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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 29.11.2019.  aineistoPäivä 15.11.2019.

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.

Kesä 2019 käynnistyi Öljymäellä varsin erikoisella tavalla. Ensi alkuun vanha katsomo kiskottiin maasta ylös. Van-
hojen penkkien käyttökelpoiset osat päätyivät paikallisiin rakennusprojekteihin, osasta tehtiin myös lavasteita ke-
sän näytelmää varten. Seuraavaksi maan alle upotettiin kaapelinsuojaputkia ääni- ja valotekniikkaa sekä sähköjä 
varten. Ennen juhannusta oli rinteeseen rakennettu jo perustukset ja runko uutta katsomoa varten. Heinäkuun lä-
hestyessä Öljymäelle saapui vielä lauma talkoolaisia, jotka upottivat kestopuiseen katsomoon 12 500 ruostumat-
tomasta teräksestä sorvattua ruuvia. Lopuksi rakennelman yläosaan nousi vielä äänimiehen työpiste, jonka ovi 
asetettiin paikalleen pari tuntia ennen ensi-illan konginiskua.
Perjantaina 12.7. valmiin rakennelman kannattamana istui kolmattasataa kulttuurinnälkäistä Onnellisen miehen 
ensi-iltavierasta nauttimassa lähikulttuurin mehevimmistä hedelmistä. Yleisö löysi uuteen katsomoon kiitettäväs-
ti myös lopun näytöskauden ajan. Yleisökeskiarvo neljässätoista esityksessä oli hieman yli 220. Innokkaimmille 
teatterin ystäville tarjottiin mahdollisuutta tukea ohkolalaisen teatteritaiteen tulevaisuutta myös pääsylipun hintaa 
avokätisemmin ”nimikkopenkkien” muodossa. Lunastamalla nimikkopenkin, sai taiteen ystävä paitsi pääsylipun esi-
tykseen, myös nimensä Öljymäen kahvion seinällä roikkuvaan kunniatauluun. Paikkoja on tätä kirjoittaessa myyty 
seitsemisenkymmentä, joten halukkaat voivat yhä kantaa taloudellisen kortensa kekoon. 
Ohkolan teatterin vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti laaja tarjonta täysin eri tyylisiä näyttelijöitä. Jälleen oli kattaus 
monessa suhteessa ääripäästä toiseen. Nuorimmat näyttelijät nippanappa toisella kymmenellä - vanhimmat lä-
hempänä kahdeksaakymmentä. Liuta ensikertalaisia - kokeneimmat mukana teatteritaiteessa jo 60-luvulla. Lippu-
luukulla käsiohjelmia jakaneista nuorimmat olivat aakkosten opettelussa siinä vaiheessa, että tuskin itse kykenivät 
jakamaansa pamflettia tavaamaan. Järjestyksenvalvojat olivat nyt seuran itsensä järjestämässä koulutuksessa 
koulittuja. Lähes kaikki kurssille osallistuneet olivat korttinsa saaneet, eikä takavuosien ongelmaa ”kortillisista” enää 
ilmennyt. Väliajalla näyttelijät seurasivat silmät laajoina esitystä, jossa pieni kahvioryhmä muonitti näytöksestä toi-
seen parisataapäisen yleisölauman varttitunnissa. 
Öljymäen perusparannus sai tekniikan osalta avustusta Mäntsälän kunnan aluerahoista ja katsomon puurakentei-
den osalta Silmu ry:ltä. Valtaosa projektista on kuitenkin talkootöin tehtyä ja näytelmän itsensä rahoittamaa. Lai-
narahaa Ohkolan nuorisoseura ei projektiin joutunut käyttämään lainkaan. Näin laaja nuorisoseuratyön toiminnan 
tukeminen ja kiinnostus pienen kylän suurta teatteria kohtaan kannustaa tekijöitä ylittämään itsensä vuodesta toi-
seen. Talkoilla on Suomi tehty! 
Aatu Johansson

yLi 3000 onneLLista vieraiLi 
ÖLjymäeLLä 2019
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Kunnalla on myynnissä Taruma I- ja II 
-alueet. Tonttikysyntä näillä alueilla on 
ollut tasaista. Tänä vuonna on myyty 
kolme omakotitalojen tonttia ja lisäksi 
alueelta on useampi uusi tonttivaraus. 
Alueen tonteista yli puolet on nyt myyty 
tai vuokrattu. Alueelle kokonaisuudes-
saan tulee noin 40 omakotitaloa. 

Lisäksi alueella on kaksi rivitalotont-
tia, jotka kummatkin on myyty ja par-
haillaan rakenteilla.Alueen puistora-
kentamisesta on tullut toiveita. Puis-

taruman aLueeLLa rakentaminen jatkuu
torakentaminen on kunnan lähivuosien 
suunnitelmissa.

Kunnalla on lisäksi käynnistynyt Hyö-
kännummen alueella uusien kaava-alu-
eiden laadinta. Hyökännummen koulun 
ja Taruman väliselle alueelle on ollut 
nähtävillä asemakaavaluonnos Pyydys-
korpi -Taruma -kaavasta. Asuntoja tälle 
alueelle tulee kaavaluonnosten perus-
teella arviolta 20-25 kpl. Kaava yhdistää 
Taruman alueen Nummelantielle. Toi-
nen isompi kaava-alue on Roinilan ase-

makaava, jolla kaavoitetaan Roinilan-
tien ympäristöä Linjatien ja Tasalantien 
välisellä alueella. Tämän alueen kaava-
luonnos on parhaillaan nähtävillä. Alus-
tavan laskelman mukaan asuntoja mah-
dollistuu alueelle 45-60 kpl. Nähtävillä 
oleviin kaavoihin voi tutustua https://
www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/
kaavoitus/kaavoja-nahtavana

Vesa Gummerus
Maankäyttöinsinööri

Kyläläisten toiveesta toteutetaan parin vuoden tauon jälkeen Elävä Adventtikalenteri. Onkin siis aika suunnitella Elävän 
adventti-kalenterin tapahtumat 10.11.2019 mennessä. Tarkoitus on tuottaa Ohkola-Hyökännummialueen asukkaille 
mukavia, kaikille avoimia ja pääosin maksuttomi tapahtumia joulukuun jokaisena päivänä jouluaattoon saakka. Luuk-
kujen toteuttajina toimivat alueen asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, koulut, seurakunta, päivähoito - kaikki yhdessä. 
Adventtikalenterin luukut julkaistaan kylälehdessä sekä Ohkolan ja Hyökännummen facebooksivuilla marraskuussa.

Ilmoittaudu mukaan ohkolansanomat@gmail.com tai 050-5939683 / Eija Ohkolan Kylätoimikunta

eLävä adventtikaLenteri 2019

Oli jännittävää kesällä odottaa uusia bussiaikatauluja, kun 
tiedettiin Ely-keskuksen ja kunnan kilpailutuksesta ja HSL:n 
liikennöinnin alkamisesta Tuusulan puolella. Monimutkainen 
vyyhti on nyt sikäli helpottavalla tavalla ratkennut, että läpi-
ajoa Hyrylästä Ohkolan kautta Mäntsälään hoitaa nyt Pohjo-
lan liikenne ja sitä hallinnoi Uudenmaan Ely-keskus, koulukul-
jetusten osalta Mäntsälän kunta. HSL:n ulkopuolelle jäävillä 
kehyskunnilla on omia sopimuksia, joilla voidaan hyödyntää 
matkalippujen ostoetuja.

Ohkolan kautta Mäntsälästä Hyrylään kulkee nyt mukavasti 
busseja aamusta alkaen 9 vuoroa ja 8 vuoroa takaisin päin. 
Järvenpäästä viimeinen bussi lähtee Ohkolaan kuitenkin jo klo 
17.05, mikä on monelle työmatkalaisellekin kovin varhain, pu-
humattakaan siitä, että iltamenoista voisi palata julkisilla. Hyö-
kännummelle lähtee viimeinen klo 23.15, vuoroja kulkee 24 
vuorokaudessa. Järvenpäässä bussit ajavat rautatieaseman 
kautta, eikä enää ollenkaan vanhalle Matkahuollolle. Vuorot 
sopivat melko hyvin junavuoroihin. Ajokit ovat matalalattiaisia 
kaupunkibusseja ilman turvavöitä.

 Uudet linjat ovat herättäneet useita kysymyksiä, joihin pyy-
dettiin vastauksia Mäntsälän kunnan hallintojohtajalta Esa Sii-
kaluomalta sekä Pohjolan liikenteen edustajalta.

Mäntsälän aikeista HSL:n suhteen Siikaluoma kertoo juu-
ri aloitetusta selvityksen päivittämisestä ja käynnistämisestä. 
Nykyisellään kunta subventoi kuntarajojen yli menevää liiken-
nettä. Korkeammasta palvelutasosta kunta osaltaan maksaa 
enemmän. Aikataulutoiveita voi suunnata kunnan kautta. Muu-
toin palautekanava on www.ely-keskus.fi-sivuilla ja siellä voi 
jättää muunkinlaista palautetta.

Bussikatosten kunnosta ja ulkoasusta huolehtimisesta Siika-
luoma kertoo kunnan säännöllisesti reklamoineen Ely-keskus-
ta. Nyt ollaan toiveikkaita, että yhdessä kunnan kanssa siellä 
todella päästäisiin tekemään jotain ja kohtuuajassa tulevai-
suudessa.

BussiLiikenteen uudet tuuLet
Teksti Eira Andersson

Hämmennystä on herättänyt HSL:n lipunmyyntijärjestelmän 
takia se, että raha eikä aina edes matkahuollon bussikortti kel-
paa maksuvälineeksi HSL:n ulkopuolella. Pohjolan liikenteen 
edustaja kertoo, että HSL korjaa asiaa ja nyt siirtymävaiheessa 
matkan voi maksaa, kun on päässyt Mäntsälän linja-autoase-
malle tai etelään mennessä HSL:n alueelle. Kaikki ovat kyytiin 
päässeet.

Aikataulujen saaminen paremmiksi varsinkin iltavuorojen 
osalta onnistuisi, jos tarpeeksi käyttöhalukkuutta löytyisi. Tyh-
jinähän busseja ei voi ajaa mikään liikennöitsijä. Toivomuk-
sia voi suunnata kunnan kautta sähköpostilla esa.siikaluoma@
mantsala.fi . Myös kylätoimikunnan kautta toiveita välitetään 
eteenpäin.

Aikatauluja Mäntsälästä Järvenpäähän päin
 Mäntsälä Ohkola Kellokoski Järvenpää Hyrylä
 6.13  6.31 6.40 6.55 7.19
 7.10 7.28 7.38 7.55 8.18
 8.27 8.45 8.55 9.14 9.33
 9.30 9.48 9.57 10.11 10.32
 13.30 13.48 13.58 14.15 14.34
 14.00 14.18 14.28 14.43 15.05
 14.50 15.08 15.18 15.33 15.55
 15.50 16.08 16.18 16.33 16.55
 16.50 17.08 17.18 17.32 17.53

Aikatauluja Järvenpäästä Mäntsälään
 Hyrylä Järvenpää Kellokoski Ohkola Mäntsälä
 7.08 7.26 7.42 7.51 8.13            
 7.55 8.14 8.30 8.39 9.00  
 12.53 13.11 13.26 13.34 13.55
 13.25 13.43 13.58 14.07 14.30
 14.25 14.43 14.59 15.08 15.30 
 15.35 15.53 16.10 16.19 16.40  
 16.45 17.05 17.21 17.29 17.50
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Juhlailtamat järjestetään Pyhäinpäivänä  
la 2.11.2019 seuratalolla.

Uudenmaan Nuorisoseuran muistojulkaisussa 1906- 1916 
kirjoitti E.H, joka tiettävästi oli Elmer Hemmilä, yksi seuran 
puheenjohtajista näin.
-Seuran synnyinsanat lausuttiin marraskuussa v. 1899. Jo 
pitemmän aikaa oli yksityisissä piireissä keskusteltu nuo-
risoseuran perustamisesta, mutta sopivan johtajan puute 
oli aina hyvät aikeet kaatanut.
Kyseisen muistokirjan luku Ohkolan Nuorisoseurasta päät-
tyy näin.
- Kaikkia elähyttäköön aina niin kuin nyt sama yhteistunne, 
samat ihanteet, sama päämäärä. Jokainen jäsen kulkekoon 
valoisin toivein  toistansa tukien kohti tulevaisuutta kasvat-
taen itseään kunnon kansalaiseksi.

Tervetuloa juhlimaan!

ohkoLan 
nuorisoseura  
120 vuotta
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Elokuvailta Seuratalolla 13.10 
klo16 20 vuotta sitten näyteltiin Öl-
jymäen kesäteatterissa Maiju Lassi-
lan kirjoittama näytelmä Nuori myllä-
ri, jonka ohjasi Tapio Rantanen ja pää-
osissa oli Topias Törhönen ja Piia Sal-
minen. Vapaa pääsy. Väliajalla kahvio 
 Digitalisoiduista näytelmistä on lista, 
joista voidaan tehdä ehdotuksia seuraa-
vasta ”Elokuvasta.”
Perhekerho torstaisin klo 9.30-12.30 
Ohkolan Nuorisoseuratalolla. Sovitaan 
yhdessä tarkemmin sisällöstä ja syksyn 
tapaamisista. Lisätietoa: Essi Malmberg 
p. 044 509 4485.
Tyttökerho  ma 16.9.2019 alkaen klo 
17-18 seuratalolla.  Kokoonnumme 12 
kertaa syksyn aikana. Osallistujamää-
rästä riippuen myös klo 18-19. Syyslo-
maviikolla ei ole kerhoa.
Kerho on tarkoitettu 1–6-luokkalaisille 
tytöille. Kerhomaksu syksyltä on 20 €. 
Ohjelmaan kuuluu leipomista, askarte-
lua, leikkejä ja pelejä. Voi myös antaa 
toiveita ohjelman suhteen.
Ilmoittautumiset 8.9.2019 mennessä: 
Lotta Härkönen p. 045 806 8377, Ilmoi-
tathan, jos sinulla on allergioita! 
Tenavatunti Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla maanantaisin 23.9, 30.9. ja 7.10. 
sekä 21.10., 28.10. ja 4.11. klo 17.30-
18.15. Liikunnallisia leikkejä 3–6-vuoti-
aille lapsille Ohjaajina Iiris Malmberg ja 
Anna Tölli. Ilmoittautumiset 18.9. men-
nessä ja lisätietoja Essi Malmberg p. 044 
509 4485.
Helmeilykerho seuratalolla To 12.9, 
To 10.10, To 7.11 ja To 12.12. klo 18 - 21
Kerhoillan aikana tehdään koru tai ko-
riste helmistä ja tarvittavat materiaalit 
voit ostaa paikan päältä. Tervetuloa uu-
det ja vanhat kerholaiset! Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset marja.allanmaa@
helmideli.fi

ohkoLan oka
Kesäkauden päättää yleisurheilukisat 
12.9. klo 18 Ohkolan koululla.
Salibandyt alkavat 16.9. alkavalla vii-
kolla. Seuraavat vuorot pelataan Ohko-
lan koululla: Taaperot (pelailua aikuisen 
kanssa) Ti 18-19, Eskari - 2. lk Ke 18-
19, 3.-5. lk Ti 17-18, 6.-9. lk Ke 19-20.15 
Leidit Ti 19-20 (HUOM! Tämä vuoro on 
varattu leideille vapaavalintaiseen 
urheiluun, ei tarvitse olla salibandya. 
Toivomus olisi että tälle vuorolle löytyisi 
muutama aktiivi jotka kasaisivat poruk-
kaa liikkumaan) Hyökännummen vanhal-
la puolella (päiväkodin liikuntasali) pela-
taan miesten salibandya ti 20-21.

sirkus sirius
Sirkus Sirius järjestää kaksi uutta ilma-ak-
robatia kurssia Hyökännummen koululla. 
To klo 17.30-18.30 lasten ilma-akrobatia  
ja to klo 18.30-19.30 yli 15 vuotiaiden ja 
aikuisten ilma-akrobatia.   Tunnit järjes-
tetään jos ilmoittautuneita on tarpeeksi.
Muutamia vapaita paikkoja on sirkusryh-
miin, tiedustele sirius@sirkussirius.fi ja 
katso kokonaisohjelma www.sirkussirius.fi

ohkoLan martat
Ohkolan Marttojen syksyn ohjelma tuo 
arkeen kaikkea kivaa. Martat joogaavat, 
ohjaavat poikien kokkikurssia ja opette-
levat itse aasialaista keittotaitoa kokkau-
sillan merkeissä. Lisäksi valmistamme 
sytykeruusuja ja leivomme ja paistam-
me talkoovoimin Ruukin joulumyyjäisiin. 
Joulumieltä lisäämme vielä entisestään 
vierailemalla Loviisan joulutalot -tapah-
tumassa. Jos haluat liittyä mukaan iloi-
seen joukkoomme, ota yhteyttä sähkö-
postitse ohkolan.martat@gmail.com.  
Tervetuloa syksyn toimintaan mukaan 
vanhat ja uudet jäsenet!
Poikien kokkikerho 
Marttojen ohjaamassa kokkikerhossa 
kokataan ja leivotaan hauskasti yhdes-
sä puuhaten. Kerho on tarkoitettu 3.-6.
lk pojille. Kerho kokoontuu 5 kertaa ke 
2.10, 9.10, 23.10 ja 30.10 kello 18-20 ja 
la 9.11. klo 14-16 Ohkolan Nuorisoseu-
rantalolla.  
Kerhomaksu on 20 euroa/lapsi ja mak-
sun voi suorittaa ensimmäisellä kerho-
kerralla. Kerhomaksu sisältää voileipäka-
kun, joka valmistetaan viimeisellä kerral-
la isänpäivän aattona. Lapset eivät ole 
vakuutettuja marttojen toimesta, se on 
hyvä tiedostaa.  
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä oh-
kolan.martat@gmail.com tai puhelimit-
se klo 16 jälkeen  050-590 0073/ San-
na Sipola. Ilmoita mahdolliset ruoka-ai-
neallergiat tai muut seikat, jotka voivat 
vaikuttaa kokkaamiseen ja ruokien syö-
miseen. Myös kuvauslupa/-kielto anne-
taan samassa yhteydessä, lähinnä kylä-
lehdessä ja Ohkolan Marttojen Faceboo-
kissa julkaistavia juttuja varten. Kerho 
toteutetaan yhteistyössä Ohkolan Nuo-
risoseuran kanssa.

ohkoLan diakonia- 
ja Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät ke 11.9, 
ke 16.10, ke 20.11 ja ke 18.12 klo 12.00 
Ohkolan Nuorisoseurantalolla
Virsilauluilta to 26.9 klo 18.00 Järven-
pään seurakunnan leirikeskuksessa Leiri-
niemessä, Kalarannantie 3.

HYÖKÄNNUMMEN KERHOTALO
Perhekerho tiistaisin klo 9.30 - 11.30. 
Avoin kohtaamispaikka lapsiperheille. Oh-
jelmassa on vapaan yhdessäolon lisäksi 
yhteinen laululeikki- ja hartaushetki, va-
paata leikkiä ja askartelua. Kerhot ovat 
maksuttomia. Tarjolla välipalaa. Perheker-
hoon ei tarvitse ilmoittautua, voi tulla sil-
loin, kun itselle sopii.
Junior Afterschool alakouluikäisille 
keskiviikkoisin klo 13 - 15. Afterissa voi 
tehdä läksyjä, pelailla ja syödä välipalaa. 
Toiminta on maksutonta.
Rukous- ja raamattupiiri tiistaisin klo 
18.30. 

kansaLaisoPiston kursseja
Ohkolan koululla: Seniorijumppa ti 
15.45 – 16.30, Pilates to 18.30 – 19.30 ja 
Jooga to 19.30 – 20.30. Hyökännummen 
koululla: Tehotreeni & Venyttely ma 
19 – 20.30. Kurssit ovat alkaneet. Pilates-
ryhmä on täynnä. Muilla kursseilla on vie-
lä tilaa. Lisätietoja kursseista www.mant-
salanopisto, tai koteihin jaetusta opiston 
opinto-ohjelmasta.

hyÖkännummen 
asukasyhdistys

Nuortenillat  pe 6.9. klo 18.00 tee-
malla PIZZAPERJANTAI  herkuttelua 
tietovisailun, askartelun ja bingon mer-
keissä.  Pe 4.10. teemana AURIN-
KOSIEPPARI ja levyraati. Marras-
kuussa suuntaamme lähimetsään laa-
vuretkelle, joten otsalamput matkaan 
mukaan. Tasalantien kerhotalon nuorte-
nilloissa ovet ovat auki klo 18-20.30 Nuor-
tenillat ovat päihteettömiä ja tarkoitettu 
4-6. -luokkalaisille nuorille. Illan aikana 
tarjotaan myös pienimuotoinen iltapa-
la. Toivotamme tervetulleeksi kaikki uu-
det neljäsluokkalaiset tytöt ja pojat sekä 
muut nuoret. Infoa  Hyökännummen Asu-
kasyhdistyksen ry:n Facebook –sivuilta.

Hyökännummen asukasyhdistys ke-
rää vapaaehtoista kannatusmaksua 
5e, jonka voi maksaa tilille Keski-
Uudenmaan Osuuspankki FI05 5092 
3020 0087 61, viite 233. Kannatus-
maksulla kustannetaan mm. nuor-
ten iltatoiminnan kustannuksia. 
(Iltapala ja askartelutarvikkeet).
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Mäntsälässä on varsin monipuoliset mah-
dollisuudet antaa luovuuden kukkasen 
kukkia esittävän taiteen saralla. Täällä 
voi harrastaa esim. sirkusta, teatteria ja 
musiikkia, eikä tarvitse kovin kauas ko-
toaan lähteä, jotta pääsee toteuttamaan 
itseään. Moni ei varmaan kuitenkaan tie-
dä, että Hyökännummella ja Arolassa voi 
opiskella poikkihuilun-, nokkahuilun- ja 
pianonsoittoa yksityisesti sekä ryhmässä. 
Musiikkikoulu Taikahuilun opettaja, muu-
sikko, huilisti Kirsi Jokela antaa opetusta  
sekä lapsille että aikuisille. Ja koska 
Kirsin tavoite opetustyössään on mo-
nipuolisuus, saavat kaikki Taikahuilun 
oppilaat osallistua yhteisille ryhmätun-
neille ja omakustanteisille taideretkille. 
”Nautin laaja-alaisesta luovasta työstä. 
Ohjaan esimerkiksi Latoteatterissa, teen 
omia runohuiluesityksiä ja sävellän mu-
siikkia näytelmiin. Yksi kesän kohokohtia 
on Jokelanseudulla järjestettävä lasten 
taideviikko, jossa vedän teatteripajaa. 
Siellä näkee niin hyvin, kuinka lapsilla 
on innostusta, rohkeutta ja taitoa tehdä 
näkyväksi omat ideansa. Ja jos jotakuta 
arveluttaa oma rohkeutensa, minun teh-
täväni on kannustaa lasta kokeilemaan 
omia rajojaan. Pienikin rajojen ylitys 

soiteLLaan
Teksti Kirsi Jokela

on suunta oikeaan ja antaa positiivista 
pohjaa kohdata tulevia haasteita. Arvos-
tan ihmisiä, jotka toteuttavat omia ideoi-
taan esteistä huolimatta. Soittoharrastus 
antaa paljon työkaluja myöhempään elä-
mään. Opetuksessani pyrin siihen, ettei 
oppiminen olisi pelkästään soittimen hal-
lintaa vaan kokonaisvaltaisempaa kasva-
mista luovana ja luovuudesta nauttiva-
na ihmisenä. Se on hyvää pääomaa lap-
sellekin kasvaa kohti aikuisuuden haas-
teita. Ja aikuisenakin soittaminen rikas-

Ohkolan nuorisoseura järjestää retken Lahden kaupunginteat-
teriin - lapsille suunnattu teatteriretki alkupotkuna ensi kesän 
ensimmäiselle näytelmälle

Ohkolan nuorisoseura tuottaa kesällä 2020 peräti kaksi näy-
telmää Öljymäen kesäteatteriin. Kesän käynnistää pääosin las-
ten tekemä näytelmä, jonka ohjaana häärää Aatu Johansson. 
Heinäkuussa ensi-iltansa saa Kalle Tahkolahden ohjaama aikui-
semmalle yleisölle suunnattu teos. Lasten teatteriproduktio saa 
alkuponnistuksensa nuorisoseuran järjestämällä retkellä, joka 
johdattaa nuoret lupauksemme Lahden kaupungin teatteriin 
lauantaina 23.11.2019 katsomaan merirosvoklassikko Aarre-
saaresta Mauri Kunnaksen ryydittämänä tehtyä sovitusta.

Retken kustannukset on katettu valtaosin kesällä huippu-
suosion saavuttaneen Onnellisen miehen lipputuotoilla, jo-
ten yhden osallistujan maksettavaksi retkestä jää ainoastaan 
5 euroa. Hinta sisältää myös yhteiskuljetuksen, joka starttaa 
nuorisoseurantalolta ennen puoltapäivää. Esitys alkaa Lahden 
kaupunginteatterilla klo 13.00. Myös vanhemmat merirosvo-
fanaatikot ovat ehdottoman tervetulleita matkalle. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä retkelle on 21.10. Tarkemmat aikataulut 
ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse lähempänä. Retken joh-
tajana nuorisoseuran puolesta toimii pj. Aatu Johansson.

Retkellä on tarkoitus tehdä kartoitusta teatteriharrastuksen 
kiinnostuksen asteesta kylämme lasten ja nuorten keskuudes-
sa. Saatujen kokemusten perusteella kerätään kokoon ryhmä, 
joka vastaa kesän 2020 avauksesta Öljymäellä. Öljymäen suu-

retki Lahden kauPunginteatteriin
relle näyttämölle johtava kerho käynnistyy talven aikana. Har-
joitukset kestävät keskitalvesta melkein suvivirteen ja näytös-
kausi asettunee toukokuun viimeisten ja kesäkuun ensimmäis-
ten viikkojen tienoille.

retki Lahden kauPunginteatteriin:
SOVITUS JA OHJAUS: Aleksis Meaney
LAVASTUS, PUKUSUUNNITTELU JA 
VALOSUUNNITTELU: Tiina Hauta-aho
MUSIIKKI JA ÄÄNISUUNNITTELU: Tatu Virtamo
KESTO 1h 40 min., sisältää väliajan.
Suosittelemme esitystä 6-vuotiaista ylöspäin esityksen 
jännittävistä tapahtumista johtuen! Vanhemman seurassa 
jännityksen sietää pienempikin katsoja.
Lippuhinta normaalisti 18 e, Ohkolan nuorisoseuran 
järjestämän retken kautta kuljetuksineen 5 e.
Ilmoittautumiset 21.10. mennessä: 
ohkolanteatteri@gmail.com
Tiedustelut: Aatu Johansson p. 040-8423272
Lähtö linja-autolla Ohkolan nuorisoseurantalolta, 
os. Ohkolantie 555 n.klo 11.30 
(aikataulu tarkennetaan myöhemmin)
Paluu samalla kalustolla samaan paikkaan n. klo 16.30.
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen 
Ohkolan nuorisoseuran tilille.

tuttaa tätä arkea jota elämme. Itse olen 
onnellinen, kun löysin lapsena musiikin.” 
Taikahuilun opetuspäivityksiä voi seura-
ta Facebookissa Musiikkikoulu Taikahui-
lun sivulla.

Ryhmä Hyökännummella alkaa jos 
vähintään 3 osallistujaa ilmoittautuu. Se 
on tiistaisin klo 17.30-18. Periaatteessa 
alkaa ensi viikolla, mutta myöhemminkin 
voi tulla mukaan. lmoittautuminen ja yh-
teydenotot kirsi(at)metropoleart.fi ja Fa-
cebookissa Musiikkikoulu Taikahuilu.



7

Tänä kesänä olin mukana Öljymä-
en kesäteatterissa. Esitin Onnelli-
sessa miehessä yhtä Kuusmäen 
kylän lapsista.

Oli tosi mahtavaa saada esittää 
Öljymäellä kaikkien muiden kans-
sa. Aikuiset olivat tosi avuliaita ja 
ohjaaja keksi lapsillekin tehtäviä, 
vaikka alussa niitä ei ollut ollen-
kaan. Harjoittelimme paljon jo ke-
väällä ja myös kesällä. Harjoituk-
siin oli aina tosi kiva mennä ja näh-
dä kuinka esitys kehittyi eteenpäin. 

Olen aina tykännyt näytellä ja olin 
mukana koulun näytelmäkerhos-
sakin.

Oli aika jännittävää mutta sa-
malla tosi upeata saada esittää 
niin isolle yleisölle ja kuulla kaikki 
taputukset. Teatterista jäi erityises-
ti mieleen kaikki muut näyttelijät ja 
katseet katsojien silmissä, kun esi-
tys oli menoillaan. Öljymäellä esit-
täminen on ollut upea kokemus. 
Menisin uudestaan joka vuosi, jos 
pystyisin.

kesä teatterissa
Veera Välimaa, kuva Kimmo Virtanen

Kellokosken sairaalatoimintaa on HUSin hallituksen vuonna 
2015 tekemien päätösten mukaisesti siirretty sekä Helsinkiin 
että osin Hyvinkäälle. Jäljelle jäänyt toiminta keskitettiin elo-
kuun lopulla entiseen Ohkolan sairaalaan. Kellokosken kiinteis-
töt tyhjenivät, lukuun ottamatta kartanorakennusta, jossa tois-
taiseksi on vielä jotain toimintaa: lähinnä Kalliomaan koulu ja 
muutama avohoidon toimipiste. Ohkolan puolella toimii kuusi 
osastoa (oikeus- ja kuntoutuspsykiatriaa), hallintoa ja henki-
lökunnan ruokala sekä kahvio.  Tämän lisäksi sairaalassa on 
vielä toiminnallista kuntoutusta, kuten ulkotyöt, työkeskus ja 
liikuntahalli.

kamPPaiLua keLLokosken PuoLesta
Kellokosken toimintojen alasajon taustalla on HUSin hallituk-
sen neljä vuotta sitten tekemä päätös keskittää Uudenmaan 
psykiatriaa Helsinkiin. Päätöstä edelsi kiivas keskustelu asiasta. 
Kellokosken sairaalan säilyttämiseksi syntyi vahva kansanliike, 
jossa olivat mukana niin potilaat, kyläläiset kuin henkilökunta. 
Kampanjan yhteydessä kerättiin 5300 nimeä sairaalan säilyt-
tämiseksi. Henkilökunta toteutti myös ulosmarssin puolustaak-
seen työpaikkansa säilyttämistä. Tilaisuuksia ja tapahtumia jär-
jestettiin asian ympärillä. Yksi säilyttämistä puolustaneista oli 
sairaalan emeritusylilääkäri Ilkka Taipale, jonka mukaan HUSin 
laskelmat ja suunnitelmat Helsinkiin perustettavasta suursai-
raalasta olivat virheellisiä ja harhaanjohtavia. Kellokosken sai-
raalakiinteistön oli ”hiljaisuudessa” annettu jo pitkään rapistua. 
Kuntoarvioiden mukaisia korjauksia ei ollut suoritettu. Taustalla 
lienee pitkäaikainen ajatus ajaa Kellokosken toiminnat alas ja 
keskittää ne Helsinkiin. Aktiiviset vaikutustoimenpiteet eivät 
riittäneet. HUSin hallitus päätti äänin 10-7 luopua Kellokosken 
sairaalasta ja siirtää toiminta Helsinkiin ja osin Hyvinkäälle.

ParakkisairaaLoista  
Laakson suursairaaLaan

Useat sairaalatoiminnot, kuten koko nuorisopsykiatria, keski-
tettiin Helsingin Töölössä sijaitsevaan Psykiatriakeskukseen.  
Ajauduttiin väliaikaisratkaisuihin. Hesperia-Kivelän pihamaalle 
jouduttiin rakentamaan kiireellä kolme erillistä parakkisairaa-

keLLokosken sairaaLatoiminta  
jatkuu ohkoLassa

Kalevi Kannisto HUSin pääluottamusmies, mielenterveyshoitaja

laa. Alkuperäisiä päätöksiä tehtäessä oli tarkoitus kunnostaa 
Kivelän sairaala moderniksi psykiatrian sairaalaksi ja muodos-
taa yhtenevä kiinteistö- ja sairaalakokonaisuus Kivelä-Hespe-
riaan. Monta silloista suunnitelmaa on pyörretty. Mahtipontisin 
suunnitelma on rakentaa tulevalla vuosikymmenellä suursai-
raala Laakson alueelle. Ajatuksena on siirtää sinne kaikki Hel-
singin kaupungin Auroran sairaalassa, HUSin Psykiatriakeskuk-
sessa ja Kellokoski-Ohkolassa jäljellä olevat psykiatrian toimin-
not. Suunnitelmien aikataulut näyttävät pitkittyvän. Nähtäväksi 
jää, toteutuuko tämä miljardiluokan suursairaalahanke ja millä 
aikataululla. Siihen liittyy suuria epävarmuustekijöitä sekä kus-
tannustensa että logististen ratkaisujensa osalta. Merkittävän 
haasteen tuo myös se, että psykiatrisen sairaalahoidon tarve 
ei vähene oletetulla tavoin.

 

Synkät pilvet Kellokosken yllä. Kuva Kati Gumenius
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Lukuvuosi alkoi jälleen totuttuun tapaan 
suojatiepäivystyksen merkeissä. Iloisen 
lisän tälle, hiukan vakavallekin asialle 
saimme tien varteen tekemiemme nuk-
kien muodossa. Niiden ajatuksena oli 
muistuttaa autoilijoita, kuinka pieniä ja 
huomaamattomia varsinkin ensimmäistä 
vuottansa koulutiellä aloittelevat koulu-
laiset ovat. Mukavaa huomiota ne sai-
vatkin niin kadunkulkijoiden kuin somen 
käyttäjien keskuudessa. Erityisen kiitok-
sen haluamme antaa Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitokselle asian huomioimises-
ta ja poliiseille läsnäolollaan koulun lä-
histöllä, erinomaista resurssien käyttöä. 
Suurin kiitos autoilijoille, olitte selvästikin 
koulun lähistöllä normaalia varovaisem-
min liikkeellä. Jatketaan samaan malliin!

Muuten toiminta vanhempaintoimi-
kunnassa jatkaa totuttuun tapaan. Tu-
levana syksynä muutamme toimintam-

hyÖkännummen kouLun 
vanhemPaintoimikunnan kuuLumisia

Kuva Arja Marttila

me viralliseksi yhdistykseksi. Asiasta il-
moitamme lähemmin tulevien vanhem-
painiltojen yhteydessä. Kaikki innokkaat 
tervetuloa toimintaan mukaan. Saat 
mahdollisuuden vaikuttaa koulun ja ko-
din yhteistyöhön, sekä päästä ideoimaan 
tulevia tapahtumia. Halumme tukea tule-
vana vuonna toiminnallamme koulumme 
teemaa: Hyvinvointi ja turvallinen arki.

Olemme uudistaneet kesän aikana 
some-kenttäämme, käy tykkäämässä 
virallista ilmoituskanavaamme www.fa-
cebook.com/hyokannummenkoulunvtk. 
Seuraa ilmoitteluamme ja osallistu kes-
kusteluun. Tulevan syksyn ja talven ta-
pahtumista ilmoittelemme sitten asioi-
den edetessä ja varmistuessa.

Mukavaa syksyn alkua kaikille,
Hyökännummen koulun 
vanhempaintoimikunta

-Lähtökohtaisesti piha-alueet ovat yleisesti 
käytössä alueen lapsille ja perheille. 

Arkisin koulun toiminta päättyy klo 17.00 
ja päiväkodin klo 17.30 (toisinaan klo 18.00).

Tämän jälkeen pihojen asiallinen käyttö 
on luvallista. Toivomme , että alueen lapsi-
perheet hyödyntävät mukavia pihavälineitä ja 
talvella esim. pulkkamäkeä, joka löytyy

koulun pallokentän sivustalta.
Piha-alueen ohjeistuksena toimivat kunnan 

yleiset ohjeistukset esim. siisteydestä ja sa-
vuttomuudesta. 

Näin kertoivat kylälehdelle Hanna Oresmaa 
(Hyökännummen koulun rehtori) ja Maarit 
Mäkinen Hyökännummen Päiväkodin johtaja)

hyÖkännummen kouLun ja Päiväkodin 
Piha-aLueet ovat vaLmiit

Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajalla piha-alueella on paljon uu-
sia välineitä, kivaa tekemistä
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Kuva Arja Marttila

Hyökännummen ja Ohkolan koulut aloit-
tivat lukuvuotensa torstaina 8.8.2019 
aurinkoisissa tunnelmissa. Pitkän ke-
säloman jälkeen oli useankin oppilaan 
mielestä mukava  palata aloittamaan 
uutta kouluvuotta sekä tavata vanhoja  
ja uusia koulukavereita koulujen pihoil-
la. Ensimmäisenä koulupäivänä molem-
pien koulujen pihoilla kävikin aikamoi-
nen vilske, kun pienet ja isommat oppi-
laat tutustuivat toisiinsa. 

Koulutyö käynnistyi Ohkolan koululla 
95 innokkaan oppilaan voimalla. Jouk-
koon saatiin mukaan 14 uutta 1.luokan 
oppilasta. Kuluvana lukuvuonna Ohko-
lan koulussa 1. ja 2. luokan oppilaat 
opiskelevat samassa ryhmässä eli 1-2 
yhdysluokkana ja heidän opettajanaan 
toimii Pia Ström. 3.luokan opettajana 
toimii Maija Tikka, 4.luokan opettaja-
na Jari Kulju, 5.luokan opettajana Sirpa 
Matero ja 6.luokkaa opettaa Anna-Maija 
Kajander. Uutena laaja-alaisena erityis-
opettajana aloitti Anne-Maarit Hannila-
Saarinen. Anne-Maarit työskentelee Oh-
kolan koulun lisäksi myös Arolan koulul-
la. Koulunkäynninohjaajana jatkaa Tai-
ja Eerola. Ohkolan koulussa aloitti myös 
ensimmäistä kertaa iltapäivätoiminnan 
ryhmä, jota ohjaa Veera Kopakkala. Il-
tapäiväkerho toimii koulun tiloissa klo 
12.15-17.00 välisenä aikana. 

Hyökännummen koulussa puolestaan 
aloitettiin toista lukuvuotta uuden koulun 
tiloissa. Tällä kertaa ilmassa ei ollut niin 
suurta jännityksen tunnetta kuin vuosi 
sitten, jolloin kaikki oppilaat ja henkilö-
kunta saapuivat upouusiin tiloihin. Nyt 
suurin osa oppilaista sai palata tuttuun 
ympäristöön ja valtaosa koulun 1.luokka-
laisistakin oli käynyt tutustumassa kou-
lun tiloihin jo esiopetusvuonna.

Lukuvuosi käynnistyi hyÖkännummen 
ja ohkoLan kouLuiLLa

Teksti Hanna Oresmaa

Hyökännummen koulussa aloitti 
koulutiensä 211 oppilasta, joista uusia 
1.luokkalaisia on 30. Opettajia koulussa 
on rehtorin lisäksi 14 ja koulunkäynnin-
ohjaajia 5. Koulunkäynninohjaajat vas-
taavat myös iltapäivätoiminnasta. Lisäk-
si oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat 
koulukuraattori, koulupsykologi ja  kou-
luterveydenhoitaja.  Molemmilla kouluil-
la toimii yhteinen koulusihteeri. 

hyÖkännummen kouLun  
Luokat ja oPettajat:
Esiopetus Anne Hampori
1.luokat  Heli Kamila ja Rita Samela
2.luokat  Nanna Suoperä ja Jasmina Vilen
1-4 luokka Sari Sillanmäki-Kuokkanen
3.luokka Marja Isomäki
4.luokat Hanna Kortelainen 
ja Liisa Petäjä-Suvanto
5.luokka Anu Leppävuori
5-6 luokka Hanna Kuosa
6.luokka Hilkka Granqvist
4-6 luokka Jouko Ylönen
Laaja-alainen erityisopettaja 
Päivi Virolainen
Ohjaajat: Virpi Vuorinen, 
Riitta Vanha-Perttula, Mari Hyväoja, 
Meri Tamminen ja Merita Lempinen
Koulusihteeri Eija Karlsson 

Hyökännummen uusi koulurakennus on 
edellisen lukuvuoden aikana osoittanut 
sen, että koulun tilojen suunnittelu on 
onnistunut erinomaisesti. Tilat ovat 
joustavat ja hyvin muunneltavat, jol-
loin ne antavat mahdollisuuksia toteut-
taa opetusta muuallakin kuin omassa 
luokkatilassa. Tilat mahdollistavat myös 
joustavat oppilasryhmittelyt, joka lisää 
koko koulun yhteistyötä ylitse luokka-
rajojen. Myös opettajien yhteistyön to-

teuttaminen on vaivatonta, kun opetus-
ta voidaan toteuttaa välillä isommissa, 
välillä pienemmissä ryhmissä. Koska sa-
massa kiinteistössä toimii myös päivä-
koti, on yhteistyötä varhaiskasvatuksen 
kanssa luontevaa toteuttaa. Kiitosta on 
saanut osakseen myös koulun piha-
alue, joka on laaja ja tekemismahdolli-
suuksia täynnä. Välitunnilla on mahdol-
lisuus aidosti liikkumiseen ja virkistäy-
tymiseen, mikä antaa virtaa koulutyö-
hön ja oppimiseen. 

Molemmissa kouluissa toimii aktii-
viset vanhempainyhdistykset. Ohkolan 
koulun vanhempaintoimikunnan pu-
heenjohtaja toimii Nina Allonen. Hyö-
kännummen koulun  vanhempaintoimi-
kunta järjestäytyy syksyn aikana ja va-
litsee itselleen uuden puheenjohtajan. 

Tulevana lukuvuonna molemmissa 
kouluissa toimintakulttuurin kehittä-
misen painopisteenä on Hyvinvointi ja 
turvallinen arki. Tämä näkyy koko kou-
lun tasolla esimerkiksi tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen kehittämisessä ja har-
joittelussa. Tunnetaitojen harjoituksia 
voidaan integroida moneen eri oppiai-
neeseen moninaisin muodoin.  Lisäksi 
erilaiset turvallisuuteen liittyvät tee-
mat ovat olennainen osa lukuvuoden 
toimintaa. Näin kouluvuoden alkaessa 
yksi turvallisuusteema on liikennetur-
vallisuus, joka on ajankohtainen kaikil-
le koulutiellä kulkijoille. Pyöräilijöitä  ja 
potkulaudalla kulkijoita muistutetaan 
käyttämään kypärää sekä varmistetaan 
kaikki, että heijastimet ovat saatavilla 
heti ensimmäisten pimeiden kouluaa-
mujen koittaessa. 

Iloista  ja turvallista lukuvuotta kaikille 
molemmissa kouluissa! 

Vuoden 2019 aluerahasta jaettiin pääosa kesäkuussa. Määrärahaa on vielä käyttämättä ja ehdotuksia sen  
käytöstä kannattaa laittaa tulemaan. Voit ehdottaa uudelleen jo aiemmin esitettyä ideaa. Huomioithan  
kuitenkin seuraavat rajoittavat tekijät:
● sama idea / hanke ei voi saada aluerahaa uudelleen 
● raha on käytettävä vuoden 2019 aikana 
● etusijalla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät ideat / tapahtumat 

Hakemus linkki löytyy alla olevasta osoitteesta: 
https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/3924-aluerahaa-vuodelle-2019-viela-haettavissa

aLuerahaa vuodeLLe 2019 vieLä haettavissa!
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Hilkka Tyyne Annikki Rautasuo os. Halttunen Syntyi Polvi-
järvellä pappisperheeseen v. 1929. Varhaislapsuuden hän eli 
Muolaan pitäjässä Karjalan kannaksella. Rääkkylän pappila oli 
kotipaikka 17 vuoden ajan. Rääkkylässä Hilkka kävi koulua ja 
eli nuoruuden, 8 lapsisen perheen esikoisena. Kouluvuodet 
olivat sodan runtelemat. Kyynel silmäkulmassa hän muistelee 
kokemuksiaan myös Helsingin suurpommituksen alla.

Hilkka hakeutui opiskelemaan kirkkomusiikkiopistoon Hel-
sinkiin ja sieltä löytyi puoliso, Tapani. Hilkka asui Rööperissä 
ja Tapani kulki Helsinkiin kotikylästään Ohkolasta. He valmis-
tuivat samanaikaisesti kanttoreiksi. Pääsiäisenä v. 1953 vie-
tettiin kihlajaisia ja saman vuonna 29.8 pari vihittiin Nummen 
kirkossa.

Nuoripari siirtyi pian töihin Marttilan pitäjään Varsinais-
Suomeen. Siellä Tapani toimi kanttorina ja musiikinopetta-
jana 5 vuoden ajan, Hilkan ollessa kotiäiti. Lapsista Seppo, 
Anna-Liisa ja Simo syntyivät Marttilassa. Työtä riitti, sillä ko-
tiin tuli vain kylmä vesi, talossa oli uunilämmitys ja Tapani 
teki pitkää työpäivää.

Vuonna 1958 perhe muutti Kuusankoskelle, siellä syntyivät 
tyttäret Hanna ja Taina-Maaria.

Hilkka työskenteli musiikinopettajana Kymiyhtiön tyttöjen 
ammattikoulussa. Tuolloin Tyyne-täti oli auttamassa lasten 
hoidossa.

Tapanin yhdistelmätyö kanttorina ja musiikinopettajana oli 
työtä 7 päivää viikossa. Työssä oli  paljon kuoroharrastus-
ta, esiintymisiä ja soittotunteja, jolloin lapset kulkivat paljon 
isän mukana. Lapset kasvoivat musiikin pariin. ”Joka nurkas-
sa joku soitti”- kuvaa Hilkka kotielämää. Musiikki tempaisikin 
mukaansa kaikki Rautasuon perheen lapset, niin että kaikilla 
viidellä lapsella on ammattina musiikki.

Työuraa Hilkka teki lasten kasvettua Kuusankosken perus-
koulun yläasteen musiikinopettajana ja seurakunnan lasten 
kerho-ohjaajana.

Harrastuksista mainittakoon kirkkokuoroharrastus, käsityöt 
ja Marttatoiminta.

Eläkepäiviä Hilkka ja Tapani tulivat viettämään Ohkolaan, 
Lehtimäkeen. Kodin täytti musiikki, kauniit käsityöt, ystävät 
– hengellisyys. Toimeen ja työhön tottuneena eläkeläispa-
riskunta ei jäänyt lepäämään laakereillaan, vaan pian uudet 
tuulet puhalsivat myös Ohkolaan uusia asioita. Naapuri El-
na Seppänen oli esittänyt toiveen, että olisi kiva, kun olisi 
jotakin ohjelmaa eläkeläisillekin täällä kylällä. Hilkka tarttui 
toimeen ja sai joukon ympärillä innostumaan. Näin syntyi jo 
23 vuotta toiminut eläkeläisten virkistyspäivä. Virsilauluillat 
saivat alkunsa ja Tuomaskuoro oli tärkeä yhteinen harrastus 
Hilkalle ja Tapanille.

Kun puoliso kuoli kaksi vuotta sitten – alkoi uusi elämän-
vaihe, jossa on paljon muistoja. Kaunis koti, valtava määrä 
lauluja, joiden sanat ovat Hilkan muistissa. Kun uni ei tule, 
hän saattaa niitä hyräillä läpi yön. Polvivaivat hieman rajoit-
taa liikkumista, mutta aina kun kyyti järjestyy, niin Hilkka on 
valmis lähtöön...vierailuille lasten luo, naapureiden kanssa 
kirkkoon, kulttuuritapahtumiin. Joskus soitan pianoakin. Vir-

hiLkka rautasuo 90v
Hilkka Rautasuo täyttää 90 vuotta 11.9.2019. 
Syntymäpäivää hän viettää Ohkolan Nuoriso-
seurantalolla virkistyspäivän merkeissä. Tuolloin 
Hilkka tarjoaa syntymäpäiväkahvit kaikille päi-
vään osallistuville. Myöhemmin juhlat jatkuvat 
perhepiirissä.

kistyspäivän järjestelyissä Hilkka on edelleen mukana. ”Vielä 
pystyn perunoita kuorimaan ja suolan sopasta maistamaan”, 
kuvaa Hilkka tehtäviään.

Monien laulujen joukosta yhdeksi lempilauluksi on elämän-
varrella tullut Soipa kieli, jota Hilkka ja Tapani usein duettona 
myös esittivät.

Soipa kieli
Säveltänyt Oskar Merikanto, sanat Ilmari Kianto

Olin istunut illalla itseksein
ja mun soitellut kanneltani.
Ja ne vanhat laulut oli herättäneet
monta muistoa sielussani.
Yö saapunut oli jo ympärilläin,
kun laskin sen kädestäni.
Mut yksipä kieli viel soimahan jäi
minun kanteleystävästäni.
Se soi niin kauan, niin kauan se soi.
Niin soi, se soi niin kaihoisasti, sillä se oli  
sydämeni sävel tuo, joka silmäni vesiin kasti.

Oikein hyvää syntymäpäivää 
sinulle Hilkka !

Iltapäivähetken Hilkan kanssa keskustellen jakoivat  
Raija Hannula ja Eija Hynninen. Kuva Eija Hynninen
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martan vinkit

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

 

KUKKAKAALIGRATIINI
Iso kukkakaali
Juustokastike
n. 50 g voita
3 rkl vehnäjauhoja
5 dl ruokakermaa
2 dl kevytmaitoa
3 dl juustoraastetta
suolaa ja valkopippuria
1. Huuhtele ja paloittele kukkakaali, höyrytä palat 

lähes kypsiksi ja laita palat uunivuokaan.
2. Sulata voi kattilassa, lisää jauhot ja kypsennä 

hetki.
3. Lisää pienissä erissä kerma ja maito koko ajan 

hyvin sekoittaen.

4. Sulata joukkoon osa  juustoraasteesta, mausta ja kaada 
vuokaan kaalin päälle.

5. Ripottele pinnalle loput juustoraasteesta ja gratinoi uunis-
sa 200 asteessa 30 minuuttia.

Juustoraasteen voi korvata mausteisella sulatejuustolla.
 

RAASTESALAATTI KUKKAKAALISTA
Raasta pienehkö raaka kukkakaali karkealla terällä. Sekoita 
sille kastike purkillisesta kermaviiliä, johon sekoitat
teelusikallisen sokeria, vähän suolaa ja hienonnettuja maus-
teita maun mukaan. Sekoita kastike raasteen joukkoon ja 
anna salaatin
maustua jääkaapissa jonkin aikaa. Kalan kera sopii tillillä 
maustettu kastike.   
 

Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Ta-
tu ja Patu kirja Päivitetty Suomi on kaik-
kien aikojen hulvattomin Suomi-kirja. 
Tatun ja Patun Suomi on palkittu Fin-
landia Junior-palkinnolla. Kirja kertoo 
mistä Suomi ja sen asukkaat on tehty. 
Mikä on muuttunut Suomessa ja Virta-
silla kymmenessä vuodessa. Kirja ker-
too Suomen mahtavasta menneisyydes-
tä ja huikeasta nykypäivästä. Kirjassa 
on luontoa, historiaa ja kulttuuria haus-
kasti kerrottuna. Kirjassa on kerrottuna 

tatun ja Patun Päivitetty suomi
lyhyesti kaikki Suomesta. Kirja sopii lu-
ettavaksi ihan kaikenikäisille.

Kannattaa kurkata vaikkapa Kirjasto-
autolta, joka pysähtyy Ohkolassa parit-
tomien viikkojen maanantaina Lindforsil-
la, Rauhalantie 35 klo 15.30 ja tiistaina 
Ohkolan koululla, klo 17.10 sekä paril-
listen viikkojen keskiviikkona Ohkolan 
koululla klo 11.30 ja torstaina klo 9.10 
Hyökännummen päiväkodilla ja 10.30 
Hyökännummen koululla sekä 12.20 Sa-
viahon päiväkodilla.

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta järjestää 
hätäensiapukurssin Ohkolan koululla lauantaina 
9.11.2019 klo 9-13. Kurssimaksut käytetään täysimääräi-
senä koulun lasten hyväksi. Hätäensiapukurssi (4h) sopii kai-
kille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai 
henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin 
opittuja hätäensiaputaitoja. Kurssi soveltuu erinomaisesti las-
ten vanhemmille, isovanhemmille, lasten kanssa työskente-
leville ja harrastustoimintaa vetäville, sillä kurssilla paneudu-
taan erityisesti lasten ensiapuun.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelasta-
vaan ensiapuun. Perussisältönä kurssilla on auttamistoimin-
ta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa. Kouluttajana 
toimii SPR:n hyväksymänä ensiapukouluttajana (ETK) Nina 
Allonen. Kurssi pidentää kolmen vuoden sisällä suoritetun 

EA 1 tai EA 2 -todistuksen voimassaoloa 3 vuotta eteenpäin 
(EA-kortti pitää olla mukana). Kurssin hinta on 45€ sisältäen 
hätäensiaputodistuksen sekä päiväkahvit. Ilmoittaudu säh-
köpostitse: ohkolanvtk@gmail.com- Laita viestiin osallistujan 
nimi, sähköposti sekä puhelinnumero.

Ilmoittauduthan nopeasti, sillä paikkoja on vain 15! Saat 
vahvistuksen kurssille pääsystäsi sähköpostilla. Ilmoittautu-
minen on sitova. Maksutiedot lähetetään sähköpostilla noin 
kuukausi ennen kurssia. Kurssin peruuntuessa maksu palau-
tetaan. HUOM! Kaikki osallistujat saavat paperisen todistuk-
sen kurssista, mutta jos haluat virallisen hätäensiapukortin, 
ilmoita asiasta etukäteen ja varaa mukaan 11€ käteistä. 

Lisätiedot: Nina Allonen, 
n.allonen@gmail.com / 0407001377

hätäensiaPukurssi ohkoLassa!
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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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20.8.2019 Tiistaina saavuimme Kuor-
tin kartanoon.  Majoittuminen alkoi heti 
saapumisen jälkeen, jotta huoneet saa-
tiin kuntoon ennen lounasta. Lounaan 
jälkeen saimme tutustua kartanoon.  Ja 
sen jälkeen kokoonnuimme ruokalaan, 
jossa meidät jaettiin kolmeen ryhmään. 
Tämän jälkeen ohjelmassa oli jousiam-
muntaa ja pihapelejä.  Päiväkahvien jäl-
keen opettelimme kädentaitoja erimuo-
doissa, tuohitöitä, kankaanpainantaa ja 
huovutusta. Ilta meni grillikatoksessa 
makkaraa ja lettuja nautiskellen.

21.8.2019 Keskiviikkona lähdim-
me pikkubussilla kohti Repoveden kan-
sallispuistoa. Matka kesti 40 minuuttia. 
Bussimatkan jälkeen saavuimme Orilam-
min majalle. josta lähdimme risteilylle. 
Saavuimme Repoveden kansallispuis-
toon. Paistoimme retkihampparit ja läh-
dimme liikkeelle kaatosateessa. Alkumat-
kan ukkosti, ja kaikkien jalat olivat mär-
kiä. Onneksi se ei kestänyt kovin kauan. 
Sitten kävimme näköalatornissa. Menim-
me Lapinsalmen nuotiopaikalle. Pojat ja 
osa tytöistä kävi uimassa. Pojat yrittivät 
kalastaa. Menimme Ketunlossilla järven 
yli. Lossi toimi vaijerista käsin vetämällä. 
Bussi haki meidät parkkipaikalta. Illalla 
olimme ulkona sekä kävimme saunassa.

22.8.2019 Torstaina monipuolisen 
aamupalan jälkeen alkoi toimintapäivä 
kartanolla, johon sisältyi ryhmätoimintaa, 
leikkimielistä kisailua luonnontuntemusta 
sekä erätaitojen opettelemista. Viimeiste-
limme myös kankaanpainannan, joka  oli 
tehty tiistaina T-paitaan. Iltapäivällä kä-
vimme rannalla, jossa halukkaat saivat ui-
da, kalastaa tai soudella. Illalla halukkaat 
saivat käydä saunassa ennen discoa. Dis-
cossa saimme kuunnella toivemusiikkiam-
me. Meillä oli myös mahdolllisuus pelata 
biljardia ja muita hauskoja pelejä.

23.8.2019 Perjantaina aamiaisen 
jälkeen pakkasimme tavaroitamme ja sii-
vosimme huoneita. Siivoamisen jälkeen 
oli mahdollista käydä Kuortin kaupoissa 
tai jäädä kartanolle pelaamaan pihape-
lejä. Kartanolta  kaupalle oli noin kolmen 
kilometrin edestakainen matka. Klo 13.00 
lähdimme bussilla Ohkolan koululle.

Leirikoulu oli hauska ja ikimuistoinen ko-
kemus, koska olimme enemmän luokan 
kanssa kuin yleensä. Kuortin kartanon ti-
lat olivat mahtavat.

ohkoLan kouLun 6. Lk LeirikouLussa 
kuortin kartanossa

Teksti ja kuva: Leirikouluryhmä opettaja Anna-Maija Kajanderin johdolla, sekä Jan Malmberg ja Pia Mäenpää

Leirikoululaiset Ketunsalmen lossilla.



14

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
- Pihojen ja teiden lumen auraus

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



Kortistontilan KulttuuriNavetassa on Avoimet ovet su 
15.9.2019 klo 15-18.

Kolmen vuoden rakenusurakka on loppusuoralla 
ja KulttuuriNavetta on otettu käyttöön.

Tila sopii juhliin, kokouksiin, esityksiin ja harras-
tuksiin. Tarjoamme kyläläisille ja muille kiinnostu-
neille mahdollisuuden tulla tutustumaan tiloihin. 
Kahvipannu on kuumana 15.9 klo 15-18. os Eerola-
Kortistotie 161, Ohkola. www.kortistontila.fi

Tervetuloa! Eija ja Jussi Hynninen

kortistontiLan 
kuLttuurinavetta

Meillä aina kasvaa kaikenlaista erikoista, 
mutta puoliksi vahingossa tästä tuli nyt 
melonikesä. Muutamaan vuoteen mitään 
melonia ei ole yritettykään, ja nyt niitä 
on neljää erilaista. Kaikki myös näyttävät 
nyt onnistuvan ja tuottavan satoa – eikä 
mitään erikoistemppuja minkään kanssa 
ole tehty.

Ensimmäinen on tuttu vesimeloni, jota 
nykyään kasvatetaan kaupallisesti Suo-
messakin avomaalla. Me istutimme sen 
kuitenkin sisälle kasvihuoneeseen maa-
penkkiin, kun retiisi- ja salaattipenkki pi-
ti raivata tyhjäksi. Kesä oli jo aika pitkäl-
lä, mutta niin vain taimet alkoivat viihtyä. 
Aluksi pölyttyminen oli heikkoa, mutta nyt 
alkuja on paljon.

Vesimelonit jäävät meillä aika pieniksi, 
mutta makeutta tuntui olevan riittävästi. 
Isoihin hedelmiin vaaditaan reilu lannoi-
tus ja kunnon kastelu, mutta silloin kas-
vusto saattaa tulla liian reheväksi.

Toinen on melko tuttu cantaluponme-
loni, jota meilläkin myydään kaupoissa 
näihin aikoihin. Se tuettiin ylöspäin na-
ruun kurkun tapaan, ja aluksi ylimääräi-
siä sivuversoja leikattiin. Nyt kasvustossa 
roikkuu isohkoja, harmaakuorisia hedel-
miä siellä täällä. Niistä on kuitenkin vaikea 
tietää, koska ne ovat kypsiä.

meLoneita kotikasvihuoneesta

Jutuntekoa varten leikkasin ensimmäi-
sen. Se vaikutti pehmeältä, ja sisus oli jo 
lupaavan oranssi, mutta maku ei ollut vie-
lä aivan täydellisen makea ja pehmeä. Pi-
tää antaa siis vielä kypsyä.

Kolmas meloni on erikoisuus, jota yk-
si asiakkaamme meiltä toivoi: kuningatar 
Annen taskumeloni, Queen Anne’s pocket 
melon. Se kasvaa cantaluponmelonin ta-

paan naruun tuettuna, ja myös lehdistö 
on saman näköinen, vain pienempi.

Itse meloni on pieni, alle tennispallon 
kokoinen, mutta kauniin kirjava ja hienos-
ti tuoksuva. Niitä onkin legendan mukaan 
pidetty taskuissa tuoksua tuomassa. Ma-
ku on kuitenkin aivan melonimainen, ja 
siemenet pehmeitä ja syötäviä.

Neljäs meloni ei varsinaisesti meloni 
olekaan, mutta hyvin melonin makuinen. 
Pepino, jota myös päärynämeloniksi kut-
sutaan, on samaa sukua tomaatin ja pe-
runan kanssa. Se tekee kellertäviä, liila-
raitaisia, hiukan soikeita, pehmeäkuorisia 
hedelmiä. Kasvutapa on pensasmainen, 
ja se sopii ruukkuviljelyyn hyvin.

Hiukan huonolla hoidolla kun ovat ol-
leet, satoa ei näytä tulevan kovin paljon. 
Kasvustoa pitäisi leikata rankalla kädellä 
tomaatin tapaan, jotta kasvi keskittyisi sa-
dontuottoon.

Kaikkia näitä voi suositella myös koti-
kasvihuoneisiin, vesimelonia lämpimään 
paikkaan myös ulos. Perushoito – hyvä 
maa, sopiva lannoitus, riittävä kastelu ja 
hiukan tukemista ja leikkaamisintoa – ja 
satoa saa varmasti. Ensi kevään listalle 
siis!

Elina Vuori, Myllypellon taimet

Rajalassa vietettiin 11.8 kesäpäivää. 
Letun paisto ja maisto, keinut, pe-
lit, kisailut, vanhat autot ja traktorit, 
luontopolku tehtävineen sekä raami-
sahausnäytös olivat mukavan päivän 
ohjelmassa.

Raamisahausnäytös avasi runosuo-
nen. Kiitos Matti ja apujoukot.

kesäPäivä
rajaLassa

Kuva Anu Leppävuori

Matti, Matti näytä taitos, 
miten toimii sahalaitos. 
Raami käyntiin täräytä, 
tukit lankuiks päräytä. 
 
Manu Pietala

 
 

Kuva Elina Vuori


