiorinkien ympärille heti, kun vitsiniekat 
ovat osanneet pukea ajatuksensa sa-
noiksi – rytmiksi. Syvintä ihmisyydessä 
on halu luoda kulttuuria ja kokea sitä.

Älä anna periksi!  
Väliotsikot Arto Paasilinnan romaanista 
Ukkosenjumalan poika

Aikataulu: Ukkosenjumalan poika en-
si-ilta pe 8.7.2016. Ohjaus Kalle Tahko-
lahti. Näytöksiä yht. 16 joista 2-3 yö-
näytöstä  

Tammikuussa harjoitukset alkavat 
neljällä impro-illalla, jotka samalla näyt-
telijöiden hakupäiviä. Kaikkiin ei tarvit-
se osallistua, mutta olisi hienoa jos ha-
lukkaat olisivat usein paikalla. Voit tulla 
muutenkin improilemaan vaikka et ha-
lua olla mukana kesän 2016 juhlanäy-
telmässä. Rooleja on paljon, joten kaik-
ki vaan ilolla ja innolla mukaan. 

Kuun lopussa roolitus ja ensimmäi-
nen lukukerta sekä tekstin jako.

Helmikuussa starttaa teatteritaide-
paja, jossa yhdessä suunnitellaan mas-
keja, naamioita, pukuja ja lavastusta. 
Kokoonnumme kevään aikana 10 ker-
taa, ohjaajana Tanja Lundsten.

Maalis-huhtikuussa aloitellaan näy-
telmän lukuharjoitukset 1-2 kertaa vii-
kossa ja touko-kesä-heinäkuussa tii-
viimmin Öljymäellä kohti ensi-iltaa.

Tarkemmat päivät ja kellonajat il-
moitamme myöhemmin paikallisleh-
dessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
tuottaja Tanja Lundsten 040-7077329

Tervetuloa mukaan!

Teksti: Aatu Johansson

ohkoLan nuorisoseura ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous

26.11.2015 klo 18.30
NS-talolla, Ohkolantie 555 Ohkola

Kahvitarjoilu alkaa klo 18
Tervetuloa!  Johtokunta
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”Jee, mä haluun pyhäkouluun! Siellä on 
tosi kivaa!” Erään viisivuotiaan äiti ei ollut 
uskoa korviaan: onko hänen puuhakas ja 
eläväinen lapsensa ihan tosissaan? Kyllä 
hän oli. Ja on samaa mieltä edelleenkin. 
Pyhäkoulussa on hänen mielestään ”to-
si kivaa, kun siellä lauletaan ja askarrel-
laan, seikkaillaan metsässä ja kuulee ki-
voja kertomuksia ja saa keksejäkin.”

Pyhäkoulua pidetään tänäkin päivänä, 
mutta mikä ja mitä se pyhäkoulu oikein 
on?

Pyhäkoulu on samanaikaisesti sekä pe-
rinteinen että moderni muoto seurakun-
nan elämässä. 1700-luvun Englannissa 
tehdastyöläisten lapset pääsivät kaduilta 
viettämään ainoaa vapaapäiväänsä kirk-
koon. Heille tarjottiin soppaa, saippuaa ja 
sielunhoitoa, mutta heitä myös opetettiin 
ja heille annettiin mahdollisuus lepopäi-
vän hartauteen.

Pyhäkoulun luonteeseen on aina kuu-
lunut, että se elää vahvasti kiinni ajan 
haasteissa ja ihmisten tarpeissa. Nyky-

hyökännummen PyhäkouLu
äänkin pyhäkoulussa halutaan kiinnittää 
huomiota lasten ja perheiden kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin. Pyhäkoulussa 
kerrotaan Raamatun kertomuksia, lau-
letaan lasten virsiä, opetellaan hiljenty-
mään ja rukoilemaan sekä tutustutaan 
kirkollisiin juhliin ja perinteisiin lapsille so-
pivalla tavalla ja pienellekin sopivina an-
noksina. Myös leikki, askartelu ja erilaiset 
puuhat ovat tärkeä osa pyhäkoulua. Yh-
dessä on luontevaa ja turvallista hiljentyä 
mukavan tekemisen lomassa. 

Hyökännummen pyhäkoulu on kausi-
luonteinen (se kokoontuu tietyn jakson 
ajan) ja teemallinen (keskittyen tiettyyn 
aiheeseen). Joulun- ja pääsiäisenaikaan 
pyhäkoululaiset kokoontuvat kerhotalol-
la, keväällä ja syksyllä seikkaillaan met-
sässä. Koko perhe voi tulla mukaan py-
häkouluun, viisivuotiaat saavat osallistua 
itsenäisesti.

Pyhäkoulun vetäjinä toimivat vapaaeh-
toiset, tehtävään koulutetut pyhäkoulun 
opettajat. Mäntsälän seurakunnassa py-

häkoulutyötä suunnittelevat ja kehittävät 
lastenohjaaja Erja Jokiaho ja lapsityön 
pappi Tarja Meijer.

Olet lämpimästi tervetullut Joulun 
ihme - pyhäkouluun Hyökännum-
men kerhotalolle su 22.11 ja 29.11 
klo 12! 

jouLun ihme – PyhäkouLu

Tule mukaan koko perheen voimin pyhä-
kouluun, joka kokoontuu Joulun Ihmeen 
ääreen. Lehden ilmestyessä olemme jo 
kerran kokoontuneet. Silloin odotimme 
joulua kynttilän valossa, toisella kerralla 
(22.11) enkeli ilmoittaa tärkeän uutisen 
ja kolmannella kerralla tähti syttyy lois-
tamaan.
Tarjoamme mehut ja keksit. 5 vuotta 
täyttäneet voivat osallistua itsenäisesti.                                                    
Tervetuloa!
Lisätietoja: Tarja p. 040 7433253 tai Erja 
p. 0400 28532

matti Peussa 1928 - 2015        
Jäi jälkeen piha hiljainen,
sen polut ja pensaat lintuineen,
Ei poluilla enää kulkijaa,
vain muistot siellä asustaa

Matti Peussa, Matu, kuten me läheiset häntä kut-
suimme, kuoli 87-vuotiaana nukkuessaan koto-
naan. Hän asui kuolemaansa asti omassa kauniissa 
kodissaan, jota viimeiseen iltaansa asti hoiti kaikel-
la tarmollaan. Kun joskus kuoltava on, uskon, että Matu itse olisi pitänyt nyt 
tapahtunutta arvokkaana ja oikeana tapana.

Ensimmäiset vuotensa hän vietti Karjalassa Koiviston pitäjässä Makslah-
den kylässä. Se koti jäi rajan taa, mutta pysyi ikuisesti mielessä. Hänen nuo-
ruutensa ei sotakokemuksineen miinanraivaajana ja lopulta evakkomatkoi-
neen ollut ruusuilla tanssimista, mutta ei hän koskaan asiaa korostanut. So-
tien tauottua hän asettui vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Oriveden ja 
Turun kautta Mäntsälän Ohkolaan. Koti löytyi, ja sitä arvostettiin ja hoidettiin 
pieteetillä. Esimerkiksi hänen navettaan suurella innostuksella rakentaman-
sa Sika-baari sai aikanaan arvoisensa vastaanoton kyläjuhlien muodossa.

Hän oli taitava käsistään. Hänen elämäntyönsä oli maanviljely ja vanhat 
traktorit olivat hänelle tärkeä harrastus. Hänellä oli lukuisia muitakin kiinnos-
tuksen kohteita kuten malminetsintä, korukivien valmistus, huutokaupat ja 
Karjalan historia. Aktiivisena lukijana hän oli hyvin perillä Suomen ja maa-
ilman tapahtumista. Elämänkerrat, erityisesti sodan aikaisiin tapahtumiin 
liittyen, olivat hänen suosikkilukemistaan. Hän asui pääosan elämästään 
yksin, mutta nautti kyllä muiden ihmisten seurasta. Hänellä oli laaja tutta-
vapiiri Ohkolassa.

Omista kokemuksistanikin tiedän, että hän nautti lasten seurassa olemi-
sesta. Värikäs mielikuvitus ja innostus uusiin asioihin tekivät hänestä mai-
nion leikkikaverin. Milloin oli kyse aarrekartoista metsissä tai kummitusten 
tekemisistä ullakolla. Matun laivastossa käsivarteensa ottama tatuointi toi 
arvovaltaa ja uskottavuutta tarinoille. 

Juha Laine, Matun siskonpoika

in memoriam
reino oLavi aunoLa  
1926 - 2015
Turvallinen matka
Sain sanan: 
Herra lähettää enkelinsä
Hän lähettää
”sinun matkaasi”
minun matkaani!
ja antaa matkani onnistua

Herra lähettää
hän tietää
missä minä olen.
Minun matkani onnistuu
enkeli on liikkeellä
edelläni.

Hän oli kantaohkolalainen maanviljelijä, perheen 
isä ja syvällinen ajattelija Arolan kulmalta, Antilan 
tilan isäntä. Öljymäen kesäteatterissa hänet näh-
tiin monessa roolissa 1960-luvulla. Vastuunkanta-
jana hän toimi myös nuorisoseuran puheenjoh-
tajana. Myöhemmin hänellä oli useita Mäntsälän 
kunnan ja seurakunnan luottamustehtäviä. 

 Reino Olavi Aunola kirjoitti nimimerkillä ROA 
Mäntsälä-lehteen Hiljenny hetkeksi - palstalle use-
an vuoden ajan. Näistä kirjoituksista hän kokosi 
eläkevuosinaan kaksi kirjaa, Kylväjän matkassa I 
ja II.

Kolmas kirja kertoo muistoja lapsuus- ja poika-
vuosista sodan kynnyksellä. Neljäs kirja, Kerjäläi-
nen, on R. Olavi Aunolan ajatuksia ja tuntemuk-
sia elämästä. Ajatukset ovat avaimia. Muistosanat 
”Turvallinen matka” ovat Olavin kirjasta Kerjäläinen.
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Ilma-akrobatian suuren suosion vuok-
si Sirkus Sirius järjesti pienemmille har-
rastelijoille ilma-akrobatiapainotteisen 
sirkusleirin. Leiri järjestettiin syysloma-
viikolla kaksipäiväisenä päiväleirinä. Sir-
kusleirillä lapset pääsivät tutustumaan 
ja harjoittelemaan erilaisilla ilma-akro-
batiavälineillä - kankaalla, trapetsilla ja 
rengastrapetsilla. Leirillä kokeiltiin myös 
venäläistä aisaa, harjoiteltiin taikatemp-
puja, tasapainoilua yksipyöräisillä ja si-
dottavilla puujaloilla sekä jongleerausta 
erilaisilla välineillä. Leiriläisiä oli yhteensä 
20. Ohjaajina toimivat Jukka Juntti, Jo-
hanna Kohonen ja Silja Roos.
 

Pikkusirkuksen akrobatiaLeiri

Hyökännummen koululla vietettiin Hallo-
ween-discoa perjantaina 30.10. Ensim-
mäistä kertaa tapahtuma oli avoin kaikil-
le lähitienoon lapsille ja nuorille.

Koulu oli täynnä lapsia erilaisissa 
asuissa. Löytyi merirosvoja, vampyyrei-
tä, voimamiehiä, eläimiä, prinsessoja ja 
lukuisa määrä muita hahmoja.

Illan käynnisti Jesper Anttonen ja Su-
garballs noin tunnin mittaisella akusti-
sella keikalla. Innokkaimmat fanit tulivat 
Helsingistä asti. Ilta jatkui DJ Jepon tah-

haLLoween-huumaa hyökännummeLLa
Suvi-Tuuli Ihatsu, vanhempaintoimikunnan jäsen

deissa iltayhdeksään asti. 
Discossa oli buffet täynnä herkkuja ja 

höyryävän kylmää vihreää boolia. Haluk-
kaille myös lakattiin kynsiä ja tehtiin tar-
ratatuointeja pikkurahaa vastaan.

Parhaat halloween-asut palkittiin illan 
päätteeksi ja Ravintola Cherifin lahjakor-
tit luovutettiin oman koulumme Iirolle, jo-
ka oli pukeutunut kuin menneiden vuo-
sikymmenten rokkari sekä mysteeritytöl-
le, jolla oli upea turkoosinvärinen sugar 
skull-naamiointi kasvoillaan. 

Arpajaisissa mahtavan korillisen kark-
kia ja muuta mukavaa voitti Star Wars-
tyypiksi pukeutunut kakkosluokkalainen 
Kosti. Lohdutuspalkinnot arvottiin Aatul-
le, Tuomakselle, Eetille ja Elinalle. Onnit-
telut kaikille vielä jälkikäteen! 

Vanhempaintoimikunta nautti illas-
ta varmasti yhtä paljon kuin paikalla ol-
leet lapset ja nuoret. Tätä iltaa on aina 
niin hauska järjestää. Kiitos kaikille illan 
mahdollistaneille ahkerille ihmisille ja 
osallistuneille vieraille!
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PerheLän Perustaminen

Järvenpään Osuuskauppa Perhelän perus-
tava kokous pidettiin Järvenpään Työvä-
enyhdistyksen talossa 3.3.1908. Osuus-
kaupan tavoitteena oli helpottaa vähä-
varaisen väestön elintarpeiden saantia ja 
kun hankintoja tehtäisiin isommissa eris-
sä, niin myös hinta pysyisi kohtuullisena. 
Osuustoiminta perustui yhteisomistuk-
seen ja oli kansanvaltainen. Alkuvaihees-
sa oli monia vaikeuksia, osuusmaksujen 
lisäksi liiketoimintaa harjoitettiin tavara-
luoton ja lainojen varassa.

ohkoLa - ensimmäinen 
sivumyymäLä

Kahdeksan vuotta tyytyi osuuskunta pi-
tämään avoinna yhtä myymälää. ”Muu-
tos tähän tuli v. 1917 kun Ohkolan pien-
eläjät esittivät v. 1916, että osuuskunta 
avaisi myymälän Ohkolassa.” (Lainaus 
vuosikirjasta v.1948, 40-vuotis histo-
riikki.) Näin tapahtuikin ja Järvenpään 
Perhelä avasi ensimmäisen sivumyymä-
län tammikuussa 1917 Ohkolaan. Siitä 
tuli myymälä nro 2. Järvenpään väestön 
hyvät kokemukset olivat kiinnittäneet 
mäntsäläläisten huomiota ja Ohkolan 
kylän asukkaat olivat innolla puuhaa-
massa sivumyymälää kylään. Seuraava-
na vuonna avattiin Mäntsälän myymälä 

ohkoLan PerheLä  1917-1987

nro 3 ja Kellokoski nro 4. Näiden laa-
jennustouhujen ollessa parhaimmillaan 
jouduttiin kansalaissodan pyörteisiin.  
Myynti heikkeni jonkin verran ja tava-
raeriä hävisi rautateillä. Tapahtumat 

vaikuttivat myös osuuskunnan sisäi-
seen elämään, koska kolme hallituksen 
vakinaista jäsentä joutui vankileireille, 
osa Mäntsälän puolen maanviljelijöis-
tä luopui osuuskaupan jäsenyydestä ja 

Kuva Ohkolantieltä vuodelta 1930. Oikeanpuoleinen rakennus on ollut kauppapaikka jo 1800-luvulla. 1900-luvun alussa 
kauppiaana toimi Leimun pariskunta. Ennen ensimäistä maailmansotaa hän luopui kaupasta ja yritystä tuli jatkamaan 
Aleksi Pirjola. Aleksi luopui kaupanpidosta vuoden 1916 lopussa ja myi kiinteistön Perhelälle, joka perusti siihen sivu-
myymälän. Perhelä rakensi myöhemmin kuvassa vasemmalla olevan rakennuksen, joka on paikallaan edelleen.  Vanhan 
talon osti Vihtori Leino ja rakensi siitä Järvenpäähän omakotitalon.
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Ohkolan myymäläalueen kokous erotti 
siihenastisen myymäläneuvoston ja va-
litsi uuden. Näistäkin vaikeuksista sel-
vittiin ja myymäläverkosto laajeni 1930 
luvulta lähtien niin, että vuonna 1948 
Perhelällä oli 12 myymälää ja vuonna 
1980 enimmillään 28 myymälää. Per-
helä kehittyi moderniksi monialaiseksi 
liiketaloksi. Päivittäistavarakauppojen 
lisäksi oli ravintola- ja hotellitoimintaa, 
autokauppaa ja korjaamotoimintaa, lei-
pomotoimintaa, maatalous- ja rauta-
osasto, eka-kaluste sekä säästökassa ja 
kiinteistöosasto sekä Studio Calaxy, joka 
oli nuorisodisco. Matkaperhelä järjesti 
koti- ja ulkomaanmatkoja sekä teatteri-
retkiä. Matkoja kokoonnuttiin muistele-
maan Saludo kupposen ääreen.

asiakasajatteLu 
ensisijaLLa

Perhelässä kehityskulkua ohjasivat asi-
akkaat ja osuuskaupan jäsenyys huomi-
oitiin monin tavoin. Merkittävä etuus oli 
vuotuinen ostohyvitys. Lahjana jäsenen 
täyttäessä 50, 60 tai 70 vuotta kauppa 
lahjoitti oman leipomon merkkipäivä-
kakun. Oli erilaisia jäsenetutarjouksia, 
E-julkaisut (Me-lehti ja Maamies-lehti), 
häälahjakortti, kummilahja, AE-vakuu-
tusetu, E-Perhelävakuutus, E-huoltamo-
kortti, Cumulus-etu E-jäsenille ja hauta-
usvakuutus. Alkuvuosikymmeninä, kun 
monien tarvikkeiden saatavuus oli ra-
jattua, monet liittyivät jäseneksi, jotta 
saivat hiivaa. Hiivajäsenet eivät kovin 
paljon muutoin hyötyneet jäseneduista, 

koska jäseneduilla oli vähimmäisosto-
määrä. Esim. häälahjan ehtona oli, että 
jompikumpi puolisoista oli palauttanut 
ostomerkkejä vähintään 1000 markan 
arvosta edelliseltä vuodelta.

Merkittävä etu oli myös se, että ostok-
sia oli mahdollista ostaa kirjalle (oli luot-
toa) ja palkkapäivänä kahden viikon tai 
kuukauden välein maksettiin hankinnat.

Kaupassa hoidettiin tarpeen vaaties-
sa muitakin yleishyödyllisiä asioita. Kuu-
sikymmentäluvulla postirakennus Syrjä-
maan palon jälkeen posti toimi Perheläs-
sä, kunnes uusi postirakennus joenvar-
teen valmistui.

Asiakaskunta jakautui varsinkin alku-
vuosikymmenillä niin, että työväestö kä-
vi Perhelässä ja maanomistajat Väinöläs-
sä. Perhelän maatalouspuolta kehitettiin 
systemaattisesti niin, että myös viljelijä-
väestö käytti sitten Perhelän palveluita.

haLLintoa

Hallintoneuvosto ja johtokunta hallin-
noivat koko Järvenpään Osuusliike Per-
helää. Jokaisella myymälällä oli paikal-
linen myymäläneuvosto. Mm. seuraa-
vat henkilöt kantoivat vastuuta Ohkolan 
myymälästä: Vihtori Leino, Vilho Aalto-
nen, Frans Hirvenoja, Arvo Airisto, Yr-
jö Saastamoinen, Jussi Anttilainen, Ai-
no Kulmala, Tapio Salmi, Eino Saasta-
moinen, Viljo Anttila, Juhana Kälvälä ja 
Lempi Helenius. Lisäksi kuusikymmen-
täluvulla oli nimetty ”naiset mukaan 
toimikunta”, johon kuuluivat Aura Leh-
to, Elina Anttilainen, Taimi Anttila, Sirk-
ka Elo, Anna Hirvenoja, Inkeri Salmi ja 
Kaisu Seppälä.

hyvä työPaikka

Työ oli pikkukaupassa sitovaa ja työtä oli 
aamusta iltaan. Kari Seppälä muistelee 
vanhempiensa kaupanpitoa: - Koskaan 
ei esim. tilauksia tehty Ohkolan myy-
mälästä, vaan tilaus tehtiin sanomalla 
”kakkonen täällä terve”. Seppälät olivat 
kauppiaina Ohkolassa 15 vuotta. 1981 
Eino jäi eläkkeelle ja Kaisu jatkoi vie-
lä muutaman vuoden Järvenpään Cent-
rum-tavaratalossa. Perhelän huolenpito 
Seppälän pariskunnasta jatkui niin, et-
tä heille järjestyi eläkeasunto Perhelän 
vuokrakiinteistöstä. Hyvästä yhteishen-
gestä kertoo jotakin se, että edelleen 
Perhelän vanhat työntekijät kokoontu-
vat vuosittain yhteiseen pikkujouluun.

kauPPiaita

Tässä listattuna muutamia Ohkolan 
kauppiaita, joita muistista tai asiakir-
joista löytyi 1935-1944 Reino Parhiala, 
Aarne ja Vilma Lehto, Eelis Reilin, Rolf ja 
Helmi Kullberg, 1966-1981 Eino ja Kaisu 
Seppälä, 1981-1984 Raimo ja Seija Hei-
no, 1984-1986 Eeva Jyrinki, 1986-1987 
Tarja Enkvist. Tarjan kaupanpidon ajan 
liike toimi Siwana.

Kaupanpito loppui elokuussa 1987. 
Siitä lähtien Perhelän kiinteistö Ohko-
lassa on ollut yksityiskotina. Kahdek-
sankymmentäluvulla myymäläverkosto 
väheni rajusti. Perhelä ei varsinaisesti 
loppunut, mutta omistussuhteet muut-
tuivat sekä kauppojen nimet, Siwa, Va-
lintatalo, Euro-market.

Ohkolan Perhelää muistelivat Liisa 
Vuorivirta, Airi Kytökorpi, Timo Salmi-
nen, Kari Seppälä, Toivo Vilja, Irma 
Simolin. Lähdemateriaalina Perhelän 
historia, Osuuskauppa Perhelän vuo-
sikirjat 1948-1981, Punaista ja val-
koista arkea (Elmeri Tuomisen kirjoi-
tuksia). Asiat kokosi Eija Hynninen

Jatkuu seuraavalla sivulla
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NCC- kutsui avoimella kutsulla kyläläisiä tutustumaan toimintaan-
sa 23.9. Hannu Tapanila kertoo näkemästään. Kahvikupin ääressä 
kerrottiin, että NCC:n Ohkolan toimipisteessä on kiviainestoiminnan 
lisäksi kierrätystoimintaa. Ohkolassa otetaan vastaan betoni- ja tiilijä-
tettä, puujätettä, tasolasia, kuormalavoja, puhdasta maata sekä lou-
hetta. Päivän sana on kierrätys. Alue on pinta-alaltaan 50 hehtaaria.

Keskustelimme vastaanotettavien maakuormien ”laadusta”. Oma-
valvonnan kerrottiin olevan tarkkaa. Jos kuormassa nähdään jotain 
epäilyttävää, se kipataan sivuun ja siitä otetaan näyte. Kenttäanaly-
saattorilla ja eräällä toisella laitteella kuormasta tutkitaan raskasme-
tallit sekä hiilivedyt eli öljyt. Ohkolaan ei oteta huoltoaseman pohjil-
ta, tietyn tyyppisiltä teollisuusalueilta ja tien pohjilta tulevia maita.

Louhintaa Pohjaveden Pinnan aLaPuoLeLLa

Esittelyn jälkeen kiersimme louhosalueella. Kävimme katsomassa 
aluetta, jossa suoritetaan louhintaa pohjavesipinnan alapuolelta. 
Sinne on muodostunut iso vesiallas. Meille kerrottiin, että vesi on 
valumavettä ympäristöstä. Se on louhoksen syvimmässä kohdassa, 
siinä, missä louhiminen on mennyt jo seitsemän metriä pohjaveden 
pinnan alapuolelle.

 Kävimme ylijäämämaiden läjitysalueella. Sinne oli tehty penger-
rys, jotta kipattavat maa-aineet pysyvät sekoittumatta muuhun alu-
eeseen. Maita ei toistaiseksi vielä haudata pohjavesipinnan alapuo-
lelle, mutta se on suunnitelmissa. 

Seuraavana olivat altaat (3 kpl), johon vesi louhosalueelta pum-
pataan ja selkeytetään. Vesi valuu ylivuotona altaasta virtausojaan 
ja sitten se juoksutetaan Ohkolan jokeen.

nCC:n Luonto-ohjeLma 
KIELO (Kiviaineksen Elävä Luonto) on NCC:n luonnon monimuotoi-
suutta edistävä ohjelma, joka perustettiin henkilöstön aloitteesta 
vuonna 2012. KIELO-ohjelmassa monimuotoisuutta ja luonnontilan 
palauttamista edistetään alueiden omat erityispiirteet huomioiden. 
Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivik-
koja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnos-
taan juurikaan muodostu. Alueita kehitetään yhteistyössä paikallisten 
luontojärjestöjen kanssa.

Ohkolan KIELO-alue, nimeltänsä Kiuru, on ohjelman ensimmäinen 
alue. Alueelle kylvettiin syksyllä 2015 lohkoittain erilaisia niittykasvien 
siemensekoituksia. Perhosseuranta on tehty kahtena kesänä ja kesäl-
lä 2014 tunnistettuja lajeja löytyi peräti 393 kappaletta. Kesä 2015 
oli perhosten kannalta epäsuotuisa. Kasvillisuus on levinnyt alueelle 
erinomaisesti maa-aineksen mukana tulevan siemenpankin kautta. 
Alueella on myös pirunpelto ja kolme suppaa. Hiljattain alueella on 
nähty mm. valkoselkätikka.

LuPiinin torjuntaa tuhkaLLa

Osa luonnon monimuotoisuuden edistämistä on vieraslajien torjunta, 
jonka vuoksi myös lupiinikokeilu käynnistettiin. Kokeilemme lupiinien 
torjuntaa puutuhkan avulla yhdessä yhteistyökumppanimme, luon-
tojärjestö Villi vyöhyke ry:n, kanssa. Kokeilemme josko puutuhka 
muuttaisi maaperän pH-arvoa niin, etteivät lupiinit siinä enää viihtyi-
si. Tulosten todentaminen voi viedä useamman vuoden, mutta toimi-
essaan puutuhka voisi tarjota ratkaisun koko Suomen mittakaavassa. 
Koealueet sijaitsevat Ohkolan kiviainesalueen reunalla.

vieraiLu nCC 
ohkoLan  

LouhosaLueeLLa

raijan PiParit
400g  voita
41/2dl  sokeria
3  munaa
1dl  siirappia
2tl  soodaa
2tl  kanelia, neilikkaa, pomeranssinkuorta 
 tai  piparkakkumaustetta
3dl  perunajauhoja
9 dl  vehnäjauhoja
Pehmeä rasva ja sokeri vatkataan. Lisää mu-
nat vatkaten yksi kerrallaan. Lisää siirappi se-
okseen.
Sekoita kaikki kuivat aineet ja siivilöi taiki-
naan, vaivaa taikina tasaiseksi.
Jos aiot leipoa huomenna, valmista taikina tä-
nään.
Kauli taikina levyksi ja irrota piparkakkumuo-
tilla.
Paista 200 asteessa keskiruskeaksi n. 5min

Hyvää Joulua!

Ilmoitukset  Perhelän vuoden 1948 ja 1949 toimin-
takertomuksista. Niistä heijastuu välittäminen ja ha-
lu auttaa asiakkaita.
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  martan vinkit

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

 

Anni Blomqvist kuvaa kirjassaan 
”Myrskyluodon Maija”, miten ihmiset 
hämärän tullen kokoontuivat kertomaan 
tarinoita. Vauvat, vaarit ja kaikki siltä 
väliltä saivat niitä yhdessä kuulla. Myös 
seuraavat satukirjat sopivat mainiosti yh-
dessä luettaviksi.

Sebastian Lybeck kirjoittaa Latte-
siilistä kirjassaan ”Latte-siili Lofoo-
teilla.” Tällä kertaa Latte lähtee kahden 
kaverinsa, Tjumin ja Flurin kanssa jännit-
tävälle retkelle Lofooteille asti Siellä on 
tarkoitus pelastaa ilkeän kotkan ryöstä-
mä Kirivi-keiju lähes luoksepääsemättö-
mästä linnasta.

Tarina on tyypillinen hyvän ja pahan 
taistelu. Kaverukset tapaavat matkansa 
varrella sekä mukavaa että ikävää väkeä. 
Lukijan silmien eteen piirtyvät Lofoottien 
jylhät maisemat.

Leena Laulajaisen ”Hopeasarvi-
nen poro” on kokoelma Lappi-aiheisia 
satuja. Lapin taika ja luonto henkivät ta-
rinoista voimakkaasti. Ihminen voi muut-
tua tuuleksi tai tähdeksi, ja maahisesta 
voi tulla perheenäiti.

kirjavinkkejä Pukinkonttiin
Näissä tarinoissa piilee elämänviisaut-

ta. Ihmistä ei pidä yrittää pakolla muut-
taa. Kaikilta ei poronhoito onnistu, mutta 
joikujen tekijänä voi silti olla hyvä. Riiko 
himoitsee rikkautta, mikä - kuinka olla-
kaan - tekee hänestä onnettoman. Avvil 
sulkee korvansa lapsensa itkulta, ja niin-
pä janoinen Aanaar-vauva muuttuu jär-
veksi.

Vaikka sadut ovat kirjailijan keksimiä, 
monet vaikuttavat perinteisiltä syntytari-
noilta. Kirjasta selviää esimerkiksi, miten 
neljäntuulenlakki syntyi.

Kirjan väkevä kuvitus on Virpi Pennan, 
jonka kuvat hehkuvat värien iloa ja sa-
dun lumousta. Osa kuvista on hellyttä-
viä, kuten tuohikontissa matkaava vauva 
tai sopulilauma, missä muutama sopuli 
on kellahtanut kumoon kesken juoksun.

Tekstissä vilahtelee paljon saamelaisia 
sanoja, ja siksi kirjan lopussa oleva sa-
nasto onkin tarpeen.

Kirsti Mäkisen ”Topeliuksen jou-
lu” on aivan vasta ilmestynyt. Siinä Mäki-
nen kertoo vanhoja tuttuja satuja uudel-
leen tämän ajan lapsille. Runojen kieltä 

kirjailija ei ole muuttanut. Perinteiset ar-
vot: toisten auttaminen, luonnon ja ih-
misen kunnioittaminen ja uskonnollinen 
maailmankuva ovat aitoa Topeliusta. Mu-
kana elävä katsaus Topeliuksen omaan 
joulunviettoon 1800-luvulla.

Ekosiivooja voi löytää ruokakaapista hyödyllisiä ja toi-
mivia siivousaineita.
 
Ruokasooda
*Lavuaarit ja kattilat kirkastuvat kostutetulla liinalla, 
jossa on ruokasoodaa.
*Pinttyneet teekupit puhdistuvat, kun hankaat kupin 
kostutettua sisäpuolta ruokasoodalla. Huuhtele hyvin.
*Termoskannu puhdistuu, kun täytät sen kuumalla ve-
dellä ja lisäät 2 rkl ruokasoodaa. Anna sekoituksen seis-
tä muutama tunti. Pese kannu ja huuhtele hyvin.

*Hopeat kiillottuvat ruokasoodalla ja lämpimällä vedel-
lä. Älä hankaa liikaa.
*Hajut voivat haihtua mikrosta, kun laitat sinne astian, 
jossa on 2 rkl soodaa ja 1 kuppi vettä. Kuumenna hetki.
*Kokeile uuninpuhdistuksessa ruokasoodasta (2 rkl), 
suolasta (2 rkl) ja kuumasta vedestä (noin 2 rkl) teh-
tyä tahnaa. Pyyhi uuni puhtaaksi kostealla liinalla.
 
Puhdistukseen kelpaa hyvin ruokasooda, jonka parasta 
ennen - päiväys on jo ohi

isoäidin siivousvinkit



12

       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

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com

Pietarinojantie 87, Ohkola
Puh. 050 421 0934 Taija Anttila
Email: niittykulma@hotmail.com
www.niittykulmanratsutila.com

NIITTYKULMAN
RATSUTILA
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ke 9.12 klo 18-19 Miten nautit joulu-
kukista pidempään? Eija Keski-Korpe-
lan vinkkejä Nuorisoseurantalolla

to 10.12 klo 17-18  Seniorit joulu-
jumpalla Ohkolan koulun salissa

pe 11.12. klo 18-20 Nuortenilta Hyö-
kännummen kerhotalossa, Tasalantie 2

La 12.12  klo 15-16.30 Tule hevosajelul-
le  ja  katsomaan lampaita. Riiskiläntie 69

su 13.12 klo 18-19 Tallin joulu, Sointu-
kvartetin joulusoitto, Aittomäentie 29

Ma 14.12  klo 17-19 Tervetuloa tun-
nelmalliselle tallinvintille askartele-
maan ja nauttimaan kupillinen kuumaa! 
Keravanjärventie  368

ti 15.12 Klo 18-19.30 Tule valmista-
maan sytykeruusuja palotallille. Ota 
mukaan tyhjiä munakennoja ja kyntti-
länpätkiä. Eerola-Kortistotie 16

ke 16.12  klo 12-15 Eläkeläisten virkis-
tyspäivä. Ruokailu klo 12-13 hintaan 10 e.

to 17.12  klo 18.30-19.30  Tervetuloa 
Ohkolan koulun joulujuhlaan, Aloitam-
me salissa ja siirrymme sen jälkeen ulos, 
koulun pihapiiriin. Taskulamput mukaan!

pe 18.12  klo 17-20 Punaisen mökin jou-
lun odotusta. Mökinmuori toivottaa terve-
tulleeksi ja tarjoaa glögit, Ohkolantie 359 

la 19.12 klo 15 Kauneimmat joulu-
laulut ja sen jälkeen klo 16 myyjäiset 
Ohkolan seuratalolla, Ohkolantie 555

su 20.12 klo  17-19 Urheiluseura OKA  
järjestää ulkoliikuntaa Ohkolan koulun 
pihassa

ma 21.12  klo 18-19.30  Joulurunoilta 
kotatulilla. Jos haluat, niin ota mukaan 
oma lempirunosi.  Eerola-Kortistotie 161

ti 22.12 Teija-tontun joulu on valmis, 
asetelma katsottavissa kotipihassa klo 
7.30-21. Riistapolku 15

ke 23.12 Yllätä naapuri, ystävä, lähim-
mäinen -  piipahtamalla vierailulla, lämpi-
mäisellä, hyvän joulun toivotuksella

to 24.12 Tämän lehden takakannessa 
joululahja Sinulle
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

Palvelemme ark. 8–20, 
la 8–18, su 9–18

Tervetuloa!

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 6 A 9, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Sisko ja Sirpa

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

Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

P. 040 576 8081

digipaino@x-print.fi 

t u l o s t e e t j a p a i n o t u o t t e e t a m m a t t i t a i d o l l a !

www.facebook.com/xprintfinland 

Olemme nyt myös Facebookissa, käy tutustumassa 
tarjouksiimme!

Uutuutena 
kangas-, tapetti-, valokaappi-

tulosteet ym.  

Eija Liljavirta
Itsenäinen jälleenmyyjä
ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

KelloKosKen KuKKa
Vanha Valtatie 197
04500 Kellokoski
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

OHKOLANTIE 257 04530 OHKOLA
seppo.makinen@teknoi.fi, mobile 040-5564939

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

Kauneushoitola Keto-Orvokki

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
        Sari Rönnberg
       

     040-8385970
kauneushoitola@keto-orvokki.fi

www.keto-orvokki.fi

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

lämpökäsitellystä haavasta ja tervalepästä
Markku Saalo p. 040-743 0068

JUHLAAN JA ARKEEN 
FRIENDTEX
koot XS-XXL, 3XL-4XL

Pitsimaailma/Anneli Eerola
Kivistönkumantie 114,
04530 Ohkola
p. 0400-920746  



Mitä toivot lahjaksi?

Ystävyyden taikaa.

Mitä annat lahjaksi?

Ystävälle aikaa.

Mitä toivot lahjaksi?

Kynttilän lempeän valon

Mitä annat lahjaksi?

Piparkakkutalon.

Mitä toivot lahjaksi?

Hyasintin tuoksun.

Mitä annat lahjaksi?

Lopetan turhan juoksun.

Mitä toivot lahjaksi?

Maiseman lumisen taulun.

Mitä annat lahjaksi?

Kauneimman joululaulun.

Tuula Korolaisen runon kuvitti Ohkolan koulun 3. luokan oppilaat.


