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Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, 
kokoukset ym.oman kylän lehdessä. Tammi-helmikuun aikana päivitetään myös ilmoitussivut. 

Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa 

”on niin mukava katsoa  
kätten töitä”
Iltojen hämäryys tuo tajuntaani sen tosiasian, että joulu ja vuoden vaihde lähestyy.  Ennen kuin sukellan 
joulun ”hössötyksiin”, on hyvä pysähtyä miettimään mitä kaikkea sitä menneeseen vuoteen mahtuikaan? 

Helppo on huomata suurin muutos kylämme maisemassa, kun nuorisoseuran talo on saanut uuden ”palt-
toon” satavuotiaiden hirsien päälle. Kiitos kaikille jotka olette osallistuneet talkoisiin, kartuttaneet lahjoi-
tustiliämme ja kannustaneet meitä vastuunkantajia tässä hankkeessa. Osa töistä jää ensivuoden puolelle, 
esim. peltikatto, joka kunnostetaan ja maalataan. Niskavuoren Loviisan sanoin ” on niin mukava katsoa 
kätten töitä”.  Vuosi 2012 on satavuotiaan Nuorisoseuran talon juhlavuosi. 

Kaikki kylämme seurat ovat toimineet erittäin aktiivisesti menneenä vuonna. Sen huomasimme, kun pää-
timme hakea Ohkolaa vuoden Uusmaalaiseksi kyläksi. Valinnan tulosta odotellessamme, voimme kaikki 
olla iloisia monista taidoista ja vuorovaikutuksista, mitä me kukin seuroistamme saamme.  Kaikki te, jot-
ka olette ottaneet vastuuta johtokunnissa, ryhmien ohjaajina, talkoolaisina – antamaanne aikaa yhteisen 
hyväksi ei voi rahassa mitata. 

Iloisina otimme vastaan tiedon, että Mäntsälän kunnan nuorisotoimi ehdottaa Ohkolan nuorisoseuraa vuo-
den 2012 nuorisotyönpalkinnon saajaksi. Valinnan tekee Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.

Joulun alla lehtiä lukiessamme, esitellään niiden sivuilla punaisia, sinisiä, kultaisia, hopeisia, ym. jouluja. 
Saamme niistä hyviä ideoita, kunhan muistamme ajankäyttömme rajallisuuden. Teemme vain sen, mistä 
oikeasti pidämme.  Otamme perheen ja ystävät mukaan joulun valmisteluihin, näin voimme saada ihanan 
joulun muistoihimme. Sitä kohti.

Lahja voi olla laulu tai itse tehty taulu 
tai antamista tai halaamista 
tai hyvän sanan sanomista   
siitä ei kulu kieli ja tulee hyvä mieli.
Tämän laulun sanoin toivotan kaikille lehdenlukijoille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Seija-Liisa Peltoranta
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Joulu on erityisen riskialtista aikaa.  
Kynttilät lepattavat, liesi hehkuu ja 
sauna hohkaa. Tulen lähellä on paljon 
väkeä ja koristeita. 

Kodin paloherkin tila on keittiö. 
Paistumaan unohtuneet ruuat tai lie-
delle vahingossa pudonneet patalaput 
syttyvät helposti tuleen. Rasvainen, 
puhdistamaton liesituuletin imaisee it-
seensä helposti liekit ja pahentaa ti-
lannetta.

Ensiapu on yksinkertainen: siivoa. 
Pese liesituuletin, puhdista liesi ja pois-
ta roju sen ympäriltä.

Joulusiivouksen yhteydessä voit jät-
tää kaapit sekaisiksi, kunhan imuroit 
jääkaapin ja pakastimen takaa. Sinne 
majoittuneet villakoirat syttyvät her-
kästi sähkölaitteen pienestäkin kipu-
nasta. 

Toiseksi paloherkin huone on sau-
na. Turvallisuus paranee, kun poistat 
kiukaan ympäriltä kaiken ylimääräisen. 
Sauna ei ole säilytystila eikä kuumassa 
saunassa pidä kuivattaa pyykkiä. Älä 
jätä saunaa päälle, kun poistut kotoa.

roihut Pois ParvekkeeLta

Tiesitkö, että kodin kolmanneksi palo-
herkin tila on parveke tai terassi? 
Vaaratilanteita syntyy, kun parvekkeel-
la on yhtä aikaa kynttilöitä, havu- ja 
olkikoristeita ja vielä ehkä lahjapaperia 
roskapusseissa. Tuulenpuuskan sattu-
essa tuli pääsee helposti irti. Ulkotulia 
ei saa polttaa parvekkeella tai terassil-
la ollenkaan.

riittävästi 
PaLovaroittimia

Jokaista alkavaa 60 neliötä varten 
pitää olla oma varoitin. Varoittimeen 
voi hankkia paristokotelon, jonka voi 
sijoittaa seinälle haluamalleen korkeu-
delle. Onhan palovaroittimissasi toi-
mivat paristot?

Selitä kaikille perheenjäsenille, 
kuinka tulee toimia, jos palovaroitin 
hälyttää.

Valmis pelastautumissuunnitelma 
löytyy Suomen pelastusalan keskus-
järjestön sivuilta: www.spek.fi

Lähde: Spek

muista PaLo-
turvaLLisuus 

jouLun aikana
Sonera on laajentanut tänä vuonna va-
lokuiturunkoverkkoaan Helsingistä Ori-
mattilaan. Työ on syksyn aikana näky-
nyt myös Ohkolan kylätiellä kaivinko-
neiden kaivaessa tien länsipuolelle kaa-
pelin mentävää rantua. Valokaapeli pal-
velee jatkossa asukkaita niin, että se on 
lähempänä asutusta ja näin ollen tulee 
halvemmaksi mikäli kylä/talonyhtiö/yritys 
päättää tarjouksen Soneralta pyytää tai 
vastaavasti sitten kun Sonera valokuitua 
tarjoaa. Valokuitu on toteutettu  pääasi-
assa vahvistamaan ja laajentamaan run-
koverkkoa.

Työn jäljiltä sivuteiden ja pihojen 
käänteisiin jäi ikävät pykälät, jotka olivat 
harmina jopa 4 viikkoa. Pimeässä pykälät 
eivät näkyneet ja moni autoilija täräytti 
niihin autonsa ja tiedossa on myös jalan-
kulkijoiden kaatumisia. Kylätoimikunnan 
nimissä lähetin asiasta reklamaation So-
neralle, joka välittyi edelleen aliurakoitsi-
ja Eltel Networksille.

Tässä vastaus reklamaatioon, ”Olem-
me pahoillamme että Kellokoskella ja Oh-
kolassa asukkaille on aiheutunut harmia 
liittymiin tehdyistä asfalttipohjista. Täl-
laisissa aurauskohteissa asfalttipohjia 
täytyy tehdä valmiiksi useiden kilometri-
en matkalta ja tuolloin matkan varrella 
saattaa olla kymmeniä liittymiä joissa on 
ikävät pykälät. Näiden kaikkien liittymien 
merkitseminen on haasteellista, ja se oli 
tässä projektissa puutteellisesti hoidettu. 
Pahoittelemme myös pitkää odotusaikaa 
lopullisten pintojen valmistumisesta tien-

kaaPeLin aurausta 
kyLätien varteen

liittymiin. Yhteydenotot Elteliin voi osoit-
taa osoitteeseen info@eltelnetworks.com

Nyrjähdykset ja muut tapaturmat olisi 
aina hyvä saada tietoomme, jotta osaam-
me kehittää työturvallisuutta ja saada 
tietoon mahdolliset urakoitsijan huoli-
mattomuudet. Soneran puolelta reitillä 
on kaksi valvojaa pitämässä huolta näis-
tä asioista mutta 24h valvontaa ei toki 
pystytä tekemään, siksi kaikki läheltä piti 
-tilanteet ja tapaturmat olisi tärkeitä tulla 
tietoomme. Kuvat + selitys tapahtunees-
ta ovat yleensä parhaita reklamaatioita, 
jotta päästään toteamaan turvattomuus 
varmimmin. Läheltä piti tilanteet turval-
lisuuden kehittämiseksi voi osoittaa pro-
jektipäällikkö Jukka Puumalaiselle, jukka.
puumalainen@teliasonera.fi

 

Ikävät pykälät olivat kyläläisten har-
mina risteyksissä jopa 4 viikkoa kaa-
pelityön jäljiltä

KIITOS
Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka olitte mukana syntymäpäivilläni, sekä myös 
kaikkia eri tavoin minua muistaneita täyttäessäni 80 vuotta.  Heikki Poranen

Heikki Poranen  80 vuotta. Nuorisoseuran johtokunta  kiittää  osoittaessasi 
syntymäpäivälahjasi seuramme kunnostustilille.  Kuvassa Salme ja Heikki per-
hekerhossa vierailulla, jossa juotiin kakkukahvit, leikittiin ja laulettiin. Heikki 
esitti myös vanhan lastenlaulun ” mökin rakentajat”.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan 

nuorisoseura
Ohkolan teatteri 
Öljymäelle suunnitellaan ensi kesäksi 
koko perheen näytelmää. Ensimmäinen 
kokoontuminen järjestetään tammikuus-
sa ja harjoitukset alkavat kevättalvella 
2012. Ensi-ilta on heinäkuun puolen vä-
lin tienoilla. Mukaan toivotaan taas ak-
tiivista harrastajajoukkoa. Myös kaikki 
uudet teatterin tekemisestä kiinnostu-
neet ovat erittäin tervetulleita mukaan! 
Näyttelijöiden lisäksi tarvitaan apuvoimia 
lavastus-, puvustus- ja kahvilatiimeihin. 
Ohjaajan valintaprosessi on vielä kes-
ken, joten tarkempia tietoja näytelmäs-
tä ja aikatauluista ei ole vielä saatavilla. 
Seuraa kuitenkin nuorisoseuran internet-
sivuja ja Facebookia. Lisätietoja voi ky-
syä myös sähköpostitse osoitteesta tuu-
li.naalisvaara@gmail.com tai puhelimitse 
teatterin numerosta 050-435 6330.

Ohkolan Nuorisoseura ry ja Työhe-
vosharrastajat järjestää perinteisen 
Laskiaisriehan Laskiaissunnuntaina 
19.2  Ohkolan Nuorisoseuratalon piha-
piirissä klo 12-15.00
Kahviosta  hernekeittoa, laskiaispullat 

ja kahvit. Viereisellä  pellolla rekiajelua 
työhevosilla ja talutusratsastusta. Öljy-
mäellä on pulkkamäki ja hiihtolatu läh-
tee seuratalon pihasta. Tervetuloa kaikki 
viettämään  iloista talvipäivää ! 

Perhekerho
To  8.12. Jouluaskarteluja
To 15.12. Joulujuhla joulupuuron kera
5.1.12 alkaen Perhekerho torstaisin klo 
9:30 -12.00. 
Su 11.12.11 nuorisoseurantalolla klo 17 
alkaen. Joululauluja ja laululeikkejä lap-
sille ja lapsenmielisille

Ipanapiiri ja Vesselikerho
Kerhot jatkuvat tammikuussa maanan-
taina 9.1.2012 klo 18 -19.

ohkoLan kouLun 
vanhemPain-
toimikunta

Disko  järjestetään  9.12 Ohkolan kou-
lulla. 1-3 luokkalaisille 15.30 – 17.30 ja 
4-6 luokkalaisille 18.00 – 20.00.

hyökännummen 
asukasyhdistys

Nuorteniltoja järjestetään 1-2x/ kk Hyö-
kännummen kerhotalolla Tasalantie 2. 
Seuraava kerta pe 16.12.2012. Yhteys-
henkilö Teija Vainio 040-535 2902

diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Kauneimmat joululaulut ja myyjäi-
set la 17.12 Ohkolan Nuorisoseuranta-
lolla. Joululaulut klo 15.00 ja myyjäiset 
klo 16.00. Pöytävuokra  5 €, p. 040-766 
4539/Hannu Loukimo
Eläkeläisten Virkistyspäivät Nuoriso-
seurantalolla klo 12 – 15
pe 9.12, ke 18.1, ke 15.2, ke 21.3 ja ke 
18.4 (HUOM! joulukuun päivä)
Virsilauluilta  to 9.2 klo 18.30 Lehtimä-
essä Hilkka ja Tapani Rautasuolla, Eero-
la-Kortistotie 407.
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestä-
mä  Rukouspiiri Hyökännummen ker-
hotalolla , Tasalantie 2 ma 09.01, ma 
23.01, ma 13.02, ma 27.02, ma 12.03, 
ma 26.03, ma 23.04, ma 14.05, ja ma 
28.05 klo 18.30

Uuras ja Tanja kiittää kyläläisiä hevoskyydin huomioinnista liikenteen seassa ja toivottaa 
kaikille rauhallista joulua ja turvallisia kyläraitteja vuodelle 2012. Koko perheen joululahja-
vinkkinä rekilahjakortit ja muut joulun tuotteet Joulupuodista Sipoon Nikkilästä. Iso Kylätie 
41. www.tanjalundsten.com. Tanjan joululahjavinkki koko perheelle: Lahjakortti rekiretkel-
le Ohkolan maisemiin 

eLää saa niin riemuLLisen hetken,  
se ken tekee reiPPaan rekiretken

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta käsitteli lokakuun ko-
kouksessaan lausuntoa lasten koulutien turvallisuudesta. Pyrki-
myksenä olisi mm. vaikuttaa teiden ylityskohtien turvallisuuden 
parantamiseen. Tämän lukuvuoden muita hankkeita ovat olleet 
viimeisimpien kyläkalenterien myyntivaiheeseen saattaminen 
ja joulukuussa lapsille pidettävä disko. Kokouksissa on kes-
kusteltu koulutyön tukemisesta ja koulutilojen ulkopuolisesta 
toiminnasta ja sen rahallisesta tukemisesta. Esimerkiksi kou-
lulaisten retket ovat mahdollisia toteuttaa vain vanhempaintoi-
mikunnan tuella. Tähän toimikunta pyytääkin vanhemmilta va-
paaehtoista avustusta. Edellisen kevään retkiä toimikunta tuki 
huomattavalla panoksella ja myöskin vanhemmilta pyydettiin 

Teksti Aki Mäenpää ja Sirpa Matero. Kuva Sirpa Matero

vanhemPaintoimikunta tukemassa 
Lasten kasvua

avustusta kulujen kattamiseen. Vanhemmat vastasivat pyyn-
töön yli 90 prosenttisesti. Kuluvana lukuvuotena toimikunnas-
sa ovat  1. lk Susan ja Kaisa , 2. lk Kati ja Jaana,3. lk Taija ja 
Mervi, 4. lk Soili ja Aki, 5. lk Tarja  ja Eila  ja  6. lk Kirsi.
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Kunnon pakkaskelien tullessa Ohkolan koululle tullaan jää-
dyttämään kaukaloon ja luistinradalle jäät luistelua varten. 
Perinteiseen tapaan Ohkolan Okan talkoorinki kootaan hoi-
tamaan Ohkolan koulun jäitä. Toki jäälaipat ja kolat ovat 
kaikkien käytössä. Luistinradan käyttäjät usein mukavasti 
auttavatkin valvojaa.

Tällä järjestelyllä on päästy siihen, että luistinrata on 
aina luistelukunnossa, kun vaan sää sallii. Koululaiset ovat 
päässeet luistelemaan liikuntatunneilla ja vapaa-ajan luis-
telua ja pelailua on mahdollisuus harrastaa omalla kylällä. 
Valvonta-aikaan myös parakki pidetään avoinna arkisin klo 
17-20.30, lauantaisin klo 12-18 ja sunnuntaisin 12-20.30.

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

Ohessa lista vastuuviikkojen vetäjistä, jotka jakavat val-
vontavuorot viikon ajalle 
Viikko 1 (2.1-8.1) Olli Pahkamäki p.040-5520609
Viikko 2 (9.1-15.1) Jari Alho p.050-4441743
Viikko 3 (16.1-22.1) Jan Malmberg  p.044-2023142

Viikko 4 (23.1-29.1 ) Vanhempaintmk /
 Aki Mäenpää p.050-5571828
Viikko 5 (30.1-5.2) Arto Latvaniemi  p.040-7175070
Viikko 6 (6.2-12.2) Mikko Johansson p.040-7426444
Viikko 7 (13.2-19.2) Vesa Pirjola   p. 040- 3145429
Viikko 8 (20.2-26.2) Pekka Peltoranta p. 040-5805496
Viikko 9 (27.2-5.3) Jani Salminen p.040-5281782
Viikko 10 (6.3-12.3) Riitta Nordgren  p.050-3766428   

Valvontarinkiin liittyvät kysymykset Pekka Peltoranta  
p.040-5805496. Jäädytysrinkiin liittyvät kysymykset Jyrki 
Aronen p. 0400-514795  

Hiihtolatujen teko Ohkolassa on myös urheiluseura Okan 
hommia. Kun lunta on riittävästi, niin palotallilla varastoitu-
na oleva moottorikelkka starttaa Harry Rummukaisen oh-
jastamana.

Latureiteistä tulee kartta Okan nettisivuille http://
mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/oka, josta se on mahdollis-
ta vaikka tulostaa taskuun hiihtämään lähtiessä.

taLveLLa Luistin kuLkee ja suksi Luistaa!

Hyökännummen koulussa tehtiin tänä 
vuonna jo kolmas koulun oma kalenteri. 
Kalenteria myy koulun vanhempaintoimi-
kunta ja teemana on tällä kertaa ystävyys. 
Koulun oppilaat ovat jälleen osallistuneet 
kalenterin kuvien tekemiseen. Kalenterin 
myynti on sujunut mukavasti, kertoo van-
hempaintoimikunnan puheenjohtaja Pia 
Huovinen. Kaikki koulun oppilaat saivat 
ostaa kalentereita tuomalla rahat koululle. 
VTK:n edustajat olivat sovittuina aikoina 
paikalla antamassa rahaa vastaan kalente-

reita.Lisäksi 4.-6. luokkalaiset saivat 10 ja 
20 kpl nippuja myyntiin ja rahat tilitettiin 
myöhemmin. Tästä jäi myyntipalkkiona op-
pilaalle 1 eur/kalenteri.Kaksi parasta myy-
jää palkitaan joulujuhlassa!

Syksyllä toteutettiin VTK.n  toimesta 
myös ns.koulupaidat. Myynnissä oli nor-
maalin T-paidan lisäksi tekninen paita ja 
vetoketjuhuppari,joissa teksti Hyökännum-
mi. Paitojen myynti on jo päättynyt, mutta 
kalentereita voi vielä tilata os.

vanhempaintk@luukku.com

hyökännummeLLa kouLun oma 
kaLenteri ja Paitamyyntiä

Teksti: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Teksti: Mimmi Tervonen
Kuva: Toni Makkonen (kuvaaja Aki Mäenpää)

Teksti ja kuva: Kati Särkelä

Menestynyt koulujen välisissä kisoissa hy-
vin v.2009 I, v.2010 II, v.2011 II.4 kertaa 
voittanut Ohkola hölkän alle 17 v sarjan. 
Muutenkin on mukana Okan järjestämissä 
juoksukisoissa hyvällä menestyksellä. Pelaa 
jalkapalloa Jäps:ssä, jossa on saavuttanut 
useita turnausvoittoja. Noussut  juuri  Jäpsin 
akatemiaan eli edustusjoukkueeseen.  Muina 
harrastuksina lenkkeily ja kitaran soitto, jota 
harrastanut 3 vuotta. 

okan vuoden urheiLija 
toni makkonen 

aika 
rientää

Mäntsälän kylien oma Kyläkalenteri 
on ilmestynyt. Vuoden 2012 kalen-
terin teemana on urheilu ja liikunta.

Ohkolan koulun neljättä luokkaa 
käyvän Noora Peltorannan pesäpal-
loaiheinen piirustus pääsi korista-
maan toukokuun kuvaa. Eri kouluis-
ta valituille taiteilijoille maksettiin jul-
kaisemisesta pieni palkkio.

Koulujen oppilaat myyvät kalente-
ria hintaan viisi euroa. Kalentereiden 
tuotto menee Ohkolan vanhempain-
toimikunnalle ja sitä kautta käytettä-
väksi Ohkolan koulun ja koululaisten 
hyväksi.

Koululaiset myyvät kalenteria, ti-
lauksia voi tehdä myös ositteeseen 
ohkolanvtk@luukku.com
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Ulpu Leino, 70v. on syntyperäinen ohko-
lalainen. Hän vietti lapsuutensa ja nuo-
ruutensa Ohkolassa, mutta varsinaisen 
elämäntyönsä hän on tehnyt Mäntsälän 
seurakunnan nimikkolähettinä Etiopian 
Dembi Dollossa jossa hän työskenteli lä-
hes 30 vuotta opettajana. Nyt hän on pa-
lannut takaisin lapsuusmaisemiinsa. Täs-
sä Ulpun muistelmia lapsuuden jouluista 
sekä Etiopialaisista joulutavoista 

LaPsuuden jouLut

Olen syntynyt jatkosodan alussa, joten 
varhaisimmat jouluni ovat olleet sodan 
aikana ja heti sodan päättymistä seuran-
neena pula-aikana. Silloin ei posti kanta-
nut kotiin lelukuvastoja, eikä lasten tar-
vinnut kirjoittaa pukille pitkiä lahjalistoja. 
Lahjoja saatiin   tavallisesti yksi, ja sii-
nä oli joku uusi vaate. Yksi isän tädeistä 
lähetti meille aina joulupaketin, jossa oli 
sitten lapsille mielenkiintoisempaakin ta-
varaa. Hänen miehensä oli kirjakauppa-
alan kauppaedustaja ja niin paketissa oli 
värejä, kyniä, paperia ja muuta sellaista. 
Pukkikin kävi. Vahinko vain, että isä sattui 
aina juuri silloin olemaan käymässä nave-
tassa tai tallissa tarkastamassa, että siel-
lä on kaikki hyvin. Jonkun kerran oli puk-
kina Mikko Vainio naapurista, mutta hän 
paljastui. Hän puhui paljon ja tunnistim-
me äänestä. Isä oli pukkina niin vähäpu-
heinen, että häntä emme tunnistaneet, 
kun vielä turkkikin oli väärinpäin päällä

jouLu etioPiassa

Olen viettänyt Etiopiassa varmaan noin 
25 joulua ollessani siellä lähetystyössä 

uLPu Leinon jouLumuistoja
Teksti: Ulpu Leino, kuvat Ulpun albumista

vuosina 1975- 2004. Siellä kaikki meil-
le tutut kalenterit heittävät. Siellä alkoi 
vuosi 2004 vasta viime syyskuussa. Jou-
lukaan ei ole samaan aikaan kuin meillä, 
vaan tammikuun 7.päivänä. Me ulkomaa-
laiset juhlimme siis kahdet joulut siellä.

kouLun jouLu

Jo muutama viikko ennen joulua ostet-
tiin viisi lammasta, mitkä sitten laidunsi-
vat koulun pihalla kunnes koulun joulu-
juhlan aamulla ennen koulupäivän alkua 
isot pojat teurastivat ne. Sen jälkeen ko-
kit ja koulun tytöt alkoivat valmistaa juh-
la-ateriaa. Siellähän ei ole mahdollisuuk-
sia lihan säilyttämiseen ja siksi teurastus 
tapahtuu aina juuri ennen käyttöä. Ruo-
an valmistukseen tarvittiin paljon sipulia, 

valkosipulia ja mausteita. Muslimipojat 
teurastivat muutaman kanan, minkä sit-
ten muslimitytöt valmistivat ruoaksi heil-
le. Muslimithan eivät syö kristittyjen teu-
rastamaa lihaa. Me ulkomaalaiset osal-
listuimme leipomalla jälkiruoaksi kakut. 
Juhlajuomana oli limu. Sitten illan tullen 
koulun koko henkilökunta ja asuntolas-
sa asuvat oppilaat kokoontuivat koulun 
ruokalaan syömään juhla-ateriaa. Kun 
oli syöty, siirryttiin koulun juhlasaliin kat-
somaan oppilaiden valmistelemaa joulu-
näytelmää. Sen jälkeen oli teetä ja kak-
kua ruokalassa. Tämä joulujuhla pidettiin 
yleensä jouluaattona, sillä vain joulupäivä 
oli vapaapäivä eikä oppilailla ollut mitään 
lomaa joulun aikaan.

kirkon jouLu

Seuraavana aamuna juhlijat suunnisti-
vat kirkkoon. Matkalla kylän läpi näki jo-
ka juhlan aikaan joukon miehiä härän 
teurastuspuuhissa jonkun puun alla. Ky-
lä teurasti härän, jonka lihat sitten jaet-
tiin kyläläisten kesken. Monet köyhät 
etiopialaiset syövät liha vain muutaman 
kerran vuodessa ja joulu on yksi niistä. 
Teurastuspaikan ympärillä koirat odotti-
vat osuuttaan ja pojat pitkät pahlat käsis-
sään pitivät huolta siitä, että korppikotkat 
eivät vie lihoja, joista sitten valmistettiin 
juhla-ateria.

 Jumalanpalvelus kesti tavallisina sun-
nuntaina kaksi tai kolme tuntia, mutta 
juhlina se oli vielä pitempi. Syynä oli se, 
että tavallisesti oli paljon kastettavia. Mo-
net ihmiset kastattivat lapsensa juhlapy-
hinä kirkossa. Kai siksi, että selvisivät yh-
dellä juhlan valmistelulla. Vain varakkaat 
valitsivat kastepyhäksi tavallisen sunnun-
tain. Usein siellä oli myös konfirmaatio. 
Konfirmoitavien joukossa on Etiopiassa 
aina kaikenikäisiä. Muista kristillisistä kir-
koista esim. ortodoksikirkosta siirtyviä 
ei kastettu uudelleen, vaan pelkästään 
konfirmoitiin. Vielä lopuksi oli ehtoollisen 
vietto. Ei siis ihme, että kello kahdeksan 
alkanut tilaisuus saattoi kestää puolille 
päiville. Sen jälkeen ihmiset siirtyivät ko-
teihinsa. Loppupäivä kului vieraillessa su-
kulaisten ja naapurien luona. 

Erään lähettiperheen lapset olivat viet-
täneet suurimman osan jouluistaan Etio-
piassa ja jännittyneinä yrittäneet katsel-
la, kurkistelevatko tontut banaanipuskien 
välistä. Kun perhe tuli Suomeen ja joulu 
tuli, heidän äitinsä kertoi lasten valitta-
neen, ettei Suomessa saa oikeaa joulu-
tunnelmaa.

 

Ulpu ja varaani, jonka koulun paimen 
tappoi ja se täytettiin kerhossa
 

Ulpu oppilaineen 
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martan vinkit

mud Cake  eLi 
mutakakku
150 gr tummaa suklaata, 
kaakaopitoisuus väh. 60 %
150 gr voita
( 2 rkl kahvilikööriä)
3 rkl tummaa kaakaojauhetta
2 rkl vahvaa kahvia
1 dl vehnäjauhoja  
1 tl leivijauhetta
¼  tl suolaa
2 dl tummaa muscovadosokeria 
tai tavallista hienoa sokeria
3 kananmunaa
tomusokeria

Laita rasva sulamaan kattilaan ja pa-
loittele suklaa mukaan. Sekoittele ja 
anna palojen sulaa miedolla lämmöl-
lä. Sulatusta vesihauteessa ei suositel-
la; mikrouunia voi käyttää. Kaada seos 
reilunkokoiseen kulhoon.

Lisää hieman jäähtyneeseen suklaa-
voiseokseen (kahvilikööri), kaakaojau-
he ja kahvi. Sekoita tasaiseksi. Sekoi-
ta vehnäjauhot, leivinjauhe ja suola 
keskenään. Lisää suklaaseoksen jouk-
koon.

Vatkaa huoneenlämpöiset kanan-
munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdok-
si. Nostele munavaahto varovasti suk-
laaseoksen joukkoon.

Kaada taikina voideltuun irtopohjai-
seen vuokaa (halkaisija 22 cm). Paista 
175 asteessa noin 30 min. Kumoa kak-
ku vuoasta vasta täysin jäähtyneenä. 
Ripottele pinnalle tomusokeria.

Kakku on valmis, kun reunat irtoa-
vat hieman vuoasta ja pinta on selvästi 
kuorettunut. Kypsyyttä ei kannata ko-
keilla tikulla, sillä kakun kuuluu olla uu-
nista ottamisen jälkeen sisältä taikina-
maisen valuvaa. Kakun on hyvä leväh-
tää yön yli kylmässä. Makua täyden-
tävät vaniljajäätelö tai vaniljasokerilla 
maustettu vaahdotettu ranskankerma.

Alkuperäisessä missisippiläisessä 
mutakakussa on vain suklaata, kaaka-
ota, voita, munia ja sokeria.

Tänä syksynä kansalaisopiston tuntitar-
jonnasta Ohkolassa puuttui ns. perus-
jumppa ja ystävieni kannustamana pää-
tin korjata asian. Selkä- Vatsa - Pakara 
onkin otettu hyvin vastaan. Paikalla on 
joka kerta 15-25 naista. Kertamaksupe-
riaate, joka ei sido käymään joka kerta 
on varmasti sekä hyvä että huono. Pois-
jäännin kynnys on matalampi, kun raha 
ei mene hukkaan, toisaalta esim. vuo-
rotyöläisille kertamaksu on hyvä kun on 
varmaa ettei aina pääse.

Syksyn aikana olemme treenan-
neet kepillä rangan liikkuvuutta, mo-
nipuolisilla lihaskuntoharjoitteilla pai-
noja käyttäen reisiä, vatsaa ja paka-
roita. Olemme kokeilleet monenlaisia 
liikkeitä ja tapoja jumpata. Ryhmässä 
on monenikäisiä naisia ja olen pyrki-
nyt ohjaamaan siten että kaikki tykkäi-
sivät. Nyt loppusyksyä kohden olemme 
tiukentaneet tahtia ja tunnilla on mah-
dollisuus jopa syöksyä maahan, tehdä 
kyykkyhyppyjä ja commandoryömin-
tää ja kyllähän naisten kunto on sii-
hen piisannut! Kuitenkin aina on kevy-
empi vaihtoehto ja jokainen voi tehdä 
omaan tahtiinsa, oman kuntonsa mu-
kaan.

esitteLyssä naisten jumPPa
Teksti: Anne Puranen.  Kuva: Eija Hynninen

Näin joulun alla nämä naiset voivat hyvällä omalla tunnolla suunnitella joulu-
herkuttelua, sillä koko syksy on jumpattu Ohkolan koululla. 

Aloitimme syksyn testaamalla ter-
veyskuntoa: pääsetkö lattialta seläl-
tään ylös ilman käsien apua? Testi su-
jui suurimmalta osalta erittäin mallik-
kaasti, mutta treenin varaakin jäi osal-
le. Nyt joulun alle jää nähtäväksi kuin-

ka ketterästi sieltä lattialta noustaan ja 
onko treeni tehnyt tehtävänsä.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan il-
man ilmoittautumisia Selkä - Vatsa –
Pakaraan keskiviikkoisin klo 19-20.
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Teksti ja kuva Pauliina Paakkinen-Virtanen

Kylälehden tämän vuoden numeroissa 
on kerrottu aikaisemmin virolaisen Hal-
listen-koulun ystävyyskouluvierailuista. 
Nyt haluan tuoda esiin kokemuksen viro-
laislasten kaksipäiväisestä vierailusta lo-
kakuussa isäntäperheen näkökulmasta.

Kun Hyökännummen koululaiset vii-
me syksynä kävivät ystävyyskouluvie-
railulla Viron Hallistessa sovittiin, että 
vastavierailun koittaessa toimimme tääl-
lä päässä isäntäperheinä. Eräänä sa-
teisena  torstai-iltana tämä hetki sitten 
koitti ja odottelimme perhoset vatsassa 
bussia saapuvaksi Hyökännummen kou-
lun pihalle. Lasten askartelemat Viron ja 
Suomen liput tervetuliaiskortin kera oli 
aseteltu odottamaan vierasta ja kaikki oli 
valmiina. Vieraastamme tiesimme vain, 
että tulijan nimi on Rene ja meidän van-
hempien pienenä toiveena oli, että poi-
ka osaisi edes jotenkin auttavalla tavalla 
englantia. Kuulumisemme viron kielellä 
olisivat nimittäin aika nopeasti vaihdettu.

Bussista purkautui joukko jännittynei-
tä ja hiukan ujon oloisia virolaislapsia ja 
koulun ruokalassa seurasi jako isäntä-
perheisiin. Emme ehkä olleet etukäteen 
osanneet varautua siihen, kuinka vaike-
aa tulo vieraaseen perheeseen voisi vie-
raallemme olla. Hyvin pian selvisi, että 
yhteinen kieli oli hyvin vähissä, Rene en-
simmäistä kertaa elämässään ulkomailla 
ja ruokapöydässä pelotti niin, että ma-
karonilaatikko oli mennä väärään kurk-
kuun. Ruokapöytäkeskustelumme sai 
aika koomisiakin muotoja kun yritimme 
mieheni kansa viritellä keskustelua Suo-
mi-Viro matkailusanaston avulla, jossa 

ensikosketusta isäntäPerheenä 
kysymykset ovat teitittelymuodossa.

Jotta tunnelma hiukan rentoutuisi 
päätimme kutsua kylään naapuriperhee-
seen majoittuneen Renen ystävän Maar-
jon, joka osoittautuikin hyväksi päätök-
seksi. Oman ystävän liittyminen seuraan 
helpotti oloa heti ja pian keittiössämme 
maiskutteli lettuja tyytyväinen nelikko 
poikia, kun myös Maarjon isäntäperheen 
poika liittyi seuraamme. Kahden eri kan-
sallisuuden pojat kommunikoivat keske-
nään internetin käännösohjelman väli-
tyksellä ja saivat vähitellen hiukan vaih-
dettua kuulumisia. Sen avulla saimme 
myös me vanhemmat kerrottua tärkeitä 
käytännön asioita vieraillemme. Lopulta 
petasimme yöksi meille kaikki neljä poi-
kaa ja aamulla heräsimme olohuonees-
ta kantautuvaan iloiseen vironkieliseen 
kikatteluun, iloisesti tuikkiviin silmiin ja 
”Tere hommikust” (hyvää huomenta) 
-toivotuksiin. Aivan huonosti asiat eivät 
voineet olla.

Lapset lähtivät kaikki yhdessä kouluun 
ja illaksi oli ohjelmassa koulun järjestä-
mä vieraiden ja isäntäperheiden yhtei-
nen retki Espoon Huimalaan. Viimeistään 
siellä vieraiden jännitys haihtui ja eng-
lantikin alkoi vähitellen luistaa.

Olimme etukäteen päättäneet toisen 
isäntäperheen kanssa, että haluamme 
vieraiden näkevän vierailullaan Suomes-
ta muutakin kuin vilauksen Hyökännum-
mea ja Kellokoskea. Niinpä suuntasimme 
varhain lauantaiaamuna kohti Helsingin 
kauppatoria ja silakkamarkkinoita, jossa 
nautimme syysauringossa Suomen par-
haat lihapiirakat. Vieraille löytyi matka-

esitteet Helsingistä heidän omalla kielel-
lään ja ratikka-ajelulla nähtiin mukavasti 
kaupunkia.

mitä kokemuksesta  
jäi mieLeen?

Kun Helsinki-retken jälkeen saattelimme 
vieraat kotimatkalle oli tunnelma väsynyt 
mutta onnellinen. Vierailun kaksi päivää 
olivat täynnä tiivistä ohjelmaa ja ne oli-
vat aika jännittäviäkin. Ne vaativat meiltä 
vanhemmilta hiukan ylimääräistä suun-
nittelua, vähän työajankin uudelleen jär-
jestelyä ja joistakin omista mukavuuksis-
ta tinkimistä.

Mutta kun bussi lauantaina kaarsi pa-
luumatkalle oli oma mieli samalla myös 
yllättävän voimakkaalla tavalla haikea. 
Noina kahtena päivänä saimme koko 
perhe jonkin aivan uuden kokemuksen 
ja ainutkertaisen ”kerran elämässä” koh-
taamisen. Kahdessa päivässä ehti tapah-
tua paljon ja oli hienoa huomata miten 
kulttuurien välinen kohtaaminen onnis-
tui ja tunnelma vapautui vaikka yhteistä 
kieltä ei oikein ollutkaan. Ihailen myös 
lapsiani, jotka ottivat vieraat ennakko-
luulottomasti vastaan ja jaksoivat kärsi-
vällisesti selvittää vieraille asioita, jotka 
vaativat tavallista enemmän aikaa ja jär-
jestämistä. Uskon, että muistamme kaik-
ki tämän vierailun pitkään ja voin vilpit-
tömästi sanoa, että ryhtyisin hommaan 
mielelläni uudelleen. Toivottavasti pieni 
Rene joskus myös muistelee meitä kun 
juo lahjaksi antamastamme muumipeik-
ko-mukista kotonaan Hallistessa.

Hyvää kotimatkaa Halliste vieraat! 
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Teksti ja kuva: Heikki Meriläinen

Ohkolalainen Heikki Meriläinen kertoo hy-
väntekeväisyystyöstään veteraanien pa-
rissa Inkerinmaalla, sekä heidän olosuh-
teistaan ja elämästään.

- Paikallislehdessä oli 11 vuotta sit-
ten juttu Mäntsälään uuttaneesta inke-
rinsuomalaisesta Albert Kirjasesta. Kävin 
tapaamassa häntä, ja pian pääsin hänen 
mukanaan Inkerinmaalle, jota on Pieta-
rin ympärillä suomalaisen läänin verran. 
Kävimme jatkosodan aikana Suomen 
armeijassa maatamme puolustaneiden 
veteraanien ja heidän leskiensä luona. 
Anoin sitten Mäntsälän seurakunnal-
ta avustusta näiden veteraanien leskille, 
koska he jäävät usein heikkoon asemaan 
miesten kuoltua. Olen saanut avustus-
ta siitä lähtien vuosittain ja vienyt sen 
henkilökohtaisesti perille. Vastaanotta-
jista on ollut ihmeellistä, että jotain voi 
saada ilmaiseksi. Joku on riemuinnut, 
kun on voinut ostaa uudet kumisaappaat 
tai tarpeeksi polttopuita.  Toimintamme 
on vapaaehtoista, ja jokainen huoleh-
tii omista matka- ja muista kuluistaan. 
Remonttikulut on saatu keräysvaroin yk-
sityisiltä.

taLkoomatka inkerinmaaLLe 
Lokakuussa 2011

Meitä lähti viiden miehen porukka (Yllä-
mainittu Albert, veteraanijärjestön puu-
hamies Hyvinkäältä sekä hänen kaksi 
ystäväänsä ja minä) tarkoituksenamme 
kunnostaa pahiten tuulen puhaltamaksi 
joutunutta seinää. Saavuimme illalla Su-
telan kylään Inkerinmaalle, joka sijaitsee 
lähellä Viron rajaa. Ikääntynyt pariskunta 
Martta ja Nikolai tiesi meitä jo odottaa, 
ja pääsimme teepöytään. Loppuilta meni 
kuulumisia vaihtaessa. Muut olivat jo ve-
täytyneet yöpuulle, kun Martta toi huo-
neesta vihkosen ja alkoi laulaa hengellistä 
laulua. Jykevärintainen Erkki, ainoa kuo-
rolaisemme, yhtyi lauluun, ja oli mieluisaa 
kuunnella kirkas- ja puhdasäänisen Mar-
tan ja Erkin tenorin yhteissointua.  Pyysin 
saada nukkua huoneessa flunssaisen olo-
ni takia. Vierustoverikseni ahtaassa asun-
nossa sain Erkin. Toivoin, ettei hän kuor-
saisi liikaa. Muitten osaa en kadehtinut, 
heille oli järjestetty petipaikat eteiseen.

tarvikehankintoja jaamasta

Aamu alkoi sateisena. Rakennustarvikkei-
ta oli haettava 30 kilometrin päästä Jaa-
man kaupungista. Sielläkin oli asioitava 
kolmessa eri liikkeessä, että tarvittavat 
saatiin kokoon. Toiset purkivat kaupoissa 

veteraaneja auttamassa inkerinmaaLLa

käynnin aikana ulkolaudoituksen ja tilkit-
sivät hirsien saumoja. Välillä oli pidettä-
vä sadetta, työ oli vasta alussa eikä ol-
lut vielä varaa kastua. Sateitten lomassa 
saimme koolatuksi ja villoitetuksi seinän. 
Ahersimme pimeään asti ja saimme vielä 
kiinnitetyksi kolme kerrosta tervapaperia. 
Se oli paikallista laatua, varoen käsiteltä-
vää ja sottaavaista, sekundaa täyshintai-
sena. Tai mistäpä tietää, vaikka se olisi 
ollut priimaakin.

iLLaLLiseLLa Leikin Laskua ja 
nikoLain tarina

Illallispöydässä oli juhlallista. Tarjolla oli 
oman puutarhan ja metsän tuotteita vuo-
sikymmenten taidon ja perinteen mukaan 
laitettuna. Hyvin edennyt työ vapautti 
muutenkin rennon oloiset kaverit. Mart-
ta-emäntä ei jäänyt yhtään jälkeen leikin 
laskussa. Nikolai kertoi vaiheistaan sodan 
ajalta. Hän oli joutunut 16 -vuotiaana sak-
salaisten työvelvolliseksi. Aluksi hänet oli 
määrätty vartioimaan Narvan rautatietä, 
myöhemmin hänet oli viety Itävaltaan 
kaivokselle, sieltä nuoria inkeriläismiehiä 
oli raahattu Etelä-Euroopan läpi Norjaan 
ja pantu työleirille. 

Keväällä 1945 tilanne oli luisunut sak-
salaisten hallinnasta, ja Nikolain ystävä oli 
kehottanut karkaamaan Ruotsiin. Miehet 
olivat vaeltaneet vuorten yli ja päässeet 
Ruotsin rajalle. Sieltä he olivat keinotel-
leet itsensä Tukholmaan, saaneet kunnon 
ruokaa ja uudet vaatteet. Avulias ruotsa-
lainen nuorukainen oli järjestänyt heille 
paikan Raumalle menevään laivaan. Suo-
messa Nikolailta oli kysytty, minne hän 
tahtoisi mennä. Hän oli sanonut halu-
avansa palata kotiin Inkerinmaalle. Neu-
vostoliiton valtaamassa Viipurissa sotilas 
oli painanut automaattiaseen nuoren mie-
hen rintaan ja ryöstänyt yllä olleet uudet 
vaatteet. Nikolaita harmitti vieläkin, että 
oli pukenut ne päälleen Suomesta lähti-
essään.  Hän oli saanut paperit olostaan 
saksalaisten vankina ja saanut häiriöttä 
tulla kotiseudulleen.

Kotikylään saavuttuaan Nikolai sanoi 
heidän olleen toverinsa kanssa heikkoina 
nälästä.  Nuorille miehille oli ollut hirvittä-
vän noloa pyytää ikäiseltään kaupan myy-
jältä leipää ilmaiseksi, kun rahaa ei ollut 
yhtään. Nikolai herkistyi ymmärtäväistä 
myyjää muistellessaan, he olivat saaneet 
kolme leipää. Kodista oli ollut jäljellä vain 
kasa hiiliä. Nuori mies oli mennyt kurssille 
oppiin ja saavuttanut traktoristan arvos-
tetun ammatin. Kevätkyntöjen aikana pri-
gatiiri, työnjohtaja, oli sanonut, että en-

nen iltakahtatoista ei ole pellolta palaa-
mista. Mies oli puhunut leikillään, nuoret 
miehet olivat olleet innokkaita työskente-
lemään ja saaneet ylityökorvauksen. 

martta oLi LasinLeikkaaja

Martta oli työskennellyt kaleidoskooppe-
ja ja peilejä valmistavassa tehtaassa. Hän 
on mestari leikkaamaan lasia. Hänen syn-
nyinkylänsä Halaja sijaitsee Suomenlah-
den rannalla. Elinkeinona oli ollut hailin 
kalastus ja elämänmeno oli ollut sopu-
sointuista. Pariskunnan pojan kuva oli sei-
nällä, hän oli kuollut 40-vuotiaana. Isän 
silmiin tuli tuskaa häntä muistellessa.

Talkoopäivän tunnelmia
Seuraava päivä oli paisteinen.  Nau-

lattiin ulkovuorilautoja. Käväisin työn lo-
massa sisällä ja luovutin tuomiani Liisa ja 
Olli Hannulan lahjoitustavaroita. Jossain 
välissä houkuttelin lähellä tepastelevaa 
kanaa omenan murusella lähelle. Se hyp-
päsi ketterästi sivuun, kun yritin siepata 
sitä koivesta. Joku irvaili kanan viisauden 
aliarvioimisesta. Työ sujui joutuisasti. Il-
tapäivän puolessa välissä saimme viimei-
sen laudan kiinni ja ikkunoiden vuorilau-
dat paikoilleen. Viimeinen tehtävä oli kiin-
nittää ikkunaluukku. Se suojaa pahimpina 
talven puhuripäivinä ja kuumimpina ke-
sän paahteina. Isäntä otti huolellisesti tal-
teen ylimääräiset laudan pätkät. Niille löy-
tyy aikanaan käyttöä jotain paikattaessa. 

Pakkasin tavaroitani huoneessa, jossa 
pariskunta istui. Martta kysyi: ”Mistä tiesit 
tuoda tavaroita, joita eniten tarvitsimme, 
sukkia, housuja ja saappaat?” Näytin sor-
mella ylöspäin, ja Martta totesi: ”Sinulla 
on siis taivaan puhelinnumero.” Hän esit-
teli yllään olevaa lämpöisen näköistä lii-
viä, ja Nikolai sanoi vetäneensä jalkaansa 
toiset välihousuista. Saimme kotiin viemi-
siksi purkilliset omenahilloa.

Nikolain taidoista oivana näytteenä oli 
omatekoinen puutarhatraktori. Osia oli 
saatu monesta lähteestä. Auton etuak-
selistoa oli kavennettu, vaihteistona oli 
vipua ja ratasta, voiman lähde oli otet-
tu moottoripyörästä. Koneella on kyn-
netty kasvimaat ja mullattu peruna.
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On hämärää, ilmassa leijuu huumaava 
popcornin tuoksu ja jossain basso jytkyt-
tää. Näen hurjat vihreät kädet, joissa on 
suuret kynnet… kun katson toisaalle nä-
en vihreä-punatukkaisen pojan. On hä-
mähäkin seittiä kynttilänjaloissa, luita…
lepakoita lentelee seinillä. Outoja savua-
via kulhoja. Mitä lie noitajuomaa tuokin 
vihreä savuava neste tuossa, jota kau-
halla laittavat kuppeihin? Mitä ihmettä 
tapahtuu, mihin olen joutunut?

Kyseessä oli Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunnan järjestämä tai-
kuriesitys/discoilta 4.11.11 Taikuutta ja 
Magiaa! Teema nivoutui Halloweeniin.

Taikuri Janne Raudaskoski esiintyi ja 
tämän jälkeen koitti disco. 

herkkuja , disCoa  
ja väLkettä

Pelkkään musiikkitarjontaan ei tarvinnut 
paikalla tyytyä. Vanhemmat olivat leipo-
neet muffinsseja, joissa oli erikoisia ko-
ristuksia päällä. Oli popcornia, suklaata, 
irtokarkkeja ja se noitajuoma paljastui 
hyvän makuiseksi, poreilevaksi pääry-
näjuomaksi. Savu saatiin hiilihappojääl-
lä. Musta vuori keskellä ruokalaa savusi. 
Vettä ja hiilihappojäätä - upea näky! Mu-
siikista taas sai nauttia DJ Jontun soitta-
mien levyjen tahdissa. Tanssille oli varat-
tu koulun musiikkiluokka. Katossa pyöri 

taikuutta ja magiaa

discopallo ja loi välkehtivää tunnelmaa. 
Ja kyllä lasten kasvoilta paistoi yllättynei-
syys heidän tutkiessa paikkoja. 

ongintaa ja maskeja

Kaksi luokkaa oli mukana tapahtumas-
sa keräämässä luokkaretkirahoja. Toi-
sella luokista oli hoidettavanaan onginta 
ja kasvomaalaus. Näillä kojuilla oli he-
ti jonoa. Kauniita kasvomaalauksia alkoi 
näkyä oppilaiden kasvojen koristeena 
ja jännittyneitä ilmeitä näkyi onkijoiden 
kasvoilta- mitähän kivaa saan saaliiksi.

Toisen luokan vanhemmat taas lait-
toivat lapsille kynsiin lakkauksia ja niihin 
koristeeksi ”timantteja” tai kuvia. Hallo-
weenkampaus saatiin sprayväreillä ja ki-
malteilla. Hiusten värjäys oli myös pojis-
ta jännittävää. Ja kyllä lähempänä dis-
kon loppumisajankohtaa näin pojankin 
istuvan kynsiään lakkauttamassa.

Kaikkialla näkyi iloisia kasvoja ja lap-
set olivat paikalla sulassa sovussa. Tilai-
suus oli tarkoitettu Ohkolan, Arolan ja 
Hyökännummen koulujen 1.-6.luokan 
oppilaille. Kaikista kouluista olikin pai-
kalla väkeä. Oli hieno kokemus.

Teksti: Kirsi Malmi. Kuva Sarari Palo

Teksti: Kirsi Malmi. 
Kuva: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Kuorma-autot ajavat mursketta ja pie-
ni BobCat levittää sitä. Lapiomiehiä on 
useita. Mielenkiintoista! Mitähän siihen 
oikein tehdään? Tällaisissa mietteissä 
liikuin koulun lähettyvillä alku-syksystä. 
Minulla ei ollut vielä tietoa, että koulun 
pihalle on tulossa monitoimikenttä. Tyt-
täreni minulle yritti selittää, että siihen 
on tulossa jokin kenttä. Kummastelin 
suuresti asiaa. Kenttä- koulun asfalttipi-
halle? Likka on varmaan käsittänyt vää-
rin. Tuolla toisella puolenhan on jo suu-
ren suuri urheilukenttä.

Aikaa kului ja kas, eräänä päivänä sii-
nä tosiaan oli kenttä. Aidattu, hieno ja 
uusi! Kiinteät maalit ja kaikki. Eikä sovi 
unohtaa tekonurmea

Kentän avajaisia vietettiin 8.9.2011. 
Projekti on S-ryhmän  ja Suomen Pallo-

monitoimikenttä hyökännummeLLa

liiton yhteinen ja lajissaan ensimmäinen. 
Paikalla oli komeasti edustamassa Suo-
men Palloliiton puheenjohtaja, FC Lah-
den pelaajia, S-ryhmän väkeä ja teltta, 
josta sai tietoa S-ryhmästä ja tästä hank-
keesta. Sieltä sai myös pinssejä, pillime-
hua ja karkkia. Nämä FC Lahden pelaa-
jat pelasivat upeasti koululaisten kans-
sa. Koulun oppilaat olivat seuraamassa 
avajaisia ja pelejä, samoin opettajat. Ja 
kaikilla näytti olevan hauskaa. Oppilail-
le oli myös järjestetty pujottelukisa ja 
pallon maaliin potkimista sai harjoitella 
tarkkuusmaaliin. Tämä maali on sellai-

nen, jossa on maaliaukossa kangas, jos-
sa on reikiä eri kohdissa. Pallo pitäisi siis 
saada potkaistua niistä sisälle. 

Monitoimikenttää oppilaat käyttävät 
liikuntatunnilla ja välitunneilla. Vapaa-
ajanliikuntapaikkana kenttä on käytössä 
erittäin aktiivisesti

Mikä parasta, kenttä on edelleen ehjä! 
Lapset ja nuoret ovat osoittaneet, että 
kun on jotain tekemistä mukavassa pai-
kassa, niin sitä osataan arvostaa. Tämä 
on ollut iso panostus sponsoreilta ja hie-
noa nähdä, että sitä osataan arvostaa! 
HYVÄ LAPSET JA NUORET. 
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Kalliomaan koulu on Tuusulan kunnan 
sairaalakoulu, jossa opiskelee 6.-9.-luo-
killa lähinnä Hyvinkään sairaanhoitopiirin 
alueen nuoria. Päärakennuksessa on kol-
me nuorisopsykiatrian osastoa ja koulu 
1. kerroksessa sekä Tornissa polikliiniset 
luokat 7-9, joiden oppilaat käyvät koulua 
tavallisesti kodeistaan. Viime vuonna op-
pilaita oli 83 ja lisäksi konsultoivan tuen 
piirissä 72 oppilasta.

suojeLtu arvorakennus 
saneerauksessa

60-luvun sairaala-arkkitehtuuria edustava 
rakennus on suojelukohde, kertoo Kello-
kosken sairaalan ylilääkäri Risto Vataja. 
Laajamittainen peruskorjaus alkoi tänä 
vuonna ja sen 1. vaihe päättyy ensi kesä-
nä. Toinen vaihe, jossa koulun ja kellarin 
tilat saneerataan, alkaa syksyllä 2012. Sil-
loin Kalliomaan koulu muuttaa osin väis-
tötiloihin lukuvuodeksi 2012-13, koulun 
rehtori Mika Saatsi toteaa. Koulun käy-
tävillä ja luokissa tunnelma on kuitenkin 
rauhallinen, rakentamisesta huolimatta. 

katso kotisivut

Koulun toiminnan luonne avautuu erin-
omaisesti koulun kotisivuilta, http://www.

ohkoLan sairaaLassa toimii 
kaLLiomaan kouLu

Teksti: Eira Andersson

tuusula.fi/koulut/kalliomaankoulu, joihin 
kannattaa tutustua jokaisen kasvatuk-
sesta ja nuorten kohtaamisesta kiinnos-
tuneen. Rehtori Mika Saatsin blogi he-
rättelee pohtimaan asenteita ja aikuisen 
roolia kohtaamisissa. Selviää myös suun-
taus tukea yhä enemmän kotikoulun toi-
mintaa oppilaan koulunkäynnin jatkami-
seksi siellä. Tukea on tarjolla myös nuor-
ten huoltajille ja muille häntä ohjaaville 
tahoille.

yksiLöLListä oPetusta 
Pienissä ryhmissä

Henkilökuntaa koulussa on tietenkin op-
pilasta kohden huomattavasti enemmän 
kuin kouluissa yleensä, ja oppilaille voi-
daan antaa erittäin yksilöllistä opetusta. 
Tiimityötä tehdään ja konsultoivaa tukea 
opettajille ja avustajille on todella pal-
jon. Oppilaista välittyy vaikutelma, että 
heidän tarpeisiinsa on vastattu oikealla 
tavalla. Huomiota ei tarvitse hakea ne-
gatiivisilla keinoilla.

uutta haasteeLLista 
tuLossa

Ensi syksynä on tarkoitus käynnistää 
haasteellisten nuorten osasto sellaisille 

nuorille, joiden hoito tavallisella osas-
tolla on vaikeaa. Motivoitunutta henki-
lökuntaa tuntuu löytyvän. Ympäristön 
asukkaille järjestetään asian tiimoilta in-
formaatiotilaisuus, jonka ajankohdasta 
ilmoitetaan myöhemmin, lupaa ylilääkäri 
Vataja.

rikkaus aLueeLLe  
monessa mieLessä

Onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan 
taustalla on tietenkin oikea resurssointi 
eli suomeksi huomattavan paljon yhteis-
kunnan rahaa – ja järkevästi kohden-
nettuna. Sitä me yhdessä kustannam-
me. Paljon merkitsee myös ympäris-
tön asenne sairaalassa olevien ja siel-
tä kuntoutuvien nuorten (ja aikuisten) 
kohtaamisessa. Kellokosken sairaalan 
olemassaolo on tuonut monelle asuk-
kaalle toimeentulon ja vielä useammal-
le kokemuksen erilaisuuden rikastavasta 
vaikutuksesta. Prinsessa-elokuva kertoo 
tästä ilmiöstä lämpimästi. Kalliomaan 
koulun opettaja Katarina Hakkarainen 
arveli ikänsä täällä asuneena, että olisi 
kovempi ja kyynisempi ihminen, jos olisi 
asunut muualla.

60-luvun sairaala-arkkitehtuuria edustava rakennus on suojelukohde,



12

Ohkolan Hyökännummella asuva Into Saarinen, PS-Bussi ja 
Intonmatkat sai Kellokosken yrittäjien Vuoden Yrittäjä 2011- pal-
kinnon. Perusteina tälle merkittävälle huomionosoitukselle oli, 
”Saarinen työllistää useita kuljettajia, jotka toimivat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina tai freelancereina. Hän on sympaattinen, 
luottamusta herättävä ja luotettava henkilö, joka matkanjärjes-
täjänä toimii täyden palvelun periaatteella. Hänet tunnetaan hy-
vin ystävällisenä ja palvelualttiina ihmisenä ja hänen palvelujaan 
käyttävät monet koulut, yhdistykset ja yritykset aina Helsingistä 
asti. Inton matkat koetaan turvallisiksi, ja niissä yhdistyvät mo-
net yksinäiset matkustajat hauskaan ja miellyttävään seuraan. 
Saarisella onkin joukko uskollisia asiakkaita”.

 inton yrityshistoria omin sanoin

- Olemme muuttaneet Ohkolan Hyökännummelle vuonna -79 eli 
32 vuotta on täällä yritetty. Olin vuosina 1973-1976 linja-auton-
kuljettajana Helsingissä ja jäin siitä työstä yrittäjäksi kokonaan 
eri alalle eli vihanneskauppiaaksi, perustin peruna- ja vihannes-
tukun. Sitä hommaa jatkui kevääseen vuonna 1997. Syksyllä 
1997 perustin tilausliikenne osakeyhtiön eli vanha suola janotti, 
palasin taas linja-autoihin. 

- Yrittäjänä toimiminen on mukavaa ja antoisaa, varsinkin 
kun nykyisessä työssä suunnittelee mukavia matkoja ihmisille 
ja vielä onnistuukin niissä. Pahinta on tietysti silloin kun päivät 
venyvät liian pitkiksi ja omaa aikaa jää liian vähän, ja toisaalta 
taas, jos töitä ei ole tarpeeksi. Omien akkujen lataaminen on-
nistuu parhaiten kun pääsee seuraamaan lasten lapsia ja niiden 
touhuja, sekä kesämökillä käynnit antaa myös uutta voimaa jak-
samiseen. Vuoden yrittäjä palkinto on huomionosoitus tehdystä 
työstä ja siinä on osallisena myös kotiväki ja koko henkilökunta. 
Pointti on se, että työtä on ja se tuntuu mielekkäältä. Arvostan 
saamani palkinnon erittäin korkealle. 

vihannes-inton oPissa

Sami Koskinen muistelee ensimmäistä kesätyöpaikkaansa 
14-vuotiaana apupoikana Vihannes- Intolla. - Into itse ajoi ja-
keluautoa ja minä autoin kuorman lastauksessa ja purkamises-
sa. Oli vuorokaudenaika mikä tahansa, niin Into oli aina iloinen, 
positiivinen ja lauleskeli ajaessaan. Helsingissä kuorman purkua 
varten auto oli usein ajettava hankaliin paikkoihin, esim pyörä-
tielle. Lappuliisat iskivät silmänsä moiseen, mutta koskaan ei 
sakkoja saatu. Lappuliisat sen sijaan saivat hedelmiä ja juurek-
sia – hyvä mieli tarttui heihinkin.

Työnantajana Into oli äärimmäisen joustava. Elämäntilanteen 
mukaisesti olin aina tervetullut töihin iltatunneiksi, viikonlopuksi 
tai sitten koulujen loma-ajaksi. Muistan myös tapauksen, kun 
4.30 piti lähteä viemään kuormaa ja unen läpi kuulin koputusta. 
Havahduin ja Into kuiskaili ikkunan takana, että josko pikkuhil-
jaa jaksaisit nousta. Vihannes-Inton hommissa Oppipojantiiellä 
opin työnilon.

”tuota vaLintaa en ihmetteLe oLLenkaan”
-  Inton persoona on kuin luotu yleisöpalvelijaksi - RETKI-bussin 
kuljettajaksi. Loistava tilannehuumorintaju ja kyky tulla toimeen 
kaikenlaisten ihmisten kanssa yhdistettynä luottamusta herät-
tävään kookkaaseen olemukseen ja valloittavaan, alati hyvän-
tuuliseen ilmeeseen saa ihmiset viihtymään, vauvasta – vaariin 
, tiivistää Tapio Rantanen 

vuoden yrittäjä 2011 –into saarinen

Haastattelut jutuksi kokosi Eija Hynninen

”kaikki onnistuu”
Juuri Inton järjestämältä Pärnun matkalta palannut Olli Han-
nula on tyytyväinen avuliaaseen ja huolehtivaiseen palveluun. 
Se on niin luontaista Intolle.

into - naaPuri, työnantaja, asiakas

Tuomas Hannula muistaa lapsuuden leikit Inton tyttöjen 
kanssa, reilun työnantajan vihannestukussa ja nyt viimeaikoina 
Tomppa tapaa Intoa matkaryhmineen asiakkaana Messilän tal-
liravintolassa, jossa hän toimii vuoropäällikkönä.

tähtibussin matkassa

- Vihreän sävyinen tähtibussi alkaa aamutuimiin rullata Hyökän-
nummen mäkeä alas etelään päin . On heti kotoinen ja varma 
olo. Ruorissa on itse Saarisen Into tai sitten Niemisen Juhani. 
Useaan otteeseen kapuaa kapsäkkeineen matkan varrelta linja-
piiliin uudenlaisiin tai aikaisemminkin nähtyihin maisemiin siirty-
viä henkilöitä. Useimmilla on odotuksen ja jännityksen täyttämiä 
ajatuksia matkan sujumisesta.

- Laivaterminaalin laineilla keikkuvat lokit. Auto on ruumas-
sa paikoillaan, matkalaiset jatkavat hissillä kannelle. Levollisesti 
keinuu sinivalkoinen laiva saavuttaen rannattoman, ja niin jo 
pian Tallinnan tornit näkyvät värikkäinä. 

- Laiturissa odottaa auto, jatkuu pitkä, pitkä suora tie ja mä-
etön kulku. 

- Pärnun kaupunki ottaa vastaan lehmuksen vihreänä ja veh-
reänä. On hiekkarantaa, horisonttia ja yksi ainoa Munamägi ma-
talana keskellä vanhaa ja uutta asutusta. 

- Bussi kuljettaa matkalaisia päivin ja illoin rientoihin tarvitta-
essa ja he ovat huolen alla erinomaisesti kaiken aikaa. Taas kun 
on loma-aika tyytyväisinä vietetty, paluu samoja aaltoja kotisa-
tamaan iltayön loisteeseen.

- Kaikilla kotiinpaluu mielessä,  sekä uudelleen meneminen 
minne vain. 

Näin Ritva Lindfors kuvailee oloaan lomalla, Tähtibussin 
matkassa. Hienoa, meillä koto-Ohkolassa on oma matkan jär-
jestäjä, kiitos! 

Into ajamassa nuorisoseuran retkiryhmän kanssa kohti 
Ruka-tunturia
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Hyökännummella pitkään toiminut kioski 
Kilakka jäi tänä syksynä historiaan kun 
samalla paikalla aloitti toimintansa Kios-
ki-Kahvila Kuunsäde. Uutena yrittäjänä 
aloitti Mirva Kotaviita ja virallisia avajai-
sia vietettiin 7.10.11

Mirvan tie Hyökännummelle on kul-
kenut monenlaisten vaiheiden kautta ja 
ajatusta omasta kahvilasta piti kypsytel-
lä aikansa. Mirva on alunperin lähtöisin 
Malmilta, mutta matka kulki sen jälkeen 
Valkealaan, opintojen pariin Kotkaan ja 
sieltä jälleen takaisin Helsinkiin. Mirva 
on koulutukseltaan laivakokki- ja tarjoi-
lija ja on tehnyt valmistuttuaan laajas-
ti töitä ravintola-alalla mm. Unicafessa. 
Kahvila- ja lounaspaikoissa työskentelyn 
lisäksi Mirvalla on kokemusta myös yksi-
tyistilaisuuksien järjestämisestä. 

Mirvalla on v. 2008 syntynyt tytär ja 
palattuaan äitityslomalta takaisin työ-

kiLakka vaihtui kuunsäteeksi
Teksti: Pauliina Paakkinen-Virtanen

elämään, alkoi mielessä kutkutella aja-
tus oman paikan perustamisesta. Aja-
tusta piti kuitenkin haudutella kunnolla 
ja välissä Mirva kävi kokeilemassa myös 
puusepän opintoja. Näiden opintojen al-
kuvaiheessa Mirvalle kuitenkin kirkastui 
mitä hän haluaa ja sen jälkeen kaikki 
etenikin varsin nopeasti. Kioskin myynti-
ilmoitus sattui silmään netissä myytävi-
en yritysten palstalla. Käydessään katso-
massa paikkaa Mirva kertoi ihastuneensa 
siihen heti ja eipä aikaakaan kun kios-
kin avaimet sitten vaihtoivat omistajaa 
ja Mervi kehoitti uutta omistajaa avaa-
maan ovet :)

jotain vanhaa,  
jotain uutta..

Edeltäjänsä tavoin Kuunsäde luottaa 
grilliruoan vankkaan suosioon ja Mirva 

vakuuttaa että tutut grillin herkut säily-
vät edelleen valikoimissa muiden kios-
kituotteiden ohella. Tuotevalikoimaa on 
kuitenkin myös laajennettu ja tarjolla on 
lisäksi sämpylöitä ja tuoreita itse tehty-
jä munkkeja. Tulevaisuudessa on suun-
nitelmissa tarjota myös keittolounasta. 
Ovet ovat auki asiakkaille joka päivä klo 
9-21.

Pimeänä syysiltana Kuunsäteessä 
vieraillessa ulko-ovi käy tiheään ja vai-
kuttaa siltä, että Kilakan asiakaskunta 
on joustavasti siirtynyt uuden yrittäjän 
asiakkaiksi. Kahvilamaisuutta on lisän-
nyt myös tehty pintaremontti ja istuma-
paikkoja on myös enemmän kuin aikai-
semmin.

siskokset yhdessä

Mirvan lisäksi Kuunsäteessä näkyy usein 
myös hänen siskonsa. Mirva kuvailee 
siskoja toistensa tukipylväiksi, mutta 
suinkaan aina ei ole ollut niin. Kuten si-
saruksille joskus käy olivat välit vuosia 
sitten etäiset ja asuinpaikat molempi-
en opintojen takia kaukana toisistaan. 
Kun siskokset sitten päätyivät yhdessä 
Helsinki-Espoo akselille alkoivat välit lä-
hentyä uudelleen. Siskon sairastuminen 
lähensi välejä entisestään ja nyt Mirva 
kuvaa siskoksia erottamattomiksi. Mo-
lemmilla siskoilla on ollut haave omas-
ta yrityksestä, mutta toistaiseksi sisko 
auttaa Mirvaa Kuunsäteessä ja oma yri-
tyssuunnitelma on vielä hautumassa. 
Nimessä yhdistyy kuitenkin kaksi tari-
naa. Siskon suunnittelema yritys oli ni-
meltään Punainen Kuu - nyt pimeitä il-
tojamme valaisee Kuunsäde.Mirva-Liisa ja Marjo-Riitta ovat Kuunsäteen uudet yrittäjät

Uudenmaan Pelastuskoirat ry on osa 
vapaaehtoista pelastuspalvelua. Viime 
vuonna yhdistyksellämme oli n 25 kertaa 
oikea hälytystehtävä, 12 hälytettiin koiria 
mukaan. 

Etsintöihin osallistuminen on vakavaa 
toimintaa - kyse ei ole kilpailutilanteesta 
eikä leikistä silloin, kun joku on todella ka-
donnut. Etsinnässä ei myöskään kilpailla 
siitä, kuka kadonneen löytää, vaan tarkoi-
tuksena on tutkia etsittävä alue mahdol-
lisimman tehokkaasti. Koira käy nopeasti 
suuria alueita läpi ja näin rajaa etsittävää 
aluetta. Joskus voi pelastus olla minuu-
teista kiinni.

Etsintöihin osallistuvilta henkilöiltä vaa-
ditaan, että etsintä-, viesti- ja ensiapu-

kurssit on suoritettu. Myös suunnistus-
taidot on hankittava. Koulutuksissamme 
pyrimme jäljittelemään mahdollisimman 
tarkoin todellisissa etsinnöissä todennä-
köisesti eteen tulevia tilanteita, kuten 
vaihtelevia maaston muotoja, erilaisia 
sääolosuhteita, etsintää pimeän aikana, 
lumen ja veden alta sekä rakennuksista. 

Jotta koiriin pystytään luottamaan ja 
niiden erinomaista hajuaistia pystyttäisiin 
käyttämään oikeissa hälytystehtävissä, 
koiria pitää harjoittaa ja kouluttaa häly-
tysten välissä. Tottelevaisuuskoulutusta 
pystytään opettamaan koulutuskentil-
lä, omassa pihassa yksikseenkin, mutta 
henkilöhakutreeneissä pyritään luomaan 
oikea tilanne johon tarvitaan mielellään 

vähintään 2 hehtaarin verran metsää ja 
ns maalimiehiä. Jos saisimme Ohkolasta 
metsää, niin siellä harjoittelisimme 1-3 krt 
/ kuussa, parin tunnin ajan. Koirakoita oli-
si kerrallaan treeneissä 3-8 ohjaajineen. 
Koiran työskentelyä pyritään seuraamaan 
koko ajan. Kaikki koirat ovat ns ”hanskas-
sa” eivätkä juoksentele pitkin poikin vail-
la kontrollia ja työntekoa. Harjoitusmaas-
tomme ovat olleet pääsääntöisesti Nurmi-
järven ja Espoon alueella 3-tien länsipuo-
lella. Käyttämämme metsät ja piilot ovat 
jo loppuun etsitty ja koirat tarvitsisivat uu-
sia haasteita ja alueita käyttöön

Olisi iloinen asia kuulla että Ohkolasta 
löytyisi metsää tällaiseen hyvään!

Riitta Nordgren p.050-3766428

uudenmaan PeLastuskoirat etsii harjoitteLumaastoja
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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

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

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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0400 997 559 / Marko
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* 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

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

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
* 
* 
* 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!

Rakenne kynnet
Ripsien pidennykset


