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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.

ohkoLa on Puhtitynnyri!
”Kylätienoo on pimeä ja hiljainen, mutta Ohkolan Seuratalo kätkee sisälleen yllätyksen. Olemme viettäneet päivän vuoden uus-
maalaiseksi kyläksi 2014 valitulla paikkakunnalla Etelä-Mäntsälässä ja tämä on viimeinen etappimme. Käymme sisään valoisaan 
aulaan. Kenkärivejä ja vaatemyttyjä, vaimeita ääniä jostain peremmältä. Kokeilemme isoa pariovea, salin ovea, mutta se istuu 
tiukassa. Riuskemmat otteet, ja fiuh, energia lyö kasvoillemme! Trapezzia, jonglöörausta, kärrynpyöriä, diaboloa. Sirkusharras-
tajien aikuisryhmä, Norsuryhmä, on täydessä vauhdissa. Uusi ovi paljastaa uuden näyn: nuorisoseuran hallitustiimi kokoukses-
saan. Juttelemme hetken nykyisistä ja menneistä, kansainvälisistä leireistä ja myyttisistä ensimmäisistä ohkolalaisista, Hemmistä 
ja Pirjosta. Kesäteatteriaktiivi kertoo innostuen tosipohjaisesta näytelmästä, jossa itse Aleksis Kivi kosiskelee Hemmilän talon 
tytärtä Auroraa, naispääosan esittäjä muuten Hemmilän tyttäriä itsekin. Vaikutumme. Täällä maalaismiljöön sopukoissa muhii 
ihmeellinen ja meille kaupunkilaistutkijoille jopa ennenkokematon energia. Koemme positiivisen kulttuurishokin oireita. Viileä 
analyyttisyys ei onnistu vaan mieli puskee pintaan ilmestyksen omaisen rinnastussanan:  Ohkola = Puhtitynnyri!”

”Karvanopat ja Kaukametsä – elämää Kehä kolmosen tällä puolella”- hanke on Hy-
vinkään, Tuusulan, Mäntsälän, Järvenpään, Nurmijärven ja Keravan museoiden tut-
kimus- ja nykydokumentointihanke. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa pai-
kallisidentiteetin avainelementtejä, sellaisina kuin ne ilmenevät Keski-Uudellamaalla 
vuonna 2014. Lopputuotteena syntyy paikallisuutta kuvaava aineisto, joka palvelee 
tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä toteuttaa museoiden tallennustehtä-
vää. Hankevuoden aikana osallistumme ja tuotamme aineksia keskusteluun paikal-
lisuudesta.
 
Voit seurata hankkeen etenemistä 
https://www.facebook.com/karvanopatjakaukametsa
http://karvanopatjakaukametsa.blogspot.fi

Jos kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä: 
Harri Nyman,  projektitutkija, harri.nyman(a)kerava.fi 
Outi Rissanen, tutkimusassistentti, outi.rissanen(a)kerava.fi
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Ohkolan 11 toimivaa yhdistystä ovat  yh-
teisvoimin toteuttaneet seinäkalenterin 
vuodelle 2015.  Kalenteri kertoo kuvin yh-
distysten toiminnasta vuoden 2014 aika-
na.  Kylätoimikunta on tuottanut kalenterin 
talkoilla, paikallisten yrittäjien taloudellisen 
tuen avulla. Kalenterin myyntihinta on 7e, 
myyjä saa 1,5e myyntipalkkion. Kalenteria  
myyvät Ohkolan eri yhdistykset ja toimi-
kunnat.  Kalentereita on myytävänä myös  
Kera-Grillillä. Joulumyyjäisissä 13.12 seu-
ratalolla on kalentereita kaupan. Tuotto 
käytetään kyläyhdistysten hyväksi .  

Kalenteri on oiva joulumuistaminen su-
kulaisille ja ystäville. A-4 kokoinen kalente-
ri on näppärä lähettää kirjeenä. Kalenteria 
on painettu 1000 kpl, joten toimi ostoai-
keissasi pian, että ehdit saada omasi.

ohkoLan kyLäkaLenteri 2015 juLkaistiin

Kyläkalenteri julkaistiin seuratalolla 12.11. Kuva: Eija Hynninen

- Tyttäremme on Ohkolan koulussa 
ja asumme Hyökännummessa, kou-
lumatkat taittuvat bussia käyttäen. 
Harmiksemme huomasimme, että klo 
10 ja 13 vuorot on lakkautettu. Ohko-
lan koulun rehtori ja muu henkilökun-
ta eivät tienneet tästä muutoksesta 
keväällä, kun lukujärjestyksiä suunni-
teltiin. Nyt tyttö joutuu odottelemaan 
kahtena päivänä bussia miltei tunnin. 
Ne joilla koulu alkaa klo 10.15, joutu-
vat tulemaan koululle tuntia aiemmin. 
Onneksi koulu on tullut asiassa vas-
taan ja oppilaat voivat odotella koulul-
la aikuisen seurassa bussin tulemista. 
Järjetöntä, ei ajatella ollenkaan kuinka 
monta ihmistä tällaiset muutokset kos-

monenLaista harmia  
bussivuorojen vähentämisestä

vaLtuustovieraiLu

kettavat. Harkitsemme nyt vakavasti 
koulun vaihtoa. Mielessä on käynyt, että 
karsitaanko vuoroja jatkossa vielä lisää? 
Harmittaa niin kamalasti, kun olemme 
olleet niin tyytyväisiä Ohkolan kouluun.

- 7.30 bussivuoro on lakkautettu. Kou-
luun joutuu menemään turhan aikaisin 
7.15 bussilla, joka on niin täysi, että siinä 
joutuu seisomaan usein Ohkolasta asti. 
Iltaharrastuksiin ei pääse jos ei saa 
henkilöautokyytiä. Viikonloppuisin ei 
käytännössä ole bussivuoroja lain-
kaan. ”äiti ja Isä...tarviin kyydin”! 
17 v, lukiolainen

- Töihin meneminen on muuttunut 
haasteelliseksi, kun busseja kulkee niin 
harvoin. Aamulla pitää mennä reilua 

tuntia aikaisemmin ja iltasella odottelua 
tunti, joskus parikin. Kesä oli ihan mah-
doton - busseja ei kulkenut. Joka päivä 
piti miettiä, että miten pääsee töihin. 
Taksiinkin olen joutunut turvautumaan. 
Ainut vaihtoehto kulkemisen helpotta-
miseen on kait auton osto. Informaa-
tiota bussien kulkemisesta olen saanut 
vain bussikuskeilta.

- Olen jo vanha, mutta pärjään hy-
vin kotona. Ruokaa tarvitsen minäkin. 
Kauppareissut linja-autolla on nykyisin 
vaikea hoitaa, kun odottelua on niin pal-
jon.

Poimintoja kylälehden sähköpostista,  
viesti toimitetaan edelleen ELY-keskukselle 
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**
**

**

Elävän adventtikalenterin avulla halutaan tuo-
da ihmisiä hetkeksi yhteen joulukuun ai-
kana. Adventtikalenteri on oivallinen ti-
laisuus tutustua ja osallistua! Adventti-
kalenterin luonteeseen kuuluu yllätyk-
sellisyys, siksi luukkujen sisältöä ei ole 
käsiohjelmaan kirjoitettu kovin tar-
kasti. Luukun sisältö selviääkin vasta 
kun sen avaa, tämä on osa elämys-
tä. Tänä vuonna voit jättää paperi- ja 
suklaajoulukalenterit kaupan hyllylle, 
kun osallistut Ohkolan Elävän adventti-
kalenterin tapahtumiin. Tapahtumat ovat 
maksuttomia ja avoimia kaikille!

su 30.11. ke 3.12.

ma 1.12.

su 7.12.

to 4.12.

ti 2.12.

ma 8.12.

Pe 5.12.

Puurojuhla, Nuorisoseurantalolla klo 
17. Joulupuuro, lasten joululauluja ja 
leikkejä. Ohkolantie 555

Päiväkoti Pikku-Hukan jouluikkuna 
avautuu klo 7 ja sitä voi käydä katso-
massa vielä iltapimeässäkin. Pistolantie 3

Ohkolan palotallilla  avoimet ovet klo 
18-20. Tutustumista paloautoihin, joulu-
nuotio, kuntoilua ennen kinkunsyöntiä , 
lapsille ja lapsenmielisille pientä puuhaa 
ja ylläri.  Eerola-Kortistotie 16

Metsästysseuran Lahtivajalla rakoval-
keat  klo 18-19.30 Pietarinojantie 11

Sointu -kvartetin Joulukonsertti pu-
haltimin klo 19-20 Pelkkatuvalla. Eerola-
Kortistotie 161

Aamunavaus klo 9.15 Ohkolan koulun 
ylätalon kuistilla, huonolla säällä liikunta-
salissa. Ohkolantie 391
ja Joulupaja Seuratalolla klo 15-21. 
Katso ilmoitus sivulla 5

Itse tehtyjen joulukorttien näyttely 
klo 15-19  Seija-Liisa ja Lasse Peltoran-
nalla.  Jouluista musiikkia kuunnellen voit 
valmistaa oman kortin.  Ohkolantie 359.  

Tule Toukolan puutarhaan kynttilälyh-
dyn kanssa klo 18-19.30. Lyhdyt jäävät 
valaisemaan Irma Simolinin omenatarhaa. 
Sibeliuksen musiikkia.  Ohkolantie 461

eLävä adventtikaLenteri – iLoa 
asukkaiLLe jouLuaattoon saakka

ti 9.12.

Saviahon päiväkodin jouluikkuna, 
sitä voi käydä kurkkaamassa aamusta il-
taan. Tasalantie 4
ja Sanna ja Toni Sipolan navetanvintillä 
joululeivonnaisvinkkejä ja kuppi kuu-
maa klo 18-19.30, Keravanjärventie 368

La 6.12.

Ohjelmallinen lipunnosto Ohkolan 
koululla klo 9. Suomen itsenäisyyden 
50v-juhlapuun valaiseminen.

eLävän adventtikaLenterin ohjeLma:

**
* *

* *
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harrasta kotikyLäLLä

Vuokaleipä on helppotekoinen, sillä sitä ei tarvitse vaiva-
ta eikä kohottaa. Jos haluat gluteenitonta leipää, korvaat 
vehnäjauhot gluteenittomalla jauhoseoksella.
 
Aineet:
5 dl piimää tai maustamatonta jogurttia
1 dl öljyä
1 dl siirappia
1 tl ruokasoodaa tai leivinjauhetta
5 dl vehnäjauhoja
1 dl pellavansiemeniä 

martan vinkit

1 dl auringonkukansiemeniä
2 tl suolaa
1 rkl fenkolia
2 dl kuivattuja karpaloita
1 dl saksanpähkinöitä
 
1. Sekoita piimä, öljy ja siirappi. Yhdistä kuivat aineet en-
sin keskenään ja sitten piimäseokseen.

2. Voitele 2 litran leipävuoka. Kaada taikina vuokaan ja 
paista 175-asteisessa uunissa noin tunti

jouLuinen vuokaLeiPä

Perinteinen kylien välinen köydenvetokilpailu käy-
tiin  torpparihulinoilla 20.9.2014, Sälinkään karta-
nolla. Kylämme väkivahva joukkue Hanna Schu-
ravleff, Eija Hynninen, Saila Salminen, Otto Nie-
minen, Jukka ja Marko Lainio vetivät voiton. Kier-
topalkintoon, kuvassa olevaan tahkoon, kaiverre-
taan nyt jo toista kertaa peräkkäin Ohkola! Kiitos 
kannustusjoukoille, erityisesti Fedja-sedän trakto-
rille ja sirkukselle mukanaolosta.

voitto kotiin  
köydenvedossa!

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät  Nuorisoseu-
rantalolla ke 17.12, 21.1, 18.2, 18.3 ja 
15.4 klo 12 -15. 
Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset la 
13.12 Nuorisoseurantalolla. Joululaulut 
klo 15.00 ja myyjäiset klo 16.00.
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä 
rukouspiiri maanantaisin klo 18.30 Hyö-
kännummen kerhotalolla. 
Seurakunnan perhekerho keskiviikkoisin 
klo 9.30 Hyökännummen kerhotalolla.

Tervetuloa askartelemaan ja teke-
mään joululahjoja joulupajalle. Pa-
jalla voit tehdä kranssin havuista, 
sammaleesta, piikkilangasta ym, 
huovuttaa esim.saippuoita, tehdä 
heinäseivästonttuja, painaa pienen 
joululiinan, piirtää, kutoa, hakea ide-
oita. Tehdään hyväntekeväisyytenä 
yhdessä joulukortteja, jotka viedään 
tervehdyksinä Kotokartanon hoiva-
osastolle ilahduttamaan asukkaita. 
Paja on avoin kaikille lapsista van-
huksiin. Joulukorteissa ei ole materi-
aalimaksua, mutta muissa töissä 2e 
alkaen. Voit tuoda myös omia mate-
riaaleja töihisi. 

Ilmoittautumiset, kyselyt ja toivo-
mukset joulupajan vetäjälle, Tanja 
Lundsten 040-7077329

jouLuPaja 5.12.2014  
nuorisoseuran taLoLLa kLo 15.00-21.00

Järvenpään Kukkatalon  
Kukkakoulussa ti 25.11 klo 18  

tehdään Joulukranssi. 
Perinteinen joulukranssi koostuu ha-
vuista, meriheinästä ja kävyistä. Ko-
ristelun saat suunnitella omaan oveesi 
sopivaksi…  
www.jarvenpaankukkatalo.fi
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Vuoden ankein aika jäi ovien ulkopuolelle, kun värivalot alkoi-
vat välkkyä ja musiikki jytkyä Ohkolan koulun salissa diskon 
taas auetessa.

Ohkolan koulun vanhempainyhdistyksen järjestämä, jo pe-
rinteikäs disko pidettiin halloween-teemalla marraskuun en-
simmäisenä perjantaina. Iltapäivällä diskoilivat ensin 1–3 luo-
kan oppilaat ja illalla heti perään 4–6-luokkalaiset.

Varsinkin pienemmät koululaiset olivat laittautuneet illan 
teeman mukaisesti: tanssin pyörteissä nähtiin muun muassa 
vampyyreitä, zombeja ja noitia. Tytöt olivat laittautuneet hie-
noiksi: säihkettä ja pitsiä, heiluvia helmoja ja kauniita kam-
pauksia nähtiin monilla. Toki pojillakin oli vähän paremmat 
kamppeet päällä.

Illan vetonaula oli – jopa tanssilattiaa suositumpi – puffetti. 
Sipsit, limsat ja karkit houkuttivat, olihan aika rentoutua kave-
reiden kanssa viikonloppua vasten. Varsinkin poreileviin rakei-
siin dipattava tikkari oli suosittu.

Illan aikana järjestettiin kolme kilpailua. Perinteinen lim-

diskovaLoja marrasPimeyteen
Teksti ja kuva: Elina Vuori

bo on aina jännittävä. Jo kisasta pudonneet pitivät tarkkaa 
huolta, että tuomio oli oikea. Köyden hipaisusta tai väärästä 
alitusasennosta jäi armotta katselijoiden joukkoon. Tanssiki-
soissa pidettiin kaksi sarjaa: soolotanssi ja paritanssi, tosin 
tyttö–poika-parien saaminen ei onnistunut, mutta hienoja esi-
tyksiä nähtiin silti.

Seuraava disko pidetään taas keväällä, varmaakin vapun 
tienoilla. Tervetuloa silloin taas kaikki oppilaat!

”Ohkolan OKA:n liikuntapäivä Vierumäellä antoi liikuntaa eri 
muodossa ja uusia kokemuksia täydelle bussilastille syksyi-
senä lauantaina päivänä 25.10.2014. Startattiin ensin parin 
tunnin sisäliikunnalla, joka oman maun mukaan tarjosi mm. 
koripalloa, sulkista, punttisalia ja yleisurheilua. Lounastauon 
jälkeen siirryttiin puihin kiipeilemään flowparkkiin, jossa vai-
jereita myöten liikutaan aika korkeallakin erilaisia ratoja suo-
rittaen puusta toiselle ja loppuliu’un kautta takaisin maahan. 
Lähes kaikki eli 45 retkellä mukana olijaa lapsista aikuisiin kävi 
kokeilemassa lajia ja varmasti jäi juttu pitkäksi aikaan mo-

nen mieleen tavalla ja toisella. Lähes nollakeli ja viileä tuuli 
tekivät radoille odottamisen entistä malttamattomammaksi ja 
senkin vuoksi oli mukava päästä päivän päätteeksi saunomaan 
ja uimaan sekä kylpemään virkistys- ja porealtaisiin. Pitkän 
perinteen omaava syksyinen liikuntapäivä täytti taas kerran 
tehtävänsä ja antoi mm. kimmokkeen yhden perheen sulka-
pallon harrastamisen aloitukseen. Reissuun olisi tällä kertaa ol-
lut enemmänkin lähtijöitä, mutta ilmoittautumisjärjestyksessä 
paikat täyttyivät jo hyvissä ajoin. ” 

LiikuntaPäivä vierumäeLLä
Teksti: Pekka Peltoranta, kuva: Taija Eerola

Vuodesta 2009 lähtien Hyökännummen asukasyhdistys ry on 
saanut käyttää Mäntsälän seurakunnan Tasalantien kerhotaloa 
veloituksetta nuorteniltojen järjestämiseen. Viimeisen puolen-
toista vuoden ajan kerhotalon ovet ovat olleet auki syys- ja 
kevätlukukaudella lähes joka perjantai klo 18-20.30.

Nuortenillat ovat suunnatut lähinnä 4-6 luokkalaisille, mutta 
on siellä välillä piipahtanut yläkouluikäisiäkin iltapalalla. Vapaa-
ehtoiset aikuiset laittavat tarjolle pientä syötävää – lämpimiä/
kylmiä voileipiä, pizzaa, pannukakkua, riisipuuroa, jne.  Alkuun 
iltapala maksoi 1 euron, mutta vähitellen maksusta luovuttiin. 
Olemme saaneet Mäntsälän kunnalta riittävästi avustusta toi-
mintaa varten, joten tarjoilu on edelleen ilmaista. 2014 avus-
tus oli 800 €. Ruoan lisäksi rahaa on käytetty mm. pelien ja 
askarteluvälineiden hankintaan. Nuorten toiveissa ovat mm. 
elokuvaillat, mutta asiaa pitää vielä selvitellä lisenssien osalta.

Iltoja ovat olleet vetämässä Kirsi Malmi ja Helena Riihola. 
Kirsi on työssäkäyvä energinen perheenäiti jolla on päiväkoti- 
ja kouluikäiset lapset, Helena taas on neljän lapsenlapsen iso-
äiti, joka viimeisen vuoden ajan on saanut viettää virkeitä elä-
kepäiviä pitkäaikaisesta perhepäivähoitajan pestistä. Viimeisen 
vuoden ajan on mukana ollut myös Aku Eronen – kahden lap-

nuorteniLtojen kuuLumisia
Teksti ja kuva: Kirsi Lindgren

senlapsen isoisä ja monessa mukana oleva vapaaehtoistyön-
tekijä. Aku on erikoistunut musiikkiin ja kerää tietokoneelleen 
nuorten toivekappaleita. Välillä iltoihin on tullut mukaan myös 
Kirsin sisko Helsingistä asti, jotta ovet on voitu avata!

Kaikkia näitä ihania vapaaehtoisia ihmisiä yhdistää halu toi-
mia lasten ja nuorten hyväksi niillä taidoilla ja ominaisuuksilla, 
joita kullakin on. Ei siis tarvita erityistä koulutusta tai kokemus-
ta nuorista, läsnäolo ja terve maalaisjärki riittävät. Olen itse 
vieraillut muutaman kerran syksyn aikana illoissa ja ilahtunut 
siitä, että nuoria on mukana välillä yli 20 ja kaikki on sujunut 
mutkattomasti.   Apeutta on aiheuttanut se, että muita aikui-
sia ei ole tullut toimintaan lainkaan mukaan. Illat toteutetaan 
kuitenkin täysin vapaaehtoisvoimin, sillä Mäntsälän kunnalla 
eikä seurakunnalla ei ole mahdollisuutta järjestää säännöllistä 
toimintaa nuorille Etelä-Mäntsälän alueella. 

Kaikki yli 18-vuotiaat (yläikärajaa ei ole!) – tulkaa ihmees-
sä tutustumaan nuoriin ja paikalla oleviin vapaaehtoisiin.  Illat 
jatkuvat 12.12.2014 asti, jolloin on piparinkoristelutalkoot, ja 
alkavat taas 9.1.2015 jatkuen joka perjantai, kunnes kevät 
koittaa.  Lisätietoa voit kysellä p. 0405857484 Kirsi Malmi tai 
0407527479 Helena Riihola.  
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Asukasyhdistys on pitänyt vuoden 2014 
aikana kaksi teemailtaa. Keväällä kes-
kustelun aiheena olivat puisto- ja katu-
alueet. Syksyllä juuri ennen lehden il-
mestymistä pidettiin tilaisuus, jossa ai-
heena oli Hyökännummi-Ohkola alueen 
vesi ja sen koostumus. 

kevään teemaiLta

Kevään teemaillan jälkeen asukasyhdis-
tys teki tekniselle lautakunnalle aloitteen 
taajaman puistoalueiden kunnostami-
seksi Ohkolantien varrella, välillä kun-
nanraja Nummelantien risteysalueen 
viheralue. Alue on portti etelästä Mänt-
sälän kuntaan. Tekninen lautakunta on 
antanut myönteisen päätöksen aloitteel-
le ja nyt odotellaan ensivuoden budje-
tin vahvistamista kunnan hallituksessa 
ja valtuustossa. Asuinalueemme on ol-
lut jo pitkään rakennettuna ja sen ulkoi-
seen viihtyvyyteen ei juurikaan ole pa-
nostettu. Tänä päivänä uudet asuinalu-
eet rakennetaan yleensä heti valmiiksi. 
Tämä seikka näkyi myös asukaskyselyn 
vastauksissa, joissa toivottiin panostus-
ta katu- ja puistoalueiden loppuraken-
tamiseen sekä ylläpitoon, ettei taajama 
näyttäisi epäsiistiltä. Yleinen siisteys ja 
viihtyvyys vaikuttavat myös alueen kiin-
teistöjen arvoon. 

komPostit ja roskakasat

Kiinteistöjen omistajia pyydetään siisti-
mään rajojensa ulkopuolella olevat kom-
postit ja roskakasat pois, jotta taajama-
mainen ympäristö saadaan aikaiseksi ja 
suunnitelmallinen kunnostaminen alu-
eella on mahdollista. Tonttirajoja tulee 
noudattaa.

tiestön rakentaminen ja 
Parantaminen 2014 ja 2015

Nummelantien ja muiden haarojen sade-
vesijärjestelmien rakentaminen on aloi-
tettu ja työt jatkuvat ensi vuonna Num-
melantien ja Hyökännummentien välillä 
mukaan lukien viimeistelytyöt. Numme-
lantien loppupää siirtynee vuoteen 2016. 
Kaunistonrinne on päällystetty. Rajalan 
alueelle asennetaan led-valaistus mar-
ras-joulukuun vaihteessa.

kuuLumisia hyökännummen 
asukasyhdistykseLtä

syksyn teemaiLta 
Syksyn teemaillassa keskusteltiin veden 
koostumuksesta – kovuudesta, pH:sta 
ja kalkkipitoisuudesta. Tilaisuudessa sel-
viteltiin asiantuntijoiden avustuksella, 
kuinka  voimme suojata kodinkoneita ja 
hanoja sekä pintoja esim. veden kalkki-
pitoisuudelta. 

asukaskyseLy

Keväälliseen kyselyyn asukasyhdistys sai 
mukavasti vastauksia, joissa oli ideoita 
ja vinkkejä sekä kehittämiskohteita, joi-
ta aletaan tulevaisuudessa työstämään. 
Risukeräys on saanut paljon kiitosta. Tä-
nä syksynä se järjestettiin ensimmäisen 
kerran syksylle. Keräyspaikkoja oli vain 
yksi, josta risujen nouto yhdellä kertaa 
isommalla autolla oli mahdollista. Näin 
säästämme myös yhteisiä varojamme. 
Keräyspaikka on aina hyvä siistiä kerä-
yksen jälkeen. Kuka tahansa asukas voi 
itse oma-aloitteisesti tulla keräämään 
paikalle jääneitä risuja yhteen kasaan ja 
sen jälkeen kunnasta tulee vielä kerran 
pienempi auto noutamaan ne. Pidetään 
yhdessä huolta Hyökännummesta.

roskikset

Asuinalueelle on pyydetty yleisiä roskik-
sia karkkipapereiden ja koiran kakkojen 
keräämiseksi. Roskiksien tyhjentäminen 
ja huoltaminen vaatii omat resurssin-
sa ja se maksaa. Asukasyhdistys veto-
aa tässä asiassa yhteisvastuullisuuteen 
ja henkilökohtaiseen aktiivisuuteen. Jos 

jaksaa kuljettaa roskan mukanaan ulos, 
niin jaksaa kuljettaa sen myös mukanaan 
omaan roskalaatikkoon. Lenkille voi ot-
taa mukaan muovikassin ja poimia sii-
hen lenkin varrella olleet roskat – näin 
moni asukas alueellamme tekeekin, mut-
ta lisää aktiivisia tarvitaan.  Koiran kakat 
voi jättää omaan tai koirankakkatarral-
la merkittyyn roskikseen. Koiria asuin-
alueellamme on paljon, joten tarrojen 
määrä voisi lisääntyä. Tarroja saa asu-
kasyhdistyksen puheenjohtajalta Eija Lil-
javirralta, Mäntsälän kunnan puutarhu-
rilta, Jukka Hanhiselta sekä kunnantalon 
infopisteestä, Vinkistä. – Jos minulla on 
koira, on minulla myös koirankakkatarra 
roskiksessa?

Lisää asukkaita  
mukaan yhdistykseen

Aktiiveja tarvitaan. Jos sinua vähänkin 
kiinnostaa asuntoalueemme asiat, ota 
yhteyttä puheenjohtajaan, Eija Liljavir-
taan tai sihteeriin, Kirsi Lindgreniin. Mui-
ta hallituksen jäseniä ovat Helena Riiho-
la, Jussi Luhtamäki, Pia Keijonen sekä 
Aku Eronen. – Kun jokainen tekee vä-
hän, saadaan aikaan paljon yhdessä.

tiedottaminen

Hyökännummen Asukasyhdistys ry tie-
dottaa Mäntsälän Uutisten seurapalstal-
la, jota kannattaa seurata ja lukea pitkin 
vuotta. 

Hyvää loppuvuotta kaikille asukkaille!
Hyökännummen asukasyhdistys ry

Hyökännummen asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusmaksua 5 e, jonka  
voi maksaa tilille Keski-Uudenmaan osuuspankki FI05 5092 3020 0087 61, viite 233

Kattojen yli. Kuva Eija Liljavirta.
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Palotarkastus omavalvontana
Ohkolan alueen kiinteistöille lähettiin Keski-Uudenmaan pelastus-
laitokselta alkukesällä kirjeet, joissa kiinteistön omistaja velvoitet-
tiin tekemään omavalvonta- palotarkastus omistamallaan kiinteis-
töllä. Vastausaikaa oli 1 kk. Ne, jotka eivät vastanneet kyselyyn 
määräaikaan mennessä, saivat uuden kirjeen.

Jos omavalvonta on jäänyt tekemättä, voi kyselyyn vastata yhä, 
joko lähettämällä täytetyn lomakkeen postin kautta tai vastaamal-
la netissä kirjeessä annetuilla tunnuksilla, sillä  lähetetyistä 408 
kyselystä on palautunut vasta n. 200.

Kohteet jotka eivät palauteta lomaketta vuoden loppuun men-
nessä  suoritetaan palotarkastus, myös joihinkin lomakkeen lähet-
täneisiin tehdään pistokokeita. 

Jari Heikkilä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoo, että 
yleisimpiä puutteita palotarkastuksilla ovat;

- Kiinteistönumero ei näy tielle / sitä ei ole ollenkaan. Jos raken-
nus on kaukana tiestä tulee numero olla myös kiinteistön liittymäs-
sä - tämä nopeuttaa avun perille pääsyä tositilanteessa. 

- Varapoistumistien ikkunoista puuttuu kiinteät kahvat, ikku-
noista ei päästä ulos muuten kuin rikkomalla lasi. Poistuttaessa on 
vaara, että lasinsirut viiltelee tai useampikerroksisia lämpölaseja ei 
saada rikki edes jakkaralla lyömällä. 

- Talo- ja kattotikkaat ovat huonokuntoiset tai puuttuvat. Puolet 
nuohoojista on tullut  uraansa aikana alas tikkailta ja katkonut luita. 

- Tulisijaa ei ole nuohottu vuoteen tai  loma-asuntoja kolmeen 
vuoteen tällöin nokipalon vaara on suuri ja veto hormissa huono. 

- Palovaroittimia pitää olla uuden määräyksen mukaisesti  1/ 60 
m2 ja vähintään 1/ kerros. Yleinen puute on, että palovaroittimissa 
on tyhjät patterit tai patterit puuttuu kokonaan. Lisäksi suositel-
laan sammuttimia ja sammutuspeitteitä.

Nuohous- järjestelmä muuttuu 1.1.2015
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt, että 
vuoden 2015 alusta koko pelastustoimialueella (Hyvinkää, Järven-
pää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa) 
sallitaan rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohoukses-
ta suoraan palvelujen tuottajan kanssa. Tämä tarkoittaa piirinuo-
housjärjestelmästä luopumista. Päätös perustuu alueen kuntien 
antamiin lausuntoihin. 

Näin rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta 
kenen tahansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa. 

Pelastuslain (379/2011) 63 §:n mukaan nuohoojan ammatin 
harjoittajalta ja hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuo-
houstyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Sopi-
musperusteisen järjestelmän piirissä tilaajan on syytä tarvittaes-
sa pyytää nuohouksen suorittajalta todistus pätevyydestä. Esim. 
Nuohousalan Keskusliiton kortti tai tutkintotodistus sekä itsenäi-
sesti työskentelevältä opiskelijalta ote opintosuoritteista, josta il-
menee laissa edellyttelyn opintojakson suorittaminen. 

keski-uudenmaan PeLastusLaitos tiedottaa
Tilaajan oikeusturvan kannalta on tärkeätä, että nuohousalan 

yrittäjä ylläpitää asianmukaisesti 10 vuoden ajan kohteen nuo-
houstietoja. Tiedot nuohouksen suorittamisesta ovat merkityksel-
lisiä vakuutusturvan kannalta tulipalon aiheuttamien vahinkojen 
korvaamisen yhteydessä. Rakennuksen omistaja tai haltija on vel-
vollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen 
dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä, käytännössä nuohoojan 
tekemä nuohoustodistus tai kuitti.

Nuohousvälit
Pääsääntö on, että vakituisen asunnon tulisijat tulee nuohota kerran 
vuodessa ja vapaa-ajan asunnon tulijat kerran kolmessa vuodessa. 
Vuokrakäytössä olevat loma-asunnot tulee nuohota vuosittain.

Nuohoustyö ja nuohousmaksu
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen vapautetussa nuohous-
järjestelmässä hinnan määräytyminen on asiakkaan ja yrityksen vä-
linen asia.  Nuohouspalveluja kilpailuttaessa on tilaajan perusteltua 
pyytää euromääräinen eritelty tarjous, jossa esimerkiksi matkakulut 
on erikseen merkitty. Tämä auttaa tarjousten vertailussa. Erityisesti 
kaukana kuntakeskuksista sijaitsevilla harvaan asutuilla alueilla kan-
nattaa harkita yhteiskilpailutusta, joka todennäköisesti tuo säästö-
jä matkakustannusten osuuden pienentyessä. Yhteiskilpailutus voi-
daan toteuttaa esimerkiksi kyläsyhdistyksen toimesta tai vaikka-
pa naapureiden kesken. Nuohouksessa noudatetaan Nuohousalan 
Keskusliitto ry:n antamia nuohoustyöohjeita. Nuohoojan tehtäviin 
kuuluu varsinaisen nuohoustyön lisäksi tulisijojen ja hormin kunnon 
tarkastus. Toisaalta kiinteistön omistaja vastaa siitä, että nuohous-
työ voidaan suorittaa turvallisesti eli talo- ja kattotikkaiden sekä 
kulkusiltojen tulee olla asianmukaiset.

Yhteystietoja
Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea mm. mainok-
sista, Internetistä, numero-tiedustelusta tai nuohousalan keskuslii-
ton sivuilta http://www.nuohoojat.fi/ Jatkossa myös www.ku-pe-
lastus.fi sivustoilta löytyy tietoja toimivista nuohousalan yrittäjistä. 
Palotarkastaja Raila Viljamaa Mäntsälän paloasemalta vastaa nuo-
housasioihin liittyviin kysymyksiin p. 040 - 501 4048

Lähialueella toimivat ainakin seuraavat yrittäjät;
Paavo Lassila Ky, Vanhankyläntie 52, 04400 Järvenpää 
p. 0400-899 365
Markus Sääski, Askolantie 19, 07500 Askola p. 0500-672 818
Nuohousliike Martti Sääski, Yhdystie 16 A, 07590 Huuvari 
p. 0400-936 178
Nuohousliike Raimo Puumalainen, Invantie 18 B 17, 04400 
Järvenpää, p. 0400- 502 662
Lähteet; www.ku-pelastus.fi , keskustelut palotarkastaja Jari 
Heikkilän ja palotarkastaja Raila Viljamaan kanssa. 
Tiedotteen kokosi Eija Hynninen

kynttiLä asiaa
Pidä alkusammutusvälineet saatavilla polttaessasi kynttilöitä. 
Muistathan, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa kyntti-
lät. Valitse hyvä kynttilänjalka, joka ei kaadu eikä pala. Venetsia-
lyhtyyn ei saa sen loppuunpalamisen jälkeen laittaa lämpökynttilää 
tai tuikkua.

Varo umpinaisia, ohuita lasi- ja posliinilyhtyjä. Ahtaassa tilassa 
steariini voi höyrystyä ja ja leimahtaa. Ohutkuorinen lyhty voi pok-
sahtaa rikki ja räiskiä palavaa nestettä ympäristöön. 

Sijoita kynttilät turvallisesti niin, ettei niiden lähellä, vieressä 
tai yläpuolella ole mitään syttyvää. Varo erityisesti verhoja ja ko-
risteita (mm. mansetteja). Älä laita kynttilöitä TV:n tai muovisten 
kalusteiden  päälle. 

JÄTÄ KYNTTILÖIDEN VÄLIIN RIITTÄVÄSTI TILAA. Tiiviissä ryh-
mässä olevien kynttilöiden tulikuuma neste saattaa helposti roi-
hahtaa (allaspalo). Tuikut ja pöytäkynttilät asetetaan n. 5 cm:n 

etäisyydelle toisistaan. Ohutpohjaiset lyhdyt, pöytäkynttilät ja tui-
kut tarvitsevat riittävän paksun, palamattoman alustan. Pidä tikut 
ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä 
hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa.

Ulkotulissa huomioitavaa
Ulkoroihut tulee sijoittaa vähintään kolmen metrin päähän kul-
kutiestä, jotta tuli ei pääse tarttumaan ohikulkijoiden vaatteisiin. 
Rakennuksiin tulee olla etäisyyttä tulen koosta riippuen 3-10 met-
riä. Ulkotulet tulee sijoittaa palamattomaan astiaan tai telineeseen 
tai asetella tukevasti lumihankeen, ettei tuuli kuljeta keventynyttä 
astiaa vääriin paikkoihin. Ulkotulia ei saa polttaa 

sisällä eikä edes parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla. Älä 
polta ulkotulia sateessa roiskevaaran vuoksi. Sammuta ulkotuli tu-
kahduttamalla.                                                    Lähde; Spek
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Ohkolassa on ollut useita sahoja. Muisteli-
jan mukaan Vähäkylän notkossa on Vilja-
nen aikoinaan sahannut. Suloniemen sa-
han perustukset ovat edelleen nähtävis-
sä Keravanjärvellä Ohkolanjoen varressa. 
Käyttövoimana oli ollut vesi, kun sitä oli 
virrannut riittävästi ja muulloin höyryko-
ne. Koskimaan tilalla on myös sahattu ve-
sivoimaa avuksi käyttäen.  Siellä on myös 
ollut viljamylly.

Mäkelän Nuutilla oli ollut saha, samo-
ten naapurissa Viljalla.

Reinon isä oli sopinut hevoskaupan 
Koskenmaan isännän Jaakkolan kanssa. 
Reino oli sitten vienyt hevosen perille ja 
saanut takaisin vietäväksi kauppahinnan, 
13 000 markkaa. Kun hän oli jalkaisin pa-
latessa nähnyt kavereitaan Kaukasin kes-
kustassa, hän oli pysähtymättä jatkanut 
matkaansa. Tunne oli ollut miehekäs, kun 
povitaskussa oli niin suuri summa rahaa 
uskottuna 13 –vuotiaalle pojalle. Luotta-
muksen osoitus sen ikäiselle oli rintaa ko-
hottava.

Reinolle sahauksen opettelu tuli käy-
tännön kautta sotien jälkeen Mauno –vel-
jen kanssa. Yhdessä oli harrastettu puu-
sepän töitä Kivistönkulmalla kotitilan na-
vetassa. Tarvittiin saha, ja se rakennettiin 
itse. Vuorenteolta oli ostettu metalliosat.

Korean sodan loppuminen vuonna 
1952 merkitsi noususuhdanteen alkua, ja 
sahatavaraa tarvittiin. Hinta oli noussut 
kaksinkertaiseksi aikaisempaan verrattu-
na. Nuorille ja ahkerille miehille alkoi tulla 
tienestiä niin hyvin, että voitiin lunastaa 
kotitila vanhemmilta ja sisaruksilta.

Sitten alkoikin pitkä kausi sahamie-
hen elämässä. Reinon veljeltä vuokrattiin 
Väinö Viljamaan kanssa maata Kivistön-
kulmantien ja Pietarinojantien risteyksen 
kohdalta ja  perustettiin Viljamaan - Lepo-
lan saha. Siinä toimittiin 20 vuotta, vuo-
desta 1959 vuoteen 1979. Kenttäsirkke-
lin kanssa myös kierrettiin yhtiökumppani 
Väinön kanssa sahaamassa tarvitsijoiden 
luona.

Aloittamisvuoden lumituho antoi sopi-
van alkupotkun raaka-aineen osalta. Isän-
nät myivät mielellään ja mikä tärkeintä, 
luotolla. Saatettiin keskittyä sahaukseen. 
Kun puut oli sahattu ja valmis tavara saa-
tu myydyksi, Reino kiersi maksamassa tu-
kit toimittajille. 

Luottamukselliset suhteet alkoivat ke-
hittyä isäntien ja sahurien kesken. Reino 
muistaa erityisesti Mikkolan isännän ja 
Aarne Wejbergin. Itsestään selvästi he il-
moittivat puun myyntiaikeistaan Reinolle, 
ja kaupat syntyivät tinkimättä.

Saksaan tarvittiin monen kokoista 
parrua, ja ne olivat hyvin sopivia kent-
täsirkkelillä sahattaviksi. Kuusi ja mänty 

sahamies reino LePoLa muisteLee  

kelpasivat. Parrut lastattiin kaksi kertaa 
viikossa lähtevään laivaan tuoreena.  Ne 
menivät luultavasti ohjustukikohtien ra-
kennustarpeiksi ja kastuisivat veden alla 
joka tapauksessa. Veljekset Hakala olivat 
olleet välittäjinä.

Pinnat sahattiin metrin mittaisiksi. Nii-
tä meni etenkin Kellokosken tehtaalaisille 
lämmityspuiksi.

 Monet isännistä hakkasivat tukit ja kul-
jettivat alkuaikoina ne hevosillaan sahal-
le. Reino ajoi traktorilla puita ja myöhem-
min kuorma-autolla. Tukkien kuormaus 
tapahtui naruvinssillä. Hakkuita teetettiin 
myös metsätyömiehillä. Oiva Vilenius oli 
ollut pitkään ammattitaitoisena metsuri-
na. Hän tunsi vanhana kyläläisenä, kuka 
omisti minkin metsän ja missä kenenkin 
maitten rajat kulkivat. 

Reino hoiti paljolti puun hankinnan. 
Isäntien kanssa puukaupoissa oli kyse 
puista, mutta kun leskiemäntä tai itsel-
linen nainen oli myyjäosapuolena, Reino 
sai kuulla tai joutui kuuntelemaan toisen 
murheita tai ilon aiheita. Sekään osa ei 
ollut hänelle vastentahtoinen. Luontainen 
leppoisuus aistittiin ja antoi toiselle rohke-
uden avautua.

Reino muistaa hyvät suhteet sahata-
varan välittäjiin, jotka olivat havainneet 
saman asian kuin puun myyjätkin. Reilun 
miehen kanssa asiat hoituivat, ja luotta-
muksesta kehittyi molemmin puolinen, 
joissakin tapauksissa ystävyyteen asti.

Muun muassa järvenpääläiset Toivo 
Vainio ja Harjuvaara, Tuusulan Saha ja 
Hyvinkään puutavara olivat monesti os-
tajina tai välittäjinä ulkomaisille ostajille.

Reino muisteli Hollannista tullutta vali-
tusta. Hän oli ilmoittanut matkustavansa 
paikan päälle. Siellä oli varauduttu rohke-
an suomalaisen vastaanottoon. Pitkä pöy-
tä oli katettu runsaaksi. Aterian jälkeen 
isäntä oli todennut, että annetaan korva-
usvaatimuksen olla, mutta sovitaan, että 
ensi kerralla lähetät paremmin kuivattua 
tavaraa. Asiaan saattoi muistelijan mie-
lestä vaikuttaa hollantilaisen suomalainen 
vaimo.

Toinen tapaus olisi myös vaatinut pai-
kalla käyntiä näin jälkeen päin ajateltu-

na. Kreikkaan oli myyty ja viety 400 kuu-
tion erä. Maksua ei kuulunut kuukauteen. 
Ostaja oli valittanut, että sahatavara oli 
jätetty satamassa peittämättä ja tava-
ran laatu huonontunut ja sen takia vaati-
nut hinnan alennusta. Tähän oli kaukana 
Suomessa jouduttu suostumaan.

Jo varhain oli liitytty Suomen Sahat - 
yhdistykseen. Sieltä oli saatu tarpeellista 
ajatusten ja tietojen vaihtoa saman alan 
yrittäjien kesken. Yhdistys oli järjestänyt 
opintomatkan mm. Englantiin. Japanissa 
oli ihastuttu tähän sympaattiseen suoma-
laiseen, ja ehkä juuri sen takia oli synty-
nyt tilaus.

Yhdistykseen kuuluva korkeakoskelai-
nen Kopran Veljekset oli tullut kuin esiku-
vaksi. Hekin olivat aloittaneet kenttäsirk-
kelin kanssa ja sitten rakentaneet kiinteän 
sahalaitoksen. Heidän sahansa on laajen-
tunut yrityskauppojen myötä.

Reinon uralla seuraava vaihe oli vuon-
na 1979 valmistunut kiinteä saha. Latos-
tenmaalta oli ostettu tontti Ritasjärven-
tien ja Hanko-Hyvinkäätien risteyksen 
tienoilta.  Raamisahat oli ostettu jo en-
nakkoon Kemistä, ja hallitarpeet oli sahat-
tu itse. Mukaan yrittäjäksi oli tullut myös 
Unto Järvinen, jonka saha oli vastoittain 
palanut.

Kotimaan markkinoille ja ulkomaan 
vientiin sahattiin etupäässä kuusta ja koi-
vua. Englantiin oli mennyt jonkin verran 
koivua huonekalutarpeiksi.

Reino jäi eläkkeelle 65 - vuotiaana. Nyt 
87 - vuotiaana on aineksia muisteluun pit-
kän työ- ja yrittäjäelämän varrelta. Miten 
esimerkiksi tie Lahden ja Heinolan välil-
lä oli huono, kun hän ajoi Heinolan va-
neritehtaalle puun ostossa tullutta kuitu-
puuta. Oli ajettava hiljaa, hermostuminen 
ei auttanut. Palkkalistoille mahtui monta 
henkilöä vuosien mittaan. Työ on tuonut 
toimeentulon moneen talouteen vuosi-
kymmenten ajan.

Oman isän ja Koskimaan isännän osoit-
tama luottamus on kantanut pitkälle ko-
van työn teon ja liike-elämän tilanteissa.

muistiin merkinnyt marraskuussa 2014
Heikki Meriläinen
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Tämä tunnuslause on paljasjalkaisen oh-
kolalaisen Liisa Piispasen seinällä. Pian 
yhdeksänkymmentä vuotta täyttävä Liisa 
syntyi 30.12.1924 Ohkolan Männistössä. 
Tuolloin lapset osallistuivat jo varhain ta-
lon töihin, Liisakin lypsi lehmiä jo kuusi-
vuotiaana ja oli mukana viemässä kahvia 
puintiväelle ja auttamassa missä kykeni. 
Männistön lammikolla oli talvella napa-
kelkka

Sen kyydistä iloitsivat sekä isommat 
että pienemmät mukulat. Mammaltaan 
Liisa sai hyviä elämänohjeita. ”Jos tuttu 
tulee vastaan, niin päivää – kiitos ja an-
teeksi, ne ei sinulla paljon paina.” Mam-
ma sanoi myös: ”Älä jätä huomiseen, tee 
se tänään, mitä meinaat!”

 Ohkolan koulua Liisa kävi vuosina 
1932-38. Opettajina toimivat silloin ala-
luokilla Anni Utriainen ja yläkoulussa 
Väinö Vainio. Kouluruokaa, puuroja ja 
keittoja, sai maanantaina, keskiviikkona 

iLossa eLää Pitää,  
vaikka Päivää vähemmän!

ja perjantaina. Ruoka valmistettiin en-
tisessä veistosalissa. Oppilailla piti olla 
oma lautanen ja lusikka ja omat leivät 
ja maitopullo. Aaltosen Liisan lempiaine 
oli voimistelu. Jatkoluokkaa käytiin ker-
ran tai pari viikossa. Sodan uhka näkyi 
myös opetuksessa: harjoiteltiin potilai-
den sitomista ja pommituksen jälkeistä 
toimintaa.

Ripille Liisa pääsi 1941 Mäntsälän 
kirkossa. Rippikoulu pidettiin tytöille ja 
pojille erikseen. Kuri oli ankara, kun so-
tapoikia tuli, rippikoulutytöt vietiin kirk-
koon.

Liisan ensimmäinen työpaikka oli ke-
säpesti Kellokosken sairaalan turvesuol-
la. Siellä oli kiskot ja turpeenkuljetusvau-
nu. Sillä Liisa teki ensimmäisen junamat-
kansa, joka tosin päättyi turvemonttuun.

Kellokosken tehtaalla Liisa oli töissä 
8 vuotta mm. nupupoikana ja pakkaa-
mossa. Pisimpään hän viihtyi Hyrylässä 

Haastattelijat: Seija-Liisa Peltoranta ja Arja Alanko Kuvat: Liisan albumista ja Erkki Aaltonen

Bostonin tupakkatehtaalla v. 1956 -1989. 
Hän ei ole milloinkaan tupakoinut, vaikka 
tehtaalla sai polttaa ja viikossa sai tie-
tyn annoksen tupakkaa. Boston oli hyvä 
työpaikka, joka muisti jouluisin eläkkeel-
le jääneitäkin.

Liisa muistaa lapsena Mäntsälän kapi-
natapahtumia Ohkolassa ja on kokenut 
sota-ajan. Hänellä ei kuitenkaan ole su-
rullisia muistoja. Huumoria olla pitää ja 
myönteinen elämänasenne tunnuslau-
seena ”Ilossa elää pitää, vaikka päivää 
vähemmän.” Seinäkuvassa oleva hevo-
nen saa surra, kun sillä on suurempi pää. 
Liisa jumppaa vieläkin kotona joka päivä, 
laittaa ruokaa ja kokeilee uusia ruokala-
jeja. Diakoniapiirin virkistyspäivässä Liisa 
on aina mukana, ellei ole matkoilla muu-
alla. ”Sinne on mukava mennä, siellä ta-
paa tuttuja ja kuulee kylän asioita.”

Matkustaminen on ollut ja on edel-
leenkin Liisalle mieluisaa. Töissä olles-
saan hän kävi mm. Norjassa, Itävallassa, 
Pariisissa ja Teneriffalla. Nyt hyväkun-
toinen ja pirteä melkein ysikymppinen 
matkustaa usein poikansa Erkin kanssa. 
”Matkoille poika vie kuin pässiä narussa.” 
Ja Liisahan on valmis lähtemään. Taas 
on tulossa risteily Tallinnaan ja sen päät-
teeksi mennään jonnekin - mutta minne?

Syntymäpäivänsä Liisa aikoo viettää 
matkoilla.

Läksiäiseksi haastattelijoille kuuluu 
Liisan ohje: ”Huumorissa eläkää, mui-
jat!”Liisa 6-vuotiaana mamman ja papan kanssa Männistössä.
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

1.kirja Muuttopäivä.  Allie on 9-vuotias tyt-
tö joka pitää säännöistä. Niiden avulla elä-
mä pysyy järjestyksessä. Kunnes Allie saa 
kuulla, että hänen perheensä muuttaa. Al-
lie ei todellakaan aio jättää kavereitaan ei-
kä kouluaan ja muuttaa paikkaan, jossa on 
narisevia lattialautoja ja hämähäkinseitte-
jä. 

2.kirja Kuningattaria ja kiusanhenkiä. 
Kun Allie menee uuteen kouluun, yksi 
koulukavereista saa hänet silmätikukseen 
ja uhkaa hakata Allien muusiksi. Allie saa 
monta hyvää neuvoa, mutta hän ei tiedä 
mitä niistä käyttää. Lopulta hän saa kui-
tenkin parhaimman neuvon mummiltaan ja 

hän onnistuu, Rosemary ei hakkaa häntä 
muusiksi, vaan heistä tulee ystävät.

3.kirja Pusuhippaa. Allien luokalle saa-
puu uusi tyttö Kanadasta, Cheynne, joka 
nyrpistää nenäänsä Allielle ja hänen ystä-
villeen, kun he yrittävät saada häntä leik-
keihin mukaan. Hän alkaa määräillä muuta 
luokkaa ja yrittää olla kaikkea muuta kuin 
yhdeksän-vuotias. Lopulta kuitenkin Allien 
ja muiden vanhemmat kertovat opettajalle.

4.kirja Ramppikuumetta. Allien luokka 
valmistelee näytelmää koulun avoimien 
ovien päivään. Melkein kaikki tytöt, myös 
Allie, haluavat pääosaan. Allie uskoo va-
kaasti omiin mahdollisuuksiinsa, samoin 

luokan diiva Cheyenne. Kaikki ei suju ihan 
niin kuin Allie olisi halunnut. Ensi-illan lä-
hestyessä Allie oppii kuitenkin uuden tyttö-
säännön: hyvä näyttelijä tekee pienestäkin 
roolista suuren.

Pidin kirjasarjasta, koska olen itsekin 
melkein saman ikäinen kuin Allie ja Allieen 
oli helppo samaistua. Kirjasarja oli selkeästi 
kirjoitettu. Tykkäsin siitä myös siksi, koska 
siinä tapahtui koko ajan jotain.

Suosittelen kirjaa kaikille 10-13+ tytöil-
le jotka tykkäävät ystävyydestä ja lukemi-
sesta.

Kirjoittanut:  Heini Tammi, 11v

kirjasarja: aLLien tyttösäännöt, kirjat 1-4, kirjaiLija: meg Cabot

Jenna Salminen on 13- vuotias. Hän on 
Kellokosken yläasteella 7- luokalla. Jenna 
harrastaa lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi 
jääkiekkoa, ratsastusta ja sählyä

Juonen pääkohdat: Kun kahden hengen 
perheeseen muuttaa vallaton ja ehkä maa-
ilman kauhein koira Marley, heidän elämän-
sä saa aivan uuden käänteen. Mikään ei ole 
enää tavallista, koko ajan täytyy olla kat-
somassa Marleyn perään, koira saa potkut 
koirakoulusta, laittaa kaiken rikki ja hajal-
leen ja saa paljon syytteitä pahoista teois-
ta. Myöhemmin kuitenkin kun John ja Jen-
ny saavat  lisää kaksijalkaisia perheeseen, 
Marleysta tulee mitä uskollisin ja luotetta-
vin koira koskaan, joka on perheen jokaisen 
henkilön paras ystävä. 

Kirjan pää ja sivuhenkilöitä: Kirjan pää-
henkilönä toimivat nuoret aikuiset John ja 

Jenny, jotka ovat rakastuneita. Myöhemmin 
heidän perheeseensä syntyy myös lapsia. 
Kirjan ehdoton päähenkilö on kuitenkin tie-
tysti Marley, jota kirjailija vertaa oman tosi-
tarinansa koiraan. 

Miljöö: Tapahtuma-aika ja paikka: John 
ja Jenny asuvat West Palm Beachissa, 
viihtyisässä kaupunginosassa lähellä kaik-
kea. Kirja alkaa 1991 luvulta ja jatkuu siitä 
eteenpäin. 

Arviointi ja mielipiteeni kirjasta: Kirja on 
minun mielestä koskettava ja pistää mietti-
mään, mistä koiranomistajan elämässä on 
oikeasti kyse. Se opettaa, kuinka jokaises-
ta koiran kanssa vietettävästä hetkestä on 
otettava kaikki ilo irti, kuinka täytyisi olla 
kärsivällinen ja hyvä ihminen koiralle. Tämä 
kirja on tällä hetkellä minun lempikirjani, te-
kisi vain joka kerta tämän kirjan nähdessäni 
mieli lukea se uudestaan ja uudestaan. 

Kirjassa eniten pistää miettimään John 
Groganin kirjoittama tositarinaansa perus-
tuva alkupuhe. ’’Lapsuuteni Pyhä Shaun. 
Täydellinen koira. Sellaisena minä ainakin 
tulen sen aina muistamaan. Shaunista tuli 
mitta, jonka mukaan olen arvioinut elämä-
ni kaikkia muita koiria.’’ Sekä toinen kohta:

’’Hetkeä myöhemmin hän kuunteli jäl-
leen ja sanoi ” Se on poissa ”. Hän jätti mi-
nut kaksin Marleyn kanssa ja nostin varo-
vasti toista luomea. Lääkäri oli oikeassa, 
Marley oli poissa. Vaikka Marley olikin hyvin 
tuhma koira, hänen sydämensä oli kultaa. 
Hänen suurin vikansa loppujenlopuksi oli, 
että hänen elämänsä ei kestänyt ikuisesti.’’ 

Mutta ei, olihan kirja aivan loistohaus-
kakin ja sain kirjaa lukiessa nauraa välillä 
ihan kyynel silmäkulmassa. Suosittelen kir-
jaa kaikille koirista enemmän kuin vähem-
mänkin kiinnostuneille, mahtava kirja.

kirjan nimi : marLey ja minä. kirjaiLija john grogan. juLkaisuvuosi 2007 

Jaakko oli perinjuurin ohkolalainen. Lapsuutta ja nuoruutta varjostivat sotavuodet. 
Hän teki koko ikänsä töitä maanviljelijänä viljellen oman tilan ohella lisätyönä myös 
muiden peltoja. Talvet kuluivat metsätöissä ja lumenaurauksessa. Hän oli aina val-
mis auttamaan.

Jaakko oli kannustava kumppani ja isä, reipas, huumorintajuinen, muut huomi-
oiva ja vietti paljon aikaa lastenlasten kanssa leikkien ja päiväunia nukkuen. Jaakko 
osallistui ahkerasti vuosikymmenten ajan kylän talkootoimintaan, hän kuului lähes 
kaikkiin kylän yhdistyksiin ja toimi niissä aktiivisesti, erityisesti urheiluseurassa, pa-
lokunnassa ja nuorisoseurassa. Moni muistaa Jaakon järjestysmieshommista. Diako-
niapiirin toiminta oli eläkevuosina läheinen ja tärkeä.

Sydänsairauden myötä Mäntsälän sydänyhdistyksestä tuli Jaakolle tärkeä harras-
tus. Ystäväpiiri kasvoi entisestään.

Kiitämme kaikkia teitä, jotka monin eri tavoin olette myötäeläneet suru-syksyä 
kanssamme. Lämmin kiitos muiston kunnioittamisesta Mäntsälän sydänyhdistyksen 
kautta. Sydänkuntoutukseen kertyi tätä kautta 1935 euroa.

Kerttu, Anne, Eija ja Jukka perheineen
 

Jaakko Tapperin muisTolle

Jaakko auraa lunta 1960-luvulla. 
Kuva Olavi Mäkeläinen
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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

VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com
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Laitan joulujunan vaunuun viimeiset 
mandariinit ja pähkinät ja katson ulos ik-
kunasta. Zeiningenin laaksoon hiipii hä-
märä, Schwarzwaldin huiput muuttuvat 
sinisiksi yksi kerrallaan. Valot syttyvät ky-
län taloihin, jouluvalot hohtavat pimene-
vään iltaan, kirkonkello lyö kolme kertaa. 

Joulun aika alkaa ensimmäisestä 
adventista. Silloin koristellaan talot kuu-
siköynnöksin, punaisin rusetein, valoin ja 
kynttilöin. Tähän laaksoon asti tulee lun-
ta vain harvoin, talvella on pimeää, ehkä 
siksi ihmiset niin rakastavat jouluvaloja. 
Niitä on paljon. Joka ilta avautuu yksi jou-
luikkuna. Isäntäväki tarjoaa ulkona läm-
mintä juotavaa ja pientä purtavaa, joskus 
soittaa kyläorkesteri joululauluja. Jos ei 
ole niin kylmä, että soittimet jäätyvät…

Joulukortteja ei taida kukaan muu 
lähettää kuin minä! Sen verran pitkään 
minua katsottiin postissa, kun ostin vii-
sikymmentä joulupostimerkkiä. Sen si-
jaan leivotaan joulupikkuleipiä. Montaa 
eri monimutkaista sorttia. Anis, suklaa, 
kookos, saksanpähkinä, manteli, sitruu-
na, vanilja, puurterisokeri ja variksen-
marja houkuttelevat maistamaan. Jotkut 
reseptit ovat perinteisiä, joka alueella on 
omansa, ja lehdet ovat täynnä uusia. 

Kuudes joulukuuta vastaan voi tul-
la Pyhä Nikolaus piispanhiipassaan ihan 
oikean aasin ja nokinaamaisen miehen 
kanssa. Kiltit lapset saavat suklaata tai 
mandariineja, tuhmat nappaa tarinan 
mukaan nokinaama säkkiinsä ja vie mu-
kanaan.

Joulumarkkinoilla on tunnelmaa! 
Vieri vieressä kojuja, joissa myydään 
kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Ko-
risteita, joulukuusia, villatumppuja, kir-
sikankivityynyjä, hunajaa, koruja, viiniä, 

Tuija Alanko Schmid on Syntyperäinen ohkolalainen, joka on aikoinaan ollut aktiivisesti mukana  Ohkolan 
Nuorisoseuran toiminnassa. Hän asuu nykyään Zeiningenissä Sveitsissä miehensä ja pienen poikansa kanssa. 
Tuija lähettää jouluterveiset kylälehden lukijoille ja kertoo sveitsiläisistä joulutavoista.

käkikeLLomaan jouLu
Teksti ja kuvat: Tuija Alanko Schmid

leluja, lettuja, jätkänkynttilöitä, pikkulei-
piä… kaikki kojut on koristettu huolella 
ja rakkaudella, ilmassa tuoksuvat maus-
teet ja savu tulista, joilla voi lämmitel-
lä. Parhaimmillaan markkinat ovat illalla, 
kun valaistut joulupienoismallit ja kynt-
tilät tuikkivat kojujen hämyssä, varpaat 
palelevat villasukista huolimatta ja heh-
kuviinimuki lämmittää sormia.

Jouluaatto vietetään oman perheen 
kesken. Iltapäivällä laitetaan juhlaruoka 
ja koristellaan pöytä. Ruokana on usein 
liha- tai juustofondueta, sen syöminen 
kestää mukavan kauan ja se maistuu kai-
kille. Iltasella lapset houkutellaan omaan 
huoneeseensa leikkimään ja aikuiset ko-
ristavat kuusen. Lasisin palloin ja oikein 
kynttilöin. Latvaan tulee lasinen, usein 
käsin puhalletu torni, kuusen alle pino-
taan lahjat. Sitten kuuluu hiljaista kellon 
helinää! Se on lapsille merkki siitä, että 
Kristuslapsi on paikalla. Mutta voi, ikku-
na on auki, Kristuslapsi ehti juuri lentää 

ulos, mutta jätti sentään lapsille kuusen 
ja lahjat. Myöhään illallla on jouluyön 
messu. Kyläkirkossa on kaunis tunnelma, 
suitsuke tuoksuu ja lauletaan paljon. Tä-
nä jouluyönä kaikuu kirkon hämärässä 
myös suomalainen joululaulu, en tiedä 
vielä mikä.

Joulun välipäivinä rentoudutaan, 
kyläillään, sulatellaan ruokaa ja odotel-
laan uutta vuotta. Aikaa saattaa myös 
mennä auki olevan huoltoaseman etsi-
miseen, mikäli maito loppuu. Pyhäpäivi-
nä ei yksikään kauppa ole auki.  

Pian on joulu. Seison yhä ikkunassa. 
Takanani pieni pellavapäinen poika yrit-
tää saada auki peltistä pikkuleipäpurkkia. 
Radiosta soi joululaulu, tällä kertaa itali-
aksi. Vastapäisellä rinteellä rakennetaan 
taloa, nosturiin on kiinnitetty iso pyrstö-
tähti. Pimeässä näyttää siltä kuin tähti 
leijuisi kylän päällä. Leijuisi ja muistuttai-
si siitä, että valo ei katoa maailmasta, oli 
yö sitten kuinka pimeä tahansa.
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Alhotie 6, 04430 Järvenpää. Puh. 09-279 7070. www.jarvenpaankukkatalo.fi
Palvelemme ark. 8–20, la 8–18, su 9–18. Tervetuloa!

TUHANSIA IDEOITA!

Pitopalvelu

P. (09) 291 1180   www.pitomer.fi
Rami Meronen 040-5440525
Raija Meronen 040-5881588
Hermanni Meronen 040-5800580

Sisko ja Sirpa

aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä
Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 872, eija.liljavirta@aloeverahyvinvointi.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi

T:mi Mira Tuila
* Rakenne kynnet
* Ripsien pidennykset
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

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

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

PITSIMAAILMA kotiputiikki
Trendikkäitä naisten vaatteita

– FRIENDTEX – ONCE –
Avoinna sopimuksen mukaan

puh. 0400 920 746, anneli.eerola@hotmail.com
www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

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

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

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



Pe 12.12.

La 13.12.

ke 10.12.

su 14.12.

ma 15.12.

ti 16.12.to 11.12.

to 18.12.

Pe 19.12.

La 20.12.

su 21.12.

ma 22.12.

ti 23.12.

ke 24.12.

ke 17.12.

Poikkea Elina ja Matti Vuoren luo, van-
haan Kälvälään katsomaan eläimiä ja 
kokemaan hevosajelu klo 18-19.30.
Riiskiläntie 69.

Joulutunnelmaa Pirkko ja Sven-Olof 
Westerlundin ateljeekodissa.  Ovet 
ovat avoinna 15-19.  Ohkolantie 200

Aamunavaus klo 9.15 Ohkolan koulun 
ylätalon kuistilla, huonolla säällä liikunta-
salissa. Ohkolantie 391
ja Nuortenillan avoimet ovet klo 
17.30-20 kerhotalolla. Tarjolla riisipuuroa, 
mehua ja mahdollisuus koristella oma sy-
dänpipari sekä pelailla pöytäcurlingia, ali-
asta, bingoa, ym. pelejä. Tasalantie 2

Kauneimmat joululaulut seuratalolla 
klo 15.00, jonka jälkeen myyjäiset alka-
en klo 16.00. Ohkolantie 555

Jouluikkunat Ohkolan koululla alatalon 
uudessa siivessä. Sitä saa käydä illalla it-
selle sopivaan aikaan katselemassa.

Tonttujen touhuja Mäki-Hemmilän pi-
hamökissä klo 18-20, Kivistönkulmantie 
114

Tervetuloa Ohkolan koulun sisäpihal-
le Joulumuorin mökkiin klo 18.00-
19.30. Ohjelmaa järjestää Ohkolan ryh-
mis /Saviahon päiväkoti.

Vinkkipäivä.  Esim. Hae naapuri yhtei-
selle kävelylenkille! Leivo joululeivonnai-
sia ja kutsu naapuri kylään! Tervehdi tä-
nään itsellesi tuntematonta henkilöä ja 
vaihda kuulumisia! Keksi lisää asioita, 
joista tulee hyvä mieli!

Seimiasetelma,  jouluglögi-  ja pipari-
tarjoilu Sinikka ja Vesa Lehmosen piha-
piirissä  klo 18. Sään mukainen varustus.  
Paavonpolku 10.

Tonttujen joulusauna ja glögitarjoilu 
Riina ja Marko Oreniuksen luona Taka-
Riiskilän tilan pihasaunalla klo 15-18. 
Riiskiläntie 15

Tule aistimaan joulutunnelmaa Kolin 
riihelle klo 15-18. Metsäpellontie 110

Mehiläisvahakynttilöiden käärintää 
Anna-Maija Kajanderin luona klo 18.00-
19.00. Ohkolantie 491  

Avantouinti mahdollisuus ja höyrys-
aunan lämpö klo 17-19 Eija ja Jussi Hyn-
nisen tilalla. Eerola-Kortistotie 161

Tähti loistaa joulupuussa! Unohda 
arkihuolesi ja hiljenny joulunviettoon

*

*

*

*

**

* *
* *

**

”Saija Sitolahden koti koristeltu kuk-
kasin.” Tervetuloa Jouluglögille klo 13-
16. Ohkolantie 394

Suurkiitos kaikille adventtikalen-
terin toteutukseen ja organisoitiin 

osallistuneille. Teimme kylähistoriaa 
– ensimmäinen elävä adventtika-

lenteri Ohkolassa.


