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Eija Liljavirta ja Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Sanna Sipola Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan OKA
Mirva Takalo Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 22.2.2019.  aineistoPäivä 8.2.2019.

Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja, antavat juttuvinkkejä sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, kokoukset ym. oman kylän 
lehdessä. Sähköisesti lähetetty materiaali, joko sähköpostin viestikentässä tai word-tiedostona ilman mitään muotoilua. Kappalejaot ja mahdolliset vä-
liotsikot on hyvä olla, mutta muutoin tekstin muotoilu (fontti ym. asemointi) tehdään lehden taittovaiheessa. Kuvat erillisinä tiedostoina mieluiten JPG-
muodossa. Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa.

metsä hoitaa ihmistä
Suomen Luonnonsuojeluliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Sitä on vietetty metsävuoden mer-
keissä. Metsät ovatkin arvokkaita meille monella tapaa. Näin varsinkin täällä eteläisessä Suomessa, 
jossa metsäala ja varsinkin metsien laatu uhkaa kutistua koko ajan.

Millainen suhde sinulla on metsään? Onko sitä hauska katsella ohiajaessaan? Vai onko se rahan-
lähde? Joskus sinne voi poiketa marjoja ja sieniä hakemaan? Tai kenties metsästämään? Vai onko 
se sielunmaisema, jotain välttämätöntä, jonne on pakko päästä määrävälein? Kenties vähän näitä 
kaikkia?

Nyt on jo monin tutkimuksinkin todistettu, että oikeasti metsä on terveyden ja hyvinvoinnin lähde. 
Se hoitaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Esimerkiksi lapset, joiden päiväkodin pihaan vietiin met-
sänpohjakunttaa leikkialustaksi, olivat terveempiä kuin asvalttipihalla leikkineet. Metsässä syke ja 
verenpaine laskevat ja ajatukset selkeytyvät. Metsän antimet ovat terveellisiä, ja niitä hakiessa 
terveys kohentuu. Metsä toimii myös arvokkaana hiilinieluna.

Metsistä pitää siis huolehtia hyvin. Pienet metsäpläntit siellä täällä eivät toimi, vaan alojen tulisi olla 
laajoja, ja niiden väliset viheryhteydet pitää säilyttää. Myös arvokkaita metsätyyppejä ja vanhoja 
metsiä pitää suojella erityisen tarkkaan.

Onneksi viime aikoina on alettu puhua metsien monista arvoista ja vaihtoehtoisista metsien hoito-
tavoista. Avohakkuut esimerkiksi ovat vähentyneet. Kannattaa myös itse osallistua ja olla aktiivinen 
oman elinympäristönsä asioissa. Myös oman metsän suojelu on mahdollisuus. Aina voi osallistua 
myös Luonnonsuojeluliiton tai vaikka Luonnonperintösäätiön toimintaan.

Mennään metsään, vaikka joka päivä – hakemaan terveyttä ja hyvää mieltä!

Elina Vuori
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24.10 oli Hyökännummen uuden koulun 
ruokasalissa lähidemokratiaa käsittele-
vä tilaisuus. Paikalla Mäntsälän kunnas-
ta olivat hallintojohtaja Esa Siikaluoma, 
talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolai-
nen, hallintosihteeri Henna Tulkki, ope-
tuspäällikkö Janne Mäkinen, rakennutta-
mispäällikkö Pertti Palmroos, suunnitteli-
ja Sirkku Mäkelä ja Hyökännummen apu-
laisrehtori Hanna Kuosa. Asukkaita Aro-
la-Hyökännummi-Ohkola alueelta oli 30. 
Vastaavia tilaisuuksia kunnan toimesta on 
järjestetty syksyn aikana myös Sälinkään 
kartanossa sekä Saaren, Riihenmäen ja 
Nummisten kouluilla.

Johdanto aiheeseen
Mäntsälän kunnasta on tavoitteena luoda 
kuntalaisille kunta, joka on avoin, läpinä-
kyvä ja osallistava yhteisö. Kunta, johon 
meillä kaikilla on mahdollisuus sitoutua. 
Tavoitteena on kannustaa kaikkia osallis-
tumaan ja vaikuttamaan luomalla edel-
lytyksiä yksilön, yhteisön ja eri alueiden 
vastuun lisäämiseen omista ja yhteisistä 
asioista. Luoda uusi kansalaisyhteiskun-
ta! 

Kutsumme Sinut keskustelemaan ja 
ideoimaan tulevaisuuden Mäntsälää. Et-
simme yhdessä keinoja lähidemokratian 
ja asukkaiden osallistumisen lisäämiseksi 
meille kaikille yhteisissä asioissa.  Lähide-
mokratian käytännön toteuttaminen 
• mikä on alueiden määrä ja rajaus  
• mikä on alueille jaettavan määrärahan 

suuruus  
• mihin mahdollista hakea rahaa  
• miten alueiden toimijat valitaan  
• mistä alueet päättävät  

 Keskustelusta poimittua
Alustavassa karttapohjassa kunta on 
jaettu viiteen alueeseen. Arola, Hyökän-
nummi, Ohkola ja Hirvihaara muodosti-

asukasiLLassa oLi aiheena 
Lähidemokratia

vat yhden alueen.  Tämä herätti kovasti 
keskustelua.  Asemakaava-alueen asiat 
kun on hyvin erilaisia kuin kylien. Toi-
saalta Hirvihaara suuntautuu kirkonky-
lään ja eteläiset kylät Tuusulaan ja Jär-
venpäähän.

Mutta lähidemokratia hankkeisiin on 
luvassa rahaakin, paljonko sitä ei vie-
lä tiedetä...mutta yhteisiä kohteita on 
hyvä nyt miettiä. Yhteisökoordinaattori 
kunnan puolesta toimisi apuna. Mitään 
raskasta hallintoa ei olisi tarpeen luoda, 
mutta jokin taho alueellisesti pitäisi kui-
tenkin olla.

Illan aikana ja sen jälkeen aihepiiri 
herätti ehkä enemmän kysymyksiä kuin 
vastauksia...mutta jostakin on aloitetta-
va ja liikkeelle on nyt lähdetty.

Koulukuljetukset ja teiden vaaral-
lisuusluokitukset
Koulutoimistosta Jarkko Virolainen esit-
teli teiden vaarallisuusluokituksia ja ker-
toi tulevasta koulukuljetusten kilpailu-
tuksesta. Keskustelussa esitettiin huolia 
mm. Keravanjärventien luokituksesta, 
Linjatiestä, Halkiantiestä ja Tasalanties-
tä. Ohkolantien suojatiemerkinnöistä 
puhuttiin myös sekä ajonopeuksista ja 
huonosta näkyvyydestä esim. risteys-
alueilla. Yksityistiet eivät kuulu vaaral-
lisuusluokituksen piiriin. 

Karttapalveluun palautetta, jos jo-
kin on vialla Mihin kuntalainen voi olla 
yhteydessä, jos esim. lamppu on pime-
änä. Tähän vastattiin kertomalla kunnan 
karttapalvelusta, jonka kautta voi antaa 
palautetta. https://mantsala.karttatiimi.fi

iLLan aikana käytyä  
muuta keskuteLua

-Tasalantiellä on erityisesti kesällä huo-

no näkyvyys puskien vuoksi.
- Katualueen reunojen puita ja pensaita 

on aluekohtaisesti poistettu ja työtä tullaan 
jatkamaan. Tätä työtä täytyy jatkossa te-
hostaa.

-Ohkolan kevyenliikenteenväylän tilan-
ne?

- Kyse ilmeisesti suojateistä? näistä ol-
laan ELY:n kanssa keskusteltu ja asiaa on 
viety eteenpäin. Asiasta ei olla tehty vielä 
mitään päätöstä ELY:n puolella. Ohkolantie 
on ELY:n hallinnoimaa aluetta.

-Bussikatokset Ohkolantielle voisi olla 
kehitettävien asioiden listalla.

- Ohkolantien bussikatokset, rakentami-
nen ja kunnossapito kuuluu ELY:lle. Ohko-
lan sairaalankohdille on kuulemma tulossa 
uusi katos tämän vuoden puolella vielä.

-Ohkolantiellä ja ylipäätään Etelä-Mänt-
sälässä valaistus ei toimi, aikaisin syksyllä 
on lamppuja pimeänä ja ne korjataan vas-
ta keväällä.

- Katuvaloista voi olla yhteydessä joko: 
jyrki.maklin@mantsala.fi tai palvelupiste@
mantsala.fi. 

Teknisellä puolella on vielä kotisivuilla 
karttapalaute järjestelmä johon myös nä-
mä ilmoitukset voi jättää. Kuntatekniikan 
asiakaspalaute järjestelmää ollaan päivit-
tämässä jollain aika välillä. Katuvalojen 
huolto kierrokset tehdään joka vuosi syk-
syn aikana.

- Ajonopeudet ovat kovat mm. Ohkolan-
tiellä. 

- Ohkolan kylän kohdalla nopeudet ovat 
50km/h ja Hyökännummen kohdalla 40 
km/h. Näistä nopeus rajoituksista vastaa 
ELY. Olemme välittäneet näitä nopeusrajoi-
tusten muutos pyyntöjä ELY:lle ja heiltä tu-
lee aika ajoin vastine… 

- Nopeusvalvonta kuuluu sitten poliisille

Jutun kokosi kunnasta saatujen 
muistioiden pohjalta Eija Hynninen
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Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin lapsille ja 
nuorille suunnattu valtakunnallinen metsästyskoiratapah-
tuma. Tapahtumaa vietettiin ympäri Suomea ja Ohkolassa 
paikkana oli Nuorisoseuratalo, jossa tapahtuman järjestäjänä 
toimi Uudenmaan kennelpiiri Ohkolan metsästysseuran vas-
tatessa käytännön järjestelyistä yhdessä eräkerhon kanssa. 

Nuorisoseuratalo tarjosi hyvät puitteet tapahtumalle ja sa-
liin järjestetyssä katsomossa pääsi seuraamaan reaaliaikai-
sesti koirapaikannuslaitteita hyväksi käyttäen eri metsästys-
koirien työskentelyä maastossa. Aitoon tunnelmaan päästiin, 
kun ”soitettiin” koiralle ja saatiin haukku kuulumaan samalla, 

metsästyskoira-viikonLoPPu 
Teksti ja kuva Hannu ja Päivi Ojala

kun karttapohjalla seurattiin miten ajo eteni. Tapahtumien 
kulkua selosti koirien työskentelyn hyvin tunteva Tapio Ran-
tanen. Live-seurannan lisäksi tapahtuman aikana pääsi rap-
suttelemaan erirotuisia metsästyskoiria ja lisäksi oli mahdol-
lisuus seurata saksanseisojien tottelevaisuus-, nouto- ja jäl-
kityönäytöksiä sekä nuorten luolakoirien tutustumista maa-
pesään.

Tapahtuma houkutteli paikalle lähes 150 henkeä ja kaikille 
halukkaille oli tarjolla hirvikeittoa kahvin, teen ja mehun li-
säksi. Eräkerho piti huolen siitä, että nuotiolla riitti sopivasti 
tulta makkaranpaistoon.

Ohkolan Nuorisoseura järjestää nuorisoseurantalolla järjestyk-
senvalvojan peruskurssin alkavana talvena. Kurssi sisältää 32 
tuntia teoriaa sekä 8 tuntia käytännön harjoituksia. Teoria-
osuus sisältää 4 tuntia hätäensiapua ja 4 tuntia palo- ja pelas-
tustoimien harjoittelua. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voi-
vat hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi. Kurs-
sin vetäjänä toimii Sami Poikulainen Suomen turva- ja hoiva-
palvelut Oy:stä. Kylän seurojen jäsenille kurssi on maksuton, 
muille kurssin hinta on 200e. Nykymuotoinen järjestyksenval-
vojan peruskurssi vaatii osallistumista viitenä päivänä, joten 
ainoa varteenotettava keino taata riittävä järjestyksenvalvoji-

järjestyksenvaLvojakurssi  
ohkoLan nuorisoseurantaLoLLa

en määrä seuran tapahtumissa, ennen kaikkea kesäteatterin 
näytöksissä on tuoda kurssi omalle kylälle. ”Järkkärikortti” on 
voimassa viisi vuotta, joten pitkäaikaista iloa on kurssin käy-
ville tarjolla. Kurssille mahtuu kaksikymmentä henkilöä, joista 
ensisijaisesti kymmenen on kiintiöity Ohkolalaisten yhdistysten 
jäsenille.

Kurssipäivät la 26.1, su 27.1, la 2.2., su 3.2 ja la 9.2.2019.

Ilmoittautumiset sähköpostilla ohkolanns@outlook.com, tie-
dustelut myös puhelimitse 040 842 32 72 / Aatu Johansson.

Helsinkiläinen yrittäjä Tino Haapoja suunnittelee ainakin kah-
den tuulivoimalan rakentamista omistamalleen maalle Ohko-
laan. Alue sijaitsee noin kilometrin Hanko-Hyvinkäätien (val-
tatie 25) eteläpuolella lähellä Hyvinkään rajaa. Eli Keragrilliltä 
Hyvinkään suuntaan ja sitten vasemmalle kääntyy Välimaan-

Mäntsälän UUtiset lehdestä lUettUa 7.11.2018 
tuuLivoimaLa suunnitteiLLa ohkoLaan

tie. Sitä tietä noin kilometri etelään.
Alue on noin 20 hehtaarin kokoinen, josta puusto on ha-

kattu.
Lupien haku hankkeelle käynnistyy lähiaikoina, joten seu-

rataan asiaa.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho To 13.12. 2018 klo 18 
- 21, aiheena lasihimmelit

Perinteinen puurojuhla su 16.12. 
klo 16 seuratalolla. Tervetuloa puurol-
le ja virittäytymään joulutunnelmaan! t. 
Puuromestarit Anni ja Joonas 

Järjestyksenvalvojakurssi  Kurs-
sipäivät la 26.1, su 27.1, la 2.2, su 3.2 
ja la 9.2.2019.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivä  Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 19.12, 16.1 ja 
20.2 klo 12

Kauneimmat joululaulut ja ky-
län yhteismyyjäiset la 8.12. Jou-
lulaulut klo 15.00, säestäjänä kant-

tori Johanna Linna. Yhteismyyjäi-
set klo 16.00. Pöytävuokra 5 e, 
varaukset puh. 040 766 4539. 

ohkoLan oka
Sählyt Ohkolan koululla:

Eskari-ikäisten ja ykkösluokkalaisten 
sähly on ke 18-19.

2-4. luokkalaisten sähly ti 17-18
5-8. luokkalaisten sähly ke 19-20
Hyökännummen uudella koululla:
Miesten sähly ti 20-21.
Vielä viikolla 50 pelataan, sitten alkaa 

joulutauko.
Lisätietoja: Miro Ruotsalainen p.040-

8486803

sirkus sirius
-Sirkus Siriuksen syyskausi huipentuu 
pikkujouluihin, jotka vietetään Seuro-

jentalolla 3.12. ja 5.12. 
-Syyskaudella tehtiin retki katsomaan 

Sirkus Finlandian esitystä ja vielä kau-
den lopuksi mennään katsomaan Hur-
jaruuthin Talvisirkusta. Rakkaus-esitys 
onkin kovasti kehuttu ja siihen on hy-
vä päättää syyskausi. Kevätkausi aloi-
tetaan viikolla 2. 

-Joihinkin ryhmiin mahtuu mukaan. 
Jos haluat sirkustelemaan kevätkaudel-
la, laita sähköpostia sirius@sirkussirius.
fi.

-Kevätkaudella alkaa oma erityislas-
ten tunti n. 3-12 vuotiaille, yhdessä ai-
kuisen kanssa keskiviikkoisin Hyökän-
nummen koululla 17.30-18.30. Ryhmää 
ohjaa fysioterapeutti, NDT Mira Qvick. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: mira.
qvick@gmail.com p. 050-5622801

 
 Kaikille avoin  

Kyläkokous 
Ohkolan Seuratalolla
su 20.1.2019 klo 18

Ohkolan Vuodenteko 2018  
palkinnon jakaminen

Kyläkyselyn tulosten julkistaminen 
ja jatkokehittely Kyläsuunnitelmaan 

Muut ajankohtaiset asiat

Kahvitarjoilu

Tervetuloa, Kylätoimikunta

Ohkolan Maamiesseuran 
Syyskokous 

ti 4.12.2018 klo 18.30 
Pelkkatuvalla, Eerola-Kortistotie 161

Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
ProAgrian asiantuntija Auli Teppinen 
kertoo Neuvo 2020 neuvontajärjes- 
telmän mahdollisuuksista maatiloille.

Joulukahvit

Johtokunta
 

Perinteinen  
Tallinjoulu-konsertti

su 16.12 klo 18.30 
Joulumusiikkia ja vähän muutakin 

neljällä klarinetilla 
Osoitteessa Aittomäentie 29

Glögitarjoilu

Lämpimästi tervetuloa,  
Klarinettikvartetti Sointu

Ohkolan Teatteri esittää kesällä Arto Paa-
silinnan näytelmän ONNELLINEN MIES, 
jonka tulee ohjaamaan Pekka Laiho.

Pekan terveiset:
Tervehdys Ohkolan teatterin väki. Olin 
katsomassa viime kesänä teidän esityk-
senne ” Liian paksu perhoseksi” ja se 
teki minuun kerrassaan mahtavan vai-
kutuksen! Hehkuttelin kokemaani face-
bookissa ja sitten Tanja ja Aatu heittivät 
ilmaan kysymyksen kiinnostaisiko minua 
tulla ohjaamaan ensi kesäksi Öljymäelle. 
Pohdittiin näytelmiä, minä ehdotin mm. 
Prinsessaa. Ja sitten... pamahti Paasi-
linnan teksti Onnellinen mies ilmoille!  
Pidettiin palaveri ja minä suostuin intoa 
uhkuen tehtävään! Kirjoitan juuri sovi-
tusta aikaisempaan dramatisointiin.

Itsestäni muutamin sanoin... Teatte-
riura näyttelijä/ohjaajana MTV-teatte-
ri 1965-67, Tampereen Teatteri 1967-
71, Helsingin Kaupungin Teatteri 1971 
-2008. Viimeisen kymmenen vuotta olen 
kirjoittanut, ohjannut ja näytellyt - mo-
nologeja lähinnä. On hienoa päästä alaa 
rakkaudella harrastavien näyttelijöiden 
kanssa tositoimiin!

Ensi-ilta 12.7 klo 19.00. Esitykset 
jatkuvat Elokuun puoleenväliin.

ÖLjymäen  
kesänäyteLmä 2019

Harjoitusaikataulu: 9.12 klo 14.00 
improilua ja näyttelijöiden katsaus. Roo-
leja näytelmässä ainakin usealle miehel-
le ja muutamalle naiselle. Lisäksi joita-
kin miesten rooleja sovitetaan naisille. 
Myös nuoria ja lapsia toivomme mukaan 
ainakin joukkokohtauksiin. Kaipaisimme 
erityisesti hanurin soittajaa, joka kulkisi 
mukana koko näytelmän ajan.
– Tammikuussa roolitus ja tekstin läpilu-

ku.
– Maaliskuun lopusta huhtikuun ajan 

harjoituksia 2/viikko.
– Toukokuussa harjoituksia n. 2-4 kertaa 

viikossa.
– Kesäkuu näyttelijöillä vapaata. Katso-

mo, lavasteet, puvustus ym. valmiiksi.
– Heinäkuun alusta harjoitukset ja läpi-

menoja lähes joka päivä.

Lisäksi tarvitsemme puvustus- ja la-
vastustiimiin ihmisiä ja talkoolaisia kah-
vioon ja järjestysmiehiä. Kaikenlaisille ja 
kaiken ikäisille löytyy siis kivaa tekemis-
tä kesäksi 2019

Ilmoittautumiset ja tiedustelut teat-
teripäivään 9.12 johanssonaatu@gmail.
com, tanjalundsten@gmail.com, p. 040 
7077329

Ohkolan ja Hyökännummen kotisivut  
www.ohkola.fi
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Ohkolan Kyläyhdistys käynnisti toimialu-
eellaan kyläsuunnitelman laadinnan ky-
läseurojen yhteiskokouksella 14.10.2018 
Palotallilla. Paikalla on 13 henkilöä kah-
deksasta eri kyläseurasta.

Edellinen kyläsuunnitelma on vuo-
delta 1999 (luettavissa www.ohko-
la.fi sivuilla) ja se on tarpeen päivittää. 
Kyläsuunnitelmalla pyritään suunnitel-
malliseen tulevaisuuden kehittämiseen. 
Suunnitelman on tarkoitus olla myös 
tahtotila yleiskaavoitukseen, jota kun-
nan taholta parasta aikaa tehdään. Li-

kyLäsuunniteLma
säksi hankerahoitusten (esim. Silmu ry) 
anomisessa on hyvä asia (tulevaisuudes-
sa on oltava), jos kylän suunnitelmat on 
koottu yhteen. Uutena asiana kunnan lä-
hidemokratiahanke tuottaa meille asioi-
ta paremmin, jos kyläläisten toiveet on 
kirjattu ylös.

Kyläseurojen tapaamisessa keskus-
teltiin vilkkaasti ja ideoitiin asioita. Jat-
kotoimena päätimme laatia Kyläkyselyn 
jaettavaksi tämän kylälehden välissä. 
Toivottavasti saamme paljon vastauksia 
eri ikäisiltä kyläläisiltä Ohkolan koulun 

käänteellä olevaan palautus postilaatik-
koon vuoden loppuun mennessä. Kyse-
lyyn voi vastata myös osoitteessa www.
ohkola.fi.

Kyselyn tulokset julkaistaan kyläko-
kouksessa su 20.1.2019 klo 18-20. Ky-
läkokouksessa kyläsuunnitelman ideoin-
ti jatkuu ja valmista pyrimme saamaan 
kevääseen mennessä.

Kyläkokouksessa suoritetaan arvon-
ta Kyläkyselyyn vastanneiden kesken ja 
palkitaan Vuoden Teko 2018.

Hirvihaaraan, Valtatie 25 varteen, lähel-
le Ohkolan rajaa ollaan suunnittelemas-
sa yleisilmailun lentokenttää. Asiasta tar-
kemmin tämän lehden sivulla 8.

Hanketta varten on käynnistetty ym-
päristönvaikutusten arviomenettely 
eli YVA. Arviointi ei ole päätöksentekoa 
vaan siinä tuotetaan tietoa suunnittelua 

Lentokenttähankkeen yvasta
ja päätöksentekoa varten. Ely- keskus 
pyytää lausuntoja ja mielipiteitä 26.11 
mennessä osoitteeseen kirjaamo.uusi-
maa@ely-keskus.fi. Kirjelmiä / huolia / 
hyviä puolia voi lähettää sekä yksityiset 
henkilöt, että yhteisöt.

YVAssa arvioidaan hankkeen vaiku-
tusta ihmisiin (terveys, elinolot, viihty-

vyys), luontoon (maa, maaperä, vesi, ilma, 
kasvillisuus, eliöt, luonnon monimuotoi-
suus), maisemaan (aineellinen omaisuus, 
maisema, kulttuuriperintö, yhdyskuntara-
kenne) sekä luonnonvarojen hyödyntämi-
seen sekä em tekijöiden keskinäisiin vuo-
rovaikutuksiin.

Teksti ja kuva Heli kamila

LaPsen oikeuksien konsertti

Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi järjestettiin seuratalolla lasten konsertti 18.11. Nuorisoseuran järjestämällä konser-
tilla haluttiin tuoda esille lasten oikeus lasten musiikkiin. Sirkuspelleorkesteri Törähdys viihdytti lapsia ja aikuisia tutuil-
la lastenlauluilla. Paikalle oli kokoontunut 120 kuulijaa. Ennen konserttia pikkuväki sai riemuita temppuradasta, kasvo-
maalauksista ja muusta ohjelmasta sekä maistella kahvion herkkuja.
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Kesäkuussa 2.-8.6.2019 Ohkolan Nuorisoseura järjestää vael-
lusmatkan Kolille. 

Suurin osa matkalaisista vaeltanee Herajärven kierroksen 61 
km, 4 päivää vaellusta ja 3 yöpymistä maastossa. Mahdollisuus 
on tehdä päivävaelluksia mökissä yöpyen tai pinkoa 80 km 
samassa ajassa. Lopuksi teemme yhteisen tutustumiskäynnin 
johonkin ennalta sovittuun kohteeseen ja valinnanvaraa näh-
tävyyksistä Kolilla löytyy. Toiveissa on myös pulahtaa kylpyläs-
sä. Matkan lopullinen sisältö muotoutuu lähtijöiden toiveiden 
mukaisesti. 

koLia kohti kesäkuussa 2019!
Porukassa pärjää hyvin ensikertalaisetkin! Seuraava tapaa-

minen on sunnuntaina 13.1.2019 klo 18 nuorisoseurantalolla, 
Ohkolantie 555. 

Ennakkoilmoittautumiset: Helena Partanen 0500 460 779
Matkanjohtaja ja lisätietoa: Essi Malmberg 044 509 4485
www.luontoon.fi/koli

Hyökännummen asukasyhdistys ry on valinnut vuoden 2018 hyö-
kännummelaiseksi Helena Riiholan.

Helena on monelle tuttu henkilö alueella. Helena on asunut 
Väiskinkujalla 70-luvulta alkaen. Helena toimi pitkän aikaa kun-
nallisena perhepäivähoitajana ja hoiti uransa aikana kunnioitetta-
van määrän pieniä hyökännummelaisia. Helena on vapaa-ajallaan 
osallistunut monenlaiseen toimintaan esim. laulanut Kellokosken 
kappelikuorossa, toiminut pyhäkoulun opettajana ja ollut valvo-
massa asukasyhdistyksen nuorteniltoja. Lisäksi Helena on tehnyt 
valtavasti töitä ikäihmisten hyväksi. Helena tunnetaan iloisena ja 
aina avuliaana henkilönä, jolle Vuoden hyökännummelainen -titteli 
sopii paremmin kuin hyvin! Asukasyhdistys on palkinnut Helenan 
Kotileipomo Liljan lahjakortilla. Onnea Helena!

Loistavat perustelut Vuoden hyökännummelaisen valin-
taan antoi Helenan  naapuri Lena Gauffin. Kiitos myös Lenalle!  
Mikäli sinun naapurisi ansaitsisi vuoden hyökännummelainen -tit-
telin, niin ehdotuksia otetaan vastaan taas ensi vuonna. 

Miia Linna 
Hyökännummen asukasyhdistys ry

vuoden hyÖkännummeLainen

Aamulla hämärissä torstaina 24.10. Ohkolan koulun op-
pilaskunta jakoi herkkuja niille, kenellä oli kypärä pyöräil-
lessä.

Ensimmäisinä oppilaskunnan edustajina lakuja jakoivat 
Mia ja Hilla kolmoselta ja Anna T. neloselta. Sitten olivat 
vuorossa Roope neloselta ja Sisu kutoselta.

Kampanja oli järjestetty siksi, että oppilaat käyttäisivät 
enemmän kypärää. Kamppanjaa on järjestetty myös parina 
aikaisempana vuonna. Oppilaat eivät tietäneet kampanjas-
ta etukäteen. Oppilaskunnan hallitus järjesti kampanjan.

Haastattelimme kolmosen Ahtia, joka sai lakun. Ahti sa-
noi, että äiti pakottaa pitämään kypärää. Mutta Ahti tiesi, 
että kypärää pitää käyttää, jotta päähän ei sattuisi, jos 
kaatuu.

Haastattelimme myös  kutosen Helmiä, jolla ei ollut ky-
pärää.

Kannattaa käyttää heiastimiakin. Ehkäpä oppilaskunnan 
hallitus tarkkailee jonakin aamuna heijastinten käyttöäkin.

kirjoittajina 
Anna Tiensuu ja Roope Malmberg

ohkoLan kouLun  
oPPiLaskunnan kyPäräväijy
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Jo kevättalvella alettiin ihmetellä, kun Valtatie 25:n vieressä Hir-
vihaaran suunnalla kaadettiin metsää, maata muotoiltiin järeillä 
koneilla, levitettiin geotekstiilejä ja ajettiin betonimurskaa. Gles 
Oy:n yrittäjä Janne Kuulasvuon vastaus oli, että tässä tehdään 
peltoa venäjänpajulle. Sitten alettiin puhua helikopterikentästä 
ja seuraavaksi jo lentokentästä.

toistaiseksi tehty iLman LuPia

Lopulta lokakuun toiseksi viimeisenä päivänä kerrottiin kaikelle 
kansalle, että alueelle on suunnitteilla suuren luokan keskus, 
johon on parhaassa tapauksessa tulossa esimerkiksi huoltoase-
ma, kahvila, lentokenttä useine halleineen ja kiihdytysautorata. 
Nyt hanke alkoi jo olla sen kokoinen, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä, YVA, tarvittiin.

Hirvihaaran kartanolle oli kokoontunut yli 60 ihmistä kuule-
maan Mäntsälä Aero -hankkeesta. Puhetta johti ELY-keskuksesta 
ylitarkastaja Tuomas Autere. Hän kertoi, että nyt meneillään ole-
van YVA-prosessin aikana mitään lupia ei voida myöntää. Pro-
sessi kestää ainakin puoli vuotta.

Aluetta on raivattu ilmoitusmenettelyllä pelloksi. Mitään lupia 
ei ole toistaiseksi myönnetty. Viime vuonna alueelle haettiin ra-
kennuslupaa kunnalta varastorakennukselle, mutta sitä ei saatu. 

Laajat suunniteLmat

Alueen suunnitelmat ja YVA-asiakirjat on tehnyt Sitowise Oy. 
Johtava konsultti Timo Huhtinen esitteli perusteelliset suunni-
telmat, joissa on 4+1 vaihtoehtoa. Kaikki löytyvät selostettuina 
netistä.

Ykkösvaihtoehto on kaikkein laajin sisältäen muun muassa 
1,2 kilometrin kiitoradan ja kiihdytysautoradan, jossa voitaisiin 
ajaa kansainvälisiä kilpailuja 160 desibelin ääntä aiheuttavilla 
ajoneuvoilla, jopa öisin. Alueella voitaisiin järjestää myös muita 
tapahtumia, kuten konsertteja, jotka voisivat jatkua aamuyö-
hön asti.

Vaihtoehdot 2 ja 3 kolme eivät sisällä niin paljon oheistoi-
mintoja kuin ykkösessä. Nelosvaihtoehdossa kiitorata olisi lyhyt. 
Niin sanottu nollavaihtoehto on, että alueelle ajettaisiin savea, 
ja siitä tulisi pelto.

Suunnitelmassa on, että alueen rakentaminen kestäisi 4–12 
vuotta. Sinne ajettaisiin yli miljoonaa kuutiometriä betoni- ja 
tiilimurskaa, käytettyä hiekoitussepeliä ja teollisuuden kuonia. 
Maan pintaa nostettaisiin 15 metriä kentän toisesta päästä.

Lento-operaatioita, eli nousuja ja laskuja olisi maksimissaan 
60 000 vuodessa. Lentokorkeus on korkeintaan 400 metriä, kos-
ka ollaan Helsinki-Vantaan kentän vaikutuspiirissä.

Lähimmät rakennukset ovat noin 500 metrin päässä suun-
nitellusta kentästä. Vt 25:n toiselle puolella on Mustametsän 
Natura-alue. Alueen hulevedet johdettaisiin Mustijokeen tai vie-
märiin.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa otetaan mahdolli-
simman hyvin huomioon kaikki vaikuttavat seikat, esimerkiksi 
melu, vesien liikkeet, luontovaikutukset, vaikutuksen liikentee-
seen ja ihmisten elämään. 

YVA:sta on nyt mahdollisuus lausua mielipiteensä 26. mar-
raskuuta asti. YVA-selostus valmistuu keväällä, ja silloin järjes-
tetään toinen yleisötilaisuus.

suuret suunniteLmat  
hirvihaaran kentäLLe

Teksti Elina Vuori, kuva Olli Elo

kunnassa ja maakunnassakin ihmeteLLään

Juuri lausunnolla oleva Uudenmaan maakuntakaavassa tätä 
hanketta ei ole. Paikalla on vain viheryhteystarve Mustametsän 
ja tien pohjoispuolella olevan laajan metsäalueen välillä. Nyt yh-
teys on siis jo poikki, koska alue on raivattu.

Johtaja Merja Vikman-Kanerva Uudenmaan liitosta kertoi ti-
laisuudessa, että hekin ovat ymmällään tästä hankkeesta, sil-
lä tämän kokoluokan projektit pitäisi saada maakuntakaavaan. 
Häntä arvelutti erityisesti Mustametsän läheisyys ja Vt 25:n tie-
järjestelyjen tarve.

Mäntsälän kunnasta asiasta kertoi kaavoitusjohtaja Lauri Po-
uru. Hän sanoi, että yleiskaava koko kuntaan on tarkoitus saada 
valmiiksi 2021. Alueelle on haettu lupaa kallion murskaamiseen, 
mutta sitä ei ole vielä myönnetty. 

PuoLesta ja vastaan

Keskustelu esittelyjen jälkeen oli melko railakasta puolesta ja 
vastaan. Hirvihaaralaiset eivät tahtoneet uskoa tähänkään suun-
nitelmaan, sillä tähän asti kaikki kerrottu on aina muuttunut 
seuraavassa hetkessä toiseksi. Luontoarvoista kannettiin huol-
ta, esimerkiksi EU:n direktiivilajia kirjoverkkoperhosta on nähty 
alueella. Myös kotka on ilmeisesti pesinyt lähellä.

Lentoharrastus- ja kiihdytysajoaktiivit olivat hyvillään, että 
tästä saataisiin hyvä alue lähelle pääkaupunkiseutua, johon olisi 
helppo tulla. Arvatenkin maanrakentajat ovat myös tyytyväisiä, 
jos saavat osoitteen esimerkiksi betonimurskalle.

Nyt on aika ottaa kantaa suunnitelmiin niin yksityisinä ihmisi-
nä kuin erilaisten yhteisöjenkin. Takaraja on siis 26. marraskuuta 
alla olevassa osoitteessa Uudenmaan ELY-keskukseen. Vapaa-
muotoinen kirje tai sähköposti riittää.

Lisätietoja 
www. mantsala-aero.fi. 
> Kentän omat sivut
www.ymparisto.fi/GlesMantsalaAeroYVA   > Uudenmaan ELY-
keskuksen ympäristövaikutusten arviointitiedot hankkeesta
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Elokuussa alkaneen jahtikauden myötä 
on saatu täydentäviä havaintoja riista-
kannasta ja lisääntymiskauden onnis-
tumisesta. Kesä oli muutamaa aiempaa 
suotuisampi lintujen pesinnälle ja poiku-
eet näyttivät onnistuneen hyvin. Näkö-
havainnoista päätellen myös metsäka-
nalintujen kannat ovat vahvistumassa. 
Metsästysseura jatkaa edelleen metson 
rauhoitusta ja teeren metsästyksessä 
noudatetaan pidättyvää linjaa, jotta tee-
rikanta vahvistuisi. 

Hirvieläinpuolella on valkohäntä-
peurakanta osoittautunut hyvin vahvak-
si. Huolimatta viime vuoden varsin voi-

 ohkoLan riistamaiLta
Tero Rantanen, puheenjohtaja Ohkolan Metsästysseura ry

makkaasta pyynnistä on kanta jatkanut 
vahvistumistaan. Osin tähän vaikuttaa 
se, että kannat ovat vahvat myös naa-
purikylien alueilla. Toki alueittaisia eroja 
on. Kannan kasvun hillitsemiseksi met-
sästysseura nosti kaatotavoitteitaan ja 
jahti on edennyt hyvin. Peurajahtia on 
mahdollista jatkaa helmikuun puoliväliin 
saakka mutta näyttäisi siltä, että kaato-
tavoitteet saavutetaan ennen sitä.

Hirviä on selvästi vähemmän kuin 
peuroja. Lokakuun muutaman viikonlo-
pun aikana kaatotavoitteesta saavutet-
tiin puolet. Jahtia on mahdollista jatka 
joulukuun loppuun saakka. Riippuen 

siitä, millaiseksi hirvikanta tässä jahdin 
aikana vielä havaitaan, kaatotavoitetta 
saatetaan rukata alaspäin.

Myös metsäkauriskanta on vahvistu-
nut. Kauriin metsästyksessä noudate-
taan yleisperiaatetta, että vain kannan 
vuotuista tuottoa verotetaan. Metsäs-
tysseura on rauhoittanut kauriin Hyökä-
nummen ja kylän peltoaukeilla.     

Syksyn myötä ollaan riistanhoidossa 
siirtymässä yhä enemmän riistanruokin-
nan aikaan.  Vielä päästään kuitenkin 
tekemään havaintoja siitä, miten riista 
hyödyntää kesällä viljeltyjä useita riista-
peltoja ympäri kylä aluetta.   

Tänä metsien vuonna Mäntsälän Luon-
nonsuojeluyhdistys on tehnyt ennätys-
määrän opastettuja metsäretkiä, ja vie-
nyt kymmeniä ihmisiä Mäntsälän hie-
noimmille Natura-luontoalueille. Yhdis-
tys toimii erityisesti Ohkolan alueella 
vilkkaasti, ja mukaan mahtuu lisääkin 
luontoystäviä!

Metsäretket aloitettiin jo huhtikuun 
alussa, ja ennen kesää tuli käytyä Mus-
tametsässä, Peltolassa, Metsikössä, Kai-
rassuolla ja Haukkakalliolla. 

Kesää vietettiin talkoiden merkeissä. 
Lähes joka maanantai pidettiin kitkentä-

LuonnonsuojeLuLiitto vie metsään
Teksti ja kuva Elina Vuori

talkoita NCC:n Kielo-alueella. Alue sijait-
see siis Ohkolan soranottoalueen laidal-
la, ja siellä ylläpidetään luonnon moni-
muotoisuutta keto- ja niittykasvein, ruo-
kinta-automaatein ja paahdealuein. Kiin-
nostava alue, jossa näkee, kuinka luonto 
ottaa tilansa.

Myös Sandbergin pellolla talkoiltiin 
useasti, niin kuin jo lähes 30 vuoden 
ajan. Kai olet käynyt täällä, yhdellä Ete-
lä-Suomen hienoimmalla perhosniityllä 
– Ohkolassa? Kesällä tehtiin myös luon-
nonkukkapäivän retki Sandbergille ja 
metsäretki Ohkolanjokilaaksoon.

Kairassuon retkellä löydettiin muun muassa liito-oravan papanoita.

Syksyllä metsäretket jatkuivat, kuusi 
retkeä lisää, muun muassa Kivilammin-
suolle ja Metsäkulmalle. Ja näiltä retkiltä 
oli myös kotiin viemisiä: sieniä ja karpa-
loita!

Kannattaa siis liittyä jäseneksi Luon-
nonsuojeluliittoon. Toimintaa voit tukea 
myös ostamalla yhdistyksen tekemiä lin-
nunpönttöjä ja hyönteishotelleja Kotipii-
ristä Saarelta. Seuraa MLSY:n kotisivuja 
ja Facebookia, niin pysyt ajan tasalla toi-
minnasta!
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Saviahon päiväkodin vanhemmat ”järjestäytyivät” ja perus-
tivat vanhempaintoimikunnan tukemaan päiväkodin toimin-
taa. Ajatus lähti siitä, kun päiväkodeissa ei enää järjestetä 
valokuvausta. Vanhempaintoimikunta on nyt järjestämässä 
sitä 27.-28.11. Myös muuta on tarkoitus tehdä sen puitteis-

sa minkälaista tarvetta vtk tuelle olisi. Toivotamme kaikki 
kiinnostuneet vanhemmat lämpimästi mukaan toimintaan! 
Tällä hetkellä edustus puuttuu kokonaan Veli Nallet ryhmäs-
tä. Www.facebook.com/saviaho  

saviahoon vanhemPaintoimikunta

disko hyÖkännummen kouLuLLa

Hyökännummen koululla discoiltiin koulun vanhempaintoimikunnan järjestämänä pe 2.11. Discossa oli makoisa puffa, 
tatskastudio ja musasta vastasi tuttu DJ Jeppe.”Disco oli menestys ja sai paljon kiitosta. Kuva Arja Marttila

LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Olen juuri lukenut Ilkka Taipaleen kirjan 
”Mielisairaalassa” - mielenkiintoisen, sa-
noisin.  Taipale kirjoittaa alussa. ”Ereh-
dytte jos pidätte tätä teosta tavanomai-
sena muistelmakirjana.” Sitä se ei todel-
lakaan ole.”Tämä on sosiaalipoliittinen 
ja – lääketieteellinen ohjelmanjulistus 
ja toimintaohje”. Hän kirjoittaa kirjassa 
asioista ja tapahtumista opiskeluvuosista 
aina eläkkeelle jäämiseensä asti. Taipa-
le oli Kellokosken sairaalan ylilääkärinä 
11 vuotta. Siinä jaksossa hän mainitsee 
nimeltä paljon tuttuja. Kirja on siis osa 
paikallista historiaa.

Hänen kerrotaan sanoneen: Olen viet-
tänyt 14 vuotta elämästäni mielisairaa-
lassa ja 11 vuotta eduskunnassa - siinä 
ei ole paljoakaan eroa.

mieLisairaaLassa

Niinpä! Suosittelen tätä lukukokemus-
ta muillekin ilomielin.

Sinikka Sillanpää

Kirjan kirjoittaja Ilkka Taipale on psykiat-
ri ja sosiaalilääketieteen dosentti. Hän on 
työskennellyt Hesperian ja Nikkilän mie-
lisairaaloissa ja ollut Sosiaalisairaalan ja 
Kellokosken sairaalan ylilääkäri. Taipale on 
ollut myös mielisairaiden oman järjestön 
Mielenterveyden keskusliiton ja Pohjois-
maisen potilasjärjestön puheenjohtaja. 

Taipaleen toiminta-aikana Kellokosken 
sairaalasta tuli Itämeren alueen tunne-
tuin mielisairaala ja Kellokosken kylästä 
maamme kuuluisimpia kyliä. Maailman 
terveysjärjestön aluejohtaja Marc Danzon 
luonnehti Ilkkaa sanoen, että hänessä yh-
distyvät aina ilo ja vakavuus. Niinpä täs-
sä kirjassa on hulvattomia sattumuksia ja 
vauhdikasta menoa pitkäjänteisen ja sin-
nikkään poliittisen toiminnan rinnalla. 
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martan vinkit

aja PÖPÖt Pesistään

Kodin likaisimmat paikat liittyvät useimmiten puh-
distamiseen.

1. Eniten pöpöjä koko huushollissa kerää keittiö-
rätti. Bakteerit pitävät sitkeästi majaa kosteana  lo-
juvassa liinassa. Siksi rättiressu on hyvä pestä as-
tianpesukoneessa tai 60-asteisen pyykin joukossa, 
jotta se kestää raikkaana pidempään. Huuhtele rätti 
käytettyäsi ensin kuumalla, sitten viileällä vedellä 
ja anna sen kuivahtaa välillä. Tiskiharjan voi myös 
pestä astianpesukoneessa.

2. Tiskialtaan bakteerikasvusto on helposti run-
saampi kuin Tampereen väkiluku. Kaikki on kun-
nossa niin kauan kuin säilytät tiskipöydällä vain tis-
kausta odottavia astioita. Älä kuitenkaan jätä sii-
hen juustohöylää, jota aiot käyttää kohta uudelleen. 
Puhdista varsinkin ruuantähteet heti sotkun synnyt-
tyä hankaamalla allas karhealla sienellä ja pesuai-
neella.

3. Bakteerit innostuvat perustamaan perheen, jos 
käsipyyhe roikkuu kosteana parikymmentä minuut-
tiakin. Pidä siis huoli, että pyyhe kuivuu nopeas-
ti ilmavassa ripustuspaikassa. Ummehtunut tuoksu 
poistuu pyyhkeestä lisäämällä huuhteluveteen etik-
kaa. Jos kikka ei tehoa, on uusien pyyhkeiden aika.

PS. Kodin pahimpien pöpöpesäkkeiden listalle nou-
sevat myös hammasharjat, kännykät, kaukosääti-
met, käsilaukut ja nukkamatot. Eikä unohdeta jää-
kaappia: kuinka monissa käsissä ruokatavarapak-
kaus onkaan ollut ennen päätymistään jääkaapin 
hyllylle!

Talouden puhdistettaville kohteille on hyvä olla 
kullekin erivärinen puhdistusliinansa.

Marttojen  joululohitilauksia  ei  ehditä vastaanottaa enää myy-
jäisissä 8.12. 2018. Siispä kerromme siitä nyt. 

herkuLLista Lohta jouLuPÖytään!
Ohkolan Martat ottaa vastaa tilauksia kotimaisesta kylmä- ja 
lämminsavulohesta. Kalaa saa joko kokofileenä tai viipaloituna 
vakuumipakkauksessa  0,5-1,2 kg. Säilyvyys vakuumissa kyl-
mässä on lämminsavulohella 21 vrk, kylmäsavulohella 18 vrk. 
Kokofileen hinta on 23,90 e/kg, viipaloituna 27,90 e/kg. Tilaus 
on tehtävä 1.12.2018 mennessä ja jakelu tapahtuu Ohkolan 
seuratalon pihalla 20.12.2018, ellei toisin sovita. Valitettavasti 
emme voi järjestää kotiinkuljetusta.

Tilaukset ja tiedustelut sirkka.valkonen@hotmail.fi tai Arja 
Alanko p.044 0188688.

Kohta ne tontut jo kurkistaa! 

kermaviiLikastike kaLaLLe

Sekoita purkilliseen kermaviiliä 1 rkl makeaa sinappia, kevät- 
tai punasipulisilppua, pari ruokalusikallista sitruunanmehua, til-
liä, ripaus suolaa, viher- tai sitruunapippuria.

Jos haluat kastikkeesta ruokaisamman, murustele keitetty 
kananmuna haarukalla ja lisää kastikkeen joukkoon. Maistele 
ja lisää mausteita tarpeen mukaan.

Lehdissä näkee usein kuvia, joissa kynt-
tilät tai tuikkuasetelmat on turvallisuu-
den näkökulmasta sijoitettu aivan väärin. 
Kynttilänliekkikin on avotuli. Muista siis 
palamaton alusta, riittävä etäisyys syt-
tyvistä materiaaleista, muista kynttilöis-
tä ja tuikuista sekä sivulle että ylöspäin. 
Kynttilän kuumin osa on liekin kärjessä. 
Jos kuitenkin tuikkuasetelma on roihah-
tanut liekkimereksi, palo pitää sammut-
taa tukahduttamalla, ei missään tapa-
uksessa vedellä. Palavaa kynttilää pitää 
myös valvoa.

kynttiLänLiekkikin  
on avotuLi

Ulkoroihuja on palamassa monesti lii-
an lähellä rakennuksen seinää: turvalli-
nen etäisyys on 2 metriä, tuulisella sääl-
lä enemmän. Liiaksi roihuavan ulkotulen 
sammuttamiseen sopii vaikka kattilan-
kansi.  Onhan kotona sammutuspeite tai 
jauhesammutin näkyvällä paikalla nope-
asti saatavilla?

 
Turvallista tunnelmaa pimeisiin iltoihin!



12

       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

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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Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

puh. 040-515 5959
timo.salminen@msoynet.com

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Lokakuun 3. päivänä vuonna 1944 syntyi 
Oulun yläpuolella Kuivaniemellä Willströ-
min perheen toinen lapsi, tytär Ritva. Kai-
ken kaikkiaan perheeseen syntyi 7 lasta. 
Työn perässä perhe muutti myöhemmin 
Järvenpäähän.

Ennen Ohkolan koulun keittäjän toin-
ta Ritva ennätti työskennellä mm. Shel-
lin baarin vetäjänä, perhepäivähoitajana 
ja keittiötyössä Kellokosken sairaalassa. 
Ritva aloitti työt Ohkolan koulun keittiös-
sä syksyllä 1989, jolloin nykyinen koulun 
keittäjä – Ritvan tytär, kävi 6. luokkaa sa-
massa koulussa.

Ohkolan koulu oli vuonna 1989 
4-opettajainen opinahjo. Ritva valmis-
ti kaikki ruuat alusta alkaen ja jakoi niin 
aterimet kuin ruuatkin erillisiin astioihin, 
jotka luokkien ruokajärjestäjät noutivat 
ruokatunnin alussa luokkiin. Ruokasalia 
ei siis ollut. 1990-luvulla oppilasmäärän 
kasvaessa liki luokka/vuosi keittola varus-
teineen pysyi saman kokoisena. Vaikka 
niin ikkunat kuin seinätkin valuivat vettä 
pakkasella ruuan valmistuksesta synty-
neiden höyryjen vuoksi, ei Ritvalta huu-
mori loppunut. Hänellä oli ainutlaatuinen 
organisaatiokyky saada 7:lle luokalle op-
pilaineen kolmeen eri taloon jämptisti ja-
etut välineet ja ruuat aina ajallaan. Eikä 

in MeMORiaM
Ritva KOsKinen 3.10.1944 – 7.9.2018

teksti: Vesa Lehmonen ja Sirpa Matero 

teksti: Heli Kamila

miset nykyään keittolassa ovat kielletyt.
Ritva osallistui mielellään koulun lu-

kuisiin erikoistapahtumiin ja teemapäi-
viin. Eräs mieleenpainuvimmista oli pet-
tuleivän valmistus. pettujauhot luokan-
opettaja toi Kainuusta. Leipä maistui 
hyvin kaikille. Keväiset pesäpallo-ottelut 
vanhimpien oppilaiden ja henkilökunnan 
välillä saivat mukavan lisän Ritva-joke-
rin avauslyönnistä erikoiskapustalla, jo-
ka muuten edelleen on koulun ruokalan 
seinällä.

Uuden siiven rakennusaikana ruoka-
huolto oli järjestetty koulun liikuntasalis-
sa ja Ritvan työpiste oli nykyisessä tyt-
töjen pukuhuoneessa. Olosuhteet Ritvan 
työaikana olivat useinkin haasteelliset. 
Sosiaalitilojen puuttuessa Ritva eräänä 
vuonna keksi järjestellä pukuhuoneen it-
selleen ja siistijälle koulun alatalon kel-
lariin.

Ritvasta oli taloudenpidossa iloa kou-
lunjohtajalle, sillä hän kykeni oppilas-
määrän jatkuvasata noususta huolimatta 
pitämään ruokahuollon budjetin kurissa.

Niin työyhteisölle kuin oppilaillekin Rit-
valla oli iso merkitys koulun yhteishengen 
ylläpidossa. Sydämellistä ja lämminhen-
kistä Ritvaa muistelevat Ohkolan koulun 
tuolloiset työkaverit ja entiset oppilaat.

Ritva unohtanut erityisruokavaliolasten 
tarpeitakaan. Ja keittopäivinä koululla oli 
itsetehdyt sämpylät varhain aamulla lei-
vottuina (parhaimmillaan lähes 200 säm-
pylää). Tämän muistanevat monet nyky-
ohkolalaiset, jo aikuisiksi kasvaneet.

Ritva piti tärkeänä tutustua jokaiseen 
lapseen henkilökohtaisesti ja tämän 
vuoksi hän kutsui oppilaita kanssaan keit-
tiöön leipomaan. Moni vanhempainilta on 
näin saanut pullansa. Leipurin kastees-
sa oppilaat saivat kertakäyttöiset myssyt 
hiuksilleen ja nenänpään jauhoiseksi Rit-
van sormesta. EU-säännösten takia leipo-

Martta syntyi Asikkalan pitäjässä 
Tyystjoen talon toiseksi nuorimmak-
si lapseksi kevättalvella 1922. Suonta-
uksen sisaruksia oli yhdeksän ja elämä 
Ruotsalaisen rannalla oli työntäyteistä. 
Kouluun soudettiin järven yli veneellä ja 
kotitalossa riitti töitä yllin kyllin. Vuonna 
1948 Martta lähti ystävänsä kanssa töi-
hin etelämmäs eivätkä neidit lähtiessään 
tienneet itsekään, mihin tarkalleen otta-
en olivat menossa. Martan tie toi Ohko-
laan Pellonpäähän töihin. 

Martta teki pitkän työuran Kellokos-
kella Fiskarsin tehtaalla ja Ohkolan sai-
raalassa. Martta ja Pauli saivat 50-luvulla 
kaksi poikaa ja myöhemmin kolme las-
tenlasta. Oman perheen lisäksi Martalta 
riitti huolenpitoa ja apua myös naapu-
reille ja ystäville. Hän ehti nähdä myös 
seitsemän lastenlasten lasta.

MaRtta sUOntaUs 24.3.1922 – 5.10.2018

Martta oli sosiaalisena ihmisenä mu-
kana myös monessa harrastustoimin-
nassa. Ohkolan kylälläkin hänet nähtiin 
paikalla varmasti kaikkien kylän seuro-
jen tapahtumissa. Eniten Martta hääräsi 
nuorisoseuran riveissä ja hänet muiste-
taankin erityisesti seuratalon talonhoi-
tajana ja hengettärenä sekä Öljymäen 
kahvion tiskin takana. 

Martta tuntui olevan lähes ikinuo-
ri. Talonhoitajan tehtävistä hän malt-
toi jäädä eläkkeelle vasta 75-vuotiaana 
ja saadessaan 80-vuotislahjaksi pyörä-
potkurin hän totesi, että ”niitähän käyt-
tää vanhat ihmiset”. Polkupyörä vaihtui 
kuitenkin tähän ”lonkkavolvoon”, jolla 
Martta huristeli kylän raitilla vielä mo-
net vuodet. Elämänsä viimeiset kymme-
nen vuotta hän asui Mäntsälässä palve-
lutalossa. 
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

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

Tervetuloa!

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 6 A 9, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 10.30-19
La 8-14

Tuhansia ideoita...

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Sisko ja Sirpa

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!

Juhlapalvelu
Catya’s Catering
Kati Virolainen
Puustellintie 10, 04660 Numminen

050-343 4341• asiakaspalvelu@catyas.fi • www.catyas.fi
Sinun juhlasi on minun juhlani!

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys
- Puiden kaato, puiden/risujen ajo
- Polttopuiden teko paikan päällä

Sällintie 1A 04500 Kellokoski 
p. 045 869 3343 • www.parturikampaamovalo.fi

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
Koulutettu hieroja  

Sähköasennukset / Korjaukset
P. 010 320 9770 Jani Malmberg

info@sahkopalvelumalmberg.fi
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Linnails

Ajanvaraukset: 
www.timma.fi/linnails 
045-1319969

www.facebook.com/nailsbylinnails

• Geelilakkaukset kynsiystävällisillä CND Shellac -tuotteilla
• Hemmottelevat käsi- ja jalkahoidot
• CND sertifioitu kynsimuotoilija Miia Linna, Hyökännummella

@nailsbylinnails

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

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

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

OHKOLANTIE 257 04530 OHKOLA
seppo.makinen@teknoi.fi, mobile 040-5564939

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

lämpökäsitellystä haavasta ja tervalepästä
Markku Saalo p. 040-743 0068

Ohkolantie 8, 
04500 Kellokoski
p. 040-6711780

…jotakin wanhaa, jotain uutta
kotiin tai lahjaksi

pieni navettapuoti

Kivistönkulmantie 191, 04530 Ohkola
p. 040 518 9144 | facebook.com/pieninavettapuoti

                
ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi



Kolmatta vuotta järjestettävä 
Tyttökerho kokoontuu tänä syk-
synä 12 kertaa. Tyttöjä on tänä-
kin syksynä yli 20. Tyttökerhon 
ajatuksena on mukailla kalen-
terivuoden tapahtumia ja tehdä 
niihin aiheisiin liittyviä askarte-
luja ja leivonnaisia. Aiheina on 
ollut tänä syksynä mm. askarte-
lua syksyn lehdistä, Halloween 
muffinssit ja Isänpäiväkortit. 
Tytöt ovat aina innostuneita ja 
tunti hurahtaa nopeasti muka-
van yhdessä olon merkeissä. 

nuorisoseuran kerhoja

10-VUOTIAS PERHEKERHO
 Teksti ja kuvat Heli Kamila

Seuratalolla on kokoontunut iloinen jouk-
ko lapsia ja aikuisia perhekerhon merkeis-
sä jo 10 vuotta. Vuosien varrella kokoon-
pano on muuttunut, lapset kasvaneet 
koululaisiksi ja taas uusia pieniä kerholai-
sia tullut tilalle. Yhteiset leikit, askartelut 
ja muut touhut ovat kuitenkin pysyneet 
samanlaisina. Seuratalo on lapsille mielui-
nen paikka kokoontua juoksemaan, hyp-
pimään ja temppuilemaan. Isoon saliin 
mahtuu ääntä ja liikettä, ja vanhan talon 
piilopaikat ovat vertaansa vailla. 

Tänä syksynä olemme 
perhekerhon pienellä mut-
ta pippurisella porukalla ol-
leet sieniretkellä, ratsasta-
massa, askarrelleet ja viet-
täneet isovanhempien päi-
vää. Isovanhempien päi-
vässä 25.10. meillä olikin 
tupa täynnä väkeä. Kaikki 
päivisin kotona olevat ovat 
lämpimästi tervetulleita 
mukaan toimintaan. Nuo-
risoseuran perhekerho ko-
koontuu torstaisin klo 9.30 
-11.30. Tämän vuoden 
osalta viimeinen kokoontu-
miskerta on 22.11. ja ensi 
vuoden puolella tapaamme 
jälleen 10.1. 

Teksti ja kuva  
Noora Peltoranta

tyttÖ-kerho  


