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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 23.2.2018.  aineistoPäivä 9.2.2018.

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.

turvaLLista seuraavaa 
vuosisataa suomi
Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Näillä 
sanoilla Väinö Linna aloittaa klassikkoteoksensa Tuntemattoman sotilaan ja taustoittaa 
kuvausta elämän tarkoituksenmukaisuudesta. Välttämättä emme aina eletyllä hetkellä 
kykene ymmärtämään sitä, mikä on lopputuloksen kannalta parasta tai opettavaisinta. 

Vaiherikas oli aikanaan myös minun tuloni Ohkolaan. Usean käänteen ja paikkakunnan 
jälkeen päädyimme rakentamaan kotiamme Ohkolaan. Paikkaan, jossa ihmiset ovat tut-
tavallisia, teeskentelemättömiä ja välittömiä. On ollut hienoa huomata, miten aktiiviset 
kyläläiset työskentelevät yhteisten päämäärien eteen toisiaan tukien. Maalaisidyllissä 
viehättää sen turvallisuus, joka minun ajatukseni mukaan tarkoittaa uhkien ja riskien 
poissaoloa.

Kuluvana vuonna Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttä.  Suomen historiaan lukeutuu 
useita aikakausia, jolloin epävarmuus tulevaisuudesta on ollut läsnä.  Epävarmoina 
aikoina joukon yhteishenki voimistuu ja tavoitteet konkretisoituvat. Nöyrä asenne ja 
armoton työmoraali kasvattivat kansasta aikanaan sisukkaan ja periksiantamattoman.  
Pysykööt epävakaus poissa ja olkoot Suomen tulevaisuus vakaa ja turvallinen. 

Nauttikaa juhlavuoden tapahtumista, jotka huipentuvat itsenäisyyspäivänä. Tiedän, että 
niiden eteen on tehty paljon töitä. 

Hyvää Itsenäisyyspäivää

Arttu Kamila
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Ohkolan osayleiskaava laaditaan koko Ohkolan maarekisteri-
kylän alueelle, lukuunottamatta aiemmin kaavoitettuja aluei-
ta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 52 neliökilometriä. Alueella 
asuu lähes tuhat asukasta. 

Yleiskaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti maankäyt-
töä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. Mäntsälän kunnanval-
tuusto on 20.6.2011 hyväksynyt Mäntsälän alueidenkäytön ta-
voitteet (MAT) osaksi kunnan strategiaa. MAT:ssa Ohkola on 
merkitty palvelukyläsymbolilla. MAT velvoittaa myös tutkimaan 
joukkoliikenneyhteyden kehittämisen mahdollisuuksia kirkolta 
Hyökännummeen.

Alueella on paljon arvokkaita kohteita ja niiden huomioi-
misella on suuri merkitys suunnittelutyössä. Ohkolan kylä on 
Uudenmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö, alueella on II-luokan pohjavesialue, inven-
toituja rakennusperinnön kohteita, arvokkaita luontokohteita 
ja kiinteitä muinaismuistoja. 

Kaavatyö etenee nyt pohjatiedon keruulla ja kokoamisella. 
Alueelta on tehty kattavat inventoinnit ja ne ovat valmistuneet. 
Inventoinnit on luettavissa kaavan kotisivuilla. Kaavan sivuilla 
on myös kaikki aiempi käsittely ja muuta julkaistua materiaalia. 
Kaavatyötä kannattaa seurata kotisivulta. Viralliset kuulutukset 
julkaistaan Mäntsälän Uutisissa. 

Tammikuun 25. pidetään kaavan ensimmäinen yleisötilai-
suus. Tuolloin olen paikalla nimenomaan kuulemassa ajatuksi-
anne kaavan tavoitteista, oppimassa alueesta ja tutustumassa 
asukkaisiin. Toki esittelen kaiken olemassa olevan valmistelu-
materiaalin ja tutkimme karttoja yhdessä. 

ohkoLan osayLeiskaavatyö  
on käynnistetty!

Mari Niinistö, kaavasuunnittelija

Kaavatyö etenee kevään aikana ja luonnos voisi olla mah-
dollista saada nähtäville kesäksi. Tämä on aika optimistinen 
arvio. Pitäisin tärkeänä, että nähtävillä olo aika olisi pitkä, ja 
että se osuisi kesäaikaan. Kesäasukkaat ovat tärkeä osallisryh-
mä myös Ohkolassa. 

Toivon, että tammikuiseen yleisötilaisuuteen tulee kaava-
työstä kiinnostuneita osallisia kertomaan kehitysideoitaan ja 
mielipiteitään. Osallistua voi toki myös muilla tavoilla. Kaavan 
kotisivulla on yhteystietoni ja tietoa kaavan etenemisestä. Ter-
vetuloa Ohkolan nuorisoseurantalolle torstaina 25.1. 2018 klo 
18! Kahvitarjoilu alkaa 17.30.

Uudistunut varhaiskasvatus perustuu 
Opetushallituksen laatimiin varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteisiin. Perusteet 
ovat valtakunnallinen määräys, jonka 
mukaan paikalliset varhaiskasvatussuun-
nitelmat ja jokaisen lapsen oman vasu 
laaditaan. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti toimimalla var-
mistetaan jokaisen lapsen oikeus saada 
tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpai-
kastaan riippumatta. Paikalliset varhais-
kasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 
päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja 
muussa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017. 

Koko toiminnan perustana ovat var-
haiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 
sekä velvoite huomioida lapsen etu var-
haiskasvatusta suunniteltaessa ja toteu-
tettaessa. Sitä tulee arvioida ja kehittää 
säännöllisesti. Varhaiskasvatus on entistä 
vahvemmin osa suomalaista koulutusjär-
jestelmää. Se muodostuu kasvatuksen, 

varhaiskasvatuksessa PuhaLtavat 
uudet tuuLet

opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. 
Siksi onkin aika siirtyä puhumaan var-
haiskasvatuksesta päivähoidon sijaan.

Viimeaikaiset tutkimukset  ovat  osoit-
taneet varhaiskasvatuksen suotuisia vai-
kutuksia niin lapsen kuin koko yhteiskun-
nan näkökulmasta. Mikä tahansa var-
haiskasvatus ei kuitenkaan tuota toivot-
tuja tuloksia, vaan varhaiskasvatuksen 
on oltava laadukasta. Sensitiivinen vuo-
rovaikutus, lasten mielenkiinnon kohtei-
den huomioiminen, oppimisympäristöjen 
rakentaminen yhdessä lasten kanssa, vä-
littävä huolenpito sekä leikin ja oppimi-
sen mahdollistaminen ovat keskeisiä asi-
oita laadukkaassa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslain mukaan lasten 
huoltajilla on oltava mahdollisuus osal-
listua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskas-
vatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen tehtä-
vänä on kehittää toimintatapoja, jotka 

edistävät huoltajien osallisuutta ja vai-
kuttamista. Kunnioittava ja arvostava 
kohtaaminen sekä huoltajien aito kuule-
minen ovat avoimen ja luottamuksellisen 
yhteistyön perusta. 

Jokaiselle lapselle laadittava varhais-
kasvatussuunnitelma l. lapsen vasu  teh-
dään yhteistyössä huoltajien ja lapsen 
kanssa. Lapsen vasussa tehdään näky-
väksi kunkin lapsen vahvuudet ja voi-
mavarat sekä yksilölliset tarpeet. Lap-
sen vasu on pedagoginen suunnitelma 
siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä 
varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen 
vasua arvioidaan säännöllisesti yhdessä 
huoltajien kanssa.

 
Varhaiskasvatussuunnitelma Mänt-
sälä ja Pornainen löytyy Mäntsälän 
kunnan sivuilta http://www.mant-
sala.fi/tiedostot/palvelut/paiva-
hoito/vasu2017.pdf

Maarit Mäkinen, Hyökännummen päiväkodin johtaja 

Sälinkään kaava oli työnalla ennen Ohkolaa. Siitä oppinee-
na alkaa nyt osayleiskaavan teko Ohkolassa.
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Itsenäisyyspäivän aattona ti 5.12 klo 13.45 ohjelmallinen lipun nosto Ohkolan koululla.
Juhlapuhujana YK-kapteeni, rauhanturvaaja Reijo Raitasaari.

Lippu valaistaan ja lasketaan tangosta itsenäisyyspäivänä klo 22.

Klo 14-17 Kakkukahvit Ohkolan koulun ruokasalissa  
Klo 16 Palkitaan  Ohkolan ”Vuoden teko”

Tilaisuus on kaikille avoin.

Lämpimästi tervetuloa, Ohkolan Kyläyhdistys

LiPuta - vaLaise - kahvita

Marraskuun aiheena oli seppeletalkoot. Ohkolan koulun 
3. ja 4. luokan oppilaat osallistuivat valtakunnallisiin sep-
peletalkoisiin Pyhäinpäivän attona. Tavoitteena on, että 
jokaiselle Suomalaiselle sankarivainajalle lasketaan itse-
näisyyspäivänä oma havuseppele. Ohkolan lapset tekivät 
kolmekymmentä havukranssia, jokaiselle Ohkolalaiselle 
sankarivainajalle oheisen Pro patria taulun mukaisesti. 
Kranssit on luovutettu Mäntsälän seurakunnalle – he or-
ganisoivat seppeleiden laskun sankarihaudalla

seinäkaLenteri vuodeLLe 2018
Ohkolan Kyläyhdistys on tuottanut 
seinäkalenterin vuodelle 2018. Ohko-
lan Kyläkalenterin kuvituksen teema 
on kotikylässämme järjestettyjen itse-
näisyyden juhlavuoden tapahtumat, 
hetket ja retket. Kalenterin tekemi-
sen kustannukset on katettu paikal-
listen yrittäjien tuella. Kylän yhdistyk-
set ja vanhempaintoimikunta myyvät 
kalenteria 7e/kpl, kerten näin varoja 
toimintaan. Myyjä saa 2e myyntipalk-
kion. Kalenteria voi ostaa myös Jär-
venpään Kukkatalolta, Kotileipomo Lil-
jasta Hyökännummelta ja Mäntsälästä 
kirjakauppa Kipasta. Tilaukset: ohko-
lansanomat@gmail.com osoitteeseen. 
Postin kautta toimituksisita peritään 
lisäksi postimaksu.

Tulevaisuuden kuusi istutettiin Suomalaisuuden päivänä Ohkolan koulun pihaan Kotikuusen viereen. Taimi on kasvanut Kotikuusen siemenestä.

Kuvat: Lassi Tapanila

Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat, hetket ja retket kuvinaOhkolan Kyläkalenteri 2018
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harrasta kotikyLäLLä

ohkoLan maamiesseura ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

pidetään Pelkkatuvalla 
(Eerola-Kortistotie 161)

ti 12.12.2017  klo 18
Klo 18-19 Luento: Peltomaan laatutesti, 
jossa käsitellään itsearviointi, kuoppatesti 
ja täydentävät mittaukset. Kaikkien ympä-
ristötukeen sitoutuneiden viljelijöiden tulee 
tehdä laatutesti 30.4.2018 mennessä. Kes-
kustelevan luennon pitää Janne Heikkinen 
VILKKU-hankkeesta.

Klo 19 Jouluiset kokouskahvit ja varsinai-
nen kokous

Tervetuloa, Johtokunta

ohkoLan oka ry:n  
sääntömääräinen syyskokous 

torstaina 30.11.2017 klo 19:00 
Ohkolan koululla.
Tervetuloa mukaan toimintaan! Uusia ideoi-
ta ja aktiviteettia kaivataan!

Liikenteessä turvaLLisesti
HÄLYTYSAJONEUVO TAKANA?  MITÄ TEHDÄ?
Rauhoitu. Älä lyö jarruja pohjaan.
Älä pysähdy, jos ei ole pakko.
Pyri väistämään oikealle. Näytä vilkulla, minne menet.
Tarkkaile vielä takapeilistä, onko muita hälytysajoneuvoja tulossa takana.

Ohkolan VPK

Ohkolalaissyntyinen kuvataiteen maisteri Maija Blåfield on ehdolla Ars Fen-
nica 2017 palkinnon saajaksi. Kaikkien viiden ehdokkaan työt ovat näytteillä 
Nykytaiteen Museossa Kiasmassa 13.10.2017 - 18.1.2018.

Katso tarkemmin www.kiasma.fi. Ars Fennica - palkinnon myöntää Henna ja 
Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoo-
nallisesta taiteellisesta työstä. Voittaja julkaistaan vuoden 2018 alussa.

maijan näytteLy

Hyökännummen asukasyhdistys ry on pitänyt sääntömääräisen syyskokouksen Hyökännummen kerhotalolla 30.10. 2017 
klo 18. Syyskokous valitsi uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Miia Linnan.

Vuoden 2018 kokoukset on tarkoitus aloittaa Hyökännummen asukasyhdistys ry:n järjestämällä teemallisella asuka-
sillalla josta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa Facebook -sivuillamme www.facebook.com/hyokannummi. 

Hallitus kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää sekä tunnelmallista joulunaikaa.  
Tavataan sankoin joukoin asukasillassa! 

Terveisin, Miia Linna, Hyökännummen asukasyhdistys ry

ohkoLan nuorisoseura

Su 3.12 klo 17 PUUROJUHLA. Klo 17 Nukketeatteri 
Ofelian esitys ”Saunatontun lahja” ja klo 17.30 alkaen 
puuron syöntiä, laululeikkejä ja joulupukkikin saapuu!
Pe 5.12 KLO 18 Yhteinen lipunnosto Ohkolan nuoriso-
seurantalolla

ohkoLan diakonia- ja Lähetystoimikunta

La 9.12 klo 15.00 Kauneimmat joululaulut Ohkolan Nuo-
risoseurantalolla. Mukana lähetyssihteeri Eija Koskela ja säes-
täjänä kanttori Johanna Linna. Joululaulujen jälkeen klo 16.00 
yhteismyyjäiset. 
Ke 13.12 klo 12.00 Eläkeläisten Virkistyspäivä Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla.
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Mäntsälän kunta järjestää kaikkien yhteisen kansanjuhlan ilotulituksineen Mäntsälän Suurlavalla 
maanantaina 5.12.2017, itsenäisyyspäivän etkona. 
Ohjelmaa on kaikenikäisille ja juhlaan on luonnollisesti vapaa ja ilmainen sisäänpääsy. 
Ohjelman aikataulu:  17.00 Tapahtuma alkaa (tarjoilua, jota on koko illan)
17.30 Kengurumeininki  18.30 Kunnan tervehdys
19.00 Ilotulitus (19.00-19.15)  19.15 Räppäri Ville Nurminen
20.00 Lemmenlautta, tanssit   24.00 Tapahtuma päättyy
Tervetuloa!

Suomi 100-juhla 5.12.2017 

Seela Sella, näyttelijä, Pia Freund, sop-
raano ja Kristian Attila, piano kertovat 
sanoin ja sävelin ihmiskohtaloista itse-
näisen Suomen ajalta.

KeSKellä Kuohua – Sanoja ja Säveliä 
100 vuotta yKSin ja yhdeSSä

Illan aikana kuullaan sanan ja säve-
len muodossa niitä sointuja, joista lähti 
muodostumaan nuoren Suomen iden-
titeetti. Kokonaisuus punoutuu inten-

siiviseksi näyttämölliseksi elämykseksi, 
jonka myötä kuulijan on helppo antau-
tua muistelemaan vuosisadan myrsky-
jä ja seesteisiä aikakausia. Miten ajan 
kuohu heijastui taiteeseen ja yksilön 
elämään? 

”Tänä yönä en pelkää kulkea yli pi-
meän” Musiikillisdramaattinen esitys 
nähdään 

Ohkolan Nuorisoseurantalolla ti 19.12 
klo 19. Liput 20 €. Lippuvaraukset 040-
534 4565. Väliajalla kahvio

Järj. Ohkolan Nuorisoseura

Itsenäisyyspäivän aattona Kellokosken 
Juhlatalo täyttyy paikallisista musiikin 
harrastajista ja ammattilaisista. Suoma-
laisen musiikin moniammattilainen, Han-
ni Autere, on tehnyt yhdessä Vilma Talvi-
tien kanssa Meidän Suomi -teoksen, joka 
kruunaa juhlakonsertin.

Juhlatalon kahvio aukeaa klo 17. Au-
lassa soi suomalainen metsämaisema 
lasten esittämänä alkaen klo 17.30. Kel-
lokosken koulun vanhempainyhdistys 
myy aulassa piparkakkutaloja.

SuureSSa meidän Suomi -juhlaKonSertiSSa  
läheS Sata eSiintyjää!

Juhlakonsertti alkaa klo 18.00. Tämä 
konserttikokonaisuus on kylän yhteinen 
kulttuurinen panos Suomen 100-vuotis-
juhlintaan.

Ohjelmassa kuullaan ja nähdään mu-
siikkiesityksiä Suomen koko itsenäisyy-
den ajalta.

Esiintyjinä mm. Kappelikuoro, Kello-
kosken kyläkuoro, Kellokosken koulun 
5A ja 6C -luokkien tanssiryhmät, Yläkou-
lulaisten bändi, Kellokosken soittokunta 
sekä oman kylän soitonharrastajia.

”Konsertti on suomalaisen musiikin 
juhlaa aidoimmillaan. Tavoitteena on 
saada aikaan vahvasti yhteisöllinen, ky-
län oma kulttuurijuhla satavuotiaan ko-
timaan kunniaksi. Vapaapääsyiseen kon-
serttiin on helppo tulla, ja uskon, että 
Juhlatalon sali raikaa suurista tunteista” 
kiteyttää Hanni Autere.

Konsertti: 5.12.2017 klo 18 Kellokos-
ken Juhlatalolla. Vapaa pääsy, käsiohjel-
ma 5 e. os. Juhlatalontie 4, Kellokoski

su 17.12 klo 16. 
Aittomäentie 29.  
Kaikille avoin 
musiikkihetki, 
glögitarjoilu

Lämpimästi tervetuloa!

Klarinettikvartetti Soinnun Joulusoitto 
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Terhi Paasila on 36-vuotias yrittäjä, vai-
mo sekä kahden lapsen äiti. Paikkakun-
nalta Porvoo, kotoisin Keski-Pohjanmaal-
ta Kokkolasta ja Leipomo-Kahvila Liljaa 
hän pyörittää Kellokoskella, joka sijaitsee 
Tuusulan ja Mäntsälän rajalla.

-Ammatiltani olen Leipuri-kondiittori 
laitoskeittäjä, minulta löytyy myös meije-
riteollisuuden ammattitutkinto. 

Olen työskennellyt elintarvikealalla yli 
17-vuotta, joista leipurina 8-vuotta.

-Ajatus Kotileipomo-Kahvilasta heräsi 
kuopuksen hoitovapaan aikana. Työsken-
telin Kokkolassa vuosia mieheni vanhempi-
en perheyrityksessä Marjan Kotileipomos-
sa, jossa rakkaus leipomiseen syttyi, se-
kä kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvoi.

Lilja on uuden ajan perinteinen Koti-
leipomo-Kahvila. Klassiset tuotteet teh-
dään käsityönä korkealuokkaisista raaka-
aineista. Tuotteissa yhdistyvät laatu, taito 
ja perinne. Tuotteet tehdään itse taiki-
noista lähtien kahvilan kanssa samoissa 
tiloissa olevassa leipomossa. Tuotevalikoi-
maan kuuluvat mm. leivät, pitkot, rieskat, 
munkit viinerit ja piirakat. 

Suuren osan tuotteiden juuret tulevat-
kin edesmenneeltä anopilta lähes 30 vuo-
den takaa. Vanhassa muistissa oli myös 
yli 20 kaupassa myynnissä olleen Kotiries-
kan ohjeet, joka on jo nyt todettu kultti-
tuotteeksemme. 

rieska PaLaa taikinajuuriLLeen
Teemme myös tuotteita tilauksestaa 

kodin sekä yritystenen tapahtumiin. Esim. 
juusto-, täyte- kuiva- ja voileipäkakkuja 
sekä suolaisia- ja makeita piirakoita.

Perustuotteiden lisäksi leivomme se-
sonkituotteita ja pyrimme aina toteutta-
maan asiakkaiden toiveita. Leipurin työ 
on luovaa ja konkreettista, mutta joskus 
myös rankkaa. Perheen äidin on nousta-
va yötä myöten leipomaan, jotta tarjol-
la on tuoreita sämpylöitä heti aamusta. 
Leipomisprosessi on kuitenkin palkitsevaa 
ja hyvällä tiimillä saamme jaettua työt ja 
näin tuotteilla on aina tuoreus- ja laatu-
takuu.

Kahvilan täyttää puheen sorina, tuo-
reen pullan tuoksu ja iloinen tekemisen 
meininki. Lähialueiden asukkaat ovat erit-
täin yhteisöllisiä, ja meidät onkin otettu 
erittäin lämpimin sylin vastaan. Asiak-
kaamme ovatkin olleet suuri apu levittä-
mään tuoreiden leipomotuotteiden ilosa-
nomaa! 

Haluamme tarjota asiakkaille viihtyisän 
paikan, jossa he voivat nauttia pullakah-
vit tai kätevästi napata tuoretta leipää tai 
pullaa kotiin viemiseksi. 

Facebook on tarjonnut meille mahdol-
lisuuden kommunikoida ja olla mahdolli-
simman läpinäkyviä asiakkaillemme. Yh-
dessä asiakkaiden kanssa pystymme ke-
hittämään yritystämme parhaaseen mah-

dolliseen suuntaan. Helppona esimerkki-
nä on mm. aukioloaikojen pidentäminen 
marraskuun 13.päivästä lähtien. Tällöin 
olemme arkisin auki 7-18.00.

Tulevaisuus on valoisa ja mahdolli-
suuksia on loputtomiin. Ajatusta tuottei-
den viemiseksi päivittäistavarakauppoihin 
ei todellakaan ole pois suljettu.

Haluamme kehittää yritystämme var-
moin askelin, turhia riskejä ottamatta. 
Harkinnassa on myös lounaskeiton tar-
joilu, sekä kesälauantain aukiolo. Ensim-
mäiset tavoitteet onkin jo saavutettu, sil-
lä Lilja työllistää yrittäjän lisäksi 3 muuta 
henkilöä.

-Jessica Bergström

Kotileipomo-Kahvila Lilja avoinna 13.11 
lähtien, Ohkolantie 8, Kellokoski ma-pe 
klo 7-18.00, p.0406711780

Ulriksnäsin tilan vanhassa kivinavetassa 
oli esillä perheen taiteilijoiden töitä kol-
mesta sukupolvesta.

Esillä oli Ritva Hemmilä-Lindforsin öl-
jyvärimaalauksia, hänen isänsä Lepo 
Hemmilän (s.1895-k.1980) kiviveistoksia 
sekä poikansa Aarno Lindforsin installaa-
tioita ja puuveistoksia.

Näyttely oli avoinna yleisölle 15.-
17.9.2017. Ohkolan koulun 3. ja 5. luok-
kalaiset tutustuivat näyttelyyn 20.9.2017.

taidenäytteLyssä

Olimme taidenäyttelyssä Ulriksnäsin 
maatilalla 20.9.2017. Taidenäyttelyn 
näyttelytilana toimi navetta. Näyttelyn 
nimi oli Aikoja. Taiteilijat, joiden teoksia 
oli näyttelyssä, olivat Lepo Hemmilä, Rit-
va Lindfors ja Aarno Lindfors. Näyttelys-
sä oli esillä öljyvärimaalauksia, puu- ja 
kiviveistoksia ja puu-luutöitä. Mieleeni jäi 
erityisesti kivinen Suomen leijona.

Onni Amhamdi 5. lk

aikoja 1866 - 2017 näytteLy
taidenäytteLy

20.9.2017 kävimme Ulriksnäsin tilalla 
Aikoja-näyttelyssä. Näyttelytilana toimi 
vanha navetta, joka toimi oikein loista-
vasti, sillä navetassa oli oikein mukava 
tunnelma teoksia katsellessa.

Itse näyttely sisälsi kolmen henkilön 
teoksia: Lepo Hemmilän kiviveistokset, 
Ritva Lindforsin öljyvärimaalaukset ja 
Aarno Lindforsin puu- ja luutyöt.

Töistä parhaiten mieleen jäi Lepo 
Hemmilän kvartsista veistämä jääkarhu.

Kokonaisuudessaan kaikki toimi hy-
vin. Olisin kyllä toivonut lisää tietoa töis-
tä, mutta se ei haittaa.

Suosittelen lämpimästi tätä näyttelyä, 
jos se joskus avataan uudestaan.

Leo Ström 5. lk
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Luonto-valinnaisryhmään ilmoittautui 11 
oppilasta. Tiivistetysti opiskelun tavoit-
teena on tutkia ja tutustua koulua ja ky-
lää ympäröivään luontoon ja sen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin.

Aloitimme pyöräilemällä Kortiston ti-
lalle. Poimimme herukoita ja karviaisia 
koululle toisen valinnaisryhmän mehus-
tettavaksi. Söimme  marjoja ja saimme 
kokonaista kaksi ämpärillistä poimittua. 
Kukin sai halutessaan poimia pieneen 
pussiin myös kotiin viemisiä. Ja muuta-
ma oppilas poimi Jari-opettajallekin vä-
hän marjoja. Mehiläiset vain pörisivät 
ympärillä. Marjoja punnittaessa Eija tar-
joili hyvää mehua.

Myllypellon yrttitilalla näimme monen-
laisia yrttejä kasvamassa ja melkein kaik-
ki uskalsivat testata Vuoren Matin opas-
tamina kukkien syöntiä. Puuhastelimme 
apuhommissa kasvihuoneella ja lähties-
sä oli lupa ottaa kotiin nippu yrttejä kui-
vamaan.

Koulun pihalla on toivottavasti nähtä-
vissä keväällä, että kunnostimme vanhan 
kukkapenkin ja istutimme siihen tulppaa-
nin sipuleita.

Luonto-ryhmän syksystä  
ohkoLan kouLuLta

Polkupyörillä teimme retken puolukoi-
ta poimimaan. Jotkut tosin löysivat mus-
tikoita ja halusivat poimia niitä. Sara löysi 
hyvän apajan ja onnistuimme tavoittees-
sa saada riittävästi puolukoita piirakkaa 
varten. 

Lehdet tippuivat pihapuista ja autoim-
me kylän kanttoria ja hänen vaimoaan 
haravoimalla heidän pihaansa. Retken 
lopuksi herkuteltiin kiitoksena avusta 
limsalla ja pullalla. Ryhmämme lauloi vie-
lä vanhan laulun ”Lehti puusta varisee-
pi” kanttorin säestämänä sekä koulum-
me edellisvuoden kilpailulaulun ”Tapio”.

Hevosia on kylässämme useassa pai-
kassa ja pääsimme korjaamaan hevosai-
tauksen lankoja vyyhdille. Ratsastustar-
vikkeita inventoi osa ryhmästämme ja 
pari pilttuuta tuli tyhjättyä halonkannon 
ohella. Nyt saatiin sitä piirakkaa itse poi-
mituista marjoista lämpimän mehun ke-
ra. 

Vielä on pari opintokertaa jäljellä syk-
sypuolella ja sitten ottavat toiset oppi-
laat paikkamme ja tekevät jotain muuta 
tutkiessaan ihmisen ja luonnon yhteen-
sopivuutta.

Mikko Vainio syntyi ja varttui ohkolalaisessa pienvielje-
lijäperheessä. Hän työskenteli 40-luvulla hitsaajana ja 
50-luvulta alkaen metallialan sekä käsityön ja teknisten 
aineiden opettajana Lahdessa. Hän viljeli kotitilaansa Oh-
kolassa aivan viimevuosiin saakka. 

Mikko oli sodan käynyt mies, mutta ei siitä aiheesta 
juuri halunnut puhua. Hän muutti usein puheenaiheen to-
teamalla, että rintamalla tapahtui ikäviä asioita, parempi 
antaa niiden jäädä sinne. 

Vainion poliittinen ura alkoi, kun hänet vuonna 1968 
valittiin SMP:n listalta Lahden kaupunginvaltuustoon. 
SMP:n kansanedustajana hän toimi vuosina 1970-1975 ja 
1983-1987. Hän oli myös presidentin valitsijamies vuonna 
1978. Myöhemmin Mikko toimi aktiivisesti perussuoma-
laisten riveissä.

Mikko muistetaan iloisena seuramiehenä.Mikkomai-
seen tapaan hänellä riitti omakohtaisia kommelluksia 
ja hauskoja tarinoita niin lapsuudestaan, nuoruudes-
taan, rintamalta kuin työelämän ja politiikankin saroil-
ta. Eläkepäivinä rakas harrastus oli kalastus, niin kesä- 

Mikko ilMari Vainio 1923-2017

kuin talvisaikaankin. Hän nukkui pois  isänpäiväaamuna 
12.11.2017.

Mikko Vainio siunataan la 9.12 2017 klo 13.30 Mäntsä-
län kirkossa. Muistotilaisuus perhepiirissä.

 Kuva 50+ luokkakokouksesta Ohkolan koululta

in MEMoriaM

Sirpa Matero
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  martan vinkit

kartanon jouLuPuuro 
neLjäLLe

3 dl vettä
1, 5 dl rikottuja ohrasuurimoita
6,5 dl kuohukermaa
1,5 tl suolaa

Keitä ohrasuurimoita vedessä noin 20 
minuuttia. Lisää kerma ja suola. Voi-
tele uuninkestävä vuoka. Lisää seos 
vuokaan ja hauduta uunissa 185 as-
teessa noin tunti. 

Punajuuri-Perunavuoka

1 kg perunoita
noin 300 g punajuuria
3 dl ruokakermaa
3 kananmunaa
1-2 piparjuurta raastettuna

1,5 tl suolaa
rouhittua mustapippuria
200 g vuohenjuustoa

Vuoraa pitkulainen leipävuoka leivinpa-
perilla. Kuori perunat ja punajuuret ja 
leikkaa ne todella ohuiksi viipaleiksi.
Sekoita kerma, munat ja mausteet. La-
do juureksia kerroksittain juustomurun 
kanssa vuokaan. Kaada väliin muna-ker-
maseosta. Paina tiiviiksi..
Kypsennä vuokaa 175-asteisessa uunis-
sa ensin noin tunti, peitä sitten foliolla 
ja jatka paistamista vielä noin tunti, niin 
että perunat ovat pehmenneet.
 Anna jäähtyä paistovuoassaan. Ruoka 
on parhaimmillaan seuraavana päivänä 
lämmitettynä. Kumoa vuoka juuri ennen 
tarjoilua ja koristele esim. viinisuolahei-
nän lehdillä.
Maistuu  kinkun kanssa.

taiteLtu Pikkutähti

Sopii pikkulahjaksi tai paketin ko-
risteeksi, askartelumateriaali löytyy 
kotoa
 Leikkaa 6 x  18 cm:n  kokoinen pa-
perisuikale.
Taita paperisuikale kapeasta päästä 
lähtien haitariksi, haitarin laskoksen 
syvyys on n. 1 cm.
Leikkaa haitarin päät saksilla hie-
man vinoksi niin, että päät ovat 
peilikuvat keskenään.
Taita paperihaitari puoliksi ja liimaa 
yhteen. Taita myös toinen puoli 
niin, että saat liimattua sivut yh-
teen.
Kiinnitä ripustuslanka. Jos liima ko-
tona sattunut kuivumaan, niin leh-
dykät voi myös ommella yhteen kä-
sin ohuella langalla.
 

on ainutlaatuinen kuva-
teos Mäntsälän pitäjän ja 
sen asukkaiden vaiheista 
itsenäisessä Suomessa. 
Lähes tuhannen eri puo-
lilta pitäjää kerätyn valo-
kuvan ja niihin liittyvien 
kuvatekstien avulla kirja 
kertoo siitä kehityksestä, 
joka on muokannut van-
hojen valtateiden risteyk-
seen syntyneen pitäjän 
siksi luonnonläheiseksi ja nykyaikaiseksi Mäntsäläksi, jollaise-
na se tänään tunnetaan.

SATA VUOTTA MÄNTSÄLÄSSÄ-teoksen valokuvissa esit-
täytyvät pitäjän vanhat ja uudet asukkaat, kunta ja seu-
rakunta, kartanot ja kylät. Se esittelee sadan vuoden ta-
kaiset ruispellot ja kivinavetat, mutta myös tämän päi-
vän luomuviljelmät, pihattonavetat ja lähiruuan tuottajat. 
Kirja vie lukijansa vanhoihin tulitikkutehtaisiin ja kyläkauppoi-
hin, mutta esittelee myös tämän päivän Mäntsälän monipuo-
lista elinkeinoelämää.

Valokuvat kertovat siitä, millaista oli lasten, nuorten ja van-
husten elämä entisajan Mäntsälässä ja miten se on muuttunut 
sadassa vuodessa. Kirjan sivuilla voi tutustua Mäntsälän kau-
neimpiin luontokohteisiin, monipuoliseen yhdistys- ja kulttuu-
rielämään sekä vireään harrastustoimintaan.

Entä millainen on Mäntsälän tulevaisuus?
Siitäkin kerrotaan SATA VUOTTA MÄNTSÄLÄSSÄ - teoksen 

sivuilla.

sata vuotta 
mäntsäLässä

Martat teki makkaraa 17.11.2017. Kuva Sanna Sipola
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Ohkolan työväentalolla (os. Arolan Kylä-
tie) on värikäs historia, vaikka talosta on-
kin jäljellä nyt vain kivijalka.

Ohkolan työväentalo oli v. 1932 Suo-
men historian varsinainen polttopiste. 
Mäntsälän Kapina sai alkunsa Ohkolan 
työväentalon tapahtumista. Usein kuu-
lee vieläkin Ohkolaa nimitettävän Kapi-
nakyläksi.

ohkoLan työväen-
yhdistyksen Perustaminen

Ohkolan työväentalon alkuvaiheista löy-
tyy vähän tarkkoja tietoja, joiden toden-
peräisyyden voisi varmistaa. Työväen 
yhdistys on perustettu ilmeisesti v 1902. 
Jossain on maininta, että tontti on lunas-
tettu yhdistykselle vasta v. 1929. Ohko-
lassa asui paljon työväkeä tai vähäosai-
sia, joilla oli tarvetta järjestää omia juh-
liaan tai osallistua näytelmiin ja monen-
laisiin kulttuuririentoihin. 

taLon rakentaminen

Työväentalo oli alunperin Virran perheen 
mökki Nummisten tien varressa Vähäky-
lässä. Perhe purki ja rakensi sen vuosisa-
dan alussa lähemmäksi keskikylää, Mäki-
Anttilan maille.

Kun työväentalolle etsittiin sopivaa ja 
keskeistä paikkaa, tarjoutui Virta myy-
mään oman mökkinsä.  Talo oli  Mäki-
Anttilan vuokramaalla, ja isäntä Valfrid 
Ahokallio suostui talokauppaan. Virran 
mökkiä laajentamalla kohosi 1908-1909 
Ohkolalle mainio järjestötalo. Se teh-
tiin talkoilla ja innostuksella. Virta so-
pi kaupanteon yhteydessä, että hänes-
tä tuli työväentalon vahtimestari ja näin 

ohkoLan työväentaLon historiaa

hän perheensä kanssa sai asua entises-
sä mökissään, joka uppoutui uuden ta-
lon sisään kun työväenyhdistys rakensi  
mökin yhteyteen juhlasalin, näyttämön 
ja eteisen. 

toiminta

Ohkolan työväentalo oli Ohkolan ja Kel-
lokosken seudun keskuspaikka. Siellä pi-
dettiin iltamia, tanssittiin ja näyteltiin. 
Pikkujoulut ja erityisesti Vappu-juhlat oli 
tärkeä tapahtuma.

Vappujuhlat alkoivat kellokoskelais-
ten ja ohkolalaisten tapaamisella Hyö-
kännummenmäellä, josta lähdettiin Oh-
kolan talolle juhlaan. Vappumarssikulkue 
oli komea. Juhlissa soitti Kellokosken tor-
visoittokunta. 

Työväenyhdistyksen toiminta oli oi-
kein vireää  1920-luvulla. Kustaa Salama 
oli yhdistyksen keskeinen hahmo. 

toiminnan hiiPuminen

Mäntsälän kapinan jälkeen toiminta talol-
la hiljeni. Työväenyhdistyksen jäsenmää-
rä tippui viiteen vuosina 1933 ja 1934. 
Pienen hiljaiselon jälkeen kolmekym-
mentäluku oli kuitenkin vilkasta.

1950-luvulla toiminta loppui ja talo jäi 
ilman käyttöä, tyhjilleen. Viimeinen ylei-
sötilaisuus järjestettiin 1957. Vesikatto 
romahti 60-luvulla. Talon kunnostami-
nen oli pienelle yhdistykselle ylivoimai-
nen tehtävä. ”Päädyttiin myymään talo 
polttopuiksi. Kivijalka jätetään paikal-
leen. Aikanaan pystytetään muistomerk-
ki.” totesi Oiva Ahvenainen Uusimaa-leh-
den artikkelissa.

Ohkolan työväentalo muuttui poltto-
puiksi 540 markalla (Otsikko sanomalehti 
Uusimaassa 8.9.1970). 

Kylässä edelleen toimiva ja hyväkun-
toinen Nuorisoseurantalo on toiminut sit-
temmin kaikkien yhteisenä kokoontumis- 
ja kulttuuririentojen pitopaikkana. Kah-
den talon ylläpitoon ei voimavaroja ollut.

muisteLua 
Kun Mäntsälän kapinasta oli kulunut 70 
vuotta, tuntui asia muuttuneen mark-
kinoiden mainostamiseksi. Mäntsäläs-
tä löytyi kuitenkin kulttuuria ja histori-
aa ymmärtäviä ihmisiä ja Anneli Parton 
laatimaa ja ohjaamaa näytelmää kapinan 
tapahtumista alettiin valmistaa työväen-
talon raunioille.  Pidettiin raivaustalkoi-
ta ja teetettiin kivijalkaan messinkinen 

Ohkolan ja Kellokosken työväenyhdistysten yhteinen vappukulkue vuonna 
1928 on saapunut Ohkolan työväentalolle. Valok. Otto Kilpeläinen
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muistolaatta. Tilaisuudesta tuli vaikutta-
va: ulkoministeri Erkki Tuomioja paljas-
ti laatan parinsadan juhlavieraan nähtä-
väksi. Juhlapuheessa hän varoitti meitä 
kansanliikkeistä, jotka hakevat kanna-
tusta kiihkoilulla, suvaitsemattomuudel-
la ja muukalaisvihalla. Näytelmä Mikko 
Erich puhuu jälleen (Heikki Simolin pää-
roolissa) esitettiin oikealla tapahtuma-
paikallaan. 

Eipä muistolaatta saanut kauan ihail-
tavana olla, kun se salaperäisesti kato-
si. Paljon huhuja liikkui tekijöistä, ihan 
helpolla sellaista ei irti saa. Salaliittoteo-
rioitakin levisi. Kunnes Ohkolan koulun 
3. luokka opettaja Anna-Maija Kajande-
rin johdolla pyöräili kevätretkellä paikal-
le kolme vuotta sitten ja tarkkasilmäinen 
Veikka Tiensuu hoksasi laatan maastosta. 
Vähän kärsinyt laatta on taas paikallaan.

tämän Päivän tiLanne

Ohkolan työväenyhdistys oli patentti- ja 
rekisterihallituksen lakkautettavien yh-
distysten joukossa alkuvuodesta 2017. 
Asiat ovat edenneet siten, että yhdistys 
on purkautumiskokouksessaan päättänyt 
lahjoittaa työväentalon tontin eli Päivä-
kummun Mäntsälän työväenyhdistyksel-
le. Ohkolan työväenyhdistyksen viimei-
nen puheenjohtaja oli Raija Wallin ja 
Mäntsälän työväenyhdistyksen nykyinen 
puheenjohtaja on Reijo Liinamaa.

Raunioilla kasvaa taas turhan paljon 
puita, karsia voisi. Leirinuotiopaikkaa 
käytetään varsinkin vappuina. Hyvin on 
siistinä pysynyt ja paloturvallisuudesta 
huolehdittu. Alueella on myöskin pelat-
tu värikuulasotaa. Toivotaan uusien su-
kupolvien löytävän paikan ja saavan tie-
tää perinnöstä, joka on huomattava pala 
Suomen historiaa.

Mäntsälän kapina ja mitä Ohko-
lan työväentalolla oikein tapahtui 
27.2.1932

Kansalaissodan jälkeen Suomen kan-
sa oli hyvin kahtiajakautunut, oli selkeä 

Kuva: Eira Andersson

Kuva: Anna Tapper

jakolinja punaisiin ja valkoisiin. Tämä 
konkretisoitui monenlaisiksi tragedioik-
si, myös murhiksi ihan naapureidenkin 
välillä. Oli monenlaista vihanpitoa. Sen 
ajan muistoissa on onneksi säilynyt myös 
kertomuksia siitä, miten autettiin hätään 
joutuneita yli jakolinjan. Näistä vaiheista 
kertoo hyvin konkreettisesti Väinö Linnan 
Täällä Pohjantähden alla, joka nähtiin Öl-
jymäen kesäteatterissa vuonna 2010.

Lapuan liike oli vuosina 1929–1932 
vaikuttanut kommunisminvastainen kan-
sanliike. Mäntsälässä oli paljon Lapuan 
liikkeen kannattajia. Mäntsälän kapina oli 
keväällä 1932 Lapuan liikkeen kannatta-
jien yritys kaataa Suomen hallitus. Kos-
ka heidän mielestään hallitus suosi liikaa 
kommunismia. Kapina ei rajoittunut vain 
Mäntsälän seudulle, vaan kyseessä oli 
koko maan kattava Lapuan Liikkeen tuel-
la tapahtunut aseellinen liikehdintä. Ka-
pinakäsky ei tullut Lapuan Liikkeen kes-
kusjohdolta, vaan kapina syntyi mäntsä-
läläisten omasta aloitteesta.

Valkoiset pyrkivät rajoittamaan ko-
koontumisia työväentaloilla mm. nau-
laamalla laudat ikkunoihin ja oviin. Näin 
oli tapahtunut Ohkolassakin. Ohkolan 
työväentalolla kärjistyi kapina, joka uh-
kasi suistaa Suomen vaaralliselle tielle 
pois demokratiasta ja laillisesta järjes-

tyksestä. Lauantaina 27.2.1932  talolla 
oli käynnissä tilaisuus, johon puhujaksi 
kutsuttua kansanedustaja Mikko Erichiä 
kapinalliset halusivat estää puhumas-
ta.  Mikko Erich oli ensin kokoomuksen 
kansanedustajana (1919–1922), mutta 
kääntyi myöhemmin sosiaalidemokraa-
tiksi. Paikallisulottuvuutta asialle antoi 
se, että Mäntsälän suojeluskunnan pääl-
likön Richard de la Chapellen vaimo Anni 
oli Mikko Erichin entinen aviopuoliso.

Talossa oli runsaasti kaikenikäistä ylei-
söä, joukossa myös lapsia, kun n. 300-
400 aseistettua miestä avasi kivääritu-
len kohti taloa. Lattialle heittäytyneet 
ihmiset joutuivat paniikkiin. Poliiseja oli 
paikalla suojaamassa yleisöä ja turval-
lisuuden takia tilaisuus piti keskeyttää. 
Kapinalliset lähtivät kohti Mäntsälää ja 
suunnitelmia maan hallinnon valtaami-
seksi johdettiin voimantunnossa. Suun-
nitelmat vallata Helsingin valtakoneisto 
saatiin kuitenkin estettyä ja presidentti 
Svinhufvudin radiopuheen jälkeen kapi-
nalliset hajaantuivat koteihinsa.

 Tapahtuma oli maata syvästi uhannut 
sisäinen kriisi, jonka merkitystä kuvas-
ti vaikkapa Ilta-Sanomien perustaminen 
vartavasten näiden tilanteiden tiedot-
tamiseen kansalaisille mahdollisimman 
tuoreeltaan. Jälkiviisaina voimme vain 
arvailla valtiojohdon periaatteellisen toi-
minnan vaikutusta: kaikilla on oltava oi-
keus kokoontua ja ilmaista mielipiteensä, 
kunhan ei uhkaa toisten oikeuksia. Kah-
tia jakaantunut kansa alkoi eheytyä ja 
pystyi yhdessä puolustautumaan ulkoisia 
uhkia vastaan lähestyvissä sodissa.

Lähteet: Repliikkejä ja muistoja Oh-
kolan näyttämöiltä (Ohkolan Ns 2000), 
Muistattenkos viäl? (Mäntsälä Seura 
2008). Mäntsälän historia III (Mäntsälän 
kunta,1997), vanhahistoria.blogspot.fi

Tämän kirjoituksen ovat yhdessä koon-
neet: Eira Andersson, Martti Blåfield, Eija 
Hynninen, Reijo Liinamaa ja Raija Wallin.
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Täydellisessä sadekelissä jouduttiin aa-
mulla hieman miettimään tulisiko ten-
niksen pelaamisesta mitään, mutta on-
neksi paikalle ilmestyneet urhot ja Ulla 
olivat vakaasti sitä mieltä että tänään 
pelataan eikä lähdetä kisoja siirtämään. 
Uusi hiekkatekonurmi toimi kaatosatees-
sa aivan mainiosti eikä kentälle kertynyt 
vettä  eikä siitä tullut yhtään normaa-
lia liukkaampi. Pallokin käyttäytyi aivan 
normaalisti kentässä. Pelaajat sade toki 
kasteli läpimäräksi, mutta hyvätasoiset 
ja tasaiset pelit hikoiluttivat ja lämmitti-
vät niin ettei kelistä ollut senkään puo-
lesta juurikaan harmiksi. 

Paikalle saapui yhdeksän nykyistä 
tai entistä ohkolan tai hyökännummen 
miestä ja ainoana naisena Ulla Allonen. 
Miehet jaettiin kahteen lohkoon ja loh-
kojen voittajat pelasivat sitten lopuksi 
turnauksen finaalin. Käsittämättömästi 
finaalin selviytyivät samat taiturit kuin 

okan tenniksen mestaruuskisat 9.9.2017

otteLutuLokset: 
Sininen lohko: Petri Salmi – Vesa Pahkamä-
ki 6-3, Olli Pahkamäki – Pekka Peltoranta 
7-5, Salmi – O.Pahkamäki 1-6, V.Pahkamäki 
– Peltoranta 2-6, Salmi – Peltoranta 1-6, 
V.Pahkamäki – O.Pahkamäki 1-6.

Keltainen lohko: Petri Kesäläinen – 
Jouko Vaara 0-6, Jouni Allonen – Frans 
Westerlund 1-6, Kesäläinen-Allonen 6-3, 
Tapio Antikainen – Vaara 0-6, Kesäläinen 
– Antikainen 6-2, Kesäläinen – Wester-
lund 2-6, Vaara – Allonen 6-1, Allonen – 
Antikainen 6-1, Antikainen – Westerlund 
0-6, Vaara – Westerlund 1-6.

Finaali: Frans Westerlund – Olli Pah-
kamäki 7-5.

Ulla Allonen pelasi näytösottelun Tapio 
Antikaista vastaan saaden myös nauttia 
lajista, säästä kuin rennosta tunnelmasta 
ansaiten kiertopalkintoon nimen vuodel-
le 2017.

Hyökännummella toimii partiolippu-
kunta Hyökäpartio, joka järjestää mie-
lekästä ja tärkeää tekemistä paikalli-
sille lapsille ja nuorille. Toimintaan et-
sitään lisää aikuisia, jotta partiohar-
rastus pysyy aktiivisena jatkossakin.                                                                                                                      
Mitä kaikkea aikuinen voi partiossa teh-
dä? Partio on aikuisille paitsi vapaaeh-
toistyö myös oma tärkeä harrastus. Par-
tio tarjoaa aikuisille samoja seikkailuja ja 
elämyksiä kuin lapsillekin – aikuisten par-
tio on myös naurua, ystäviä ja uusien tai-
tojen oppimista. Eniten aikuisia tarvitaan 
partiossa ryhmänjohtajiksi, mutta kaikki 
apu on tärkeää. Hyökäpartiossa tarvitaan 
esimerkiksi uusia jäseniä yhdistyksen hal-
litukseen, mutta viikkotoiminnan kannal-
ta tietysti ryhmänjohtajien tarve on akuu-
tein. Hyökäpartiossa toimii tällä hetkellä 
yksi 7-9-vuotiaiden sudenpentujen ja yk-
si 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden ryhmä. 
”Uudet aikuiset eivät jää toiminnassa yk-
sin vaan jokainen tekee yhdessä toisen 
kanssa – mistä tehtävästä sitten innos-
tuukaan”, Hyökäpartion ryhmänjohtaja 
Kimmo Kopakkala kannustaa.

Tarvitseeko aiempaa partiokoke-
musta tai erityistaitoja?
Partioon voi tulla kuka tahansa! Ei siis 

hyökäPartio toivottaa aikuiset 
mukaan toimintaan

tarvitse olla partion tai minkään erityis-
alan asiantuntija. Partiossa on todella 
hyvät koulutukset ja perehdytys tehtä-
vään kuin tehtävään. ”Tulin itse uutena 
aikuisena mukaan partioon ja olen aktii-
visesti osallistunut erilaisiin koulutuksiin. 
Muiden aikuisten ja koulutusten kautta 
olen päässyt hienosti mukaan”, Kimmo 
Kopakkala iloitsee.

”Partio on ihan hurjan hauskaa, mutta 
tarvitsemme lisää aikuisia pyörittämään 
toimintaa. Olen itse jokaisen partiojutun 
jälkeen täynnä energiaa, joten uskallan 
luvata muillekin aikuisille parhaan har-
rastuksen ja vapaaehtoistyön. Voisitko 
sinä olla avuksi Hyökäpartiolle?” Kopak-
kala miettii.

Hyökäpartio kokoontuu Hyökännum-
men kerhotalolla (Tasalantie 2)  keski-
viikkoisin klo 18-19.30 ja torstaisin klo 
18-19.30. Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan tutustumaan milloin tahansa!

Lisätietoa: Petra Valkonen, p. 050 
446 0056, petra.valkonen@partio.fi

Partio on täynnä ystävyyttä, naurua 
ja unohtumattomia elämyksiä. Partio on 
kaikille avoin harrastus, joka vaalii vas-
tuuntuntoisuutta, ympäristön ja tois-
ten ihmisten huomioimista sekä johta-
juustaitoja. Vapaaehtoisemme antavat 

vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaan-
sa lasten ja nuorten partioharrastami-
sen mahdollistamiseksi. Tämä vastaa 
yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta. 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 
ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, 
jonka toiminnassa on vuosittain mukana 
yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti 
partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 
maassa. Meillä olet osa maailmanlaajuis-
ta yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi 
tehdä paremman paikan. Lähde mukaan 
seikkailuun!

AIKUINEN, TULE MUKAAN PARTIOON!
Saat: Maailman parhaan harrastuksen 
ja vapaaehtoistyön samassa paketissa
• Tehdä yhdessä • Metsäretkiä
• Uusia ystäviä • Vastapainoa työlle
• Laadukkaita koulutuksia ja valmiita ma-
teriaaleja toiminnan tueksi, joten aiem-
paa partiokokemusta et tarvitse
• Monipuolista ja hyödyllistä osaamista
• Mielenkiintoisia tapahtumia
• Uusia kokemuksia ja elämyksiä

Toivomme sinulta:
• Aikaasi ja innostusta olla mukana par-
tiossa • Halua jakaa omaa osaamistasi
• Luotettavuutta
• Sitoutumista toimintaan vuodeksi

noin kolmekymmentä vuotta sitten edel-
liskerran pelatussa turnauksessa. Silloin 
parikymppisinä Olli Pahkamäki löi Frans 
Westerlundin, mutta nyt osat vaihtuivat 
ja Frans pääsi nostamaan kannua tiukan 
finaalin voittajana.

Pekka Peltoranta

Petra Valkonen
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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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Puh. 040 542 6383  Fax. 019 6889 150

Tarvitsetko
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SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458
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KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
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  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

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

FysioSalus
Alhotie 14, 04430 Järvenpää 
Ajanvaraus 044-5644876 ja www.fysiosalus.fi

• Fysioterapia
• Hieronta
• OMT Fysioterapia
• Teippaus
• LPG

KULJETUS & MAANRAKENNUS

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

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

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset
- saneeraus

040 512 5001
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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
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HIU
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Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Sisko ja Sirpa

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!

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

20 v

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

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

Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

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

Tervetuloa!

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

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

Eija Liljavirta
Itsenäinen jälleenmyyjä
ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi  040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480

 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Reikihoitoa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
koulutettu hieroja  
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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

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

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

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

VUOKRATTAVANA  
6 hengen  paljukärry 

-B-kortti riittää kuljettamiseen. 
Myös kuljetuspalvelu!

Varaukset Aki Allonen, Ohkola
040-7194995 | aki.allonen@gmail.com

Vuorattavana myös iso kuomullinen peräkärry!

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

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

JUHLAAN JA ARKEEN 
FRIENDTEX
koot XS-XXL, 3XL-4XL
                 
Pitsimaailma/Anneli Eerola
Kivistönkumantie 114,
04530 Ohkola
p. 0400-920746  



Suomi-neito 100 vuotta täyttää,
vieläkin se hyvältä näyttää.
Sibelius, Mannerheim ja Kivi
siinä on Suomen historiaa rivi.

Juhlat pitää presidentti,
sinne tulee joka Pentti.
Lätkässä aina voitetaan
siitä Suomi tunnetaan.

Koulussa on kiva olla
eikä kukaan ole nolla,
oppii uusia juttuja
tapaa kavereita ja tuttuja.

Suomessa pääset saunomaan
ja joulupukkia tapaamaan.
Karjalanpiirakkaa maistamaan
ja Maamme-laulua laulamaan.

Metsät, järvet, hanget, puut
seikkailuun sä mukaan tuut.
Matka sut ympäri Suomea vei
ja vihdoin takas kotiin hei!

Pinja Anttonen, Roosa Kärkkäinen ja Hilma Leppävuori, Hyökännummen koulu 6. lk

suomi 100 -räPPi

Eläkeläisten Virkistys-
päivässä esiteltiin esilii-
noja menneiltä vuosi-
kymmeniltä

Liikennejärjestelut muuttuneet Tammipääntiellä                                                                            Kuvat: Raija Hannula


