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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 6.9.2019.  aineistoPäivä 23.8.2019.

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.

PoLttoPaLLomestarit 2019
Liikkumisen ilo ei aina vaadi erikoisia lajeja tai hienoja 
välineitä. Joskus pelkkä pallo ja kivat pelikaverit riittää! 
Tutut pihapelit ja välituntileikit, sekä niiden muunnelmat, 
liikuttavat lapsia yhä edelleen. Polttopallo, ja sen erilaiset 
variaatiot, on yksi koululaisten lempileikeistä. 

Huhtikuussa kilpailtiin ensimmäistä kertaa Mäntsälän ala-
koulujen välisestä polttopallomestaruudesta. Kilpailuun 
osallistui Mäntsälän alakoulujen 1-2-luokkalaisia.  Ohko-
lan koulun timanttiseen joukkueeseen kuului Eetu Am-
hamdi, Viljami Gorski, Joonas Kamila, Ilonen Kinnunen, 
Petra Malmberg, Lenni Ruotsalainen sekä Oskari Touru. 
Vaikka kilpailuun lähtö tuli todella lyhyellä varoitusajalla, 
ottivat pelaajat haasteen vastaan ilman sen suurempaa 
miettimistä. Viimeisiä sääntömuunnoksia kerrattiin vielä 
kentän laidalla ennen ensimmäistä peliä, mutta tämä ei 
kilpailuintoa haitannut. Kun pillin vihellys kuului pelin al-
kamisen merkiksi, lähtivät pelaajat taistoon “sata lasis-
sa”. Peli pelattiin kuudella pallolla, joten vauhtia ei tästä 
turnauksesta puuttunut. Välieristä selvittiin finaaliin, joka 
pelattiin Kirkonkylän kovaa joukkuetta vastaan. Tiukka peli päättyi Ohkolan koulun uljaaseen voittoon. 
Turnaus oli ensimmäinen laatuaan, mutta toivottavasti ei viimeinen. 

Aktiivinen elämäntyyli, johon mahtuu erilaisia pelejä, siirtymistä lihasvoimin paikasta toiseen, kotitöitä, 
koululiikuntaa ja muuta ohjattua sekä omatoimista liikkumista, antaa eväät kehon monipuoliseen hyö-
dyntämiseen myös aikuisena. Lapset eivät liikkuessaan mieti tulevaa terveyttään vaan motivaatio syn-
tyy ilon, onnistumisten, kehittymisen ja yhdessä olemisen kautta. Sisäisen motivaation synnyttäminen 
ja omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ovatkin tärkeitä elementtejä aktiivisen elämäntavan jatku-
vuuden kannalta.

Maija Tikka

Kuva Maija Tikka
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Koiviston Auto Oy:n vuorotarjonta päättyy alueella 31.5.2019.
Korsisaari Oy:n liikennöintisopimus alueella päättyy 11.8.2019. Ajam-

me kesäliikenteen ajalla 3.6.-11.8.2019 eri tavalla kuin viime vuonna, 
sillä tällä kertaa kesäaikataulut ovat HSL:n suunnittelemat. HSL ja Uu-
denmaan ELY-keskus vastaavat yhdessä alueen liikenteestä 12.8.2019 
alkaen. Silloin linja 665/665A muuttuu muutenkin, eli se ei enää aja Hel-
sinkiin, vaan päättyy Hyrylään, ja kalustona ovat matalalattiaiset kaupun-
kibussit HSL:n sinivalkoisissa tilaajaväreissä.

Saamiemme aikataulujen mukainen tarjonta Ohkolaan/Ohkolasta tu-
levana kesänä on seuraava.

Arkivuorot (lauantaisin ja sunnuntaisin ei liikennettä Hyökännummea 
pohjoisemmaksi):

Mäntsälä Hyökänn. Järvenpää Hyrylä Helsinki 
06:00 06:20 06:40 07:00 07:50 
07:00 07:20 07:45 08:05 08:55 
12:00 12:25 12:45 13:05 13:55 
15:00 15:25 15:45 16:05 16:55 
16:00 16:25 16:45 17:05 17:50 
18:05 18:25 18:45 19:05 19:50

Helsinki Hyrylä Järvenpää Hyökänn. Mäntsälä 
09:05 09:52 10:15 10:30 10:55 
12:05 12:52 13:15 13:30 13:55 
13:35 14:23 14:45 15:00 15:30 
15:15 16:10 16:30 16:50 17:15 
16:10 17:10 17:35 17:55 18:20

Hyökännummelta Helsinkiin ja takaisin vuorotarjontaa tulee kesällä 
olemaan runsaamminkin. HSL on tiettävästi tahdistanut bussiaikataulut 
siten, että vaihdot juniin ja junista onnistuvat Järvenpäässä. Linjaa 765, 
joka on kulkenut Hyökännummelta Järvenpään, Lahdenväylän ja Viikin 
kautta Kamppiin, ajetaan viimeisen kerran perjantaina 31.5.2019.

ohkoLan joukko-
Liikenteen kesä 2019

Korsisaari Oy:n projektipäällikkö Tom Heinon ter-
veiset Ohkolan joukkoliikenteestä kesällä 2019.

Mistä raittiajot on keksitty ja kuinka monta vuot-
ta on järjestetty?
• Ohkolan pyörätie valmistui vuonna 2007. Aja-

tuksena oli hyödyntää uutta pyörätietä ja jär-
jestää tapahtuma maailman sirkuspäivänä. 

• Maailman sirkuspäivä on huhtikuun kolman-
tena lauantaina, joten ensimmäisillä kerroil-
la raittiajot toteutettiin kyseisenä päivänä. 
Vuosien saatossa päivä on hieman vaihdel-
lut, mutta usein tapahtuma on järjestetty ke-
väällä.

Minkälaisilla välineillä raittiajossa kuljetaan? 
• Alun perin on ollut tarkoitus pyöräillä yksipyö-

räisillä. Mukana nähdään erilaisten yksipyö-
räisten lisäksi usein myös muita pyöriä, ku-
ten esimerkiksi kaksirenkaisia ja lastenrattai-
ta. 

Mikä on keskinopeus?’
• Matkan pituus on 6,4 km. Rennolla meiningillä 

keskinopeus on noin 6 km /tunnissa. Joskus 
matka on mennyt myös puolessa tunnissa, 
kun ollaan vähän kilpailumielellä ajeltu. 

Perinteiset raittiajot pidettiin tänä vuonna sun-
nuntaina 28.4.2019. Lähtöpaikka oli Ohkolan 
seurantalon pihapiiri ja jokainen pyöräili omalla 
tyylillään kohti Kinuskillan kahvilaa. Osallistujia 
liittyi mukaan myös reitin matkan varrelta. 

Osallistujia raittiajossa oli yhteensä noin 40. 
Vauhti oli niin kova, että tarkkaa lukua on vaikea 
sanoa. Monet olivat pukeutuneet tapahtumaa 
varten hauskasti ja paras puku palkittiin. Hie-
noja pukuja oli paljon, joten valinta oli vaikea. 
Tällä kertaa palkittiin osallistujista kaksi. Yksi-
pyöräisellä taituroiva Iida Innala pukeutuneena 
yksisarviseksi ja Ida Viljavuori nähtiin pitkänä 
puujalkahahmona.  

Tapahtuman järjestäjänä toimi Sirkus Sirius ry. 
 

raittiajot
Teksti: Johanna Kohonen 
Haastateltavana: Heikki Leppävuori

Kyläsuunnitelma on kyläläisten tahdon-
ilmaisu oman kylän tulevaisuudesta. 
Suunnitelman tekeminen avoimesti ja 
isolla porukalla tähtää siihen, että kylä-
läiset innostuvat käymään keskustelua 
tulevaisuudestaan ja haluavat lähteä vie-
mään ajatuksiaan käytännön tasolle. Yh-
teinen tahto löytyy kyläilloissa ja keskus-
teluissa, kun yritetään muodostaa kuva 
yhteisestä tulevaisuudesta.

Ohkolan Kyläyhdistys on valmistellut 
kyläsuunnitelmaa syksystä 2018 alka-
en. Kyläyhdistysten yhteiskokoukses-

ohkoLan kyLäsuunniteLma 
Teksti Eija Hynninen

sa päätettiin tehdä kyläkysely, joka to-
teutui loppuvuodesta. Kyselyn tulokset 
esiteltiin kyläkokouksessa tammikuussa 
2019.

Maaliskuussa kyläyhdistysten yhteis-
kokouksessa päätettiin suunnitelman 
muoto. Suunnitelmasta päätettiin teh-
dä taulukkomuotoinen helposti päivitet-
tävä, johon kirjataan Tavoiteet, Nykyti-
la, Toimenpiteet, Aikataulu ja toteutus 
(kuka kantaa  vastuun asiasta)  sekä 
Rahoitus. Lisäksi kansilehdelle tärkeim-
mät pohjatiedot kylästä.

Kyläyhdistyksen Vuosikokouksessa 
suunnitelmaa jalostettiin edelleen.

Kesän ajan suunnitelma hautuu ja käy-
dään vapaata keskustelua - syksyllä py-
ritään saamaan suunnitelma nähtäväksi.

Tavoite on, että kyläsuunnittelu in-
nostaa kyläläiset keskusteluun tulevai-
suudestaan ja toimimaan yhdessä sen 
eteen. Suunnitelma on oiva työkalu kaa-
voituskeskusteluun ja kunnan alueraha 
hankkeiden eteenpäin viemiseen. Myös 
Silmu ry arvostaa rahoituspäätöksisään 
suunnitelmallisuutta.
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Hyökännummen asukasyhdistys on use-
an vuoden ajan järjestänyt alueen nuo-
rille mahdollisuuden vapaa-ajan viettoon 
nuorteniltoja muodossa. Vapaaehtoiset 
aikuiset ovat järjestäneet ohjelmallista 
toimintaa sekä pientä suolaista ja make-
aa purtavaa: lämpimiä voileipiä, hedelmiä 
ja mehua. Mäntsälän seurakunta tukee 
myös toimintaa antamalla Hyökännum-
men kerhotalon tilat käyttöömme.

Kerran kuukaudessa järjestetyissä 
nuortenilloissa tavataan kavereita, leiki-
tään, pelataan erilaisia pelejä, kuunnel-
laan musiikkia, hengaillaan tai olla vaan. 
Joskus illan sisältö saattaa olla ihan yl-
lätyksellinen. Onnenpeli bingo osoittautui 
mielenkiintoiseksi ajanvietteeksi ja sitä 
olemme pelanneet monta kierrosta var-
sinkin kun pääpalkintona oli makuhermo-
ja kutkuttavia suklaapatukoita. Suositussa 
levyraadissa soitettiin joka vuosikymme-
neltä tunnettujen bändien kappaleita ku-
ten Beatles, Hurriganes, Nickelback jne. 
Eniten pisteitä kahmi kuitenkin Spice Girl-

nuorteniLLat hyökännummeLLa
Teksti ja kuva Maisa Skyttä 

sin biisi. Melkein jokaiseen nuorteniltaan 
on kuulunut sanavisailutehtäviä, joihin 
nuoret ovat osallistuneet pienissä jouk-
kueissa. Alkuvuoden askartelussa teema-
namme oli Tee linnuille koti. Linnunpönt-
töjä rakennettiin pikkuhiljaa Arton avus-
tuksella ja puukodit saivat jopa ihastut-
tavan mosaiikkikoristelun. Ei siis ihan ta-
vallisia linnunpönttöjä vaan designkoteja 
pikkulinnuille. Kevään lumien sulettua ja 
muuttolintuparvien saavuttua lähdimme 

Ratsastusseura Horsy Team järjesti sun-
nuntaina 5.5.2019 matkaratsastuskilpailut 
Kellokoskella. Aluevaltaus oli seurallemme 
aivan uusi, sillä aiemmin olemme järjestä-
neet vain koulu- ja esteratsastuskilpailu-
ja. Seuraamme edustava matkaratsastaja 
Jaana Päiväranta toimi kilpailunjohtajana 
ja suunnitteli mukavat reitit hyödyntäen 
Kellokosken, Arolan, Ohkolan ja Kaukas-
ten teitä. Kaikilta yksityisteiltä kysyttiin 
luonnollisesti lupa teiden käyttämiseen 
kilpailureittinä.

Matkaratsastuksessa on ideana, että 
ratsukot ratsastavat ennalta merkityn rei-
tin joko nopeuskilpailuna tai ihanneaika-
luokkana. Matka voi vaihdella 15 km:sta 
aina 160 km:iin saakka. Lähtö kilpailuun 
tapahtuu yhteislähtönä, ja ratsukolla on 
15 minuuttia aikaa ylittää lähtöviiva ajan-
oton alettua. Matkan aikana ratsastaja voi 
myös taluttaa hevosta, jos haluaa helpot-
taa sen työtä. Lähtö- ja maaliviiva täytyy 
kuitenkin ylittää aina ratsain. Ainoa varsi-
nainen varustevaatimus on turvakypärä, 
muutoin ratsukoiden suitsitus ja satuloin-
ti on vapaasti valittavissa. Värikkäät kisa-
asut kuuluvat lajin luonteeseen, ja myös 
meidän kilpailuissamme nähtiin varsin pir-
teää pukeutumista. 

Horsy Teamin kilpailuissa järjestettiin 
harjoitusluokka 16 km, sekä kaksi 1-tason 

matkaratsastuskiLPaiLut 

luokkaa, 20 km ja 30 km. Luokat ratsas-
tettiin ihanneaikaluokkina, eli kaikki ihan-
neajassa maaliin tulleet ja eläinlääkärin-
tarkastuksen läpäisseet ratsukot palkittiin 
kunniakirjoin ja ruusukkein. Ihanneno-
peus reiteillä oli 8-12 km/h. Ratsukoiden 
huoltajilla on mahdollisuus huoltaa rats-
ukkoa reitin aikana esim. juottamalla he-
vosta. Eläinlääkäri tarkistaa hevoset en-
nen lähtöä sekä maaliintulon jälkeen, ja 
ratsukko voidaan hylätä, mikäli eläinlää-
käri katsoo, että hevonen ei ole kilpailun 
vaatimassa kunnossa. Pidemmillä kilpai-
lumatkoilla reitin varrella on myös pakol-
lisia taukoja, jolloin eläinlääkäri tarkistaa 
ratsukon kilpailukuntoisuuden. 

Kilpailuihimme osallistui yhteensä 28 
ratsukkoa. Nuorimmat olivat poni-ikäisiä 
lapsia, ja vanhimmat eläkeikäisiä harras-
tajia. Muutamaa ratsukkoa lukuun otta-
matta kaikki pääsivät ihanneajassa maa-
liin voittajina! Lisäksi palkitsimme erityis-
palkinnoin joka luokasta värikkäimmän 
ratsukon, luokan tsempparin sekä eläin-

lääkärin ihannehevosen. 
Matkaratsastus on laji, joka sopii kaikil-

le harrastajille kaikenlaisilla hevosilla. Ly-
hyistä matkoista selviää ihan tavallinenkin 
harrastaja normaalikuntoisella hevosella. 
Matkaa voi taittaa joko yksinään tai yh-
dessä muiden ratsukoiden kanssa. Yh-
teishenki kisoissa on hyvä, ja ongelmien 
ilmaantuessa muita ratsastajia autetaan 
matkan varrella.

Matkaratsastuskilpailujen järjestämi-
nen oli hauskaa ja leppoisaa, ja seuram-
me sai kovasti kehuja hyvin onnistuneista 
järjestelyistä ja iloisista toimihenkilöistä. 
Erityisesti Jaanan valitsemat ratsastus-
reitit saivat kovasti kehuja. Useat kilpai-
lijat olivat ihmeissään, kuinka näin lähel-
tä pääkaupunkiseutua löytyi näin upeat 
maastot! Matkaratsastuskilpailuja kun ei 
ole juurikaan järjestetty näin etelässä…

Haluammekin kiittää kaikkia kilpailu-
reittiemme yksityisteiden tienhoitokuntia 
ystävällisestä suhtautumisesta kilpailujen 
järjestämiseen!

retkelle lähimetsään. Kiertelimme laavun 
ympäristöä ja monen puutarhatikkaiden 
siirtelyn jälkeen löytyi sopivat puut, joihin 
pöntöt ripustettiin. Seuraamme nyt mie-
lenkiinnolla tuleeko pesijöitä pönttöihin. 
Hämärän tullen sytytettiin nuotio, jonka 
lämmössä paistuivat makkarat samoin 
kuin vaahtokarkit, jotka pehmenivät suus-
sa sulavaksi massaksi. Nam, nam.

Viime vuoden puolella innostuneita 
nuoria oli jopa 45 yhden illan aikana, mi-
kä oli ihan ennätysmäärä, ja tänä vuonna 
määrä on vaihdellut kahdenkymmenen 
molemmin puolin.

Nuortenilta on suunnattu alueemme 
4-6 -luokkalaisille. 

Sinä uusi neljäsluokkalainen, tule syk-
syllä mukaan toimintaan pelaamaan bil-
jardia, askartelemaan tai toimimaan itsel-
le mieluisten asioiden parissa. Myös sinä 
aikuinen, olet tervetullut apukäsi iltojen 
pitämiseen.

Nuortenillat jatkuvat kesäloman jäl-
keen syyskuussa eli ensimmäistä iltaa 
vietetään 6.9. tuttujen vetäjien voimin. 
Nähdään silloin. Arto, Elina ja Maisa

Pialiisa Toropainen 
Ratsastusseura Horsy Team ry
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menovinkkejä
harrasta 

kotikyLäLLä
ohkoLan oka

Okan kevät-syksy ohjelma
Jalkapallo Ohkolan koululla
Ke klo 18 - 19 Taaperofutis (pallon pot-
kimista ilman erillistä ohjausta vanhem-
pien kanssa) 
ti 17.30-18.30, Eskari - 2. luokkalaiset ja 
ti 18.30 - 19.30 3.- 5. luokkalaiset  
Kellokosken koululla (Ruukin koulu)
ma klo 19 - 20  6. - 9. luokkalaiset
HUOM! Treenit alkaen 20.5. Heinäkuussa 
ei ole treenejä.
Maastojuoksut ja yleisurheilu, 
Ohkolan koululla
- to 23.5. klo 18
- to  13.6. klo 18
- to 15.8. klo 18
- to 29.8. klo 18
- to kisat, 12.9. klo 18
Ohkola-hölkkä su 28.7, Okan 80-vuo-
tisen taipaleen juhlajuoksu

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivä ke 11.9 
klo 12.00 Ohkolan Nuorisoseuratalolla.

avoimet ovet 
kouLuLaisiLLe

Nuorisoseuran kesätyöntekijät järjes-
tävät avoimet ovet koululaisille seu-
ratalolla ke 5.6. ja ke 12.6. klo 10-
13. Tervetuloa pelaamaan ja touhua-
maan yhdessä! Kahvio avoinna kaikil-
le: pientä suolaista purtavaa ja make-
aa herkkua. 

Ohkolan Nuorisoseuran tämän vuotinen 
vaellusretki suuntautuu Kolille, Itä-Suo-
men jylhiin maisemiin. Retkelle lähde-
tään su 2.6 ja paluu on to 6.6. 

Ensimmäisen kerran lähdetään maas-
toon jo matkapäivänä. N. 10 km päivä-
matka odottaa matkalaisia. Tämä me-
neekin mukavasti pelkällä päivärepulla, 
kun varsinaiset rinkat ja reput saadaan 
kuljetettua autolla ensimmäiseen yöpy-
mispaikkaan.

Pääosa lähtijöistä patikoi Herajärven 
kierroksen, joka on 30 – 61 km. Reitti 
vaihtoehtoja on siis useampi. Lisäksi jää 
useampi henkilö mökkiryhmään. Heillä 
on tarkoitus tehdä päivämatkoja Kolin 

 vaeLLusretki koLiLLe
Teksti Tapio Rantanen

Hyökännummen risunkeräyspaikan täyt-
töohjeet:
Täyttäminen aloitetaan alueen perältä. 
(Risut niin korkeisiin pinoihin kuin mah-
dollista ja ilman että tyhjiä koloja jää. Täy-
tä TIIVIISTI!)
Risunkeräyspaikalle saa viedä VAIN risuja 
(EI lehtiroskia, puutavaraa, pöllejä jne.) 
Asukasyhdistys vastaa alueen tyhjentämi-
sestä ja tilaa hakeauton noutamaan risut 
kun alue on täynnä. Täytetäänhän aluetta 
siis tiiviisti. 
Kiitos yhteistyöstä ja aurinkoista kevättä!
T. Hyökännummen asukasyhdistys ry

asukasyhdistys 
muistuttaa!

Kellokoski
Kellokosken sairaalamuseo. Avoinna 
1.6.–27.7 to ja la klo 11–17,  Museovii-
kolla 30.7.–11.8. ti–su klo 11-17 

la 25.5 Kellokosken kalastuskauden 
avajaiset Ruukin museolla näyttely Tor-
visoittoa ja kovaa teetä 2.9 saakka

su 21.7 Kellokosken Piknik-konsertti 
klo 14

la 10.8. Kelloveneregatta Ruukilla
Männistön lavalla viikoittain tapah-

tumia tanssikurssista stand uppiin 

Arola-Jokelanseutu
Koko perheen tapahtuma ”Elämysten 
yö” la 15.6.2019 klo 16-24

Latoteatterissa  Arvon sisaret, Kirsti 
Mannisen kirjoittama kesänäytelmä 4 
-31.8.2019

Hirvihaara
Sepänmäen käsityömuseo avoinna 5.6. 
- 11.8.2019 ke-su klo 11-17 (ma-ti sul-
jettu, juhannuksena suljettu) 

Sepänmäen museon kesätapahtu-
mat 2019 

Perinteisiä työtapoja aidossa ym-
päristössä. Käsityönäytöksissä seppä, 
puuseppä, kehrääjä, nyplääjä, kuto-

Pyöräretkikohteita naaPurikyLissä!
ja ja energiaparantaja esittelevät tai-
tojaan. Tule tutustumaan paikalliseen, 
omaleimaiseen koko perheen kulttuuri-
paikkaan!

Perheiden kevätpäivä helatorstaina 
30.5. klo 10 -14 

Avoimet Kylät päivä, Kädentaitoja ja 
taidetta la 8.6 klo 11-15. 

Runon ja Suven päivä la 6.7 klo 11-14 
Sepänmäen maalaismarkkinat su 

11.8 klo 10-14

Numminen
Alikartanon museo  avoinna 5.6 
-11.8.2019 ke -su klo 11-17, (ma-ti ja 
juhannuksena suljettu) Museo-opas 
puh. 040-314 5999

Alikartanon kesätapahtumat
Su 16.6. klo 12 ja klo 14 Elämää 

Alikartanossa - Hedda-Nooran kirjeitä 
Suomen sodan ajalta. Kuvaelmia Nor-
denskiöldien elämästä kirjeitä lukien. 

Ke 10.7 klo 11-15 Taiteen päivä mu-
seolla. Työpajoja ja pihakahvila. 

Nummisten vanhassa kyläkaupas-
sa Kohinabaari, jossa tarjolla ruokaa ja 
ohjelmaa.

….lisätietoja kannattaa Googlettaaa.

upeissa maisemissa. Monenlaisia päivä-
suunnitelmia on näillä mökkiryhmäläisillä.

Paluumatkalla käymme tutustumassa 
Valamon-luostariin Heinävedellä.

Tämän vuotisen retken matkanjohta-
jana toimii Essi Malmberg.  Essi on teh-
nyt uutterasti töitä matkan majoitusten, 
päivämatkojen ja monenlaisten ennak-
kojärjestelyjen muodossa. 

Matkaporukka järjesti match-shown, 
4.5 seuratalolla lasten- ja nuorten mat-
kakulujen hyväksi. Lisäksi on saatu joi-
takin avustuksia samaan tarkoitukseen.

Peruutus ym. paikkoja matkalle voi 
tiedustella Helena Partaselta p. 0500-
460779 tai Essi Malmberilta p.044-
5094485

Hieno Reissu tulossa jälleen!
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onneLLinen mies

Öljymäen kesäteatterilla nähdään tänä 
suvena parikin mittavaa rakennuspro-
jektia.

Ensinnäkin TVL:n lähettämänä saa-
puu paikalle siltainsinööri Akseli Jaati-
nen uudistamaan Kuusmäen Tappojo-
en hiljalleen virtaavan veden mädättä-
mää puista siltaa. Siltarakenteiden lisäk-
si melkoisen uudistuksen kokevat myös 
Kuusmäen kuntarakenteet Arto Paasilin-
nan kirjoittamassa ja Pekka Laihon oh-
jaamassa näytelmässä Onnellinen mies. 
Näytelmässä hahmoja on parisenkym-
mentä, ilahduttavan kattava kokoelma 
ensikertalaisista pitkän linjan konkarei-
hin. Nuorimmat vasta pari suvivirttä ke-
vätjuhlissa veisanneita, vanhimmat Kär-
ki-Helismaa- tuotannon ensisoittoja put-
kiradioista kuulleita.

Näytelmän kenraaliharjoitukseen tors-
taina 11.7. kello 19.00 ovat kaikki kyläläi-
set tervetulleita. Esityspäivät ovat taka-
kannen julisteessa.

Rakennustalkoisiin ilmoittautuminen: 
ohkolanns@outlook.com 
tai Aatulle 040 842 32 72
Kahvioon ja liikenteenohjaukseen: 
ohkolanns@outlook.com 
tai Helenalle 0500 460 779-
Myös mainos- ja julistejakeluun 
toivotaan vapaaehtoisia.

kesäteatterin kunnostus

Öljymäki on toiminut kesäteatterin esiin-
tymispaikkana vuodesta 1956 lähtien. 
Aikoinaan juuri kesäteatteri yhdisti Oh-
kolassa työväenyhdistyksen ja nuoriso-
seuran nuoret, jotka olivat olleet sisäl-
lissodan ja kapinan eri puolilla. Öljymäki 
on ollut kesäisin ahkerassa käytössä ja 
nyt sen kunnostaminen ja päivittäminen 
ajanmukaiseksi on aiheellista.

 Nuorisoseura on hakenut avustuksia 
perusparannusta varten ja oman rahoi-
tuksen osuutta on tarkoitus kattaa lai-
narahalla. Perusparannus on jaettu pie-
nempiin hankkeisiin. Katsomon kunnos-
tamiseen eli penkkien ja niiden rakentei-
den uusimiseen saadaan avustusta Sil-
mu ry:ltä. Samalla kiinnitetään huomio-
ta esteettömään kulkemiseen ja turvalli-
suuteen. Mäntsälän kunnalta on haettu 
avustusta äänikopin rakentamiseen ja 
sähkö-valo-ääni -kaapelointiin.  Säältä 

öLjymäen kesäteatteriLLa  
rakentamisen täyteinen kesä 2019

suojassa oleva äänikoppi on myös tur-
vallisuusasia, puhumattakaan johtojen 
kaapeloinnista. Kunnan avustuspäätöstä 
ei tätä kirjoittaessa ole vielä tullut. Vuo-
den 2019 aluerahaa on haettu Öljymä-
en kesäteatterin kunnostukseen. Toivot-
tavasti kunnan arvostus Ohkolan teatte-
ritoimintaa kohtaan näkyy päätöksessä.

Nämä hankkeet on tarkoitus toteut-
taa kevään ja alkukesän aikana niin, että 
kunnostustyöt ovat valmiina ennen ensi-
iltaa 12.7. Tulevaisuuden suunnitelmis-
sa, vuodelle 2020 on myös katsomon 
kattaminen. Nyt tehtävissä kunnostus-
töissä huomioidaan tämä. Talkootyön 
osuus molemmissa hankkeissa on mer-
kittävä ja talkoot tulee olemaan kesä-
kuussa suuri ponnistus: talkootyöllä pys-
tytään kattamaan osa oman rahoituksen 
osuudesta. 

Rakennusurakkaa johtaa rakennus-
liike RakennusTiKi Mäntsälästä. Töissä 
suurinta roolia näyttelee Ohkolalainen 
talkoo- ja vapaaehtoistyö.

Työt ovat jo alkaneet vanhan katso-
mon paikalta poistamisella, seuraava 
vaihe on uuden katsomon anturoiden 
valaminen, jonka jälkeen mäkeen ripo-
tellaan mittatarkasti uuden, kolmiosai-
sen ja rakenteeltaan hieman kaareutu-
van katsomon runko. Kesäkuun aikana 
päälle ruuvataan terassilankkua kilomet-
ritolkulla, joten luultavasti jokainen ky-
läläinen, jonka hallusta löytyy sekä ak-

kuruuvari että motivaatio, saa osansa 
näistä kymmenistätuhansista rosteriruu-
veista. Tarvitaan myös laudan kantajaa, 
mittaajaa, talkootuntien kirjaajaa, mak-
karanpaistajaa(!) jne. Pienenkin, vaikka 
muutaman tunnin työpanoksensa voi il-
moittaa sähköpostitse tai puhelimitse, 
talkoopäivät ja työjärjestelyt suunnitel-
laan tarkemmin kesäkuun alussa.

Öljymäellä tavataan!

Teksti: Aatu Johansson ja Heli Kamila  Kuva Aatu Johansson

Ohkolan nuorisoseuran talolle on Sil-
mu ryn avustuksella hankittu video-
tykki ja valkokangas. Tämä on mer-
kittävä parannus esim. kokouksia aja-
tellen.

Lisäksi Nuorisoseura on digitoinut  
VHS-videoita vanhoista näytelmistä.

Syysiltojen hämärtyessä pääsem-
me katsomaan Öljymäen kesänäytel-
mien helmiä NS-talolla. Kuka muistaa 
esim. SÄRKELÄ ITTE näytelmän vuo-
simallia - 96?

videotykki 
seurataLoLLe
Teksti: Helena Partanen
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Hyökännummen uuden alakoulun vihkiäisiä vietettiin 21.3. 
Näyttävää NCC:n suunnittelemaa ja rakentamaa koulua oli 
saapunut juhlistamaan runsas kutsuvierasjoukko: kunnan ja 
urakoitsijan edustajat, koulun ja päiväkodin henkilökunta ja 
osa oppilaista. Samalla päästiin juhlimaan koulun vieressä si-
jaitsevaa remontoitua Hyökännummen päiväkotia. Juhlan kan-
tavana teemana oli ”Yhdessä”, joka näkyy koulun ja päiväko-
din yhteisissä tavoitteissa ja yhteistyössä ja konkreettisestikin 
yhdyskäytävänä koulun ja päiväkodin välillä.

”Yhdessä” –teeman mukaisesti juhlissa kuultiin monta in-
nostavaa yhteispuhetta ja iloisia lasten esityksiä. Koko kiin-
teistön esikouluryhmät olivat harjoitelleet yhteisen esityksen. 
Juhlan jälkeen kutsuvieraat pääsivät kiertelemään koulun ja 
päiväkodin uuden opetussuunnitelman hengen mukaisia virik-
keellisiä tiloja.

Henkilökunta on päässyt osallistumaan tilojen suunnitte-
luun, ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Koulun osalta NCC 
ja Mäntsälän kunta on tehnyt elinkaarisopimuksen, jossa NCC 
sitoutuu huoltamaan ja ylläpitämään kiinteistöä pidemmän ai-
kaa. Tämä on koettu Hyökännummen koulussa toimivaksi rat-
kaisuksi.

hyökännummen kouLun ja  
Päiväkodin vihkiäistiLaisuus

Teksti Hanna Kuosa  Kuvat  Arja Marttila

Juhlatilaisuus päättyi uudelleen sanoitettuun ”Käymme yhdes-
sä ain” – lauluun:
Muistathan, kuinka niin  
Silloin kun me kohdattiin  
Hyökännummelle upouusi koulu luvattiin  
Tunsimme, enää ei, parakkiin mahdukaan 
Tilat yhteiset jo odottaa 

Hetkinen, toinenkin  
Kului suunnitteluihin   
Sitten seinät nuo nousivat, saivat maalinkin 
Lopulta, valmiina, talomme verraton,  
joka kaikkien yhteinen on 

Ymmärrämmehän sen 
Yhteistyömme tärkeyden 
Yhdyskäytävä luo uuden mahdollisuuden 
Emme pelkää sen päässä on uus’ ystävä  
Jonka luo helppo on kävellä 

Käymme yhdessä ain  
Käymme aina rinnakkain  
Turhat esteet on poistettu  
tieltä kohtalon  
Voimme yhdessä voittaa  
Kun kuljemme vain  
Hyökännummella näin rinnakkain 

Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta järjesti 
koulun oppilaille VAPPUDISCON Hyökännummen koulul-
la 26.4. Musiikista vastasi dj Jeppe (kuvassa koululaisten 
kanssa) ja paikalla oli tietenkin myös makoisa puffetti. 
Puffetin erikoisuutena oli hattara ja niitä pyöriteltiinkin 
miltei taukoamatta koko discon ajan. Samanaikaisesti oli 
myös Ohkolan koululla oma Disco.

Lasten riemua, kun saatiin keinut talven jälkeen takaisin 
Hyökännummen leikkipuistoon.
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Hyökännummen päiväkoti on 
muuttanut uusiin tiloihin. Hyö-
kännummen vanha koulu on 
nyt remontoitu päiväkotikäyt-
töön. 21.3 oli päiväkodilla avoi-
met ovet. Lapset ovat kuvanneet 
ja kertoneet tiloista ja heille eri-
tyisistä paikoista, joissa on jo-
takin erilaista entiseen päivä-
kotirakennukseen verrattuna. 
Toimittajina ovat toimineet Ves-
seleiden ryhmän Viskarit ja kir-
jurina lastentarhanopettaja Tuo-
vi ja kuvaamisapulaisena Ulla.

hyökännummen Päiväkoti  
on muuttanut

mökki
Mökissä voi leikkiä kotia ja junarataa ja 
vaikka mitä. Pitää ottaa mukaan leikki-
välineet. Mökissä voi köllötellä ja lukea 
kirjoja. Mökki on pehmeä, siellä voi teh-
dä kuperkeikkoja ja hyppyjä.

jumPPasaLi
Jumppasalissa voi leikkiä banaanihippaa 
ja maa-meri-laivaa. Me käydään jum-
passa tiistaina. Me ollaan leikitty maan-
viljelijää ja rottia, jotka yrittävät varas-
taa siemenpusseja.  Ja harakkaa, joka 
etsii kiiltäviä esineitä. Ennen meillä ei 
ollut jumppasalia. Jumppasalissa on ki-
va leikkiä ja käyttää välineitä. Tykkään 
eniten mahalaudasta, sillä pystyy me-
nemään tosi kovaa.

eteinen
Naulakossa säilytetään ulkovaatteet ja 
reput ja omia leluja ja piirustuksia. Kai-
killa on oma naulakko, jossa on oma 
nimi. Seinillä on lasten piirustuksia ja 
valokuvia. Yksi lamppu on palanut. Nyt 
on iso eteinen. Ennen meillä oli pieni 
eteinen ja silloin meni hiekkaa jalkoihin. 
Nyt ei mene, kun kengät jätetään tuu-
likaappiin.

Sirkus Siriuksen kevätkausi päättyy kevätnäytöksiin, jotka 
pidetään perinteisesti omassa sirkusteltassa Nuorisoseuran-
talon pihalla. 

Seuraavaa kautta on jo suunniteltu kovasti, mutta tar-
kempi lukujärjestys tehdään kesän alussa. Tulevalla kau-
della onkin muutoksia luvassa, kun Siriuksen kaikki tunnit 
siirtyvät Hyökännummen koululle. Jatkossa siis kaikki sir-
kusvälineet ovat samassa paikassa! 

Syyskausi alkaa viikolla 36. Nuorison ilmoittautuminen 
tapahtuu netissä ja lomake siihen aukeaa kesä-heinäkuus-
sa. Pikkusirkukseen ilmoittaudutaan ennen syyskauden al-
kua elokuussa paikan päällä. 

Toivottavasti nähdään paljon vanhoja ja uusia Siriuslaisia 
Hyökännummella! 

sirius siirtyy hyökännummeLLe
Teksti Kati Teirioja

ruokaLa
Meillä on uusi ruokala. Siellä on kiva 
syödä. Spagetti on hyvää, ainakin tääl-
lä. Ja perunamuusi on hyvää ja herne-
keitto. Lapset ottavat ruokaa ihan itse. 
Joskus on kova meteli, silloin pidetään 
hiljaisuuskilpailu.
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Sirkus Sirius on toivottanut uuden Pyrs-
tötähtien ryhmän tervetulleeksi osak-
si  sirkusperhettä. Pyrstötähtien ryhmä 
perustettiin, jotta myös erityistä tukea ja 
ohjausta tarvitsevat lapset pääsisivät ko-
kemaan sirkuksen taikaa. Sirkus ympä-
ristönä tarjoaa valtavasti mahdollisuuk-
sia kokea osallisuutta ja onnistumisia. 
Vain mielikuvitus on rajana, kun lapsen 
vahvuudet ja sirkuksen monimuotoisuus 
yhdistetään.

Tässä ryhmässä jokainen saa olla 
oma itsensä. Sirkustemppujenharjoit-
telu, välineisiin tutustuminen ja merki-
tyksellisenä osana ryhmää oleminen 
on tarjonnut lapsille kokemuksen ta-
savertaisesta osallisuudesta. Sirkuk-
sessa myös lapsen ja aikuisen välinen 
vuorovaikutussuhde paranee, kos-
ka temppujen tekeminen vaatii keskit-
tymistä ja yhteistyötaitojen harjoitte-
lua. Onnistumisista iloitaan yhdessä 
ja haasteiden edessä pohditaan rat-
kaisuja sekä keksitään uusia, sovel-

sirkuksessa jokainen voi  
oLLa oman eLämänsä tähti
Teksti ja kuva Mira Qvick

tavia keinoja tehdä sirkusta. Upeinta 
Pyrstötähdissä on ollut nähdä lasten roh-
keat asenteet ja sinnikäs harjoittelu, joi-
den avulla jokainen on voinut ylittää it-
sensä ja muiden olettamukset.

Pyrstötähdet ovat harjoitelleet yhdes-
sä tammikuusta 2019 alkaen 2 opet-
tajan johdolla. Opettajina toimivat pit-
kän linjan sirkuslaiset, fysioterapeutti 
ja NDT/Bobath-terapeutti Mira Qvick ja 
sirkusohjaaja/nuoriso- ja vapaa-ajan oh-
jaaja Sanna Tennberg. Vahvistusta saa-
tiin myös Siriuksen aikuisten Norsu-ryh-
mästä, josta Mika Särkelä tarjoutui va-
paaehtoisena mukaan. Ensimmäinen 
kausi huipentui lasten ensiesiintymiseen 
oikeassa sirkusteltassa Sirkus Siriuksen 
kevätnäytöksissä. Näytöksessä päästiin 
kurkistamaan tulevaisuuteen, jossa pyö-
rätuolit lentävät ja kaikki on mahdollista!

Pyrstötähtien ryhmä jatkaa harjoitte-
lua myös tulevana syksynä ja mukaan 
mahtuu vielä uusiakin sirkustaivaan täh-
tiä. Tervetuloa!’

mahtava meininki siriukseLLa

Sirkus Siriuksen kevätnäytök-
set olivat 17-19.5 taas me-
nestys. Sää suosi ja katsojia 
oli todella hyvin. Teltta täyttyi 
viiteen näytökseen ja telttaan 
mahtuu katsojia kerrallaan n 
200. Opettajat ja sirkuslaiset 
ovat tehneet huikeaa työtä esi-
tysten parissa. Onneksi idea-
pankki tuntuu olevan loputon! 
Tänä vuonna sirkusteltiin Aja-
tOn teemalla maailmanhisto-
riaa ja ihmisen kehitystä sekä 
musiikinhistoriaa peilaillen.

Nuorison uskomattomat 
temput jättävät norsut eli hie-
man varttuneemmat harrasta-
jat varjoonsa, mutta onneksi 
lavastuksella voi korjata asioi-
ta...

Pikkusirkuksen esityksissä 
erityisesti erityiset ja minit hur-
masivat esityksillään.

Iso kiitos opettajille ja lu-
kuisille talkoolaisille, joita il-
man kevätnäytökset erivät on-
nistuisi.

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

 

Aika ajoin tuntuu siltä, että kirjavalinnat 
jumittuvat helposti samaan teemaan tai 
kirjallisuuden lajiin. Kirjastossa suun-
taa aina suoraan dekkarihyllylle tai etsii 
vain kotimaista uutuuskirjallisuutta. Ulos 
omasta laatikosta voi loikata lähtemällä 
mukaan Helmet-lukuhaasteeseen, www.
helmet.fi.  Helmet on yksinkertaisen ne-
rokas idea – Vuoden vaihteessa julkais-
taan kirjastoammattilaisten kokoama lis-
ta, 50 erilaista tapaa valita uutta luet-
tavaa. Viisikymmentä kirjaa, lähes kirja 
per viikko. Monikaan ei ehdi lukea niin 
paljoa ja nythän vuosi on jo kohta puo-
lessa, mutta ehdottomasti kannattaa läh-
teä mukaan. Kysehän ei tietenkään ole 
kilpailusta, vaan haastetta voi lähestyä 
aivan haluamallaan tavalla. Lista on mo-
nipuolinen ja monin eri tavoin innostava 
ja koskettelee aina myös kunkin vuoden 
ajankohtaisia aiheita, tänä vuonna on 
huomioitu muun muassa Minna Cant-
hin juhlavuosi, brexit ja Berliinin muurin 
murtuminen.

tunnetko heLmet?
Osa haaste-kohdista ratkeaa helposti. 

Aika helposti löytyy luettavaa esimerkik-
si tämän vuoden kohtaan 18. ”Euroop-
palaisen kirjailijan kirjoittama kirja,” tai 
kohtaan 5. ”Kirja on ollut ehdolla koti-
maisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi.” 
Aivan äkkiä sen sijaan ei tule mieleen 
kirja, jonka kannessa on kuu tai kirjaa, 
jossa nähdään unta. Ainakin itselleni an-
toisinta onkin ollut kysellä vinkkejä Hel-
met- facebook ryhmäläisiltä ja kääntyä 
kinkkisten kysymysten kanssa Kysy kir-
jastonhoitajalta-palvelun puoleen. Fb-
ryhmä on todella aktiivinen ja vinkkejä 
satelee kysyvälle ylenpalttisesti.

Ilman fb-ryhmän vinkkiä en olisi kek-
sinyt, että Riikka Pulkkisen ”Paras mah-
dollinen maailma” vastaa Helmet haas-
teen kohtaan 18. Kirja, jossa on kakso-
set. Luen kyllä paljon uutta (ja uudeh-
koa) kotimaista kirjallisuutta, mutta jos-
tain syystä Pulkkinen oli jäänyt kokonaan 
lukematta. Paras mahdollinen maailma 
on kirjailijan uusin, 2016 ilmestynyt te-

os. Se oli vaikuttava ja paljon ajatuksia 
herättävä lukukokemus. Kieli on hiottua, 
paikoin lähes runollista, henkilöt ja hei-
dän suhdeverkostonsa kuvataan psyko-
logisen tarkasti. Tarinan näyttämö on 
muuttuva Eurooppa kahdella aikatasol-
la, murtuva Berliinin muuri ja toisaalta 
nykytodellisuuden mediasirkus. Vahvim-
maksi teemaksi nousevat ihmisyyden pe-
ruskysymykset, syyllisyys, anteeksianto, 
rakkaus. Päähenkilön äiti pohtii tarinan 
loppupuolella: ”Eräällä tavalla vanhem-
muudessa voi vain epäonnistua. Ei ole 
mahdollista saatella lastaan aikuisuu-
teen ehjänä ja rikkoutumattomana, puh-
taana ja kolhiintumattomana. Kysymys 
kuuluukin: Voiko rakastamalla pelastaa 
sen, minkä osaamattomuuttaan ja ajat-
telemattomuuttaan ja omien kipujensa 
vuoksi pilaa?” (s.335). Haluan ehdotto-
masti haalia käsiini kirjailijan aikaisem-
mat teokset! 

Eija Keski-Korpela
  

Kotijuustojen valmistusta on 
Suomessa harjoitettu vuosi-
satoja. Vanhimpia Suomessa 
käytettyjä juustoja ovat pyö-
reät käsin muovaillut, kakun 
muotoiset juustot, joita on 
valmistettu etupäässä Poh-
janmaalla. Munajuustoja on 
valmistettu yleisimmin Uu-
dellamaalla, Hämeessä ja 
eräillä seuduilla Pohjanmaal-
la. Mäntsälässä valmistetaan 
pehmeää piimäjuustoa.

Näin teki helposti onnis-
tuvan juuston Ohkolalainen, 
sveitsiläisen juustomestari 
Karl Stuckin tytär Katri Einola:

KOTIJUUSTO
3 l maitoa
1½ l piimää
3 kananmunaa
nokare voita, tilkka vettä
1 tl suolaa

Ettei maito pala pohjaan, su-
lata nokare voita ja kuumen-
na tilkka vettä vähintään vii-
den litran vetoisessa kattilas-
sa. Lisää maito ja kuumenna 
se kiehumapisteeseen välillä 
kevyesti hämmentäen.

Erota keltuaiset ja valku-
aiset toisistaan. Vatkaa val-
kuaiset kevyesti ja sekoita 

piimään.  (Käytä AB-piimää, 
ei rasvatonta). Kun mai-
to höyryää, ja ensimmäiset 
kuplat nousevat pintaan, 
siirrä kattila liedeltä ja kaada 
valkuais-piimäseos kuumaan 
maitoon. Hera ja juustomas-
sa erottuvat heti.

Nosta juustomassa reikä-
kauhalla tiheään siivilään. Ku-
moa kulhoon ja lisää suola ja 
keltuaiset. Sekoita massa ta-
saiseksi. Vuoraa juustomuot-
ti kostutetulla sideharsolla ja 
laita juustomassa muottiin. 
Pidä muotin alla astiaa, johon 
heraa vielä valuu. 

Juuston voi myös kuumen-
taa uunissa. Sivele pintaa 
keltuaista ja paista juustoa 
uunissa 225 - 250 asteessa 
n. 10 min. tai kunnes pinta 
on saanut kauniin värin.

Heran voi käyttää leipä- tai 
sämpylätaikinaan. Heran voi 
pakastaa.

Juusto onnistuu hyvin myös 
laktoosittomasta maidosta.

Kotiliedestä nro 18, 
vuodelta 1992 
kopsasi Raija Hannula

kotijuustoa herkkusuiLLe  –   
katri einoLan resePtin mukaan
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Vappuaattona moottorisaha mourusi työväentalon rau-
nioilla ja vesakko, ja osin vähän jämäkämpikin puusto, 
taittui pinoiksi tien laitaan. Työväentalon tontti eli Päi-
väkumpu on maisemallisesti viehättävä peltosaareke ja 
monimuotoinen sekametsälaikku. Talon kivijalka on al-
kanut kuitenkin uhkaavasti piiloutua metsän syleilyyn ja 
puiden juuret, sammal ja jäkälä syövät vanhaa hauras-
tuvaa betonia. Aluetta on edellisen kerran raivattu pari-
kymmentä vuotta sitten, joten on hyvinkin jo aika puh-
distaa kivijalkaa puustosta ja mahdollisesti avata hiukan 
näkymiä pellolle.

Talkooväki raivasi nyt vappuna raunioiden sisältä kai-
ken pienen puuston, pystyssä on vielä muutama järeäm-
pi koivu, joiden kohtaloa jäätiin miettimään – jätetäänkö 
kasvamaan vain pannaanko nekin nurin. Raivaustöitä on 
tarkoitus jatkaa ja mahdollisesti perustaa nuotiopaikka 
uusille sijoille, etäämmälle tiestä ja parkkipaikasta.

Jos olet kiinnostunut kantamaan ”kortesi kekoon” voit 
ehdottaa sopivaa ajankohtaa seuraaville talkoille esimer-
kiksi Ohkolan facebook-sivuilla. Tietoa Ohkolan työväen-
talon historiasta löytyy Kylälehden arkistosta www.ohko-
la.fi/ohkolan-sanomat-arkisto, lehti numero 88. 

huisketta PäiväkummuLLa
Teksti ja kuva Eija Keski-Korpela 

Ohkolan Martat järjestivät huhtikuun alussa kierrätysta-
pahtuman ”Tuo tullessas – vie mennessäs. 
Tapahtuma kokosi Nuorisoseurantalolle kyläläisiä kierrät-
tämään vaatteita ja tavaroita. Kuva Sanna Sipola

ohkoLan mainiot martat
Teksti ja kuvat Sanna Sipola

Martat kävivät talkoovoimin  elvyttämässä Hilkka Rauta-
suon perennapenkkiä. Kasvit kaivettiin ylös ja juuripaakut 
putsattiin Hilkan johdolla.  Multa puhdistettiin juurista ja 
rikkaruohoista ja parannettiin hevosenlannalla ja uudella 
mullalla. Työn ohessa talkoolaisille maistui itsevalmistettu 
sima  ja urakan päälle  iltateet maukkaan lohipiirakan ja 
maustekakun kera. 
Tuokoon kukkapenkki paljon iloa Hilkalle.
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       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

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 
050-3838 162
04530 Ohkola

• www.kivaajuhliisi.fi •
• katja.heikkinen@kivaajuhliisi.fi •

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski
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Istutimme kirsikkapuun uuden koulumme pihalle Virolaisten ystäviemme kanssa. Ku-
vassa toinen vasemmalta on rehtorimme Hanna Oresmaa ja muut ovat Hallisten kou-
lun oppilaita sekä heidän opettajansa Airika (keskellä valkoinen takki päällään) sekä 
meidän opettajamme (toinen oikealta) Rita Samela.

ystävyyskouLuvieraiLu
Saimme Virosta, ystävyyskou-
lultamme Hallistesta 19 vieras-
ta, jotka viettivät kanssamme 
kolme koulupäivää. Koulumme 
Viro-kerholaiset esittelivät Hyö-
kännummen uutta, hienoa kou-
lurakennusta. Vieraamme pääsi-
vät myös vierailulle suomalaisiin 
perheisiin.

Virolaiset oppilaat sekä opet-
tajat tutustuivat koulumme op-
pitunteihin ja saivat paljon uusia 
ystäviä. He olivat valmistelleet 
meille hienoja laulu- ja tanssi-
esityksiä. He lahjoittivat koulul-
lemme kauniin kirsikkapuun, jo-
ka symboloi meidän pitkään jat-
kunutta ystävyyttämme.

Toivottavasti näemme heidät 
pian uudelleen.

Hyökännummen koulun op-
pilaat: Liisu, Nea, Minni, Aa-
da-Mia, Oiva, Klen ja Martta

Hyötykasvien ja varsinkin tomaatin kas-
vatus on ollut kovassa nosteessa viime 
vuosina. Moni arastelee tomaattien kas-
vatusta, mutta ei se ole sen vaikeampaa 
kuin muidenkaan hyöty- tai kukkakasvi-
en kasvatus. Monet lajikkeet pärjäävät 
jopa ihan pihalla.

Toki tomaatti on lämpöä rakasta-
va kasvi, ja paras sato saadaan tietys-
ti hyvin hoidetuista kasveista kasvihuo-
neessa. Ulkona kannattaa valita pihan 
kaikkein aurinkoisin ja lämpimin paikka. 
Tuulensuoja tekee hyvää ja vaikka pieni 
katos tai muu suoja parantaa tomaatin 
mahdollisuuksia. Ainakin harso kasvin 
suojana öisin ja viileinä päivinä suojaa 
mukavasti. 

 Mikrotomaatti viihtyy aika pienessä-
kin ruukussa vaikka terassin pöydällä. Se 
ei kasva kuin noin kolmekymmensentti-
seksi pikku pensaaksi, mutta antaa kym-
meniä makeita kirsikkatomaatteja. Täl-
laisia lajikkeita ovat esimerkiksi punainen 
Red Robin ja oranssi Venus.

 Myös amppelilajikkeet ovat nopei-
ta ja sopivat amppeleihin, ruukkuihin ja 
lavoihin. Kasvualustaa yhdellä taimella 
saisi olla vähintään viitisen litraa, mie-
lellään enemmänkin. Joskus nämä kas-
vavat liiankin rehevästi, jolloin on hyvä 
hiukan leikellä liikoja versoja pois, et-

omaa tomaattia vaikka uLkosaLta
Teksti ja kuva Elina Vuori 

tä kasvusto pääsee kuivumaan nope-
ammin. Tiivis lehtimassa kerää helpos-
ti hometta, varsinkin jos sää on koste-
aa. Satoisia amppelilajikkeita ovat esi-
merkiksi Fire Cracker ja Tumbling Tiger, 
molemmat kauniin raidallisia lajikkeita.                                                                                                            
Myös pensastavat lajikkeet sopivat ulko-
kasvatukseen. Osalla on pienet, kirsik-
katomaatin kokoiset hedelmät, mutta on 
myös isompihedelmäisiä lajikkeita. Nä-
mä vaativat jo isomman ruukun, vähin-
tään kymmenisen litraa. Myös tuen tai 

tukikeppejä ne tarvitsevat. Yksi aikaisim-
mista on Betalux, joka tekee herkullisia, 
hiukan pihvitomaatin tapaisia hedelmiä. 
Vanha maatiainen Potatotomato on var-
mimpia ulkolajikkeita, satoisa, mutta hiu-
kan villi kasvutavaltaan.

Myös rungolliset tomaatit onnistuvat 
ulkona. Varmimpia ovat peruspunaiset ja 
kirsikkatomaattilajikkeet. Ne pitää tukea 
vaikka narun avulla tai sitomalla keppiin. 
Varkaiden poisto pitää myös opetella.

Hyvä tomaatin kasvualusta on kunnon 
multa, ei mikään huoltiksen halpisturve. 
Sammal, biohiili ja peltomulta lisäävät 
vedenpidätyskykyä ja tuovat puskuria.

Vettä ja lannoitteita kaikki tomaatit 
vaativat tarpeen mukaan. Nyrkkisään-
töjä on vaikea antaa, koska olosuhteet 
vaihtelevat niin paljon. Kasvustoa tark-
kailemalla oppii tulkitsemaan kasvin an-
tamia merkkejä. Lannoituksessa kannat-
taa noudattaa purkin ohjetta.

 Kaikkia näitä tomaatintaimia löytää 
omalta kylältä, Myllypellon taimilta Riis-
kiläntieltä. Pieni puutarha on auki yleen-
sä iltaisin ja viikonloppuisin, mutta aina 
kannattaa varmistaa vaikka tekstarilla, 
että isäntäväkeä on paikalla.

Matti 0404 123 365 ja Elina 0400 
400 714. Puutarha löytyy myös netistä, 
Facebookista ja Instagramista.
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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

 

Ekokampaaja Sisko

Juhlapalvelu
Catya’s Catering Oy
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

HIERONTA HERCAMER
& JALKAHOITOLA

KALEVALAINEN JÄSENKORJAAJA

KIRSI PYYHTIÄ
 040 7350 121  Vanha Valtatie 197
	 wwww.	hierontahercamer.fi		 Kellokoski

Ekokampaamo      Kauneushoitola

Sällintie 1A, 04500 KELLOKOSKI    www.parturikampaamovalo.fi p. 0458693343  

Ekokampaamo      Kauneushoitola

Sällintie 1A, 04500 KELLOKOSKI    www.parturikampaamovalo.fi p. 0458693343  

Itsellesi aikaa voita, 
tule käymään
taikka soita!
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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

BETONILATTIAT
Harri T. Vilkman

Ohkola
 0400-540 975

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

…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

VAIHDA MUKAVAMPAAN
Autamme sinua kodin vaihtoasioissa, olit sitten aikeissa myydä tai ostaa asunnon. 

Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Kerava | www.spkoti.fi | www.saastopankki.fi 
Janne Suuronen p. 040 500 5913 | Hanna-Kaisa Malmberg p. 045 168 9699

Manikyyrit, geelilakkaukset, rakennekynnet

Ajanvaraus: www.timma.fi/linnails 045-1319969
Linnails somessa: kynsistudiolinnails
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