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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.

yhdessä!
Yhdessä me ohkolalaiset teimme elävän adventtikalenterin ja valaisimme itsenäisyyden 50-vuo-
tisjuhlan muistoksi istutetun kotikuusen Ohkolan koulun pihassa. Suomen täyttäessä 50 vuotta 
vuonna 1967 SOK myi kymmeniä tuhansia kuusentaimia laattoineen itsenäisyyden kunniaksi, ja 
jotkut osuuskaupat lahjoittivat näitä kuusia oman alueensa kouluille. Tapahtuma oli aikanaan 
merkittävä.  Kuusentaimen viereen laitetussa kuparilaatassa oli teksti: ”Kotikuusi istutettu vuonna 
1967, jolloin Suomi oli ollut itsenäinen 50 vuotta ”. Ohkolan koulun pihaan tuon kuusen istuttivat 
silloiset 4. luokan oppilaat Olli Vainio ja Simo Virtaluoma. Kuusen siemenet ovat peräisin Kaivo-
puiston itsenäisyyden kuusesta.

Kylätoimikunta hankki kuusen valot seinäkalenterin myyntituotolla ja Eltelin nosturiauto talkoi-
li valot puuhun sekä tähden latvaan. Kuusesta kerättiin käpyjä, joiden siemenet ovat tallessa. 
Tavoite on, että näistä siemenistä kasvaneita kuusentaimia istutetaan Suomen täyttäessä 100 
v 2017. ”Yhdessä” on Suomen 100-vuotisjuhlavuoden valmistelujen teema. Tarkoituksena on 
synnyttää koko vuoden kestävä ja valtakunnallinen juhlavuosi yhdessä eri toimijoiden kanssa. 
Juhlavuosi on tarkoitettu kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. 

2015 LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE Itsenäisyyden juhlavuosi syntyy eri toimijoiden tuottamina ohjelmasisältöinä eri puolilla 
Suomea. Juhlavuoden ohjelman rakentamista koordinoi Suomi 100 hanke, joka kokoaa tietoa toimijoiden suunnitelmista ja var-
mistaa kokonaisuuden toteutumisen

2016 AIHIOT JALOSTUVAT Juhlavuoden ohjelman raamit alkavat hahmottua. Osa juhlavuoden sisällöistä on jo nähtävissä. 
Spontaanille toiminnalle jätetään tilaa. Hauskimmat jutut saattavat syntyä yhteisestä innostuksesta hyvien esimerkkien pohjalta.

2017 SUOMEN SUURI VUOSI Vietetään koko vuoden mittaista itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlavuosi avataan vuoden alussa 
ja tapahtumien intensiteetti kasvaa kohti itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta 2017. Ohjelmasisällöistä nautitaan eri puolilla Suomea, 
myös täällä kotikylässämme Ohkolassa.

Ideoiden yhdessä, kohti juhlavuotta

Eija Hynninen, kylätoimikunnan pj.
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HYÖKÄNNUMMEN 
KOULULLA (os. Nummelantie 9, 04500 Kellokoski)

LA 18.4.2015 KLO 16, 
OVET AUKEAVAT  KLO 14.30.  Buffettialueelle vapaa pääsy 

LIPUT: 

www.piletti.fi
Liput alkaen 22 eur

järjestää: 

JVG

KYLÄILTA OHKOLAN  
KOULULLA

maanantaina 9.3 klo 18-21

ETELÄ-MÄNTSÄLÄN  
KOULUMAAILMA

Vieraaksi iltaan on kutsuttu sivistyspalvelun, tek-
nisenpalvelun ja perusturvan johtavat virkamie-
het sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tilaisuudessa keskustellaan koulun ja kodin  
yhteistyöstä, koulurakentamisesta, esiopetuk- 
sesta, viihtyvyydestä, turvallisuudesta jne…

Kysymyksiä voi lähettää  2.3. mennessä osoitteella 
eija.liljavirta@mantsala.fi. Etukäteen tulleet  
kysymykset välitetään kutsutuille valmisteluun. 
Näin tehostamme illan kulkua ja pyrimme  
käsittelemään asioita mahdollisimman laajasti.

Tervetuloa keskustelemaan!
Ohkolan kylätoimikunta
Hyökännummen asukasyhdistys ry
Arola-Jokelanseudun kyläyhdistys ry

www.ohkola-hyokannummi.fi 
sivut avautuvat kevään 2015 aikana

Linja-autojen vuorot ovat kovasti vähentyneet Ohkolassa tämän talven aikana, haitaten monien työs-
sä käyntiä. Hyökännummelle busseja kulkee huomattavasti enemmän. Katso alla oleva matkahuollon 
linkki.

Arkipäivinä (ma – pe) 31.5.2015 saakka Ohkolasta menee bussi Mäntsälään päin 7.55, 8.55, 11.00, 
12.15, 13.53, 14,25, 14,58, 16.40, 18.25, 18.48, 20.00, 22,35. Lauantaisin menee yksi ainoa auto Oh-
kolasta Mäntsälään klo 16.53. Samoin sunnuntaina klo 16.58.

Ohkolasta pääsee ma – pe Järvenpään suuntaan klo 6.15, 7.15, 8.40, 10.50, 12.20, 14.00, 15.05, 16.00, 
16.45 ja 19.15. Lauantaina menee auto Järvenpään suuntaan 7.15 ja sunnuntaina klo 9.00. Nämä ai-
kataulut ovat voimassa 31.5 asti. Koulujen kesäloman aikana jää monta bussivuoroa pois.

Tarkempaa tietoa aikatauluista matkahuollon sivulta:  
http://www.matkahuolto.info/lippu/fi/connectionsearch 

Linja-autojen 
aikatauLuja
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Sibeliuksen päivänä 8.12 kokoontui 
Toukolan puutarhaan 25 hengen 
joukko kynttilälyhtyjen valaistessa 
sysipimeää kylämaisemaa. Paikal-
la olivat itse Jean  (Heikki Simolin) 
ja Aino (Marika Sampio-Utriainen) 
Sibelius. Sibeliuksen musiikin soi-
dessa taustalla saivat paikallaolijat 
kuulla monta tarinaa Sibeliuksen 
pariskunnan elämästä. Huvimajas-
sa nautittiin lämmintä glögiä. Mu-
kavia yllätyksiä oli täynnä kaikki 
kalenterien luukut. Elävän advent-
tikalenterin kooste julkaistaan ku-
vien kera kokonaisuudessaan kylän 
nettisivuilla kevään aikana.

eLävän  
adventti-

kaLenterin  
Luukku 

Mitä tarkoittaa passissa oleminen? Miltä kuulostaa jäniksen ajo? Entäs mitä on 
nouto? Onko tuo supikoira? Ohkolan metsästysseura ja nuorisoseura järjestävät 
kevään aikana lapsille toimintapäiviä metsästyksen alkeista. Mikäli olet kiinnos-
tunut aiheesta, ennakkoilmoittaudu helmikuun loppuun mennessä sähköpostilla 
myöhempää tiedottamista varten.

Ilmoittautumiset: tapio.rantanen@msoynet.com

toimintaPäiviä 
metsästyksestä

Kiitämme teitä kaikkia, jotka kunnioititte 
Hannun muistoa, myötäelitte ja otitte  
osaa suureen suruumme.

Paula, Petro ja Kaisu Loukimo

Kiitos
Toivo on lintu, 
joka laulaa silloinkin,  
kun taivas on pimeä.

Kiitos
Kiitos muistamisesta syntymäpäiväni johdosta

Liisa Piispanen
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Risunkeräys järjestetään keväällä. 
Vain yhteen keräyspisteeseen, Numme-
lantien alkupäähän, saa kyltin ilmestyt-
tyä tuoda PUHDASTA RISUJÄTETTÄ 
haketettavaksi. Älä siis tuo lautaa, kes-
topuuta tai puutarhajätettä! 

Tienvarsisiivoustalkoot keväällä, 
kun lumet ovat sulaneet. Seuraa Mänt-
sälän Uutisten seurapalstaa.

4-6 luokkalaisille tarkoitetut nuortenil-
lat jatkuvat perjantaisin Hyökännum-
men kerhotalolla 24.4 asti klo 18-20.30. 
(ei 3.4) Lisää vanhempia kaivataan val-
vomaan iltoja. Tule tutustumaan! Lisä-
tietoa Kirsi Malmi p.040-585 7484 tai 
Helena Riihola p.040-752 7479.

Sahtikurssi
Viimevuotisen sahtikurssin innoitta-
mana järjestän pe 8.5 sahtikurssin. 
Kurssi alkaa klo 18.00 os. Ohkolan-
tie 359. Mukaan mahtuu 12 osallis-
tujaa. Kurssimaksu on 10 euroa, joka 
sisältää tarvikeaineet ja kahvit. Pentti 
Pöyhölä, joka minulle opetti ko. tai-
don on mukana kertomassa sahtipe-
rinteestä Parkanossa.
Seija-Liisa Peltoranta   040 534 4565 
 

harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho kokoontuu Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla to 5.3, to 9.4, to 
7.5 ja to 4.6 klo 18-21. Aiheena  5.3 
pääsiäismunien koristelu/tuunaus.  
Muut aiheet vielä auki.

Ohkolan teatteri aloittaa jälleen uu-
den näytelmäprojektin parissa.  Ke-
sällä 2015 saa Öljymäellä kantaesityk-
sensä Mira Kivilän ja Eeva-Kaarina Kol-
sin kirjoittama musiikkinäytelmä, jonka 
tapahtumat sijoittuvat vauhdikkaaseen, 
cowboy-henkiseen maalaiskylään.  Mu-
siikista vastaa Altti Uhlenius. Näytelmän 
ensi-ilta on 15.7.Avoin haku- ja infoti-
laisuus järjestetään Ohkolan nuoriso-
seurantalolla 14.3. klo 15. Tervetuloa 
mukaan niin vanhat tutut kuin uudet tu-
lokkaat! Jälleen toivotaan mukaan myös 
lavastuksesta ja puvustuksesta kiinnos-
tunutta talkooväkeä.  Lisätiedot Ohko-
lan teatteri p.050-435 6330.

fetti, makkaranpaistoa ym. Pakkasraja 
kaikissa kilpailuissa on -15 C. Mahdol-
lisesta kilpailun peruuntumisesta ilmoi-
tetaan ennen kilpailua Okan netti- tai 
facebook-sivuilla!

To 5.3. klo 18 alkaen luistelukilpailut 
Ohkolan koulun kaukalolla. Kaikki sar-
jat alle 3 v. ylöspäin. Luistelutyyli vapaa 
(nopeuskilpailu, ei pisteitä tyylistä). Etu-
perinluistelusta kyse, joten kaikki, jotka 
luistinten päällä pysyvät pystyssä, voi-
vat hyvin osallistua kisaan.

La 21.3 lasketteluretki HIMOK-
SELLE. Bussikuljetus on Okan jäsenille 
maksuton, muilta 15 e/ henkilö. Lähtö 
klo 7.50 Hyökännummen koululta ja klo 
8.00 Ohkolan koululta. Takaisin lähde-
tään klo 18.00 eli Ohkolassa ollaan n. 
klo 20.30. Himoksella on hiihtolatuja n. 
20 km, joten myös hiihtämään pääsee.  
Ilmoittautumiset Jyrki Aroselle, aronen.
jyrki@gmail.com. Mukaan mahtuu 50 
nopeinta ilmoittautunutta. Tervetuloa 
mukaan!  

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Virkistyspäivät  Ohkolan Nuorisoseu-
rantalolla ke 18.3 ja 15.4 klo12.00

Virsilauluillat: to 5.3 klo 18.30 Mar-
ketta Heleniuksella, Ohkolantie 316 ja 
to 7.5 klo 18.30 Pirkko ja Sven-Olof 
Westerlundilla, Ohkolantie 200. 

Kinkerit 26.3 klo 18.00 Ulpu Leinolla 
Aittomäentie 96

Eri kylistä toivotaan laulajia kirkkoon 
jumalanpalveluksen aikana. Ohkolan 
vuoro on su 19.4. Kokoonnumme har-
joittelemaan virsien laulamista Nuoriso-
seurantalolle to 16.4 klo 18.00 Tapani 
Rautasuon johdolla. Tervetuloa mu-
kaan!                  

hyökännummen 
asukasyhdistys

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKO-
KOUS ke 25.2.2015 klo 18.00 Hyö-
kännummen kerhotalolla, Tasalantie 
2. Sääntömääräisten asioiden jäl-
keen on kahvi/teetarjoilu ja mah-
dollisuus tutustua toinen toisiim-
me. Toivomme paikalle runsaasti 
alueemme vanhoja asukkaita ker-
tomaan asuinalueemme historiasta.  
Lämpimästi tervetuloa!

Pääsiäismunien maalausta seurata-
lolla palmusunnuntaina 29.3 mehiläis-
vahatekniikalla. Vetäjänä Satu Latva-
niemi. Työpajat starttaavat klo 14.00, 
klo 16.00 ja klo 18.00. Jokaiseen pa-
jaan mahtuu mukaan 12 ensimmäistä. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Tapahtuma 
on ilmainen ja materiaalit saa paikan 
päältä. Mahdollisuus myös ostaa käsin 
maalattuja pääsiäismunia, joiden tuot-
to lahjoitetaan lyhentämättömänä Suo-
men Idäntyö UP ry:lle. Kahvio. Tervetu-
loa mukaan koko perheen voimin!

ohkoLan oka

La 28.2. Sarjahiihto no 2. Ohkolan 
koululla klo 10.00. Ilmoittautuminen pai-
kan päällä klo 9:30 alkaen. Kaikki sarjat 
alle 3 v. ylöspäin. Hiihtotapa perinteinen.                                                                                          
La 14.3. Sprinttihiihdot (sarjahiih-
to no 3) ja talvitapahtuma Ohkolan 
koulun pihalla ja viereisellä pellolla. 
Hiihtokilpailuihin ilmoittautuminen klo 
10.00 paikan päällä. Hiihdot alkavat n. 
klo 10.15. Kaikki sarjat alle 3 v. ylös-
päin. Hiihtotapa perinteinen. Haaste-
viesti-hiihtokilpailu n. klo 11.00. Buf-

Ohkolan Nuorisoseura järjestää  
KESÄKERHON 1-3 lk lapsille 1.6 - 
5.6.2015 klo 10.00-14.00 nuoriso-
seurantalolla. Kerhomaksu on 80 € ja 
se sisältää materiaalimaksut ja läm-
pimän ruoan. Laitamme myös  Wil-
maan ilmoitusta lähiaikoina, joten 
tarkkaile lapsesi Wilmaa! 
Sitovat ilmoittautumiset 15.4 men-
nessä osoitteeseen kesakerhooh-
kola@gmail.com. Ilmoitathan lap-
sesi nimen ja omat yhteystietosi. 
Jotta kerho toteutuu, tarvitsem-
me vähintään 12 lasta. Olethan no-
pea paikkoja on vain 20 lapselle!                                                                                                        
Ohjaajina toimivat Ida Valkonen, Sa-
ra Evijoki ja Helena Ahonen. 
Tervetuloa!

Ohkolan Nuorisoseura ry:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKO-
KOUS torstaina 26.2.2015 klo 18.30 
NS-talolla, Ohkolantie 555, Ohkola. 
Tervetuloa.  Johtokunta
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Onnea 90-vuotiaille!

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2015

Puheenaiheeksi on viime aikoina noussut lumenauraus. Ura-
koitsijat saavat hälytysviestin kunnasta, ennen kuin auraus 
aloitetaan. Aloitus perustuu Suomen Kelitieto Oy:n ilmoitta-
maan tietoon. Mittauspisteet ovat Keravanjärvellä, Mäntsälän 
ja Hyvinkään rajalla sekä Monninkylässä Askolassa.

Tiet on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaa, 1, 2 ja 3. Li-
sää tietoa asiasta löytyy kunnan nettisivuilta - kadut, tiet ja 
yleiset alueet - kaavateiden kunnossapitoluokitukset ja sivun 

Lumen auraus hyökännummeLLa
alaosassa on linkki kartan värilliseen kuvaan, josta voi tarkistaa 
mihin luokkaan oma kotitie kuuluu. Juttu aurauksesta oli myös 
Mäntsälän Uutisissa 21.1. Ohkolantien ja sen varrella olevan 
pyörätien aurauksesta vastaa tiehallinto.
http://www.mantsala.fi/tiedostot/palvelut/tekniset-palvelut/
Hyknnummi_kunnossapitoluokitus.pdf

 
Hyökännummen asukasyhdistys ry

Liisa, Margareta, Kaisa, Lea ja Eevi – tyttökullat!
Ihme ja ilo – annas olla.  
Teilläkö vuosia yhdeksän nolla?
Linnut laulaa ja aurinko paistaa.  
Elämä keväältä maistaa.

Ohkolan koulun 4. luokan tytöt Ohkolan koulun pihassa v.1936. Eturivi 
Margareta Kindt (Vilja), Liisa Aaltonen (Piispanen), Terttu Kaunio, Salli 
Vilenius. Takarivissä Aili Weckman, Eevi Salminen, Lea Hannula (Lepo-
la) ja Kaarina Airisto. Tämän luokan tytöistä neljä täyttää tämän talven 
aikana 90 vuotta. Liisa ja Margareta jo täyttivät, Lea ja Eevi vähän ke-
väämmällä. Myös Kaisa Mäkelä täytti juuri 90 v, mutta hän ei ole käynyt 
koulua Ohkolassa. Sydämelliset Onnittelut päivänsankareille!

Ohkolan Kylätoimikunta, pj. Eija Hynninen p.050-5939683, 
sihteeri Asko Alanko. Kyläseurojen edustajat toimikunnassa: 
Ohkolan Oka Sami Aalto ja varalla Pekka Peltoranta, VPK Jor-
ma Friman, varalla Juha Halme, palokuntayhdistys Juha Hal-
me, varalla Arja Alanko, Martat Pirjo Haapasaari, varalla Arja 
Alanko, Nuorisoseura Jan Malmberg ja Seija-Liisa Peltoranta, 
diakonia- ja lähetystoimikunta Satu Latostenmaa, varalla Rai-
ja Hannula, metsästysseura Aki Allonen, varalla Tero Ranta-
nen, Ohkolan koulun vanhempainyhdistys Elina Vuori, Hyö-
kännummen koulun vanhempainyhdistys Pia Huovinen, Hyö-
kännummem asukasyhdistys Kirsi Lindgren ja Eija Liljavirta.

Ohkolan Nuorisoseura ry : pj. Seija-Liisa Peltoranta  Tuuli 
Naalisvaara (varapj), Essi Malmberg, Pentti Valkonen, Susan 
Alho, Taija Eerola, Maarit Sorsamäki, Niina Civil, Saara Parta-
nen. Varajäsenet: Helena Partanen, Timo Antikainen, Hilppa 
Johansson. Talonhoitaja Marko Lavikainen. p. 040 766 4539, 
seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi

Ohkolan Oka ry: sähköpostiosoite: ohkolan.oka@luukku.
com. pj, jäsenasiat, jalkapallo, sähly, luistelut / jäädytys Pekka 
Peltoranta, pekka.peltoranta@pkpartners.fi p. 040-5805496, 
miesten sähly, OKA:n nettisivut: Aki Mäenpää, aki.maenpaa@
aerial.fi p. 050-5571828, hiihto, yleisurheilu Kalle Hietanen, 
hietanenk@hotmail.com p. 050-3002493, hiihto, yleisurhei-
lu, rahastonhoitaja Olli Pahkamäki, olli.pahkamaki@pp.inet.
fi p. 040-5520609, alle kouluikäisten sählyt, Facebook, Miro 
Ruotsalainen, mirolenni@gmail.com, p. 040-8486803, Ohko-
la-hölkkä Vesa Pirjola p. 040-3145429

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta: pj. Eeva Pat-
ronen p. 050 372 2259, vpj. Tapani Rautasuo, sihteeri Raija 
Hannula, jäsenet Elma Ahtiainen, Ritva Koskinen, Satu Latos-
tenmaa, Heikki Poranen, Ulla Pirjola, Eila Pyyppönen, Hilkka 
Rautasuo, Kaija Tapper

Ohkolan Metsästysseura ry pj Seppo Lepola p. 040 553 
7528, seppo.lepola@pp.inet.fi, sihteeri Jouni Allonen p. 
040 719 8922, jouni.allonen@gmail.com.

Ohkolan VPK pj Jorma Friman p. 040 582 9246, sihteeri Arja 
Alanko p. 044 0188688

Ohkolan Palokuntayhdistys pj. Juha Halme p. 0400 
710 353, sihteeri Arja Alanko p. 044 0188688

Ohkolan Martat pj Sirkka Valkonen, sihteeri Ritva Tervonen, 
ohkolan.martat@hotmail.fi

Hyökännummen asukasyhdistys ry: Eija Liljavirta 
pj.(eija.liljavirta@kolumbus.fi p. 040 5882872), Jussi Luhta-
mäki vpj, Kirsi Lindgren sihteeri ja rahastonhoitaja (hippu.
lindgren@luukku.com), Pia Keijonen, Antton Hägglund, He-
lena Riihola, Aku Eronen ja Anna Balasubramanian. Nuorten-
illoista vastaavat Kirsi Malmi (kirsicaruso@gmail.com) ja He-
lena Riihola p. 040 7527479.

Hyökäpartio: pj. Antti Tikkanen, taloudenhoitaja Arja Yli-
talo, sihteeri Elisa Lindgren, Sabrina Granberg, Iivo Koirikivi, 
Tuukka Koirikivi, Topi Mäntykoski, Timo Mäntykoski
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Ohkolan kylän tilat muodostettiin ensi 
kertaa maarekisteriyksiköiksi 1790-lu-
vulla päättyneessä isossa jaossa. Sen 
jälkeen tiloja lohkottiin perimysten, 
kauppojen ja muiden saantojen nojal-
la kunnes tilojen tilusten sijoittelussa 
oltiin 1900-luvun alussa taas uudistus-
tarpeen edessä. Kylässä suoritettiin v. 
1930 päättynyt maatilojen uusjako, jos-
sa jakoon osallistuneiden tilojen tilukset 
järjesteltiin uudelleen. Kuten muissakin 
vastaavissa jaoissa aiemmin, tässäkin 
havaittiin tarpeelliseksi jättää jaon ulko-
puolelle erityisiä yhteisiä alueita veden-, 
soran- ja turpeenottoa sekä eräitä muita 
erityisiä tarpeita varten kaikkiaan alun 
toistakymmentä kappaletta. Näihin ns. 
yhteismaihin jäi kaikille jakoon osallistu-
neilla tiloille paitsi nautintaoikeus myös 
kunkin tilan osalukunsa mukainen omis-
tusoikeus. 

Vuosikymmenten kuluessa on näitä 
yhteismaapalstoja lunastettu tiealueik-

uusjakokunta Pähkinänkuoressa
Teksti Tero Rantanen

si, ympäröiviin tiloihin, myyty muunta-
ja- ja asuinrakennustonteiksi sekä so-
ranottoon niin, että jäljellä on enää vii-
si palstaa: Öljymäki, Hyökännummen 
soramonttu, Myllypalsta, Palotalli sekä 
Rantapalsta jokisillan kupeessa.   

Kaikilla Ohkolan kylän tiloilla ei ole 
osuuksia uusjakokunnan yhteismaihin. 
Toukokuussa 2013 loppuunsaatetussa 
kiinteistönmäärityksessä vahvistettiin 
silloiset osakasluettelot, jotka sittem-
min päivittyvät aina lohkomistoimitusten 
mukaan. Toukokuun 2013 määrityksen 
mukaan Myllypalstalla oli 400 osakas-
tilaa, Öljymäellä ja Rantapalstalla 583 
osakastilaa sekä Hyökännummella ja 
Palotallilla 613 osakastilaa.  

Kuten tunnettua, Öljymäki on vuok-
rattu Ohkolan Nuorisoseuran käyttöön ja 
Palotalli Ohkolan VPK:n käyttöön pitkä-
aikaisilla vuokrasopimuksilla. Myllypals-
ta on vuokrattu yksityiselle taholle tois-
taiseksi vuoden 2015 loppuun saakka. 

Hyökännummen montun soravarat on 
käytännöllisesti katsoen loppuun käyte-
tyt ja toimitsijat selvittävät alueen omis-
tuksellisia järjestelymahdollisuuksia ensi 
sijassa Mäntsälän kunnan kanssa. Myös 
jokisillan kupeessa olevien pikkualuei-
den omistusjärjestelyt ovat puntarissa.    

Uusjakokunnan hallinto on järjestet-
ty lailla ja oikeuden vahvistamalla ohje-
säännöllä. Kolmen vuoden välein pidet-
tävän osakasten kokouksen välillä asioi-
ta hoitavat osakasten kokouksen valitse-
mat viisi toimitsijaa, joina toimivat vuo-
den 2016 loppuun ulottuvalla toimikau-
della Ilkka Allonen, Eija Hynninen, Tero 
Rantanen, Laura Buttler ja Matti Vuori, 
varalla Raimo Aunol a, Teija Nyqvist ja 
Markku Saalo. Tilintarkastajina toimivat 
Juha Vainio ja Kari Liljavirta, varalla Sep-
po Lepola ja Anna-Maija Kajander. 

Kylässä on pari muuta jakokuntaa, 
joilla on omat yhteiset alueensa ja joi-
hin uusjakokunnalla ei ole osuutta.

 

”Kunnon mies - se on kuin Ohkolan jo-
ki tuossa ikkunan alla. Ei se niin isos-
ti tulvi eikä kohise, mutta virtaa ja py-
syy vuosikymmenet ja vuosisadat”. Näin 
kuului Hemmilän isännän repliikki histo-
riallisessa pienoisnäytelmässä Aleksis ja 
Aurora, joka esitettiin v. 1985 Mäntsälän 
400-vuotisjuhlavuonna.

Nyt kuitenkin on käynyt niin, että mo-
nista eri syistä viime vuosikymmeninä 
Ohkolan joen vedenpinta on laskenut.  
Joki on menettänyt näkyvyytensä, pait-
si joinakin tulvahuippuina. Joen virkis-
tyskäyttö ravustukseen, kalastukseen ja 
melontaan on menetetty.  Onpa joessa 
myllypadon yläpuolella ollut uimaranta-
kin. Monissa kohdin joki on kasvamassa 
umpeen.

Joukko ohkolalaisia oli kyläillassa Aro-
lan koululla, kun Arola-Jokelanseudun 
kylätoimikunta oli järjestänyt informaa-
tio- ja keskusteluillan joen kunnostus-
hakkeesta. Samassa illassa esiteltiin  
myös ryhmäpuutarha- ja pihakyläsuun-
nitelmia. Hankkeen puuhamiehet Aki Rii-
himaa ja Kari Marttinen kertoivat, että 
joen surkastuminen ojaksi ja rantapen-
kereiden sortumiseen johtanut kehitys 
alkoi 80-luvun lopussa, kun vedenpinta 
aleni noin metrin Haarajoen myllyn lo-
pettaessa toimintansa.  Arola-Jokelan-
seudulla ollaan aktivoiduttu joen kun-

ohkoLanjoen kunnostushanke 

nostamisen suhteen. Illan keskustelussa 
tuli esiin, että samat asiat on näkyvissä 
joen yläjuoksulla Ohkolan kylässä, joten 
jokihanketta kannattaisi  tarkastella ko-
ko Ohkolan joen pituudelta ja kohdentaa 
kunnostustoimet eri alueilla tarpeen ja  
maaston mukaan  yhteistyössä maan-
omistajien kanssa. Ohkolanjoki on yksi 
isoimmista Vantaanjokeen laskevista uo-
mista. Sen pituus on noin 18 kilometriä.

Jokelanseudulla on pidetty maasto-
katselmus, jossa mukana oli vesistöasi-
oissa mm. Kari Rantakokko Uudenmaan 
ELY-keskuksesta. Hänen suhtautumisen-

sa esillä olleeseen Ohkolanjoen kunnos-
tukseen ja pohjapadon rakentamiseen 
oli myönteinen. 

- Sidosryhmien ja virkamiestahojen 
keskuudessa suorittamani alustava sel-
vitystyö on vahvistanut käsitystäni siitä, 
että Ohkolanjoki on mahdollista palaut-
taa lähes täysin entiseen tilaansa, jossa 
vedenkorkeus oli noin 1 metrin nykyistä 
ylempänä. Edellytyksinä ovat aktiivisen 
hankeryhmän kokoaminen, laadukkaan 
kunnostussuunnitelman laatiminen ja ra-
hoitusjärjestelyissä onnistuminen, kertoo 
Kari Marttinen.

Tässä pohjaa jokikeskustelulle, jo-
ta kokoonnutaan yhteisesti pohtimaan 
huhtikuussa Jokelanseudun kerhotalolle 
ja toukokuussa Ohkolan seuratalolle.

 Ti 14.4 klo 18 Joki-ilta Jokelanseu-
dun kerhotalolla, tilannekatsaus ja 
keskustelu aiheesta.

To 7.5 klo 18 Joki-ilta Ohkolan seu-
ratalolla, tilannekatsaus ja keskus-
telu aiheesta jatkuu

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, 
tervetuloa!

Jutun kokosi sähköpostikirjeenvaihdos-
ta Kari Marttisen kanssa, paikallislehti-
kirjoituksista ja kyläiltamuistiinpanoista 
Eija Hynninen
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Alkuvuosi toi meille suruviestin. Pidetty 
talonhoitajamme Hannu Loukimo nuk-
kui pois 1.1.2015. Hannu, uutena ky-
läläisenä ja talonhoitajana, tutustui no-
peasti seuran toimintaan ja oli erityises-
ti talon kunnostuksen aikana tärkeänä 
osana meidän tiimiä. Muistamme Han-
nua lämmöllä.

Uusi vuosi toi meille myös iloa, saim-
me palkkatuella palkattua uuden talon-
hoitajan. Marko Lavikainen aloitti työt 
8.1.2015. Markolla on kuukausi mennyt 
tutustumalla taloon ja sen työtehtäviin. 
Työtä tekemällä talokin tulee tutuksi.  
Poiketkaa talolla tutustumassa uuteen 
talonhoitajaan.

Seuran toiminnassa on tällä hetkel-
lä jäseniä n 600. Ohkolan Nuorisoseu-

ohkoLan nuorisoseuran kuuLumisia
Seija-Liisa Peltoranta , seuran pj.

ra on suurin nuorisoseura jäsenmää-
rältään Uudellamaalla. Tämänvuotinen 
jäsenmaksu on 15 euroa. Se jakautuu 
keskusseuran kanssa siten, että meil-
le jää siitä 7 euroa ja 8 euroa menee 
keskusseuralle. Viimevuotinen suori-
tus keskusseuralle oli 4300 euroa. Tä-
mä summa on kohtuuttoman iso, koska 
seuralla on oma talo, jota ylläpidetään 
ja käyttökulut sähkölaskuineen ym. ovat 
suuret. Mikä on meidän seuran tarpeel-
lisuus kuulua Ns.järjestöön ? Saadaanko 
me sieltä ko. summalle vastinetta? Vai 
irtaannutaanko me siitä ja perustetaan 
oma kyläseura, jossa toiminta jatkuu 
entisellään? Kotiseutuliiton ja kansa-
laisfoorumin avustuksia saa kuulumat-
ta Ns.liittoon. Vai olisiko perheestä yksi 

seuran jäsen ja muiden osuus olisi seu-
ralle lahjoitus? Vai olisiko muita vaih-
toehtoja , että jäsenmaksun osuudes-
ta seuralle jäisi suurempi osuus. Kes-
kusseuran käyttö jo useampien vuosien 
ajan on ollut vähäistä.  Tätä mietitään 
ja otetaan ideoita vastaan. 

Kaikki talkoissa ja toiminnassa mu-
kana olleet tai rahallisesti tukeneet jä-
senet, sekä erovuorossa olleet johto-
kunnan jäsenet teille kuuluu suurkiitos.   

Nuorisoseura on perustettu Ohkolaan 
1899. Seuralla on pitkä historia, siksi on 
tärkeä pohtia eroa.  

Seuralle puheenjohtaja valitaan vuo-
sittain. Toivon ensivuodelle nuorempaa 
vetäjää muussa tapauksessahan tästä 
automaattisesti tulee” senioriseura”.

Jyrki Kosonen, Arola-Jokelanseudulla 
asuva maanviljelijä ja yrittäjä, on Kes-
kustan ehdokkaana huhtikuun lopulla pi-
dettävissä eduskuntavaaleissa. Kosonen 
jakaa aikansa luomuviljelyn, sahauk-
sen, ammattikoulussa opettamisen sekä 
kunnallisten luottamustoimien kesken. 
Lisäksi tämän neljän lapsen isän aikaa 
vaativat myös kaksi pienintä alle koulu-
ikäistä lasta.

Jyrki Kosonen on ollut kymmenisen 
vuotta mukana kunnallisissa luottamus-
toimissa kunnanvaltuuston ja eri lauta-
kuntien jäsenenä sekä tällä vaalikaudella 
myös maankäyttölautakunnan puheen-
johtajana. Kosonen tunnetaan elävien 
kylien ja niiden palveluiden puolestapu-
hujana. Metropolihankkeet saavat Ko-

suomi kuntoon rakentavaLLa työLLä

soselta huutia – Mäntsälä ei saa joutua 
metropolihankkeiden maksajaksi ja ää-
nettömäksi yhtiömieheksi.

Kosonen on valmis ryhtymään byro-
kratian purkutalkoisiin. Erilaisilla säädök-
sillä ja vaatimuksilla ei saa hankaloittaa 

suomalaisten yritysten työllistämismah-
dollisuuksia. Kilpailutuksessa on pidettä-
vä huoli siitä, että kotimaisen työn tuot-
tama lisäarvo otetaan huomioon.

Huolenpito lapsista, nuorista ja van-
huksista kuuluu kaikille. Kosonen on it-
se näyttänyt tässä asiassa mallia jo aika 
päiviä sitten – hän on kouluttanut lukui-
sia nuoria sahallaan tekemään töitä sen 
sijaan, että nuoret olisivat jääneet kotiin 
tyhjän pantiksi. 

Vaalikampanjointi on jo alkanut. Ta-
pahtumia riittää niin kotikylällä kuin 
naapurikunnissakin. Maaliskuussa Jyrki 
Kosonen starttaa vaalibussinsa ja kier-
tää Mäntsälää ja lähitienoita. Tervetuloa 
kahville ja juttelemaan, kun näet Jyrkin 
bussin jossain parkissa! 

Eläimellistä menoa Riiskiläntiellä 10.12. 
Joulukuinen keskiviikkoilta oli niin tuuli-
nen, etteivät ulkotulet jaksaneet palaa. 
Onneksi ei sentään satanut. Autojen va-
lot leikkasivat sysipimeyttä, ja reippaat 
liikenteenohjaajapojat Viljo ja Felix opas-
tivat autot parkkiin hevostarhaan. Lähes 
joka autosta purkautui lapsia, nuorimmat 
alle vuoden ikäisiä. Lampolassa lampai-
den määkiminen pelotti joitakin, mutta 
kiva oli silti silittää karkeaa karvaa. Seu-
raavaksi päästiin jännittävään hevoskär-
rykyytiin, kun Matti ja Elli-hevonen kus-

eLävän adventtikaLenterin satoa
Teksti  ja kuva Elina Vuori

kasivat vieraita pimeällä peltotiellä. Jalo-
Jussi uutena hevosena oli tavattavissa 
tarhastaan. Lopuksi oli tarjolla lämmittä-
vää yrttiteetä, mehua ja pipareita vasta-
valmistuneessa kasvihuoneessa – tuulen-
suojassa oli mukava istua hetki joululau-
lujen soidessa. 

Väkeä kävi lähemmäs viisikymmentä, 
ja tunnelma oli mukavan lämmin tuttujen 
tavatessa toisiaan ja uusia tuttavuuksia 
syntyi. 

Viljo ja Felix liikenteenohjaajina.
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Suomi on yhdistysten luvattu maa. Yh-
distyksiä on Suomessa yli 100 000 ja 
monet meistä kuuluvat useampaan yh-
distykseen. Yhdistyslaki alkaa lauseel-
la ”Yhdistyksen saa perustaa aatteelli-
sen tarkoituksen yhteistä toteuttamista 
varten.”  Nuorisoseura-aate on vanha, 
1800-luvulla keksitty ja Ohkolan Nuori-
soseurakin on perustettu 1899. Nykyään 
Nuorisoseurojen mallisäännöissä kuva-
taan nuorisoseuratoiminnan tarkoitus-
ta seuraavasti: Seuran tarkoituksena on 
kulttuurisen kasvatus- ja harrastustoi-
minnan avulla edistää lasten, nuorten ja 
aikuisten kokonaisvaltaista kasvua, yh-
teisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä aktii-
viseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen 
kasvamista.

Minusta tämä aate- ja arvopohja on 
hyvä ja yhteiskuntaa tukeva. Toisaalta, 
kun joka paikasta säästetään ja raha on 
tiukassa, voi yhdistys tai yksittäinen hen-
kilö miettiä, miksi maksaa jäsenmaksu-
ja, mistä aatteessa oikeasti maksetaan. 
Maksetaanko itselle omasta harrastuk-
sesta tai hyvästä harrastuksesta lapselle 
vai maksetaanko yleisen hyvä tuottami-
sesta koko kylälle. Lain mukaan yhdis-
tystoiminnasta ei voi hyötyä yksittäise-
nä henkilönä, koska kyseessä on yleis-
hyödyllinen toiminta. Toki jäsenmaksuil-
la ja toimintamaksuilla usein pystytään 
tarjoamaan harrastustoimintaa halvem-
malla, kuin esim. taidekouluissa, mutta 
se tarkoittaa yleensä hallinnon tekemis-
tä vapaaehtoisvoimin. Kenen tehtävä on 
sitten tehdä näitä talkoita ja toimia va-
paaehtoisena? Parhaimmillaan seuran 
jäsenistä kaikki osallistuvat talkoisiin, 
talkoissa on hyvä henki, ja toiminta on 
mukavaa. Pahimmillaan seurassa on vain 
muutama toimija, jotka uupuvat tekemi-
sen kuorman alle. 

Nuorisoseuroissa kuten muissakin 
vastaavissa seuroissa kasvaa vastuul-
liseksi henkilöksi. Parhaiten kasvua ta-
pahtuu, kun pääsee itse osallistumaan 
ja vaikuttamaan toimintaan. Parhaimmil-
laan vapaaehtoisena toimiminen kasvat-
taa ja kehittää taitoja enemmän kuin mi-
kään muodollinen koulu. Vapaaehtoisena 
pääsee tekemään monia asioita ja kehit-
tämään omaa osaamista niissä toimissa, 
missä haluaa. Toki toiminta on aina va-
paaehtoista ja kun sitoutuu tekemään jo-
tain, on hyvien tapojen mukaista, että on 
luottamuksen arvoinen. 

Vapaaehtoisena toimiminen tarvitsee 
tuekseen toimivan ja innostuneen seu-
ran hallinnon. Seuran yleiset ja isot pää-
töksen tehdään syys- ja kevätkokouk-

yhdistystoiminta mahdoLLisuus vai uhka

sissa, johon kaikilla jäsenillä on oikeus 
osallistua. Kokouksissa yhdessä päätet-
tyjä asioita valitaan toteuttamaan joh-
tokunta.  Johtokunnan kokouksista pi-
detään pöytäkirjaa, kuten yhdistyslaki 
edellyttää. Sitä edeltää esityslistan miet-
timinen: mitkä asiat ovat tällä hetkellä 
tärkeitä, mitkä lakisääteisiä yms. Seuran 
hallinnon tuleekin tiedostaa vastuunsa 
seuran juridisena toimijana. Yhdistysla-
ki ja seuran omat säännöt määrittävät 
seuran tehtävät ja mitä varten seura on 
olemassa. Uusien johtokunnan jäsenten 
kannattaakin tutustua näihin molempiin 
asiakirjoihin tullessaan uutena toimin-
taan mukaan. Lisäksi omasta aatepoh-
jasta riippuen on yleisiä asioita, joita on 
hyvä ottaa toiminnassa huomioon. Nuo-
risoseuratoiminnassa kasvatusnäkemys 
on hyvä tuntea sekä kulloinkin voimassa 
oleva kolmivuotisohjelma. Nämä paperit 
tehdään yhdessä koko nuorisoseuraväen 
toimesta ja näihin pääsee vaikuttamaan 
osallistumalla yhteisiin kokouksiin. Seu-
raava Nuorisoseurakokous järjestetään 
Tampereella 2-4.10.2015.

Seuran johtokunnan henki määrittelee 
usein koko seurassa toimimisen hengen. 
Jos johtokunta on innostunut ja avoin, 
toimintaan on mukava tulla mukaan ja 
osallistuminen on helppoa. Jos taas joh-
tokunta on tehtäviensä alla uupunut, on 
uusien innokkaiden etsiminen haastavaa. 
Kuka jaksaa markkinoida toimintaa toisil-
le, jos on itsekin aivan väsynyt siihen?

Yleishyödyllinen yhdistystoiminta on 
kokenut alkuajoista suuren murroksen. 
Osa yhdistyksistä toimii edelleen yleis-

hyödyllisesti toteuttaen jäsenilleen pie-
nimuotoista toimintaa. Toiset taas pyörit-
tävät suurta harrastuspalettia. Ohkolan 
Nuorisoseuran ohjaajat innostuivat sir-
kuksesta Lasten Kalenoissa 1999 ja toi-
minta on vuosien saatossa laajentunut 
siinä määrin, että se on ruvennut vaa-
timaan hallinnolta suuria ponnistuksia. 
On hyvä miettiä, onko näin suuren toi-
minnan järjestäminen vapaaehtoistoimin 
järkevää. Etuna tämänlaisessa toimin-
nassa on halvemmat harrastushinnat, 
mutta vapaaehtoisia tulee löytyä paljon. 
Toinen vaihtoehto on palkata työntekijä 
organisoimaan toimintaa, jolloin toimin-
tamaksut nousevat. 

Itse kannustan kaikkia Ohkolan kylä-
läisiä miettimään, mitä voisi tehdä yh-
teiseksi hyväksi niin, että kylällä olisi vi-
reää harrastustoimintaa kaiken ikäisille. 
Voisinko toimia ohjaajana, kiinnostaako 
tapahtumien järjestäminen vai haluanko 
toimia kahviossa apuna? Vapaaehtois-
voimin kylä pysyy virkeänä ja toimintaa 
on kaikille tarjolla. Kun jokainen kantaa 
oman kortensa kekoon, kukaan ei uuvu 
vapaaehtoistyön alle. Moneen asiaan saa 
neuvoja ja koulutusta tarpeen mukaan. 
Sitä varten nuorisoseuroilla on Uuden-
maan aluetoimisto, joka auttaa seuraa 
monenlaisissa asioissa, niin yhdistyksen 
lakisääteisissä kuin koulutus- ja neuvon-
tatehtävissäkin.

Toivotan menestyksekästä vuotta kai-
kille Ohkolassa toimiville yhdistyksille. 
Yhteistyöllä ja yhteisellä tekemisellä saa 
kylän pidettyä virkeänä ja apua kannat-
taa kysyä omasta taustayhteisöstä.  

Pirita Laiho, toiminnanjohtaja, Suomen Nuorisoseurat, uudenmaan aluetoimisto

Nuorisoseurajärjestön pääsihteeri Antti Kalliomaan kädenojennus paikallisseu-
roille.
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Enni Mustosen (l. Kirsti Mannisen) tri-
logian ensimmäinen osa, ”Paimentyttö”, 
seuraa päähenkilön, orvoksi jääneen 
Ida Erikssonin lapsuutta ja nuoruutta 
Sipoossa. Hän on ensin Östersundomin 
kartanon karjapiikana, sittemmin van-
han professori Topeliuksen kotiapulai-
sena Björkuddenissa.  Topeliuksen ja 
hänen tyttärensä Toinin lisäksi talossa 
asuu Irene-mamselli, joka vastaa talou-
denpidosta. 

Topeliuksen kuoleman jälkeen Ida 
huomaa, ettei hänellä ole paikkaa maa-
ilmassa eikä ketään läheistä ihmistä.  
”Niin hajotettiin pala palalta se ainoa 
paikka maan päällä, jota olin vähitellen 
oppinut pitämään kotinani sen jälkeen, 
kun olin jäänyt orvoksi.”

Tarina jatkuu ”Lapsenpiika”-romaa-
nissa. Ida on päässyt Helsinkiin Jean ja 
Aino Sibeliuksen lapsenpiiaksi. Kyökin 
puolelta näkee paljon. Säveltäjän pitkät 
poissaolot koettelevat Aino-rouvan jak-
samista ja perheen taloutta. Kuten niin 
monet taiteilijat, ei Janne-herrakaan syl-

sibeLiusten LaPsenPiika
je lasiin. On myös onnen aikoja ja het-
kiä, kuten silloin, kun Janne säveltää 
vaimolleen ”sorsalaulun”.

Ida kotiutuu perheeseen hyvin. Tyt-
täret, Eva ja Ruth, pitävät hänestä, ja 
vanhemmat arvostavat hänen kotitalo-
usosaamistaan. Lapsenpiian elämä on 
pitkälti riippuvainen herrasväen päätök-
sistä. Rouva ei esimerkiksi huomaa, et-
tä Idan pitäisi joskus saada vapaapäivä. 
Tarvitaan Ainon äiti, Elisabeth Järnefelt, 
huomauttamaan asiasta. Idan oma per-
soonallisuus ei tule kovin vahvasti esiin 
ainakaan vielä tässä romaanisarjan 
osassa. Isäntäperheiden elämä heijas-
tuu hänen kauttaan.

Muutto Helsingistä Keravalle on erot-
tanut Idan tutuistaan sekä ystävästään 
Eliaksesta. Tapaamiset on järjestettävä 
salassa, etteivät ne herättäisi paheksun-
taa perheessä. Elias on reipas ja komea 
vossikkakuski, joka suunnittelee muut-
toa Amerikkaan, missä saisi päättää 
omista menemisistään ja omasta elä-
mästään 

Ida on kirjan lopussa 20-vuotias. Si-
beliukset suunnittelevat muuttavansa 
ulkomaille joksikin aikaa. Kirjan lopus-
sa saa viitteen siitä, että Idan seuraava 
pesti voisi olla taiteilija Albert Edelfeltin 
luona.

Kirjailija on perehtynyt entisajan elä-
mänmenoon ja hänellä on taito luoda 
ajankuvaa käyttämällä sopivasti van-
hahtavia sanoja (esim. paraatiovi, piika-
murju, telefooni, pistouvata). Ruotsin-
kieliset lyhyet sitaatit istuvat hämmäs-
tyttävän luontevasti kertomuksen koko-
naisuuteen. Niiden merkitys selviää ai-
na asiayhteydestä. Herrasväen kielihän 
oli tavallisesti ruotsi, vaikka suomeakin 
osattiin.

Mustosen - Mannisen merkitys Suo-
men kulttuurihistorian vaiheiden kuvaa-
jana on merkittävä. Suomalaisten elä-
mää hän on värittänyt niin romaanisar-
joissaan kuin näytelmissäänkin.  Häntä 
luetaan paljon.

Päivi Meriläinen

  martan vinkit

Garderobi
Tekstiilijäte muodostaa ison ympäristöongelman.  
Jokainen meistä kasvattaa jätevuorta, mutta pienilläkin toimilla voimme vähentää jätteen määrää.

Huolehdi ja korjaa!
Mieluisaa vaatetta tulee huollettua paremmin.

– Tutustu vaatteen hoito-ohjeisiin.
– Älä pese turhaan, joskus tuuletus riittää. Pesu kuluttaa vaatetta enemmän kuin käyttö.
   Puolipuhtaille vaatteille voit kiinnittää seinälle vaikka tangon.
– Poista tahrat mahdollisimman pian.
– Oio ja ripusta vaatteet pesun jälkeen.
– Suosi matalia pesulämpötiloja, mutta muista, että pyykki ei aina puhdistu viileässä vedessä.
– Kerää korjattavat vaatteet koriin, jonka käyt läpi säännöllisesti.
– Älä heitä roskiin vaatetta, jonka voit korjata tai tuunata. Järjestä vaikka korjausbileet.
 Käytä ompelijan palveluja, jos et itse osaa korjata vaatteita.

Korjattu, tuunattu tai paikattu vaate on ympäristöteko!
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Hyökännummen kerhotalolla pidettiin 
asukasyhdistyksen järjestämä teemalli-
nen vesi-ilta viime marraskuun lopulla. 
Valvontainsinööri Ari Markkanen Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen ter-
veysvalvonnasta kertoi yleisesti veden 
laadusta Etelä-Mäntsälän alueella. Tääl-
lä vesi on hyvää, vaikkakin jonkin verran 
kalkkipitoista. Se on kuitenkin pohjave-
den ominaisuus, mitä ei voi muuttaa, ei-
kä kalkki vedessä aiheuta terveysriskiä.

Kaivovesialueilla on paikoitellen löyty-
nyt rautaa. Lisäksi suolapitoisuus saattaa 
olla koholla, koska Etelä-Mäntsälän alue 
on vanhaa merenpohjaa. Alueen kallio-
perässä on myös runsaasti radonia, mi-
tä porauksen yhteydessä saattaa päästä 
kaivoveteen. Vuonna 2013 on viimeksi 
kerätty tietoa radonpitoisuuksista ja tu-
lokset löytyvät säteilyturvakeskuksen si-
vuilta. Kaivovesi on siis hyvä tutkituttaa 
aika-ajoin.

Vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi 
Mäntsälän Vedestä kertoi, että Hyökän-
nummella on hyvää käyttövettä. Vesi 
tulee Tuusulan puolelta Kellokosken ve-
sitornin kautta. Yhdysvesijohto Mäntsä-
län kirkonkylän ja Kellokosken välille on 

vesi-aiheinen teemaiLta 
hyökännummeLLa

rakenteilla. Se rakennetaan kahdessa 
osassa. Ykkösvaihe kirkonkylän ja Ohko-
lan välillä on toteutumassa ja kakkosvai-
he Ohkolan ja Kellokosken välillä toteu-
tuu lähi tulevaisuudessa. Mäntsälän Ve-
si tiedottaa nettisivuillaan 4 x vuodessa 
veden laadusta. Vesiputkien kuntoa on 
hyvä seurata, ja putkistojen suositusikä 
on tällä hetkellä 30 vuotta.

Vedensuodatusasiantuntija Roger 
Bäckroos Menttoori Oy:stä kertoi kalkin 
aiheuttamista haittavaikutuksista. Veden 
runsas kalkkipitoisuus näkyy mm. val-
koisten vaatteiden kellastumisena, kaa-
keleiden tummumisena ja hanojen pin-
taan jäävänä kovana saostumana. Kalk-
kipitoinen vesi voi aiheuttaa ongelmia 
myös kodinkoneissa. Pinttymien poistos-
sa kannattaa käyttää asiantuntija-apua, 
mutta perussiivouksessa pintojen ( kaa-
kelit, lasipinnat,  hanat) kuivaus ja mik-
rokuituliinan käyttö on paras ratkaisu. 
Mikrokuituliinan teho perustuu sen ky-
kyyn hajottaa vesipisara pienemmäksi.

Vedensuodatusasiantuntija Seppo 
Simpanen Jalovesi Oy:stä esitteli erilai-
sia vedenpuhdistuslaitteita, joilla muute-
taan mm. kalkin olomuotoa niin, että se 

20” ScaleNet kalkkisuodatin sopii ka-
pasiteetiltaan omakotitalon kalkkion-
gelman ratkaisemiseen.

ei tartu pintoihin. Omakotitalomallin hin-
ta on n. 600 e ja mökkikäyttöinen kanto-
vesisuodatin, ”joka tekee järvivedestäkin 
juomavettä”, maksaa n. 180 e. www.ja-
lovesi.fi sivuilta löytyy tarkempaa tietoa 
erilaisista puhdistuslaitteista.

Paikallinen edustaja suodatinlaitteil-
le on Roger Bäckroos Menttoori Oy:stä, 
puh. 0400-454506. Häneltä saa tarvitta-
essa lisätietoja.

JuttusarJa OhkOlan kaupOista alkaa

ohkoLan kauPat

Kokoamme juttusarjaa Ohkolan kaupoista tuleviin ky-
lälehtiin. Jos sinulla on tietoa kauppojen historiasta, 
niin mieluusti otamme vastaan kauppakertomuksia 
tai materiaalia, joista juttuja voi koostaa, myös kuvia.

kesämaasta kauPPaPaikka

Aloitamme Kesämaan kaupasta, joka on 
toiminut kauppana rakennuksen valmis-
tumisesta 1896 alkaen. Kaupan perus-
taja Adolf Kesämaa toimi ensin kiertä-
vä kauppiaana. Hän oli puutavaran vä-
littäjä, joka osteli metsiä pystykaupal-
la ja veistätti piiruja sekä teki halkoja. 
Kun hän avioitui Kyrölän tyttären Olgan 
kanssa, rakensivat he Kesämaan talon 
ja aloittivat sekatavarakaupan pidon. 
Lapset Lauri, Niilo, Martti, Meeri ja Katri 
kasvoivat Kesämaalla. Adolf ja Olga piti-
vät kauppaa yhdessä Adolfin kuolemaan 

saakka vuoteen 1932. Tästä eteenpäin 
kaupan pitoa jatkoivat lapset Meeri ja 
Martti, Olga-äidin hoitaessa kylän puhe-
linkeskusta. Näin jatkui Kesämaan per-
heen kaupan pito aina vuoteen 1945 
saakka, jolloin kauppiaaksi tuli Olavi ja 
Ester Lintula.

oLavi ja ester LintuLa 
kauPPiaina v 1945-1951
Pian 102 vuotta täyttävä Olavi Lintula 
muistelee tuloaan Ohkolaan. Olin etsinyt 

jatkuu sivulla 13

Kauppias Lintulan lapset Ulla ja Ilpo 
kaupan portailla 2-vuotiaina. Seurana 
on kotiapulainen Katri Korhonen, joka 
myös asui Lintulan perheessä, vaikka 
koti oli vain kahden huoneen suuruinen.
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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

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
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Ojamolla. Kerran tukusta tuli appelsiine-
jä niin paljon, että kauppahuone oli laa-
tikoita täynnä kattoon asti. Silloin Lauri 
Nieminen riensi autoineen apuun ja läh-
ti kiertämään talosta taloon ja kyllä he-
delmät menivät kaupaksi. Rohkenenpa 
nyt kertoa sellaisen joulumuiston, että 
olimme juuri paistaneet joulukinkun ja 
se oli jäähtymässä kylmässä eteisessä. 
Ulko-ovi oli jäänyt raolleen ja kuulimme 
kolahduksen. Kun menimme katsomaan, 
näimme Rautasuon ajokoiran juoksevan 
pellolla iso kinkku hampaissaan. No, se 
harmitti ja nauratti. 

Kaupan hyvää palvelua muistelee 
Toivo Vilja näin: ”Aamulla kun menin 
sahalle töihin, ei kauppa ollut vielä au-
ki. Jätin repun ja kauppalistan kaupan 
rapulle. Kun tulin kotiin, kauppa oli jo 

kiinni mutta reppu tavaroineen odotti 
hakijaa”.

Olavi ja Ester olisivat halunneet ra-
kentaa oman kaupan Ohkolaan, mutta 
kukaan ei myynyt tonttia, koska isännät 
olivat niin osuustoiminnallisia. Järven-
päästä saimme tontin Sipoontieltä ja sin-
ne rakensimme oman kaupan. Tukkipuut 
ostettiin Yrjö Tapperilta, Yrjön pojat kaa-
toivat puut Kivistönkulmalta ja Riikonen 
ajoi ne sahattavaksi Järvenpään tontille. 
Aunolan seppä teki Järvenpään liikkee-
seen markiisit. Varsinaisen työuran tein 
siis kauppiaana Järvenpäässä, Sipoon-
tiellä nykyisen K-kaupan paikalla. Eläk-
keelle jäin 65-vuotiaana v.1978.

Puttosen sisarukset 
jatkoivat kauPanPitoa

Lintuloiden jälkeen Puttosen sisarukset 
Maija ja Siiri aloittivat kaupanpidon vuok-
ratiloissa Kesämaalla. He pitivät kauppa 
aina vuoteen 1959, jolloin oma kaup-
parakennus valmistui osoitteeseen Oh-
kolantie  419. Puttoset onnistuivat os-
tamaan kauppapaikan Elina Sinisalolta. 
Maija ja Siiri Puttonen olivat Kesämaan 
viimeiset kauppiaat, sittemmin Kesämaa 
on ollut yksityiskotina. Vuosina 2002-
2008 Kesämaan piharakennuksessa toi-
mi Nukketeatteri Sininen Mylly.

Jutun kokosi Eija Hynninen, lähteenä 
keskustelut Olavi Lintulan, Ulla Sareksen, 
Riitta Postin, Martti Blåfieldin, Toivo Viljan, 
Markku Ahtiaisen ja Antti Härmän kanssa.

 

Olavi Lintula viettää 10.3.2015  102-vuotis syntymäpäiväänsä. Hän on kotoisin Hä-
meestä Lammilta Kättärlän kylästä. Perhe muutti v.1916 Mommilaan, jossa rauta-
tieaseman välittömässä läheisyydessä vanhemmilla oli kauppa. Järvenpäähän perhe 
muutti v. 1933, jossa työ kauppiaana jatkui. Myös Olavin veljellä ja siskolla sekä 
tädillä oli kauppa Järvenpäässä. Olavi on aina ollut ahkera liikkuja, hiihtäjä ja suun-
nistaja. Hän on ollut myös innokkaasti mukana yhdistystoiminnassa, erityisen lähei-
seksi hänelle on muodostunut toiminta Järvenpään sotaveteraanit ry:ssä.  Talvi- ja 
jatkosodan sotinut ylivääpeli, 25 %:n sotainvalidi näyttää leppoisa ilme kasvoillaan 
vasenta reittään: ”Tuolla se sirpale nyt vaeltaa”.  Kädessään Olavilla on Mannerhei-
min kepin mallin mukaan 100-vuotislahjaksi saamansa kävelykeppi.

jatkoa sivulla 11

vuokrapaikkaa kaupanpidolle jo jonkin 
aikaa. Linnanmäen isäntä Hirvihaarasta 
kertoi, että Ohkolan Kesämaalla olisi nyt 
vuokrausmahdollisuus ja kauppaluvat. 
Mäntsälän huoneenvuokralautakunta oli-
si halunnut asuttaa siirtolaisia Kesämaal-
le, mutta koska Kesämaan Olga-emäntä 
puolusti vahvasti kaupan jatkoa, suostui 
lautakunta tähän. Kauppiaalta kysyttiin 
myös, että kuinka uskallat tulla Ohko-
laan kauppiaaksi, kun kylässä on vahvat 
osuuskaupat Väinölä ja Perhelä, vasta-
sin: ”Yrittäjän täytyy vain uskaltaa”.

Näin Olavi Lintula itse kertoo kaupas-
ta: Kesämaan kauppaan tultiin sisälle 
maantien puolelta. Rakennuksen Kello-
kosken puoleisessa päässä oli asuntom-
me, kaksi huonetta. Kauppahuone oli 
keskellä ja Mäntsälän puoleisissa huo-
neissa asui Kesämaan perhettä. Meillä 
oli paljon suhteita tukkureihin ja saim-
me näin hyvin tavaraa kauppaan. Hyö-
dynsimme kaikki käteiskauppa- ja paljo-
usalennukset. Ennen sotaan joutumista 
työskentelin mm. Parkkisen tukkuliik-
keessä Helsingissä. Kaksi kertaa viikos-
sa kävin linja-autolla Helsingissä ja toin 
tavaraa, kaikkea mitä ihmiset toivoivat, 
kuivatavaraa, hedelmiä, kankaita, hiivaa, 
rakennustarvikkeita, kattopeltejä ja pol-
kupyöriä sekä öljyä tynnyrikaupalla. Mm. 
sarkakankaita tultiin jonottamaan oven 
taakse jo varhain aamuyöllä. Hiivaa toi-
mitettiin myös Väinölään, kauppias Ka-
levi oli hyvä ystäväni. Leipää ja pullaa 
kauppaan toimitti ensin Hilma Koivu. Koi-
vun leivinuuni petti, kun sitä lämmitettiin 
joka päivä, niin sitten Martta Ojamo toi-
mitti leipäpuolen. Hevosmies toi leipä-
kuorman joka aamu, leipää toimitettiin 
edelleen myös Järvenpäähän sisarusten 
kauppaliikkeisiin ja toisaalta Järvenpään 
myllyltä tuli lisäleipää Ohkolaan.

Mukavia muistoja sisältyy Ohkolan ai-
kaan. Kyläläisten kanssa oltiin paljon te-
kemisissä, silloin kutsuttiin juhliin. Muis-
tan olleeni juhlissa mm. Liljavirralla ja 

Kesämaan talossa (os.Ohkolantie 490) on toiminut kauppa v. 1896-1959. Ny-
kyisin se on yksityiskoti.
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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  



Kuntolatu Ohkolan kylällä on hiihto-
kunnossa. Latuja ajetaan auki useasti 
viikossa. Latujen tilanteesta tiedote-
taan OKAn facebook–sivuilla sekä net-
tisivuilla, jossa myös nähtävissä sen 
hetkinen latukartta tehdyistä laduista.

OKA kiittää Ohkolan koulun kauka-
lon hoidosta vastuuviikkojen ottajia 
Jari Alhoa, Roope Perttilää, Jan Malm-
bergiä, Marko Korhosta, Pasi Salmista, 
Mohammed Amhamdia, koulun van-
hempaintoimikuntaa ja Savelan van-
hempia sekä muita kenttää hoitaneita 
henkilöitä hyvästä työstä!

Kentän jäädyttäjille Olli Pahkamä-
elle, Kalle Hietaselle, Jani Salmiselle, 

Tuomas Hannulalle, Jyrki Aroselle, Aki 
Mäenpäälle, Janne Eerolalle ja Pek-
ka Peltorannalle sekä latujen kunnos-
ta vastaaville Jyrki Aroselle ja Harry 
Rummukaiselle myös iso kiitos!

Jos haluat liittyä OKAn jäseneksi 
ja tukea mm. näitä kuntoilumahdolli-
suuksia, niin laita viestiä OKAn säh-
köpostiin ohkolan.oka@luukku.com. 
Vuoden 2015 jäsenmaksut 15 euroa 
/ hlö ja 30 euroa / perhe. OKAn toi-
mintaa voit myös tukea luistelukent-
tien puhdistamisella, josta OKA saa 
talkookorvauksen vihkoon merkittyjen 
tuntien perusteella.

kyLäkaLenteri 2015
Seinäkalentereita painettiin 1000 kpl. Kyläseurat myivät 
kalentereita ja tuotoilla hankittiin mm. valot koulun ko-
tikuuseen ja maalivahdinvarusteita sählypeleihin. Varo-
ja lahjoitettiin seurakunnan diakoniatyölle käytettäväk-
si ohkolalaisille avun tarpeessa oleville. Kerho-ohjaajien 
tapaaminen järjestyi. Tuotolla saadaan avustettua leiri-
kouluja sekä tuettua koulun retkitoimintaa.  

150 kalenteria lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen po-
tilashuoneisiin, palvelutaloihin, kotihoidon asiakkaille, 
työkeskukseen sekä Mäntsälän kouluille.

Iloinen hiihtäjäpoika Akseli. Kuva Nina Allonen

Okan hankki sählyn turvavälineitä kalenterituotolla. 
Kuva Heli Kamila

kynttiLöiden  sytytys sankarihaudoiLLe
24.12 Ohkolan kyläläisille tarjoutui kunniatehtävä sytyttää kynttilät sankarihaudoille ja muistomerkeille Mäntsälän kirkon edus-
talla. 26 henkilön voimin sytytimme 300 kynttilää. Maa on niin kaunis-laulun soidessa lähdimme kukin hyvillä mielin joulunviet-
toon. Tämä oli hieno päätös elävälle adventtikalenterille.

Kynttilöiden sytytykseen osallistui kaikenikäisiä kyläläisiä. Kuva Kirsi Hannula


