
OHKOLAN
KYLÄSANOMAT

Nro 79  syyskuu 2015 – marraskuu 2015
Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998.

Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Sirkus Sirius itsenäistyi

☞ Kellokosken sairaala vaakalaudalla

☞ Päätös Hyökännummen koulun laajennuksesta



Pääkirjoitus

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241

Lehden toimituskunta: Eija Hynninen ja Tuuli Naalisvaara

Kannen kuva: Riitta Vanha-Perttula

Sivutaitto: SiistitSivut, Tarja Välimäki  Paino: Eura Print Oy

Painosmäärä: 1400

Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

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

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kellokosken Kukasta  
ja Kunnantalolta Vinkistä
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Kati Särkelä Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Tuuli Naalisvaara Ohkolan Nuorisoseura
Mimmi Tervonen Ohkolan OKA
Pia Huovinen Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Seija-Liisa Peltoranta Ohkolan Nuorisoseura
Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 20.11.2015.  aineistoPäivä 6.11.2015.

2

Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja, antavat juttuvinkkejä sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, kokoukset ym. oman kylän 
lehdessä. Sähköisesti lähetetty materiaali, joko sähköpostin viestikentässä tai word-tiedostona ilman mitään muotoilua. Kappalejaot ja mahdolliset vä-
liotsikot on hyvä olla, mutta muutoin tekstin muotoilu (fontti ym. asemointi) tehdään lehden taittovaiheessa. Kuvat erillisinä tiedostoina mieluiten JPG-
muodossa. Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa.

15-vuotiaasta  
sirkus siriuksesta  
kasvoi oma yhdistys
Sirkuksen ilmoittautumispäivässä oli vipinää ja halukkaista mukaan pyrki-
jöistä muodostui tuttuun tapaan pitkä jono. Toistakymmentä vuotta Oh-
kolan nuorisoseuran yhteydessä toiminut sirkuskoulu on vuosien saatossa 
laajentunut yhdestä sirkustemppuja harrastavasta lapsiryhmästä suureksi 
sirkusperheeksi. Tänä vuonna oppilaita on noin 250 ja opetusta tarjotaan 
viikossa jo 30 tuntia. Nuorimmat harrastajat ovat juuri kolme vuotta täyt-
täneitä naperoita, jotka käyvät sirkustelemassa vanhempiensa kanssa ja 
vanhimmat yli viisikymppisiä, jotka ovat löytäneet aikuisena iloa sirkus-
temppujen harjoittelusta. Tähän väliin mahtuu monenlaisia lapsia ja nuoria. 

Sirkuskoulun tavoitteena on tarjota lähiseudun lapsille ja nuorille hyviä 
eväitä elämään. Sirkuksessa lapset tutustuvat tasapainoiluun, akrobatiaan 
ja jongleeraukseen. Sirkustekniikoiden ja sirkustaiteen opetuksen ohella sir-
kuskoulu pyrkii edistämään lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjaajia 
ja apuohjaajia koulutetaan ottamaan huomioon lasten henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia tarpeita. Sirkuksen monipuolisuus tarjoaa 
lapsille mahdollisuuksia kehittää erilaisia taitoja ilman nykyajalle tyypillistä kilpailua.  Kaikilla on tilaisuus saada oppimisen ja 
onnistumisen kokemuksia. Sirkuksessa kasvetaan tekemään yhdessä ja arvostamaan ja auttamaan muita.   

Sirkuskoulu Siriuksella on ollut onni matkassa, sillä Ohkolan läheisyydessä asuu useita sirkusalan ammattilaisia. He ovat omalta 
osaltaan mahdollistaneet sen, että ryhmiä vetävät pätevät aikuiset. Lisäksi sirkuskoulun henkilökuntaa vahvistavat kauempaa 
tulevat vierailijat.   Sirkuskoulussa nuorillakin on mahdollisuus saada kokemuksia vastuunottamisesta ja osallistumisesta. Van-
hemmat oppilaat voivat halutessaan toimia pienempien ryhmissä apuopettajina. Tämä antaa heille mahdollisuuksia harjoitella 
opettamista ja ohjaamista turvallisesti tuttujen aikuisten kanssa. Innokkaat oppilaat ovat olleet alusta alkaen sirkuskoulun ta-
varamerkki.  Joillekin harrastus on muuttumassa työksi, sillä sirkuskoulun kasvatteja on siirtynyt ammatilliseen koulutukseen ja 
tällä hetkellä yksi siriuslainen kiertää Suomea Sirkus Finlandian mukana.

Tänä syksynä Sirkus Siriuksen toimintaa pyörittää ensimmäistä kertaa oma yhdistys. Vaikka hallinto siirtyy Nuorisoseuran alai-
suudesta uuden yhdistyksen hoidettavaksi, toimintaan ei tule suuria muutoksia ja yhteistyö Ohkolan Nuorisoseuran kanssa jat-
kuu. Nuorisoseura on luvannut vuokrata harjoitustiloja ja kevätnäytöstäkin suunnitellaan pidettäväksi tutussa paikassa Ohkolan 
Nuorisoseuran talolla. 

Anu Leppävuori

Kuva: Olli Kohonen
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Mäntsälän kunnanvaltuusto on päättä-
nyt 15.6. kokouksessaan Mäntsälän ja 
Tuusulan välisestä kouluyhteistyöstä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuoden 
2017 alusta Hyökännummen, Ohkolan 
ja Arolan koulun oppilaat siirtyvät ylä-
kouluun Tuusulan puolelle.

Tämän yhteistyösopimuksen myötä 
on päätetty myös siitä, että Hyökän-
nummen koulua ja päiväkotia laajenne-
taan, mutta Hyökännummen alueelle ei 
rakenneta yläkoulua. Hyökännummen 
alakoulun laajennus olisi tämänhetkisen 
tiedon mukaan valmis keväällä 2018, jo-
ten uuden koulun tiloissa toiminta alkai-
si elokuun 2018 alusta. Rakentamisen 
aloittaminen tapahtuu vuonna 2017, 
tarkempaa aloitusajankohtaa ei tällä 
hetkellä ole vielä tiedossa. 

Molemmissa kouluissa valmistaudu-
taan jo kovasti tulevaan opetussuun-
nitelman muutokseen, joka astuu voi-
maan 1.8.2016. Uuden OPS:in mukaisia 
painopistealueita painotetaan molem-
missa kouluissa jo tänä vuonna esim. 
tieto- ja viestintäteknologisen osaami-
sen ja harjoittelun kautta, kuten myös 
perehtymisessä itsestä huolehtimiseen 
ja arjen taitoihin.  

hyökännummen ja  
ohkoLan kouLujen kuuLumisia

Teksti: Hanna Oresmaa

Yksi konkreettisimmista uuden ope-
tussuunnitelman muutoksista koskee 
vuoden kuluttua 6.luokkalaisia, jotka 
aloittavat ruotsin kielen opiskelun jo 
6.vuosiluokalla. Ennen ruotsin opiske-
lu aloitettiin 7.luokalta alkaen. Muita 
konkreettisia muutoksia ovat mm. ym-
päristö- ja luonnontiedon nimen muut-
tuminen takaisin ympäristöopiksi sekä 
historian- ja yhteiskuntaopin opiske-
lun aloittaminen 4.vuosiluokalta alka-
en. Ympäristöoppi pitää sisällään enti-
sessä tuntijaossa erillään olleet biolo-
gia/maantiedon sekä fysiikka/kemian.  
Näiden muutosten lisäksi hyvin tärkeä 
muutos on myös opetuksellisen lähtö-
kohdan muuttuminen, jolla koroste-
taan oppilaan omaa osallisuutta ja ak-
tiivisuutta oppimisessa.  Painopiste on 
enemmän siinä MITEN opetetaan ja opi-
taan, enemmän kuin  MITÄ opetetaan.  
Opetussuunnitelman aktiivinen työstä-
minen on parhaillaan menossa Mäntsä-
län kunnassa ja prosessia voi jatkossa 
seurata Mäntsälän kunnan Peda.net-si-
vujen kautta. 

Kouluvuosi on startannut käyntiin 
hyvin helteisissä tunnelmissa. Ohkolan 
koululla opiskelee tänä lukuvuonna 95 

oppilasta ja Hyökännummen koulussa 
194 oppilasta. 

Ohkolassa luokka- ja 
opettajajako on seuraava: 
1.luokka Sirpa Matero, 2.luokka Pia 
Ström, 3lk. Anna-Maija Kajander, 4lk. Jari 
Kulju, 5.-6. luokka Sari Auramo. Koulun-
käynninohjaaja Taija Eerola

Keittiössä Kirsi Nyrhinen ja siistimi-
sestä vastaa Sinikka Alakangas. Kiinteis-
tönhoitajana molemmissa kouluissa Vesa 
Pirjola. 

Hyökännummi:
Esiluokka: Leena Mesilaakso, 1lk. Iitu 
Vuokila, 1.-2.lk Hanna Kortelainen, 2lk. 
Heli Kamila, 3lk. Hanna Kuosa, 4G Hilk-
ka Granqvist, 4S Rita Samela, 5lk. Heikki 
Paavola, 5.-6.lk. Marja Isomäki, 6lk. Anu 
Leppävuori, pienluokat: Sari Sillanmäki-
Kuokkanen ja Jouko Ylönen

Laaja-alainen erityisopettaja Päivi Vi-
rolainen (työskentelee Ohkolan ja Hyö-
kännummen kouluissa).

Koulunkäynninohjaajat: Virpi Vuori-
nen, Riitta Vanha-Perttula, Mari Hyväoja 
ja Saara Kiuru.

Ruokahuollosta vastaa Blue Service 
Partners Oy ja siivouksesta Minjaco. 

Vanhemmille –  
Näin opetat lapselle koulureitin
• Harjoittele lapsen kanssa koulumatkaa
• Valitse turvallisin reitti, vaikka se olisi 

vähän pidempi.
• Opetelkaa yhdessä, miten tie ylitetään 

turvallisesti.
• Opeta lapsi lähtemään koulumatkalle 

ajoissa. Kiireessä turvallisuus jää usein 
toiseksi.

• Tarkista, että lapsella on heijastin mu-
kana etenkin hämäränä vuodenaika-
na, keltainen heijastinliivi on paras 
heijastin

Autoilijoille –  
Näin huomioit lapset liikenteessä
• Höllää kaasujalkaa koulujen alkaes-

sa mutta älä unohda koululaisia myö-
hemminkään syksyllä.

• Pysähdy suojatien eteen, jos lapsi on 
aikeissa ylittää tien.

• Muista, että lapset eivät tunne tai 
muista liikennesääntöjä yhtä hyvin 
kuin aikuiset.

• Lapsi ei kykene arvioimaan auton lä-
hestymisnopeutta, jos auton vauhti on 
yli 30 kilometriä tunnissa.

• Lasten tarkkaavaisuus herpaantuu 
liikenteessä helposti. Kiitos siis, että 
huomioit pienet koululaiset liikentees-
sä!

Koululainen –  
Muista nämä asiat koulutiellä
• Kulje koulumatka aina sinulle opetettua 

reittiä pitkin.
• Jos autot eivät pysähdy, kun haluaisit ylit-

tää suojatien, älä hätäänny. Odota rau-
hassa, että autot antavat sinulle tilaa suo-
jatiellä.

• Autoilijat ilahtuvat, jos kiität heitä mal-
likkaasta käytöksestä liikenteessä. Näytä 
tietä antaneelle autolle vaikka peukkua 
kiitokseksi!

• Jos sinulla on kiire, muista kuitenkin malt-
ti, äläkä juokse autotielle. Kun kävelet 
rauhallisesti, autoilija huomaa sinut hel-
pommin. 

Liikenneturva vinkkejä Elävä 
Adventti- 
kalenteri 

2015
Viimevuoden innoittama-
na on aika jälleen suunni-
tella Elävän adventtikalen-
terin tapahtumat. Luukku-
jen toteuttajina toimivat 
alueen asukkaat, yrittäjät, 
yhdistykset, koulut, seura-
kunta, päivähoito - kaikki 
yhdessä. Luukuista au-
keavat tapahtumat ovat 
kaikille avoimia.

Joulukalenterin luukut 
julkaistaan kylälehdessä 
marraskuun lopulla.

Ilmoittaudu mukaan, oh-
kolansanomat@gmail.com 
tai Eija Hynninen 050-
5939683
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mitä on keLLokoski iLman sairaaLaa?
Kellokosken sairaala on viettänyt hiljat-
tain 100-vuotisjuhlia. Sairaala on vahva 
osa Kellokosken imagoa ja yhdessä ole-
misen ja välittämisen henkeä. Kellokos-
kella sairaala ja kylä ovat kasvaneet yh-
teen. Kellokoski voi tarjota sellaisen ym-
päristön potilaille, jota ei pääkaupunki-
seudulta löydy, mistä kertoo psykiatrian 
uraauurtava kehitystyö juuri Kellokosken 
sairaalassa. Sairaalan säilyminen taaja-
massa on taajaman elinvoiman kannalta 
tärkeä - työntekijät ja asiakkaat ovat eri-
tyisesti myös keskusta-alueen liikkeiden 
asiakkaita. Pienet yritykset ja julkinen lii-
kenne (koskee siis myös vahvasti Ohko-
lan kylää) kärsisivät asiakastappiosta ja 
palvelut heikkenisivät tai loppuisivat. On 
tärkeää ymmärtää, että sairaalaa koske-
va päätös koskee n. 5000 alueen asukas-
ta Tuusulassa ja n.3000 asukasta Mänt-
sälässä, jotka käyttävät palveluita tavalla 
tai toisella päivittäin.

HUS:n hallituksen päätöksen mu-
kaisesti HUS:n toimitusjohtaja asetti 
17.2.2015 Kellokoski-työryhmän selvittä-
mään Kellokosken ja Ohkolan sekä mui-
den HUS-alueen psykiatristen sairaaloi-
den tulevaa käyttöä. Työryhmä käsitteli 
asiaa paitsi potilashoidon näkökulmasta 
myös sairaalan tilojen kuntoa, sairaalan 
remonttitarpeita ja tarkoituksenmukais-
ta käyttötarkoitusta. Työryhmän raportti 
valmistui 28.5.2015. Työryhmän näke-
myksen mukaan Kellokosken sairaalan 
toiminta jatkuu vuosina 2015–2018 jo 
suunnitellulla tavalla. Sairaalan tulevai-
suudesta vuodesta 2019 eteenpäin työ-
ryhmä on valmistellut kaksi pääskenaa-
riota eli että psykiatria jatkaa Kellokos-

kella tai että psykiatria poistuu Kellokos-
kelta Päivystysasetus (STM 782/2014) 
asettaa päivystysyksiköille selkeät kritee-
rit, joiden mukaan psykiatrian päivystyk-
sellä tulee olla muiden lääketieteen eri-
koisalojen (sisältäen laboratorio- ja ku-
vantamistutkimukset), sosiaalipäivystyk-
sen ja päihdehuollon riittävä tuki.

Kellokosken ja sen ympäristön edut 
korostuvat pitkäkestoisen kuntoutushoi-
don ja oikeuspsykiatrian alueilla, jotka 
ovat koko sairaanhoitopiirin tasoista toi-
mintaa ja esimerkiksi oikeuspsykiatrinen 
hoito onkin keskitetty Kellokoskelle. Nuo-
risopsykiatrian osalta etäisyys kasvukes-
kuksiin ja potilaiden kotikulmiin voi olla 
myös hyvä lähtökohta, samoin sairaala-
koulun toiminnan kannalta Kellokoski–
Ohkolan (Kalliomaan koulun) sijainti.

Kellokosken keskustan asemakaavan 
muutostyö on vireillä. Suunnittelualuee-
seen sisältyy myös Kellokosken sairaalan 
alue. Sairaalan alueen osalta erityiskysy-
myksenä on rakennusten ja ympäristön 
suojelutarve. Kyseessä on valtakunnalli-
sesti merkittävä kulttuuriympäristö, mikä 
rajoittaa uudisrakentamismahdollisuuk-
sia ja -tehokkuutta hyvästä sijainnista 
huolimatta.

Mikäli Kellokosken sairaalan toiminnot 
siirretään, tulisi oleville rakennuksille löy-
tää luonteva käyttötarkoitus. Rakennus-
massan korjauskuluiksi arvioidaan (arvi-
oijaa ei mainita) n.85 miljoonaa euroa, 
joten rakennusten mahdollinen myyn-
tituotto ei ole kovin suuri. Kerrostalo-
asuminen ei ole pienen kylän merkittä-
vin asumismuoto. Koko rakennuskannan 
osoittaminen asuinkäyttöön on pitkä ja 

hankala prosessi. Rakennuksia ei toisaal-
ta voi jättää tyhjilleenkään. Asuinpaik-
kana houkuttelevuutta vähentäisi työ-
paikkojen selvä väheneminen alueelta. 
Se suorastaan kiihdyttäisi poismuuttoa. 
Vuokra-asujat muuttaisivat todennäköi-
sesti työn perässä, ja vuokralla asuvista 
työntekijöistä iso osa asuu Mäntsälässä 
Ohkolan sairaalan torneissa.

Asuinalueemme on jo Kellokosken teh-
taan lakkauttamisen jälkeen alkanut näi-
vettyä. Sairaalan lakkauttaminen vie lo-
punkin elinvoiman, koska ihmiset lähte-
vät kauemmas työhön ja huolehtivat päi-
vittäiskulutuksestaan isoissa marketeis-
sa matkan varrella. Ennen Ohkolassa oli 
kolme kauppaa, posti ja pankki. Pullokis-
kan vierellä oli kauppa. Kellokoskella oli 
vaatekauppa, kenkäkauppa, useita ruo-
kakauppoja. Pieni, upea sinnittelijä Lam-
pun kelloliike on säilyttänyt asemansa 
sen alan asiantuntijana kyläläisillemme.

Kylä sijaitsee suhteellisen hyvien yh-
teyksien päässä Helsingistä ja huikea 
ympäristö luo mahdollisuudet toimivan 
ja kauniin kampuksen ja uudenlaisten 
psykiatristen hoito- ja kuntoutuskeino-
jen luomiseen. Eli lakkauttamisen sijaan, 
Kellokoski sopisi hienosti mielenterveys-
alan koulutus- ja kongressikeskukseksi!

HUSin hallitus tekee asiasta päätök-
sen mahdollisesti lokakuun kokoukses-
saan. Siihen asti koitetaan kertoa miksi 
kylä ja sairaala kuuluvat yhteen!

Facebook: Pelastetaan Kellokosken 
sairaala! –ryhmä Twitter: #enemmän-
kuinsairaala #imby

Lisätietoja: Auli Herttuainen 040-
1530150 mail:Kellokoski4ever@gmail.com

Sairaalan puutarhan kukkaloistoa. Kuva: Auli Herttuainen
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harrasta kotikyLäLLä

Syyshullabaloo
lauantaina 3.10.2015 klo 10 -15 
Ohkolan Ns-talolla. Monenlaista 
hälinää, hyvää oloa, iloa 
silmälle, muodin tuulia, 
kynttilöiden säihkettä,kauneutta 
kasvoille, herkkuja vatsalle, 
syksyn satoa ym. ym.
Tule mukaan näkemään 
ja kokemaan ja vaikkapa 
esittelemään/ myymään 
tuotteitasi.
Ilmoittaudu myyjäksi  
p. 0400 920746 / Anneli Eerola 
/ Pitsimaailma

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

ohkoLan nuorisoseura
Helmeilykerho Nuorisoseurantalolla  to 
3.9 klo 18-21, to 1.10 klo 18-21, to 5.11 
klo 18-21 aiheena lasihimmeli, to 3.12 
klo 18-21, aiheena lumihiutale. Materiaa-
lit voi tuttuun tapaan ostaa paikanpäältä 
ja materiaalimaksun voi tarkistaa Helmi-
Delin facebook sivuilta lähempänä ker-
hoiltaa. Ilmoittautumiset: marja.allan-
maa@helmideli.fi

ohkoLan oka
ma 14.9 klo 18 Maastojuoksua Ohko-
lan koululla 
ma 21.9 klo 18 Maastojuoksun OKAn 
mestaruuskisat Ohkolan koululla.

Sählyvuorot   Ohkolan koululla:
Alle kouluikäiset ti klo 17-18, eskari-
laiset ke klo 17-18, 1-2. lk ke klo 18-
19, 3-4. lk ti klo 18-19. 5-6. lk ke klo 
19-20, 7-9. lk ti klo 19-20. Lisätietoja: 
Pekka Peltoranta p. 040-5805496/ Miro 
Ruotsalainen p.040-8486803. Naisten 
sähly ma 20.30-21.30. 

Oletko kiinnostunut sählystä naisten- 
ja vanhempien tyttöjen porukassa? Joka 
maanantai Ohkolan koululla 20.30–21.30 
pyörii naisten ”säbä”, jossa tarkoitus on 
pitää hauskaa ja päästä pelailemaan! Ei 
ole väliä, onko kokemusta vai ei, kunhan 
intoa ja iloista mieltä löytyy! Mukaasi tar-
vitset itsesi lisäksi vain mailan, sisäpeli-
kengät, juomapullon, iloisen mielen sekä 
mahdollisesti halutessasi myös sählyla-
sit. Tervetuloa rohkeasti meidän poruk-
kaan.  Yhteydenotot: Anna Hämäläinen 
040 5389508

Sähly Hyökännummen koululla:
1-3. lk ke klo 18-19, 4-6. lk ke klo 17-
18. Lisätietoja: Jouni Peltomäki p. 040-
5719119

Miesten sähly on ti klo 20-21.
Lisätietoja: Miro Ruotsalainen p.040-

8486803. (Tarkemmat tiedot OKAn net-
tisivuilta ja facebook – sivuilta.

”OKAn sählyvuoroille kaivattaisiin tuu-
raajia vetäjille, joten jos on kiinnostusta 
auttaa lasten liikunnan harrastamisessa 
kylällä, niin tervetuloa välillä pyörittä-
mään lasten pelejä ja toimimaan erotuo-
marina. Ota yhteyttä vaikka okan sähkö-
postiin ohkolan.oka@luukku.com”.

”Jotta lasten, nuorten ja aikuisten 
ruumiillinen kunto yllä pysyisi, kehittyisi 
ja mieli virkistyisi, OKA järjestää talkoot 

talven latureittien raivaamiseen ja Ohko-
lan koulun pururadan kunnostamiseen.

Talkoot sunnuntaina 18.10 klo 16 
alkaen. Kokoontuminen Nuorisoseuran 
talolle, jossa myös talkoiden (kestänee 
noin 2 tuntia) jälkeen tarjolla ruokaa ja 
juomaa. Lapsille keksitään myös jotain 
tekemistä/pelaamista. Ilmoittautumiset 
okan sähköpostiin ohkolan.oka@luuk-
ku.com, jotta tiedetään varautua sopi-
vin työkaluin. Radat kuntoon, jotta suksi 
luistaa ja juoksu maistaa!”

ohkoLan diakonia-ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohko-
lan Nuorisoseurantalolla ke 16.9, 21.10, 
18.11 ja 16.12 klo 12

Ohkolan Virsilauluillat  ke 23.9 klo 
18.00 Leiriniemessä, Kalarannantie 3. 
Mukana Järvenpään seurakunnan edus-
taja, sekä to 29.10 klo 18.30 Lehtimäes-
sä Hilkka ja Tapani Rautasuolla, Eerola-
Kortistotie 407.

Kauneimmat joululaulut ja myy-
jäiset Ohkolan Nuorisoseurantalolla la 
19.12. Joululaulut klo 15 ja myyjäiset 
klo 16.

Seurakunnan vapaaehtoisten järjes-
tämä rukouspiiri Hyökännummen ker-
hotalolla tiistaisin klo 18.

hyökännummen 
asukasyhdistys

Nuortenillat jatkuvat perjantaisin klo 
18-20.30 Mäntsälän seurakunnan ker-
hotalolla Tasalantie 2. Kokoontumisia on 
syksyn aikana joka perjantai (syysloma 
sovitaan ohjaajien ja nuorten kanssa 
erikseen). Illat ovat tarkoitettu 3-6 luok-
kalaisille, tarjolla on maksuton iltapala 
- pelejä - vapaata seurustelua jne. AI-
KUISIA TARVITAAN VALVOJIKSI! Varsin-
kin vanhempia, joiden nuoret osallistuvat 
iltoihin, toivotaan mukaan toimintaan. 
Yhteydenotot ja tiedustelut Kirsi Malmi 
p. 040 585 7484 tai Helena Riihola p. 
040 752 7479

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
organisoima risunkeräys ajalla 15.9.-
30.10. 1 keräyspaikka Nummelantien ja 
Ohkolantien kulmassa (merkattu kyltillä). 
VAIN RISUJA JA OKSIA , ei haravointijä-
tettä, ongelmajätettä eikä lautaa, koska 
hakeauto kerää ja hakettaa oksat paikan 
päällä. Keväällä 2016 uusi keräyspaikka, 

josta tiedotetaan erikseen. Tiedustelut 
pj. Eija Liljavirta p. 040 588 2872

kansaLaisoPiston kursseja:
Hyökännummen koululla: Kahvakuu-
la ma klo 19-20,  Kehonhallinta ja venyt-
tely ma klo 20-21, Pilates to klo 19-20, 
Bodyjooga to klo 20-21

Ohkolan koululla: Seniorijumppa to 
klo 15.15-16.

Kurssit ovat juuri alkaneet, mutta mo-
nilla niistä on vielä tilaa. Tarkempia tieto-
ja kursseista:  www.mantsalanopisto.fi, 
tai 2.8 Mäntsälän Uutisten mukana jae-
tusta kansalaisopiston ohjelmasta.

Sitten tässä on pari ilmoitusta: Tee-
mailta+ Syyskokous  ja Nuorisoseuran 
syyskokous. Niistä voisi tehdä ilmoituk-
set omiin ”laatikkoihinsa”.

teemaiLta
Hyökännummen kerhotalolla ke 30.9 klo 
18.30. Aiheena: Kuinka sytytän takan tai 
muun tulisijan oikein sekä paloturvalli-
suus. SYYSKOKOUS klo 18.00 alkaen

Tervetuloa!
Hyökännummen asukasyhdistys

ohkoLan nuorisoseura ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

26.11.2015 kLo 18.30
NS-talolla, Ohkolantie 555 Ohkola
Kahvitarjoilu alkaa klo 18
Tervetuloa! Johtokunta
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Sunnuntaina 16.8. seuratalolla pidettiin aurinkoisessa kelissä 
Vanhojen traktoreiden kokoontumisajoa peräkonttikirppiksen 
ja nuorisoseuran kahvion kera. Paikalle saapui runsas osal-
listujamäärä kylän vanhaa kalustoa, naapurikyläläisiä ja hur-
jimmat saapuivat naapurikunnista. Hienoa oli nähdä vanho-
jen koneiden kulkevan letkassa kylänraittia pitkin! Seuratalon 
pihalla pyörähti yhteensä noin 30 vanhaa vekotinta, kaksi- ja 
nelipyöräisiä.

Peräkonttikirppiksellä myyjiä oli kourallinen. Erilaiset tava-
rat, vaatteet ja muut aarteet vaihtoivat omistajaa. Myyjät oli-
vat tyytyväisiä päivään ja toivoivat jatkossakin myyntiaikaa. 
Kahviossa piti tarkkana olla niin myyjän kuin ostajankin, jotta 
yhteen- ja vähennyslaskut menivät oikein. Seuraavaan kahvi-
on myyjiksi ja makkaranpaistajiksi on jo ilmoittautunut suuri 
joukko lapsia!

Lyhyestä ilmoitusajasta huolimatta tapahtuma sai hyvän 
vastaanoton ja väkeä paikalla oli kiitettävästi. Kiitos kuuluu 

vanhojen traktoreiden kokoontumisajo

kaikille, niin kuskeille, myyjille kuin yleisöllekin. Tilausta ky-
seiselle tapahtumalle tuntui olevan. Toivottavasti näemme sa-
moissa merkeissä uudelleen ensi vuonna!

Jan Malmberg

Kiinalaisen lääketieteen juuret ylettyvät 
yli kahden tuhannen vuoden taakse. Jo 
tuolloin teoriat muodostivat kokonaisuu-
dena, jossa hoitokeinot olivat pitkälle ke-
hittyneitä. Kiinalaisen lääketieteen teo-
rioita on kehitetty ja tarkennettu kautta 
aikojen aina näihin päiviin saakka. Nyky-
ään kiinalainen lääketiede osaltaan täy-
dentää terveydenhuoltoamme.

Akupunktio on yksi perinteisen kii-
nalaisen lääketieteen hoitomenetelmä. 
Analyysin kautta ihmistä katsotaan ko-
konaisuutena.  Akupunktion päämäärä-
nä onkin saavuttaa elimistön tasapaino. 
Akupunktiohoidossa neuloja pistetään 
akupunktiopisteisiin. 

Hoidossa voidaan käyttää tarpeen 
mukaan myös muita perinteisen kiina-
laisen lääketieteen mukaisia hoitomuo-
toja, kuten esimerkiksi kuppausta. Kui-
vakuppauksessa eli alipainehieronnassa 
lasinen kuppauskuppi laitetaan valitulle 
alueelle. Kuivakuppauksessa ei valuteta 
verta.

Akupunktiohoidot soveltuvat mm. ki-
pujen ja särkyjen lievittämiseen. Hoidon 
kohteena voi olla tuki- ja liikuntaelimis-
tön kivut, kuten niska- ja hartialihasten 
kivut, nivelrikon säryt tai selkävaivat. Li-
säksi voidaan helpottaa migreeniä, pään-
särkyä, vatsan ja suoliston oireita, ast-
maa, iho-oireita, flunssaoireita sekä mui-
ta sairauksia ja vaivoja. Akupunktiohoito 
myös rentouttaa ja lievittää stressin oi-
reita. Henkilön joka on raskaana, sairas-
taa verenvuototautia, tai käyttää vereno-
hennuslääkkeitä on hyvä neuvotella hoi-
dosta ennen hoitoajan varaamista. 

kiinaLainen Lääketiede ja akuPunktio
– Päämääränä tasaPaino

Lisätietoja osoitteesta 
nccroads@ncc.fi

Kutsu
Tule tutustumaan NCC:n toimintaan Ohkolan 
kiviaines- ja kierrätystoimipisteeseen 
keskiviikkona 23.9. klo 14 – 18.

NCC:n asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa 
kysymyksiin ja kierrättämässä halukkaita 
alueella. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
SAHARINTIE
04480 HAARA JOKI
p. 010 507 6900

Olen opiskellut kiinalaista lääketiedet-
tä perinteisen kiinalaisen lääketieteen 
koulutuskeskuksessa Helsingissä. Lisäk-
si olen suorittanut opintoja China Bei-
jing International Acupuncture Training 
Center koulutuskeskuksessa Pekingissä. 

Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähi-
hoitaja ja sosionomi amk. 

Teen akupunktiohoitoja iltaisin ja vii-
konloppuisin sopimuksen mukaan.

Pauliina Johansson 044-3585525
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Kantrimusiikki Sussun saluuna raikui Öl-
jymäellä 12 kertaa kesän 2015 aikana.  
Katsojat pitivät kuulemastaan ja näke-
mästään.  Myös lehdistö kirjoitti myön-
teisesti Sussun Saluunasta. Sussun Sa-
luunan ovet suljettiin 16.8. Kesäiset sa-
depäivät haittasivat esityksiämme, tosin 
yhtään esitystä ei tarvinnut peruuttaa. 
Sade loppui esitysten alkutahteihin, mut-
ta katsojamääriin se vaikutti. Saluunassa 
kävi n. 1000 katsojaa.

Kiitokset uusille nuorille näyttelijöille 
Alma Syrjäselle, Saana Laigreenille, Essi  
ja Rasmus Tapperille sekä  Nita Laineelle, 
joka uutena näyttelijänä ja pienten las-
ten äitinä teki hienon roolin, Veeran. Kii-
tokset Jussi Hynniselle ja Jyri Pekoselle, 
jotka rooliensa ohella hoitivat äänentois-
ton kuntoon esitysten alussa. Kumarrus  
vanhoille konkareille Helena Partaselle, 
Anna Tapperille, Saila Smithille, Markku 
Aunolalle, Olli Hannulalle,  Martti Piirai-
selle,  Antti Jukkalalle ja  Ari Lehdolle.  
Erityiskiitos Emma Lehdolle, joka innos-
tuneena roolinsa ohella toisten nuorten 
kanssa hoiti väliajalla arpojen myynnin.  
Kiitokset kahvion väelle, järjestysmiehil-
le, puvustajalle ja lavastajille.  Kiitokset  
Mira Kivilälle, Eeva-Kaarina Kolsille ja 
Altti Uhleniukselle. Tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa Öljymäellä oli äänentoisto-
laitteet.  Hoitelin niitä Altin rohkaisemana 
ja joidenkin toteamana, että olen ehkä 
Suomen vanhin aloitteleva” äänimies”. 
Äänentoistokopista oli hyvä seurata näy-
telmää ja hyvältä näytti. 

Kiitos arpajaispalkintojen lahjoittajille:  
K-citymarket, S-market,  Lähimmäinen, 
Tokmanni,  Kera-Grilli, Kortiston tila,  K-
supermarket Kellokoski,  Opa-Muurikka 
Oy   ja studio 123.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60- 
vuotta, kun kesäteatteritoiminta alkoi 
Ohkolassa. Juhlanäytelmä tarvitsee in-
nostuneen tiimin vetämään kesänäytel-
mää. Tarkoitus olisi jo syksyllä päättää 
ohjaaja ja näytelmä. Tule mukaan ja 
soittele ns:n puhelimeen.

Kaikki näyttämölle haluavat miettikää 
ensi kesää, keväällä alkavat harjoitukset. 

sussun saLuunan ovet suLjettiin

muuta nuorisoseuran asiaa

Kesätyöntekijänä oli 2 vk. Aleksi Aura-
mo. Hän hoiti työnsä erinomaisesti ja 
oli kohtelias ja ahkera. Kiitos OP-Mänt-
sälälle, joka mahdollisti hänen palkkaa-
misensa.

Ennen seuraavan kylälehden ilmes-
tymistä on Nuorisoseuran syyskokous, 
jossa valitaan uusi johtokunta. Johto-
kuntaan valitaan henkilö kahdeksi vuo-
deksi ja puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi. 
Osa johtokunnan jäsenistä on aina vaih-
tovuorossa.Lupasin olla tämän vuoden 
puheenjohtajana. Nyt olisi hyvä nuorem-
pien astua ”remmiin”. Oma johtokunnan 
jäsenyyteni kyllä jatkuu ja mielelläni olen 
sitä kautta toiminnassa mukana. Asioita 
hoidetaan tänä päivänä paljon sähköi-
sesti, enkä siinä ole parhaimmillani. Sii-
vousrätti ja organisointi ovat enemmän 
minun alaani.  Rahastonhoitaja on myös 
haussa.

Nuorisoseurassa on tapahtunut muu-
toksia. Sirkus irtaantui omaksi yhdistyk-
seksi. Yhteistyön  merkeissä kaikkea hy-
vää heille.

Marraskuulle on suunnitteilla Ilkka 
Heiskasen monologi ”Leninki” seurata-
lolle. Ilkka Heiskanen on suosittu näyt-
telijä ja tuttu myös  televisiosta. Seuraa 
ilmoitustaulua ja paikallislehtiä. Lippuja 
aletaan myymään ennakkoon, kun päivä 
varmistuu.

Tervetuloa nuorisoseuraan  jäseneksi, 
toimijaksi ja toimintaan. Ideoi mitä halu-
aisit harrastaa omassa kylässä. Olisiko se 
esim. äijäjoogaa, kitaransoittoa, lasten-
teatteria, tanssia ym?

Jäsenmaksulomakkeita ei tänä 
vuonna lähetetä suoraan jäsenille, 
vaan tämä ilmoitus on jäsenlasku

Jäsenmaksu 15 e/henkilö, perhe-
maksu 35e/perhe, Tili: Mäntsälän 
osuuspankki FI31 5282 0120 0324 
69. Saaja: Ohkolan Nuorisoseura ry. 
Viesti kenttään jäsenen nimi ja syn-
tymävuosi

Tukimaksun voi suorittaa Nuo-
risoseuran tilille FI71 5282 0120 
1125 50, viestikenttään tukijoiden 
nimet

Seija-Liisa Peltoranta Ns:n pj  p.040 
7664539 ja muut johtokuntalaiset

Viimeisen näytöksen täysi katsomollinen väkeä, kuva Susan Alho

Uusjakokunta tarjoaa vuokralle vapaa-ajan käyttöön Ohkolanjoen rannalla osoitteessa Riiskiläntie 65 
sijaitsevan n. 4.000 m²:n suuruisen entisen Myllypalstan rakennuksineen. Tontilla on 2h+tupa, n. 50 m² 
käsittävä vapaa-ajan rakennus sekä pieni saunamökki. Ei mukavuuksia.  Esittely su 20.9. klo 16:00-17:00. 
Ohkolan uusjakokunta C/o Tero Rantanen, Myrynkuja 1, 04400 Järvenpää 
Puhelin 0500-868 649, tero.rantanen@kolumbus.fi

Vuokralle tarjotaan 
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”Väinölän perustamisen aikaan elettiin 
suomessa suurten historiallisten tapah-
tumien aikaa. Onnellisesti loppuunsaa-
tetun vapaussotamme johdosta vallitsi 
toivorikas mieliala. Usko parempaan tu-
levaisuuteen oli silloisesta murheellises-
ta rikkinäisyydestä huolimatta lujittunut. 
Sodan hävitysten korjaaminen, kansam-
me eheyttäminen ja uusien henkisten ja 
aineellistenkin arvojen luomisen aika oli 
alkamassa” (Seppo Laukkanen). Osuus-
toiminnalle oli otollinen hetki, Topeliuk-
sen sanoin ”Emme ole mitään itsessäm-
me, emme mitään itsestämme, mutta 
äärettömän paljon liitossa toistemme 
kanssa, yhteistyössä ja rehellisessä pyr-
kimyksessä yhteisten päämäärien hyväk-
si.” (Osuusliike Väinölän 20 v historiikki, 
1939).

maakauPPa, toriPäivät ja 
osuuskuntatoimintaa

Suomen suurruhtinaskunnassa 1800-lu-
vun loppupuolella hakemusta vastaan oli 
mahdollista maaseudulle perustaa ns. 
maakauppa. Kauppiaan piti olla luku- ja 
laskutaitoinen. Vaikka tuolloin maaseu-
dulla oltiin hyvin omavaraisia, niin jota-
kin kauppatavaraakin tarvittiin. Ohkolaan 
maakauppa saatiin v. 1878 (A. H. Ander-
sen). Kuntakokous tosin puolsi 6.4.1875 
kirkkonummelaisen E. W. Lindqvistin 
anomusta avata maakauppa Ohkolan ky-
lässä, mutta viranomaisten tilastoista ei 
löydy näiltä ajoilta mainintaa Lindqvistin 
kaupasta. 1910-luvulla toripäivät saivat 
hyvän vastaanoton. Torilla viljelijät saat-

ohkoLan vanhoja kauPPaPaikkoja

väinöLän vaiheita
toivat myydä omia tuotteitaan. Mäntsä-
län historiasta löytyy maininta, että Suo-
men Vanutehdas Oy anoi vuonna 1916 
toripäivien järjestämislupaa tehtaan alu-
eella Ohkolassa. Kunta puolsi anomusta 
sillä ehdolla, että myytäväksi asetettai-
siin ainoastaan ruoka-, talous- ja vaate-
tarvikkeita.

Osuustoimintalaki tuli Suomen suu-
riruhtinaskunnassa voimaan 1901. Oh-
kolalaiset viljelijät perustivat lokakuus-
sa 1906 osuuskunnan maidon ja munien 
myyntiä varten. Maitoa ja munia myytiin 
muutama vuosi Helsingissä Tehtaankatu 
22:ssa omassa maitokaupassa sekä Kel-
lokoskella tehtaan työväelle. 1907 kylään 
perustettiin myös viljanpuintiosuuskunta 
ja 1908 turvepehkuosuuskunta.

ohkoLan osuuskauPasta 
väinöLäksi

Kaupanpito alkoi Ohkolassa osuuskaup-
pamuotoisena Piminoffin liikekiinteistös-
sä, mutta tarkasta avaamisajankohdasta 
ei ole tietoa, noin v. 1910.

Mäntsälän kirkolla perustettiin osuus-
kunta osuuskaupan aloittamiseksi v. 
1919. Alun alkaen olivat Mäntsälän 
osuuskaupan johtoelimet sitä mieltä, et-
tä liiketoimintaa on ryhdyttävä harjoit-
tamaan leveällä rintamalla, koko pitäjän 
alueella. Alkuvaiheessa perustettiin sivu-
myymälät Sääksjärvelle, Ohkolaan, Hirvi-
haaraan ja Kaukalammille sekä myöhem-
min muihinkin kyliin. Ohkolan myymälää 
varten vuokrattiin kauppias A. Kesämaal-
ta liikehuoneisto kauppavarastoineen 

29.11.1919 ja jo vuorokauden kuluttua 
palveltiin kaupassa ostajia osuustoimin-
nallisissa merkeissä. Vastaisia tarpeita 
varten Väinölä osti v. 1920 F. Pietilän lii-
kehuoneiston (Piminoff) sekä Hemmiläs-
tä 410 m2 suuruisen tontin, joka oli välit-
tömässä yhteydessä Ohkolan myymälän 
tontin kanssa. Mäntsälän osuuskaupan 
johtoportaassa oli useita Väinö nimisiä 
henkilöitä, näin keksittiin osuuskaupalle 
lyhyt ja naseva nimi, Väinölä (v. 1934).

 Vuonna 1935 rakennettiin Ohko-
lan myymälään uusi varastorakennus ja 
1939 valmistui Ohkolan myymälälle uu-
si myymälärakennus joka seisoo paikal-
laan edelleen. Kauppias Piminoffin kau-
pan hirret osti Niilo Hannula ja rakensi 
niistä itselleen Kalliosaaren talon.

vastuunkantajia

Väinölän toiminta laajeni kaikkiin Mänt-
sälän kyliin ja myös Tuusulaan, Järven-
päähän ja Hyrylään. Tästä voisi päätel-
lä, että kaupanteko kävi helposti. Asia 
oli kuitenkin toisin, koska valtiojohtoi-
nen säännöstely ja korttijakelu kahlehti 
lähes kaikkea kaupankäyntiä. V. 1928 oli 
maataloudella katovuosi ja samaan ai-
kaan alkoi maailmanlaajuinen pulakau-
si. Vuonna 1934 pulavuosien ote hellitti 
ja myynti alkoi sujua. Väestön ostokyky 
kasvoi ja työttömyys väheni. 1939 alkoi 

Miehet bensatankilla Johan Lindroos, 
Viljo Hannula ja Paavo Kalevi (Kara-
jas) Kuva Irma Simolinin arkistosta

Kuvassa kauppias Piminoffin rakentama kaupparakennus, jossa Osuukauppa 
Väinölä toimi siihen saakka kun nykyinen rakennus valmistui 1939. Bensan ja-
kelu oli tien toisella puolella. Kuva Irma Simolinin arkistosta
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taas aikakausi joka oli sotaa ja säännös-
telyä. Valoisempiin aikoihin päästiin sit-
ten 1950-luvulla. Vaikeuksista Väinölä 
selvisi määrätietoisella työllä ja ennak-
koluulottomilla päättäjillä, joita Ohkolas-
takin löytyi monia mm. Jalmari Säijälä, 
Oiva Varjoranta, Lepo Hemmilä, Usko 
Rautasuo, Oskari Ojamo, Arvo Liljavirta, 
Einari Hannula, Reino O. Aunola, Jussi 
Vainio, Oiva Hannula ja Marjatta Saalo. 
Kun HOK osti Väinölän liiketoiminnan v. 
1984, niin siellä oli toimitusjohtajana oh-
kolalaissyntyinen Risto Mäkeläinen.

työtä ja työtovereita

Väinölä tarjosi työtä kauppiaiden lisäksi 
monille myymäläapulaisille sekä kesätöi-
tä koululaisille. Kauppiaat asuivat kaupan 
yläkerrassa, jossa oli asuinhuoneet myös 
kauppa-apulaisille. Ohkolan kaupan 
myymäläapulaisista muistetaan erityises-
ti Paavo Rahikka, joka oli Ohkolassa vuo-
desta 1939 kansakoulusta päästyään so-
taväkeen v. 1944 saakka, kauppias Paa-
vo Kalevin ollessa sodassa. Myöhemmin 
Rahikka palasi Ohkolaan kauppiaaksi. 
Riitta Lehto, joka oli jo 15-vuotiaana vah-
va, nosteli rehusäkkejä kun mies. Sitten 
Helmi, josta tuli Viljamaan Helmi. V.1961 
tuli Lieksasta ”käymään” Elma, myöhem-
min Ahtiainen, jonka työura Ohkolan Väi-
nölässä venähti 30-vuotiseksi.

eLma ja marjatta 
muisteLevat

Tapasimme Elma Ahtiaisen  ja Marjatta 
Oikarisen, jotka ilolla muistelivat työn-
täyteisiä vuosia. ”Tuotevalikoima oli kaik-
kea maan ja taivaan väliltä. Ruokaa, liha 
tuli 1/2 ja ¼ ruhoina. Apulantaa, rehuja, 
polttoöljyä, bensaa, rakennustarvikkeita 
sementtisäkeistä huopanauloihin, piikki-
lankaa, kelta- ja punamultaa, kankaita, 
astioita, lehtimyyntiä, veikkauspiste jne. 
Tilaukset, siivoukset, kassanhoito, inven-

taario jne.” Tunsimme kaikki kyläläiset ja 
tiesimme paljon asioita, mutta niistä ei 
puhuttu. Kauppa oli tärkeä ihmisten koh-
taamispaikka. Myymälävarkaudetkin tuli-
vat tutuiksi… monta juttua. Kerran yöllä 
Marjatta osoitti asiatonta vierailijaa ulla-
kon ikkunasta imurin putkella ja huusi, 
minä ammun. Vierailija lähti livohkaan.

Väinölä oli hyvä työpaikka. Viisautta 
oli myös lopettamisessa, sillä yhteiskunta 
muuttui ja autoistui. Ihmiset alkoivat kul-
kea houkutustuotteiden perässä isoihin 
marketteihin, asiakkaat  vähenivät. Pank-
ki loppui, posti loppui, työn perässä läh-
dettiin muualle. Kaikki nämä vaikuttivat 
ihmisten liikkumistarpeisiin kylästä pois.

yksityisten   
kauPPiaiden aika

Väinölän vaiheen jälkeen yksityisiä kaup-
piaita oli useita, jotka erilaisilla kokoon-

panoilla pyrkivät kyläläisiä palvelemaan. 
Ei ollut helppoa. Aika oli muuttunut, isot 
kaupat houkuttelivat edullisemmilla hin-
noilla ja runsailla valikoimilla.

tiedossa  
oLevat kauPPiaat 

1919- Mäntsälän Osuuskaupan Ohkolan 
myymälä alkoi Kesämaalla, Arvo Siren
1920-1923 Maunula, Osuuskauppa osti 
F Pietilän eli Piminoffin kiinteistön
1924-1928 Reino Lehtonen
1933-1949 Paavo ja Majlis (os. Säijälä) 
Kalevi myöhemmin Karajas
1950-1952 Paavo ja Alli Rahikka
1953-1959 Oiva Huovila
1960-1964 Mauno ja Liisa Virtanen. 
1964 - 65 Heikki ja Marjatta Kalmi
1966 Matti Heikkinen, apunaan Seppo 
Aho ja Ulla Ignatius
Väinölän myymäläauto ajoi kylän kulmil-
la, Seppo Rautama
1967-68 Ahti ja Kirsti Clever
1968-1975 Veikko ja Hilkka Mäkiaho 
1975-1989 Eino ja Marjatta Oikarinen. 
HOK lopetti sivuliikkeitä, myös Ohko-
lan1989
1981-1994 Saunarakennuksessa toimi 
parturi-kampaamo Tarja Peltonen
Yksityisten kauppiaiden aika alkaa:
1989-1991 Sigrid Kivistö osti kiinteis-
tön ja piti siinä kauppaa
1991-1992 Timo ja Eija Tapaninen, 
asiamiesposti aloitti kaupalla
1992-1997 Joken puoti, Jouko Kaup-
pinen 
1997 (n. puoli vuotta) Sisko Leino
1998-2000  Anja ja Jarmo Lahti ostivat 
kiinteistön ja  pitivät Tarmo-lähikauppaa 
perheensä kanssa.

La 25.11.2000 Ohkolan Kyläkaupan 
ovet suljettiin liian alhaisen käyttöasteen 
vuoksi. Syksyllä 2000 avautui Citymar-
ket Järvenpäässä, jonka jälkeen asiak-
kaat vähenivät. Niemen kaupan kauppa-
auto kävi kyläkaupalla ja Salmisen pa-
jalla keskiviikkoisin ja lauantaisin kevään 
2011 ajan.

Tuula Hytti osti kiinteistön 2001 ja pe-
rusti ompelimon, joka oli erikoistunut ro-
maanivaatteiden ompeluun. 2013 alkaen 
kiinteistö on ollut yksityiskotina

Lähteet: Mäntsälän Historia ll, Osuusliike 
Väinölän 20, 30, 40 ja 50 v. vuosikirjat, 
Seppo Laukkasen kirjoittama historiikki, 
Kyläsanomat 1998-2001. Keskustelui-
hin ja muisteluun on osallistunut Irma 
Simolin, Toivo Vilja, Seppo Laukkanen, 
Marjatta Oikarinen, Elma Ahtiainen, Rai-
ja Hannula, Paavo Rahikka, Pekka Tait-
to, Eija Wilkman, Anja Lahti, Seija-Liisa 
ja Lasse Peltoranta, Liisa Virtanen, Jussi 
ja Saila Salminen. Muistiin merkitsi Eija 
Hynninen.

Elma Ahtiainen ja Marjatta Oikarinen 
- iloiset asiakaspalvelijat

Väinölän kauppa 1980-luvulla, kuva Marjatta Oikarinen
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Löysin kirjastoautolta Sinikka Nopolan 
”hämäläissarjan” viidestä kirjasta koo-
tun niteen Eilan, Rampen ja Likan par-
haat (WSOY 2014). Samojen kansien 
sisällä saattaa tarkastella elämän jättä-
miä jälkiä tämän rakastettavan raadol-
lisen perheen jäseniin ja suhteisiin. Si-
nikka ja Tiina Nopolahan ovat monille 
ohkolalaisille tuttuja Öljymäen teatteris-
ta ikimuistettavan Heinähatun ja Viltti-
tossun esityksestä v. 2005.

Esipuheessaan Sinikka Nopola valai-
see hämäläismurteen ja tapakulttuurin 
taustoja. Kirjasarja on saanut alkunsa 
Helsingin Sanomien juttusarjasta, jossa 
tarkasteltiin heimoperinteiden ilmene-
mistä eri murrealueilla. Jo ensimmäisen 
kirjan nimi ”Ei tehrä tästä ny numeroo” 
v. 2003 on loistava kiteytys hämäläisen 
suhteesta yhteisöön. Onkohan meil-
läpäin vanhastaan tuttu sanonta ”mi-
tähää ihmisekkii sanois?” jotain sukua 
tälle ajattelulle?

Lukuvinkki syksyn Pimeneviin iLtoihin:
Murrekirjat eivät ole suosikkilukemis-

toani, mutta nämä ovat eri tasoa. Niiden 
sisälle on tiivistetty monisyistä ihmisluon-
teiden ja -suhteiden kuvailua. Nopola vih-
jaisee vaikeiden asioiden olevan helpom-
pia käsitellä murteen kautta kevennettyi-
nä. Henkilöhahmojen taustoista emme 
saa mitään vihiä, mutta jotenkin kirjailija 
tuntuu kurkistavan Likan peilikuvasta.

Perheen valtasuhteet ovat keskiössä 
ja valtaahan käyttää Eila-äiti. Hän on 
henkisesti läheistä sukua Niskavuoren 
Hetalle ja Hyacinth Bucketille, kun taas 
Muumi-mamma on täydellinen vasta-
kohta. Eilan pyrkiessä kiipeämään so-
siaalisesti ylemmäs Likka ei filosofian 
kandidaatin koulutuksestaan huolimat-
ta äidille riitä. Tasokas aviomies pitäisi 
saada ja loppuhuipennuksessa selviää, 
mikä riittäisi: äiti on aina nähnyt tyttä-
rensä presidentin puolisona.

Rampen henkilö taitaa olla hykerryt-
tävin ja hän kehittyy jopa mestariksi 

antamaan samalla mitalla takaisin. To-
sin Eila ei tätä taida huomata ja huo-
nosti kävisikin, sillä marttyyri-Eila on 
kaikkein pahin. Likan ja Rampen hah-
moihin on helppo samaistua, mutta ai-
van yllättäen Eilasta löytyy inhimillisiä 
piirteitä: jääkaapista löytynyt haiseva 
makkaranpätkä kädessään hän on ko-
ko aamun ihmetellyt minne tämä on 
ekologisesti oikein laitettava. Tuttua on 
myös ihmetys naistenhuoneiden hygie-
nisten käsienpesuhanojen toiminnasta: 
ei tule vettä.

Mahtaako tarina saada jatkoa? Likan 
tytär Elvira jää viimeisessä osassa ”Lik-
ka, äite ja rouva Obama” 14-vuotiaak-
si. Löytääkö Likka vielä sisäisen Eilan-
sa äidin roolissaan? Sitä odotellessa voi 
tietysti harrastaa keittiöpsykologiaa ja 
sulatella Likan kanssa kirjan päättävän 
psykologin sanoja: ”Olisipa minullakin 
tuollainen äiti.”

Eira Andersson

vegasta  kirjasto- ja 
LiikuntaväLineLainausta
Kirjastoautonkuljettaja - virkailija Marko Vistilä kertoo suunnitelmasta, 
että kirjastoautosta on mahdollista lainata erilaisia liikuntavälineitä.  Lii-
kunnanohjaaja tulee reitille 21-22.9. sekä 28-29.9. antamaan vinkkejä.

Kirjastoauto Vegan aikataulu Ohkola-Hyökännummi alueella: 
Maanantai pariton viikko: Lepola, Kivistö-Kaukastie 147 klo 15:10-
15:30, Lindfors, Keravanjärventie 170 klo  15:50-16:20, Saviahon pk, 
Tasalantie 3 klo 16:30-16:50, Tiistai parilliset viikot: Öljymäki, Oh-
kolantie 501, klo 17:40-18:30, Keskiviikko parilliset viikot: Ohkolan 
koulu, Ohkolantie 391 klo 11:10-13:00, Torstai parilliset viikot: Hyö-
kännummen koulu,  Nummelantie 9, klo 9:20-11:20, Saviahon pk,  Ta-
salantie 3 klo 11:30-11:50

vPk
NUOHOUS
Keski-Uudenmaan  pelastuslaitoksen alueella on 
nuohouksessa  1.1.2015 lähtien  voimassa so-
pimusperustainen järjestelmä seuraavissa 
kunnissa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mänt-
sälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.
Se tarkoittaa, että rakennuksen omistaja tai hal-
tija voi sopia nuohouksesta minkä tahansa nuo-
houspalveluja tuottavan yrityksen kanssa. Omis-
taja tai haltija on siis  velvollinen huolehtimaan 
siitä, että kiinteistön tulisijojen ja hormien nuo-
hous suoritetaan säädetyin välein.
Palovahingon sattuessa vakuutus ei välttämättä 
korvaa kaikkia vahinkoja, jos nuohous on lai-
minlyöty.

MUISTATHAN MYÖS
– puhdistaa lämpöpatterit ja muut käyttämättö-

minä olleet lämmönlähteet
– tarkistaa ilmalämpöpumpun pölyttömyyden ja 

toimivuuden
– tarkistaa palo- ja häkävaroittimien toimivuu-

den ja vaihtaa tarvittaessa paristot
– ottaa käyttöön  heijastimet ja heijastinliivit, 

kaivaa esille otsa- ja taskulamput
 

Kiitos
Sydämelliset kiitokset muistamisista juhla- 
päivänämme sekä suurkiitokset halausten kera 
kaikille juhlissa mukana olleille ja kaikille  
järjestelyihin ja esityksiin osallistuneille. 
Yhdessä teitte 70-vuotispippaloistamme  
ikimuistoiset!

Arja ja Asko Alanko

syksyLLä 
muistettavaa
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  martan vinkit

Diakoniapiirin kesäretki suuntautui 4.8 
Asikkalaan ja Vääksyyn. Matkaan lähti 
40 retkeläistä Hyökännummelta, Ohko-
lasta ja kirkonkylältä. Matkasimme bus-
silla Lahteen, jossa joimme ensin kahvit 
Sibeliustalon ravintolassa. Matkan koho-
kohtana oli risteily m/s Suomen Neidol-
la Lahdesta Vääksyyn. Laivamatka sujui 
mukavasti lämpimässä ja aurinkoisessa 
säässä. Vääksyn kanavarannassa mu-
kaamme liittyi paikallisopas Riitta Tuo-
minen, jonka hyvästä opastuksesta ja 
mukavista jutuista saimme nauttia koko 
retken ajan. Ensin tutustuttiin kanava-
rannan puistoon ja siellä olevaan men-
neille sukupolville omistettuun vaikeitten 
aikojen muistomerkkiin. Sieltä siirryimme 
Päijännetalon kalastus- ja luontokeskuk-
seen. Siellä opas kertoi monia tarinoita 
Rapalan uistintehtaan historiasta. Ruo-
kailemassa kävimme hotelli Tallukassa, 
josta matka jatkui Asikkalan miljoonan 
tiilen kirkkoon. Siellä kanttorimme Tapani 
soitti pari virttä, ja se oli oppaan mukaan 
ensimmäinen kerta, kun retkeläiset soit-
tavat kirkon urkuja. Vielä oli ohjelmassa 
kierros Vääksyssä ja ostosmahdollisuus 
Vääksyn Myllyssä ja Lauran kaupassa. 

kesäretki vääksyyn
Teksti ja kuva: Raija Hannula

Lauran kaupan tavarapaljoutta ei voi ku-
vailla, se on itse nähtävä. Viimeksi vierai-
limme Viipurilaisen kotileipomon kahvila-
myymälässä jossa nautimme hyvät pul-
lakahvit ja saimme ostaa tuliaisia kotiin-

kin. Sitten jo lähdettiinkin kotimatkalle. 
Retkeläiset ovat olleet kovasti tyytyväisiä 
matkaan, joten suuret kiitokset kaikille 
retken järjestelyihin osallistuneille. Oli 
mukava ja virkistävä reissu.

Piirakan pyöräyttäminen kahvipöytään ei vaadi paljon tai-
toa tai vie välttämättä aikaa. Makua voi vaihdella erilaisin 
maustein ja marjoin. Kalliiksikaan se ei tule nyt omena- ja 
puolukka-aikaan. Nämä reilunkokoisten ja helppotekoisten 
piirakoiden ohjeet ovat vuodelta 1988. Maistellaan! 

PuoLukkamuroPiirakka
Taikina: Täyte:
1 muna  3-4 dl sokeroituja puolukoita 
2 dl sokeria (n. 350 g)
3½ dl maitoa Päälle:
5 dl vehnäjauhoja 100 g voita tai margariinia
1 dl hiivaleipäjauhoja 2 dl sokeria
3 tl leivinjauhetta 1½ tl vanilliinisokeria
50 g voita sulatettuna 2 dl vehnäjauhoja

1. Sekoita kulhossa muna ja sokeri. Lisä maito ja jauhot, 
joihin olet yhdistänyt leivinjauheen. Sekoita taikinaan lo-
puksi hieman jäähtynyt voi. Kaada taikina leivinpaperille 
uunipannuun ja ripottele pinnalle sokeroidut puolukat.

omenaa ja PuoLukkaa Leivonnaisiin
2. Sekoita huoneenlämpöinen voi, sokeri, vanilliinisokeri 
ja jauhot murumaiseksi taikinaksi ja ripottele muruseos 
sormin puolukoiden päälle. Kypsennä ensin 175 asteessa 
15 minuuttia ja sitten vielä 150 asteessa n. 30 minuuttia.

omenainen PikaPiirakka
Taikina: Päälle:
4½ dl piimää 3-4 omenaa viipaleina
3 dl sokeria 2 rkl kaneli-sokeriseosta
7½ dl vehnäjauhoja
2 tl soodaa
2 tl vanilliinisokeria
2 tl kanelia
75 g voita tai margariinia sulatettuna
 
1. Sekoita sokeri piimään. Lisää keskenään sekoitetut kui-
vat aineet ja lopuksi rasva. Kaada taikina leivinpaperil-
le pellille ja lado sen pintaan omenaviipaleet. Ripottele 
pintaan kaneli-sokeriseos. Kypsennä 175 asteessa n. 40 
minuuttia.
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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

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

NIITTYKULMAN
RATSUTILA
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Sinikka ja Vesa. Kuva: Riitta Vanha-Perttula

Miltä eläkepäivät ovat maistuneet?
Sinikka on jo tottunut vapaaeläjän rooliin. Viime vuoden loka-
kuusta lähtien on ollut aikaa kotipuuhiin, lastenlasten hoitoon 
sekä seurakunnan eri aktiviteetteihin.  Päivät eivät ole käyneet 
pitkiksi. Vesa vielä harjoittelee eläkkeellä olemista, joka päiväl-
le on löytynyt puuhaa omakotitalon askareista kitaran soittoon. 

Miten ja milloin ajatus opettajaksi ryhtymisestä syntyi?
Ylioppilaaksi tulon jälkeen v. 1973 Sinikka mietti vuoden ennen 
opintoja Kajaanin Opettajainkoulutuslaitoksessa. Sijaisuus ko-
tipaikkakunnalla Ikaalisissa kirvoitti Sinikkaa pedagogian alal-
le. Vesa aloitti opinnot Kajaanissa heti ylioppilaaksi tulon jäl-
keen v. 1973. Vuosi kuluikin iloisessa opiskelijaelämässä  en-
nen kuin Sinikka saapui näyttämölle. Vesaa siivitti opettajaäidin 
esimerkki ja tuolloin voimassa olleet mieskiintiöt opetusalalle.

Mistä opettajauranne alkoi ja mitä kautta 
päädyitte lopulta Hyökännummen koululle?
Olimme v. 1977-79 Keski-Ruotsissa Lindesbergin kunnassa 
suomalaisten siirtolaislasten opettajina. Opetus oli siis suo-
meksi, mutta ruotsalaisen koulun yhteydessä. Vuosi Ruotsista 
paluun jälkeen kului Somerolla luokanopettajina, mutta v. 1980 
Mäntsälän Kaanaan 2-opettajaisella koululla oli opettajien virat 
auki ja meidät valittiin vakinaisiin virkoihin Mäntsälään. Pyhältä 
maalta muutimme Ohkolan kouluun, jossa oli v. 1986 opettajan 
virat molemmille. Ohkola oli tuolloin sekä Hyökännummen että 
Ohkolan  lasten opinahjo. Koulussa oli tuolloin neljä opettajaa 
ja oppilaita 75. Ohkolan koulu alkoi paisua 1990-luvulla Hyö-
kännummen asuinalueen kehittymisen myötä.

Pitkällisen venkoilun jälkeen v. 2003 valmistui Hyökännum-
men koulu ja Vesa siirtyi sinne rehtori/luokanopettajan työhön. 
Sinikan virka siirtyi v. 2009 Hyökännummelle.

Millaisia muistoja ensimmäisiltä 
opettajavuosilta on jäänyt mieleen?
Ruotsin vuodet olivat melko avartavia. Pitää muistaa, että Suo-
messa peruskoulu oli aivan alkumetreillä. Ruotsissa peruskou-
lulla oli jo pitemmät juuret. Työ siirtolaislasten keskuudessa 
oli meille tuolloin lapsettomana pariskuntana muutakin kuin 
pelkkää opetustyötä. Kävimme lasten kanssa leirikoulussa, tätä 
toimintaa ei Suomessa tuolloin vielä laajalti tunnettu. Asuimme 
vuokralla vanhustentalossa (!) ja elävänä muistona on oppilail-
le järjestämämme disco omassa yksiössämme. Osa porukkaa 
oli pienellä parvekkeellakin, mutta hyvin Kiss soi! Ruotsissa ei 
annettu alakoulussa ollenkaan todistusta, vaan opettajat ker-
toivat lukuvuoden päätteeksi vanhemmille oppilaan koulun-
käynnistä. Kokeet olivat myös tuntematon käsite, joten tiivis 
yhteistyö kotien kanssa oli tarpeen. Kävimme kotivierailulla jo-
kaisen oppilaan kotona. Mitenkähän onnistuisi tänään?

Ulkomaan komennuksilla olette olleet useampaankin ottee-
seen. Missä kaikkialla olette käyneet ja millaisia kokemuksia 
ne ovat olleet?

sinikka ja vesa eLäkkeeLLe
Tämän kesän mustikkasatoa on säilötty erityisen 
ahkerasti ainakin Kotolassa. Elokuusta on tehnyt 
erityisen se, että molemmat opettajat ovat pääs-
seet nyt metsään ihan päiväsaikaan. Kylän opetta-
japariskunta Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen ja Vesa 
Lehmonen ovat nyt molemmat jääneet eläkkeelle. 
Kylälehti halusi haastatella vuodesta 1986  asti oh-
kolalaisia opettaneita Sinikkaa ja Vesaa.

Vuonna 1992 meidät valittiin Moskovan Suomalaisen Perus-
koulun rehtori-pariskunnaksi. Olimme virkavapaalla Ohkolasta 
kolme vuotta. Venäjä oli noihin aikoihin tuore valtio, vain puoli 
vuotta sitten oli ollut vielä Neuvostoliitto. Koulu toimi ulko-
ministeriön sateenvarjon alla, joten elämä sinänsä oli kolmen 
lapsenkin kanssa turvattua ja jossakin mielessä etuoikeutettu-
akin. Koulu oli eräänlainen suomalaisuuden linnake Moskovan 
miljoonakaupungin keskellä. Koulu oli hyvin keskeisessä ase-
massa suomalaisille lapsille, leirikoulussa käytiin koko koulun 
voimin pari kertaa vuodessa. Lapsemme viihtyivät hyvin Mos-
kovassa ja heille jäi noilta vuosilta ystäviä, joiden kanssa ollaan 
yhteydessä tänäkin päivänä.

Toinen kerta Venäjälle oli v. 2006-08. Työ oli hyvin saman-
laista, mutta kaupunki oli tällä kertaa Pietari. Koulunkäyntiä 
leimasi, kuten Moskovassakin, kiinteä yhteys oppilaiden ja 
opettajien välillä. Kävimme pari kertaa vuodessa leirikoululla 
ja koko koulu oli hyvin kiinteä kokonaisuus. Erona suomalai-
seen kouluun ehkä voi mainita vartijoiden läsnäolon koulussa. 
He tosin enimmäkseen tekivät kaikkia pikkuhommia ja olivat 
välituntivalvojina opettajien apuna.

Mitkä ovat olleet suurimpia muutoksia 
koulunpidossa uranne aikana?
Monesti sanotaan, että oppilaat ovat niin mahdottomasti muut-
tuneet. Meidän molempien mielestä ei asia ole aivan näin. Kyl-
lä lapsilla on se sama perustarve tulla hyväksytyksi ja toimia 
kavereiden kanssa kuin ennenkin. Käytöstavatkaan eivät ole 
sanottavasti muuttuneet, kyllä lippalakin saa katseen voimalla 
vielä tänäkin päivänä pois alakoululaisen päästä. Lapset pää-
sääntöisesti ymmärtävät yhtä hyvin kuin ennenkin yhdessäole-
misen peruskuviot. Opetusmenetelmiä tulee ja menee, opetus-
suunnitelmia uusitaan tietyin väliajoin. Tietokone ja tietoverk-
ko uudistavat koulua, mutta kuitenkin kaikkein tärkein, aina-
kin alakoulussa, on luottavainen suhtautuminen oppilaiden ja 
opettajien välillä. Opettajat käyttävät nykyisin enemmän aikaa 
kodin ja koulun väliseen tiedottamiseen, nämä Wilma-työläiset 
saavat usein koulun jälkeen kirjoitella suu supussa komment-
teja päivän töistä. Voimia työhön!

Haastattelijana Heli Kamila
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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  



Niittykulmanratsutila on aloittanut toimintansa 
vuonna 2010, jolloin lähinnä tarjottiin yksityishe-
vosille täyshoitopalveluita Kellokosken tuntumas-
sa. Sittemmin talli muutti Ullamäentielle, jossa 
oli vain tuntitoimintaa. Vuoden 2015 alusta toi-
mitilat siirtyivät Ohkolaan Pietarinojantielle, jossa 
tarjotaan ratsastustunteja eri ikäisille ja tasoisille 
ratsastajille. Myös aikuisratsastajille vuokrataan 
”omaa” hevosta torstaisin ja perjantaisin sopimuk-
sen mukaan.

Tallilla yritetään järjestää kilpailuharjoituksia 
oppilaille, jotta sitten vieraisiin paikkoihin tutustu-
minen kilpailujen muodossa olisi helpompaa. Näi-
tä harjoituksia on lähinnä es´teiden muodossa 2 
- 3 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään erilaisia 
teemamaastoja ja kursseja sekä kesäisin päivä-
ratsastusleirejä.

Tallilla asustaa yhteensä 20 hevosta tai ponia. 
Kaikille löytyy varmasti sopiva ratsu alkeista vaa-
tiviinkin esteisiin.

Taija  Anttila  puh. 050 421 0934

niittykuLman 
ratsutiLa

Kesä on edennyt lopuilleen ja saanut vii-
mein riistapeltomme kasvuston virkeään 
kasvuun. Keväällä kylvöolosuhteet eivät 
olleet parhaat mahdolliset. Savinen maa 
oli ehtinyt kovettua aikaisemmin tehdyn 
kynnön jäljiltä. Maa ei tahtonut millään 
muokkautua kevyellä ”veteraani” kalus-
tollani. Onneksi Rautasuon Markku en-
nätti hätiin omilta kiireiltään ja tiukim-
matkin kohdat pellosta saatiin jotakuin-
kin äestettyä. Eräkerhon lapset kylvivät 
todella innokkaasti siemenet maahan 
sopivan epätasaisesti. Kasvien itämisel-
le tärkeä kosteus oli kuitenkin ehtinyt 
pellosta haihtua useana päivänä tehdyn 
muokkauksen seurauksena. Tämän pel-
lon kohdalla sateinen kesä oli siis pelas-
tus kasvien kasvamisen kannalta. 

Kävellessäni pellon halki, kasvustosta 
esiin nousee niin ohraa, vehnää, kauraa, 
hernettä ja auringonkukan taimia. Myö-
hemmin pellon alareunaan kylvetty re-
hukaalikin, (kiitos Kari Tapperin ja Seppo 

kuuLumisia eräkerhon riistaPeLLoLta

Lepolan), on jo kovassa kasvussa. Loput 
kasvilajit jäivät itseltä tunnistamatta, lie-
nenkö nukkunut juuri sillä biologian tun-
nilla, millä ne on opetettu. 

Riista-eläimistä pellolla on jo nähty fa-
saaneja, rusakoita ja kyyhkysiä. Peurat-
kin kulkevat omaa reittiään aivan pellon 
viertä ja ehkäpä rehukaalin kasvaessa 
kynnys loikata ojan toiselle puolelle ma-
taloituu. Aion laittaa riistakameran pellol-
le niin nähdään mitä eläimiä pellolla liik-

Ohkolan Metsästysseura ja Eräkerho 
ottavat vastaan omenoita. Viemme 
omenat peurojen ja kauriiden ruo-
kintapaikoille eri puolille kylää. Ke-
räyspaikka on Ohkolan VPK:n  tallin 
pihassa, jossa olevaan peräkärryyn 
ne voi käydä kippaamassa. Keräysai-
ka on syys-lokakuu. Vähän tummu-
neetkin omenat maistuvat eläimille 
oikein hyvin.

kuu pimeällä, ainakin supikoiran ja ketun 
olen nähty pellolla aikaisempina vuosina.

Haluan kiittää kaikkia reippaita kyl-
vötalkoisiin osallistuneita lapsia. Kiitos 
myös vanhemmille ja etenkin Rantasen 
Tapsalle, joka tekee hyvää työtä ja ohjaa 
lapsia hyvän harrastuksen pariin.

Kesäterveisin Eero Westermark

Eräkerhon ja riistan puolesta esitän läm-
pimät kiitokset Eero! Tapio Rantanen

Lehtimäen metsäkirkossa kanttoripariskunta Tapani ja Hilkka Rautasuo, ”kirk-
koherra ja rouva” Lasse ja Seija-Liisa Peltoranta, seurakuntalaisina herrasväki 
Pirkko ja Sven-Olof Westerlund sekä kuvan ottanut Aino Ruotsalainen.

omenoita 
riista- 
eLäimiLLe

Nyt metsä kirkkoni olla saa...


