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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.

sähLy – suosituin  
urheiLuLaji ohkoLassa
Viimeisten vuosien aikana on Ohkolassa kasvanut sählyn pelaaminen todella suosituksi lasten, nuorten ja aikuis-
ten keskuudessa. OKAn vuoroilla on syksyn ja talven aikana pelannut  noin 120 pelaajaa, lasten sählyjen ollessa 
suosituimpia. Lisäksi koulun salissa pelaa ainakin 2-3 miesten porukkaa viikoittain. Ohkolassa pelaaminen on ehkä 
enemmän sählyä kuin salibandyä pienen liikuntasalin vuoksi, mutta parhaimmillaan peli onkin sitten todella nopeaa 
ja taitavaa. Laji on helppo aloittaa, kun juoksemisen jokainen taitaa ja yksinkertainen peli on kaunista ja yleensä 
hyvin tehokastakin. Saliin rakennettu kaukalo on parantanut kaikkien peliä, liikuntavälineiden säilyttäminen salin 
päädyssä varastotilan puutteen vuoksi ja salin heikohko siivoaminen on haitannut pelistä nauttimista. 

Valitettavasti Hyökännummella laji ei ole samalla lailla ottanut tuulta purjeisiin. Ainoastaan miesten vuoro on pyö-
rinyt vuodesta toiseen, lasten ryhmät ovat kärsineet niin pelaajien kuin vetäjienkin puutteesta. Nyt ollaan siinä 
pisteessä, että lasten ryhmät ovat loppumassa tähän kevääseen, kun pelaajia ei ole enää ollut tarpeeksi pelaami-
seen. Mutta toivomme vielä kuitenkin että syksyllä saataisiin uusia naamoja mukaan lajin pariin Hyökännummel-
lakin. Kaikki pelaajat, toimijat ja ideat esim. peliryhmistä ovat tervetulleita vaikka heti näkyviin OKAn sähköpostiin 
ohkolan.oka@luukku.com.

Lauantaina 20.2 pelattiin neljä peliä Mäntsälän NMKY:n joukkueita vastaan ikäluokissa 2007-2010. Sanotaan että 
pelit on suola, mutta varmaan myös sokeri ja kaikki muutkin mausteet, niin innostunutta ja hyvää meininkiä näh-
tiin Mäntsälässä kaikissa peleissä. Ohkolassa kavereitten kanssa keskenään pelaaminen opettaa pelaamaan peliä 
ja kehittää pelisilmää.  Omatoimisesti voi parantaa mailatekniikkaansa pihalla lämimällä ja kasvattaa juoksukuntoa 
harrastamalla liikuntaa monipuolisesti. Hyvä joukkuepeli ja taitavat yksilösuoritukset toivat peleistä tuliaisiksi kaksi 
niukkaa tappiota, tasapelin ja yhden murskavoiton. OKA tunnetaankin jo nykyään hyvin lähikuntien ja kaupunki-
en salibandyseuroissa vaikeana vastustajana, joka nimenomaan uskaltaa ja osaa pelata peliä joukkueena hyvällä 
yhteishengellä. 

Vuosien aikana on ollut hienoa huomata kuinka pelaamisesta on voinut saada paljon hyötyä ja iloa aikaan. Hikoilun 
lisäksi sosiaalisten taitojen kasvaminen ja paljon naurua ja onnistumisen iloa on jäänyt käteen jokaiselle mukana 
olleelle. Moni on oppinut nauramaan paremmin itselleenkin tehdessään virheitä ja sietämään toisten hyväntahtoista 
kuittailua. Jokainenhan meistä mokaa, ennemmin tai myöhemmin! 

Pekka Peltoranta
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Kylämaisemaan on ilmestynyt isoja kai-
vinkoneita. Rakenteilla on yhdysvesijoh-
to, joka yhdistää valmistuttuaan Tuusu-
lanseudun Veden verkoston Mäntsälän 
kirkonkylän verkostoon. 1. vaihe Hirvi-
haarasta Ohkolaan on rakennettu jo ai-
emmin. Nyt 2. vaiheessa rakentuu väli 
Ohkolan Nuorisoseurantalolta (Vähäky-
röntie) Taruman alueelle (Lapinalhontie).

Uusi siirtovesijohto liitetään vanhaan 
Ohkolan linjaan neljästä kohtaa. Tämä 
tulee parantamaan vesihuollon toiminta-
varmuutta taajama-alueilla sekä erityi-
sesti Ohkolan alueella, kun vesihuollolla 
on useampi liittymäkohta, nykyinen yh-
den putken systeemi on haavoittuvainen.

Vesihuollon linjaus on suunniteltu yh-
dessä maanomistajien kanssa niin, että 

Vesihuoltolinjan 
rakentamista Ohkolassa

se palvelee mahdollisimman hyvin ole-
massa olevaa asutusta sekä veden että 
viemäröinnin osalta.

Liitostyöt aiheuttavat Ohkolan alueel-
la vesikatkoja 1-2 kertaa rakennustyön 
aikana, ja suunnitelluista katkoista tie-
dotetaan asiakkaita ajoissa. Peltoraken-
tamisen osalta työt tehdään ennen tou-
kotöitä.

Linjan rakennuttaa Mäntsälän Vesi Oy, 
joka on Nivos Oy:n tytäryhtiö. Nivos-kon-
serniin kuuluu Mäntsälän Veden lisäksi 
myös energiayhtiö Mäntsälän Sähkö Oy.

Vesihuoltolinjan urakoi maansiirtolii-
ke Erkki Heikkilä Oy. Linjan rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä voi olla yh-
teydessä Teuvo Peltoseen, teuvo.pelto-
nen@nivos.fi

muutoksia 
jäte-

Pisteissä
Entinen Kiertokapulan hoitama pien-
metallin ja lasinkeräys loppui vuo-
denvaihteessa. Uusi toimija on Rin-
ki-ekopalveluverkosto. Osoitteesta 
www.rinkiin.fi/kotitalouksille  tai soit-
tamalla 0800-133888 saat lisätietoa 
uusista kierrätyskuvioista. Käytän-
nössä Ohkolan koulun jätepisteeseen 
voi jatkossa viedä vain keräyspape-
ria. Kellokosken K-kaupalla on laaja 
keräyspiste, kuten myös Mäntsälän 
paloasemalla, jossa uutena pisteenä 
myös muovinkeräys. Seuraavassa ky-
lälehdessä asiasta laajemmin.

Postipalvelut Kellokosken asiamiespostis-
sa loppuivat 22.1, kun Rituliina sulki ovensa.  
Alueemme lähiposti on nyt Järvenpään 
posti osoitteessa Sibeliuksenkatu 18-22, 
04400 Järvenpää.

Posti jakoi asiasta tiedotteen koteihin, 
jossa kerrotaan Postin palvelupistever-
kostosta laajemmin. www.posti.fi/postit 
sivustolta löytyy lisätietoa. 

Jos ja Kun asiointimatkasi postiin on 
yli 5 km, voit tilata haja-asutusalueella 
postista noudettaville lähetyksille mak-
suttoman kotiinkuljetuspalvelun. Tilausta 
tehtäessä tarvitset saapumisilmoitukses-
ta löytyvän lähetystunnuksen. Lähetys-

Posti ”Parantaa” PaLveLuita

Rituliinan toiminta päättyi 22.1. Posti-
toiminta siirtyi Järvenpään postiin.

”Koulujen ylijäämäruoan myynti laajeni 
Mäntsälässä muutamasta kokeilukou-
lusta niin, että 7.1.2016 lähtien ruokaa 
myydään myös Ohkolan koululla klo 
11.30-12. Vihreässä lapussa ruokalan 
ovessa (alakoulu, leikkipihan puoleinen 
ovi) lukee ”Tervetuloa ruokailemaan” jos 
ruokaa on jäänyt yli. Jos ruoka on loppu, 
ovessa on punainen lappu ”Valitettavasti 
ruoka on loppunut”. Käteistä rahaa kou-
luilla ei käsitellä, vaan ruokaliput (á 2€) 

yLijäämäruokaa ohkoLan kouLuLLa
on käytävä ostamassa etukäteen 5 kpl:n 
nipuissa. kunnantalon Vinkki-pisteestä. 
Ruokaa ei myydä koulujen loma-aikoina 
eikä sitä myydä mukaan.” Näin uutisoi 
Mäntsälän Uutiset-lehti vuoden alkupäi-
vinä. 

Koulun keittäjä Kirsi Nyrhinen kertoo, 
että joka päivä muutama annos ruokaa 
jää yli. Suuria määriä ruokaa ei jää, kos-
ka koululaiset syövät hyvin ja kun ruoka 
valmistetaan koulun keittiössä, niin keit-

täjä tietää kokemuksesta ruuan mene-
kin. Käytännön järjestelyjen vuoksi keit-
täjä toivoo, että ruokailijat saapuisivat 
heti klo 11.30.

Toivottavaa on, että tämä ruokailu-
mahdollisuus otettaisiin käyttöön, kos-
ka muutoin ylijäämäruoka menee ros-
kiin. Kokeilu jatkuu kevääseen saakka ja 
kertyneiden kokemuksien kautta homma 
jatkuu tai kokeilu päättyy.

kohtaisen palvelun voit tilata numerosta 
0200 71000 ma-pe klo 8-18.

Käytännössä tämä muutos hankaloit-
taa monen postiasiointia. Kun Ohkolan 
Keravanjärveltä lähtee hakemaan posti-
pakettia, niin matkaa kertyy edestakaisin 
lähes 50 km. Toisaalta kotiinkuljetuspal-
veluissa on merkittävää hitautta käytän-
nössä, koska Ohkolaan päiväposti tulee 
Mäntsälän suunnasta. Paketin tulo kotiin 
on kestänyt jopa 9 vrk.

Postin toive on, että Kellokoskelta löy-
tyisi uusi yhteistyökumppani asiamies-
postia hoitamaan.

Myös Mäntsälässä on postitoiminta 
muuttunut. Posti lakkautettiin 15.2 ja 
asiamiesposti toimii nyt K-citymarketis-
sa. Pakettiautomaatti Mäntsälässä löytyy 
S-Marketista.
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Ohkolan lasten Eräkerho kokoontui 
31.01.2016 hirvivajalle, tarkoitukse-
naan tutustua ajokoirien avulla tapah-
tuvaan rusakkojahtiin. Innokas jouk-
ko lapsia ja vanhempia ilmaantui so-
vittuun aikaan paikalle. Jahtitapahtu-
maa oli pohjustettu pyytämällä paikal-
le muutamia suomenajokoiria ja pas-
simiehiä. Tarkoitus oli myös tutustua 
saaliin käsittelyä, aina paistiksi saakka. 
Toiveissa oli siis saada rusakko eräk-
si. Vetäjä oli lisäksi valmistanut ennak-
koon rusakkopaistia kerholaisten mais-
teltavaksi.

Kävi kuitenkin niin kuin metsästyk-
sessä usein käy, etteivät koirat löytäneet 
ainoatakaan rusakkoa maastoista. Yöllä 
jäätynyt, läpimärkä lumi muodostui koi-
rille liian vaativaksi. Karkea keli verotti 
liikkumista ja jäiselle lumipinnalle ei juu-
ri hajuja rusakosta jäänyt. Koirat kyllä 
tekivät parhaansa, kuten ne aina teke-
vät – olosuhteet vain muodostuivat yli-
voimaiseksi. Kerholaiset seurasivat koiri-

 eräkerho rusakkojahdissa
Teksti Tapio Rantanen  Kuva Mikko Härkönen

en työskentelyä koiratutkien välityksellä. 
Hämmästyttävän hyvin nykylapset luke-
vat älypuhelimen välittämää informaatio-
ta koiran toiminnasta.

Muuten kerhopäivä oli mainio, vaik-
ka ”perslähtö” ja intohimoinen suome-
najokoiran ajohaukku jäi odottamaan 
parempia olosuhteita. Kolmen tun-
nin yrittämisen jälkeen kokoonnuttiin 

hirvivajalle tulille, eväiden syöntiin ja 
makkaran paistoon. Maisteltiin valmista 
rusakkopaistia, jota joku taisi innostua 
kehumaankin. Kerrattiin siinä rusakko-
jahtiin kuuluvia asioita, kuten ”paluu-
perä”, tehokas ampumaetäisyys jne. 

Seuraavaksi Eräkerho kokoontuu 
Eräpassi 1:n suorittamisen ja laser-am-
munnan perusteisiin tutustuen. 

Ohkolan Metsästysseuran ja Nuorisoseu-
ran sekä Kaarenkylän Metsästysseuran 
keväällä 2015 aloittamat Lasten Eräker-
hot ovat luoneet yhteyden valtakunnalli-
seen Eräkummi-projektiin. 

Ohkolalainen yritys Elämän Sepät Ky 
ja Tapio Rantanen on tehnyt vapaaeh-
toistyöhön perustuvan yhteistyösopimuk-
sen Metsähallituksen kanssa Eräkummi-
koulutuksen lanseeraamiseksi koko Suo-
meen. Rantanen on nimitetty ”Eräneuvo-
jaksi”. 

Hanke on aloitettu Metsähallituksen 
toimesta v. 2015, joten uudesta ja mer-
kittävästä asiasta on kysymys. Elämän 
Sepät Ky tuottaa myös osana projektia 
oppaan vuoden mittaisen eräkerhon jär-
jestämiseksi. 

Metsähallituksen Eräkummi-projekti 
on tuottanut erinomaista materiaalia eri-
koisesti koulujen käyttöön. Materiaalit so-
pivat myös mainiosti kaikkiin hankkeisiin, 
joiden tarkoitus tutustuttaa lapsia ja nuo-
ria Suomen mahtavaan luontoon. Mate-
riaali on kaikkien vapaasti käytettävissä.  

Eräkummi-hanke toteutetaan yhteis-
työssä alan keskeisten järjestöjen kans-
sa Suomessa. Mainittakoon Suomen 
Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestön 

”anna LaPseLLe erä”

(SVK:n) ”Kalakummi”-hanke, joka on jo 
varsin mainiossa asemassa Suomessa. 
Kalakummeja löytyykin jo monelta pak-
kakunnalta. 

Ohkolan ja Kaarenkylän Lasten Erä-
kerhot sopivat mainiosti Metsähallituk-
sen masinoimaan hankkeeseen, täyden-
täen sitä alle kouluikäisiin lapsiin. 

mikä ihmeen eräkummi?
Eräkummit kiertävät kutsusta kouluis-
sa pitämässä oppitunteja eränkäynnin 
aiheista, voivat järjestää eräleirejä, olla 
mukana erilaisissa tempauksissa tai tee-
mapäivissä. Myös Ohkolan ja Kaarenky-
län vuoden mittaiset eräkerhot sopivat 
mainiosti eräkummin tehtäväkenttään. 

Toiminnan päämääränä on, että lapset 
ja nuoret rohkaistuvat ja oppisivat liikku-
maan luonnossa, oppivat kunnioittamaan 
ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät 
kestävän metsästyksen ja kalastuksen 
periaatteet.

Hankkeen tarkoitus on siis levittää oi-
keata tietoa perinteisestä suomalaisesta 
eräkulttuurista. Perinteinen suomalainen 
eräkulttuuri on kansainvälisestikin arvioi-
den hyvin korkeatasoista.

Tapio Rantanen ❘ eräneuvoja ❘ 040-7672942 ❘ tapio.rantanen@hotmail.com

sinustako eräkummi? 
Eräkummi on innokas ja vastuullinen 
metsästyksen ja/tai kalastuksen harras-
taja, joka haluaa vapaaehtoistyönä joh-
dattaa lapsia ja nuoria eränkäynnin sa-
loihin. 

Eräkummiksi voi ryhtyä kuka tahansa, 
innokas ja vastuullinen metsästyksen ja/
tai kalastuksen harrastaja. 

Eräkummitoiminta on vapaaehtois-
työtä. Se ei välttämättä vie aikaasi kuin 
muutaman tunnin vuodessa. 

Lisätietoja eräkummina toimimises-
ta saa allekirjoittaneelta tai osoitteesta 
www.eräkummit.fi tai Facebook/eräkum-
mit. 
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura 

Ohkolan Nuorisoseura järjestää EA1-
kurssin seurojentalolla 12. – 13.3.2016. 
Vetäjänä ETK-kouluttaja Nina Allonen. 
Osallistumismaksu 50 e/hlö sisältäen ea-
kortin. Kurssi on kaksipäiväinen. Ilmoit-
tautumiset Nina Alloselle 9.3.2016 men-
nessä, n.allonen@gmail.com tai puh. 040-
700 1377. Ilmoittautumisen yhteydessä 
tarkempi info kurssin aikataulusta.

Ohkolan Eräkerho starttaa jälleen 
uusin kuvioin huhtikuussa 2016. Kerho ko-
koontuu noin kerran kuukaudessa ajalla 
huhtikuu 2016 - maaliskuu 2017. Tarkem-
pi ajankohta ilmoitetaan aina tekstiviestillä 
hyvissä ajoin ennen kerhopäivää. Kerhon 
tavoitteena on käydä metsästäjän vuo-
si läpi erinäisin leikkisin toiminnoin ja ta-
pahtumin. Vetäjänä toimii eräkummi Tapio 
Rantanen ja järjestönä mukana Ohkolan 
Metsästysseura ja Ohkolan Nuorisoseu-
ra. Kerhomaksu 20e/vuosi. 4-7 -vuotiaille 
oma ryhmä ja 7-11 oma. Maksimissaan 15 
lasta/kerho ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Nina Allo-
nen n.allonen@gmail.com / 040-7001377

ohkoLan martat
Ohkolan Marttojen toimintaa keväällä ja 
kesällä 2016: maaliskuun ja huhtikuun 
kokoontumisessa askartelua risuista, 
pääsiäiskoristelua / huovutusta. Touko-
kuussa siivoustalkoot Seurojentalolla + 
nyyttärit. Heinäkuu ja elokuu: hunajati-
lalla käynti / retki Naantaliin. Tarkemmat 
tiedot löytyvät Mäntsälän uutisten keski-
viikon seurapalstalta.

Uudet jäsenet tervetulleita mukaan!   
ohkolan.martat@hotmail.fi

ohkoLan oka
Hiihtokisat la 5.3. Ohkolan VPK-talolla 
klo 10. Hiihtotapa perinteinen, ilmoittau-
tuminen paikan päällä. Säävaraus. Muu-
tokset ja lisätietoja tapahtumista OKA:n 
facebook- ja nettisivuilla.

sirkus sirius 
Kevätnäytökset ovat viikolla 19. Nuo-
risosirkuksen näytökset pe 13.5 klo 19 ja 
su 15.5 klo 13 ja 16. Pikkusirkuksen näy-
tökset la 14.5 klo 11, 14 ja 17. Teltta pys-

yhteisiä asioita
Kylälehtitoimikunta ja kylätoimikunta kokoontuivat pohtimaan yhteisiä asioita tammikuun lopussa VPK:n talolle. Kerrattiin 
vuoden 2015 tapahtumia, joki-ilta, köydenvetokilpailu, kotisivut / Facebook, Ohkolan koulun remonttiasiat sekä elävän 
adventtikalenterin onnistuminen. Käytiin läpi seurojen kuulumiset ja muutokset vastuissa. Päätettiin, että jatkossa kylä-
toimikunta kantaa vastuun kylälehdestä ja kylälehtiarkistosta.

Päätettiin, että yhdessä Hyökännummen ja Arolan kanssa tehdään vuosikalenteri Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lavuodeksi. Perustettiin työryhmä, joka ideoi juhlavuoden tapahtumia ja ottaa vastaan ideoita. Työryhmään kuuluu Elina 
Vuori, Seija-Liisa Peltoranta, Eija Hynninen ja Tero Rantanen. Edustajat Hyökännummelta ja Arolasta liittyvät ryhmään myös.

Kylän kotisivut löytyvät osoitteesta www.ohkola.fi. Facebook jakaa ajankohtaisia asioita  www.facebook.com/ohkolan-
kyla ja www.facebook.com/hyokannummi

Nämä Facebook sivut ovat yhteisösivuja, jolloin vain ylläpitäjät voivat päivittää sivuja. Kuka tahansa voi sivuille kir-
joittaa.  Kirjoitukset tulevat sivun vasemmassa reunassa olevaan sivupalkkiin. Ylläpitäjät nostavat sieltä juttuja sitten 
etusivulle paremmin näkymään. Eli kirjoitelkaa ja jakakaa yhteisesti mielenkiintoisia tiedotettavia asioita, ideoita ym.

Maaliskuun virkistyspäivässä Ohkolan Nuorisoseuran talolla on 
sydän-teema. Mukana on Mäntsälän Sydänyhdistyksen väkeä.

Klo 10.30-12 tehdään  verensokeri- kolestroli- ja verenpai-
nemittauksia klo 10.30 alkaen.  Mittaustulokset ovat suuntaa-
antavia, jos olet syönyt aamupalan. Jotta mittausten tulos olisi 
täysin oikea pitäisi olla syömättä 12 tuntia.  Mittaustuloksista 
saat henkilökohtaista neuvontaa. Tule paikalle hyvissä ajoin.

Päivä jatkuu normaaliin tapaan klo 12 yhteisellä hetkellä ja 
ruokailulla. Ohjelmaosuudessa sydänystävällisestä ruokailus-
ta puheenvuoro ravintoterapeutti Anne Kihlman-Kitinojalla. Lii-
kuntahetki. Lopuksi arpajaiset ja kahvi.

Ruokailu ja mittaukset ovat osallistujille maksuttomia. Mänt-
sälän sydänyhdistys tarjoaa päivän Jaakko Tapperin muistora-
haston varoista.Kerrothan tästä mahdollisuudesta myös ystä-
väpiirissäsi.

Lämpimästi tervetuloa! 

Virkistyspäivässä  
ke 16.3.2016 Sydän-teema

Okan ja Ajon lasketteluretki 
HIMOKSELLE 

La 12.3.2016. Lähtö klo 7.40 Arolan koululta, klo 7.50 Hyö-
kännummen koululta ja klo 8.00 Ohkolan koululta. Takaisin 
lähdetään klo 18.00 eli Ohkolassa ollaan n. klo 20.30. Bussikul-
jetus on Okan ja Ajon jäsenille maksuton, muilta 15 e/ henkilö.

Hissiliput (koko päivä) ryhmähinnalla: aikuiset 34 e ja 
lapset (7-11v) 20,50 e, alle 7v kypäräpäät vanhemman 
mukana ilmaiseksi. Himoksella on hiihtolatuja n. 20 km, 
joten myös hiihtämään pääsee (huom! säävaraus).

Ilmoittautumiset Jyrki Aroselle, aronen.jyrki@gmail.
com.  Mukaan mahtuu 60 nopeinta. Alle 12 vuotias tar-
vitsee aikuisen valvojan matkaan. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä ilmoitetaan seuraavat tiedot: Lähtijöiden nimet, onko 
Okan tai Ajon jäsen, tarvittavat hissiliput (maksetaan linja-
autossa tasarahalla), tarvittavat vuokravälineet + pituus, 
paino, kengänkoko (maksetaan suoraan vuokraamoon)

Tervetuloa mukaan!

tytetään sen viikon ma Nuorisoseuranta-
lon pihalle, viikon aikana on harjoitukset 
ja kenraalit teltassa. Teltan pystytykseen 
ja purkuun ja muihin talkoohommiin 
(mm. lipunmyynti, kahvio, leipominen, 
liikenteenohjaus) tarvitaan paljon autta-
via käsiä. Jos mahdollista, varaa jo nyt 
kalenteriin aikaa sirkukselle!

Raittiajot järjestetään lauantaina 
21.5. Lähtö klo 13 Öljymäen kesäteatte-
rilta josta ajetaan Hyökännummen kou-
lulle. Perinteisesti on ajettu yksipyöräisil-
lä, mutta tänä vuonna toivotaan mukaan 
mahdollisimman paljon osallistujia, joten 
väline kuin väline käy! Tule mukaan vaik-
ka puujaloilla! Myös matkan varrelta voi 
tulla mukaan.

ohkoLan diakonia- 
ja Lähetystoimikunta

Eläkeläisten virkistyspäivät Nuoriso-
seurantalolla ke 16.3 ja ke 20.4 klo 12

Kinkerit to 31.3 klo 18.30 Seija-Liisa 
ja Lasse Peltorannalla, Ohkolantie 359

Virsilauluilta to 28.4 klo 18.30 Ulpu 
Leinolla, Aittomäentie 96
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Tammikuun aikana uljas seuratalomme 
sai taas kulttuurista täytettä hirsiensä 
sisään, kun tulevan kesän näytelmän 
tiimoilta nähtiin ensimmäiset kokoontu-
miset. Jo muutamana aiempana vuon-
na on hyväksi alkusysäykseksi näytel-
mäprojekteille koettu improvisaation ja 
yleisemmänkin teatteritaiteen saloihin 
perehdyttävät ”improviikonloput”. Tänä 
vuonna näitä harjoitteita mestaroi oh-
jaaja Kalle Tahkolahti. 

Tällaisessa jo talvella potkaistavassa 
alkusysäyksessä on useitakin hyviä puo-
lia. 

Pro Primo

Ohjaaja saa pitkän hyvän tuntuman käy-
tettävissä olevaan näyttelijämateriaaliin. 
Lisäksi ohjaaja saa pitkän kypsyttelyajan 
roolijaon ja lopullisen toteutuksen väliin.

ukkosenjumaLan Pojan ensiPotkaisut
Teksti ja kuva: Aatu Johansson

Pro secundo

Näyttelijät saavat lystinpidon lisäksi ai-
mo annoksen oppia ja kokemusta alan 
ammattilaiselta ynnä tietysti toisiltaan.

Pro tertio

Työryhmän yhteenhitsautumisen saralla 
luodaan ensimmäiset saumat juuri näis-
sä tapahtumissa. Varsinainen harjoittelu 
on helppoa aloittaa, kun työryhmäläiset 
ovat saaneet munata (sanan ehdotto-
masti positiivisimmassa merkityksessä) 
itsensä luvan kanssa, jollei suorastaan 
kehoitettuna, leikkimielisessä improhar-
joitteessa.

Osanotto tämänvuotisiin improihin 
näytti vähintäänkin hyvältä. Uutta ver-
ta on Ohkola taas onnistunut haalimaan 
teatterin riveihin ja tietysti mukana on 

myös jo monet ensi- illat Ohkolan eri 
näyttämöillä nähneitä konkareita. 

Ensimmäinen läpiluku ja roolien ja-
ko pidettiin seuratalon kahvilassa ja heti 
sai teksti tuulta purjeisiinsa. Lukuhetkel-
lä kööristä puuttui vielä yksi näyttelijä, 
mutta tätä kirjoittaessa on viimeinenkin 
kolo tilkitty sillä saralla ja työ päässyt 
käyntiin täydellä höyryllä. 

Ensimmäisessä tuotantopalaverissa 
visioitiin jo näyttämökuvaa ja rekvisiit-
taa tulevan kesän tarpeiksi.

Paitsi näyttämön, myös Öljymäen 
muun miljöön on määrä kokea kasvojen 
kohotusta kevään aikana. Kaikki mahdol-
linen tullaan rakentamaan ja kunnosta-
maan talkoovoimin, joten nais- ja mies-
työvoimaa tullaan kaipaamaan kylämme 
kulttuurikehtoon taas runsain määrin.

Olkoon salamointi runsasta tulevana 
kesänä!

Näyttelijöitä ensi kertaa painolämpimien plarien ääressä.

Hyökännummen asukasyhdistys: hyokannummi@gmail.
com, www.ohkola.fi , www.facebook.com/hyokannummi, pj 
Eija Liljavirta 040 588 2872, siht. Kirsi Lindgren 

Ohkolan kylätoimikunta www.ohkola.fi, www.facebook.
com/ohkolankyla, pj. Eija Hynninen, eija.hynninen@ms-
oynet.com p. 050-5939683, siht. Asko Alanko 

Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta 
pj. Pia Huovinen, pia.huovinen@grano.fi, siht. Pia Keijonen

Hyökäpartio pj. Antti Tikkanen, siht. Elisa Lindgren

Ohkolan diakonia- ja lähetystoimikunta 
pj. Eeva Patronen 050 372 2259, siht. Raija Hannula

Ohkolan koulun vanhempain toimikunta 
pj. Aki Mäenpää, aki.maenpaa@aerial.fi 

Ohkolan Martat ohkolan.martat@hotmail.com, 
pj. Sirkka Valkonen, siht. Ritva Tervonen
Ohkolan Metsästysseura, pj. Seppo Lepola, 
seppo.lepola@pp.inet.fi, sihteeri Jouni Allonen
Ohkolan Nuorisoseura www.ohkolannuorisoseura.fi, 
www.facebook.com/Ohkolan-Nuorisoseura, pj. Niina Civil, 
siht. Aatu Johansson, seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi  
Ohkolan Oka www.mantsalanurheilijat.fi/kylaseurat/oka, 
www.facebook.com/OhkolanOka, 
ohkolan.oka@luukku.com pj. Pekka Peltoranta, 
pekka.peltoranta@pkpartners.fi p 040 580 5496.
Ohkolan VPK pj. Jorma Friman 040 582 9246, 
siht. Arja Alanko
Sirkus Sirius www.sirkussirius.fi, sirkus@sirkussirius.fi, 
pj. Jukka Juntti, siht. Niina Civil

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2016
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osaatko sinä auttaa?

ohkoLan kouLun siistijä 
sinikka aLakankaan 

muisteLoita työuraLtaan

Sinikka Alakangas rehtori Hanna  
Oresmaan kanssa Sinikan viimeisenä 
työpäivänä. Kuva: Taija Eerola

Meillä Suomessa on alhainen prosent-
ti elvytyksen aloittamisessa maallikoi-
den keskuudessa. Sairaalan ulkopuo-
lisia äkkikuolemia tapahtuu paljon, 
erityisesti ennalta odottamattomissa 
ja tutuissa paikoissa kuten kotona tai 
harrastusten parissa. Maallikkoelvytyk-
sen riittävän aikainen aloitus on erit-
täin merkittävää potilaan selviytymi-
sen kannalta. Esimerkiksi Saksassa on 
panostettu maallikoiden elvytystaitoi-
hin systemaattisilla koulutuksilla. Näi-
den hyödystä on jo nyt tutkittua näyt-
töä. Osaatko sinä auttaa jos lähim-
mäisesi menee yllättäen elottomaksi? 
Pystytkö erottamaan tajuttoman elot-
tomasta? Jos saavut kolaripaikalle, 

tiedätkö miten toimia? Yritätkö saada 
höyryävän auton virrattomaksi vai aut-
taa ihmistä auton sisällä? Vai kenties 
tehdä molempia?  Jos lapsesi kurkkuun 
tarttuu vierasesine, osaatko toimia?

Lähes jokainen tietää ja osaa soit-
taa yleiseen hätänumeroon 112, mut-
ta ne minuutit ammattiavun saapu-
miseen on joskus pelottavan pitkiä. 
Joskus minuutti tuntuu tunnilta. Tällä 
ajalla haluaisit varmasti tehdä kaikkesi, 
jotta lapsesi selviytyy, naapurisi osoit-
taisi virkoamisen merkkejä tai kolariin 
joutunut ihminen selviää tilanteesta. 
Sinä itse voit päättää. Opettelemal-
la ja ylläpitämällä taitojasi. Ensiapu-
kursseja järjestetään nykyään paljon 

eri paikkakunnilla. On pitkää ja lyhyttä 
kurssia sekä räätälöityjä kursseja koh-
deryhmän mukaan. Nykyään joillakin 
ammattialoilla ja järjestystoiminnassa 
voimassaoleva ensiapukortti on pakol-
linenkin.

Nyt jatkossa kursseja voidaan to-
teuttaa myös omalla kylällä. Näissä 
kouluttajana toimii allekirjoittanut ja 
ETK-pätevyys eli ensiavun- ja terve-
ystiedon kouluttajapätevyys on tullut 
nyt aiempien sairaanhoito- ja terve-
ystiedon tutkintojen joukkoon. Pystyn 
tuottamaan ja kouluttamaan SPR:n hy-
väksymiä ensiapukursseja sekä kirjoit-
tamaan näistä todistukset. 

Nina Allonen

Tammikuun lopulla koitti vuosikymme-
niin koulun pitkäaikaisimman työntekijän 
viimeinen työpäivä. Työvuosia ennät-
ti Ohkolan koulussa kertyä 26. Sinikka 
aloitti koulun keittiöapulaisena perheen 
asuessa Keravanjärven rannalla ja poi-
ka Tonikin kävi 6. luokan Ohkolan kou-
lussa nykyisen keittäjän, Kirsi Nyrhisen, 
kanssa samassa luokassa Vesa Lehmo-
sen opettaessa.

Helge Luukon jäätyä eläkkeelle siirtyi 
Sinikka myös siivoojan toimen hoitajak-
si. Työtavat ovat noista ajoista suuresti 
muuttuneet. Aikoinaan koululla oli mm. 
perunankuorimiskone, jota Sinikkakin 
käytti. Kone oli kellarissa. Siellä oli myös 
ns. sosiaalitila eli kylmässä kellarissa 
vaihdettiin työvaatteet yhdessä keittäjä 
Ritva Koskisen kanssa.

Sinikka kertoi, ettei työuran aikana 
ole sattunut tapaturmia kaatumisia lu-
kuun ottamatta.

Lasten kanssa Sinikka on mielellään 
jutellut aina ja hänen mielestään lap-
sissa ei näinä vuosina ole tapahtunut 
suurempia muutoksia. Hieman ovat 
nykylapset villimpiä ja tavaroita on vii-
meisten 5-10 vuoden aikana unohtunut 
moniin paikkoihin entistä enemmän. Op-
pilaiden vanhemmista osa on pysähty-
nyt Sinikan kanssa juttelemaan koululla 
käydessään. Hyvillä mielin Sinikka jätti 

Ohkolan koulun, koska lapset ovat aina 
suhtautuneet häneen kivasti ja työkave-
rit ovat olleet mukavia.

Lähitulevaisuuden toiveita Sinikal-
la on, että ilmat lämpiäisivät, jotta hän 
voisi miehensä kanssa viettää enemmän 
aikaa mökillä Lopella. Puoliso on jo eläk-
keellä ja tarkoitus on myös tehdä matka 
jonnekin lämpimään paikkaan.

Ohkolan kouluväki kiittää Sinikkaa hy-
västä työpanoksesta.

Ohkolan Diakoniapiiri lahjoitti tele-
vision Mäntsälän Terveyskeskuksen 
vuodeosastolle. Kuvassa osaston-
hoitaja Auli Sorsa ja diakoniapiirin 
puheenjohtaja Eeva Patronen tv:n 
luovutustilaisuudessa.

Kiitos
Suuret kiitokset  
muistamisesta Ohkolan  
koulun henkilökunnalle,  
oppilaille sekä 
vanhempaintoimikunnalle 
jäädessäni eläkkeelle!’

Terveisin  
Sinikka siivooja 

Teksti: Sirpa Matero
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Hyökännummen koulun kenttää hoitaa 
vanhempain toimikunta ja Mäntsälän 
kunta yhdessä. Tällä kaudella aloitettiin 
ennen vuodenvaihdetta, viikkoja ennen 
kunnan omien kenttien avausta. Kunta 
toimitti säiliöautolla muutamaan ker-
taan runsaasti vettä, jotta saatiin mah-
dollisimman hyvä alku jäänmuodostuk-
selle.

Kentän toiminnan ehdoton perusta 
on vapaaehtoistoiminta, koulun oppi-
laiden vanhemmista koostuva noin 10 
hengen ”jää-äijien” porukka, joka huo-

hyökännummen kaukaLo ja jääkenttä
Teksti: Markku Kaarkoski, Hyökännummen Vtk

lehtii ylläpitojäädyttämisestä ja tarvit-
taessa myös lumen poistosta. Jäädytys 
tapahtuu letkulla. Suuren lumimäärän 
poistamisen hoitaa kunnan traktorinkul-
jettaja varsinkin aamuisin, ennen kuin 
koululaiset saapuvat luistelemaan.

Toinen tärkeä vapaaehtoisjoukko on 
jokaisella luokalla oleva yhteishenkilö, 
joka kutsuu luokan vanhempia autta-
maan avaamaan koppeja, katsomaan 
koppien kunnon, tarvittaessa avaamaan 
huolto-oven, josta saa työkaluja lumen 
poistoon. Tämä toiminta on luokalla 

Hyökännummen asukasyhdistys järjes-
tää nuorteniltoja Hyökännumen kerhota-
lolla perjantai-iltaisin klo 18-20.30 väli-
senä aikana. Illat on kohdennettu tällä 
hetkellä 4-6 luokkalaisiin. Osallistujaikää 
on jouduttu rajoittamaan, koska illat ovat 
tosi suosittuja ja valvojaresurssit ovat ol-
leet rajalliset. Illoissa on nuoria yleensä 
kolmenkymmenen molemmin puolin.

Ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, as-
kartelua, musiikin kuuntelua ja pele-
jä. Ideoita illanviettoihin toivotaan sekä 
nuorilta itseltään että aikuisilta. Asukas-
yhdistys tarjoaa pientä iltapalaa. Kunta 
avustaa iltojen kustannuksissa ja seura-
kunta tarjoaa tilat.

Omat syötävät ja juotavat eivät ole 
sallittuja. Ne jätetään naulakkoon ja syö-

hyökännummen nuorteniLLat  
kaiPaa aikuisia

dään ja juodaan kotona tai kotimatkalla. 
Illoissa opetellaan pitämään huolta yh-
teisestä omaisuudesta ja sen siisteydes-
tä. Ollaan yhdessä tasa-arvoisesti ja ka-
vereita arvostaen.

Iltoja vetävät vuoroviikoin Helena Rii-
hola, Kirsi Malmi ja Maisa Skyttä. Heidän 

Hyökännummi on saanut uuden risunke-
räyspaikan linja-autotallien viereen Oh-
kolantien varteen. Kunta on tasoittanut 
maalleen hyvä tasaisen alueen, joka on 
reunustettu osin aidalla, ettei suuri kerä-
yskasa leviä liian laajalle alueelle. Autolla 
ja peräkärryllä on hyvä ajaa aitauksen 
viereen tyhjentämään kuormaa. Uuden 
paikan myötä risunkeräys ei sotke taaja-
man yleisilmettä keräyksen aikana.

Risunkeräys suoritetaan perinteisesti 
keväällä, maalis - huhtikuussa ja syk-
syllä, syys - lokakuussa. Tarkemmas-
ta ajankohdasta ilmoitetaan Mäntsä-
län Uutisten seurapalstalla. Mikäli kevät 
etenee edellisten keväiden tapaan, on 
keräysajankohta maaliskuun puolesta 

välistä huhtikuun puoleen väliin. Myös 
aitaukseen tulee ilmoitus, kun keräys 
on käynnissä.

Paikalle saa tuoda VAIN RISUJA, jot-
ka hakeauto hakee suoraan haketukseen. 
Keräyspaikalle EI SAA TUODA lautoja, 
puita, haravointijätettä eikä mitään kaa-

viikko kerrallaan maanantaista sunnun-
taihin. Kopit ovat auki arkisin 16 - 21 ja 
la - su 10 - 20. Tähän vapaaehtoistoi-
mintaan tarvitaan runsaasti apua oppi-
laiden vanhemmilta.

Tulevan syksyn aikana on tarkoitus 
huoltaa kenttää ja kaukaloa, esim. ta-
soittaa ja laittaa kaukalo vaateriin. Mui-
takin suunnitelmia on kentästä tulevaa 
uutta luistelukautta varten, katsotaan 
kuinka monta asiaa pystytään Hyökän-
nummella toteuttamaan yhdessä koulun 
oppilaiden vanhempien kanssa. 

topaikka tavaraa. Väärät materiaalit eivät 
lähde auton mukaan ja jäävät rumen-
tamaan harmiksemme metsän reunaa. 
Noudatetaan yhdessä keräyksen sääntö-
jä. Pidetään Hyökännummi siistinä.

Hyökännumen asukasyhdisty ry

lisäkseen on saatu muutamia vapaaeh-
toisi osallistumaan kerran tai kahdesti 
syys ja kevät kaudella heidän lisäkseen. 
Ideaali tilanne iltojen valvonnassa on, 
että aikuisia on kolme. Kaksi aikuista 
osallistuu tekemiseen ja yksi valmistaa 
iltapalaa. Kiinnostaisiko sinua osallistua 
nuorten iltaan. Yksi ilta keväällä ja yksi 
ilta syksyllä oman alueen nuorten hyväk-
si. Ota yhteyttä asukasyhdistykseen säh-
köpostiosoitteella hyokannummi@gmail.
com. Sovitaan sinulle oma vuoro.

Koulujen lomien aikaan ei iltoja pide-
tä. Kevään viimeinen ilta on huhtikuun 
lopussa. Tule mukaan sinäkin mukaan 
reippaaseen vapaaehtoisporukkaan.

Hyökännummen asukasyhdistys ry

uusi risunkeräysPaikka
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Talven kelien ollessa tänä vuonna hyvin 
vaihtelevat ja monipuoliset on Ohkolan 
koulun jääkenttien hoitamisessa ollut 
oma puuhansa. Neljän viikon kovien pak-
kasten aikana saatiin jäätä paksunnet-
tua hyvin, mutta kovilla pakkasilla tup-
pasivat letkut, suutin ja palopostin sulku 
jäätymään niin, että muuten noin tunnin 
hommaan sai aikaa palamaan tuplaten-
kin.  Kaukalon ja luistelukentän putsaa-
miseen on tuonut lisähaasteita kelien 
vaihtelut. Onneksi isommat ja painavim-
mat lumikuormat on Halmeen Juhan toi-
mesta hoidettu pois traktorilla heti kun 
on ollut tarpeen. Jääkenttien hoitamises-
ta kiitos vastuuviikkojen vetäjille: Roo-
pe Perttilä, Jan Malmberg, Marko Korho-
nen, Hannu Tapanila, Mohamed Amham-
di, koulun vanhempaintoimikunta, Jyrki 
Aronen, Riitta Nordgren ja Arttu Kami-
la sekä jäädyttäjille: Janne Eerola, Jani 

hieno LuisteLutaLvi ohkoLassa

Ohkolan koulun kenttä on ollut hyvässä luistelukunnossa usean viikon ajan. 
Reipasotteisesti on talkoorinki toiminut ja luistelijat nauttineet hyvistä olosuh-
teista

Kun suomalaislapset laskiaisen aikaan 
kaivavat pulkat esiin, laittavat sveitsiläis-
serkut karnevaaliasun päälle, nappaavat 
mukaan värikästä paperisilppua heiteltä-
väksi ja lähtevät katsomaan kulkuetta. 
Karnevaali, Fasnacht, on joulun ohella 
Sveitsin suurin juhla. Sitä vietetään ko-
ko Sveitsissä ja siihen osallistuvat lähes 
kaikki kansanosat. Luzern Wilhelm Tellin 
maisemissa aloittaa ns. viidennen vuo-
denajan. Sitä seuraavat muut katoliset 
kantonit ja sitten reformoitu Basel, itse-
päisesti viikkoa muiden jälkeen. 

Karnevaalilla on huima historia: 
Baselin karnevaali juontaa juurensa roo-
malaisajoilta eivätkä muut jää siitä juu-
ri jälkeen. Joka alueella on omat perin-
teensä. Luzernilaisilla venetsialaisnaami-
oita ja kaupungin maustekilta, Baselis-
sa piccolot ja marssirummut, karnevaali 
joka kestää tasan 72 tuntia; Aargaussa 
naamiotanssit kolmena torstaina ennen 
varsinaista tapahtumaa ja Zürichissä 
Böög, tuhkakeskiviikkona palava nukke, 
jonka pään tipahtamisesta ennustetaan 
tulevan kesän sää. Sen lisäksi tulevat 
paikkakuntien omat erikoisuudet, joita 
vaalitaan mustasukkaisesti. Zeiningenin 
kylä, kotimme vuodesta 2003, on kol-
men kantonin rajalla. Valinnanvaraa siis 
riittää.

Kylällä on n. 2300 asukasta - ja 
33 seuraa ja yhdistystä. Yksi niistä on 
karnevaaliseura, Gülleschränzer Zeinigä 

käkikeLLomaan karnevaaLi
Kirjoittaja on Ohkolasta kotoisin oleva Tuija Schmid, os. Alanko,  

jonka rakkaus ja uteliaisuus veivät asumaan ja olemaan keskelle Eurooppaa. 

(Zeiningenin lannanloiskijat). Aktiiviset 
jäsenet ovat orkesterissa, jossa ei tarvit-
se osata soittaa – riittää että innostuu, 
hommaa soittimen ja saa siitä jonkinlai-
sen äänen. Mieluiten kovan. Valmistautu-
minen alkaa edellisenä syksynä, muuten 
tulee tosissaan kiire! Paljon tarvitaan: 
aihe, siihen sopivat puvut, kulkuevau-
nu, sen rakentaminen ja vetotraktorin 
hommaaminen, naamiaistanssien orga-
nisointi… tässä tulevat mukaan passiivi-

set jäsenet, jotka yhdessä aktiivien kans-
sa ompelevat, tekevät naamiot (puku ja 
naamio saattavat maksaa 400 -600 €), 
organisoivat ja tekevät sitä mikä on tar-
peen. Porukkaan pääsisi suomityttökin 
mukaan, mutta pieni poika ei taitaisi ty-
kätä siitä että äitiä ei näkyisi pitkän ai-
kaa kuin kääntymässä kotona. Yksi seura 
riittää minulle, olen aktiivinen 150-vuoti-
aassa kyläorkesterissa ja siihen sisältyy 
paljon muutakin kuin soittamista. 

Siispä me nautimme karnevaalis-
ta katselijoina – paitsi milloin teatteri-
seura tarvitsee vapaaehtoisia karnevaali-
karonkkaan avuksi. Naamiaispuku päälle 
ja tarjoilemaan, teatteri- ja muissa esi-
tyksissä on aina ruoka- ja juomatarjoilu, 
olut ja viini mukaan lukien… Illan lopussa 
jaloissa tuntuu juokseminen ja poskissa 
nauraminen. 

Karnevaalin kohokohtia on mo-
nia. Liestal kahdenkymmenen kilometrin 
päässä on kuuluisa tulikulkueestaan, jos-
sa tulessa olevia halkoluutia ja kokkoja 
kuljetetaan kärryillä vanhan kaupungin 
läpi. Keskiaikainen kaupunki Basel vähän 
kauempana sammuttaa kaupungin kaikki 
valot kello 4 yöllä kun karnevaali alkaa. 
Möhlinillä - lähin kylä kolmen kilometrin 
päässä - on seudun suurin kulkue, se  
kestää melkein neljä tuntia. 

Karnevaalijuttu laajemmin www.oh-
kola.fi/kylalehti, ja www.facebook.com/
ohkolankyla.

Salminen, Tuomas Hannula, Olli Pahka-
mäki, Kalle Hietanen, Miro Ruotsalainen, 
Jari Alho ja Jyrki Aronen. Ja tietysti kiitos 

myös kaikille muillekin, jotka ovat liippa-
rin tai kolan varressa hikoilleet luistelun 
ohessa paremman jään puolesta! 

Eskimo ja lumiukko” kotiovella, karne-
vaaleihin lähdössä.
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Puttosen sisarukset Maija ja Siiri aloit-
tivat kaupanpidon vuokratiloissa Ke-
sämaan kiinteistössä 1951, kun Lin-
tulat muuttivat Järvenpäähän. He pi-
tivät kauppaa tässä paikassa vuoteen 
1959. Koko ajan oli suunnitteilla omat, 
käytännöllisemmät kauppatilat. Oma 
kaupparakennus valmistui v. 1959 
osoitteeseen Ohkolantie 419, kun he 
onnistuivat ostamaan tontin Elina Si-
nisalolta.

Elmeri Tuomisen muistiinpanoissa 
lukee: ”Kesäkuussa aloin kauppias Sii-
ri Puttosen myymälärakennuksen työt. 

Puttosen kauPPa

Kuvateksti: 
Kuvateksti: Kuvateksti: 

Tämä työ oli kokonaan minun johdossa-
ni, aineiston hankinnat myöskin. Myy-
mälän avaus oli 5 p:nä marraskuuta.”

Maantien puolella oli parkkipaikka, 
sisäänkäynti kauppaan ja isot näyteik-
kunat. Talon edessä oikean puoleinen 
ovi oli käynti varastoon. Talon takapuo-
lella oli puutarha ja käynti asuinhuo-
neisiin. Kaupan tila oli avara ja tuottei-
ta pääsi itse valitsemaan ja keräämään 
ostoskoriin. Se oli modernia, koska oli 
totuttu siihen, että tiskiltä pyydettiin 
tuotteet kauppiaalta. Myymäläapulai-
sena kaupassa toimi Marja Koponen.

Puttosen sisarukset olivat uskonnolli-
sia ja hartaita. He olivat alusta asti mu-
kana Ohkolan diakoniatoiminnassa. Koko 
kaupanpidon ajan Puttosen keittiön pöy-
tään rakentui sunnuntai-aamuisin alttari 
ja siellä pidettiin pyhäkoulua. Silloin ei 
paljon muuta kerhotoimintaa lapsille ol-
lut.

Vanhempi sisaruksista, Maija, kuoli yl-
lättäen v. 1969. Siiri piti yksin kauppaa 
jonkin aikaa, mutta päätyi sitten kaupan 
myyntiin syksyllä v.1974. Kesästä 1975 
saakka Puttosen kaupparakennus on ol-
lut yksityiskotina.

Pulpettikattoinen Puttosen kauppa oli käytännöllinen ja tilava kaupparakennus. Kiinteistössä toimi K-kauppa vuosina 
1959-1974.

Pyhäkoululaiset retkellä, takarivissä Maija (vas) ja Siiri (3. vasemmalta). Kuin-
ka monta pyhäkoululaista tunnistat?

Ote Puttosen K-kaupan tilikirjasta
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Taimo Tapper muistelee miten Eerola-
Kortistotien tienpito on muuttunut vuo-
sikymmenten aikana.

1940-luvulla tie oli kapea hevoskärry-
polku. Leveimmillään se oli kolmen met-
rin levyinen. Väylällä oli isojakin kiviä. 
Joka paikassa ei kaksi hevosta mahtu-
nut ohittamaan kohdattaessa, vaan piti 
jäädä penkalle odottamaan. Lapiolla kai-
vetut ojat johtivat isoimmat märkyydet 
pois. Autoja ei tienvarsiasukkailla ollut – 
eikä niillä olisi mitenkään pystynyt kul-
kemaankaan. Asumuksia ei ollut kuin Jo-
hansson, Toivonen, Stenbacka, Kortisto, 
Riihikallio, Kumpunen, Männistö, Eerola. 
Koivula, Tuulensuu ja Luttu. Polkua pitkin 
lapset kulkivat kouluun kävellen ja suksil-
la, maitotonkat vietiin ison tien varteen 
maitokopille hevosilla.

50-luvulla tietä alettiin parantamaan 
talkootyönä, tällöin Kuivurin ja Eerolan 
(tien numero 205-230) väli puuttui vie-
lä kokonaan. 1953 ajettiin hevosilla so-
raa tienvarressa olevista hiekkakuopis-
ta Leppäalhon alapuolelta ja Männistön 
metsästä (nykyinen Koiralampi). Tämän 
jälkeen pääsi tien kulkemaan jo autolla 
ja tukkeja ajettiin hevosilla. Taimo muis-
telee, kun sisarensa Irjan ja Ossin häät 
oli Kortistossa loppiaisena 1953: - Oli 
paljon lunta, traktorin (Eerolan munkteri 
ja Kortiston harmaa pikkuferkku) vetä-

kärryPoLusta käyväksi kuLkutieksi
millä kyntöauroila rikottiin lumipintaa ja 
lapiolla lapioitiin tieura auki. Kaksi päivää 
tehtiin isolla porukalla töitä. Jo samana 
keväänä Viljamaan Eemeli teki hevosella 
vedettävän lumiauran.

1955 Taimo osti Alhon tilan, kaupan 
ehtona oli, että tie pitää tehdä. Käytän-
nössä Taimon työtä oli tien teko Kortis-
tosta kotitilalle (1km).Apuna hänellä oli 
Lepo Vesalainen, jolla oli kuorma-auto ja 
kuormuri traktorin perässä.

Vuonna 1957 kunta mittasi tienvarsi-
asukkaille omat tienpätkät metrimääräi-
sesti, jotka jokaisen piti hoitaa, tuolloin 
tieosakkaita oli 18. Tästä järjestelmästä 
tuli naapureille suuria riitoja, koska toi-
set hoitivat – toiset eivät. Tämä järjestel-
mä ei toiminut ja v. 1958 alettiin puuha-
ta tiehoitokuntaa, joka sitten 1959 alkoi 
toimia.

1957 maaliskuussa Taimo osti ensim-
mäisen traktorivetoisen lumilingon, joka 
oli tehty Hollolassa Tennilän pajalla. Täs-
tä lähtien tie on ollut aina kuljettavassa 
kunnossa – kesät talvet.

Tie yhdistettiin 1960 luvun alussa yh-
tenäiseksi. Eerola-Kortistotie nimi tuli 
vasta 1990 luvulla. Posti alettiin jaka-
maan tienvarteen 70-luvun alussa pol-
kupyörällä. Autojako tuli 1985. 2000-lu-
vun alussa osakkaiden maksujärjestelmä 
siirtyi tietokonepohjaan. 

Tiehoitokunnan toimesta on tienpito 
mennyt pikkuhiljaa parempaan suun-
taan. Periaatteella jokainen vuorollaan, 
eli tiehoitokunta valitaan aina nelivuotis-
kaudeksi. Vuosien varrella on paljon teh-
ty talkoilla. Rahaa on tullut tiekunnalle 
myös tien antamisesta rallikilpailujen jär-
jestämiseen, 1970-luvulta alkaen meije-
riautot hakivat maidon tiloilta ja meije-
rit maksoivat aurausavustusta. Kun tien 
kunto parani, kunta alkoi maksaa yksi-
tyistieavustusta. Nykyisin tietä hoidetaan 
pääosin osuuksien mukaan jaettavilla 
tiemaksuilla sekä kunnan yksityistiea-
vustuksella. Tieosakkaita on nykyisin 80. 
1990 luvulta lähtien tienvarteen on tullut 
uusia taloja n. 1/vuosi. Liikenne tiellä on 
varsin vilkasta. Suurten liikennemäärien 
vuoksi tie on levinnyt 6-7 metriin. Tietoi-
mitusta ei koskaan ole tehty eli tie kulkee 
yksityisillä mailla.

Sorapintaisen tien hoitaminen vaa-
tii paljon työtä ympäri vuoden, eikä silti 
säätiloista johtuviin kuoppiin tai liukkau-
teen pystytä 100 prosenttisesti vastaa-
maan. Mutta jos kaikki noudattaa 40 km 
nopeusrajoitusta ja ennakoivaa ajotapaa 
(pikkuauto väistää isompaa risteyksessä 
tai tien levennyksessä) niin kulkeminen 
on kaikille turvallista. 

Asiat kirjasi Eija Hynninen

Ystäväni luki kirjaa. Kirja oli kuulema niin 
hyvä, ettei sitä malttaisi keskeyttää. Hän 
kertoi lainaavansa kirjan minulle heti kun 
olisi sen lukenut. Kirja oli Eva Wahlströmin 
Rajoilla (Suomalaisen Kirjallisuuden seu-
ra, 2014). Ensimmäinen ajatukseni oli, et-
tä varsinaisesti nyrkkeilymaailma ei minua 
kiinnosta, mutta voinhan (kohteliaisuus-
syistä) ottaa kirjan lainaan, jos sitä minulle 
tyrkytetään. Pian pääsin lukemaan kirjaa, 
ja jo ensimmäiset kymmenen sivua veivät 
täysin mukanaan. Sitä ei todellakaan olisi 
malttanut keskeyttää!

Eva Wahlströmhän on julkisuudessa 
nähty iloisena, hymyilevänä, kovakuntoi-
sena nyrkkeilijänä. Kirjassaan hän paljas-
taa huippu-urheilumaailman nurjan puo-
len. Kuinka harjoitellaan äärirajoilla, ollaan 
valmiit epäinhimillisiin keinoihin tavoittei-

vaikuttava Lukukokemus
siin pääsemiseksi. Kuinka hyvänä päivänä 
ja menestyksen hetkellä riittää kannustajia 
ja tukijoita, mutta huonona hetkenä voi ol-
la että jää täysin yksin. Miten ja minkälai-
sia vaatimuksia urheilija asettaa itselleen, 
mikä merkitys on valmentajalla ja muilla 
läheisillä ihmisillä. Kirja antaa hyvän kuva 
siitä, kuinka kokonaisvaltaista huippu-ur-
heilu on, miten valmentautuminen vaikut-
taa kaikkeen muuhun tekemiseen. 

Wahlström harjoittelee kovaa, kovem-
paa, kovimmin. Kunnes tulee sinne rajoil-
le. Kirjassaan hän kertoo avoimesti sairas-
tumisestaan kovaan uupumukseen. Hän 
kuvaa kehon ja mielen väsymistä ja reakti-
oita, kipua ja sairautta rohkeasti. Kirja he-
rättää paljon ajatuksia siitä, miten armoton 
ihminen voi olla toista kohtaan, ja erityi-
sesti, kuinka armoton ihminen joskus on 

itseään kohtaan. Kiinnostavaa on, mikä saa 
huippu-urheilijan toimimaan itseään sääli-
mättä, terveen itsekkyyden unohtaen. Ja 
mikä merkitys on valmennusmenetelmillä. 
Onko vain joko-tai, järjettömän kovaa tai ei 
ollenkaan, tunteettomasti tai lempeästi it-
seään kuunnellen. Miten menestyminen on 
mahdollista niin että ihminen säilyy ehjänä.

Tämä tarina onneksi päättyy hyvin. 
Ilo ja usko tulevaisuuteen palaavat, syn-
tyy uusi elämä, keho ja mieli saavat le-
poa. Vaikka lopuksi Wahlström sairastuu 
vakavasti, käy vielä kirjaimellisesti rajoilla, 
positiivisuus ja vahva usko tulevaisuuteen 
ovat päällimmäiset tunteet. Lukija jää toi-
vomaan Evan elämään jatkossa kaikkea 
hyvää. Tämä oli vaikuttava lukukokemus, 
kannattaa lukea! 

Sanna Aronen
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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
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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

FysioSalus
Alhotie 14, 04430 Järvenpää 
Anne Puranen 044-5644876 • www.fysiosalus.fi

• Fysioterapia
• Hieronta
• OMT Fysioterapia
• Teippaus
• LPG

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Mirko Lahti on ohkolalainen 20-vuoti-
as lahjakas urheilija. Hän opiskelee Vie-
rumäellä liikunnanohjaajaksi (AMK) en-
simmäistä vuotta. Opiskelut keskeytyivät 
Santahaminassa suoritettavan varusmies-
palvelun ajaksi. Hän on harrastanut moni-
puolisesti liikuntaa aina ja kilpaillut yleis-
urheilussa 14 vuotiaaksi asti. Hän pelaa 
edelleen jääkiekkoa A-junioreiden suo-
misarjassa, (KJT-HAUKAT) Lisäksi har-
rastuksiin kuuluu laskettelu, kuntosali ja 
trial-pyöräily sekä alamäkiluistelu.

Alamäkiluisteluinnostus alkoi jo use-
ampi vuosi sitten kun katsoin kilpailuja te-
levisiosta. Lajissa yhdistyy hyvin harrasta-
mani urheilulajit: Laskettelu, jääkiekko ja 
motocross. Osallistuin vasta viime vuonna 
ensimmäisiin karsintoihin, sillä edellisenä 
vuonna osallistuminen ei onnistunut louk-
kaantumisien takia. Viime vuoden karsin-
nat järjestettiin poikkeuksellisesti tasa-
jäällä jäähallissa huonon kelin vuoksi. 
Karsinnat sujuivat hyvin ja tulin toiseksi. 
Sieltä sain pääsyn Serenan MM-osakilpai-
luun. Kilpailu käytiin supistettuna ja vain 
32 laskijaa pääsi aikalaskujen perusteella 
kilpailuun. Olin kilpailussa tuolloin 60:s.

Innostuin lajista ja tutustuin moniin 
suomalaisiin laskijoihin joiden kanssa har-
joittelin kesällä paljon. Sain hyviä vinkkejä 
lajiin sekä harjoitteluun ja kehityin kesän 
aikana todella paljon. Tämä kausi käyn-
nistyi omalta osaltani Itävallan Wagrai-
nissa, jossa käytiin kauden ensimmäinen 
Riders Cup- osakilpailu. Kilpailut menivät 
hyvin ja olin paras suomalainen ja sijoi-
tuin 10:ksi. Sain kilpailusta pisteitä todella 
paljon ja nousin suomen tilastoissa mer-
kittäviin asemiin. 

harrastuksena aLamäkiLuisteLu
Teksti ja kuva: Mirko Lahti

Seuraava kilpailu johon osallistuin, käy-
tiin Rautalammilla, jossa sijoituin 32:ksi. 
Näillä kisoilla varmistin paikkani Suomen 
Red Bull Crashed Ice-osakilpailuun Jyväs-
kylään, joka on yksi MM-sarjan neljästä 
isosta kilpailusta. Sijoitukseni henkilökoh-
taisessa kilpailussa oli 32:n. Siellä käytiin 
myös joukkuekilpailu, jossa sijoituimme 
Antti Tolvasen, Jere Lehdon ja Janne-Pet-
teri Mynttisen kanssa 5:ksi. 

tietoa aLamäkiLuisteLusta

”Alamäkiluistelu on vauhdikas ja mukaan-
satempaava, verrattain uusi urheilulaji, 
joka on sekoitus luistelua, alppihiihtoa ja 
motocrossia. Lajia harrastetaan luistimilla 
täydessä suojavarustuksessa (jääkiekko/
motocross -varusteet) ja kilpaillaan siitä, 
kuka selvittää hyppyreillä, kaarteilla ja 
muilla esteillä varustetun jäädytetyn ra-
dan nopeimmin alas. Laji on saanut al-
kunsa energiajuoma Red Bullin toimesta 
vuonna 2001. Ensimmäinen kilpailu jär-
jestettiin Tukholmassa ja laji on kasvanut 
vuosittain yhä suuremmaksi ja kiinnosta-
vammaksi urheiluilmiöksi. Ruohonjuurita-
son harrastusmahdollisuudet ovat kuiten-
kin puuttuneet ja se on vaikeuttanut lajin 
kasvua ja luistelijoiden harjoittelua. On-
neksi harrastusmahdollisuudet paranevat 
koko ajan. ” (http://alamakiluistelu.fi/tie-
toa-lajista/ )

Alamäkiluistelukilpailut tunnetaan pää-
osin nimellä Redbull Crashed Ice. Crashed 
Ice kilpailut ovat alamäkiluistelun MM-sar-
jaa. Tämän lisäksi MM-sarjaan kuuluu Ri-
derscup osakilpailut. Riderscup kilpailui-
hin osallistuminen on kaikille vapaa, mut-

ta Crashed Ice kilpailuihin pääsee aino-
astaan maailman rankingin 64 parasta, 
jonka lisäksi jokaisen maan liitto valitsee 
2 laskijaa villillä kortilla. Kun 64 nopein-
ta luistelijaa ovat selviytyneet kilpailuun, 
heidät jaetaan neljän hengen heatteihin 
eli eriin. Jokaisesta neljän hengen hea-
tista pääsee aina kaksi nopeinta laskijaa 
seuraavaan. Heatteja lasketaan niin kau-
an kunnes lopulta jäljellä on enää neljä 
luistelijaa. Jos selviytyy finaaliin saakka, 
laskuja tulee kilpailussa yhteensä viisi. 
Kun jatkoon pääsee jokaisesta heatista 
aina kaksi nopeinta, voi laskun taktikoi-
da siten, että riittää jos pääsee kahden 
parhaan joukkoon. Täten pystyy säästä-
mään hieman voimiaan seuraavaa laskua 
varten. Laskun aikojen mukaan jaetaan 
kuitenkin portille meno järjestys seuraa-
vaan heattiin, joten edellisellä kierroksella 
nopein laskija saa valita seuraavalla kier-
roksella lähtöportin ensimmäisenä. Lähtö-
porttien valinta on radasta riippuen usein 
ratkaiseva tekijä lähdössä. Monissa ra-
doissa ohitusmahdollisuudet ovat huonot, 
joten lähtö on kilpailussa tärkeässä roolis-
sa. Maaliintulojärjestys ei silti tietenkään 
määräydy pelkän lähdön perusteella vaan 
laskun aikana vaikeiden hyppyjen ja pu-
dotusten takia moni luistelija voi kaatua. 
Tämän vuoksi on tärkeää, ettei luovuta 
vaikka olisikin viimeisenä alussa.

 

Uteliaisuudesta, rohkeudesta ja puh-
taasta liikkumisen riemusta! Sirkus Sirius 
käynnisti tammikuussa 2016 Minisirkuk-
sen perheen pienimmille Ohkolan nuo-
risoseurantalolla. Innokkaita osallistujia 
tulikin niin suuri määrä, että 1 -vuoti-
aat saivat oman ryhmänsä ja 2 -vuoti-
aat omansa. Pienimmät osallistujat ovat 
8 kuukauden ikäisiä, ja vaikka ei vielä 
osaisi kävelläkään, voi sirkustemppujen 
harjoittelun aloittaa jo hyvin nuorena. 

Minisirkuksessa lapset pääsevät lei-
kin varjolla harjoittelemaan sirkustaito-
ja yhdessä vanhemman kanssa. Sirkus 

mistä on Pienet  
sirkustaiteiLijat tehty?

kehittää lapsen itseluottamusta, motori-
sia taitoja ja vahvistaa vuorovaikutusta 
vanhemman kanssa. Sirkuksessa jokai-
nen lapsi saa olla tähti! Tunneilla harjoi-
tellaan pariakrobatian perusteita, tutus-
tutaan erilaisiin sirkusvälineisiin ja välil-
lä vain juostaan ympäri salia kikatuksen 
saattelemana. Sirkuksessa myös van-
hemmat saavat liikuntaa ja kehonhallin-
ta paranee temppuja harjoitellessa.

Minisirkuslaiset harjoittelevat tiistai-
aamupäivisin ja keväällä nämä upeat 
sirkustaiteilijat tullaan näkemään myös 
Sirkus Siriuksen kevätnäytöksessä!

Teksti ja kuva ryhmän ohjaaja Mira Qvick
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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
Independent Forever Business Owner

ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!
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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

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

ENSIAPUKOULUTUKSET 
EA 1, EA 2, hätäensiapu sekä  
räätälöidyt ensiapukoulutukset

Terveydenhoitaja, ETK-kouluttaja
Nina Allonen 

040 7001377 l n.allonen@gmail.com

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

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
Sari Husa 040-8385970

kauneushoitola@keto-orvokki.fi
www.keto-orvokki.fi

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

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



Komea iltarusko 17.2, lämpö nol-
lan vaiheilla (Elina Vuori)

Suppiksia jouluna, +7,1 astetta 
(Eeva Kosonen)

5.1.2016 klo 15.32  -30 astetta, aurinko ja pakkassumu,  hemmotteli 
komealla tuplahalo heijastuksella.Enpä muista ennen nähneeni vastaa-
vaa. (Reijo Raitasaari)

Saukko oli jolkotellut joen jäällä 
7.2, ennen tulvan nousua joelle  
(Eija Keski-Korpela) Riskisti suojalunta 22.2 (Eija Hynninen)

Laskiasajelut vesisateessa 7.2, 
+3,8 astetta (Elina Vuori)

taLven sääiLmiöitä


