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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.

ymPyrä suLkeutuu
Tervemenoa käpykylä! Auton keula kääntyi kohti Helsinkiä ja ensimmäistä omaa kämppää. Istuin 
kyydissä sydän pamppaillen, 17-vuotiaana lukiolaisena - suuntana suuri maailma. Joka tarkoitti mitä 
tahansa paitsi Ohkolaa. 

Kun muutamaa viikkoa aikaisemmin mietin, uskallanko sittenkään lehahtaa omille siivilleni, sanoi 
vanha naapuri: ”On tältä mäeltä ennenkin lähdetty, sinne vain.” Tie vei mennessään ja se vei kauas: 
musiikkikouluun Savonlinnaan, nuoriso-ohjaajaksi Pyhätunturille, tarjoilijaksi Wieniin, musikaalin mu-
kana Amerikkaan ja lopuksi perustamaan perheen Sveitsiin. 

Yhden asian sovimme miehen kanssa jo heti alkuun: molempien maita kokeillaan, kummankaan ei 
tarvitse toisen takia jättää kotimaataan ennen kuin tietää mihin oikein on tulossa. Kun tuli aika tes-
tata, millainen maa Suomi olisi meidän perheelle olla ja asua, mihin osuikaan valinta? Ohkolaan. Ym-
pyrä sulkeutuu. 

Joskus täytyy mennä kauas nähdäkseen mitä on lähellä, joskus täytyy kokea monenlaista ennen kuin 
ymmärtää mikä on tärkeää. Ohkolasta löytyi se mitä kaipasimme. Oma tupa ja tilaa olla, silti ihmisiä 
ympärillä, elämää ja toiminnan mahdollisuuksia. 

Millainen kylä sitten oikeasti tänään on? En tiedä vielä. Ulkoisesti paljon on tuttua: Öljymäen kesäte-
atteri, jonka takana nostimme perunaa ja jonka lavalla seisoin keijuasussa. Koulu ja kenttä (jonka ai-
dan raosta oikaisin, kun olin taas myöhässä) ovat paikoillaan, kentällä luistellaan talvi-iltoina edelleen. 
Paljon on myös minulle uutta, sirkuskoulusta elävään joulukalenteriin. Paljon uusia rakennuksia,uusia 
ihmisiä.

Odotan jännityksellä, mitä tulevaisuus täällä tuo tullessaan. En ole enää sama ihminen, joka silloin 
täältä lähti, mutta kyläkään ei ole sama. Seison talvisella uuden kodin pihalla, katselen kimmeltävää 
hankea ja ajattelen: hei käpykylä, tulin kotiin.

Tuija Schmid
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”Kausi alkoi Itävallasta Wagrainista Ri-
ders Cup osakilpailulla. Siellä sijoitukse-
ni oli 15. Sen jälkeen Red Bull Crashed 
Ice ensimmäinen iso MM-osakilpailu luis-
teltiin Ranskan Marseillessa. Tuolla kaa-
duin harjoituksissa pahasti ja jouduin 
jättämään kilpailun väliin. Seuraavana 
viikonloppuna pystyin kuitenkin luistele-

mirko Lahti aLamäkiLuisteLee mm-tasoLLa
Vuosi sitten kylälehdessä kerrottiin lahjakkaasta ohkolalaisesta alamäkiluistelija 
Mirko Lahdesta. Tässä Mirkon terveiset tämän kauden kilpailuista.
 

maan jo, ja sijoituinkin Jyväskylän MM-
osakilpailussa parhaana suomalaisena 
miesten kilpailussa 7:ksi. Voitin junio-
reiden MM-kilpailun siellä. Seuraavana 
viikonloppuna Rautalammilla rRders Cu-
pissa sijoituin 10:ksi. Sen jälkeen kiertue 
lähti Yhdysvaltoihin Minnesotan osaval-
tioon jossa kilpailtiin kauden kolmas iso 

MM-osakilpailu. Voitin jälleen junioreiden 
kilpailun ja miesten kilpailussa olin paras 
suomalainen sijalla 9. Seuraavat kaksi 
kilpailua ovat Kanadassa kuun vaihtees-
sa Riders cup Bathurstissa, sekä iso MM-
finaali Ottawassa. MM- kauden jälkeen 
on vielä maaliskuun puolessa välissä SM-
kilpailut Tahkolla.”

Viitaten kaavasuunnittelija Mari Niinistön tekstiin kyläleh-
dessä  84, ajattelimme että voisimme kyläläisille kertoa nyt 
päivämäärän, koska yleisötilaisuus aiheesta järjestetään. 
Maankäyttölautakunta päätti kokouksessaan 14.12.2016 
jättää Ohkolan osayleiskaavan pöydälle. Asia käsitellään, 
kun tiettyihin teknisiin asioihin kaavan laatimisessa hallin-
to saa vastauksia, kertoo maankäyttölautakunnan jäsen Ilk-
ka Allonen. Jäämme siis jälleen odottamaan asian etenemistä. 

osayLeiskaava 
jäi maankäyttö-

Lautakunnassa PöydäLLe

Vuodenvaihteen jälkeen Hyökännummen linja-auto-
varikolla eli Peltomäen talleilla hiljeni. Syynä on se, 
että Savonlinja menetti kilpailutuksessa Järvenpään 
ajot ja näin autot siirtyivät toisaalle. Peltomäen tallit 
on edelleen PS-bussien kotitalli. Näin kertoo Into Saa-
rinen PS-busseilta.

hyökännummen 
Linja-autovarikoLLa 

hiLjaista

vuoden 2017 kuntavaaLit

Vuoden 2017 kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9. huhtikuuta 
2017. Kevään kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.- 
4.4. ja ulkomailla 29.3.- 1.4. Vaaleilla valitaan kunnanvaltuusto 
Manner-Suomen kuntiin toimikaudelle 1.6.2017- 31.5.2021.  Eh-
dokasasettelu vahvistetaan 9. maaliskuuta 2017. Ehdokkaaksi voi 
ilmoittautua helmikuun loppuun saakka esim. ottamalla yhteyttä 
puolueiden edustajiin.

Kukin äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahan-
sa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 
Mäntsälässä voi äänestää ennakkoon kunnantalolla 29.3- 4.4. Hyö-
kännummen koululla on ennakkoäänestysmahdollisuus 31.3 klo 14-
18. Varsinaisena äänestyspäivän su 9.4 alueemme äänestyspaikka 
on Ohkolan koulu.

PoLiisin LuPaPaLveLuita mäntsäLän 
kunnantaLoLLa ajanvaraukseLLa

Mäntsälän poliisiasema sulkeutui 30.11.2016. Itä-Uudenmaan po-
liisilaitoksen lupapalveluita (passit, henkilöllisyystodistukset) saa 
9.2.2017 lähtien Mäntsälän kunnantalossa torstaisin klo 9-16 ai-
noastaan ajanvarauksella. Kunnantalon käyntiosoite on Heikinkuja 
4, 04600 Mäntsälä. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalveluista 
voi tiedustella myös puhelimitse arkisin klo 9 - 11 puhelinnumeros-
ta 0295 413613.

Lisätietoa sähköisestä ajanvarauksesta ja muista poliisin säh-
köisistä asiointipalveluista löytyy osoitteesta https://asiointi.poliisi.
fi/ajanvaraus/reservations

kunnan kesätyöPaikat nuoriLLe

Mäntsälän kunta palkkaa 22 nuorta kuukauden pituisiin työsuhtei-

siin kesä- ja heinäkuussa 2017 kunnan eri toimipisteisiin. Kesätyötä 
voivat hakea vuosina 1997 - 2001 syntyneet nuoret. Valinta suori-
tetaan arpomalla viikolla 10. Palkkaus: 850 euroa / kk.

Kesätöihin haetaan sähköisesti http://www.mantsala.fi/tietoa-
mantsalasta/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat. Hakulomakkeelle 
voit merkitä max 3 toivetta toimipisteestä, johon haluaisit töihin. 
Hakuaika päättyy 3.3.2017

varaa tonttisi tarumasta

Mäntsälän kunta myy tai vuokraa omakotitalotontteja Hyökännum-
men Taruman alueelta.Taruman alue sijaitsee Hyökännummella 
peltomaisemien keskellä. Lähimpiin päiväkoteihin ja kouluihin on 
Tarumasta matkaa noin kilometri.  Kellokosken taajaman kaupalli-
set palvelut ovat lyhyen matkan päässä. Tontti rauhallisessa maa-
laismaisemassa on loistava tilaisuus heille, jotka haluavat perus-
palvelut ja helpot kulkuyhteydet moneen suuntaan. Alueella on 
kaikkiaan 41 omakotitonttia ja kaksi rivitalotonttia.

Nyt on haettavana Taruman alueen I –vaiheen 18 omakotitalo-
tonttia. Hakuaika 19.1.2017 – ke 1.3.2017 klo 15.00.Omakotitontit 
luovutetaan keskitetyssä haussa ensisijaisesti itselleen rakentaville 
yksityishenkilöille, jotka eivät ole viiden vuoden sisällä saaneet kun-
nan tonttia. Kaikille hakijoille arvotaan varaussija ja tontit varataan 
valintatilaisuudessa varaussijajärjestyksen mukaisesti. Valintatilai-
suus hakijoille järjestetään 6.3.

Taruman I - vaiheen tonteille pääsee rakentamaan heti keväällä 
2017. Rakennustapa vaihtelee kortteleittain puu, tiili- tai hirsiverhoi-
lu tai rapattu. Kerrosluku on 1-2-kerroksinen.Taruman I - vaiheen 
tonttien pinta-alat 801- 1 417 m2, keskiarvo 1 040 m2 ja tonttien 
hinnat 34 300 euroa – 49 400 euroa. Tontin voi myös vuokrata. Tie-
dot tonteista ja hakumateriaali www.mantsala.fi -> Myytävät tontit
 
Vesa Gummerus,  Maankäyttöinsinööri p. 040-314 5467
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Vuosi 2017 on hyvässä vauhdissa ja kaikkea hyvää teille täl-
le vuodelle! Jäsenmaksu on vuodelta 2017 yhdeltä hengeltä 
15 e. Perhemaksu ei enää ole käytössä, joten toivoisimme-
kin, että perheet miettisivät olisiko vain yksi henkilö perheestä 
nuorisoseuran jäsenenä ja muut voisivat maksaa osuutensa 
tukimaksuna – näin toimien jäsenetuudet säilyvät perheessä.

Toimimalla yllämainitulla tavalla oman kylän seura ja sen toi-
minta saa parhaan mahdollisen tuen. Mikäli harrastat seuras-
sa aktiivisesti (mm. teatteri), tulee sinun maksaa jäsenmaksu 
vakuutusten vuoksi. Seuran talkoovakuutus on voimassa aina 
kaikkia talkoolaisia varten.

nuorisoseuran jäsenmaksu

Tämä ilmoitus on samalla Ohkolan Nuorisoseuran jäsenlasku. 
Jäsenmaksu 15 e/henkilö.
Tilinumero: FI31 5282 0120 0324 69 
Mäntsälän Osuuspankki 
Saaja: Ohkolan Nuorisoseura ry. 
Viesti: Jäsenen nimi/jäsenten nimet 
sekä syntymävuosi/syntymävuodet
Tukimaksun voi suorittaa tilille: 
FI71 5282 0120 1125 50 Mäntsälän Osuuspankki 
Saaja: Ohkolan Nuorisoseura ry. Viesti: Tukijoiden nimet
Kaikki te jäsenet, talkoolaiset, kyläläiset sekä muut toimin-
taamme osallistujat ja tukijat olette tärkeitä seurallemme! 

Ari Lehto pj. ja muut johtokuntalaiset

hyvät ohkoLan 
nuorisoseuran  

jäsenet ja  
muut tukijat! 

Ovet AUKEAA klo 17

Hyökännummen koulu, Nummelantie 9, 

04500 Kellokoski
Liput 25 € (sis. palvelumaksun 2,50 €)
www.liveto.fi

EVELINA ja ARTTU LINDEMAN 
22.4.2017 klo 18 alkaen

Hyökännummella

Järjestää:

ARTTU LINDEMAN
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan oka

5.3.2017 pidetään hiihto- ja/tai luis-
telukilpailut (kelien mukaan päivän toi-
minta) Ohkolan koululla. Paikka ja ohjel-
ma määräytyy ensisijaisesti kelien mu-
kaan, joten seuraathan lähemmin tilan-
netta facebookista, Okan nettisivuilta ja 
sähköpostitiedotteista.
 Syksyllä olisi tarkoitus käynnistää jälleen 
naisten sählyä, joten yläasteikäiset ja 
sitä vanhemmat pelaamisesta kiinnos-
tuneet laittakaa viestiä Okan sähköpos-
tiin ohkolan.oka@luukku.com

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 15.3 ja 19.4 klo 
12 - 15.
Virsilauluilta to 1.6 klo 18.30 Lehtimä-
essä Hilkka ja Tapani Rautasuolla, Eero-
la-Kortistotie 407.
Kinkerit ti 28.3. klo 18.00 Hyökännum-
men kerhotalolla. 

Ohkolan nuorisoseura järjestää tu-
tustumisretken Kuusamoon Karhun-
kierroksen maisemiin 4-9.6.2017. 
Retki on suunniteltu kaikenikäisille ja 
kuntoisille. Vaatimuksena on pystyt-
tävä matkustamaan bussilla porukas-
sa. Yöpyminen majatalossa ja haluk-
kaille maastossa.

Tarjolla on monenlaisia mahdolli-
suuksia ehkäpä suomen upeimmis-
sa maisemissa. Aina 86 km:n vael-
luksesta paikallisiin nähtävyyksiin 
tutustumiseen. Retken johtajina In-
to Saarinen ja Tapio Rantanen (040-
7672942), jolta lisätietoja.

Seuraava suunnittelu- 
ja ilmoittautumispalaveri  
26.02.2017 klo 18.00 Ohkolan 
Ns-talolla

retki 
kuusamoon

ke 19.4.2017 klo 18.30 Ohkolan koululla
Sääntömääräisten asioiden lisäksi ajankohtaista tietoa osayleiskaavoituksesta 
sekä kouluasioista. Kylän uudet valtuutetut kutsutaan esittäytymään.

Kylätoimikunta

kaikiLLe kyLäLäisiLLe avoin

kyLäyhdistyksen vuosikokous Sammutinhuoltopäivä Ohkolan 
palotallilla la 25.3 klo 11-14. Kari 
Tarnanen tulee tekemään sammutin-
huoltoa, 6 euroa / sammutin. Päivä 
on tarkoitettu Ohkola-Hyökännummi 
- alueen talouksille. Tule ja tuo sam-
muttimet tarkastukseen! Paikalla on 
myynnissä myös uusia sammuttimia. 

sammuttimet 
huoLtoon 

Tervetuloa Nuorisoseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen Ohkolan Nuo-
risoseurantalolle 28.2.2017 klo 18.30.
Kahvitarjoilu.  Johtokunta

ohkoLan nuorisoseura ry:n sääntömääräinen

vuosikokous 28.2. kLo 18.30  

Öljymäen kesäteatterissa nähdään 
tulevan kesänä Jalmari Finnen kir-
joittamiin Kiljusen herrasväki-kirjoi-
hin perustuvaa teatteria. 

”Kiljusessa” tulee olemaan rooleja 
noin viidelletoista hengelle ja tuotan-
toon, lavastukseen ja puvustukseen 
liittyvää harrastetta usealle henkilöl-
le. Näytelmässä on myös lapsiroole-
ja. Teatteriviikonloppu 11-12.2 käyn-
nisti näytelmäprojektin. Näytelmän 
ohjaa Antti Wuokko. Näytelmän en-
si- ilta nähdään Ohkolan Öljymäellä 
30.6.2017.

kiLjusen 
herrasväki  

kesäLLä 
öLjymäeLLä

Risunkeräys alkaa jälleen maaliskuun puolivälissä sään sen salliessa 
ja jatkuu huhtikuun loppuun. Keräyspaikka on Ohkolantien varressa, 
linja-autotallien vieressä oleva aitaus.

Keräyspaikalle SAA TUODA VAIN risuja, EI lautoja, puita eikä haravointi jätet-
tä. Risut menevät suoraan hakkeeksi. Risunkeräyspaikka on Mäntsälän kunnan 
järjestämä ja Hyökännummen asukasyhdistyksen organisoima Etelä-Mäntsälän 
kiinteistöille. Risunkeräys järjestetään kaksi kertaan vuodessa, keväällä ja syk-
syllä. Aika ilmoitetaan erikseen Ohkolan kyläsanomissa ja/tai Mäntsälän Uutis-
ten seurapalstalla keräyksen ajan kohdassa Hyökännummen asukasyhdistys ry.

Viime keväänä alueen viereen alkoi kerääntyä myös jätteitä. Lähin jätteiden 
lajittelupaikka on Kellokosken K-marketin parkkialueella. Muiden jätteiden jät-
töpaikat löytyvät kiertokapula.fi.

Tietoa jätehuollosta löytyy netistä http://www.mantsala.fi/asukkaille/asumi-
nen-ja-rakentaminen/tekniset-palvelut/jatehuolto

PIDETÄÄN HYÖKÄNNUMMI SIISTINÄ
Hyökännummen asukasyhdisty ry
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Ohjelmassa on eri seurojen ja yhteisö-
jen järjestämiä hetkiä ja retkiä.  Toimin-
noissa on mukana Suomen luonto, hyvä 
toimintakulttuuri, historia, yhteisöllisyys 
– yhdessä teema.

Tapahtumat ovat pääsääntöisesti 
maksuttomia ja avoimia kaikille, mutta 
joidenkin tapahtumien sisällä on esim. 
puffetti, muuta myyntiä tai matkakuluja. 
Tapahtuma-listaus täydentyy ja tarken-
tuu vuoden varrella.

heLmikuu
Su 26.2 klo 12-15 Laskiaisrieha, ks 
s. 4

Ti 28.2 klo 18 Suo-
malaisen kulttuurin 
päivänä leivotaan 
yhdessä karjalanpii-
rakoita nuorisoseuran 
talolla Ohkolan Martto-
jen opastuksella. Il-
moittaudu mukaan 
26.2 mennessä os. oh-

kolan.martat@hotmail.fi tai puhelimitse 
050-590 0073/Sanna

maaLiskuu
su 19.3 klo 10-12 
Ns-talolla tehdään 
linnunpönttöjä ky-
län linnuille. Tapah-
tuma tukee valtakun-
nallista ”miljoona lin-
nunpönttöä” hanketta.  

suomi -100 juhLavuoden ohjeLmaa 
ohkoLassa
Lasten eräkerho järjestää avoimen 

linnunpönttöjen valmistustalkoot.
Eräkerholaiset pitävät paikalla nuotio-

ta, jolla voi paistaa makkaroita ja tarjolla 
on myös nokipannukahvia!

Tervetuloa noutamaan / tekemään 
oma linnunpönttösi.

HUOM. Linnunpönttöjen sorvaamis-
ta varten tarvitsemme puita, joista 
pönttöjä sorvataan. Tarvitaan n. 200 
– 400 mm halkaisijaltaan olevia pöllejä. 
Tarvepituus noin 250–550 mm. Pöllit voi-
daan pätkiä paikalla.

Jos Sinulla on tuulenkaatoja tai pihas-
sa puita (haapa, kuusi mänty) jotka olisi 
käytettävissä, ota yhteyttä Tapio Ran-
tanen 040-7672942 tai tapio.ranta-
nen@hotmail.com

Kinkerit 28.3. klo 18.00 Hyökännum-
men kerhotalolla.

huhtikuu
to 27.4 klo 18 Veteraanipäivänä elo-
kuvailta Pelkkatuvalla (Eerola-Kortis-
totie 161). Tuolloin nähdään v. 1958 Po-
tarin tilalla kuvattu elokuva ”Ämmän-
länget”, joka on valistusta maaseudun 
vesijohtokysymyksissä. Elokuvassa on 
näyttelemässä kyläläisiä, maisemat ovat 
tuttuja ja kertomus tositarina. Illassa on 
mukana Sotaveteraaniliiton toiminnan-
johtaja Markku Seppä sekä kyläläisiä vi-
rittämässä keskustelua itsenäisyyden ar-
voista. Kakkukahvitarjoilu.

toukokuu
pe 12.5 klo 9.15 Suomalaisuuden päi-
vänä Juhlavuoden puun istutus ja lipun 
nosto Ohkolan koululla. Istutettava puun 
taimi on kasvanut kotikuusen siemenestä.

pe19-su21.5 on Sirkus Siriuk-
sen kevätnäytökset. Pikkusirkuksen 
näytösten teemana on Kalevala. Nuo-
risosirkuksen esityksistä osa matkaa 
8-11.6 Lappeenrannan Voltti festivaa-
leille.Voltti on Suomen Nuorisoseurojen, 
Suomen Harrastajateatteriliiton ja Suo-
men Nuorisosirkusliiton Yhdessä tekemä 
lastenkulttuuritapahtuma.

kesäkuu
Retki Kuusamoon 
Karhunkierrok-
sen maisemiin 
4-9.6.2017. En-
nakkoilmoittautumi-
nen. Näe koko Suo-
mi – Kävele karhun-
kierros ks. s. 4

heinäkuu
Öljymäen kesäteatterissa Kiljusen 
Herrasväki

eLokuu
la 26.8 Ohkolan koululla Luokka-
kokous (50+) johon ovat tervetulleita 
kaikki Ohkolan koulua käyneet v. 1967 ja 
sitä ennen syntyneet.

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. Leena Soutsalo-
Koivisto, leena.soutsalo-koivisto@rocla.com.      

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. Hanna Peltoranta , hanna.peltoranta@gmail.com

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. Ari Lehto, 
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. Juha Halme p. 0400 710 353,  
siht. Arja Alanko

Sirkus Sirius www.sirkussirius.fi, sirkus@sirkussirius.fi,  
pj. Jukka Juntti, siht. Niina Civil

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2017
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tuPLasti tuPLasynttäreitä

Kaksostytöt Saara ja Siiri viettivät 17-vuotis syntymä-
päiväänsä 10.2.2017 Imatralla Nuorten hiihtosuunni-
tuksen Euroopan-mestaruuskisoissa. Menestys vaati-
vassa lajissa oli mahtava. Siiri sai 3 henkilökohtaista 
mitallia (sprintissä pronssia, pitkällä ja keskipitkällä 
matkalla hopeaa) sekä viestissä joukkuekultaa, Siirin 
hiihtäessä ankkuriosuuden. Saara oli pitkällä matkalla 
10. ja keskipitkällä matkalla 13. Viestissä sijoitus oli 5.

Ensimmäiset kilpailut taisivat olla Okan iltakisoja sekä hippo-
hiihtoja. Silloin jo syttyi innostus liikuntaan kilpailumielessä. 
Okan ja koulun liikuntamahdollisuudet ovat antaneet hyvän ja 
monipuolisen pohjan urheilulle. 

Varsinaisia lajivalintoja ei ainakaan vielä ole tehty, joten pyö-
rimme edelleen hiihdon, suunnistuksen ja yleisurheilun parissa.

Suunnistuksessa edustamme kesäisin SK Uutta ja talvisin 
hiihtosuunnistuksessa Keravan Urheilijoita, kuten myös sileän 
matkan hiihdossa. Yleisurheilussa Saara kilpailee Keski-Uuden-
maan Yleisurheilussa ja Siiri Lahden Ahkerassa.

Siirin onnistuneimmat hetket urheilun parista sijoittuvat 
yleisurheilun ja hiihdon SM-kisoihin sekä hiihtosuunnistuksen 
EM-kisoihin tänä ja viime vuotena.

Saaralta löytyy SM-mitaleja eniten kilpakävelystä. Myös ke-
sä- ja hiihtosuunnistuksessa on tullut muutamia haalittua. Saa-
ra pääsi tänä vuonna edustamaan Suomea EM-kisoihin hyvällä 
menestyksellä.

Harjoittelun määrä vaihtelee päivittäin ja  viikoittain suuni-
telmien mukaan. Monilajiurheilijoina harjoitusohjelmamme ei-

Liikunta on meiLLe eLämäntaPa
Teksti: Siiri ja Saara Saalo, kuva: Timo Sirola

vät ole kovin säntilliset. Lajia harjoitellaan mahdollisuuksien ja 
vuodenaikojen mukaan. Harjoituksia voi olla viikossa viidestä 
yhdeksään kertaan. Keskimäärin harjoitukset ovat kestoltaan 
kahden tunnin mittaisia.

Olemme tällä hetkellä lukion ensimmäisellä vuosikursilla. 
Siiri käy urheilulukiota Lahden Lyseossa ja myös asuu Lah-
dessa. Saara käy lähempänä Järvenpään lukion urheilulinjaa. 
Molemmilla on koulun puolesta aamutreenit kolmesti viikossa. 
Urheilulukio on oiva tapa yhdistää urheilu ja koulu. Aamutree-
nit tuovat hyvää lisämäärää ja jättävät myös aikaa illan koulu-
tehtäville, koska aina ei useampaa harjoitusta päivässä tarvita.

Valmennusasioissa meitä avustavat isä ja äiti. Treenejä pi-
tävät seurojen ja koulujen valmentajat.

Kaksoissisaruus on kehittänyt meitä urheilijoina. Se on kas-
vattunut kilpailuviettiämme liikunnan parissa. Lajimmekin ovat 
samoja, joten sisaruudella on ehkä ollut siihenkin vaikutuk-
sensa. Kaksoissisaruus merkitsee meille paljon yhdessä oloa, 
tukea ja kannustusta. 

95 vuotta sitten, maaliskuun 29. päivänä, syntyi Ohkolan ky-
lään Lepolan taloon kaksostyttäret Hilkka Charlotta ja Pau-
la Aurora 

Tyttäret olivat sisarussarjassa 8. ja 9. Heidän jälkeensä syn-
tyi vielä 3 lasta, eli yhteensä lapsia oli 12. Senverran vaikea 
kaksosten syntymä kuitenkin oli, että Matilda-äiti joutui kuu-
kaudeksi sairaalaan ja tytöt jäivät kotiin tädin ja vanhempien 
sisarusten hoitoon. Ei ollut  siihen aikaan äidinmaitovastikkei-
ta, vaan kaksoset saivat alusta alkaen lehmänmaitoa, ensin 
laimennettuna, mutta kun äiti pääsi sairaalasta, niin hän antoi 
lapsille täysmaitoa ja lapset alkoivat kasvaa. Lieneekö pitkän 
iän salaisuus?

Isossa perheessä kaikki joutuivat pienestä pitäen erilaisiin 
talon töihin, mistä ilmeisesti johtuu sitkeys ja periksi antamat-
tomuus. Kouluja ei käyty muuta kuin 6 vuotta kansakoulua. 
Senjälkeen kaksoset kävivät ”kutomakurssin”, jossa jo äidin 
antaman opin lisäksi opittiin tekemään käsitöitä,ompelemaan 
kaikki vaatteet ja kutomaan niin sukat, nutut kuin matot ja 
kankaatkin. Käsityöharrastus on jatkunut ihan viime vuosiin 
saakka, monelta pöydältä löytyy kaunis kirjailtu liina ja monis-
ta jaloista lämpimät villasukat vieläkin. (Esim. kuvassa olevat 
leningit ovat olleet ensin valkoisina rippimekkoina, seuraavana 
kesänä ne värjättiin, seuraavana kesänä ei enää mahtuneet, 

95 + 95 = 190 vuotta

joten piti ommella uusi erivärinen ”koketti” eteen.)
Paula avioitui v. 1947 ja muutti Kellokoskelle maatilan emän-

näksi. Siellä hän asui vuoteen 1997 jolloin muutti Mäntsälään 
rivitaloon, jossa asuu edelleen. Hilkka on asunut Ohkolassa 
Kivistönkulmalla vuoteen 1992 jolloin hän muutti Mäntsälään 
parempien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähelle. Tyttärien 
avustuksella kumpikin pärjää vielä kotona. Tuleviin 95.vuotis-
juhliin kummankaan voimat eivät enää riitä, vaan niitä viete-
tään perhepiirissä.

Teksti: Tuula Lemetyinen
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Olen Anna Balasub-
ramanian ja asunut 
Hyökännummella rei-
lut pari vuotta. Yhtä 
kauan olen myös kuu-
lunut Hyökännummen 
asukasyhdistyksen 
hallitukseen. Päivisin 

hoidan kotona lapsia ja iltaisin toimin 
ryhmäliikunnan ohjaajana.       

Olen Arto Tukiainen 
55v. Olen asunut vai-
moni kanssa Hyökän-
nummella 23 vuotta. 
Harrastuksiani mosa-
iikki, kuntosali, pyö-
räily, melonta, retkeily 
yms. Olen aktiivisesti 

mukana asukasyhdistyksen järjestämis-
sä nuorten illoissa. Asuinalueeltani toi-
von viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Olen Eija Liljavir-
ta. Muutin perheeni 
kanssa Hyökännum-
meen vappuna 1999. 
Puolisoni lisäksi per-
heeseeni kuuluu poika 
ja tytär sekä tyttären 
koira Max. Olen toi-

minut Hyökännummen asukasyhdistyk-
sessä vuodesta 2012. Puheenjohtajana 
2013 alkaen. Toimin aktiivisesti valvoja-
na nuorten illoissa. Harrastuksiini kuuluu 
monenlainen yhteiskunnallinen toimin-
ta, kunnan luottamustoimet ja muisti-
yhdistys asukasyhdistyksen lisäksi. Lau-
lan myös viihdekuoro Buffossa. Toivon 
asuinalueellemme yhteisöllisyyttä ja ak-
tiivisuutta oman alueen asioissa. 
 

Olen Kirsi Lind-
gren asukasyhdistyk-
sen sihteeri-rahaston-
hoitaja, asunut Hyö-
kännummella Kaivo-
lantiellä 1996 lähtien 
- perheeseen kuuluu 
aviomies ja Tahvo-

koira sekä jo aikuiset tyttäret, asukas-
yhdistyksen toiminnassa mukana 1998 
lähtien.

hyökännummen  
asukasyhdistys esittäytyy

Olen Miia Linna, hal-
lituksen UUSI jäsen.  
Muutimme mieheni 
kanssa Hyökännum-
melle syksyllä 2012. 
Olen kahden pienen 
lapsen kotiäiti, joka 
haaveilee oman yri-

tyksen perustamisesta. Tykkään kävel-
lä luonnossa, juon paljon teetä ja nautin 
suunnattomasti lämpimistä kesäilloista. 
Toivon asuinalueeltamme yhteisöllisyyttä 
ja hyvää yhdessä tekemisen meininkiä!

Olen Maisa Skyttä ja 
muutimme perheem-
me kanssa Tuusulan 
Riihikalliosta Hyökän-
nummen maaseudul-
le vuonna 2002. Odo-
tan innokkaasti uuden 
koulun valmistumista 

ja ”viheralueen” valmistumista Numme-
lantien varteen. Asuinalueella olemme 
viihtyneet sen rauhallisuuden ja muka-
vien naapurien ja tuttujen parissa jo vii-
sitoista vuotta.

Asukasyhdistyksen toiminnassa olen 
ollut mukana melkein kolme vuotta. Mie-
lenkiintoista toimintaa on myös Nuorte-
nilloissa toiminen, niin iltapalan tekijänä 
kuin valvojana perjantai iltaisin. Perhee-
seen kuuluu kaksi aikuista ja kaksi jo täy-
si-ikäiseksi varttunutta neitoa. Harras-
tuksiini kuuluu vapaaehtoistyö eri yhdis-
tyksissä, ulkoilu ja kulttuuri. Maisa Skyttä 
maisa.skytta@hotmail.com

Olen Pia Keijo-
nen, Hyökännumme-
lainen vuodesta 2006. 
Asukasyhdistyksen 
hallituksessa ensin 
Hyökännummen kou-
lun vanhempaintoi-
mikunnan edustajana 

vuosina 2013-2016 ja pojan siirtyessä 
yläkouluun jatkoin kiinnostuksesta asuin-
seudun asioihin ja erityisesti mukavien 
ihmisten takia. Tuoreena hyökännum-
melaisena asukasyhdistyksen hallituk-
sen muiden jäsenten historian ja asioi-
den tuntemus  on ollut merkityksellistä. 

Olen aina ollut yhdistysaktiivi, ja erityi-
sesti lasten ja nuorten hyväksi toiminta 
on innostanut.  Hyökkiksessä asuu mah-
tavia lapsia ja nuoria. Perheeseeni kuu-
luvat seiskaluokkalainen poika,  puoliso 
ja koko perheen liikuttaja, borderterrieri 
Erkki. Hyökännummessa arvostan luon-
toa ja kylähenkisyyttä. Toivon yhteisölli-
syyden kehittyvän edelleen ja kukoista-
van mm. hyvien peruspalvelujen ja virke-
än kylätoiminnan ansiosta.

Olen Helena Riiho-
la. Muutin Hyökän-
nummeen 1977. Per-
heeseen kuuluu puo-
liso ja viisi aikuista 
lasta. Olen ollut kun-
nalla töissä 34 vuotta. 
Pyhäkoulua olen pitä-

nyt vuodesta 1989. Harrastuksiini kuu-
luu kuorotoiminta Kappelikuorossa, va-
paaehtoistyö monessa muodossa esim. 
asukasyhdistyksen järjestämät nuorten 
illat. Asukasyhdistyksen hallituksessa 
olen ollut useita vuosia.

Olen Antton Hägg-
lund. Asun omako-
titalossa Hyökiksel-
lä vuodesta 1991.
Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kaksi ai-
kuista lasta. Toimin 
o ikeuspsyk iatr ias-

sa erikoissairaanhoitajana. Olen toi-
minut asuk.yhdistyksessä vuodesta 
1992, mm. puh.johtajana. Harrastuk-
sena mm. lenkkeily, tanssi, kalastus 
ja yhdistystoiminta. Luottamustehtä-
viä  valtuusto / sivistyslautakunnan pj. 

Hallitukseen kuuluu myös Kirsi Malmi 
ja varajäsenenä Jussi Luhtamäki.

seuraa ja tuLe mukaan 
kyLätoimintaan

www.ohkola.fi 
facebook.com/ohkolankyla
facebook.com/hyokannummi
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NCCn urakka Hyökännummen laajalla peltoalueella nykyisen 
koulun välittömässä läheisyydessä on alkanut. Osoitteesta 
http://www.mantsala.fi/asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/
tekniset-palvelut/ajankohtaista/hyokannummen-koulun-raken-
taminen [1] löytyy rakentamisen etenemisestä kertovat selkeät 
viikkotiedotteet. Tavoite on, että koulurakennus on valmiina, kun 
lukukausi elokuussa 2018 starttaa. Vanha koulurakennus jää 
kokonaisuudessaan päiväkotikäyttöön ja parakeista luovu-

hyökännummen kouLun 
rakentaminen aLkoi

taan.  Yläkoululaisten osalta on tehty Tuusula-sopimus, jon-
ka mukaan Kellokoskelle rakentuvaan yhtenäiskouluun matkaa 
ensi syksystä alkaen 150 oppilasta Mäntsälän eteläosista. Käy-
tännössä koko ikäluokka Arola-Ohkola-Hyökännummi alueelta. 
Näin kylälehdelle kertoi sivistyslautakunnan puheenjohtaja An-
ton Hägglund.

Hyökännummen koulun peruskiven muuraus pide-
tään 15.3. klo 13-15. 

Tiedättekö mitä? On meillä vaan kertakaikkisen mahtavia nuo-
ria Hyökännummella! Tämän sain itse kokea, kun kävin tu-
tustumassa nuorteniltojen toimintaan eräänä perjantai-iltana. 
Nuortenillat ovat Hyökännummen asukasyhdistyksen täysin 
vapaaehtoistoimin järjestämiä tapahtumia paikallisille 4.-6. 
-luokkalaisille nuorille. Nuortenillat pidetään Hyökännummen 
kerhotalolla perjantaisin klo 18.00-20.30 ja parhaimmillaan 
paikalla on ollut lähes 50 nuorta kerrallaan! Tarjolla nuorille on 
myös maksuton iltapala (kyllä, luit aivan oikein, MAKSUTON)  
Mutta palataan vielä hetkeksi siihen tutustumiskertaani. Kans-
sani valvovina aikuisina olivat Hyökännummen asukasyhdistyk-
sestäkin tutut Maisa Skyttä ja Helena Riihola. Nuoret (kaiken 
kaikkiaan 40) saapuivat omissa porukoissa kuuden aikaan ker-
hotalolle, ripustivat ulkovaatteet naulakkoon ja kävivät perem-
mälle kuin omaan olohuoneeseensa olisivat saapuneet.  Rento 
meininki, ajattelin. Hetken päästä olikin jo volyymit katossa ja 
täysi tohina päällä. Osa kuunteli musiikkia, osa pelasi pöytä-
futista ja biljardia, toiset löhöilivät säkkituoleilla ja muutama 
intoutui askartelemaan Helenan kanssa. Iltapala taisi olla odo-

hyökännummen nuorteniLLat
Teksti Miia Linna

tettu juttu, koska jono keittiön ovelle muodostui hetkessä. Ja 
mikäs siinä, kun Maisa oli loihtinut pöydän täyteen syötävää: 
oli muroja kolmea eri sorttia, mysliä, jugurttia, omenaa, mehua 
ja näkkileipää unohtamatta. Osa nuorista lähti iltapalan jälkeen 
ja osa vasta kun kello näytti puolta yhdeksää.  Kaikilla tun-
tui olevan kivaa. Kotimatkalla ajatukseni harhailivat 90-luvun 
loppupuolelle omiin ala-aste aikoihin ja mietin kuinka tärkeitä 
meillekin vastaavanlaiset nuortenillat olivat. Viikon kohokohta!   
Hyökännummen nuortenilta on selvästikin iso juttu paikallisil-
le nuorille, kertoohan sen jo kävijämääräkin. Olisi siis todel-
la sääli, jos nuortenillat loppuisivat vapaaehtoisten aikuisten 
puuttuessa. Tällä hetkellä vakituisia vetäjiä on yhteensä vain 
neljä. On siis sanomattakin selvää, että vapaaehtoisia aikuisia 
tarvitaan lisää. Jos sinulta liikenee edes yhtenä perjantaina 2,5 
tuntia aikaa paikallisten nuorten hyväksi, niin ole rohkea ja il-
moittaudu mukaan! Tule ja tutustu paikallisiin nuoriin, saatat 
yllättyä positiivisesti! 

Ota yhteys osoitteella hyokannnummi@gmail.com.
 

Peruskiveen muurataan lieriö, jossa seuraava teksti: 

HYÖKÄNNUMMEN KOULUN PERUSKIRJA

Tämä peruskirja muurattiin keskiviikkona maaliskuun 15. päivänä vuonna 2017 Hyökännummen koulun peruskiveen. 
Muurauksen ajankohtana Sauli Niinistö on Suomen tasavallan presidenttinä, Maria Lohela eduskunnan puhemiehenä 
ja Juha Sipilä pääministerinä.

Anna Helin on Mäntsälän valtuuston puheenjohtajana, Tapio Havula hallituksen puheenjohtajana, Jyrki Kosonen 
maankäyttölautakunnan puheenjohtajana, Asko Eerola teknisen lautakunnan puheenjohtajana, Esko Kairesalo kun-
nanjohtajana, Antton Hägglund sivistyslautakunnan puheenjohtajana, Eija Liljavirta perusturvalautakunnan puheen-
johtajana, Esa Siikaluoma hallintojohtajana, Hannu Seppälä teknisenä johtajana, Pekka Lintonen sivistysjohtajana, Eija 
Rintala perusturvajohtajana, Hanna Oresmaa koulun rehtorina ja Maarit Mäkinen päiväkodin johtajana.

Rakennuksen toteuttajat
Veijo Hämäläinen KVR – urakoitsija NCC Building aluejohtajana, Jarmo Saviranta kohteen rakennuspäällikkönä, Mika 
Virtanen vastaavana mestarina ja arkkitehti Tapani Kerttula rakennuksen pääsuunnittelijana.

Peruskiven lieriön sisältö
Peruskiven muurattavaan lieriöön sijoitetaan tämä peruskirja, Mäntsälän Uutiset 14.3–15.3.2017, Helsingin Sanomat 
15.3.2017, Suomen eurokolikot 2017 ja rakennuksen pääpiirustukset sekä muistitikku hankkeen aloittamista koske-
vista päätöksistä, rakennuksen piirustuksista sekä valokuvia rakennuksen perustustöistä.

Tiedoksi jälkipolville. Säilyköön tämä aineisto ja rakennus ajasta aikaan, tuleville sukupolville.
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  martan vinkit

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

 

Miika Nousiaisen uuden kirjan, Juurihoi-
to (Otava 2016), päähenkilöitä ja kerto-
jia ovat veljekset Pekka ja Esko. Tarinan 
alussa heillä ei tosin ole aavistustakaan 
toistensa olemassaolosta. Pekka alkaa ky-
sellä sukulaisuutta sukunimikaimaltaan, 
Esko Kirnuvaaralta, jonka luokse hän ha-
keutuu hammassäryn ajamana.

Pekka tasapainoilee avioeron aiheut-
taman ikävän, takkuilevan huoltajuuden 
ja työnsä välillä. Hän saa lapset hoitoon 
joka toinen viikonloppu, mutta ex-vaimo 
vaikeuttaa yhteyden sujumista.

Yksin elelevä 60-vuotias Esko on kas-
vanut tunnekylmässä sijaisperheessä. Hä-
nen suhteensa työhön on antaumukselli-
nen, eikä hän säästele vaivojaan ihmis-
ten purukaluston kuntoon saattamisessa. 
Häntä kyllä harmittaa paikata ihmisten 
omasta huolimattomuudesta johtuvia 
reikiä. Pekkaa hän patistaa käyttämään 
hammaslankaa.

Miehet ystävystyvät ja vähitellen syn-
tyy ajatus selvittää kummallekin aivan 

eLeFanttimarssia hammasPoran säestykseLLä
tuntemattomaksi jääneen isän vaiheita. 
Pekan äiti on kertonut isän häipyneen 
kauppareissulla. Eskolla taas on isästään 
tiedossa vain nimi.

Onni-isän jäljittäminen onkin sitten 
aikamoista geokätköilyä. Isän Lieksas-
sa asuva serkku muistaa, että Onnilla on 
Ruotsissakin lapsi. ”Uusveljekset” lähte-
vät tapaamaan siskoaan. 

Sari on räväkkä viiden lapsen äiti. Hä-
nelläkin on isästään vain hämärä mieli-
kuva. Hyvä muisto on siitä, että isä oli 
maksanut takaisin velkansa Sarin äidille. 
Kun veljekset ovat lähdössä kotimatkal-
le, Esko ammattimiehenä huomaa Sarilla 
olevan hammaskiveä. Hän lupaa poistaa 
sen ilmaiseksi, jos Sari tulee Helsinkiin.

Sattumalta, Pekan nettiin näppäilemän 
kirjoitusvirheen ansiosta, löytyy Thai-
maasta mahdollinen uusi sisko. Sisaruk-
set lähtevät yhdessä etsimään tätä. (Täs-
sä kohtaa alkoi päässäni soida Elefantti-
marssi: ”Yksi pieni elefantti marssi näin…” 
ja ”…pyysivät he mukaan uuden toverin”.)

Nousiaisen herkullista kertomusta sii-
vittää hänen TV:stäkin tuttu – villi ja va-
paa – mielikuvituksensa. Kirjan maailmas-
sa ei ole lainkaan kummallista, että Esko 
löytää Thaimaasta hyvin varustetun ham-
masklinikan ja viehättävän hammashoita-
jan, jonka kanssa alkaa hoitaa paikallisten 
hampaita.

Sisaruksia ajaa matkaan isän ikävä 
ja halu tietää, miksi isä on kerta toisen-
sa jälkeen hylännyt perheensä, hylännyt 
heidät. Vaikeita tunteita nostava, mutta 
myös tervehdyttävä matka isän elämän-
poluille, tavallaan omille juurille, sisältää 
samat vaiheet kuin hampaiden juurihoi-
to: Tutkimus, Avaus, Juurikanavan ava-
us ja laajennus, Kruunaus ja Jälkitarkas-
tus. Yhteinen matka ja kokemukset luo-
vat yhteenkuuluvuutta sisarusten välille. 
Miika Nousiainen osaa luotsata lukijaakin 
tällä matkalla monenlaisten tunteiden ja 
tapahtumien aallokossa empaattisesti ja 
toiveikkaana.

Päivi Meriläinen

savuLohiPiirakka
 Piirakka on yksinkertainen ja no-
pea valmistaa. Ja niin herkullinen!

Piirakan pohjataikina: 
1,5 dl hiivaleipäjauhoja 
1 dl kaurahiutaleita 
1/4 tl suolaa 
1 tl leivinjauhetta 
50 g rasvaa 
1 dl maitoa
 
Sekoita hiivaleipäjauhot, kaurahiu-
taleet, suola ja leivinjauhe. Lisää 
seokseen rasva ja maito. Sekoita. 
Taputtele pohjataikina leivinpape-
rilla päällystettyyn irtopohjavuo-
kaan, vedä taikinaa myös hieman 
vuoan reunoille.

 
Täyte: 
1 sipuli 
1/2 purjo 
150 g savulohta 
50 g juustoraastetta 
2 dl kevytkermaa 
3 kananmunaa 
1/2 tl mustapippuria

Leikkaa sipuli ja purjo pieniksi paloiksi. 
Kuullota sipuli ja purjo paistinpannulla ja 
kaada irtopohjavuokaan pohjataikinan 
päälle. Paloittele savulohi ja lisää sipu-
lien ja purjojen päälle. Sekoita kerma, 
kanamunat ja juustoraaste keskenään, 
mausta seos mustapippurilla. Kaada se-
os vuokaan. Pinnalle voit ripotella vielä 
hieman juustoraastetta. Paista piirakkaa 
uunissa 200-asteessa noin 30 minuuttia.

taLous tasaPainoon
Oman talouden hallinta vaatii suun-
nittelua. Tulojen ja menojen tu-
lee pidemmällä tähtäyksellä olla 
tasapainossa. Marttojen sivustol-
ta www.martat.fi/neuvot_arkeen/
rahat/ löytyy hyödyllistä tietoa talo-
udesta ja raha-asioiden hallinnasta.

Lainojen ja esim. vakuutusten 
tarkistaminen ja vertailu voi tuottaa 
yllättävän suuren vuosittaisen sääs-
tön. Älä maksa turhasta.

Moni saattaisi tarvita uuden mak-
susuunnitelman. Maksusuunnitelmi-
en tarkistaminen ja maksuista so-
piminen on nykyään maksunsaajil-
le arkipäivää. Vanha viisaus: “Ei ne 
suuret tulot, vaan pienet menot!” 
pitää edelleen paikkansa.
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Ohkolan VPK järjesti toiminnallisen päi-
vän palotallilla 11.2, jossa harjoiteltiin 
tärkeitä kansalaistaitoja. Samalla tu-
li tutuksi paloasema sekä paloautot. 
112-päivä on Suomen eri turvallisuustoi-
mijoiden yhteinen kampanja arjen tur-
vallisuuden parantamiseksi. Kampan-
jassa halutaan kiinnittää suomalaisten 
huomio tapaturmien ja vahinkojen en-
naltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-
ajalla – kyse on pienistä arjen teoista 
ja valinnoista, joilla jokainen voi paran-
taa omaa ja läheistensä turvallisuutta. 
112-päivä muistuttaa hätänumerosta 112 
ja sen oikeasta käytöstä. Hätänumero 
112 toimii kaikissa EU-maissa. 112-päi-
vän kampanjan taustavoimia ovat poliisi, 
pelastustoimi, Rajavartiolaitos, Hätäkes-
kuslaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, 
sisäministeriö sekä opetushallitus. Kam-
panjan tavoitteena on tehdä Suomesta 
Euroopan turvallisin maa. Vuoden 2017 
kampanjan teemana on lapsiperheiden 
arjen turvallisuus.

tärkeät vinkit

-Käy tekemässä oman kotisi turvallisuus-
kartoitus osoitteessa www.112-päivä.
fi / kodin turvallisuuden tarkistuslista. 
-Pidä yllä ensiaputaitosi!

Kotien lakisääteiset vastuut ja 
velvollisuudet, vakuutusturvan 
edellytykset

-Säännöllinen nuohous ja sen tekemi-
sen turvallisuus (tikkaat ja kulkusillat). 

112-Päivä kiinnittää huomion arjen turvaLLisuuteen

ennakointi vie vaaroiLta voimat!
Alueen nuohoojat löytyvät osoittees-
ta https://www.ku-pelastus.fi/palvelut/
nuohous.  Ilmanvaihtokanavien tarkis-
tukset, puhdistukset, mittaukset ja sää-
döt.

-Palovaroittimien toiminnan tarkis-
tus vähintään kerran vuodessa, esim. 
112-päivänä

-Osoitemerkintöjen tarkistus. Ajan 
myötä alun perin näkyvälle paikalle ase-
tettu osoitenumero saattaa menettää 
havaittavuutensa ympäristön muutos-
ten johdosta. Rakennetaan uusia raken-
nelmia. Kasvillisuus ja erityisesti täyteen 
mittaan kasvanut pensasaita heikentävät 
useasti osoitenumeron näkyvyyttä. Kiin-
teistön omistajan tulee siirtää osoitenu-
mero tai asettaa uusi osoitenumero nä-
kyvään paikkaan. Erityisen tärkeää osoi-
tenumeron hyvä havaittavuus on pelas-
tus- ja poliisiviranomaisille. Määränpään 
haeskeluun kuluneet hetket saattavat 
olla ratkaisevia tehtävän onnistumisen 
kannalta.

- Alkusammuttimet ovat yleensä ra-
kennuksen käyttöluvan ehtona, joten nii-
tä ei saa omatoimisesti poistaa tai siirtää 
rakennusluvan tai pelastusviranomaisen 
määräämästä paikasta. Käsisammutti-
met on tarkastettava Turvallisuus- ja ke-
mikaaliviraston (Tukes) vahvistaman kä-
sisammutinliikkeen toimesta 1-2 vuoden 
välein. Huoltoväli lukee sammuttimessa.

Mukava yksityiskohta palotallilla oli 
Sveitsin palokuntatoiminnasta kertova 
kuvanäyttely.

Sammutinpeitteen käytön niksit oppii harjoittelemalla. Tärkeä kansalaistaito

 
 

Käsisammutin on tärkeä kodin turval-
lisuusvaruste. Sammuttimen kyljes-
sä on käyttöohje, huoltoväli sekä se, 
mitä sammuttimella saa sammuttaa 
A= normaali palava aine (puu, paperi 
jne, B=palava neste, C=sähkölaite. 
Kun on ABC merkintä, niin sammu-
tin käy kaikkiin kohteisiin. On tärkeää 
tuntea kodin sammutin! 

Teksti ja kuvat: Eija Hynninen



12

       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

      puh. 0400 607 439 / Arto
0400 678 749 / Timo
0400 997 559 / Marko

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530  OHKOLA
Puh. 040 542 6383  Fax. 019 6889 150

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

puh. (09) 284 570
Kello- ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden erikoisliike

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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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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Kin-ball, tunnetaan myös nimellä Omnikin, on quebeci-
läisen professorin Mario Demersin vuonna 1986 kehittämä 
joukkuepallopeli.

Pelissä on kolme joukkuetta, jotka yrittävät lyödä pal-
lon omalla lyöntivuorollaan kenttään. Toiset joukkueet 
yrittävät pitää pallon ilmassa. Jokaisella joukkueella on 
oma värinsä ja lyövän joukkueen pelaaja huutaa värin 
sen mukaan, mille joukkueelle lyönnin tarkoittaa. Pelaajan 
täytyy huutaa lisäksi Omnikin ja huuto täytyy tapahtua 
ennen kuin pelaaja lyö pallon, joka on halkaisijaltaan rei-

lun metrin kokoinen. Omalla lyöntivuorollaan palloa saa 
lyödä vasta sen jälkeen, kun jokainen joukkueen pelaaja 
on koskettanut sitä samaan aikaan kädellään.

Kansainväliseen kin-ball-liittoon kuuluu noin 3,8 miljoo-
naa henkilöä ja lajista järjestetään maailmanmestaruus-
kilpailuja. Peliaika on kolme 7-15 minuuttia kestävää erää 
riippuen montako pelaajaa on mukana.

Kin-ball on suunniteltu sen takia, että olisi kerrankin pal-
lopeli, joka ei pyöri muutaman taitavan pelaajan ympärillä.

kin-baLL

4.2.2017 vietettiin Okan järjestämää lii-
kuntapäivää Vierumäellä. Viitisenkym-
mentä innokasta aikuista ja lasta pelasi 
KinBallia, kävi pulkkamäessä ja uimassa. 
Uusi tuttavuus KinBall oli kiva yhteinen 
laji, jossa aikuiset ja lapset pystyivät pe-
laamaan hienosti yhdessä. Pulkkamäes-
sä oli vauhtia ja vilinää, taisi olla monen 
mielestä se ykkösjuttu reissussa. Viimei-
senä käytiin vielä uimassa ja siitä olikin 
sitten hyvä siirtyä bussille ja kotia kohti.

Onnistunut reissu, ensi vuonna uudel-
leen!

 

okan LiikuntaPäivä vierumäeLLä

Korsisaari Oy aloitti uutena toimijana 
koulukuljetuksissa Ohkola-Hyökännum-
mi alueella. Kuljettaja on omalta kylältä, 
Suvi Lindberg  os. Koli.  

 - Olen iloinen kun sain työn omal-
ta kylältä. Olen käynyt Ohkolan koulua 
Keravanjärven suunnalta. Tuolloin kou-
lutaksia ajoi Anne Peussa. Isäni muisteli 
omaa koulumatkaansa, kun aloitti kan-
sakoulun vuonna 1956. Siihen aikaan 
Antton Ollila kyyditsi oppilaita vanhalla 
pakettiautolla, johon oli itse tehnyt suk-
sitelineen lasten suksia varten. Pitkään 
koulukuljetuksia on tehnyt myös Gun-
nar Peussa ja Ilkka Juvonen. Viimevuo-
det koulukyytejä on ajanut espoolainen 
Kajon Oy. 

Moni on saattanut hieraista silmiään, 
sillä Ohkolan raitilla kurvailee nykyisin 
ihan oikea linja-auto. Minulla on jo 8 
vuoden kokemus linja-auton kuljetta-
jana, joten hyvää ja luotettavaa kyytiä 
on tarjolla vaikka iso auto kapeilla teillä 
asettaakin omat haasteensa. Matkusta-

jien turvallisuus on kuitenkin avainase-
massa. Suvin mukaan koululaiset käyt-
täytyvät pääasiassa hyvin matkan aika-

korsisaaren bussi vastaa 
kouLukuLjetuksista

Kuva: Kirsi Ruotsalainen

na. Voidaan todeta, että ”linja-autossa 
on myös tunnelmaa”, vanhan suomi-is-
kelmän sanoin, kertoo Suvi.

Kuva Kimmo Lindberg
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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 

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

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!

Juhlapalvelu
Catya’s Catering
Kati Virolainen
Puustellintie 10, 04660 Numminen

050-343 4341• asiakaspalvelu@catyas.fi • www.catyas.fi
Sinun juhlasi on minun juhlani!

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys
- Puiden kaato, puiden/risujen ajo
- Polttopuiden teko paikan päällä

Sällintie 1A 04500 Kellokoski 
p. 045 869 3343 • www.parturikampaamovalo.fi

20 v
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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
Kivistönkulmantie 114,
04530 Ohkola
p. 0400-920746  



Sunnuntaina 15.1.2017 Ohkolan kylätoi-
mikunta järjesti Ohkolan koulun pihas-
sa Lumiterapiapäivän. Tapahtuman veti 
ohkolalainen Seppo Mäkinen Snowhow 
Oy:stä. Lumiterapiapäivä oli osa Suomi 
100 -juhlavuoden ohjelmaa Ohkolassa.

Klo 10 aamulla alkanut tapahtuma 
näytti alkuun hiljaiselta, mutta vähitel-
len lapsiperheitä alkoi valua paikalle, 
ja puoleen päivään mennessä Ohkolan 
koulun kentällä kirmailikin jo iso joukko 
osallistujia ihan vauvasta vaariin. Päivän 
aikana osallistujamääräksi arvioitiin n. 70 
henkeä. Seppo oli tuonut mukanaan lu-
menveistossa tarvittavat muotit ja apu-
välineet, ja peräkärryn uumenista löy-
tyikin kaikille sopiva lumentyöstöväline. 
Alkuun oli tiedossa osallistujille hieman 
lapiohommia, kun muotit piti täyttää lu-
mella. Onneksi mukana oli myös reipas 
traktorikuski, jonka avustuksella saatiin 
isotkin kuutiomuotit täytettyä nopeasti. 
Lapsilla oli hauskaa, kun lumi piti tiivis-
tää muoteissa pomppimalla! Kun muo-
tit oli saatu täytettyä ja tiivistettyä, alkoi 
lumen veistäminen. Pienillä ja yksinker-
taisilla jipoilla alkoi kentällä muodostua 
niin palloja kuin hienoja lumiveistoksia-
kin. Monelle osallistujalle tuli yllätyksenä, 
että ehdottomasti paras keli lumiveistä-

LumiteraPiaa kouLun kentäLLä
Teksti  Pialiisa Toropainen, kuvat Jussi Hynninen

miseen onkin pikkupakkanen, ei niinkään 
nuoskakeli. Onneksi tällainen sopiva pak-
kaskeli osui juuri Lumiterapiapäivään, ja 
edellisinä päivinä satanut lumimäärä riitti 
hienosti lumipuuhasteluun!

Seppo opetti myös, kuinka on mah-
dollista rakentaa iglu lumesta muottia 
käyttämällä. Iglusta tuli todella hieno, ja 
lopulta iglun sisälle jäänyt lumiveistäjä-
kin saatiin ulos, kun igluun päätettiin pie-
nen pohdiskelun jälkeen puhkaista ovi-
aukko.  Ahkeran puuhastelun tulokse-
na syntyi myös lähes täydellisen pyöreä 
maapallo, johon Suomi 100 -juhlavuoden 

kunniaksi merkittiin Suomineito havuko-
risteineen. Kylätoimikunta oli järjestä-
nyt paikalle puffetin, josta sai herkulli-
sia vohveleita ja juotavaa. Vohvelit olivat 
ihan hittituote punaposkisten lumenveis-
täjien keskuudessa!

Kiitoksia kylätoimikunnalle tapahtu-
man järjestämisestä ja Seppo Mäkiselle 
rennonletkeästä tapahtuman vetämises-
tä! Oli mukavaa olla mukana ja nähdä 
vanhoja tuttuja sekä tutustua uusiin ky-
läläisiin. Ihana oli myös huomata, kuinka 
lumiveistokset ja iglu ilahduttivat koulu-
laisia vielä pitkään välitunneilla!


