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

ohkoLan kouLun 
harrastemessut 
Ohkolan koululla oli perjantaina 11.11.2016 harrastemessut. Siellä oli esil-
lä 16 eri harrastuslajia. Esillä oli monia urheiluun liittyviä harrastuksia ja 
niihin kuului agility, koripallo, yleisurheilu, jalkapallo, salibandy, jääkiek-
ko, ringette, ratsastus, voimistelu ja moottoriurheilu. Muita esillä olevia 
harrastuslajeja oli rakentelu, leipominen, metsästys, kirjallisuus, musiikki, 
kuvataide, parkour ja sirkus. Yksi suosituimmista lajeista oli agility. Paikal-
la oli esillä 2 estettä, kuvia, PowerPoint- esitys, tarvikkeita ja elävä koira, 
jonka nimi on Rocky. Monet jotka kävivät kyseisellä pisteellä tykkäsivät 
rapsutella Rockya ja tutustua agilityyn paremmin. 

Ennen messujen alkamista eri 
pisteiden valmistelu sujui reippaas-
ti. Koulun kaikki oppilaat työskente-
livät ahkerasti ja iloisin mielin. Mes-
sujen tekeminen oli erilainen koke-
mus varmasti jokaiselle oppilaalle ja 
myös opettajille. Messujen aikana 
jokainen sai kierrellä vapaasti mui-
den pisteillä ja tutustua eri harras-
tuslajeihin. 

Minttu Vekkeli ja  
Susanna Hyvönen 5.lk Harrastuksena AgilityRakentelupisteen tehtävä

taustaa harrastemessuiLLe

Koulun näkökulma: Tarkoituksena oli yli aine- ja luokkarajojen tutustua johonkin aiheeseen. Esim tällä moksuviikolla ryhmät muo-
dostuivat oppilaiden harrastusten perusteella. Harrastukseen tutustuttiin ja messuja valmisteltiin moksuviikolla yhteensä 8 tuntia 
ja sitten pe jokainen ryhmä pystytti oman osastonsa aamun ensimmäisellä tunnilla. Kolme seuraavaa tuntia käytettiin omien har-
rastusten esittelyyn ja muiden harrastuksiin tutustuen. Päivän päätteeksi messuosastot purettiin. Moksu on lyhenne monialaiselle 
opintokokonaisuudelle, johon oppilas Mäntsälän opintosuunnitelman mukaan pääsee osalliseksi ainakin kerran lukuvuoden aikana.

Valtakunnallinen näkökulma: Jokaiselle lapselle taattava ainakin yksi harrastus
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Ohkolan osayleiskaavatyö on käynnistetty vuonna 
2006. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäy-
tön suunnitelma, jolla ohjataan yhdyskuntaraken-
netta ja maankäyttöä sekä sovitetaan yhteen eri 
toimintoja. Kaavassa tullaan osoittamaan kaavan 
edellyttämällä tarkkuudella alueen käyttäminen eri 
tarkoituksiin kuten asumiseen, elinkeinotoimintaan, 
virkistykseen sekä palvelujen, liikenteen ja teknisen 
huollon tarpeisiin.

Ohkolan maarekisterikylän alueella on tehty in-
ventoinnit osayleiskaavatyötä varten. Alueelta on 
selvitetty ja kartoitettu mm. luonnonolojen yleis-
piirteet, arvokkaat luontokohteet, kiinteät muinais-
jäännökset, kulttuuriympäristö ja rakennetun ym-
päristön luonne Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 
39 §) edellyttämällä tavalla. Inventoinnit ovat val-
mistuneet vuosina 2005-2007. Inventointien täy-
dennys- ja päivitystyö on tehty vuosina 2015-16 ja 
ne ovat pääosin valmistuneet. Inventoinnit julkais-
taan niiden valmistuttua kaavan kotisivulla.

Osayleiskaavatyö jatkuu ensi vuonna. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS on laadit-
tu vuonna 2006 ja se tulee päivittää vastaamaan 
suunnittelutilannetta. Mahdollisesti kaava-alue 
muutetaan koskemaan koko Ohkolan maarekisteri-
kylän aiemmin kaavoittamattomia alueita.

Seuraavaksi selvitetään kaavan lähtökohdat 
myös muilta osin, laaditaan kaavan tavoitteet ja 
suunnitteluperiaatteet.

Kaavan tavoitteeksi on aiemmin asetettu kaava-
alueen kehittäminen nykyisen kaltaisena ja kylä-
mäisenä ja luonnonläheisenä alueena. Kaavan ta-
voitteiden tarkentaminen tehdään vuorovaikutuk-
sessa kaikkien osallisten kanssa. Osallinen on alu-
een maanomistaja ja jokainen, jonka asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös virano-
miset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään.

Kaavatyön etenemistä voit seurata yleiskaavoi-
tuksen kotisivuilla osoitteessa mäntsälä>asuminen 
ja rakentaminen>maankäyttöpalvelut>kaavoitus
>yleiskaavoitus. Kaavan viralliset kuulutukset jul-
kaistaan Mäntsälän Uutisissa ja virallisilla ilmoitus-
tauluilla.

Tammi-helmikuussa 2017 järjestetään yleisöti-
laisuus kaavan lähtökohdista ja kuullaan kyläläisiä. 
Suunnittelu voi alkaa!

Vilkasta yhteistyötä toivoen
Mari Niinistö Kaavasuunnittelija
mari.niinisto@mantsala.fi p. 040 3145 968

ohkoLan 
osayLeiskaava 
kaava-
suunnitteLijan  
työPöydäLLä

Taruman I-vaiheen tontit tulevat lähiaikoina myyntiin, viimeistään alku-
vuodesta 2017. I-vaiheessa on 18 omakotitonttia. Tulevina vuosina II-
vaiheessa tulee reilut 20 tonttia vielä lisää.

Kartta Taruman alueen tonteista löytyy http://193.143.236.21/dynas-
ty/kokous/20162359-10-3.PDF. Taruman alueen hinnasto, sisältäen kun-
kin tontin rakennusoikeuden löytyy http://193.143.236.21/dynasty/ko-
kous/20162359-10-4.PDF.

Tonttikoot vaihtelevat 800-1400 m2 välillä. Alueelle on nyt kesän ja 
syksyn 2016 aikana rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi eli tonttien 
vesi- ja viemäriliittymät, sähköliittymät ja kadut odottavat uusia rakenta-
jia. Tonttihaun alkamisesta ilmoitetaan nettisivuillamme www.mantsala.
fi - myytävät tontit, sähköisissä kunnan viestintäkanavissa ja myös pai-
kallislehdessä.

Vesa Gummerus, vt-kaavoitusjohtaja, 
Mäntsälän kunta, p. 040-314 5467

taruman tontit 
myyntiin



4

Itsenäisyyden juhlavuoden seinäkalenteri on syntynyt Arola-
Jokelanseudun Kyläyhdistyksen, Hyökännummen Asukasyh-
distyksen ja Ohkolan Kyläyhdistyksen yhteistyönä. Paikallisten 
kuvien kautta kalenterissa kerrotaan ajan saatossa tapahtu-
neista muutoksista ja toisaalta asioista jotka ovat säilyneet 
muuttumattomina traditioina. Jokaisen kuukauden kuvan nimi 
voisi olla  ”Yhdessä”, joka on myös Suomi 100 juhlavuoden 
valtakunnallinen teema.Valtioneuvoston kanslia myönsi ka-
lenterille ja myös vuodenaika-postikorttisarjalle Suomi 100 
logon käyttöoikeuden.

Kalenterin kuvateksteistä löytyy palasia paikallishistorias-
ta.

Kalenteria myyvät kyläyhdistykset ja koululaiset. Sitä on 
saatavissa myös Kellokosken Kukasta ja Mäntsälästä Kipa-
kirjakaupasta. Kalenterin hinta on 10 e.

Kalenterin koonnut työryhmä Eija Hynninen, Tatu Kuivalahti, Eija Liljavirta, Tero Rantanen ja Elina Vuori kiittävät 
kaikkia Teitä, jotka monin eri tavoin myötävaikutitte kalenterin syntyyn.

yhdessä 2017

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

Tapahtumat ovat pääsääntöises-
ti maksuttomia, mutta joidenkin tapah-
tumien sisällä on esim. puffetti, muuta 
myyntiä tai matkakuluja. Tapahtuma-lis-
taus täydentyy ja tarkentuu vuoden var-
rella. 

tammikuu

Su 15.1 Lumiterapiaa Ohkolan koulun 
pihassa klo 10-15

”Lumiterapia” on tapahtuma, jossa veis-
tetään lumesta ja rakennetaan yksinkertai-
sia lumirakenteita. Työvälineet, muotit sekä 
ohjaus on järjestetty paikalle, joten osanot-
tajien ei tarvitse muuta kuin varautua keliin 
ja tulla mukaan. Lumiterapian vetäjänä toi-
mi lumirakentamisen ammattilainen: Seppo 
Mäkinen SNOWHOW OY:stä Ohkolasta. Päi-
vän aikana tehdään muoteilla veistoaihioita 
ja veistetään niistä kukin haluamallaan ta-
valla veistoksia. Käytössä on mm. ”sokkelo”-
muotit, joilla voidaan tehdä lumisokkeloita 
koulun pihamaalle. Yksinkertaisella IGLU-
muotilla rakennetaan pienehkö, mutta oikea 
iglu. Kelien, lumen ja olosuhteiden mukaan 
lumirakentamis-tapahtuman sisältö voi hiu-
kan muuttua. Omat eväät kannattaa vara-
ta. Kylätoimikunnan järjestämästä puffetis-
ta saa lämmintä juomaa ja vohveleita.

Tiedustelut 040-5564939 snowhow@ko-
lumbus.fi

heLmikuu
La 11.2 -  112 päivä Ohkolan Palotal-
lilla. Avoimet ovet klo 12-16.

Su 26.2 Laskiaistapahtuma seurata-
lolla klo 12-15, jossa merkittävässä roo-
lissa 110-vuotias Suomenhevonen!

suomi 100 -juhLavuoden  
ohjeLmaa ohkoLassa
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan oka

OHKOLAN OKA ry:n sääntömääräinen 
syyskokous perjantaina 2.12.2016 klo 
18:30 Ohkolan koululla. Tervetuloa mu-
kaan toimintaan, uusia ideoita ja aktivi-
teettia kaivataan!

Sählyt 
Ohkolan koululla
- Alle eskarilaisten sähly  tiistaisin klo 17-
17.45 

- Eskarilaisten ja 1. luokkalaisten sähly 
on keskiviikkoisin klo 17-18

- 2-3. luokkalaisten sähly on tiistaisin klo 
17:45-18.45

- 4-6. luokkalaisten sähly on tiistaisin klo 
18.45-20

- 7-9. luokkalaisten sähly on keskiviikkoi-
sin klo 19-20

- Ala-aste ikäisten tyttöjen sähly (naisten 
sähly) on keskiviikkoisin 18-19. Tytöt 
voivat toki pelata myös oman ikäisten 
sekavuorolla.

Lisätietoja Miro Ruotsalainen 
p.040-8486803

Hyökännummen koululla
Miesten sähly on ti klo 20-21. 
Lisätietoja Miro Ruotsalainen 
p.040-8486803
Mahdolliset muutokset ja uusimmat ju-
tut löytyy OKAn kotisivuilta http://www.
mantsalanurheilijat.fi/kylaseurat/oka/
sahly/ ja facebookista https://www.face-
book.com/OhkolanOka/

eräkerho
Eräkerho korjaa tuulenkaatoja Ohkolan 
metsistä maaliskuun 2017 kerhoa var-
ten, jonka aiheena linnunpönttöjen val-
mistus. Kerho on varannut tarkoitusta 
varten pönttösorvin.

Luovutettavista tuulenkaadoista pyy-
detään ilmoittamaan kerhon vetäjälle Ta-
pio Rantaselle puh. 040-7672942 tai s-
posti tapio.rantanen@hotmail.com

hyökäPartio
Partioon pääsee tutustumaan rennos-
sa retkitapahtumassa sunnuntaina 
15.1.2017 Tapaaminen klo 16 Hyökän-
nummen kerhotalolla, josta kävellään 
yhdessä läheiselle laavulle. Omat mukit 
ja makkarat mukaan.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalossa ke 14.12, 18.1 ja 
15.2 klo 12 – 15.

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
Ohkolan Nuorisoseurantalossa la 17.12. 
Kauneimmat joululaulut klo 15.00 ja 
myyjäiset klo 16.00. Tervetuloa.

Ti  28.2 klo 18 Suomalaisen kult-
tuurin päivänä leivotaan karjalan-
piirakoita nuorisoseuran talolla Ohko-
lan marttojen opastuksella. Olet terve-
tullut opettelemaan piirakoiden kaulin-
taa ja rypytystä, aiempaa kokemusta ei 
tarvita vaan kaikentasoiset ja -ikäiset lei-
purit mahtuvat joukkoon. Ota mukaan 
oma kaulin ja essu. Pyydämme ennak-
koilmoittautumista iltaan 20.2. men-
nessä osoitteeseen ohkolan.martat@
hotmail.fi  tai  puhelimitse  nro  050-590 
0073/Sanna 

maaLiskuu
Linnunpönttöjen tekoa eräkerholaisten 
kanssa.

Kinkerit myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana

huhtikuu
27.4 Veteraanipäivän kunniaksi eloku-
vailta Pelkkatuvalla (Eerola-Kortistotie 
161). Tuolloin nähdään v. 1958 tehty elo-
kuva ”Ämmänlänget”, joka on valistusta 
maaseudun vesijohtokysymyksessä.

toukokuu
Suomalaisuuden päivänä 12.5 juhlavuo-
den puun istutus Ohkolan koululla. Istu-
tettava puun taimi on kasvanut kotikuu-
sen siemenestä.
Sirkus Siriuksen kevätnäytökset 19-21.5.

kesäkuu
Kuusamo kutsuu! Eräkerhovetoisena jär-
jestetään retki Kuusamoon 4-9.6.2017. 
Retkellä on mahdollisuuus 84 km, 52 km 
tai päiväretkiin (esim. Pieni Karhunkierros) 
, joiden keskuspaikka on Ruka. Seuraa-
va suunnittelu/ilmoittautumiskokous on 
11.12 klo 18.00 Ohkolan Ns-talolla. Tuol-
loin selviää mm. retken kustannukset/hlö 
yms. Hieno ja edullinen retki tulossa. Pai-
kat täytetään ilm.järjestyksessä. Alustavat 
ilm. os. tapio.rantanen@hotmail.com.

eLokuu
Luokkakokous (50+) Ohkolan koululla 
la 26.8, johon ovat tervetulleita kaikki v. 
1967 ja sitä ennen syntyneet.

sirkus siriukseLLa hieno syyskausi
Teksti Kati teirioja, Kuva Timo Sorsamäki

28 viikottaisen harrastusryhmän lisäksi tehtiin 
retki Sirkus Finlandian esitykseen. Syyslomal-
la oli sirkusleiri. Pariakrobatiakurssit ovat pyö-
rineet syksyn ajan. Oli Keravan sirkusmarkki-
nat ja useita muitakin esiintymisiä mm. Mänt-
sälän rautatieaseman 10v juhlissa. Joulun alla 
järjestetään vielä retki Talvisirkuksen Muisti-
esitykseen sekä pikkujouluesitykset. Uusi il-
matäytteinen AirTrack-alusta on saatu har-
joituskäyttöön. Se on turvallinen ja hauska 
tapa harjoitella vaativiakin akrobatiatemppu-
ja. Säädettävä paine takaa sopivan kimmoi-

suuden eri tasoisille harrastajille. Lähiaikoina 
avataan Sirkus Siriuksen logolla varustettuja 
harjoitusasujen tilaus sekä julkaistaan kevään 
ekstrakurssit. Seuraa meitä www.sirkussirius.
fi. olemme myös facebookissa ja instagram-
missa

Näin taitavaa pariagroa tekevät Norsut 
(siriuksen aikuisryhmä).
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Tarkoituksena oli tutustuttaa lapsia pi-
meään metsään/luontoon. Kokoon-
nuimme Keravanjärven uimapaikan 
parkkipaikalla, josta siirryttiin Kivilam-
men maastoon nuotiolle ja pienelle 
suunnitusretkelle läheiselle suolle. 

Retki toteutettiin kokonaan ilman 
keinovaloja. Vastasatanut lumi ja kirkas 
tähtitaivas auttoivat hiukan näkemises-
sä, kunhan silmät ensin hiukan tottuivat 
pimeyteen. 

Opeteltiin tunnustelemaan maastoa, 
josta pimeys hukkaa tasoerot ja kasvoi-
hin helposti osuvat risut. Pienen harjoit-
telun jälkeen kulkemiseen saatiin ihan 
mukava tuntuma. Hiukan tahtoi meno 
olla äänekästä, lievästä jännityksestä 
johtuen. 

Pienen suunnistusretken jälkeen is-
tuttiin nuotiolle paistamaan makkaraa 
ja pohtimaan pimeyden mukanaan tuo-
mia haasteita kulkijalle. Kuunneltiinpa 
”eräläppäriltä” öisen metsän ääniäkin. 

kyLäLäiset hirvikeitoLLa
La 12.11 kutsui metsästysseura maanomistajat, metsästysseuran jäsenet ja kyläläi-
set hirvikeitolle Lahtivajalle. Runsas sadan litran annos valmistui soppatykissä, jossa 
oli hirvenlihaa  yli 12 kiloa. Eräkerholaiset pilkkoivat esikeitetyn lihan, perunat ym. 
aamulla keittopäivänä. Keittoa meni 130 annosta.

eräkerhon ”Pimeä metsä” 4.11

Kuvat Kari Pohjonen

Ketun, ilveksen, sekä yleisimpien pöl-
löjen huhuilua. Uskallettiinpa isompi-
en (7-11 vuotiaiden) kanssa kuunnella 
jopa susien ulvontaa, vaikka taisi siinä 
joidenkin mukana olleiden vanhempien-
kin selkäpiitä hieman karmia.

Lapset kommentoivat retkeä mm. 
seuraavasti: ”Ihan paras tähän astisis-
ta kerhoista. Illan kruunasi vielä piha-
valoissa nähty pöllö ja auton valoissa 
kiiluneet ketunsilmät pellolla”,

”Oli jännittävää kävellä ihan pimeäs-
sä metsässä ja grillata siellä makkaraa”, 

”Oli jännää tutkia metsää pimeällä ja 
istua nuotiolla”,

 ”Joukon kärjessä kulkeminen oli jän-
nittävää. Huojuvat ja liukkaat sillat tun-
tuivat haastavilta. Eläinten äänet olivat 
mielenkiintoisia”.

Kyllä oli mukava ja voimaannuttava 
kerhotapaaminen jälleen!

Tapio Rantanen

  martan vinkit

kransseja tekemään
Teksti Arja Alanko, kuva Sanna Sipola PUSUT (15 kpl)

3 munanvalkuaista
1½ dl (mansikka)tomusokeria
½ dl sokeria 
n. 15 pyöreää keksiä (halkaisija n. 5 cm)
150-200 g suklaata
1 tl ruokaöljyä
Vaahdota valkuaiset ja sokeri vaah-
doksi niin, että lisäilet sokeria vähi-
tellen koko ajan sekoittaen, kunnes 
vaahto on niin kovaa, ettei astiaa 
käännettäessä vaahto liikahda min-
nekään.
Pursota vaahtoa keksien päälle ha-
luamasi määrä. Paista uunissa 150 
asteessa 6-8 minuuttia.
Sulata suklaa vesihauteessa tai 
mikrossa lyhyissä erissä ja lisää öljy.
Anna suklaan jäähtyä hetki. Kasta 
pusut suklaaseen tai valuta suklaata 
pusujen päälle. 

 
 

Kransseja voi tehdä monesta ma-
teriaalista.

Perustarvikkeet: kranssipohja, 
päällystysmateriaalia: risuja, havu-
ja, käpyjä, varpuja, kangassuikalei-
ta, ohutta rautalankaa tai ompelu-
lankaa tms sitomiseen, koristeita, 
patterilla toimiva koristevalo jne

POHJA Jos käsillä ei ole valmista 
pohjaa, niin sen voi kieputella esim. 
villiviinin oksista tai leikata sopivan-
kokoisesta muovikannesta. Sano-
malehdestä saa pohjan kiertämällä 
muutaman sivun rullalle, muotoile-
malla rullan ja sitomalla sen narulla. 
Maalin sijasta pohjan voi päällystää 
kangassuikaleilla.

PÄÄLLYSTÄMINEN Kranssi syn-
tyy lisäilemällä valitsemaasi mate-

riaalia pie-
ninä erinä 
p o h j a a n 
ja kiinnit-
tämällä se 
langalla tar-
peeksi tiheäs-
ti. Pyörittele kranssia ja lisää tarvitta-
essa päällysainetta, mikäli jokin kohta 
ei vielä miellytä taiteellista silmääsi. 
Muista ripustuslenkki. Ja sitten koriste-
lemaan!

Valitse ulkokranssiin säänkestävät 
materiaalit ja valosarjat.

Sisälle sopivat huurretut kävyt saat si-
velemällä käpyjen pintaan kananmunan-
valkuaista ja ripottelemalla päälle suolaa 
tai hienoa sokeria tai kookoshiutaleita. 
Anna kuivua.
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Koodaaminen on tullut tänä syksynä käyttöön otetun uuden 
opetussuunnitelman myötä mukaan koulutyöhön koko Suo-
messa. Täällä Ohkolassa ollaan asiassa oltu kuitenkin aktii-
visia jo pitkään. Eri-ikäiset oppilaat alkoivat harjoitella oh-
jelmointia jo keväällä 2014 käyttämällä internetistä löytyviä 
sivustoja www.koodaustunti.fi  ja   https://scratch.mit.edu/  . 
Molemmilta sivustoilta  löytyy laadukkaita tehtäviä graafisen 
ohjelmoinnin harjoitteluun. Se tarkoittaa sitä, ettei vielä kir-

koodaamista kouLuLLa
Teksti ja kuva Sari Auramo

joiteta itse varsinaista koodikieltä, vaan siirretään erilaisia 
”käskypalikoita” oikeaan järjestykseen. Esimerkiksi ”eteen-
päin”, ”eteenpäin”, ”käänny oikealle”, ”eteenpäin” jne.

Molemmilla mainituilla sivustoilla pääsee myös huomatta-
vasti vaativimpiin harjoituksiin, jos intoa ja osaamista riittää. 
Meillä täällä Ohkolan koululla on myös löytynyt erityisen lah-
jakkaita oppilaita, joilta luonnistuu esimerkiksi oman pelin 
luominen alusta saakka. Viimeksi viime perjantaina harrastus-
messujen ratsastuspisteessä pääsi pelaamaan kuudesluokka-
laisen oppilaan koodaamaa peliä, jossa hoidettiin hevosta. 

iPadien myötä koulun pienemmät oppilaat ovat myös pääs-
seet käsiksi koodaamiseen. Tableteille on ladattavissa monia 
sovelluksia, joilla harjoittelun voi alkaa jo ennen lukutaitoa. 

Tänä lukuvuonna koululla on myös 2.-4. –luokkalaisille 
suunnattu koodauskerho, jossa aihetta lähestytään monipuo-
lisesti. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ”koodattiin” kave-
reita etenemään lattiaan teipatussa ruudukossa. Jos reitti oli 
ohjelmoitu oikein, odotti maalissa karamelli.

Erityisen edistyneitä koululla ollaan robotiikassa. Olemme 
olleet jo kahtena lukuvuonna mukana Innokas-verkoston, 
Helsingin Yliopiston ja Robbon pilotissa, jossa kehitetään kou-
lukäyttöön sopivia robotteja. Niiden ohjaaminen tapahtuu tie-
tokoneella, mutta tällä kertaa hahmo ei liiku laitteen näytöl-
lä, vaan robotti etenee oikeasti lattialla.  http://robbo.world/ 

Oppilaiden kommentteja koodaamisesta:
”Ihan kivaa, mutta joskus haastavaa”, ”Ihan mukavaa”, 

”Hauskaa!” ja ”Olen oppinut paljon”.

Kun ihminen jää eläkkeelle, hän usein 
ymmärrettävästi haluaa vähän aikaa vain 
olla ja nauttia vapaa-ajasta, lomasta jo-
ka ei pääty.

Pitkän päälle aika voi kuitenkin käydä 
tylsistyttäväksi. Tv:n päiväohjelmat lak-
kaavat ehkä kiinnostamasta. Osalle lap-
senlapset antavat riittävästi puuhaa ja si-
sältöä elämään, mutta ei kaikille. Silloin 
yksi hyvä vaihtoehto voisi olla vapaaeh-
toistyö. Monelle meistä ikääntyvistä on 
kertynyt elämän varrella erilaista osaa-
mista. Sitä voisi vielä eläkepäivinäkin ja-
kaa kolmannella sektorilla. Ja samalla 
voisi olla avuksi ja hyödyksi yhteisölleen. 
Tuntisi yhä kuuluvansa johonkin. Tuntisi 
olonsa tarpeelliseksi.

Tunti, pari viikossakin jotain hyvää 
tekemistä, vapaaehtoistyötä, voisi an-
taa kummasti virtaa ja sisältöä elämään. 
Sieltä voisi saada myös uusia, hyviä ys-
täviä. Sen avulla voisi kenties myös pitää 
huonon tekemisen loitolla. Turhan moni 
sortuu päivittäiseen oluen naukkailuun 
kun aika käy pitkäksi, eikä keksi järkevää, 
mukavaa  tekemistä. Se tapa rappeuttaa 

koLmas eLämä 
Teksti ja kuva Aku Eronen
 

jatkuessaan sekä mielen, että kehon. 
Vapaaehtoistyö voisi olla hyvä lääke yk-
sinäisyyteen ja suoranaiseen syrjäytymi-
seen myös eläkeläisille. Hyvää sisältöä, 
ystäviä ja virkeyttä vapaaehtoistyöstä!

kutsu LinnanjuhLiin

Aku: Olen yllättynyt, kiitollinen, iloinen 
ja ylpeäkin. Kutsussa ei selitetä sen pe-
rusteita, mutta johtuisikohan tämä huo-
mionosoitus siitä, että vastasin presiden-
tin yhden uudenvuodenpuheen kutsuun 
auttaa yksinäisiä ja syrjäytyneitä? Olen-
han minä tehnyt sen jälkeen melko pal-
jon erilaisia vapaaehtoistöitä, joista siis 
arvelen kutsun johtuneen, mutta kyllä 
tämä silti vei miltei jalat alta. En millään 
meinannut uskoa kutsua todeksi! Mahta-
vaa päästä kerran mukaan valtakunnan 
”ykkösbileisiin”! 
Kyllä tässä tuli juhlavaatetuksen tarkis-
tus työlistalle. Uusi solmio nyt ainakin on 
hankittava.

Soile: Olen aina katsonut itsenäisyys-
päivän vastaanoton televisiosta, mut-

ta en ole kuvitellut itse sinne koskaan 
pääseväni. Oli se valtaisa yllätys ja aluk-
si emme oikein uskaltaneet uskoakaan, 
että kutsu oli aito. Piti soittaa presiden-
tin kansliaan ja varmistaa asia. Odotan 
tilaisuutta iloisena ja hivenen jännitty-
neenäkin!

Tasavallan presidentti puolisoineen 
on kutsunut Somevaari Aku Erosen 
ja hänen puolisonsa Soile Niittymäen 
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle 
Linnaan. 
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virkistysPäiviä ohkoLassa 20 vuotta

Ohkolassa on ollut diakoniatoimintaa jo 
kohta 70 vuotta. Se alkoi kesäkuussa 
1947, jolloin alettiin jakaa avustusta va-
rattomille koululaisille, siirtolaisille ja mo-
nilapsisille perheille. Aluksi se oli lahjoi-
tettujen vaatteiden, jalkineiden ja muiden 
tarvikkeiden jakamista tarpeessa oleville. 
Myöhemmin pidettiin päiväpiirejä ja myy-
jäisiä, joilla kerättiin varoja avustustyöhön 
ja lähetystyöhön oman kylän nimikkolä-
hetin Ulpu Leinon kautta.

Vuonna 1996, kun Hilkka ja Tapani 
Rautasuo olivat muuttaneet Ohkolaan 
viettämään eläkepäiviään, kylän van-
hemmassa väestössä heräsi toive, että 
eläkeläisillekin järjestettäisiin omia ti-
laisuuksia.  Niinpä sitten Hilkka oli dia-
koniapiirissä ottanut asian puheeksi, ja 
silloin diakonina toiminut Ulla Saksa oli 
ehdottanut kerran kuussa pidettävää oh-
jelmallista ruokapäivää. Nyt näitä päiviä 
on vietetty jo 20 vuotta. Diakoniapiirin 
toimintaan on kuulunut paljon muutakin. 
On pidetty virsilauluiltoja, tehty joka ke-
sä kesäretki, muutaman vuoden ajan jär-

Teksti ja kuvat Raija Hannula

jestettiin puuroaamu perhekerhon kans-
sa, kesäseuroja ja kinkereitä on pidetty 
kodeissa ja kerhotalolla. Ohkolan diako-
nia- ja lähetyspiiriin kuuluu tällä hetkellä 
kaksitoista naista ja neljä miestä, jotka 
laittavat aamulla salin kuntoon ja kyydit-
tävät autottomia.

Keskiviikkona 16. marraskuuta vietet-
tiin virkistyspäivää kaksikymmenvuotis-
juhlien merkeissä.  Aamulla kokoonnuttiin 
tavalliseen tapaan ruoan laittoon. Ruoka-
na oli karjalanpaisti ja perunat, lisukkeina 
salaattia, kurkkua, punajuuria ja piimä-
juustoa sekä jälkiruokana hedelmäsalaat-
ti. Kello kaksitoista kaikki oli valmista, ja 
vieraat saapuivat. Päivä alkoi puheenjoh-
taja Eeva Patrosen tervetulotoivotuksel-
la ja kynttilän sytytyksellä poisnukkuneil-
le. Ruokailun jälkeen esiintyivät Ohkolan 
koulun 3. luokan oppilaat, laulaen lauluja 
ystävyydestä. Diakoni Nita Laine piti pie-
nen hartauden ja Hilkka Rautasuo ja Ulla 
Saksa muistelivat virkistyspäivien alkuai-
koja. Laulu ja musiikki kuuluvat aina vir-
kistyspäivien ohjelmaan. Siitä pitää oma 

kanttorimme Tapani Rautasuo huolen, ja 
niin tälläkin kerralla. Seija-Liisa Peltoran-
nan ilmeikkään runonlausunnan jälkeen 
oli vuorossa virkistyspäivien tekijöiden kii-
tokset ja kukitus. Mukana on edelleen en-
simmäisestä virkistyspäivästä asti muka-
na olleita: Hilkka ja Tapani Rautasuo, Satu 
Latostenmaa, Kaija ja Hermanni Tapper 
sekä Olli Hannula. Heille ojennettiin suu-
rimmat kukkakimput. Vähän pienemmät 
kimput saivat 10 -15 vuotta mukana ol-
leet, Ritva Koskinen 15 v, Elma Ahtiainen 
14 v ja Raija Hannula ja Heikki Poranen 
10 v. Alle 10 v mukana olleet palkittiin 
ruusulla. Kukituksen jälkeen esiintyivät 
Mäntsälän senioritanssijat Inkeri Lainilan 
johdolla esittäen kolme hauskaa kappa-
letta, johon ottivat lopuksi yleisönkin mu-
kaan. Arpajaiset kuuluvat aina ohjelmaan, 
ja niin tälläkin kertaa.  Lopuksi sitten vie-
lä juotiin maistuvat kahvit voisilmäpullien 
ja toscakakkujen kera. Tilaisuudessa oli 
ruokailijoita 54 henkilöä. Oli mukava ja 
lämminhenkinen tilaisuus, jossa väki tun-
tui viihtyvän ja nauttivan toisten seurasta. 

20 vuotta mukana olleet: Kuvateksti:Koko kahdenkymmenen vuoden ajan virkistyspäiviä on ollut valmistelemassa vas. 
Olli Hannula, Satu Latostenmaa, Hilkka ja Tapani Rautasuo ja Hermanni ja Kaija Tapper

Perustajajäsenet Hilkka Rautasuo ja Ulla Sak-
sa muistelivat virkistyspäivien alkuaikoja

Mäntsälän Senioritanssijat esittivät hauskoja tansseja
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Pyhäinpäivänä 5.11 järjestetty lastenta-
pahtuma keräsi runsaan yleisön Ohko-
lan nuorisoseuran talolle. Lippuja myy-
tiin lähemmäs 200 kappaletta. Ohkolan 

herra heinämäen  
Lato-orkesteri vieraiLi

Teksti ja kuvat Ulla Allonen

Lasten tapahtumassa oli väkeä salin täydeltä

nuorisoseuran järjestämässä tapahtu-
massa esiintyi Pikku kakkosestakin tut-
tu Herra Heinämäen Lato-orkesteri.  
Lato-orkesterin lisäksi lapsille oli järjes-

tetty muutakin ohjelmaa. Nuorisoseuran 
talon pihalla oli mahdollisuus päästä he-
voskärryajelulle Uuraksen ja Tuohivirsun 
vetämänä. Aurinkoisessa talvisäässä he-
voset pääsivätkin kiertämään useamman 
lenkin.

Nuorisoseurantalon salin perälle oli 
järjestetty askartelupaja, jossa lapset 
saivat askarrella omat pahviset kitarat, 
joiden kanssa oli mahtavaa jammailla or-
kesterin tahdissa. Askarreltavaksi sai va-
lita joko sähkö- tai akustisenkitaran. Li-
säksi askartelupajassa oli mahdollisuus 
askarrella mieleinen eläin tai traktori.
Lapsille oli myös kasvomaalausta.

Lato-orkesterin tahdissa lapset intou-
tuivat tanssimaan ja soittamaan askar-
telemiaan kitaroita. Koko nuorisoseuran-
talon lattia tärisi kun lapsijoukko pomp-
pi ja tanssi. Konsertin jälkeen orkesterin 
jäsenet jakoivat nimikirjoituksia lasten 
kitaroihin.

Iloisia ilmeitä, hyvää musiikkia ja las-
ten naurua oli päivä täynnä.Herra Heinämäen Lato-orkesteri 
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vaLvojia nuorteniLtoihin 
hyökännummeLLa

Hyökännummen asukasyhdistyksen jär-
jestämät nuorten illat tarvitsevat alueen 
vanhempia ja isovanhempia mukaan toi-
mintaan. Illoilla on kolme vastuu henki-
löä, jotka vuorotellen hoitavat illan orga-
nisoinnin.  Mukaan mahtuu isiä, äitejä, 
vaareja, mummeja tai muita vapaaeh-
tosia.

Anna yksi tai kaksi perjantai-iltaa alu-
een nuorille kevään aikana. Illoissa pela-
taan,  askarrellaan sekä tehdään tai tar-
jotaan iltapalaa. Mitä useampi meitä on,  
sitä pienempi panos tulee jokaisen osal-
le ja ilta on helpompi järjestää  oman 
aikatauluun sopivaksi. Nuorten illat ovat 
myös oiva mahdollisuus osallistua alaa 
opiskeleville.

hyökäPartioon haetaan uusia johtajia
Nyt Hyökännummella on hyvä mahdollisuus aloittaa 
uusi harrastus ja kehittää omia ohjaamis- ja johtamis-
taitoja. Paikalliseen partiolippukuntaan, Hyökäpar-
tioon, haetaan johtajia erityisesti 10-12-vuotiaiden 
seikkailijoiden ryhmälle.

Hyökäpartio on paikallinen, 2001 perustettu partiolippu-
kunta. Tällä hetkellä Hyökäpartiossa toimii yksi 7-9-vuotiaiden 
sudenpentujen ryhmä ja yksi 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden 
ryhmä. Uusia aikuisia haetaan säännöllisesti mukaan toimin-
taan, jotta toiminta pysyy jatkossakin hyvänä ja myös uusia 
ryhmiä voidaan perustaa. Tällä hetkellä erityisesti seikkailijoi-
den ryhmään kaivataan lisäkäsiä. 

”Haemme mukaan aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita ja in-
nostuneita partiosta. Aiempaa partiotaustaa ei tarvitse olla, 
sillä partiossa on hyvät koulutukset tehtävään kuin tehtävään”, 
Hyökäpartion Arja Helanen kertoo. ”Partio antaa hyviä johta-
mis- ja ohjaamiskokemuksia esimerkiksi opiskelijoille.”

Lippukunnassa aloitti jo keväällä uusia aikuisia, joten kyn-
nys tulla uutena mukaan on nyt matala. Partio on tarkoitet-
tu kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen 
toiminta yhdessä toisten kanssa. Partiossa toimitaan oman 
ikäisten lasten ja nuorten ryhmissä. Partiossa aikuinen saa 
olla mukana tarjoamassa nuorille ja lapsille oppimisen elä-
myksiä ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa, mutta myös har-
rastamassa itse.

”Partio on hyvä juttu vaikka koko perheen harrastukseksi, 
mutta kannattaa myös muistaa, että partio on aikuisellekin 
maailman paras harrastus. Itse jaksan innostua toiminnasta 
vielä vuosienkin jälkeen - on tämä vain niin hauskaa ja miele-
kästä tekemistä”, Helanen kiteyttää. 

Partioon pääsee tutustumaan rennossa retkitapah-
tumassa sunnuntaina 15.1.2017 Tapaaminen klo 16 
Hyökännummen kerhotalolla, josta kävellään yhdessä 
läheiselle laavulle. Omat mukit ja makkarat mukaan. 

Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin mukaan! 
Lisätietoa: Petra Valkonen, p. 050 446 0056, petra.

valkonen@partio.fi 

Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elä-
myksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuun-
tuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä 
johtajuustaitoja.Vapaaehtoisemme antavat vuosittain yli 3 mil-
joonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen 
mahdollistamiseksi. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän 
työpanosta.Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suo-
men suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain 
mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on 
noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Meillä olet osa maailmanlaa-
juista yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi tehdä paremman 
paikan. Lähde mukaan seikkailuun!

hyökännummen asukasyhdistys tiedottaa
Olemme saaneet syksyn aikana tukea 

LC-Kellokoski Annoilta kolmena iltana.
Tuhannet kiitokset Annoille aherruk-

sesta nuortemme parissa. Myös Mäntsä-
län kunta tukee nuorten illan toimintaa.

Lisätietoa: hyokannummi@gmail.com, 
040-5882872 Eija Liljavirta

kannatusmaksu
Hyökännummen asukasyhdistyksen  
kannatusmaksu on  5 eur per kiinteistö. 
Voit maksaa myös haluamasi summan.
Hyökännummen asukasyhdistys ry:n ti-
linumero on FI05 5092 3020 0087 61, 
viite 123. 

kiinnostaako sinua 
Lehtityö?

Ohkolan kyläsanomat ilmestyy neljä ker-

taa vuodessa. Lähteä tekee ahkera va-
paaehtoisjoukko. Ryhmässä ei hetkeen 
ole ollut Hyökännummen edustajaa. Läh-
de mukaan. Tutustut lähemmin asuinym-
päristöömme ja sen ihmisiin. Tehtävä so-
pii myös alaa opiskelevalle

Ilmianna itsesi ohkolansanomat@
gmail.com

syksyn risunkeräys  
on ohi!

Keskitetty risunkeräyspiste Ohkolantie 
varressa oli ahkerassa käytössä. Pistet-
tä tyhjennettiin useampaan kertaan. Nyt 
keräys on päättynyt ja palaamme asi-
aan jälleen keväällä. Seuraa ilmoittelua 
kylälehdessä, Mäntsälän Uutisen seura-
palstalla sekä netissä.

Kuvassa Piia Timonen, Jenni Ojala ja Anni-Mari Syvänie-
mi – kun nyt aloittaa partion pääsee mukaan ensi kesän 
piirileirille, Säihkeelle.
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Martti Blåfield on tutkinut Nordenskiöldin 
elämää yli 30 vuoden ajan. Työuransa 
hän on tehnyt kirjanstonhoitajana edus-
kunnan kirjastossa ja tieteellisen infor-
moinnin neuvostossa. Martti muutti Tuula 
-vaimonsa sekä lastensa Paavon ja Mai-
jan kanssa Ohkolaan Kesämaalle vuonna 
1979. Tuolloin Marttia kiinnosti, että onko 
Mäntsälässä luonnonsuojelualueita. Hän 
lainasi kirjastosta maa- ja metsätalous-
ministeriön julkaisun luonnonsuojelulain 
nojalla rauhoitetuista alueista.

-No, ei siinä ollut mitään Mäntsäläs-
tä. Esipuhe alkoi: ”Suomalaissyntyinen 
A.E. Nordenskiöld ehdotti 1880 pohjois-
maihin perustettavaksi luonnon- eli kan-
sallispuistoja …” Tällä kohtaa ajattelin, 
että olikos hän se ”Mäntsälän suuri poi-
ka”? Hankin alkuperäisen ehdotuksen ja 
aloin tutkia, mistä Nordenskiöld oli saa-
nut virikkeen  ajatukselle. Kirjoitin asi-
asta monta artikkelia löytämättä selkeää 
vastausta, mutta tutkiessani tätä asiaa, 
monta muuta tutkittavaa kysymystä tuli 
esille. Näin alkoi kiinnostukseni Nordens-
kiöldiin. Aloin tutkia hänen toimintaansa,  
sukulaisia ja esi-isiä. Vuosien kuluttua 
havaitsin hankkineeni melkoisen määrän 
Nordenskiöldien perhekirjeiden kopioita 
ja sitten syntyi ajatus, että tuossahan oli-
si pohja-aineisto elämäkerran kirjoittami-
seen. Näistä lähtökohdista syntyi lähes 

nordenskiöLd – koiLLisväyLän 
Purjehtija ja PaLjon muuta

600 sivuinen kirja ”Nordenskiöld”, mikä  
jukaistiin syyskuussa 2016 Into Kustan-
nus Oyn kustantamana.

mitä kirja kertoo meiLLe?
-Kirja Nordenskiöld on tieteellinen elä-
mäkerta. Mutta tiettyjä jaksoja voi lukea 
kuin romaania tai tragediaa. Rikasta ja 

Teksti ja kuva Eija Hynninen

Martti Blåfieldin  yli kolmenkymmenen 
vuoden tutkimustyön kohde Norden-
skiöld on nyt valmis elämäkerta-kirja

Lukukokemukseni

vaihtelevaa elämää voi katsoa niin mo-
nesta näkövinkkelistä.

-”Nordenskiöld - Mäntsälän suuri poi-
ka”  lause pitää sisällään sen, että hänen 
lapsuuden kotinsa oli Mäntsälän Nummis-
ten kylässä, Alikartano eli Frugård. Kirjan 
alussa on laajasti paikallista historiaa. Toi-
saalta tragediaa – Miksi hän lähti Suomes-
ta ovet paukkuen jäätä pitkin Ruotsiin?

- Tutkimusmatkailija, Koillisväylän löy-
täjä, mineraalien tutkija Adolf Erik Nor-
denskiöldin (1832-1901) suuria saavu-
tuksia on hänen keräämänsä hieno kart-
takokoelma, jota on viimevuosina esitelty 
monissa laajoissa näyttelyissä ja upeissa 
kirjoissa.  Toinen suuri asia on kymme-
nen tutkimusmatkaa pohjoisille vesille. 
Koillisväylän purjehtiminen ensimmäise-
nä maailmassa on se, mistä A.E. erityi-
sesti tunnetaan.  Pohjoisten jäätiköiden 
alkaessa sulaa kohdistuu Koillisväylän 
kaupalliseen käyttöön suuria odotuksia. 
Ilmeistä onkin, että Koillisväylän käyttö 
Euroopan ja Aasian välisenä laivaväylä-
nä lisääntyy – lyhentäähän se laivamat-
kaa useilla viikolla. Nordenskiöldin kek-
sinnöistä tärkein – porakaivot – tuovat 
nyt ja tulevaisuudessa ihmiskunnalle yhä 
enemmän vettä. Idea porakaivoista on 
sikäli hauska, että se perustui väärään 
oletukseen, mutta puhdasta juomavettä 
alkoi tulla siitä huolimatta.

Kirja on kaunis. Vaikka se on paksu, niin se on keveä kädessä. 
Fonttikoko ja kirjasintyyppi on helppoa lukea. Kirja jakautuu kol-
meen osaan 1. Nuoruus 2. Ruotsalaistunut Nordenskiöld 3. Koil-
liväylän purjehdus 1878-1880. Jokainen osa on jaettu lyhyisiin 
kappaleisiin, jotka on nimetty ja alkuun on kirjoitettu lyhyt laina-
us, joka kertoo kappaleen pääsanoman. Näin kirjan luettuaan voi 
palata selaamaan kirjaa ja tarkistella yksityiskohtia – muistella ja 
tarkentaa lukemaansa.

Kirjan teksti on sujuvaa ja mielenkiintoista luettavaa Esim. 
”Adolf kirjoittu 18.7.1879 päiväkirjaansa: Puoli kahdelta huoma-
simme jäiden liikkuvan. Puoli neljältä oli höyry päällä ja neljän-
nestä vaille neljä Vega lähti jatkamaan matkaansa paikasta, jos-
sa olimme olleet vangittuna 10 kuukautta. Vapautuminen jäistä 
tapahtui myöhemmin kuin olin odottanut, mutta kuitenkin täysin 
odottamatta. Vega kiersi aluksi lähinnä olleet pohjajäät ja pur-
jehti sitten rantaa pitkin suoraan Beriginsalmeen. Jäät eivät enää 

haitanneet. Serdtzekamen ohitettiin yöllä. Tiheä sumu esti nä-
kemästä kunnolla maan ääriviivaa ja raunionkaltaisia pilareita.”

Kirja on monitieteellinen. Siinä on historiaa, biologiaa, maan-
tiedettä (kartan tekoa), matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, kult-
tuuria, sosiaalisia suhteita.

Kuvat antavat kirjalle keveyttä ja kertovat ajankuvaa. Kirjassa 
on paljon nimiä, joita on vaikea hahmottaa / muistaa. Se ei kui-
tenkaan haittaa kokonaisuuden hahmottamista.  Luettuani kirjan 
löydän Martista ja Nordenskiöldistä monta yhteistä piirrettä. Mo-
lemmat ovat ahkeria puurtajia, loogisia ajattelijoita, toiset huomi-
oonottavia kuntoilusta innostuneita, optimistisia ja elämänmyön-
teisiä persoonia.

Kun lukee tämän kirjan, niin ymmärtää, miten arvokas asia on, 
että Mäntsälän kirjastoauton nimi on Vega.

Kirjaa on saatavilla Inton kautta nettikaupasta sekä kirjaku-
poista mm. Mäntsälän Kipa-kirjakaupasta.
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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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- saneeraus

040 512 5001

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

puh. 040-515 5959
timo.salminen@msoynet.com

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com

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

• Fysioterapia
• Hieronta
• OMT Fysioterapia
• Teippaus
• LPG

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Su 18.12 klo 10 Ulkoliikuntaa 
Ohkolan koululla, OKA

Ma 19.12 klo 18-19 Soin-
tukvartetin joulusoitto, Aitto-
mäentie 29

Ti 20.12 Hae ystäväsi ulko-
lenkille!

Ke 21.12 Pusupäivä (ks oh-
je s.6)

To 22.12 Teija-tontun joulu 
on valmis, asetelma katsotta-
vissa kotipihassa, Riistapolku 
15 

Pe 23.12 Yllätä naapuri, ys-
tävä, lähimmäinen – piipahta-
malla vierailulla, lämpimäisel-
lä, hyvän joulun toivotuksella

La 24.12 Jouluruno Sinulle 
tämän lehden takakannessa

eLävä adventti-
kaLenteri 2016

Su 27.11 klo 17 Puurojuhla 
seuratalolla
 
Ma 28.11 klo 18 Kynttiläkut-
sut joulupolulla Kortistossa 
Eerola-Kortistotie 161. Sään 
mukainen varustus. Mukana 
illassa PartyLite konsultti Tui-
ja Kivioja

Ti 29.11 Teija-tontun joulu-
laavu klo 7.30-21 päivittäin 
jouluun saakka. Täydennystä 
asetelmaan tulee viikottain. 
Tule kurkistamaan Riistapol-
ku 15.

Ke 30.11 klo 18-20 Seinäka-
lenteri -Yhdessä 2017 -myyn-
nissä seuratalolla 

To 1.12 klo 18-19 Jouluinen 
tonttuzumba Saviahon päivä-
kodilla os. Tasalantie 4.

Pe 2.12 klo 8.15 Adventin 
aamunavaus Ohkolan koululla 

La 3.12 klo 15-16.30 Tule 
hevosajelulle. Riiskiläntie 69

Su 4.12 klo 10 Kellokosken 
Ruukin joulumarkkinat 

Ma 5.12 klo 17 ja klo 18 Sir-
kus Siriuksen pikkujoulu Hyö-
kännummen koululla

Ti 6.12 klo 9 Lipunnosto Oh-
kolan koululla

Ke 7.12 klo 18-19.30 Piparei-
den koristelua Hyökännum-
men koululla

To 8.12 klo 17 ja klo 18 Sir-
kus Siriuksen pikkujoulu Hyö-
kännummen koululla 

Pe 9.12  klo 18.15 Adventin 
aamunavaus Ohkolan koululla

La 10.12. Kirjoita joulukirje
Joulukirje on mukava poik-
keus tavanomaisesta joulu-
kortista. Jos et ehdi kirjoittaa 
jokaiselle erikseen, kirjoita ly-
hyesti elämässäsi vuoden ai-
kana tapahtuneista merkittä-
vistä asioista. Monista tämä 
juttu sitten pohjaksi ja kirjoita 
siihen   hyvän joulun toivotuk-
set käsin. Voit liittää mukaan 
myös valokuvan tai antaa lap-
sen piirtää kuvan. 

Su 11.12 klo 16.30 kokoon-
tuminen palotallilla, josta erä-
kerho hengessä jaetaan riis-
talle ruokaa jouluksi.  

Ma 12.12 klo 18-19.30 Syty-
keruusujen valmistusta Palo-
tallilla
 
Ti 13.12 Seurakunnan ker-
hotalolla tonttuikkuna, Tasa-
lantie 2
 
Ke 14.12  klo 12 Eläkeläisten 
virkistyspäivä seuratalolla
klo  11.30 Joululaulutilaisuus 
koululla ”Kauneimmat joulu-
laulut” srk mukana
Illalla retki Talvisirkukseen 
(ennakkoilmoittautuminen)

To 15.12  Aloita joulusiivous

Pe 16.12 klo 8.15 Adventin 
aamunavaus Ohkolan koululla 

La 17.12 klo 15 Kauneimmat 
joululaulut ja sen jälkeen klo 
16 yhteismyyjäiset  Seurata-
lolla

Kuvat: Pia Huovinen ja Eija Hynninen

Kaikki joukolla mukaan Adventtikalenterin luukkuja kokemaan
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

Palvelemme ark. 8–20, 
la 8–18, su 9–18

Tervetuloa!

Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää    
www.lepotila.net 

Tuomo Toura, puh. 050 5966 776 
tuomo.toura@puuapu.fi

Arboristipalveluita
•	pihapuiden	kaadot
•	puiden	hoitoleikkaukset
•	oksien	haketukset	ym.

w w w . p u u a p u . f i

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

Tuhansia ideoita...

T:mi Mira Tuila
* 
* 
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
www.sinituuliryhmis.fi
sinituuliryhmis@gmail.com

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 6 A 9, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 10.30-19
La 8-14

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
www.sinituuliryhmis.fi
sinituuliryhmis@gmail.com

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

ma-pe 10-18, la 9-16, su
 
10-15

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

 

Sisko ja Sirpa

T:mi Mira Tuila
* Rakenne kynnet
* Ripsien pidennykset
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946

Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

P. 040 576 8081

digipaino@x-print.fi 

t u l o s t e e t j a p a i n o t u o t t e e t a m m a t t i t a i d o l l a !

www.facebook.com/xprintfinland 

Olemme nyt myös Facebookissa, käy tutustumassa 
tarjouksiimme!

Uutuutena 
kangas-, tapetti-, valokaappi-

tulosteet ym.  

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

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

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

KelloKosKen KuKKa
Vanha Valtatie 197
04500 Kellokoski
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

OHKOLANTIE 257 04530 OHKOLA
seppo.makinen@teknoi.fi, mobile 040-5564939

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

lämpökäsitellystä haavasta ja tervalepästä
Markku Saalo p. 040-743 0068

ENSIAPUKOULUTUKSET 
EA 1, EA 2, hätäensiapu sekä  
räätälöidyt ensiapukoulutukset

Terveydenhoitaja, ETK-kouluttaja
Nina Allonen 

040 7001377 l n.allonen@gmail.com

Kauneushoitola Keto-Orvokki

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
        Sari Rönnberg
       

     040-8385970
kauneushoitola@keto-orvokki.fi

www.keto-orvokki.fi

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
Sari Husa 040-8385970

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

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

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



Tämän Kaarina Helakisan runon kuvittivat 
Hyökännummen koulun 1H-luokan oppilaat

Joulu
Joulu kuulostaa kulkuselta.

Joulu tuntuu pumpulilta.

Joulu maistuu piparilta

tai namuselta

tai mantelilta.

Joulu näyttää tähtöseltä.

Joulu näyttää kynttilältä.

Joulu tuoksuu vihreältä

tai punaiselta

tai ruskealta.

Sillä joulukuusi on vihreä

ja kuusen oksan kätkössä

on piparipossun seurana

kirkkaanpunainen omena.


