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P ä ä k ir j o it u s

Harrastetaan
YHDESSÄ
Tässä lehdessä kerromme kanttori Tapani Rautasuon musiikintäyteisestä elämäs
tä. Kuinkahan valtava mahtaakaan olla se lasten ja nuorten määrä, joka on löytänyt 
hyvän harrastuksen Rautasuon perustamissa kuoroissa? Kuuluminen kuoroon on 
antanut ihmisille hyvät eväät vastaisen elämän varalle.

Kerromme myös, mitä on VPK-toiminta ihan elävässä elämässä. Jos nuori liittyy 
VPK:hon hän saa ekstreme-toimintaa ja lisäksi kuntosalin käyttöönsä. Eipä tarvitse 
kylän raitilla maleksia.

Pikku tarina on myös Ohkolan Nuorisoseuran Perhekerhon ensimmäisestä voiman
näytteestä, lastentavaroiden kirppiksestä. Jokainen, joka on, tai on ollut pienten 
lasten äiti, tietää, kuinka tärkeää on välillä päästä kullannuppujen seurasta aikuis
ten ihmisten pariin. Vaihtamaan aikuisten ihmisten kuulumisia.

Varsinkin uusille ohkolalaisille on juttu siitä, miten Ohkolan Nuorisoseura toimii. 
Muun muassa Sirkus Sirius on sitä parasta lapsi- ja nuorisotyötä.

Ohkolassa ei kenenkään tarvitse haikailla tekemisen perään. Tulemme ensi vuo
den numeroissa esittelemään kaikki 11 yhdistystä, jotka alueellamme toimivat. Onpa 
vielä muun muassa neuvoja siitä, miten saada joulukukat pysymään tuoreina mah
dollisimman pitkään. Vanhaa itämaista viisautta hieman mukaillen voi todeta, ettei 
mikään oli niin tärkeää kuin kukkien hoito. Viihtyisiä lukuhetkiä kylämme yhteisen 
lehden parissa.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2009!

Ulla Hakanen

Vauvannuttuja Etiopiaan
Etiopiassa Mäntsälän seurakunnan nimikkolähetteinä toimivilta Lehtisiltä tuli seu
rakunnalle pyyntö, että etiopialaisessa Airan sairaalassa tarvittaisiin vauvoille, 
ja lähinnä keskosvauvoille sopivia villanuttuja. Lähetyssihteeri Ra isa  In k in en  
välitti tiedon Ohkolan diakonia- ja lähetyspiirille, ja kutojiahan löytyi.

Tähän mennessä on valmiina 16 nuttua, ja muutamia on vielä työn alla. 
Nutut lähetetään Etiopiaan joulukuun alussa, joten tässä vaiheessa on vielä 
reilu pari viikkoa aikaa kutoa. Ehkä saamme niitä noin 20 kpl kudotuksi.

Ohkolan diakonia- ja lähetystoimikunta kiittää lämpimästi kaikkia nuttujen 
kudontaan osallistuneita.

Teksti ja  kuva: Raija Hannula



T apahtumakalenteri

J o u l u t a p a h t u m a
AROLAN “ JOKELAN SEUDULLA

la 13.12. klo 13-16 järjestetään suuren 
suosion saavuttanut joulutapahtuma Jo- 
kelanseudun kerhotalossa, Jussilanmäki, 
04480 Haarajoki.
Ovet avataan klo 13 myyjäisillä ja klo 14 
alkaen on lähimaastossa lasten tonttu- 
polku. Puffettista voi ostaa riisipuuroa, 
joulutorttuja ja kahvia. Lisäksi arpajaiset 
ja musiikkiesityksiä. Joulupukki on luvan
nut piipahtaa paikalla.
Järjestää Arolan-Jokelanseudun kyläyh
distys ry, Jokelanseudun maaseutuseura 
ry ja Urheiluseura Ajo.

M ä n t s ä l ä n  s e u r a k u n t a

Naisten »Iltama
8.12. klo 18-20 Hyökännummen kerho- 
talossa, Tasalantie 2. Aiheena mm. elä
keläisten "tilannekatsaus"

E rä tu le t
la 13.12. klo 15-18 Ohkolassa.
Järj. Mäntsälän seurakunta paikallisen 
metsästysseuran kanssa.

O h k o l a n  D i a k o n i a -  j a
LÄHETYSTOIMIKUNTA

Kauneim m at jou lu lau lu t ja  m yyjäiset
la 13.12. nuorisoseurantalolla 
joululaulut alkaen klo 15 ja 
myyjäiset klo 16.
Kyytiä tarvitsevat, soittakaa p. (019) 688 
9156 tai 0400 988 878 / Kotiluoto 
Tervetuloa.

E läke lä isten  v irk is ty sp ä iv ä t
Ke 17.12, 21.1, 18.2, 18.3. ja 15.4. 
klo 12-15, Ohkolan nuorisoseurantalolla, 
Ohkolantie 555.
Ruoka ja kahvi 6 euroa. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen p. (09) 688 9240.

Puuroaam ia ise t
ke 4.2, 4.3. ja 1.4. klo 9.30 Hyökännum
men kerhotalossa, Tasalantie 2. Kyytiä 
tarvitsevat soittakaa (019) 688 9156 tai 
0400 988 878/Kotiluoto

V irsilau lu illa t
to 5.2. klo 18.30 Lehtimäessä Hilkka ja 
Tapani Rautasuolla, Eerola-Kortistotie 407 
sekä
to 26.3. klo 18.30 Kortistossa Eija ja Jus
si Hynnisellä, Eerola-Kortistotie 161

K inkerit
Anne ja Tommi Latostenmaalla, Tammi- 
pääntie 48 myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.

O hko la la isten  k irkkopyhä
su 26.4.

O h k o l a n  M ä r t a t

Kokoontum iset
Kuukauden ensimmäinen torstai, eliei toi
sin ole mainittu. Ilmoittelemme tapah
tumista ja  mahdollisista muutoksista 
Mäntsälän Uutisten seurapalstalla. Ter
vetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet 
mukaan!

O h k o l a n  N u o r is o s e u r a  r y

Perhekerho
Torstaisin klo 9-12 yhteinen kerho van
hemmille ja lapsille seuratalolla. 
Tervetuloa uudet ja vanhat kyläläiset; 
tehdään kerhosta sellainen missä viihdy
tään!
Lisätietoja: Taija Eerola 040 739 7661 ja 
Essi Malmberg 044 509 4485

Ohkolan OKÄ

Salivuo ro t kaudella  08-09
Ohkolan koulu:
säh ly  ti 9-10v. klo 18, ll-12v . klo 18.45, 
13-15v. klo 19.30. 
kuntopiirijum ppa ti klo 17-18. 
liikun takerho  ke 9-12v klo 16.30. 
säh ly  ke 7-8v. klo 17.15. 
naisten  säh ly  ke klo 20-21. 
lentopallo to klo 20.
Hyökiksen koulu: 
m iesten säh ly  ti klo 20-21.

\

NYT ENSIAPUTAITOJA OPPINAAN

Oletko Sinä tai edustamasi organisaatio kiinnostunut 
hankkimaan ensiaputaitoja?
Nyt se on mahdollista Ohkolan VPK:n tiloissa tulevan 
talven aikana.

Tarkoitus on järjestää EA-1 ja mahdollisesti EA-2 ta
soinen ammattikouluttajan pitämä ensiapukoulutus n. 
10-12:lle halukkaalle. Kurssi järjestetään, mikäli löy
tyy vähintään 10 halukasta osallistujaa.
Kustannukset jaetaan tasan osallistujien kesken.

Alustava ilmoittautuminen 15.12. mennessä joko 
sähköpostilla ohkolanvpk@msoynet.com tai 
puhelimitse: Juha Halme: 0400-710353, Arja Alanko:

Y  0 4 0 - 3 1 5 3 5 6 4 ___________________________J

r
O h k o l a n  n u o r is o s e u r a  r y  
" K a l l ig r a f ia n  p e r u s t e e t 00 - k u r s s i  a i k u i s i l l e  
O h k o l a n  n u o r is o t a l o l l a
torstaisin 8.1.-26.2. klo 18-20.15

Tule opiskelemaan kalligrafiaa eli kaunista kirjoittamista! 
Opettelemme kalligrafian perustietoja ja  -taitoja käyden läpi 
eri aikakausien kiehtovia tyylejä. Kehitämme kädentaitoja 
mm. Roomalaisten aakkosten, Goottilaisen textuuran ja  
Unsiaali-tyylin parissa. Kirjainten perusmuotojen harjoittelun 
ohella tutustumme samalla kalligrafiaan kuuluviin välineisiin 
kuten tasateriin, musteisiin jne.
Kurssimaksu 40 euroa (voidaan laskuttaa myöhemmin). 
Lisäksi 10 euron tarvikemaksun opettaja kerää ensimmäisellä 
kerralla paikan päällä.
Ilmoittautumiset 19.12. mennessä arkisin (klo 10-18) 
p. 050 435 6330 (tai jätä tekstiviesti).
Kalligrafiaterveisin: Artenomi Jaana Nykänen
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Teksti ja  kuva Ulla Hakanen

K a n t t o r e n

KAUNEIMMAT 30ULUMUIST0T

Maanantaina Hyvinkään Oratorio-kuoro, 
tiistaina Tuomaskuoro, keskiviikkona lau
lunopettaja R iit ta  W u lfin  oppilaiden 
säestystä Järvenpäässä, torstaina muu
taman kerran vuodessa kylän virsilaulut, 
kerran kuussa seuratalon virkistyspäivä, 
tähän päälle vielä laulamista kymelaak- 
solaisessa Sotilaspoikakuorossa.

Kanttori Tapani Rautasuolta ei te
keminen lopu. Se lienee nuorekkaan ole
muksen salaisuus. Takana on 77 elettyä 
vuotta, mutta ryhti on suora, silmät ovat 
kirkkaat ja muisti on veitsen terävä.

L a p s u u d e n  jo u l u t
Tapani Rautasuolla lapsuuden jouluihin 
kuuluivat bussimatkat Mäntsälän kirkkoon. 
Paikalliset liikennöitsijät keräsivät ihmiset 
kyliltä ja kyyditsivät kirkkoon. Kotona oli 
joulutunnelma lämmin.

Jouluruuista Tapani muistaa erityisesti 
äidin riisipuuron ja sekahedelmäkeiton. 
Se oli herkkua lapsen suussa.

Eräs asia kummastutti pientä Tapa
nia. Isän piti jossain vaiheessa aattoa 
mennä talliin antamaan hevosille heiniä. 
Eikös joulupukki tullutkin aina juuri silloin, 
eikä isä nähnyt häntä koskaan.

P a l u u  j u u r i l l e
Tapani Rautasuo syntyi Ohkolan Mäki- 
Puotilassa. Nykyinen eläkeläiskoti, Lehti
mäki, on vain runsaan puolen kilometrin 
päässä. Kun Rautasuon eläkepäivät koit
tivat, H ilkka-vaim o kannusti Tapania 
muuttoaikeissa Mäntsälään, vaikkei itse 
olekaan mäntsäläläinen alkujaan.

Varsinkin isän puolelta Rautasuon suku 
on aina ollut musikaalinen. Isän sisarus

parvella oli aikoinaan Mäntsälässä sisa- 
ruskuoro. Setä, Eino Rautasuo, soitti yli 
30 vuotta Helsingin kaupunginorkeste
rissa viulua.

K a n t t o r in a  K u u s a n k o s k e l l a
Mäki-Puotilan ja Lehtimäen väliin mah
tuu 41 vuotta kanttorin ja opettajan työ
tä. Tapani Rautasuo valmistui vain pari
kymppisenä, vuonna 1951 kanttoriksi. 
Ensimmäinen seurakunta löytyi Marttilas
ta, Varslnais-Suomesta.

Marttilan viiteen vuoteen ajoittuu 
myös avioituminen Hilkka-vaimon kans
sa. Yhteistä taivalta on takana yli 50 vuot
ta. Perhe kasvoi ja lapsia syntyi viisi. 
Rautasuon perhe siirtyi Kuusankoskelle, 
jossa viihdyttiinkin sitten kokonaista 36 
vuotta.

-  Kuusankoskella oli hyvä elää. Oli suu
ri ja vilkkaasti toimiva seurakunta. Oli kau
nis holvikirkko, jossa musiikki soi kauniisti. 
Soittimenaan kanttorilla oli suuret, ro
manttisen kauden urut. Kirkkoon mahtui 
noin tuhat ihmistä, kertoo Tapani Rauta- 
suo.

Kanttorin työn ohella Rautasuo toimi 
koulun musiikinopettajana. Työ oli mie
luista, koska Rautasuo on aina viihtynyt 
lasten ja nuorten parissa.

K u o r o j a  p e r u s t a m a a n
Ensi töikseen Tapani Rautasuo perusti 
Kuusankoskelle lapsikuoron. Tämän vuo
den syyskuussa tuli kuoron perustamises
ta 50 vuotta. Viime äitienpäivänä pidet
tiin juhlavuoden konsertti. Kun lapset kas- 
voivat, piti perustaa nuorisokuoro. Tämä 
tapahtui vuonna 1964. Kuoro teki konsert

timatkoja ja levytti kaikkiaan seitsemän 
levyä.

Noihin aikoihin tulivat muotiin nuorten 
veisut. Niistä Rautasuo teki kuorosovi- 
tuksia. Kuoroon tulivat mukaan soittimet, 
piano, kitara ja basso. Parhaimmillaan 
kuorossa oli lähes sata laulajaa.

Nuorisokuoro teki konserttimatkoja. 
Vaikuttavin muisto liittyy Lapualle tehtyyn 
reissuun. Nuorisokuoro lauloi Lapuan kir
kossa Lähden kaikille kertomaan, hän 
rakastaa, hän armahtaa, hän elää. Ryt
mi tempaisi mukaansa kirkontäyden ylei
sön niin, että se puhkesi laulun loputtua 
valtaviin suosionosoituksiin. Tuohon ai
kaan ei yleensä ollut tapana aplodeerata 
kirkossa. Lapualaiset sanoivat, ettei sel
laista tunnelmaa oltu ennen tuomiokir
kossa koettu.

K u u s a n k o s k e n  a ja n  
jo u l u a a t o t
Kanttori Rautasuon jouluaatot alkoivat 
kello 9 Keskuslaitoksen henkilökunnan 
joulujuhlasta. Kello 12 oli vuorossa alue
sairaala. Kello 13 nuorisokuoro lauloi alue
sairaalan kaikilla osastoilla. Seuraavaksi 
oli vuorossa kello 15 suomenkielinen 
jouluhartaus, jossa lapsikuoro lauloi. Kello 
17 alkoi ruotsinkielinen jouluhartaus.

-  Se oli hyvin ihmisläheistä joulun
viettoa, muistelee Tapani Rautasuo.

Kaikki Rautasoiden viisi lasta lauloivat 
mukana kuoroissa. Kello 18 jälkeen pääs
tiin viettämään jouluaattoa perheen kans
sa. Aattoiltana musiikki soi ja laulu rai
kui.
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Tapani Rautasuon 
taustalla ovat 
saksalaisten 
lahjoittama 
marionetti- 
näköisnukke sekä 
tasavuosilahjaksi 
teetetty Rauta- 
suon muotokuva.

O hko lan  jo u lu t
Hilkka ja Tapani Rautasuolla on 12 las
tenlasta ja neljättäkin polvea jo kolme. 
Lasten perheet viettävät omissa kodeis
saan aaton. Tapanin köyrinä, eli Tapanin
päivän jälkeisenä päivänä tullaan Lehti
mäkeen.

Musiikki on luonnollisesti oleellinen osa 
perheen joulupäivän viettoa. Hilkka Rau
tasuo kertoo, että perinteisesti lauletaan 
ensin Enkeli taivaan lausui näin. Viimei

nen laulu on Maa on niin kaunis. Suuria 
ja kalliita lahjoja ei osteta. Hilkka-mum
min ahkerat kädet kutovat sukkaparin jos 
toisenkin.

Tapani Rautasuo toteaa tapaamisem
me lopuksi, että vaikka Kuusankoskella 
vierähti yli 30 vuotta, on nyt, vuodesta 
1994 lähtien, viihdytty Ohkolassa tavat
toman hyvin.
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T eem a ilta

ASUKKAILLE
Teksti: Arja Alanko, 
kuva: Ulla Hakanen

Martan
v in kit

Tarkista talvikauden turvavälineiden kunto! 
Hohtaahan heijastin ja palovaroitin piippaa?

Hyökännummen 
asukasyhdistys ry. 
järjestää teemallisen 
asukasilla*! torstaina 11.12. 
klo 18.30 alkaen. Paikkana 
Hyökännummen koulun 
ruokasali.

Ilta alkaa yhdistyksen sääntömääräisellä 
syyskokouksella kello 18, jossa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Ilta jatkuu 
noin klo 18.30 teemalla VIIHTYISÄ ASUIN
ALUEEMME!

Edellä mainitusta teemasta alustaa 
asukasyhdistyksen puheenjohtaja A n t
ton Hägglund, Mäntsälän kunnan ter
veysvalvonnan johtaja Jaan a  Jä rven - 
o ja  sekä ympäristösihteeri K a ta riin a  
Seren ius. Mahdollisesti myös muita vir- 
kahenkilöitä.

Mielenkiintoinen ilta odotettavissa! 
Asuinviihtyvyys on lähtökohtaisesti jokai
sen oma näkemys ja niiden näkemyksien 
toiveissa haluaisi asuinympäristöään ke
hittää. On ymmärrettävää, että aina ei 
yhteistä näkemystä synny asuinviihtyisyy- 
den tekijöistä väestön asuessa vieretysten 
taajama-asutuksessa. Ajan saatossa on 
viihtyisyystekijöitä kartoitettu ja viime ai
koina ovat erityisesti puhuttaneet olemat
tomat puistoalueet, tiealueiden tulviminen 
asuinalueiden pihoihin ja perustuksiin, 
nuorison toimipaikkojen puuttuminen sekä 
koiranystävien kanssa käyty keskustelu. 
Eräin osin asuinaluetta on koirien ääne
käs käyttäytyminen herättänyt kysymyk
siä!

Asukasillan tarkoitus on pohtia rakenta
vassa yhteishengessä muun muassa edel
lä esitettyjä asuinviihtyvyyden tekijöitä ja 
pyrkiä yhdessä ratkaisemaan mahdolliset 
ongelmatilanteet kuntamme asiantuntijoi
den kanssa.
TERVETULOA!
Osallistu ja vaikuta! Kahvitarjoilu! 
Tiedustelut pj. Antton Hägglund p. 040 
526 6462
Varapaikkana Hyökännummen kerhotalo, 
Tasalantie 2.

M artan
KEITTOKIRJASTA

H ir v is u ik a l e p a n n u

400 g hirven uiko- tai sisäpaistia tai lapaa 
100-150 g siankylkeä 
2-3 sipulia 
suolaa
mustapippuria 
5-6 katajanmarjaa 
2 valkosipulinkynttä
2 dl esikäsiteltyjä, kypsennettyjä metsä- 
sieniä
tilkka vettä tai olutta 
2 dl lihalientä 
1 rkl tomaattipyreetä 
persiljaa
1. Leikkaa hirvenliha ja siankylki suika
leiksi. Hienonna kuoritut sipulit. Ruskista 
kuumassa padassa ensin siankylkisuika- 
leet, lisää joukkoon hirvisuikaleet. Lisää 
pataan sipulit. Mausta suolalla ja pippu
rilla. Lisää joukkoon murskatut katajan
marjat, hienonnetut valkosipulinkynnet ja 
paloitellut sienet sekä tilkka vettä tai olut
ta. Anna hautua kannen alla reilu puoli 
tuntia, sekoita välillä.
2. Lisää tomaattipyree ja lihaliemi. Hau
duta vielä hetki. Tarkista maku. Ripottele 
pinnalle persiljasilppua. Tarjoa keitettyjen 
perunoiden tai perunamuusin ja viinimar- 
jahyytelön kera.
(maidoton, munaton, gluteeniton)

J oulun o d o t u s t a

Marttojen perinnetietokeskuksessa Mikke
lin Kenkäverossa on esillä marttatuvan 
1950-luvun joulu himmeleineen ja kuu
sineen sekä kokoelma jouluseimipatsaita 
ja seimikokonaisuuksia.

Myös suomalaisissa kodeissa on al
kanut yleistyä jouluseimi - perinteinen 
katolilainen joulukoriste.

Perinteinen jouluseimi muotoutuu jo
ka vuosi eri tavalla. Seimikylässä tehdään 
arkiaskareita, kunnes kolmisen päivää 
ennen joulua Maria ja Josef lähtevät Bet
lehemiin. Vasta jouluyönä seimeen ase
tetaan Jeesus-vauva. Sitten kuvaan as
tuvat paimenet ja loppiaisena Itämaan 
tietäjät. Nyt Kenkäverossa nähdään myös 
valtansa puolesta pelkäävä Herodes ja 
sotilaat, jotka tappavat alle kaksivuotiaat 
poikalapset.

Ensimmäisenä jouluseimiasetelmana 
pidetään italialaisen munkin Franciscus 
A ssis ila isen  vuonna 1223 maalaistalon 
talliin rakentamaa seimeä, jossa eläimet 
olivat eläviä maatalon eläimiä. Syntyneen 
tradition mukaan jouluseimi kuvaa jou
lunajan ja erityisesti jouluyön tapahtumia 
Israelissa, mutta seimipatsaat ovat kes
kiaikaisiin asuihin pukeutuneita keskieu
rooppalaisia ihmisiä -  Itämaan tietäjiä 
lukuun ottamatta.
Lähde: Marttojen perinnetietokeskus
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Teksti: Elina Vuori

Hyasintin raikas tuoksu, hehkuvan joulu- 
tähden loiste, ylvään ritarinkukan kukinta 
-  joulun tärkeitä tunnelman tuojia ovat 
moninaiset joulukukat. Pienellä huolehti
misella ne ilahduttavat pitkään, pikkujou
lusta loppiaiseen, jotkut jopa kevään kor
valle asti.

Joulun kukat voi karkeasti jakaa kah
teen porukkaan: niihin, jotka pitävät vii
leästä ja toisiin, jotka kammoavat sitä. Va
losta, siitäkin, mikä keskitalvella ikkunasta 
tihkuu, pitävät sen sijaan kaikki. Kasvu- 
lamppu siis hyödyttää joulukukkiakin.

K a r a is t u n e e t  v a ik k a  k u is t il l e
Kylmäverisiin kuuluvat yleensä sipulikukat, 
kuten hyasintti, tulppaani, tasetti ja kie
lo, mutta myös arvokas jouluruusu ja 
muut ikivihreät, kuten atsalea, skimmia 
ja sypressi. Näitä voi pitää vaikka kylmäl
lä kuistilla, kunhan vahtii, ettei mittari pai
nu nollan alapuolelle.

Näiden karaistuneiden kukkijoiden 
elinikää voi pidentää huomattavasti siir
tämällä ne edes yöksi viileään paikkaan. 
Lämmin huoneilma päivin öin lyhentää ku
koistusta selvästi. Suitsutuksesta sen si
jaan pitävät esimeriksi atsalea ja sypressi.

Väite, ettei sipulikukkia tarvitsisi kas
tella, on pötyä. Ne kukkivat kuiviltaankin 
hetken, mutta vasta kohtuullinen kastelu 
saa ne kunnon kukoistukseen.

Monet ikivihreät kasvit ovat oikeita 
juoppoja, varsinkin lämpimässä huoneil
massa. Atsaleaa eikä sypressiä saa pääs
tää kuivahtamaan, jos niiden seurasta 
mielii nauttia pitkään. Tilanne kannattaa

tarkistaa päivittäin. Liika on tietysti liikaa, 
multa ei saa muuttua suomaaksi eikä vesi 
saa seisoa aluslautasella tai suojaruu- 
kussa.

Myös useimmat leikkokukat kukoista
vat pidempään saadessaan hiukan viilen- 
nystä edes öisin. Leikkokukkavirkistettä 
kannattaa myös käyttää. Jos sitä ei ole, 
vesi on hyvä vaihtaa joka päivä. Uusien 
imupintojen veistäminen terävällä veitsellä 
voi saada nuupahtaneen kukan taas pys
tyyn.

H e r k k ik s il l e  h e l l ä ä  h o iv a a
Lämpimän ystäviä ovat esimerkiksi joulu- 
tähti, orkideat sekä monet viherkasvin 
tapaiset, kuten timanttiananas ja flamin- 
gonkukka. Joulutähden saattaa saada 
nuupahtamamaan jo sillä, että sen nope
asti kiikuttaa ilman käärettä kaupasta 
autoon, vaikkei olisi edes pakkasta. Myös 
veto vaikka tuuletusikkunasta on joulu- 
tähdelle kauhistus.

Kun tuot joulukukkapaketin kylmästä 
sisälle, älä avaa sitä heti. Anna paketin 
lämmetä ensin huoneilmassa, jotta no
pea lämpötilaero ei rasittaisi kasvia tur
haan.

Näitä joulun herkkiä kaunottaria kan
nattaa myös kastella varovasti. Runsas 
vesi on haitallista, mutta rutikuivaksikaan 
kasvualustaa ei saa päästää.

Istutuksia, joissa on esimerkiksi joulu- 
tähteä ja hyasinttia, on hoidettava her
kimmän, eli joulutähden ehdoilla.

Istutusten kastelussa saa olla tarkka
na. Niissä ei monesti oli reikää, josta lii

ka vesi pääsisi pois. Silti korin tai astian 
alle kannattaa laittaa lautanen, sillä vesi- 
vahinkovaara on todellinen.

H u o letto m a t  s u u r p iir t e is e s t i
Tulilatva, ritarinkukka ja syklaami ovat 
kestäviä, ne eivät ota helposti nokkiinsa 
kylmästäkään, viileässä niiden kehitys vain 
hidastuu. Ne viihtyvät kyllä hyvin ihan ta
vallisessa asuinhuoneessakin. Nämä ei
vät tarvitse välttämättä edes valoa, jos 
pelkän joulun kukinnan ihailu riittää.

Vettäkään nämä huolettoman kasvit 
eivät paljon tarvitse, kunhan silloin täl
löin muistaa vähän ruiskaista. Annansilmä 
kuuluu tähän porukkaan, mutta kovin 
viileästä se ei pidä.

K un  a ik a a  k u lu u
Kukat ja hedelmät eivät oikein sovi lähek
käin. Esimerkiksi omenoista ja banaa
neista haihtuu etyleenikaasua, joka van
hentaa kukat nopeasti. Varsinkin joulu- 
tähti ja leikkokukat ovat erityisen herkkiä 
etyleenille.

Lannoittamaan joulukukkia ei tarvitse 
ryhtyä, ellei aio säästää niitä viherkas
veiksi tai peräti uudelleenkukitukseen. 
Ravinteiden annon voi silloin aloittaa hel
mikuussa, kun valoa alkaa olla tarpeeksi 
kasvamiseen.

Ja kun kukinta sitten lopulta hyytyy 
sitkeimmänkin kasvin kohdalla, voi kas
vin panna kompostiinkin hyvillä mielin. 
Kaupasta löytyy uusia ihanuuksia, jotka 
tuovat jo kevättuulahduksen: esikoita, 
tulppaaneja, sineraarioita...
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Teksti ja  kuvat: Tapio Halla

S eu rat  es itt ä yt yv ä t '

Ohkolan nuorisoseura perustettiin 1899 
ja se on nykyisin Uudenmaan suurin nuo
risoseura. 500-jäsenisen seuran toimin
ta on vilkasta ja kesäkautta värittää eri
tyisesti näytelmätoiminta kuuluisassa Öl
jymäen kesäteatterissa, jossa on näytel
ty yli viisikymmentä vuotta.

Seuran toiminnasta vastaavat tiimit 
joita ovat sirkustiimi, talotiimi, ravintola- 
tiimi ja järjestyksenvalvontatiimi. Kyläläi
sille tärkeä tiimi on myös kylälehtitoimi- 
kunta, joka vastaa Ohkolan Kyläsanomien 
ilmestymisestä, suunnittelusta ja kehittä
misestä. Lehden toimituskuntaan kuuluu 
yksitoista kylässä toimivaa yhdistystä tai 
yhteenliittymää. Kyläsanomat ilmestyy 
viisi kertaa vuodessa mustavalkoisena 
painoksena.

T a l o l l a  t a p a h t u u
Mäntsälässä oleva Ohkolan seuratalo 
on ympäristössään suosittu juh la
paikka. Kesäkauden viikonloput ovat 
lähes kaikki varattuja häihin, synty
mäpäiviin ja muihin juhliin. Vuok
raustoiminta on seurassa katsottul 
välttämättömäksi, koska suuren ta
lon ylläpito nielee paljon varoja. Jat
kuva remontointi ylläpidon ohella on 
myös välttämätöntä. Työt tehdään tal
koilla ja ainakin toistaiseksi väkeä on 
riittänyt. Talkootoiminnan hiipuminen c 
monin paikoin ongelma, koska ihmisten 
aikaa vie entistä enemmän työelämä, las
ten moninaiset harrastukset ja muu ajan
viete.

Syys- ja talvikautena taloa kansoitta
vat useat kurssit ja muut tapahtumat. 
Tällä hetkellä talossa pyörii Jaana Ny
käsen vetämät lasten ja aikuisten taide- 
ja akvarellikurssit torstai-iltaisin ja tors
tain aamupäivinä kokoontuu perhekerho. 
Tämän lisäksi sirkuskoulu harjoittelee 
talolla. Talossa toimivalla diakoniapiirillä 
on myös omat tapahtumansa.

Ö ljy m ä en  k e s ä t e a t t e r i t o im ii
Näytelmätoimintaa on seurassa ollut jo 
alkuvuosista lähtien. Seuratalolla järjes
tetyissä iltamissa, kesäjuhlilla ja vuosi
juhlilla oli ohjelmassa usein näytelmä tai 
kuvaelma.

Öljymäellä on näytelty jo yli viisikym
mentä vuotta. Ensimmäinen Öljymäellä 
näytelty näytelmä oli Teuvo Pakkalan 
Tukkijoella, jonka ohjasi Arvo Ikonen 
vuonna 1957. Siitä lähtien näytelmien kir-

OHKOLASSA
jo on ollut moni- 
reet, komediat, 
tennäytelmät kuin 
se t, vakavam - 
pihenkiset näy
telm ät ovat 
viihdyttäneet 
lukemattomia 
katsojia . T ä 
m änkesäinen 
Markku Hyvö
sen ohjaama Akka 
ralli keräsi paritu
hatta katso

nainen: kaba- 
farssit ja las- 
myös perintei-

Siraus _
s y k k i i  O h k o l a s s a
Sirkus Sirius sykkii Ohkolan nuorisoseu
ran yhtenä toimintamuotona. Toiminta 
alkoi jo vuonna 2000, jolloin perustettiin 
sirkuskoulu Sirkuskola. Nimenmuutos to
teutettiin tänä vuonna.

Organisoitu sirkustoiminta sopii nuo
risoseuran ohjelmaan mainiosti. Toimin
nan tavoitteena ovat nuorisoseuran pe
rinteiset tavoitteet, joiden mukaan lasten 
ja nuorten kasvaminen toiminnan kautta 
vastuullisiksi kansalaisiksi voi tapahtua. 
Taiteellista eli sisällöllistä kehittämistä to
teutetaan ja kehitystä mitataan näytök
sissä ja festivaaleilla. Toimintaa kehite
tään myös verkostoitum alla muiden 
sirkuskoulujen kanssa ja tekemällä yhteis
työtä mm. oppilaitosten kanssa.

Sirkuskoulu kasvattaa myös ohjaajia 
omista oppilaista tulevaisuuden toiminnan 
turvaamiseksi.

K a k s i  s ir k u s t a
Sirkus on jaettu kahteen osaan: pikkusir- 
kukseen, johon osallistuvat 6-10-vuotiaat 
ja nuorisosirkukseen, jossa ovat 11-18- 
vuotiaat ja sitä vanhemmat. Syyslukukausi 
alkaa 1.9. ja päättyy vuoden lopussa. 
Kevätlukukausi alkaa 7.1. ja päättyy 24.5. 
Lukujärjestyksessä on ohjelmaa jokaiselle 
viikonpäivälle ja toiminta tapahtuu seura- 
talon lisäksi Ohkolan ja Hyökännummen 
kouluilla. Harjoitusohjelmassa on mm. 
ilma-akrobatiaa, jongleerausta, 1-pyöräi- 
lyä, trapetsia, tasapainoilua ja festari- 
pyramidin harjoittelua. Sirkuksen toimin- 

T nasta vastaavat Karita Laisi ja  Anu 
Leppävuori. Opettajina toimivat mm. 

" sirkusammattilaiset Heikki Leppävuori 
ja Lionel Lejeune.

N ä y t ö k s e t
Sirkus esiintyy kevätkaudella oikeassa 
sirkusteltassa. Viime kevään näytökset 
olivat toukokuussa Hyökännummen 
koulun pihalle pystytetyssä teltassa ja 

atsojia oli jokaisessa näytöksessä 
sadasta kahteensataan. Näytökset 
ovat myös kevätlukukauden päättä

jäiset.
Sirkus osallistui myös heinäkuussa 

Alavuden Speleille ja Keravan sirkus- 
markkinoille Sirkus Antique-ohjelmallaan, 

jonka aihepiiri oli muinaisesta Egyp
tistä. Näyttämöllä esiintyivät antii

kin hahmot.

M o n ip u o l is t a  to im in t a a
Kuten edellä olevasta näkyy, vaati

vat kaikki toimintamuodot vetäjiltä valta
van työmäärän. Ohkolassa toimijoita on 
riittänyt ja uutta polvea on kasvamassa.

Ta p io  H alla
Ohkolan Nuorisoseuran toiminnasta kir
joittaa Tapio Halla, joka toukokuun puo
lessa välissä aloitti työnsä seuratalolla. 
Halla sanoo, että titteli on toiminnan
ohjaaja, mutta että hän itse asiassa te
kee kaikkia töitä, mitä eteen tulee.

Halla on pitkän linjan nuorisoseura- 
lainen. Hän on Pornaisten Nuorisoseuran 
johtokunnan jäsen. Miehen harrastuksiin 
kuuluvat metsästys ja  metsänhoito. Kak
si komeaa saksanseisojaa kulkee kaverei
na metsästysreissuilla.
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Teksti: Jaakko Ahokas, kuva: Ulla Hakanen

Päiväni

Seuratalon ulkopuolella kasvaneesta komeasta kuusesta on jäljellä 
vain kanto. Kuusen oksia raivaamassa Markus, Antti ja  Satu Mäki.

f
Maanantal-ilta 10.11.08. Tuuli oli voimis
tunut myrskyksi. Sen huomasin jo siitä, 
että voimakas ilmavirta sammutti tuliti
kun yrittäessäni sytyttää uuniin tulta. 
Aavistelin, että kohta Ohkolan VPK hälyte
tään. Tämän tunteen olin kokenut monta 
kertaa aiemminkin.

E n s im m ä in e n  k e ik k a
Kello 21:38:10, tekstiviesti: ..."Vahingon 
torjunta, suuri kuusi rivitalon päällä".... 
Matkalla asemalle mietin hälytystehtävän 
luonnetta. Ketkähän mahtavat päästä tällä 
kerralla mukaan? Kuinkahan suuri kuusi 
mahtaa olla? Selviämmekö siitä käytet
tävissä olevalla kalustollamme? Monen
laiset asiat pyörivät päässä. "KU-S912" 
käyntiin ja varusteet päälle, kovaa kiiret
tä ei ole.

Helpotus oli suuri, kun näin Joken ja 
likan kaartavan palotallin pihaan. Koke
neita konkareita ovat kumpikin, etenkin 
näissä moottorisaha-ja konkelohommissa. 
Matkalla Hyökännummelle kuuntelimme 
vilkasta radioliikennettä. Oletettavasti kaikki 
Keski-Uudenmaan vapaana olevat yksiköt 
olivat liikkeellä.

Perillä totesimme homman helpohkok
si ja pienen sahaamisen jälkeen saimme 
työnnettyä puun turvallisesti maahan.

M a t k a n  v a r r e l l a
"Pyydettiin" hälytyskeskuksesta seuraava 
keikka, joka oli Otonpolun kohdalla mat
kalla Ohkolaan.

Koivu nojasi eristepäällysteisiin säh
kölinjoihin. Tämä oli hieman edellistä 
vaativampi tehtävä, mutta sekin saatiin 
nopeasti hoidettua. Mieleni tekee tässä 
yhteydessä vakuuttaa lukija siitä, että 
tätäkään tehtävää ei hoidettu "onnella", 
vaan taidolla ja kokemuksella.

V a a t iv u u s t a s o  n o u s e e
Seuraava tehtävä olikin jo ennakkotieto
jen mukaan vaativampi. Suuri kuusi oli kaa
tuneena poikittain Ohkolantiellä seuratalon 
pysäkin kohdalla. Helpotus oli suuri huo
matessamme Destian hälyttämän Karin 
ja palkalle osuneen Oton hoitaneen hom
man. Oman kylän poikia kumpikin.

Lakaisimme kuitenkin tien puhtaaksi, 
jotta mahdollisilta lisävahingoilta väl
tyttäisiin.

S a h a  l a u l o i  j ä l l e e n
Seuraava keikka oli ns. "pystykäsikeikka", 
kuten hälytyskeskus sen nimesi. Saimme 
Karilta tiedon, että Eerola-Kortistontiellä 
oli kuusi poikittain tien päällä. Ilmoitim
me statuksemme hälytyskeskukseen ja ei 
kun saha taas laulamaan ja konkelo maa
han.

Uskoimme jo tämän riittäneen meille 
tältä yöltä, sillä radiosta kuulimme mo
nen yksikön lähtevän varikoilleen. Saim
me vielä yhden kelkan "motarin" Itäpuo
lella. Kuusi oli poikittain tiellä ja puhelin
linjoja sikin sokin seassa. Ei kovin vaati
va homma tämäkään, mutta linjoja pää
timme kuitenkin varoa.

Puu raivattiin pois tieltä ja katkenneet 
linjat tien sivuun. Ehjän linjan päätimme 
ripustaa väliaikaisesti puihin, jottei aamui
sille kulkijoille aiheutuisi tarpeetonta vaa
raa.

T a k a is in  a s e m a l l e
Vuorokausi oli vaihtunut ja lopulta saim
me luvan lähteä asemalle. Huoltohommat 
päätettiin sahojen tankkauksia lukuun ot
tamatta jättää seuraavaan päivään.

Ilkka kertoi päivän olleen kiireinen ja 
lähtevänsä kotiin päivän ensimmäiselle

lämpimälle aterialle. Jäimme Joken kans
sa vielä hetkeksi juttelemaan niitä näitä. 
Tästä keikan jälkeisestä rupattelusta on 
jotenkin tullut tapa purkaa mahdolliset 
hälytystehtävässä koetut asiat, hyvät ja 
huonot.

Puoli kahden jälkeen menin nukku
maan, herätäkseni taas reilun neljän tun
nin yöunien jälkeen leipätyötäni varten.

M i e t t e i t ä
En edes muista monesko vastaava keik
ka tämä minulle oli, mutta ei ehkä sieltä 
pahimmasta päästä. Lehdestä luin, että 
myrskyn aiheuttamia hälytyksiä oli kuiten
kin ollut alueellamme jopa sadoittain.

Koin suurta mielihyvää siitä, että kuu
lun organisaatioon, joka kykenee osaltaan 
huolehtimaan siitä, että tämänlaisten va
hinkojen aiheuttamat haitat saadaan mini
moitua. Erityisen ylpeä olen siitä, että 
vaikka emme ehkä palokuntana kuulukaan 
siihen terävimpään eliittiin, niin lähes poik
keuksetta kykenemme hoitamaan nämä 
puukelkat ammattimaisesti ja vieläpä 
"kilpailukykyiseen hintaan" (ilman henki
lökohtaisia korvauksia).

Ainoa huolemme Ohkolan VPK:ssa on 
se, että äijiä on tällä hetkellä aivan liian 
vähän, jotta kykenisimme olemaan jat
kuvasti 24h/7, 10 minuutin lähtövalmiu
dessa.

K iin n o s t a a k o  u u s i h a r r a s t u s

Jos olet kiinnostunut VPK:sta harrastuksena ja tunnet olevasi tehtävään 
soveltuva, niin ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

ohkolanvpk@msoynet.com tai 
Jaakko Ahokas, 0400 438 531, Juha Halme 0400 710 353.
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Teksti ja  kuvat: Piia Jokela

JOULU-
MYYJÄISET

Iloisia
piparimuoreja.

23. marraskuuta pidettiin jo 
perinteeksi muodostuneet 
joulumyyjäiset Hyökännum- 
men koululla.

Luokat olivat taas kerran tehneet aivan 
upeita myyntituotteita! On aina yhtä hie
noa huomata, kuinka innoissaan lapset 
ovat myyjäisistä päästessään myymään 
itse tehtyjä tuotteita.

Tänä vuonna mukana oli myös viisi 
"koulun ulkopuolista" myyjää. Kaikki mah
tuivat hyvin liikuntasaliin ja vanhempain- 
toimikunnan pitämän puffetin makoisista 
tuotteista sai nauttia rauhassa koulun 
ruokasalin puolella. Tällä kertaa taisimme 
tehdä ennätyksen arpojen myynnissä. 
Voittopöytä oli tyhjä jo reilun puolen tun
nin jälkeen!

Kiitos kaikille myyjäisiin osallistuneille!

K e v ä t  jo  s u u n n it e l m is s a
Kevään ohjelmaa olemme jo jonkin ver
ran suunnitelleet ja toiveissa olisikin saa
da vihdoin kunnon talvi, jotta voimme 
parin vuoden tauon jälkeen järjestää 
Hyökkishulinat. Kevään ohjelmasta enem
män seuraavissa lehdissä.

Hyökännummen vanhempaintoimi- 
kunta toivottaa kaikille Ohkolan Kylä- 
sanomien lukijoille rauhallista joulunaikaa 
ja onnea kohta koittavalle uudelle vuo
delle 2009!

Sekä yleisöllä että myyjillä oli mukava päivä.
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Teksti ja  kuva: Ulla Hakanen

Kun lauantaina 15. marraskuuta kellon 
viisarit näyttivät 10 aamulla, pelmahti 
seuratalon suuri sali täyteen kyläläisiä.

Ohkolan Nuorisoseuran Perhekerhon 
ensimmäinen voimainkoltos oli lasten
tarvikkeiden kirppis. Hankkeen vetäjinä 
toimivat syyskuussa Perhekerhon perus
taneet Essi Malmberg ja Ta ija  Eerola. 
Kumpikin arveli, että näin suuri menes
tys kannustaa tekemään tapahtumasta 
perinteen. Essi jopa mietti tavallisenkin 
kirpputoritapahtuman mahdollisuutta.

Ostajan kannalta lastentarvikekirppis 
oli toiveiden täyttymys. Hyvää tavaraa ai
toon kirppishlntaan. Meikämummokin in
toutui ostamaan lapsenlapsille kassi- 
kaupalla vaatteita, kenkiä, kirjoja ja lelu
ja. Toivottavasti Perhekerho todella te
kee tapahtumasta tradition.

Heta Savolainen osasi 
laskea vaihtorahat aivan 
oikein.

Essi Malmberg (kuvassa) 
ja  Talja Eerola toteuttivat 
Perhekerhon ensimmäisen 
lastentarvikekirppiksen.

P erh ekerh o n  kirppis
OU MENESTYS
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Teksti: Anne Latostenmaa, kuvat: Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen

K oululaiset syysretkellä
Ohjelmassa oli luontopolku ja mak
karanpaistoa nuotiolla. Polulle läh
dettiin pareittain kummioppilaiden 
kanssa.

Reitillä oli 12 erilaista tehtävä- 
pistettä. Oppilaiden tuli tunnistaa 
metsän eläimiä, laskea puun ikää 
ja arvata kiven painoa. Onnek
kaimmat löysivät olkisäkistä puo
len minuutin aikana makeisia ja 
saivat suunsa makeaksi. Ratkottiin 
pulmia, arvattiin makaronien mää
rää, tunnistettiin viljoja ja tutus
tuttiin jokamiehenoikeuksiin met
sässä. Luontoa piti tarkkailla ja tar
kemmat havaitsivatkin matkalla 
karhun ja pöllön.

Polun jälkeen oli mahdollisuus 
tutustua lampaisiin ja kaneihin 
makkaranpaiston lomassa. Ennen 
kotimatkaa nautittiin vielä mehut 
ja pullat.

Luontopolun kävi kiertämässä 
myös Ohkolan koulun 3. ja 4. luok
ka.

Torstaina 9. lokakuuta 
Ohkolan koulun 6. ja 2. 
luokka tekivät syysretken 
Latostenm aan tila lle  
Tammipääntielle.

Teksti: Essi Iivanainen, kuva: Elisa Lindgren

Hyökäpartio ERÄ2008 leir illä

Hyökäpartio vietti 3-5. lokakuuta 2008 hie
man erikoisen viikonlopun.

Viikonlopun tapahtumat sijoittuivat 
Hartolan metsämaisemiin. Viikonlopusta 
erikoisen teki retkiseuramme: näkövam
maisia perheineen, avustajineen ja opas- 
koirineen. Vaikka kaikki aluksi vähän vie
rastivat ajatusta, sujui retki loppujen lo
puksi hyvin ja ongelmilta vältyttiin.

Kaiken kaikkiaan leiri oli hyvin opetta
vainen ja avartava, ja kaikki muistivat 
varmasti myös savusaunan lämmittämi
sen, ensiavun opettamisen, savijälkien 
tunnistamisen ja tikkupullan paistamisen 
lomassa leirin (ja partiolaisten) perusaat- 
teen: rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

12



Paluumatkalla laskimme yhteetkkaikkien liikunta
tunnit ja niitä kertyi yli 200 h. Palautteina retkeläisiltä 
kuului toiveena, että tällaisia päiviä Sc*i olla lisää!

Marraskuun toisena lauantaina1 
lähti täysi bussillinen väkeä 
liikkumaan ja urheilemaan 
päiväksi Vierumäen urheiluopistolle. Lisäksi 
yksi perhe kulki omin kulkuneuvoin. Ohko
lan Okan järjestämällä retkellä nuorin osal
listuja oli iältään 5 kk ja vanhimman ikää 
ei kysytty, kaikkiaan 55 henkilöä.

Mukava oli nähdä, kuinka monet olivat 
lähteneet yhdessä koko perheen voimin 
liikkumaan ja ulkoilemaan.

Perillä oli mahdollista harrastaa hyvin 
erilaista liikuntaa. Osa valitsi suunnistuk
sen ja ulkoilun etsien lähialueen kiintorastit. 
Lastenvaunujen työntäjät tutustuivat lähi
alueen ulkoilureitteihin. Sisällä urheiluhallis
sa oli mahdollista pelata sulkapalloa ja hetki 
myös sählyä. Valmiista Vierumäen puoles
ta järjestetystä ohjelmasta sai valita mm. 
lasten temppuradan, aikuisten jumppaa ja 
lasten nuijasählyä. Vauhdikkaan päivän lo
puksi oli mahdollisuus mennä vielä uimaan.

Luistinradalla
TAVATAANS

Teksti: Eija Hynninen, 
kuva: Ulla Hakanen

Ensimmäinen lumimyräkkä antoi hetkes
sä uskoa siihen, että talvi tullee vielä ilok
semme.

Perinteiseen tapaan Ohkolan Okan 
talkoorinki kootaan hoitamaan Ohkolan 
koulun luistinrataa.

Vastuuviikkoja jaetaan parhaillaan 
tammi-helmikuulle, joka on todennäköi
sin aika kunnon pakkastalvelle. Vastuun
kantajat jakavat sitten valvontavuoroja 
kyläläisille. Pyrimme kokoamaan myös 
jäädytysringin. Jäädytys on ollut viime 
vuosina melko pienen porukan vastuulla.

Mäntsälän kunta korvaa tehdyn tal
kootyön Okalle. Toki jäälaipat ja kolat ovat 
kaikkien käytössä. Luistinradan käyttäjät 
usein mukavasti auttavatkin valvojaa.

Tällä järjestelyllä on jo usean vuoden 
ajan päästy siihen, että luistinrata on aina 
luistelukunnossa, kun vaan sää sallii.

Koululaiset ovat päässeet luistelemaan 
liikuntatunneilla ja vapaa-ajan luistelua ja 
pelailua on mahdollisuus harrastaa omalla 
kylällä.

Valvonta-aikaan myös parakki pide
tään avoinna arkisin klo 17-20.30, lauan
taisin klo 12-18 ja sunnuntaisin 12-20.30.

Kun mahdollisimman moni osallistuu 
jäätalkoisiin, niin työ ei kuormita ketään 
kohtuuttomasti.

Jos tunnet paloa jäätalkoisiin, niin soita 
050 593 9683/Eija Hynninen tai 0400 514 
795/Jyrki Aronen.

H iih t o l a t u a  m o o t t o r ik e lk a lla
Hiihtolatujen teko Ohkolassa on myös 
urheiluseura Okan hommia. Kun lunta on 
riittävästi, palotallilla varastoituna oleva 
moottorikelkka starttaa Paavo Mörkin 
ohjastamana.
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SEURAAVAAN, HELMIKUUSSA ILMESTYVÄÄN LEHTEEN, 
TULEE AINEISTO TOIMITTAA 15.1.2009 MENNESSÄ.

ohkolansanomat@gmail.com
Päätoimittaja: Ulla Hakanen, p. 0400 824 432 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965, Kati Särkelä p. kts. alla 
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Painosmäärä: 1400

Jakelu: Yhdistysaktiivit - yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi: Sirpa Matero p. 040 314 5008 (työ) 
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010 
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234 
Keravanjärventie: Sirkku Vainio p. 040 772 1134 
Keravanjärven seutu: Maija Vidqvist p. 040 503 1258 
Kannisto ja Vanha Pirjola: Helena Partanen 0500 460 779 
Kortistonkulma ja Kivistönkulma: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Jaffa-kioskilta, Kellokosken 
Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan 
Kyläsanomat 10 eur / vuosikerta.

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tanja Lundsten Ohkolan Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPKista

PÖH. +358 400 845 734
pentti.johanssoh@dlc.fi

KÖVAKÖLMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPIRJOLANT1E 52  

F IN -O T 5 3 0  OHKOLA

Le! y ka uppo vailla vertaa!
Meiltä mm. Hello Kitty, Barbapapa ja Myyrä-tuotteetS

Kauppakaari 6, Kerava, (09) 242 3967

Lefupuu
w w w .le lupuu.fi

I_E.<?nIa
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 
email: anneli.eerola@leona.fi

T  u e m m e  
O h k o l a n  
K y l ä s a n o m i a !

Etua elämään. OP-Pohjolasta. Keski-Uudenmaan OP

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsaia@kiinteistomaailma.fi 
www.iciiimteistomaailma.fi

VERITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038 , 
email: kari.peussa@msovnet.com 

PYYDÄ TARJOUS

TALO- JA tTUWlLAIiYYilTi
K aste lli-kaupp ias  
Tapio  Rantanen  

puh. 040 767 2942 
tap io.rantanen@ kastelli.fi ^

KASTELLI
J Ä R K E V IN  T A P A  T E H D Ä  K O T I

; . .  ....

im i

\ 'OfQapaJ ye/„
Sisko Mulan 

p. 040 589 5240 
sisko.mulari@luukku.com 

www.jubilant.fi

MEERI PITOPALVELU
( 0 1 9 )  6 8 8  3 1 1 4  
0 4 0 0  9 0 3  2 87  
Puuste l l i n t i e  10 
0 4 6 6 0  N U M M I N E N

Rosenqvistin MonitoimipaCveCu J4/y
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

T A R V I T S E E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

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

A & T La la io
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto 
0400 678 749 / T im o 
0400 997 559 / Marko

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

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

Tarvitsetko

Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille. 

PS-Bussi oy
Puh. |09j 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PIENTALON RAKENNUS LÄHIN
- OK-talon sisä- ja  ulkotyöt 

- vedeneristykset 
- laatoitukset 
- saneeraus

040 512 5001

Järvanpään ^Tsooo

LUmi» OY
Alhotie 14 Keskuskatu 12
04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7560 puh 020 743 7567
ark. 8-17, la 10-14 ark 9-17, la suljettu

w w w .jarven p aan Iu kko .fi

Koski kello Oy
04500 kellokoski

puh. (09) 284 570
%e[(o- ja  (uCta-aCan se (ci [a hja tav aro ide n eri(pis(ii(e  

Luotamme (aatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

S I N I T U U L I - r y h m i s
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
www.sinituuliryhmis.com

sinituuli@sinituuliryhmis. com

L ä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 13, Mäntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselinten sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erilaisiin ihottumiin

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
Mannilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe klo 8.00 -16.00
Puh.tunti ma - pe klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Hyvän Olon palveluja

-Method Putkisto 
-Method Putkisto Pilates 
-Aloe vera jälleenmyynti 
-Klassinen hieronta 
-Urheiluhieronta

www.minjatuominen.fi 
Lisätiedot: Minja Tuominen p. 0400 818 368

Tuhansia Meoita...

Järvenpään
KUKKATALO

Alhotie 6, 04430 Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

K e l l o k o s k e n  K u k k a

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

Myös lahjatavaraa ja sidonta

--Æ  ■ rv t

- m

| f " '
ipalvelut

T:m i Mira Tuila
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946
(ajanvaraus klo 18.30 jälkeen)

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

■ SKY-Kosmetologi ■ parturi-kampaaja
■ maskeeraaja ■> LCN-kynsimuotoilija

puh. 044 297 7012  
www.spoilm e.fi

:
Hermoratahierontaa
Reikihoitoa
Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
0 4 0 - 7 3 0 4 5 '0 3

Pihlajatie 2., 04-480 Haarajoki www.lepotila.net

0 W -

M Satu ja Hanna
040 531 6681

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

M ftTUflt.KM PM M O

Hill
Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18 
Pe 10-19 
La 8-14
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