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☞ Rakennuskannan selvitystyö käynnissä

Ohkolan Okan latupartiota on kiittäminen latujen hoidosta.
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Kylälehtitoimikunta:
Nina Allonen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Ilkka Allonen, Ohkolan Maamiesseura 
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
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Arja Marttila Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 21.5.2021.  aineistopäivä 6.5.2021.

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

sydäntaLven aikaa
Yhden määrittelyn mukaan joulu-, tammi- ja helmikuu ovat talvikuukausia, maaliskuun myötä avautuu 
jo kevät. Tätä kirjoittaessani Runebergin päivänä sää on aurinkoinen, lunta runsaasti ja pakkanen aa-
mulla liki 20 astetta. Uuni nielee klapeja ja sen hohkaama lämpö ajaa kylmän tuvan etäisempiin nurkkiin.

Linnunlaudalla käyviä lintuja lukuun ottamatta luonto näyttää pysähtyneen. Uuteen lumipeitteeseen 
piirtyneet jäljet kuitenkin paljastavat, että yön aikana on pihametsikön ruokintapaikan läheisyydessä 
liikkuneet ainakin kettu, rusakko, kauris, valkohäntäpeura, myyrä ja kissakin. Päivän valjettua ruokin-
tapaikalla  käy lintuja: iso parvi keltasirkkuja, pikkuvarpusia, erilajia tiaisia, käpytikka, variksia, närhiä, 
harakoita. Naakkaparvi ei pihapiirissäni enää vieraile.

Näiden pihahavaintojen lisäksi me metsästäjät keräämme tietoa myös metsissä ja etäisemmil-
lä pelloilla elävästä riistakannasta. Mahdollisimman hyvä tuntuma riistakannasta on oikea poh-
ja mitoittaa tarvittavia riistanhoitotoimenpiteitä – kuten esim. riistan lisäruokintaa tai pienpeto-
jen vähentämistä. Erityisesti tieto on välttämätöntä, kun suunnitellaan saalistamista, kuten esim.  
hirvieläinten pyyntilupien hakemista.

Teemme havaintoja aina luonnossa liikkuessamme ja passiivisesti riistakameroiden avulla. Nyt helmikuussa 
osallistumme riistan kolmiolaskentaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tietyllä metodilla toteutettua hiihtoa 
Hyvinkääntieltä Tynnyrilammelle. Tämä jana muodostaa osan kolmiosta, jonka muut sivut ovat pääosin Hir-
vihaaran ja Soukkion puolella. Reitillä tehdyt riistahavainnot toimitetaan alan tutkijoille, jotka laskevat ns. riis-
tarikkausindeksiä. Vuodesta toiseen näin toistettuna saadaan tärkeää tietoa riistan ja koko luonnonkin tilasta. 
Itse tekemiemme havaintojen lisäksi saamme tietoa muidenkin tekemistä  havainnoista. Ohkolassa on 
runsaslukuinen ja monipuolinen riistakanta, johon alkava kevät tuo vielä lisäväriä. 

Ollaanpa aistit valppaina luonnossa!

Tero Rantanen
Ohkolan metsästysseuran puheenjohtaja



3

tärkeitä päivämääriä:
– äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä  

(missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
– ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
– ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021  

(ehdokkaat saavat vaalinumerot)
– ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021

aikatauLut vuoden 2021 
kuntavaaLeissa

Mäntsälän kunta käynnisti viime vuonna rakennuskannan selvi-
tystyön. Työ aloitettiin vuosi sitten kirkonkylästä ja kirkonkylän 
jälkeen edetään seuraavaksi etelä-Mäntsälään.  

Hankkeessa tarkoituksena on saada kunnan rakennus- ja 
huoneistorekisteri ajantasaiseksi esimerkiksi lisäämällä puut-
tuvia ja poistamalla purettuja rakennuksia. Tiedot välitetään 
eteenpäin myös väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötie-
tovirastolle, että verottajalle. Tällä hetkellä rakennuskannan 
tiedot ovat puutteelliset ja eri syistä johtuen rekisterien ulko-
puolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei 
sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. 

Kiinteistöjen rakennuksia käydään ensiksi toimistolla lävitse 
vertailemalla ilmakuvaa, kunnan rakennusrekisteriä ja verotta-
jan rekisteriä. Jos sieltä löytyy poikkeama, esimerkiksi raken-
nusten lukumäärä ei täsmää, niin kiinteistölle lähetetään kirje, 
jossa pyydetään ilmoittamaan mukana tulevalla lomakkeella 
kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, jotka ovat kooltaan vähin-
tään 5 m² ja joiden korkeus on vähintään 160 cm. 

Lomake pyydetään palauttamaan 3 viikon kuluessa mukana 
tulevalla palautuskirjeellä. Omistajien ilmoittamia lomakkeen 
tietoja verrataan em. rekistereihin ja ilmakuviin ja tämän poh-
jalta päätetään kiinteistöllä tehtävän mittauskäynnin tarpeelli-

rakennuskannan seLvitystyö käynnissä 

Kellokoskella Vanhalla Valtatiellä on iso tien perusparannus 
meneillään. Toimelantien, Vanhan Valtatien ja uuden Nyste-
nintien risteykseen tulee liikenneympyrä. Kukkupakan mäen 
ja Toimelantien risteyksen välissä on käytössä vain yksi kaista 
Tietyöalueella on 30 km/h nopeusrajoitus!

Ohkolan suunnasta Kellokoskelle voi ajaa vanhaa tuttua reit-
tiä. Mutta, kun ajat Ohkolan suuntaan, niin liikenne ohjataan 
kiertotielle Nystenintien kautta Linjatielle ja sieltä edelleen Oh-
kolantielle (145) ja Vanhalle Lahdentielle (140). Kiertotiemer-
kin lisäksi tien varressa on moottoriajoneuvolla ajo kielletty 
merkki. Alla lisänä, että linja-autot saavat ajaa suoraan ja ton-
tille ajo sallittu. Tontilla ajo tarkoittaa liikennettä Kukkupakan 
mäen alueen koteihin.

Eli kiertotie hidastaa nyt meidän Ohkolalaisten kotiintuloa, 
mutta tietyön sujuvuutta ja turvallisuutta parantaa se, että 
noudatamme liikennemerkkejä!

puLLonkauLa Liikenteessä 
keLLokoskeLLa!

suudesta. Mittauskäynnillä rakennuksien kokonaispinta-ala mi-
tataan, joka yksinkertaistettuna on, että lasketaan ulkoseinien 
ulkopintojen mitat. Mittauskäynnillä ei mennä sisälle raken-
nuksiin, vaan kaikki mittaus tapahtuu rakennuksen ulkopin-
toja pitkin ulkopuolelta. Siten kiinteistönomistajan tai hänen 
edustajansa läsnäolo ei ole välttämätöntä mittaustilanteessa. 
Jos kiinteistönomistaja ei toimita tietoja kiinteistöllä sijaitsevis-
ta rakennuksista määräaikaan mennessä, saattaa kunnan mit-
taryhmä tulla tarkistamaan rakennustilanteen ja mitat. Kaik-
ki kiinteistönomistajat eivät saa kirjettä, eikä joka kiinteistöllä 
käydä. Nämä ovat tapauskohtaisia. 

Mahdollisesti havaittavien luvattomien rakennusten, sekä lu-
vattomien laajennusten osalta toimitaan kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on säädetty ja ohjeistetaan ottamaan yhteyttä 
kunnan rakennustarkastajiin rakennuslupien hakemiseksi.

Lisätietoja hankkeesta löytyy kunnan verkkosivuilta osoittees-
ta  https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/rakennus-
kannan-selvitystyoe.

Sara Kaartti, p. 040-3145458 Mäntsälän kunta
projektipäällikkö, rakennuskannan selvitystyö

Enakkoon voi Mäntsälässä äänestää mm Kunnantalolla ja 
Citymarketissa ke-pe 7-9.4 klo 8-20, la-su 10-11.4 klo 8-18 
ja ma-ti 12-13.4 klo 8-20. Hyökännummen koululla voi ää-
nestää ennakkoon  pe 9.4 klo 14-20 
– ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021 
– tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 
– valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 klo 9-20. Alueemme äänes-
tyspaikka on Ohkolan Koulu, Ohkolantie 391.Covid-19 pandemiatilanne aiheuttaa järjes-
telyjä, joista tietoa tulee eri kanavien kautta lähempänä vaaleja.

Toinen vaihtoehto liikenteen ohjaamiseksi olisi liikennevalot, 
mutta sen on todettu hidastavan ja jonouttavan liikennettä tar-
peettomankin paljon, kertoo Kellokosken keskustan työmaata 
johtava Marko Huttunen Tuusulan kunnalta. Hän vastaa tämän 
työmaan liikennejärjestelyistä ja sen turvallisuudesta ja varsin-
kin työtekijöiden turvallisuudesta jotka työskentelevät kysei-
sellä työmaalla. Tiejärjestelyt muuttuvat vielä useaan kertaan, 
koska Kellokosken keskustan tiealue uudistuu monella tapaa ja 
töitä tehdään usean kuukauden ajan. Ollaanpa siis tarkkoina.

Opasteet tietyöalueella ovat autoilijoita hämmentäneet. Ky-
läyhdistys on käynyt asiata keskustelun työnjohdon kanssa. 
Toivotaan selkeyttä!
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Talvi on vihdoin saapunut Ohkolaan. 
Marttojen Whatsapp-ryhmään on tullut 
kutsu vapaamuotoiseen hiihtotapahtu-
maan. Saapuessani tapahtuman sydä-
meen Seija-Liisa Peltorannan pihaan 
kuuluu iloinen puheensorina portille 
saakka. Emäntä tähystää minun suun-
taani ja pohtii reippaaseen ääneen onko 
se Päivi -ei kun se on Lotan äiti! Tottahan 
se on, minua hymyilyttää.

marttojen Laatuaikaa LaduiLLa

Martat hiihtopuuhissa.
Kuva Lasse Peltoranta

Hyökännummella kenttien jäädytyksen 
sekä ylläpidon hoitaa Hyökännummen 
koulun vanhempainyhdistys, Ohkolas-
sa urheiluseura Oka. Ylläpito tarkoit-
taa lumen luontia kolalla, lapiolla ja 
työntötyökaluilla,yleisestä järjestykses-
tä huolehtimista, tavarat omilla paikoil-
laan, hyvä tunnelma kentällä, autetaan 
kaveria aikuiset puuttuvat tilanteisiin, 
joissa aikuista tarvitaan ”koko kylä kas-
vattaa”. Ylläpitoa saa ja on toivottavaa 
suorittaa kaikkien kentällä kävijöiden 
toimesta! Eli reippaasti siis vain kolan 
ja lapion varteen. Kuvassa Simo Sorvo 
opastaa Miska Lankista, Joel Lähteen-
mäkeä ja Linus Sorvoa kentän jäädyt-
tämisessä.

Siriuksen kevätkausi ei alkanut ihan 
normaalisti. Koulun liikuntasaliin ei ollut 
lupa mennä. Kauden alkua siirettiin kah-
della viikolla. 25.1. kausi aloitettiin mut-
ta koska salit oli edelleen koronan takia 
käyttökiellossa, tunnit pidettiin ulkona. 

Lapsia tämä ei tuntunut juurikaan 
haittaavan. Oma poikani on Komeetat-
ryhmässä ja hän meni ulos temppui-

sirkus treenit raikkaassa taLvisäässä
lemaan suorastaan innosta kiljuen. Ja 
koska tunnit oli lyhennetty 45minuut-
tiin, niin tunnin jälkeen oli pakko jäädä 
hyppimään ja leikkimään Hyökännum-
men koulun pihalla oleviin mahtaviin lu-
mikasoihin. 

Sirkuslaisilta ja vanhemmilta tuli ää-
rettömän ihanaa palautetta, kun näissä 
olosuhteissa kuitenkin pystymme jär-

Tasapainoilua, kuva Mira Qvick Lumipallojonkkaa, kuva Beea Urho
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marttojen Laatuaikaa LaduiLLa
Pieni joukko punaposkisia, puheliaita 

naisia häärii makkaranpaistossa. Osa on 
hiihtänyt paikalle jo hyvän matkaa lähtien 
liikkeelle Hyökännummelta tai Seuriksen 
tienoilta. Joku tulee paikalle potkukelkal-
la. Ulkoilutamme makkaroitamme pihapii-
rissä ihaillen vanhoja rakennuksia ja tee-
maan sopivaa, saunan seinään nojaavaa 
suksikokoelmaa. Kuulemme monta tari-
naa. Lasse palvelee naisia tuoden meille 
lisää kuumaa glögiä. Ohi ajaa latukone, 
jonka puikoissa on tänä sunnuntaina Miro 
Ruotsalainen. Miro huidotaan paikalle ja 
häntä hemmotellaan paitsi talon herkuilla, 
myös kiitoksilla latujen ylläpidosta. 

Tankkauksen jälkeen matka jatkuu 
laduille, jotka ovat ensiluokkaisessa 
kunnossa. Aurinko ei meitä tänään 
helli, mutta on sopiva pakkanen ja 
kaikin puolin hyvä keli. Sivakoimme 
tasaisena marttaletkana peltoja pit-
kin ohittaen tuttuja maisemia. Talot 
ja tienhaarat näyttävät erilaisilta tästä 
näkökulmasta. Vastaan hiihtää aina 
jollekin tuttu kylänmies tai -nainen. 
Kun yksi ihailee ohittamaansa vanhaa 
taloa, osaa toinen kertoa sen histori-
asta ja asukkaista. Rupattelemme ai-
heeseen kuuluvia ja kuulumattomia. 
Niin Martoilta, kuin muiltakin liikkeellä 

olijoilta on jäänyt kaikki takakireys ja 
laturaivo kotiin. 

Tästä päiväretkestä jää päällimmäi-
senä mieleen kiitollisuus. Kiitollisuus tal-
vesta, puhtaasta ilmasta, terveydestä. 
Kiitollisuus kauniista maalaismaisemis-
ta. Aktiivisesta ja omistautuvasta tal-
koohengestä. Yhteisöllisyydestä. Välit-
tömästä ja välittävästä naisenergiasta. 
Sosiaalisten kontaktien määrä on vä-
hentynyt viime aikoina, mutta se kor-
vaantuu laadulla. Marttojen hiihtopäivä-
nä tarjolla oli laatua laduilla. 

Henriikka Härkönen

Johan tuli talvi lumineen ja pakkasineen. 
Saatiinhan sitä hetki odotellakin, mutta 
nyt on kelvannut. On ollut ilahduttavaa 
katsella kun väki on päässyt ulkoilemaan 
ja silmin nähden nauttii siitä. 

Luistelukentän laitamilla on mukava 
vaihtaa tuttujen kanssa kuulumisia ja 
tehdä tuttavuutta lasten koulukaverei-
den vanhempien kanssa. Siellä luodaan 
sitä kuuluisaa kylähenkeä ja samalla saa-
tetaan vähentää koulukiusaamisen riskiä 
kun perheet tuntevat toisensa.

Ohkolan Okan kanssa pari vuot-
ta suunniteltu yhteistyö latuyhteyden 

saamiseksi Ohkolasta Hyökännum-
melle näki myös päivänvalon. Maan-
omistajille ja Okan kelkkamiehille suu-
ret kiitokset, että olemme muutaman 
vuoden tauon jälkeen saaneet nauttia 
hiihtämisestä paikallisissa maisemis-
sa. Onpa hiihtäjiä tullut selvästi pitem-
mältäkin, kun katselee viikonloppuisin 
koulun pysäköintipaikkaa. 

Tällainen yhteinen, kylärajojenkin 
yli tekeminen on juuri sitä, jolla mark-
kinoimme yhdessä Etelä Mäntsälän 
aluetta hyvänä asuinalueena. Yhdes-
sä tekemällä saamme tehdä ja kehit-

tää juuri niitä asioita joita haluamme. 
Luistelualueet, ladut, pulkkamäki ja 
mitä tulevaisuudessa keksimmekään. 
Olisiko se vaikka sitä lähidemokrati-
aa. Tänne on mukava muuttaa ja en-
nen kaikkea täällä on mukava asua ja 
lasten turvallisesti kasvaa. Pidetään 
tästä kiinni ja nautitaan jatkossakin 
yhdessä tekemiemme saannosten he-
delmistä.

Mika Lähteenmäki
Hyökännummen koulun 
vanhempainyhdistys

taLvisia kuuLumisia hyökännummeLta

sirkus treenit raikkaassa taLvisäässä
jestämään opetusta. Tällainen palaute 
on todella tärkeää ja lämmittää jokai-
sen opettajan mieltä

Opettajille ulkotunnit on toki huo-
mattavasti rankempi ratkaisu. Neljä 
tuntia putkeen, niin pikkupakkanenkin 
rupeaa tuntumaan. Ohjatessa ei kui-
tenkaan pääse itse liikkumaan samalla 
tavalla. 

Ilma-akroo, kuva Nelma Pietala

Onneksi helmikuun alusta lasten tun-
nit saadaan pitää sisällä. Toki tämä vaati 
muutamia järjestelyjä,  jotta ryhmäkoot 
saatiin tarpeeksi pieniksi. Toivottavasti 
nyt kevätkausi saadaan sujumaan lop-
puun asti lähiopetuksella ja sisätiloissa...
kohti kevään 20 v juhlanäytöstä. 

Kati Teirioja 

Akroo, kuva Mira Qvick
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yhdistysten tietoja ja toimintaa

OHKOLAN KYLÄYHDISTYS  RY
Pj. Eija Hynninen, sihteeri Elina Vuori
www.ohkola.fi, Fb Ohkolankylä, ohkolansanomat@gmail.com

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään ke 14.4 klo 18.30 
Kortiston tilalla, siten että silloisen suosituksen makainen 
väkijoukko on paikanpäällä ja lisäksi etäyhteys. Ilmoit-
taudu kokoukseen ohkolansanomat@gmail.com 7.4.2021 
mennessä.

Kylätoimikunta järjestää kaikille kyläyhdistysten johto-
kunnille, hallituksille ja toimikunnille yhteisen illanvieton, 
sitten kun live-kokoontumiset on mahdollisia. Tässä het-
kessä hoidetaan ajantasalle sekä vuoden 2020, että vuo-
den 2021 vuoden kylätekopalkitsemiset.

OHKOLAN MARTAT RY
pj Sanna Sipola, sihteeri Mimmi Tervonen
Sähköposti ohkolan.martat@gmail.com, Fb Ohkolan Martat
Uudet  jäsenet voivat  liittyä mukaan toimintaan Martat.fi -si-
vustolla täyttämällä sähköisen jäsenhakemuksen. Lisäinfoa voi 
kysellä lähettämällä meille sähköpostia. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

OHKOLAN KOULUN 
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
Pj Nina Allonen ohkolanvtk@gmail.com, 
Face Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Jos haluaa mukaan vanhempaintoimikunnan toimintaan, roh-
keasti yhteys sähköpostitse tai suoraan puheenjohtajaan 
p.040-7001377! Otamme innokkaasti mukaan uusia jäseniä.

SIRKUS SIRIUS RY
Pj Jukka Juntti, Siht. Anni Pietala
Facebook Sirkus Sirius, Insta #sirkussirius, www.sirkussirius.fi
Ensisijaisesti kyselyt sähköpostilla sirius@sirkussirius.fi  puh. 
045 6415006. Vapaita paikkoja voi kysellä myös kesken kau-
den.

HYÖKÄNNUMMEN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYS RY
pj Mika Lähteenmäki p. 050 514 1111, 
sihteeri Hanna-Kaisa Malmberg p. 050 3385 498
hyokannummi.vanhempainyhdistys@gmail.com
www.facebook.com/hyokannummenkoulunvy
www.instagram.com/hyokannummenvy

VPK
Pj Juha Halme 0400-710353, sihteeri Arja Alanko.
Harjoitus vastaava on Tuomas Touru 040-7529246.

OHKOLAN METSÄSTYSSEURA RY
Pj. Tero Rantanen

OHKOLAN MAAMIESSEURA RY
Pj. Ilkka Allonen

Maamiesseuran vuosikokous su 21.3 klo 18 etäyhteydellä, 
ilmoittaudu 14.3 mennessä ilkka.allonen@msoynet.com

martan 
vinkit

Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnan ja sen mukana Elä-
keläisten virkistyspäivien toiminta on päätetty lopettaa järjes-
täjien ikääntymisen ja koronan myötä tulleiden kokoontumis-
rajoitusten myötä. Virkistyspäivien pito loppui jo vuosi sitten 
keväällä, kun ikäihmiset määrättiin pysymään kotona ja tuli 
monia rajoituksia. Silloin ajattelimme, että pidetään vuoden 
tauko, jospa sitten voisi jatkaa. Virus kuitenkin jatkaa leviä-
mistään ja tekee uusia muunnoksia, joten nyt on päädytty toi-
minan lopettamiseen.

Diakoniapiirissä on päätetty toimikunnan varoista seuraaval-
la tavalla. Öljymäeltä on ostettu pari nimikkopenkkiä. Muistok-
si sille, että 1950-luvun alussa Diakonia- ja lähetystoimikunta 
suunnitteli Öljymäelle rukoushuonetta. Lähetystyöhön annet-
tiin 100 e ja n 500 e tullaan lahjoittamaan Kylätoimikunnalle 
korvamerkittynä siten, että Kylätoimikunta järjestää sitten, kun 
aika on sopiva, jonkin tapahtuman ikäihmisille.

Virsilauluiltoja kanttori Johanna Linna on luvannut pitää, 
kunhan se on turvallista, ja monet rajoitukset voidaan poistaa.

Diakoniatoimikunta ehti toimia Ohkolassa 73 vuotta, ja Elä-
keläisten virkistyspäiviä pidettiin 26 vuotta.

diakoniapiiri 
ja eLäkeLäisten 
virkistyspäivät 
Loppuvat

Liha-, kala- tai makkararuokien kera tarjottavaksi 
– pienessä määrässä lihalientä keitetyt porkkanasiivut  
– keitetyt lanttukuutiot maustettuina voilla, suolalla ja 

siirapilla tai fariinisokerilla 
– raastettu raaka kukkakaali kastikkeessa, jossa on 

1prk kermaviiliä, ripaus suolaa, sokeria ja maustepip-
puria ( etikkaa maun mukaan)

Omenakaali (6 hengelle)
(ohje v. 1920 painetusta 
Kasvis-Kotiruoka- keittokirjasta) 
½ kg happamia omenia
1½ kg valko- tai punakaalia, vettä
½ tl suolaa
2 dl makeaa marjamehua
Omenat kuoritaan, leikataan paloiksi ja siemenkodat 
poistetaan. Kaali hakataan hienoksi, keitetään veden ja 
omenanpalasien kera hiljaisella tulella pehmeäksi, maus-
tetaan viimeiseksi suolalla ja makealla marjamehulla. 
Tarjotaan keitettyjen riisiryynien kera.
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yhdistysten tietoja ja toimintaa

Vuosi sitten alkamassa ollut vuosi näytti muodostuvan yhdeksi 
vilkkaimmista Ohkolan nuorisoseuran lähihistoriassa. Näytelmiä 
oli suunnitteilla peräti kolme, kerhotoiminta oli vilkasta ja Öljy-
mäen katsomoon tilailtiin kattotuoleja. Kevät kuitenkin tunne-
tusti muutti kaiken. Seuratalon varauskalenterista alkoi putoilla 
pois varauksia ja pian kävi selväksi ettei kesän näytelmiä saada 
harjoitettua saatika esitettyä. Nämä yhdessä muodostivat rajun 
taloudellisen kolahduksen seuran kirstuun; esimerkiksi seurata-
lon kulut eivät juuri pienene, vaikka käyttöaste romahtaa. Pien-
tä selkänojaa tarjosi edellisen kesänäytelmän suuri menestys, 
kunnan ja valtion myöntämät avustukset ja yksityiset tukijat. 

Seuran jäsenmaksut alkavat kilahdella jäsenten sähköpostei-
hin maaliskuun aikana. Nöyrästi toivomme jäsentemme pysy-
vän mukana toiminnassa näinä hiljaisinakin aikoina edes tuon 
jäsenmaksun verran. Mikäli jäsenmaksua ei sähköpostilaatikosta 
löydy edes roskapostin seasta tai haluat liittyä uutena jäsenenä 
Ohkolan nuorisoseuraan, voit olla yhteydessä seuran toimistoon 
ohkolanns@outlook.com.

Epävarmasta lähitulevaisuudesta huolimatta teemme sitkeäs-
ti työtä sen eteen, että aktiivinen harrastustoiminta kylällä pysyy 
”hälytysvalmiudessa”. Lasten teatterikerho käynnistetään pie-
nempänä tai pienempinä ryhminä kevään aikana ja kesän pää-
näytelmä ”Mies joka ei osannut sanoa ei” alkaa harjoituttamaan 
työryhmää ensialkuun nykytrendin mukaisesti etäharjoituksilla. 
Muutkin alle 20-vuotiaille tarkoitetut kerhot alkavat pyöriä kor-

nuorisoseuran näkökuLmia
keintaan kymmenen hengen miehityksellä kevään aikana. Sopii 
muistaa, että jo toimintavalmiuden säilyttäminen vaatii merkittä-
viä vapaaehtoistyöpanoksia. Seuratalo kaipaa jatkuvaa huolen-
pitoa, hankala taloudellinen tilanne edellyttää suunnittelua sekä 
avustushakemusten tehtailua ja aikatauluja sorvataan uusiksi 
sitä mukaa, kun THL, Keusote ja valtioneuvosto suoltavat uusia 
rajoituksia kansaa turvaamaan. Nämä ponnistelut ansaitsevat 
erityisen kiitoksen nimenomaan siksi, ettei talkoolaisilla ole ollut 
minkäänlaisia takeita työnsä hedelmien näkemisestä. 

ONS:n uusi johtokunta järjestäytyi tammikuussa eräänlaises-
sa hybridikokouksessa. Paikallaolijat istuivat seuratalolla turvalli-
sesti metrien päässä toisistaan ja loput olivat mukana videoyh-
teyksin. Hyvästit jouduttiin jättämään paikkakuntaa vaihtaneelle 
Saara Partaselle, joka usean vuoden ajan on luotsannut seuran 
kahvio- ja ravintolatoimintaa. Samalla kun toivotamme Saaralle 
menestyksekästä jatkoa, toivotamme tervetulleeksi johtokun-
nan uuden tulokkaan Lilja Omenaisen. Liljan liittymisen myötä 
johtokunnan keski-ikä romahti selkeästi lähemmäs seuran ni-
men mukaista tasoa. 18-vuotias Lilja on aiemmin mm hoita-
nut äänimiehen pestiä Öljymäellä. ONS:n johtokunta vuonna 
2021 kokonaisuudessaan on: Aatu Johansson pj, Helena Par-
tanen vpj, Anne Välimaa siht., Heli Kamila rahastonhoitaja, Ulla 
Allonen, Marjanne Hynninen, Lilja Omenainen, Eero Salminen 
ja Johanna Westermark, varajäseninä Ari Lehto ja Seija-Liisa 
Peltoranta.

Ohkolassa lapsia liikutetaan talkoovoimin läpi vuoden. Nyt kun 
saatin kunnon talvi niin saatiin kylälle myös kunnon talviliikun-
tapuitteet Okan laajan ja aktiivisen talkooverkoston toimesta. 
Ohkolan koulun kaukaloa ja pienempää kenttää alettiin jäädyt-
tää jo viime vuoden puolella heti säiden salliessa, ja jäällä oli-
kin paljon käyttöä jo ennen joululomia. Koronan vuoksi monet 
lasten harrastukset ovat tauolla, joten ulkojäät otettiin riemulla 
vastaan ja käyttäjiä oli. Koronarajoitusten mukaisesti pukuko-
pit ovat pysyneet lukossa ja kentällä on pyritty pitämään asian-
mukaisia etäisyyksiä. Jäädytystehtävissä häärää vajaan kah-
denkymmenen hengen talkooporukka joka vuoroviikoin hoitaa 
kentän puhdistamista ja jäädytystä. Välillä hyvinkin tarpeellista 
koneapua lumien auraamiseen on tarjonnut Jani Salminen, lun-
ta kun on tänä talvena piisannut. 

Kylältämme löytyy myös varovaisesti arvioiden kaksikym-
mentä kilometriä latuverkostoa. Kaukalon tavoin sitä ylläpide-
tään talkoovoimin, tosin pienemmällä porukalla, moottorikelkan 
käyttäminen kun vaatii omaa osaamistaan. Upeasta lumitilan-
teesta johtuen myös latuja on saanut ajaa ahkerasti auki ja tal-
kootunteja on kertynyt latupartiolle jo aika liuta. Jäiden tavoin 
latuja pyritään ajamaan auki aina kun on tarpeen, päivään tai 
aikaan katsomatta, jotta kyläläisillä on hyvät mahdollisuudet 
ulkoilla ja liikkua. Laturetkien virkistykseksi myös reitin varrel-
la asuvat isosydämiset kyläläiset, mm. Seija-Liisa Peltoranta ja 
Tontsa Hannula ovat pitäneet tulipaikoilla makkaravalkeita ja 
tarjoilleet matkaajille mehua.

Kaikki tämä ulkoliikunta mahdollistetaan täysin oman kylän 
voimin. Tahtoisinkin tässä julkisesti, niin Ohkolan Okan kuin 
varmasti koko kylän (ja naapurikylienkin puolesta) täydestä sy-

dämestä kiittää näitä talkoolaisia ja muita mahdollistajia jotka 
käyttävät omaa vapaa-aikaansa, usein iltoja ja viikonloppuja, 
kylämme talviliikuntapuitteiden ylläpitoon. Muistetaan hymyillä 
ja tervehtiä ladulla ja jäillä, ja käytetään niitä nyt sydämen kyl-
lyydestä kun talvi sen meille sallii.

Ohkolan Oka ry Pj. Mikko Välimaa
www.mantsalanurheilijat.fi/kylaseurat/oka/, FB Ohkolan Oka

Okan kevätkokous on 15.3., hoidetaan etänä. 
Okan FB-sivuilla ilmoitetaan kokouksen käytännön järjes-
telyt lähempänä ajankohtaa. 

Okan latupartio, johon kuuluvat Harry Rummukainen, Ja-
ni Salminen, Marko Rönkkö, Miro Ruotsalainen (kuvassa), 
Tero Talja, Simo Sorvo ja Mika Lähteenmäki ovat hoitaneet 
latuverkostoa hienolla tavalla. Kelkan hankinnassa Okaa on 
tukenut VPK ja Mäntsälän kunta. Kuva: Marko Rönkkö

taLviLiikuntapuitteet kohdaLLaantaLviLiikuntapuitteet kohdaLLaan
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Miten turvata lasten hyvinvointi tämän 
päivän digiajassa? Siihen tarpeeseen 
Hyökännummen koulun vanhempainyh-
distys kutsui Mannerheimin lastensuo-
jeluliitolta kouluttajan pitämään oppi-
tunnit koulun oppilaille ja vanhemmille 
etävanhempainillan. Tämän päivän lap-
sille ja nuorille digilaitteet ovat apuväli-
neitä, työvälineitä, sosiaalista seuraa ja 
sen mahdollistajia, mutta toisaalta ne 
saattavat koukuttaa, ajaa väärille sivus-
toille, aiheuttaa kiusaamista ja mahdol-
lisesti muita negatiivisia asioita lapsen 
ja nuoren elämässä.  Oppilaiden tee-
mallisen oppitunnin tavoitteena oli tu-
kea lasten tasapainoista ja hyvinvointia 

mediakasvatusta hyökännummen 
kouLun oppiLaiLLe ja vanhemmiLLe

tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa 
tarvittavia media- ja vuorovaikutustaito-
ja. Oppitunti sisälsi muun muassa kes-
kustelua ikärajoista eri sovelluksissa se-
kä siitä, mitä somessa kannattaa jakaa 
ja julkaista. 

Digiaika tulee pysymään lasten ja 
nuorten elämässä vahvasti mukana. Se, 
miten me vanhemmat suojelemme ja 
huolehdimme lastemme hyvinvoinnis-
ta kaiken sen digitulvan keskellä, vaatii 
keskustelua ja tutustumista lapsen ta-
poihin käyttää medioita. Se vaatii meil-
tä vanhemmilta uteliaisuutta, hyväksy-
mistä, rajaamista, suojelua ja päättä-
väisyyttä. Lapsen ja nuoren tasapainoi-

nen arki pitää sisällään riittävästi unta, 
kohtaamisia kasvokkain toisen kanssa, 
liikuntaa sekä hetkiä, jolloin lapset ja 
nuoret ovat vapaita mediasta. 

Vanhempainillan anti herätti meitä 
vanhempia pohtimaan oman perheen 
osalta sitä, miten voimme turvata las-
temme hyvinvointia jatkuvan mediatul-
van aikana. Vanhemmat pääsivät jaka-
maan omia kokemuksiaan esimerkiksi 
peliajoista, puhelimen käytöstä sekä 
lasten ja nuorten somekirjoittelusta. 
Jokainen varmasti huomasi, että koke-
muksia on hyvä jakaa. 

 
Terhi Tammela

marita nyqvist Lopettaa huipuLta
Aikaa on kulunut kymmenisen vuotta 
(Kyläsanomat nr 67 2/2012), kun kir-
joittelin Maritan kuulumisia. Tuolloin 
hänen uransa oli nousukiidossa. Hyvä 
menestys endurossa kotimaassa hou-
kutteli kokeilemaan ajotaitoja ulkomail-
la. Ei sen kauempana kuitenkaan kuin 
Euroopassa. Hyvinhän tuo ajo sielläkin 
sujui, vaikkei henkilökohtaista Euroo-
panmestaruutta saavuttanutkaan. Kak-
kossijoja kertyi kaksi ja yksi kolmossija. 
Joukkuekisoissa hän oli kuitenkin kan-
tavana voimana. Vuonna 2011 Suomen 
naisjoukkue sijoittui MM-joukkuekisas-
sa toiseksi , jolloin Marita ajoi henkilö-
kohtaisesti ykköseksi. EM-joukkuesijoja 
kertyi kaikkiaan viisi, kaksi ykkössijaa ja 
kolme kakkossijaa. 

2014 ajouraan tuli uusi laji eli cross-
country. Sieltä kotiin tuomisina on tullut 
viisi cup-mestaruutta, kaksi kakkossijaa 
ja yksi kolmossija. Saavutuslistaa voi-
si jatkaa sillä, että Marita ehti kiertää 
Päijänteen (Päijänteen ympäriajo) viisi 
kertaa ja nappasi sieltäkin yhden luok-
kavoiton.

Marita aloitti ajouransa 12-vuotiaana 
motocrossilla. Kun ikää kertyi 16, hän 
siirtyi enduron pariin.  Tuolloin naisilla 
ei vielä ollut omia sarjoja tai ajoluok-
kia. Naiset kamppailivat miesten kanssa 
ja monella miehellä meni sisu kaulaan, 
kun huomasi hävinneensä naiselle. 
Marita on ajovuosiensa aikana tehnyt 
töitä sen eteen, että naisille on saatu 

oma sarjansa motocrossiin, enduroon 
ja crosscountryyn. SM-arvoa naisille ei 
edelleenkään jaeta, mutta onhan sen-
tään SuomenCup-arvo.

Marita on päättänyt lopettaa aktiivi-
uransa viime kauteen. Kun hän julkai-
si lopettamispäätöksensä vuoden 2020 
lopussa,  some alkoi laulaa aika ahke-
rasti. Viestien sisältönä oli se, millaisen 
aukon hän  jättää offroad-lajien piirei-
hin. Ei Marita kuitenkaan moottoriur-
heilua kokonaan jätä. Hän aikoo edel-

leen vetää naisten ajoleirejä, tutoroida 
kokemattomampia ajajia ja toimia  ko-
kemusasiantuntijana kilpailemiensa la-
jien parissa.

Tämä vuosi oli loppujen lopuksi  
täyttä juhlaa. Marita teki hattutempun 
eli voitti triplan. On hienoa lopettaa kil-
pailu-uransa voittamalla naisten Suo-
menCup motocrossissa, endurossa ja 
crosscountryssa.

Teija Nyqvist
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Kirjailija Hannu Niklanderin juuret ovat Oh-
kolan kylällä, Hemmilän talossa ja Keravan-
järvellä. Hän on julkaissut yli kaksikymmentä 
teosta, romaaneja, novelleja, runoja ja mat-
kakirjoja. Hän sai kirjallisuuden valtionpal-
kinnon romaanista Aurinko katsoo taakseen 
1999. Niklander on Suomen kirjailijaliiton va-
rapuheenjohtaja. Mäntsälän 400-vuotisjuh-
liin 1985 hän kirjoitti näytelmän Aleksis ja 
Auroora, joka kertoo historian tapahtumista 
Hemmilän talossa Ohkolassa. Niklander on 
Aurooran jälkeläinen neljännessä polvessa. 
Hän on myös osa-aikainen ohkolalainen, sillä 
hänellä on kesäpaikka Keravanjärvellä, Jär-
velänsaari. Vakinainen asuipaikka on Kark-
kila.

Ohkola vilahtelee usein omaelämäkerralli-
sessa romaanisarjassa Aurinko katsoo taak-
seen (1999), Radan varrella varjo (2003), 
Kuu jättää jäljen (2006) sekä Taivaalla tutut 
tähdet (2012).

Elokuussa 2020 ilmestyi viimeisin romaani 
Tyhjää toimittamassa. Romaania luonnehdi-
taan näin

kirjaiLija hannu nikLander – kesäohkoLaLainen
- Toiveikas 1920-luku on juuri vaih-

tunut mustavalkoisempaan 1930-lu-
kuun, kun nuori aktiiviupseeri Weio 
yrittää löytää paikkansa maailmassa. 
Vastavakoilijan pesti kestää vain het-
ken, eivätkä urheilu, iloisen kaveripii-
rin keskipisteenä loistaminen, suku-
rakas kyläily, postimerkkeily tai mu-
siikkiharrastus auta suunnan ottami-
sessa. Tuurijuoppous ja naisseikkai-
lut vain vauhdittavat loivaa alamäkeä. 
Sotavuodet tuovat hetken selkeyden, 
kun jokaisella – myös Weiolla – on paik-
kansa, tosin vaihtelevalla menestyksellä. 
Kuin harsona kaiken edessä on koti-ikä-
vä Vihtiin ja suru välirikosta isän kanssa. 
Tyhjää toimittamassa on itsenäinen jat-
ko-osa vuonna 2019  ilmestyneelle Nuo-
riherra -romaanille.

Näissä kahdessa viimeisessä teokses-
sa liikutaan paljon Ohkolan maisemissa 
ja niitä saa kirjakaupoista (www.kirja-
kauppias.fi)  tai  suoraan  kustantajalta 
(info@robustos.fi). 

yhteisöLLinen kyLä somessa
On onnea asua Ohkolassa. Reilu vuosi sitten mietin, miten saisin kerrottua 
elämästä Ohkolassa myös muille: Millaista on asua yhteisöllisessä kylässä kau-
punkien kainalossa.
Ohkolalla on oma Facebook-sivu ”Ohkola” sekä omat nettisivut osoittees-

sa www.ohkola.fi. Nämä kanavat eivät kuitenkaan ole omiaan ”kyläelämä”-
henkiseen viestintään, vaan enemmän tiedottamiseen. Vuosi sitten perustin 
Instagram-tilin @onnellinen_ohkolassa, jossa julkaistaan kuvia ja tarinoita po-
sitiivisessa hengessä elämästä Ohkolassa ja varsinkin Ohkolan kantakylässä. 

On ilo saada palautetta esimerkiksi henkilöltä, joka suunnittelee maallemuut-
toa ja on iskenyt silmänsä Ohkolan kylään ja kyläelämään muun muassa seuraa-
malla instatiliämme. Tili toimii siis myös kylämarkkinointikanavana, sillä kun etsi-
tään tietoa esimerkiksi #maallaonmukavaa, #ohkola, #kotiinkylään tai #muuta-
maalle, löytyy Ohkolasta positiivisia kuvia ja iloista yhteisöllistä meininkiä. 

Allekirjoittaneen lisäksi tiliä päivittää satunnaisesti kolme muuta kyläläistä ja 
mieluusti otetaan kuvia ja sisältöehdotuksia myös muilta vastaan. Laita esimer-
kiksi sähköpostia hali.kannatus@gmail.com ja kerro mitä kuvassa tapahtuu tai 
mitä haluaisit kuvalla kertoa.
Ohkolan (04530) asioista voi vapaasti keskustella Facebook-ryhmässä ”Oh-

kolan ilmoitustaulu”. Perustin ryhmän että jokainen voi saada nopeasti esille esi-
merkiksi katoamis/löydetty-ilmoituksia ja muita ajankohtaisia asioita.

Muistakaa että jokainen tykkäys ja kommentti somessa, nostaa julkaisun nä-
kyvyyttä. Tykkäile siis ahkerasti Ohkola somekartalle <3.

Terveisin Kati Kottila-Etuaro 
onnellinen Ohkolassa vuodesta 2011



10

uusia yrittäjiäuusia yrittäjiä

Festa Zannoni on Ohkolan sairaalan puiston 
laidalla sijaitseva italialaisella twistillä toimi-
va pitopalvelu- ja lounasyritys. Perheyritystä 
pyörittää äiti Sinikka ja kaksi tytärtä, Sini ja 
Oona. Sini onkin ollut Hyökännummen asu-
kas jo 15-vuoden ajan.

Aloitimme catering-toiminnan vuonna 
2017 ja menestyksekkään alun yritykselle 
kruunasi valinta Vuoden 2018 pitopalvelu-
yritykseksi Love me do -häätapahtumassa. 
Muutamassa vuodessa juhlapalvelujen asia-
kaskunta on vakiintunut ja kesän 2021 vii-
konloput on jo pitkälti myyty loppuun.

Kun juhlien järjestäminen maaliskuussa 
2020 hiljeni, remontoimme entiseen Kila-
kan  toimitilaan ravintolan, jossa tarjoamme 
italialaistyylistä lounasta joko paikan päällä 
nautittavaksi tai noudettavaksi kotiin. Mar-
raskuussa 2020 avasimme verkkokaupan, 
josta asiakkaat voivat helposti tilata niin lou-
naan, teemakassit kuin käsityönä tehdyt ti-
lauskakut. Olemme nyt auki lounasravintola-
aikojen puitteissa ja kesällä terassille pääsee 
nautiskelemaan herkuistamme myös viikon-
loppuisin!    

www.festazannoni.fi

Festa Zannoni

Haluamme tarjota alueen asukkaille aitoja makuelämyksiä hyvän ruoan ja 
italialaisten viinien parissa! 

Tuiskun Talli on 2019 perustettu läm-
minhenkinen maalaistalli Ohkolan Ki-
vistönkulmalla. Oman tallin perustami-
nen on ollut pienestä pitäen haavee-
ni, jonka pääsin toteuttamaan vuoden 
2019 alussa. Olen ratsastanut 6- vuo-
tiaasta ja työskennellyt reilu 20 vuot-
ta hevosalalla. Talli on nimetty minun 
suomenhevoseni mukaan.

Meillä on huippuporukka, jossa 
kaikki saavat harrastaa omalla tasol-
laan. Meillä asuu asiakkaiden hevosia 
täyshoidolla, myyntihevosia sekä tun-
tihevosia. Tuntihevosia löytyy niin al-
keis-, kuin kokeneemmillekin ratsasta-
jille. Tarjoamme ratsastustunteja pie-
nissä ryhmissä kaikenikäisille ja tasoi-
sille ratsastajille. Käytössämme on hy-
vänkokoinen kenttä ja ihanat maastot.

Tervetuloa tutustumaan 
Tuiskun Talliin!
Pietarinojantie 87, Ohkola
p. 0451288242, 
Facebook Tuiskun Talli 
Parhaiten tavoittaa viestillä.

Talliyrittäjä Kiira Laivuri

tuiskun taLLin tarina
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-Olen 25vuotias ohkolalainen panimo-
yrittäjä. Panimo Talerock Brewing sijait-
see Järvenpäässä Satukalliossa. Oman 
panimon perustaminen oli pyörinyt mie-
lessä jo muutaman vuoden. Panimoyrit-
täjäksi ryhtymistä tuki 7 vuoden kotiolut 
harrastus, työkokemus Hartwallin ja Si-
nebrychoffin palveluksesta,  sekä auto-
maatiotekniikan opiskelut. 

Tällä hetkellä tuotekehittelyvaihees-
sa olutvalikoima elää koko ajan ja vaih-
tuu vuodenajan mukaan. Valikoimassa 
on aina muutama helposti lähestyttävä/
juotava olut. Alkoholilaki sallii panimosta 
suoramyynnin oma valmisteisissa oluissa 
aina 12% saakka. Joten pienpanimossa 
tuo 5.5% kauppavahvuus ei kovin rajoit-
tava tekijä ole. Tuotekehittely vaatii ai-
kaa, kärsivällisyyttä, maistelua ja raaka-
aineisiin tutustumista.

Oluen valmistus alkaa panimollani 
maltaiden punnitsemisella ja niiden rou-
himisella, sekä mäskäysveden lämmittä-
misellä haluttuun lämpötilaan. Kun ve-
si on saatu haluttuun lämpötilaan alkaa 
mäskäys.  Mäskäyksen ideana on liuot-
taa maltaista veteen mm. mallassokeria 
ja aminohappoja. Riippuen valmistetta-
vasta oluesta voi mäskäys tapahtua jo-
ko yhdessä lämpötila/aika yhdistelmässä 
(sokeroitumistauko 62-74°C) tai sitten 
useammassa aikalämpöyhdistelmässä 
30-78°C. Aikaa mäskäyksessä menee 
tunnista kolmeen riippuen reseptistä. 

Mäskäyksen jälkeen tapahtuu siivi-
löinti/huuhtelu. Tämän tarkoituksena 
on erottaa vierre mäskistä. Meillä siivi-

panimoyrittäjä matti mikkonen 
– taLerock Brewing

löinti toteutetaan pumppaamalla nes-
te mäskäyksen jälkeen siivilöintitorniin. 
Nestettä kierrätetään tässä tornissa ja 
siihen lisätään kuumaa vettä. Siivilöin-
nin jälkeen neste pumpataan takaisin 
mäskäys/keittokattilaan ja alkaa keit-
tovaihe. Tässä vaiheessa vierteeseen 
lisätään humalaa, joka tuo olueen kat-
keruutta, aromia, flavoria sekä  lisäävät 
oluen säilyvyyttä. Keiton aikana vierre 
myös desinfioituu  ja väkevöityy. Keiton 
jälkeen vierre pumpataan whirlpool as-
tiaan ja siihen tehdään pyörre, mikä py-
säytetään ja annetaan humalamuhjun 

Matti Mikkonen ja Markus Mäki pullottavat olutta

laskeutua astian pohjaan. Whirlpool as-
tiasta vierre jäähdytetään lämmönvaihti-
mella 8-20°C pumpataan käymistankkiin 
ja hiivataan. Käymisessä hiiva käyttää 
vierteessä olevat sokerit alkoholiksi ja 
hiilidioksidiksi. 5-til% vahvuisissa oluissa 
käymisvaihe kestää noin kaksi viikkoa. 
Käymisen jälkeen olutta kypsytetään 
noin kuukausi paineenalaisena käymis-
tankissa ennen pullotusta. 

Panimomyymälä Järvenpään Satukal-
liossa on avoinna perjantaisin. Tämän 
lisäksi tukkumyyntiä on ravintoloihin/
kauppoihin.
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Ohkolan alueen asukkaana olet varmasti tietoinen kylän NCC:n 
kiviainesalueesta Saharintiellä. Jos haluat tietää ennakkoon 
alueella tehtävistä töistä, kuten mm. räjäytyksistä, voimme 
tiedottaa niistä puhelimeesi tekstiviestillä. Olemme ottaneet 
helmikuussa käyttöön naapureiden tekstiviestipalvelun. Jos et 
vielä ole ilmoittautunut mukaan inforinkiin, lähetä nimesi ja 
osoitteesi tekstiviestillä numeroon 050 302 6578. 

 Ehkä olet myös huomannut Helge Hirvisen? Luonnon mo-
nimuotoisuutta lisäävän Kielo-alueemme korkeimmalle paikal-
le on rakennettu lintutorni, mikä onkin mainio paikka lintu-
jen bongaamiseen myöhemmin keväällä, mutta nyt paikka on 
luminen ja liukas. Lintutorni on kaikkien vapaassa käytössä, 
mutta huomioithan, että tornin käyttö on aina omalla vastuul-
la. Ryhmiä voi paikalle tulla tulevaisuudessa koronaepidemian 
jälkeen.

ohkoLan kiviainesaLue -inFo

Kerromme tulevaisuudessa Ohkolan kyläsanomien jokaisessa 
numerossa uutisia kiviainesalueelta. Lisätietoja NCC:n kiviai-
nestoiminnasta löytyy osoitteesta www.ncc.fi/kivi.
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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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jani.rautama@gmail.com     040 542 6383

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 
050-3838 162
04530 Ohkola

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

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski
www.festazannoni.fi  I info@festazannoni.fi  

Ohkolantie 8 I 04500 Kellokoski 

Catering & Cucina 

– soratoimitukset
– konetyöt

puh. 040 547 1276, 0400 997 559

TS-monipalveluTS-monipalvelu
Rakennustyöt, muuraus. Puu- ja metallityöt

Pienkaivuutyöt 1,7 tn koneella

Timo Salminen
Aittomäentie 29, Ohkola • puh. 040 515 5959

timo.salminen@msoynet.com
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Kutosilla oli kiva päivä Hirvihaarassa, kun oli liukas ja hyvä hiih-
tokeli. Nelosillakin taisi olla myös kivaa, koska sää oli hyvä 
ja ladut olivat kunnossa. Sinne mentiin bussilla ja siellä lai-
tettiin vain sukset jalkaan ja lähettiin hiihtämään. Koululta sai 
hyvät eväät ja niillä jaksoi sitten liikkua sen koko ajan, mitä 
siellä  oltiin. Sinne sai myös ottaa omia eväitä, jos koki et-
tei koulun eväät riittänyt. Siellä käytiin keskiviikkoisin päivinä 
20.1 ja 27.1. Siellä on kolme erilaista lenkkiä todella pitkä, pit-
kä ja normaali pelto lenkki. 

Julius 

hiihtopäivä 
hirvihaarassa

hyökännummen kouLun Lumiveistospäivä
Hyökännummen koululla vietettiin lumiveistos päivää. Kaikkien 
luokkien oppilaat olivat mukana rakentamassa hienoja lumi-
veistoksia. Koulun pihaa koristivat mm. muumit, lumieläimet 
ja Hobit-kirjasarjan kohtauksia esittävät teokset! Pihalta löy-
tyi myös paljon muuta. Leikkimielisen kisan voitti 1-4lk, joka 
palkittiin erityisesti hyvästä yhteistyöstä. Kuitenkin kaikki luo-
kat saivat palkinnoksi karkkipussit. Jokainen oppilas osallistui 
ahkerasti toimintaan. Lumiveistoksien teossa käytettiin myös 
luovuutta värjäämällä ne vesiväreillä. Suurin osa oppilaiden 
mielestä lumiveistospäivän tunnelma oli reippaan reilu ja kai-
killa oli mukavaa!

Erin ja Ada

Hyökännummean 6 luokkalaiset evästauolla Hirvihaaran 
kuntomajalla. Kuva Hanna Kuosa. 

Hyökännummen koulun lumiveistospäivän yksi tuotos. 
Kuva Anu Leppävuori

 Hyökännummen vanhempainyhdistys 
järjesti joulukalenterin, johon kaikki 
halukkaat saivat osallistua. Osallistu-
jina olikin yksityishenkilöitä, yrityksiä 
sekä tietysti koulu ja päiväkoti. Seura-
kuntakin osallistui omalla ikkunallaan, 
lisäksi seurakunta antaa vuosittain 
sähköt kerhotalon risteyksessä olevan 
kuusen valoille. Valot hankki ja laittoi 
päälle tänäkin vuonna Sähköpalvelu 
Malmberg Oy. Festa Zannoni Oy avasi 
suloisen asetelman oven pieleen oma-
na päivänään ja Kivaa juhliisi Oy:n pi-
halla sai käydä jouluisessa valoshow-
teltassa glögillä. Öljymäen kesäteat-
terilla oli tunnelmavalaistus, jota sai 
käydä tunnelmoimassa pimenevässä 
illassa. Joka ikinen luukku oli erilainen 
kuin toinen, oli pieniä luukkuja ja to-

hyökännummen eLävä  
jouLukaLenteri 2020

della suuria luukkuja. Ja aivan upeita 
teoksia osallistujat olivatkin tehneet.  

Tarkoituksena oli tuoda iloa ja pi-
ristystä pimenevään arkeen, jotta il-
takävelyillä olisi jokin päämäärä. Ihan 
kaikkiin päiviin emme osallistujia saa-
neet ja niihin kehitimme nykyajan 
hengessä someluukkuja, jotka ovat 
vieläkin paikallaan (näet ne vieraile-
malla Hyökännummen vanhempain-
yhdistyksen facebook-sivulla). 

Toivomme että viihdyitte jouluka-
lenterin parissa, ja se toi kaikille hy-
vää mieltä, ja ehkä ripauksen joulu-
mieltäkin. Ainakin me luukkujen teki-
jät olimme innoissamme, joka toivot-
tavasti välittyi myös muille. 

Arja Marttila
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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

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!

OK-IKKUNA 

I K KU N AT     O V E T     A S E N N U S PA LV E LU

JOUNI ALLONEN

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922
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Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
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JOUNI ALLONEN

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922

Tienhoito ja konetyöt
T:mi Eemil Tapper

0409380291

Kakut, leivonnaiset sekä ruoat juhliisi!
Hanna Aronen p. 044 040 88 49, Hyökännummi

Facebook ja instagram: Catering HannaEmilia

Catering HannaEmilia
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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

TUNNEMME 
NÄMÄ KULMAT

JOS OLET VAIHTAMASSA KOTIA, KUTSU MEIDÄT APUUN. 

Sp-Koti – Järvenpää Mäntsälä Kerava Tuusula Pornainen
Janne Suuronen p. 040 500 5913 / janne.suuronen@spkoti.fi

Janne Toivonen p. 044 533 6387 / janne.toivonen@spkoti.fi

Hanna-Kaisa Malmberg p. 045 168 9699 / hanna-kaisa.malmberg@spkoti.fi

                
ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

Aurinkosähköpaketit asennettuna!
Tilaa arviokäynti, katso esimerkkihintoja  

AURINKOMAISEMA
Jyväläntie 89, Kellokoski | 040 5822 037

info@aurinkomaisema.com 
www.aurinkomaisema.com



Linnut ovat aina viehättäneet mi-
nua. Tunsin aivan peruslinnut, mut-
ta halusin oppia tuntemaan niitä pa-
remmin. Facebookin linturyhmät oli-
vat täynnä upeita lintukuvia. Pitkän 
harkinnan jälkeen ostin kolme vuot-
ta sitten kameran, joka on auttanut 
paljon lintujen tunnistamisessa. 
Kotona voi rauhassa verrata omaa 
kuvaa lintukirjan kuvaan. Tietoko-
neelle on kertynyt jo tuhansia kuvia. 
Viime vuonna keräsin 146 lintulajia 
havainnointilistaani. Olen kuitenkin 
edelleen aloittelija lintuharrastaja-
na. Lentävät linnut ja lauluäänet 
ovat edelleen vaikeita tunnistaa.

Miehen kanssa kalareissuilla 
merellä ja sisävesillä pääsee mu-
kavasti uusiin maisemiin ja kuvaa-
maan vesilintuja. Käymme lisäksi 
lintutorneilla Helsingissä, Espoossa, 
Porvoossa ja Hyvinkäällä sekä toki 

Lintujen eLämää kuvaamassa
Teksti ja kuvat Saara Tiitta

Oman pihan punarinta ja keltasirkku

ulkoilemassa lähimetsissä. Kaikilla 
muillakin matkoilla ovat kamera, kii-
karit ja usein myös kaukoputki mu-
kana autossa.

Lintuharrastus on hyvin kiehto-
vaa. Aina oppii uutta ja koskaan ei 
tiedä, mikä lintu tulee vastaan. Lin-
tutorneilla on usein ystävällisiä lin-
tuguruja, jotka auttavat mm. tun-
nistuksissa. Lähialueen lintuharvi-
naisuuksia käyn joskus etsimässä, 
mutta en ole vielä innostunut pitkiä 
matkoja ajamaan lintubongauksen 
vuoksi. Ei se ole järkevääkään ym-
päristön kannalta.

Perhettämme kohdanneen surun 
jälkeen luonto, metsät ja linnut ovat 
auttaneet jaksamaan arkea eteen-
päin. Ohkolan ja Hyökännummen 
metsät ovat käyneet  tutuiksi.

Kevät ja linnut saapuvat, kaikki 
innolla uusia lajeja oppimaan.Pöytä on katetuu talitintille

Varikset himoitsevat merikotkan saalista Sipoonlahdella


