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Lehden laatijat:  Raija Hannula, p. 044 275 2241 ja 
 Eija Hynninen, p. 050 593 9683
Kannen kuva:  Lilja Omenainen
Sivutaitto: SiistitSivut  Paino: Printhaus 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, Kahvila Rennosta  
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 19.2.2021.  aineistopäivä 5.2.2021.

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

avoimen yhteistyön puoLesta
Onnittelut jo sata numeroa tehneelle Ohkolan kyläsanomien toimitukselle. Luku tuntuu suurelta, mutta sitäkin suurempi 
on lehtien välityksellä tuotu sisällön ja ajatusten määrä. Paikallislehden välityksellä on moni keskustelu saanut alkunsa. 
Ohkolan kyläsanomat on pitänyt hyvin pintansa sosiaalisen median rinnalla antaen hyvän mahdollisuuden sille arvokkaalle 
viestinnälle, mitä tällainen ehkäpä hiukan itsenäinen kunnan eteläinen nurkkaus tarvitsee. Aloitteelliset kirjoitukset, muis-
telot tapahtumista ja tunnustukset pitkäaikaisistakin uurastuksista yhteisöjemme hyväksi ovat vuosien varrella täyttäneet 
lehden sisällön. Asukkaiden puolesta haluamme  kiittää lehden tekemisessä vuosien varrella mukana olleita aktiiveja ja 
toimintaa tukeneita yrityksiä.

Tällaisen esimerkillisen aktiivisen toiminnan yksi kulmakivi on vahva usko tulevaisuuteen. Kunnan talouden synkkä ti-
lanne ei aina anna mahdollisuutta saada kaikkea mitä haluaisimme. Aktiivisten henkilöiden, seurojen sekä yhdistysten 
arvo nousee tällöin suureksi, kun halutaan pitää asuinalueet viihtyisinä ja elinvoimaisina. Lähidemokratian onnistuminen 
vaatii avointa ja rehellisyyteen pohjautuvaa vuorovaikutusta. Tosiasiat on tunnustettava ja tarvittaessa annettava toiselle 
osapuolelle tilaa esittää parempia toteutettavia vaihtoehtoja. Ennakkoasenteita pitää pystyä tarvittaessa muuttamaan tai 
hedelmälliselle keskustelulle ei voi olla pohjaa.

Kyläkoulujen jatkuvat lakkautusuhat ja korona ovat tuoneet levottomuutta niin vanhempien kuin koululaistemme mieliin. 
Koulukiusaaminen valtakunnassamme nousee lähes päivittäin otsikoihin eri medioissa. Eri tahot vannovat yhteisvastuul-
lisen kasvatuksen perään, pidetään toisistamme ja vähän toistemme lasten tekemisistäkin huolta. Jos kotona sisarukset 
kiusaavat toisiaan, puutumme varmasti tilanteeseen. Mutta missä kulkee se raja, jonka jälkeen asia ei enää kuulu meille? 
Onko se pihaportti vai koulun pihan raja? Ei, eihän sellaista voi olla. Koulu on ajateltava yhtenä perheenjäsenenä ilman 
vastakkainasettelua, jonka kanssa jaetaan molemmin puolin ilot ja surut, avoimesti. Tähän avoimuuden kulttuuriin, yh-
teistyöhön eri tahojen kanssa on selkeästi olemassa tahtoa. Jos toimimme yhdessä, eihän ole olemassa sitä toista osa-
puolta jota voisimme heikolla hetkellä osoitella. On se toinen sitten koti, koulu tai kunta olemme lopulta kuitenkin yhtä 
ja samaa arvokasta kokonaisuutta. Ei anneta yhteisöllisen yhteistyön hiipua vaan kasvatetaan sen voimaa ja mennään 
vakain, vaikka pieninkin askelin –  eteenpäin.
 
Mika Lähteenmäki
Puheenjohtaja
Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys ry.
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jouLuinen tapahtuma 
öLjymäeLLä 5.12 kLo 15-18
Ohkolan Nuorisoseura, Ohkolan koulun vanhempaintoimi-
kunta sekä muut Ohkolan yhdistykset järjestävät jouluta-
pahtuman Öljymäellä 5.12. klo 15-18.

Ohjelmassa mm. joululauluja, joulupukki, myyjäiset, he-
vosajelua (maksullinen), jouluisia leikkejä, jouluinen kant-
tiini, vuoden teon julkaiseminen ja paljon muuta. 

Haluatko varata myyntipaikan? Löytyykö sinulta myyn-
tiin herkkuja, villasukkia, jouluisia tuotteita tai haluatko 
esitellä toimintaasi? Myyntipaikka katoksen alla sisältä-
en pöydän vain 10€. Varaa paikkasi sähköpostilla ohko-
lanvtk@gmail.com 30.11 mennessä.

Tapahtuma järjestetään kokonaan ulkotiloissa, mutta 
suosittelemme kasvomaskin käyttöä ja hyvää käsihygieniaa.

Tule mukaan nauttimaan tunnelmallisesta tapahtumasta.
HUOM! Tapahtuman pysäköinti Ohkolan Nuoriseurantalon 

parkkipaikalla, josta lyhyt kävelymatka Öljymäelle. Öljymä-
ellä rajoitettu määrä parkkipaikkoja ensisijaisesti iäkkäille.

Nyt on avattu uusi yksityisten tontti-ilmoitus-sivusto. 
Sivusto on Mäntsälän kunnan tarjoama maksuton palvelu, 

jossa yksityishenkilöt voivat ilmoittaa myytävistä tonteista/kiin-
teistöistä tai halukkuudesta ostaa sellainen.

Myynti- tai ostoilmoituksen voi ensisijaisesti ilmoittaa kun-
nalle sähköisellä lomakkeella. Myynti-/ostoilmoitukset julkais-
taan kunnan verkkosivuilla julkaistavissa tonttilistauksissa.

Yksityisten tontti-ilmoitus-sivusto löytyy:
www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/tontit/yksityisten-

tontti-ilmoitukset
Lisätietoja yksityisten tontti-ilmoituksista voitte kysyä;
outi.kampman@mantsala.fi, p. 040 3145 457
janet.nordman@mantsala.fi, p. 040 3145 452

tetissä ohkoLan kouLuLLa
TET tulee sanoista työelämään tutustuminen. Se on yläkoulu-
laisten tapa tutustua erilaisiin työpaikkoihin. Kukin oppilas saa 
valita paikan itse ja siellä ollaan kaksi viikkoa. Tulin takaisin juu-
rikin Ohkolan Kouluun TET-harjoitteluun, koska tunsin opetta-
jat jo ennestään. Samalla halusin tulla katsomaan, onko paik-
ka muuttunut paljon ja eihän se ollut, piharemonttia ja paria 
uutta avustajaa lukuun ottamatta. On hyvä, että koulu on pysy-
nyt pienenä ja yhteishenki hyvänä, sillä juuri se tekee tästä pai-
kasta Ohkolan Koulun. Sain erittäin mukavan vastaanoton op-
pilailta ja opettajilta.  

Veikka Tiensuu 

Kaikki yhdeksäsluokkalaiset ovat 2 viikkoa TET- harjoittelussa 
valitsemassaan paikassa.  8 luokalla piti olla myös 1 viikko, mut-
ta se peruttiin koronan takia. Tulin tettiin Ohkolan kouluun, kos-
ka hakiessani en tiennyt, saanko mopokorttia, jotenka liikkumi-
nen olisi ollut hankalaa kauemmas, jotenka päätin tulla tänne. 
Ohkolan koulu on myös minulle tuttu paikka, koska olin itse tääl-
lä 6- vuotta koulussa ja tunsin kaikki opettajat ja useita oppilai-
ta. Tykkään myös, että koulu on pysynyt pienenä ja yhteishenki 
on hyvä. Koulu oli pysynyt melkein samanlaisena, kuin silloin 
kun itse olin täällä ja muutama opettaja tullut lisää. Omasta 
mielestä oli hyvä valinta tulla tänne tettiin.  

Lassi Tapanila 

hei, maanomistaja 
tai tontin etsijä!

ohkoLan kouLun 
Leikkipihahanke 

vuoden kyLäteoksi
Teksti ja kuvat Kati Kottila

Ohkolan OKA ry ja Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta sai-
vat SILMU ry:n myöntämän Vuoden Kyläteko 2020 –palkinnon. 
Palkinto myönnettiin leikkipihahankkeelle yksimielisesti.

– Ohkola on tunnettu yhteisöllisyydestään ja talkoohenges-
tään, mutta tämä koko kylän yhteinen suuri hanke yhdisti kylä-
läiset aivan uudella tavalla. Koulu on todella koko kylää varten 
ja nyt sen piha palvelee kaikkia vauvasta vaariin, hankkeen yksi 
vetäjistä Kati Kottila-Etuaro perusteli hakemuksessa. 

Leikkipihahanke sai Leader SILMU-rahoitusta, joka kattoi 
reilun viidesosan koko leikkipihan kustannuksista. Muu rahoi-
tus katettiin yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä yksityisiltä saaduilla 
lahjoituksilla. Talkootöitä tehtiin satoja, jopa yli tuhat tuntia. 

 kreate oy Lahjoitti heijastimia
Rekkaliikenne on lisääntynyt huomattavasti Ohkolantiellä Hirvi-
haaran ampumaradalla olevan työmaan johdosta. KREATE Oy 
lahjoitti Ohkolan koululaisille heijastinliivit ja heijastimet, jotta 
lapset näkyisivät paremmin liikenteessä. Ohkolan koulun van-
hempaintoimikunta kiittää lahjoituksesta ja muistuttaa kaikkia 
pitämään heijastimia yllään.  – Suurista rekoista ja kuorma-
autoista näkyvyys tielle voi olla huono, joten lapsia kannattaa 
muistuttaa myös turvallisesta tienylityksestä, katsekontaktis-
ta kuljettajan kanssa ja sii-
tä, ettei puhelimia käytetä 
liikenteessä, vaan keski-
tytään huomioimaan ym-
päristöä, huomauttaa Ka-
ti Kottila-Etuaro vanhem-
paintoimikunnasta.

suojateistä
Keskustelua ELYn kanssa 
käydään siitä, että suoja-
tiemerkinnät saataisiin ky-
lätielle järkeviin paikkoi-
hin. Iloinen asia on se, et-
tä nyt Kivistönkulmantien 
kohdalla on uusi suojatie. 
Kulkijoiden on hyvä muis-
taa, että lain mukaan suo-
jatietä on käytettävä, jos 
sellainen on lähistöllä. 
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Hyökännummen koulun  Hyökännummen koulun  
kalenteri 2021kalenteri 2021

Kansikuva: Vuodenajat - tekijä tuntematon
Kalenterin kuvat ovat Hyökännummen koulun oppilaiden 

tekemiä ja ne on toteutettu lukuvuonna 2019-2020.

ohkoLan 
kyLäkaLenteri 2021

Ohkolan kyläyhdistys on tuottanut seinä-
kalenterin vuodelle 2021. Se on jatkoa tä-
män vuoden Kantatiloja esittelevään ka-
lenteriin. Kalenterissa on esillä kantatilat 
Rno 13-26, asutuksen historiaa Ohkolan 
maarekisterikylässä.  Kalenterissa on mu-
kana myös Arola-Jokelanseutu, Hyökän-
nummi sekä se osa Kaukasten kylää, joka 
vuoteen 1952 kuului Ohkolaan.

Kalenteri on tehty laajalla yhteistyöllä 
– koottu historiaa. Kiitos Ohkolan koulun 
6. luokan oppilaille, jotka opettaja Sirpa 
Materon johdolla kokosivat perinneruo-
katietoutta kalenteriin. Yrittäjien tuella 
on katettu kalenterin tekeminen, joten 
kalenterin tuotto (5e /kpl) jää puhtaana 
tuottona yhdistystoimintaan ja koululais-
ten hyväksi. Kalentereita voi ostaa kylä-
aktiiveilta, koululaisilta, myyjäisissä 5.12 
sekä Koskikellosta (Lamppu) sen aukiolo-
aikoina ark. 10-17 ja la 10-13.

hyökännummen 
seinäkaLenteri 2021
Hyökännummen Koulun vanhempainyh-
distys on tuottanut kalenterin, jota oppi-
laat ja vanhempainyhdistys myy 7e hin-
taan. Tuotto tulee oppilaiden hyväksi. 
Kalenterin kuvat ovat oppilaiden tekemiä 
lukuvuoden 2019-2020 ajalta. Myös tässä 
kalenterissa yrittäjät ovat olleet tukena.

Näin pimeän ajan tultua koristevalot ja 
kynttilät on jo varmaan otettu esille.

Kynttilänliekkikin on avotuli: muista 
siis palamaton alusta, riittävä etäisyys

syttyvistä materiaaleista, muista kynt-
tilöistä ja tuikuista sekä sivulle että ylös-
päin. Kynttilän kuumin osa on liekin kär-
jessä.Tarjottimellinen tuikkuja tai kyntti-
lä palamassa havukranssin keskellä on 
vaarallinen koristus. Jos tuikku-asetelma 
roihahtaa liekkimereksi, palo pitää sam-
muttaa tukahduttamalla, ei missään ta-
pauksessa vedellä.

Led-kynttilät ja led- lyhdyt ovat tur-
vallinen valinta etenkin lapsiperheissä ja 
ikäihmisillä 

Ulkoroihu palamassa portailla tai te-
rassilla lähellä seinää on liiankin tavalli-
nen näky.Turvallinen etäisyys on 2 met-
riä, etäisyys ylöspäin syttyvän materiaa-
lin kohdalla vielä tuplaten. Tuuli voi myös 
aiheuttaa yllätyksen kiepauttamalla liek-
kiä eri suuntiin. Liiaksi roihuavan ulkotu-
len tukahduttamiseen sopii vaikka katti-
lankansi. Käy välillä tarkistamassa roihu-
jen palaminen.

Onhan kotona tai juhlapaikalla sam-
mutuspeite, kansi tms tai jauhesammu-
tin näkyvällä paikalla nopeasti saatavilla?

Turvallista ja tunnelmallista 
joulun odotusta!

vpk muistuttaa

kynttiLänLiekkikin 
on avotuLi
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Kädessäsi oleva Ohkolan Kyläsanomat lehti on peräjälkeen sadas 
painosta tullut julkaisu. Syksyllä 1998, 22 vuotta sitten, Ohkolan 
yhdistykset päättivät yhteistoimin alkaa hoitamaan kylän tiedotus-
ta, jotta ”tiedettäisiin enemmän ja luultaisiin vähemmän”.

Perustettiin kylälehtitoimikunta, jota myöhemmin vahvistet-
tiin niin, että mukana on edustaja kaikista kyläyhdistyksistä. 22 
vuoden ajan olemme muistiin merkinneet päiväntarkkaa kylä-
historiaa – on muisteltu vanhoja, suunniteltu tulevaa, kerrottu 
kylän asioista. Ja juttuja on aina ollut toimitettavaksi. Se kertoo 
osaltaan kylän toimeliaisuudesta.

Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana lehden tekemises-
sä on tapahtunut digitaalinen vallankumous. Alkuun jutut tu-
livat ruutupaperilla seuratalon ja kyläkaupan aloitelaatikoihin. 
Kuvat olivat paperikuvia, joiden teettämiseen kului noin viikko.  
Kuvia käsiteltiin leikkaamalla saksilla ja liimaamalla erikeep-
perillä. Yksi perustajajäsenistä, Irene Saalamo, osasi käyttää 
tietokoneella word-ohjelmaa ja sillä me aloitettiin. Lankapuhe-
limilla hoidettiin monta asiaa, melko pian tuli avuksi sähköpos-
tit. Materiaalit painoon lähetettiin postin kautta paperilla, kor-
puilla ja lerpuilla tai ajettiin autolla kirjapainoon, joka alkuun 
oli Pukkilassa Kanteleen kylällä ”paikkakunnan paras painotalo” 
Sumiloffset.  Nyt on toisin. Laajatkin tekstit ja digitaaliset ku-
vat siirtyvät sähköpostin, google driven ym palvelimien kautta 
nappia painamalla.  Näiden drivejen ym pikseleiden suhteen 
me vanhat tekijät ollaan välillä ihan pihalla. www.ohkola.fi si-
vustolta löytyy täydellinen kylälehtiarkisto, jossa jokainen voi 
käydä tutkimusretkellä.

Myös jakelussa oli alkuun monta kompastuskiveä, kuten 
myös lehden taloudessa. Alunperin pidimme tärkeänä, että 
lehti jaetaan joka kotiin Ohkola-Hyökännummialueella. Leh-
den tekemisessä on ollut mukana paljon eri ihmisiä vuosien 
saatossa. Jokainen on osaltaan tuonut oman panoksensa per-
soonansa kautta. Lehtijuttujen kirjoittamiseen on pyritty pitä-
mään matala kynnys, pienikin asia on tärkeä!

Lehden painokulut katetaan palveluhakemistotyyppisten il-
moitusten tuotolla. Oman kylän yrittäjät saavat näkyvyyttä ja 

sata Lehteä ohkoLan asioita

Raija Hannula  ja Eija Hynninen  koostavat kylälehtitoimi-
kunnan ja kyläläisten lähettämiä aineistoja taittajalle ja 
painoon. Kuva Kirsi Hannula.

työtilaisuuksia. Yrittäjien tuella lehden tekeminen on taloudel-
lisesti turvattu. Ja mikä parasta. Jo usean vuoden ajan Ohko-
lan Sanomien ilmoituksia on jonotettu, koska mukaan pääsee 
vain 36 ilmottajaa.

Ohkolalaiset ovat ottaneet lehden omakseen – hyvä niin. 
Lehden tekemisen jatkumo vaatii kuitenkin aina vastuunkan-
tajia. Lehden tekeminen antaa tekijälleen paljon, se on suoras-
taan koukuttavaa. Tärkeää on, että uusia harrastajia / talkoo-
laisia saadaan mukaan toimituskuntaan. Erityistaitoja ei tämä 
homma vaadi, mutta - kiinnostusta, sitoutumista, yhteistyötai-
toja ja ajanhermolla olemista.

Kyläläisiä tervehtien Eija Hynninen ja Raija Hannula, 
lehden tämänhetkiset  laatijat.

näkökuLmia
jakajien kommentteja

- Ohkolan Kyläsanomat jaetaan vapaaeh-
toisvoimin. Vanhan kylän alueella meitä 
jakajia on 9: Pirjo Haapasaari, Sirpa Mate-
ro, Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, Vesa 
Pirjola, Kati Särkelä, Ritva Viljamaa, Eija 
Hynninen, Helena Partanen ja Tarja Tall-
berg Koemme, että Taruman alue kuuluu 
vielä vanhaan kylään. Itse olen jakanut 
lehteä kohta kymmenen vuoden ajan. 
Lehti ilmestyy mukavasti eri vuodenaikoi-
na, ja sää vaihtelee tietenkin sen mukaan. 
Kun Keravanjärvi on jäässä, jaan lehdet 
yleensä autolla, mutta valoisana kautena 
jakelureitti on kiva hoitaa pyöräillen. Ni-
met postilaatikoissa ovat tulleet tutuiksi, 
ja samalla kaunis kylämme.  Lapset ovat 
olleet välillä mukana ja näin heillekin ovat 
tulleet lähitienoon tiet ja maisemat entistä 
tutummiksi. (Kati Särkelä)

- Lehtien jakaminen tapahtuu Hyö-
kännummella siten, että Eija ilmoittaa 

päivän milloin lehdet saapuvat. Silloin 
laitan viestin seitsemälle vapaaehtoisel-
le, jotka ilmoittavat pystyvätkö jakamaan 
tällä kertaa. Hyökännummi on jaettu 
kuuteen  eri alueeseen maantieteellises-
ti. Pienin alue kattaa n 70 kpl lehtiä ja 
suurin n 175 kpl:tta. Toimitan lehdet ja-
kajan kotiovelle josta lehdet lähtevät jo-
kaiseen kotitalouteen Hyökännummelle. 
Aktiivisten ryhmä on pienentynyt, mut-
ta porukka on todella sitoutunutta. Kirsi  
Lindgren, Helena Riihola, Anton Hägg-
lund sekä Teija Nyqvist ovat olleet pit-
kään mukana jakohommissa. Lisäksi rin-
kiin kuuluvat Pia Jokela, Susanna Koivu-
nen ja Sami Aalto. (Mimmi Tervonen)

Lukijoiden kommentteja
- Lapsista on ollut kiva katsoa sellaisia 
juttuja, joissa on ollut lapsia. Muualle 
muuttaneesta entisestä kyläläisestä on 
mukavaa seurata lehdestä, mitä kylällä 

tapahtuu. Mainoksista on hyvä katsoa, 
löytyisikö tekijä omalta kylältä. Jutuista 
ja ilmoituksista huomaa, miten vireä ky-
lä on ja tietää, mitä tapahtuu/on tapah-
tunut nytkin, kun ei enää lasten kanssa 
käy seuriksen kerhoissa tai Okan tapah-
tumissa. On myös ollut mielenkiintoista 
lukea kylän historiasta.(Perhe Tiensuu)

- Voisin sanoa Hyökännummelais-
ten puolesta, että lehti on pidetty, siel-
tä löytyy hyvin paikalliset palvelut ja 
tulevat tapahtumat. Lisäksi on mukava 
saada tietoa kylän entisistä ja nykyisis-
tä vaikuttajista. Koen, että Kyläsanomat 
on kaikkia kyläläisiä varten tehty infor-
matiivinen julkaisu siitä, mitä kylälläm-
me on tapahtunut ja mitä tapahtumia on 
tulossa. Jokaisen alueella asuvan on sen 
verran oltava kiinnostunut oman kylänsä 
asioista.  Alkuvuoden numeroon itsellä-
nikin olisi aihe. (Teija Nyqvist)

-Kaksi vuotta sitten Ohkolaan muut-
taessamme emme tienneet paljoakaan 

ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - 
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Ohkolan kylällä on maineikas mennei-
syys, vireä nykyisyys ja elinvoimainen 
tulevaisuus”. Näillä sanoilla aloitin pu-
heenvuoroni Ohkolan kylän koulun leik-
ki- ja liikuntapihan avajaisissa 5.9.2020. 
Näillä samoilla ajatuksilla on helppo 
aloittaa myös tämä tervehdykseni. Jo-
ka sana ja joka kohta lauseessa pitää 
varmasti paikkansa. Käydessäni 5.9. 
kylätilaisuudessa, tämä tunnelma vain 
vahvistui käytännössä. Syysriehassanne 
oli ”virtaa ja potkua”, sen tunsi varmasti 
jokainen paikalla ollut.

 Ohkolan kylä sijaitsee erinomaisel-
la ja luonnonkauniilla paikalla eteläises-
sä Mäntsälässä. Ohkola laajassa mer-
kityksessä muodostuu kolmesta( hyvin 
erilaisestakin ) osa-alueesta ; Ohkolan 
kantakylästä, Arolan-Jokelan seudusta 
ja Hyökännummen asemakaava taaja-
masta. Kaikille osa-alueille on yhteistä 
hyvä sijainti, hyvät  liikenneyhteydet ja 
pääkaupunkiseudun läheisyys. Alueelta 
on helppo käydä töissä muualla ja etäi-
syydet ovat lyhyet. Näistä syistä johtu-

Kuvassa lehtemme ”Beirutin kirjeen-
vaihtajat” Sampo ja Karita Laisi. 
Taustalla  näkyy osa  Beirutin sata-
maa jossa  tuhoisa räjähdys tapahtui 
4.8.2020.

hyvät ohkoLan kyLäLäiset 

seudusta ja sen historiasta. Kyläsano-
mat on ollut kiva tietolähde jota on luettu 
mielenkiinnolla myös netistä löytyvästä 
arkistosta. Kylän menneisyyteen ja ny-
kymeininkiin tutustuminen lehden avul-
la on auttanut Ohkolaan kotiutumisessa, 
kuten myös mukaviin kyläläisiin ja naa-
pureihin tutustuminen. Ohkola on muka-
va paikka asua. (Tiina ja Mauri Jokela)  

- Lehti on kyllä todella pidetty. Pidäm-
me lehteä merkittävänä tiedotuskanava-
na Ohkolan ja Hyökännummen alueen ta-
pahtumista ja uutisista ja arvostan suu-
resti vapaaehtoisten työryhmää joka leh-
den tekoon aina vaaditaan. (Miia Linna)

- Olen lehden vakituinen tilaaja, olen 
myös vanha ohkolalainen. Muutin Jär-
venpäähän v. 1963. Olen myos näytel-
leyt Ohkolan näyttämöllä,viimeinen oli 
muistaakseni vuonna 1967. On todella 
kivaa seurata kylän tapahtumia ja talkoi-
ta. Kylässä on vielä mahtava yhteishen-
ki niin kuin anina ennekin oli. Toivotaan 
että vuoden kylä titteli osuisi Ohkolaan. 
Onnittelut lehdelle. Kun tulee 100 täys. 
Onnittelut tekijöille. Siinä taas on sitä tal-
koohenkeä paraimmillaan. (Kari Allonen)

kyLäLehtitoimikunnan 
miete

Kylälehti on mielestäni tärkeä kylän yh-
teenkuuluvaisuuden kannalta ja siksi 
olen ollut mukana lehden tekemisessä 
monta vuotta . Kirjoitan marttojen ja 
palokunnan toiminnasta ja tapahtumista. 

En ole pakinoitsijatyyppi, joten tuloksena 
on pelkkää asiatekstiä. Siinäkin on olen-
naista, että asiatiedot ovat oikein. Välillä 
aiheiden löytäminen ja tekstin tuottami-
nen sujuu vaivatta, toisinaan taas joutuu 
miettimään, mistä sitä jutun juurta oi-
kein saisi. Muita lehdentekijöitä olisi jos-
kus mukava tavata kasvokkain ja jutella 
lehdestä ja lehden tekemisestä.

Jokaisen kylälehden luen paperiver-
siona kannesta kanteen ja olen ylpeä sii-
tä saavutuksesta, että lehti on taas il-
mestynyt. (Arja Alanko)

yrittäjän ajatus
- Yrittäjänä arvostan Ohkolan kylän toi-
meliaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kylälehti 
on hyvä esimerkki siitä. Lehti on loista-
va foorumi jakamaan tietoa kylän asiois-
ta ja ihmisistä. Vuosien myötä on ollut 
hauska seurata lehden sivuilta uuden 
sukupolven kasvamista, uusien ja van-
hojen ohkolalaisten esittelyjä. Me yrittä-
jät  olemme saaneet tärkeää näkyvyyt-
tä lehden kautta. Olen saanut asiakkaita 
kylälehdessä olleen ilmoituksen myötä ja 
on hienoa jos ilmoitusmaksut ovat aut-
taneet kylän toiminnan pyörittämisessä. 
Olemme vuosien aikana välillä asuneet 
ulkomailla mutta olen mielelläni aina 
maksanut ilmoituksesta kylälehdessä. 
Poissa ollessani sijaiseni on saanut naut-
tia Ohkolan kylälehden suomista eduista. 
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta Beirutista! 
(Sampo Laisi)

Sampo Laisi ansaitsee erityis-
maininnan, sillä hän on ollut il-
moittajana kaikissa sadassa kylä-
lehdessä! Onkin päätetty, että ai-
na jos on ilmoittajana sadassa pe-
räkkäisessä lehdessä, niin saa yh-
den vuoden ilmoituksen maksutta. 
Sampo – sinulle ei tule laskua vuo-
den 2021 ilmoituksestasi.

en alueen väestönkasvu on ollut vuosi-
en myötä voimakasta ja Ohkolaan on 
muuttanut paljon erityisesti lapsiperhei-
tä. Alue on toiminut kuntakeskuksen li-
säksi paljolti Mäntsälän veturina kehi-
tyksen osalta. Viime aikoina kasvua on 
vauhdittanut vielä  ns. Taruman alueen 
omakotirakentaminen. 

Ohkola valittiin vuonna 2014 Uu-
denmaan vuoden kyläksi, eikä syyttä ! 
Tämä oli erinomainen osoitus Ohkolan 
elinvoimaisuudesta ja yhteisöllisyydes-
tä. Ohkolassa yhdistysten ja järjestöjen 
toiminta on aina ollut aktiivista ja  ai-
kaansaavaa. Kylässä toimii monia yh-
distyksiä; Ohkolan kyläyhdistys, Ohko-
lan Oka, Ohkolan nuoriseura, Sirkus Si-
rius, muutamia vain mainitakseni. Ky-
lällä on aina ollut voimakas yhteishen-
ki, talkootyö perinne, verkostoituminen 
ja osallisuus. Koko kylä on ”puhaltanut 
yhteen hiileen”, joka on erinomainen 
osoitus esimerkillisestä kylähengestä. 
Hyvin kylän toimintaa kuvaa Ohkolan 
vuoden 2014 kyläksi julkistamisen  yh-

teydessä paikalla käyneiden ”kaupun-
kilaistutkijoiden” lausahdus kylän aktii-
visuudesta. He kutsuivat paikan pääl-
lä käydessään kylän toimintaa sanoin; 
”Ohkola=Puhtitynnyri” ! Siihen ei mi-
tään enää tarvitse lisätä,se kertoo kai-
ken kylästä lyhykäisyydessään. 

Kylien ja kylämiljöön merkitys on tu-
levaisuudessa kasvamassa. Tähän vai-
kuttaa se, että kaupungistumisen vasta-
voimaksi  on nousemassa pienimuotoi-
suus ja omien juurien etsiminen. Paik-
ka, jossa tuntee olevansa osa yhteisöä, 
mahdollisuus vaikuttaa omaa aluettaan 
ja elinympäristöään koskeviin asioihin. 
On tärkeää löytää oma paikkansa suu-
ressa kokonaisuudessa. Omalta osal-
ta myös Korona tilanne on vaikuttanut 
edellä olevaan kehityssuuntaan. Mm. 
etätyön merkitys on noussut aivan uu-
teen merkitykseen ja myös pysyväksi 
työskentelytavaksi entistä selvästi suu-
remmassa määrin. Myös liikkumiseen 
ja ajankäytön sisältöön muutostrendil-
lä on merkittävä vaikutus. Toki kaupun-

ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - ohkoLan kyLäsanomat 100 - 



7

Tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa on hyvä, että on 
jotain pysyvää. Nyt kun Ohkolan Kyläsanomien painotuore 
lehti numero 100 on lukijan kädessä, tästä lehdestä voi sa-
noa sitä samaa.

Varsinkin tälläinen pienen joukon yhdessä tekemä jul-
kaisu, olipa kohderyhmänä sitten  seura, yhdistys, kylä tai 
taajama, se on omiaan luomaan tiettyä turvallisuuden tun-
netta. Ja se yhdessä tekeminen, se on sitä parasta yhdistys 
ja yhteistoimintaa.

Olen saanut olla lehden ”painajana”  jo 20 vuoden ajan. 
Samoin sivunvalmistuksesta on saman ajanjakson yhteis-
työssä kanssani  tehnyt Tarja Välimäki. Vaikka meillä kah-
della on työpaikka ja työnantaja vaihtunut, useampaankin 
kertaan, olemme silti saaneet tehdä katkeamatonta  yh-
teistyötä Ohkolan Kyläsanomien kanssa. Nykyään toimim-
me Porissa, Printhaus Oy:n kirjapainossa.

muuttunut sivunvaLmistustekniikka
Painotekniikka sinänsä ei viimeisten vuosikymmenten aikana 
ole suuresti muuttunut, toki nopeutunut ja tekniikka parantu-
nut, mutta offsetpainotekniikka on pitänyt pintansa. Digipaino 
on tullut uutena painotekniikkana, mutta Ohkolan Kyläsano-
mien painosmäärä on sen verran suuri, että offsetekniikka  on 
digipainoa edullisempi. 

Sivunvalmistus sen sijaan on muuttunut totaalisesti Oh-
kolan Kyläsanomien alkuajoista. Alkuaikoina tekstiaineisto 
ladottiin (= kirjoitettiin)  ja  tulostettiin paperisena. Paperille 
tulostetut jutut  aseteltiin sivupohjiin. Kuvat tulivat filmeinä 
tai paperikopioina. Kuvat kehitettiin, rasteroitiin ja asemoi-
tiin sivupohjalle yhdessä tekstin kanssa. Näistä tehtiin sivu-
filmit, joista valotettiin painolevyt. Kaikki materiaali liikkui 
postin välityksellä.

Nykyään kaikki tulee sähköisessä muodossa, niin tekstit 
kuin kuvatkin. Niistä taitetaan sähköisesti sivut, asemoidaan 
ja tulostetaan suoraan painolevyille. Huomattavasti nopeam-
paa ja yksinkertaisempaa.

Yhteistyö on sujunut koko ajan hyvin. Toimitusaika ja ai-
neistoaikataulut ovat lähes poikkeuksetta pitäneet puolin ja 
toisin erittäin hyvin. Lehden laatijat (Eija ja Raija) ovat in-
formoinut säännöllisesti aikataulutoiveitaan ja olemme siihen 
pyrkineet.

Toivomme kyläyhdistyksellenne , lehdelle ja sen toimikun-
nallenne edelleen hyvää jatkoa, onnitellen samalla hienosta 
merkkipaalusta, 100. lehden julkaisemisesta. Se on hyvä ja 
kunnioitettava suoritus.                                             

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen:
Juhani Seppälä ja Tarja Välimäki 
PrintHaus Oy, Pori

taittajan ja painon edustajan tervehdys

Kunnanjohtaja Esko Kairesalo sai liikuntahaasteen 
Ohkolan koulun leikkipihan avajaisissa. Kuva: Mikko Etuaro

gistumisella ja tiiviimmällä asumisella 
on osalle ihmistä edelleen suuri merki-
tys. Viime aikoina voimassa oleva kes-
kittymisen  kehityssuunta on kuitenkin 
muuttunut selvästi. 

 Ohkolassa on laadittu kyläsuunnitel-
ma vuosille 2019-2023. Tämä on todel-
la tärkeä asia. Tämän kautta voidaan 
suunnitella kylän kehittämistä pidem-
mällä aikavälillä ja suunnitelmallisesti. 

Kyläsuunnitelma on hyvä pohja myös 
rahoituksen saamiselle eri projektei-
hin ja kehittämishankkeisiin. Talkoo-
työn lisäksi on tärkeää saada rahoitusta 
usein kalliisiin ja isoihinkin hankkeisiin 
esim.  Silmu Ry;ltä ja kunnan avustuk-
sista. Onkin tärkeää, että ulkopuolista 
rahoitusta myös jatkossa voidaan osoit-
taa kylien kannalta keskeisiin hankkei-
siin. Kyläsuunnitelma on hyvä perus-
ta myös parhaillaan valmistelussa ole-
van  kunnan yleiskaavan laatimisen 
osana. Yleiskaava on tärkeä suunnitel-
ma mm, rakentamisen ohjaamisessa ja 
muissa maankäytön ratkaisuissa. 

Ohkolan kylällä osana Mäntsälän 
kuntaa on valoisat näkymät tulevaisuu-
teen. Omalla aktiivisuudella ja yhteis-
työllä varmistatte kylänne vetovoiman 
ja elinvoimaisuuden myös tuleville vuo-
sille. Kunnan puolesta onnittelen lämpi-
mästi kylän nro 100 juhlalehteä ja sa-
malla koko Ohkolan kylää !

Ohkolan kylä on erinomainen esimerk-
ki siitä miten ”kylähenki” käytännössä 
toimii ja luo pohjan yhteisöllisyydelle.

Yhteistyö terveisin  Esko Kairesalo, 
Mäntsälän kunnanjohtaja
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1.  Ohkolan kylätoimikunnan puheen-
 johtaja ensimmäisen kylälehden 
 ilmestyessä oli
  A Eira Andersson
  B Li Andersson
  C Bo Andersson
2.  Nuorisoseuran johtokunta 
 suunnitteli seuratalon yläkertaan
  A morsiussviittiä
  B bed and breakfast -majoitusta
  C toimisto-/kerho-/arkistointitilaa
3.  Savipakan päiväkoti pääsi muuttamaan 
 uusiin tiloihin 2.1.1999. Taakse jäivät
  A evakkoretket ja bussimatkailu
  B vuoropäiväkotina toimiminen
  C lasten välipalojen tilaaminen 
   McDonaldsista
4.  Ohkolassa järjestettiin usean vähä- 
 lumisen talven jälkeen Hirvenhiihto- 
 tapahtuma. Osanottajia oli myös  
 ulkomailta. Kaukaisin hiihtäjä oli
  A Kaukasista
  B Malesiasta
  C Meksikosta
5.  Ohkolan koululla oli virolaisia vieraita  
 keväällä 1999. Ohjelmassa oli sauno- 
 minen Mäntsälän kunnantalolla.  
 Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska
  A bussi hajosi Hirvihaarassa
  B vesijohto oli mennyt poikki
  C pyyhkeet unohtuivat koululle
6.  Tapio Rantanen valittiin 
 kyläkaupan eloriehassa
  A nuorisoseuran puheenjohtajaksi
  B viralliseksi eloriehujaksi
  C ensimmäiseksi kyläpöhköksi
7. Syyskuussa 1999 Ohkolan palotal- 
 lilla pidettiin ensiapukurssi, 
 jonka nuorin osallistuja oli
  A 11-vuotias
  B 8-vuotias
  C 13-vuotias
8. Huomenta Suomen joulukalenterissa  
 tv:ssä esiintyi Ohkolasta 
 Juuso Hynnisen lisäksi
  A Bruno-pässi
  B Kalle-kani
  C Viljami-kissa
9. Ohkolan valaistun ladun avajaisia 
 vietettiin 15.2.2000. Talkoisiin 
 osallistujia muistettiin
  A itsestään syttyvillä otsalampuilla
  B uniikeilla hikinauhoilla
  C upeilla heijastinliiveillä

kyLäsanomien historiaa
Tässä 100 kysymystä, yksi kysymys jokaisesta ilmestyneestä lehdestä. 

Tiedä, lue, arvaa. Oikeat vastaukset löydät lehden takakannessa.

10. Ohkolan enduroklubin 
 kokoontumisessa ajettiin taito-
  A tandempyörää
  B kolmipyörää
  C trial -pyörää

11. Ohkolaa Mölkyn SM-kisoissa edusta- 
 nut nelihenkinen joukkue sijoittui
  A ensimmäiseksi 
  B kuudenneksi
  C kymmenenneksi

12. Marraskuun 2000 Kyläsanomissa 
 esiteltiin kylän uudet kunnan-
 valtuutetut. Heitä oli
  A kuusi
  B kahdeksan
  C kymmenen

13. Ohkolan Nuorisoseuran Repliikkejä 
 ja muistoja -kirjan julkistamis-
 tilaisuuteen toi valon
  A taskulamppu
  B kynttilälyhty
  C Lucia-neito

14. Kouluterveydenhoitaja Pirkko Kaup-
 pilaa hänen jäädessään eläkkeelle 
 häntä haastattelivat 5. luokkalaiset. 
 Pirkko kertoi viihtyneensä Ohkolan 
 koulussa, koska siellä on
  A reipas ja menevä ilmapiiri
  B rauhallista ja hiljaista
  C kaunis pihapiiri ympäri vuoden

15. Tiepuolikävelyssä Marianpäivänä 
 voiton vei
  A etelän ja lännen yhteisjoukkue
  B itä
  C länsi

16. Vuoden 2001 vaellusmatkan 
 kohteena oli
  A UKK-puisto
  B Karhunkierros
  C Pallas-Hetta

17. Metsästysseuran hirviporukkaa johtaa
  A jahtipäällikkö
  B lahtipäällikkö
  C vahtipäällikkö

18. Ohkolan kylän tilat muodostettiin 
 ensi kertaa rekisteriyksiköiksi 
 1790-luvulla päättyneessä
 A isossa jaossa
 B pienessä jaossa
 C jotain siltä väliltä jaossa

19. Öljymäellä esitettävään Siunattu  
 hulluus -näytelmään kaivattiin 
 pääosan esittäjäksi
  A nuorta ja salskeaa mieshenkilöä
  B tummaa pitkähiuksista naista
  C avolava-autoa 60-70 -luvulta
20. Ohkolan työväentalon kivijalkaan
  A saatiin uusi maalipinta
  B kiinnitettiin muistolaatta
  C oli tullut halkeama
21. Ohkolan Kesämaalla toiminut 
 nukketeatteri oli nimeltään
  A Ohkolan mylly
  B Myllyjen mylly
  C Sininen mylly
22.  Ohkolan kylähankkeen päättymiseen
  ennenaikaisesti oli syynä
  A rahan puute
  B tilan puute
  C ajan puute

23. Ti 10.12.2003 oli koulun jääkiekko-
 kaukalossa huippupäivä, koska
  A oli täysikuu
  B luistelijoita laskettiin olleen 110
  C kenttä saatiin aurattua 
   ennätysajassa

24.  Ohkolan Nuorisoseurantalolla esitet-
 tiin  Tsehovin pienoisnäytelmiä. Olli 
 Hannulan ohjaama näytelmä oli 
 nimeltään Karhu ja Laura Buttlerin 
 ohjaaman näytelmän nimi oli
  A Kosinta
  B Perintä
  C Valanta

25.  Ritva Lindfors kertoo, että 1900-
 luvun alussa Ohkolanjoessa
  A uitettiin tukkeja
  B purjehdittiin laivoilla
  C pidettiin uimakilpailuja

26. Hyökännummen asukasyhdistys 
 rakensi koulun taakse
  A Parkkitalon  
  B skeittipaikan
  C kirpputorin

27. Ollakseen samalla korkeudella kuin 
 Kivilammen rannalla karpaloita 
 poimiva marjastaja pitää
  A sukeltaa Ohkolanjoen pohjaan 
   kyläsillan kohdalla
  B painautua Keravanjärven 
   rantahiekkaan
  C Hyökännummen mäen korkeim-
   malla kohdalla kiivetä puuhun
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28.  1950-luvulla rakenteilla olevaan 
 Erälän puuliiterin oveen pultinreiät
  A käytiin porauttamassa 
   kyläsepällä
  B saatiin sopivalla kohdalla 
   olleista oksanrei’istä
  C ammuttiin kiväärillä
29.  Loistava luistelukausi Ohkolan koulun 
 kaukalossa päättyi 26.2.2004, koska
  A jää suli yllättävän lämpimän 
   sään takia
  B runkovesijohtotyö alkoi koulun 
   piha-alueella
  C kaikki lumikolat hajosivat 
   samanaikaisesti
30.  Fidelit oli
  A musiikkiopiston viuluryhmä 
   5-12-vuotiaille
  B fileerausveitsen terotuskone 
  C erityisen hieno kirjallinen teos

31.  Elokuun 1. päivänä vuonna 2004
  A saatiin poikkeuksellisen 
   hyvä sienisaalis
  B juostiin Ohkolan Okan 
   neljännesmaratoni
  C vietettiin kylän yhteistä 
   matonpesupäivää
32.  Sirkus-Kolan ohjaaja Heikki Leppä-
 vuori osti ensimmäisen yksipyörä- 
 isensä 21-vuotiaana omien 
 sanojensa mukaan
  A ”kun halvalla sain”
  B ”pakko oli testata”
  C ”ihan vaan huvikseen, 
   halusta opetella ajamaan”

33.  Millaisia terveisiä Hyökänummen
  asukkaat saivat Kyläsanomien 
 jakajalta.
  A ”Postilaatikon omistajan nimi 
   selvästi näkyviin, kiitos!”
  B ”Työtä helpottaisi se, että 
   postilaatikkosi olisi selkeästi 
   tien reunassa jonkinlaisen 
   valaistuksen lähellä.”
  C ”Tulen seuraavan lehden 
   ilmestyessä iltateelle.”

34. Ohkolan koulun 4. luokan 
 järjestämässä rusettiluistelu-
 tapahtumassa vieraili
  A Halinalle
  B Ti-ti Nalle
  C Nalle Puh

35.  Ohkolan vapaapalokunta on perustettu
  A vuonna 1867
  B vuonna 1917
  C vuonna 1927

36.  Nuorisoseuran Lapin vaellus 
 peruuntui vuonna 2005, koska
  A Muotkatunturilla satoi lunta
  B Inton bussista oli rengas rikki
  C lähtijämäärä oli liian pieni

37. Hyökäpartion Laiskiaisten
  pyöräretkellä ruokarastilla oli tarjolla
  A lihapullia ja mummon muussia
  B kananugetteja ja nuudeleita
  C kinkkupizzaa
38.  Porasen talon puutarhassa 
 kasvanut omena painoi
  A 120 g
  B 390 g
  C 410 g
39.  Laskiaisriehassa hernekeitto 
 loppui kesken 
  A yllättävän suuren 
   osanottajamäärän takia
  B soppakattila paloi pohjaan
  C keittoa tarjoiltiin liian 
   suurilta lautasilta
40.  Martat vinkkaavat, että
  A mahlaa voi käyttää 
   siman tekoon
  B juhannuskoivu säilyy paremmin 
   sahattuna kuin kirveellä kaadettuna
  C saunavihdan voi tehdä koivun
   lisäksi muistakin puulajeista 
   kuin koivusta
41. Ohkolan diakoniapiirin syysretken 
 tutustumiskohteita olivat 
  A Halosenniemi ja Espoon 
   tuomiokirkko
  B Ainola ja Aleksis Kiven 
   synnyinkoti
  C Erkkola ja Temppeliaukion kirkko
42.  Suurpetohavaintoja Ohkolan alueella 
 tehtiin kesällä 2006 seuraavasti:
  A Ahma auton valoissa Arolantiellä
  B Susi pyydystämänsä hirven
   vasan kanssa
  C Leijona vieraili Ruokolahdelta
43.  Mäntsälän musiikkiopiston kansaN-
 musiikkiyhtye, jossa oli kolme ohko-
 lalaista soittaajaa oli nimeltään
  A Kumaus
  B Humaus
  C Kaamos
44.  Ranferí Aguilarin työpajassa saattoi 
 tutustua muun muassa
  A Nazcan kuvioihin
  B mayojen käyttämiin soittimiin
  C inkatemppeleihin
45. Lauantaina 15.9.2007 vietettiin
  A Ohkolan ja Hyökänummen välisen 
   kevyenliikenteenväylän avajaisia
  B talkoita maantien piennarten 
   niittämiseksi
  C oman kylän rengasratsiaa
46. 1.9.2007 alkaen
  A Ohkola liitettiin kokeiluluontoi-
   sesti ja määräaikaisesti takaisin 
   osaksi Sipoota
  B Etelä-Mäntsälän asukkaiden ter-
   veyspalvelut siirtyivät osittain 
   Kellokosken terveysasemalle
   C hirvenmetsästys aloitettiin 
   poikkeusluvalla etuajassa

47. Okan verryttelupukuja tilattiin 
 ensimmäisellä tilauskierroksella
  A 50 kpl
  B 60 kpl
  C 70 kpl
48.  Kunta teki entisestä Ohkolan koulun 
 opettajan asunnosta
  A kielistudion
  B kyläkirjaston
  C ryhmäpäiväkodin
49. Aunolan paja rakennettiin vuonna
  A 1948
  B 1951
  C 1952
50. Kesällä 2008 järjestettiin kaksi lasten 
 leiriä, joiden aiheena oli
 A kuvataide
 B teatteri-ilmaisu
 C luova kirjoittaminen
51. Perhekerhon toisella 
 kokoontumiskerralla
  A loruiltiin
  B toruiltiin
  C poruiltiin
52. Hyökännummen asukasyhdistyksen 
 järjestämässä illassa oli teemana
  A origamitähtien taittelu
  B viihtyisä asuinalue
  C kierrättäminen
53. Ohkolan teatteri kaipasi Öljymäelle 
 kesälainaan tai lahjoitettavaksi
  A sinisiä ja punaisia ruusunkukkia
  B jotain uutta, vanhaa ja sinistä
  C punaisia ja valkoisia tiiliä
54. Mäntsälän Urheilijoiden kyläosastojen 
 välisen katuviestin voitti Ilves. Okan 
 ykkösjoukkue sijoittui neljänneksi. 
 Yhdessä joukkueessa oli juoksijoita
  A 5
  B 7
  C 8
55.  Kortistonkulmalla ja Aittomäessä 
  A laitettiin vesi- ja 
   jätevesihuolto kuntoon
  B maalattiin paikallistien keskiviivat
  C kirjoitettiin joulupukille kirje
56.  Ohkolan koulun 70-vuotiaalle Okalle 
 lahjoittama pokaali oli tarkoitettu
  A saunakiuluksi puulaakipelien 
   jälkeen
  B koristamaan kulloisenkin 
   puheenjohtajan kirjahyllyä
  C annettavaksi vuodeksi kerrallaan 
   monitaitoiselle nuorelle urheilijalle
57. Miksi Natsuki Nakayama
  oli helppo vieras
  A hän puhui sujuvaa suomea 
   jo saapuessaan
  B hän piti suomalaisesta ruoasta    
  C hän oli innokas murtomaahiihtäjä
58.  Sandbergin pelto on tunnettu
  A erittäin hyvänä perhospaikkana
  B riistanruokintapeltona
  C piennisäkkäiden bongauspaikkana
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59.  Punamultamaalia pitää sekoittaa 
 voimakkaasti koska
  A keittomestarille pitää tulla hiki
  B ainesosana käytettävä punainen 
   maito palaa keitettäessä 
   helposti pohjaan
  C ruisjauhot paakkuuntuvat 
   helposti
60. Ohkolassa kuvattu kolmiosainen 
draamasarja oli nimeltään
  A Tauno Tukevan sota
  B Rauno Raukean rauha
  C Heikki Hoikan hetki
61. Hoidettua latuverkostoa oli Ohkola-
 Hyökänummi -alueella talvella 2011
  A noin 700 m
  B noin 20 km
  C noin 65 km
62. Pikkusirkuksen 10-vuotisjuhla-
 näytöksen nimi oli
  A Tuhkimo etsii kenkiään
  B Punahilkka etsii nimeään
  C Ruusunen etsii unilääkkeitään
63. Niskavuoren nuoren emännän tarina 
 eteni jouhevasti
  A haitarin säestyksellä
  B nokkahuiluharjoituksilla
  C pianosonaateilla
64. Hyökännummen koulun vanhem-
 paintoimikunnan järjestämässä 
 tilaisuudessa oli
  A stand up -komiikkaa
  B kahvia ja pullaa
  C taikuutta ja magiaa
65. Tapanin päivänä myrskyssä kaatui 
 suuri kuusi. Kuusen pisimmät oksat 
 olivat pituudeltaan
  A noin neljä metriä
  B yli kuusi metriä
  C tasan kahdeksan metriä
66.  Työhevosharrastajat järjestivät
  A kevättyökurssin
  B syyskranssikurssin
  C lumentyöntökurssin
67.  Virsilauluiltoja järjestettiin
  A kolme kertaa koululla
  B seitsemän kertaa seuratalolla
  C neljää kertaa kyläläisten kodeissa
67. Talent-iltapäivässä
  A kuultiin musiikkiesityksiä
  B nähtiin sirkusesityksiä
  C etsittiin parasta puheenpitäjää
69. Laskiaisriehan vieraat toivotti 
 tervetulleeksi
  A iloiset lumiukot
  B nokiset nuket
  C alakuloiset akat
70.  Ohkolan koululta puolisen kilometriä 
 Kellokoskelle päin sijaitsee Paratiisin-
 mäki. 1800-luvun lopulla siellä asuivat
  A Hermanni ja Miina
  B Aatami ja Eeva
  C Vihtori ja Klaara

71. Okan alle kouluikäisten jalkapallo-
 joukkue harjoitteli kesällä 2013
  A jalkapallohallissa
  B stadionilla
  C Ohkolan sairaalan puistossa
72.  Mäntsälän seurakunnan kerhotalolla 
 Hyökännummella kokoontui talvella 
 2013-2014 perhekerho, 
  A jossa ei tunnettu ikärajoja
  B johon vaadittiin ennakkoilmo-
   ittautuminen
  C joka oli tarkoitettu alle koulu-
   ikäisille
73.  Mäntsälän Sähkö käynnisti 110 kW 
 voimajohdon rakentamisen välille
  A Hirvihaara- Ohkola
  B Mattila- Ohkola
  C Hyökänummi - Ohkola
74. Kera-Grilli mainitsi olevansa
  A perinteinen nakkikioski
  B nykyaikainen kasvisravintola
  C aikaansa edellä oleva tilaus-
   ravintola
75.  Ohkolan sairaalan puistoon saatiin 
 kesän 2014 aikana
  A frisbeegolfrata
  B cartingrata
  C motocrossrata
76. Joulun alla 2014 Ohkolassa toteutet-
 tiin ensimmäinen elävä adventtika
 lenteri. Sen viidentenä luukkuna oli  
 joulukonsertti, jossa soitti
  A Duuri-trio
  B Molli-oktetti
  C Sointu-kvartetti
77. Lehdessä numero 77 onniteltiin
 joukkoa 90-vuotiaita. Heitä oli
  A 5
  B 6
  C 7
78. Einolan kioskista sai ostaa jäätelöä 
 yms. vielä vuonna
  A 1973
  B 1983
  C 2013
79.  Sunnuntaina 16.8.2015 Nuorisoseu-
 ran talolla pyörähti noin 30 vanhaa 
 vekotinta. Kyseessä oli
  A elokuvan kuvaaminen
  B vanhojen traktorien 
   kokoontumisajo
  C rengasratsia antiikkiajoneuvoille
80. Osuuskauppa Perhelä ilmoitti 
 maanviljelijöille 1940-luvun lopulla 
 hankkineensa
  A uuden sähkökaapin
  B maatalouskoneiden 
   varaosakaapin
  C astiankuivauskaapin
81.  Puttosen Maija ja Siiri pitivät kaupan 
 ohella sunnuntaisin
  A kokkikerhoa lapsille
  B pyhäkoulua lapsille
  C askartelukerhoa lapsille

82.  Hyökänummella lapsia kannustettiin 
 osallistumaan kotitöihin
  A tarjoamalla porkkanaa
  B rahapalkkioilla
  C keräämällä rasteja 
   himahomma-passiin
83.  Okan yleisurheilun mestaruus-
 kisoissa P9 -sarjan voittaja sai
  A 48 pistettä
  B 50 pistettä
  C 52 pistettä
84.  5.11.2016 järjestetyssä lasten-
 tapahtumassa esiintyi
  A Herra Heinämäen lato-orkesteri
  B Tuttiritari ratsuineen
  C Fröbelin palikat
85.  15.3.2017
  A Hyökännummeen saatiin 
   uudet bussikatokset
  B Hyökännummen koulun 
   peruskivi muurattiin
  C Hyökännummentie muuttui  
   nelikaistaiseksi
86.  Jäteselviytyjät-kisan finaaliin 
 Hattulaan pääsi
  A kylän uskollisin 
   jätepaperin kerääjä
  B lasiromua eniten kerännyt perhe
  C kunnan parhaalla pistemäärällä 
   kokeen läpäissyt neljäsluokka

87.  50+ luokkakokous 
 Ohkolan koululla alkoi 
  A lipunnostolla ja fanfaarilla
  B kahvilla ja pullalla
  C puun istutuksella

88.  Ohkolan työväentalon pitkän 
 seinän pituus oli
  A 13,50 metriä
  B 17,13 metriä
  C 21,29 metriä

89.  Kuivattua ja murskattua 
 rahkaturvetta käytettiin
  A navetassa eläinten kuivikkeena
  B patjan täytteenä
  C lämmöneristeenä 
   sahanpurujen tapaan
90.  Kolmen mailan turnauksessa 
 lajeina olivat
  A sähly, jääkiekko ja kriketti
  B pesäpallo, jääpallo ja kroketti
  C sulkapallo, pingis ja tennis
91.  Sirkus Siriuksen raittiajojen 
 erikoisuutena oli
  A maantieajo yksipyöräisillä
  B tandempyörien viestikilpailu
  C maastoajo Jopoilla
92.  Tyttökerhon ajatuksena oli
  A mukailla kalenterivuoden 
   tapahtumia
  B myötäillä sääilmiöitä
  C noudattaa jokamiehen oikeuksia
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ympäristö. Talkoiden jälkeen paistet-
tiin makkarat ja juotiin nokipannukah-
vit läheisellä laavulla. Yhdistys välittää 
lämpimät kiitokset laavun omistajalle 
tästä mahdollisuudesta, että laavu on 
kyläläisten käytössä. Pidetään yhdessä 
huoli alueen viihtyisyydestä huolehti-
malla siisteydestä myös muulloin, kuin 
talkooaikaan!

93. Lasten eräkerho sai Kyläyhdistykseltä 
 Ohkolan vuoden teko -palkinnon. 
 Perusteena oli muun muassa

  A kaikilla kerholaisilla on 
   yhtenäinen kerhoasu
  B eksymiset ovat vähentyneet 
   kerhon myötä
  C Vahvasti yhteisöllinen harrastus

94.  Hyökännummen asukasyhdistyksen 
 nuortenilloissa oli alkuvuonna 
 2019 teemana

  A Pelasta pörriäinen
  B Mene metsään
  C Tee linnuille koti

95. Hyökännummen koulun vanhem-
 paintoimikunta muistutti autoilijoita 
 pienistä koululaisista liikenteessä
  A varoituskyltein
  B itserakennetuilla 
   koululaisnukeilla
  C lentolehtisillä
96. Ohkolan Nuorisososeurantalon 
 120-vuotisjuhlassa oli ensimmäistä 
 kertaa käytössä
  A vuoroparkkeeraus piha-alueella
  B uudet pöytäliinat
  C kokolattiamatto salissa
97.  Estrella Moon-Benita oli vaihto-
 oppilaana Ohkolassa. Hän oli kotoisin
  A Perusta
  B Karusta
  C Lorusta

98.  Puutarhanhoito on 
  A hintansa väärtti
  B kokeilemisen arvoista
  C halvempaa kuin terapia

99. Ilman kunnan taloudellista tukea 
 Ohkolaan saatiin

  A koululle uusi leikkipiha
  B palotallille uusi pärekatto
  C lahtivajalle asfalttitie

100. Kaikissa sadassa Ohkolan 
   Kyläsanomissa on ollut mainos

  A eläinlääkäri Pialiisa Toropaiselta
  B toiminimi Juuso Hynniseltä
  C kiropraktikko Sampo Laisilta

jouLuikkunan avaus 
1.12 avaa eLävän 

adventtikaLenterin
Hyökännummen koululle avataan jou-
luikkuna 1.12. Ikkunan rakentaa van-
hempainyhdistys, oppilaiden etukäteen 
tekemistä tarpeista eli jokaisen oppi-
laan kädenjälki löytyy jouluikkunasta. 
Jouluikkuna aloittaa samalla myös elä-
vän kalenterin Hyökännummen alueel-
la. Kaikki elävän kalenterin kohteet 
löydät tämän lehden takakannes-
ta. Elävän adventtikalenterin kohteet 
ovat pääosin tieltä katsottavia elämyksiä 
yksityiskotien pihoissa, joka on jokaisen 
syytä huomioida.

Karttaan on merkitty kalenterikohteet 
sen päivän numerolla, jolloin luukku au-
keaa. Kalenterin kohteet pyritään pitä-
mään auki jouluun saakka, mutta suosit-
telemme tietenkin kierrosta aina uuden 
luukun avauduttua! Näin varmistat myös 
sen, että ehdit nähdä kaikki luukut. Kart-
taan saattaa myös tulla lisäyksiä, seuraa 
siis yhdistyksen some-kanavia mistä löy-
dät aina päivitetyn kartan. Lämmin kiitos 
osallistujille! 

hyökännummen kouLun 
vanhempainhdistyksen 

kirppisvarainkeruu
 Hyökännummen koulun vanhempain-
yhdistys hankkii varoja myymällä lah-
joitukseksi saatuja lasten tarvikkei-
ta, vaatteita ja leluja. Tuotteet myy-
dään Helmi -kirpputorilla Järvenpäässä 

hyökännummen juttuja
Teksti ja kuva Arja Marttila

23.11.-7.12.2020. Yhdistyksen myyn-
tipöytä löytyy numerolla 26. Yhdistys 
kiittää lahjoituksista ja toivottaa kaikki 
tervetulleiksi ostoksille!

 terveiset hyökännummen 
kerhotaLoLta

Hyökännummen kerhotalon pihalle on 
rakennettu uusi leikkipiha päiväkerho-
laisten ja perhekerholaisten käyttöön. 
Lapset ovat kokeilleet leikkipihaa ja se 
on ollut heille mieluisa. Kuvia leikkipi-
hasta löytyy Mäntsälän seurakunnan Fa-
cebookista ja sivulta Lapset ja perheet 
Mäntsälän seurakunnassa. 

Kerhotalolla pidettäviin yleisötilai-
suuksiin on tullut rajoituksia koronaviru-
sepidemian vuoksi. Seurakunta on mää-
ritellyt turvalliset henkilömäärät joiden 
puitteissa turvavälien toteutuminen on 
tosiasiallisesti mahdollista. Hyökännum-
men kerhotalon osalta enimmäishenki-
lömäärä on 20 henkilöä. Tilaisuuksissa 
yli 15-vuotiaiden suositellaan käyttävän 
hengityssuojaimia. Tilaisuuksia järjes-
tetään, mutta kahvitarjoilut on joudut-
tu perumaan toistaiseksi alueellisen oh-
jeistuksen mukaisesti.

 Ystävällisin terveisin, Laura Kauramä-
ki, 0400 165 925

www.mantsalanseurakunta.fi

 siivoustaLkoot 
Hyökännummen koulun vanhempainyh-
distys järjesti siivoustalkoot pulkkamä-
ellä 14.11.2020. Talkoovoimin raivattiin 
ja siivottiin pulkkamäki sekä kaukalon 
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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
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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
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Olen Lotta Härkönen, 
15-vuotias ja käyn Kello-
kosken yläasteen yhdek-
sättä luokkaa. Olen har-
rastanut Eräkerhoa, sählyä 
ja tanssia, talvisin viihdyn 
laskettelurinteessä. Tyk-
kään liikkua monipuolises-
ti arjessa, se saa ajatukset 
muualle koulusta! 

Ohjaan tyttökerhoa Oh-
kolan Nuorisoseurantalol-
la. Kerho kokoontuu ker-
ran viikossa, maanantaisin. 
Minulla on kiva ryhmä reip-
paita ala-asteikäisiä tyttö-
jä, tällä hetkellä kerhossa 
käy 15 lasta. Päädyin oh-
jaamaan kerhoa noin kaksi 
vuotta sitten, kun edellinen ohjaaja lopetti ja minua pyydettiin 
tilalle. Aloittaessani sain edelliseltä ohjaajalta pienen perehdy-
tyksen ja hyviä neuvoja alkuun.

Teemme kerhossa erilaisia juttuja. Usein kerhossa askar-
rellaan, leikitään yhteisiä ryhmäleikkejä, pelataan lautapelejä, 
tai tehdään pieniä näytelmiä. Joskus olemme tehneet yhdessä 
leivonnaisia, tai pitäneet pienet nyyttärit. Kalenterivuoden tee-
mojen pohjalta ideoin joskus tekemisiä. Ohjaan kerhoa yksin, 
joten ryhmäkoko vaikuttaa jonkin verran siihen, mitä pystyn 

ryhmän kanssa tekemään. 
Suunnitteluun ja etukäteis-
valmisteluihin kuluu melko 
paljon aikaa, mutta se riip-
puu täysin kerhokerran ai-
heesta. Yleensä ei ole ras-
kasta lähteä koulun jälkeen 
töihin. Kerhon ohjaaminen 
antaa kivaa vastapainoa 
koulutöille.  Tykkään ker-
hon ohjaamisesta ja siitä, 
että voin ansaita sillä vä-
hän rahaa.

Nuorisoseura tarjosi mi-
nulle mahdollisuuden suo-
rittaa Knoppi-ohjaajakou-
lutuksen. Se koostui kol-
mesta eri viikonloppukou-
lutuksesta. Kahtena viikon-

loppuna oltiin Munkkivuoressa, yksi viikonloppu Lahdessa. Sain 
koulutuksesta paljon hyödyllistä tietoa esimerkiksi ohjaajalle 
kuuluvista vastuista. Opin myös valtavasti uusia ryhmäleikkejä, 
joita voin kerholaisten kanssa leikkiä. Osana koulutusta tutus-
tuttiin syvällisemmin omaan Nuorisoseuraan, joten tiedän nyt 
enemmän Ohkolan Nuorisoseurasta ja sen toiminnasta.  

Koen saaneeni itseluottamusta ja olen oppinut paljon lasten 
kanssa toimimisesta. Teenkin myös satunnaisesti lapsenvahti-
keikkoja tässä omalla kylällä.

kerho-ohjaaja Lotta esittäytyy
Teksti ja kuva Lotta Härkönen

Lotta Härkönen ja kerholaiset maanantain kerhossa 
Ohkolan Nuorisoseuran talolla

kammopoLku
Teksti ja kuva Arja Marttila

Hyökännummen koulun vanhempain-
yhdistys rakensi koululaisten ja kylä-
läisten iloksi Porakallion metsään kam-
mopolun 29-31.10. Polku osoittautui 

oikein suosituksi ja koitetaan varmasti 
saada perinteeksi myös tämä. Koronan 
vuoksi ei perinteistä Halloween -discoa 
voitu järjestää.

Avoimessa kierrätyskirjakaapissa  Oh-
kolan ns-talon takakuistilla (Ohkolantie 
555) on nyt  runsaasti kirjoja etenkin 
viihteen ja romantiikan ystäville. Sieltä 
voi käydä hakemassa lukemista ja sinne 
voi viedä kaikenlaisia kirjoja (ei laajoja 
tietokirjasarjoja).
 
Mukavia lukuhetkiä kaikille kirjatoukille!

Anna lahjaksi heijastinlapaset tai –pi-
po niille, joista välität. Erilaiset heijas-
tinkankaasta leikatut kuviot tai heijas-
tinnauhaa ommeltuna käsineisiin ja pi-
poon  muuttavat ne persoonallisiksi ja 
tekevät sinulle tärkeiden ihmisten elä-
män turvallisemmaksi.

Pienellä avustamisella tämä lahja on-
nistuu myös lapsilta.

Heijastimet välkkymään kaikille 
pimeässä ja hämärässä kulkijoille!

martan vinkki

kirjat 
kiertoon
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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

- Kaivuutyöt ja maanajot
- 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



hyökännummen eLävä adventtikaLenteri

oikeat ratkaisut:
1A 2C 3A  4B 5B  6C 7A  8A 9B 10C  11B  12A 13C 14A 15B
16C 17A 18A 19C 20B 21C 22A 23B 24A  25A 26B 27C 28C  29B 30A 
31B 32C 33B 34A 35C 36C 37A 38B 39A  40A 41A  42B  43C 44A 45A
46B 47C  48C 49B 50A 51A 52B 53C  54C 55A  56C  57B 58A 59C 60A
61B 62B 63A 64C 65B 66A 67C  68B 69A 70B  71C 72A 73B 74A 75A
76C 77A 78A 79B 80B 81B 82C 83A 84A  85B 86C 87A 88B 89A  90C
 91A 92A 93C 94C 95B 96B 97A  98C  99A 100C

1. Hyökännummen koulun   
 jouluikkuna,  
 Nummelantie 11
2.  Tasalantie 2
3.  Hyökännummentie 5
4.  Hyökännummentie 18
5.  Öljymäen kesäteatteri,  
 Öljymäenkuja 1
6.  Veikonpolku 3
7.  Hyökännummen kerhotalo,  
 Tasalantie 2
8.  Festa Zannoni,  
 Ohkolantie 8
9.  Nummelantie 22
10.  Hyökännummen Päiväkoti,  
 Nummenlantie 9
11.  Kivaa Juhliisi,  
 Linjatie 199 B
12.  Kaarikuja 6A
13.  Riistapolku 15
14.  Rajaojanpolku 10
15.  Vikinkuja 3 
17.  Pistolantie 3c
18.  Veikonpolku 3
19.  Poutalantie 25A, pyörätie
20.  Hakapolku 6
21.  Hyökännummen koulun 
 joulupolku,  
 Nummelantie 11 
24.  Hyökännummen koulun   
 jouluikkuna,  
 Nummelantie 11


