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Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998.

Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Nuorisoseura 120 v

☞ Tule ja koe Elävä Adventtikalenteri

☞ Turvallisuusilloissa muistutettiin 
 heijastimien käytöstä

Seuratalolla vietettiin 13.10 iloinen ompeluhetki, ja tehtiin Nuorisoseuralle uudet  pöytäliinat, 
jotka olivat käytössä ensimmäistä kertaa Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlassa.
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Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 21.2.2020.  aineistopäivä 6.2.2020.

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.

Tänä vuonna Ohkolan Oka, oma kyläläisiä liikuttava urheiluseuramme täytti 80 vuotta. Oka perustettiin 
tiettävästi vuonna 1939, ja epäilemättä sillä oli oma roolinsa kyläläisten hyvinvoinnin kannattelemisessa 
raskaiden sotavuosien läpi. Ja hienoa on että toiminta jatkuu edelleen.

Viikkotoimintaa on läpi vuoden, kesän jalkapallosta syksyn ja talven salibandyihin. Lisäksi Oka ylläpitää kau-
kalon jäätä sekä kylän hiihtolatuverkostoa kun kelit vain sallivat. Ohkolan kaukalolle tullaan luistelemaan ja 
pelaamaan kauempaakin. Mäntsälän Urheilijoiden kanssa yhteistyössä syksyllä koulun maastoihin laitetaan 
pieni kiintorastiverkosto kaikkien käyttöön. Toiminnassa on mukana kaikenikäisiä lapsia ja nuoria, taaperois-
ta teineihin.

Mikä sitten on Okan kaltaisen kyläseuran merkitys ja miltä tulevaisuus näyttää? Täysin talkootöillä pyö-
ritettävä toiminta aktivoi lapsia ja nuoria kymmenittäin joka viikko. Aikapanostus on vetäjiltä merkittävä 
mutta ainakin itse nautin niistä hetkistä kun lasten silmät loistavat kivan treenin tai komean maalin jälkeen. 
Käytännössä koko toiminta nojaa Ohkolan koulun tiloihin ja sen käyttömahdollisuuksiin, joten toimiva ja 
aktiivinen kyläkoulu on myös Okan toiminnan ehdoton edellytys. 

Okalla olisi myös mahdollisuus tukea kyläläisiä laajemmin. Koulun liikuntasalissa olisi tilaa lisävuoroille, 
mikäli esimerkiksi varttuneemmilla kyläläisillä olisi kiinnostusta ja intoa alkaa yhdessä liikuntaa harrasta-
maan. Okalla voisi olla myös mahdollisuuksia miettiä aikuisille tarkoitettuja ulkoliikuntapaikkoja, kunhan 
vain tarpeet ja paikat löytyvät. Mikäli ideoita tai ehdotuksia olisi, ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Iso kiitos tässä vielä Okan aktiiveille ja toimintaa pyörittäville, ilman teidän panostanne toiminta olisi 
mahdotonta. Ja iso kiitos myös lapsille ja vanhemmille jotka toimintaan osallistutte! Mennään rohkeasti 
kohti seuraavaa 80:a vuotta.

Mikko Välimaa
Ohkolan Oka, puheenjohtaja

Okan 80-vuotisjuhlia on tarkoitus juhlistaa ensi talvena talviriehan merkeissä. Oka haluaisi myös juhlistaa 
vuotta rakentamalla laavu sellaiseen paikkaan johon esim. laturetkellä olisi helppo päästä. Hakusessa 
olisi vain paikka laavulle kylällä. Mikäli Sinulla on tiedossa sopiva paikka, otathan yhteyttä!

pääkirjoitus

Liikuttavaa touhua
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Viime keväänä Hyökännummen koulun VTK päätti, että syksyllä 
toiminta ”virallistetaan” rekisteröitymällä yhdistykseksi. Varsinai-
sesti toiminta ei ole rekisteröitymisen jälkeen muuttunut kovin-
kaan dramaattisesti, mutta yhdistyksen on esimerkiksi helpom-
pi hakea avustuksia. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 
25.9.2019. Puheenjohtajaksi valittiin Mika Lähteenmäki. Hallitus 
kokoontui vielä perustamiskokouksen jälkeen ja heidän keskuu-
destaan valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Karoliina Ka-
taja-Happo, sihteeriksi Hanna-Kaisa Malmberg, jäsensihteeriksi 
Susanna Leander-Korte sekä rahastonhoitajaksi Paula Salminen. 
Hallituksessa toimii lisäksi Arja Marttila, Elina Neuvonen, Hanna 
Jääskeläinen, Terhi Tammela, Heidi Taakala ja Emma Valkeinen. 
Yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan liittymällä jäseneksi tai 
kannatusjäseneksi. Varsinaisilta jäseniltä ei tänä vuonna kerätä 
jäsenmaksua ja heillä on mahdollisuus osallistua hallituksen ko-
kouksiin, ilman äänioikeutta. Kannatusjäseneksi pääsee maksa-
malla 5 € jäsenmaksun tilille FI06 5092 3020 0630 63.

 Voit ilmoittautua myös vararinkiimme, ihan ilman minkään-
laista jäsenyyttä. Tällöin viestimme WhatsApp sovelluksen 
kautta avuntarpeesta tapahtumiin. 
Mukaan pääset laittamalla viestiä sähköpostiimme hyokan-

nummi.vanhempainyhdistys@gmail.com
tai Facebookin Messengerin kautta https://www.facebook.
com/hyokannummenkoulunvtk/
Tervetuloa mukaan! 

Ohkolan Kyläyhdistys on tuottanut seinäkalenterin ”Oh-
koilasta Ohkolaksi” vuodelle 2020. Kalenteri kertoo Oh-
kolan syntytarinaa, miten asutus kylään on syntynyt. 
Kalenterissa esitellään kantatilat nro 1-12. Kantatilanu-
meroinnin kautta jokainen löytää oman asumuksensa  
”juurille”, koska jo 1600 luvulla taloille annettiin rekiste-
rinumerot, jotka ovat edelleen käytössä. Kalenterisarja 
jatkuu v. 2021 ja 2022, jolloin esitellään numerojärjes-
tyksessä lisää kantatiloja.

Kalenteri on koottu laajalla yhteistyöllä kantatilojen 
nykyisten omistajien ja kylän asukkaiden kanssa. Ku-
vien ja tietojen etsiminen oli osin haastavaa. Toisaalta 
pöytälaatikosta löytyi paljon sellaista materiaalia, joka ei 
kalenteriin mahtunut, mutta kuvat ja tiedot ovat tallessa 
tulevia tarpeita varten.

Muutamien tilojen osalta jäi avoimia kysymyksiä ja 
osin ristiriitaista tietoa. Maamiesseura päättikin järjes-
tää su 8.12 klo 18 Kantatilaillan Kortiston tilan Kulttuu-
riNavetassa, jossa voidaan asioista keskustella lisää.

Kiitos kaikille kalenterin tekoon ja perimätiedon 
muisteluun osallistuneille. Erityiskiitos Ohkolan kou-
lun kuudennen luokan oppilaille, jotka tutkivat ja piirsivät van-
haa esineistöä kalenteriin. Alueen yrittäjien panos ilmoitusten 
muodossa mahdollisti kalenterin painatuksen.

Kalenteria (5 e) myyvät kyläseurat ja koululaiset. Sitä saa 
myös Kellokosken Kukasta. Tuotto menee Ohkolan seuratoi-
mintaan ja koululaisten hyväksi. (Painos 1000 kpl)

 Hyökännummen asukasyhdistys ry on päättänyt lopettaa toimintansa uusien aktiivisten jäsenten puuttuessa. Yhdistyksen 
purkautumisesta päätettiin yhdistyksen syyskokouksessa 16.9.2019. Viimeinen kokous asiaan liittyen pidetään maanantai-
na 9.12.2019 klo 18 Hyökännummen kerhotalolla osoitteessa Tasalantie 2.

Hyökännummen asukasyhdistyksen hallitus. 

ohkoLan kyLäkaLenteri 2020
Teksti Eija Hynninen

hyökännummen kouLun 
vanhempaintoimikunta on nyt yhdistys

hyökännummen asukasyhdistys Lopettaa

Teksti ja kuva Arja Marttila



4

eLävä adventtikaLenteri 2019
Elävän adventtikalenterin luukkuja avaamalla voit osallistua joulu-
kuun aikana kylän jouluisiin tapahtumiin tai toteuttaa vinkkejä. Ta-
pahtumat ovat pääosin maksuttomia ja avoimia kaikille. 

Kalenterin luukkujen piirrokset on tehnyt Hyökännummen koulun 
kuudennen luokan oppilaat.

Su 1.12 klo 16 
Nuorisoseuran pe-
rinteinen puu-
rojuhla lapsil-
le ja lapsenmie-
lisille seuratalol-
la. Samalla juhla 
on Nuorisoseuran 
120v juhla lapsille.
 Klo 18 Kotikuusen 
valot syttyvät kou-
lulla Ohkolaan säh-
köntulon 100-vuo-
tispäivän kunniaksi.

Ma 2.12  klo 17 ja 18.30 Si-
riuksen pikkusirkuksen pikku-
joulu Hyökännummen koululla 

Ti 3.12 klo 18-19.30 Ohkolan koulun 
ylätalolla jouluinen askartelu

Ke 4.12  klo 17 Siriuksen 
nuorisosirkuksen pikkujoulu 
Hyökännummen koululla

To 5.12 klo 12-18 Joulukorttien 
tekoa seuratalolla. Tule tekemään 
oma joulukortti tai tee kortti Mänt-
sälän vähäosaisille perheille ja 
osallistut näin joululahjakeräyk-
seen. Voi tuoda omia pohjamate-
riaaleja tai paikan päällä pieni ma-
teriaalimaksu.

Pe 6.12 klo 9 Lipun nosto 
Ohkolan koululla 

La 7.12  klo 15 Kau-
neimmat joululaulut 
ja kylän yhdistysten 
myyjäiset Seuratalol-
la. Myyjäiset klo 16 al-
kaen. Ilmaisten myyn-
tipöytien varaus ta-
lonhoitajalta puh. 040 
766 4539

Ma 9.12 klo 18 Jouluren-
toutus joogaten Ohkolan 
koulun liikuntasalissa. Unoh-
da joulukiireet hetkeksi ja 
tule rentoutumaan. Ota mu-
kaan viltti ja villasukat sekä 
oma jumppamatto.

Ti 10.12 klo 19 
Kellokosken soitto-
kunnan joulukonsertti 
KulttuuriNavetassa 
(Eerola-Kortistotie 161)

Ke 11.12 Jouluseimi-ikkuna ker-
hotalolla avautuu, Tasalantie 2

To 12.12 Hyökännummen koulun 
jouluikkuna nähtävillä jouluun saakka

Su 8.12 klo 18 Kanta-
tilailta KultturiNavetal-
la  (Eerola-Kortistotie 
161), jossa keskustelun 
pohjana seinäkalenteri 
2020 ja Pyydyskorven 
valmisteilla olevan kaa-
van teiden nimet.
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ohkoLan nuorisoseura

Tyttökerho jatkuu ma 20.1.2020 ja 
kokoontuu seuratalolla maanantaisin 
klo 17-18. Tyttökerho on tarkoitettu 1-6 
luokkalaisille. Ohjelmaan kuuluu leipo-
mista, askartelua, leikkejä ja pelejä. 
Kerhokertoja on yhteensä 12, ei loma-
aikoina. Kerhomaksu 20 e/ kevätkausi. 
Ilmoittautumiset ohjaajalle Lotta Härkö-
nen puh. 045 806 8377.

Tenavatunti jatkuu maanantai-
sin seuratalolla. Liikunnallisia leikkejä 
3-6-vuotiaille lapsille yhteensä kuusi ker-
taa talven aikana: 27.1, 3.2, 10.2 sekä 
24.2, 2.3 ja 9.3 klo 17.15-18.00. Ohjaa-
jina Iiris Malmberg ja Anna Tölli. Lisätie-
toja: Essi Malmberg puh. 044 509 4485.

Perhekerho torstaisin klo 9.30 - 
11.30 seuratalolla. Joulutauon jälkeen 
perhekerho kokoontuu jälleen 9.1. al-
kaen. 

Uudistuneet nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.ohkolannuorisoseura.fi Kan-
nattaa käydä tutustumassa!

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät ke 18.12, ke 
15.1, ke 19.2, 18.3 ja ke 15.4 klo 12.00 
Ohkolan Nuorisoseurantalolla

kokouskutsu
Ohkolan uusjakokunnan yhteisten maiden (Yhteiset soranottokuopat 505–410-
878-14, Myllypalsta 505–410-878-16 ja Kappalaisenmaa 05–410-878-16) osak-
kaiden sääntömääräinen kokous pidetään Nuorisoseurantalossa (Ohkolantie 555, 
Ohkola) tiistaina 3.12.2019 klo 18.00 alkaen.
 Kokouksessa:
1. Päätetään Hyökänummen sorapalstan  2. Päätetään Öljymäen palstan  
 (505–410-878-14, noin 1,04 ha)   (505–410-878-16) vuokraamisesta 50 + 50
 myymisestä Mäntsälän kunnalle;  vuodeksi Ohkolan Nuorisoseura ry:lle;
3. Päätetään jatkotoimista Myllypalstan 4. käsitellään sääntömääräiset asiat.
 (505–410-878-16) ja muiden palstojen 
 myymiseksi tai vuokraamiseksi.  

Osuuslukujen ja äänioikeuden tarkistus kokouspaikalla klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa! Toimitsijat

Tällä hetkellä alueella toimii vain yksi 
lippukunta, Kellokontiot Keko ry, joka 
yhdistyi Hyökäpartion kanssa vuoden 
2018 lopulla. Lippukunnan kaikki toi-
minta siirtyi syksyn 2019 alussa Kello-
kosken Koulun kolotiloihin. Lippukun-
nassa on syksyllä 2019 rekisterissä n. 
75 jäsentä. Lippukunnan johtajana toi-
mii Soile Sillman.

Lippukunnassa toimii 2 isoa suden-
pentulaumaa (7-9 v), 1 seikkailija-jouk-
kue (10-12 v), 1 tarpojajoukkue (12-15 
v) ja ensimmäistä kertaa myös samoaja-
toiminta (15-17 v) on alkamassa. Viikko-
toimintaa pyörittää yhteensä 8 aikuista, 
lisäksi taustalla toimii muutama vapaa-
ehtoinen aikuinen mm. retkien ja hal-
linnollisten hommien parissa. Johtajina 
viikkotoiminnassa toimivat koulutetut ai-
kuiset ja tavoitteena on saada nuorista 

partiolaisista tulevaisuuden laumanjoh-
tajia yhdessä aikuisen kanssa.

Toimintaan kaivataan nyt mukaan eri-
tyisesti isompia partiolaisia ja aikuisia mah-
dollistajia viikkotoiminnan pyörittämiseksi. 
Samoajatoiminta on alkamassa kahden 
partiolaisen ja heidän luotsinsa voimin, jo-
ten mukaan mahtuu muutama seikkailuis-
ta kiinnostunut! Sudenpentuikäisiä otetaan 
toimintaan mukaan lisää, kun saadaan uu-
sia aikuisia ja uusia ryhmiä luotua. Tässä 
on mahtava tilaisuus lapsen ja aikuisen yh-
teiselle harrastukselle kerran viikossa!

aikuisena partioon?
Johtajistomme koostuu vanhemmista, 
joita yhdistää mm. huumorintaju ja ren-
to asenne. Joukkoomme mahtuu loista-
vasti uudetkin innokkaat ja savun ha-

juun ajoittain kaipaavat aikuiset. Aiem-
paa partiotaustaa ei tarvitse olla, jotta 
voi tulla mukaan toimintaan. Lippukunta 
tarjoaa viikkotoimintaan mukaan tulevil-
le aikuisille ensimmäisen vuoden jäsen-
maksun (n. 60€) ja koulutukset. Perhe-
partion aloittaminen on suunnitelmissa 
ensi vuoden alussa, siihen voi osallistua 
alle kouluikäisten lasten kanssa yhdessä. 
Tästä tiedotamme tarkemmin, kun toi-
mintaa ollaan käynnistämässä. Lisätie-
toja saa laittamalla viestiä osoitteeseen 
kellokontiot@gmail.com.

Kellokontioilla on omat nettisivut 
www.kellokontiot.fi sekä Facebook-sivut 
https://fi-fi.facebook.com/kellokontiot, 
pyrimme tiedottamaan tapahtumista ja 
kertomaan mitä koloilloissa tapahtuu pää-
osin Facebookissa. Käy tykkäämässä niin 
pysyt kärryillä missä mennään!

harrasta kotikyLäLLä

partiotoiminta keLLokosken, 
hyökännummen ja ohkoLan aLueeLLa

pyydyskorven 
asemakaavan 

katujen nimeäminen
Pyydyskorven asemakaavaehdotus 
on nähtävillä ja kyläläisiltä toivo-
taan nimiehdotuksia tonttikaduille 
1-4. Nimien olisi hyvä olla paikalli-
sesti “merkittäviä”, tärkeitä, kuvaa-
via tai muuten vaan sopivia ja hyviä. 
Osoitteen sopivuudelle on vaatimuk-
sensa, mutta nimen kanssa voi yrit-
tää korostaa paikallisuutta. Nimieh-
dotuksia mietitään yhdessä advent-
tikalenterin luukussa ”Kantatilailta” 
8.12 klo 18 KulttuuriNavetassa (os. 
Eerola-Kortistotie 161). Ehdotukset 
toimitetaan kunnan kaavasuunnitte-
lija Mari Niinistölle.

Ohkolan Maamiesseuran Syyskokous su 8.12 
klo 17 KulttuuriNavetalla  (Eerola-Kortistotie 161) Sääntömääräisten asioiden jäl-
keen  ilta jatkuu Kantatilailtana klo 18. Joulukahvit tarjolla.  Tervetuloa, Johtokunta

Teksti Soile Sillman
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Mäntsälän ensimmäiset sähkövalot syttyivät kartanoitten saleis-
sa ja tiloissa. Leander Herlevi alkoi vuonna 1913 tuottaa säh-
köä Mäntsälän kartanon sahan höyrykoneesta. Siitä riitti sähköä 
muuallekin kirkonkylään, mm. apteekkiin. Höyrykone tuhoutui 
sahan palossa 1918. Se korjattiin, mutta vielä elokuussa 1918 
kunnanvaltuusto ei halunnut kustantaa sähköä Ehnroosin ja Oh-
kolan kouluille, koska ”se tulisi ylen kalliiksi nykyaikana”.

Ensimmäiset sähkölamput syttyivät Ohkolassa 1.12.1919. 
Virta saatiin Ohkolan Kotitarve Oy:n sahan höyrylaitteesta, jo-
ka sijaitsi Korisojan notkossa Vähäkylässä. Se antoi valoa noin 
140 lamppuun, aluksi vain kello kuudesta aamulla puoli kymme-
neen illalla. Yritys ei kuitenkaan kannattanut, ja kyläläisten oli 
kaivettava esiin vanhat öljylamppunsa. Elokuussa 1923 sähkö-
lamput syttyivät jälleen, mutta nyt virta tuli yhdeksän kilometrin 
päästä Haarajoen voimalaitokselta, josta sähköä olisi riittänyt 
jopa koneillekin.   (Mäntsälän historia, osa 3)

sähkövaLoa ohkoLassa 100 vuotta

Siriuksen syksy alkoi uusilla kuvioilla, kun kaik-
ki tunnit siirtyivät Hyökännummen koululle. 
Nyt on kaikki välineet ja tavarat vihdoin yh-
dessä ja samassa paikassa! Tunteja on viikolla 
joka päivä neljästä eteenpäin, jopa yhdeksään 
saakka. Viikonloppuna on myös molempina 
päivinä kuutisen tuntia. 

Syksyn aikana on ollut muutakin sirkukseen 
liittyvää toimintaa. Ensimmäisenä teimme ret-
ken Sirkus Finlandiaa katsomaan syyslomavii-
kolla ja uusille apuohjaajille järjestettiin kou-
lutusta sen jälkeen. Joulukuussa teemme vielä 
bussiretken katsomaan Talvisirkus Hurjaruut-
hin esitystä. 

Siriuksen perinteiset pikkujoulut pidetään 
kahtena päivänä. Maanantaina 2.12. on pik-
kusirkuksen juhlat, klo 17 ja 18.30 ja kes-
kiviikkona 4.12. on nuorison vuoro, klo 17 
alkaen. 

Kevätkausi alkaa loppiaisen jälkeen 7.1. Ke-
vätkaudelle voi vielä kysellä paikkoja  sirius@
sirkussirius.fi  Lukujärjestys löytyy nettisivulta 
www.sirkussirius.fi

siriuksen syksy

Marttojen ohjaamassa kokkikerhossa oli tekemisen meininki! Pojat 
opettelivat innokkaasti ruoanvalmistuksen ja leipomisen perustaitoja 
sekä siivoamista ja kattamista. Kerho huipentui isänpäiväksi valmis-
tettuihin voileipäkakkuihin, joista tuli kerrassaan upeita. Hyvä pojat, 
olette taitavia kokinalkuja!  Kuva Sanna Sipola

poikien kokkikerho

Korisojan notkossa on vielä näkyvissä sahan 
perustuksia. Kuva Eija Hynninen

Mäntsälän kunnan sähkölaitoksen perustamistoimikunta 
1925. Vas. Oskari Ojamo, Leander Herlevi, Leander Sirola 
ja Paavo Nikander
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Syyskuussa Ohkolassa reagoitiin nopeasti. Koulun lakkautus oli jäl-
leen nostettu puheissa esiin, joten vanhempaintoimikunta päätti 
tehdä kannanoton Ohkolan koulun puolesta. Ohkolan koulun säi-
lyttämisen puolesta kävivät toimeen myös paikalliset yhdistykset. 

Perusopetuslain 6 § mukaan kunnan on järjestettävä lapsen 
opetus niin, että koulun tulee sijaita lähellä lapsen luontaista 
elinpiiriä ja liikenneyhteydet huomioiden koulumatkat tulee ol-
la mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Ohkolalaisille lapsille 
luontainen elinpiiri on Ohkolan kylä ja sen koulun ympärille 
syntynyt yhteisö. 

terve rakennus, turvaLLinen 
oppimisympäristö

Ohkolan koulu on terve rakennus vailla suurempia investointi-
paineita, vain piha kaipaa remonttia. Kolmen rakennuksen ko-
konaisuus tarjoaa oppimisympäristön lähes sadalle oppilaalle, 
joille koulu on lähikoulu. Koulumatka taittuu usein jalan tai 
pyörällä, sillä vain reilu 20 prosenttia oppilaista kuuluu koulu-
kuljetuksen piiriin. 

Mäntsälän kunnan oppilaskyselyssä (2019) Ohkolan koulun 
oppilaat olivat arvioineet asenteensa koulunkäyntiä kohtaan 
kunnan parhaimmaksi. Pienessä koulussa erilaiset oppijat voi-
daan ottaa paremmin huomioon ja tarve erityisavulle ja tehos-
tetulle tuelle voi vähentyä. 

Ohkolassa opettajat tuntevat kaikki lapset ja lapset kaik-
ki opettajat. Tämä lisää opettajien mahdollisuutta huomioida 
lapset yksilöinä sekä vahvistaa herkkyyttä tunnistaa oppimis-
vaikeudet ja muut oppilaan elämäntilanteessa oppimiseen vai-
kuttavat tekijät. Pienessä kouluyhteisössä vallitseva luottamus 
auttaa oppilaita reagoimaan herkästi jo pieniinkin epäkohtiin 
ja esimerkiksi koulukiusaamiseen.

Ohkola on malliesimerkki kyläyhteisöllisyydestä. Vanhem-
mat huolehtivat toistensa lapsista ja vanhempien välinen yhte-
ydenpito on helppoa. Koko kylä kasvattaa – ajatus toimii täällä, 
sillä kun tunnetaan, on helppo puuttua. Kun oman koulun tove-
rit asuvat lähialueella, on helppoa kyläillä ja harrastaa yhdessä. 
Pidempi etäisyys koulun ja kodin välillä vaikuttaa negatiivisesti 
pienten lasten sosiaalisen verkoston rakentumiseen.

LähiLiikuntapaikka tarjoaa harrastuksia 
kaiken ikäisiLLe

Koulu on muutakin kuin koululaisten oppimisympäristö. Liikunta-
sali tarjoaa hyvät puitteet seurojen liikuntatunneille, ulkona ole-
va kiekkokaukalo sekä tekonurmi liikuttavat ulkona. Koulun lak-

ohkoLan kouLu on koko kyLän sydän
Teksti: Kati Kottila-Etuaro

kauttaminen merkitsisi lähiliikuntapaikan menettämistä ja har-
rastajat vauvasta vaariin pahimmillaan vähentäisivät liikkumista. 

Lähikoulun lakkauttaminen sotii myös vastuullista ilmasto-
politiikkaa vastaan. Koulukyytien lisääntyminen lisäisi paikal-
lispäästöjä koulutakseista ja -busseista, mutta myös henkilö-
autoilusta yhä useamman vanhemman kuljettaessa lapsiaan 
koulumatkoilla. Ohkolan koulun sulkeminen myös kasvattaisi 
merkittävästi muualle suuntautuvien harrastusmatkojen mää-
riä yksityisautoilla, mikä olisi ilmastoystävällisen politiikan vas-
taista. Koulukyydit myös aiheuttavat kustannuksia kunnalle.

Lasten hyvinvointi etusijaLLe

Kouluverkon karsiminen, kun kyseessä on terverakenteinen tila 
ja hyvä, mieluisa oppimisympäristö, on suoraan lapsien hyvin-
voinnista pois. Suomessa on tehty koululakkautuksia yhä kiih-
tyvällä tahdilla ilman, että niiden hyötyä tai säästöjä on pys-
tytty osoittamaan. Ohkolan koulunkin kohdalla säästöt olisivat 
minimaalisia, jos niitä tulisi ollenkaan. 

Yhteisöllinen ja turvallinen kyläkoulu on oppimisympäristö, 
jolla on merkittävä vaikutus koululaisen hyvinvointiin. Vaikkei 
kaikkea voikaan rahassa mitata, voidaan myös koululaisten 
hyvinvointia tarkastella taloudellisesta näkökulmasta. Hyvin-
voivan koululaisen kustannus yhteiskunnalle on noin 8000 eu-
roa, kun taas huonosti voivan oppilaan kustannuksissa puhu-
taan nopeasti 100 000 eurosta.

kouLun Lakkautus vai kehittäminen?
Koulu on ainoa kunnan tarjoama lähipalvelu Ohkolan kylän 
asukkaille. Koulun lakkauttaminen Ohkolasta vähentäisi alueen 
vetovoimaa tai kääntäisi alueen muuttovirran poispäin. Tämä 
alentaisi alueen kiinteistöjen hintoja sekä vähentäisi koulukiin-
teistöstä kiinnostuneiden ostajien määrää. Tyhjillään olevasta 
kiinteistöstä olisi kunnalle vain kuluja.

Ohkolaan voisi sijoittaa oman alueen esikoululaiset. Nykyi-
sessä hallitusohjelmassa on korostettu esiopetuksen ja perus-
opetuksen 1–2 luokkien yhteistyön lisäämistä, joka mahdol-
listaa lasten kehitys- ja taitotason mukaisen joustavan etene-
misen. Ohkolassa koulun aloittaa vuosittain noin 10-14 lasta.

Myös kunnan omaa sekä kolmannen sektorin toimintaa kou-
lun tiloissa voisi lisätä. Kunta voisi tuoda palveluja lähemmäs 
kuntalaisia, jolloin tasa-arvo kuntalaisten kesken toteutuisi pa-
remmin ja asukkaiden hyvinvointi lisääntyisi. Toimiva ja lapsi-
lähtöinen kouluverkko on sijoitus tulevaisuuteen. 
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“Eihän ne miehet niistä tunteista. Akat-
han niistä haastaa”.  

“Siitäkö sie minnuu nyt syytät, siis-
teyestä”  

“Lusikkaa et saa jättää kuppiisi tö-
töttämmää niinkuin viime kerralla, sitä 
niin pahasti katsottiin”  

“Eihän kaksi köyhää korkialta putoa 

- luuvan päältä lattialle”  
Näitä “viisauksia” esitetään vielä 

tammikuun puolessa välissä. Tarkem-
pi ilmoitus myöhemmin. Kiitos yleisölle 
positiivisesta palautteesta.  Tervetuloa 
katsomaan.

Ohkolan Ns:n näyttelijäseurue

Ohkolan Nuorisoseura vietti 120-vuo-
tisjuhlaansa juhlailtamien merkeissä 
2.11.2019. Pimeään syysiltaan valais-
tu Suomen lippu toivotti hyvän matkaa 
toista sataa juhlavierasta tervetulleiksi 
nuorekkaan vanhuksen syntymäpäiville. 
Juhlataloon sisään astuttaessa tuijotti 
vierasta kolme puuhun veistettyä pää-
tä. Kyseessä on Arvo Ikosen, yhden seu-
ran historian kivijalan veistämä taideteos 
”Kansanihmisiä”, jonka Raija Ikonen ja 
Arvo Ikosen perikunta lahjoitti ONS:lle 
juhlavuoden kunniaksi. Salin seinälle oli 
asetettu myös toinen lahjoituksena saatu 
taideteos. Pro Finlandia- palkittu taiteilija 
Sven-Olof Westerlund lahjoitti seuratalon 
käyttäjien silmien iloksi ”Toivon puu”- 
nimisen teoksen. Muista lahjoituksista 
huomioitakoon Ohkolan OKAn sadankah-
denkymmenen tunnin talkoolahjakortti.

Juhlan ohjelma oli rakennettu varsin 
kattavaksi. Klassista laulua esitti Tommi 
Wulff, viihteellisempää kuplettia Valtteri 
Seppänen, Kimmo Virtanen ja Aatu Jo-
hansson. Yhteislauluina laulettiin nuo-
risoseuralaismarssi sekä uusmaalaisten 
laulu. Juhlapuheessa Kirsti Manninen loi 
erittäin sivistävän katsauksen seuran al-
kuvuosiin. Puhetta ryydittivät lukuisat 
lehtileikkeet ja yleisölle tuntuikin tulleen 
yllätyksenä, että edellisen vuosisadan al-
kupuolella on Ohkolan nuorisoseuran il-
tamien tasoa puitu peräti Helsingin Sa-
nomien yleisönosastolla, eikä aina täysin 
ylistävään sävyyn.

Ohkolan koulu oli onnitteluinaan lä-
hettänyt paikalle ryhmän esiintyjiä. Ylei-
sö aplodeerasi hurmioituneena näille 
nouseville esiintyvän taiteen tähdille. 
Koulun tervehdyksen aluksi Salli Ström 

ohkoLan nuorisoseura 120 vuotta
Teksti Aatu Johansson, kuvat Kimmo Virtanen

Ohjelman jakajat   ( Kuva Elina Vuori)

eLämän tapaus.  
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Kiitos
Kiitos ystävät kun muistitte 
täyttäessäni 90 vuotta.
Hyvää Joulunaikaa
Hilkka

Kyläsuunnitelma valmistui syksyllä 2019 yhteistyössä kaik-
kien kyläyhdistysten kanssa ja  se on luettavissa osoittees-
sa www.ohkola.fi

Suunnitelmassa on 25 sivua. Se on  laaja kooste kylän toi-
minnosta ja tahtotilasta. Suunnitelma on vain digitaalisessa 

muodossa ja tavoite on, että joka toinen vuosi ja/ tai tarvit-
taessa sitä päivitetään. Seurat voivat viitata tähän asiakirjaan 
esim rahoitushakemuksissa osoittamaan suunnitelmallisuutta.

Suunnitelmaa kehitetään, päivitetään ja tiivistetään tarpei-
den mukaan.

kyLäsuunniteLma 2019-2023

Hyökännummen koulun vanhem-
painyhdistys kutsuu lapsia askarte-
luiltaan tiistaina 10.12. klo 17 alka-
en. Askarteluillassa pääset mukaan 
vanhempainyhdistyksen organisoi-

man elävän joulukalenterin luukun 
valmisteluun. Tule siis paikalle ra-
kentamaan luukkua yhdessä, mu-
kaan tarvitset vain iloisen mielen! 

askarteLuiLta

lausui olympiavoittaja Aale Tynnin ”Tuu-
lenpesät”- runon, jonka jälkeen Aapo Jo-
hansson esitti nokkahuilulla ”Syyssoiton”. 
Lopuksi Ville Hietanen, Roope Malmberg 
ja Onni Puhakka esittivät tanssiesityk-
sen ”Baby Shark”, jonka taustamusiikin 
sai kunniatehtäväkseen soittaa Nuoriso-
seurantalon hiljattain uusittu äänentois-
tolaitteisto. Välissä nautittiin Ohkolan 
marttojen valmistama juhla-ateria. Oh-
kolan metsissä aiemmin kirmailleet peu-
rat täyttivät nyt juhlavieraiden kiinteän 
ravinnon tarpeen, henkisempi ravinto-
kattaus odotti alakerrassa näyttämölle 
pääsyn vuoroa.

Nimittäin odotetuin kaikista ohjelmista 
oli Kyllikki Mäntylän kirjoittama pienois-
näytelmä ”Elämäntapaus”, jonka Seija-
Liisa Peltoranta ja Olli Hannula yhdessä 
olivat ohjanneet. Samainen teos oli esi-
tetty vuonna 1982 seuratalon näyttämöl-

Ohkolan kylätoimikunta palkitsi nuorisoseuran kesäisen ponnistuksen - 
Öljymäen katsomoremontin – vuoden ohkolalaisena tekona. Kunniakirjan 
ohessa lahjoitettiin seuralle vanhoja valokuvia edellisen katsomon rakennus-
työmaalta. Tuolloin Öljymäellä rakennettiin myös Pohjalaiset- näytelmän lavas-
teita. Kuvat olivat juhlaväen kiinnostuksen kohteina pitkin iltaa, ja ne kehystet-

täneen lähiaikoina kaikkien nähtäville 
joko seuratalolle tai Öljymäelle.

Juhlan juonsi Heikki Simolin (näyttämöllä). Kuvassa vasemmalla Nuorisoseuran 
monitoimihenkilö ja innostaja Seija-Liisa Peltoranta, oikealla Ns:n nykyinen pu-
heenjohtaja Aatu Johansson.

lä ja silloisista näyttelijöistä kaikki elossa 
olevat olivat paikalla tätä uutta tulemista 
todistamassa. Olli Hannulan ensimmäi-
sestä ohjauksesta tuli kuluneeksi tänä 
vuonna huimat 60 vuotta! Myös Hannu-
lan paluu parrasvaloihin näyttämölle oli 
odotettu tapahtuma yleisön keskuudes-
sa. Jälkikäteen Hannula naureskeli eroja 
roolityössä Ruuskasenmäen ruotiukkona 
liki neljänkymmentä vuotta takaperin.

”Enää ei tarvinnut näytellä vanhaa 
ukkoa”.

Seisaaltaan minuuttitolkulla aplodee-
rannut yleisö pääsi lopuksi vielä kahvi-
pöydän kimppuun. Aleksanterinleivok-
sia huhutaan siellä myös konjakin kans-
sa alas huuhdotun, mutta kuulukoon 
se asianmukaisena kunnianosoituksena 
oman kylämme seuravanhukselle.
Kauan eläköön 
Ohkolan nuorisoseura!
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Dave Lindholm ja Joe Vestich vierailivat Seuratalolla 9.11. 
Iloinen marraskuu kiertue saapui myös Ohkolaan tuoden 
hienon ja tunnelmallisen konsertin. Melkein 2.5 h konsert-
tiin mahtui Daven unohtumattomia biisejä ja yhteissoitantaa. 
Konsertin lopussa yleisö taputti seisaaltaan näille vanhoille 
mestareille. Kiitos kaikille mukana olosta.  

 ”Nämä luonnonhistorialliset ja ekologiset iltamat eivät 
saarnaa eivätkä paasaa eivätkä pelottele uhkakuvilla, mut-
ta tärkeistä asioista puhutaan ja lauletaan kuitenkin oikeilla 
nimillä.”

Kirjailija, teatteriohjaaja Juha Hurmeen ja nuorten näyt-
telijöiden seurue Tuomenmarjojen iltamakiertue pistäytyi 
Ohkolassa lokakuun puolivälissä.

Eläinkunta, kasvikunta, kivikunta ja ihmiskunta näytteli-
vät tasapuolisesti päärooleissa näissä iltamissa, jotka kier-
sivät marraskuun alkuun saakka pitkin Suomen niemien 
seurataloja. Hulluttelevan hauskuuden tiimellys antoi koki-
jalle paljon myös ajattelemista.

Paras kotimainen runous ja kirjallisuus olivat iltamissa 
edustettuina, sillä pursuavathan esimerkiksi kalevalainen 
runous, Aleksis Kiven tuotanto ja Samuli Paulaharjun Lap-
pi-kirjallisuus eläviä  näkymiä suomalaisesta luonnosta ja 
ihmisestä tämän luonnon ymmärtävänä ja kunnioittavana 
osapuolena.

Työryhmä valmisti materiaalia runsaasti yli yksien iltami-
en tarpeen. Näin ohjelmistoa saatettiin vaihdella ja testailla 
erilaisia yhdistelmiä. Reilun tunnin mittaisen ohjelmallisen 
osuuden jälkeen esiintyvä ryhmä, orkesteriksi muuntautu-
neena, säesti kolmen vartin tanssit.

Kuva on Askolan Vahijärven Tanhuvaaran iltamista.

tuomenmarjoja hurmeeLLa
Teksti ja kuva: Kauko Ollila

Tuomenmarjat. 
Kuvassa vasemmalta: 
Roosa Söderholm, 
Myy Lohi, 
Taru Huokkola, 
Vesa Kivinen, 
Juha Hurme, 
Anni Pesonen, 
Tuuli Kainulainen, 
Eetu Känkänen ja 
Emma Castrén.

Vanhempaintoimikunta järjesti marraskuussa koululla hätäen-
siapukurssin, johon osallistui eri-ikäisiä henkilöitä, joita yhdisti 
halu osata auttaa hätätilanteessa. Kouluttajana toimi vanhem-
paintoimikunnan puheenjohtaja, SPR:n hyväksymä ensiapu-
kouluttaja Nina Allonen. Kurssimaksut menivät täysimääräise-
nä koulun lasten hyväksi. 

Hätäensiapu painottuu kaikkein tärkeimpään tilanteeseen 
ihmisen selviytymisen kannalta. Se, mitä tehdään heti kun ta-
paturma tai sairaskohtaus on tapahtunut, merkitsee uhrin sel-
viytymisen kannalta eniten. Maallikkoelvytys onkin tärkeä jo-
kamiestaito.

Perus elvytyksen lisäksi kurssilla pohdittiin erilaisia sairas-
kohtauksia sekä verenvuototilanteita. Kurssi painotettiin koske-
maan lasten ensiapua tukehtumistilanteesta aivotärähdykseen.

ensiapukurssiLLa opeteLtiin henkeä 
peLastavia taitoja

iLoinen marraskuu-
kiertue saapui ohkoLaan
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martan vinkit

Kylämme käyntikortti on näkymä, jon-
ka me annamme ohikulkijoille. Nyt on 
hyvä aika katsastaa omia pihojamme ja 
mitä minä voisin tehdä kylämme siisti-
miseksi. Olen kuullut kommentteja sii-
tä, miksi kylämme ilme on muuttunut 

epäsiistiksi. Seuraavan kerran kun saa-
vumme kotipihaamme, joka on paras 
paikka maailmassa, niin mietimme mitä 
voin sen eteen tehdä, jotta se tuntui-
si entistä rakkaammalta. Hyötyliikun-
nanmerkitys on myös todettu hyväksi, 

joten tässä yhdistyy koko hyvinvointi, 
kauneus ja terveys. 

Ohkolassa on kauniit maisemat ja hy-
vä asua.

Seija-Liisa Peltoranta

Jouluaattona synkeässä konttorissaan is-
tuu vanha, yksinäinen mies. Hän on Ebe-
nezer Scrooge, menestyvän rahankeruu-
laitoksen omistaja. Hän vahtii, ettei kyl-
missään kirjeitä kopioiva apulainen vie 
hiiliä työkopperonsa lämmityslaitteeseen.

Joulun sanomalla on tapana saada ih-
miset anteliaiksi ja hyväntahtoisiksi, mut-
ta köyhille varoja keräävät herrasmiehet 
saavat Scroogelta jäätävän tyrmäyksen. 
Oman sisarenpoikansa hyvän joulun toi-
votuksiin Scrooge vastaa vain: ”Pötyä!” 
Sisarenpoika on köyhä, eikä köyhillä sai-
turin mielestä ole mitään oikeutta iloon.

Kotiin mennessään Scrooge kohtaa 
edesmenneen liikekumppaninsa, Ja-
cob Marleyn, haamun. Haamu on tul-
lut varoittamaan Scroogea, ettei tämä 
joutuisi sen lailla vaeltamaan katuvana 
ja onnettomana kuolemansa jälkeen. 
Näin käy, jos ei ymmärrä, että ”jokai-

selta ihmiseltä vaaditaan, että hänen 
henkensä vaeltaa ihmisten joukossa 
mielin määrin.” Eläessään Marley oli 
ollut itselleen ja muille yhtä armoton 
kuin liikekumppaninsa.  Haamun pois-
tuttua Scrooge joutuu seuraamaan kol-
mea henkeä, jotka vievät hänet vuoro-
tellen lapsuusaikaisiin, nykyisiin ja tu-
leviin elämänvaiheisiin.

Scroogelle on tuskallista nähdä itsen-
sä yksinäisenä pikkupoikana ja nuorukai-
sena. Hän itkee ja alkaa tuntea empatiaa 
sitä poikaa kohtaan.

Nykyisen joulun henki vie katsomaan 
Bob Cratchetin, Scroogen apulaisen per-
heen lämminhenkistä joulunviettoa. Sai-
turi heltyy katsellessaan rampaa pikku 
Tim-poikaa, ja hän toivoo hartaasti, että 
poika selviäisi elämässä.

Omaan tulevaisuuteen katsominen ei 
ole yhtään helpompaa kuin menneisyy-

teenkään. Se on hyvin kalsea ja synkkä. 
Murtunut ja muuttunut mies tivaa hen-
geltä, etteikö sitä voisi muuttaa. Henki 
antaa ymmärtää, että Scrooge voi itse 
vaikuttaa tulevaisuuteensa.

Joulupäivänä Scrooge palaa normaa-
liin todellisuuteen. Hän suhtautuu nyt ih-
misiin aivan toisin kuin ennen ja haluaa 
hyvittää aiemman kovuutensa.

Charles Dickens kirjoitti ”Saiturin jou-
lun” vuonna 1843. Se suomennettiin en-
simmäisen kerran vuonna 1870. Sen jäl-
keen teos on suomennettu vielä kuusi 
kertaa. Tämä uusin, Jussi Korhosen suo-
mennos ilmestyi viime vuonna, ja se on 
helposti luettavaa nykykieltä.

 Dickens luki aikanaan teostaan ylei-
sölle. Varmaan se toisi joulumieltä ää-
neen luettuna myös tämän päivän jou-
lun viettäjille. 
Päivi Meriläinen   

saiturin huikea aikamatka

Sadepäivän laatikko
Kun ulkona on sateista, 
loskaista, kylmää ja kur-
jaa, ei lasten (eikä aikuis-
ten) tee mieli lähteä ulos. 
Mitä tehdä, ettei jälkikasvu 
halua viettää koko päivää 
ruudun ääressä? Ratkaisu 
on Sadepäivän Laatikko. 
Se on täynnä tekemistä ja 
otetaan esiin vain silloin, 
kun ulos ei ole menemistä.

Laatikkoon tarvitaan
Jotain liikunnallista (rul-
la maalarinteippiä hyppy-

ruudunkon lattiaan teip-
paamista varten, netistä 
printattuja hassuja jooga-
asentoja nimineen kokeil-
taviksi, pantomiimikortteja 
esim. eläinten liikkumises-
ta)

Jotain yhdessä pelatta-
vaa (lauta- tai korttipeli)

Jotain askarreltavaa tai 
maalattavaa (mieluiten 
valmis setti, joko itse koot-
tu tai kaupan leluhyllystä 
napattu, niin aikaa ei kulu 
tarvikkeiden etsimiseen)

Jotain itsenäistä teke-

mistä (puuhakirja tms.)
Sisäleikkien ohjeita (kir-

jastosta tai netistä)
Kevyitä kankaita majan 

rakentamiseen
Kun aurinko taas il-

maantuu, laatikko katoaa 
odottamaan seuraavaa sa-
depäivää. Sitä odotelles-
sa käytetyt askartelusetit 
korvataan uusilla, muu-
tenkin sisältöä voi vaihdel-
la vuodenajan, lapsen iän 
ja oman maun mukaan. 
Näin laatikko on aina yhtä 
jännittävä.  

katseet kyLäympäristöön
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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

       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

       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

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 
050-3838 162
04530 Ohkola

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

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski

TS-monipalveluTS-monipalvelu
Rakennustyöt, muuraus, puutyöt, metallityöt, ym

Timo Salminen

Aittomäentie 29, 04530 Ohkola
Puh. 040 515 5959

timo.salminen@msoynet.com
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Ohkolassa on ollut tapahtumarikas syk-
sy. Mukavia tapahtumia on Nuorisoseu-
rantalon lisäksi järjestetty Ohkolan kou-
lulla, sillä vanhempaintoimikunta on jär-
jestänyt tapahtumia lapsille, perheille ja 
koko kylälle. Myös Hyökännummen kou-
lun vanhempainyhdistys järjesti turvalli-
suusillan, jossa kiinnitettiin huomio hei-
jastimien käytön tärkeyteen.

syysrieha kutsui 
uLkoiLemaan

Alkusyksyllä riehattiin aurinkoisessa syys-
säässä. Syysriehassa nähtiin leikkimielisiä 
jalkapallo-otteluita, joissa vastakkain oli-
vat koululaiset ja heidän vanhempansa, 
terästettynä muutamalla isovanhemmal-
la. Otteluvoitot menivät tasan. 

Pihalla pääsi harjoittelemaan alkus-
ammutusta Ohkolan VPK:n opastuksella, 
ratsastamaan hevosella, rapsuttelemaan 
lampaita sekä pomppimaan pomppulin-
nassa. Perinteinen arpajaispöytä ja kah-
vio sai ostajat avaamaan lompakkonsa, 
menihän koko tapahtuman tuotto oman 
koulun lasten hyväksi. 

Tapahtumassa koulun piha keräsi 
huomiota, sillä leikkialue on jäänyt vaille 
kunnostusta jo yli 20 vuoden ajan. Mänt-
sälän kunta on varannut budjettiin kun-
nostusrahaa kesälle 2020, mutta tiukka 
säästölinja ei välttämättä anna mahdol-
lisuutta toteuttaa remonttia. Piha ei kan-
nusta liikkumiseen, mutta onneksi kylä-
koulun oppilaat ovat kekseliäitä ja naut-
tivat luonnollisesta ympäristöstä.

turvaLLisuusiLLassa 
muistutettiin heijastimen 

käytöstä

Marraskuun alussa järjestettiin turvalli-
suusilta, joka keräsi satapäisen joukon 
lapsia ja aikuisia. Hyvinkään Rahtarit jär-
jestivät bussiajojen avulla ainutkertaisen 
mahdollisuuden päästä näkemään mitä 
voi tapahtua, jos heijastinta ei käytä. 

Koulun pihalle tehtiin heijastinra-
ta, jossa tietovisahenkisesti arvuuteltiin 
vastauksia liikenneturvallisuusaiheisiin 
kysymyksiin. Pienet ja isommatkin kävi-
jät pääsivät tutustumaan kuorma-autoon 
ja lapsia muistutettiin miten ison auton 
kuljettajan huomio pitää herättää, sillä 
kuljettaja ei aina näe kaikkea.

Heijastimen ja heijastinliivien tärke-
ys tarkentui myös aikuisille ja yksikin 
heijastimen käyttäjä lisää parantaa alu-

aktiivinen vanhempaintoimikunta 
saa Lapset ja aikuiset LiikkeeLLe

Teksti ja kuvat Kati Kottila-Etuaro

een turvallisuutta. Ohkolan koulun hie-
man alle sadasta oppilaasta vain 21 on 
koulukuljetuksen piirissä, joten suurin 
osa lapsista kulkee koulumatkansa it-
senäisesti ja siksi lasten näkyvyys pi-

tää varmistaa myös pimeällä. Heijasti-
mia on jaettu nyt eri yhteyksissä pitkin 
syksyä, mutta niiden käyttäminen on 
vanhempien vastuulla. Heijastin on hal-
pa henkivakuutus.
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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
- 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 / Ilmalämpöpumput
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

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

                
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

…jotakin wanhaa, jotain uutta
kotiin tai lahjaksi

pieni navettapuoti

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

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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



Kuva Anu Leppävuori

Pe 13.12  Piparien leipomispäivä.
400g voita 41/2dl sokeria
3 munaa 1dl siirappia 
2tl soodaa 
2tl kanelia, neilikkaa, 
pomeranssinkuorta tai  
piparkakkumaustetta
3dl perunajauhoja
9 dl vehnäjauhoja

Pehmeä rasva ja sokeri vatkataan. 
Lisää munat vatkaten yksi kerral-
laan. Lisää siirappi seokseen.
Sekoita kaikki kuivat aineet ja 

siivilöi taikinaan, vaivaa taikina 
tasaiseksi.
Jos aiot leipoa huomenna, valmista 
taikina tänään.

Kauli taikina levyksi ja irrota pi-
parkakkumuotilla.

Paista 200 asteessa keskiruske-
aksi n. 5min

La 14.12  
Itse tehdyt 
karkit on 
makein lahja 
ystävälle

Su 15.12 klo 17 
Nuotiotunnelmaa 
Ohkolan työvä-
entalon tontilla. 
Tarjolla glögiä, 
makkaranpaisto-
mahdollisuus. 

Paikan his-
toriaa, puhetta 
ja runoa. Vaik-
ka työväenta-
lolta Mäntsälän 

kapina alkoikin, kapinamielisyydes-
tä ei Ohkolaa ole tunnettu, vaan pi-
kemminkin avaramielisyydestä. Kiitok-
set nuotiopaikan hienoista penkeistä 
ja pöydästä Mirja Siljanderille ja Yrjö 
Grånstenille. Sekä Kari Tapperille, joka 
kunnosti tulentekopaikan.

Ti 17.12
Avautuu Tonttu-
paraati Hyökän-
nummen päivä-
kodin henkilö-
kunnan taukoti-
lan ikkunassa

Ke 18.12 
Virkistyspäi-
vä, 10 e 
koulun joulu-
juhla klo 18

Olohuoneessa ajaa VR:n punavalkoi-
nen veturi ja vetää mukanaan paria 
tavaravaunua. Se puksuttaa ohi kirkon 
ja kylän kadotakseen tunneliin. Ulkona 
lämmittää höyryveturi kattilaansa, tuija-
puun alta kulkee SBB Ce 6/8, lempini-
meltä Krokotiili. 

Kaikki nämä junat ovat esikuvaansa 
pienempiä, onneksi. Sveitsissä, jossa 
joka maitolaiturilla on asema, pienois-
rautatiet ovat suosittu harrastus. Sieltä 
se meillekin tuli, juna ja talo kerrallaan. 

Pienoisrautateillä on monta mitta-
kaavaa: meillä kulkevat koot N (1:160, 
rintamamiestalon pohja on tulitikkulaa-
tikon kokoinen), H0 (1:87, vähän pie-
nempi kuin Matchboxautot) ja G (1:22, 
EMEK:in leikkirekat sopivat). Erityisesti 
ulkoratojen rakentaminen maisemoin-
teineen saattaa viedä vuosikymmenen. 
Me aloitimme vasta viime vuonna, te-
kemistä siis riittää vielä pitkäksi aikaa, 
varsinkin kun Suomen talvi tuo omat 
haasteensa. 

Sisärata etsii vielä sopivaa tilaa. Kun 
se löytyy, sinne syntyy sveitsiläinen 
maisema koti-ikävää vastaan. Rataa ja 
maisemaa rakentaessa täytyy valita mi-
tä haluaa näyttää ja tarvittaessa muu-
tella mittakaavaa: Järvenpään asema 
laitureineen veisi oikeassa mittakaavas-
sa 4,6 metriä. 

Meillä on selkeä työnjako: mies vas-
taa kaikesta millä on pyörät, minä ra-
kentelen pieniä taloja ja muotoilen vuo-
ria. Lapset keskittyvät leikkimiseen ja 
vaunujen lastaamiseen kävyillä.

Tämän innostuksen haluamme jakaa 
joulukalenteritapahtumassa 20. päivä 
joulukuuta. Silloin kaikki junat liikkuvat: 
kaksi radoista on ulkona ja yksi sisäl-
lä. Lapsille on tarjolla puinen junarata 
ja legovaunuja rakennettavaksi. Vers-
taalla voi tutkia, miten radat ja mallit 
syntyvät. Nälän yllättäessä tarjolla on 
sveitsiläistä pekonileipää ja hehkuviiniä. 
Tervetuloa!

To 19.12  
Hyökännummen kou-
lun joulujuhla klo 18

Ti 24.12 Jouluruno
Sydämessä pienessäkin asuu 
joulun taika. Pysähdy siis Sinä-
kin, nyt on juhlan aika.

La 21.12 Jouluruuat metsän 
eläimille, Eräkerho. Kokoon-
tuminen seuratalolla 9.30

Ma 16.12 
Hae ystävä 
iltalenkille

Su 22.12 Tee tänään pieni hyvä jou-
luteko joka ilahduttaa toista ihmistä, 
tuttua tai tuntematonta

Ma 23.12 Muista 
naapuria pikkuläm-
pimäisellä

pikku-ukot kyytiin, 
juna Lähtee!

Teksti Tuija Schmid

Pe 20.12 klo14-20 
Pienoisrautatie, Ky-
rönkuja 22 


