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jakelu Ohkolan ja Hyökännummen taloudet,



P ä ä k ir j o it u s

R A T I R IT I [IÄLLÄ -  
T U L I TALVIH ALLA

Nyt on pakkasta  19 aste tta  ja  
navakka tuuli. Hyökännummen luis
tinradalle on juuri syttynyt valot. Kyl
myydestä huolimatta näen useam
man luistelijan viilettävän jää llä . 
Pukukopin ovi käy ja välillä lämmi- 
tellään.

Vihdoinkin olemme saaneet oikean 
talven ja paukkuvat pakkaset.

Pidämme kylän omat iähiliikunta- 
paikat talkoovoimin kunnossa. On 
mukavaa mennä luistelemaan ja vä
lillä käydä lämmittelemässä. Sa
moin on mukavaa hiihtää valaistulla 
ladulla Seuratalon maastossa tai 
valoisaan aikaan kansanhiihtolatua 

Ohkola - Hyökännummi väliä. Eikä pidä unohtaa pulkkailua tai potkuttelun mah
dollisuutta, sitä on nyt tarjolla meille kaikille.

Kannustakin kaikkia kyläläisiä talven riemuihin. Nyt kaikki nauttimaan kau
niista luonnosta ja talviulkoilusta.

Mimmi Tervonen, Ohkolan Okan pj.

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241 
Taitto: Mari Mäki-Kahma-Lahti
Toimituskunta: Pauliina Paakkinen-Virtanen, Eija Hynninen, 
Tuomas Koivuniemi.
Kannen kuva: Saija Sitolahti
Lehden ilmoitusmyynti: Eija Hynninen, p. 050 593 9683 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy 
Painosmäärä: 1400

L e h t i ilm e s t y y  n eljä  kerta a  vu o d essa . 
I lm estym ispäivät 15 .5 ., 15.9. ja  15.11.2010. 

A in e is t o p ä iv ä  ed e ll is e n  kuukauden  23. PÄIVÄ.

ohkolansanomat@gmail.com

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: Eija Hynninen p. 050 593 9683

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kilakka-kioskilta, Jaffa-kioskilta, 
Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 eur/vuosikerta.

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä, 
Pauliina Paakkinen-Virtanen Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnasta,
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnasta, 
Taija Eerola Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Seija-Liisa Peltoranta / Saija Sitolahti Ohkolan Kylä
toimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tuomas Koivuniemi Ohkolan Nuorisoseurasta,
Eija Hynninen Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta
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Nuorten illa t  s ta r t it  tv  at
HYÖKÄNMyMMELLA

Teksti ja  kuva: Kirsi Lindgren_________________________________________________________________________________________

Joukko vanhempia päätti nuorteniltojen aloittamisesta 
Hyökännummeiia.

Iso joukko vanhempia päätti aloittaa nuor
ten iltatoiminnan Hyökännummen kerho- 
talolla nuoriso-ohjaajien Jenninä Kor- 
kiamäen ja Karoliina Sipilän kannusta
mina.

Jemma ja Karoliina pistivät aikuiset 
ammattitaitoisesti pohtimaan nuorten
iltojen syvintä olemusta. Mitä nuorten
illat ovat? Kenelle ne on suunnattu? Mil
loin ja kuka niitä järjestää? Mitkä ovat 
niiden tavoitteet, arvot ja periaattet? Entä 
mitä vastuuhenkilöiltä ja nuorilta itsel
tään odotetaan?

Pari tuntia vierähti nopeasti ja loppu
tuloksena oli, että nuortenillat Hyökän
nummen kerhotalolla aloitetaan maalis
kuussa.

Ensimmäisessä nuortenillassa osal
listujat voivat itse pohtia iltojen sisältöä, 
mutta tarkoituksena olisi järjestää pientä 
maksua vastaan iltapalaa, hankkia pe
lejä, soittaa musiikkia ja viettää muka
vaa aikaa.

Nuorteniltoja varten otetaan lahjoituk
sena vastaan pelejä ja muuta tarpeellis
ta sekä iltapalan valmistamiseen sopivia 
tarvikkeita. Tähän mennessä on saatu 
jo teetä, pelikortteja sekä korona -peli.

Torstaina 11.3. klo 18 Hyökännum
men koululla nuoriso-ohjaajat evästävät 
vastuuhenkilöitä käytännön asioissa, joi
ta ovat muun muassa säännöt ja tilojen

TERVOSET
Lehtitoimikunta on linjannut Ohkolan Kylä- 
sanomien tekemisen sisäistä työnjakoa.

Päätoimittajana jatkaa Raija Hannula. 
Toimituskunnassa ovat Eija Hynninen, 
Payliina Paakkinen-V irtanen ja  
Tuomas Koivuniemi. Taittajana toimii 
Mari Mäki-Kahma-Lahti.

Tämän lisäksi alueen yhdistyksillä on 
omat yhteyshenkilönsä. Heidän toivotaan 
edelleen ilmoittavan oman yhdistyksen
sä tapahtumista lehden aikataulujen puit-

käyttöön liittyvät asiat. Tule kuuntelemaan 
ja osallistumaan!

Ensimmäinen nuortenilta pidetään per
jantaina 12.3. klo 18-20.30 (katso myös 
sivu 4).

Kaikkia asiasta kiinnostuneita yli 18 
vuotiaita kutsutaan mukaan vapaaehtois
työhön nuorten hyväksi. Iltojen vastuu
henkilöksi voi ilmoittautua Teija Vainiolle 
(040 535 2902), Jenny Sorjoselle  
(0400 561 847) tai Kirsi Lindgrenille 
(040 524 8862).

teissä, toimittavan lehteen materiaalia ja 
kannustamaan kyläläisiä kirjoittamaan.

Lehden aineistopäivlstä tulee pitää 
kiinni, jotta materiaali saadaan ajoissa 
taittoon, josta taas puolestaan aikatau
lujen puitteissa painoon. Vuoden kiertoa 
voi täten ennakoida ja hyvissä ajoin suun
nitella erilaisten tapahtumien mainoksia 
ja muita ajankohtaisia tiedotteita.

Ohkolan Kyläsanom at on saanut 
mainostajiltaan ja lukijoiltaan paljon po-

Tarvikelahjoituksia voi toimittaa en
simmäiseen nuorteniltaan tai ottaa yh
teyttä nuortenilloista vastaaviin henkilöi
hin eli Teijaan tai Jennyyn.

Lisäksi nuorteniltoja voi tukea talou
dellisesti laittamalla Hyökännummen 
asukasyhdistyksen tilille lahjoituksen. 
Hyökännummen asukasyhdistys ry. 
Keski-Uudenm aan Osuuspankki 
509230-28761, VIITE 2008.

Tällä viitteellä varat ohjataan nuor
teniltoihin.

sltiivista palautetta ja kannustusta ja t
kamaan lehden toimintaa. Lehtitoimi
kunta haluaa myös puolestaan kiittää 
kaikkia tähän mennessä lehden tekoon 
osallistuneita ja rohkaista kaikkia uusia 
kirjoittajia tarttumaan kynään rohkein 
mielin. Kylälehden tekoon voi osallistua 
kuka vaan ikään tai kokemukseen kat
somatta.

Juttuja ja postia kylälehden toimituk
seen voi lähettää osoitteeseen: ohko- 
lansanomat@gmail.com

Kyläsanomien seuraavat vuoden 2010 
ilm estym ispäivät ovat: 15 .5 ., 15 .9 ., 
15.11. Aineistopäivä on aina edellisen 
kuukauden 23.päivä.

K y l ä l e h t it o im ik u n n a n

3

mailto:ohko-lansanomat@gmail.com
mailto:ohko-lansanomat@gmail.com


T a p a h t u m a k a l e n t e r i

O hkolan diakonia“ ja
LÄHEWSTOIMIICyNTA

Eläkeläisten Virkistyspäivät 
ke 17.3. ja ke 21.4.
klo 12-15 Ohkolan Nuorisoseuratalolla, 
Ohkolantie 555.
Ruoka ja kahvi 6 eur. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen (019) 688 9240. 
IPuuroaamiaiset
ke 3.3. ja ke 7.4. klo 9.30 Hyökännum- 
men kerhotalo, Tasalantie 2. 
Virsilauluilta
to 25.3. klo 18.30 Eeva ja Leo Patrosella, 
Aaretinpolku IA  2.
Kinkerit
to 4.3 klo 19 Saija ja Mauri Sitolahdella, 
Ohkolantie 394.
Ohkoialaisten kirkkopyhä ja kirkko
kahvit
su 25.4.

O hkolan Metsästysseura

Vuosikokous
su 28.2. klo 19 Vajalla. 
Vajahirviharjoitukset 
kevätkauden parittomien viikkojen sun
nuntaisin klo 17-19.
Suurriistan laskenta
la 6.3. Kokoontuminen vajalla klo 9.

Avoimet ovet
Ohkolan Nuorisoseuratalolla 5. - 7. 
luokkalaisille pe 5.3., 19.3., 9.4. ja 30.4. 
klo 18-20.30.
Tervetuloa!

Nuortenilllat
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2. 
Aloitus pe 12.3. klo 18 -  20.30.

Jatkossa ovet ovat avoinna 5. - 9. 
luokkalaisille etelä-mäntsäläläisille 26.3., 
9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA,
JOKA VUONNA 2010 ON 5 EUR. 
Voit suorittaa sen tilille 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
509230-28761, VIITE 233

Hyökännummen
ASUKASYHDISTYS

Risukeräys
26.-27.4. Hyökännummella. Puhdasta 
puujätettä saa silloin tuoda merkatuille 
keräyspaikoille.
Lisätietoa: Antton Hägglund 040 526 6462.

Hyökännummen koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Kahvikonsertti
30.3. Hyökännummen koululla.

Vanhempaintoimikunnan ajankohtaiset 
asiat ja  kokouspöytäkirjat päivitetään 
internetissä: www.peda.net/veraja/mant- 
sala/hyokanummi/mapat

O hkolan N uorisoseura

Sääntömääräinen vuosikokous
4.3. klo 18.30. Ohkolan Nuorisoseura- 
talolla. Tervetuloa.
Perhekerho
Perhekerho jatkuu edelleen torstaisin 
Seuratalolla.
Aika on hieman muuttunut, jatkossa puu
hastelemme yhdessä klo 9.30-12. 
Tervetuloa uudetkin mukaan!
Lisätietoja: Taija Eerola 040 739 7661 
ja Essi Malmberg 044 509 4485.

Tervetuloa Ystävät!

Eläkepäivät koittaa, 
orkesteri fanfaarit soittaa.

Ainot, reinot laita siis jalkaan, 
siitä se juhlatanssi alkaa!

Ohkolan Nuorisoseuratalolla tavataan 
27.2. klo 17 alkaen.

Tervetuloa,
Seija-Liisa Peltoranta

p.s." Kukat ja lahjat voit jättää pois, muu
tama roponen ryppyrasvaan ja kuntoi
luun parempi ois."

O hkolan koulun
VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Kirpputori
su 18.4. klo 10-14. Ohkolan koulun sali. 
Varaa oma pöytäsi (10 eur) 31.3. men
nessä taija.eerola@hotmail.com tai 040 
739 7661 / Taija.
Hyvä mahdollisuus siivota kaappeja ja 
laittaa itselle tarpeeton, mutta toiselle 
tarpeellinen tavara kiertoon. Tervetuloa 
myymään, tekemään löytöjä ja nautti
maan kahvion antimista!
Disco
pe 7.5. Ohkolan koulun sali.
1. - 4. -luokkalaiset pääsevät tanssimaan
klo 15.30-17.30 ja
5. - 6. -luokkalaiset klo 18-20.

Hyökäpartio

Myyjäiset ja orjamarkkinat
la 8.5. Hyökännummen kerhotalolla. Ter
vetuloa ostamaan äidille äitienpälvälahja 
tai palkkaamaan partiolaisia avustustöi
hin, esimerkiksi haravoimaan, siivoa
maan tai pilkkomaan puita.
Myyjäisten tuotto käytetään HyPa:n 10 - 
vuotisjuhlaleirin järjestämiseen.
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©HiCOLÄN O K A n TOIIMI1NTAA
http://mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/oka 
Ajankohtaista tietoa kaikista urheiluseura OKA:n asioista.

Maastohiihtoladuista pyritään pitämään 
auki yhdyslatu Ohkolan ja Hyökännum- 
men välillä , pururatakierros koululla, 
Seuratalolta lähtevä valaistu latu sekä 
palotallilta lähtevä kansanhiihtolatu.

Palotalli on latujen lähtöpaikka, koska 
se on latukoneen tallipaikka. Pyrimme 
saamaan palotallille latukartan, koska 
kansanhllhtoladun perinteinen linjaus on 
muuttunut metsätöiden, uusien talojen 
ja vesihuoltolinjan vuoksi. Paavo Mörk 
vastaa ansiokkaasti latujen teosta.

Luistinradalla on ollut vilskettä, val
vonta- ja jäädytysrinki on pyörinyt hy
vin. Parakin seinältä ja nettisivuilta löytyy 
vastuunkantajien yhteystiedot, jos et vie
lä ole varannut omaa valvontavuoroasi.

Talviliikunta-tapahtuma
su 7.3. Ohkolan VPK:n pihalla. 
Sprinttihiihtokllpailu viereisellä pellolla. 
Hilhtokilpailuihin ilmoittautuminen klo 
10.30 alkaen. Kilpailut aloitetaan klo 11. 
Kaikille sarjat, palkintojenjako kisojen 
jä lkeen. Puffettl. Makkaran paistoa. 
VPK:lla avoimet ovet sekä muuta oheis- 
ohjelmaa. Tapahtuma järjestetään yh
dessä Ohkolan VPK:n kanssa.

Kyläseurojen välinen haasteottelu 
käydään hiihtojen jälkeen noin klo 12. 
Kisaan tarvitaan neljän hengen joukkue,

jossa kaksi miestä / poikaa ja kaksi naista 
/ tyttöä. Haateottelusta lisää sivulla 17. 
Hiihdoista lisätietoja iltaisin: Auli Teppi- 
nen 040 182 4884.

Luistimien teroitusta
ti 16.2. Hyökännummen koulun kentän 
luistinkopilla klo 17-19. 
to 18.2. Ohkolan koululla keittolan pää
dyn alakerrassa klo 17-19 . 
Teroitusmaksu Okan jäseniltä 2 eur / 
luistinpari sekä ei -jäseniltä 4 eur. 
Luistimia ei voi tuoda aikaisemmin kuin 
klo 17. Maksu käteisellä paikanpäällä.

Lasketteluretki
la 20.3. Laskettelu-ja hiihtoretki Jämsän 
Himokselle.
Lähtö klo 8 Ohkolan koululta ja paluu noin 
klo 20. Bussimatka on Okan jäsenille il
mainen ja ei -jäsenille 15 eur. Lisätietoa 
lippujen hinnoista ja ilmoittautumisesta 
www.mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/ 
oka. Ilmoittautumiset otetaan vastaan 
järjestyksessä. Lisätietoa Jyrki Aroselta 
0400 514 795.

Mariansunnuntain perinteinen tie- 
puolihiihto / kävely
su 21.3. Klrjauspaikka ilmoitetaan myö
hemmin.

O k a n  k i l p a i l u i s s a  
h u u d e t t u ™  v a u h d il l a

Teksti ja  kuva: Saija Sitolahti_____________

OKAn tammikuiseen hiihtokilpailuun oli 
rohkeasti lähtenyt mukaan perheen pie
nimmät hiihtäjät.

Kun itse osallistuin pienenä hiihto- 
kilpailuihin Ohkolassa, mieleeni on jää
nyt elävästi, kuinka tapahtuma aina veti 
väkeä paikalle runsain mitoin.

Silloin isät ja äiditkin kai osallistui
vat, koska kisat kestivät monta tuntia, 
puhumattakaan palkintojenjaosta. Mei
dänkin perheeseen tuli silloin palkinto- 
lusikoita monta tusinaa.

Nyt heitänkin haasteen kaikille tule
vien urheilijalupausten äideille ja isille, 
että seuraavissa kisoissa mekin kalkki kil
paillaan. Tai ainakin hiihdetään, eikös? 
Hiihtokisoissa nähdään!

Pienet hiihtäjät olivat vauhdissa 
Okan tammikuisissa 
nappulahiihdoissa. Kuvassa Kalle 
Sitolahti ja Eetu Savela.
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Pohjantähden tällä puolin
Teksti ja  kuva: Hilppa Johansson

sestämme. Palaute oli positiivista ja tilai
suus oli rento.

Raati kiitti onnistuneesta roolitukses- 
ta ja siitä, että tämä oli saanut heidät 
katsomaan koko teosta uudessa valos
sa. Renvall mainosti näytöstä ajattom
aksi spektaakkeliksi, joka voisi kuvastaa 
nykyoloja joka puolella maailmaa. Jussin 
kuolemakohtaus oli yksi raadin mieleen- 
painuneimmista kohtauksista. Eppu-koi
ran roolisuorituskaan ei jättänyt kylmäksi.

Vietimme hy
villä mielin viikon
lopun kaupungilla 
muiden ryhmien 
esityksiä katsoen.

V o it t a j a
JULKISTETTIIN
Päätöstila isuu
teen oli kutsuttu 
festivaalien kaik
ki 12 teatteriryh
mää, jotka oli va
littu esiintymään 
56 esityksen jou
kosta, sekä kol
me kutsuttua ryh
mää, joita ei voi
nut äänestää.

Kuulimme ly
hennelmän kaik
kien ryhmien pa
lautteesta ja ryh
mille luovutettiin 

kunniakirjat. Sitten julistettiin yleisön ää- 
nestämä näytelmä päivien voittaja, joka sai 
mukaansa kiertopalkinnon.

Kolmanneksi tuli Porin Cont'akti -teat
terin Veriruusut, toiseksi Joensuusta iäl
tään enimmäkseen 15-18 -vuotiaiden 
nuorten Teatteri Sataman Saman taivaan 
alla.

Kilpailu oli ollut tiukka. Lopulta kerrot
tiin voittaja: Järvenpään ja Ohkolan Te
attereiden Täällä pohjantähden alla!

-  Me voitimme, kaikki Pohjantäh- 
teläiset huusivat pompatessaan pystyyn.

Lavalla räätäli Halme piti kiitospuheen 
ja saimme haltuumme hienon mustan 
antiikkituolin. Bussimatka kotiin sujui vielä 
rattoisammin kuin tulomatka.

Loppuun pilke silmäkulmassa huulil
la pyörinyt kysymys -  kannattiko?

Jee! Pääsimme Mikkeliin työväen näyt- 
tämöpäiville, ajattelin syksyllä. Me? Mi
nähän olin ilmoittanut jo kesällä, etten 
pääse lavalle, jos meidät sinne hyväksy
tään. En kuitenkaan halunnut jäädä mis
sään nimessä paitsi tästä reissusta.

Kaivoin kesällä käyttämäni vaatteet 
kaapista ja lähetin Aatun mukana har
joituksiin. Harjoituksia en mennyt katso
maan, mutta olin aivan yhtä innoissani 
matkasta kuin olisin itse ollut menossa 
esiintymään.

M ikkelissä
SOITTO KAJAHTI
Viimein koitti tammi
kuun viimeinen per
jantaiaamu ja rattoi
sa bussimatka Mik
keliin alkoi. Mukana 
oli Keski-Uusimaa - 
lehden toim ittaja 
Jouko Tuomas - 
Kettunen.

Mikkelin teatteril
la meitä odotti lastin 
purku. Saunan ovi, 
tiilet, kaivo, vaatteet, 
muutama pitkä penk
ki, näyttämön suoja- 
matot ja pikkutavara 
oli saatava paikoil
leen. Puoli kahdelta
toista oli kaikki val
mista teatterin suu
ren salin näyttämöllä. Näyttelijät odotti
vat ohjaaja Samuni Reunasen vetämää 
alkulämmittelyä.

Ensimmäinen soitto kajahti ja yleisö 
pääsi sisään. Mahanpohjassa alkoi kipris- 
tellä ja kädet hiota.

Viimeinen soitto ja sydämeni hakkasi. 
Pappi saapui kanttorinsa kanssa näyttä
mölle ja näytelmä alkoi. Mielessäni pyöri
vät kaikki mahdolliset kauhukuvat, mitä voi 
mennä pieleen, mutta näytös sujui hyvin.

Y llätysvieras to i
USÄJÄNNITYSTÄ
Toiseen näytökseen tuli raatimme Suna 
Vuori ja Yrjö Juhani Renvall. Taakseni 
istui mies, joka oli jo päivällä katsomas
sa. Mies vilkaisi kelloaan ja totesi, että 
presidentin pitäisi saapua kohta.

- Mitä, tuleeko Halonen katsomaan?

N ä y t t e l ij ö id e n
KESKELLÄ  S E IS O I  

IT S E  [PRESIDENTTIÄ

Samassa presidentti Tarja Halonen 
sekä Mikkelin kaupungin , työväen 
näyttämöpäivien ja työväen näyttämöi
den liiton edustajat saapuivat. Nyt jän
nitti todella paljon.

Esitys meni fantastisesti! Mahtavaa, 
upeaa, aivan käsittämätöntä! Mikä lope
tus jo muutenkin hienolle projektille.

Esityksen jälkeen lavalla näyttelijöi
den keskellä seisoi itse presidentti. Hän 
oli tullut vielä kiittämään näyttelijöitä en
nakkoon lähettämiensä kukkien lisäksi. En 
voinut uskoa tätä enää todeksi, niin hie
nolta tuntui.

R aati antoi kiito sta
ROOLTTUKSESTA
Näyttämön purkamisen jälkeen matkus
timme Lomakoti Mäntyniemeen, jonne 
raati saapui antamaan palautteen esityk-
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Lumen riemua
TALVI EH ULIN ÖISSÄ

Teksti ja kuvat: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Talvihulinoissa pääsi runsaan 
lumen siivittämänä nauttimaan 
muun muassa koiravaljakko- 
ajelusta. Pia Atpua näytti mallia.

Hyökämnummen koululla  
vietettiin talvista tapahtu
maa m ukavassa pakkas
säässä.

Tammikuun viim eisenä sunnuntaina 
Hyökännummen koululla vietettiin yhteistä 
talvista tapahtumaa muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Vanhempaintoimlkunnan 
järjestämissä hulinoissa oli monenlaista 
ohjelmaa.

Poniratsastusta oli järjestäm ässä 
Jatilan Talli Hirvihaarasta. Pia ja Heikki 
Älpua Siperian Huskyineen tarjosivat 
koiravaljakkoajelua ja koirakerho Heilu- 
hännät Kellokoskelta veti pulkassa pie
nempiä lapsia. Tarkkuuskiekkoa ohjasi 
koulun kentällä  Petri Jokela ja  
moottorikelkka-ajelua tarjosivat Jani ja 
Pasi Salminen sekä Mauri Lahti.

Ajeluiden ja muun tekemisen lomassa 
hyvin kauppansa tekivät buffetin kuumat 
juotavat, makkarat ja herkulliset leivon
naiset. Saipa tapahtumassa kätevästi 
myös luistimetkin teroitettua luistinradan 
kupeessa Ju ss i LuhtafiTiäen toimesta.

Kiitos vielä kaikille tapahtuman jär
jestämiseen osallistuneille tahoille pa

noksestanne! Talvihulinolden tuotto käy
tetään koulun oppilaiden hyväksi. Van- 
hempaintoimlkunta kerää aktiivisesti ra
haa koulun oppilaille erilaisten tapahtu
mien avulla.

Seuraavana vuorossa on perinteisesti 
järjestettävä kahvinkonsertti 30.3. Kou

lun oppilaiden keskuudesta löytyy paljon 
musiikillista lahjakkuutta, josta konser
tissa pääsee nauttimaan.

Vanhempaintoimikunta lahjoitti myös 
koulun joulujuhlassa oppilaille 1 000 eu
ron joulurahan, joka mahdollistaa oppi
laille erilaisia hankintoja ja tapahtumia.

Buftettia pitivät Ronja Virtanen ja  Piia Jokela.

Tarkemmat tiedot vanhempaintoimikunnan järjestämistä tapahtu
mista päivitetään koulun nettisivuille: w ww .peda.net/veraja/ 
mantsala/hyokanummi/mapat

Samasta osoitteesta löytyvät myös kokouspöytäkirjat sekä muut 
tiedot ajankohtaisista asioista. Vanhemapaintoimikunnalle voi lä
hettää myös sähköpostia: vanhempaintk@luukku.com
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Koulut saivat
OPETUSHARJOITTELIJAT!
Teksti ja  kuva: Sirpa Matero

Kansainvälisen opiskelijavaihdon kautta 
saapui hyiseen Ohkolaan Japanista , 
Osakan läheltä Närästä, nuori opettajaksi 
valmistunut Natsuki Nakayama.

Hän on opiskellut yliopistossa Suo
men koulutusjärjestelmää ja kertoo sen 
olevan suuressa arvossa omassa maas
saan. Jo kahden vuoden ajan hän oli 
suunnitellut lähtevänsä tutustumaan pai
kan päälle suomalaiseen koulutukseen, 
erityisesti alakoulun toimintaan.

Natsuki matkusti ensin Lontooseen 
opiskellakseen lisää englantia, jota hän 
käyttää työkielenä maassamme olles
saan. Ohkolan koulun lisäksi Natsuki toi
mii harjoittelijana Hyökännummen kou
lulla. Oppilaat ovat ottaneet Natsukin 
hyvin vastaan ja yrittäneet kommunikoida 
hänen kanssaan.

Ohkolan koulun 6. luokan oppilaat 
Mamiko Colak, Matti Mikkonen ja Nico 
Räty esittivät muutamia kysymyksiä 
Natsukille. He kysyivät muun muassa 
japanilaisen ja suomalaisen koulun eroa
vuudesta.

Natsuki kertoi heillä käytettävän kou
lupukuja ja että hänen maassaan opis
kellaan enemmän oppikirjoja tarkasti 
seuraten. Käsitöitä tai taideaineita ei ole 
kaikilla luokka-asteilla.

Retkeläiset letunpaistossa.

Heidän opiskelunsa on siis enemmän 
teoreettista. Omiksi suosikkiaineikseen hän 
kertoi englannin, japanin ja liikunnan.

Poikien kysyessä millaista Natsukilla 
on ollut vierailunsa alkuviikkoina, hän ker
toi, että on hyvin kylmä, mutta kaikkialla 
on kaunista. Hän myös pitää suomalai
sia ihmisiä ujoina.

Isäntäperheille Natsuki on helppo vie
ras, sillä hän pitää suomalaisesta ruu
asta, paitsi salmiakista. Hän myös haluaa 
oppia suomen kieltä. Natsukin harjoittelu
jakso päättyy huhtikuun alussa.

P a r t io la is e t
TEKIVÄT
SYKSYISEN
YÖRITKEN
Teksti ja  kuva: Elisa Lindgren

Hyökäpartio (HyPa) ja Pornaisten solmut 
(PoSo) kokoontuivat marraskuussa lyhy
en yöretken merkeissä muistelemaan 
viimekesäistä Honka 09 -leiriä.

Matkasimme Pornaisiin PoSo:n retki- 
kämpälle, joka osoittautui partiolaisittain 
suorastaan  lo iste liaaksi juu ri 
kunnostettuine keittiöineen, ruokailu- 
tiloineen, huoneineen ja saunoineen.

Aloitimme retken lipunnostolla ja vä
lipalalla. Retken teemana olivat pelit ja 
leikit, joten iltapäivä kului rattoisasti yh
teisten leikkien merkeissä. Kaikkien eh
doton suosikki oli jo kesäleiriltä tuttu 
Auringonkukka.

Illan ohjelmaan kuului tunnelmallinen 
iltanuotio. Kaikki olivat ryhmissä suunni
telleet ohjelmaa, ja esitysten lomassa 
raikuivat Isojärven rannalla yhteislaulu 
ja huudot.

Makkaranpaiston jälkeen palasimme 
yksi kerrallaan kynttiläpolkua pitkin mö
kille. Tehtävänä matkan varrella oli kir
joittaa, mistä on kiitollinen.

Monet olivat kiitollisia ystävistä, ret- 
kestä, leikeistä ja ruoasta, mutta myös 
puukosta, elämästä, partiolaisena ole
misesta ja siitä, ettei ole telonut itse
ään. Tähdet tuikkivat taivaalla pienten 
liekkien johdattaessa meidät nukkumaan.

Aamulla seikkailijat ja sudenpennut 
pääsivät tutustumaan PoSo:n johtaji
en avustamana laavun rakentamiseen. 
Samalla keittiön puolella laitettiin herne- 
keittokattila tulelle ja lettutaikina turpoa
maan. Ulkona vietetyn aamupäivän jä l
keen keitto ja räiskäleet maistuivatkin 
taivaallisilta.

Lopulta oli aika pakata tavarat ja sii
vota retkipaikka. Lipunlaskun jälkeen läh
dimme takaisin kotiin odottaen jo seu- 
raavaa tapaamista partioystäviemme 
kanssa.Natsuki Nakayaman mielestä Suomessa on kylmä, mutta kaikkialla kaunista.
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Y htä sirkusta O hkolassa

Teksti ja  kuva: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Sirkus on ennen kaikkea hauskaa liikuntaa, mutta tarjoaa 
samalla tilaisuuden harjoitella monipuolisesti erilaisia 
taitoja.

Innostus tuntuu jo eteisessä asti, kun Sir
kus Siriuksen pikkusirkusryhmä Pohjan
tähti starttaa harjoituksensa Ohkolan kou
lulla. On tammikuinen torstai-ilta ja en
simmäinen harjoituskerta pitkän joulu
loman jälkeen.

Viime syyskuussa aloittanut ryhmä 
heittää kärrynpyörää ja kuperkeikkaa jo 
joka suuntaan kuin vanhat tekijät. Tun
nin aikana on luvassa myös päällä ja kä
sillä seisontaa, käsillä kävelyä, siltojen 
harjoittelua ja puujaloilla kävelyä.

Tunnin lopuksi sykettä nostetaan sai- 
raalahipalla. Hipassa kiinnijääneet kan
netaan salin keskellä olevaan sairaalaan 
ja lapset nauravat katketakseen. Harjoi
tukset päätetään lasten valitsemiin veny
tyksiin.

S ir i u s  on  t ä h d is t ä  k ir k k a in
Ohkolan nuorisoseuran vuonna 2000 pe
rustettu sirkuskoulu oli ensin nimeltään

Sirkuskola, nyt Sirkus Sirius. Sirius muun 
muassa sen vuoksi, että se on kirkkain 
tähtitaivaan tähdistä.

Pikkusirkuksen alaikäraja on kuusi vuot
ta. Nuorisosirkukseen vaihdetaan 11 vuo
den iässä. Sirkuskoulun vuosi huipentuu 
joka kevät koko viikonlopun kestäviin 
näytöksiin ihan oikeassa sirkusteltassa.

Tulevana keväänä sirkusviikonloppua 
vietetään 21.-23.5., jolloin iso sirkusteltta 
pystytetään Ohkolan nuorisoseuran ta
lon pihapiiriin.

M a h d o l l is u u s  k o k e il l a  o m ien
RAJOJEN YLITTÄMISTÄ
Pohjantähti -ryhmän ohjaajat Anni Pie- 
tala ja Nelli Parkkinen ovat itsekin 
Siriuksen kasvatteja ja harjoittelevat täl
lä hetkellä nuorisosirkuksessa. Molemmil
la on takanaan jo useiden vuosien sirkus- 
taival ja he luotsaavat lapsia eteenpäin 
innostuneella otteella.

Käsillä kävelyä harjoittelemassa Sofia ja  
Ronja, tukena ohjaajat Nelli sekä Anni.

Sirkus on ennen kaikkea hauskaa lii
kuntaa, mutta tarjoaa samalla tilaisuu
den harjoitella monipuolisesti erilaisia tai
toja, kuten tasapainoa sekä oman kehon 
hallintaa.

Jokaisella tunnilla lapsilla on mahdol
lisuus kokeilla omien rajojen ylittämis
tä. Harjoitusten lomassa salista kuuluu 
iloinen naurunkiherrys. Liikunnan ilo ja 
nautinto omasta oppimisesta säihkyvät 
kaikkien lasten silmissä.

Lasten iloa katsellessa voi olla vakuut
tunut siitä, että harrastusvalinta on osu
nut oikeaan. Ja kuinka helpolta kaikki 
näyttääkään -  siinä lienee sirkuksen lumo 
ja salaisuus.

Lisätietoja Sirkus Siriuksesta:
www.ohkolannuorisoseura.fi/Sirkus_Sirius

Ohkolasta TaigaMetsä -leirille lähtee sirkusteltan 
lisäksi nuoria sirkusohjaajia, koska sirkuspajat ovat 
osa leiriä.

Kansainväliset suurleirit ovat osallistujilleen elä
män huippukokemuksia, joten leiri kannattaa va
rata kesälomaohjelmaan. Lisätieoa nettisivuilta.

Ilmoittautumiset Eveliina Hynniselle 050 - 463 
2632 tai eveliinahynninen@hotmail.com

Padasjoki 14. -  19.7.2010 
K uuletko  m etsän kutsun?

Väet neljästä ilmansuunnasta Suomen-maasta ja 
ulkomailta kohtaavat Iso-Taruksen rannalla 
ja metsissä Padasjoella heinäkuussa 2010.

Maahisineen, menninkäisineen, keijuineen, 
metsähiisineen, peikkoineen ja tietäjineen 

he yhdessä tekevät eläviksi tarut ja tarinansa, joissa 
jokaisella on osansa kuuden päivän ja viiden yön ajan.

TaigaMetsän suurleirin portit 
ovat auki 10-16 vuotiaille, ja puuhaa ja tekemistä on 

kaikille harrastelajista riippumatta. Perheille ja 
nuoremmille on oma leirinsä ja ohjelmansa.

Ainutlaatuinen Kalevan Nuorten 50-vuotisjuhlaleiri 
on kasvamassa idusta kokonaiseksi TaigaMetsäksi. 

Tule mukaan!
www.taigametsa.net /  www.kalevannuoret.fi
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Valjakkoajo pehmeässä lumessa pikkupakkasessa on sekä koirille että ohjastajalle haastava ja  liikunnan riemua tuova laji. Se vaatii 
ohjastajalta hyvää hermojen hallintaa, keskittymiskykyä, tasapainoa ja  fyysistä kuntoa. Koiravaljakkokisa käytiin Keravanjärventien 
varressa kumpuilevassa maastossa.

Mäenlaskussa nivelten liikeradat avautuvat ja  tasapaino sekä lihaskunto 
paranevat. Vauhti antaa aina hyvän mielen. Laskupuuhissa Sebastian 
Smätt ja  Linus Tapper.

I loa liikkeellä
Teksti: Eija Hynninen, 
kuvat: Eija ja  Eveliina Hynninen

Runsasluminen talvi tarjoaa 
monenlaisia virikkeitä ulkoi
luun ja liikkumiseen.

Kunnon lumitalvi pakkasineen tarjoaa 
monenlaisia mahdollisuuksia meille kai
kille fyysisen kunnon ylläpitoon.

Avantouinti on eksoottinen laji, jonka terveysvaikutuksia on tutkittu vasta vähän. 
Harrastajat kertovat sen auttavan stressiin, virkistävän kehoa ja  mieltä sekä paranta
van verenkiertoa ja  kylmänsietokykyä. Vilustumisen välttämiseksi uinnin jälkeen 
kannattaa pukeutua lämpimästi. Kortistonkulman metsäiampeen ovat pulahtannet 
Eija Hynninen ja  Seija-Liisa Peltoranta.

Tyäja A lanko  vieraili Sveitsistä koti
kylässään ja kirjaili runo-terveisensä 
avantouinnin jälkitunnelmissa kalevala- 
mittaan.

"Löi siitä simaisen löylyn 
mesilöylyn löyhäytti 
läpi kuumien kivien.
Siitä avantohon tuiskahti 
varpaat pahoin vihotteli 
vatsaparkakin naukaisi. 
Siitä loihe lautehille 
nopeampi hirveä hiiden 
kirmaa kuin ukon vasama. 
Löylyssä suloisen saunan 
sormenpäänsä sulatteli 
lapaluunsa lämmitteli 
suunnitteli seuraavaa."
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Hiihto sopii kaikenikäiselle ja  -kokoisille. Se on edullista, johon vielä luontoelämykset tuovat lisäarvoa. Kestävyysliikuntalajina hiihto 
antaa töitä sydämelle ja  saa aineenvaihdunnan liikkeelle. Isot lihasryhmät tekevät työtä ja  nivelet kuormittuvat "pehmeästi". 
Hiihdossa tarvitaan myös rytmiä. Kuvassa Pia ja  Paavo Mörk.

Ohkolan talvessa

Tämä voi tapahtua yhtä hyvin hyöty
liikunnan kuin vapaa-ajan harrastuksen 
merkeissä. Talviliikunta on virkistävää 
ja mukavaa yhdessäoloa. Ulkoilun jä l
keen tulee rento olo.

Kuvasarja kertoo, mitä Ohkolassa 
harrastettiin tammikuun viimeisenä vii
konloppuna.

Lumitöissä lihaskunto kasvaa 
ja työn tulos näkyy. Työ tuo 
tekijälleen hyvän mielen. 
Kuvassa Keijo Liimatainen.

Kaverin kanssa kelkkailu on erityisen kivaa. Matka taittuu vauhdikkaasti ja  on mukava 
jutella. Kelkka on liukkaalla mainio tasapainotuki kaikenikäisille.
Erityisen hyvää potkukelkkailu tekee lonkkien ja  polvien nivelille. Myös lihaskunto 
kasvaa, etenkin ojentajapuolella pakaroissa ja  selässä. Potkuttelemassa Aido Drevvet 
ja  Sebastian Smätt.

Luistelussa isot lihasryhmät tekevät 
töitä. Kehon koordinaatio saa harjoitusta 
ja tasapaino paranee.
Hiihdon ohella myös luistelussa tarvitaan 
rytmiä. Luistelemassa Ella Hynninen ja  
Marjanna Laitinen.
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Y rityshaastattelut

Ohkolalainen yrittäjä / lehtemme mainostaja, ota yhteyttä! essi malmberg@hQtmail.com

Teksti: Tea Rämö

L a adu kas K u kka ka u ppa  =m er k k i 
K el lo k o s k e n  K u k a lle

Laadukas Kukkakauppa -merkki on myön
netty vain 15 yritykselle ja Kellokosken 
Kukka on yksi niistä.

Yritys voi siis olla ylpeä saavutukses
taan. Merkki on Suomen Kukkakauppias- 
liitto ry:n myöntämä tunnustus, jonka 
vaatimuksiin kuuluvat muun muassa oman 
alan tuntemus ja henkilökunnan kehittä
minen.

Tärkeää on, että kukkakaupassa on 
käytössä laadunhallintajärjestelmä. Kel
lokosken Kukassa ajatellaan, että järjes
telmästä on pelkkää hyötyä toiminnan ke
hittämisen ja parantamisen kannalta.

Kellokosken Kukka käynnistää nyt vii
dettä toimintavuottaan. Yrittäjä toteutti pit
käaikaisen haaveensa ja perusti kukka
kaupan Kellokoskelle, koska piti sitä mah
dollisuuksien kylänä. Pienenä ja kodikkaana 
Kellokoski on vastannut odotuksiin ja työs
kentelyn lomassa on ehtinyt rauhassa ju
tella ja tutustua asiakkaisiin.

Perheyrityksessä työskentelevät puu
tarhuri Hannele Rusanen sekä hänen tyt- 
tärensä, floristiopiskelija Tea Räm ö. Li
säksi liikkeessä on kausiapulaisia. Joskus 
myös lastenlapset auttavat mummia, esi
merkiksi sitomalla omia kimppuja tai esit
telemällä kukkia ja muita tuotteita.

Tean valmistumisen myötä Kellokos
ken Kukassa tullaan panostamaan erityi
sesti sidontatöihin. Myös asiakkaiden toi
veita kartoitetaan. Tea toteaakin, että 
asiakaspalautetta on kiva saada ja uusia 
ideoita otetaan mielellään vastaan. Asia
kastyytyväisyyden seuranta on myös yksi 
kriteeri Laadukas Kukkakauppa -merkille.

Kellokosken Kukasta välitetään kuk
kia kotimaahan sekä ulkomaille. Valikoi
maan kuuluvat leikkokukat, ruukkukasvit, 
viherkasvit sekä kesäkukat ja amppelit. 
Kukkakaupassa tehdään paljon sidonta- 
töitä ja tilauksesta morsius- ja surusidon- 
taa sekä tilakoristeluja.

Kellokosken Kukasta löydät myös Jy
vän Hengen herkkutuotteita ja Hyvä n- 
mäen mehustamolla Ruotsinkylässä kyl
mä-puristettua mehua, joka on sokeroi
matonta ja lisäaineetonta. Liikkeessä on 
myynnissä myös erikoislahjatavaroita, 
kuten Bukovvskin nallet, Topram Oy:n kä
sintehdyt keraamiset lahjatavarat, Sari 
Haavan kortit, Lyhtytalon lyhdyt, Brosten

kynttilät sekä Wanhan Markin hemmotte- 
lutuotteet. Valikoimissa on myös paikal
lisen Osmian laaja tuotesarja sisältäen 
muun muassa shampoita ja löylytuoksuja.

Sesonkituotteina myydään joulukuu
sia sekä vappupalloja. Kesätorit palvele
vat Kellokoskella, Jokelassa, Haarajoella 
sekä Mäntsälässä työllistäen paikallisia 
nuoria. Niistä voi ostaa Tammilehdon 
herneitä, mansikoita, marjoja, perunoi
ta sekä muita vihanneksia.

Kellokosken Kukka
Vanha Valtatie 197, 04500 Kellokoski 
puh. 09 291 7909 
kellokoskenkukka@gmail.com 
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

Teksti: Laura Tuuli ja  Sini Vesanen

L a s t e n  p ä iv ä h o it o a
PIENRYHM ÄSSÄ

Sinituuli-ryhmis on Kellokoskella toimiva 
yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Yrittäji
nä ja lastenhoitajina toimivat lähihoitajat 
S in i Vesanen Haarajoelta sekä Laura 
Tuuti Ohkolasta. Lisäksi oppisopimuksel
la on lastenhoitaja ja tarpeen vaatiessa 
käytössä on muutama hyvä sijainen.

Sinin ja Lauran työhistoriasta löytyy 
laajaa kokemusta lapsista niin yksityises
tä ja kunnallisesta päivähoidosta, iltapäi
väkerhoista kuin nuorisotiloilta.

Tiloja yritykselle etsittiin ensin Etelä- 
Mäntsälästä, mutta sopivan puuttuessa 
toiminta aloitettiin muutamin muutoksin 
Kellokosken terveysaseman talolla enti
sen kotihoidon ja puheterapian tiloissa.

Toimintansa Sinituuli aloitti elokuus
sa 2008 kahdeksalla hoitolapsella. Nyt

kirjoilla on 14 koko- ja osa-aikaista hoito- 
lasta. Lapsia ryhmään alkoi tulla mainon
nan, kuntien ja nettisivujen kautta. Pai
kat täyttyivät hetkessä ja tulijoita on koko 
toiminnan ajan ollut enemmän kuin on ol
lut mahdollista ottaa vastaan.

Vaikka ryhmä on kasvanut sitten toi
minnan aloituksen, kyseessä on silti pieni 
lapsiryhmä. Vanhemmilta on tullut erityis
kiitosta siitä, että sisarukset saavat touhuta 
yhdessä koko päivän, jos niin haluavat, 
eikä lapsia jaeta ryhmiin iän mukaan.

Arjen toiminnassa näkyy runsas va
paan leikin määrä sekä panostus liikun
taan. Viikoittain ryhmä käy jumppaamas
sa Kellokosken lukion salissa. Talvisin hiih
detään, luistellaan ja retkeillään. Kesällä 
luonnossa liikkumisen lisäksi pyöräillään, 
uidaan, yleisurheillaan ja mitellään leik
kimielisesti olympialaisissa. Säännöllisiin 
rutiineihin kuuluvat askartelu, musisointi 
ja satujen lukeminen. Lisäksi on käyty ret
kellä Järvenpäässä, teatterissa Vantaal
la, vietetty naamiaisia, isovanhempien 
päivää ja käyty paloasemalla.

Sinituuli on yllättänyt yrittäjänsäkin ly
hyessä ajassa tapahtuneella vakiintumi- 
sellaan päivähoidon tuottajana ja toiminta 
tulee jatkumaan samalla hyväksi havai
tulla kaavalla osana alueen päivähoitoa.

Alueen hoitopaikkatilanne on saanut 
yrittäjät miettimäänjopa toiminnan laa
jentamista ja tulevaisuudessa siintääkin 
toivo uuden toimitilan löytymisestä ja toi
sen ryhmäperhepäiväkodin avaamisesta.

Kun elokuussa osa lapsista siirtyy esi
kouluun, on jo tilalle jonossa uusia tuli
joita, joten työstä ei liene jatkossakaan 
pulaa. Sinituuli haluaa myös osaltaan tu
kea opiskelijoita ja kaikki harjoittelijat 
sekä tutkintotilaisuuksien suorittajat ovat 
tervetulleita.

Vapaita hoitopaikkoja voi tiedustella 
osoitteesta sinituuli@sinituuliryhmis. com 
sekä seurata ilmoittelua internet -sivuilla 
www.sinituuliryhmis. com.

Sinituuli-ryhmis
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T a lk o is s a  on hyvä  m e in in k i

Teksti: Arja Alanko, Kuva: Kerttu Tapper

Huhtikuussa 80 vuotta täyt
tävän Leppää jon ikinuoren 
isännän Jaakko Tapperin  
suurimmat elämänmuutok
set ovat tapahtuneet maata
loudessa.

Kortistossa oli joulukuussa 1929 vietetty 
uuden asuinrakennuksen tupaantuliaiset. 
Seuraavan vuoden huhtikuussa taloon 
syntyi poika, jolle annettiin nimeksi Jaak
ko Valfrid Tapper. Koulua Jaakko kävi 
Ohkolassa kahdeksan vuotta.

-  Opettaja Vainio oli jämpti opettaja. 
Hän piti hyvää kuria, mutta ei takertunut 
pikku asioihin, Jaakko muistelee.

Rippikoulumatkat kirkolle tehtiin pää
osin polkupyörällä. Armeijassa nuori mies 
oli Hyrylässä tykistössä ja sitten esikun
nassa erään kenraalimajurin yksityislä- 
hettinä.

-  Männistön lava on ollut monen pa
rin ensitapaamispaikka. Siellä minäkin 
Kertun helluntaina ensimmäisen kerran 
näin. Meidät vihittiin kesällä 1956. Meillä 
on kaksi tytärtä ja yksi poika. Lastenlapsia 
on siunaantunut 11.

M a a t a l o u s  m u u t t u i t ä y s in
Kortiston tilan isännyys siirtyi Jaakko Tap
perille 1963. Siitä tuli 30 vuoden mittai
nen työrupeama.

-  Suurimmat muutokset minun elin
aikanani ovat tapahtuneet maataloudes
sa. Ennen kaikki työt tehtiin käsipelillä ja 
hevosella. Sitten traktori korvasi hevosen.

-  Meille tuli vuonna 1952 harmaa Fer
guson ja navettaan Alfa Laval -lypsykone. 
Leikkuupuimurit yleistyivät vasta parikym
mentä vuotta myöhemmin.

Myös maidon jäähdytysmenetelmät 
muuttuivat täysin maidonjäähdyttäjien 
mukana.

-  Olin talvisotavuonna 9-vuotiaana 
mukana jäänajossa. Kellokosken joen 
jäästä irtisahattuja noin 90-senttisiä loh
kareita tuotiin reellä taloihin. Sahanpu
ruilla peitettyinä lohkareet säilyivät sula
matta heinäkuulle.

-  Lumenauraushommissa olin 49 
vuotta. Aluksi traktoreissa ei ollut hyttiä.

Arvatkaa vaan, oliko auraus kylmää kyy
tiä? Haalarin alle pantiin sanomalehteä, 
sisäturkki päälle, lentäjänlakki päähän ja 
sitten pyryyn kello kaksi aamuyöllä. Uu
tena vehkeenä meille tuli linko vuonna 
1957.

J ä r j e r s t y s m ie s  3A
TALKOOLAINEN
Järjestysmiehenä Jaakko on toiminut 51 
vuotta. Monet paikat ovat tulleet perin 
tutuiksi, kuten Ohkolan Seuratalo, Öljy- 
mäki, Mäntsälän seurojentalo ja Mänt
sälän suurlava.

Enimmillään lavalla saattoi olla 2 500 
tanssijaa. Edelleenkin Jaakon näkee pysä
köinninvalvojana erilaisissa tapahtumissa.

-  Talkoissa on hyvä meininki. Hommia 
tehdessä yksi puhuu vitsin, toinen korjaa 
ja kolmas parantaa. Koko ajan työ etenee 
ja porukalla tulee näkyvää tulosta.

-  Seuratalon remontti 80 -luvulla oli 
valtava työ. Hemmilän Paavo laski, että 
kolmelle uutterimmalle talkoolaiselle tuli 
kullekin 240 talkoopäivää.

Toinen suuri voimainponnistus kyläl
lä oli VPK:n palotallin rakentaminen vuon

na 1990. Siellä töissä kului kymmeniltä 
talkoolaisilta lukemattomia tunteja.

VPK:ssa Jaakko on osallistunut lukui
siin sammutustehtäviin. Esimerkiksi Ee
rolan metsäpalo vuonna 1973 kesti vii
kon. Viimeisimpänä tehtävänä Jaakolla 
on ollut Mäntsälän sahan palon sammu
tustöihin osallistuminen.

-  On tärkeää tehdä yhteisiä hommia. 
Ilman talkoita ei Seurataloa olisi pidetty 
kunnossa eikä palotallia rakennettu, to
teaa lukemattomiin taikoihin osallistunut 
monitoimimies.

-  Joskus on täytynyt jättää omia töi
tä tekemättä yhteisten hommien takia. 
Se on kyllä vaatinut venymistä kotiväeltä. 
Olisi surku, jos kukaan ei enää osallis
tuisi vapaaehtoisiin hommiin.

Nuorisoseurassa Jaakko on ollut koko 
ikänsä erilaisissa tehtävissä. Hän on ollut 
mukana myös tanhuryhmässä ja maa
miesseurassa. Sepän Soiton tehtävissä 
hän on ollut useana kesänä.

Sydänyhdistyksen toiminnassa Jaak
ko on ollut mukana toistakymmentä vuotta 
ollen nyt hallituksessa. Jumppaamassa 
hän käy kerran viikossa.

M a a il m a  m u u t t u u  e d e l l e e n
-  Nykyään kaikilla tuntuu olevan kiire. 
Enää ei piipahdeta kylässä kutsumatta 
niin kuin ennen. Maalla sentään vielä vä
hän katsotaan, onko naapurilla valoja ja 
kaikki kunnossa. Autosta en luopuisi he
vin, se on täällä maalla ihan välttämätön.

-  Asioita hoidettaessa päätöksiä ei 
saisi lyödä lukkoon "suitsait sukkelaan", 
vaan pitäisi miettiä, millaiset seuraamuk
set ovat pidemmällä aikavälillä, pohdis
kelee Jaakko.

Syntymäpäiviään Jaakko viettää Seu
ratalolla huhtikuussa yhdessä 50 -vuoti
aan Anne -tyttären kanssa.

-Tulin 50 -vuotisjulissa luvanneeksi, että 
seuraavan kerran juhlin, kun täytän 80.

-  Opettaja Utriainen minulle kutomisen 
opetti. Vieläkin syntyy puikoilla kintaat 
eikä sukan kantapään tekokaan ole 
unohtunut, kertoo Jaakko.
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Tulevaisuuden yhteydet
PERUSTUVAT VALOKUITUUN

Teksti: Mikko Tiensuu, kuva: Eija Hynninen

Mäntsälän Sähkö on parantanut kyläalueen sähköverkkoa 
ja  samalla rakentanut valokuituverkon Ohkolantien varrel
le, Nyt verkkoon on maMollista liittää kiinteistöjä.

Tammikuisessa valokuituillassa Seurata
lolla Mäntsälän Sähkön ja verkko-osuus
kunta Kajon edustajat kertoivat eri tek
niikoista ja mahdollisuuksista nopeiden 
verkkoyhteyksien toteuttamisessa.

Mäntsälän Sähkö voi tarjota yhteyk
siä Ohkolan alueelle välittömästi, verkko- 
osuuskunta Kajolla ei ole ainakaan tois
taiseksi yhteyksiä kylän alueella.

V a l o k u it u  m a h d o l l is t a a
SUUREMMAT YHTEYSNOPEUDET
Toistaiseksi pääosa kotien internet-yhte- 
yksistä on toteutettu puhelin- eli kupari
kaapelien avulla.

Teknisten ratkaisujen kehittyessä yhä 
nopeampia yhteyksiä on voitu toteuttaa 
samaa kaapelia käyttämällä. Esimerkiksi 
ADSL -yhteyksien nopeuksia on voitu nos
taa ilman uutta kaapelinvetoa.

Nyt kehityksen rajat ovat tulleet vas
taan, eikä nopeuksia voida nostaa ilman 
uutta kaapelityyppiä.

Koska erilaiset palvelut siirtyvät yhä 
enemmän verkkoon ja niiden käyttämi
nen vaatii suurempia yhteysnopeuksia,

tullaan tulevaisuudessa käyttämään valo
kuituun perustuvia yhteyksiä.

Nopean internet -yhteyden avulla voi
daan kotiin tuoda useita erilaisia palve
luita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 
televisio (IPTV), puhelinpalvelut (VoIP), 
tilausvideopalvelut (VoD), kotitietoko-neen 
varmuustallennuspalvelut sekä kamera- 
valvontapalvelut.

LIITYNTÄYHTEYTENÄ JOKO 
MAA“ TA I ILM A KA A PELI
Mäntsälän Sähkön valokuidun runkoverk
ko noudattelee Ohkolantien linjausta.

Kun kiinteistöön hankitaan valokuitu
yhteys, runkoverkon ja kiinteistön välille 
rakennetaan liityntäyhteys, eli vedetään 
kaapeli. Liityntäyhteyskaapeli voi olla joko 
maa- tai ilmakaapeli.

Maakaapelissa vaihtoehtoina ovat val
miiseen kaapelisuojaputkeen tai auraa
malla asennettavat kaapelit.

Mitä m a k sa a?
Liityntäyhteyden tarkka hinta voidaan an
taa vain tapauskohtaisesti.

Hinta riippuu muun muassa yhteyden 
pituudesta ja käytettävästä kaapelityypis- 
tä. Mikäli useampi lähekkäin sijaitseva 
talous hankkii yhteyden samaan aikaan, 
voidaan kustannuksissa säästää.

Keskusta-alueella kustannukset yhtey
den rakentamisesta ovat Mäntsälän Säh
kön Ismo Heiliön mukaan tyypillisesti 
vaihdelleet 700 ja 1 700 euron välillä.

K o t i i n  t a r v it a a n
VALOKUTTUMUUNNIN
Liityntäyhteys päätetään kotona valokui- 
tumuuntimeen, jonka Mäntsälän Sähkö 
toimittaa osana yhteyttä.

Tietokone liitetään muuntimeen joko 
suoraan kaapelilla kotiin rakennettavan 
paikallisen kaapeloinnin kautta, tai lan
gattomasi!

Kotikaapelointien osalta kannattaa olla 
yhteydessä sähköasennusyrityksiin, jot
ka antavat tietoa ja kustannusarvioita.

Mikäli verkkoa käytetään langattom
a s i, tulee verkkoon liittää tukiasemalaite 
(WLAN accesspoint) ja tietokoneessa tu
lee olla langaton verkkokortti. Tukiase- 
malaitteen hinnat ovat noin 100 euroa.

Televisiolähetysten katsominen verkon 
kautta vaatii erityisen päätelaitteen. Se 
on vastaava kuin digiboksi, sitä ei kuiten
kaan liitetä antenniverkkoon vaan internet 
-yhteyteen.

Samoin kodin lankapuhelin voidaan 
liittää internet -yhteyteen, mutta kuten 
televisiokin, se vaatii erillisen muunnin- 
laitteen hankkimista.

K i in n o s t a a k o  y h t e y s ?
Mikäli valokuituyhteyden hankkiminen kiin
nostaa, kannattaa olla yhteydessä Mänt
sälän Sähkön edustajiin. Samalla selviää, 
millainen kustannus yhteydestä omaan 
kiinteistöön muodostuu.

Yhteyden osalta kannattaa vielä muis
taa, että vuoden 2010 alusta verotuksen 
kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös 
tietotekniikan asennustyö, joka suorite
taan omalla tontilla. Näin ollen siis osa 
liityntäyhteyden rakentamiskustannuksis
takin pitäisi olla vähennyskelpoista.
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L ukijan kynästä

Kylä keskustelee
V alkea  vaellus
Lämpömittarin elohopea pysyy uskollisesti -20 asteessa. Ilma on onneksi tyyni. On 
vain pukeuduttava tekniseen alusasuun ja välikerrokseen sekä suojattava kasvot, 
jotta voisi lähteä upean kauniiseen talvipäivään hiihtämään.

Ladulle päästyä sauvojen narskahtelua on kiihdytettävä, jotta ruuminlämpö nou
see oikealle tasolle. Arolan Kylätien aukealla on pakko pysähtyä ihailemaan tämän 
talven jatkuvaa postikorttimaisemaa.

Ei kai tämä lumijalanjälki jonka jätän, ole luonnon kannalta kovin tuhoavaa? 
Hiilestä ei näin valkoisessa ympäristössä voi edes puhua. Ilman kylmyys pakottaa 
jatkamaan matkaa. Tyyni ilma pitää huolen, että lämpö säilyy koko hiihtomatkan 
ajan.

Iän myötä seuraava pidätyskyvyn heikkeneminen kiihdyttää loppumatkaa. Naa
ma huurussa on mahtavaa palata kotiovelle. Kuppi kuumaa kahvia vahvistaa mah
tavan olon kropassa loppupäiväksi.

Lumisin terveisin, Vesa Pirjola

K y l ä n  h i s t o r i a s t a  
TOIMOOTJNeiLe!

DI Heikki Tuom inen Espoosta tar
joaa 89 -vuotiaan äitinsä maalaamia 
akvarelleja nuoruutensa Ohkolasta.

Heikin äiti on viettänyt lapsuuden 
ja nuoruuden kesänsä sekä sota- 
talvia Ohkolassa. Hän on maalannut 
muistista vanhoja näkymiä kylältä.

Aiheina muun muassa jo puret
tuja taloja. Esimerkkinä Yli-Ollilan 
talon lähtötanssit, kun hirret oli jo 
siirretty. Yli-Ollila on sijainnut Vähä- 
kylän kaupan vieressä.

Mukana on myös näkymiä esi
merkiksi Myllypadolta, kun se vielä 
oli ehjä.

Jos kuvat kiinnostavat, ottakaa 
yhteyttä: Heikki T. Tuominen, puh 
050 390 2877.

E l  LE N T O K E N T T Ä Ä  M Ä N T S Ä LÄ N  H IR V IH A A R A A N

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedot
teessa 21.10.2009 ministeriö on pääty
nyt valmistelemaan Malmin korvaavan len
tokentän ympäristövaikutusten arvionti- 
ohjelman seuraavien vaihtoehtojen poh
jalta.

Helsinki-Malmin kehittämisvaihtoehto, 
jossa kiitotie käännetään, Mäntsälän Hir
vihaaran vaihtoehto sekä Porvoon alueelta 
yksi vaihtoehto Backas tai Hinthaara.

Lisäksi arvioinnissa käsitellään ympä- 
ristövaikutuslain edellyttämällä tavalla 
nollavaihtoehtoa eli Helsinki-Malmin toi
minnan jatkamista nykymuotoisesti. Lisä
tietoja antaa Risto Murto Liikenne- ja 
viestintäministeriöstä.

Kysehän on Malmin korvaavasta ken
tästä eli yleisilmailukentästä. Yleisilmailu- 
kenttää käyttävät yksityisomisteiset len
tokoneet, lentokonetaksi -tyyppiset char
ter -palvelut ja lentokonetyypit, joita ei 
ole tarkoitettu kuljetuskäyttöön. Yleis- 
ilmailukentältä ei tehdä etelän matkoja.

Kuntalaiset järjestivät asiasta tiedo
tustilaisuuden 1.12.2009 Hirvihaaran kun-

tomajalla. Ikävä kyllä tieto tilaisuudesta 
tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tästä 
huolimatta tila täyttyi viimeistä paikkaa 
myöten.

Aluksi kunnanjohtaja Esko Kairesalo  
kertoi liikenne- ja viestintäministeriön ti
lanteen ympäristövaikutusarvioinnin (YVA) 
valmistelun suhteen. Keskustelu kävi kiih- 
keänä ja ihmetystä aiheutti, mistä lento
kenttähanke on taas saanut alkunsa.

Kunnanvaltuutettu Ja rm o Keskinen 
kertoi lentokenttähankkeen nousseen esil
le, kun uusi kunnanvaltuusto keväällä 
päätti yksimielisesti aloittaa lentokenttä- 
hankkeen selvittelyn.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin 
varapuheenjohtaja Pertti Sundqvist on 
jo aikaisemmin sanonut, että on väärin 
aloittaa lentokenttäselvitykset uudelleen 
paikoilla, jotka on jo aiemmin hylätty ym
päristön tai asutuksen takia. Samat ih
miset vedetään taas vuosikausiksi löysään 
hirteen.

Maanantaina 01.02.2010 Mäntsälän 
kunnanhallitus teki päätöksen, ettei Mänt

sälä lähde YVA:aan mukaan ja sanoutuu 
irti lentokenttähankkeesta. YVA-valmiste- 
luhan ei suinkaan olisi ollut ilmaista. Ko
konaiskustannukset ovat 150000 - 200000 
euroa ja Mäntsälän osuus tästä olisi ollut 
10000 - 20000 euroa.

Lentokenttäuhka on saatu torjuttua 
aktiivisella kansalaistoiminnalla tätä en
nen esimerkiksi Lohjalta, Lopelta ja Rii
himäeltä.

Uutta yleisötilaisuutta lentokenttä- 
hankkeesta on moni kysellyt ja itsekin 
näkisin, että sellainen olisi vielä paikal
laan.

Vielä lopuksi. Hirvihaaran yleisötilai
suudessa kunnanjohtaja totesi myös, että 
mikäli lentokenttä Mäntsälän Hirvihaaraan 
tulee, ei Öljymäen kesäteatteriin tarvitse 
enää lippuja myydä. Näinhän asia on. Il
matilaan ei ole vielä melusuojaa keksitty.

Päivi Lindell
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Martat
Martan v in k it

T u r v a l l i s e s t i  k o t o n a

Varaudu näin:

* Lääkkeet sekä myrkylliset ja syövyttävät pesu- ja puhdistusaineet on pantava 
lukollisiin kaappeihin.
♦Haitalliset ja ärsyttävät pesu- ja puhdistusaineet on säilytettävä aina lasten ulottu
mattomissa. Esimerkiksi konetiskiaine!
* Pakkauksissa olevat varoitusmerkinnät kertovat tuotteen vaikutuksista. Esimerkik
si pääkallomerkillä varustettu kemikaali voi tappaa jo hyvinkin pieninä annoksina.
* Varmista, että luottimia sisältävät maalit, lakat, jarru- ja jäähdytysnesteet, 
metanoli, bensiini ja muut erittäin myrkylliset aineet ovat lukkojen takana.
* Älä käytä mehu- tai limsapulloja syövyttävien tai myrkyllisten nesteiden säilyttä
miseen.
* Hanki tarvittaessa lapsilukkoja.
* Pidä lääkekaappi / ensiapukaappi järjestyksessä; sisältö omien tarpeiden mukai
sesti. Toimita vanhentuneet tai käytöstä poistetut lääkkeet apteekkiin.

* Pidä esillä yleinen hätänumero 112 ja
Myrkytystietokeskuksen suora numero 09 471 977 , vaihde 09 4711 .

EIssisiaputäito oh tarpeen meille jokaiselle

Teksti ja  kuva: Eija Hynninen

Ohkolan VPK järjesti ensiapu 2 -kurssin 
tammikuun lopulla jatkokoulutuksena yk
köskurssin käyneille.

Kurssilla käsiteltiin vammautumista ja 
vammojen ensiapua, lapsipotilaan ensi
apua, ensihoitoa, työturvallisuutta, hen
kistä väkivaltaa ja henkistä ensiapua. 
Kertasimme myös hätäensiavun antami
sen ja harjoittelimme toimimista hätäti
lanteissa.

Kouluttajillamme Nina NatriDOa ja Olli-
Pekka Nakarilla on vuosien kokemus toi
mimisesta pelastustehtävissä niin suur
onnettomuuksissa kuin ambulanssiyk- 
siköissä. Saimmekin käytännönläheisen 
kuvan erilaisista hätätilanteista.

M it ä  jä r k y t t ä v ä n
KOKEMUKSEN JÄLKEEN?
Kukaan ei säästy ikäviltä uutisilta. Jo
kainen reagoi järkyttäviin kokemuksiin,

kuten läheisen kuolema, onnettomuus, 
sairaus, avioero tai työttömyys.

Reaktiot on hyvä tunnistaa -  niin 
itsessä kuin muissakin. Tärkeää on miet
tiä, miten voi itse auttaa itseään. Kriisi
tilanteessa voi olla vaikeaa tunnistaa, 
milloin tarvitsee muiden apua.

M it e n  v o is im m e  t a r v it t a e s s a
OLLA TUKENA LÄHIMMÄISELLE?
Yhteiskunnan tarjoamien apumuotojen 
rinnalla on tarvetta myös vapaaehtoisille 
tukihenkilöille.

Auttamishalua varmasti on, mutta 
avun organisointi voi joskus olla haja
naista.

Tukitoiminnasta kiinnostuneille on 
mahdollista pelastuslaitoksen kanssa 
yhteistyössä järjestää aiheesta koulutus
ta vaikka omalla kylällä.

E e¥ä°tädin
käälisäläatti

1 pieni keräkaali 
1 paprika 
1 pienehkö sipuli

Liemi:
1 %  dl sokeria 
1 %  dl valkoviinietikkaa 
runsas 1 dl rypsiöljyä 
1 tl suolaa 
1 tl sellerisuolaa 
1 tl vaaleaa siirappia 
ripaus mustapippuria

1. Raasta kaali, kuutio paprika ja silp
pua sipuli hienoksi.
2. Laita kasvikset kuumuutta kestävään 
kulhoon ja ripottele sokeri kasvisten 
päälle.
3. Laita muut liemiaineet kattilaan, se
koita, kuumenna ja keitä noin 3 minuuttia. 
Kaada kiehuva liemi kasvisten päälle. 
Peitä kulho, anna maustua ainakin 1 vuo
rokausi ennen tölkittämistä.

Säilyy jääkaapissa muutaman viikon, 
(maidoton, munaton, gluteeniton)

Eveliina Hynninen ja  Niko Rautama har- 
joittelevat pulssin löytymistä kaulavalti
molta. Olli-Pekka Nakari opastaa.
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Y hdistysten yhteystietoja 2010
O h k o la n  D ia k o n ia - ja

LÄHETYSTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja: Lea Kotiluoto, 
puh 0400 988 878.
Varapuheenjohtaja: Tapani Rautasuo 
Sihteeri: Raija Hannula 
Johtokunnan muut jäsenet:
Elma Ahtiainen, Irja Kari, Ritva Koskinen, 
Satu Latostenm aa, Eeva Patronen, 
Heikki Poranen, Salme Poranen, Eila 
Pyyppönen, Hilkka Rautasuo, Aino Ruot
salainen, Kaija Tapper.

O h k o la n  M e t s ä s t y s s e u r a

Puheenjohtaja: Seppo Lepola, 
puh 040 553 7528.
Varapuheenjohtaja: Heikki Viljamaa 
Sihteeri: Aimo Ahtiainen 
Rahastonhoitaja: Kari Aunola 
Johtokunnan muut jäsenet:
Tero Rantanen ja Kari Liljavirta.

O hkolan  p a lo k u n ta y h d isty s  r y

Puheenjohtaja: Juha Halme, 
Tarmolankuja 70. Puh 0400 710 353. 
Sihteeri: Arja Alanko,
Aittomäentie 35. Puh 044 018 8688.

O h k o l a n  V P K  r y

Puheenjohtaja: Jorma Friman, 
Vähäkyröntie 65. Puh 040 582 9246. 
Sihteeri: Arja Alanko,
Aittomäentie 35. Puh 044 018 8688. 
Päällikkö: Jaakko Ahokas,
Ohkolantie 450. Puh (VPK) 040 775 9115. 
sähköposti: ohkolanvpk@msoynet.fi

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

Puheenjohtaja: Irja Hemmilä, 
puh 050 354 7965.
Varapuheenjohtaja: Essi Malmberg 
Sihteeri: Taija Eerola 
Johtokunnan muut jäsenet:
Tanja Lundsten, Susan Alho, Susanna 
Celik, Ari Lehto, Tuomas Koivuniemi ja 
Karita Laisi.
Varajäsenet: Sirkku Vainio, Timo Anti
kainen ja Heikki Poranen.

H yökännum m en
ASUKASYHDISTYS RY

Puheenjohtaja: Antton Hägglund, 
puh 040 526 6462.
Johtokunnan muut jäsenet:
Tarja Kuusela-Nissinen, Satu Leino, 
Kirsi Lindgren, Jarmo Sorsa, Jussi Luh- 
tamäki, Piia Jokela ja Teija Vainio.

O h ko la n  K y l ä t o im ik u n t a

Puheenjohtaja: Eija Hynninen 
Varapuheenjohtaja: Saija Sitolahti 
Sihteeri: Mikko Tiensuu 
Johtokunnan muut jäsenet:
Kati Teirioja, Ilkka Allonen, Jan Malmberg, 
Seija-Liisa Peltoranta, Tuula Ilvonen ja 
Seppo Lepola.

O h k o l a n  O k a  r y

Puheenjohtaja: Mimmi Tervonen, 
puh 044 502 7231.
Varapuheenjohtaja: Aki Mäenpää 
Sihteeri: Mirja Tuppurainen-Koirikivi 
Rahastonhoitaja: Auli Teppinen 
Jäsenasiainhoitaja sekä kirjanpitäjä : 
Pekka Peltoranta

Vastuuhenkilöt:
Auli Teppinen (hiihto)
Eija Hynninen (Ohkolan koulun kentän 
valvontarinki)
Jyrki Aronen (Ohkolan koulun kentän 
jäädytykset)
Vesa Pirjola (maastojuoksut ja Ohkola - 
hölkkä)
Aki Mäenpää (jalkapallo)
Jyrki Aronen ja Aki Mäenpää (nettisivut) 
Jyrki Aronen jatkaa Mäntsälän Urheili
joiden markkinointiyksikön jäsenenä.

H a a ste  kyläyh teisö ille I
Teksti: Auli Teppinen

Ohkolan OKA. haastaa kylässä toimivat eri seurat, toimikunnat ja työyhteisöt leikkimieliseen viestihiihtokilpailuun talviliikunta- 
tapahtumaan Ohkolan VPK:n viereiselle pellolle. Kilpailu käydään 7.3. noin klo 12, lasten hiihtojen jälkeen.
Kilpailun sisältö: Nelihenkinen joukkue, jonka yhteisikä oltava vähintään 71 vuotta. Joukkueilla oltava omat sukset.
Lajit: I  osuus: Hiihto (hiihtotavan saa valita). I I  - I I I  osuus: Jalat yhdessä parihiihtoa ilman sauvoja. IV  osuus: Hiihto. 
Kilpailussa otetaan joukkueille yhteisaika ja lopputulos ratkeaa sääntöjen mukaan tehdyn tarkistuslaskennan jälkeen. 
Säännöt: Joukkueiden ilmoittautumisia otetaan vastaan VPK:n pihalla ennen kilpailua. Samalla on ilmoitettava joukkueen 
yhteisikä, jonka oltava vähintään 71 vuotta. Kaikista ylimenevistä vuosista vähennetään joukkueen kokonaishiihtoajasta yksi 
sekunti / ylimenevä vuosi.
Haasteen saavat: Ohkolan nuorisoseura, Ohkolan Martat, Ohkolan kylätoimikunta, Hyökännummen asukasyhdistys, Ohkolan 
VPK, Ohkolan Metsästysseura, Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta, Hyökännummen vanhempaintoimikunta, Ohkolan ja 
Hyökännummen koulujen henkilökunta. Lämpimästi tervetuloa!

Viime vuonna kisan voitti Ohkolan Metsästysseura ja he saivat Ohkolan VPK:n lahjoittaman kiertopalkintolapion. Nyt on aika 
kisata jälleen lapion "herruudesta" vuodeksi eteenpäin. Joukkueilla on vielä aikaa harjoitella ja suunnitella kilpailutaktiikkaa; 
panostaako kovaan hiihtokuntoon vai pitkään ikään.... ??

Tervetuloa ulkoilemaan!
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R A K EN N U SPE L T IT Y Ö T
T:m i T im o Kesti

M äenpääntie 221, 04480 HAARAJOKI 
Puh. 041 471 5227

Fysioterapia M aarit Linna
O hkolantie 8, 04500 Kellokoski, "Kilakka”

F ysio terapeu tti, P ilates-ohjaaja, 
S en io ritanssin  a luekou lu tta ja
* Fysikaaliset hoidot lääk. lähetteellä
* Klassinen hieronta
* Veteraanikuntoutus
* Myös kotikäynnit
V astaan o tto  sop. m uk . 045 2388  366

F  O  R  E  V  E  R
A LO E VERA TUOTTEET

Itsen ä in en  jälleenm yyjä
Eija Liljavirta

V erkkokauppa ja kotisivut: 
w w w .m y a lo e v e r a .f i /4 6 0 0 0 0 5 8 2 4 3 3

K E R M A N S A V I K A A K E L IU U N IT
- Myynti m- A sennus aim

• K otikäynnit TULIKIVI
T itnurak ©v
©uniin estä ti ©eine Nvuvist
©uh. M M  M 8473 L _ f

PUH. +358 4 0 0  845 734
pentti jofiansson@dlc.fi

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPIRJOLANTIE 52 
HN-OV530 OHKOLA

Lelukauppasi Järvenpäässä
Alhotie 10 Meiltä mm. seuraavat merkit: Jukka, 

Muumi, Barbapapa, Brio, Schleich, 
Meccano, Haba, Pian Toys, Top Model, 
Ravensburger, Fisher Price.ie fo p u u

w w w . l e l u p u u . f i

L e t Na
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

puh. 0400 920 746 
a n n eli.eero la@ leon a .fi 
w w w .pitsim aailm a.net

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
ffax 019 687 2001 
mantsaia@kiiiniteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaaiima.fi

Ammattitaidolla 
SKY/Cidesco - kosmetologi 
Sari Rönnberg 
040 838 5970
-  K a u n e u a h o U o lc t  -

K e t o - O r v o k k i

RITU LIIN A
* kankaat ja om pelutarvikkeet
* lahjatavarat * valmisvaatteet
* om pelupalvelu * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 K ellokoski

rV A-,Arkeen ja juhlaan Yksityisille ja yrityksille
-työalapa! ve/,, Sisko Mulari 

p. 040 589 5240 
sisko.mrdari@jubilant.fi 
www.jubilant.fi

A  MEERIN PITOPALVELU
(019) 688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUM M INEN

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI T A PPER  0400 491529

- m aanrak enn u s
- lu m en au rau k se t
- p o ltto p u u t

L TARVITSEEKO. . .
A -  p u u t a r h a k o n e e s i  k o r j a u s t a ?  

- k i i n t e i s t ö s i  h u o l t o a ?
7  B  -  p i h a s i  k e s ä -  t a i  t a l v i -  

k u n n o s s a p i t o a ?
f  ° -  t a k k a s i  p o l t t o p u i t a ?

SO ITA? 0 4 0 0  7 1 0  3 5 3  
J u h a  H a lin e

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

Monipuolista koneurakointia
•  k a iv in k o n e
•  m e ts ä p e r ä v a u n u
® a u ra u s -  j a  h ie k o i tu s k a lu s to
•  te la k o n e  14 t
K a r i  S ä ijä lä  0 4 0 0  4 9 9  6 1 4

A & T  Lainlo
soratoimitukset

vaihtolavoja
maansiirtokuljetukset

p u h . 0 4 0 0  6 0 7  4 3 9  / A r to  
0 4 0 0  6 7 8  7 4 9  / T im o  
0 4 0 0  9 9 7  5 5 9  / M a rk o

V /3L k  ... T a rv its e tk o
T ilau sliik en n ep a lv e lu a?

Hoidamme myös retki-ja matkapaketit koti-ja ulkomaille. 
P S -B ussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490
Into Saarinen ja A rto Peltomäki

M ÄNTSÄLÄ-TRANS OY
Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 
kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 

viljat, koneiden kuljetukset
Kaivinkone * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

SÄHKÖURAKOINTISE PE L V IS
050 517 7458

M a r k o  Lindqvist Tmi
P u u se p ä n  a m m a t t i t a i to a  n e l jä n n e s s ä  
su k u p o lv e ssa

Vaihtoehto valm iskalusteille  
- kalusteet m ittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

P IE N T A L O N R A K E N N U S  L Ä H IN
- O K -talom  sisä- ja  u lk o ty ö t 

- v e d e n e r is ty k s e t  
- la a to i tu k s e t  
- sa n e e ra u s

040 512 5001

/ 7 ? , j ' J ä r V e n P ä i n  0405368000WLUKKO OY
Alhotie 14, Keskuskatu 12, Mäntsälä 
Järvenpää puh 020 743 7567 
puh 020 743 7560 ark 9-17, la suljettu 
ark 8-17, la 10-14 Ö r

w w w . j a r v e n p a a n l u k k o . f i

Koskikello Oyo a 5 b o  kellokoski 

puh. (09) 284 570
K ello-ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden erikoisliike 

Luotam m e laatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä
SIN IT U U L I-ryhm is

, Kuntotaival 2, Kellokoski 
p. 0440 302 230 

w ww .sinituuliryhm is.com
sinituuli@sinituuliryhmis.com

L ä ä k ä r ip a l v e l u nSUOLAHUONE
Keskustie 4 B, M äntsälä 
Puh.040 5914050
* hengityselinten sairauksiin
* erilaisiin ihottumiin

Lisäksi hengitysalueen avaavaaja aktivoivaa h ie ro n taa / 
Eva Saari

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
M annilantie 44 A, 04400 JÄ RV EN PÄ Ä  

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.

Hyvää Oloa
www.minjatuominen.fi

Tuhansia ideoita...
J ä r v e n p ä ä nKUKKATALO

Alhotie 6, 0 4 4 3 0  Järvenpää. 09-2797070. Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

Kellokosken Kukka
Vanha Valtatie 197 
04500 K ellokoski 
(09) 291 7909
m a-pe 10-18, la 9-16, su 10-15 
Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

X - P r in t  K y
Lahdentie 52 
04600 Mäntsälä 
digipaino @ x-print.fi 
www.x-print.fi

•Käyntikortit»esitteet»kirjekuoret»julisteet* 
tarrat»mv ja väri cad-tulosteet»r oll-upit*

KOULUTETTUKIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.
(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

M äntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

T :m i M i r a  T u s l a
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* [Hiot Stone -hieronta 
Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946

Sf
040 531 6681 /  Satu

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

Pauliina Paasi la
0 4 0 - 7 3 0 ^ 0 ( ^ 3

Pihlajatie Z_, 0 4 4 8 0  Haarajoki wv-fw.lepotila.inet

PARTURI-KAMPAAMO
Asem akatu 4,
J ä r v e n p ä ä
Puh. (09) 279 3550
A v o in n a :  
Ma-to 9-18 
Pe 9-19 
La 8-14
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