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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 25.5.2018.  aineistoPäivä 11.5.2018.

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.

Presidentin vaalien varsinainen äänestyspäivä oli su 28.1. Oh-
kolan koulun 4. luokan oppilaat perheineen järjestivät kou-
lun ruokasaliin vaalikahvituksen. Näin lapsetkin pääsivät ko-
kemaan vaalipäivän, demokratiakasvatusta parhaimmillaan. 
Näin lapset kertovat päivästä.

Meidän luokka kerää rahaa leirikoulua varten. Leirikouluun on 
vielä aikaa, mutta rahan kerääminen pitää aloittaa hyvissä 
ajoin, että saadaan tarpeeksi. Sitä pitää olla aika paljon, kos-
ka meidän luokalla on 17 oppilasta. Sinne lähtee myös ope ja 
vanhempia. Meidän luokka on kerännyt rahaa myymällä aikai-
semmin veskipapereita ja talouspaperia.

Vaalikahvila päätettiin järjestää meidän koulun ruokalassa, 
koska oli presidentinvaalit ja koulullamme oli äänestyspaikka. 
Ajattelimme, että ihmiset voisivat käydä äänestyksen jälkeen 
kahvittelemassa ja tapaamassa tuttuja. Valmistelut tehtiin yh-
teistyössä perheiden kesken. Koulussa me tehtiin kylttejä vaa-
likahvilaan ja se oli hauskaa. Jotkut toivat leivonnaisia ja jotkut 
arpajaisvoittoja

Kahvilassa kävi tosi paljon ihmisiä. Siellä käytiin maistelemassa pullaa, kahvia ja mehua. Ulkona myytiin iltapäivällä myös mak-
karaa. Kahvilassa nautittiin toisten seurasta ja totta kai oli mahdollisuus äänestää uutta presidenttiä.  Myymässä oli meidän 
luokkalaisia ja niiden vanhempia. Tosi moni osti myös arpoja, ja leivonnaisia kotiin vietäväksi.  Melkein kaikki leivonnaisista ja 
arvoista ostettiin. Jotkut meidän luokkalaiset pääsivät kurkistamaan millaista oli äänestyshuoneessa. Siellä oli neljä pöytää, jos-
sa oli jokaisessa yksi ihminen varmistamassa että kaikki sujui hyvin. Äänestyskopin seinänä oli jokin sermin kaltainen este, ettei 
kukaan näkisi mitä muut äänestävät.

Myyjinä oli kyllä todella kivaa ja yhdessä oli mukava tehdä valmisteluja. Olisi kivaa tulla seuraavallakin kerralla. Jos olisin ollut 
yksin, se ei olisi ollut yhtä hauskaa kuin kaverin kanssa.  Illalla kotona jänniteltiin, että miten vaalikahvila oli mennyt ja oliko 
kahvilassa käynyt ketään.  

Ohkolan koulun 4. luokan oppilaat

vaaLikahviLa

Kuva Hanna Peltoranta



3

Mäntsälän kunnantalolla kokoontui 8.2. innostunut ja ideoi-
ta täynnä oleva joukko kuntalaisia pohtimaan tulevaisuuden 
Mäntsälää. Tavoitteena on luoda kuntalaisille uusi kunta, jo-
ka on avoin, läpinäkyvä ja osallistava yhteisö. Kunta, johon 
kaikilla on mahdollisuus sitoutua. 

Yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa kunta on 
käynnistänyt lähidemokratiahankkeen, jossa yhdessä kunta-
laisten kanssa etsitään keinoja lähidemokratian ja asukkai-
den osallistumisen lisäämiseksi kaikille yhteisissä asioissa.

ideatyöPaja

Heti alkuun syvät pahoittelut Ohkolan 
osayleiskaavan valmisteluvaiheen asuka-
sillan to 25.1. siirtämisestä myöhemmäl-
le keväälle. Toivottavasti tieto siirrosta 
tavoitti kaikki kiinnostuneet ja osallistu-
misintoa kylällä riittää vielä jatkossakin.

Ajantasainen osayleiskaava ohjaa 
maankäyttöä ja rakentamista vain viides-
osassa Mäntsälää. Vuosien aikana suun-
niteltujen osayleiskaavatöiden aikataulut 
ovat venyneet ja marssijärjestyskin on 
saattanut muuttua. Esimerkiksi Ohkolan 
osayleiskaavatyö on ollut vireillä vuodes-
ta 2006. Kunnan päätöksenteko-organi-
saatiossa käydään parhaillaan keskuste-
lua siitä, pitäisikö Mäntsälää tarkastella 
kokonaisuutena ja laatia osayleiskaavo-
jen sijaan kerralla yleiskaava koko kun-
taan. Kunnalta, kun puuttuu oma, pitkän 
tähtäimen suunnitelma maankäytölle.

Keskustelu koko kunnan yleiskaavas-
ta on noussut ajankohtaiseksi muuttu-
vassa toimintaympäristössä. Käynnis-
sä on maakuntauudistuksen valmistelu. 
Toisaalta maankäyttö- ja rakennuslain 

8.2. pidetty ideointityöpaja oli ensimmäinen useamman 
työpajan sarjassa. Paikalla oli 30 henkeä ja Laurean opis-
kelijat kokoavat illan ideat ja ajatukset jatkotyöskentelyä 
vasten.

Lehden ilmestyessä on jo pidetty toinenkin tilaisuus 15.2, 
ja seuraavat ideapajat ovat ti 20.3 klo 17 – 20  Saaren kou-
lulla ja ti 10.4 klo 17 -20 kunnantalolla. Myös ne ovat avoi-
mia kaikille kuntalaisille. Tervetuloa mukaan ideoimaan!

mitä kuuLuu yLeiskaavarintamaLLe?
(MRL) kaavahierarkiaan suunnitellaan 
muutoksia, jotka siirtäisivät yleiskaava-
tasoisen suunnittelun pois kunnalta. Uu-
denmaanliitossa on myös vireillä Uusi-
maa 2050 –maakuntakaavan laatiminen. 
Mäntsälässä on käynnissä rakennusjär-
jestyksen uudistaminen ja kaksi osayleis-
kaavatyötä: Kirkonkylän osayleiskaavan 
päivittäminen ja Ohkolan osayleiskaa-
van laatiminen. Myös palveluverkkosel-
vityksen laatimiselle on tarve. Käynnissä 
olevien hankkeiden yhdistäminen sääs-
täisi resursseja ja toisi synergiaetua esi-
merkiksi vuorovaikutus- ja päätöksen-
tekoprosessissa. Yleiskaavatyön myötä 
saataisiin koko kuntaan kattavat perus-
selvitykset. Samalla eri hankkeet ja ky-
läalueet asettuisivat tasapuoliseen ase-
maan. Yhteinen tahtotila maankäytön 
tavoitteista vahvistaisi myös päätöksen-
tekoa Mäntsälän malliin – joustavasti ja 
nopeasti.

Sälinkää-Soukkion osayleiskaava on 
juuri vahvistunut, kun korkein hallinto-
oikeus on 31.1.2018 hylännyt kaavasta 

tehdyt valitukset. Osayleiskaavassa ke-
hitettyjä kaavamääräyksiä on tarkoitus 
hyödyntää jatkossa kyläalueiden kaavoi-
tuksessa.” 

Ohkolassa järjestetään asukasil-
ta huhti-toukokuussa 2018 joko 
yleiskaava tai osayleiskaavatyön mer-
keissä. Tilaisuuden tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan heti, kun kunnanhallitus on 
linjannut yleiskaava-asian kokoukses-
saan helmikuun lopussa (26.2). Kun-
takehityslautakunta on 14.2 kokoukses-
saan päättänyt esittää kunnanhallituk-
selle Mäntsälän yleiskaava 2050 -kaa-
vatyön käynnistämistä. Jos koko kunnan 
yleiskaavatyö päätetään käynnistää, vi-
reillä olevat osayleiskaavojen (Kirkonky-
län OYK ja Ohkolan OYK) valmistelu kes-
keytetään ja alueiden maankäyttö suun-
nitellaan osana koko kunnan yleiskaa-
vatyötä. Osayleiskaavojen tähänastinen 
valmisteluaineisto perusselvityksineen, 
asukasmielipiteineen ja lausuntoineen 
siirtyy sellaisenaan hyödynnettäväksi 
yleiskaavatyössä.

 

Vuosi 2018 alkoi Hyökännummella mielenkiintoisissa tunnel-
missa. 15.1 Hyökännummen Asukasyhdistys ry järjesti ker-
hotalolla asukasillan aiheenaan Hyökännummi nyt ja tulevai-
suudessa. Paikalle oli kutsuttu Mäntsälän asemakaavainsinööri 
Tapio Sillfors, kaavasuunnittelija Mari Niinistö sekä vihersuun-
nittelija Arja Aalto. Asemakaavainsinööri Tapio Sillforsin sanoin 
asukasilta järjestettiin kreivin aikaan sillä Hyökännummi elää 
muutoksen aikaa. Uusi koulu valmistuu tämän vuoden aika-
na, viheralueita siistitään, Taruma rakentuu hiljalleen ja se 
vaikuttaa mm. liikennejärjestelyihin alueella. Puhetta herätti 
myös katujen kunnossapito, nopeusrajoitukset sekä Linjatie. 
Kerhotalolla oli mukava ja tiivis tunnelma. 30 valveutunutta 
asukasta saapui paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan 
Hyökännummen tulevaisuuden näkymistä. Eniten keskustelua 
herättäneet aihealueet on nostettu esiin ja näitä työstetään 

asukasiLta hyökännummeLLa
Teksti ja kuva Miia Linna

Tapio Sillfors, Arja Aalto sekä Mari Niinistö selventämässä 
kaavakarttoja

Johanna Sääksniemi , Yleiskaava-arkkitehti / Arkkitehti SAFA

työryhmissä. Lisätietoa työryhmien toiminnasta löytyy Hyökän-
nummen asukasyhdistyksen Facebook sivuilta. 
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*  soppatykki kuumana ja 
 kahvipannu porisee
*  tutustumista paloautoon 
 ja pelastustoimintaan

Tervetuloa!

90-vuotias ohkolan vPk 
juhlatuulella
Avoimet ovet 4.3.2018  
klo 11-14 palotallilla 
( Eerola-Kortistotie 16)

VPKlaisia uusissa puvuissaan Laskiaisriehassa, 112 päivänä
Kuva: Elina Vuori

Mäntsälän kunnan erityisliikunnanoh-
jaaja ohjaa maanantaisin Ohkolan kou-
lulla ikäihmisille helppoa ja turvallista, 
kaikille avointa ja ilmaista jumppaa en-
nen koulun ylijäämäruokailu aikaa.

Jumppa-aika on klo 10.55 -11.25. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
ikään, kokoon tai kuntotasoon katso-
matta! Eikä haittaa, vaikka apuväli-
ne olisi käytössä. Tarvittaessa liikkeet 
voi tehdä tuolilta käsin. Liikuntatuo-

ikäihmisten Liikuntatuokiot 
kion jälkeen voi halutessa hyödyntää 
koulun ylijäämäruokailun, ja siitä tie-
toa alla.

Ylijäämäruokailuaika on Ohkolan 
koulun ruokasalissa klo 11.30 -12.00, 
joka arkipäivä. Ylijäämäruokailua ei ole 
viikonloppuisin, arkipyhinä eikä koulu-
jen loma-aikoina. Ateriahinta on 2,20 
€ / lounas. Lounasliput myydään viiden 
kappaleen nipuissa Mäntsälän kunnan-
talon Vinkki-palvelupisteessä, joka si-

jaitsee Kunnantalon alakerrassa. Osoi-
te: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

  
Satu Karjalainen
Mäntsälän liikuntapalvelut
Erityisliikunnanohjaaja
satu.karjalainen@mantsala.fi
040-314 5387
 
Löydät meidät myös Facebookista, 
Mäntsälän Liikuntapalvelut

Myös senioreille suunnattu kansalaisopiston järjestämä jumpparyhmä kokoontuu Ohkolan koulun salissa torstaisin klo 
15.15-16. Kuva: Eija Hynninen
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Perhekerho kokoontuu torstaisin 1.3. 
alkaen klo 9.30 -11.30 seuratalolla. Ke-
väälle on suunniteltu mm. leivontaa, pää-
siäisaskarteluja, Leikkien-esittely ja liikun-
taleikkejä. Kevään ohjelmaa on tarkoitus 
suunnitella yhdessä ensimmäisellä kerral-
la ja ohjelmaan voi tutustua nuorisoseu-
ran nettisivuilla tai Facebookissa. Terve-
tuloa mukaan myös kaikki uudet perheet!
Helmeilykerho jatkuu Nuorisoseuran-
talolla: to 1.3, to 5.4 ja to 3.5 klo 18-
21, aiheena korut Les perles par Puca® 
lasihelmistä. Tarvittavat materiaalit voit 
ostaa paikanpäältä. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot marja.allanmaa@helmideli.
fi. Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!
Teatteriviikonloppu ja casting-ti-
laisuus seuratalolla 3.-4.3. klo 12.00 

-16.00. Osallistuminen maksutonta.

ohkoLan oka
Su 25.2 klo 10 hiihtokisa Hyökännum-
men Sairaalan puistossa. Su 4.3. klo 10 
hiihtokisa Palotallin viereisellä pellolla. 
Klo 11 alkaen VPK:lla omaa ohjelmaa. 
Pe 9.3 klo 18 luistelukisat ja makka-
ranpaistot Ohkolan koulun kaukalossa. 
Hiihdot perinteisellä tyylillä, luistelu va-
paalla tyylillä. Sarjat kaikenikäisille.

ohkoLan metsästysseura

Ohkolan Metsästysseura järjestää met-
sästysalueiden vuokraajille ja kyläläisille 
Erätapahtuman su 11.3.2018 klo 12-
15 seuran vajalla os. Pietarinojantie 11. 
Mahdollisuus laser-ammuntaan, nähtä-
villä eri metsästyskoirarotujen edustajia 

ja tarjolla riistakeittoa soppatykistä, kah-
vit, lapsille mehua ym. Tervetuloa!

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Eläkeläisten virkistyspäivät ke 21.3 
ja ke 18.4 klo 12.00 Ohkolan Nuoriso-
seurantalolla
Kinkerit to 12.4 klo 18.00 Hyökännum-
men kerhotalolla, Tasalantie 2
Virsilauluilta  to 17.5 klo 18.00 Hilkka 
Rautasuolla, Eerola-Kortistotie 409.Säes-
täjänä kanttori Johanna Linna

sirkus sirius

Sirkus Siriuksen kevätnäytökset 
18 -20.5.2018 Seuratalolla. Esitykset pe 
18.5 klo 19, la 19.5 klo 13 ja 16, su 20.5 
klo 13 ja 16

Ohkolan Kyläyhdistys ry:n 
sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
ke 18.4.2018 klo 19.00  
Ohkolan koululla.  
Kokouksen jälkeen ajankohtaista asi-
aa Ohkolan osayleiskaavoituksesta. 
Tervetuloa.  Kylätoimikunta

Ohkolan Maamiesseura ry:n  
Sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
to 15.3 klo 18 Palotallilla. Kokouksen  
alkuun Mäntsälän Hankkijan asiantun- 
tijamyyjä Laura Alestalo kertoo maata- 
louskaupan ajankohtaisista asioista. 
Tervetuloa kokoukseen Johtokunta

osoitteesta Ohkolantie 7 
kesäkuussa vapautuva 1 h + kk, 
33,5 m2, ei parveketta, 2. krs. 
Vuokra 530 e / kk + vesi. 
Puh. 050 51 77 458 / Seppo 
tai 050 37 66 428 / Riitta.

VUOKRATAAN 

Hyökännummen koululla käynnistyy partio-
laisten järjestämä iltapäiväkerhotoiminta 
keskiviikkoisin 14.3 alkaen. Partiokerho 
kokoontuu klo 14.00 -15.30 koululla 
ja säästä riippuen myös koulun lähi-
alueilla ulkona. Retkistä tiedotetaan 
aina erikseen. Toiminta on partio-
ohjelman aktiviteetteihin perustu-
vaa, yhdessä tekemistä ja koke-
mista, leikkejä ja hauskanpitoa.

Jokaiselle kerhokerralle mah-
tuu mukaan noin 15 lasta. Kerho 
on avointa ja ilmaista toimintaa 
kaikille 3.-4.luokkalaisille, eikä sii-
hen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kerhossa voi käydä viikoittain tai vain 
pari kertaa tutustumassa. Ennen ker-
hon alkamista kerhonohjaajana toimi-
va Mira Vuojolainen käy luokissa kerto-
massa toiminnasta. Kerho on osa partiolaisten 
100 uutta tapaa -projektia, jonka tavoitteena on ma-
daltaa harrastamisen kynnystä ja löytää uusia tapoja harras-

hyökännummeLLa Partiota  
kouLussa ja vaPaa-ajaLLa

taa partiota. Iltapäiväkerhosta tiedotetaan li-
sää koulun kautta.

 Samaan aikaan paikallinen partiolip-
pukunta Hyökäpartio järjestää toimin-

taa 7-12-vuotiaille aina keskiviikko- 
ja torstai-iltaisin. Nyt on siis monta 
hyvää tilaisuutta tutustua parti-
oon! Parhaillaan etsimme erityi-
sesti lisää aikuisia mukaan mah-
dollistamaan suosittu harrastus 
lapsille ja nuorille. Partioon voi 
hyvin tulla ilman aiempaa koke-

musta ja koulutamme kaikkiin teh-
täviin. Olisitko viikkotoiminnan ve-

täjä? Voisitko olla mukana yhdistyk-
sen hallituksessa? Kaikki apu otetaan 

mielellään vastaan, jotta Hyökäpartion 
toiminta jatkuu vireänä jatkossakin!

Lisätietoa iltapäiväkerhosta ja partiosta: 
Mira Vuojolainen, mira.vuojolainen@partio.fi, 

p. 050 446 0057. www.partio.fi, www.partio.fi/liity
 

Kuva: Maritta Räisänen



6

Hyökännummen asukasyhdistys: 
hyokannummi@gmail.com, www.ohkola.fi,  www.facebook.
com/hyokannummi, pj Miia Linna, siht. Terhi Tammela 
Ohkolan kyläyhdistys ry  www.ohkola.fi, 
www.facebook.com/ohkolankyla, pj. Eija Hynninen, eija.hynni-
nen@msoynet.com p. 050-5939683, siht. Elina Vuori 
Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta  
pj. Pia Huovinen, pia.huovinen@grano.fi, siht. Leena Soutsalo-
Koivisto, leena.soutsalo-koivisto@rocla.com.      
Hyökäpartio Sanna Sipola, sanna.m.sipola@gmail.com 
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 Maamiesseura ry   
pj Ilkka Allonen 0400-499785, siht. Eija Hynninen          

Ohkolan Martat ohkolan.martat@hotmail.com,  
pj. Sirkka Valkonen, siht. Ritva Tervonen
Ohkolan Metsästysseura pj. Tero Rantanen,  
tero.rantanen@kolumbus.fi, sihteeri Jouni Allonen
Ohkolan Nuorisoseura www.ohkolannuorisoseura.fi,  
www.facebook.com/Ohkolan-Nuorisoseura,   
pj. Aatu Johansson, vpj. Helena Partanen, siht. Heli Kamila, 
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 045-6415006 , siht.Anni Pietala

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2018

”Miksikä sä ittiäs luulet!”
Kaisu on nuori nainen, mutta ei sellai-
nen kuin muiden mielestä pitäisi olla. 
Hän on kookas, voimakas, omapäinen 
ja suorapuheinen. Kaisulla on edessään 
monta epäluuloista muuria, kun hän ot-
taa vastaan ensimmäisen työpaikkansa 
Ruutinojan Sekatavaran (lopussa huu-
tomerkki) kauppa-apulaisena. Kaup-
pias Erni on nuori mies, eikä hänkään 
sellainen kuin pitäisi, vaan pieni ja hin-
telä, aina lempeä, ettei kellekään tulisi 
hänen vuokseen paha mieli. Kaisun tu-
lon myötä Ruutinojan pieni pysähtynyt 
maailma heittää häränpyllyä ja aran 
Erninkin elämä saa uuden suunnan. 
Sisko Istanmäki haastaa pinttyneet käsi-
tykset ja ennakko-odotukset. Miten selvi-
tä ankaran maailman ristiaallokossa, kun 
mies on hiirulainen ja nainen liian paksu 
perhoseksi? 1960-luvulta vuosituhannen 
vaihteeseen kulkevan tarinan sanoma 
kalskahtaa kumman tutulta yli 20 vuot-
ta ilmestymisensä jälkeenkin: kenellä on 
valta määrittää muita, kuka saa päättää 
kuka kelpaa? Näytelmän jokainen hen-
kilö etsii paikkaansa ja hyvältä tuntuvaa 
tapaa olla vastoinkäymisten edessä oma 
itsensä, ja vaikka kaikki olisikin menetet-
ty, on lopulta kuitenkin toivoa.

Seuratalolla pääsee maistamaan teat-
terin ihmeitä 3.-4.3.2018. Tarkoitus on 
kokea ripaus teatteria nimenomaan 
näyttelijän näkökulmasta ja ilman ylei-
söä. Improvisaatio- ja muut harjoitteet 
täyttävät ohjelman sekä lauantaina että 
sunnuntaina kello 12.00 -16.00. Ohjaa-

ohkoLan teatteri 2018
jana toimii Kalle Tahkolahti, joka ohjaa 
myös tulevan kesän näytelmän ”Liian 
paksu perhoseksi”. Tahkolahti tekee tä-
män viikonlopun kokemusten perusteel-
la miehityksen kesää varten, mutta te-
atteriviikonloppuun osallistuminen ei si-
do automaattisesti ketään koko kesäksi 
teatteriin.

Kalle Tahkolahti ohjaa nyt toista ker-
taa Öljymäellä. Vuonna 2016 Ohkolan 
teatterin juhlanäytelmä ”Ukkosenjuma-
lan poika” jäi Tahkolahden mieleen te-
atterilla vallinneesta hyvästä yhteishen-
gestä ja Ohkolaan paluu tuntuukin hä-
nen mukaansa samalta, kuin palaisi ke-
sämökille viettämään aikaa erinomaisen 
kotimaisen tarinan parissa.

Tarina on hyvä ja tiivis. Nykyään koti-
maisessa draamassa usein sorrutaan kä-
sittelemään kaikki päivänpolttavat maail-
man haasteet ja murheet, jotka lopussa 
halaamalla käännetään selviytymistari-
naksi - ehkä. Istanmäki käsittelee pää-
henkilönsä kautta todellisia, pienen ihmi-
sen kannettavaksi osuvia iloja ja suruja, 
joista jokainen katsoja tunnistaa myös 
oman elämänsä.

Sattumalta Suomen yleisradio on otta-
nut uusintaan tv- elokuvaversion Istan-
mäen kirjasta. Vuonna 1998 valmistunut 
elokuva on nähtävissä yle areenasta.

nuorisoseuran toimintaa

Nuorisoseuralla on tälle vuodelle run-
saasti toimintaa luvassa. Suuri ponnis-
tus on esimerkiksi Öljymäen teatterin 
katsomon uusiminen. Jos kaikki sujuu, 
kuten on suunniteltu, kuuluu Öljymäel-

lä vasaran kolketta ensi kesänä hiukan 
keskivertoa enemmän. Ennen heinäkuun 
puoliväliä on tarkoitus kongin kumahtaa 
sen merkiksi, että Kalle Tahkolahden toi-
nen ohjaustyö Öljymäellä on päässyt en-
si-iltavaiheeseen. 

Tapahtumista laskiaisrieha jo oli, var-
ma syksyn merkki ”vanhojen traktorien 
kokoontumisajot” sekä jouluun loivasti 
viettävät puurojuhla ja kauneimmat jou-
lulaulut jatkavat taivaltaan kylän tapah-
tumakalenterissa.

Kerhoista jatkavat tyttökerho ja hel-
meilykerho ja paluun tekee nyt myös 
perhekerho. Korkea käyttöaste on ul-
jaalle seuratalollemme kunniaksi, joten 
uusiakin ryhmiä, kerhoja tai kursseja eh-
dottomasti perustetaan, jos vain innos-
tusta ja aktiiveja löytyy. Esimerkiksi var-
haisnuorten videokurssi on ollut suunnit-
teilla ja pingisturnaus kaipaisi kokoon-
kutsujaa. Kaikista kerhoista tiedotetaan 
Ohkolan NS:n facebookissa, internetsi-
vuilla, kylälehdessä sekä tietysti kylän-
raitilla ja lenkkipoluilla. Ideoita ja ajatuk-
sia voi johtokunnalle postittaa sähköises-
ti osoitteeseen ohkolanns@outlook.com.

Tämän lehden välistä löydät myös 
jäsenkirjeemme, jonka yhteydessä on 
maksupohja jäsenmaksua varten. 

Ohkolan NS:n uusi johtokunta jär-
jestäytyi 10.1.2018 seuratalon lämmös-
sä. Seuraavia tapahtumia ja tempauksia 
ovat nyt miettimässä Aatu Johansson pj, 
Helena Partanen vpj, Heli Kamila siht, 
Ulla Allonen, Marjanne Hynninen, Ari 
Lehto, Eero Salminen, Jenni Koivu, Saa-
ra Partanen, sekä varalla Taija Eerola ja 
Seija-Liisa Peltoranta.

Aatu Johansson
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kyLäLehdet digitoitu

Kaikki kahdenkymmenen vuoden aikana 
julkaistut 89 kylälehteä on digitoitu. Ne 
löytyvät pian www.ohkola.fi sivuston ky-
lälehtiarkistosta pdf-tiedostoina.

Lehdissä on paljon Ohkolan vanhaa 
historiaa ja päiväntarkkaa tietoa kah-
denkymmenen vuoden ajalta. Nyt lehdet 
ovat kaikkien tutkittavissa. Sieltä löytyy 
läpileikkauksia pääosin seuratoiminnois-
ta, mutta myöskin yleistietoa siitä  miten 
ja koska vesijohto/ viemäri tuli kylään, 
entä millaisten vaiheiden kautta kevyen-
liikenteenväylä lopulta valmistui. Koska 
Ohkolan koulua laajennettiin ja koska 
avautui Hyökännummenkoulu ja miten 
päivähoito on muuttunut ja laajentunut 
vuosien saatossa.

Digitoinnin teki Grano Oy  (www.gra-
no.fi). Kiitos hyvästä yhteistyöstä Pia 
Huovinen.

ohkoLan  
kyLäkaLenteri 2018

Ohkolan Kyläyhdistys tuotti vuoden 
2018 seinäkalenterin, jonka kuukausi-
kuvat koostuivat vuoden aikana olleis-
ta Suomi-100 tapahtumista. Painokulut 
katettiin paikallisten yrittäjien ilmoituk-
silla, joista suurkiitos kaikille ilmoittajil-
le. Ilmoitusten lisäksi kalenterin myyn-
tiin ja jakeluun osallistuvat Mäntsälän 
Euromaster, Kirjakauppa Kipa, Järven-
pään Kukkatalo, Leipomo Lilja ja Ra-

kyLäyhdistyksen asioita
Eija Hynninen

vintola Cherif. Varoja toimintaan kalen-
terit tuottivat pääosin koulun vanhem-
paintoimikunnalle ja kyläyhdistykselle. 
Loput kalenterit on lahjoitettu Mäntsä-
län terveyskeskuksen potilashuoneisiin, 
Mäntsälän alakoulujen luokkahuoneisiin 
ja Etevan työkeskukseen  / lähialueen 
asuntoloihin.

itsenäisyyPäivänaaton 
LiPunnosto ja kahvitus

Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 klo 
13.45 Ohkolan koulun oppilaat kokoon-
tuivat Suomi-100 lipunnostoon. Juhla-
puheen piti YK-kapteeni, rauhanturvaaja 
Reijo Raitasaari.

Lipunnoston jälkeen kakkukahvilla pii-
pahti n. 60 kyläläistä.

vuoden teko

Ohkolan Kyläyhdistys on ottanut tavaksi 
palkita ”vuoden teko” maininnalla, jonkin 
kylällä tapahtuneen asian. Itsenäisyys-
päivänaaton tilaisuudessa kunniakirjoin 
ja stipendein palkittiin vuoden 2017 te-
kona ”Kiljusen lapset”. Perusteluna se, 
että lasten/ nuorten mukanaolo on edel-
lytys jatkumolle niin teatterityössä kun 
muutoinkin yhteisöllisen toiminnan säi-
lymisessä ja vahvistumisessa. Lisäksi he 
kaikki henkilökohtaisesti ylittivät itsensä 
ja ”kasvoivat ainakin metrin”.

”Kesällä 2017 Öljymäen Kesäteatterin 

näytelmässä Kuuluisa Kiljusen Herras-
väki Kiljusen perheen lapsia esittänei-
den Pihlan ((Mökö), Felixin (Luru) ja 
Antin (Plättä) kohdalla oli erityisen hie-
noa huomata rytmitaju, joka on tärke-
ää varsinkin nopeatempoisen komedian 
lavatoiminnassa, replikoinnissa ja rea-
goinnissa. Sitä ei oikeastaan pysty opet-
tamaan, ja kun sitä on luonnostaan, se 
helpottaa ohjaajan työskentelyä todella 
paljon. Hienoa oli myös heidän kehitty-
misensa samaksi tiimiksi, vaikka hyvin 
erilaisia persoonia keskenään ovatkin – 
vähän niin kuin roolihahmonsakin. Kaikki 
malttoivat kärsivällisesti olla harjoituksis-
sa läsnä. Heillä oli lisäksi kaikkein suu-
rimmat roolit, koska olivat lähes koko 
ajan lavalla. Eli kyllähän se sitoutumista 
vaatii.

Äänimies Eelis oli mies paikallaan, ei 
hötkyillyt vaikka joutuikin työskentele-
mään CD-levyn, tuon antiikkisen formaa-
tin kanssa. Loppukaneetiksi voisin vielä 
kertoa, että näytelmän toisen käsikirjoit-
tajan Tanja Huuskosen mielestä hauskin 
oli hahmo jota näytelmässä ei alunperin 
ollutkaan, nimittäin Ada Räsäsen esittä-
mä mikrofoni. Pihlalla on tosi hyvä äänen 
käyttö ja sekeä artikulaatio. Felix puoles-
taan on energinen, helposti innostuva ja 
nopeasti oppiva. Antilta ei hauskat ideat 
lopu kesken, varsin idearikas poika. Ada 
pysyi rauhallisena vaikka joutuikin mel-
kein sokkona juoksentelmaan. Eelis on 
rauhallinen ja luotettava.”, summaa näy-
telmän ohjaaja Antti Wuokko. 

  martan vinkit

teeLeivät

Nopeatekoiset teeleivät 
maistuvat parhaimmilta heti 
tarjottuina niin marmeladin, 
juuston kuin leikkeleiden 
kanssa.
 
Ainekset:
2 dl kaurahiutaleita
3 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
0,5 tl suolaa
2 dl maitoa
0,5 dl rypsiöljyä
 

Sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää maito ja öljy. 
Taputtele taikinasta leivinpaperoidulle pellille pyöreitä 
leipäsiä. Paista uunissa 225 asteessa n. 15 minuuttia.

Leipätaikinan voi maustaa juustolla tai yrteillä.

Teekaupan asiantuntijan kertomaa:
Teellä on havaittu olevan lukuisia terveysominaisuuk-
sia eikä sillä ole löydetty juurikaan haittavaikutuksia.
Tee auttaa polttamaan rasvaa, pienentää näläntunnet-
ta ja kiihdyttää aineenvaihduntaa.
3-4 kupillista päivässä on määrä, joka isoissa väes-
tötutkimuksissa on yhdistetty parempaan terveyteen.
 Muista juoda tarpeeksi vettä teen ohella, sillä tee 
poistaa myös nesteitä kehosta!
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Meillä oli koulussa monialainen 
viikko, jossa tutustuimme vanhan-
ajan kouluun. Ensimmäisenä päi-
vänä me katsoimme videoita van-
hasta koulusta ja juttelimme siitä, 
millaista vanhassa koulussa on ol-
lut. Tiistaina me haastattelimme 
isovanhempia. He kertoivat esi-
merkisksi kuinka pitkä koulumatka 
heillä oli ja mitä koulussa vanhan 
aikaan tehtiin. Koulumatka oli esim 
4-5 km.

Keskiviikkona me teimme iso-
vanhemmista esitelmän ja otimme 
vanhanajan koulukuvia oppilaista.

Torstaina me menimme retkel-
le vanhanajan koulumuseoon Nu-
kariin.

Viimeisenä päivänä me leikim-
me vanhanajan koululeikkejä, ku-
ten Hura hura häitä.

Elma Nieminen ja Laura Heikiö  
2lk, Hyökännummen koulu

tutustumista vanhanajan kouLuun 
hyökännummeLLa  

-oPPiLaiden kirjoituksia
minä vanhassa kouLussa

Olipa kerran Maikki, joka kävi Nurmijärven 
koulua. Hän oli kakkosluokalla. Maikki on kah-
deksan vuotta vanha.

Maikki on joka päivä koulussa. Hän menee 
talvella kouluun suksilla, muutoin hän menee 
kävellen.

Hänen mielestä koulussa on tosi kivaa. 
Maikin mielestä koulussa on hauskinta hyppiä  
ruutua. Maikin mielestä ikävintä on kiusaami-
nen.

Maikin opettaja on kiltti. Hänen opettajansa 
nimi oli Marja. Jos Maikki haluaa toimia koulus-
sa oikein niin hän on kiltti kaikille. Jos Maikki 
käyttäytyy koulussa huonosti niin hän joutuu 
luokasta ulos.

Maikin koulussa on 20 oppilasta. Maikin 
paras kaveri on Martta. Maikin lempiaine on 
matikka. Maikin koulussa pitää ottaa mukaan 
omat eväät. Maikki odottaa jo kovasti hiihtolo-
maa, jolloin hän aikoo hiihtää.

Venny  2lk.

minä vanhassa kouLussa

Olipa kerran poika, jonka nimi oli Paavo. 
Hän tykkäsi paljon koulusta, koska opet-
tajat olivat kivoja.

Eräänä päivänä luokalle tuli uusi op-
pilas, hänen nimensä oli Leila. Hän osasi 
kaikki oppiaineet todella hyvin. Aina kun 
opettaja kysyi jotain, Leila aina vastasi.

Yhtenä päivänä opettaja tuli kipeäksi, 
joten luokkaan tuli sijainen. Mutta, sijai-
nen ei ollut yhtää kiva. Aina kun joku 
vastasi väärin, niin lyötiin kepillä. Ja se 
oli huono juttu varsinkin Leilalle, koska 
hän oli niin herkkä. Paavokaan ei tykän-
nyt siitä ollenkaan.’

Kun opettaja tuli terveeksi, niin Leila 
ei ollut koulussa, koska hän luuli että si-
jinen olisi vielä koulussa. Mutta Paavo oli 
tosi kiltti ja käveli Leilan talolle ja kertoi, 
ettei sijainen ollut enää koulussa. Niinpä 
Paavosta ja Leilasta tuli parhaat kaverit.

Veera 2 lk.

Ohkolan koululla vietettiin joulujuhlan tilalla itsenäisyysjuhla 
torstaina 7.12.2017.

Oppilaat tekivät omissa ryhmissään moksuja (monialainen 
oppimiskokonaisuus), jotka olivat myös esillä ennen juhlaa 
ja juhlan jälkeen eri luokissa. Moksut liittyivät mm. Suomen 
eläimiin sekä Ohkolan koulun historiaan. Ruokalassa tarjoiltiin 
kahvia sekä Suomi 100 -leivoksia juhlavieraille. Juhlan kauniit 
kukka-asetelmat tulivat alun perin Presidentin linnan itsenäi-
syysjuhlasta, kiitos Järvenpään kukkatalon!

Salia koristivat oppilaiden sinivalkoiset askartelut, joiden 
loistossa juhla alkoi lippukulkueella. Lipunkantajana toimi Men-
ni Andelin. Lipunkannon jälkeen kuultiin rehtori Hanna Ores-
maan puhe ja laulettiin yhteislauluna Suomi 100 -laulu. Juhlaa 
juonsivat neljännen luokan Tuure Härkönen sekä Anna-Sofia 
Ollikainen.

Ensimmäisessä esityksessä ensimmäisen luokan oppilaat 
esittivät kaksi lorua, jonka jälkeen toisen luokan oppilaat hur-
masivat runoesityksillään. Sen jälkeen ohjelmassa oli kolman-
nen luokan kansantanssiesitys ja heti sen perään esiintyivät 
neljännen luokan oppilaat Minun Suomeni -esityksellä. Tämän 
jälkeen viidennen luokan oppilaat esittivät laulusikermän Suo-
men järvistä ja viimeiseksi kuudennen luokan pojat esittivät 
näytelmän Seitsemän veljestä. Upean juhlamme päätteeksi 
lauloimme kaikki yhdessä Maamme -laulun.

 

ohkoLan kouLun 
itsenäisyysjuhLa

Teksti: Susanna Hyvönen ja Sarita Kuusimurto

Hyökännummen koulun harjannostajaisia vietettiin keskiviik-
kona 29.11.2017 klo 13. Paikkana oli uuden Hyökännummen 
koulun tuleva liikunta-/juhlasali.

Harjannostajaistilaisuuden avasi vt. tekninen johtaja Vesa 
Gummerus. Tämän jälkeen kuultiin päiväkodin lasten lauluesi-
tys talon rakentamisesta ja sen jälkeen koulun 5.luokkalaisten 
esittämänä laulu 100-vuotiaalle Suomelle.

Tilaisuuden viihteellisestä puolesta vastasi Heikki Hilander, 
jonka laulu- ja imitointiesitykset naurattivat juhlaväkeä.

Tilaisuudessa kuultiin myös puheenvuoroja, joista vasta-
sivat kunnanjohtaja Esko Kairesalo, rehtori Hanna Oresmaa, 
WSP Finland Oy:n edustaja Kai Kalima sekä NCC:n aluejohtaja 
Veijo Hämäläinen.

Perinteiseen harjannostajaistyyliin tilaisuuteen kuului myös 
keittotarjoilu sekä kakkukahvit. Yleisöllä oli myös mahdollisuus 
tutustua työmaahan ohjelmallisen osuuden jälkeen.

Hyökännummen koulun rakennustyöt ovat jatkuneet har-
jannostajaisten jälkeen aikataulussa ja rakennuksen luovutus 
tapahtuu sisätöiden osalta 31.5.2018. Pihatöitä tehdään ke-
sän aikana ja Hyökännummen koulun oppilaat pääsevät aloit-
tamaan koulutyötä uudessa koulurakennuksessa lukuvuoden 
alkaessa elokuussa. Päiväkodin saneeraustyöt alkavat kesä-
kuussa, ja jatkuvat marraskuun loppuun saakka.

hyökännummen 
kouLun 

harjannostajaiset
Hanna Oresmaa, Hyökännummen ja Ohkolan koulujen rehtori
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Finsoffien toimitusjohtaja Jarmo Honka-
nen on asunut Ohkolassa vuodesta 1994 
lähtien. Hänen vanhempansa, Finsoffien 
perustajat, muuttivat myös Ohkolaan 
vuonna 2007. Finsoffilla työskentelee 25 
vakituista työntekijää, joista kuusi henki-
löä ovat ohkolalaisia. 

”Vahvuutemme on monipuolisuus. 
Oma vakiomallistomme on hyvin laaja, 
ja tämän lisäksi voimme räätälöidä asiak-
kaan tarpeiden mukaan niistä yksilöllisiä 
ratkaisuita, ja mikä parasta, ilman suuria 
lisäkustannuksia. ”, toteaa toimitusjohta-
ja Jarmo Honkanen Finsoffista.

Jarmo Honkanen on yrittäjä toisessa 
polvessa. Hänen vanhempansa perusti-
vat sohvatehtaan Kellokoskelle vuonna 
1970 Huonekaluvalmistamo Martti Hon-
kasen nimellä. Finsoffat-nimen perheyri-
tys otti käyttöön 1990-luvun alkupuolel-
la. Yli 40 toimintavuoden aikana yritys on 
valmistanut yli 100 000 sohvaa. 

Yrityksen toiminta on alusta alkaen 
perustunut siihen, että huonekalut teh-
dään rungosta viimeistelyyn saakka Suo-
messa omalla tehtaalla. Finsoffille onkin 
myönnetty Suomalaisen työn Avainlippu-
tunnustus.

Finsoffilla on myös laaja sänkyvalikoi-
ma, johon kuuluu muun muassa yrityk-
sen oma Savoy by Finsoffat -mallisto. Sa-
voy-malliston sängyt valmistetaan luon-
nonmateriaaleja käyttäen korkealaatui-
sena käsityönä ja patjan kovuus on va-
littavissa omien mieltymysten mukaan.

Finsoffat on saanut paljon hyvää pa-
lautetta asiakaspalvelustaan. Itsepalve-

Suomalainen Sohva  
kodin mittojen ja tyylin mukaan

lutrendien vastapainoksi useat kuluttajat 
arvostavat hyvää ja joustavaa henkilö-
kohtaista palvelua. Honkanen katsoo, et-
tä asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt, 
pitkälti käsityönä valmistetut huonekalut 
kilpailevat yksilöllisyydellä, ja pystyvät 
siksi vastaamaan hyvin massatuotettujen 
tuontihuonekalujen haasteeseen.

”Suomalainen työ on paitsi laadu-
kasta, myös meidän kaikkien etu. Jotta 
Finsoffat-tuotteet säilyvät laadukkaina, 
kehitämme jatkuvasti tuotteita ja käy-
tämme parhaita valmistusmateriaaleja. 

Hyökännummen asukasyhdistys ry:n hal-
litus on valinnut Vuoden Hyökännumme-
laiseksi 2017 Jani Malmbergin Kaivolan-
tieltä. Jani suunnitteli, toteutti ja rahoitti 
asukasyhdistyksen aloitteesta jouluvalot 
Ohkolantien ja Tasalantien kulmauksessa 
olevaan kuuseen. 

Janin kertoman mukaan valosarjaa on 
kuuseen laitettu 40 m ja lisää on tilat-
tu 30 m. Toimitusvaikeuksien vuoksi li-
sävalot saadaan asennettua vasta ensi 
jouluksi. Mutta jo tämän menneen syk-
syn ja joulun aikaan varsinkin moni lapsi 
ilahtui Hyökännummen omista jouluva-
loista. Siitä suuret kiitokset Sähköpal-

vuoden 2017 hyökännummelainen
Teksti ja kuva Kirsi Lindgren

velu Malmbergille. Jani on viisihenkisen 
perheensä kanssa asunut Kaivolantiel-
lä 5 vuotta ja on viihtynyt hyvin. Kun-
nan palvelut saavat hyvän arvosanan 
kunhan myös viheralueet sekä tiestö 
ja siihen liittyvät ojat ja hulevedet tu-
lee saatetuksi asianmukaiseen kuntoon.  
Asukasyhdistys muisti vuoden Hyökän-
nummelaista lahjakortilla Kotileipomo-
Kahvila Liljaan. Kiitos yrittäjä Terhi Paa-
sila sponsoroinnista!

Jani Malmberg kuvattuna  
kotipihallaan Kaivolantiellä. 

Runkomateriaalina käytämme ainoas-
taan massiivipuuta sekä koivuvaneria. 
Myönnämmekin sohville 15 vuoden run-
kotakuun.”

Finsoffilla on oma tehdas Keravalla 
ja tehtaanmyymälä sen yhteydessä. Yri-
tyksen toinen tehtaanmyymälä sijaitsee 
Vantaalla Porttipuistossa. Lisäksi Finsof-
fia edustaa tällä hetkellä noin 60 yksityis-
kauppiasta kautta maan.

Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme 
tehtaanmyymäläämme Keravalle ja Van-
taan Porttipuistoon!

Kuvassa toimitusjohtaja Jarmo Honkanen, hänen poikansa Riku ja Ilkka, sekä 
hänen sisaruksensa Janne ja Kirsi. Kuva Jukka Nissinen.
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tapani Rautasuo 1.6.1931-3.12.2017 

in MeMoRiaM

Tapani suoritti kanttori-urkurin tutkinnon 
ja musiikin opettaja pätevyyden 1951 
Helsingin Kirkkomusiikkiopistossa. Val-
mistuttuaan hän työskenteli Marttilassa ja 
sieltä valittiin Kuusankoskelle 1958, josta 
jäi eläkkeelle 1994. Seurakuntatyön ohel-
la hän toimi musiikin opettajana perus- ja 
yhteiskoulussa. Valtakunnallista tunnusta 
hän sai kuoronjohtajana ja nuorten mu-
siikkikasvatuksessa. Parhaimmillaan hä-
nellä oli kirkko-, nuoriso-, juniori-, lapsi-
kuorot ja oppikoulun puolella teinikuoro.  

Eläkkeelle jäätyään Tapani muutti 
puolisonsa Hilkan kanssa Ohkolan Leh-
timäkeen, Tapanin synnyinkodin lähelle. 
Heti syksyllä kirkkoherra Leinonen pyy-
si Tapania perustamaan Tuomaskuoron 
Mäntsälään. Kuoroharjoitukset olivat 
joka viikko syys-toukokuun aikana yh-
teensä 17 vuotta. Tapania luonnehdittiin 
leppoisaksi, mutta määrätietoiseksi joh-
tajaksi. Kuoroharjoitusten alussa osallis-
tujilla oli paljon puhuttavaa, johon Tapa-
ni: ”No, joko kaikki asiat on selvitetty? 
Aloitellaanko.” 

Musiikkikasvatuksen Ohkolan kylällä 
Tapani aloitti välittömästi, pitämällä vir-
silaulutilaisuuksia kodeissa neljä kertaa 
vuodessa. Hän valmisteli huolella illan 
ohjelman ja kertoi syvällisesti virsiin liit-
tyvää historiaa. Virsilauluperinteen vaa-
limisen tärkeyttä ja merkitystä kuvaa se, 
että vielä yksitoista päivää ennen kuole-
maansa hän oli valinnut uuden virsikirjan 
virren, jota yhdessä opeteltiin!

Kauneimpien joululaulujen säestykset 
Tapani hoiti koko eläkeaikansa. Soitossa 
tuli esiin hänen upea sovittajan taitonsa! 
Kaikki ohkolalaiset tulevat muistamaan 
hänen sovituksensa lauluun ”Kello löi jo 
viisi”! Se oli tosi riemullinen esitys!

Ohkolan Diakoniapiirin toiminnan 
muutoksessa Hilkka ja Tapani olivat in-
nolla mukana jo 1996. Tuolloin sovittiin 
eläkeläisten Virkistyspäivien aloittami-
sesta Seuratalolla. Tapanilla oli keskei-
nen rooli vieraiden vastaanottamisessa, 
musiikin valinnoissa ja laulujen säestyk-
sessä. Tapani oli Diakoniatyön innokas 

talkoolainen. Hän kiersi yhteisvastuu-
listojen kanssa ympäri kylää lähes ko-
ko eläkeikänsä. Syntymäpäiväonnittelu-
käynneistä suuri osa oli Tapanin ja Hilkka 
puolison vastuulla. 

 Eläkeliiton toiminnassa hän perusti 
miesten trion, ”PePeTa”:n (Pentti Latos-
tenmaa, Pekka Larjama ja Tapani). Kol-
mikko ilahdutti ikäihmisiä mm. palveluta-
loissa, eläkeliiton tapahtumissa ja myös 
Ohkolan virkistyspäivillä. 

Tapani oli myös metsästysseuran toi-
minnassa mukana. Ystävän kertoman 
mukaan ”hän oli uskollinen ja tunnolli-
nen passimies”.

Hiihtolatu oli Tapanille talvisin tärkeä. 
Hiihdon jälkeen hän meni pianon ääreen 
ja lauloi virren, jonka numero vastasi sii-
hen saakka hiihdettyjä kilometrejä. Par-
haina vuosina näin meni virsikirja use-
ampaan kertaan lävitse. Hiihtoinnostusta 
riitti vielä pitkälle kevääseen, kun hänen 
veljenpoikansa oli todennut: ”Siellä se 
Lehtimäen Mietaa hiihtää niin, että mul-
ta pöllyää”.

Tapani hoiti meitä niin iloissa kuin su-
ruissa. Hän soitti ja lauloi lukemattomis-
sa perheitten ja kylän juhlissa. Tilaisuuk-
sista monilla on paljon kauniita muistoja.  

Tapani oli ystävällinen ja miellyttävä 
”kansanmies”. Jäämme kiitollisena kai-
paamaan hyvää ystävää, mukavaa, lep-
poisaa johtajaa ja musiikin opettajaa. 

Eeva Patronen

Diakoniatyö on alkanut Ohkolassa vuon-
na 1947 sodan jälkeisestä siirtoväen, so-
taleskien ja varattomien suurperheiden 
auttamistyöstä. Lukusilla oli valittu dia-
koniatyöntekijöiksi opettaja Ellen Vesto-
la ja rouvat Ilmi Tuompo ja Hanna Val-
lenius. He jakoivat SPR:n ja seurakun-
nan lahjoittamia tavaroita, mm. vaattei-
ta ja kenkiä. Varsinainen diakoniatoimin-
nan perustamiskokous oli keväällä 1948, 
jossa pohdittiin mm ”miten voisimme 
toimia kylämme vanhusten hyväksi ”.  
Seurakuntapiiri ja kyläläiset lahjoittivat 
tavaroita mm. vanhusten juhliin. Vuon-

70 vuotta diakoniatyötä ohkoLassa

na 1951 päätettiin että seurakuntapiiri 
ja diakoniatyö yhdistetään ja niitten va-
rat jaettiin tasan. Lisäksi v. 1951 alka-
nut yhteisvastuukeräys toi rahaa avus-
tustyöhön. Puolet yhteisvastuuvaroista 
saatiin kyläläisten auttamiseen.

1959 varoja alettiin kerätä diakonia-
työhön kotiseurojen kolehdeilla ja myy-
jäisillä. 50- ja 60-luvun taitteessa perus-
tettiin raamattupiiri, joka alkoi tukea lä-
hetystyötä vuonna 1970. Piirin nimikin 
muuttui Raamattu- ja lähetyspiiriksi. Oh-
kolaan perustetiin srk:n päiväpiiri vuon-
na 1973, joka kokoontui kodeissa. 

1960-luvun alkupuolella alettiin muis-
taa kylän 75-vuotiaita. Edelleen annettiin 
avustuksia, vaatteita , ruokatarvikkeita ja 
rahaa mm. lääkkeiden ostoon ja jaettiin 
joulupaketteja. Piiriläiset antoivat tarvit-
seville ”naapuriapua” mm. lastenhoitoon 
ja puiden pilkkomiseen.  Vuonna 1968 
Ohkolan seurakuntapiiri lopetti toimin-
tansa ja lahjoitti varansa ”Ohkolan hen-
gellisen työn rahastoon”.  Myöhemmin 
rahaston varat käytettiin Hyökännum-
men kerhotalon rakentamiseen.

Lähetystyön osuus näkyy diakonia-
piirin työssä voimakkaana 1970 luvul-

Tekstin kokosi Eeva Patronen Tuula Blåfieldin historiikin (2002) pohjalta
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in MeMoRiaM

Ystävien ja sukulaisten luonnehdinnat 
kertovat paljon Irmasta: valoisa, ihana ih-
minen, kukkaisa ja aina hymyilevä, autta-
vainen ja huolehtiva isosisko, lapset huo-
mioiva täti, ystävä, jonka kanssa voi jakaa 
huolet ja ilonaiheet - eikä ikäero tuntunut 
missään. Ohkolan teatterineuvos, huippu-
tyyppi... Viimeinen Irmaa hoitanut lääkäri 
kuvaili häntä sitkeäksi ja hienostuneeksi 
ihmiseksi.

Oman kertomansa mukaan Irman seu-
rallisuus ei ollut myötäsyntyistä vaan hän 
oli lapsena ja nuorena jopa arka ja ujo. 
Neljästä siskoksesta vanhimpana vastuu-
ta oli kuitenkin otettava ja kouluun läh-
dettävä jo kuusivuotiaana. Oppikouluun 
lahjakas tyttö sai lähteä Järvenpäähän, 
jossa piti asua viikot kortteerissa. Sotaan 
vapaaehtoisena lähteneelle Eino-veljelle 
piti viedä yksin vaatteita Hämeenlinnan 
kasarmille. Isoveljen kaaduttua 19-vuoti-
aana tyttäriltä vaadittiin entistä enemmän 
työtä ja koulutuksesta piti tinkiä.

Sodan jälkeen töitä löytyi Mäntsä-
län kansanhuollosta, kunnes rakkaus ja 
avioliitto Erkki Simolinin kanssa toivat 
Irman Toukolan taloon hoitamaan Erkin 
jo iäkkäitä isovanhempia ja heidän paria 
lehmäänsä. Kahdelle lapselleen hänel-
lä oli antaa runsaasti aikaa ja huomiota 
ja kotikin oli mallissaan. Myös työyhtei-
sö Mäntsälän verotoimistossa oli Irmalle 
tärkeä ja hän oli hyvin pidetty työtoveri.

Irman teatteriharrastus oli alkanut 
jo lapsuudenkodissa Kivimäessä, jos-

iRMa siMolin 9.7.1928-1.1.2018

sa isä-Elmerin esimerkki kannusti astu-
maan lavalle. Elli-äitikin salli tyttäriensä 
käyttää näytelmäleikeissään liinavaat-
teitaan. 15-vuotiaan Irman ensirooli oli 
Ohkolan seurojentalolla Prinsessa Ruu-
susessa. Myös viimeisen roolinsa Irma 
näytteli samassa paikassa 75-vuotiaa-
na, jolloin hän esitti Walentin Chorellin 
Kissankäpälät yhdessä poikansa Heikin 
kanssa. Väliin mahtui kymmeniä isoja ja 
pienempiä rooleja, joista varsinkin Öljy-
mäellä esitetty Viekää tuhkatkin pesästä 
-näytelmän Janhuskan rooli toi runsaasti 
kiitosta. Irma oli lahjakkuus näyttämöl-
lä ja viihtyi keskipisteessä kaikenlaisissa 
muissakin tilanteissa. Ihmisiltä saatu kii-

tos ja myönteinen palaute saivat hänet 
loistamaan.

Erkin kuolema v. 1974 järkytti syväs-
ti, mutta myös vahvisti perhettämme ja 
yhteisöämme. Tuolloin saamamme tuki 
ja apu auttoivat jatkamaan elämää. Ir-
malla olikin vielä paljon iloa edessäpäin: 
50-vuotisjuhla Bledissä, 60-v. Krapilla, 70-
v. Pärnussa, 80-v. Rakveressa... Lukemat-
tomia muita Irman-päiviä ja muita juhlia 
Toukolassa. Maailma avartui Masa-kump-
panin kanssa aina Australiaan asti. Irmaa 
jäi kaipaamaan viisi lapsenlasta, joista 
yhdellä on jo omiakin lapsia. Lapsen nä-
kökulmasta Irma-mummu oli arvostava, 
kärsivällinen ja ajan hermolla elävä mum-
mu. Hän malttoi antaa aikaa ja kuunnel-
la, olla läsnä. Vielä viimeisinä vuosinaan-
kin hän oli avoin maailmalle ympärillään 
ja halusi ymmärtää lastenlastensa maa-
ilmaa.

Viimeinen vuosi oli luopumisen aikaa 
liikkumisen vaikeutuessa. Irman piti jät-
tää rakas Toukola ja Ohkola ja muuttaa 
Mäntsälän Hirvitaloon, jossa hän viihtyikin 
hyvin. Hyvästä hoidosta huolimatta vaike-
at sairaudet uuvuttivat hänet. Äitimme ja 
isoäitimme nukkui rauhalliseen uneen il-
lansuussa vuoden ensimmäisenä päivänä.

Olemme kiitollisia kauniista muistami-
sista ja osallistumisesta Irman siunaus- ja 
muistotilaisuuteen.

Eira Andersson, Heikki Simolin 
ja Oona Simolin

ta lähtien. Niinpä piirin nimeen lisättiin 
Ohkolan Diakonia- Lähetystoimikunta v. 
1975. Varainkeruuta varten järjestettiin 
lähetyslounaita 1980-luvulla ja vuodes-
ta 1992 alkaen on kauneimmat joulu-
laulut tilaisuus ja myyjäiset järjestetty 
kylän yhdistysten kanssa. Tilaisuuksissa 
kerättiin kolehti, jonka varat osoitettiin 
Ulpu Leinon työn tukemiseen Etiopias-
sa.

V. 1996 diakonia- ja lähetyspiiri teki 
seurakunnan kanssa kyselyn eläkeläi-
sille palvelupäivästä. Ensimmäinen pal-
velupäivä järjestettiin 20.11.1996 seu-
ratalolla. ”Ohjelmaksi ajateltiin yhteis-
laulua, voimistelua ruokailu ja seurus-
telua.” Piirin  jäsenet valmistivat ruoan 
ja Mäntsälän Lions-Klubi maksoi 1.päi-
vän kustannukset. Palvelupäivän nimi 

muuttui Virkistyspäiväksi seuraavana 
vuonna. Ateria on maksullinen ja sillä 
katetaan ruoka-aineiden kustannukset. 
Lisävarojen saamiseksi pidetään arpa-
jaiset, joiden voitot kukin tuo tulles-
saan! Nykyisin virkistyspäivän tuloilla 
olemme tukeneet Etiopian kummilap-
sitoimintaa, eri kohteitten lähetystyö-
tä esim. Haitin ja Nepalin maanjäris-
tyksissä, ja antaneet myös avustuksia 
Ohkolan asukkaille mm. sairaus ja on-
nettomuustilanteissa. Varoja on annet-
tu mm. Lapuan räjähdysonnettomuu-
den uhreille, osallistuttu Kotokartanon 
pianohankintaan ja viimeksi hankittiin 
televisio terveyskeskuksen vuodeosas-
tolle. Hyökännummen kerhotaloon on 
lahjoitettu kastevälineet ja ryijy sekä 
enkeli-kuultokudos

Virsilauluillat aloitettiin kanttorimme 
Tapani Rautasuon aloitteesta vuonna 
1995. Tilaisuuksia on neljä kertaa vuo-
dessa. Illat ovat antaneet virkistystä ja 
iloa osallistujille.

Diakoniatoiminta alkoi Ohkolan lu-
kusissa valittujen kolmen edustajan 
toimesta 70 vuotta sitten. Toiminta on 
muuttunut hädänalaisten auttamisesta 
lähetyksen tukemiseen ja iäkkäiden vir-
kistymiseen. Diakonia- ja lähetyspiirissä 
on nyt kahdeksan henkeä ja kaksi va-
paaehtoista. Osa heistä on ollut virkis-
tyspäiviä tekemässä yli 20 vuotta. Toimi-
joiden keski-ikä on 77 v. Mihin suuntaa 
toimintaa pitää suunnata? Mistä saam-
me uusia toimijoita poisnukkuneiden ti-
lalle? Siinä on haastetta kyläläisille poh-
dittavaksi seuraaviin lukusiin!
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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

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Olin viime syksynä hirvipassissa Pietarinojan suol-
la, Rautasuon entisen turveladon luona. Odotel-
lessani hirven ajoa parin tunnin verran mieleeni 
tuli muisto nuoruudestani samaisen ladon luona, 
jossa olivat turpeen kuivatukseen tehdyt ”haasian 
kannatintapit”, jotka oli porattu kasvaviin mäntyi-
hin. Aikani kuluksi silmäilin aluetta ja huomasin 
parissa männyssä olevan vielä jäljellä muutamia 
tappeja. Aikaa niiden poraamisesta lienee kulunut 
seitsemisenkymmentä vuotta. Uskomatonta! His-
toriasta on vielä jälkiä konkreettisesti. Edellisen 
kerran olin katsellut niitä 55 vuotta sitten.

Rahkaturpeen kuivatus tapahtui puutappien 
varaan laitettujen riukujen päällä. Kesäaikaan 
nostettiin lapiolla suon pinnasta märkää rahka-
turvetta paakuissa ”orsille” kuivumaan kuten hei-
nää Lapissa haasialle. Turpeen kuivuttua kevyet 
turvepaakut kannettiin turvelatoon, josta ne tal-
vella noudettiin hevosella maatilalle. Siellä paa-
kut murskattiin turvemyllyllä hienoksi ja levitettiin 
navettaan eläinten kuivikkeeksi. Toiminta loppui 
1950-luvulla kun viljanviljely yleistyi ja olkia oli 
saatavilla runsaasti kuivikkeeksi.

PaLa ohkoLan kyLän historiaa
Teksti ja kuva Juha Vainio

Nyt kevään korvalla, kun luonto valmis-
tautuu uuden luomiseen, on aika katsoa 
taakse päättymäisillään olevaan riistan 
lisääntymiskauteen. Niin lintujen kuin 
nisäkkäidenkin lisääntymisen kannalta 
menneen kauden tärkein ajanjakso oli 
luonnollisesti kesä. Valitettavasti kesä ja 
syksykin olivat poikkeuksellisen sateiset 
ja viileät. Tämä heikensi poikastuottoa 
linnuilla ja pienillä nisäkkäillä ja se on 
näkynyt: esimerkiksi Kivistönkulman pel-
loilla ja Veikkolan-Potarin peltoaukeilla ei 
enää tehty havaintoja sellaisista teeripar-
vista kuin vuotta – muutamaa aiemmin. 
Metsoista ja metsäpyistä, jotka eivät ole 
parveutuvia lintuja, tehtiin kyllä havainto-
ja, mutta kovin harvakseltaan. Myös kah-
deksan joutsenta on ainakin vielä tammi-
kuun lopulla majaillut Ohkolanjoen sula-
osuudessa. Nyt ovat jo saattaneet siirtyä 
pois kun joki on enemmän jäätynyt.

havaintoja metsistä  
ja vähän PeLLoiLtakin

Teksti Tero Rantanen, kuva Jouni Allosen riistakamerasta

Metsästysseura asetti metsästystä 
koskevat rajaukset elokuun alussa. Ke-
sän heikko poikastuotto oli tuolloin tie-
dossa ja metsästysrajoitukset asetettiin 
sen mukaisesti. Talvi on tähän saakka ol-
lut suotuisampi ja sopii toivoa, että emo-

linnut ovat sen myötä vahvempia poikas-
tuotannossa.

Isomman riistan eli kauriiden, peurojen 
ja hirvien osalta ei säätilalla ollut merkitys-
tä. Etenkin peura- ja kauriskanta lisään-
tyivät suotuisasti, hirvikanta normaalisti. 
Metsästysseura kohdisti jahdin erityisesti 
peuroihin, joiden kannan kasvua haluttiin 
tasoittaa. Hyvin onnistunut jahti päättyi 
tammikuun lopussa ja jäljelle jäänyt kan-
ta vastaa tavoitetta. Jahdin jälkeinen hir-
vien talvikanta asettuu tasolle 2 hirveä 
/ 1000 hehtaaria mikä on pitäjän alinta 
tasoa. Lisääntynyt kauriskanta on mah-
dollistanut aiempaa hieman runsaamman 
saalin, joskaan suurta aktiviteettia kauriin 
jahtiin ei ollut. Metsästysseura järjestää 
alueellaan perinteisesti riistan kolmiolas-
kennan talvivaiheen helmikuun aikana se-
kä suurriistan kevätlaskennan maaliskuun 
ensimmäisen viikonlopun aikana.    

          

Ohkolalaisen Järvenpään Kukkatalon toimitusjohtajan, floris-
timestari Saija Sitolahden kukkakirjan julkistamistilaisuus on 
Kukkatalolla  to 8.3 klo 14-18.

Kirjasta löytyy helpot ohjeet kimppuihin ja asetelmiin. Kirjan 
avulla opit tekemään kauniita seppeleitä, viehkeitä kimppuja, 
juhlavia asetelmia, trendikkäitä kukkakoruja.

Elävät kukat ovat tämän hetken kuumin sisustus-, lah-
ja- ja asustetrendi. Kodin, kattauksen tai kampauk-
sen saa kohotettua uudelle tasolle kukkien avulla. Kuk-
kien hankkiminen, sitominen ja asettelu on yllättävän 
helppoa. Tee itsellesi tai ystävällesi tyylikäs ovikrans-
si, luonnollinen kesäkimppu tai minikimppu lahjapakettiin. 
Selkeät vaihekuvaukset ja täsmävinkit auttavat aloittelijankin 
alkuun. Kirja sisältää myös yleisimpien kukkien ja työkalujen 
esittelyt sekä tietysti upeita kuvia inspiraation lähteeksi.

kukat iLahduttavat aina  
– arjessa ja juhLassa!
Tämän Otavan kustantama kirja on en-
nakkotilattavissa suomalainen.com net-
tikaupan kautta. Julkaisupäivän jälkeen 
kirjaa saa Kukkatalolta ja kirjakaupois-
ta.

Lisää ihania idoita ja kuvia löytyy 
Saijan blogista http://www.jarvenpaankukkatalo.fi/saijan-blogi

Tervetuloa Saijan Kukkakirjan julkistamistilaisuuteen 8.3 klo 
14-18 ja juhlistamaan samalla Naistenpäivää! Samalla voit ot-
taa kauniin kukkaselfien ja tehdä iki-ihanan kukkakorun work-
shopissamme.Tämä workshop on ilmainen! 

saijan kukkakirja iLmestyy Pian
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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!

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

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
Koulutettu hieroja  

Sähköasennukset / Korjaukset
P. 010 320 9770 Jani Malmberg

info@sahkopalvelumalmberg.fi
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Linnails

Ajanvaraukset: 
045-1319969 
info.linnails@gmail.com

www.facebook.com/nailsbylinnails

• Kestolakkaukset kynsiystävällisillä CND Shellac -tuotteilla
• Hemmottelevat Spa Manicure & Spa Pedicure -hoidot
• CND sertifioitu kynsimuotoilija Miia Linna, Hyökännummella

@nailsbylinnails

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

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

Ohkolantie 8, 
04500 Kellokoski
p. 040-6711780

…jotakin wanhaa, jotain uutta
kotiin tai lahjaksi

pieni navettapuoti

Kivistönkulmantie 191, 04530 Ohkola
p. 040 518 9144 | facebook.com/pieninavettapuoti



Ohkolan koulun oppilaat tekivät talviretken Talman laskettelukes-
kukseen ti 6.2.2018. 1.lk, 2.lk ja 5.lk lähtivät kahdeksan aikaan 
bussilla Talmaan ja loput tunnin päästä. Talmasta hoidettiin oppi-
laiden kuljetus veloituksetta.

Laskimme Werneriparkin pulkka - ja tuubimäessä pulkilla, stii-
goilla, lumipotkulaudoilla, matoilla ja tuubirenkailla. Talmassa on 
putki, josta voi laskea matoilla ja liukureilla. Eväänä meillä oli kaksi 
leipää, kaksi trippiä, omena ja makkara.

Kaikilla tuntui olevan kivaa! Välineillä laskeminen oli hauskinta!
Pääsyliput kustansi koulun vanhempaintoimikunta suurimmaksi 

osaksi Kyläkalenterimyynnistä saadulla tuotolla. Kiitos siis kaikille 
ahkerille kalentereiden myyjille ja tietenkin ostajille!

taLviretki taLmaan
Teksti  Ohkolan koulun 3.lkan oppilaat Anna Tiensuu ja Venni Sitolahti

Aamulla kello 8.30 lähdettiin Ohkolan koululta. Bussi oli melkein 
täynnä ja muutama perhe tuli vielä omalla autolla. Ensin ulkoil-
tiin lumisessa pakkaskelissä. Isossa pulkkamäessä oli kivaa las-
kea. Lumi pöllysi ja riemunkiljahduksiakin kuului. Osa luisteli tai 
hiihti. Sen jälkeen kuplahallissa oli mahdollisuus pelata sählyä 
tai sulkapalloa. Leikkimieliset sählyottelut saivat hien pintaan. 
Lopuksi sai mennä uimaan ja niin taisi kaikki tehdäkin. Väsynyt 
porukka matkasi kotiin tyytyväisenä päivän liikuntasuorituksista. 
Takaisin koululla oltiin noin kello 19. Perinteinen Vierumäki-retki 
on lapsiperheiden suosiossa. Kavereiden kanssa urheileminen 
on kivaa. Kiitos Oka! ”

 

”urheiLuseura okan retki  
vierumäeLLe 3.2.2018

Teksti Iiris Malmberg, kuva Kirsi Ruotsalainen

Ohkolan koulun jääkaukalon hoitoon on 
nyt muodostettu neljä viiden miehen ryh-
mää, jotka hoitavat viikoittain sekä jäädy-
tyksen että puhdistuksen ja samalla myös 
valvovat menoa ja hoitavat oven avaukset 
ja lukitukset. Toimii näin nyt todella hyvin, 
ei rasita liikaa ketään, mutta sohlaaminen 
ja sopiminen jäävät paljon vähemmälle. 
Tekijöitä olisi enemmänkin tulossa, mutta 
nämä nyt riittää tällä hetkellä hyvin. Ryh-
mät ovat: 1. Janne Eerola, Jouni Allonen, 
Mikko Välimaa, Jan Malmberg ja Pekka 
Peltoranta (viikot 3,7,11), 2. Miro Ruot-
salainen, Tuomas Touru, Juha Puhakka, 

kouLujen jääkaukaLoiden hoito
Tekstit Pekka Peltoranta ja Markku Kaarkoski, kuva Markku Kaarkoski

Tomi Back ja Aki Mäenpää (viikot 4,8), 
3.Tuomas Hannula, Jani Salminen, Aki Al-
lonen, Arttu Kamila ja Antti Pylvänäinen 
(viikot 5,9) sekä 4. Olli Pahkamäki, Kal-
le Hietanen, Moha Amhamdi, Jari Alho ja 
Harri Kakko (viikot 6,10).

Hyökännummen koulun kaukalon 
jäädytys aloitetaan heti kun pakkasta on 
riittävästi ja ennuste on pitkäaikainen. 
Jään tekeminen aloitetaan soittamalla 
urakoitsija Lindqvist/Pitkänen, joka toi-
mittaa muutamia vesikuormia kaukaloon. 
Tämän jälkeen vapaaehtoiset vanhemmat 
koulun luokilta/alueelta jatkavat jäädyttä-

mistä letkun avulla joka päivä sään sal-
liessa. Myös lumen luontia tehdään tar-
vittaessa ja apuna on Juha Halme, joka 
hoitaa kunnan puolelta suuret lumet pois 
kaukalosta.

Kentän hoito tapahtuu Hyökännum-
men koulun vanhempainyhdistyksen voi-
min, ovien avaus ja sulkeminen tapahtuu 
luokkavastaavien järjestämänä viikkovas-
taavan avulla.

Tänä vuonna aloitettiin tammikuun 
alussa, kiitos siitä vapaaehtoisille. Olim-
me jälleen ensimmäisten joukossa Mänt-
sälän kenttien avaamisessa. 


