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☞ Onnistunut talvirieha

☞ Kirjastoauto esittäytyy

☞ Lastennäytelmä Hölmöläiset nähdään toukokuussa

Talviriehaan Ohkolan Koululle osallistui reilut 300 henkilöä 
su 13.2.2022. Kuvassa VPK alkusammutusharjoitus. 
Taustalla Metsästysseuran soppatykki, josta Martat tarjoili 
maukasta hernerokkaa 130 litran verran.
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Kylälehtitoimikunta:

Anne Välimaa Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta

Ilkka Allonen, Ohkolan Maamiesseura 

Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK

Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura

Mikko Välimaa Ohkolan OKA

Arja Marttila Hyökännummen vanhempaintoimikunta

Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura

Kati Teirioja Sirkus Sirius
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 20.5.2022.  aineistopäivä 6.5.2022.

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

yhteisöLLisyyttä
Viime keväänä teimme kyselyn koulukiusaamisen vastaiseen ennakoivaan toimintaan liittyen ja yhtenä suurimpana toiveena 
vanhemmilta tuli yhteisöllinen toiminta ja yhteiset kivat jutut vapaa-ajalla. Kaikenlaista on syksyn ja talven mittaa järjestetty. 
Tällaiset silmin nähden iloa tuovat tapahtuvat ovat omiaan luomaan hyvää fiilistä ja iloa arjen keskelle. 

Talvikaudella asuinalueemme yhtenä toiminnan kulmakivenä ja tapaamispaikkana toimii koulun luistelujäät. Tämä talvi on ollut  
aivan mahtava ulkoliikkujan vinkkelistä katsottuna ja kevättalven aurinkoiset päivät vasta odotuttavat itseään. Näiden kaiken 
toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin lukuisia tunteja talkootyötä ja osallistumista yhteisen hyvän eteen. Pitkäjänteinen työ eri yh-
distysten ja henkilöiden ansiosta on tuottanut tulosta sekä viihtyisyyden että turvallisuuden saralla.

Asuinalueemme on asuntokaupan nopeuden perusteellakin varsin haluttua seutua. Meillä on hyvät koulut henkilökuntineen ja 
monta muuta pienempää hienoa juttua, joista saamme olla ylpeitä. Nämä kaikki muodostavat sellaisen paketin, josta kannattaa 
jatkossakin pitää kiinni. Mahdollisuuksia olisi enempäänkin, mm. yhteistyö lähikylien kanssa on ollut keskusteluissa. Muutamia 
vuosia on herätelty henkiin etelämäntsäläläistä yhteistyötä ja eri kirjoituksissa markkinoitu aluetta monimuotoisena asuinaluee-
na. Kylien välistä yhteistyötä symbolisoi konkreettisella tasolla yhdyshiihtolatu alueidemme välillä ja tietenkin esimerkiksi tämä 
lukemasi lehti.

Tahtoa olisi enempäänkin yhteiseen tekemiseen, mutta tärkein osa puuttuu eli tekijät. Toiminta yhdistyksissä, seuroissa ja ker-
hoissa tukeutuu useasti vanhempien ja muiden aikuisten talkootyöhön. Jokainen ymmärtää, että jokainen yhteisissä touhuis-
sa vietetty tunti on pois perheajasta. Kuitenkin on niin, että mitä enemmän on tekijöitä, sitä vähemmän se rasittaa yksittäistä 
osallistujaa. Moni varmaan pelkää, kuten itsekin aikoinaan, että joutuu yhdistyksessä johonkin vastuutehtävään suorastaan 
pakosta. Ei, ei varmasti joudu.

Tekemisen pitää olla iloista ja rentoa puuhastelua, jolloin se antaa parhaan lopputuloksen sekä järjestäjälle että tapahtumaan 
osallistujalle. Ja kivahan hommia on tehdä mukavalla porukalla. Mutta jotta saamme jatkossakin nauttia näistä jutuista on en-
siarvoisen tärkeää, että eri yhteisömme saavat uusia jäseniä. Tulkaa ihmeessä mukaan, älkää pelätkö lähteä porukkaan. Sovi-
tetaan hommat jokaisen osaamisen, tahdon ja ajankäytön rajojen mukaan. Ennen kuin huomaattekaan, on kipinä roihahtanut 
ja olette täysillä mukana uusine ideoidenne kanssa luomassa entistä viihtyisämpää kasvualustaa nuorillemme.

Erityiskiitokset jääukoilta ja kentän käyttäjiltä talven lumitöiden avuksi hankitun lumilingon rahoittamisesta tukijoillemme: Osuus-
pankki Mäntsälä, JK Sähköratkaisut Oy ja Lecator Oy. Linko tuli tarpeeseen ja ollut kovalla käytöllä. 

Aurinkoisia talvipäiviä toivottaen, 
Mika Lähteenmäki
Hyökännummen koulun vanhempainyhdistyksen pj.



3

Otsikon sitaatti oli tänä vuonna 112-päivän (11.2) teema. Tur-
vallisuuskampanja kiinnittää suomalaisten huomion tapatur-
mien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-
ajalla.  

Ohkolan VPK järjestää
Kaikille avoin jauhesammuttimien 
tarkastustilaisuus
Ohkolan VPK:n tallilla 
lauantaina 12.3.2022 klo. 10-12.
Tarkastaja Kari Tarnanen Hyvinkäältä.
Maksu paikanpäällä käteisellä tai kortilla 6e/sammutin.
Mahdollisuus ostaa myös uusia sammuttimia.

Tervetuloa. 

Huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen mää-
räämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollet-
tu ja tarkastettu asianmukaisesti. Käsisammutin tulee tarkas-
tetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään 

“turvaLLisuuden tunne tehdään yhdessä”
niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille 
kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle. Muus-
sa tapauksessa käsisammutin tarkastetaan vähintään 
kahden vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus tehdään 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sammuttimen täyttö- tai 
valmistusajankohdasta.  Omatoimisesti esimerkiksi omakotita-
loon hankitut sammuttimet on myös syytä tarkastuttaa toimin-
takunnon varmistamiseksi. 

Sammutin on vähänkin käytettynä huollettava. Kä-
sisammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloin-
kin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään 
valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein. 
Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, 
joilla todetaan sammuttimen toimintakunto, ja huollolla toi-
menpiteitä, joilla sammutin saatetaan toimintakuntoon. Kä-
sisammutinliikkeet huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimia. 
Tarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä kä-
sisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike.

Lisäksi on tärkeä muistaa, että tulisija ja hormit on nuo-
hottava vuoden välein. Testaa palovaroittimien toi-
mintakunto. Lataa 112 sovellus puhelimeesi. 

Kiertokapula kilpailutti Mäntsälän kunnan asukkaiden seka-ja 
biojätteen sekä pienmetallin ja lasipakkausten jäteastioiden 
tyhjennyksen ja kuljetuksen. 1.2.2022 alkaen kuljetukset hoi-
taa Jätehuolto Laine Oy.  Paperin sekä muovi- ja kartonkipakka-
usten astiatyhjennykset säilyvät ennallaan. Muutoksen myötä 
seka- ja biojätteen, pienmetallin sekä lasipakkausastioiden tyh-
jennyspäivät muuttuvat melkein kaikilla Mäntsälän asukkailla 
kuljetusreittienkin muuttuessa. Tyhjennysvälit säilyvät ennal-
laan. Ennen helmikuuta varoiteltiin, että ensimmäisen tyhjen-
nyksen väli voi pidentyä huomattavasti, mutta tyhjennykset ta-
pahtuivatkin yllättävän nopeasti, osalla talouksista tyhjennettiin 
edellisellä viikolla tyhjennettyjä jäteastioita. Kiertokapulan Asia-
kasnetistä voi tarkistaa uuden kuljetusurakan mukaisen tyhjen-
nyspäivän (osoitteessa asiakasnetti.kiertokapula.fi), sieltä voi 
myös tilata ylimääräisen tyhjennyksen tarvittaessa.

jätemaksun perusmaksu

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan jätemaksuun perusmaksu. 
Perusmaksun käyttöönotto perustuu Jätelautakunta Kolmen-
kierron päätökseen jätehuollon palvelutason nostamisesta. 
Uusi palvelutasomääritys antaa tavoitteet ja suunnan Kierto-
kapulan toimintojen kehittämiselle. Palvelutason nostoon liit-
tyy mm. jäteasemaverkoston laajentaminen, ja se rahoitetaan 
perusmaksulla saatavilla tuloilla. Lisäksi jätteidenkäsittelyase-
malle saa viedä tiettyjä jätelajeja ilmaiseksi. Jätetaksan myötä 
hintaan kuuluu vuosittainen jäteastian pesu. Biojäteastiat pes-
tään vuoden aikana kahdesti ja kuiva- tai sekajäteastiat kerran 
keväällä tai syksyllä.

LajitteLu kannattaa

Mikäli biojäte laitetaan sekajätteen joukkoon, on pisin mah-
dollinen tyhjennysväli neljä viikkoa. Täyttämällä Kiertokapulan 
sivuilla lomakkeen, jolla ilmoittaa kompostoivansa ruokajätteet 

ajankohtaista jätteiden kuLjetuksesta
kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti, voi sekajäte-
astian tyhjennysvälin pidentää jopa 8 viikkoon (ns kuivajäte). 
Ohkolassa kiertokapulalle ilmoitettuja kompostoivia kiinteistöjä 
on 85 kappaletta ja Hyökännummessa 83 kappaletta. Nämä 
luvut tarkoittavat, että noin joka kuudes kiinteistö on ilmoit-
tanut kompostoinnista Kiertokapulalle saadakseen pidemmän 
kuin neljän viikon tyhjennysvälin. Kaikki vain joukolla kom-
postoimaan, se on mukavaa puuhaa, ja siitä saa puutarhaan 
ravinteikasta ja hyvää multaa.

Kiertokapula järjestää kompostointikoulutuksen kes-
kiviikkona 16.3. klo 18-19.30 Teamsissa. Koulutus sopii 
ihan kaikille: kompostointia harkitseville, aloittaneille 
ja jo pidempään sitä harrastaneille. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumislinkki löytyy Kiertokapulan nettisivuilta: Neu-
vonta ja ympäristökasvatus -> Tapahtumakalenteri.

Tulevaisuudessa kompostointi (tai vaihtoehtoisesti biojät-
teen erilliskeräys) saattaa tulla pakolliseksi ihan kaikille kiinteis-
töille. Kiertokapulan toimialueen jätelautakunta Kolmenkierto 
päivittää parhaillaan meidänkin alueemme jätehuoltomääräyk-
siä, jossa tämä on yhtenä kohtana mainittu. Hyökännummi ja 
Ohkola kuuluvat jätehuoltomääräysten luonnoksen mukaisesti 
alueeseen b, jolla biojätteen kompostoiminen tai erilliskerää-
minen kaikilta kiinteistöltä tulisi pakolliseksi 19.7.2024 alkaen. 
Luonnos ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittä-
miseksi löytyy Mäntsälän kunnan sekä jätelautakunta 
Kolmenkierron verkkosivuilta ja siihen voi antaa kom-
mentteja mm. otakantaa.fi -palvelussa 9.3.2022 men-
nessä.

Lisäksi Rinki-ekopisteet palvelevat kotitalouksia. Kun viet 
pakkauksesi Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna, materiaali 
saadaan kiertoon tehokkaasti ja järkevästi. Esim Kellokosken 
ja Mäntsälän pisteissä on säiliöt kartonki-, muovi-, lasi- ja me-
tallipakkauksille.

Tekstin kokosi Elina Neuvonen
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taLvirieha kokosi ky
Teksti: Kati Kottila-Etuaro, Kuvat Mikko Etuaro

Hiihto-ja luistelu- 
kilapiluihin osallistui  

molempiin n 30. kisaajaa.  
Uusina lajeina päästiin  

kokemaan pulkka-ajelua  
koiravetoisesti sekä  
villasukkazumbaa

Ohkolalainen Petra Pulkka-
nen toi tapahtumaan reki-
koiria. Koiran kaverina pel-
lolla juoksee Vili Mäenvirta 
ja kyydistä nauttivat Elina 
Koivunen ja Eevi Etuaro.

Anne Jääsekäisen (Treeniilo.fi) ohjaamana 
villasukkazumba on hauskaa
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Kylän yhteinen voimanponnistus Talvi-
rieha 2022 keräsi iloisen yli 300 kyläläi-
sen joukon Ohkolan koululle sunnuntai-
na 13.2. Tapahtuman järjestivät Ohkolan 
koulun vanhempaintoimikunta ja Ohko-
lan OKA yhdessä Ohkolan Marttojen, Oh-
kolan Metsästysseuran, Ohkolan VPK:n, 
Ohkolan Kyläyhdistyksen ja Ohkolan 
Nuorisoseuran kanssa. Lisäksi paikalla oli 
pari luokkatoimikuntaa myyntipöytineen. 

Päivä alkoi kisailuilla. Sukset suihkivat 
pitkin peltoa, kun lapset ja vähän isom-
matkin hiihtäjät kokeilivat voimiaan. Hiih-
tojen jälkeen luistinten terät iskeytyivät 
jäähän ja tiukat luistelukilpailut vedettiin 
kannustusten saattelemana kaukalolla. 
Molemmissa lajeissa kilpaili liki 30 osal-
listujaa. Vaikka kisoihin osallistuttiin aika 
tosissaan, oli kaikilla iloinen mieli ja reilu 
kilpailuhenki.

Tapahtuman vetonaulana oli Ohko-
lan OKA:n tarjoama hernekeitto. Ohko-

kokosi kyLän uLkoiLemaan
lan Marttojen ja Metsästysseuran väkeä 
saapui soppatykin kanssa keittopuuhiin 
jo kukonlaulun aikaan ja miten makoisaa 
keitto olikaan! 

Puolilta päivin kylän ihanat Alaskan 
malamuutit saapuivat ajeluttamaan lap-
sia vetopulkalla, ja jonohan sinne pellol-
le syntyi heti. Ohkolan VPK toi paikalle 
paloauton, johon pääsi tutustumaan niin 
sisältä kuin ulkoa. VPK:n väki ohjasi al-
kusammutusharjoittelua yli 70 hengelle.

Ohkolan Nuorisoseura tarjosi tilojaan 
taustapuuhiin ja vanhempaintoimikunta 
kävikin valmistamassa laskiaispullia isos-
sa keittiössä. Tuttuun tapaan VTK piti ta-
pahtumassa buffettia omana varainhan-
kintanaan, jotta se voi jatkossakin toimia 
koulun ja koululaisten hyväksi. VTK tar-
josi ilmaisen villasukkazumban kokeilu-
hetken.

Koko päivän ajan jännättiin kyläpuoli-
kilpailun tulosta. Kävijät kirjasivat nimen-

sä listaan kertoen samalla asuvatko Oh-
kolantien länsi- vai itäpuolella. Perinteik-
kään kilpailun voitto meni länsipuolelle, 
josta paikalle saapui ainakin 171 asu-
kasta. Itäpuoli ei hävinnyt suurella erolla 
130 kävijällään. Ihan kaikkien nimiä ei 
listaan ehditty saada.

Päivän aikana nähtiin paljon punaisia 
poskia. Lapset laskivat mäkeä, kiipeilivät 
jättimäisissä lumikasoissa ja välillä her-
kuttelivat mahaan niin suolaista kuin ma-
keaakin. Osa väestä viihtyi paikalla koko 
tapahtuman ajan. Ihmiset olivat selvästi 
kaivanneet yhteisöllistä toimintaa ja iloi-
nen puheensorina kaikui pitkin tapahtu-
ma-aluetta. Kyläkoulu tarjosi mahtavat 
puitteet tapahtumalle, sillä kaikki toi-
minnat olivat lähekkäin ja pihalla oli tilaa 
temmeltää. 

Kiitos kaikille kävijöille ja erityisen suuri 
kiitos kaikille talkoolaisille!

Hiihtoladut, kesäteatterin kahvio, syys- ja talviriehat, luis-
telujäät, kerhotoiminnat… Kylällämme tapahtuu valtavasti 
kaikkea näkyvää ja ”näkymätöntä”. On kiva istahtaa Öljymä-
en kesäteatterin osin talkoilla rakennettuun katettuun katso-
moon juomaan talkoilla keitettyä kahvia. On upeaa sujauttaa 
monot jalkaan ja sujahtaa useiden kilometrien peltoladuille, 
jotka talkoilla toimiva latupartio on kylälle ajanut. Ihanaa 
päästä kylätapahtumaan syömään soppaa, jota on talkoilla 
keitetty. Ja onpa hienoa viedä lapset harjoittelemaan luis-
telua, kun kenttä on juuri jäädytetty talkoolaisten voimin. 

Ohkolan kylä pyörii aktiivisen talkoolaisjoukon voimin. 
Osa kuuluu useampaan yhdistykseen ja moni perhe on ko-
konaan ”talkooperhe”. Erilaisia tehtäviä on aina järjestyksen-

valvonnasta, jään jäädyttämiseen ja kahviovuoroista kisojen 
ajanottoon tai sählyvuoron valvomiseen. Ja mikä parasta, si-
näkin voi tulla mukaan! Jokainen tekee oman aikataulunsa ja 
voimavarojensa mukaisesti ja monella yhdistyksellä asioista 
sovitaankin sujuvasti WhatsApp-viestiryhmissä.  Yhdistyksiin 
voi liittyä mukaan tai tarjoutua extraamaan muuten vaan. 
Toki yhdistystoiminta on huikean mukava tapa tutustua mui-
hin kyläläisiin ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan kylän 
tapahtumiin ja toimintoihin. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä haluamaasi yhdistykseen ja 
tule mukaan tekemään yhdessä kylälle elämää. Ohkola on 
upea, aktiivinen ja yhteisöllinen kylä, joka elää ja hengittää 
talkoilla. 

taLkootyö mahdoLListaa  
kyLän tapahtumat

kyLän yhdistysten yhteyshenkiLöt 2022, Lisää tietoa sivuiLta www.ohkoLa.fi

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys hyokannummi.vanhempainyhdistys@gmail.com
Pj Mika Lähteenmäki 050 514 1111
Kyläyhdistys Pj Eija Hynninen 050 5939683 ohkolansanomat@gmail.com
Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta ohkolanvtk@gmail.com Pj Anne Välimaa 050 5237583
Palokuntayhdistys Pj. Tuomas Touru 040 7529246
Maamiesseura Puheenjohtaja Ilkka Allonen 0400 499785
Martat ohkolan.martat@gmail.com Pj. Sanna Sipola 050 5900073
Metsästysseura Pj Tero Rantanen 0500 868649
Nuorisoseura  ohkolanns@outlook.com Pj Aatu Johansson 040 8423272. Seuratalon varaukset 040 766 4539 
Sirkus Sirius sirius@sirkussirius.fi, Pj. Jukka Junnti 045 6415006 vpj. Kati Teirioja
Urheiluseura Oka Pj Mikko Välimaa 040 5154413
VPK Pj. Juha Halme (4000 710353), Sihteeri Arja Alanko 0440 188688
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harrasta kotikyLäLLä

ohkoLan vpk hakee lisää  
vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Harjoitukset on joka kuun ensimmäinen 
torstai klo 19.
Lisätietoja VPKn toiminnasta: 
Juha Halme 0400-710353 tai 
Tuoman Touru 040-7529246

sirkus sirius

Kevätkaudella on vielä 
hajanaisia paikkoja vapaana, 
niistä voi kysellä sähköpostilla. 

Siriuksen perinteinen kevätnäytös on tarkoitus pitää sirkustel-
tassa viikolla 20, jos vain rajoitukset sen sallivat. 
Myös raittiajot yksipyöräisillä on tavoitteena ajaa keväällä. 

ohkoLan nuorisoseura

-Tämän lehden takakannessa on tietoa lasten näytelmästä, 
Hölmöläiset

-Metsolat Öljymäen kesäteatterilla 2022 Ohkolan 
nuorisoseura pakertaa jälleen uuden näytelmän kimpussa. Hei-
näkuussa ensi-iltansa Öljymäellä saa televisiosarjan pohjalta 
dramatisoitu “Metsolat – Urjanlinna”. Metsolat- sarjaa esitettiin 
YLEllä vuosina 1993-95. Näytelmäsovituksen on kirjoittanut al-
kuperäisteoksen tapaan Carl Mesterton ja Miisa Lindén. Ohko-
lassa näytelmän ohjauksesta vastaa tv-sarjassa Eeva Metsolaa 
näytellyt Katriina Honkanen. Honkanen on ohjannut saman 
tekstin aiemmin Mikkelin ammattilaisteatteriin. Pääsyliput tu-
levat myyntiin seuran internet-sivuille, kunhan esityskalenteri 
on valmistunut. Rooleja näytelmässä on 20, joten suurehkosta 
produktiosta on kysymys. Lisäksi näytelmä työllistää tuttuun 

tapaan nipun muita talkoolaisia mm. kahviossa, liikenteeno-
hjauksessa sekä lavastustöissä. Halukkuutensa yhteisölliseen 
harrastustoimintaan osallistumisesta voi ilmaista sähköpostit-
se johanssonaatu@gmail.com.

-Luosto – Pyhä -vaellus 2022 kesäkuussa Ohkolan 
nuorisoseuran vaellusporukka suuntaa tänä vuonna Pyhälle. 
Suorinta reittiä vaellusmatka on noin 30 km sekä taukopaikkoja 
on runsaasti. Mahdollisuus on haastaa itseään matkan varrella 
sivupistoilla erilaisille nähtävyyksille tai rengasreitille taukopai-
kalta. Yhtenä vaihtoehtona on majailla Pyhällä mökissä päivä-
retkiä tehden. Moninaiset mahdollisuudet ovat tarpeen, kun 
lähtijöinä on kaikenikäiset 2 - 77 v. ja kaikenkuntoiset vaeltajat. 
Pyhä-Luoston kansallispuiston merkatuille reiteille on helppo 
lähteä kulkemaan!

Tänään, 11.2.2022, lähdössä on 39 vaeltajaa, joista puolet 
on lapsia ja nuoria. Reilu 40 nimeä otetaan listalle mukaan. 
Mennen tullen majoitutaan Kuusamon korkeudella. Reissu ra-
hoitetaan Ohkolan nuorisoseuran tuella, osallistumismaksuilla, 
lahjoituksilla ja talkootyöllä. 

Kyselyt Essiltä puh. 044 509 4485.

hyökännummen kerhotaLon toimintaa

Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin klo 18.30. Tervetu-
loa myös uudet jäsenet.

Junior Afterschool kouluikäisille keskiviikkoisin klo 13.30–
15.30 

Gospel-lattarit keskiviikkoisin klo 17.30. Matalan kynnyk-
sen tanssitunti, joka sopii kaiken ikäisille. Vapaaehtoinen mak-
su Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjaajana Sara Dhakal. 

Perhekerho tiistaisin 1.3. alkaen klo 9.30–11.30. Perhe-
kerhoon ei tarvitse ilmoittautua, mukaan voi tulla silloin, kun 
itselle parhaiten sopii. Kerhossa tarjoillaan maksuton välipala.

ohkoLan maamiesseura ryn

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

ke 30.3.2022 klo 19 Pelkkatuvalla.

Johtokunta

yhteinen hetki  
kyLäasioiden parissa  

– uusi yritys
Kaikkien Ohkolan Kyläyhdistysten johtokunnat 

ja toimikunnat kutsutaan iltapäiväkahville 
su 27.3.2022 klo 17-19 KulttuuriNavetalle. 
Lisätietoa asiasta seuroille sähköpostitse, 

mutta merkitkää päivä jo kalenteriin.

Kylätoimikunta 

mikä 
maanantaikLubi?

Kylän raitilla kolme lenkkeilevää naista osuu kohdakkain? 
Syntyy ajatus kyläläisten vapaamuotoisesta kohtaamispai-
kasta. Myöhemmin se nimetään Maanantaiklubiksi.

Tähän mennessä klubi on kokoontunut Seuriksella neljä 
kertaa. Ohjelmaa on syntynyt osallistujien pienistä ideois-
ta, joita on toteutettu nostamatta rimaa kovin korkeal-
le. On luettu tekstinpätkiä, ratkottu ristikoita, askarreltu, 
muisteltu ja pelattu bingoakin. Monet tekevät käsitöitä ru-
pattelun ohella.

Kahvi/tee keitetään joka kerta. Jokainen voi vuorollaan 
tuoda esim. keksiä kahvileiväksi.

Seuraava Maanantaiklubi osuu Kalevalan- ja Suomalai-
sen kulttuurin päivän kohdalle. Sen kunniaksi voi tuoda 
mukanaan teemaan liittyen runonsäkeen, esineen, ajatuk-
sen tms.

Kokoontumisaika on klo 14.00 - n. 16.00. Seuraavat 
klubimaanantait ovat 28. 2., 28. 3. ja 25. 4.

Tervetuloa mukaan!
Seija-Liisa, Liisa ja Päivi
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LaavupyhäkouLut

Mäntsälän seurankunnan pyhäkouluilla on ollut uusi aluevalta-
us pyhäkoulun paikan suhteen. Viime syksynä on kokoonnut-
tu pyhäkoulun merkeissä laavulla. Viime syksynä pidimme jo 
yhden laavupyhäkoulun Tompan laavulla Hyökännummella ja 
toinen kerta oli 12.2. samassa paikassa. Kiitos Tomppa!

Seuraavaksi kokoonnumme Kortiston tilalla, heidän kodal-
laan toukokuussa 15.5. klo 14.00 osoitteessa Eerola-Kortis-
tontie 161. Tarjolla näissä pyhäkouluissa on Sanaa, makkaraa, 
mehua ja yhteistä tekemistä ja olemista.

Pyhäkouluterveisin, Helena, Maisa, Sinikka ja Ulpu
 

Teksti: Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen, Kuva: Maisa Skyttä

Ohkolan työväentalolla koettiin 27.2.1932 dramaattisia het-
kiä. Lapuan liikkeen aktiivit ja Mäntsälän samanmieliset yh-
distivät voimansa ja päättivät ryhtyä aseelliseen kapinaan 
laillista hallitusta vastaan. Suomen nuori demokratia oli vaa-
rassa.

Ohkola nousi hetkeksi valtakunnan uutisten keskipistee-
seen, sillä n.400 aseistetun kapinallisen piiritys ja ammuske-
lu keskeytti kansanedustaja Mikko Erichin puheen. Tilanne 
oli niin kuohuttava, että Ilta-Sanomatkin perustettiin uuti-
soimaan siitä. Kapinan suunnittelua jatkettiin Mäntsälässä, 
mutta liikkeen johto sortui juopotteluun ja presidentti Svin-
hufvudin radiopuheen  jälkeen liike hajaantui.

Ohkolan työväentalon raunioilla on tapahtumaa muistel-
tu mm.20 vuotta sitten kuvaelmalla, jota oli seuraamassa 
parisatapäinen yleisö. Silloinen ulkoministeri Erkki Tuomioja 
paljasti muistolaatan,  jonka osa nykyään vielä kivijalassa 
nähdään. Sehän oli välillä kadoksissakin, mutta tarkkaavai-
sen koululaisen löytämänä pelastui.

Mäntsälän kunta huomioi tapahtumaa tällä kertaa kutsu-
seminaarilla Hirvihaaran kartanolla. Tilaisuudessa kuullaan 
tutkijoiden alustukset kapinaan liittyen eri kanteilta ja tilai-
suus päättyy paneelikeskusteluun, jossa keskustellaan tämän 
hetken demokratian tilasta. Tilaisuus kuvataan ja tallenne 
viedään kunnan kotisivuille. Iltasanomat on lahjoittanut kun-
nalle Mäntsälä 1932 erikoislehtiä yläkouluja ja lukiota varten. 

Me Ohkolan kyläläiset voimme kokoontua leppoi-
san makkaranpaiston merkeissä työväentalon ton-
tille  su 27.2. klo 14 kertaamaan tapahtumia ja sa-
mantapaisten ilmiöiden näkymistä nykymaailmassa-
kin. Paikalle on kutsuttu  puhujaksi myös Mikko Erich 
(Heikki Simolin).

Lämpimästi tervetuloa! 
Tulia virittelevät Päivi Tapper ja Kalevi Kannisto, 
mehua tarjoilee Eira Andersson

kapinasta 90v

Tämän vuodelta 1957 säilyneen julisteen talteen otti 
ja taltioi Nummisten työväentalolta Jari Smeslund

aLdan konsertti
Kansanmusiikkiyhtye Aldan konsertti 
KulttuuriNavetassa pe 8.4.2022 klo 19. 
Liput 15e, väliaikatarjoilulla 20e

Lippuvaraukset p. 050-5939683
www.kortistontila.fi, www.aldasounds.com
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Hyvän kaunokirjallisuuden määritelmiä 
on lukemattomasti. Joskus on nautinto 
viipyillä kauniin kielen lumoissa. Usein 
lukemisen viehätys perustuu siihen, että 
jännittävä tai romanttinen tarina tempaa 
mukaansa niin, että oma arkitodellisuus 
lähes katoaa. Tarina kuljettaa aikaan, 
paikkaan, tapahtumiin ja elämyksiin, 
joita ei omassa elämässään voi kokea, 
usein ei toki haluaisikaan. Antoisimpia 
lukukokemuksia ovat usein kirjat, joiden 
tarinan ja henkilöiden kautta tutustuu 
asioihin, jotka eivät ole ennestään tut-
tuja – lukeminen avaa uusia näkymiä. 
Yleensä se merkitsee sitä, että kysei-
seen asiaa haluaa paneutua perusteelli-
semmin, etsiä lisää tietoa. Risto Isomäen 
teos Viiden meren kansa todella haastoi 
kaivamaan tietoa - kirjaa oli luettava net-
tiselain toisessa kädessä.

Isomäki kuljettaa lukijan noin kymme-
nen tuhannen vuoden pituiselle aikamat-
kalle. Kirja käsittää yhdeksän erillistä ta-

risto isomäki, viiden meren kansa

rinaa, joissa sukelletaan käänteen teke-
viin tapahtumiin muinaisaikana alueella, 
joita nykyisin nimitämme Suomeksi ja Vi-
roksi. Matka alkaa 11 tuhannen vuoden 
takaa, kun kahdeksantoista hylkeennah-
kaista kanoottia rantautuu jäisille ran-
noille, ensimmäiset ihmiset saapuvat 
niemellemme, joka on tuolloin hyvin eri 
näköinen kuin nyt. Tarinoissa päästään 
mukaan kokemaan muun muassa miten 
metsästäjä-keräilijäyhteisöt pystyttävät 
jätinkirkoiksi kutsuttuja rakennelmia tai 
kun oivalletaan metallin työstön taito. 
Ollaan mukana matkassa, kun etäällä 
toisistaan elävät heimot kohtaavat, jos-
kus taistellen, mutta usein myös rauhan-
omaisen rinnakkaiselon löytäen. Isomä-
ki on täysverinen jännityskirjailija, jonka 
kieli on sujuvaa ja helppolukuista. Teksti 
ovat mukaansa tempaavia ja lyhyissäkin 
tarinoissa lukija tutustuu ja samaistuu 
henkilöihin. Isomäki osaa sujauttaa luki-
jansa muinoin eläneiden hahmojen ihon 

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kirjallista arkeologiaa 11 000 vuoden ajalta

alle. Hän kuvaa taidokkaasti, millaista on 
elää vajavaisen tiedon ja vahvojen us-
komusten varassa. Miltä voikaan tuntua, 
kun näkee ensimmäisen kerran hevosella 
ratsastavan ihmisen tai millaista kauhua 
herättää taivaan halki kiitävä outo tuli-
pallo, 4000 vuotta sitten Saarenmaalle 
pudonnut asteroidi.

Teos päättyy ristiretkeläisten saapu-
miseen eli aikaan, josta Suomen his-
toriankirjoituksen katsotaan alkaneen. 
Kristinuskon ja kansanuskon rajuun yh-
teentörmäykseen 1200-luvulla päättyy 
Isomäen mukaan itämerensuomalaisten 
kansojen itsenäinen historia.

Viiden meren kansa on mainio muis-
tutus siitä, että väki joka täällä nykyisin 
asustaa on alkujaan lähtöisin hyvin mo-
nelta suunnalta, kaukaisimmat Pyreneil-
tä ja Mustanmeren aroilta. 

Tämä lukusuositus on 
Eija Keski-Korpelalta

martan vinkit

Meillä Suomessa mämmi kuuluu erottamattomasti pääsi-
äiseen. Mämmi on vanha katolisen ajan paastoruoka. Pit-
käperjantaina syötiin kylmiä ruokia, sillä päivä oli silloin 
liian pyhä ruuanlaittoon eikä edes uunia sopinut lämmit-
tää. Mämmiperinne lähti Lounais-Suomesta ja levisi vasta 
1930- luvulla koti-talousopetuksen myötä.

Me suomalaiset pidämme mämmiä esi-isiemme ja esi-
äitiemme keksintönä - ainakin ruismämmiä. Muuallakin 
tunnetaan mämmin kaltaisia ruokia. Nykyäänkin Lähi-
Idässä valmistetaan vehnästä haudutettua juhlaherkkua 
ja Afrikassa tämän ruokalajin valmistuksen yhteydessä 
on isot juhlat, joissa soitetaan ja tanssitaan. Sveitsiläi-
set Ovomaltine-patukat maistuvat ihan mämmiltä ja alp-
pimaan majapaikoissa voi aamulla valita, ottaako kuumaa 
kaakaota vai vahvemmn makuista Ovomaltinea.

Suomalaisenn mämmin raaka-aineena ovat ruisjauhot 
ja maltaat. Perunamämmiäkin voi valmistaa.

Mämmissä itsessään on paljon valkuaista ja vähän ka-
loreita, siis ihan terveysruoka, jos lisukkeissa ei ole run-
saasti rasvaa ja sokeria. Hyvin harvat valmistavat enää 
itse runsaasti aikaa vaativaa mämmiä, sillä kauppojen hyl-
lyt notkuvat perusmämmin lisäksi eri tavoin maustettuja 

kerrosmämmejä mämmipikareita, jotka soveltuvat vaikka 
mämmimaistajaisiin.

Mämmi sopii myös leivonnaisiin ja ruuanlaittoon: riistan 
kastikkeisiin, saaristolaisleipään ja sämpylöihin tai vaikka-
pa kääretorttuun ja mämmijäätelöön. Netistä löytyy run-
saasti erilaisia ohjeita. Monien panimoidenkin valikoimissa 
on mämmiolut.

Perinteisesti mämmi syödään kerman ja sokerin kera. 
Kokeilunhaluinen voi lorauttaa kerman päälle tilkan viskiä 
tai voimakkaanmakuista likööriä. Mämmin kaveriksi sopii 
myös kaurajuoma, halva, kardemumma, rahka, jogurtti 
ja vaniljajäätelö.

Mämmin valmistamista voisi kokeilla porukalla. Netistä 
löytyy marttojen hyvä ohje perusmämmille. Herkutellaan 
ihan omatekoisellä mämmillä!

mämmimaLjat

200 gr puolukoita ja puoli dl sokeria yhdistetään
2 dl kuohukermaa ja 2 rkl sokeria vatkataan vaahdoksi
600 g mämmiä
Pikareihin tai annosmaljoihin nostellun mämmin päälle 
annostellaan kermavaahto ja puolukat.

mämmiä moneen makuun
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Reipas lumikeli on avannut hyviä mah-
dollisuuksia tehdä havaintoja eläin-
ten liikkumisesta kylän alueilla. Osana 
riistakannan ympärivuotista seurantaa 
metsästysseuran jäsenet tekevät jälki-
havaintoja myös ilvesten liikkeistä.

Tänä talvena ei vielä ole tullut ilves-
havaintoja Hyökänummen – Kaukasten 
väliseltä alueelta, mutta muualta on: 
niin Jokelanseudulta, Arolan ja Myllylän 
kulmilta kuin Lamminmäen-Hyvinkään-
tien väliltäkin on kirjattu useita jälki- ja 
riistakamerahavaintoja, joku näköha-
vaintokin joukossa. Keravanjärventien 
pohjoispuolella on havaintoja kahden 
ilveksen liikkeistä. Jälkihavaintoja on 

iLveksiä ohkoLan maastossa
myös Veikkolan ja Pietilän väliseltä alu-
eelta.

Uutena tulokkaana näissä maisemissa 
on aiemmin pohjoisen ja etenkin lapin 
asukkaana tunnettu ahma. Ahmasta on 
tehty tänä talvena havaintoja naapuriky-
lissämme niin moottoritien verkkoaidan 
itä- kuin länsipuolellakin. Ohkolassa ei 
toistaiseksi ole jälkihavaintoja ilmoitettu.

Petoyhdyshenkilöt huolehtivat ha-
vaintojen kirjaamisesta luonnonvarakes-
kuksen ylläpitämään valtakunnalliseen 
Tassu – suurpetotiedostoon, jonka tieto-
kantaa käytetään perustana mm. suur-
petojen kanta-arvioiden laatimisessa se-
kä viranomaispäätöksissä. Ilves- ja ah-

mahavainnoista pyydetään ilmoittamaan 
petoyhdyshenkilöille, joita Ohkolassa 
ovat Markku Ahtiainen ja allekirjoittanut.

Metsästysseura tekee kattavan riis-
ta-arvioinnin koko kylän alueella 5.-6.3. 
suoritettavassa suurriistalaskennassa. 
Näillä näkymin hiihtämällä suoritetta-
vassa laskennassa pyritään mahdolli-
simman tarkkaan varmistamaan kylän 
suurriistakanta käyttäen apuna niitä 
havaintoja, joita riistasta muutoin ko-
ko ajan tehdään. Laskennassa kirjataan 
myös kaikki mahdolliset ilveksen ja ah-
man jälkihavainnot.

Tero Rantanen, p 0500-868649

Taika on keväällä 7 vuotta täyttävä labrado-
rinnoutaja ja asustelee Hyökännummella. 
Talvella Taikan

lempiharrastuksiin kuuluu kiekkojen 
etsiminen jääkiekkokaukalon takaa pel-
lolta. Taika sai lempinimen ”Kiekko-Tai-
ka” muutama vuosi sitten, kun hänestä 
laitettiin kuva kiekkojen kanssa Face-
bookiin. Päivän lenkki on ehdottomasti 
tehtävä pellolle kaukalon taakse ja sen 
Kiekko-Taika osaa ilmaista oikein hyvin. 
Päästyään kaukalon taakse alkaa kiekko-
jen etsiminen, häntä heiluu ja kuono tekee 
töitä. Täyskäännös, nyt löytyi haju kiekosta 
ja innokas kaivaminen alkaa. Sieltähän se kiek-

ko taas löytyi lumen alta. Voi sitä ylpeyden 
määrää, kun hän tuo kiekon näytille. Palk-
kioksi löydöstä kiekkoa heitetään Taikalle 
muutaman kerran, jonka jälkeen kiekot 
palautetaan kentälle.

Taika löytää yhdellä kiekkokaudella 
hurjan määrän kiekkoja, noin sata, jot-
ka palautetaan Hyökännummen nuorille 
kiekkosankareille. Joskus kentän laidalta 
kuuluu: ”Moi, onko tuo se Kiekko-Taika.”

Hyökännummen jääukot ja kentän 
kiekkoilijat palkitsevat lähiaikoina Kiekko-

Taikan lahjakortilla arvokkaasta avusta. Ma-
koisia herkkuhetkiä ja onnekkaita löytöretkiä 

keväthangille Taikalle.

kiekkoiLijoiden apuri kiekko-taika
Teksti: Stina Tuhkanen

Nivos suunnittelee valkuituverkon laajentamista Ohkolassa Kallio-
niementien ja Kalliorinteen alueelle vuoden 2022 aikana.

Alueen rajaus oheisella kartalla on suuntaa-antava, joten jos asut 
raja-alueella, niin kannattaa otta yhteyttä Nivoksen nettitukeen.

Tilaa nyt nettiliittymä tarjoushintaan 1690e (sis alv), lisätarjouk-
sena kuituliittymän kuukausimaksu 6kk aijalle -50%. Tarjous on voi-
massa 28.2.2022 asti.

Hintaan sisältyy kaikki tarvittava: Liittymän kaivuutyöt*, asennus, 
asiakaspäätelaite sekä kytkentä.

*Liittymän perushintaan sisältyy talokaapelia 150m. Ylimenevästä 
osuudesta erillinen tarjous. Hankkeen toteutuminen edellyttää 
riittävän määrän tilauksia.

Lisätietoja ja tilaukset: www.nivos.fi/mantsalan-valokuituhankkeet-
Jari Arminen, järjestelmäasiantuntija 
p. 050-386 3961 jari.arminen@nivos.fi 
Nettituki p. 019 689944 nettituki@nivos.fi

Tiedot Nivoksen esitteestä

nivos Laajentaa vaLokuituverkkoa!
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Auringonkeltainen kirjastoauto Vega kul-
jettaa Mäntsälän kunnan kirjastopalvelu-
ja Ohkolan ja Hyökännummen seuduille 
viikoittain. Kirjastoauto palvelee päiväai-
kaan etupäässä kouluja ja iltapysäkeil-
lä palveluja käyttävät kaikenikäiset. Kir-
jastoauto on nimetty A.E. Nordenskiöl-
din Koillisväylän kautta kulkeneella tut-
kimusretkellään käyttämän Vega-laivan 
mukaan. Nimi valittiin nimikilpailun eh-
dotuksista vuonna 2012, joten nykyi-
nen kirjastoauto täyttää tänä vuonna 10 
vuotta.

Kirjastoautoa kuljettaa Aki Nieminen, 
jonka mielestä parasta hänen työssään 
ovat asiakkaat. Aki kuuntelee mielellään 
ja herkällä korvalla asiakastoiveita sekä 
miettii aktiivisesti uudistuksia pysäkkei-
hin ja reitteihin. Pysäkkien lakkautta-
miseen ja perustamiseen vaikuttaa ha-
vainto tai arvio pysäkin käyttöasteesta. 
Koska Mäntsälä on maantieteellisesti laa-
ja kunta ja kuljettajia on vain yksi, on 
pysäkkien ja aikataulujen organisointi 
usein aika haastavaa. Asiakastoiveetkin 
menevät usein ristiin, mutta aina kannat-
taa ehdottaa ja toivoa. Parhaiten voi var-
mistaa oman lähipysäkin säilymisen sillä, 
että käy kirjastoautolla ahkerasti.

pysäkkipaikat

Ohkolan ja Hyökännummen alueella on 7 
kirjastoauton pysäkkipaikkaa, joista yksi 
on Järvenpään puolella Haarajoen kau-
palla. Kauppa valikoitui pysäkkipaikaksi 
yhteistyössä Järvenpään kirjaston kans-
sa jokunen vuosi sitten, koska arvelimme 
kauppa-asioinnin arkena suuntautuvan 
lähikauppaan ja auton näin tavoittavan 
suuremman joukon alueella asuvia ihmi-
siä. Aktiiviseksi ja tärkeäksi on muodos-
tunut myös Ohkolan sairaalan pysäkki, 
jonka avulla tavoitamme myös heitä, jot-
ka eivät pääse asioimaan kirjastoon. Kir-
jasto on kaikille. Vilkkaimmin kirjastoau-
tosta lainaavat koulut ja Hyökännummen 
päiväkoti.

toiveita kuuLLaan

Kirjastoauton asiakkailla on sama aineis-
tokokoelma saatavilla, kuin kivijalkakir-
jastonkin asiakkailla. Parhaiten saa mitä 
tarvitsee, kun varaa tai kertoo toiveita 
kirjastoautonkuljettajalle. Auton kyytiin 
voi pyytää perinteisen aineiston lisäksi 
lainattavaksi mm. Nivoksen sähkönkulu-

Vuoden 2022 kyläsanomissa esitellään kylämme julkisia lähipalveluita. 
Ensimmäisenä on vuorossa kirjastoauto

kirjastoauto vega

tus- ja muita mittareita, liikuntavälineitä 
ja lautapelejä. Lastenaineistoa autossa 
on eniten, koska suurin osa asiakkaista 
on koulujen ja päiväkotien lapsia ja ai-
kuisia. 

herra-hirven LukudipLomi

Uudistuneen 1.-6. luokkalaisille tarkoite-
tun Herra Hirven lukudiplomin suorittajat 
tyhjentävät hyllyjä aika ajoin tehokkaas-
ti. E-aineistot ovat kaikille Kirkes-kirjas-
tokortin ja siihen liitetyn salasanan omis-
tajille käytettävissä verkon kautta ihan 
kotisohvalta. Valikoimissa on e-kirjojen 
lisäksi mm. äänikirjoja, elokuvia ja aika-
kauslehtiä.

kirkes-kirjaston paLveLut

Mäntsälä kuuluu Kirkes-kirjastoihin Jär-
venpään, Keravan ja Tuusulan kanssa, 
mikä tarkoittaa sitä, että kirjastoautos-
takin on saatavilla varausten kautta ai-
neistoa koko alueelta. Ellei aineistossa 
ole varausjonoa, auton asiakas saa va-
rauksensa seuraavalla pysäkkikerralla. 
Varauksia voi tehdä itse verkkokirjastos-
sa https://kirkes.finna.fi/ tai asioimalla 

kirjastoautossa. Molemmilla tavoilla va-
ratessa on mahdollista valita varauksen 
noutopaikaksi se itselle lähin, helpoin ja 
nopein noutopiste Kirkes-kirjastojen alu-
eella. Kun varaus on noudettavissa, siitä 
saa tekstiviestin ja noutonumeron kän-
nykkään.

tervetuLoa kirjastoon  
ja kirjastoautoLLe

Mäntsäläläiset eivät ole kovin ahkeria 
kirjastopalvelujen käyttäjiä, jos vertail-
laan naapurikuntiin, vaikka kirjasto kun-
talaiset parhaiten tavoittava kulttuuri-
palvelu onkin. Korona-aika on laskenut 
lainaajien ja käyntien määrää lisää jo 
palvelurajoitustenkin vuoksi, mutta al-
kuvuosi 2022 osoittaa jo pieniä piristy-
misen merkkejä. Kaikista kirjaston pal-
veluista löytyy tarkempia tietoja ja ohjei-
ta kunnan nettisivuilta www.mantsala.fi/ 
kirjasto. Kirjastoautolla on oma sivunsa  
www.mantsala.fi/kirjasto/kirjastoauto. 
Kirjastoautonkuljettajan tavoittaa nume-
rosta 040 314 5384.

Anu Järvelä-Uutela, 
kirjastopalvelujohtaja 

Kirjastoauton kuljettaja Aki Nieminen kuuntelee mielellään ja herkällä korvalla 
asiakastoiveita sekä miettii aktiivisesti uudistuksia pysäkkeihin ja reitteihin.
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in memoriam

Etu-Riiskilän talon savusaunassa syn-
tyi 13.2.1932 Hilma ja Viljami Laini-
on perheeseen potra poika, joka sai 
nimekseen Unto. Hän oli kahdeksan 
lapsisen perheen nuorin. Kotisynny-
tys oli ainut vaihtoehto, koska ko-
van pakkasen takia ei autot käynnis-
tyneet. Ja autoja kylässä oli tuolloin 
vain kaksi.

Lapsuusaika kului maatilan töissä, 
sota-aika löi oman leimansa perheen 
arkeen, vanhempi veli kun oli rinta-
malla. Jollakin tavalla koulua kuiten-
kin käytiin.

Unto on ollut aina kiinnostunut tek-
nisistä asioita ja autoista. Armeejan 
aikaan Unto nimitettiin Santahaminas-
sa kompanjan nopeimmaksi renkaan-
vaihtajaksi. Monet muistavat Unskin 
nokka-Volvot, joilla hän 1950-luvun 
puolivälissä alkoi tehdä kuljetushom-
mia. Se oli aikakautta, jolloin autot 
pikkuhiljaa syrjäyttivät hevostyön. 
Unto muistelee, että vanhaa Lahden-
tietä (140) kun rakennettiin, niin siel-

lä oli töissä sekä hevosia, että auto-
ja. Tie valmistui 1957. Tämä oli au-
tohomman ensimmäisiä työmaita ja 
viimeisiä työmaita oli sitten moottori-
tien rakennustyömaa Keravan ja Jär-
venpään välille 1973. Kuorma-autoil-
la kuljetettiin ihan kaikkea: ihmisiä, 
eläimiä ja maa-aineksia. Muistoja ja 
edesottamuksia mahtuu näihin aikoi-
hin. Joskus on kippi noussut pystyyn 
huomaamatta ajon aikana, onpa nok-
kavolvo kaatunut jokeenkin.

Autohommat jatkuivat eri muo-
doissa Sorjan maitojakelussa, Liljalla 
huonekalujen jakelussa ja Forsman-
nin muuttofirmassa. 

Verenperintönä on tästä tarinasta 
saanut alkunsa maanrakennus- ja kul-
jetusfirma AMJ Lainio Oy.

Lämpimät onnittelut 
90-vuotiaalle!

Juhlapäivänä Unton tapasi, 
Eija Hynninen

unto Lainio 90v

Liikuntaneuvos Jouko Olavi Puusti-
nen kuoli kotonaan Ohkolan Linjatiellä  
4. joulukuuta 2021. Hän oli 89-vuotias, 
syntynyt Seinäjoella 21. marraskuuta 
1932. 

Puustinen eli lapsuutensa Seinäjo-
ella, Törnävän tuhannen potilaan mie-
lisairaalan alueella. Molemmat van-
hemmat olivat mielisairaanhoitajia. 30 
neliön syntymäkoti sijaitsi levottoman 
osaston alla kellarikerroksessa.

Kaksikymppisenä Puustinen lähti 
vippariksi eli hoitajan sijaiseksi Kello-
kosken sairaalan suljetulle osastolle ja 
sieltä Nikkilän mielisairaanhoitajakou-
luun.

Nikkilässä hän tutustui sairaalan lii-
kuntaneuvojaan Topi Saloon. Kipinä 
syttyi ja johti Puustisen 1957–1958 
Vierumäen Urheiluopiston liikuntatek-
nikon kurssille numero 1. Hänelle pe-
rustettiin liikunnanohjaajan virka Kel-
lokoskelle. 

Puustisen tehtävä oli liikuttaa henki-
lökuntaa, heidän lapsiaan sekä potilai-
ta. Sen hän teki lähes 40 vuoden ajan 
omaperäisellä tavallaan. Hän liikutti 
myös koko kylää perustaen sinne kol-
mea urheiluseuraa. Hän oli mestariluo-
kan yleisurheiluvalmentaja. Yhden val-
mennetun marathon-aika oli 2.18.36.

”Kaikki alkoi suljetun osaston levot-
toman pään miehistä, jotka lukkojen 
takaa hain salille liikkumaan”, Puus-
tinen muisteli. Kohta hän vei ”osasto 
seiskan elinkautisia” hiihtoleirille Vie-
rumäelle: ”Ei näkynyt psykooseja, ei 
pakkoliikkeitä, ei ilmeetöntä naamaa.” 
Sellaista porukkaa ei urheiluopistossa 
ennen nähty. Näiltä reissuilta on esitet-
ty upeita kaitafilmejä televisiossa.

Vuodesta 1966 lähtien Puustinen 
alkoi viedä potilasryhmiä parin viikon 
retkille Lappiin ja Jäämeren rannoille 

Norjaan, yhteensä noin 600 potilasta. 
Tämä oli vallankumouksellista sairaa-
lan muuten yksitoikkoisen elämän kes-
kellä. Kolmas osa Lapin kävijöistä ko-
tiutui laitoksesta ennen aikojaan.

Sairaalan liikuntahallilla oli noin 
10 000 käyntikertaa vuodessa.

Puustinen työskenteli psyykkisesti 
vaikeavammaisten parissa. Mielen sai-
raita ei hyväksytä vammaisurheilijoiksi 
saati paralympiakisoihin. Siksi Puusti-
nen organisoi Mielenterveyden Kes-
kusliiton, alan vammaisten oman jär-
jestön, ensimmäiset yleisurheilukilpai-
lut 1990-luvun lopulla. Lajeina olivat 
pituushyppy, kuulantyöntö, 60 metrin 
juoksu ja 1000 metrin kävely. Kilpailuja 
on jatkettu siitä pitäen.

”Jos liikunta ja fyysinen kunto puut-
tuu, ontuu koko mielenterveystyö”, 
Puustinen sanoi.

Elämäntyöstään hänelle myönnettiin 
liikuntaneuvoksen arvonimi. Sekä tasa-
vallan presidentti että pääministeri to-
tesivat: tällaisia neuvoksia maahamme 
tarvitaan lisää.

Ilkka Taipale
Kirjoittaja on Jouko Olavi Puustisen
työtoveri ja Kellokosken sairaalan 
entinen ylilääkäri
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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

– 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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Avaamme 1.8.2022 uuden, yksityisen päiväkodin Arolan kou-
lun tiloihin (Arolan kylätie 143). Päiväkodista tulee pieni, lasten 
ikärakenteesta riippuen noin 20-paikkainen. Päiväkoti Pikku-
Arola tarjoaa varhaiskasvatusta 1-6-vuotiaille lapsille, myös 
esiopetukseen voi hakea.

Päiväkodissamme varhaiskasvatus perustuu valtakunnalli-
seen, sekä paikalliseen, Mäntsälän kunnan  varhaiskasvatus-
suunnitelmaan. Meille tärkeää on lämmin vuorovaikutus, lap-
sen ja perheen kohtaaminen, sekä lapsen osallisuuden koke-
mus. Toteutamme tunnetaitoja kehittävää, lapsen vahvuuksia 
hyödyntävää positiivista pedagogiikkaa.

Meillä kummallakin on varhaiskasvatuksen opettajan kou-
lutus, ja useiden vuosien työkokemus alalta. Meidän lisäksi 
päiväkodissa tulee työskentelemään varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja.

Ruokaa meille laittaa Arolan koulun keittiössä itsenäisenä 
yrittäjänä aloittava Katri Tynkkynen. Ruoka on omassa keitti-
össä valmistettua, maistuvaa ja terveellistä!

Päiväkotiin voi jo hakea! Hakulomake on saatavissa sähkö-
postiin, sekä meiltä sovitusti paperiversiona.

Lisätietoja päiväkodin toiminnasta ja päiväkotiin hakemises-
ta: paivakotipikkuarola@gmail.com

Facebook: Päiväkoti Pikku-Arola

mukavia uutisia  
eteLä-mäntsäLän LapsiperheiLLe

Päiväkoti Pikku-Arolan yrittäjät Sanna Aronen (oik) ja Jaana 
Luukkonen

Olen Anniina Fills, kosmetologi-yrittäjä Kau-
neushuone Juuresta. 

Juuren tarina sai alkunsa vuonna 2020 
intohimosta ihonhoitoa kohtaan. Halusin 
perustaa yrityksen, jonka arvot vastaavat 
omia henkilökohtaisia arvoja: Luonnolli-
suus, ekologisuus ja kotimaisuus. Kaikki 
hoidoissa käytettävät ja kotiin myytävät 
tuotteet ovat kotimaista, sertifioitua luon-
nonkosmetiikkaa. Unna Nordic ammentaa 
tehonsa metsästä käyttäen raaka-ainee-
naan mm. havujen eteerisiä öljyjä ja koi-

vunmahlaa. Ekopharma taas hyödyntää 
tuotteissaan kotimaisia marjoja.

Juuressa sinua palvellaan aina suurel-
la sydämellä ja vankalla, lähes 30-vuoden 
ihonhoidon kokemuksella. Palveluihin kuu-
luvat mm. ihanat elämyskasvohoidot, gua 
sha -hoidot, ihonpuhdistukset, mikroneu-
laus, jalkahoidot, käsihoidot, vahaukset ja 
ripsien ja kulmien värjäykset.

Kauneushuone Juuri sijaitsee Kellokos-
kella osoitteessa Kaurahalme 16 (pihara-
kennus)

Lämpimästi tervetuLoa  
kauneushuone juureen

Runsasluminen ja kylmä talvi on tehnyt kiviainesalueesta normaaliakin rauhallisemman 
paikan tänä talvena. Kevään maarakennustöihin on kuitenkin jo valmistauduttu murskaa-
malla tammi-helmikuussa rakentamiseen soveltuvia kiviaineksia. Nyt murskaukset ovat 
päättyneet ja lisää kiviainesta tehdään tarpeen mukaan vasta myöhemmin keväällä. Ki-
viainesalueelle johtava Saharintie on ollut hiljainen talvikuukaudet, mutta keväällä liiken-
ne kuitenkin jälleen vilkastuu, kun kiviainesta tarvitaan enemmän rakennushankkeisiin.

nCC kieLo -aLuetta muokattiin aLkutaLveLLa
Varsinaisen kiviainesalueen vieressä olevan Kieloniitynmäkeä on laajennettu alkutalvesta 
ja lisätty näin paahdealueen laajuutta. Kesällä mäki kasvaa jo vihreänä ja tätä kasvua 
myös tuetaan alueelle tyypillisten kasvien siementen avulla. Helge Hirvinen -lintutornia 
pääsee jälleen käyttämään lintujen paluumuuton aikaan. Tällä hetkellä lumi ja jää estävät 
vielä torniin pääsyn turvallisesti, mutta lintuja alueella on kuitenkin ruokittu läpi talven.

Muistathan, että kiviainesasioissa sinua palvelee Jouni Salminen, p. 010 507 6971 tai 
jouni.salminen@ncc.fi  www.ncc.fi/kivi

ohkoLan kiviainesaLueeLLa rauhaLLinen taLvi
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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

 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

Itsellesi aikaa voita, 
tule käymään
taikka soita!

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

OK-IKKUNA

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

OK-IKKUNA
OK-IKKUNA

JOUNI ALLONEN

Eerola-Kortistotie 309, 04530 Ohkola

jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 

www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922

OK-IKKUNA 

SÄLLINTIE 1 A, 04500 KELLOKOSKI

info@studiovalo.fi

P. 045 869 3343 

www.studiovalo.fi

@
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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

Aurinkosähköpaketit asennettuna!

Tilaa arviokäynti, katso esimerkkihintoja  

AURINKOMAISEMA
Jyväläntie 89, Kellokoski | 040 5822 037

info@aurinkomaisema.com 
www.aurinkomaisema.com



Loppusyksyn ja talven ajan on seura-
talolla riittänyt maanantaisin kuhinaa. 
Tyttökerhon ja tenavatunnin lisäksi saa-
tiin heräteltyä uudelleen eloon koronan 
vaimentama lasten ja nuorten teatteri-
kerho. Uuden ohjaajan, Kirsi Jokelan, 
luotsaama ryhmä on nauttinut teatte-
rin huumasta ja harjoitellut kansainta-
rinoihin pohjautuvaa Hölmöläiset-näy-
telmää. 

Lunan (9v) ajatuksia  
näyttelemisestä

-Mä tykkään tosi paljon näyttelemises-
tä. Oon aina esiintynyt ja kotonakin kek-
sinyt kaikenlaisia hahmoja. Kun esittää 
jotain hahmoa se hahmo voi tehdä mitä 
vaan. Ei tarvi silleen nolostua, että te-
kee jotain tyhmää, kun eläytyy omaan 
hahmoon. Joskus olisi kiva päästä näyt-
telemään johonkin elokuvaan. Vuonna 
2020 koronan vuoksi ei päästy esittä-
mään hölmöläisnäytelmää, jota oltiin jo 
harjoiteltu. Se harmitti tosi paljon. On-
neksi loppukeväästä päästään nyt esiin-
tymään. Meidän hölmöläisryhmä on ki-
va. Meillä on hyvä yhteishenki ja aina 
on mukava mennä harjoituksiin.

Harjoituksissa ollaan harjoiteltu näyt-
telemistä, tehty erilaisia eleitä ja ilmeitä 
ja keksitty omia pieniä näytelmiä. Nyt 
meidän kaikkien täytyy kotonakin ope-
tella omia vuorosanoja.

Ohjaaja Kirsi on kannustava ja an-
taa meidänkin keksiä lisää juttuja näy-
telmään. Kirsi sanoo aina, että jokaisel-
la on lavalla oma tehtävänsä. Vaikka ei 
olisi mitään vuorosanoja, niin eleillä ja 
ilmeillä voi silloinkin näytellä. Kaikilla on 
aina tärkeä osa näytelmässä.

Luna haastattelee Kirsi ohjaajaa

1.Mikä sai sinut innostumaan näyttele-
misestä? -Tykkään esiintyä, vaikka olen 
aika hiljainen ja ujo tyyppinä.
2.Minkä ikäisenä aloitit näyttelemisen? 
-Varmaankin 30-vuotiaana.
3. Kuvaile tätä hölmöläisporukkaa kah-
della sanalla. - Heittäytyvä ja innostu-
nut

Vanhempien mielipide

Meistä on mahtavaa, että Ohkolan nuo-
risoseuran pitkiä perinteitä ollaan saatu 
jatkettua teatterin saralla. Lunan kum-
mitäti on esiintynyt perheineen samois-
sa tiloissa jo yli kolmekymmentä vuotta 
sitten. Taiteen ja kulttuurin harrastami-
nen pienessä kylässä ei ole enää itses-
täänselvyys. Innostunut joukko nuoria 
näyttelijöitä pääsee  toteuttamaan itse-
ään meidän kylällä hyvässä ohjaukses-
sa. Olemme onnekkaita. Kiitos

Lasten teatteria Teksti: Luna Halonen ja Satu Räsänen Kuva: Kirsi Jokela

Hölmöläisryhmä maanantaiharjoituksissa


