


Pääkirjoitus

S u u n n it e lm a

TURVALLISUUDESTA

Vuosi 2010 jää sääolojen vuoksi historiankirjoihin. Etelä-Suomea myöten koettiin pitkä, runsas
luminen pakkastalvi, sateinen ja kolea kevät sekä kesällä ennätyshelteet. Nähtäväksi jää, min
kälaisia säätiloja syksy tuo tullessaan.

Talvi toi katoille lumikuormat, joiden alas pudottaminen oli vaativaa työtä. Mistä saada apua? 
Kun kesän lämpöaallot purkautuivat, koettiin ennen näkemätöntä salamointia, ukkosta ja myrsky
tuulia. Sylvi-myrsky pyyhkäisi kyläämme aiheuttaen paljon tuhoa. Puita kaatui sähkö-ja puhelin
linjoille, teille, autojen ja rakennusten päälle. Ihmisvahingoilta kaiketi vältyttiin. Moni kyseli 
miten tuhon jäljet siivotaan. Mistä saisin apua? Kenen tehtävä on poistaa puu sähkölinjan pääl
tä? Entä miten apu organisoituu tulipalotilanteissa?

Aluepelastuslaitosjärjestelmä tehostaa vaativaa erityisosaamista, esimerkiksi ensiapua, vaativissa 
tilanteissa. Kun pelastustyö keskittyy yhä suurempiin yksiköihin, etäisyydet kasvavat ja paikallistun
temus hämärtyy. Pieni ammattilaisten joukko ei pysty vastaamaan laajan alueen erilaisiin ja eri 
tasoisiin pelastustehtäviin. Tähän asiaan on kiinnitet
ty huomiota myös valtakunnallisesti ja monissa pai
koissa laaditaankin paikallisia turvallisuussuunni
telmia.

Kylätoimikunta on asiassa aloitteellinen ja laatii yh
teistyössä VPK:n kanssa kyselyn, jonka pohjalta teh
dään kotikylämme tarve- ja palvelukartoitus. Kysely 
lähetetään koteihin Ohkola-Hyökännummi alueella 
seuraavan kylälehden välissä. Toivomus on, että mah
dollisimman moni täyttäisi ja palauttaisi tuon kaavak
keen, asia on meidän kaikkien yhteinen.

Eija Hynninen, kylätoimikunnan pj.

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

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

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 lähetys- 
toimikunnasta,
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.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. . , . _  ..
seuraava ilmestymispäivä i 5.ii. 2010. onlcoiansanomat@gnriaii.com

A ineistopäivä edellisen KUUKAUDEN 23. PÄIVÄ.
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K ellokoskin

P rinsessa
Teksti: Leena Hämäläinen

Monissa Suomen mielisairaaloissa on elänyt potilaita, jotka ovat jääneet sairaalan ja ympäröivän yhteisön historiaan suurina 
persoonina. Kellokosken sairaalan persoona oli Prinsessa.

Prinsessa, oikealta nimeltään Anna Lappalainen, vietti Kellokosken sairaalassa 52 vuotta, suurimman osan elämästään. 
Avoimena, elämänmyönteisenä ihmisenä hän otti paikkansa koko kylässä. Kellokosken sairaalan kartanorakennus oli prinses
san kesäpalatsi ja hovi eleli ympärillä omaa elämäänsä. Löytyy meiltä Ohkolastakin hoviin kuulunut "Pengermäkadun poliisi", 
Irja Kari, jota Prinsessa kävi silloin tällöin muiden muassa tapaamassa ravintokeskuksessa.

Arto Halonen on ohjannut elokuvan Prinsessa, joka perustuu Anna Lappalaisen elämään. Elokuva kertoo valoisan ja huu
morin sävyttämän tarinan yhteiskunnan sairaaksi leimaamasta ihmisestä, joka valloittavalla olemuksellaan tuo iloa ja parantaa 
muita ihmisiä sekä ympäristöään. Elokuva kertoo myös Kellokosken kylän yhteisöllisyydestä, joka oli varmasti Prinsessan sel
viytymisen kantavin voima. Prinsessan elämän vaiheita ovat kirjanneet Ilkka Raitasuo ja Terhi Siltala.

Elokuva on valittu kilpailuun Kanadan Montrealin elokuvajuhlille ja Norjan Hangesundin elokuvajuhlien New Nordic-Films 
sarjan avajaiselokuvaksi. Elokuvan ympärille on suunniteltu myös koulukampanja, jonka avulla psyykkinen sairaus voidaan 
tehdä ymmärrettävämmäksi ja vähemmän pelottavaksi. Prinsessan tarinan avulla on mahdollista lisätä hyväksyntää erilaisuut
ta kohtaan.

Prinsessan ainutlaatuinen ja valloittava tarina on elokuvateattereissa juuri nyt.

S y l v i- myrsscy

Teksti ja kuva: Kati Särkelä_____

Kalenteri valmisteillä

Elokuun 8. päivä riehunut Sylvi-myrsky 
teki tuhojaan monin paikoin Ohkolassa, 
erityisesti Keravanjärven alueella. Tuu
len voima oli uskomaton. Päivänvalossa 
paljastuivat juurineen kaatuneet suuret 
puut sekä monet puolivälistä poikki nap
sahtaneet latvat.

Teksti: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Hyökännummen koulu ja vanhempaintoimikunta valmistelevat taas yhteis
työnä seinäkalenteria vuodelle 2011. Nyt ollaan liikkeellä hieman isommalla 
painosmäärällä kuin viime vuonna, jolloin 500 kalenteria myytiin kuin kuumil
le kiville parissa päivässä. Suuri suosio pääsi yllättämään tekijät, mutta toi
vottavasti tänä vuonna kalenteria riittää kaikille halukkaille.

Kuten viime vuonnakin, jokainen koulun oppilas saa osallistua kalenterin 
tekemiseen valmistamalla erilaisia töitä, jotka kuvataan kalenteriin. Kuvien 
teemana ovat tänä vuonna sadut ja tarinat. Kalenterin teknisestä toteutuk
sesta vastaa sama tiimi kuin viimeksikin: Pia Huovinen Suomen Painotu
otteesta, sekä taitosta ja töiden valokuvauksesta graafikko Kimmo Virta
nen.

Paikalliset yritykset voivat hankkia näkyvyyttä itselleen ostamalla kalente
rista mainostilaa. Lisätietoja kalenterista voi kysellä Hyökännummen koululta 
sekä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajalta Sari Hakkaraiselta s-pos- 
ti: sari.hakkarainen@kotikone.fi ja kalenteriprojektin vastaavalta Pia Huo
viselta p. 040 563 7911. Kalenterin ilmestymisajankohta on koulujen syys
loman tienoilla viikolla 43.

Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta on toiminut viime vuosina varsin aktiivisesti ja kerää erilaisilla tempauksilla 
rahaa oppilaiden hyväksi. Viime lukuvuonna vanhempaintoimikunta hankki koululle muun muassa sähköpianon, rahoitti useita 
retkiä sekä osallistui koulun hankintoihin antamalla 1 000 euron joulurahan. Tämän lisäksi vanhempaintoimikunta on ottanut 
aktiivisesti kantaa useisiin koulua koskeviin asioihin.

3

mailto:sari.hakkarainen@kotikone.fi


T apähtuhakalentehi

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

Sirkus
Lauantaisin klo 15-16
11.9. alkaen Ohkolan koululla kokoon
tuu aikuinen-lapsi -ryhmä.
Opettajana toimii Saija Sitolahti. Vapai
ta paikkoja ja lisätietoja voi kysellä 
Saijalta puh. 0400 583 872.

Sirkus Siriuksen toimintaa järjestetään 
Ohkolan ja Hyökännummen kouluilla sekä 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla. Toiminta 
jakautuu Pikkusirkukseen ja Nuorisosir- 
kukseen sekä syksystä alkaen paljon toi
vottuun Kirppusirkukseen, jossa 3-6-vuo- 
tiaat sirkustelevat yhdessä aikuisen kans
sa.
Lisätietoa: www. ohkolannuorisoseura. fi 

Ipanapiiri
Maanantaisin klo 18 - 19
6.9. -22.11.2010 ja 10.1.-11.4.2011 
Nuorisoseuratalolla alle 3-vuotiaille lap
sille ja heidän vanhemmilleen.
Leikitään ja lauletaan pienille lapsille 
sopivia laululeikkejä.
Lukukausimaksu 10 euroa/perhe. 
Lisätietoa Essi Malmberg 044 509 4485.

Perhekerho
Torstaisin klo 9.30-12 
Nuorisoseuratalolla
Vapaan leikin lomassa ohjattuja tuokioi
ta, askartelua ja kahvihetki. Teemapäiviä 
järjestetään aina osallistujien mielen
kiinnon mukaan.
Osallistumismaksu 1 euro/perhe/kerta. 
Nähdään kerhossa!
Lisätietoa Taija Eerola 040 739 7661 ja 
Essi Malmberg 044 509 4485.

Sääntömäärinen vuosikokous
To 25.11. klo 18.30
Nuorisoseuratalolla Ohkolan Nuorisoseu
ra ry: n sääntömääräinen syyskokous. 
Tervetuloa!
Johtokunta

Nuortenillat
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantle 2. 
Syksyn nuortenillat ovat alkaneet kokoon
tumisilla elokuussa. Seuraavat illat ovat 
pe 1.10. ja 5.11 ja 3.12. klo 18-20.30. 
Tervetulleita ovat kaikki 4-9 luokkalaiset. 
Tarjolla on hyvää seuraa, pelejä, mu
siikkia ja iltapala pientä maksua vastaan. 
Myös aikuiset ovat tervetulleita tutustu
maan nuorteniltojen toimintaan, ja uu

sia vapaaehtoisia valvojia otetaan ilomie
lin vastaan.
Lisätietoja Teija Vainiolta puh. 040 535 
2902.

Kansalaisopiston kursseja Ohkolas
sa ja Hyökännummella
Kansalaisopiston kurssit ovat jo alkaneet, 
mutta vapaita paikkoja voi vielä kysellä.

Hyökännummen koulu, Nummelantie 9. 
ZUMBA ma 20-21 
NAPEROJUMPPA 3-4 v. ti 17.15-18 
TENAVAJUMPPA 5-6 v. ti 18-18.45 
SENIORIJUMPPA to 16-16.45

Ohkolan Nuorisoseuratalo, Ohkolantie 
555.
VESSELIKERHO ma 18-19 
SENIORIJUMPPA to 15-15.45 
KUNTOJUMPPA to 19-20

Lisätietoja kursseista kansalaisopiston 
nettisivulla www.mantsalanopisto.fi, tai 
Mäntsälä-lehden mukana jaetussa opis
ton ohjelmassa.

O h k o l a n  D i a k o n i a - ja

LÄHETYSTOIMIKUNTA

Eläkeläisten virkistyspäivät
Ke 20.10., ke 17.11. ja ke 15.12. klo 12-15 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla, Ohkolantie 
555.
Ruoka ja kahvi 6 euroa. Kyytiä tarvitsevat 
soittakaa klo 8 jälkeen (019) 688 9240.

Puuroaamiaiset
Ke 6.10. ja ke 2.11. klo 9.30 
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2.

Virsilaukiillat 
To 14.10. klo 18.30
Saimeja Heikki Porasella, Poutalantie 10. 
To 25.11. klo 18.30
Lea ja Vilho Kotiluodolla, Ohkolantie 257. 

Rukouspiiri
Ma 27.9., ma 11.10., ma 25.10., ma 8.11. 
ja ma 22.11. klo 18.30 
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2.

Kauneimmat joululaulut 
ja myyjäiset
La 18.12. Ohkolan Nuorisoseuratalolla 
Joululaulut klo 15 ja myyjäiset klo 16.

O h k o l a n  O k a

OHKOLAN KOULU 
1-2. luokkalaisten sähly 
keskiviikkoisin klo 17-18. / Aki Mäenpää 
050 557 1828.
3-4. Ik sähly tiistaisin klo 17.30-18.25. 
5-6. Ik sähly tiistaisin klo 18.25-19.20. 
7-8. Ik sähly tiistaisin klo 19.20-20.15. 
Tiistain ryhmien tiedustelut Jyrki Aronen 
0400 514 795 tai Vesa Pirjola 040 314 
5429.
Naisten sähly keskiviikkoisin klo 19-20 / 
Sanna Aronen 0400 514 796.
Miesten lentopallo torstaisin klo 20-21.30 
/ Vesa Pirjola.

HYÖKÄNNUMMEN KOULU 
Sählyvuorot 1-4 luokan oppilaille on va
rattu, mutta vetäjä on vielä etsinnässä. 
Lisää kerhonvetäjiä siis tarvitaan!
Yhteys Jyrki Aroseen p. 0400 514 795. 
1-2. Ik sähly keskiviikkoisin klo 18-19. 
3-4. Ik sähly keskiviikkoisin klo 17-18. 
Miesten sähly tiistaisin klo 20-21 / Aki 
Mäenpää

Jalkapalloa
Ohkolan koululla alle kouluikäisten ja 1. 
luokkalaisten jalkapallo jatkuu tiistaisin 
klo 18-19 syyskuun loppuun asti.

Maastojuoksua
Ohkolan koululla
Keskiviikkoisin 22.9., 29.9. ja 6.10. 
klo 18 Kaikki sarjat.

Palkintojenjako ja 
sääntömääräinen syyskokous
Yleisurheilun ja maastojuoksujen palkin
tojenjako 4.11. klo 18 
Ohkolan koululla, jonka jälkeen OKAn 
sääntömääräinen syyskokous klo 18.30.

Oka järjestää retken Vierumäen urheilu
opistolle la 20.11. Lisätietoja nettisivulla.

TERVETULOA MUKAAN LIIKKUMAAN! 
www. mu. sporttisaitti. com/kyiaseurat/ok

O hkolan M artat

Tl 28.9. Kokki-ilta Nuorisoseuratalolla 
Ma 18.10. Askarteluilta 
Pe 19.11. Pikkujoulu kulttuurin mer
keissä
Seuratkaa lähemmin paikallislehtien 
seurapalstaa.
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Loistavaa menestystä
SUUNNISTUKSESSA

Teksti ja kuva: Auli Teppinen

Koululiikuntaliiton valtakunnalliset suun- 
nistusmestaruuskilpailut käytiin 27.-28. 
elokuuta Ikaalisissa. Valtaosaltaan no
peakulkuinen mäntykankainen maasto 
siivitti suunnistajat vauhdikkaisiin suori
tuksiin.

Suunnistuksessa sai olla tarkkana 
etenkin avoimilla radoilla, sillä nopea 
juoksumaasto vaati tarkkuutta rastien 
haussa. Kilpailuihin osallistui 1 500 lasta 
ja nuorta ala-asteikäisistä luokiolaisiin.

Mäntsälästä osallistui kisoihin 30 
suunnistajaa, joista kuusi Ohkolasta. 
Perjantaina suunnistettiin henkilökohtai
set kilpailut, joissa Siiri ja Saara Saalo 
suunnistivat mitalisijoille 4 ja 8. Hyvän 
suorituksen tekivät myös ohkolalaiset

Ihana kesä Pepin ja ystävien 
parissa on jo auttam atto
masti kääntymässä syksyksi, 
mutta vietetään vielä hetki 
sitä muistellen.

Maailman vahvin tyttö oon Hei! Tittelitom 
ja Hippeli hei! Peppi Pitkätossu joukkoi
neen valloitti kerta toisensa jälkeen, kun 
Öljymäellä vieraili kesän aikana 2 600 
katsojaa.

Saila Smith oli kuin luotu Pepiksi ja 
esitti vaativan pääroolin varmasti ja va
kuuttavasti. Iso roolityö oli Sailalle en
simmäinen laatuaan, vaikka teatteri- 
kokemusta on 17-vuotiaaile ehtinyt kart
tua jo rutkasti. Hienoa Saila!

H anna-M ari Saa lo  sekä Karo liina , 
Konsta ja M illa  Kärkkäinen.

Lauantaina viesteissä E-sarjassa 
starttasi 74 joukkuetta. Yksi joukkueista 
koostui vain ohkolalaisista suunnistajis
ta. Siiri Saalo aloitti viestin tullen vaih
toon kymmenentenä ja lähetti Saara- 
siskon jatkamaan viestiä. Saara suoriu
tui osuudeltaan tasaisen varmasti ja lä
hetti 13. sijalta ankkuriosuudelle Konsta 
Kärkkäisen. Konsta suunnisti loistavasti. 
Rastit löytyivät heti ilman hakuja ja 
juoksukunto riitti nostamaan joukkueen 
hienosti 5. sijalle. Kuusi parasta joukku
etta palkittiin ja joukkue pääsi noutamaan 
mitaleita.

Teksti ja kuva: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Myös muu näyttelijäjoukko jäi vah
vasti mieleen omina persooninaan. Mu
kana oli niin kokeneita konkareita kuin 
ensikertalaisiakin, jotka kaikki sulautuivat 
yhdeksi värikkääksi seurueeksi elämään 
Huvikummun ja pikkukaupungin seikkai
luja. Oli vaikea uskoa, että kyseessä oli 
harrastajateatterin produktio. Mitä lois
tavia kykyjä joukossa onkaan! Onnea 
jokaiselle!

Ohjaaja Seppo Halttunen osasi tai
tavasti luoda Öljymäen upeisiin puittei
siin näytelmän, jonka seurassa viihtyivät 
niin lapset kuin aikuisetkin. Kiitos Seppo!

Omakohtaisesti merkittävän teatte
rista ja kesästä tekee se, että saimme 
tyttäremme mukanaolon kautta koko per
he olla seuraamassa näytelmän syntyä 
aivan alkumetreiltä saakka. Erityinen ko
kemus oli teatteriväen suuri yhteisöllisyys,

Siiri ja Saara Saalo sekä Konsta Kärkkäinen 
suunnistivat Ikaalisissa KLL:n suunnistus- 
mestaruuskisoissa viestissä 5. sijalle Kons
tan ansiokkaan ankkuriosuuden jälkeen. 
Sama joukkue onnistui jo keväällä voitta
maan Uudenmaan alueoravapolku -viesti- 
mestaruuden, jolloin eri juoksujärjestyk- 
sen myötä Siiri nosti joukkueen mesta
ruuteen.

joka huokui kaikista koko produktion ajan 
ja jonka keskelle koko perheemme otet
tiin alusta asti avosylin vastaan.

Pääsimme nopeasti osaksi "Peppi- 
porukkaa" ja saimme aivan erityisiä ke- 
sälomamuistoja, jotka tulemme varmasti 
muistamaan lopun ikäämme. Tämä kesä 
ja Peppi toivat mukanaan voimallisuu- 
dellaan elämäämme jotain sellaista, jota 
en ole tiennyt olevan olemassakaan.

Tätä kirjoittaessani viimeinen Peppi- 
esitys on juuri esitetty ja tunnelma sen 
myötä haikea. Liikuttavimman kommen
tin sain lapseltani kiittäessäni häntä iha
nasta Peppi-kesästämme: "Kiitos äiti, että 
kannustit ja yllytit minua lähtemään mu
kaan". Siihen ei liene mitään lisättävää.

Kiitos ja halaus koko Öljymäen väel
le, jonka kanssa saimme tämän kesän 
kulkea!

P eppi loi v o im a l lisia

KESÄMUISTOJA
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HYÖKÄPARTION LEIPilKESÄ
Teksti ja kuva: Elisa Lindgren

Kesä ©li partiolaisille hieno. 
Leirimuistoja päästiin keräi
lemään peräti kahdesti.

Tänä kesänä Hyökäpartiolaiset pääsivät 
osallistumaan kahdelle kesäleirille. En
sin järjestyksessä oli lippukunnan oma 
leiri RC10 ja toisena suurleiri Kitke.

Hyökäpartion ja Pornaisten Solmujen 
yhdessä jo toistamiseen järjestämä ke
säleiri pidettiin tänä vuonna Espoon Saa
rijärven saaressa, jossa helsinkiläisellä 
Metsolan Pojat -lippukunnalla on partio- 
kämppä.

Leirxteemana
HAAKSIRIKKOUTUMINEN JA 
SELVIYTYMISTAIDOT
Leirin teemana oli haaksirikkoutuminen 
ja selviytymistaidot. Teemaan viittaa 
myös leirin nimi, RC on lyhenne erään 
tunnetun haaksirikkoutujan nimestä. Lei
rille osallistuivat molempien lippukuntien 
kaikki ikäkausiryhmät, eli sudenpennut, 
seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaelta
jat sekä aikuiset.

Leiriläiset pääsivät kertaamaan par- 
tiotaitojaan, rakentamaan majoja luon
non antimista, selviytymään nokkeluutta, 
luovuutta ja yhteistyötä vaativista tehtä
vistä sekä rakentamaan donitsin.

Doniisi vesistöjen ylitykseen
Donitsia käytetään tavaroiden kuljetuk
seen vesistöjä ylitettäessä, ja se raken
netaan pressusta sekä risuista.

Risut sidotaan ympyrän muotoon, 
rengas nostetaan pressun päälle, pres
sun liepeet taitellaan oksien päälle ja lo
puksi tehdään sidoksia ja solmuja. Lei
riläisten valmistama donitsi kantoi jopa 
kaksi matkustajaa.

Toimiva donitsi rakennetaan pressusta 
sekä risuista. Huolella rakennettuna se 
kantaa jopa kaksi matkustajaa.

Iltaisin päästiin saunomaan ja ui
maan. Kolmen yön leiri oli nopeasti ohi, 
mutta kaikille jäi taas roimasti uusia 
partiomuistoja. %

K lL K i
Suomen Partiolaiset juhlii tänä vuonna 
100-vuotissyntymäpäivää. Juhlan kunni
aksi Suomen Partiolaiset järjesti kuuden
nen finnjamboreen, eli kansainvälisen 
suurleirin.

Leiriläisiä Evon metsiin saapui reilu 
10 000. Osallistujia oli ympäri maailmaa, 
muun muassa Hong Kongista, Australi
asta, Ranskasta, Senegalista ja USA:sta. 
Myös pieni joukko hyökäpartiolaisia läh
ti tutustumaan suurleirin tunnelmaan.

M aa, ilma, tuli ja vesi
Kilkkeelle pääsivät vain tarpojaikäiset eli 
yli 12-vuotiaat, ja kaikille ikäkausille oli 
järjestetty omat ohjelmat. Ohjelmia jär
jestettiin laaksoissa, joita olivat Maa, 
Ilma, Tuli ja Vesi.

Samoajille ja tarpojille oli haikki, eli 
yhden yön vaellus. Vaeltajat puolestaan 
osallistuivat leirin järjestelyihin esimer
kiksi muonittajina. Lisäksi oli tietenkin ko
ko leirin yhteiset tilaisuudet: avajaiset, lei- 
rijumalanpalvelus, musiikkiteatteri ja 
päättäjäiset. Vapaa-ajalla leiriläiset saat
toivat pistäytyä jossakin leirin useista

kahviloista tai käydä tutustumassa eri 
alaleireihin.

Leirillä pääsi kokeilemaan uusia asi
oita ja oppi uusia taitoja. Maalaaksossa 
oli mahdollista hypätä kuudesta tai kah
deksasta metristä Bagjump-ilmapatjalle 
ja kiipeillä kiipeilyseinällä.

Ilmalaaksossa seikkailijat ja tarpojat 
rakensivat tuulimittareita ja mittasivat 
tuulennopeuksia.

Tulilaakso tarjosi eniten uusia oppe
ja: saimme aikaan tulta ilman tulitikkuja 
tai sytkäreitä! Tulipora ja tulukset eivät 
enää ole vieraita käsitteitä, ja nyt aina
kin selviytyisimme autiolla saarella.

Vesilaaksossa kokeilimme 20 metrin 
pituista vesiliukumäkeä, painimme mu
dassa ja kävelimme veden päällä valta
vassa ilmapallossa.

Leiri aina upea kokemus
Pitkistä jonoista, bajamajojen hajusta, 
toisinaan huonosti pätevistä aikatauluista 
ja märistä makuupusseista huolimatta 
suurleiri oli kuitenkin upea kokemus.

Jäämme innolla odottamaan seuraa- 
vaa partiolaisten suurkokoontumista, oli 
se sitten piirileiri, finnjamboree tai seu- 
raava maailmanjamboree. Tuhansien 
muiden partiolaisten seurassa ei voi olla 
muuta kuin hauskaa!
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Taiga H itsässä

Kalevan Nuorten Laitto jär
jesti juhlaleirin Padasjoella. 
Leirillä seikkaili ehkä vähän 
pelottavakin Pöhkö-Peikko

Teksti: Essi Malmberg ja Ella Hynninen, kuvat: Eveliina ja Ella Hynninen

ja Roope (2) Malm berg yhdessä Essi- alaisia, turkkilaisia, italialaisia ja ukrai- 
äidin kanssa. nalaisia. Ruoka oli hyvää.

TaigaMetsä, Kalevan Nuorten Liiton 50- 
vuotis juhlaleiri pidettiin heinäkuussa Pa
dasjoella Iso-Tauruksen rannalla. Ohko
lan Nuorisoseuran nimissä leirille lähti 
kaksitoista 9-13 -vuotiasta lasta, joiden 
ohjaajana toimi Eveliina Hynninen (ylä- 
kuvassa Pöhkö-Peikon kanssa). Taiga- 
metsän perheleirille osallistuivat Iir is  (3)

L e i r i  t ä y n n ä  m u k a v a a  p u u h a a

Leirin ohjelma oli täynnä mukavaa puu
haa, muun muassa pihapelejä, askarte
lua ja nuotioiltoja. Arkisistakin hetkistä 
tuli leirillä jännittäviä, kun esimerkiksi 
omien ruokailuvälineiden kanssa lähdet
tiin jonottamaan ruoka-annosta ja lopuk
si tiskattiin omat astiat käsin tiskauspis- 
teessä. Vieraassa mökissä nukkuminen 
oli myös numero sinänsä.

Muun muassa olympialaisten, kivien 
maalaamisen, uimisen ja laululeikkien 
joukosta kaikkein mieleenpainuvina oli 
keppihevosten teko, jotka tietysti lauk- 
kasivat mukanamme kotiin asti. Leirillä 
seikkaili myös ehkä vähän pelottavakin 
Pöhkö-peikko.

Leirillä uitiin joka päivä. Leiri muo
dostui viidestä eri väestä: etelän-, län
nen-, idän-, pohjosen- ja otavanväki. 
Kansainvälisiä vieraita oli Saksasta ja 
kansainvälinen työleiri hoiti ruokailun. 
Työleirillä oli ainakin ranskalaisia, kore-

V ä ä r i n p ä i n  p ä i v ä n ä  d is c o

AAM ULLA
Yhtenä päivänä oli väärinpäin päivä, 
disco oli heti aamusta. Kalevankisoissa 
oli todella kuuma ja paljon kivoja lajeja, 
muun muassa tappikävely, tikanheitto 
ilmapalloihin ja vesiketjuviesti.

Kaikki leiriläiset kävivät neljässä työ
pajassa: tanssi, erätaidot / ensiapu, 
kädentaidot ja sirkus. Yhtenä päivänä oli 
pitkävaellus. Vaelluksen varrella oli pie
niä tehtäviä ja ruokailukin oli metsässä. 
Viimeisenä iltana oli leirijuhla ja se pal
jon odotettu oikea disco / salamatanssit! 
Oli todella mukava mukava leiri. Teltois
sa tuli nukuttua hyvin ja sai uusia kave
reita.

Yökoojlussa

Leirillä harrastet
tiin muun muassa 
tappikävelyä.

Teksti: Ella Hynninen, Marianna Laitinen, Pinja Leppänen ja Kirsi Ström.

Ohkolan koulun kuudennen luokan oppilaat pitivät 
yökouEun Käpypirtillä

Tulimme kouluun kello 9, jossa valmiste
limme huhtikuiseen yökouluun pelejä ja 
paistoimme pannukakkua ja sämpylöitä.

Välipalan syötyämme lähdimme kohti 
Levannon kylää ja partiolaisten Käpypirt- 
tiä. Kun saavuimme perille, Jokke esitteli 
paikat ja veimme tavaramme huoneisiin 
joissa nukuimme.

Kun olimme asettautuneet, lähdimme 
porukalla ulos. Ulkona leikimme hassua 
putkinäkö-leikkiä, jossa katsottiin pressun 
alla mehukatti-tölkin läpi ja potkittiin pal
loa. Sitten juoksimme pitkin vuoristoista 
metsää ja olimme lipunryöstö-leikkiä. Mo
nien kengät kastuivat läpimäriksi, mutta 
se ei silti näyttänyt haittaavan ketään.

Ulkoilun jälkeen meillä oli ruoka-aika. 
Makkarakeitton jälkeen saimme panna- 
ftgreita ja itse tekemiämme sämpylöitä. 
Tullessamme arvottiin ryhmät ja yksi niis
tä aina auttoi tiskauksessa ja pöydän 
siivouksessa. Samalla arvottiin saunan
lämmittäjä -ryhmä. Muut pelailivat sillä 
aikaa erilaisia lautapelejä.

Pian oli tyttöjen aika mennä saunaan, 
ja sillä aikaa pojat ja muutamat tytöt 
söivät tuomiaan karkkeja. Kun tytöt tuli
vat saunasta, oli poikien vuoro ja sillä 
aikaa tytöillä oli pieni visailu.

Poikien tultua saunasta oli iltapala ja 
sen jälkeen pelattiin ja leikittiin kilpailu
mielessä pienissä joukkueissa, jotka olivat

Banaanit, Hiekkalaatikon Kingit, Sateen- 
kaariponit ja Seilorin satsi. Kilpailussa oli 
visailukysymyksiä, näyttelemistä ja lau
lamista. Jälleen pelattiin vähän aikaa lau
tapelejä. Ennen nukkumaan menoa me
nimme vielä loppupiiriin ja muistelimme, 
mitä olimme tehneet päivän aikana. Sit
ten olikin jo iltatoimien aika ja nukkumaan 
meno noin 23.15.

Heräsimme seitsemän aikaan, aamu
pala oli kahdeksalta. Aamupalana oli mu
roja ja leipää. Lopuksi siivosimme ja pak- 
kasimme. Aikuiset valvojat ja muutaman 
oppilaan vanhemmat kuskasivat meidät 
kotiin. Koko ajan oli ollut sateinen ilma, 
mutta siitä huolimatta tosi hauskaa.
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¥  RSTYS HAASTATTE UT
Ohkolalainen yrittäjä / lehtemme mainostaja, ota yhteyttä! E-mail: essi maImberg@hotmail.com

Navajoterapia on intiaaniheimojen vanha 
hoitomuoto, jossa käytetään rumpua, 
savua ja kosketusta.

Teksti: Eija Hynninen, kuva: Kaisli Kangasoja

Hoitola M etsän henkäys

Kesän 2010 aikana on Ohkolassa, osoitteessa Metsälammentie 56, avautunut uusi 
energiahoitoja tarjoava hoitola Metsänhenkäys. Navajoterapeutti Minna Tapper 
antaa navajoterapian lisäksi shinkei-terapiaa ja intuitiivistä hierontaa.

Navajoterapia on intiaaniheimojen vanha hoitomuoto, jossa käytetään rumpua, 
savua ja kosketusta. Mielikuvien avulla mennään ihmisen silällä oleviin henkisiin 
tukoksiin, jotka ovat usein peräisin lapsuudesta. Aikuisena tukokset ilmenevät fyysisinä 
oireina, pelkoina ja mielen ongelmina.

Shinkeiterapia on akupistepainantaa, jossa kipu lievittyy, kun kuona-aineet saa
daan liikkeelle. Lisäksi shinkeiterapiassa aktivoidaan hermojärjestelmää vetämällä 
hermoratoja. Intuitiivisessä hieronnassa hierotaan ja annetaan energiaa tukoskohtiin.

Minna on kouluttautunut ensin Reikiin, kiinalaiseen enrgiahoitoon. Shinkei kurs
seilla on paneuduttu anatomiaan ja lihaksistoon. Navajoterapeutiksi Minna valmis
tui alkukesällä kaksi vuotta kestäneestä shamaanikoulusta Hartolasta. Opiskelu muo
dostui etä- ja lähiopiskejujaksoista.

Metsänhenkäyksen hoidot sopivat ihan kaikille. Ne ovat niin sanottuja vaihtoehto
hoitoja, joihin ihmiset usein hakeutuvat, kun lääketieteen keinot eivät auta. Hoitolassa 
on useampia hoitohuoneita ja siten tila soveltuu myös kurssien pitopaikaksi.

Lisätietoja löytyy kotisivuilta: www.metsanhenkays.com tai soittamalla Minna 
Tapperille p. 040 749 5085.

Kiitos O lle ja Pirkko!
Lämmin kiitos kaikilta juhlanäyttelyssä käyneiltä näin 
kylälehden välityksellä. Erityisesti meitä ohkolalaisia 
ihastutti Ohkola -teos, jota saattoi katsoa pitkään ja 
löytää aina jotain uutta. Näyttely herätti paljon 
ajateltavaa. - Eija Hynninen -

Ohkolan koulun kolmas luokka vieraili taiteilija Sven-Olof 
Westwrlundin juhlanäyttelyssä.

L e i  u i  K O U L U “  
MUISTOJA

Teksti ja kuva: Meri Tapper

Ohkolan koulun 6. luokka 
kävi Tampereella Varalan 
urheiluopistossa leirikou
lussa 23. - 26.8.

Pääsimme kokeilemaan 
siellä kaupunkisotaa, me
lontaa, kalliolta laskeutu
mista, trapetsihyppyä, sul
kapalloa, frisbeegolfia, 
pyramiideja, kuntonyrk- 
keilyä, jättiläisentikkaita, 
korikiipeilyä, ball-bounceria 
ja pehmispomppista.

Leirikoulussa oli muka
vaa ja sinne voisi mennä 
uudestaan. Ada Tetri laskeutuu kalliolta.
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Punamullan

KEITTO- JA MÄÄLAUSTALKOOT
Teksti: Eija Hynninen, kuvat: Emmi Hynninen

Heinäkuisena päivänä Kor- 
tistonkuimalla porisi puna- 
multamaaii [Museoviraston 
ohjeiden mukaisena.

Kortistonkulmalla 23. heinäkuuta pide
tyssä talkoopäivässä punamultamaali 
porisi 200 litran tynnyrissä. Museoviras
ton ohje oli valmistettu kolminkertaisena 
ja keittomestarina toimi Timo Salminen.

Maalattavina kohteina olivat Salmi
sen vanha paja ja Kortiston lato sekä Ki
vistön pihasauna. Rakennuksiin tehtiin 
ennen maalausta merkittävää peruspa
rannustyötä perinteistä rakennustapaa 
kunnioittaen.

M aalin valmistus
Keittoastiana käytettiin tynnyriä, joka 
asetettiin tukevalle alustalle. Kiehuvaan 
veteen lisättiin rautavihtrilli ja ruisjauhot 
voimakkaasti sekoittaen, sillä ruisjauhot 
paakkuuntuvat helposti. Varpuvispilä lie
nee paras väline sekoitukseen.

Liisteriä keitettiin vähintään puoli tun
tia jatkuvasti hämmentäen, jonka jälkeen 
joukkoon lisättiin punamulta.

Keitoksen annettiin kiehua ja siihen 
lisättiin vernissa voimakkaasti sekoittaen. 
Nyt seosta keitettiin ainakin kolme tun
tia välillä sekoittaen. Maalin annettiin

Salmisen vanhan pajan seinää maaiasivat 
Rasmus Tapper, Tomi Boman sekä Jani 
Salminen.

Punamullankeitto. Keittomestarina 
toimiTimo Salminen.

jäähtyä. Tarvittaessa maalia voi ohentaa 
suolavedellä.

KERTAMAALAUS YLEENSÄ RIITTÄÄ
Riittoisuus vaihtelee runsaasti maalat
tavan pinnan kunnon mukaan. Keskimää
rin litralla maalaa neljä neliömetriä ker- 
tamaalauksella, joka yleensä riittää.

Maali sivellään pensselillä hieroen. 
Värisävy tummenee viikon ajan maala
uksesta, sävyä voidaan tummentaa li
säämällä rautavihtrillin määrää. Seinäs
sä punamultamaalaus kestää noin 20 
vuotta.

Pohjatyönä maalattavasta seinästä 
poistetaan vanha irtoava punamultamaa
li teräsharjalla. Erityisen huolella puhdis
tetaan räystäiden alustat.

P u n a m u l t a m a a l i

50 litraa vettä 
2 kg rautavihtrilliä 
(rautasulfaattia)
4,5 kg hienoja ruisjauhoja 
noin 9 kg punamultaa 
(italian punainen) 
noin 3 litraa pellavaöljy- 
vernissaa (suolavettä 
ohenteeksi)

Museoviraston ohje

V e s i o s u u s 
k u n n a n

MERKKIPÄIVÄ

Teksti : Kati Teirioja, 
kuva: Jussi Hynninen

Kortistonkulman Vesiosuuskunta KorKun 
vesihuoltolinjan käyttönoton 1-vuotispäi- 
vää vietettiin Unikeonpäivänä 27.7. Hyn
nisten metsälammella.

Aamu kahdeksalta aloitetusta päiväs
tä tuli mukavan helteinen. Ilmeisesti ky
lällä ei ollakaan niin unikekoja, koska 
moni oli saapunut paikalle ja vielä ihan 
ajoissa. Mukana oli osuuskunnan jäse
niä sekä yhteistyökumppaneita.

Tapahtuma aloitettiin aamupuurolla 
ja kahvilla ja samalla valittiin Naantalin 
mallin mukaisesti toiminnassa erityisen 
ansioitunut henkilö, joka sai Unikeon ar
vonimen.

Perinteeseen kuuluu, että Unikeoksi 
valittu henkilö heitetään veteen. Sitä ei 
valitettavasti ehditty tehdä, koska Tapio 
Rantanen on niin vikkelä jaloistaan, että 
ehti hypätä lampeen ennen apujoukkoja. 
Lopputulos oli kuitenkin sama. Tapsa sai 
vielä seppeleen päähänsä, jonka jälkeen 
vesiosuuskunnan puheenjohtajana olikin 
hyvä kerrata ensimmäisen toimintavuo
den tapahtumia.

Päivän aikana järjestettiin myös ar
pajaiset, jossa palkintoina oli muun mu
assa leivonnaisia ja käsitöitä. Olikin muu
ten hyviä leivonnaisia!

KorKun osuuskunnan jäseniä ja yhteis
työkumppaneita juhlistamassa vesihuol
tolinjan 1-vuotispäivää.
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Terveiset Ohkolan 
kuokapiiristä

Teksti: Kirsi Lindgren

Yli puoli vuotta on kulunut, kun Sari Mattilan toimesta perustettiin Ohkolan ruokapiiri. Tällä hetkellä jäseniä on 30 Ohkolasta, 
Hyökännummelta ja Kellokoskelta. Toimintaideana on ostaa lähialoilla tuotettua ruokaa, yleensä luomua, suoraan viljelijöiltä. 
Näin pitkät kuljetusmatkat ja kaikenlaiset välikädet jäävät pois.

Ohkolan ruokapiirin toimittajia ovat Mäkelän luomutila ja Sälinkään mylly. Heiltä voi tilata erilaisia juureksia ja vihanneksia, 
hapankaalia, munia, hereford-pihvikarjan lihaa, jauhoja, tuoretta leipää ja pullaa. Itse voin suositella lihatuotteita sekä tuorei
ta vihanneksia, leipää ja jauhoja. T:mi Sari Mattilan kautta saa myös pesuaineita, ruokaöljyä, pastaa ynnä muuta.

Toimitusilta on kuukauden viimeinen torstai, jolloin kaikki tavaraa tilanneet hakevat omansa pois Sarin kotoa Riiskiläntieltä. 
Tilaukset tehdään netissä viimeistään toimitustorstaita edeltävänä sunnuntaina. Laskut maksetaan ruokapiirin tilille.

Rivijäsenenä ei ole tarvinnut huolehtia muusta kuin että muistaa tehdä tilauksen ajoissa ja hakea torstaina tavarat. Sarilla 
sitten onkin enemmän palkatonta hommaa, kun hän on vastaanottamassa laatikoittain tavaraa toimittajilta ja sitten odottelee 
meitä mattimyöhäisiä hakijoita. Kesällä hänen piti myös hommata autotalliin jääkaappi, jotta lihat säilyvät. Täytyy ruokapiiriläisten 
kanssa miettiä, miten nämä kustannukset saataisiin jaettua.

Lisätietoa löydät ruokapiirin nettisivuilta: www.ruokapiiri.fi. Sivuilla voit myös liittyä toimintaan mukaan. Sarin tavoittaa 
myös numerosta 050 535 9938. Syysterveisin tyytyväinen piiriläinen Kirsi Lindgren.

UURÄS UUTTERA
KYNT0 KESOISSA

Teksti: Tanja Lundsten, kuva: Leena Sihvo

Suomenhevosten SM-kyntökisat Eurajoella herättivät 
kiinnostusta. Kilpailussa sai olla mukana sekä ohjastaja 
että kyntäjä, koska enää ei löydy osaajaa ja hevosta, jotka 
osaisivat yhteistyössä kyntää.
Suomenhevosten SM-kyntökisat pidettiin Eurajoella 28.8. aurinkoisessa säässä jo 
neljännen kerran. Paikalla oli runsaasti yleisöä ja mediaa seuraamassa tätä perin
teisen hevostyön "kuninkuuslajia". Pa-rivaljakoita kisoihin osallistui kolme ja yksikkö- 
sarjassa oli mukana viisi valjak-koa.

Tanja Lundstenin suomenhevonen Uuras, kyntäjänä Siru Saarinen ja 
ohjastajana Tanja sijoittuivat yksikkösarjan tasaisessa kisassa toiseksi sekä 
kokonaispisteissä kaikkien valjakoiden kesken kolmanneksi. Kilpailussa sallittiin 
ohjastaja ja kyntäjä erikseen, koska nykyaikana ei ole enää osaajia sekä hevosia, 
jotka osaisivat yhteistyössä yksin kyntää.

-  Olemme osallistuneet kisoihin jokaisena vuonna. Ensimmäisenä vuonna olim
me harjoitussarjassa ja joka vuosi opimme aina jotain lisää. Meitä ovat opettaneet 
vanhat mestarit ja nyt muutaman vuoden harjoituksella alamme ymmärtää, mistä 
on kysymys, nauravat Tanja ja Siru.

Tänä vuonna panostettiin myös perinneasuun. Esimerkiksi sota-aikana naiset joutuivat tekemään myös peltohommat hameissaan.
-Työhevosharrastajat ovat keränneet erilaisia hevosvetoisia kyntöauroja, jotka toimme kyntökisoihin työhevosharrastajien 

osastolle yleisön ihmeteltäviksi, Siru ja Tanja kertovat.
Työhevosharrastajilla on osasto Saaren kartanossa Mäntsälässä 24.9. - 25.9. järjestettävissä traktorikynnön SM-kisoissa. 

Siru ja Tanja ovat siellä perjantaina Uuraksen kanssa antamassa työnäytöksiä.
Lisätietoja kursseista ja Eurajoen kyntökisoista löytyy osoitteesta: www.tyohevosharrastajat.net

Tänä vuonna suomenhevosten 
kyntökisoissa panostettiin myös 
ohjastajan sekä kyntäjän perinneasuihin. 
Kuvissa Uuras sekä ohjastaja Tanja 
Lundsten.
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Eväkko-Ellu 
muptti Ohkolaan

Teksti: Elna Mäkeläinen, kuvat Elna Mäkeläisen albumista

Elna ja Alpo Mäkeläisen per
he muutti Ohkolaan Karjalan 
siirtolaisina. Heidän vaihe
rikkaasta elämästä olisi ai
nekset vaikka romaaniin.

ESna ja A lpo Mäkeläisen perhe muutti 
Ohkolaan Karjalan siirtolaisina vuonna 
1947. Mäntsälästä tuli monien Koivisto
laisten uusi kotikunta.

Ohkolan Mikkolan talon insinööri lait
toi myyntiin 50 hehtaarin maa-alan, eh
tona siirtolaisten ostolupa ja käteismak
su. Ostimme Erland Mäkeläisen kans
sa tilan puoliksi ja muutimme vappuna 
Ohkolaan.

M ökki ja karjasuoja valmiik
si Kolmessa kuukaudessa
Asuimme aluksi kolme kuukautta Lainion 
luona olevassa talossa, jonka omisti 
Suloniemen vanha emäntä. Alpo kaatoi 
isänsä kanssa puut metsästä ja he raken
sivat kolmen kuukauden aikana tilalle 
mökin, josta tehtiin myöhemmin sauna. 
Paikalla oli vanha lato, joka muutettiin 
karjasuojaksi.

Ensimmäinen lehmä ostettiin Num
misten Isokartanon huutokaupasta ja

tuotiin taluttaen metsien kautta Ohko
laan. Maitopula loppui siihen.

Lainion perhe otti meidät vastaan läm
pimästi. Naapureina Ellasta ja Im pistä 
tuli ikuiset ystävät.

Muutettuamme valmistuneeseen mök
kiin Kortiston Y rjö  tuli sanomaan, että 
kaikkea saa lainata ja saunaan voi tulla. 
Kävimme Kortistossa ja Stenbakassa 
vuoroin saunomassa, kunnes oma asuin
rakennus valmistui ja pääsimme omaan 
saunaan.

A ktiivinen seuratoimua
Sitten tultiin pyytämään maamiesseu
raan, maatalousnaisiin, nuorisoseuraan 
urheiluseuraan ja diakoniatoimikuntaan. 
Maamiesseura ja maatalousnaiset piti
vät tervetulojuhlat siirtolaisille. Kutsu
kirjeellä kutsuttiin.

Maatalousnaisten puheenjohtaja Jaak
kolan emäntä Martta Qjam o sanoi ter- 
vetulopuheessaan, että tästä lähtien Oh
kolassa ei ole siirtolaisia, eikä evakoita, 
on vain ohkolalaisia. Sen jälkeen olen 
ollut mukana kaikessa kylätapahtumissa, 
minkä olen karjalta ehtinyt.

Maatalousnaiset kokoontuivat päivällä 
jäsentensä kotona. Kutomakurssit pidet
tiin Nuorisoseuratalolla, ompelukurssit 
opettaja Vainiolla, nahasta tehtiin muun 
muassa lompakoita Kalliosaarella. Oli

Elna Mäkeläinen on ollut aktiivinen seuratoimija, yhteisöllisyyden 
rakentaja ja toisten innostaja. Kuvassa Ohkolan Maatalousnaisia, 
joiden toiminnassa hän oli aktiivisesti mukana.

Elna ja Alpo Mäkeläinen sekä pojat, kun 
perhe muutti Ohkolaan 1947.

myös kankaanpainantaa, vanutusta, lan
kojen värjäystä luonnonväreillä ja säilön
tä kursseja.

Kotitalousmerkkiä suoritettiin Järven
pään Kotitalousopistolla. Kurssi oli yhtei
nen Mäntsälän maatalousnaisten kans
sa kestäen kolme vuotta.

Ruotsin matka tehtiin yhdessä maa
miesseuran kanssa. Eri puolille Uutta
maata tehtiin päivän retkiä.

Ohkolan Öljymäen teatterin kahvi- ja 
nakinmyynti oli maatalousnaisten huo
lena monta vuotta, kunnes Nuorisoseura 
otti kahvion hoitoonsa.

Maatalousnaisten toiminta 
hiipui karjasta luopumisen
MYÖTÄ
Maatalousnaiset ostivat sadan hengen 
ruokailu- ja kahviastiaston juhlia varten. 
Maatalousnaisten toiminta loppui, kun 
karjatalous lopetettiin, ja emännät läh
tivät töihin. Monen työpaikka löytyi Kel
lokoskelta, joka oli lähellä.

Joulumyyjäisiä pidettiin Ohkolassa ja 
Mäntsälässä. Maatalousnäyttelyissä ol
tiin mukana ainakin Mäntsälässä ja Hy
vinkäällä.

Maatalousnaisten puheenjohtajana 
toimi vuosikymmenten aikana useita, 
Martta Ojamo ensimmäisenä, Im pi Kal
liosaari, Tuovi Leino, Ulla Pirjola ja vii
meisenä Anneli Eerola. Maatalousnais
ten lopetusmatkan teimme täydellä lin
ja-autolla Haikon kartanoon, jossa uitiin 
ja saunottiin ja kaikilla oli niin mukavaa.
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Retkellä

Mahti-Hameen maisemissa
Teksti ja kuva: Raija Hannula

Ohkolan diakonia ja lähetystoimikunnan perinteinen 
syysretki suuntautui tänä vuonna historiallisiin maisemiin.
Ohkolan diakonia-ja lähetystoimikunnan 
syysretki tehtiin elokuun neljäs päivä, ja 
se suuntautui tällä kertaa vanhan histori
allisen Mahti-Hämeen maisemiin.

Matkaan lähdettiin Hyökännummelta. 
Lisää väkeä tuli mukaan matkan varrel
ta, Ohkolasta sekä kirkonkylästä. Muka
na oli 40 retkeläistä. Päivä oli lämmin ja 
aurinkoinen, niin kuin menneenä kesä
nä yleensä.

O p a s  k e r t o i  A u l a n g o n  h is t o 
r ia s t a

Opas tuli mukaamme Hämeenlinnassa. 
Aluksi ajoimme pienen kiertoajelun kau
pungilla, jonka päätteeksi menimme Ver
katehtaan ravintolaan kahville. Kahvi kyllä 
jo maistuikin, ja täytetyt sämpylät olivat 
aivan mahtavan kokoiset.

Kahvin jälkeen matka jatkui Aulan

gon kansallispuistoon, jossa teimme kier
roksen linja-autolla. Näkötorniinkin olisi 
ollut mahdollista kiivetä, mutta alatasan- 
teiltakin näköalat olivat upeat.

Mainion oppaamme selostamana kuu
limme monenlaisia asioita Aulangon his
toriasta, faktatietoa sekä kansan suussa 
kulkeneita juttuja kartanon omistajista ja 
muusta historiasta.

Aulangolta matka jatkui kohti Hauhoa 
ja Hahkialan kartanoa, jossa ruokailim
me. Ruokailun jälkeen tutustuimme kar
tanon vanhaan pihapiiriin, jota nykyisin 
kehitetään alkuperäiseen asuunsa rans
kalaistyyliseksi.

P ien i  h a r t a u s h e t k i  H ä m e e n

VANHIMMASSA KIRKOSSA
Tutustuimme Hauhon vanhaan kylänrait- 
tiin matkatessamme kohti seuraavaa koh

Hyökännummen asukasyhdistys ry.
KERÄÄ VAPAAEHTOISTA KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA 2010 ON 5 EUR.

V oit suorittaa sen tilille

Keski-U udenmaan O suuspankki 509230-28761, VIITE 233

detta, Hattulan Pyhän Ristin kirkkoa.
Kirkko on Hämeen vanhin ja tunnet

tu seinämaalauksistaan, jotka peittävät 
kirkon kaikki sisäpinnat. Kirkossa kantto
rimme Tapani Rautasuo soitti vanho
ja pieniä urkuja, ja pidimme pienen har
taushetken.

Viimeisenä kohteenamme oli Lepaan 
puutarha- ja viinitila. Siellä oli mahdolli
suus tehdä ostoksia viini- tai taimimyy
mälässä, sekä myös savipajassa, jossa 
oli myynnissä monenlaisia pieniä esi
neitä.

Lepaalla kävimme tutustumassa myös 
vanhaan hautausmaa-alueeseen, jonne 
on haudattu Lepaan kartanon entisiä 
omistajia. Lepaalla joimme hyvät kahvit 
omenapiirakan kera, ja sitten olikin hyvä 
lähteä kotimatkalle.

Oli taas mukava retkipäivä. Hyvässä 
seurassa hyvin järjestetyllä retkellä on 
mukava olla mukana.

Retkeläisiä tutustumassa Lepaan van
haan hautausmaa-alueeseen.

Uusi t a l o n h o it a ja

Ohkolan Nuorisoseuran 
talonhoitajana on aloittanut 
Hannu Loukimo.

Hannun tavoittaa 
puhelinnumerosta 040 766 4539 
(arkisin) tai sähköpostilla 
seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi

Talonhoitajalle kuuluu muun 
muassa talon varauksista 
huolehtiminen ja jäsen rekisteri n 
ylläpito.
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V ir k e ä n ä  k o h t i  

s y k s y ä

Martat
Märtan vin kit

Martan marjakeikaus

Teksti: Seija-Liisa Peltoranta

Martat kokoontuivat syksyn ensimmäi
seen Martta-iltaan Pia Mörkin terassil
le.

Syksy tuo tullessaan pimenevät illat, 
aiksi iltamme oli omistettu kynttilöille, joi
ta meille oli esittelemässä Sanna-Kaisa 
Nikka.

Pienen iltapalan kera maistelimme 
myös uutuusviinejä. Valitsimme niistä 
omia suosikkejamme juhliamme ajatellen.

Iltamme kului kesäkuulumisien mer
keissä hämärän tuloon saakka. Meille oli 
varattu huopia lämmikkeiksi ja taisi sii
nä tilkka viiniäkin hieman auttaa.

Marttojen puheenjohtaja Heli Laukko 
esitteli meille syksyn muut aiheet, jotka 
hallitus oli valmistellut. Tervetuloa iltoi
himme kaikki "vanhat" martat ja uudet 
martat toivotamme erityisen lämpimäs
ti tervetulleiksi.
Nautitaan syksyn viilenevistä illoista!

Jotta kala maistuisi oikealta, 
sen täytyy uida kolme kertaa. 
Vedessä, voissa ja viinissä.

- puolalainen sananlasku -

Munakastike

2 rkl rasvaa
3 - 4 rkl vehnäjauhoja 
1/2 litraa maitoa
1/2 tl suolaa
2 kovaksi keitettyä munaa

1) Sulata rasva paksupohjaisessa katti
lassa.
2) Lisää jauhot hyvin sekoittaen.
3) Lisää kylmästä maidosta heti puolet, 
sekoita hyvin ja anna kiehua, kunnes kas
tike on tasaisesti saonnut.
4) Lisää loppu neste ja hauduta 5 -10 min.
5) Mausta suolalla ja sekoita joukkoon 
hienonnetut munat.

Kastikkeen voi saostaa myös omenanes- 
tesuurustuksella, jolloin rasvaa ei käy
tetä ollenkaan. Lisää tällöin pariin desilit
raan maitoa jauhot hyvin sekoittaen ja 
kaada suurus vähitellen kuumaan mai
toon koko ajan sekoittaen.
Kypsennä kuten edellä. Tarjoa munakas- 
tiketta esimerkiksi savukalan tai keitet
tyjen kasvisten kanssa.

75 g voita tai margariinia 
2dl fariinisokeria 
noin 7 dl marjoja
(esim. 5 dl punaherukoita ja 2 dl vadelmia) 
3/4 dl sokeria

Taikina:
150 g voita tai margariinia 
1 1/2 dl sokeria 
3 munaa
1 rkl vaniljasokeria
1 1/2 tl leivinjauhetta
2 1/4 dl vehnäjauhoja

1) Kuumenna uuni 175 asteiseksi.
2) Sulata rasva uunissa tasapohjaisessa 
kakkuvuoassa (halkaisija 24 cm). Levitä 
sulanutta rasvaa myös vuoan seinille.
3) Ripottele vuokaan ensin fariinisokeri, 
sitten marjat ja lopuksi sokeri.
4) Vatkaa taikinaan tuleva pehmeä ras
va ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon 
munat yksitellen ja lopuksi keskenään 
sekoitetut kuivat aineet.
5) Kaada tasaiseksi sekoitettu taikina 
vuokaan marjojen päälle.
6) Paista kakkua 40-45 minuuttia.
7) Kumoa kakku vasta jäähtyneenä tar- 
joiluvadille tai tarjoa suoraan vuoasta 
vaniljakastikkeen tai -jäätelön kera.

Kun mausteena on rakkaus, 
kaikki pitävät ruuasta.
- Plautus -

N e u ä n n e s m a r a t o n il l a

ENNÄTYSMÄÄRÄ JUOKSIJOITA
Teksti: Eija Hynninen

Ohkolan Okan järjestämä Neljännesmaraton juostiin 1.8.2010. Neljännes-maratonilla 
oli tänä vuonna ennätysmäärä juoksijoita eli 48. Sää oli tämän kesän "normaali" 
kesäsää eli + 25 astetta.

Yleisen sarjan voittoon juoksi Mäntsälän urheilijoita edustava Perttu Sorsa Asko
lasta ajalla 36.37.

Pääosin juoksijat olivat keskiseltä Uudeltamaalta, mutta paikalle oli tullut juoksi
joita aina Jyväskylästä saakka. Mukana oli ilahduttava määrä myös oman kylän 
urheilijoita.
Tulokset löytyvät Okan kotisivuilta mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/oka
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R A K E N N U S P E L T IT Y Ö T

Ti mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480 HAARAJOKI 

Puh. 041 471 5227

Fysioterapia M aarit Linna
O h k o la n tie  8, 04500 K e l lo k o sk i ,  “ K i la k k a ”

Fysioterapeutti, Pilates-ohjaaja, 
Senioritanssin aluekouluttaja

* Fysikaaliset hoidot lääk. lähetteellä
* Klassinen hieronta
* Veteraanikuntoutus
* Myös kotikäynnit
Vastaanotto sop. muk. 045 2388 366

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

Itsenäinen jälleenm yyjä

Eija Liljavirta
Verkkokauppa ja  kotisivut? 

w w w .m yal0evera.fi/460 000582433

K E R M A N S A V I K A A K E L IU U N IT

- Myynti 
• Asennus 

- Kotikäynnit TUlflVI
Tfm urak Oy
tluim m stari O«ino Nyovist 
Outi. td **-»$ 8473

^ A L V E L ^ t

p ö h - +358 w c  m s  7 m

penttLjohansson@dfc.fi

KUVAKULMA 
PENTTI JOHANSSON

VANHAPffiJOLANm  52 
FIN-OV530 OHKOLA

L elu k au p p asi Järven p äässä
A lh otie IO Meiltä mm. seuraavat merkit: Jukka, 

Muumi, Barbapapa, Brio, Schleich, 
Meccano, Haba, Pian Toys, Top Model, 
Ravensburger, Fisher Price.

Lelopuu
w w w .lelupuu.fi

L l ^ nIa
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 

* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 
puh. 0400 920 746 

anneli.eerola@leona.fi 
www.pitsimaailma.net

¿^^Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax ©19 687 2001
mantsala@kiinteistomaaiBma.fi
www.kiinteistomaaiBma.fi

ÖKkolantie 8 , 04 50 0  kuiluko.*!«!

Ammattitaidolla 
SKY /Cidesco-kosmetologi 
Sari Rönnberg 
040 838 5970

-  Kauneushoitola. ~

Keto-Orvokki

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

= = = = = = ^
Arkeen ja juhlaan Yksityisille ja yrityksille

vuv\\ap;ihc/<, , Sisko Mulari
p. 040 589 5240 
sisko.mulari@jubilant.fi 
www.jubilant.fi

----------------e

MEERIN PITOPALVELU

(019) 688 3114  
0400 903 287  
Puustell intie 10 
04660 N U M M I N E N

Rosenqvistin Monitoimipalvelu Ay
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KAIVINKONEURAKOINTIA
K A R I T A P P E R  0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI X RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 

Lumenauraukset

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

A  & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

p u h . 0 40 0  60 7 439 / A rto  
0400 678 749 / T im o  
0400 9 9 7 559 / M arko

M Ä N T S Ä L Ä -T K A N S  O Y
* Kuorma- ja  pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone * Matkailuauto-vuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lin dqvist  Tmi
Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635

Järvenpään Päivystys 
040 536 8000LUKKO OY

Alhotie 14, 
Järvenp ää  
puh 020 743 7560 
ark 8-17, la 10-14

Keskuskatu 12, Mäntsälä 
puh 020 743 7567 
ark 9-17, la suljettu

A&fcorVAHlJtfTHTy
www.jarvenpaanlukko.fi

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

M onipuolista 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. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
0 5 0  5 1 7  7 4 5 8

PIEN TALO N R AK EN N U S LÄH IN
- O K -talo n  sisä- ja  u lk o työ t  

- ve d e n eristyk set  
- la a to itu k se t  

- san eerau s

040  512  5001

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

Luotamme laatuun
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Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski 

p. 0440 302 230 
w w w . s in itu u lir y h m is . corn  
sinituuli@sinituuliryhmis.com

S U O L A H U O N E  / J a L K A H O I T O L A

Tmi Salla Hammert 
jalkojenhoitaja AT 
Keskustie 4 B, Mäntsälä 
Ajanvaraus 
Puh. 045 127 8717

JÄ R V E N P Ä Ä N  Y K S IT Y IS L Ä Ä K Ä R IT  O Y
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.

42T Hyvää Oloa
W www.minjatuominen .ft

Tuhansia ideoita«..

J ä r v e n p ä ä n

KUKKATALO
AMocte B. 04450 00-8797070, Ptihmtam«» «rtf, 8-S0, br G ja.m lä-IB

K ellokosken Kukka

Vanha Valtatie 197 

04500 Kellokoski 

(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15 

Myös lahjatavaraa ja  sidontapalvelut

Painotyöt • Väri/mv kopiot • Julisteet • Rakennuspiirustuskopiot • 
Cad-tulostukset myös väreissä • Muovitarrat • Omakustannekirjat

D I G I T A A L I P A I N O  
Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

Puh. 0207 432 282 - digipaino@x-print.fi
www.x-print.fi

K O U L U T E T T U

KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.
(DO CTOR OF CH IROPRACTIC)

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

H m i Mora T u lla
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* [hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta 

Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946

Herimoratakierontaa
Reikikoitoa
Intialaista pääkieronta

N - KAMP/u

Sv
040 531 6681 / Satu  

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

P a u l i i n a  P a a s i  l a
0 4 0 ~ 7 3 0 q S & 3

Pikityatie 2., OM -SO  Haarajoki www.iepotifa.net

t m m - m M m m

Asemakatu 4.
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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