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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Liian paksu perhoseksi Öljymäen kesäteatterissa

☞ Kyläkokous 7.6. Seuratalolla

☞ Hyökännummelta vetoomus valtuustolle

Kiitos kaikille 4.5  OKAn pururatatalkoissa mukana olleille. Melkein kaksi kuorma-autollista purua tuli 
radalle levitettyä ja pohjaa tasoitettua sekä raivattua.

Erityiskiitokset Mäntsälän sahalle puruista, omilla koneillaan talkoissa mukana olleille Tuomas Tourulle 
ja Hannu Ojalalle sekä Marko Lainiolle, joka kuskasi purut Mäntsälästä talkoohengessä myös.
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 7.9.2018.  aineistoPäivä 24.8.2018.

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.

yhdessä oLLaan enemmän
Kun tämä lehti kolahtaa postilaatikkoihin, on kulunut aika tarkalleen vuosi siitä, kun muutimme Oh-
kolaan. 

Muutimme Mäntsälään, aluksi keskustaan, Keravalta, jossa kasvatimme lapsemme aikuisiksi. Olimme 
aikeissa muuttaa paljonkin kauemmas, mutta päädyimme lopulta Mäntsälään, joka oli tullut tutuksi 
ystäviemme ja harrastustemme kautta. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet Helsinkiin mahdollistivat sen, 
ettei tarvinnut miettiä työpaikkojen vaihtoa.  

Ohkolaan päädyimme sattumalta, kun kahden pariskunnan tarpeet kohtasivat. Aikuiset tyttäremme 
ihmettelivät aikaisempaa muuttoamme Mäntsälään, mutta Ohkolan he hyväksyivät suoraan. Ohkolal-
la on nuorisonkin mielessä positiivinen kaiku ja Nuorisoseuratalo taidetaan tuntea Keski-Uusimaalla 
laajemminkin. 

Vuoden aikana on vahvistunut tunne siitä, että Ohkolassa on kaikki mitä tarvitsemme. Luonto on 
lähellä ja täällä on mahdollisuus toteuttaa itseään. Uutena asukkaana kylä ja kyläläisten aktiivisuus 
jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen. Yhdessä tehdään paljon ja ulkopuolisin silmin katsottuna pal-
jon saadaan myös aikaan. Kaikki ei varmasti aina suju kitkatta, mutta silti asiat tuntuvat edistyvän.

Se, että täällä on niin paljon lapsiperheitä, oli aluksi ihmetyksen aihe. Vuoden aikana on selvinnyt, 
että täällä asuu useamman polven ohkolalaisia. Eräässä koululla pidetyssä kokoontumisessa harvassa 
tuntuivat olevan ne henkilöt, jotka eivät olleet itse käyneet samaa koulua. Tänne jäädään ja tänne 
myös palataan, jos tie on vienyt jossain vaiheessa muualle. Tämä näkyy muualta muuttaneelle myös 
siinä, että paikoista puhutaan nimillä, jotka eivät näy missään kartoissa. Kaikki vaan tuntuvat tietävän 
mistä puhutaan. Onkin käynyt mielessä, että pitäisi lähteä vaikkapa pyöräretkelle jonkun alkuperäi-
sen kyläläisen kanssa ja merkitä nämä kaikkien tuntemat paikannimet ja nimien takana olevat tarinat 
omaan karttaan. Helpottaisi suunnistamista! 

Toukokuinen aurinko ja päivien pidentyminen on saanut kyläläiset liikkeelle. Päivässä ei tunnu riittävän 
enää tunnit, kun pitkän talvihorroksen jälkeen peltotyöt käynnistyvät, rapsutellaan pihoja ja nautitaan 
kevään heräämisestä. Niin itsekin. Työpäivän jälkeen vaihdetaan vapaalle ja siirrytään pihalle, jossa 
ideoita kyllä riittää, kunhan vaan saisi ne kaikki toteutettua!

Päivi ja Hannu Ojala
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Tule mukaan yleiskaavaa käsittelevään kyläkokoukseen.
Illan aikana kerrotaan mitä yleiskaavatyössä ollaan tekemässä ja minkälai-

sella aikataululla. Tärkeintä illassa on yhteinen keskustelu. Mäntsälän kunnan 
maankäyttöpalvelut haluavat kuulla asukkaiden ajatuksia, toiveita ja ideoita 
oman kylän, lähiympäristön ja koko kunnan kehittämisestä. Illan aikana kes-
kustellaan myös Lähidemokratia-hankkeesta.

Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä 
Kunnantalon ala-aulassa Palvelupiste Vinkissä ja Mäntsälän kirjastossa. Kaava-
aineisto löytyy myös www.mantsala.fi / maankäyttö / kaavoitus / yleiskaavoitus 
/ vireilla-mantsalan-yleiskaava-2050

Ohkola-Hyökännummi -Arola-Jokelanseutu alueen asukkaat 
Tervetuloa. Kahvitarjoilu.
Maankäyttöpalvelut / Johanna Sääksniemi

kyLäkokous  to 7.6.2018 
kLo 18-19.30  
ohkoLan seurataLoLLa

Taruman tonttitilanteen näkee kunnan tonttisivulta https://
www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/tontit/kunnan-omakoti-
ja-rivitalotontit siellä on myös nähtävillä kaavaa ja rakennus-
tapaohjetta.

Vuosi sitten myyntiin otetulta alueelta ei ole montaakaan 
tonttia enää vapaana. Maaliskuun alusta myyntiin tulleissa on 
vielä vapaita tontteja. Uuden alueen ensimmäiset rakentajat 
ovat jo saaneet rakennusprojektin valmiiksi ja muuttaneet.

taruman aLueen tonttitiLanne
Teksti  Janet Nordman, kuva Eija Hynninen

Hyökännummen uusi koulu saadaan käyttöön syksyllä ja sit-
ten alkaa nykyisen koulurakennuksen remontointi päiväkodiksi.
Tässä tietoja Hyökännummen koulu- ja päiväkotihankkeesta.
Elinkaarihanke
– Koulun rakentamisvaihe 1/2016 – 7/2018
– Koulun sisäpuoliset työt valmistuvat kesäkuun 2018 alkuun, 

koulun pihat kesällä 2018.
– Päiväkodin rakentamisvaihe 6/2018 - 11/2018

hyökännummen uusi kouLu
Teksti Pertti Palmroos

– Päiväkodin pihat viimeistellään keväällä 2019
– Budjetti: 14,7 M€
– Uusi alakouluosa 430 oppilaalle
– Nykyinen koulurakennus muutetaan päiväkotikäyttöön, 9 

ryhmää, 190 paikkaa
– Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy/Ta-

pani Kerttula
– Toteutus ja elinkaaripalveluntuottaja: NCC Suomi Oy

 
 

 
 
 
 

 

NYT TARKKANA! 

AI MITÄ?

TEKEVÄT 
YLEISKAAVAA KO-
KO MÄNTSÄLÄÄN 

OHO! 
MENNÄÄS 

HETI MUKAAN 
TYÖHÖN  

JEP!  
NYT ON OIKEA 
AIKA KERTOA 

MIELIPIDE 

TERVETULOA KYLIEN ASUKAS-
ILTOIHIN KESÄKUUSSA 2018 

 
Ohkola: 

to 7.6.2018 klo 18-19:30 
(Nuorisoseurantalo: Ohkolantie 

555) 
 
 
 
 

OSALLISTUMIS- 
JA  

ARVIOINTISUUN-
NITELMA ON 

NÄHTÄVILLÄ JU-
HANNUKSEEN 

ASTI 

Alueen hintahaitari on iso 25 200 – 48 900 ja rakennusoike-
udet vaihtelevat 120+20 neliön talosta ja autokatoksesta 250 
neliön taloon ja 50 m2 varastoon. Pintamateriaaleja on monen-
laisia, ja tonttikootkin vaihtelevat. Olemme hakeneet ratkaisua, 
jossa tontin löytäisivät eri tarpeita omaavat rakentajat, halu-
avat he sitten puu-, hirsi- tiili- tai rapatun talon. Alueen tiestö 
on tarkoitus asfaltoida tänä kesänä. Rivitaloakin rakennetaan, 
ja toinen rivitalotontti on varattu.

 

Kuvassa Taruman alueen ensimmäiset kodit
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Ohkolan nuorisoseuran Eräkerhovetoi-
nen vaellusporukka järjesti 6.5 NS-ta-
lolla leikkimielisen koiranäyttelyn Match 
Shown, kesän Pallas-Hetta vaellusretken 
lasten- ja nuorten matkakustannuksiin.

Tähän epäviralliseen näyttelyyn osal-
listui lähes 40 koirakkoa ja lelukoirakil-
pailuunkin lähes 10 osallistujaa.

Näyttelyn erinomaisen tuoton mah-
dollisti vaellusporukan talkootyöpanos, 
johon kuului palkintojen hankintojen li-
säksi monenmoiset tarjoilut näyttelyn 
kahvipöytään ja näyttelyn järjestäminen. 

Match Show keräsi myös melkoisen 
yleisöjoukon seuraamaan koirakkojen 
esiintymistä ja menestymistä. Tuomari-
na toimi Leena Turunen, joka korosti en-
nemminkin koiran esiintymistä kuin niin-
kään koiran rodunomaisuutta. Ohjaajat 
saivatkin mukaansa asiantuntevat kom-
mentit esiintymisen edelleen kehittämi-
seksi. 

Vaellusretki toteutetaan 30.7 - 4.8 ja 
se suuntautuu Pallas - Hetta tunturimai-

match show

very sirius Games

Teksti ja kuva Tapio Rantanen

semiin. Matka on 56 km ja se on tarkoi-
tus taittaa neljän päivän aikana. Retkelle 

on varapaikkoja jokunen jäljellä. Ilmoit-
tautuminen Essi Malmbergille.

Match Showssa eli koirien harjoitusnäyttelyssä oli myös lelukoirasarja

Sirkus Sirius on vuonna 2000 perustet-
tu lasten ja nuorten harrastesirkus. Tänä 
vuonna Siriuksen kevätnäytökset olivat 
18.5.-20.5. Ohkolan nuorisoseurantalol-
la. Siriuslaiset ovat harjoitelleet esitystä 
varten koko kevään ja näytöksiä varten 
ostettiin  myös uusi, isompi teltta. Telt-
ta pystytettiin näytösviikon maanantai-
na aikuisten ja nuorten talkoovoimin, se 

Teksti ja kuva Jemina Hyökki

koristi Ohkolan maisemaa viimeisten esi-
tysten loppuun asti. 

Tänä vuonna esitysten teemana toimi 
pelit - esityksen nimen ollessa Very Sirius 
Games - ja nuorten näytöksien toisen 
puoliajan teemana Jumanji-peli. Nuoret 
ovat saaneet itse suunnitella omat nu-
meronsa ja ovat olleet auttamassa sekä 
lavasteiden teossa että esitysten valmis-

telussa. Erityisesti esityksissä haluttiin 
korostaa lauta- sekä pihapelien haus-
kuutta ja tuoda esille erilaisia tapoja, 
joilla pelejä voi pelata. 

Sirkusviikonlopun aikana uusi iso telt-
ta täyttyi 5 kertaa eli esitykset näki n. 
750 henkilöä.

Hyvää Kesälomaa Kaikille.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan kyLäyhdistys

to 7.6.2018 klo 18 -19.30 Ohkolan - 
Hyökännummen - Arola-Jokelanseudun 
Asukasilta Ohkolan Nuorisoseuranta-
lolla, Ohkolantie 555. 

Saunalenkit ja paikkoihin ja pai-
kannimistöön tutustumisretket: la 
9.6 klo 17-19 Pyöräretki Avoimien Kyli-
en päivän merkeissä. Lähtö palotallilta 
klo 17. Mukaan voi tulla klo 17.10 Pel-
tomäentalleilta. Jalkaudumme Soidin-
suon maastoon / Porakalliolle. La 4.8 klo 
17-19 kokoontuminen Seuratalolle, josta 
pyöräilemme Ohkolantietä - poikkeillen 
lähikohteisiin. Ota mukaan juomapullo ja 
pikkueväät.

mäntsäLän 
LuonnonsuojeLuyhdistys

Luonnonkukkien päivän retki su 
17.6. klo 10 kokoontuminen Riis-
kiläntien päässä olevalle ladolle. 
Metsäretki Sandbergin pellon suuntaan 
su 26.8. Klo 10 lähtö Riiskiläntien päästä.

ohkoLan oka
Jalkapalloa Ohkolan koulun hiekkate-
konurmella

Maanantaisin klo 17 -18 ykkös - kol-
mosluokkalaiset ja klo 18-19 nelos - seis-
kaluokkalaiset.

Tiistaisin klo 18-19 alle kouluikäiset. 
Jalkapallot 14.5.2018 alkaen kesäkuun 
loppuun asti sekä jatkuen 1.8 ja päätty-
en 10.9.2018.

Ihminen on luotu juoksemaan! Tiesitkö, 
että muinaiset ihmiset metsästivät juok-
semalla saaliseläimet näännyksiin? Ih-
miskroppa on luotu juoksemaan, joten 
päästä se irti! Ohkolan OKA järjestää 
kevään, kesän ja syksyn aikana lukuisia 
juoksuaiheisia tapahtumia joista varmas-
ti löydät omasi.

Ohkolan koululla: ke 30.5 klo 17.30 
Lasten maastojuoksu + yleisurhei-
lu ja ke 6.6 klo 17.30 Lasten maasto-
juoksu + yleisurheilu

Seuratalolla su 17.6. klo 09.30 Tu-
tustu polkujuoksuun! Kalle Hietanen 

kertoo polkujuoksusta ja vie meidät ma-
talan kynnyksen lenkille Ohkolan maas-
toihin. Tule kokeilemaan!

Ohkolan koululla  su 29.7 klo 12 
perinteikäs Ohkola-hölkkä! Matkat/
sarjat: - 10,5km M/N Yleinen, M/N50, 
- 4,2km P/T17, P/T13, P/T10 ja kunto-
sarja, - 200m P/T7 ja P/T4, ke 15.8 klo 
17.30 Lasten maastojuoksu + yleis-
urheilu, ke 29.8. klo 17.30 Yleisurhei-
lun mestaruuskisat, ke 19.9. klo 18.00 
Maastojuoksun mestaruuskisat

hyökännummeLta vetoomus vaLtuustoLLe

Hyökännummen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Miia 
Linna lukee vetoomusta kunnanvaltuutetuille.  

Hyökän-
nummen 
asukasyhdistys
kerää vapaa-
ehtoista kanna-
tusmaksua 5e,

jonka voi maksaa tilille Keski-Uuden-
maan Osuuspankki FI05 5092 3020 0087 
61, viite 233

Kyläsuunnitelman tekeminen on kirjattu 
Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmaan 
Miksi tarvitsemme kyläsuunnitelman?

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhtei-
sesti tekemä suunnitelma kylän tulevai-
suudesta ja kehittämisestä. Kyläsuunni-
telma laaditaan useaksi vuodeksi ja siinä 
ideoidaan ja suunnitellaan tulevaisuutta 
jopa kymmenen tai kahdenkymmen vuo-
den päähän.

Suunnitelmallisuus ja tavoitteiden 
asettaminen on tuloksellisen kylätoimin-
nan kannalta erittäin tärkeää. Kyläsuun-

kyLäsuunniteLma
nitelma kertoo niin kylällä kauemmin 
asuneelle kuin uudelle asukkaallekin mi-
hin asioihin halutaan yhdessä panostaa. 
Siihen kootaan kylän vahvuudet, mah-
dollisuudet ja ongelmakohdat. Yhdes-
sä mietitään keinoja siihen, miten kylän 
vahvuudet voidaan säilyttää, miten kehi-
tetään kylää entistä paremmaksi paikaksi 
asua ja miten vastataan tulevaisuuden 
mukanaan tuomiin haasteisiin. Se hel-
pottaa samalla asioiden laittamista tär-
keysjärjestykseen ja siten kylän rajallis-
ten voimavarojen käyttöä.

Maanantaina 16.4 2018 Hyökännummen asukasyhdistys ry 
luovutti Mäntsälän kunnanvaltuustolle vetoomuksen koskien 
Hyökännummen alueen ongelmakohtia. Vetoomus on laadittu 
tammikuussa järjestetyn asukasillan pohjalta. Asukasillassa 
huolenaihetta herättivät Hyökännummen alueen liikennejär-
jestelyt ja katujen kunnossapito, viheralueiden siisteys se-
kä hulevesiasiat. Kyseistä vetoomusta työstettiin työryhmis-
sä pitkin kevättä ja lopuksi asukasyhdistys kokosi raportin 
yhteen ja toimitti sen kunnanvaltuustolle. Vetoomus luettiin 
kunnanvaltuutetuille ja paikalla olleille virkamiehille valtuus-
ton kokouksen alussa. Tämän jälkeen vetoomus on toimi-
tettu sähköisenä tiedostona kaikille valtuutetuille. Vetoomus 
on luettavissa kokonaisuudessaan myös asukasyhdistyksen 
Facebook -sivuilta. Hyökännummen asukasyhdistys ry kiit-
tää kaikkia projektiin osallistuneita asukkaita. Yhteistyössä 
on voimaa! 

Kyläsuunnitelma tehdään ensisijaises-
ti kylää ja siellä toimijoita varten innos-
tamaan ja luomaan yhteishenkeä. Kylä-
suunnitelma toimii myös hyvänä viestin-
viejänä kyläläisten ajatuksista ja toimin-
nasta kylän ulkopuolisille tahoille, kuten 
naapurikylille, kunnille ja rahoittajille.

Ohkolassa kyläsuunnitelma on tar-
peen päivittää, koska edellinen on teh-
ty vuosituhannen vaihteessa. Suunnitel-
man kautta saadaan myös työkalu kaa-
voitusasiaan. Asiasta lisää kaavaillassa to 
7.6. klo 18-19.30.
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Ohkolan sairaalan takana nousee ylvää-
nä Porakallio, joka on saanut nimensä 
siitä, että siitä on porattu 1600-1700-lu-
vulla rakennusten perustuskiviä.  Mm. 
Kellokosken kartanon (nykyinen Kello-
kosken sairaalan hallintorakennus) pe-
rustuskivet, sekä Kellokosken tehtaan 
vanhojen rakennusten perustuskivet on 
porattu tästä kalliosta. Maa-alue on ol-
lut Kellokosken kartanon maita. Kallio-
jono jatkuu Tasalankalliona ja edelleen 
Lintulankalliona. Porakalliolta avautuu 
näkymät Hyökännummen asutusalueen 
suuntaan ja Tasalankalliolta Ohkolan pel-
tomaisemaan.

Hyökännummen hiekkakuoppien ta-
kaa tai Suotien päästä avautuu vahva 
polkuverkosto Soidinsuon suuntaan.

Tämä reilun sadan hehtaarin alue on 
usean eri maanomistajan omistuksessa. 
Alueelle on muodostunut metsätiepoh-
jiin vahva polkuverkosto, jonka moni on 
ottanut omaksi lenkkimaastokseen. Jo-
kamiehen oikeuksilla aluetta voikin ul-
koiluun käyttää. Moottoroiduilla ajoneu-
voilla ei alueelle ole lupaa mennä. Tär-
keää on muistaa, ettei lenkkeilyn jäljiltä 
maastoon jää roskia tai muita jätöksiä. 

LuontoretkeLLä hyökännummessa
Teksti ja kuva Eija Hynninen

Sekä se, että koirat pidetään kytkettyi-
nä.  Maa-alueella kasvaa mm. pallosam-
malta, sinivuokkoja, kanervaa ja kaunii-
ta puita. Kaikki nämä ovat rauhoitettuja. 
Marjoja ja sieniä saa jokamiehenoikeu-
della kerätä. Alue on mainiota suunnis-
tusmaastoa.

Hienon luontoelämyksen saimme ko-
kea alueen yhden maanomistajan, Matti 
Salmisen opastuksella tässä maastossa 
Helatorstaina. Matti iloitsee siitä, että vii-
meaikoina ei aluetta ole enää roskattu, 
ja ilmeisesti ulkoilijoissa on myös henki-
löitä, jotka ovat keränneet vanhoja ros-
kia pois.

Retkellä näimme hienoa aitoa met-
sää, jossa on vanhoja isoja puita ja uut-
ta kasvustoa sekä moninainen aluskas-
villisuus.  Näimme sinivuokkoja, kyy-
käärmeen, karhun jätöksiä, ketunpesän 
vanhassa miilunpohjassa, pallojäkälää, 
vanhan muinaisjäännöksen (kvartsilou-
himo), haukanpesän männyn latvassa, 
kuulimme käen kukkuvan ja tuoksutte-
limme maarianheinää.

Matin kanssa retkeilivät Maria, 
Sinikka, Paula, Siiri, ja Eija

Mäntsälän Seniorit ovat toteuttaneet jo 
monta kyläreissua ja nyt oli vuorossa Oh-
kola. Todella mukava tapa tutustua koti-
kuntaamme hauskassa seurassa.

Aurinko päiväksi tilattiin
täyteen bussi ahdettiin
seniorit retkelle matkattiin
monenlaista reissussa opittiin
uusia paikkoja katseltiin
herkutkin matkalla nautittiin
Kera Grillin munkit popsittiin
Leipomo Liljassa poikettiin
rieskat ja sämpylät ostettiin
Tuusulan puolella pyörittiin
kosken kuohuja kuvattiin
Kortiston tilalle suunnattiin
Pelkkatuvan pöydissä istuttiin
herukkanektarit nautittiin
monenlaiset saunat ihmeteltiin
kotimatkalle käännyttiin
kaikilla meillä oli hauskaa niin!

mäntsäLän  seniorit kyLäreissuLLa 
ohkoLassa 3.5.2018

Teksti Tuulikki Tilsala, kuva Eija Hynninen

Seniorit pysähtyivät munkkikahville Keragrillille. Ohkolaa retkijoukolle esitteli-
vät Ilkka Allonen, Eija Hynninen, Teija Nyqvist ja Ritva Suuronen

Matti ja Siiri Porakallion jyrkänteellä
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Kalle Tahkolahti on ohjannut kesäteatte-
riesityksiä Järvenpäässä, Pornaisissa ja 
viimeksi 2016 Ohkolan teatterin 60-vuo-
tisjuhlavuonna, kun Öljymäellä nähtiin 
Arto Paasilinnan Ukkosenjumalan poi-
ka. Tahkolahti työskentelee parhaillaan 
myös näyttelijänä Keski-Uudenmaan Te-
atterissa. Hänet muistetaan mm. Järven-
pään teatterin esitysten Amadeus (2011) 
ja Evita (2012) päärooleista, sekä kauhu-
näytelmä Mustapukuisen naisen (2015) 
ohjauksesta ja pääosasta.

Näytelmän Liian paksu perhosek-
si pääosissa näyttelevät Tanja Lundsten 
(Kaisu), joka on ohkolalainen pitkän lin-
jan teatteriharrastaja ja mm. Uuras-he-
vosen omistaja, sekä Ilkka Esselström 
(Erni), riihimäkeläinen näyttelijä-muu-
sikko, joka myös sovittaa ja ohjaa esi-
tyksen ajankuvaa vahvistavat musiikki-
osuudet. Muissa rooleissa nähdään luot-
tonäyttelijöitä Ohkolasta ja Järvenpääs-
tä: Eira Andersson, Saila Smith, Sanna 
Laine, Anna Tapper, Vesa Kotaviita ja 
Maaria Gorski.

Liian Paksu Perhoseksi
Teksti Kalle Tahkolahti, kuva Kimmo Virtanen

Näytelmän tarinassa Kaisu on nuo-
ri nainen, mutta ei sellainen kuin mui-
den mielestä pitäisi olla. Hän on kookas, 
voimakas, omapäinen ja suorapuheinen. 
Kaisulla on edessään monta epäluuloista 
muuria, kun hän ottaa vastaan ensim-
mäisen työpaikkansa Ruutinojan Seka-
tavaran (lopussa huutomerkki) kauppa-
apulaisena. Kauppias Erni on nuori mies, 
eikä hänkään sellainen kuin pitäisi, vaan 
pieni ja hintelä, aina lempeä, ettei kelle-
kään tulisi hänen vuokseen paha mieli. 
Kaisun tulon myötä Ruutinojan pieni py-
sähtynyt maailma heittää häränpyllyä ja 
aran Erninkin elämä saa uuden suunnan.

Kirjailija Sisko Istanmäki haastaa pint-
tyneet käsitykset ja ennakko-odotukset. 
Miten selvitä ankaran maailman ristiaal-
lokossa, kun mies on hiirulainen ja nai-
nen liian paksu perhoseksi? 1960-luvulta 
vuosituhannen vaihteeseen kulkevan ta-
rinan sanoma kalskahtaa kumman tutul-
ta yli 20 vuotta ilmestymisensä jälkeen-
kin: kenellä on valta määrittää muita, ku-
ka saa päättää kuka kelpaa? Heini Tolan 

tiiviissä näyttämösovituksessa jokainen 
henkilö etsii paikkaansa ja hyvältä tun-
tuvaa tapaa olla vastoinkäymisten edes-
sä oma itsensä, ja vaikka kaikki olisikin 
menetetty, on lopulta kuitenkin toivoa.

Harjoitukset aloitettiin hyvällä hengel-
lä maaliskuussa Ohkolan nuorisoseuran-
talolla ja toukokuussa siirryttiin auringon 
hellittäväksi Öljymäelle. Näyttelijätiimi on 
parissa kuukaudessa hioutunut yhdessä 
tarinaa kuljettavaksi teatteriseurueeksi, 
jonka johdolla katsojat pääsevät musii-
kin, riemun ja surun sävyttämälle mat-
kalle. Harjoitukset ovat nyt puolivälissä 
ja heinäkuussa siirrytään läpimenoihin, 
joissa esitys viilataan lopulliseen esitys-
kuntoon.

Remonttia ja rakentamista teatteril-
la tehdään kesätyöntekijäksi Op:n tuella 
palkatun Eelis Gorskin kanssa.

Talkoolaisia tarvitaan järjestyksenval-
vontaan ja lipunmyyntiin joihin ilmoittau-
tumiset johanssonaatu@gmail.com  ja 
kahvioon ilmoittautumiset Helena Parta-
selle p. 0500-460 779 

Näytelmän toista pääosaa näyttelee  Ilkka Esselström (Erni), riihimäkeläinen näyttelijä-muusikko, joka myös sovittaa ja 
ohjaa esityksen ajankuvaa vahvistavat musiikkiosuudet
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Kesä on alkanut ryminällä, ja se on innostanut niin uudet kuin 
vanhatkin kotipuutarhaharrastajat pihan ja puutarhan laittoon. 
Toivoa vain sopii, että kesä myös jatkuu harrastukselle sopi-
vana tästä eteenkinpäin. (Siis sopivasti lämpöä, ei halloja, sa-
detta silloin tällöin ja kerran viikossa lannoitevettä – vai miten 
se puutarhurin rukous menikään.)

Kaikissa harrastuksissa voi kehittyä koko ajan. Miksi tyytyä 
ainaiseen kesäkurpitsaan ja basilikaan, kun maailma on täyn-
nä mitä erilaisempia kasviksia ja yrttejä, makuja ja tuoksuja. 
Oman kylän pikku puutarha, Myllypellon taimet Riiskiläntiellä 
tarjoaa satoja erilaisia taimia. Nyt harrastus ei ainakaan jää 
mahdollisuuksista kiinni. Ja kaupan päälle saat hyvät neuvot.

– Tomaatintaimet ovat huvenneet ennätystahtia, ja yrtti-
kauppa on käynyt myös hyvin. Mutta valikoimaa riittää yhä, 
kertoo pääpuutarhuri Matti Vuori.

Hän suosittelee kokeilemaan tänä vuonna vaikka bataattia, 
joka pitää lämpimästä kesästä. Sen kasvatus onnistuu vaikka 
ruukussa terassilla, ja kaunis köynnöstävä kasvutapa tekee sii-
tä koristeenkin.

– Myös sen lehdet ovat syötävät, Matti vinkkaa.
Tarjolla on myös iso valikoima erilaisia kurpitsoita, pavut 

ovat juuri nousemassa taimelle ja ihanien napostelupaprikoi-
den kasvatus onnistuu aloittelijaltakin.

– Löytyy meiltä myös todellisia erikoisuuksia, kuten jännää 
viidakkokurkkua, kaunista jättisavikkaa ja näyttävää saksan-
kuminaa.

kokeiLe kasvattaa tänä vuonna  
jotain uutta!

Ihan aina puutarha ei ole auki, joten kannattaa olla yhtey-
dessä ennen tuloa. Paljon tietoa löytyy niin Myllypellon taimien 
nettisivuilta kuin Facebookistakin.

Elina Vuori Myllypellon taimet 
Riiskiläntie 69, 04530 Ohkola 
0400 400 714 | www.myllypellontaimet.fi
www.facebook.com/Myllypellontaimet/
www.instagram.com/myllypellontaimet/elina.vuori@pp1.inet.fi

 

-Olen Jouni Allonen ja asun perheeni kanssa kotitilallani Oh-
kolassa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi alle kouluikäistä 
vilkasta tyttöä. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri AMK. 
Koulun aikana ja valmistumisen jälkeen työskentelin Helsingis-
sä kerrostalotyömailla työnjohtajana. Yrittäjänä aloitin vuonna 

ok-ikkuna oy –  
ikkunoiden ja ovien erikoisLiike

2011, nimellä RakJoal ja tein rakennusvalvontaa ja -suunnit-
telua.

Ehdin tekemään suunnittelu- ja valvontatöitä seitsemän 
vuotta. Ajatus toisenlaisesta yrittämisestä työkuvioiden muu-
toksesta alkoi pyöriä mielessä vuoden 2016 kesällä. OK-Ikku-
nan liiketoiminnan myynnistä kuulin sattumalta. En varsinai-
sesti etsinyt tämän tyyppistä hommaa. Sattuma ajoi ikkuna-
hommiin. Teen nykyään vähemmän valvontatöitä. Suunnitte-
lutyöhön aika ei enää riitä.

OK-Ikkunalla on esittelytila ja toimisto Järvenpäässä osoit-
teessa ,Vanha Yhdystie 17, Uudenmaan Pultin vieressä.. OK-
Ikkuna Oy on perustettu vuonna 1993. Ostin OK-Ikkuna Oyn 
liiketoiminnan kesällä 2017.

OK-Ikkuna myy ikkunoita, ulko-ovia, väliovia, nosto-ovia, 
sälekaihtimia ja hyttyspuitteita sekä uudis- että saneerauskoh-
teisiin. Toimialueena meillä on keski-uusimaa. Meillä on myös 
saatavana asennuspalvelu.

OK-Ikkunalla ei ole  varsinaisia työntekijöitä. OK-Ikkunan 
perustaja työskentelee oman yrityksensä kautta kiireapuna 
ja tuuraa silloin kun itse olen valvontahommissa. Asennustyöt 
tekee OK-Ikkunan pitkäaikainen järvenpääläinen aliurakoitsija

OK-Ikkuna on ikkunoiden ja ovien erikoisliike. Pyrimme tar-
joamaan asiakkaalle asiantuntevaa ja henkilökohtaista palve-
lua niin isoissa kuin pienissäkin hankinnoissa. Myös työaikam-
me on erittäin joustava.

Myllypellon aurinkoiset puutarhurit Elina ja Matti

Jouni Allonen vastasi kylälehden lähettämiin kysymyksiin, kuva Ulla Allonen

Jouni Allonen yrityksensä näyttelytilassa
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  martan vinkit
Puutarhasta ja PihaLta Pöytään

RAPARPERI
Raparperista saa monenlaista, se sopii leivonnaisiin ja 
siitä saa raikasta juomaa.
Raparperikiisseli on melkein joutunut unohduksiin. Täs-
sä ohje: 

700 g raparperia
8 dl vettä
2 dl sokeria
4 rkl perunajauhoja

1. Huuhtele raparperit ja leikkaa ne palasiksi. Kevään 
pehmeitä varsia ei tarvitse kuoria.

2. Kiehauta vesi ja sokeri ja lisää raparperit.
3. Keitä raparperit pehmeiksi.
4. Sekoita perunajauhot tilkkaan kylmää vettä ja lisää 

suurus nauhana koko ajan sekoittaen.
5. Anna kiehahtaa kuplivaksi, älä keitä enää.
6. Kaada kiisseli kulhoon ja ripota vähän sokeria päälle.
7. Tarjoa maidon tai vaniljakastikkeen kanssa.
 

KUKAT JA VILLIVIHANNEKSET
Pihapiiristä ja puutarhasta löytyy monenlaisia syötäviä 
kukkia: kehäkukka, orvokki, krassi, ruiskukka, laventeli 
sekä monia muita, jotka sopivat leivontaan, salaatteihin 
ja koristeluun.
Kaupasta ostetut ruusut on useimmiten käsitelty tuholais-
myrkyillä. Ne saavat toimia silmänilona.

Villivihannekset tulevat yhä tutummiksi. Nokkonen so-
pii ryöpättynä pinaatin tilalle ja nokkosuutteella voi tor-
jua tuholaisia. Poimulehti on kaunis koristeena. Monen 
vihaama voikukka sopii salaattiin sekä maustamaan si-
maa, hunaja ja viiniä.

Ratamo on puolestaan osa luonnon lääkekaappia, se 
sopii haavojen hoitoon.

Ympäriltämme luonnosta löytyy em. lisäksi paljon mui-
ta hyödyllisiä kasveja. Kannattaa tutustua ensin vaikka 
yhteen kasviin, sen tunnistamiseen ja käyttöön. Lehdet 
ja netti ovat
pullollaan tietoa ja ohjeita. Kuten sienten kohdalla tässä 
on sama juttu: laita pöytään vain sellaista, minkä tunnis-
tat ja tiedät vaarattomaksi.
 

Hyökännummen asukasyhdistys on jär-
jestänyt Hyökännummen kerhotalolla 
nuorten iltoja jo vuosien ajan perjantai-
iltaisin. Muistan itsekin käyneeni siellä pa-
riin otteeseen ala-asteikäisenä. Tänä ke-
väänä olin itse valvojana neljänä iltana. 
Nuorten illoissa tunnelma on rento ja läm-
min. Osa nuorista viettää aikaa ystävien-
sä kesken säkkituoleilla, osa juttelee val-

nuorteniLLat hyökännummeLLa

koLmen maiLan turnaus

Teksti: Elina Pekkarinen

vojien kanssa tai tutustuu uusiin ihmisiin. 
Nuortenillat ovat rauhallisempi ja muka-
vampi vaihtoehto perinteiselle leikkipuis-
tohengailulle. Nuorille on järjestetty va-
paaehtoista ohjelmaa sekä iltapala. Huh-
tikuun aikana muun muassa pelattiin bii-
sien arvailupeliä, opeteltiin korean kielen 
kirjaimistoa, piirrettiin sekä juhlittiin vap-
pua hotdogien ja donitsien kera. Ajat ovat 

muuttuneet jonkun verran omista ala-as-
teajoista, nykyään esimerkiksi puhelimet 
ovat olennaisemmassa osassa. Kuitenkin 
suurin muutos on iltojen suosiossa. Nuor-
ten määrä yllätti minut positiivisesti. Nuo-
ria on huomattavasti enemmän kuin mitä 
7-8 vuotta sitten, jolloin olin itse nuore-
na. Useat nuoret kertoivat minulle, kuinka 
tärkeitä nuorten illat ovat heille.

Kolmen mailan turnaus järjestettiin tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa. Ohkolan koulun kentällä 19.5 järjestettyyn turnauk-
seen oli paikalle uskaltautunut 6 kovaa varttuneempaa maila-
taituria. Lajeina oli sulkapallo, pingis ja tennis. Joka lajissa pe-
lattiin 21 pisteeseen, jokaisen pallon tuodessa aina pisteen. 
Kaikki pelasivat kaikkia vastaan jokaisessa lajissa. Ennakko-
kaavailujen mukaisesti peleistä tuli tiukkoja. Tasaisimmat pe-
lit tulivat pingiksessä jossa erot olivat todella marginaaliset. 
Päivän mittaan nähtiin huikeita palloralleja ja loisteliaita suorituk-
sia. Ja mikä tärkeintä pelejä pelattiin hymyissä suin toisia kannus-
taen. Päivän päätteeksi saatiin mestari selville. Tällä kertaa mailat 
ja pallot hallitsi parhaiten Olli Pahkamäki, Aki Mäenpään tullessa 
toiseksi. Ensi vuodeksi toivotaan runsaampaa osanottoa ja tänä 
vuonna kadoksissa ollutta nuorisokaartia.

Teksti ja kuva Olli Pahkamäki
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Maan rakenne on kaiken a ja o, sen varassa maatilan talous-
kin pyörii. Hyvästä maan rakenteesta hyötyvät myös vesis-
töt. VILKKU Plus -hankkeessa on oivallettu, että kannattava 
maatalous ja vesiensuojelu ovat yhdistettävissä. Hanke aloitti 
toukokuun alussa Mäntsälässä toisen kaksivuotisen kautensa. 
Muita hankekuntia ovat Tuusula ja Nurmijärvi. Tavoitteena on 
kertoa viljelijöille peltomaan rakenteen ylläpidosta sekä uusista 
viljelytoimista ja -kasveista.

VILKKU Plus -hankkeessa on ymmärretty, että paras tiedon 
välittäjä viljelijälle on toinen viljelijä. On paljon uskottavampaa, 
kun viljelijät itse kertovat kokemuksistaan toisille viljelijöille. 
Järjestämme alueen tiloilla pellonpiennartilaisuuksia, joissa vil-
jelijät esittelevät tekemiään toimenpiteitä, kertoo hankevastaa-
va Janne Heikkinen VILKKU Plus -hankkeesta. Kutsumme tilai-
suuksiin myös kulloiseenkin aihepiiriin sopivia asiantuntijoita 
ja tutkijoita puhumaan. 

Tarkoitus on, että viljelijät osallistuvat hankkeen suunnitte-
luun ja ideointiin. Tätä varten kokoamme paikallisia toiminta-
ryhmiä. Keräämme myös koko ajan viljelijöiden kokemuksia ja 
välitämme niitä eteenpäin tilaisuuksissa ja verkkosivuillamme. 
Teemme hankkeessa tiivistä yhteistyötä viljelijöiden, muiden 
hankkeiden, sekä alan tutkijoiden, neuvojien ja viranomaisten 
kesken. 

Hankkeella on osoitteessa www.vilkkuhanke.fi kotisivut, joi-
hin kannattaa käydä tutustumassa ja katsomassa ainakin tu-
levat tapahtumat. Lisäksi sivuilta löytyy mm. neljän mäntsä-
läläisen viljelijän kokemuksia vuokrapeltojen kunnostuksesta, 
jaetusta typpilannoituksesta, pientilan erikoistumisesta ja vil-
jelykierron monipuolistamisesta. Facebookista meidät löytää 
osoitteesta www.facebook.com/vilkkuhanke.

VILKKU Plus -hanke toteuttaa vuoden sisällä tiedonväli-
tysportaalin, jonka tarkoitus on helpottaa netissä hajallaan 
olevan tiedon hakemista, kertoo Heikkinen. Ideana on, että 
hakusanoilla viljelijä voisi hakea ajantasaista, viljelijöille koh-
dennettua tietoa useammalta eri verkkosivulta. 

Jos sinulla on viljelyksessä tulvaherkkiä peltoja, pellon kas-
vukunnossa on parantamisen varaa tai olet muuten kiinnos-

yhteistuumin maan  
kasvukunto kohdiLLeen

tunut kehittämään tilaasi vaikkapa uusilla viljelykasveilla, ota 
yhteyttä Janne Heikkiseen puh. 040 314 4735 tai etunimi.su-
kunimi@tuusula.fi. 

Faktat: 

Viljelijöille suunnattu VILKKU Plus -hanke (Viljelijälähtöistä tie-
donvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaal-
la) aloitti toimintansa toukokuun alussa. 

Hankealuetta ovat Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Kaksivuotinen hanke on jatkoa VILKKU-hankkeelle.

Hankkeessa ovat mukana Keski-Uudenmaan maaseutuhallinto-
palvelut, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky ja Vantaanjoen 
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta hallin-
noi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Mukana suunnittelus-
sa ovat myös MTK Uusimaa ja ProAgria Etelä-Suomi.

Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämi-
sen maatalousrahastosta. 

Janne Heikkinen 
Hankevastaava
puh. 040 314 4735
VILKKU Plus -hanke
www.vilkkuhanke.fi
www.facebook.com/vilkkuhanke
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60 (hyrylänkatu 8 C), 04301 Tuusula
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

VILKKU Plus -hanke (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maata-
louden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla) on viljelijöiden 
suunnittelema hanke, joka välittää ajankohtaista ja uusinta 
tietoa mm. maan kasvukunnon parantamisesta, ympäristötoi-
mien kohdentamisesta ja viljelykierron hyödyistä. Hankealu-
etta ovat Tuusula, Mäntsälä ja Nurmijärvi. Hanketta hallinnoi 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Kuoppatestiin tutustuttiin Tuusulassa pidetyssä pellonpiennartilaisuudessa. 
Kuva Hannu Känkänen/Luke (Luonnonvarakeskus )
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Elmeri lähti 18-vuotiaana syksyllä 1918 
mukaan Ohkolan punaisen järjestyskaar-
tin toimintaan. Taisteluihin Elmeri osallis-
tui talven aikana vain kerran. Sota lop-
pui Elmerin osalta vappupäivänä 1918, 
jolloin valkoiset ja saksalaiset sotilaat 
vangitsivat Elmerin. Hänet vietiin en-
sin muutamaksi viikoksi Hennalaan, jos-
ta tuli siirto Lappeenrannan kautta Iso-
saarelle Helsingin edustalle. Olot leirillä 
olivat huonot. Elmeri kertoi viimeisinä 
elinvuosinaan 1980-luvulla sisällissodan 
kokemuksistaan ahkerasti myös aihees-
ta kiinnostuneille journalisteille. Helsin-
gin Sanomissa 19.6.1988 Elmeri kuvailee 
vankeja kohdellun leirillä kuin nälkäistä, 
metsistä kerättyä karjaa. Isosaaren, Suo-
menlinnan ja Santahaminan leireillä kuoli 
kaikkiaan 1536 henkeä teloitetut mukaan 
luettuna. 

Elmerin kohdalla pelastukseksi koitui 
sairastuminen, jonka vuoksi hänet siir-
rettiin Isosaaresta Suomenlinnan vanki-
sairaalaan. Tuolla hän sai myös lääkettä – 
joskin se oli yhtä ja samaa kaikille sairau-
desta ja oireista riippumatta. Tautien li-
säksi vankeja kuoli myös nälkään. Elmeri 
kävi leiriltä käsin kirjeenvaihtoa vanhem-
piensa kanssa. Alkuperäiset kirjeet ovat 
edelleen tallessa, ja niissä Elmeri pyy-
tää toistuvasti ruokalähetyksiä. Suomen 
itsenäisyyden alkuvuosina toimeentulo 
oli vaakalaudalla kaikkialla, eikä kotivä-
ki pystynyt aina vastaamaan pyyntöihin. 
Toisinaan ruokalähetyksiä myös katosi 
matkalla.

Suomenlinnassa vuonna 2018 pohti-
essamme sukuni kanssa Elmerin suhtau-
tumista sisällissodan kokemuksiin keskei-
seksi teemaksi nousi, että Elmeri ei ollut 

sisäLLissodasta 100 vuotta

Sisällissota jakoi yhteisöä myös Ohkolassa, mutta ei  
katkeroittanut vankileirillä ollutta Elmeri Tuomista. 

katkera ja korosti anteeksiannon merki-
tystä. Elmerin antamasta laajasta haas-
tatteluaineistosta välittyy kuitenkin toive 
siitä, ettei sisällissotaan johtanut vastak-
kainasettelu seurauksineen unohtuisi tu-
levilta sukupolvilta ja että vastaavan tois-
tuminen osattaisiin näin välttää. Historian 
konfliktien ja vääryyksien lisäksi on tär-

keää muistaa, miten niistä on toivuttu. 
Elmerin muisteluissa korostuu yhdessä 
tekemisen seurauksena syntynyt luotta-
mus: työprojektit kuten talojen rakenta-
minen ja teatteriharrastus loivat uudel-
leen siltoja ihmisten välille Ohkolassa. 

Elmeri kertoi 80-luvulla paljon omaan 
henkilöhistoriaansa sekä kylän historiaan 
liittyviä asioita toimittaja Pertti Tuomi-
selle. Hän ei ollut sukua Elmerille, vaan 
omisti kesäasumuksen Ohkolassa, ja oli 
siksi kiinnostunut paikallisesta historias-
ta. Tuominen haastatteli useita muitakin 
ohkolalaisia ja kokosi aineistosta käsikir-
joituksen Ohkolan Vähäkylän punaisia ja 
valkoisia kohtaloita vuonna 1918. Ohko-
lan historiaa tutkivien kannattaakin tutus-
tua tähän aineistoon, joka on luettavis-
sa Työväen arkistossa. Elmerin henkilö-
historiaan – ja samalla kylän historiaan 
- voi tutustua myös Anna-Liisa Salmisen 
toimittamasta teoksesta Punaista ja val-
koista arkea. Elmeri Tuomisen kirjoituk-
sia. Teos on lainattavissa Järvenpään ja 
Mäntsälän kirjastoista.

Oona Simolin

Toukokuun 6. päivä Suomenlinnassa järjestettiin sisällissotaa käsittelevä semi-
naari, jossa oli varsin ohkolalainen edustus. Osallistuimme yhdessä isäni Heikki 
Simolinin, tätini Eira Anderssonin ja isäni serkun Outi Salmisen kanssa tapah-
tumaan kertomalla sukumme näkökulmasta siitä, miten isoisämme ja isoiso-
isämme Elmeri Tuomisen kokemukset Suomenlinnan punavankileiristä ovat 
olleet tulleet kuulluiksi ja kerrotuiksi.

Elmerin vankileirinaikaista kirjeenvaihtoa
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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
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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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Lasten juttuja

Saviahon päiväkodissa vietettiin Nurinkurinpäivää 30.4. Nurinkurinpäi-
vänä pidettiin vappudisco, herkuteltiin, syötiin lounas salin lattialla, tul-
tiin sisään väärästä ovesta, ryömittiin nukkumaan penkkirivistön alta, 
käveltiin nurinkurin, piirrettiin varpailla ja oltiin lumisotaa sisällä. 
Kuva Sanni Uuttu

Saviahon ja Pikku-Hukan päiväkotien kevätrieha pidettiin helteisissä 
merkeissä 15.5. Kuvassa Jesse merirosvoksi kasvomaalattuna pakertaa 
Hyökäpartion mysteerihaasteen kimpussa. Haaste onnistui ja trangia 
saatiin kasaan sekä Jessen ranteeseen partionauha.
Ohjelmassa oli arpajaiset, paistettiin makkaraa ja  vohvelia, tarjolla oli 
kahvia, munkkia, pillimehua ja jäävettä! Keihäänheittoa, ringetteä, pal-
lonheittoa ym ohjelmaa. 
Kevätriehan tuotolla hankitaan mm. aurinkovoiteet lapsille kesäksi niin 
vanhempien ei niitä erikseen tarvitse tuoda. Kuva: Arja Marttila

Kauan kaivatut keinut saapuivat vihdoin Hyökännummen leikkipuis-
toon. Puiston käyttäjien mielestä ei keinuja tarvitsisi poistaa talvíajaksi. 
Kuva Arja Marttila
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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: 
www.timma.fi/linnails 
045-1319969

www.facebook.com/nailsbylinnails

• Geelilakkaukset kynsiystävällisillä CND Shellac -tuotteilla
• Hemmottelevat käsi- ja jalkahoidot
• 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




