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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Ohkolan koulun leikkipihahanke
☞ Hyökännummen vanhempaintoimikunta  
 aktiivisena
☞ Jätteiden lajittelu – kaikkien yhteinen asia

Poikkeuksellisen lauhan talven vuoksi talviurheilu on jäänyt vähäiseksi, mutta sekä Ohkolan että 
Hyökännummen kaukaloon saatiin luistelujää hetkeksi. Kiitos jäädyttäjille. 7 ja 8.2 oli hienot luistelupäivät!
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Lehden laatijat:  Raija Hannula, p. 044 275 2241 ja 
 Eija Hynninen, p. 050 593 9683
Kannen kuva:  Kati Kottila-Etuaro
Sivutaitto: SiistitSivut  Paino: Eura Print Oy
Painosmäärä: 1400
Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Mimmi Tervonen p. 044-502 7231
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kellokosken Kukasta  
ja Kunnantalolta Vinkistä.  
Lehteä voi käydä lukemassa myös Mäntsälän kirjastossa.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 12 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:

Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Nina Allonen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan OKA
Arja Marttila Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 22.5.2020.  aineistopäivä 8.5.2020.

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.

pääkirjoitus

Kotitalousjätteiden lajittelu, vähentäminen ja jätteen hyötykäyttö ovat puhuttaneet ihmisiä jo kauan.
Miten yksittäinen ihminen tai talous voi vähentää jätekuormaa ja näin vähentää ympäristön taakkaa? Tässä muutamia vinkkejä.
Ruokahävikin osalta ratkaisu on ilmeinen, ostaa tai tekee ruokaa vain sen verran kun on kulutusta. Neljän hengen perheessä ei 
kannata tehdä ruokaa kymmenelle. Jos ruokaa kuitenkin jää yli, niin melkein kaiken voi pakastaa tai ottaa vaikka töihin evääksi 
seuraavana päivänä. Ja joskus on hyvä pitää pakasteen tyhjennyspäiviä! Perheen ruokalistojen suunnittelu etukäteen voi myös 
olla tehokas tapa vähentää liikoja ruokaostoksia. 
Huomion arvoista on myös se, että Parasta ennen -päiväys ei ole sama kuin viimeinen käyttöpäivä, esim. Elintarvikeliitto Evira 
suosittelee Parasta ennen -tuotteiden käyttöä, jos tuote on muuten kunnossa. 
Ylijäämäruoalle kuten muillekin biojätteille kannattaa omakotitalossa, ja mahdollisuuksien mukaan myös taloyhtiöissä, hankkia 
komposti. Komposti muuttaa biojätteen tehokkaasti ja helposti mullaksi, jota voi kasvukaudella hyödyntää niin kukkapenkkei-
hin kuin kasvimaallekin. 
Lähtökohtaisesti kaupassa voi tehdä valintoja ja ostaa sellaisia tuotteita, joita ei ole ylipakattu moniin pusseihin ja pakkauksiin. Esi-
merkiksi banaanit eivät tarvitse erillistä hedelmäpussia ja kaupasta tavarat voi kantaa joko pahvilaatikossa, korissa tai kestokassissa. 
Muovinkierrätys on ollut iso aihe viime aikoina. Muovijäte täyttää kalojen vatsat ja tukahduttaa mailman meret. Muovinlajittelu 
on Suomessa vielä verraten uusi juttu, se saatiin kunnolla alulle vasta 2016, jolloin Riihimäelle avattiin ensimmäinen muovijalos-
tamo. Nykyään muovijätteiden keräyspisteisiin kelpaa muoviset pakkaukset, tyhjät shampoo- tai hoitoainepullot ja vaikka muo-
vikassit. Sinne ei saa viedä leluja, muovisia keittiötarvikkeita tai PVC-pakkauksia. Nämä kuuluvat sekäjätteeseen, joka yleensä 
poltetaan, joka sekin on kelpo ratkaisu vielä tässä vaiheessa.
Suomi on maailman kärkeä kierrätyksessä, juomapulloista ja -tölkeistä jopa yli 90 % kierrätetään. Myös paperin-, pahvin- ja 
lasinkierrätys on meillä perinteisesti  tehokasta. Ohkola-Kellokoski-akselilta löytyy hyvät kierrätyspisteet  pahville, kartongille, 
paperille, muoville, metalleille ja  lasille 
Myös vaatteita ja muita tekstiilejä voi viedä kierrätyspisteille, mutta niitä voi myös myydä erilaisilla kirpputoreilla, antaa kiertoon 
tuttaville tai lahjoittaa esim. eläinsuojeluyhdistyksille tai ensikoteihin. Monet lapsiperheet ottavat ilomielin vastaan pieniksi jää-
neitä luistimia ja muita urheiluvälineitä. Ohkolan Marttojen viime keväänä järjestämä Tuo tullessas, vie mennessäs -kierrätysta-
pahtuma osoitti hyvin selvästi, että Ohkolastakin löytyy todella paljon hyvää, kierrätykseen sopivaa tavaraa. 
Omaa kulutusta kannattaa joskus pysähtyä pohtimaan ja käyttää aikaa kodin inventaarioon. Kun seuraavan kerran olet osta-
massa kenkiä, pyyhkeitä, kynttilöitä tai vaikka laseja, käy mielessäsi läpi kodin kaapit ja jemmat, ehkä pärjäät ihan hyvin ilman 
uutta ostosta! 

Eira Kotoneva, Ohkolan Marttojen vpj

jätteiden LajitteLu ja kierrätys 
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Kyläyhdistys innostaa kyläläisiä vuoden 2020 aikana ympäristötalkoisiin. Kylä-
lehdessä nostetaan teemoja jätteiden lajittelusta vieraslajien tunnistamiseen ja 
hävittämiseen. Järjestelemme toimia kylän raitin siistiytymiseen ja toivomme jo-
kaista siivoamaan omat nurkat kuntoon.

Tämän lehden pääkirjoitus aloitti teemavuoden ja jatkoa seuraa, kun kyläyh-
distyksen vuosikokouksen alkuun Rinki Oyn aluepäällikkö Jari Koivu-
nen tulee Ohkolan koululle  ke 1.4 klo 18.30 kertomaan uudesta jäte-
laista ja pakkausasetuksesta. Tämän pohjalta hän antaa vinkkejä ja 
tietoa kotien jätteiden lajitteluun. Aikaa on myös kysymyksille ja kommen-
teille. Kokouksessa on mahdollisuus vaikuttaa myös kyläyhdistyksen toiminta-
suunnitelmaan yhteistyöllä kylää kehittäen.

Tärkeä päivämäärä nurkkien siivoamiseen on la 25.4 klo 12.45, kun Ohko-
lan Koululle saapuu Kiertokapulan autot, jotka keräävät vaarallisia jätteitä 
ja metalliromua maksutta.

Lajittelemalla ja kierrättämällä jätteesi säästät luonnonvaroja, ympäristöä ja 
kukkaroasi. Jätteiden huolellinen lajittelu on edellytys niiden tehokkaalle hyödyn-
tämiselle.Moderni jätteidenkäsittelyalue ei enää ole kaatopaikka. Lähimmät kier-
tokapulan jätteidenkäsittelyalueet sijitsevat Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Kierto-
kapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste on liki 100 %, eli suurin osa 
jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi. 

Lajittelussa on järkeä!

yhteinen ympäristömme!

mäntsäLän kunta iLmoittaa haettavaksi 
vuoden 2020 avustukset:

KULTTUURIAVUSTUS Kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja ryh-
mille kulttuuritoimintaan

KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUS Yhteisöille, ryhmille ja yh-
distyksille URHEILUSEUROJEN KOHDEAVUSTUS Liikuntatoimin-
taa harjoittaville yhdistyksille koulutukseen ja toimitilavuokriin

NUORISOTOIMEN YLEISAVUSTUS Nuorisoyhdistyksille
NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUS Nuorten omille toimin-

taryhmille
Hakuohjeet löytyvät kunnan www-sivuilta kohdasta kunnan 

lomakkeet tai oikopoluista “hae avustusta”.Avustushakemukset 
tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle osoitettuna 28.2.2020 
mennessä Mäntsälän kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin, osoi-
te Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Lisätietoja: Liikuntatoimen avustukset liikuntasihteeri Harri 
Bister puh.040 - 3145 395 Kulttuuriavustukset kulttuurisihteeri 

Tarja Kuusela puh.040 - 3145 397 Nuorisotoimen avustukset 
vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman puh.040 - 3145 391 Kansa-
laistoimen avustukset hyvinvointikoordinaattori Vuokko Leiri-
maa 040 - 3145 666 

maaseudun kehittämisyhdistys 
siLmun teemahanke

Teemahankkeiden hakemisesta (Teemahanke 4). = pienten in-
vestointien (500e- 15625e) hankkeiden rahoittamiseen. Haku-
aika on 31.3.2020 saakka. Lisäksi nuorten hankkeisiin on fyrk-
karahaa haettavana. Teemahanke on siis “kevytrakenteinen” 
hankekokonaisuus, jossa Silmu ryn työntekijät kokoavat pienet 
hankkeet yhdeksi isoksi ja hoitavat myös maksatusten hakemi-
sen. Hankeraha tulee kuitenkin jälkikäteen, joten omaa rahaa 
pitää aluksi käyttää. Tuen suuruus on 40% kustannuksista ja 
talkootyö arvotetaan siten, että omarahoitus voi olla kokonaan 
talkootyötä (=uudistus). Lisätietoa  silmu.info/fi/node/585

avustuksia

Haarajoen pato, viimeinen vaelluskalojen nousueste, poistuu 
historiaan ja taimenet uiskentelevat ja kutevat pian Hietapär-
rän kanjonin sorakoilla! Näin tulee tapahtumaan, kun Haara-
joen pato ja patosilta puretaan. Vuosia jatkuneeseen kiistaan 
löytyi ratkaisu. Tilalle rakennetaan uusi pohjakynnys, ja kos-
kialue kunnostetaan. – Näillä näkymin työt aloitetaan kesällä 
2021 ja ne pyritään saamaan valmiiksi vielä saman vuoden ai-
kana, erikoissuunnittelija Harri Aulaskari Uudenmaan Ely-kes-
kuksesta kertoo. Kun työ aikanaan saadaa päätökseen, vesi 
koskessa ei ole välillä ylhäällä ja välillä alhaalla, vaan virtaa 
luonnollisemmin läpi vuoden eikä koski koskaan kuivu.  

– Vaelluskalat pääsevät palaamaan merestä takaisin syn-
nyinvesiin Keravanjoen latvoille. Myös muu virtavesilajisto 
monipuolistuu, kun koskeen rakennetaan niitä varten koko-
naan uusi elin- ja lisääntymisalue. Alue rakennetaan noin 130 

metrin matkalle. Käytännössä kysymys on uusien kivien rah-
taamisesta ja vanhojen siirtämisestä virtavesilajien kannal-
ta suotuisimmille paikoille.  

Vuosia jatkunut kiista ratkesi, kun Järvenpään kaupunki, 
Uudenmaan Ely-keskus, luonnonsuojelujärjestö WWF Suomi 
ja Haarajoen patoalueen maanomistaja pääsivät sopimukseen 
padon sekä patosillan purkamisesta. 

– Tämän kaltaisiin hankkeisiin liittyy monia tarpeita ja nii-
den yhteensovittaminen on tärkeää. Tässäkin tapauksessa 
ratkaisut löytyivät hyvällä yhteistyöllä. Yhteisymmärrykseen 
päästiin, kun patoratkaisussa kyettiin turvaamaan edellytykset 
vesivoiman tuotannon jatkumiselle. Ympäristö saadaan kun-
toon ja vihreän sähkön tuotanto samalla jatkuu. Myös kulttuu-
rihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas myllyrakennus säilyy 
sekin ennallaan. (Keski-Uusimaa 20.12.2019)

taimen paLaa ohkoLanjokeen! 
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Tiedossa on kolmas kesäni Ohkolan kesäteatterinäytelmän pui-
koissa. Viime kerralla muotoilin, että Ohkolan kesäteatterin har-
joitukset ovat kuin kesämökillä kävisi, ja juuri se on olo nyt lop-
putalven tietämillä. Kevään innostavien töiden lomassa huomaan 
nimittäin ajatusten silloin tällöin jo suuntaavan kesäisiin tunnel-
miin Öljymäelle ja sen kauniisiin maisemiin. Kukapa tänne ei tu-
lisi, kun vielä pyydetään. Mahdotonta sanoa muuta, kuin kovaan 
ääneen kyllä!  

Tällä kertaa pureudutaan Jussi Kylätaskun teokseen Mies, jo-
ka ei osannut sanoa ei, jonka on Risto Jarvan elokuvan pohjalta 
sovittanut näyttämölle Antti Viitamäki. Se on tarina kiltistä, ujosti 
lempeä kaipaavasta Aimosta, joka kotiseudulleen palattuaan ajau-
tuu jos jonkinlaiseen vaikeaan välikäteen: Kivimäen kaupungin-
osaa puutaloineen uhkaa purku “kehityksen tieltä” ja työ avioliit-
toneuvojana on kokemattomalle miehelle vähintäänkin haastava 

Kun ei talvi ole koskaan alkanutkaan, on hankala löytää 
luonnosta kevään ensimmäisiä merkkejä. Tähän vaivaan 
avuksi on onneksi Ohkolaankin jo 120 vuotta sitten perus-
tettu nuorisoseura. Seuran työryhmien aktivoituminen alkaa 
selvimmin laskiaista edeltävillä viikoilla. Teatteriproduktiot, 
laskiaisrieha, talon kunnostussuunnitelmat sekä kevätkau-
den kerhot sykkivät kaikki ensimmäisiä silmujaan nähtäville 
säistä huolimatta. Edellisvuonna aloitettu Öljymäen katso-
mon uudistus on ottanut ensiaskeleensa kohti seuraavaa 
vaihetta. Rakennuslupaa katsomon katerakenteille odotel-
laan työrukkaset käsissä. Tavoitteena on, että toukokuun 
puolivälin tienoilla on sääsuoja katsomon yllä ja harjannos-
tajaisia vietetään lasten esittämän Hölmöläiset- näytelmän 
tahdissa. Niin – tänä kesänä Öljymäellä on peräti kaksi en-
si-iltaa, sillä perjantaina 17.7  kongi kumahtaa uudestaan. 
Silloin varttuneempi näyttelijäkaarti aloittaa näytöskauten-
sa Jussi Kylätaskun näytelmällä Mies, joka ei osannut sa-
noa ei. Näytelmien juonista tietämättömille paljastettakoon, 
että molemmista näytelmistä voi löytää yhtymäkohtia vii-
meaikaisiin tapahtumiin Ohkolan tienoilla. Kylätaskun näy-
telmässä modernin kehityksen pyörät pyrkivät jyräämään 
alleen vanhaa puutalokaupunginosaa. Kodikkuus ja turval-
lisuus haluttaisiin vaihtaa betoniseen tehokkuuteen. Klassi-
sista kansantarinoista ytimensä ammentava Tuija Töyräksen 
dramatisoima ”Hölmöläiset” taas... Noh, se kuntapolitiikas-
ta. Hölmöläiset toteutetaan kokonaisuudessaan talkoovoi-
min ja sen lipunmyyntituottoa käytetään Ohkolan koulun 
pihan kunnostushankkeeseen.

ps. Jäsenmaksuja kerätään vanhoilta jäseniltä sähköpos-
titse kevättalven aikana. Tämä posti saattaa palveluntarjo-
ajasta riippuen joutua automaattisesti roskaposti- tai muu-
hun vastaavaan kansioon. Pyydän teitä tarkkailemaan säh-
köpostejanne sillä silmällä.

nuorisoseuran kevät
Aatu Johansson pj - Ohkolan nuorisoseura

mies, joka ei 
osannut oLLa 

sanomatta kyLLä

Ohkolan perinteinen koko perheen laskiaisrieha 
23.2 klo 12.00 - 15.00. Rekikyydit tai kärryaje-
lut suomenhevosilla sekä talutusratsastusta. 
4€ lippu tai 3 lippua 10 € .Kahviosta hernesop-
palounas ja laskiaispullat. Lapsille kivaa te-
kemistä. Järj Työhevosharrastajat ja Ohkolan 
Nuorisoseura ry Kuva. Tea Lehtonen

Kalle Tahkolahti

pesti. Väärinkäsitysten kautta arka pappismies saa naissankarin 
maineen ja ihastuksen kohde, perinnemaiseman katoamista sähä-
kästi vastustava ompelija Milla tuntuu saavuttamattomalta. Farssi-
maista pyörrettä kiihdyttävät lapsuudenystävä Kake suhdesotkui-
neen, tämän pitkään kärsinyt vaimo, koko kavalkadi persoonalli-
sia kivimäkeläisiä sekä tietenkin kaikennäkevä ja viisas hevonen. 
Lempeän draaman ja hullun komedian käänteet päättyvät lopulta 
rohkeuden, rakkauden ja inhimillisyyden riemuvoittoon.  

Uskallan luvata elävän, kuplivan ja kutkuttavan esityksen, 
aurinkoista ja valloittavaa kesäteatteria aidoimmillaan, missäpä 
muualla kuin Öljymäen näyttämöllä.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan 

nuorisoseura
Ilmaisutaitoa ja näytelmä lapsille 
kevään aikana!

Ohkolan Nuorisoseura tuottaa kevääl-
lä 2020 lasten esittämän, koko perheen 
näytelmän Öljymäen kesäteatteriin.Kaik-
ki näyttelemisestä kiinnostuneet lapset 
ja nuoret ovat tervetulleita tutustumaan 
näyttelemiseen sekä kokeilemaan erilaisia 
ilmaisutaitoharjoituksia nuorisoseuranta-
lolle lauantaina 29.2 ja sunnuntaina 1.3 
klo 13-15. Innokkaat pääsevät mukaan 
näytelmään. Viikonloppuun voi osallis-
tua, vaikkei näytelmään haluaisikaan mu-
kaan. Aloitusviikonlopun jälkeen alkavat 
varsinaiset näytelmäharjoitukset, jotka 
ovat sunnuntaisin klo 17-18.30 ja maa-
nantaisin klo 18-19. Kevään näytelmässä 
on 10 puheroolia sekä rooleja joukkokoh-
tauksissa. Esityksiä on noin neljä touko-
kuun aikana. Ohjaajana Aatu Johansson 
sekä taustahäärijöinä Heli Kamila ja Es-
si Malmberg. Ilmoittautumiset 28.2.2020 
mennessä ja kysymykset: ohkolanteatte-
ri@gmail.com ROHKEASTI MUKAAN!

Kesäkuussa 7-12.6.2020 Ohkolan 
Nuorisoseura järjestää vaellusmat-
kan Luosto-Pyhä. Reitin pituus on 
noin 47 km tai noin 30 km, oman va-
linnan mukaan. Maastossa ollaan nel-

jä päivää ja kolme yötä. Mahdollisuus 
on osallistua myös mökkiryhmään, joka 
majoittuu Pyhällä tehden päiväretkiä 
alueella. Bussilla matka taittuu muka-
vasti. Mennen ja tullen yövytään Rukal-
la. Kotimatkalla teemme yhteisen tu-
tustumiskäynnin johonkin ennalta so-
vittuun kohteeseen. Matkan lopullinen 
sisältö muotoutuu lähtijöiden toiveiden 
mukaisesti. Porukassa pärjää hyvin en-
sikertalaisetkin!

Seuraava tapaaminen on sunnuntai-
na 23.2.2020 klo 18 Nuorisoseurantalol-
la, Ohkolantie 555. Vaellusryhmässä on 3 
paikkaa vapaana. Ilmoittautua voi Helena 
Partaselle puh. 0500 460 779. Matkanjoh-
taja toimii Essi Malmberg puh. 044 509 
4485. www.luontoon.fi/pyha-luosto

hyökännummen 
vanhempainyhdistys 

Nuorten illat jatkuvat Hyökännummen 
seurakuntatalolla.  

Koko perheen jäätapahtuma tullaan 
järjestämään sään salliessa. 

Koululle rakennetaan pääsiäisikkuna 
suuren suosion saaneen askarteluil-
lan merkeissä yhdessä koululaisten ja 
muiden alueen asukkaiden kanssa. 

Koululaisten perinteinen Vappudis-
co järjestetään perjantaina 24.4. www.

facebook.com/hyokannummenkoulunvy 
/ www.instagram.com/hyokannummenvy

sirkus sirius
Sirkus Siriuksen kevätkausi on jo pitkäl-
lä ja sehän tarkoittaa valmistautumista 
kevätnäytöksen! Teltta, tai tällä kertaa 
teltat, pystytetään talkoilla Hyökännum-
men koulun pihalle maanantaina 11.5. 
Näytökset ovat 15.-17.5. Koko näytös-
viikon on erikoisaikataulu tunneissa, kun 
kenraalit pidetään teltassa. Pikkusirkuk-
sen kenraalit on ke ja nuorison to. 

Nuorison näytökset ovat pe 15.5 klo 
19 ja su 17.5 klo 13 ja 16. Pikkusirkuk-
sen näytökset ovat la 16.5 klo 13 ja 16. 

Keväällä järjestetään myös perinteiset 
Raittiajot! La 18.4. on maailman sirkus-
päivä ja silloin ajetaan taas isolla joukol-
la erilaisilla kulkuvälineillä. Lähtö on klo 
12 Ohkolan Nuorisoseuran talolta ja aje-
taan Kellokoskelle Kinuskillaan. Tervetu-
loa kaikki mukaan, vaikka reitin varrelle 
kannustamaan! 

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät ke 19.2, ke 
18.3 ja ke 15.4 Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla klo 12.00

ke 1.4.2020 klo 18:30 Ohko-
lan koululla Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi asiaa kierrätykses-
tä ja joka kodin jätteiden käsitte-
lystä  Tervetuloa, Kylätoimikunta.

ohkoLan 
kyLäyhdistys 

ry:n vuosikokous

Ohkolan nuorisoseurantalolla, Ohko-
lantie 555 torstaina 27.2.2020 kello 
18.30. Kahvitarjoilu. - Johtokunta 

ohkoLan 
nuorisoseuran 

vuosikokous
su 8.3 klo 18 Palotallilla.  
Naistenpäiväkahvit.   Tervetuloa. 
- Johtokunta

ohkoLan 
maamiesseura 

ry:n vuosikokous

Arola-Jokelanseudun kyläyhdis-
tys ry järjestää puutarhaillan ti 
21.4.2020 klo 18.00. Aiheena vilje-
ly kotikasvihuoneessa. Illan puhu-
jina puutarha-agronomi Ilkka Vä-
re, joka kertoo kasvihuoneilmaston 
hallinnasta kotikasvihuoneessa se-
kä hortonomi Elina Vuori, jonka ai-
heena on mm. erikoisvihannesten 
ja -yrttien kasvatus kasvihuonees-
sa.  Vapaa pääsy. Arola-Jokelan-
seudun kyläyhdistys ry

 puutarhaiLta 
aroLan kouLuLLa 

Kellokosken soittokunnan ja Keski-
Uudenmaan musiikkiopiston puhal-
tajien konsertti su 3.5. klo 15.00 
Kellokosken koulun Tonkka-salissa. 
Konsertin teemana on “Made in Fin-
land”, eli ohjelmassa kotimaista pu-
hallinmusiikkia. 
Vapaa pääsy.

puhaLLin-
soittokunnan 

konsertti

Kesko rakennuttaa Kellokoskelle uuden 
K-supermarketin. Kauppa tulee nykyi-
sen K-supermarketin viereen samalle 
tontille Vanhan Valtaien varrelle. Kun 
uusi kauppa on valmis, vanha pure-
taan. Loppuvuodesta 2019 Kesko pur-
ki ns. Rituliinan kiinteistön tulevan uu-
disrakennuksen tieltä. Uudesta kau-
pasta tulee isompi, 1600 m2. Raken-
taminen alkaa kevään 2020 aikana. 
Tavoitteena on, että kauppa on valmis 
kahden vuoden päästä, loppuvuodes-
ta 2021. (Keski-Uusimaa 14.12.2019)

uusi k-supermarket 
keLLokoskeLLe 
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Asukasillan yhdeksi pääaiheeksi muodos-
tui Mäntsälän keskustan ja reuna-aluei-
den, kuten Hyökännummen ja Ohkolan 
tasapuolinen kehittäminen. Alueraha an-
taa asukkaille tähän hienon vaikutusmah-
dollisuuden jo toisena vuotena peräkkäin. 
Uskon vaan että asia jää monelle pimen-
toon tietämättömyyttään, vaikka varmasti 
olisi hienoja ajatuksia alueemme kehittä-
miselle. Näille ajatuksille voisi saada kan-
natusta juuri näissä yhteisissä keskuste-
luilloissa, tulkaa ihmeessä tulevaisuudes-
sa esittämään ajatuksianne ja käyttäkää 
tilaisuus hyväksi. Illoissa saa tietenkin 
myös vain kuunnella mitä ympäristössä 
tapahtuu. Toinen alueemme merkittävä ja 
pitkäaikainen huolenaihe on ollut Ohko-
lantien surkea valaistus. Iloksemme asia 
on vireillä tarjouskilpailuvaiheessa. Ollaan 
varovaisia liikenteessä eteenkin kouluaa-
muina, kunnes valaistus on saatu korjat-
tua asianmukaiseksi. 

Vuonna 1990 aloitti Hyökännummen 
asukasyhdistys ry toimintansa pyrkien 
kehittämään silloin uudehkon ja kasva-
van asuinalueen asukkaiden tarpeita. 
Yhdistys sai toiminta-aikanansa monen-
laista hyvää aikaan, joista edelleen nä-
kyvinä mm. risunkeräys, pulkkamäki ja 
nuortenillat. Lisäksi vuosien varrella on 
monelle taholle annettu kannanottoja 
yhdistyksen nimissä, asukkaiden eduksi 
ja puolesta. Nyt ikäväksemme yhdistyk-
sen tie tuli tiensä päähän, syynä vähäi-
nen osanotto ja jäsenten vähäisyys. Yksi 
lähidemokratian puolestapuhuja on siis 
hiljentynyt. 

Jotta alueemme 4.-6. luokkalaiset 
nuoret saavat edelleenkin nauttia per-
jantai iltaisin nuortenilloista ja viettää 
aikaa yhdessä, otti vanhempainyhdis-
tys hoitoonsa iltojen järjestämisen. Kii-
tos seurakunnalle tilojen antamisesta 
hyvään käyttöön. Iltojen ohjelmasta ja 
valvonnasta vastaavat edelleen nuorille 
entuudestaan tutut aikuiset, pitkän lin-
jan osaavia tekijöitä he kaikki. Vanhem-
painyhdistyksen pääasiallinen toimiala 
on olla koulun ja perheiden välisen yh-
teistyön kehittäjä. Pyrimme mm. erilai-
silla tapahtumilla ja harrasteilloilla tuke-
maan tätä ja näin lähentämään koulu-
laisia perheineen toisiinsa, toisin sanoen 
parantamaan yhteishenkeä. Tätä yhteis-
henkeä kaivataan tulevaisuudessa myös 
asukastoiminnassa, mikäli emme halua 
ajan hengenmukaisesti suurten kaupun-
kien innoittamana passivoitua ja menet-

tää paikallisen asukasaktiivisuuden lo-
pullisesti. Jotta asukkailla ja kunnalla 
olisi toistaiseksi jokin yhteinen viestika-
nava, olemme vanhempainyhdistykses-
sä valmiina välittämään tietoa puolin ja 
toisin, jo pelkästään tulevien asukkai-
den eli lapsiemme edun nimissä. Kat-
sotaan jatkossa miten järjestäydymme 
tämän asian kanssa, joitakin ajatuksia 
on jo ilmassa. Asukasillassakin todettiin, 
että tiukan taloustilanteen vallitessa yh-
teistyölle kunnan ja asukkaiden välillä 
on kysyntää kasvavassa määrin. Hyvä-
nä esimerkkinä tästä on jääkiekkokau-
kalon remontti, joka toteutettiin talkoo-
voimin kunnan toimittaessa valtaosan 
tarvikkeista. Kiitos Sähköpalvelu Malm-
berg Oy:lle paikallisen harrastetoimin-
nan tukemisesta ruuvien ja tarvikkeiden 
sponsoroinnilla. Tällaisille mukaville tal-
kootapahtumille on varmasti aika ajoin 
jatkossakin kysyntää, mikäli haluam-
me pitää alueemme viihtyisänä ja pai-
kat kunnossa. Alueemme asukasmäärä 
tulee vuosien varrella kasvamaan. Teh-
dään etelä-Mäntsälästä houkutteleva ja 
vireä asuinalue yhdessä ohkolalaisten 
kanssa. Tarjoamme yhdessä mukavan 
ja aktiivisen asuinalueen joko pientaa-
jaman tai maaseutumaisen asuinalueen 
muodossa voimakkaasti kasvavan kau-
punkikeskuksen läheisyydessä. Tulkaa 
siis reippaasti alueen touhuihin mukaan 
ja pidetään Hyökännummi jatkossakin 
kasvun tiellä.  

Hyökännummen 
vanhempainyhdistys ry

Vanhempainyhdistys järjesti kyläil-
lan 29.1.2020 Hyökännummen koulul-
la ja paikalle saapui noin 20kuntalais-
ta. Mäntsälän kunnasta paikalla olivat 
hallintojohtaja Esa Siikaluoma, opetus-
päällikköJanne Mäkinen, rakennutta-
mispäällikkö Pertti Palmroos ja hyvin-
vointikoordinaattori Vuokko Leirimaa. 
Antton Hägglund alusti Ohkolan ja Hyö-
kännummen kylätoiminnan historiasta, 
koulujen vanhempaintoimikunnista se-

kä toi terveiset kunnan hyvinvointilau-
takunnan työstä. Esa Siikaluoma kertoi 
kunnassa meneillään olevista joukkolii-
kenteen selvityksistä, joka koskee myös 
HSL jäsenyyden selvittämistä. Lisäksi 
esille tuli, että muuttovoiton ansiois-
ta Mäntsälän väkiluku kääntyi pieneen 
nousuun vuonna 2019, kahden väestö-
tappiollisen vuoden jälkeen.

Pertti Palmroos esitteli kunnan me-
neillään olevia tai suunnitteilla olevia 

rakennushankkeita. Vuokko Leirimaa 
esitteli tämän vuoden osallistavan 
budjetoinnin. Mäntsälän kunnan ta-
lousarviossa on varattu 100 00 euron 
määräraha vuodelle 2020. Määrärahan 
puitteissa toteutetaan kunnan strate-
gian ja hyvinvointisuunnitelman mu-
kaisesti kaikenikäisten liikkumisen-, 
ja digiosaamisen lisäämistä ja syrjäy-
tymisen ennakointia ja osallisuuden 
vahvistamista.

hyökännummi käännekohdassa – vai onko?
Tammikuun lopulla kokoonnuimme Hyökännummen koululle pitämään asukasiltaa.

Illan kulusta on kerrottu tässä Hyökännummen vanhempainyhdistyksen pj. 
Mika Lähteenmäen jutussa sekä oheisessa kunnan hyvinvointikoordinaattori

 Vuokko Leirimaan kirjoittamassa artikkelissa.

Mika Lähteenmäki - Puheenjohtaja 

osaLListava budjetointi - kuntaLaisten mahdoLLisuus vaikuttaa oman aLueensa hyvinvoinnin edistämiseen
Teksti: Vuokko Leirimaa
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osaLListava budjetointi - kuntaLaisten mahdoLLisuus vaikuttaa oman aLueensa hyvinvoinnin edistämiseen

Hyökännummen asukasyhdistys on pe-
rustettu joulukuussa 1990. Asukasyh-
distyksen tarkoituksena on ollut kehittää 
Hyökännummea asuinalueena ja edistää 
sen asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Yh-
distys toimi virallisena keskustelukanava-
na Hyökännummen asukkaiden ja Mänt-
sälän kunnan välillä.  Hyökännummen 
asukasyhdistys on rekisteröity virallisesti 
vuonna 1993. 

Nuorteniltoja on järjestetty alueen 
nuorille vuodesta 2012 lähtien.  Lisäksi 
asukasyhdistyksen toimesta on vuosit-
tain järjestetty risunkeräys, joka tulee 
alueella jatkumaan edelleen.  Teemallisia 
kokouksia järjestettiin vuosittain syys- ja 
kevätkokousten yhteydessä. 

Asukasyhdistys on tehnyt vuosien 
aikana useampia kannanottoja alueen 
edistämisen puolesta. Viimeisin selvitys 
koskee Nummelantien käynnissä olevaa 
remonttia ja tien kunnostamista. Lisäk-
si kannanottoja on tehty viheralueiden 

siistimisen puolesta sekä toiveesta saa-
da pulkkamäki uuden koulun taakse. 

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
hallitus päätti lopettaa asukasyhdistyk-
sen toiminnan 16.9.2019 pidetyssä syys-
kokouksessa.  Viime vuosien saatossa 
kiinnostus yhdistyksen hallitustoimintaa 
kohtaan on hiipunut ja uusia jäseniä on 
ollut haasteellista löytää.  Syksyllä 2019 
olevaan syyskokoukseen ei tullut riittä-
västi uusia halukkaita hallituksen jäseniä, 
joten hallitus päätti aloittaa toimenpiteet 
asukasyhdistyksen purkamisen osalta. 

Asukasyhdistys päätti 9.12.2019 ole-
vassa kokouksessa lahjoittaa asukasyh-
distyksen tilille jääneet varat Hyökän-
nummen koulun vanhempainyhdistyksel-
le tukeakseen nuorteniltojen jatkumista. 
Vuosittaista kannatusmaksua ei enää 
asukasyhdistykselle kerätä.  Selvitystoi-
mien yhteydessä asukasyhdistys ilmoitti 
yhteistyötahoille yhdistyksen purkami-
sesta ja samalla sähköpostiosoite ja fa-

cebook- sivut tulevat poistumaan alku-
vuodesta 2020.

Mikäli joskus jokin taho kokee, että tä-
män kaltainen yhdistys olisi alueellamme 
tarpeellinen, voi yhdistystoiminta puhje-
ta uudelleen kukkaan uusien innokkai-
den asukkaiden toimesta.  Vaikka nykyi-
nen hallitus päätti toiminnan, toivomme 
alueen asukkaiden puhaltavan yhteen 
hiileen ja jokainen omalla aktiivisuudel-
laan edistäisi alueen hyvinvointia ja ke-
hitystä. Kehitysehdotuksia ja toiveita voi 
jokainen jättää Mäntsälän kunnan Vinkki 
-palveluun.  Pidetään yhdessä huoli, että 
Hyökännummen ääni kuuluu myös Mänt-
sälän kunnan päättäjille asti. 

Lähes 30 vuotta toiminut asukasyh-
distys kiittää yhteisistä vuosista ja toi-
vottaa alueen asukkaille hyvää alkanutta 
vuotta ja uutta vuosikymmentä!

Hyökännummen asukasyhdistys 
ry, hallitus

Hyökännummi on saanut uuden liikuntapuiston. Puistossa on mukava poiketa lenkkeilyn lomassa, vaikkapa tekemään 
muutama vatsalihasliike. Kulku  Vikinkujan ja Aksunkujan kautta sekä Nummelantieltä. Liikkumisen iloa kaikille! 
Kuva: Arja Marttila

hyökännummen asukasyhdistyksen 
toiminta on päättynyt

Kunnan nettisivuilla www.mantsa-
la.fi ajankohtaista löytyy kysely ideoi-
ta osallistavan budjetoinnin käytöstä. 
Kysely oli auki 16.2.2020 asti. Kaikki 
ideat käydään läpi ja lopullinen valin-
ta tehdään maaliskuun aikana huo-
mioiden idean vaikuttavuus mahdolli-
simman laajalti. Kunnanjohtaja tekee 
päätökset osallistavaan budjetointiin 
varatun rahan jaosta.

Illan aikana tuli esille yhteistyönteke-

misen tärkeys ja perinteisen talkootyön 
herättely. Aktiivinen viestintä ja matalan 
kynnyksen kohtaamiset koetaan tärkeä-
nä. Hyökännummella ja Ohkolassa on 
omia kehittämistarpeita, vaikka yhteis-
täkin paljon löytyy.

Ohkolassa elää oma yhteisömalli il-
man ”hienoja puitteita”, kuten yksi kun-
talainen asian ilmaisi. Hyökännummella 
asuu paljon nuoria lapsiperheitä ja heille 
suunnattujen palveluiden ylläpito ja ke-

hittäminen koetaan tärkeäksi.
Kyläiltaan osallistujilta tuli paran-

nusehdotuksia mm. kunnan viestinnän 
kehittämiseen ja Hyökännummen alu-
een parempaan markkinointiin uusien 
asukkaiden saamiseksi. Kesätoimintaa 
toivottiin lapsille kesäkuussa sekä digi-
koulutuksen järjestämistä ikäihmisille. 
Kuntaan päin ja kunnasta päin toivottiin 
aktiivista yhteydenpitoa ja kehittämis-
ehdotuksia.
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Ohkolan koululla odotetaan innolla uusia pihaliikuntavälineitä.

Ohkolassa on käynnistynyt koulun van-
hempaintoimikunnan ja Ohkolan Okan 
toimesta yhteisöllinen hanke, jossa pää-
määränä on koulun pihan kunnostami-
nen aktiiviseksi koko kylän leikki- ja lii-
kuntapaikaksi. Tarkoituksena on tarjota 
kaikenikäisille, lapsista vanhuksiin, toimi-
va leikkialue ja mahdollisuus liikkua so-
veltuvilla välineillä silloin kun itselle sopii. 
Pihalle hankittavat välineet palvelevatkin 
koko kylää.

Mukaan hankkeeseen ovat tulleet mo-
net yhteisöt, yhdistykset ja yritykset, sillä 
yhteinen toive on saada lapsille ja ko-
ko kylälle liikkumiseen kannustava alue. 
Erittäin suuri kiitos kaikille jo nyt mukana 
oleville tahoille!

Ohkolan koulun kiinteistö pihoineen 
on kylän ainoa lähiliikuntapaikka ja erit-
täin aktiivisessa käytössä ympäri vuo-
den. Koulun piha nykyisellään ei tue 
liikkumista ja yhteisöllisyyttä, sillä teke-
mistä on vähän. Maalla jokaisen pihalta 
löytyy keppejä ja kuoppia, joten jotain 
muuta tarvitaan, että piha kokoaa kylä-
läiset liikkumaan yhdessä myös ohjattu-
jen tuntien ulkopuolella. Lasten toiveissa 
ovat olleet erityisesti kiipeilytelineet se-
kä hämähäkkikeinut. Aikuiset ovat kai-
vanneet monipuolista liikuntatelinettä ja 
vanhempi väki pöytäryhmiä.

Mäntsälän kunnan taloustilanne on 
huono ja Ohkolan koulun pihan budjetti 

uhkaa poistua kokonaan tältä kesältä. 
Pihan kunnostus olisi kuitenkin tärkeä 
tehdä jo tänä vuonna, sillä jo opetus-
suunnitelma velvoittaa koulun pihalta 
tiettyä toiminnallisuutta. Erityisesti lap-
set tarvitsevat välitunneille ja liikunta-
tunneille enemmän liikkumista tukevaa 
tekemistä.

Kunta antoi luvan toteuttaa piha yh-
teisöllisesti ja kunnalle esiteltiinkin yli 
30 000 euron liikuntavälineitä pihasuun-
nitelmaan. Tällä hetkellä kunnan budjetti 
koko pihaan on 33 000 euroa ja ”ilmais-
ten” välineiden ansiosta tämän summan 
voisi käyttää kokonaisuudessaan maan-
rakennus-, asennus- ja turvatöihin. Näi-
hin töihin riittää myös pienempi budjet-
ti, mutta piha olisi hyvä saada kuntoon 
kokonaisuudessaan, käsittäen myös 
yleisurheilupaikan kunnostamisen. Kai-
vuumaalla voisi tasoittaa koulun taakse 
pulkkamäen pohjan sekä kaukalon vie-
reistä aluetta.

Maaliskuun aikana ratkeaa tulee-
ko pihan kunnostamiseen varat tekni-
sen budjetista. Vaihtoehtoinen rahoitus 
olisi kunnan osallistavan budjetoinnin 
”alueraha”, sillä se on tarkoitettu kaiken 
ikäisten liikkumisen lisäämiseen, syr-
jäytymisen ehkäisyyn sekä osallisuuden 
vahvistamiseen.

Pihahankkeen tavoitteena onkin tukea 
kyläläisten sosiaalista kanssakäymistä ja 

yhteisöllisyyttä sekä lisätä hyvinvointia 
ja omaehtoista liikkumista. Tavoittee-
na on lisätä eri-ikäisten ihmisten kans-
sakäymistä aktiivisen tekemisen kautta. 
Lähiliikuntapaikka mahdollistaa kaikkien 
osallisuuden ja vähentää eriarvoisuutta.

Hanketta hallinnoi Ohkolan OKA ry yh-
dessä vanhempaintoimikunnan kanssa ja 
hanke toteutetaan yhteisöllisenä projek-
tina, jossa ovat tiiviisti mukana kylän yh-
distykset ja asukkaat. Jo suunnitteluvai-
heessa kylän toimijat ovat osallistuneet 
aktiivisesti ja sitoutuneet tukemaan han-
ketta sekä rahallisesti että talkootöillä.

Hanke on kokonaisuudessaan erilai-
nen ratkaisu kunnan kiinteistön kunnos-
tamiseen - näin suuri yhteisöllinen pro-
jekti on harvinainen. Hankkeen toteutu-
minen todistaa kuitenkin sen, että Ohko-
lan kylä yhteisöllisenä ja aktiivisena toi-
mijana saa aikaan lähes mahdottomilta 
kuulostavia asioita. Tahtotila yhteiselle 
liikuntapihalle on suuri ja tämän kautta 
myös oman koulun säilymisen puolesta 
ollaan valmiita tekemään töitä. Samal-
la turvataan harrastusmahdollisuuksien 
säilyminen omalla kylällä.

Haluatko tulla mukaan toteuttamaan 
koko kylän ”liikuntaolohuonetta”? Ota 
yhteyttä  ohkolan.oka@gmail.com ja ky-
sy lisää tai kerro miten voisit olla muka-
na. Hankkeesta tiedotetaan enemmän 
sen jälkeen, kun kunnan rahoitus ratkeaa.

yhteisöLLisyys rakentaa Leikkipihan
Teksti ja kuva: Kati Kottila-Etuaro
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Hyvinvointilautakunta päätti vuoden 2019 lopulla, että Mänt-
sälän vuoden 2020 kulttuuriteema on Lukemisen ja tarinoiden 
voima. Kirjastossa ja kirjastoautossa on ilo työskennellä tä-
män teeman parissa päivittäin. Lasten kirjallisuuden lainaus on 
kasvanut Mäntsälässä viime vuosina. 2019 lainausluku ylitti jo 
100 000 lainan rajapyykin, kasvua vuoteen 2017 oli 14 %. Kou-
lu- ja päiväkotiyhteistyö sekä kulttuurikasvatussuunnitelman 
toteuttaminen ovatkin kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Myös 
aikuisten kirjallisuuden lainaus lisääntyi 5 % vuonna 2019.

Lukemisen ydin on luetun ymmärtäminen, sisällön kans-
sa keskustelu, sen liittäminen aiempiin tietoihin, kokemuksiin 
ja kulttuuriin sekä omien merkitysten luominen. Ihan kuten 
älypuhelimen tiivis tuijottaminen ei takaa hyviä digitaitoja, ei 
myöskään tekninen tekstin lukemisen taito takaa lukutaitoa. 
Oleellista on tarinan ääreen pysähtyminen ja rauhoittuminen.

Kirjasto tarjoaa tarinoita nautittavaksi ja luettavaksi monis-

sa muodoissa. Tämän vuoden alusta kirjastokortilla ja salasa-
nalla on voinut katsoa  www.viddla.fi -palvelussa 4 elokuvaa/
kk omalta laitteelta vähän Netflixin tapaan ja lisää ajasta ja 
paikasta riippumattomia e-aineistoja on tulossa. 17.3. klo 18 
kunnantalon auditoriossa on kirjailijavieraana Outi Pakkanen 
ja kulttuuriviikoilla (vkot 17-20) on tarkoitus julkaista kirjas-
to-/lukuhaaste mäntsäläläisille. Kirjailijavierailuja ja myös kir-
joittamiseen liittyviä tapahtumia on suunnitteilla. Viikoittain 
kirjastossa vierailee lukukoira, pidetään satutuokio ja tarjo-
taan digiopastusta. Kerran kuussa vietetään hyvän olon iltaa 
eri teemoilla ja Ehnroos-huoneessa on vaihtuva taidenäyttely 
kuukausittain. Kirjasto tiedottaa tapahtumistaan kunnan ta-
pahtumakalenterissa www.mantsala.fi/tapahtumat sekä face-
bookissa www.facebook.com/mantsalankirjasto. Kaikki palve-
lut, aukiolotiedot, kirjastoauton aikataulut ym. löytyvät www.
mantsala.fi/kirjasto-sivulta.

Teksti: Anu Järvi-Uutela, kirjastopalveluohjaaja

mäntsäLän kuLttuuriteema 2020 nostaa 
esiin Lukemisen ja tarinoiden merkityksen

Lukemiseen liittyvään kulttuuritee-
maan liittyen esittelemme Lukukes-
kuksen Lue lapselle hankkeen. Lu-
elapselle.fi sivuilta löytyy kirjavinkkejä, 
joita voi kirjastosta lainata

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on 
innostaa pienten lasten vanhempia luke-
maan ääneen lapsille. Säännöllisesti ää-
neen lukemalla kehittää lapsen sanavaras-
toa, tukee emotionaalista kehitystä ja vai-
kuttaa ratkaisevasti lapsen tulevaan kou-
lumenestykseen ja lukutaitoon. Pohja lu-
kemiskulttuurille ja lukutaidolle luodaan jo 
varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys 
lapsen lukutaidolle on ratkaisevin nimen-
omaan ennen kuin lapsi itse osaa lukea.

Lue lapselle -hanke koostuu nettisi-
vujen lisäksi monipuolisista lukemiseen 
kannustavista materiaaleista. Lue lapsel-
le -toiminta laajenee vuonna 2019 Lu-
kulahja lapselle -ohjelmaksi. Lukulahja 
lapselle -kirjakassi jaetaan kaikille vuosi-
na 2019-2021 syntyville vauvoille osana 
neuvolatarkastusta.

Vastasyntynyt on valpas kuuntelija. 
Läheisten tutut äänet, niiden vaihteleva 
rytmi ja poljento ruokkivat jo lapsen kieli-
tajua. Rikas äidinkieli on paras lahja, min-
kä vanhemmat voivat lapselleen antaa.

Puolivuotias kiinnostuu kirjasta 

aluksi leluna. Lapsi haistaa, maistaa ja 
retuuttaa kirjaa. Kartonkisen ensikirjan 
selkeät hahmot ja kirkkaat värit kiinnos-
tavat. Päivittäiset hoitotoimet helpottu-
vat lorujen avulla.

1-vuotias rakastaa päivittäisiä lukuhet-
kiä. Rytmiset riimit ja riehakkaat leikkilorut 
ovat mannaa lapsen kehittyville aivoille ja 
puheen kehitykselle. Lyhyt lukuhetki tai 
univiisu rauhoittaa lapsen yöunille.

2–3 -vuotias sieppaa uusia sanoja. 
Rytmiset riimit ja riehakkaat leikkilorut 
ovat mannaa lapsen kehittyville aivoille 
ja puheen kehitykselle. Lyhyt lukuhetki 
tai univiisu rauhoittaa lapsen yöunille.

4–5-vuotias oppii saduista elämän 
aakkosia. Tarinoissa saa pelätä turvalli-
sesti ja eläytyä monenlaisiin tunteisiin. 
Runot ja lorut houkuttavat lasta omiin 
kielileikkeihin.

 6-vuotias lentää jo mielikuvituksen 
siivillä. Lapsi malttaa kuunnella pidem-
pääkin tarinaa ja keskustelut yhdessä lue-
tusta ovat antoisia hetkiä myös aikuiselle.

7-vuotias ottaa kirjaimet ja kirjat 
haltuun. Lapsi kiinnostuu kirjaimista ja 
haluaa jo itsekin lukea. Lukemaan oppi-
minen on juhlan arvoinen taito. Aikuisen 
ja lapsen lukuhetket ovat silti lapselle 
tärkeitä vielä pitkään.

miksi Lukeminen on tärkeää

-Ohkolan VPK: n harjoituksiin tulee 
kerran kuussa ulkopuolinen ammat-
titaitoinen vetäjä.

Alkamisajankohdasta sovitaan ja 
tiedotetaan vielä erikseen.

Palotallilla olevat kuntoilulaitteet 
ovat miehistön käytettävissä muina-
kin aikoina.

-Uudemman sammutusauton saa-
mista VPK:n käyttöön selvitellään 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
kanssa.

-Palo- ja pelastustoiminnasta sekä 
turvallisuusasioista kiinnostuneet voi-
vat ottaa  yhteytä VPK:n puheenjoh-
tajaan Juha Halme p 0400-710353 ja 
viestintävastaavaan Tuomas Touru p. 
040-7529246.

VPK kouluttaa uudet miehistön jä-
senet eikä aloittavilta vaadita aiempaa 
paloalan tuntemusta tai koulutusta.

Turvallista jatkoa vuodelle 2020!

ohkoLan 
vpk:n  

toimintaa
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martan vinkit

Toiveresepti – maisteltu joulukalenterin junapäivänä
Sveitsiläinen pekonileipä Speckgugelhopf   
(1,5 litran vetoiseen vuokaan)

Laita 500 g vehnäjauhoja jauhoja kulhoon, 
paina keskelle syvennys.    

Taikinajuuri
1 pala (42 g) hiivaa huom! Suomalainen pala on 50g
1 dl maitoa 

Sekoita murusteltu hiiva kädenlämpöiseen maitoon, kaada 
seos jauhosyvennykseen ja sekoittele ohueksi puuroksi, ripot-
tele pinnalle vähän jauhoja ja anna seistä, kunnes seos kuplii.

Taikina
1 tl suolaa
noin  1.5 dl maitoa  
150 g pehmeää voita t. margariinia
1 muna    
250 g pekonikuutioita
(3 rkl rouhittuja saksanpähkinöitä)

Lisää taikina-ainekset kulhoon, sekoita ja vaivaa pehme-
äksi, sileäksi taikinaksi. Anna nousta huoneen lämmössä 
peitettynä kaksinkertaiseksi.

Paista pekoni pannulla hitaasti noin 5 minuuttia, jäähdytä 
talouspaperin päällä. Vaivaa pekoni (ja halutessasi rouhitut 
pähkinät) nousseen taikinan joukkoon. Laita taikina voidel-
tuun kakku- tai leipävuokaan, tai letitä se pitkoksi. Nostata 
taikina peitettynä huoneenlämmössä noin 30 minuuttia.

Paista noin 50 minuuttia 200 asteessa uunin alatasolla. Jos 
leipä näyttää ruskistuvan liikaa, laita folio pinnan suojaksi.
Maistuu parhaalta lämpimänä, sopii puna-, valko-, omena-, 
hehku- tai kuohuviinin kera sekä suolaisena palana kahvin 
tai teen kanssa.

Vinkkejä: Taikinajuuren voi jättää myös tekemättä. Sil-
loin hiiva murustellaan kädenlämpöiseen maitoon (2,5 dl) 
ja taikina alustetaan tavalliseen tapaan. Spelttijauhoista 
leivästä  tulee tiiviimpi ja voimakkaamman makuinen.

En Guete!

Keskiviikkona 28.1 – torstai 6.2. Oh-
kolan koulun 3-6 luokkalaiset pelasivat 
minitennisturnauksen.  Pelaajia oli 32, 
jotka jaettiin neljään lohkoon. Ensim-
mäisissä peleissä hävinnyt pelaaja tip-
pui heti pois. Voittaja jatkoi suoraan 
kohti finaalia. Välieräparit olivat Aatu 
Savela ja Verneri Hemminki ja Ans-
si Peltoranta ja Tuomas Kinnunen. Fi-
naaliin selviytyivät Anssi Peltoranta ja 
Verneri Hemminki. Samanlainen tur-
naus pelattiin viimeksi 10 vuotta sit-
ten. Alussa liikuntasali jaettiin kolmeen 
osaan sivuttais-suunnassa. Puoliväli-
erissä, välierissä ja finaalissa kenttä oli 
isompi. Finaalin voitti Anssi Peltoranta. 

Nopeimmat halukkaat oppilaat pääsi-
vät tuomaroimaan pelejä ja tuomareita 
oli kaksi kappaletta peliä kohti. Miniten-
nisturnauksen finaalin tuomaroi Ohko-
lan koulun miesopettaja Jari Kulju. Tur-
nauksessa oli kivaa pelata ja seurata 
muiden pelejä. Pelissä oli kolme erää, 
jotka olivat viidestä pisteestä poikki.  

Finaalissa jännitys oli katossa. Finaa-
lia tuli katsomaan koko koulu ja kukin 

kannatti omaa suosikkiaan. Pelien jäl-
keen tuomarit kävivät kertomassa tu-
loksen Jarille ja Jari merkkasi tulokset 
ylös. Jatkossa tullaan pelaamaan sa-
manlaisia turnauksia Ohkolan koululla. 

Hyökännummen koulu on muka-
na Uuttakoulua-hankkeessa. Op-
pilaat auttoivat järjestämään koko 
koulun yhteisen haasteen. Haas-
teen tarkoituksena on innostaa 
alakoululaisia liikkumaan, ja yh-
distää koulun voimat. Haasteen 
ideana on kiertää merkattua kier-
rosta, ja yrittää kerätä tarpeek-
si kilometrejä, niin että matka 
on sama kuin Hyökännummelta 
Afrikkaan. Yhdestä kierroksesta 
(500 metriä) saa merkata yhden 
rastin. Ajan päättyessä kaikkien 
luokkien rastit lasketaan yhteen, 
ja mikäli kierrokset riittävät koulu 
ansaitsee yhteisen palkinnon.

 Tällä hetkellä tilanne näyttää 
jännittävältä. Olemme jo Espan-
jassa, mutta aikaa on jäljellä enää 
muutama päivä. Katsotaan kuin-
ka käy.

ohkoLan kouLun 
minitennisturnaus 

Teksti: Tuure Härkönen ja Anssi Peltoranta. Kuva: Sirpa Matero

käveLLen 
afrikkaan

Teksti: Oiva Leppävuori, 
Hyökännummen koulun oppilaskunta
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Olen kotoisin Haukiputaalta ja asunut Oh-
kolassa vuodesta 2012. Harrastan hiihto-
suunnitusta ja suunnistuslajeja ylipää-
tään sekä seikkailu-urheilua ja Bluesin 
soittoa. Teen rakennusalan konsulttipal-
veluita, suunnittelua ja valvontaa. Erikois-
toimialani on lumi- ja jäärakentaminen. 

Aloin hiihtosuunnistaa armeijan jäl-
keen ja ehdin tehdä 12v. maajoukkueu-
ran urheilijana sekä muutaman vuoden 
valmentajana ja suksihuollon päällikkönä.

Hiihtosuunnistus on vauhdikas laji, 
jossa hiihtovauhti pitää olla kova sa-
malla kun ajatus pitää pysyä kasassa 
herpaantumatta hetkeksikään. Jokai-
nen kisa on erilainen johtuen eri maas-
toista ja olosuhteista. Kokemus auttaa 
ja lajissa riittää oppimista loputtomiin 
sekä mielen hallinnan, hiihtämisen kuin 
myös välineiden osalta.

Tämän talven pääkisat olivat osa 
Masters World-kisaa, joissa oli yhteensä 
yli 3000 urheilijaa. Hiihtosuunnistus to-
teutettiin pääasiassa Seefeldin MM-hiih-
toareenalla samoissa maastoissa kuin 
Iivo Niskanen ja Eero Mäntyranta ai-
koinaan hiihtivät. Seefeldissä hiihdettiin 
hiihtosuunnistuksen osalta sprint, pitkä- 
ja keskimatka. Hiihdin itse M55 sarjassa.

Kisat olivat rankat ja maastot erittäin 
mäkiset. Nousua oli reilusti enemmän 
kuin kotimaassa on totuttu ja korkea 
ilmanala teki hapen saannin vaikeak-
si. Radan tarjoamat suunnistukselliset 
”pähkinät” piti pystyä ratkaisemaan 
samalla, kun kroppa oli maitohapoilla. 

hiihtosuunnistaja seppo mäkinen 
maaiLman huipuLLa

Middle-matkan mitallistit.  Hopeaa  Lars Lystad Norja, kultaa Seppo Mäkinen 
Ohkola, pronssia Lukas Stoffel Sveitsi

Hiihtosuunnistaja Seppo Mäkinen vastasi kylälehden lähettämiin kysymyksiin. 

Sähkö- ja teleasennuksia am-
mattitaidolla tarjoaa toukokuussa 
2019 perustettu uusi ohkolalainen 
yritys Sähkö LaPa Oy. Yrityksen pui-
koissa on Kivistönkulmalla asuva 
Joona Latostenmaa. Yritystoiminnan 
Joona on aloittanut pienimuotoises-
ti, koska on päivätyössä johtamassa 
Länsimetron sähkötöitä. Erityisesti 
Joonaa kiinnostaa pienet tuntitöinä 
tehtävät sähkötyöt lähialueella.

yritysesitteLyt

- Pienen budjetin sisustukset
- Olen siivonnut ja järjestänyt koteja 

parikymmentä vuotta. 
- Tunnen kodin pintamateriaalit ja 

tekstiilit.
- Suunnittelen kodistasi toimivan ja 

helppohoitoisen. 
- Selätän kaaokset ja näytän tava-

roille kaapin paikan. 

- Kun järjestys on palautettu, voi-
daan koti muuttaa pienillä muu-
toksilla viihtyisäksi ja kutsuvaksi.

- Siivoustyöt 40 €/h, järjestelytyöt  
50 €/h ja sisustustyöt 50 €/h.

- Hinnat sisältävät veron, siivousai-
neet ja -välineet, sekä kohtuulliset 
matkat. Kotipalvelutöistä voit hyö-
dyntää kotitalousvähennyksen.

- Työn arviointikäynti on maksuton.

sähköaLaLLe 
uusi yrittäjä  

heLpota arkeasi

Ensimmäisenä hiihdettiin sprint, joka 
meni erittäin hyvin. Lataus oli kova ja 
kisa meni niin hyvin, ettei siihen jäänyt 
paljoa parsittavaa. Toinen kisa (Long) 
oli haastava, koska ensimmäinen meni 
hyvin eikä oikein saanut keskittymis-
tä ehjäksi. Tämä jäikin huonoimmaksi 
startiksi useine suunnistusvirheineen.

  Viimeiseen kisaan (Middle) onnis-
tuin latautumaan heikon Long-kisan 
jälkeen hyvin. Viikon rasitukset alkoivat 
jo painaa jäsenissä, eikä hiihdossa ol-
lut enää samanlaista raivoa kuin ensim-
mäisessä kisassa. Onnistuin ottamaan 
kuitenkin edellä lähteneen norjalaisen 
entisen maailmanmestarin Lars Lysta-
din kiinni ja sain tästä toisen kullan.

Suomessa kisaillaan vielä kaikki SM-

matkat pitkin talvea ja niihin täytyy har-
joitella. Toistaiseksi lunta on rajoitetusti 
ja joudun käymään Lahdessa treenaa-
massa Salpausselän kisaladuilla. Koti-
maan alkukauden kisat on pitkälti pe-
ruttu lumen puutteen vuoksi, joten täs-
sä joudutaan odottelemaan miten sää-
tilanne kehittyy ja milloin päästäisiin 
normaaliin rytmiin ja kotoisille harjoi-
tusladuille Hirvihaaraan, Kuntokalliolle 
ja maakaasuladulle.

Veteraanilajina hiihtosuunnistus ja 
suunnistus ovat yleisesti varsin tasok-
kaita. Tämä johtuu siitä, että suunnis-
tus on elämäntapa, jolloin osanottajia 
on paljon. Entiset maajoukkueurheilijat 
ja maailmanmestarit ovat edelleen mu-
kana omissa ikäluokissaan..

Ota yhteyttä ja kysy lisää!  Hanna-Maria Hakala | 040 169 3 885
siisti.idea@gmail.com | facebook.com/siisti.idea | Kellokoski, Mäntsälä
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530  OHKOLA
Puh. 040 542 6383  Fax. 019 6889 150

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

puh. (09) 284 570
Kello- ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden erikoisliike

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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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



13

Thousands of years ago the Sun god 
sent his two sons Manco Capac and Ma-
ma Ocllo to the earth. The Sun god ga-
ve them a golden stick telling him that 
where it would sink they should found a 
city. After a long time and traveling se-
veral places, they arrived at the hill Hu-
anacaure. There the stick sank and they 
founded there “The city of gold”. 

The city of gold grew little by little un-
til it became what we know today as Pe-
ru. It is located west of South America. 
The Pacific Ocean borders its coast and 
borders Ecuador and Colombia to the 
north, Brazil to the east, and Bolivia and 
Chile to the southeast.  

It is a wonderful place, full of flora 
and fauna. Peru has Machu Picchu on 
its land, the place where our ances-

tors “Los Incas” lived and one of the 
seven wonders of the world. Peru has 
an immense gastronomic diversity and 
its full of cheerful and friendly peop-
le, but not everything is perfect. Day 
by day there are thousands of people 
who have to fight against poverty, lack 
of education, hunger, and various dise-
ases. It is unfortunate to see how the 
elderly, adults and children are affected 
by poverty, but it is more regrettable to 
see how governors do nothing to help 
their country.   

At the beginning of 2017, many are-
as of Peru were affected by the Huayco, 
a natural phenomenon that rooted eve-
rything in its path. Thousands of fami-
lies were left homeless and thousands of 
children were left without a school to stu-

dy in. It is hard to believe that until now, 
the children continue to have to study in 
places that do not have the right condi-
tions and they can not yield a hundred 
percent. For this reason I decided to join 
Rotary, to help and serve, to give of my-
self without first thinking about me.   

Peru is synonymous with struggle, st-
rength and unity, despite all the adver-
sities we continue even with just a piece 
of bread or a salary that is not enough 
to support a family.  

Peru is a country with 32.17 million in-
habitants, 32.17 million hearts that come 
together to shout a Peruvian goal, 32.17 
million hearts that come together to fight 
poverty, 32.17 million hearts that come 
together to make Peru a better country.  

And that is Peru, my country, my home.

Viime elokuusta lähtien Ohkolan kylän 
raitilla on näkynyt kansainvälistä väriä. 
Perulainen Estrella Moon Benito opiske-
lee vaihto-oppilaana Mäntsälän lukion en-
simmäisellä luokalla ja asuu Ohkolassa.

Estrella on saapunut Suomeen Mänt-
sälän Rotaryklubin kautta. Rotary-järjes-
tön nuorisovaihto-ohjelman kautta Suo-
meen saapuu vuosittain noin 250 nuorta 
tutustumaan vieraaseen kulttuuriin muu-
taman viikon, kuukauden tai kokonaisen 
kouluvuoden ajan. Vaihtovuoden aikana 
oppilaat ovat yleensä 2-3 isäntäperhees-
sä, jolloin heillä on erinomaiset mahdol-
lisuudet tutustua sekä perheiden että 
uusien koulukavereiden kautta vieraan 
maan elämään, kulttuuriin ja kieleen.

Estrella kokee, että asuminen Suo-
messa ja Ohkolassa on ollut todella upea 
kokemus. Hänen kotikaupungissaan Li-
massa asuu yli 9 miljoonaa ihmistä, jo-
ten suomalainen maalaiskylä on tarjon-
nut täysin erilaisen ympäristön. ”Perussa 
on mahdotonta asua hiljaisella alueella, 
siellä on aina ihmisten, autojen ja ääni-
en ympäröimänä. Ohkolaan saapuessani 
rakastuin kylään välittömästi ja ajatte-
lin, että se on paras paikka asua”, ker-
too Estrella. Ohkolassa on joka puolella 
luontoa ja puita, kun taas Liman kaupun-
kimaisemassa ne ovat harvinaisia.

Suomen vuodenajat ovat olleet 
16-vuotiaalle vaihto-oppilaalle uusi koke-
mus. Suomeen saapuessaan Estrella ihaili 
kirkkaita, aurinkoisia kesäpäiviä, joita lop-
pukesään ja alkusyksyyn osui useita. Si-
ninen taivas on Liman suurkaupungissa 
harvinainen näky. Myös pitkä, sateinen 

syksy oli yllätys. Estrella onkin harmitel-
lut, että juuri hänen täällä ollessaan Etelä-
Suomeen tuli ennätyksellisen lämmin tal-
vi, eikä lunta ole paljoa näkynyt.

Ennen Suomeen tuloa Estrella ei ollut 
koskaan nähnyt lunta tai kokenut pak-
kasta. ”Kotona Perussa kylmä tarkoit-
taa +10 astetta, joten tänne tullessani 
olin yllättynyt miten kylmä sää voi tässä 
maassa olla”, ihmettelee Estrella. Perus-
sa ei toppavaatteita tarvitse, mutta on-
neksi omasta isäntäperheestä ja ystäväl-
lisiltä kyläläisiltä on löytynyt lainaan läm-
pimiä talvivaatteita. Ja muistipa joulu-
pukkikin pehmeillä, lämpimillä paketeilla! 

Estrella on kokenut Suomessa jo tä-
hän mennessä paljon uusia asioita, mo-
nia ensimmäistä kertaa elämässään. Hän 
vieraili loppusyksystä Lapissa, jossa hän 
näki ensimmäistä kertaa eläviä poroja ja 
kokeili lumilautailua. Jääkiekko-otteluissa 
Estrella on päässyt käymään kavereiden 
kanssa useamman kerran. Joululomalla 
Ylä-Savossa Estrella pääsi kävelemään 
järven jäälle, kokeili potkukelkkailua ja 
koki miltä -20 asteen pakkanen tuntuu. 
Savusauna ja avantouinti olivat myös uu-
sia elämyksiä. Yksi asia, mihin Estrella on 
Suomessa tutustunut, on kuitenkin jättä-
nyt pahan maun: salmiakki! 

Estrella asuu vaihto-oppilasvuotensa 
aikana Ohkolassa kahdessa isäntäper-
heessä: ensimmäinen suomalainen ko-
ti oli Välimailla ja helmikuun alusta uusi 
koti on löytynyt Kamilan perheestä. Vä-
limaan perheelle uusi perheenjäsen on 
ollut miellyttävä ja positiivinen kokemus. 
Estrella sopeutui perheen normaaliin ar-
keen loistavasti. Yhteinen aika on tarjon-
nut sekä isäntäperheelle että ”ottotyttä-
relle” mahdollisuuden oppia maiden erilai-
sista tavoista ja kulttuureista. Sekä lapset 
että aikuiset ovat päässeet treenaamaan 
kielitaitoaan – arki onkin soljunut suju-
vasti sekaisin suomeksi, englanniksi ja 
espanjaksi. ”Molemmat perheet ovat toi-
vottaneet minut lämpimästi tervetulleiksi 
osaksi perheitään, aivan kuin olisin heidän 
oma tyttärensä”, kiittelee Estrella. 

Estrellan vaihto-oppilasvuosi Ohkolas-
sa ja Mäntsälässä jatkuu heinäkuulle asti, 
kunnes tulee aika pakata kaikki uudet ko-
kemukset ja muistot mukaan kotimatkalle.

  peru, my country 
Estrella Moon-Benito

vaihto-oppiLaana ohkoLassa 
Teksti Anne Välimaa
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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
Laadukkaat sähkötyöt ja 

Mitsubishi ilmalämpöpumput

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

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

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

lämpökäsitellystä haavasta ja tervalepästä
Markku Saalo p. 040-743 0068
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Hölmöläiset Öljymäellä  su 10.5. klo 18, ma 11.5. klo 9.30 ja ti 12.5. klo 9.30 ja 18 
Tiedustelut ja lippuvaraukset puh. 050 435 6330 ta ohkolanteatteri@gmail.com

Ohkolan teatterin tulevaisuuden lupaukset korkkaavat teat-
terikesän 2020 toukokuussa klassisiin kansantarinoihin poh-
jaavalla Hölmöläiset- näytelmällä. Tuija Töyrään sovittama 
tarina seuraa Hölmöläisten muuttoa ja asettumista uudelle 
asuinpaikalle. Hölmöläiset tutustuvat uuteen ympäristöönsä 
kokeilemisen ja erehtymisen metodein. Uudisraivaajien mie-
lissä myllää kosolti suuria kysymyksiä -  kuinka suuri täytyy 
olla ikkunan, jotta se tarjoaa kylliksi valoa uuteen tupaan? 
Voiko pellolla viljellä ruokatarpeiden lisäksi muutakin? Kuinka 
järjestetään ikimuistoiset suvijuhlat? Ja ennen kaikkea: mitä 
tähän kaikkeen on sanottavana Possu Tahvanaisella?


