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Kuningas talvi on tänä vuonna pitänyt meitä otteessaan oikein kunnolla ja suonut kaikkien nauttia talven 
riemuista. Aina se ei välttämättä ole ollut pelkkää riemua, runsas lumi ja liukkaus on tuottanut  ehkä myös 
vaikeuksia eri muodoissa, mutta yhtä kaikki talvi on ollut ihan oikea talvi monien vetisten vuosien jälkeen.

Kuningas talvi on ehkä tuttu joillekin Elsa Beskowin lastenkirjasta Ollin hiihtoretki, jossa pieni Olli – poika  
saa lahjaksi sukset, lähtee hiihtoretkelle metsään, tutustuu siellä Kuningas talven valtavaan lumilinnaan ja 
lumoutuu näkemästään. Olli toivoo talven jatkuvan, mutta keväällä tulee Räntä- mummo, sulattaa lumen 
ja muuttaa kaiken loskaksi. Onneksi häntä seuraa Prinsessa Kevät, joka saa taas kaiken kukoistamaan.

Nyt on oikea hetki lumoutua talvesta vielä ennen Räntä- mummon saapumista. Tiesitkö muuten, että 
Ohkola-Hyökännummen alueella risteilee yhteensä 20 km hoidettuja hiihtolatuja?  Kiitos niiden hoidosta 
tänä talvena Harry Rummukaiselle, joka esittäytyy tarkemmin tämän lehden sivuilla.    Hyökännummen 
koulun jääkiekkokaukalo avataan virallisesti talviriehassa 13.2. Unohtaa ei kannata myöskään ihastuttavaa 
laskiaistapahtumaa maalaismaisemassa, jonka kruunaa varmasti hevoskyyti ja kuuma hernekeitto.  Tule 
siis paikalle ja tuo ystäväsikin Ohkolan seurojentalolle 6.3.

Jokainen meistä tietää, kuinka iso merkitys avun saapumisella riittävän ajoissa on onnettomuuden hetkel-
lä.  Aina ei ehkä tule kuitenkaan ajatelleeksi kuinka moni vapaaehtoinen tekee tärkeätä työtä VPK:ssa  ja 
toimii onnettomuuspaikalla jo ennen pelastuslaitoksen saapumista. Tätä huomionarvoista asiaa käsitellään 
myös laajasti tässä numerossa.

Mukavaa ja turvallista talven jatkoa kaikille!

Pauliina Paakkinen-Virtanen

oLit kiLtti, kun tuLit sentään, 
kuningas taLvi! 
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Laskiais-sunnuntaina 6.3.2011 
klo 12-15.00 Ohkolan Nuoriso-
seuratalon pihapiirin valloitta-
vat taas työhevoset ja ponit. Jo 
perinteeksi muodostuneella rie-
halla on suuren yleisötapahtu-
man piirteet. Parkkipaikat täyt-
tyy jo hyvissä ajoin. Raikkaasta 
ulkoilmasta nauttivat niin lap-
set, nuoret kuin aikuisetkin. 

Nuorisoseuran kahvion iloi-
set emännät leipovat laskiais-
pullia ja lihapasteijoita sekä 
keittävät kahvit ja hernekeitot 
monelle sadalle ihmiselle. Ulko-
na paistetaan makkaraa. Kah-
vilan tuotto menee nuorisoseu-
ran toimintaan.

Seuratalolla on valokuva 
näyttely työhevosen vuoden 
töistä. Seuratalon pihasta läh-
tee  hiihtolatu ja viereisellä 
Öljymäellä voi laskea omalla 
pulkalla kesäteatterin mäessä. 
Järjestysmiehet ohjaavat liiken-
nettä parkkipaikalla. Tervetuloa 
koko kylän yhteiseen laskiais-
riehaan. 

 Laskiaisrieha seurataLoLLa
Teksti: Tanja Lundsten, kuva: Elina Vuori

Viime vuonna työhevosharrastajien talkoolaiset antoivat yhteensä n. 600 kyytiä reki-
hevosillaan ja talutusratsuillaan viereisellä pellolla. Työhevosharrastajat keräävät näin 
varoja perinnekursseihinsa ja toimintaansa. Yhden lipun hinta on 2 € ja se oikeuttaa 
yhden henkilön pääsyn joko talutusratsastukseen tai rekikyytiin.

Hyökännummen vanhempaintoimikunta 
järjestää su 13.2 klo 10-13 Talvirieha ta-
pahtuman. Riehan yhteydessä kunnan-
johtaja Esko Kairesalo tulee avaamaan 
jääkiekkokaukalon klo 11.

LuistinradoiLLa on kuhinaa

Lumitilanne ja pakkaskelit ovat suosi-
neet meitä tänä talvena. Koulun uusi 
jääkiekkokaukalo ja viereinen luistelu-
kenttä ovat olleet vilkkaassa käytössä. 
Iloiset äänet ja laitojen paukkeet kaiku-
vat lähitienoolle viestittäen kenttien aktii-
vista käyttöä. Kenttien käyttöinnokkuus 
on ollut huimaa. On ollut mukava huo-
mata, että ulkoilemaan on lähdetty äidin 
tai isän tai ilahduttavasti koko perheen 

hyökännummen jääkiekkokaukaLon 
viraLLiset avajaiset taLviriehassa 13.2.

Teksti Heta Vasama

kanssa. Isät ovat kaivaneet hokkarinsa 
jalkaan ja pelailevat lasten kanssa kiek-
koa.  Eikä sovi unohtaa niitä pieniä alle 
kouluikäisiä, jotka päättäväisesti tekevät 
ensimmäisiä tuttavuuksiaan luistimiin ja 
liukkaaseen jäähän. Kävelytöksähtelyt 
ja pyllähtelyt kuuluvat lajin alkutaipa-
leeseen. Nämä luistellen kuluneet kaksi 
kuukautta ovat osoittaneet, että kaukalo 
tuli todella tarpeeseen ja kolahti suoraan 
suoneen! 

jäänhoitorinki toimii

Vanhempaintoimikunta perusti jäänhoi-
toringin niin, että jokaiselle luokalle tuli 
kaksi päivystysviikkoa talveen.  Päivys-
täneiden vanhempien palautteet ovat 

olleet useimmiten positiivisia: ”Siellä oli 
kiva olla ja kylmä pysyi loitolla kolaten!” 
. Valvoja on hoitanut pukukopin avaami-
sen ja sulkemisen, vastannut päivystyk-
sestä ja järjestyksenpidosta sekä hoita-
nut kentän aurausta tarpeen ja mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Kiitos teille kaikille, 
jotka olette tarttuneet haasteeseen, jak-
saneet osallistua, antaneet aikaanne ja 
näin tukeneet lastemme toimintaa ja alu-
eemme yhteisöllisyyttä! Ja uskokaa pois, 
nuoretkin osaavat tarttuja lumikolaan ja 
aurata jäätä! 

Suurin osa lapsista ja nuorista ovat 
reiluja ja hyvin käyttäytyviä liikunnan 
harrastajia. ”Siistiä, kun on kaukalo mis-
sä pelata eikä enää huku kiekot kokoajan 
lumihankeen!” 
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ohkoLan oka 
Seuraa Okan nettisivuja http://
mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/oka/

Luistimien teroitusta veloituksetta 
Ohkolan koulun kentällä 14.2 ja Hyö-
kännummen kentällä   21.2 klo 18.00.  
Luistimien tuojan täytyy olla paikan-
päällä, kun luistimia teroitetaan.

hiihtokiLPaiLuja 
La 12.2 klo 10.00 Ohkolan Nuorisoseu-
ratalon viereisellä valoladulla / peltolen-
killä. Ilm. paikan päällä klo 9.45

La 5.3 Talvitapahtuma ja sprinttihiih-
dot Ohkolan VPK:n pihalla ja viereisel-
lä pellolla. Hiihtokilpailuihin ilmoittautu-
minen klo 10.00 paikan päällä. Hiihdot 
alkavat n. klo 10.15. Haasteviesti-hiih-
tokilpailu n. klo 11.00. Buffetti, makka-
ranpaistoa ym. Palkinnot jaetaan pai-
kanpäällä.

Ti 8.3. Nappulahiihdot Hyökännum-
mella Ohkolan sairaalan puistossa klo 
18.30. Ilmoittauminen paikan päällä klo 
18 - 18.15. 

Pakkasraja kaikissa kilpailuissa on 
-15 C. Palkinnot jaetaan sarjahiihdoista 
hiihtokauden päätyttyä seuran kevätko-
kouksessa.

Lähde LasketteLemaan

La 12.3.2011 Lasketteluretki Sappee-
seen. Bussikuljetus on Okan jäsenille 
maksuton, muilta 10 e/ henkilö. Läh-
tö klo 8.00 Hyökännummen koululta ja 
klo 8.10 Ohkolan koululta. Takaisin läh-
detään klo 18 eli Ohkolassa n. klo 20. 
Hissiliput (koko päivä) ryhmähinnalla 
aikuiset 28 e ja lapset (yli 6v) 21 e. 
Sappeella hiihto ja lumikenkäilymahdol-
lisuus. Myös peseytyminen mahdollista. 
Ilmoittautumiset Jyrki Aroselle, jyrki.
aronen@tuusula.fi. Mukaan mahtuu 50 
ensimmäistä ilmoittautunutta

Sunnuntaina 27.3. Marianpäivän tie-
puolitapahtuma. 

hyökännummen kouLun 
vanhemPain toimikunta

Talvirieha Hyökännummen koulul-
la su 13.2.2011 klo 10-13
Koiravaljakko 5 €,  Moottorikelkka-ajelu 
2 e , Poniratsastus 2 e
Taitoluisteluesitys, muodostelmaluiste-
lunäytös, jäädisco
Leikkimielistä kisailua ja toimintaa 
Isät vastaan pojat - jääkiekko-ottelu

taPahtumakaLenteri

Juniorimaalivahdit ottavat kiinni maali-
yrityksesi!
Kokeile vetosi kovuutta maalitutkaan!
Jääkiekkokaukalon virallinen ava-
us klo 11
Hernekeittoa, makkaraa, kahvia ja pul-
laa. Luistinten teroitusta

ohkoLan nuorisoseura

La 12.2. Puidenkaato- ja risujen ke-
räämistalkoot kello 10 alkaen seura-
talolla.

Ensi kesänä Öljymäellä nähdään näy-
telmä ”Niskavuoren nuori emäntä”, 
jonka ohjaa viime kesän tapaan Seppo 
Halttunen. Ensimmäinen kokoontu-
minen järjestetään seuratalolla tiistai-
na 22.2. klo 18.00, jolloin kaikki näytte-
lemisestä innostuneet paikalle!  Etenkin 
miehiä toivotaan mukaan. Ilmoitathan 
tulostasi etukäteen Tanja Lundsten, 
p.040-7077329. Jo samalla viikolla jär-
jestetään kahdet  lukuharjoitukset, 
torstaina 24.2.klo 18 ja su 27.2. klo 18. 
Huhti- ja toukokuu tullaan harjoittele-
maan kahdesti  viikossa, kesäkuussa 
taukoa ainakin juhannukseen saakka ja 
näytelmän ensi-ilta on heinäkuun lop-
pupuolella.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten virkistyspäivät Nuo-
risoseurantalolla, Ohkolantie 555, ke 
16.2, ke 16.3 ja ke 20.4  klo 12 - 15. 
Ruoka ja kahvi 6 e. Kyytiä tarvitse-
vat soittakaa klo 8.00 jälkeen ( 019 ) 
6889240.

Puuroaamiaiset Hyökännummen 
kerhotalolla Tasalantie 2, ke 2.3 ja ke 
6.4 klo 9.30

Virsilauluilta to 28.4 klo 18.30 Ei-
ja ja Jussi Hynnisellä, Eerola-Kortistotie 
161

Kinkerit to 24.3 klo 18.00 Raija ja 
Mauri Hannulalla, Tammipääntie 71

Seurakunnan vapaaehtoisten jär-
jestämä rukouspiiri Hyökännummen 
kerhotalossa maanantaisin 14.2, 28.2, 
14.3, 28.3, 11.4, 9.5 ja 23.5 klo 18.30

nuorteniLLat 
hyökännummen 

kerhotaLoLLa

Nuortenillat käynnistyivät taas Hyökän-
nummen kerhotalolla.

Illat on pääsääntöisesti suunnattu 
5-9 luokkalaisille nuorille, mutta muka-
na on ollut paljon 4 luokkalaisiakin. Tar-
jolla iltapala jonka hinta on 1 euro.

Otamme vastaan lahjoituksina esim. 
lautapelejä. Vapaaehtoiset aikuiset, ter-
vetuloa mukaan.

Nuortenillat järjestetään perjantaisin, 
18.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 6.5 ja 20.5

Lisätietoa nuortenilloista sekä mu-
kaan haluavien aikuisten ilmoittautumi-
nen Teija Vainio  040-5352902 tai tei-
jahelena.vainio@gmail.com. Toimintaa 
voi tukea vapaaehtoisella kannatusmak-
sulla Osuuspankin tilille FI05 5092 3020 
0087 61 viitenumero 2008.

hyökännummen 
asukasyhdistys

Perinteiset risutalkoot järjestetään 
vappuviikonloppuna 29.4.-1.5, eli kyl-
tein merkityille keräyspaikoille voi tuoda 
silloin puhdasta puu- ja risujätettä, mikä 
Mäntsälän kunnan toimesta toimitetaan 
alkuviikon aikana pois. Ei siis painekyl-
lästettyä tai maalattua puuta! Lisäinfoa 
kevään kuluessa…

Huhtikuun aikana pidettäneen 
myös tienvarsisiivoustalkoot Ohkolan 
ja Hyökännummen välisellä maantiel-
lä, mutta siitä myös lisäinfoa lähempä-
nä kevättä. Tarkkaile Mäntsälän Uutis-
ten seurapalstaa ja pylväsilmoittelua. 
Yleisen asuinviihtyvyyden kannalta 
huolehdithan siitä, etteivät kotieläimet 
(koirat, kissat,…) aiheuta muille alu-
een asukkaille haittaa mm. haukunnal-
la ja tekemällä tarpeensa sopimattomiin 
paikkoihin. 
 
 

OHKOLAN MAAMIESSEURA 
vuokraa

RUOKA- JA 
KAHVIASTIASTOJA

arkeen ja juhlaan.

Varaukset: Satu Latostenmaa 
p. 040 5818 605
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Latuverkostovastaava Harry Rummukainen on itsekin aktiivinen hiihtäjä. 
Kuva: Eija Hynninen

Nappulahiihdot hiih-
dettiin 1.2 Ohkolan 
sairaalan puistossa. 
Hiihtäjän on hyvä 
hiihdellä kun on latu 
auki.

Usean kymmenen vuoden ajan on Ohko-
lan Oka huolehtinut kuntohiihtoladuista 
kylässämme. Legendaarisia latujen aja-
jia ovat olleet Jouko Vainio ja Keijo Säi-
jälä.  Myös Vesa Pirjola , Jussi Luhtamä-
ki  ja Timo Salminen on nähty latujen 
teossa. Viime vuosina laduista on an-
siokkaasti huolehtinut Paavo Mörk. Hä-
nen muutettua pois Ohkolasta on latu-
jen tekoon valjastettu uusi henkilö Harry 
Rummukainen, apunaan Timo Antikai-
nen. Tässä Harryn viesti Ohkolan hiih-
tokansalle tänä runsaslumisena talvena.

hyvä hiihtokansa

Tätä kirjoittaessani on talvi jo pitkällä ja 
latukilometrejä monella hiihdon ystävällä 
takana satoja. Olen tullut uutena henki-
lönä mukaan Okan toimintaan tänä tal-
vena ja vastuulleni sain hoitaa olemassa 
olevan latuverkoston Paavo Mörkin luo-
puessa tehtävästä. Avukseni sain myös-
kin uuden latumiehen, Timo Antikaisen. 
Aktiivisena kuntokilpailijana hiihdän ja 
juoksen paljon ja latuverkosto on jo en-
tuudestaan tuttu minulle vuosisadan al-
kupuolelta saakka. 

Ajattelin hieman kehittää ja osin 
muuttaa sitä käyttäjille parempaan suun-
taan, joskin tälle talvelle ei suuria muu-
toksia ehditä tehdä.

Perinteistä Latua yLi  
20 kiLometriä

Hoidettua latuverkostoa on Ohkola-Hyö-
kännummi alueella n. 20 km. Pyrimme 

hyvä on hiihtäjän hiihdeLLä,  
kun on Latu auki ja ystävä myötä

Teksti Harry Rummukainen

ajamaan kaikki ladut 1-2 kertaa viikossa 
läpi lumitilanteesta riippuen aina maa-
liskuun loppuun saakka. Latu on helppo 
ja kaikkien hiihdettävissä vaikka ei olisi-
kaan aktiivi hiihtäjä. Ladulle on helppo 
tulla monesta eri kohdasta, sillä se kier-
telee pitkin peltomaisemia välillä ylittäen 
kylätien.  Ladut on merkitty viitoin, jossa 
kerrotaan hiihtosuunta. Latukarttoja si-
joitetaan Vpk Palotallille, Seurojentalolle 
ja Hyökännummen koululle sekä pyörä-
tien varteen kohtaan missä latu menee 
yli Ohkolantiestä ( Eerola-Kortistotien ris-
teys). 

Latu on perinteiseen hiihtoon tehty, 
joka palvelee suurinta osaa kuntoilijois-
ta. Vapaan hiihtotavan uraa ei valitet-
tavasti tällä hetkellä voida tehdä mutta 
katsotaan ensitalvena sekin asia uudes-
taan. Seurojentalolta lähtee valaistu latu,  
joten nekin jotka eivät valoisan aikana 
ehdi ladulle niin voivat hyödyntää reitin. 
Ohkolan koulun sekä Hyökännummen 
koulun läheisyyteen on tehty koululaisia 
palveleva latu-ura. 

ideoita Latuverkon 
kehittämiseksi

Toivotan kaikki tervetulleeksi ladulle ja 
nauttimaan lumesta ja luonnosta. Kevät 
on kohta ovella ja sen mukana luonnon 
monet kivat tapahtumat joten eiköhän 
löysätä hieman pipoa ja nautita 

mahtavista kylämaisemista. 
Jotta pystyisimme kehittämään tule-

vaisuudessa tämän hienon liikuntamuo-
don mahdollisuuksia kylällämme, niin 
toivoisin kyläläisiltä ja muiltakin kanssa-
liikkujilta kommentteja ja ideoita. Meil-
lähän on kesällä Ohkolan juoksutapah-
tuma, joka jo tunnetaan kauempanakin, 
siis miksikäs ei voisi olla talvella hiihtota-
pahtuma – ainakin jos lunta riittää tule-
vinakin talvina. 

harry.rummukainen@gmail.com
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Ohkolan Okan viikoittaiseen harrastusva-
likkoon kuuluu 8 tuntia sählyä, Ohkolan 
koulun salissa 5 tuntia ja Hyökännum-
men koululla 3 tuntia. Ryhmien vetäji-
nä toimivat vapaaehtoiset aikuiset.  Oh-
kolan koululla Aki Mäenpää luotsaa 1-2 
luokkalaisia, Vesa Pirjola ja Jyrki Aronen 
vetää kolmea porukkaa 3-4, 5-6 ja 7-9 
luokkalaisille.  Lisäksi on naisten sähly-
vuoro. Hyökännummen koululla Mika Ii-
vanainen ohjastaa 1-3 luokkalaisia ja Sa-
muli Aro ja Sami Laaksonen vuoroviikoin 
4-6 luokkalaisia. Miesten sählyvuorosta 
Hyökännummella vastaa Aki Mäenpää. 
Kaikkia peliporukoiden vetäjiä yhdistää 
se, että he ovat omien lapsiensa peli-in-
non myötä ryhtyneet ohjaajiksi.

sähLyä vai saLibandyä

Pelimääritelmän mukaan salibandy on 
sisätiloissa pelattava mailapeli, joka on 
saanut vaikutteita jääkiekosta ja jääpal-
losta. Jääpallonruotsinkielisestä nimestä 
polveutuva nimi keksittiin 1985. käyte-
tään usein nimitystä sähly, jolla t-arkoite-
taan lähinnä kaveriporukoissa leikki- tai 
kuntoilumielessä pelattavaa salibandya, 
jonka sääntöjä on muokattu tilanteeseen 
sopiviksi. Salibandy puolestaan on jalos-
tunut kilpaurheiluksi miesten ja naisten 
salibandyliigojen, maajoukkuetoiminnan 
ja MM-kisojenmyötä.

sähLy  on suosittu sisäPeLi 
Teksti ja kuvat; Eija Hynninen

Kun kävin tapaamassa peliporukoita 
ohjaajineen, kävi selväksi, että Ohkolas-
sa pelataan sählyä; sääntöjä sovelletaan, 
pelaillaan, ei olla turhan tarkkoja. Ohjaa-
jat pitävät huolen, ettei ketään kiusata ja 
kaikki pääsevät pelaamaan omien taito-
jensa mukaan, nautitaan liikunnasta ja 
pelistä.

”saa hikeä naamaan”
Ohkolan koulun salissa keskiviikkoisin 
klo 17-18 on meno melkoinen. 12 poi-
kaa juoksee salissa mailoineen pallon 
perässä ja välillä kuuluu riemuisa huu-
to tuuletuksineen maalin merkiksi. Kun 

pojat malttoivat pysähtyä juomatauol-
le, he kommentoivat intoansa peliä koh-
taan. ”On kiva kun saa juosta, saa kun-
toa, saa vedellä mailalla, näkee kaverei-
ta, saa purkaa energiaa, saa maaleja, on 
kivaa ja saa hikeä naamaan”.

naisten ja miesten 
PeLivuoroihin kaivataan 

Lisää PeLaajia

Okan sähly liikuttaa useita kymmeniä 
lapsia ja aikuisia viikoittain. Osa ryhmis-
tä on niin isoja, ettei lisää pelaajia voida 
ottaa, mutta aina tulee myös muutoksia. 
Jos peli-intoa on, niin kannattaa kysyä 
ryhmien vetäjiltä paikkatilannetta. Vapai-
ta paikkoja on ainakin Hyökännummen 
6-8 - vuotiaiden porukassa keskiviikkoi-
sin klo 17-18. Naisten vuoroon keskiviik-
koisin klo 18-19 Ohkolassa ja miesten 
vuoroon tiistaisin klo 20-21 Hyökännum-
mella mahtuu lisää pelaajia, yläkoulu-
ikäiset ja vanhemmat ovat tervetulleita 
näihin naisten ja miesten pelivuoroihin. 
Kaikki aikataulut ja yhteystiedot löytyvät 
Okan kotisivuilta http://mu.sporttisaitti.
com/kylaseurat/oka/sahly/

6 – 8 vuotiaat pojat vauhdissa,  
silmäsuojat asianmukaisesti käytössä

Hyökännummen sählyjuniorit, 
treenit juuri alkamassa

Hyökän- 
nummella  
sählykerhoja 
ohjaa Samuli 
Aro ja Mika  
Iivanainen
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Kylälehden numero 60 välissä jaettiin ky-
selylomake, jonka tarkoitus oli kerätä tie-
toa kyläläisiltä turvallisuussuunnitelman 
pohjaksi. Kiitos kaikille kyselyyn vastan-
neille, niistä saadut tiedot ja aloitteet ovat 
tärkeitä, kun kylätoimikunta vie kylän asi-
oita eteenpäin. Kylätoimikunta ottaa jat-
kossakin vastaan kyläläisten toivomuksia 
ja aloitteita osoitteissa mikko.tiensuu@po-
yry.com tai eija.hynninen@pp.inet.fi    

yhteenveto kyseLyn 
vastauksista:  

1. Liikenteeseen liittyvä turvallisuus
Iltapäivän bussivuorot Helsingistä Mänt-
sälän suuntaan myöhästelevät kovasti,  
ylihinnoitellut bussitaksat rajoittavat julki-
sen liikenteen käyttöä. Olisi tärkeää, että 
bussipysäkeillä olisi nimet näkyvissä. Illal-
la ei pääse Mäntsälästä kotiinpäin bussilla 
enää klo 20 jälkeen. Tasalantien ja Vanhan 
valtatien risteykseen seurakunnan kerho-
talon kohdalle sekä Kivistönkulmantien ja 
Ohkolantien risteykseen Hemmilän koh-
dalla olisi hyvä saada liikennepeili. Autoi-
lijat eivät noudata nopeusrajoituksia,  eri-
tyisesti mainitaan ylinopeutta ajava kou-
lutaksi ja linja-autot. Suojateitä toivotaan 
lisää. Kevyenliikenteenväylän kanttikivi lii-
an korkea. Kevyenliikenteenväylälle meno 
on hankala muutamissa paikoissa esim. 
Eerola - Kortistotien risteys. Julkinen lii-
kenne kulkee huonosti iltaisin ja viikonlop-
puisin. Bussipysäkkikatokset huonokuntoi-
set ja rumat …istuinpenkit  ovat pääosin 
käyttökelvottomia. Nopeusrajoitukset ky-
län alueella eivät ole loogiset. Seuratalol-
ta Mäntsälään päin oleva tieosuus on eri-
tyisen vaarallinen. Vaaratilanteita syntyy, 
kun polkupyörällä ajetaan ilman valoa pi-
meällä. Roinilantie ja Tasalantie todella 
surkeassa kunnossa. Mopo- ja skootteri-
liikenteen meluhaitat harmina.  Hankotie 
on vaarallinen, vilkasliikenteinen, paljon 
rekkaliikennettä.  Keravanjärventiellä las-
ten liikkuminen ei ole turvallista; ei pien-
narta, autoilla suuret nopeudet. Kevyen-
liikenteen väylä saa kiitosta. Ohkolantien-
Arolankylätien risteys on paha

2. Poliisi-, palo- ja pelastustoimin-
taan liittyvä turvallisuus
Pääosin kyläläisillä on se kokemus, että 
apua saa, mutta on myös viivetilanteita. 
Oman VPK:n toimintaa pidetään tärkeänä 
– apua lähellä

3. Ikääntyvien kotiasumiseen liitty-
vä turvallisuus
Ehdotuksena ikääntyvien turvallisuutta 
parantamaan avustusrinki / vapaaehtoisia 

turvaLLisuus suunniteLma työn aLLa
Yhteenvedon kokosi Eija Hynninen. Kuvat Mikko Tiensuu

apujoukkoja esim kaatumistapauksissa 
olisi hyvä olla. Nimilista ihmisistä, joilla oli-
si halua / mahdollisuus auttaa ikäihmisiä

4. Ympäristöön liittyvä turvallisuus
Kylälle toivotaan leikkikenttää sekä ros-
kiksia kevyenliikenteenväylälle tai bussi-
pysäkeille. Autonromuja yms. luontoon 
kuulumatonta jätettä on jonkin verran 
pitkin metsiä. Järvenpään uimaranta on 
valvomaton ja tihutyön kohteena usein. 
Soramonttu Hyökännummella arveluttaa; 
Kesäisin lapset leikkivät jyrkillä seinämillä. 
Risunkeräys on hyvä juttu Hyökännum-
mella. Ohkolassa hallittu rakentaminen 
on muuttanut kyläämme koko ajan pa-
rempaan suuntaan vähentäen kuppikun-
taisuutta

5. Naapuriapu
Naapuriapua kiitellään (kyytiapu, loma-
posti, kukkien kastelu). Hyvä kylä … hy-
vien  ihmisten kylä. 

6. Muu asumiseen liittyvä turvalli-
suus
Joidenkin puhelinoperaattoreiden puhelut 
pätkivät.  Heikot nettiyhteydet – verkko 
ei yllä kaikkialle. Vesijohtovesi on kalkki-

pitoista. Ei liikaa uudisrakentamista, kos-
ka liikenne-, päivähoito- ja koulutilanne 
muuttuvat kaikille tukalaksi.

7. Päivähoito ja harrastustoiminta
Vieläköhän on Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton lapsenkaitsijoita pikku korvaus-
ta vastaan? Päivähoitopaikat järjestyvät 
aika mukavasti, mutta tärkeää on säilyt-
tää perhepäivähoitajat. Päivähoidon ker-
hotoiminta on osin huonoon aikaan – päi-
väuniaikaan. Harrastustoiminta on hyvää 
ja monipuolista ipanapiiristä diakoniapii-
riin. Tiedottamisessa olisi parannettavaa. 
Nuorisolle toivotaan lisää mielekästä ilta-
tekemistä ( ei taida ihan onnistua vapaa-
ehtoisin resurssein)

8. Lisäksi haluaisin sanoa, että joka-
miehen oikeuksia olisi hyvä käsitellä ky-
lälehden palstalla: Mitä jokamiehen oi-
keudet ovat? Ohkola on hieno paikka elää 
asua ja yrittää! Oma kauppa tai kioski olisi 
luksusta. Kyläkoulu säilytettävä 1-6 luok-
kaisena.  

Kiinnostusta on sekä  VPK-toimintaan, 
että ”hätäapua lähelle toimintaan”

Mäntsälän kunnan sivistysjohtaja Pekka Lintonen 
esittäytyi kyläkokouksessa 21.11.2010. Hän ker-
toi mm, että sekä Ohkolan, että Hyökännummen 
kouluja kehitetään edelleen yksisarjaisina koului-
na ja sai kyläkokousväeltä raikuvat aplodit

Kyläkokouksessa oli veraina myös Porvoonseu-
dun musiikkiopiston apulaisrehtori Sauli Tyni, 
sekä kunnan liikuntasihteeri Harri Bister ja 
vapaa-aikapäällikkö Anne Hautamäki

kyLäkokouksen vieraat tutustuivat kyLäLäisiin 
ja harrastustoimintaan
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Alkuvuoden pimeinä iltoina on aikaa 
nauttia erilaisista kulttuuritapahtumista, 
kuten teatterista. Tällä kertaa ei tarvin-
nut edes lähteä omaa kotikylää kauem-
mas. Pakkasen paukkuessa parinkympin 
tietämillä sai ensi-iltansa Ohkolan teat-
terin talvinäytelmä Huhtikuu tulee. Mika 
Waltarin monta vuosikymmentä eläneen, 
mutta aiheeltaan ajattoman käsikirjoi-
tuksen puhalsi henkiin innokas työryh-
mä, jolla oli takanaan tiivis, syyskuussa 
alkanut harjoitusputki. Lavalla nähtiin 
kuusi näyttelijää, joiden työskentelyä oh-
jasi Ari Lehto. Kuiskaajana toimi nuoren 
polven teatterilainen, Alma Syrjänen, jo-
ka innostui oltuaan mukana edelliskesän 
Peppi-näytelmässä. Osuvasta puvustuk-
sesta vastasi jälleen Sirkku Vainio. 

osuvia rooLisuorituksia

Näytelmä lähti sukkelasti käyntiin rouva 
Avovirran tuodessa jatkoille nuoren ra-
kastajansa, toimittaja Huhtikuun, joka 
luonnehti rouvien viihdyttämistä merkit-
täväksi yhteiskunnalliseksi tehtäväkseen. 
Kesken intohimoisimman viihdytyshet-
ken palasi kotiin perheen lompakko, her-
ra Avovirta. Soppa oli valmis ja hämmen-
täjiä yhtä monta kuin näyttelijääkin. Tar-
ja Torvinen teki varmoin ottein roolinsa 
elämänsä uuteen kevääseen herännee-
nä, määrätietoisena rouva Avovirtana, 

huhtikuu hauskuutti seurataLoLLa 
Teksti ja kuvat: Tuuli Naalisvaara

ja Kari Suuronen sopi epätoivoisen tuo-
mari Avovirran rooliin päästä varpaisiin.  
Toimittaja Huhtikuulla oli tukalat paikat 
näytelmän alusta asti ja Aatu Johansson 
välitti tunnelman myös katsomoon. Kon-
jakki virtasi. Herra Huhtikuu oli vuoroin 

molempien Avovirtojen vietävänä. Sai-
la Smith sujahti viimekesäisestä Pepistä 
luontevasti hyväkäytöksisen opiskelija-
tyttären rooliin. Peppimäistä kipakkuutta 
löytyi tästäkin roolista Kaija-tyttären yrit-
täessä heittäytyä viettelijättäreksi. Veik-
ka Smith näytteli Pertti-veljeä, joka toimi 
perheen ymmärtäväisenä välienselvitte-
lijänä ja oli selvästi tullut isäänsä: mo-
lemmat tekivät kaikkensa perheonnen 
tähden, mutta todellinen valta Avovirran 
perheessä kuului hameväelle. 

hyvänmieLen komedia 
Väliajan jälkeen alkoi juoni tiivistyä ja 
näyttelijätkin pääsivät parhaaseen vauh-
tiinsa. Toimittaja Huhtikuun sai lopul-
ta napattua tuomari Avovirran sihtee-
ri neiti Teräs, roolissaan napakka San-
nakaisa Nikka. Sihteeri osoittautuikin 
vähitellen aikamoiseksi pakkaukseksi.  
Hyväntuulinen komedia lämmitti mieltä 
vaikka pakkanen pääsikin livahtamaan 
ikkunanraoista salin puolelle. Liekö sään 
syytä, että väkeä saapui seuraamaan 
ensi-iltaa turhan vähän. Tunnelma seu-
ratalolla oli silti leppoisa ja taas kerran 
kotiin palattuani totesin melko tuoreena 
kyläläisenä, miten hyvältä tuntuu kuulua 
näin aktiiviseen ja ainutlaatuiseen ky-
läyhteisöön. Suuri kiitos teatterielämyk-
sestä!

Kaija (Saila Smith) ja Pertti (Veikka Smith) pohtivat ratkaisua vanhempiensa 
ongelmaan.

Jaakkoa (Aatu Johansson) eivät Elisabethin (Tarja Torvinen) liehittelyt lämmitä.
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Nuorisoseurantalon ulkovuori ja katto 
kaipaavat toimenpiteitä. Päätimme ha-
kea tarvittaviin toimenpiteisiin sekä li-
säeristykseen avustusta SILMU RY:stä. 
Kustannusarvioksi tuli 150 000 e, josta 
voitaisiin puolet saada avustuksena sekä 
talkootuntien arvon verran.

hankesuunniteLman 
viranomaiskäsitteLyä 

Lukuisten kopioiden ja tulostusten jäl-
keen hankepaperit on hyväksytty SILMU 
RY:ssä ja paperit ovat menneet eteen-
päin Ely-keskukseen lopullista päätöstä 
varten. Matkaan tuli pieni mutka, kun 
Ely-keskuksessa halutaan päivitetyt pii-
rustukset julkisivusta. Piirustuksissa tuli-
si nyt näkyä ne muutokset, joita tämän 
hankkeen myötä julkisivuun tulee. Esi-
merkiksi minkälaiset ulko-ovet ovat ja 
kuinka koristelaudoitukset tulevat tässä 
julkisivu hankkeessa. Ei siis ihan pikku 
juttu. Juju on vielä siinä, että Päijät-Hä-
meen maakuntamuseon tulee hyväksyä 
suunnitelma, jotta yhteiskunnan varoilla 
kulttuurihistoriallinen seuratalo saa ar-
voisensa ja aikaisensa ulkoasun. Suunni-
telmaa varten on siis tarkasteltu vanhoja 
piirustuksia ja valokuvia. Suunnitelman 
ja piirustusten laatijalla tulee olla myös 
riittävä pätevyys. Monta seikkaa taas 
mietittäväksi ja puhelinsoittoa tehtäväk-
si; tuleekohan tästä valmista koskaan?

yhteistyöLLä eteenPäin

Onneksi Alhon Susan otti nyt rivakasti 
kiinni ohjaksista ja taas maanantaina ta-
paamme uusia ihmisiä, jotka ovat kiin-

ohkoLan seurataLon juLkisivu  
kuntoon -hanke

Teksti: Essi Malmberg

nostuneita hankkeesta ja auttavat saa-
maan projektia eteenpäin. Peltorannan 
Seija-Liisaa saa kiittää tiiviistä yhteistyös-
tä SILMU RY:hyn ja siitä, että olemme jo 
tässä vaiheessa. Seija-Liisan kännykästä 
löytyy myös aina jonkun puhelinnumero, 
jolle soittaa pattitilanteessa… Hyvä, että 
porukassa on useampia vastuunkanta-
ja paperitöistä ja aina joku jaksaa vetää 
eteenpäin ja innostaa taas muita taka-
pakkien myötä. Erilaisten asioiden sel-
vittely ja yleensäkin asioista sopiminen 
ovat saaneet lisäsäväyksensä siitä, että 
tapaamisissamme on tavallisesti läsnä 
seitsemän alle kouluikäistä lasta. Eero-
lan Taija selvittelee lasten kinasteluja ja 
hyssyttää pienintä, kun on tarvis. Mäke-
läisen Antti on jo ollut ja tulee olemaan 
suureksi avuksi. On hyvä, että joku sel-
vittää meille naisille miten nämä hom-
mat oikeasti tulisi tehdä ja karsii suurim-
mat pilvilinnat haaveistamme… Pääasia 
on, että saamme seuratalon säilymään 
harraste-, kokous- ja juhlatilana hamaan 
tulevaisuuteen; tapaamispaikkana meille 
kaikille kyläläisille. Iso kiitos siis kaikil-
le edellä mainituille sekä monille muil-
le (kirvesmiehet, insinöörit, talokauppi-
as...), jotka ovat jo osaltaan auttaneet 
tässä suuressa hankkeessa! 

seurataLon juLkisivun 
väristä äänestys

Kyläiltapäivässä 21.11.2010 jokainen sai 
äänestää haluamaansa julkisivun väriä 
kolmesta vaihtoehdosta. Tuttu ja turval-
linen harmaa ”Pyhäpäivä” -vaihtoehto 
sai eniten ääniä. Toiseksi tuli ”Viljapelto” 
ruskealla sävyllään. Ääniä sai myös mie-

lestäni rohkein vaihtoehto vanha roosa 
”Romanssi”. Onnettaren suosikiksi pää-
sin itse tuona päivänä ja sain savustus-
laatikon omakseni. Suuri kysymysmerk-
ki on nyt se, kuinka paljon voimme vai-
kuttaa seuratalon väriin. Viimeisen sa-
nan taitaa sanoa tuo maakuntamuseo 
ja väri lienee pysyvän lähellä nykyistä. 
Raha ratkaisee tässäkin asiassa ja to-
sitoimiin päästään vasta, kun avustus 
varmasti saadaan. (Toivottavasti kui-
tenkin jo huhtikuussa!) Lisäavustusta 
hankkeeseen on haettu Suomen Kult-
tuurirahastolta. Suomen Kotiseutulii-
tolta on haettu rahaa seuratalon salin 
ja näyttämön lattian kunnostusta var-
ten. Nyt siis yritämme saada pikaisesti 
puuttuvat paperit kasaan ja sitten vaan 
odotellaan vastauksia. Hienoa on, et-
tä asia puhuttaa monia ja tiedotamme 
heti nettisivuillamme ja paikallislehdis-
sä kun hanke etenee ja avustus saa-
daan. (www.ohkolannuorisoseura.fi)  
 
P.s. Jos seuratalon avaimet roikkuu jolla-
kin ”turhan panttina” tällä hetkellä, niin 
palautuksia otettaisiin mielellään vas-
taan. Avaimille olisi käyttöä.

Ohkolan koulun oppilaaksi ja välituntivieraaksi ilmaantui loppusyk-
systä yksinäinen metsokoiras. Metso oleskeli säyseästi koulun lähi-
piirissä näyttäytyen päivittäin. Koulun oppilaat ja ohikulkijat saivat 
ihastella rauhallista eläintä lähietäisyydeltä metson siitä häiriinty-
mättä. Metsosta olisi kuitenkin tullut rauhaton soitimen tultua , jo-
ten metsolle oli löydettävä soveltuvampi koti. Metso siirrettiinkin 
Kivilammensuon korpeen odottelemaan kevättä. Oppilaat ja opet-
tajat muistavat vieraan kuitenkin vielä pitkään. Kiitoksia käynnistä. 

kouLumetson seikkaiLut 
Teksti: Jari Kulju, kuva: Eija Karlsson
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Olen Jorma Friman. Hoidan Ohkolan 
VPK:n puheenjohtajan pestiä toista vuot-
ta. Parikymmentä vuotta sitten Ohkolaan 
muutettuani pääsin sattumalta seuraa-
maan VPK:n toimintaa maastopalossa 
Mäntysuon reunassa. Maasto oli vaikea-
kulkuista ja kaikki kalusto oli kannettava 
useita satoja metrejä viimeisen ajokel-
poisen metsätien päästä palopaikalle. En 
ollut koskaan aikaisemmin nähnyt moot-
toriruiskua ja voin nyt tunnustaa, että 
hieman moinen laite hirvitti nuorta mies-
tä. Piti se sellaista pärinää ja pauketta, 
että muistuu vieläkin mieleen. Metsämie-
hen havaitsema palonalku ja VPK:n ripeä 
toiminta estivät mahdollisesti suurenkin 
metsäpalon syntymisen.

Tästä tapahtumasta jäi mieleen te-
kemisen meininki ja hyvä yhteishenki, 
olimmehan kylän yhteisellä asialla. Pää-
tin tulla mukaan toimintaan ja sillä tiellä 
ollaan vieläkin. Koulutuksen myötä taidot 
karttuivat vuosien kuluessa.

vain yksi kiPinä on sammumaton 
Kuvat: Laura Friman

Keski-Uudenmaan alueella toimii 31 sopimuspalokuntaa, joiden 
tehtävänä on tukea pelastuslaitoksen toimintaa erilaisissa tulipalo- 
ja onnettomuustilanteissa. Ohkolan VPK on yksi näistä. Sen histo-
riaan mahtuu paljon muistelemista.  Pitkäaikaiset vapaapalokun-
talaiset; Jorma Friman, Rami Lindqvist, Arja Alanko ja Juha 
Halme kertovat, mikä toiminnassa kiehtoo. Samalla he toivottavat 
kaikki kiinnostuneet – ikään ja sukupuoleen katsomatta- mukaan 
monipuoliseen toimintaan. 

Alkuvuosinani riitti palomiehiä välillä 
jopa yli tarpeen. Muistan silloisen Mänt-
sälän palopäällikön Antero Suomisen 
sanoneen, ettei yksi autopalo tarvitse 
kuuttatoista miestä sammuakseen, tu-
lee kunnalle kalliiksi. Silloin kunta maksoi 
hälytyskorvauksen joka miehelle.

Myöhemmin Mäntsälän kunnasta tu-
li asiakas, joka ostaa pelastuspalvelut 
aluepelastuslaitokselta. Toisinaan kunta 
joutuu myymään ”ei oota” ja silloin on 
oman kylän palokunnalla suuri merki-
tys. Tämän on moni myrsky osoittanut 
todeksi. Pelastuslaitos painii säästöleik-
kauksien kanssa, uusia virkoja ei perus-
teta ja työvuoroja tehdään minimimie-
hityksellä. Näen että VPK:lla on tärkeä 
tehtävä juuri näissä tilanteissa. Meillä on 
paras paikallistuntemus alueestamme ja 
monesti olemmekin ensimmäinen yksik-
kö kohteessa, kun navigaattori on ajatta-
nut vieraan kunnan alueelta tulevan yk-
sikön umpikujaan.

Olen Rami Lindqvist. Ensikosketukse-
ni palokuntaan ajoittuu vuoteen 1989, 
jolloin Järvenpäässä oli iso metsäpalo. 
Kaikki lähialueiden palokunnat oli häly-
tetty sammutustöihin. Itse menin paikal-
le vain uteliaisuuttani, mutta Keijo Säijälä 
huomasi minut ja komensi heti hommiin. 
Koko päivä siinä sitten vierähtikin.

VPK:n toimintaan liityin kuitenkin vas-
ta vuonna 1992 erään rakennuspalohä-
lytyksen yhteydessä. Satuin olemaan 
palotallilla kun Linjatielle tuli hälytys ja 
hyppäsin “höökiin” mukaan. Siitä se sit-
ten alkoi. Harrastuksena VPK-toiminta 
on ollut monipuolista, mielenkiintoista 
ja haastavaa. Myös harrastuksen tuo-
mat edut ovat hyvät. Esimerkiksi koulu-
tukset ja kurssit kustannetaan. Mukavaa 
perustehtävän vastapainoa ovat olleet 
palomiesten kesken järjestetyt Formula 
Karting-ajot eli ”Ohkola VPK GP”, erilaiset 
retket ja risteilyt. Eräällä laivamatkalla 
kävimme tutustumassa Viking Cinderel-
laan komentosillalta, ja kolusimme myös 
laivan konehuoneen kirjaimellisesti pot-
kuria myöten. Aika ajoin on myös ollut 
mukava järjestää harjoitusten päätteeksi 
saunailtoja palotallilla. Myös oman kun-
tosalin rakentelu tallille oli kiva projekti. 

Paljon on tullut koettua tämän har-
rastuksen myötä, eivätkä kaikki muistot 
ole sieltä iloisimmasta päästä. Monet lii-
kenneonnettomuudet, palot, myrskyn 
raivaukset ja muut hälytystehtävät eivät 
koskaan häviä mielestä - varsinkin kun 
joissakin on menehtynyt tuttuja ihmisiä. 
Ilman vapaapalokuntalaisia nämä tapah-
tumat voisivat kuitenkin olla paljon suu-
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rempia ja ikävämpiä. Tulipaloissa yksikin 
minuutti voi olla ratkaiseva. VPK- harras-
tusta voin suositella kaikille kyläläisille, 
niin miehille kuin naisillekin, jotka pitä-
vät haasteista ja haluavat auttaa muita. 
Myös junioritoiminta olisi kiva käynnistää 
uudelleen meidänkin kylällä.

Olen Arja Alanko. En omaa  savusukel-
luskelpoisuutta enkä osaa käyttää moot-
toriruiskua, mutta VPK:ssa olen ollut mu-
kana reilut toistakymmentä vuotta. Aluk-
si lupauduin vuodeksi hoitamaan sihtee-
rin hommia, mutta  pesti jatkuu edelleen. 
Yhdessä puheenjohtajan kanssa sihtee-
ri hoitaa yhdistyksen ja hälytysosaston 
pyörittämiseen kuuluvan yllättävän run-
saan paperisodan ja rahaliikenteen. Toi-
min myös kylälehden yhteyshenkilönä eli 
toimitan lehdelle palo-, pelastus- ja tur-
vallisuusaiheista aineistoa. Erityisen hyö-
dyllisiksi olen kokenut alkusammutushar-
joitukset ja ensiapukurssit. 

Asko Alanko on hoitanut VPK:n tilin-
pidon jo 1990-luvun alkupuolelta lähti-
en. Monivuotiset tilintarkastajat Markku 

Edellinen miehistöautomme Volkswagen vm 1968 sai kunnian olla mukana ke-
sällä 2008 Tammisaaressa järjestetyssä vuosittaisessa vanhojen paloautojen 
paraatissa.

Tammisaaren matkalla juhlittiin myös Keijo Säijälän pitkäaikaista palokuntauraa.

Rautasuo ja Markku Saalo  jatkavat  teh-
tävässä  edelleen. VPK:ssa on myös run-

saasti ansiokkaan palokuntauran tehnei-
tä veteraaneja. 
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Olen Juha Halme, paljasjalkainen oh-
kolalainen ja VPK:ssa mukana jo kolman-
nessa polvessa.”Kassamäen palokoppi “ 
oli vaarini ja isäni kotipaikan vieressä 
vuoteen 1964 asti. Se lienee vaikuttanut 
heidän silloiseen VPK:n liittymiseensä  ja 
siinä toimimiseen.

 Oma VPK-urani alkoi pikkupoikana 
maanantaisin isän mukana Aunolan pa-
jan päädyssä sijainneelle VPK:n kalusto-
vajalle fillaroitaessa. Suuren arvon annan 
senaikaiselle palopäällikkö Jouko Vainiol-
le, joka sai  nuoreen mieheen syttymään 
VPK-kipinän, joka hehkuu yhä.  Monet 
neuvot ovat tuoreessa muistissa: kuin-
ka silloinen paloauto Ford Transit laitet-
tiin käymään ja kuinka letkut niputetaan 
kuljetushäkkeihin. Jännää oli myös, kun 
ukkosilmalla Transit oli täynnä palomie-
hiä Vainion kuivurin mäellä ja katseltiin, 

rupeaako jostain päin kylää nousemaan 
savua. Tuolloin hälytykseen lähtö tapah-
tui sillä sekunnilla, eli nopeammin kuin 
nykyiset vakituiset palokunnat lähtevät 
liikkeelle.

 Aika kului, kursseja käytiin ja paloja 
sammuteltiin tiuhaan tahtiin. Monet iki-
muistoiset hetket on vietetty niin häly-
tystehtävissä kuin harjoitusten jälkeisis-
sä saunapalavereissa. Mukavia ovat ol-
leet myös eri kylien yhteiset pikkujoulut 
ja keväiset paloautoparaatit Mäntsälän 
taajamassa.

 Tosin kerran metsäpaloon mootto-
riruiskua kantaessa hymy hyytyi, kun 
voimat olivat loppumassa ja Vainio hoki 
ruiskun toisissa kantokahvoissa: ” Nope-
ammin, nopeammin!”  Hymyilty ei myös-
kään Matti Virpiaron pitämissä harjoi-
tuksissa tai vuosittaisissa kuntotesteissä 

Mäntsälän keskuspaloasemalla.
Vuonna 1989 palokunnan päällikkö 

Keijo Säijälä ehdotti uuden palotallin ra-
kentamista kylään. Monien kokousten 
jälkeen rakentaminen alkoi vuoden1990  
keväällä osoitteeseen Eerola-Kortistotie 
16. Urakka oli koko kylän yhteinen pon-
nistus ja talkoohenki kova (n. 4500 tal-
kootuntia). 

 Kalustoa on hankittu ja ajanmukais-
tettu vuosittain, mutta nyt on kova pu-
la uusista harrastajista. Uskon kaikkien 
kyläläisten edelleen oleva samaa mieltä 
VPK:N  säilyttämisen tarpeellisuudesta, 
koska ikinä ei tiedä, kuka meistä tarvit-
see seuraavaksi vettä tulipalon sammut-
tamiseen tai auton oven avaamista hyd-
raulileikkurein.

syttyikö kiPinä?
Ohkolan VPK tarvitsee nyt lisää asiasta 
kiinnostuneita henkilöitä mukaan vapaa-
ehtoiseen toimintaan. Kalusto on ajan-
mukaista, koulutusta on tarjolla ja pa-
lotallilla kuntosali saunatiloineen toimin-
nassa mukana olevien käytössä. Myös 
kriisitilanteiden jälkeen annettavaan en-
siapuun toivotaan lisää vapaaehtoisia, 
niin naisia, nuoria kuin veteraanejakin. 
Halukkaille on mahdollista järjestää so-
pivaa lyhytkestoista koulutusta. Myös 
nuorisotoimintaa voidaan käynnistää uu-
delleen, jos kiinnostuneita nuoria löytyy 
tarpeeksi. 

Ota yhteyttä Jorma Frimaniin (040-
5829246) ja kysy lisää! 

Lisätietoa netissä www.palokuntaan.
fi ja www.upl.fi  (Uudenmaan Pelastus-
liitto)

Kansainvälistyminen on nykypäivän 
trendi niin työmaailmassa kuin vapaa-
ajan toiminnassakin. Nyt pääsemme tu-
tustumaan kansainvälistymiseen myös 
Ohkolassa!  13-16-vuotiaille nuo-
rille järjestettävässä INTERNATIONAL 
CLUBISSA on vielä paikkoja jäljellä. 
Kerhossa perehdymme kansainvälisyy-
teen vierailijoiden, omien kokemusten 
sekä käytännön tekemisen kautta. Clu-

kansainväLisyyttä ohkoLassa, 
internationaL cLub

bin aikana tutustumme kirjeitse/Inter-
netin välityksellä Kroatialaiseen ystävä-
ryhmään. Clubissa kansainvälistymme 
siis paitsi ulkomaan kontakteilla myös 
omalta paikkakunnalta käsin.

Club huipentuu heinäkuussa, jol-
loin saamme ystävät Kroatiasta viikoksi 
Suomeen. Tarkoitus on pitää yhteyttä 
yllä, ja lähteä myöhemmin vastavierai-
lulle. Clubiin osallistuminen ei sido kui-

tenkaan heinäkuun leiriin.
 Ensimmäinen kerhokerta on järjestet-

ty 5.2., mutta olet edelleen lämpimästi 
tervetullut. Ilmoita kiinnostuksesi Emmil-
le puhelimitse 044 033 4522 tai sähkö-
postitse emmi.hynninen@mail.mamk.fi. 
Samalla saat tarkempaa tietoa clubi-ker-
roista. Tästä numerosta/sähköpostista 
saat myös vastauksia kysymyksiisi.

Teksti: Emmi Hynninen
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ruokaisa PerunasaLaatti

4 annosta

6-8 keitettyä kylmää perunaa
1 punasipuli
2 omenaa
4 rkl kapriksia
1 rkl silputtua persiljaa
4 keitettyä kananmunaa
1 rasia anjovista
kourallinen (pakastettuja) puolukoita

Kastike
 1 rkl punaviinietikkaa
2 tl sinappia
4 rkl oliiviöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Käytä salaattiin edelliseltä päivältä yli jääneitä perunoita. Kuori 
ja viipaloi perunat, laita viipaleet salaattikulhon pohjalle. Kuori 
ja viipaloi sipuli ohuiksi viipaleiksi, lohko omenat paloiksi.
Laita perunaviipaleiden päälle sipuliviipaleet, omenanlohkot ja 
kaprikset. Asettele niiden päälle lohkotut munat ja anjovikset. 
Ripottele päälle persilja ja koristele vielä kourallisella puolukoi-
ta. Valuta päälle valmiiksi sekoitettu kastike.

martan vinkit

Pesuaineita ruokakomerosta

Ruokasooda
*Kirkasta lavuaarit ja kattilat kostutetulla liinalla, jossa on ruo-
kasoodaa.
*Puhdista teekupin pinttymät hankaamalla ruokasoodalla. 
Huuhtele hyvin.
*Termoskannu puhdistuu, kun täytät sen kuumalla vedellä ja 
lisäät 2 rkl ruokasoodaa.
   Anna seistä muutama tunti, pese kannu ja huuhtele.
*Kiillota hopeat ruokasoodalla ja lämpimällä vedellä.
*Puhdista uuni ruokasoodasta ja vedestä tehdyllä tahnalla.
*Kaada tukkeutuneeseen viemäriin 60 ml ruokasoodaa ja 125 
ml etikkaa. Kun sihinä loppuu, 
  huuhtele kiehuvalla vedellä.

Sokeri ja suola
*Hankaa kostutetulla sokeripalalla pohjaan palanutta kattilaa 
ja pinttynyttä liettä ( ei keraamista)
*Laita hopeaesineet alumiinifoliovuokaan ja kaada haaleaa 
vettä niin paljon, että esineet peittyvät.   
  Sekoita joukkoon kourallinen ruokasuolaa. Anna vaikuttaa 
vähän aikaa. Huuhtele. Voit korvata 
  suolan leivinjauheella.
*Poista tuore punaviinitahra hieromalla siihen runsaasti suo-
laa. Myös kivennäisvesi tepsii.

Ohkolan Nuorisoseura ry
pj. Essi Malmberg puh.044 509 4485, vpj Ari Lehto, sihtee-
ri Taija Eerola. Susan Alho, Tanja Lundsten, Sirkku Vainio, 
Tuuli Naalisvaara, Tiina Kujanpää, Seija-Liisa Peltoranta

Ohkolan OKA ry 
pj.  Mimmi Tervonen, ritva.tervonen @tuusula.fi  puh. 
044 502 7231  vpj.Aki Mäenpää, rahastonhoitaja Auli 
Teppinen,   kirjanpito ja jäsenasiat Pekka Peltoranta,
Jyrki Aronen, Eija Hynninen, Harry Rummukainen, 
Olli-Pekka Pahkamäki

Ohkolan Kylätoimikunta
pj. Eija Hynninen puh.050-593 9683, sihteeri Mikko Tien-
suu. Saija Sitolahti,  Kati Teirioja, Ilkka Allonen, Jan Malm-
berg, Seija-Liisa Peltoranta, Tuula Ilvonen, Seppo Lepola

Ohkolan Diakonia- ja Lähetystoimikunta
pj. Eeva Patronen puh. 050 372 2259, vpj Tapani Rauta-
suo,  sihteeri Raija Hannula, Elma Ahtiainen, Irja Kari, Ritva 
Koskinen, Satu Latostenmaa, Heikki Poranen, Salme Pora-
nen, Eila Pyyppönen, Hilkka Rautasuo, Aino Ruotsalainen, 
Kaija Tapper

ohkoLan seurojen yhteystietoja 2011

Ohkolan Martat
vpj Anneli Eerola puh. 0400-920 746, tiedottaja Arja Alanko 
puh.044-018 8688

Ohkolan Metsästysseura
pj Seppo Lepola puh. 040 553 7528, vpj Heikki Viljamaa, 
sihteeri Aimo Ahtiainen, rahastonhoitaja Kari Aunola, Tero 
Rantanen, Kari Liljavirta

Hyökännummen asukasyhdistys ry  
pj Antton Hägglund, puh. 040-526 6462, rahastonhoitaja 
Kirsi Lindgren. Tarja Kuusela-Nissinen, Teija Vainio, Piia 
Jokela, Jarmo Sorsa, Jussi Luhtamäki

Ohkolan VPK ry
pj Jorma Friman, puh. 040 582 9246, vpj Rami Lindqvist 
puh. 0400 880 339, sihteeri Arja Alanko, puh. 044-018 
8688

Ohkolan Palokuntayhdistys ry
pj Juha Halme, puh. 0400 710 353, sihteeri Arja Alanko 
puh 044-018 8688.
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Keskustie 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle
* esittelyt   * lahjakortit   * kotiputiikki

puh. 0400 920 746
anneli.eerola@leona.fi
www.pitsimaailma.net

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Sisko Mulari
p. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

Arkeen ja juhlaan Yksityisille ja yrityksille

Fysioterapia Maarit Linna

Fysioterapeutti, Pilates-ohjaaja,
Senioritanssin aluekouluttaja

O h k o l a n t i e  8 ,  0 4 5 0 0  K e l l o k o s k i ,  “ K i l a k k a ”

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

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

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle
* esittelyt   * lahjakortit   * kotiputiikki
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www.pitsimaailma.net
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SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Sisko Mulari
p. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

Arkeen ja juhlaan Yksityisille ja yrityksille

Fysioterapia Maarit Linna

Fysioterapeutti, Pilates-ohjaaja,
Senioritanssin aluekouluttaja
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*    Klassinen hieronta
*    Veteraanikuntoutus
*     Myös kotikäynnit
Vastaanotto sop. muk. 045 2388 366

Parturi-kampaamo
Hiushuone

p. (09) 284 325
Vanha Valtatie 208
04500 Kellokoski

TALO- JA HUVILAMYYNTI
Kastelli-kauppias Tapio Rantanen

puh. 040 767 2942
tapio.rantanen@kastelli.fi

Rakennusalan työt

MIKA 
RAUTAMA
puh. 040 517 4783
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

      puh. 0400 607 439 / Arto
0400 678 749 / Timo
0400 997 559 / Marko

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot

viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone     * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

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

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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Joustavaa ja kokonaisvaltaista 

FYSIOTERAPIAA
Eija Hynninen

Eerola-Kortistotie 161, 04530 Ohkola.
Puh. 050-5939683, eija.hynninen@pp.inet.fi

Joustavaa ja kokonaisvaltaista 

FYSIOTERAPIAA
Eija Hynninen

Eerola-Kortistotie 161, 04530 Ohkola.
Puh. 050-5939683, eija.hynninen@pp.inet.fi

Joustavaa ja kokonaisvaltaista 

FYSIOTERAPIAA
Eija Hynninen

Eerola-Kortistotie 161, 04530 Ohkola.
Puh. 050-5939683, eija.hynninen@pp.inet.fi

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

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

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

Rakennusvalvonta  rakennus ja Rakennusvalvonta, rakennus- ja 
rakennesuunnittelu, konsultointi

RI Jouni Allonen
Eerola-Kortistotie 309, 04530 OHKOLA

Puh. 040-7198922
E il  j i ll @ ilE-mail: jouni.allonen@gmail.com

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut
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TMI J. ALLONEN

ALOE VERA TUOTTEET
ALOE VERA HYVINVOINTI

Eija Liljavirta Itsenäinen jälleenmyyjä

Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 2873, eija.liljavirta@kolumbus.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi


