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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Elävän Adventtikalenterin luukut löytyvät sivuilta 4 ja 13

☞ Kalenterit 2022 myynnissä

☞ Kieltenopetus kangertelee kuntayhteistyössä

Askartelukerho kokoontuu Nuorisoseurantalolla. Kouluikäiset lapset askartelevat 
mm paperilyhtyjä, kortteja, päretauluja isänpäivälahjaksi, joulukoristeita ja huovut-
tavat itse karstaamia villoja. Kerhossa saa välipalan ja lisäksi leikitään ja pelataan. 
Ohjaajina toimivat Helena Partanen, Eira Andersson ja Tanja Lundsten
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.

seuraava iLmestymispäivä 25.2.2022. aineistopäivä 11.2.2022.

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

Marraskuun pimeys ja syksyinen sade alkaa vähitellen kääntyä joulun ja uuden vuoden odotukseen. Syk-
syn kauniin, värikylläisen luonnon ja runsaiden sienisatojen jälkeen aletaan kaipailemaan joulun valoja 
sekä talven pakkasia ja hohtavia hiihtohankia. Koululaiset laskeskelevat jo päiviä joululomaan tai ainakin 
siihen, milloin saa alkaa avata joulukalenterin luukkuja. 

Ennen joulua Ohkola ja Hyökännummi täyttyy elävän joulukalenterin kauniista, soivista ja maukkaista yl-
lätyksistä. Jokaiseksi päiväksi löytyy jotakin uutta nähtävää tai tapahtumia, joihin osallistua. Kouluiltakin 
löytyy lasten koristelemat jouluikkunat meitä kaikkia ilahduttamaan. Ohkolan seurantalolla järjestetään 
ensimmäisenä adventtina puurojuhla ja joulumyyjäiset, mikä kokoaa kyläläiset yhteisen höyryävän puuro-
kattilan ääreen. Myyjäispöydistä on mahdollisuus tehdä jouluisia hankintoja, ja tukea samalla yhdistysten 
toimintaa ja useiden koululuokkien varainhankintaa leirikouluja varten.

Ohkolan kylä ja sen harrastustoiminta on vähitellen heräillyt toimintaan koronan aiheuttamien rajoitusten 
helpotettua. Lapset ja aikuiset ovat viimein päässeet treenaamaan yhdessä, seurantalolla pyörii useita 
kerhoja. Toteutuipa syksyllä lapsia ihastuttanut ja kauhistuttanut Ohkolan koulun
vanhempaintoimikunnan Halloween-disko ja kammokujakin. Koululaisten arjessa rajoitukset vielä näky-
vät – toivotaan että niistä voidaan luopua mahdollisimman pian!

Pitkään jatkuneista rajoituksista ja rokotteista huolimatta korona-aika ei ole vielä täysin ohi. Pääsemme 
tämän syksyn ja talven aikana kuitenkin kohtaamaan monissa kylän tapahtumissa ja harrastuksissa. Yh-
teisöllisyys ja yhdessä tekeminen auttaa meitä kaikkia jaksamaan. Pidetään jokainen huolta itsestämme 
ja toisistamme  –  nautitaan aktiivisesta kylästä!

Anne Välimaa
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja

eLämä ohkoLassa jatkuu
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vuokrataan 
Ohkolan keskikylältä OKT  n. 80 m2+pihavarasto 
Vuokra 520 €/kk - Juha Halme 0400 710 353 

kyLän omat seinäkaLenterit

Ohkolan Kyläyhdistyksen tuottaman  kalenterisarjan kolmas 
osa on valmis. Kalenterit ovat kertoneet Ohkolan asutuksen 
historiaa. Vuoden 2022 kalenterissa esitellään loput kantati-
lat ja muuta varhaista asutusta.Kalenterin myyntihinta on 8e. 
Olemme koonneet kalenterisarjasta (2020-2022) myös kolmen 
kalenterin pakettja (a 15e), jos historia erityisesti kiinnostaa. 

Kalenteria myydään Joulumyyjäisissä seuratalolla su 28.11 
klo 16. Sen voi hankkia Koskikellosta Kellokoskelta tai Ke-
ragrilliltä Keravanjärveltä. Koululaiset myyvät kalenteria sekä 
kylätoimikunnan jäsenet. Kalenteria 2022 ja kalenteripaket-
teja 2020-2022 voi tilata myös osoitteesta ohkolansanomat@
gmail.com

Kalenterin tuotolla tuetaan Ohkolan seuratoimintaa ja ke-
räämme omarahoitusosuutta mahdolliseen bussipysäkkikatos-
hankkeeseen.

Hyökännummen koulun oma seinäkalenteri vuodelle 2022 on 
taas myynnissä. 

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä opettajien ja oppilai-
den kanssa siten, että jokainen luokka on kuvittanut yhden 
kalenterisivun.  

Kalenterin hinta on 7 € kpl, ja voit tilata omasi osoitteesta 
hyokannummi.vanhempainyhdistys@gmail.com.

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys
VAIKUTA - TUE - KANNUSTA

Ohkolan Kyläyhdistys on käynnistänyt hankkeen Silmu ryn ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa uusien bussipysäkkikatos-
ten rakentamiseksi Ohkolan raitille. Katossopimusta laaditaan 
- katsotaan päästäänkö asiassa toteutukseen saakka. 
Kuvassa havainnekuva mahdollisesta katosmallista. 
Ajatuksia ja mielipiteitä asiasta voidaan vaihtaa kaavaillassa 
2.12.2021 klo 18.30 Ohkolan koululla.

Kaikille avoin, keskusteleva Kyläilta

Ohkolan Koululla To 2.12.2021 klo 18.30
Aiheena Yleiskaava Ohkolan näkövinkkelistä. Lausunnot 
kaavasta tulee toimittaa 15.12.2021 mennessä kuntaan.
Tervetuloa, Kylätoimikunta

yhteinen hetki kyLäasioiden parissa

Kaikkien Ohkolan Kyläyhdistysten johtokunnat ja toimi-
kunnat kutsutaan iltapäiväkahville su 30.1.2022 klo 15-17 
KulttuuriNavetalle. Lisätietoa asiasta seuroille sähköpostit-
se, mutta merkitkää päivä jo kalenteriin. 
Tämän jälkeen Klo 17 
Kyläyhdistyksen Vuosikokous samana päivänä..
Kylätoimikunta

jouLuLounas ja ohjeLmaa  
ohkoLan eLäkeLäisiLLe

Seuratalolla ma 20.12.2021 klo 12-15 vanhan virkistys-
päivän tapaan. Ilmoittautumiset ja kyytitarpeet 12.12. 
mennessä viestinä tai soittamalla 050-5939683 / Eija tai 
044-2832962 / Anna-Maija
Kylätoimikunta
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 Elävän adventtikalenterin luukkuina Ohkola-Hyökännummi alueella on tänävuonna tapah-
tumia ja asetelma-luukkuja.  Asetelma-luukkujen osoitteita seuraten voitte käydä katsomas-
sa joko kyseisenä päivänä tai silloin kuin teille sopii, sillä luukut ovat auki jouluun saakka.

Kiitos Ohkolan koulun 2. luokan oppilaille kalenterin visuaalisesta ilmeestä.

1.12  Hyökän-
nummen koulu 
Ruokalan ikkuna, 
Nummelantie 11

2.12  Tasalantie 2
Kuusen valot syt-
tyvät

3.12  Riistapolku 15 4.12  Hyökännum-
mentie 5

5.12  Hyökännum-
men Koulun ikku-
na, Karhula, 
D-oven vieressä

10.12 Ohkolan koulu, 
jouluikkuna klo 
17-19 glögitarjoilu

6.12 Ohjelmallinen 
lipunnosto Ohkolan 
koululla klo 9, jär-
jestää VPK  + Hyö-
kän- nummen Kou-
lun ikkuna, Oravala, 
H-oven vieressä

7.12  Hyökännum-
men Koulun ikku-
na,  Iltapäiväkerho, 
F-oven vieressä

8.12  Joulurieha. 
Koulun Vanhem-
painyhdistyksen 
järjestämä tapah-
tuma Hyökännum-
men      koulun pi-
halla klo 17-19

9.12 Nummelan-
tie 22

15.12Puhallinkvar-
tetin joulusoitto klo 
18.30-19.30 Pelkka-
tuvalla (Eerola-Kor-
tistotie 161)

11.12 Kivaa Juh-
liisi klo 10-20, 
Glögiä tarjolla.   
Linjatie 199 B

12.12  Kauneim-
mat  joululaulut 
Öljymäen kesä-
teatterilla klo 16

13.12 Hyökännum-
men Koulun ikku-
na,  Kettula, leikki-
pihan reunalla

14.12  Pistolantie 
3c
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harrasta kotikyLäLLä

taLoLLa tavataan 

Kaikille avoin “ maanantaiklubi “ alkaa 
kokoontua Ohkolan seuratalolla.  Ensim-
mäinen kokoontuminen on 29.11 ja seu-
raava 13.12 klo 14.00 -16.00  Käsitöitä ( 
oma työ mukaan), keskustelua, ym kah-
vin ja teen kera. Tervetuloa !

  nuorisoseura

Kesällä 2022 Öljymäen kesäteatte-
rilla Metsolat

Tervetuloa  Metsolat - Urjanlin-
na näytelmän roolitus-tilaisuuteen 
Ohkolan Nuorisoseurantalolle  la 
4.12.2021

Haemme eri-ikäisä aikuisia miehiä ja 
naisia rooleihin. Rooleja on useita. 

Teidät jaetaan ryhmiin. Kukin ryhmä 
saa oman saapumisajan ja tekee sekä 
yhteistehtävän että yksilötehtävät. Aloi-
tamme yhteistehtävällä ja sen jälkeen 
yksilötehtävällä. Oman yksilötehtävän 
jälkeen voit lähteä kotiin ellei sinua erik-
seen pyydetä jäämään.

Pukeudu mukaviin liikkumisen mah-
dollistaviin vaatteisiin ja jalkineisiin. Ota 
mukaan evästä

Ryhmätehtävä selviää paikalla.
Yksilötehtävä: opettele max 3 min 

kestävä teksti joko jostain näytelmäs-
tä tai romaanista. Ei omaa tekstiä. Esitä 
teksti haluamallasi tavalla.

Tilaisuus alkaa klo 15 ja kestää ha-
kijamäärästä riippuen noin klo 20 asti. 
Jos tiedät jo nyt, että et pysty tulemaan 
jollain tietyllä kellonlyömällä töiden tai 
muiden pakottavien syiden vuoksi, kerro 
se ilmoittautuessasi. Ilmoittautuminen 
osoitteeseen: tanjalundsten@gmail.com

Ystävällisin terveisin, Katriina Honka-
nen, ohjaaja. Tanja Lundsten, tuottaja

Lasten teatterikerho on saanut 
koronan keskeyttämän toimintansa 
jälleen käyntiin. Keväällä 2020 kes-
keytynyt näytelmä Hölmöläiset hakee 
nyt uutta muotoaan uuden ohjaajan 

johdossa. Lasten teatteria luotsaa Kir-
si Jokela, joka jo edelliskesänä vierai-
li Ohkolassa näyttelemässä Öljymäellä 
ja vetämässä lasten teatterileirin Nuo-
risoseurantalolla. Muutamat treenit on 
jo pidetty, mutta kerhossa on vapaana 
vielä muutama paikka, joita voi tiedus-
tella osoitteesta ohkolanns@outlook.
com. Hölmöläisten ensi-ilta päästään 
kokemaan huhti-toukokuussa 2022 
Nuorisoseurantalolla.

Kouluikäisten askartelukerho 
seurantalolla torstaisin 4.11 – 16.12 klo 
12.30-16.00. Askartelukerhossa, maala-
taan, huovutetaan, askarrellaan kivoja 
juttuja, pelataan pelejä ja syödään pieni 
välipala. Ohjaajina Tanja, Helena ja Eira. 

Hinta 20 € sis. opetuksen, materiaalit 
ja välipalan. Ilmoittautumiset tanjalund-
sten@gmail.com. jouluun asti. Kerho jat-
kaa toimintaa helmikuussa.

Tyttökerhon kevät 2022 Tyt-
tökerho jatkuu taas keväällä, alkaen 
17.1.2022. Kokoonnumme perinteisesti 
maanantaisin Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla klo 17.00-18.00. Keväällä ker-
hokertoja on 12, eli viimeinen kerta on 
11.4.2022. Hiihtolomaviikolla ei ole ker-
hoa. Kerhon ohjelmaan kuuluu askarte-
lua, yhteisleikkejä ja mahdollisuuksien 
mukaan leipomista! Kaikki ala-asteikäi-
set tytöt ovat tervetulleita! Kerhomaksu 
keväältä on 20€. Ilmoittautumiset Lotta 
Härkönen, puh. 045 806 8377

Tenavatunti on liikunnallinen 
leikkikerho 3-6 -vuotiaille ja se jat-
kuu keväällä 2022.

Kokoonnumme maanantaisin 24.1.-
14.2. ja 28.-21.3. klo 17.15-18 Ohkolan 
nuorisoseuratalolla. Viikko 8 on hiihtolo-
ma. Ohjaajina toimivat Anna Tölli ja Iiris 
Malmberg.

Perhekerho jatkuu 13.1.2022  Oh-
kolan seuriksella torstaisin klo 9-11. 
Omat eväät mukaan, yhteiset kahvit kei-
tellään. Ohjelma rakentuu kerholaisten 
toiveiden mukaan ja kerho on hyvinkin 
vapaata oleilua ja jutustelua. Kerhossa 

saa mm. juosta, hyppiä lavalta patjalle 
ja leikkiä! Kerhomaksu 1€/perhe/kerta. 
Lisätietoa saa Essiltä 044-5094485.

P.s. Meillä on wa-ryhmä, jossa tiedo-
tetaan asioista mukana oleville.

Kesällä 2022 järjestetään vael-
lusretki halukkaille lapsille ja aikuisille. 
Tarkoituksena on toteuttaa se kohtuulli-
sin kustannuksin, jotta kaikilla on mah-
dollisuus tulla mukaan. 

Tavoitteena on mukava yhteinen ko-
kemus Suomen kauniissa luonnossa. 
Ensimmäinen suunnittelutapaaminen on 
tammikuussa 23.1.2022 klo 16. Silloin 
sovitaan vaelluksen ajankohta, kohde 
sekä varainkeruu. Onko kohteena ker-
ran jo suunniteltu Pyhä – Luosto? 

Vai piipahdammeko Hossassa? Vai 
jäämmekö lähemmäksi Kurjenrahkaan 
tai Repovedelle? Evo? Entäpäs Tiilikka-
järvi tai Salamajärvi? Vaihtoehtoja on 
paljon…

Tervetuloa mukaan! Lisätietoa: Essi 
Malmberg 044 5094485

oka

Ohkolan Okan toiminta jatkuu talvikau-
della salibandylla ja kelien niin salliessa 
luistellen ja hiihtäen. Jos et ole vielä 
liittynyt Ohkolan Okan Facebookin seu-
raajaksi, tee se nyt. Ilmoitamme Face-
bookin kautta toiminnasta.

Pakkasten lähestyessä alamme myös 
valmistella kentän jäädytystä. Jäädy-
tysrinkiin otetaan mieluusti lisää poruk-
kaa. Mitä enemmän saamme vapaaeh-
toisia mukaan, sitä pienemmällä vaivalla 
pääsemme. Menneinä talvina jäädytys- 
ja puhdistustalkoita on ollut kolmen-nel-
jän viikon välein. Mikäli sinulla olisi kiin-
nostusta olla mukana, laita viestiä Mikko 
Välimaalle (040-5154413).

Vuosikokous la 11.12 klo 18. Ko-
kouspäivänä sauna klo 16 ja ruokailu 
kokouksen jälkeen Kortiston tilalla aktii-
vitoimijoille.

maamiesseuran  
sääntömääräinen  

syyskokous
su 12.12 klo 18 Pelkkatuvalla
Kokouksen lisäksi ajankohtaisia 
asioita maataloudesta
Joulukahvit 
Johtokunta

ohkoLan okan 
sääntömääräinen 

syyskokous
la 11.12. klo 18
Pelkkatuvalla
Tervetuloa, Johtokunta

ohkoLan kyLäyhdistys 
ryn sääntömääräinen 

vuosikokous 
su 30.1.2022 klo 17 
KulttuuriNavetalla
Kylätoimikunta

Pelkkatuvan ja KulttuuriNavetan osoite on Eerola-Kortistotie 161
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seurantaLosta kummitustaLoksi

Kerro kerro kuvastin, ken on maassa kauhein? 

Lapset pitivät seurantaloa tunnelmallisena paikkana. Kuvassa isojen limbokilpailu. 

Aaveita kolistelee ullakolla. Ennustaja on tehnyt kojunsa kanttii-
niin. Pitkä pöytä on kuin katettu kuolleille. Tuonpuoleisesta tul-
lut aviopari taivaltaa pitkää matkaansa edestakaisin. Keittiöstä 
kuuluu hullun tiedemiehen mutinaa ja veitsien kilinää. Kellarin 
portailla vastaan tulee tohtori, joka johdattaa verisen rikospaikan 
ohi. Hautakammiossa ei olekaan ruumiita, vaan elävä kuollut…

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta järjestää perinteisesti 
syksyisin Halloweendiskon koulun liikuntasalissa. Tänä vuonna 
rajoitukset siirsivät diskon ja oheen suunnitellut kammokujan 
rastit Ohkolan nuorisoseurantalolle. Mutta mikäpä olisi sen pa-
rempi ympäristö tehdä kaikkea kammottavaa.

Halloweentyöryhmä suunnitteli erilaisia rasteja, joille mietittiin 
elävää pelottelua. Onneksi vanhempaintoimikuntalaisen lisäksi 
apuun riensivät kyläläiset Seija-Liisa Peltoranta, Iiris Malmberg, 
Arja Alanko, Lilja Omenainen, Roger Schmid, Mikko Etuaro ja Kir-
si Vaaralahti-Salin. Kiitos upeista näyttelijänsuorituksista! Kiitos 
myös rastisaattaja-aikuisille!

Lapsille kammokujan rastit tehtiin ikäryhmien mukaisesti. Es-
kareista kolmosluokkalaisiin pelottelu oli lievempää. Nelosluok-
kalaisista kuudesluokkalaisiin tarinoihin tuotiin lisäelementtejä, 
kuten pientä jahtaamista ja enemmän eläytymistä. Osa lapsista 
väitti jälkikäteen, ettei pelottanut, mutta rasteja seuraamassa 
ollut aikuinen kertoi vähän muuta. Radoilta sai toki poistua kes-
kenkin.

Halusimme avata näyttämölle rakennetun taikametsän ja 
tanssisalin myös kylän perheille tunniksi ennen diskon alkua. Tai-
kametsän valot, eläimet ja kauniit kimallukset lumosivat pieniä 
ja isompiakin kävijöitä. Yllättäen pienet pääsivät tervehtimään 
myös aaveita.

Palaute tapahtumasta oli hyvää ja lapset selvästi pitivät uu-
denlaisesta ohjelmanumerosta. Tuttuja ääniä tunnistettiin, mutta 
olikohan se sittenkään se tuttu henkilö?

Vuoden päästä pyrimme järjestämään perheille ja koko kylälle 
vähän laajemmin halloweenhenkistä toimintaa, kenties yhdessä 
kylän muiden toimijoiden kanssa.

Kati Kottila-Etuaro
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Miltä näyttää kokonainen sirkuskouluviikko 
apuohjaajan näkökulmasta? Sen sain kokea 
lokakuussa, kun tein työelämään tutustumis-
viikkoni Sirkus Siriuksessa. 

Siriuksen toiminta on minulle osittain hy-
vin tuttua, sillä aloitin itse sirkuskoulun kuu-
sivuotiaana Ohkolassa. Nyt ysiluokkalaisena 
käyn kolmella sirkustunnilla viikossa, ja rat-
sastuksen ohella sirkus on paras harrastus, 
minkä tiedän.  

Silti minua vähän jännitti työelämään tu-
tustumisviikkoni alkaessa. Osaisinko työsken-
nellä pienten lasten kanssa? Minkälaisia teh-
täviä saisin tehdä?  

Ensimmäisenä Tet-iltana Hyökännum-
men koululla minua odotti ilokseni tuttu opet-
taja Johanna. Johanna oli ollut minun ensim-
mäinen sirkusopettajani, kun aloitin harras-
tuksen yhdeksän vuotta sitten.  

Pitkään jatkuneesta harrastuksesta huo-
limatta en ollut koskaan aiemmin toiminut 
apuohjaajana yhdelläkään tunnilla. Ensim-
mäiseksi tunniksi osui Asteroidien tunti, jo-
hon myös pikkusiskoni kuuluu. Ennen tun-
tia Johanna kertoi, mitä leikittäisiin alkulei-
kiksi ja mitä temppuja tunnilla harjoiteltaisiin.  

Autoin alkuvalmisteluissa kantamalla sa-
liin patjoja ja mattoja, joista muodostui saa-
rihipan saaret. Selvitin myös, keillä ryhmäs-
tä oli kuvauslupa, sillä tehtäviini kuului valo-
kuvien ottaminen Siriuksen Instagramiin.  

matoetenemisiä  
ja omia muistoja 

Sain pian huomata, että lapset suhtautuivat 
minuun innokkaan uteliaasti. Etenkin pienet 

pojat suorastaan riehaantuivat minusta, ky-
selivät, onko minulla jo oma mopo ja ehdot-
tivat juoksukisoja heidän kanssaan. Minun ei 
todellakaan tarvinnut jännittää heidän kans-
saan toimimista! 

Kaikki kohtaamani opettajat olivat Miraa 
ja Nelmaa lukuun ottamatta toimineet myös 
minun sirkusopettajinani. Autoin usein tun-
neilla tarvittavien välineiden kuljettamisessa, 
mutta tet-viikkoni oli paljon muutakin kuin ta-
varoiden roudaamista.   

Ohjasin tuntilaisia esimerkiksi jongleerauk-
sessa, yksipyöräilyssä ja trampoliinitempuis-
sa. Osallistuin myös alkuleikkeihin, mikä tuntui 
olevan hauskaa paitsi minusta myös lapsista. 
Vähän vanhempien lasten pariakrobatiatun-
neilla pääsin myös mukaan osallistumaan.  

Tet-viikkoni aikana osallistuin suurin piir-
tein kaikille sirkuskouluviikon tunneille. Oli 
mukavaa nähdä kaikki tunnit ja auttaa tun-
tilaisia osaamiseni mukaan. Tunneilla tuli 
mieleen omia muistoja siitä, kuinka vaike-
aa alkuun oli jongleerata kolmella pallolla ja 
kuinka mahtava tunne oli pitkän yrittämisen 
jälkeen saada aikaan ensimmäiset polkaisut 
yksipyöräisellä.  

Viikon varrelta mieleeni jäi esimerkiksi 
erään poikanelikon mainio matoeteneminen, 
jonka he halusivat ehdottomasti esiin Insta-
gramiin. Hienona kokemuksena mieleeni jäi 
myös se, kun sain kiivetä ilma-akrobatiatun-
nin jälkeen kattoon ja irrottaa sinne kiinnite-
tyt välineet. 

Kiitos ikimuistoisesta viikosta ja saamas-
tani ohjauksesta Siriuksen opettajille ja iha-
nasta vastaanotosta myös sirkuskoululaisille! 
Tähän yhteisöön on mahtava kuulua.  

Siriuksella työskentely on hyvä mahdollisuus saada kokemus-
ta erilaisista ihmisistä ja ohjaamisesta. Olen harrastanut 12 vuot-
ta Siriuksella ja olen kolmatta vuotta apuohjaajana. Apuohjaa-
jana olen ollut monenlaisissa ryhmissä ohjaamassa, mistä olen 
oppinut ohjaamaan ja auttamaan erilaisissa asioissa erilaisia ih-
misiä. Olen opettanut monen ikäisiä vauvoista aikuisiin. Apuoh-
jaajana on palkitsevaa, kun huomaa jonkun onnistuvan asiassa, 
jota olen heille opettanut ja nähdessä, miten iloiseksi onnistu-
minen saa ihmiset. Olen nyt ollut myös kaksi viikkoa Siriuksella 
TET:issä, jonka aikana olen ollut kaikissa ryhmissä auttamassa ja 
päivitellyt Siriuksen instagram-tiliä. Olen tehnyt samantyyppisiä 
töitä kuin normaalistikin apuohjauksessa, mutta TET:issä olo on 
avannut Siriuksen kokonaisuutta minulle ja Siriusta yhdistyksenä.

työharjoitteLussa sirkus siriuksessa

Leo Siljander 

sirkuskouLua toisesta näkökuLmasta 

sirkus siriukseLLa työskenteLy

Roikun turvaliivien varassa ka-
tossa ja lasken alhaalla odotta-
valle Nelmalle kangasta

 Meeri Särkelä, 15 v., Ohkola

Oli hienoa päästä kokemaan viikon aikana kaikki sirkus-
ryhmät. Kuvassa norsujen pyramidi
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martan vinkit

uuni 

OTA ritilät pois uunista ja laita ne liko-
amaan asianpesuaineveteen. Hankaa 
ritilät sitten puhtaiksi sienellä, huuhte-
le ja kuivaa. Sekoita 2/3 ruokasoodaa 
ja 1/3 vettä. Voit lisätä joukkoon pari 
tippaa eteeristä öljyä tai sitruunatip-
poja. Sudi ruokasoodaliuos puhtaalla 
pensselillä uunin pinnoille. Älä levitä 
ainetta uunin oveen tai metallipinnoil-
le. Anna aineen vaikuttaa ja poista se 
esim. muovisella lastalla ja rätillä. Las-
talla voi myös rapsutella pois kiinni-
palanutta likaa. Pyyhi nihkeällä rätillä.

Laimenna etikkaa runsaalla vedel-
lä sumutinpulloon.  Suihkuta etikkali-
uosta uunin oveen ja ikkunaan. Pyyhi 
pehmeällä rätillä.

peLLit

Uunipellin pyyhkiminen  käytön jäl-
keen ja leivinpaperin käyttäminen es-

heijastimeLLa Lisää turvaLLisuutta 

Heijastimia ei ole koskaan liikaa. Monien  kauppojen heijastavista ostos-
kasseista saa leikkaamalla edullista nauhaa ja kuvioita. Niitä voi kiinnittää 
tekstiililiimalla, ompelemalla koneella tai käsin takkeihin, pipohin, käsineisiin. 
Kaupoista löytyy myös heijastavia neulelankoja.

Koululaisten reput kannattaa varustaa lisäheijastimilla. Roikkuvat heijas-
timet saattavat jää johonkin kiinni tai kadota matkalla. Kiinnitetty  heijastin 
on parempi ainakin pienemmillä koululaisilla.

Saatavilla on myös pesunkestävää suihkutettavaa heijastinainetta. Sillä 
saa esim. takin selkään ihan oman kuvioinnin, kun tekee ensin paperista 
sapluunan.  

Tällaisena pimeänä ja sateisena aamuna tai iltana on hyvä, kun huomaa 
kulkijan tai tulee huomatuksi liikenteessä. Omassa käänteessä olevat hei-
jastimet näyttävät, missä kulkee pihatie.

Appelsiinisydämet     (perinteinen 
sveitsiläinen joulupipari) 

Ennen joulua sveitsiläiset emännät 
ottavat esille perinteiset perheessä kul-
keneet ja osin tarkasti varjellut pipari-
reseptit. Näillä leivonnaisilla on pääosa 
jouluherkkujen joukossa  -  taikinapeu-
kalon  joulupöydässä saattaa olla jopa 
20 erilaista piparisorttia. Pipareiden lei-
pominen kuuluu aivan olennaisesti jou-
lun valmisteluihin, vaikka valmistaisikin 
vain muutamaa laatua.

 
Taikina 
( tästä tulee noin 60 ohutta piparia)
125 g huoneenlämpöistä 
         voita tai margariinia
80 g sokeria
ripaus suolaa
2 kananmunan keltuaista
1 luomuappelsiinin raastettu kuori ja 
mehu ( 1 rkl mehua kuorrutetta varten)
250 g vehnäjauhoja
veitsenkärjellinen leivinjauhetta

 
Kuorrute  

100g tomusokeria
1 rkl appelsiinimehua

 Sekoita voi tai margariini pehmeäk-
si kulhossa. Lisää sokeri, suola ja kel-
tuaiset sekä sekoita niin,että keltuaiset 
sekoittuvat kunnolla muihin aineisiin. 
Lisää appelsiininkuoriraaste ja mehu 
kevyesti sekoittaen. 

Lisää jauhot, joihin on lisätty leivin-
jauhe, ja sekoita taikinaksi. Muotoile 
taikina palloksi, kääri kelmuun ja laita 
2 tunniksi jääkaappiin. 

Kauli taikina leivinpaperien välissä 4 
mm paksuiseksi, ota siitä muotilla sy-
dämiä, laita leivinpaperilla päällystetylle 
pellille ja paista 10 min. 200 asteessa 
uunin keskitasolla. 

Kuorrutetta varten sekoita mehu to-
musokeriin ja levitä seos sudilla lämpi-
mille pipareille.

uuni ja uunipeLLit puhtaiksijouLupipari 
 resepti

tävät peltien pinttymistä. Jos tah-
rat ovat kuitenkin palaneet kiinni, 
peltiä voi koittaa puhdistaa ensin 
kevyesti  sienellä tai harjalla. Pata-
pataa, saippuavillaa, hankaussien-
tä tai karhunkieltä käytettäessä on 
vaarana pellin naarmuuntuminen. 
Jos hankaus ei tehoa, pellin pääl-
le voi laittaa etikalla kostutetun ta-
louspaperin ja antaa sen vaikuttaa 
yön yli. Pehminneen lian voi pois-
taa sitten kevyesti hankaamalla.

Kelmukikassa kaupasta saata-
vaa uuninpuhdistusainetta suih-
kutetaan tasaisesti pellille, joka 
sitten kääritään kelmuun yöksi. 
Aamulla pellin voi tiskata käsin 
ja poistaa loput tahrat. Jos pel-
lin pinnoite on pilalla tai siinä nä-
kyy ruostetta, pelti ei enää kelpaa 
paistamiseen.  Peltiä voi käyttää 
askartelualustana, hiekkalaatikko- 
leikeissä tai foliolla vuorattuna tar-
joiluastiana.
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Syksy tekee loppuaan ja talvi alkaa muistuttelemaan tu-
lostaan aamupakkasten myötä. Heijastimet on toivottavasti 
kaivettu kätköistä ja mukavasti niitä vilkahteleekin liiken-
teessä. Hiljaiselon jälkeen on yhteiskunta hiukan jo auennut 
ja sen on ilahduttavasti huomannut kyliemme tapahtuma-
tarjonnassakin. Väkeäkin on riittänyt sopivasti kaikille jär-
jestäjille. Pyöräilytapahtuma loppukesästä ja Halloweenpol-
ku olivat varsin suosittuja. Kaikesta kauheudesta huolimatta 
Halloweenpolulla oli mukava tunnelma.  Kummassakin ta-
pahtumassa on ollut mukava huomata, kuinka väki on niis-
sä viettänyt aikaa tuttuja tavaten. Hetken pysähdys arjessa 
mukavia turisten antaa voimia taas selvitä pimeyden yli. 

Sisätiloihin koululle emme valitettavasti rajoitusten vuoksi 
ole vielä päässeet järjestämään tapahtumia, mutta kyllähän 
sitä ulkoilmassakin kelpaa olla. Luvassa on loppuvuodesta 
joulua kohti mentäessä monenlaista nähtävää. Elävä Ad-
venttikalenteri joulukuussa nivoo kyliemme yhteistyön mu-
kavasti jälleen yhteen. Käydäänhän kurkkimassa iltalenkeillä 
mitä kaikkea kyliemme väki on saanut aikaan. Muutakin mu-
kavaa joulua odotellessa on luvassa mm. Jouluriehaa jou-
lukuun alkupuolella. Seurailkaapa vanhempainyhdistyksen 
Facebook päivityksiä ja tämän lehden sivuja niin pysytte 
ajan tasalla.

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys on mones-
sa mukana joulun odotusta nostattamassa. Yhdistystoimin-
nan jäsenyys on mahdollista koulun oppilaiden vanhemmil-
le, mutta ns. vararinkiin otamme mielellään lisää muitakin 
innokkaita. Tapahtumiin tarvitaan aina apukäsiä ja kivahan 
niitä on yhdessä toteuttaa kaikkien asukkaiden iloksi.

Mukavaa Joulun odotusta toivottaa,
Hyökännummen koulun vanhempainyhdistyksen väki

hyökännummeLLa tapahtuu

Margareta ja Toivo Vilja viettivät 75-vuotishääpäivää kodis-
saan Sarvikalliossa 28.9.2021. Tuosta päivästä käytetään 
nimitystä briljantti hääpäivä, joka on hiottu timantti.

Lämpimät 
onnitteLut

Talventuloa odotellessa on koulun ympäristön liikunta 
paikkoja kohenneltu talkoilla. Kaukaloa ja kenttäalueita on 
ehostettu jääukkojen voimin. Pulkkamäki ja latupohjat on 
saatu jälleen kitkettyä ja tasoitettua odottelemaan lumi-
hun tua päälle. Toivottavasti talvesta tulee yhtä luminen 
kuin vii me vuonna. Mikäpä oli hiihdellä Okan vetämiä la-
tuja pitkin ja kun vielä Arolan suunnaltakin saatiin latuyh-
teys kuntoon niin johan oli reittejä valittavaksi. 
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”huikeeta mieLikuvitusta 
ja paLLo pyörimään!”

Ohkolalaisen Sakari Suurosen esikoiselokuva ”Koho - Utopia 
Forssasta” sai kutsuvierasensi-iltansa 4.11.2021

4.11.2021 sai kutsuvierasensi-iltansa Sakari Suurosen doku-
menttielokuva ”Koho - Utopia Forssasta” elokuvasäätiön tiloissa 
teatteri Kino K-13 Katajanokalla. Ohkolalaisia oli kutsuttuna mu-
kana, onhan osia elokuvasta kuvattu täällä Sakarin kotikylässä 
ja muutoinkin elokuvan tekemistä on seurattu täällä tiiviisti. 

-Koho - Utopia Forssasta on lämminhenkinen dokumentti-
elokuva suomalaisesta maailmanvalloituksesta: Koho- jääkiek-
komailasta ja sen omalaatuisesta toimitusjohtajasta Kari Aros-
ta, jonka visioiden piti muuttaa maailmaa. Tarina satumaisesta 
menestyksestä, rahan turmelevasta voimasta ja Kari Aron us-
kosta ihmisten hyvyyteen.

 -Kari Aro (1935-2003) oli forssalainen tehtailija ja jääkiek-
koilija (HJK, TPS, Suomen jääkiekkomaajoukkue), jolle hyvä 
fiilis ja yhteisöllisyys oli tärkeää. Hän näki tehtaan työntekijät 
joukkueena, jossa kaikilla oli oma tasavertainen roolinsa. Arolla 
oli kyky innostaa ihmiset ympärillään ja saada heidät unelmoi-
maan. Kohon mainoslause olikin “Koho makes feeling.” Hyvillä 
mailoilla ja vahvalla yhteishengellä Koho nousi maailman joh-
tavaksi jääkiekkomailanvalmistajaksi 1970-luvulla. Jääkiekon 
lisäksi Aro seurasi myös yhteiskunnallisia virtauksia ja oli hyvin 
kiinnostunut tulevaisuuden tutkimuksesta. Aro halusi kotiku-
punkinsa Forssan hyötyvän Kohon menestyksestä ja Aro sai 
rakennetettua Suomen 6. Jäähallin Forssaan vuonna 1971. Pi-
an FoPS pelasikin jo SM-liigassa. Kaupunki oli hurmiossa. Aron 
visiot kasvoivat: Uusia tehtaita, urheiluvälineitä, vaatemallisto-

ja. Kuten Nike tai Adidas. Uusia Ideoita tuli niin paljon etteivät 
hitaammat pysyneet perässä. Pian forssalaiset saivatkin huo-
mata, mitä Aro todella halusi luoda Kohon menestyksen avulla.

-Koho - Utopia Forssasta on ohjaaja-käsikirjoittaja Sakari 
Suurosen esikoisohjaus. Suuronen on ohjannut useita aiem-
min palkittuja lyhytelokuvia, kuten Tunneli, Urasuunnitelmia 
ja Vasile. Koho -Utopia Forssasta dokumentissa haastatellaan 
mm. Alpo Suhosta, Juhani Tammista, laulaja Erkki Liikasta se-
kä useita Kohon työntekijöitä. Dokumenttielokuvan ovat tuot-
taneet Mika Ritalahti ja Niko Ritalahti Silva Mysterium Oy:sta.

 eLokuvan ohjaaja sakari suuronen 
kertoo itsestään kyLäLehdeLLe näin:

Asun nykyään Helsingissä mutta olen Ohkolasta kotoisin. Olen 
ollut kiinnostunut elokuvista lapsuudesta lähtien ja elokuva-ala 
oli minulle aika luonteva valinta, vaikka se lapsena vaikuttikin 
niin kaukaiselta. Teen erilaisia ohjaustöitä, kuten dokumentte-
ja ja mainoksia sekä toimin myös leikkaajana. Olen opiskellut 
medianomiksi Tampereella taiteen- ja viestinnän oppilaitokses-
sa sekä Englannissa National Film and Television Schoolissa, 
suorittaen taiteen maisterin tutkinnon. Törmäsin sattumalta 
Helsingin Sanomissa pieneen mainintaan Kari Arosta keväällä 
2015. Jutussa mainittiin Aron olleen Kohon kehittäjä sekä hä-
nen kiinnostuksensa ufoja kohtaan. Yhdistelmä oli niin yllät-
tävä että päätin alkaa tutustua aiheeseen syvemmin ja ottaa 
yhteyksiä Aron sukulaisiin.

 Elokuvamme studiokohtauksia on kuvattu Ohkolan nuoriso-
seuran talolla ja  nuorisoseuran aktiivi Aatu Johansson näyt-
telee elokuvamme fiktiivisissä jaksoissa. Suuri kiitos kaikesta 
avusta nuorisoseuran porukoille. Koho - Utopia Forssasta on 
esikoiselokuvani siinä mielessä, että se on ensimmäinen viral-
lisia rahoituskanavia pitkin tehty elokuvani. Koulussa tehtyjä 
lyhyempiä elokuvia on ollut eri festivaaleilla ja Ylellä aiemmin-
kin. Elokuvien rahoittaminen on usein hidasta ja vaatii paljon 
sinnikyyttä. Meidän tapauksessa päärahoittajina oli Yleisradio, 
Elokuvasäätiö ja AVEK. Tämän projektin tekeminen -Ideasta 
valmiiksi elokuvaksi- kesti 6 vuotta. Elokuvalla ei ole vielä tark-
kaa esityspäivää Ylellä, mutta vuoden 2022 kuluessa.

Tekstin kokosi Eija Hynninen



Tätä sähköpostia seurasi voitontanssi olohuoneessa ja muutama ilon 
kyynel. Kova työ palkittiin. 

Global Undergraduate Awards on akateeminen kilpailu, joka palkitsee 
muuten lähes näkymättömiin jäävää tutkimusta eli yliopisto-opintojen 
kandivaiheen antia. Minä osallistuin kilpailuun saksankielisestä kandi-
daatintutkielmasta tekemälläni ja englanniksi kääntämälläni tutkimus-
raportilla. Halusin nähdä, mihin se riittää oman yliopiston ulkopuolella. 
Se riitti Euroopan aluevoittoon ja neljän parhaan joukkoon koko maail-
man sarjassa. Globaali titteli meni Irlantiin. Onneksi olkoon, Oisín Nolan 
Dublinista. 

Työssäni sukelsin kiehtovaan maailmaan ja tutkin, mitä kieliä oppilaat 
kokevat (lukevat ja kuulevat) ympäristössään, mistä kielistä he pitävät 
tai eivät pidä ynnä miten ympäristön kielimaailma peilautuu mielipiteisiin. 
Mielipiteet kielistä ovat peilejä mm. yhteiskunnasta, oppimiskokemuksis-
ta, elämyksistä ja monesta muusta.  Koettujen kielten runsaus pienellä 
paikkakunnalla yllätti, samoin se, että monikielisessä ympäristössä on 
mahdollista elää yksikielistä elämää. 

Minun pääaineeni yliopistossa on kahdeksannella luokalla aloittamani 
saksan kieli. Se ei kuitenkaan rajoita minua vain kielioppiin, vaan maa-
ilma on uteliaalle mielelle avoin. Samaa ajatteli silloinen Tuija Alanko 
Ohkolan koulun kolmannella luokalla, kun etsittiin kirjekavereita ympäri 
maailman. Kielitaito on sekä portti että avain: se auttaa ymmärtämään 
muita ja avaa joskus yllättäviäkin ovia. Sääli, ettei oma poikani Ohkolan 
koulussa saa samoja mahdollisuuksia kuin minä lähes 30 vuotta sitten. 
Silti toivon, että hänkin säilyttää uteliaan mielen ja uskoo, että kannattaa 
yrittää, sillä voi vaikka onnistua. 
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”CongratuLations! you are  
a regionaL winner europe 2021!“

Tuija Schmid

Kun puhutaan siitä, mitä kieliä Ohkolassa koulunsa aloittava 
lapsi voi oppivelvollisuutensa aikana opiskella. Nykyisin Ohko-
lan ja Hyökännummen koulupolku on toteutettu pysyvällä ja 
suurin osin toimivalla kuntayhteistyöllä Tuusulan kanssa. Op-
pilaat, jotka käyvät alakoulun Ohkolassa ja Hyökännummella, 
siirtyvät yläkouluun Kellokoskelle. 

Mäntsälän ja Tuusulan kuntien opetussuunnitelmat mene-
vät kielten kohdalla ristiin. Mäntsälän kunta tarjoaa valinnai-
set vieraat kielet (saksa, ranska, espanja, venäjä) yläkoulussa, 
Kellokoskella puolestaan kaikki valinnaista kieltä haluavat aloit-
tavat sen jo alakoulussa (A2-kieli). Yläkoulussa ei ole vuosiin 
syntynyt alkavia kielten ryhmiä pelkästään Ohkolan ja Hyökän-
nummen lasten voimin. Näin syntyy tilanne, jossa oppilailla on 
mahdollisuus opiskella muita kuin pakollisia kieliä (englanti ja 
ruotsi) vasta toisella asteella eli ammattiopinnoissa tai lukios-
sa. Tilanne tulee monelle yläkouluun menijän vanhemmalle 
yllätyksenä. 

Vuonna 2019 Mäntsälän kunta kehotti anomaan vaihtoa 
yläkouluun kirkonkylälle, jos oppilas halusi valinnaisen kielen. 
Yläkoulun aloitus on suuri muutos nuoren elämässä, ja koulun 

Tuija Schmid osallistui akateemiseen Global Un-
dergraduate Awards kilpailuun, jossa palkitaan 
yliopisto-opintojen kandivaiheen tukimustötä. 
Tuijan kielitutkimukseen perustuva työ palkittiin 
Euroopan parhaana.

30 vuotta sitten oLi paremmin

vaihto valinnaisen kielen takia on kohtuuton vaatimus. Kel-
lokoski tuli tilanteessa vastaan ja tapahtui näin: vanhemmat 
kustansivat lapsilleen yksityisopetuksen, ja oppilaat saivat pää-
sykokeen kautta liittyä jatkavaan vieraan kielen ryhmään ylä-
kouluun siirtyessään. 

Muun kuin englannin kielen taito on voimavara ja valtti työ-
markkinoilla: paljonko siitä menee hukkaan siksi, ettei opetus-
ta järjestetä? Onko eteläisen Mäntsälän lasten kielitaito van-
hempien kukkarosta kiinni?

Syyskuussa Mäntsälän kunnanvaltuuston kokouksessa teh-
tiin valtuustoaloite A2-kielten (alakoulun 4. luokalla alkavien 
valinnaisten kielten) opetuksen aloittamisesta. Aloite on kirjoi-
tushetkellä sivistyslautakunnan valmistelussa. Toivotaan, et-
tä lautakunta päättää antaa meidänkin lapsillemme avaimet 
maailmaan. 

Miksi 30 vuotta sitten oli paremmin? Silloin valinnaisen kie-
len mahdollisuus tuli vastaan yläkoulussa – ilman koulun vaih-
toa tai pulskaa kukkaroa.

Vanhempaintoimikunnan perusteellinen kannanotto on lu-
ettavissa osoitteessa https://www.facebook.com/ohkolanvtk/ 

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

Luotamme laatuun

 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

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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24.12 Seurakunnan 
kerhotalo, Tasalantie 2

16.12  Vikinkuja 3 17.12  Festa Zan-
noni, Ohkolantie 8

18.12  
Riistapolku 15

19.12  
Veikonpolku 3

20.12 Poutalan-
tie 25A, pyörätie  
Virkistyspäivä seura-
talolla klo 12-15

21.12 
Hyökännummen 
Päiväkoti, 
Nummenlantie 9

22.12 
Rajaojanpolku 10

23.12 Hyökännummen 
koulun vanhempainyh-
distyksen someluuk-
ku, facebook @Hyokan-
nummenkoulunvy

27.11 Arola-Jokelanseudun myyjäiset 28.11 Ohkolan myyjäiset ja puurojuhla
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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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

PARTURI-KAMPAAMO
Asemakatu 4,

Järvenpää

Puh. (09) 279 3550

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

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!

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

OK-IKKUNA 

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

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



Mikropopcornin kärystä sai alkunsa aja-
tus ensimmäisestä laitehankinnasta ja 
upea popcorn kone saapuikin alkuvuon-
na 2018. Arolan koulun discovastaavan 
hommat sujuivat tämän jälkeen vieläkin 
kivemmin ja seuraavaksi saapuikin jo her-
kullinen hattarakärry.

Kärryjen vuokraustoiminta alkoi ensin 
hoitovapaan ajan sivutoimisena, mutta 
pikkuhiljaa liiketoiminta kasvoi ja uskal-
tauduin lopulta jättämään vähittäiskau-
pan myymäläpäällikön tehtävät.

Yrittäjän ammattitutkinnon olin äitiys-
lomalla suorittanut. Nyt on erikoisia vuo-
sia takana, mutta kasvua on joka vuosi 
tullut ja valikoima on pääosin asiakkai-
den hyvistä ideoista kasvanut. Yritys on 
osa perhettämme ja he ovat usein myös 
apuna. Välillä reissaamme koko poppoo 
Naantalissa, Tampereella tai Kiimingissä 
saakka. Juhlat täällä kylillä on kyllä niitä 
lemppareita ja niitä toivotaan.

nCC toivottaa oikein hyvää jouLua ja onneLLista 

uutta vuotta kaikiLLe ohkoLan asukkaiLLe!

 kivaa juhLiisi
Katja Heikkinen

Asiakkaina on n. 60% yrityksiä, seuroja 
ja yhdistyksiä ja loput yksityisiä, pääasi-
assa ruuhkavuosia eläviä perheitä joista 
äiti hoitaa tilauksen ja juhlien aattona isä 
ajelee pihaan ”mun piti hakea täältä jo-
tain juhla juttuja”. Palaute on ollut hyvää 
ja muu muassa eräs kolmen lapsen perhe 
on vuokrannut Kivaa Juhliisi valikoimas-
ta jo yli kymmenen kertaa. Tavoitteena 
on, että vuokraus sujuisi mahdollisimman 
joustavasti ja helposti. Apua saa myös 
teltanpystytyksiin, kalustuksiin, tarjoilui-

hin ja purkamisiin. Tiskit, huollot ja va-
rastoinnit sisältyvät vuokraushintaan.

Juhlien järjestelyissä riittää puuhaa. 
Stressiäkin joskus tulee, mutta kyllä sun-
nuntaisin on aina kiva nähdä onnellisia, 
juhlineita ihmisiä. Juhlista saadaan ihania 
yhteisiä muistoja! Juhlia kannattaa välil-
lä ehdottomasti myös niitä välivuosia tai 
vaikkapa kissan ristiäisiä.

Ihanaa juhlien odotusta ja juhlavaa 
vuotta 2022!

Juhlavin terveisin, Katja

Joulunajan  

aukioloaikamme löytyvät 

www.ncc.fi/kivi


