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kansainväListyminen  
on tämän Päivän juttu
Nykypäivänä suvaitsevaisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen ovat elintärkeitä piirteitä ihmisten liikkuvuuden 
lisääntyessä sekä globalisaation kehittyessä. Kansainvälistyminen ja kansainvälisyyteen opettelu on siis 
väistämätöntä. Kielien opiskelu on ensimmäinen ja tärkeä askel kohti kansainvälisen maailman ymmärtä-
mistä – tämän jälkeen on hyvä kokeilla kielitaitoa ja kokea asioita käytännössä.

Kuten kylätiellä ja lehtien palstoilta heinäkuun puolivälissä näkyi, Ohkola ja Ohkolan nuorisoseuran nuori-
soryhmä sai maistaa kansainvälisyyttä roppakaupalla, kun Youth In Action – ohjelman puitteissa nuoriso-
ryhmä Kroatiasta vieraili kotikylässämme.  Ohjelma on Euroopan Unionin rahoittamaa ja tukemaa nuoriso-
toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa nuorille kansainvälisyyskokemuksia, mahdollisuuden oppia muista 
ja omasta kulttuurista, osallistua ryhmätapaamisen järjestämiseen, oppia käytännön asioita tekemällä sekä 
tutustua omanikäisiin ulkomaalaisiin. Suomen leirillä kokeilimme urheilulajeja aina suojalkapallosta melomi-
seen, rikoimme omia rajojamme ja tutustuimme paitsi itseemme myös ennen kaikkea kroatialaiseen ystä-
väryhmään.  Ystävyyssuhteita syntyi ja yhteydenpito leirin jälkeen on jatkunut netin välityksellä vilkkaana.

Elokuun puolessa välissä seuraava odotuksen aihe täyttyi – lähdimme vastavierailulle Kroatiaan. Hrvats-
kan (suom. Kroatian) Youth In Action -leiri pidettiin aurinkoisessa ja helteisessä Pulan kaupungissa, jossa 
pääsimme kokeilemaan mm. köysiratoja, kokemaan Brijunin kansallispuiston sekä tutustumaan vapaaeh-
toistyön saloihin. Lukemattomien kokemusten ohella leirin kantavaksi teemaksi nousi niin ikään nuorten 
toisiinsa tutustuminen ja kielitaidon kokeilu käytännössä. Leireillä pidettiin hauskaa ja ajasta nautittiin, 
saimme elintärkeitä oppeja tulevaisuuden varalle. Rohkeus vieraiden kielten puhumiseen lisääntyi, pää-
simme nauttimaan lämmöstä, kahden litran limuista ja eläväisten ihmisten seurasta. Lisäksi pääsimme 
kokeilemaan asioita, joita emme ikinä olisi kokeilleet kotosuomessa. Nuorten puheiden perusteella suurin 
oppi oli kuitenkin oman kotimaan näkeminen uusin silmin; ilmainen koulutus, puhdas ja vehreä ympäristö 
sekä raikas juomavesi nousivat arvoon arvaamattomaan. 

Vastaavat projektit ovat Euroopassa ja Suomessa lisääntymässä. Kannustankin jokaista nuorta etsimään 
kansainvälisyysprojekteja ja ottamaan niihin osaa. Vastaavia kokemuksia ei saa koulun penkiltä tai koti-
sohvalta.

Emmi Hynninen, Nuorisotapaamisten vastuuohjaaja
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harrasta kotikyLäLLä

ohkoLan oka
5.9.2011 alkaen syksyn sähly kerhot al-
kavat kouluilla.  Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan kerhon alkaessa. Vetäjiä  sähly-
ryhmille tarvitaan lisää

OHKOLAN KOULULLA  
Alle kouluikäisten sähly 
keskiviikkoisin  klo 18-19
1-2. luokkalaisten sähly 
keskiviikkoisin klo 17 - 18. 
3-4. luokkalaisten sähly 
tiistaisin klo 17.30 –  18.25.
5-6. luokkalaisten sähly 
tiistaisin klo 18.25 - 19.20
7-8. luokkalaisille sähly 
tiistaisin klo 19.20 - 20.15
Aikuisten lentopallo 
torstaisin klo 20-21.30  

HYÖKÄNNUMMEN KOULULLA : 
1-3 luokkalaisten sähly 
keskiviikkoisin klo 17 - 18
4-6. luokkalaisten sähly 
keskiviikkoisin klo 18 - 19
Miesten sähly tiistaisin klo 20 - 21.

Ohkolan koulun kentällä YU-kisat 7.9 
klo 18.00 Lajeina:  alle 9 v sarjat: 200 
m juoksu, keihäs ja tasajalkahypyt.  Yli 
9 v sarjat: korkeushyppy, pituus ja 60 
m aidat.

Ohkolan  koulun kentällä aikuisten yleis-
urheilukisat  14.9. klo 18.00. Vastassa 
kylät Arola- Ohkola- Hyökännummi

Maastojuoksua keskiviikkoisin Ohko-
lan koululla 21.9, 28.9 ja 12.10 klo 17.30 
kaikki sarjat    

MÄNTSÄLÄN urheilukentällä kylien 
väliset YU-kisat 10.9. klo 10-13.  Sar-
jat yli 7 v. http://mu.sporttisaitti.com/ky-
laseurat/oka/

ohkoLan 
nuorisoseura

Perhekerho vanhemmille ja lapsille ko-
koontuu nuorisoseurantalolla aina tors-
taisin klo 9.30 - 12.00.Ohjelma on va-
paata ja tarkoituksena on, että lapset 
saavat leikkiä ja aikuiset keskustella yh-
teisessä tuokiossa. Mukaan voi tulla sii-
hen aikaan, kun se omaan aikatauluun 
sopii. 1€/perhe/kerta osallistumismak-
sulla saa mehut ja keksit sekä materiaalit 
toimintaan. Lisätietoja: Taija Eerola puh. 
040 739 7661 ja Essi Malmberg puh. 044 
509 4485.

Ipanapiiri ma klo 18.00 - 19.00 nuori-
soseuratalolla alle 3 - vuotiaille lapsille ja 

heidän vanhemmilleen. Leikitään ja lau-
letaan pienille lapsille sopivia laululeikke-
jä. Lukukausimaksu 10 €/perhe. Lisätie-
toja Essi Malmberg puh. 044 509 4485.

Sirkus Siriuksen ilmoittautumisaika on 
jo ohi ja harjoituksetkin on jo alkaneet. 
Sirkuslaisten määrä pysyi melko samana 
viime vuoteen verrattuna. Uusia harras-
tajia tuli reilut 40 mukaan, suunnilleen 
saman verran aikaisemmista harrastajis-
ta lopetti. Ilmoittautumisia tuli n. 135. 
Lähes kaikki ryhmät täyttyivät, etenkin 
pikkusirkuksen ryhmät tulivat hyvin täy-
teen. Kirppusirkus -ryhmä oli tänä vuon-
na todella suosittu, se aloittaa torstaina 
8.9. Joissakin ryhmissä on vielä tilaa, ja 
vapaista paikoista voi kysellä  p. 040 153 
4075 tai sirkus@ohkolannuorisoseura.fi

kansaLaisoPiston 
kursseja 

Kansalaisopiston kurssit alkavat viikolla 
36. Vapaita paikkoja voi vielä kysellä.

Hyökännummen koulu, Nummelan-
tie 9:
Pilates ma 20.00 -21.00
Naperojumppa 3 - 4 v. ti 17.15 - 18.00
Tenavajumppa 5 - 6 v. ti 18.15 - 18.15
Seniorijumppa to 16.00 - 16.45

Ohkolan Nuorisoseurantalo, Ohko-
lantie 555:
Vesselikerho ma 18.00 - 19.00

Ohkolan koulu, Ohkolantie 391:
Seniorijumppa to 15.00 - 15.45
Pilates to 19.00 - 20.00

Lisätietoa kurssien ohjelmasta kansalais-
opiston nettisivulla www. mantsalanopis-
to.fi tai koteihin jaetussa opiston ohjel-
massa.

ohkoLan 
diakonia - ja 

Lähetystoimikunta
Eläkeläisten Virkistyspäivät
Ke 21.9, ke 19.10, ke 16.11 ja pe 9.12 
(HUOM! joulukuun päivä)

Virsilauluillat
to 29.9 klo 18.30 Ulriksnäs’issä Eija ja 
Aarno Lindforsilla, Rauhalantie 35
to 27.10 klo 18.30 Satu ja Pentti Latos-
tenmaalla, Tarmolankuja14

Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
la 17.12 Ohkolan Nuorisoseurantalolla. 
Joululaulut klo 15.00 ja myyjäiset klo 
16.00

Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä 
Rukouspiiri Hyökännummen kerhota-
lolla, Tasalantie 2
ma 12.9, ma 26.9, ma 10.10, ma 31.10, 
ma 14.11, ma 28.11 ja ma 12.12 klo 18.30

ohkoLan vPk
Harjoitukset jatkuvat syyskuun alusta 
lähtien maanantaisin klo 18.00 palotallilla

metsästysseura
Karhukoirien Suomen hirvimestaruusko-
keiden vuoksi viikonloppu 19-20.11 on 
rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

SELKÄ-VATSA-PAKARA 
Tehokasta ja monipuolista 

perusjumppaa kaikille naisille! 

OHKOLAN KOULUN LIIKUNTA- 
SALISSA KESKIVIIKKOISIN 

KLO 19 -20. 31.8 alkaen.  

Parannamme rangan liikkuvuutta, 
hoidamme nhs kireyttä, 

vahvistamme selkää, vatsaa, reisiä ja 
pakaroita reippaassa tahdissa. 

Kertamaksulla 5 €/kerta. 
Rohkeasti mukaan! 

Lisätietoja Fysioterapeutti 
Anne Puranen

ftannepuranen@hotmail.com 

KIITOS
Sydämellinen kiitokseni kaikille 
ystävilleni jotka muistitte minua 
80-vuotispäivänäni

Tapani Rautasuo
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sadonkorjuuta niskavuoreLta
Tekstin kokosi Tuuli Naalisvaara, kuvat Riitta Vanha-Perttula

Kesäteatterikausi on jälleen kerran onnistuneesti takanapäin. Niskavuoren tilan 
tapahtumia kävi seuraamassa yhteensä noin 1800 henkeä. Kaikki kolmetoista 
näytöstä vietiin läpi sateettomassa kelissä. Vaikka tällä kertaa vuorossa olikin 
draamaa, kaikui nauru välillä niin yleisössä kuin näyttämön takanakin. Kahvilatii-
mi piti asiakkaat tyytyväisinä väliajalla ja järjestyksenvalvojat hoitivat homman-
sa edellisvuosien tuomalla kokemuksella. Katsojilta saatu palaute oli myönteistä 
ja parhaita palasia lehtiarvosteluista on koottu tähän yhteyteen kuvateksteiksi. 

“Toimivinta ja tärkeintä esityk-
sessä on sen osuva huumori. 
Niskavuorelaisia voi nimittäin 
mainiosti tarkastella humoristi-
sesta näkökulmasta, eikä Ohko-
lan kesäteatteriesityksessä sor-
ruta mauttomuuksiin.”  

“Öljymäen kesäteatterin kat-
somosta avautuva viljelysmai-
sema on niin juurevan perintei-
nen, että Tauno Palon ja Kirs-
ti Hurmeen voi miltei nähdä 
kulkevan pellon poikki toisiaan 
kohti.”

Lauri Meri, 
Helsingin Sanomat 

27.7.2011

“Historia on hienosti läsnä kansal-
lisen heräämisen vuosia kuvaa-
vassa esityksessä, mutta samalla 
tarina taittuu kuin itsestään nyky-
päivään.--  Samoin uusmaalainen 
näkökulma suomenruotsalaisuu-
teen näytti osuvuudellaan huvitta-
van yhtä paljon sekä esiintyjiä että 
yleisöä”

Lauri Meri, 
Helsingin Sanomat 27.7.2011

“Parituntinen taidokkaasti yh-
teen kudottu tarina etenee jou-
hevasti Taina Räsäsen haitarin 
säestyksellä.”

Anne Sirviö, 
Mäntsälä-lehti 25.7.2011
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sadonkorjuuta niskavuoreLta

“Muotopuhdas näytelmä, joka imaisee mukaansa.-
-Niskavuoren nuori emäntä on onnistunut kokonai-
suus, jonka ohjaaja Seppo Halttunen on rakentanut 
tarkkaan hiottuja detaljeja myöten. Jokainen muka-
na oleva, pienen tai suuren roolin esittäjä, voi olla 
tyytyväinen tekemiseensä. Tekijöiden into näyttele-
miseen välittyy myös katsojille.”

Martti Martelius, 
Tuusulanjärven Viikkouutiset 7.8.2011

“Parituntinen tarjoaa 
katsojalle mehukkaita 
juoruja, valkeita val-
heita, ihmissuhdedraa-
maa. Öljymäellä voi 
elää fyysisestikin Nis-
kavuoren maisemas-
sa - nauttien kesäillan 
vienosta tuulesta, joka 
välillä puhkeaa myrs-
kyksi ja seestyy jälleen. 
Tunteista löytyy koko 
värikäs kirjo: eletään 
surusta iloon, synty-
mästä kuolemaan, us-
kosta Niskavuoreen ja 
epäilystä, pettämisestä 
ja rakastamisesta.“

Lasse Herrala, 
Mäntsälän Uutiset, 

28.7.2011

Suuri kiitos yleisölle sekä kaikille teille, 
jotka olitte mukana tekemässä Öljymäestä Niskavuoren!

Vietämme kiitosjuhlaa 8.10.klo 17 alkaen seuratalolla. 
Tervetuloa kaikki näyttelijät ja koko talkooväki!
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Ohkolan Nuorisoseura isännöi Suomen ja 
Kroatian välistä nuorisotapaamista  10-
17-7.2011, keskuspaikkana Ohkolan kou-
lu.  Molemmista maista ”leirille” osallis-
tui 14 nuorta (13-17v) ja kaksi ohjaajaa.  
Leirin teemana oli suomalainen liikunta-
kulttuuri ja ohjelmassa oli toimintaa suo-
fudiksesta  kaupunkisuunnistukseen ja 
melonnasta pesäpalloon.  Myös olympia-
laiset, saunakulttuuri,  Kroatialainen-ilta, 
White-party ja perhepäivä sekä Talent-
kilpailu  olivat mukana ohjelmassa. 

Nuorisotapaamisen järjestely sai al-
kunsa kun yhteisöpedagogi opiskelija 
Emmi Hynninen Mikkelin ammattikor-
keakoulusta suoritti työharjoittelua Uu-
denmaan Nuorisoseurain Liitossa. Teh-
täväksi tuli suunnitella kansainvälistä 
toimintaa – tuloksena kansainvälinen 
nuorisotapaaminen, Tournee 2011 koti-
kylään Ohkolaan. Alkuvuodesta kokoon-
tui kuukausittain International Club, jos-
sa yhdessä nuorten kanssa suunniteltiin 
ohjelmaa ja valmistauduttu tapaamiseen. 
Leirille toiseksi ohjaajaksi tuli yhteisöpe-
dagogi opiskelija Juhana Karvonen.

Cimon youth in aCtion- 
ohjeLma mahdoLListi 

taPaamisen

Tapaamisen taustarahoittajana on kan-
sainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 
asiantuntija- ja palveluorganisaatio CI-
MOn  Youth in Action -ohjelma. CIMOn 
perustehtävänä on edistää suomalaisen 
yhteiskunnan kansainvälistymistä koulu-
tuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla 
sekä nuorison keskuudessa. Talkootyön 
osuus leirin toteutuksessa oli iso. Kiitos 
siitä mukana olleille vanhemmille

suomi – kroatia  
nuorisotaPaaminen ohkoLassa

Teksti; Eija Hynninen, Anne Rauvola ja Hanna Aronen

kroatia matkaLLa  
eu- jäsenyyteen

Etelä-Euroopassa Adrianmeren rannalla 
sijaitseva, v.1991 Jugoslavian tasavallas-
ta itsenäistynyt Kroatia liittyy Euroopan 
Unioniin v.2013. Tämä nuorisotapaami-
nen on ns. ennakoivaa työtä kohti EU:n 
jäsenyyttä. Kroatiassa on noin neljä ja 
puoli miljoonaa asukasta. Suotuisan il-
maston, historiallisten nähtävyyksien ja 
monimuotoisen saariston ansiosta mat-
kailusta on tullut tärkeä elinkeino.

kroatiaLaisen ryhmän 
harrastuksena väitteLy

Vierailunsa aikana kroatialaiset nuoret 
antoivat näytteen harrastuksestaan väit-
telystä. Siinä kaksi kolmen hengen jouk-
kuetta väittelee sovitusta aiheesta. Tällä 
kertaa aiheeksi oli valittu onko maaseutu 
parempi paikka asua kuin kaupunki. Väit-
telyssä on puheenjohtaja, joka avaa tilai-
suuden ja toimii sen jälkeen väittelijöiden 
ajanottajana. Kumpikin joukkue käyttää 
vuorotellen viiden minuutin puheenvuo-
ron, jossa puolustaa omaa kantaansa ja 
kyseenalaistaa vastapuolen väitteitä. Pu-
heenvuoron aikana vastapuolen väitteli-
jöillä on mahdollisuus esittää kysymys, 
johon väittelijän pitää vastata. Viimeisen 
30 sekunnin aikana ei enää tarvitse vas-
tata. Tämä on ns. 30 sekunnin sääntö. 
Kysymyksillä vastapuolen joukkue pyrkii 
sekoittamaan vastapuolen väittämiä. 

Maaseudun paremmuutta puolustet-
tiin mm. sillä, että ihmiset tuntevat toi-
sensa ja auttavat toisiansa herkemmin 
kuin kaupungissa. Maalla ihmiset elävät 
puhtaammassa ympäristössä ja voivat 
kasvattaa ruokaa itse. Kaupungissa puo-

lestaan koulut ja terveydenhuolto on lä-
hempänä ja helpommin saatavissa. Kau-
pungissa on myös paremmat harrastus-
mahdollisuudet.

Lopuksi yleisö äänesti voittajasta. 
Kuinka ollakaan – maaseutu on parempi 
paikka asua kuin kaupunki ainakin tässä 
äänestyksessä Ohkolassa.

Väittely on kilpailulaji ja osa leiriryh-
mästä kilpailee maailmanmestaruusta-
solla. Väittelykielenä oli englanti. Kro-
atialaisten englanninkielentaito oli todel-
la hyvä. Väittelykisasta voisi ottaa oppia 
tilanteisiin, kun ollaan asioista eri mieltä. 
Silloin siis pystyyn debatti ja puhutaan 
suut puhtaaksi. Yleisö sitten päättää, että 
kumpi näkemys voittaa. Demokraattista.

vastavieraiLu kroatiaan 
toteutui 16-22.8.2011

Ohkolassa leiriä pitävä nuorisojoukko 
matkusti 16-22.8.2011 vastavierailulle 
Kroatiaan, Pulan kaupunkiin. Kroatiassa  
leirin teemana oli vapaaehtoistyö ja oh-
jelmassa on mm. vierailu nuorisokotiin ja 
ympäristön siivoamista.

 Poimintoja nuorten 
LeiriPaLautteista kroatian 

matkaLta

Mahtava kokemus (uusi kulttuuri, ulko-
maalaiset nuoret, englannin kielen ym-
märtäminen, erilaiset ruoat). Parasta 
matkassa oli englannin kielen kuulemi-
nen ja ymmärtäminen sekä puhumisen 
kynnyksen ylittäminen.  Uudet ystävät! 
Kivoin aktiviteetti oli Glavaniparkin köysi-
radat ja nuorisokoti vierailu, jossa saim-
me nähdä vanhempien hylänneitä nuoria. 
3 tunnin siivoaminen 30 asteen heltees-
sä oli aika tukalaa...mutta sekin palkit-
tiin pitkällä vapaa-ajalla. Majapaikkana 
oli perinteinen nuorisohostelli 20 metrin 
päässä kirkasvetisestä ja suolaisesta Ad-
rianmerestä. 

Free hugs -tapahtuma oli hyvä ja toi-
von että lähettämämme viestit pääsevät 
perille ja, että ne otetaan tosissaan vas-
taan...kirjoitimme ehdotuksia eri tahoil-
le (mm. Mäntsälän kuntaan), että miten 
nuoria voitaisiin kuulla yhteiskunnassa 
paremmin. Viikon kestosaunassa (läm-
pöä yli 30 astetta ja kosteaa) olon jäl-
keen oli kiva palata sateiseen 15 -astei-
seen Suomeen ja kotiin, omaan sänkyyn.

Lopuksi yleisö äänesti voittajasta. Kuinka ollakaan – maaseutu on parempi 
paikka asua kuin kaupunki ainakin tässä äänestyksessä Ohkolassa.
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Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laa-
jat metsä- ja vesistöalueet antavat suo-
malaisille erinomaiset mahdollisuudet 
liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Toisin 
kuin useissa muissa maissa ovat joka-
miehenoikeudet varsin laajat. Samanlai-
set oikeudet ovat voimassa lähinnä vain 
muissa Pohjoismaissa.

Suomen luonto on herkkä ja uudistuu 
hitaasti. Jokaisen ulkoilijan on tunnetta-
va vastuunsa yhteisestä kansallisomai-
suudesta, hyvästä ympäristöstä. Joka-
miehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen 
kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa 
siitä riippumatta, kuka omistaa alueen 
tai on sen haltija. Luonnon käyttämi-
seen jokamiehenoikeuksien sallimissa 
rajoissa ei siis tarvita maanomistajan 
lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyt-
tämisestä tarvitse maksaa mitään. Jo-
kamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaati-
mus niiden harmittomuudesta: oikeutta 
ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuot-
tavalla tavalla

Saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen 
luonnossa muualla kuin pihamaalla se-
kä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä 

Lyhyesti jokamiehenoikeuksista
tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta 
vahingoittua
• oleskella tilapäisesti – esimerkiksi telt-
tailla riittävän etäällä asumuksesta – siel-
lä, missä liikkuminenkin on sallittua
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kuk-
kia
• onkia ja pilkkiä

• kulkea, uida ja peseytyä vesistössä se-
kä kulkea jäällä

Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä 
ja poikasia
• häiritä poroja ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa kasvavia pui-
ta, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puu-
ta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
• tehdä avotulta toisen maalle ilman pa-
kottavaa tarvetta
• häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriyty-
mällä liian lähelle asumuksia tai melua-
malla
• roskata ympäristöä
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa il-
man maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomai-
sia lupia
Nämä oikeudet ja rajoitteet koskevat 
myös ulkomaalaisia.

Tarkasti määritellyt jokamiehen oikeudet 
löytyy ympäristöministeriön esitteestä.

Esitteitä voi tilata ympäristöministeri-
östä tai elinkeino- liikenne- ja ympäris-
tökeskuksista, ja se löytyy osoitteesta: 
www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet

Nyt on aika tarkistaa palovaroittimien  
paristoiden toimivuus. 
Onko kotonasi tarpeeksi varoittimia oikeissa paikoissa? 
Puulämmitteisissä taloissa häkävaroitin on 
halpa lisävakuutus.

Tuli on usein mukana askartelussa
Askartelu on suosittu harrastus. Moniin töihin liittyy 
kuuman käyttö joko avotulella (kaasuliekki, kynttilä) 
tai jonkin lämpöä tuottavan laitteen avulla. Tulitöihin 
ja kuumennukseen muilla keinoin liittyy aina palovaara, 
varsinkin, kun käytetään helposti syttyviä raaka-aineita 
tai työskennellään ahtaissa, ei askarteluun tarkoitetuis-
sa tiloissa, joissa herkästi syttyvää materiaalia saattaa 
olla työpisteen välittömässä läheisyydessä.

Aikuisen tulee aina valvoa lasten työskentelyä, jos 
työ edellyttää avotulen tai muun lämmönlähteen käyt-
töä. Muista tulitikkujen vaarallisuus! Lämmön lähdettä 
ei saa jättää kuumana ilman valvontaa.

Sammutuspeite ja käsisammutin on syytä pitää lä-
hellä.

Kodin turvaopas –  
Suojele itseäsi ja muita – verkkopalvelu
Verkkopalvelusta löytyy jokaiselle tarpeellisia arkielä-
män turvallisuustietoja. Verkko-opas tukee päivittäisten 
onnettomuuksien ja tapaturmien torjuntaa. Se keskit-
tyy kansalaistaitoihin, joiden avulla jokainen voi itse 
ehkäistä vaaratilanteita sekä lisätä kodin ja lähiympä-
ristön turvallisuutta.

Kodin turvaopas on osoitteessa http://turvaopas.pelas-
tustoimi.fi

Suojele itseäsi ja muita – kirjan voi tilata Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön verkkokaupasta osoit-
teesta www.spek.fi

Oppaista saa vastauksia mm seuraaviin kysymyksiin:
Mikä uhkaa turvallisuuttani kotona ja vapaa-ajalla?
Miten suojaan kotini tulipalolta?
Kuinka voin itse auttaa onnettomuustilanteessa?
Mistä kotivara koostuu ja milloin sitä tarvitaan?
Mitä yleinen vaaramerkki tarkoittaa?
Miten suojaudun ympäristöonnettomuuksilta?

PaLoturvaLLisuusasiaa
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Ohkolan Metsästysseuran elokuun alussa 
suorittama metsäkanalintujen vuosittai-
nen reittilaskenta Hyvinkääntieltä Tynny-
rilammelle toi hyvät tulokset, sillä näkö-
piiriin osui pyiden ja teeripoikueen lisäksi 
myös metsoja. Havaintojen perusteella 
on odotettavissa, että ainakin teerikanta 
vahvistuu myös kuluvana vuonna.  

Kesäkokouksessa metsästysseura 
päätti rauhoittaa metsäjäniksen loka-
kuun loppuun saakka; metso rauhoitet-
tiin kokonaan. Paikkakunnalle ulottuvan 
karhukoirien Suomen hirvimestaruusko-
keiden vuoksi päätettiin rauhoittaa vii-
konloppu 19 -20.11.2011 kaikelta met-
sästykseltä. Näiden rauhoitusten lisäksi 
metsästysseura päätti pitää voimassa 
aiempien vuosien tapaan alueelliset rau-
hoitukset.

menestystä ammunnoissa

Seuran jäsenistä on kuluvana kautena 
erityisesti menestynyt haulikkoampuja-
na 17-vuotias  Roope Tapper, joka on 
sarjassaan voittanut Suomen mestaruu-
den compac-sporting – ammunnassa, ot-
tanut SM-hopeaa sporting-ammunnassa 
ja ylsi vielä joukkuehopealle pohjoismai-
den sporting-ammunnassa.

Hirvimiehet ovat harjoitelleet ampu-
mataitojaan Hirvihaaran radalla touko-
kuusta alkaen. Harjoituksia jatketaan 
syyskuun loppupuolelle saakka hir-
vieläinjahdin alkamiseen saakka. Har-
joituksissa on saavutettu hyviä tuloksia, 
esim. 20.8. ammutuissa harjoituksissa 
Urpo Rautasuo täräytti 75 metrin matkal-
ta 4+6 laukauksen sarjassa mainion 97 
pistettä maksimin ollessa 100 pistettä.  

Elokuussa käydyssä hirviottelussa 
Kellokosken Metsästysseuraa vastaan 
oli Ohkola parempi pistein 412-338. Ot-
telussa kukin ampuja ampuu 75 metrin 
matkalta 10 laukasta juoksevaan hirvi-
kuvioon. Ohkolan joukkueen muodosti-
vat Asko Tiainen (90 pistettä sadasta), 
Jukka Hannula (88), Otto Nieminen (82), 
Ilkka Hemmilä (76) ja Urpo Rautasuo 
(76).  Ohkolalaisten osanotto kisassa oli 
runsas, joukkueen ulkopuolelle kisasivat 
Mauri Hannula, Mika Hannula, Petri Han-

metsästysseura aktiivisena
Teksti; Tero ja Tapio Rantanen, kuva Tapio Rantanen

nula, Hannu Mäkelä, Petri Tapper, Kaler-
vo Hovi, Tero Rautasuo, Herman Tapper, 
Vilho Kotiluoto, Aki Lemetyinen, Hem-
mi Vilja, Toivo Vilja ja Tero Rantanen. 
Seuran oma mestaruuskilpa ammutaan 
myöhemmin syksyllä

koirakouLun kuuLumisia

Ohkolan Metsästysseura on järjestänyt 
kuluneena kesänä koirakoulun. Kauden 
aikana järjestettiin yhteensä 15 avointa, 
yhden tunnin kestävää koulutustilaisuut-
ta Ohkolan kouilun jääkiekkokaukalos-
sa. Vetäjinä koulutuksissa toimivat Lee-
na Turunen , Mikko Härkönen ja Tapio 
Rantanen.  Eri rotuja kävi koulutuksissa 
viisitoista. Keskimäärin kävi koulutuksis-
sa 8 koiraa. Kaikkiaan kesän aikana kävi 
koulutuksissa yhteensä 25 eri koirakkoa. 
Pääosin erilaisia metsästyskoiria. Eniten 
oli saksanseisojia, joita kävi koulutukses-
sa seitsemän. 

Koiria koulutettiin yhteistyöhön seu-
raavissa asioissa: paikallaan pysyminen, 
hihnassa kulkeminen vetämättä, ihmis-
ten ja toisten koirien kohtaamista, pol-
kupyöräilijän kohtaamista, luokse tuloa, 
koiranäyttelyssä esiintymistä, tuoma-
rin kohtaamista, hampaiden näyttämis-
tä, mittaamista, liikkumista ja näyttävää 

esiintymistä. Saavutetut tulokset ovat 
osin suorastaan hämmästyttäviä. Ylei-
sesti voidaan todeta että sitä paremmat 
tulokset mitä kokemattomampi ohjaaja. 
Kylässä on mm. todennäköisesti valta-
kunnan parhaiten käyttäytyvä Karjalan-
karhukoira. Aivan upeasti esiintyviä luo-
lakoiria. Erittäin kauniita suomenajokoi-
ria, joiden esiintyminen on kohentunut 
huomattavasti. 

Karkeakarvaisia Saksanseisojien osal-
le on koulutuksen myötä tullut jo loista-
vaa näyttelymenestystä. Ohkola on tä-
män monipuolisen rodun koulutuksen 
osalta erityisasemassa sillä meillä on 
ollut käytettävissä lajin huippuohjaaja, 
Hyökännummella asuva Mikko Härkö-
nen. Hänen kouluttamansa koira Erä-Iitu 
voitti SM-kultaa v. 2009. Mikko on tuli-
sieluisena koiramiehenä antanut asian-
tuntemuksensa käyttöömme. 

Koirakoulun tältä kaudelta päätti 18.8 
järjestetty Match -show eli ulkomuoto-
katselmus. Tuomariksi oli kutsuttu Kiti 
Palviainen Kellokoskelta. Päätöstapahtu-
massa jaettiin osallistujille stipendi, joka 
tässä tapauksessa oli kuivattu siankor-
va! Ensimmäisen ”lukukauden” tulokset 
ja ennen kaikkea osallistumisinnostus oli 
niin rohkaisevia että koulutusta jatke-
taan ensi keväänä.

Match Shown kolme parasta 1. Mehtä-Milli ja Mikko Härkönen 2. Hilu ja Ulla 
Oikarinen 3. Piku ja Raimo Ahtiainen.

okan neLjännesmaraton
Ohkola-hölkkä kokosi sunnuntaina 31.7 osanottajamäärässään uuden ennätyksen. Osallistujia oli yksi enemmän 
kuin edellisenä vuonna eli  49. Juoksusää oli kesään nähden ihanteellinen runsas 20 astetta lämmintä ja tuuli viilensi sopi-
vasti. Naisten sarjassa Tiina Puranen teki uuden reittiennätyksen  41.33. Tulokset Okan nettisivuilla
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Seuratalon julkisivu kuntoon – hanke 
käynnistyi 23.5.2011 seinää purkamalla. 
Paperitöiden osalta homma oli hanskas-
sa ja päätös vihdoin kourassa. 30.5.2011 
kirvesmies Mauri Mäki aloitti uuden ul-
koverhoilun asennustyöt. Myöhemmin 
apumieheksi Maurille saapui Antti Mäki. 
Uusien seinäpaneelien saapuessa alkoi-
vat maalaustalkoot, joita riittikin elokuun 
alkuun asti. Maalaustyöt sujuivat hyvin 

ohkoLan seurataLon 
juLkisivu kuntoon – hanke
Teksti Essi Malmberg  ja Taija Eerola

Kyllä nyt kelpaa seurantalon pirtinpenkeillä istuskella! 
Kuva; Hannu Loukimo

säässä kuin säässä Juha Halmeen kone-
hallin suojissa. 

Hanke on toistaiseksi sujunut hyvin. 
Tätä kirjoittaessa Ohkolantien puoleista 
päätyä viimeistellään ja takaseinää on 
jo vähän aloitettu. Toivottavasti taka-
seinälläkään ei suurempia murheita tule 
eteen, vaikka siellä hirret näyttävät eni-
ten kärsineiltä. Kuinka paljon, sen aika 
näyttää. Tänä syksynä ainakin paikataan 

vielä kattoa, mutta sen pesu ja maalaus 
jäävät ensi keväälle. Seuratalon lattiaan 
paneudutaan syksyn aikana takaseinän 
ja ulkovuorauksen valmistuttua.

hankkeen rahoitus

Hankkeen budjetti on 150 000e, josta 
puolet saadaan avustuksena suoraan 
SILMU ry:ltä. Lopusta puolesta saadaan 
takaisin talkootyön osuus, joka on rei-
lu 20 000e. Jokainen talkootyötunti on 
meille arvokas. Loppu on omarahoitusta. 
Talkootöitä riittää vielä jatkossakin; sei-
nän purkua, vanhojen lautojen poisvien-
tiä, pihan siivousta, seinien maalausta… 
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua Seija-Liisa 
Peltorannalle 040 534 4565 tai talonhoi-
taja Hannu Loukimolle 040 766 4539.

Ohkolan Nuorisoseura ry:n kannatus-
tili: FI71 5282 0120 1125 50

uudet PirtinPenkit 
seurataLoLLa

Suomen Kotiseutuliitto myönsi Ohkolan 
Nuorisoseura ry:lle 3500€:n suuruisen 
seuratalon korjausavustuksen, joka käy-
tettiin hankesuunnitelman mukaan pir-
tipenkkeihin. Puuseppä Marko Lindqvist 
korjasi vanhat, rikkinäiset penkit ja teki 
uusia.

Arto Lainion kesälomapäivä kului rat-
toisasti Ohkolan joella. Hän muisteli 
lapsuuden kesäpäiviä (30-50 vuotta 
sitten), kun kävi kavereiden kanssa 
usein kalassa joella , ongella ja ko-
kemassa katiskoita. Välineinä nytkin 
onki sekä Anderssonin Hassen vajas-
ta löytynyt jo parhaat päivänsä näh-
nyt katiska. Onkipaikka löytyi helpos-
ti, mutta haastavaa oli löytää joesta 
sellainen kohta, että vesi peitti katis-
kan … vaan löytyi oikea paikka katis-
kallekin.

Onkisaaliina joesta nousi kolme 
ahventa ja kaksi särkeä, namipaloja 
kissalle. Riemu oli rajaton ja ihme-

tys suuri, kun oli aika nostaa katiska. 
Siellä rimpuili melkoinen vonkale. Eri-
näisten vaiheiden jälkeen saalis saa-
tiin kotiin 60 litran saaviin, jossa se 
hädin tuskin pysyi. Tarkempi tarkas-
telu kertoi, että saalis oli 76 cm pitkä 
ja 3,5kg painava komea hauki!

mestarin kaLasaaLis
Teksti; Eija Hynninen, Kuva Arto Lainio

Todistusaineistona tässä  
kuva mestarin kalastamasta 

hauenvonkaleesta
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Kesäkuussa Siriuksen nuoret taiteilijat esittelivät 
taitojaan valtakunnallisessa nuorten sirkusfestivaa-
li Nurtsissa Espoon Tapiolassa . Soolonumeroita 
esittivät 10-vuotias Ulpu Vuori tasapainopallolla ja 
15-vuotias Nelma Pietala tasapainolaudalla. Lisäksi 
tapahtumaan osallistui ryhmä 10-11-vuotiaita yksi-
pyöräilijöitä  ja 12-13-vuotiaita pyramidilaisia sekä 
kevät näytöksessäkin nähty vanhimpien nuorten sir-
kuskokonaisuus.  Esityksistä annettiin suullinen pa-
laute. Ohkolan nuoret saivat paljon positiivista palau-
tetta ja toki myös joitakin parannus ja kehittämiseh-
dotuksia. Tapahtumaan osallistuneiden satojen nuor-
ten joukosta valittiin muutamia numeroita Turussa 
järjestettäville Future Circus  -festivaaleille. Ohko-
lalaisista kunnia lankesi pitkään toiminnassa muka-
na olleille Anni Pietalalle ja Nelli Parkkiselle, joiden 
tikapuu-balanssi ihastutti erikoisuudellaan.

sirkus sirius nuorten 
sirkusfestareiLLa
Teksti; Anu Leppävuori, Kuva Amanda Muhonen

No, sehän on se ala-asteen pihan pe-
rällä oleva vanha saunarakennus, joka 
kunnostettiin viime syksyn ja kevättal-
ven aikana 120-vuotiaan koulun kun-

mikä on satusauna?
Teksti Seija-Liisa Peltoranta

niaksi. Toukokuussa oli pienimuotoiset 
avajaiset. Oppilaat ja ryhmäperhehoi-
don lapset esittivät ohjelmaa ja opet-
tajat selviytyivät kunniakkaasti kolmen 

pukin esityksestä. Näytelmän esittämi-
nen tuli heille yllätyksenä ja kun oppi-
laat tuota pikaa jakoivat roolit, niin esi-
tys olikin valmis. Muutama kyläläinen ja 
talkoolainen oli paikalla tässä  tilaisuu-
dessa.

Rakennuksen kunnostamisen ” vas-
taavana” oli Heikki Meriläinen ja Seija 
-Liisa Peltoranta, joiden apuna oli kym-
menkunta innokasta talkoolaista. Ra-
kennusta kunnostettiin kylätoimikunnan 
nimissä. Kunnalta saimme luvan raken-
nustarvikkeiden ostoon, Keravan nuori-
sovankilassa korjattiin ikkunat ja Salmi-
sen Janin vaarin puretun takkatuvan tii-
listä muurattiin piippu. Ohkolan vpk:sta 
saimme katon pesuapua, jonka jälkeen 
se maalattiin. Koululaiset osallistuivat 
ulkovuoren maalaukseen punamullal-
la. Nyt rakennus on kaunis, ryhdikäs ja 
muistona menneestä ajasta.

Kaminaa emme vielä ole löytäneet, 
joten jos tiedossasi sellainen on, niin 
otappa yhteyttä.

Koulun pihalta kantautuu taas las-
ten iloisia ääniä. Ryhmäpäiväkodin lap-
set ja” tädit” ovat palaneet kesälomilta, 
samoin oppilaat ja opettajat sekä muu 
henkilökunta. Toivotaan kaikille oikein 
hyvää alkanutta lukuvuotta.

Suuri kiitos kaikille, jotka olette olleet 
mukana näissä talkoissa.

Tikapuita pit-
kin taivaaseen 

(Amanda 
Muhonen)

Koululaiset satusaunaa maalaamassa. Kuva: Sirpa Matero
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Hyökännummella toimiva lippukunta 
Hyökäpartio viettää vuonna 2011 kym-
menvuotissyntymäpäiviään. Juhlavuo-
den kunniaksi lippukunta järjesti juh-
laleirin monelle jäsenelleen jo tutussa 
paikassa, Espoon Saarijärven saaressa. 
Saaressa sijaitsee helsinkiläisen Metso-
lan poikien partiokämppä ja leirialue. 
Hyökäpartion perustaja ja entinen lip-
pukunnanjohtaja Arja Ylitalo on aikoi-
naan kuulunut Metsolan poikiin, joten 
Hypa on saanut leiripaikan yleensä hel-
posti käyttöönsä.

mikä on v1t1kk0?
Juhlaleirin nimeksi tuli V1t1kk0, jossa 
ykköset edustavat vuotta 2011 ja yk-
könen ja nolla kymmenvuotiasta Hyö-
käpartiota. Vitikko oli myös leirin yksi 
pääteema, sillä vietimme paljon aikaa 
rämpimällä metsissä. Leirinjohtajana 
toimi juuri partionjohtajan peruskurssin 
suorittanut Elisa Lindgren, joka vasta-
si myös leirin turvallisuudesta. Kokkina 
toimi pääasiassa Arja Ylitalo, ea-vastaa-
vana Topi Mäntykoski ja vaelluksen joh-
tajana Iivo Koirikivi.

eLämää LeiriLLä

Leirille lähdettiin lauantaina 30.7. En-

hyökäPartio juhLaLeiriLLä
Teksti ja kuva Elisa Lindgren

simmäinen ilta kului leirin rakentami-
seen. Leirialueelta löytyy valmiina käm-
pän ja saunan lisäksi ruokailukatos, 
huussi ja leirialue, jonne teltat laitettiin 
pystyyn. Ensimmäisten leiripäivien aika-
na seikkailijat pääsivät suunnistamaan 
erilaisilla rastiradoilla, uimaan, sauno-
maan, kokeilemaan mutapainia, melo-
maan kanooteilla ja sytyttelemään eri 
puulajeista tehtyjä nuotioita.

Tiistaina Iivo Koirikivi otti johdon, 
kun leiriläiset suuntasivat kahden yön 
jännittävälle vaellukselle. Saarijärveltä 
vaellettiin Haukilammen leiripaikkaan, 
jossa yövyttiin laavuissa. Seuraavana 
päivänä vaellettiin Kaitalammelle. Tors-
taina puolen päivän maissa leiripaikalle 
saapui joukko rättiväsyneitä partiolai-
sia: kolmen päivän aikana käveltiin yh-
teensä reilu 20 kilometriä. Iltapäivällä 
leirille saapuivat vierailemaan Uuden-
maan partiopiirin johtaja Ossi Ikonen ja 
varajohtaja Kim Setälä. Leiriläiset innos-
tuivat hehkuttamaan kesällä 2012 jär-
jestettävää piirileiri Huimaa ja vuoden 
2016 Japanin maailmanjamboreeta.

taitomerkki-suorituksia

Perjantaina keskityttiin lujasti suoritta-
maan Luonnontuntija-taitomerkkiä ja 
viimeistelemään Valokuvaaja-taitomerk-

ki: bongailtiin lintuja, valokuvattiin kas-
viot, metsästettiin hyönteisiä, tunnistet-
tiin kivinäytteitä ja käytiin mustikkaret-
kellä. Tehtävien välissä nautittiin juhla-
lounaaksi kantarellikeittoa, kananmunia 
ja nuotiopatonkia. Päivällisen valmiste-
luun meni leirin kokilta koko päivä, sillä 
illalliseksi leiriläiset saivat rosvopaistia: 
nuotiolla kypsennettyä lohta, siikaa, ka-
naa ja porsaan ulkofileetä. Seuraavan 
kerran vastaavanlaista herkkuruokaa 
tarjotaan Hyökäpartion 20-vuotisjuhla-
leirillä.

PaLjon onnea 10-vuotias 
hyökäPartio!

Leiri päättyi lauantaina 6.8, tavarat pa-
kattiin, leiripaikka siivottiin ja lopulta 
soudettiin pois saaresta. Leiriläiset vai-
kuttivat palautteen perusteella tyytyväi-
siltä leiriin, ja johtajat kokivat onnistu-
neensa leirin järjestämisessä hyvin. Tu-
levana syksynä Hyökäpartio jatkaa juh-
lavuoden viettämistä toivottavasti suu-
remmalla porukalla. Partiotoimintaan 
voi tulla mukaan kesken partiovuoden-
kin, ja toivotamme erityisesti tervetul-
leeksi kaikki, joita kiinnostaisi suden-
pentulauman tai seikkailijaryhmän ve-
täminen. Lisätietoja lippukunnasta saa 
osoitteesta www.hypa.nettisivu.org.

Leiriläiset juhlavaelluksella
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Ratsastuskoulu Symphony stable on toi-
minut Hyökännummella Pyydykorventiel-
lä  jo vuodesta 1989 alkaen.

Toiminta aloitettiin yksityisten hevos-
ten hoitopaikkojen vuokrauksella, mutta 
jo seuraavana vuonna alkoivat ratsastus-
tunnit suuren kysynnän johdosta.

Tallia laajennettiin, yksityishevosille 
rakennettiin 8 hevosen talli ja ratsastus-
koulu jäi vanhaan talliin. Tällä hetkellä 
omia hevosia ja poneja on yhteensä 15 
ja vieraita hoitopaikoilla 1-5 hevosta.

Ratsastuskoulun tunnit pidetään pien-
ryhmissä arki-iltoina sekä lauantaisin.

Viikonloppuisin järjestämme myös 
kursseja, kilpailuja, maastoja ym.

Toimintamme on tänä päivänä pie-
nimuotoista ja opetus yksilöllistä. Asia-

nouse ratsaiLLe hyökännummeLLa

Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
on havaittu, että myös koirat hyötyvät 
monin tavoin hieronnasta; se on tietysti 
tärkeä asia koirien liikuntakyvylle, mutta 
parantaa myös niiden yleistä hyvinvoin-
tia. Kysyntää tälle palvelulle on alkanut 
ilmaantua ja nyt on uusi, koirien hieron-
tapalveluita tarjoava yritys, VireäVekku 
aloittanut toimintansa Hyökännummella!

Yrityksen on perustanut urheilukoira-
hieroja Päivi Räisänen. Urheilukoirahie-
rojia koulutetaan Suomessa ainoastaan 
Suomen Eläinterveydenhuolto-opistossa 
Satakunnassa ja he toimivat yhteistyös-
sä paikallisten eläinlääkärien kanssa. 
Ammattinimikkeestään huolimatta Päivi 
huoltaa kaikenlaisten ja -kokoisten koi-
rien lihaksia.

koska koira tarvitsee 
hierontaa?

Urheilu- ja harrastekoirat tarvitsevat ter-
veenäkin säännöllistä hierontaa ja kaikki 
koirat toipuessaan leikkauksista ja tapa-
turmista hyötyvät kuntoutuksen tukena 
lihasten toimintakyvyn ylläpidosta. Van-
huskoirilla yritetään taas pitää lihasten 
kuntoa ja nivelten liikkuvuutta tallella 
mahdollisimman pitkään. Koiraa voi myös 
hemmotella rentouttavalla hieronnalla.

kaskunta koostuu suurimmaksi osaksi 
aikuisharrastajista, mutta myös lapsis-
ta. Tarjontaan kuuluu pääasiassa koulu-, 
este-, ja western ratsastus sekä koke-
neemmille maastot.

Tallimme on rauhallinen ja opetusryh-
mät pieniä. Valittavissa on 3-4 ratsukon 
pienryhmä tai 5-6 ratsukon perusryhmä, 
myös yksityisopetusta tarjotaan aikatau-
lun salliessa. Monet aloittavatkin ratsas-
tuksen muutamalla yksityisopetuskerral-
la, jossa puolituntinen on ihan hyvä aloit-
teluaika.  Tallin tarjontaan voi tutustua 
kotisivuilla, www.symphonystable.com

Tallilla pidetään tutustumispäivä sun-
nuntaina 4.9 kello 12-15, se on samal-
la valtakunnallinen SRL:n ”NOUSE RAT-
SAILLE”- päivä. Tallille voi tulla tutustu-
maan koko perheen voimin ja ottaa ka-
veritkin mukaan. Talutusratsastusta ja 
buffetti paikalla. Tervetuloa!

iLoisia uutisia ja uutta  
PaLveLua koiranomistajiLLe!

Teksti ja kuva: Terttu Heikkinen

kotikäyntejä  
soPimuksen mukaan

Omaa toimitilaa yrityksellä ei toistaiseksi 
ole, vaan Päivi tekee kotikäyntejä sopi-
muksen mukaan. Ensimmäisellä kerralla 
hän tekee huolellisen esitutkimuksen ja 
sitten hieronnan (aikaa on varattava n. 1 
1/2h). Seuraavat kerrat kestävät n. 1h, 
mutta myös kevyempi, n. 1/2h rentou-

tushieronta voi tulla kyseeseen. Kertojen 
määrä ja kesto sovitaan tapauskohtai-
sesti ja hoitosuunnitelmat tehdään kun-
kin koiran lihaskunnon mukaan.

Päiviin voi ottaa yhteyttä arkisin klo 
17.00 – 20.00 tai muuna aikana jättää 
viestin puhelinvastaajaan, jolloin hän 
voi ottaa yhteyttä mahdollisimman pian. 
Puh. 040-938 9689. Yrityksellä on myös 
kotisivut www.vireavekku.fi.

Ratsastuksen iloa Katan tallilla

Hieronnan päätteeksi tyytyväinen asiakas
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martan vinkit

Ohkolan Diakoniatoimikunnan kesäret-
ki suuntautui tänä vuonna Porkkalaan. 
Retkelle lähtijöitä oli tällä kertaa täysi 
bussillinen, eli 49 henkilöä sekä kuljetta-
ja. Pitkin viikkoa oli ennustettu sadetta 
retkipäiväksemme, mutta toisin kävi ja 
päivästä tuli lämmin ja aurinkoinen. Läh-
dimme Hyökännummelta Ohkolan ja kir-
konkylän kautta kohti Porkkalaa. Matka 
sujui mukavasti laulaen, ja pian olimme-
kin ensimmäisessä tutustumiskohtees-
samme joka  oli Igor-museo Degerbyssä. 
Koska museon tilat ovat melko pienet, 
ryhmämme jaettiin kahteen osaan. Toi-
set menivät kahville museon kahvilaan ja 
toiset museoon, jossa opas kertoi mie-
lenkiintoisia tarinoita museon esineistä 
sekä elämästä alueella vuokra-aikana ja 
sen jälkeen.  Sieltä lähdimme opastetulle 
kiertoajelulle. Igor-museon mainio opas 
oli mukanamme myös kiertoajelulla ja 
kertoi paljon alueella olevien rakennus-
ten ja paikkojen historiaa. 

vieraiLut Pyhän mikaeLin 
ja Pokrovan kirkoissa

Siuntion Hyvinvointikeskuksessa kävim-
me ruokailemassa maittavan aterian, 
jonka jälkeen matka jatkui ja seuraava 
kohde oli Kirkkonummen Pyhän Mika-
elin kirkko, jota neuvostoliittolaiset oli-
vat käyttäneet mm. upseerikerhona ja 

kesäretki PorkkaLaan
Teksti ja kuva Raija Hannula

varastona. Siellä lauloimme muutaman 
virren Tapanin säestyksellä ja kuulimme 
kirkon korjaamisesta ja sen maalauksis-
ta oppaaltamme. Viimeinen kohteemme 
oli ortodoksisen veljesyhteisön luostari 
Pokrova Jorvaksessa. Siellä munkki Ha-
riton kertoi mielenkiintoisesti ja värik-

käästi luostarin perustamisesta sekä sen 
rakentamisen eri vaiheista. Lopuksi joim-
me hyvät kahvit makean marjatortun ke-
ra. Luostarin myymälästä oli vielä mah-
dollisuus ostaa veljestön leipomia leipiä 
sekä heidän säilömiään hilloja ja muita 
luonnontuotteita. Oli mukava reissu!

Osa retkiryhmää Igor-museon pihalla

juustokurPitsat

3 keskikokoista kesäkurpitsaa
sitruunapippuria
1 rkl öljyä tai voita
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
200 g pakastemaissia
½ tl mustapippurirouhetta
100-150 g sinihomejuustoa
1 dl persiljaa hienonnettuna

1. Laita kesäkurpitsat kiehuvaan 
veteen pariksi kolmeksi minuutik-
si. Kuivaa ja halkaise pituussuun-
nassa. Koverra sisus lusikalla ja 

kuutioi se. Ripottele kurpitsan si-
säpuolelle sitruunapippuria.
2. Kuumenna kattilassa öljy ja li-
sää siihen hienonnettu sipuli ja 
valkosipuli, maissi ja viimeisenä 
kesäkurpitsakuutiot. Kuullota, älä 
ruskista. Täytä kurpitsat kasvis-
juustoseoksella.
3 Kuumenna grillissä, pannulla tai 
uunissa 200 asteessa, kunnes täy-
te on kuumaa. Tarjoa sellaisenaan 
tai grillatun lihan tai muun ruoan 
lisäkkeenä.

(munaton, gluteeniton)

Ohkolan nuorisoseuran Mölkkymesta-
ruuskilpailut pidettiin 16.06.2011  seu-
rantalon pihalla.

Arttu Peltoranta voitti nuorten kisan ja 
Pekka Peltoranta aikuisten kisan. Osan-
ottajia oli 18.
Nuorten kisan 3  parasta olivat Arttu 
Peltoranta, Viljo Alho ja Helmi Alho.
Aikuisten kisan 3 parasta Pekka Pel-
toranta, Susan Alho ja Pentti Valkonen.

Perinteiseen tapaan kisan voittaja sai 
kiertopalkinnon lisäksi kunnian järjestää 
seuraavan vuoden kisat.

arttu ja Pekka 
PeLtoranta 

ohkoLan möLkky-
mestareita  

v. 2011.
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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
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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 
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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

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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aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä

Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 2872, eija.liljavirta@kolumbus.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14Alhotie 6, 04430 Järvenpää. Puh. 09-279 7070. www.jarvenpaankukkatalo.fi

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

TUHANSIA IDEOITA!


