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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 26.5.2023.  aineistopäivä 12.5.2023.

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

Lumen ja jään parissa 
taLkoiLLen
Jo marraskuun puolivälissä Ohkolan ja Hyökännummen jääkentät herättivät ihastusta ja ihmetystä 
lähialueilla. Jäädytykset aloitettiin heti ensimmäisillä pakkasilla ja innokkaat luistelijat pääsiväturhei-
lemaan ja ulkoilemaan.

Ohkolassa jäädytyksiä hoidetaan Okan toimesta kahden jäänhoitoryhmän voimin, jolloin oman ryh-
män vuoro on joka toinen viikko. Jäänhoitoon kuuluu jäädytyksien lisäksi kentillä tehtävät lumityöt. 
Molemmissa ryhmissä on nimiä listoilla, mutta uusia aktiivisia talkoolaisia otetaan ilomielin mukaan. Jäänhoitoryhmään 
liittyminen ei edellytä aiempaa kokemusta, vaan reipas asenne ratkaisee. Joukossa on aina mukana konkareita, jotka 
opastavat ja neuvovat. Näiden talkoolaisten lisäksi jokaisen kentän käyttäjän ja vanhempien panos esimerkiksi lumitöihin 
osallistumisessa on merkittävä. Muistattehan merkitä kopissa olevaan vihkoon talkootunnit, sillä Mäntsälän kunta maksaa 
talkootyöstä korvauksen Okalle.

Hyökännummella jäät tehdään talkoovoimin Hyökännummen koulun vanhempainyhdistyksen alaisten jääukkojen toimes-
ta. Marraskuun puolesta välistä tähän päivään on tehty pitkä matka koulun jäiden kanssa. Muutamaan kertaan on otettu 
vauhtia hommien kanssa uudestaan, kun sää on heitellyt pakkasesta lämpöasteille. Kaikesta huolimatta uuttera talkootyö 
jääukkojen toimesta on tuottanut tulosta ja jään käyttäjät ovat saaneet iloita luistelun riemusta pitkin talvea. Täksi kaudek-
si saimme kivasti myös uusia tekijöitä mukaan On ollut ilahduttavaa huomata myös nuorten aktiivikäyttäjin tarjoutuminen 
apukäsiksi esimerkiksi illan putsaustöissä. Suurkiitos kaikille hommiin osallistuneille.

Yhdistyksen porukka on muilta askareiltaan välillä kerinnyt pitämään grillikioskiakin kentän laidalla. 
Lämmin juoma ja grillimakkara tai vohvelit ovat olleet kovasti jäänkäyttäjien mieleen.

Talviriehapäivää päästiin viettämään pulkkamäellä helmikuun alussa, jossa uutena 
juttuna oli napakelkka. Lunta on ollut läpi talven edes sen verta, että mäenlasku 
on ollut mahdollista. Rinnealuehan raivattiin talkoilla loppusyksystä ja myö-
hemmin talvella vielä Hannulan Tuomas askaroi pöllijakkara rykelmän alu-
een laidalle. Mikäpä siellä on levähtää ja vaikka nauttia mäkiretken eväitä.

Latuverkoston ylläpidosta on vastannut jälleen ansiokkaasti Ohkolan Okan 
kelkkamiehet Ohkola-Hyökännummialueella. Latuverkoston täysimääräinen 
ylläpito ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, sillä lunta ei ole ollut riittävästi. 
Toivottavasti talviurheilukausi jatkuu vielä ja kyläläiset pääsevät hiihtämään 
kotikylän laduille.

Talkootyöt ovat osoittaneet jälleen, kuinka yhdessä tekemällä saadaan paikat pikaisesti käyttökuntoon ja vielä viihdettäkin 
järjestettyä suorituspaikoille, lähikaupunkien ihmetellessä miten tämä kaikki on mahdollista. Mäntsälän kunta ansaitsee 
kiitoksen mahdollistaessaan tämän tekemisen niin luvallisesti kuin tarvittaessa taloudellisestikin tukien. Yhdessä tekemi-
nen tuo meille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on varmasti omiaan luomaan jälleen yhden vetovoimatekijän alueelle lisää. 
Maine tekemisen meiningistä on jo kiirinyt yli kuntarajojen. Ollaan siis ylpeitä onnistumisistamme ja jatketaan uusia juttuja 
kehitellen kohti tulevaisuutta.

Arttu Kamila ja Mika Lähteenmäki
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Tänä talvena Oka investoi pitkän harkinnan jälkeen jäänhoito-
koneeseen, jolla jään pinta voidaan höylätä ja jäädyttää aika 
ajoin. Jäänhoitokone on traktorin perään kiinnitettävä Jää-Mat-
ti. Kone on vuodelta -86, mutta ikäisekseen hyvässä kunnos-
sa. Koneessa on kiinteä höyläterä, joka irrottaa jään pinnas-
ta epätasaisuudet. Ruuviterän avulla irronnut jääaines siirtyy 
pienehköön koneessa olevaan lumisäiliöön, joka tyhjennetään 
jäänajon jälkeen. Kenttä pitää olla kuitenkin lähes lumeton, 
jotta jäänajo kyseisellä laitteella onnistuu. Koneessa on vajaan 
puolen kuution vesisäiliö, joka täytetään jäädytettäessä. Ajet-
taessa vesi levittyy kiinteän kumilastan avulla tasaiseksi jään 
pinnalle. Koneella on siis mahdollista ajaa ohut vesikerros jään 
pinnalle, joka jäätyy nopeasti. Optimaalisessa tilanteessa jäälle 
levitettävä vesi olisi lämmintä, jolloin railoissa olevan lumi sulaa 
ja jäätyy tasaisesti ilman paakkuja. Talven lämpötilavaihtelut ja 
ajoittain ohut jääkerros ovat hankaloittaneet koneen käyttöä, 
koska kone voi vaurioittaa kentän tekonurmea.

Tule tutustumaan
Ohkolan VPK:n

paloautoon sekä
alkusammutukseen!

Myynnissä arpoja
sekä lakua!

Ohkolan koululla

RiehaRieha
La 11.3. klo 10-13

TALVITALVI
KOKO PERHEEN

OSA TOIMINNOISTA SÄÄVARAUKSELLA!
OHJELMAMUUTOKSET MAHDOLLISIA!

AJANTASAINEN TAPAHTUMATIETO FACEBOOKISSA:
WWW.FACEBOOK.COM/OHKOLANVTK

VTK:n kahviosta kuumaa
juomaa, kahvihyvää sekä
tietenkin grillimakkaraa.

OKA järjestää kelin
mukaisia kilpailuja, hiihto/
luistelu mikäli keli sallii!

Ohkolan Martoilla
nuotio ja tarjolla
paistettavaa herkkua.

Tuiskun Tallin
talutus-

ratsastusta!

HUOM! KOULUN PARKKIPAIKKA ON AHDAS, TULE
MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN KÄVELLEN, HIIHTÄEN...

Varaa mukaan
pikkurahaa!

Kyläpuolikilpailu!

Vapaata mäenlaskua
ja luistelua!

Osin käy myös

Kellokosken täyden palvelun posti sulki ovensa vuodenvaihtees-
sa, kun postia ylläpitänyt Hemmalla lopetti toimintansa. Sen 
myötä osa Ohkolan postipalveluista siirtyi Järvenpäähän.

Paketin noutajalle Kellokoskelta löytyy yhä tarpeellinen. K-
Supermarketin noutopisteellä voi noutaa paketteja, ja sinne voi 
jättää valmiiksi maksettuja paketteja ja palautuksia. Kellokos-
kella on myös kaksi pakettiautomaattia.

Osa ohkolalaisten postipalveluista on siirtynyt Järvenpään 
K-Citymarketiin. Esimerkiksi kirjatut kirjeet menevät sinne nou-
dettavaksi, ja Järvenpäässä voi myös maksaa lähetyksiä tiskillä.

Järvenpää ei kuitenkaan ole ainoa lähellä oleva posti. Myös 
Mäntsälän K-Citymarketissa palvelee täyden palvelun posti, 
mutta se ei tällä hetkellä ole Ohkolan niin kutsuttu kotiposti.

Haluaisimme kuulla mielipiteesi: kävisitkö mieluummin 
Mäntsälän postissa, vai haluaisitko jatkaa asiointia Jär-
venpäässä?
Voit antaa vastauksesi kyläyh-
distykselle, joka välittää sen 
Postille: ohkolansanomat@
gmail.com tai puh 050-5939683 
(viestinä), keskustelua aiheesta 
myös Ohkola-facessa

 

käytkö mieLuummin 
postissa 
järvenpäässä vai 
mäntsäLässä?
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Joskus kansalaistoiminta kantaa 
hedelmää! Vuosia sitten pudo-
tettiin Mäntsälän koulujen kieli-
ohjelmasta A2-kieli. Kun  eteläi-
sen Mäntsälän oppilaat siirrettiin 
Kellokoskelle yläkouluun, syntyi 
erilaisten opetussuunnitelmien 
vuoksi tilanne, jossa  Ohkolan 
ja Hyökännummen koulujen op-
pilailla ei käytännössä ole ollut 
mahdollisuutta valita vieraista 
kieltä peruskoulun aikana. Tänä 
keväänä avautui valtuustoaloit-
teen kautta koko kuntaan mah-
dollisuus opetella vierasta kieltä 
jo alakoulussa. Ohkolan VTK ja 
Hyökännummen Vanhempain-
yhdistys olivat mukana ajamassa asiaa, kiitos siitä! Neljännel-
lä alkavaksi A2-kieleksi voi valita espanjan, saksan, ranskan 
tai venäjän. Eteläinen Mäntsälä ja Pohjois-Tuusula toteutta-
vat opetuksen yhdessä: lapset kuljetetaan sille koululle, mistä 
osallistujia on eniten. Kielivalinnat ovat parhaillaan menossa.

Kielitaito on tärkeää ja erityisesti muun kuin englannin tai-
tajista on työmarkkinoilla pulaa. Tämän vuoden nelosille kieli-
uudistus ei ehtinyt, mutta ratkaisimme ongelman omin voimin.

14 innokasta  4. ja 5. luokan oppilasta Ohkolasta ja Hyökän-
nummelta käy saksan kielen kurssia (A2-kieli) Ohkolan koululla 
kerran viikossa, opettajinaan Tuija Schmid ja Arja Alanko. Kurs-
si mahdollistaa pääsykokeen kautta pääsyn yläkoulussa saksan 
ryhmään. Opetuksen järjestää ja rahoittaa Ohkolan Vanhem-

uusien kieLten sorinaa aLakouLussa

Lähes kaikkien rakastama porkkana on 
tämän vuoden vihannes. Tuttu ja jopa 
arkinen porkkana on kuitenkin erittäin 
terveellinen ja monikäyttöinen, edullinen 
ja ilmastollisesti kestävä juures. Sitä on 
myös mukava viljellä itse, kunhan muuta-
man niksin muistaa. Suomessa porkkanaa 
viljelee ammattimaisesti noin 300 puutar-
hayrittäjää yli 1 700 hehtaarilla. Porkka-
na yksi suosituimpia kasviksiamme ja sitä 
syödään vuosittain yhdeksän kiloa hen-
keä kohden.

herkkuvihannesta  
moneLLa tapaa

Porkkanoissa on paljon kuituja ja vita-
miineja, joista tunnetuin on A-vitamiinin 
esiaste beetakaroteeni. Lisäksi niissä on 
K-vitamiinia ja folaattia. Porkkana antaa 
raakana rouskutettuna hyvää työtä ham-
paille ja leuoille.

Porkkanaa kannattaa kuitenkin käyttää 
monipuolisesti niin raakana kuin kypsänä. 
Se sopii paitsi monenlaisiin ruokiin niin 
pääosaan kuin lisukkeeksi, myös leivon-
taan, säilykkeeksi ja makeisiinkiin herk-
kuihin. Maailmalla porkkanasta tehdään 
jopa olutta. Jopa naatit ovat syötäviä, jo-
ten harvennusporkkanoiden hennot naa-

tit kannattaa kuivata vaikka terveelliseksi 
viherjauheeksi.

syvä maa viLjeLyyn
Porkkana viihtyy parhaiten suhteellisen 
kevyessä, mutta ravinteikkaassa ja hike-
vässä maassa. Savimaa pitää parantaa 
hyvin ja syvään, jotta porkkana kasvaa 
pitkäksi ja nätiksi. Moni viljeleekin mie-
luummin kohotetussa lavassa, jossa tulos 
on varmempi.

Porkkanan tuholaisia hämätäkseen 
kannattaa rivien välissä ja ympärillä kas-
vattaa muita kasveja, niin porkkanakemp-
pi ja porkkanakärpänen eivät niin helposti 
löydä paikalle. Myös tiivis harso tai verk-

ko kasvuston päällä alkukesällä suojelee 
tuholaisilta.

Porkkana kannattaa kylvää ajoissa, 
niin sadosta ehtii nauttia pidempään. Har-
vennus kannattaa tehdä pariin kertaan, 
niin saa nauttia ihanista harvennuspork-
kanoista. Porkkanamaan kosteus saisi olla 
aika tasainen, sillä kuivan kauden jälkeen 
äkillinen sade halkaisee juuret herkästi.

Jos haluaa varastoida omaa satoa, 
kannattaa viljellä kesäporkkana- ja va-
rastolajiketta erikseen. Varastoon menevä 
sato nostetaan vasta lokakuulla, ja säilö-
tään hiekkaan tai varastoturpeeseen.

Nykyisin porkkanan yleisin väri on 
oranssi, mutta alun alkaen ne olivat lii-
loja ja valkoisia. Myös keltaisia ja punai-
sia porkkanalajikkeita on. Syyskuussa 
Keudan Saaren puutarhalla pidetään Jät-
tikasvisten SM-kisat, ja siellä on yhtenä 
kilpasarjana kaunein viiden porkkanan 
sarja. Siinä ei siis koko ratkaise. Kasvata 
siis vaikka viittä eri väriä porkkanaa ja tuo 
ne näytteille kilpailuihin!

Elina Vuori

Valinnan vuoden vihanneksesta ovat teh-
neet Puutarhaliitto ry ja Kotimaiset Kas-
vikset ry. 

vuoden vihannes on PORKKANA

paintoimikunta, Hyökännum-
men vanhempainyhdistys ry 
ja oppilaiden vanhemmat

Lasten ajatuksia saksan opis-
kelusta:

Saksan kurssilla on kiva 
käydä. Saksan kurssilla opis-
kellaan saksaa ja välillä katso-
taan videoita saksaksi ja pe-
lataan saksaksi. Meidän sak-
san kirjan nimi on Los geht’s. 
Saksan kurssilta tulee yleensä 
läksyä. Opet on Tuija ja luku-
mummo Arja.

 Saksan tunnilla on 15 min 
välitunti jolloin saa olla sisällä 

ja katsoa puhelinta.
Saksan tunti on 13.45-15.15. Se kestää tunnin ja 30 min. 

Saksasta tulee myös kokeita. Saksan tunneilla pidetään haus-
kaa ❣ Suvi Rutanen ja Ada Vaahteralehto

Tunnilla tehtävät jutut ovat mukavia asioita! – Liinu
Koska haluun oppii saksaa ja meillä on paras ope – Matlee-

na, Nella, Mimi, Peppi
Että pystyn auttamaan isää töissä tulkkaamalla – Emilia
Että voin puhua tätä Pepin kanssa jos ei haluta vanhempien 

ymmärtävän – Akseli
Koska se on kivaa – Suvi

Tuija Schmid
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harrasta kotikyLäLLä
mäntsäLän srk

 Hyökännummen kerhotalolla
Maanantaisin ja keskiviikkoisin: päi-
väkerho klo 9.00–11.30, kerhopainan 
varanneille lapsille.

Maanantaisin rukous- ja raamat-
tupiiri 18.30–20.30. 

Tiistaisin perhekerho 9.30–11.30, 
avoin kaikille perheille, välipalaa tarjolla

Keskiviikkoisin JuniorAfterschool 
13.30-15.30. Avoimet ovet alakouluikäisil-
le, tarjolla välipalaa, pelejä ym mukavaa 
toimintaa.

Perjantaisin avoin diakonian vas-
taanotto klo 10-12 Voit tulla tapaa-
maan diakoniatyöntekijää ilman ajanva-
rausta. Diakoniatyöntekijän kanssa voit 
keskustella luottamuksellisesti kaikesta 
elämäntilanteeseesi liittyvästä, kuten esi-
merkiksi ihmissuhteista, yksinäisyydestä, 
hengellisistä asioista, päihderiippuvuu-
desta tai taloudellisista huolista. Diakonia-
työntekijä tarjoaa tukea kriisitilanteissa 
tai kun haluat selvitellä omaa elämän-
tilannettasi ja ohjaa tarvittaessa eteen-
päin.  Daikoniatyöntekijä Nina Häkkinen, 
nina.a.hakkinen@evl.fi p. 044 0687 322

maanantaukLuBi
Seuratalolla klo 14-16.
- 27. 2.  Kalevalan päivän tunnelmissa.
- 27.3 puhumme lähestyvästä pääsiäi- 
 sestä.
- 24. 4 vierailulla kirkkoherra Tarja Meijer
 ja suunnittelemme syksyä.
- 29.5 retki lähiympäristöön.

Olisi mukava nähdä sinuakin Maanantai-
klubilla. Sinne voi tulla vaikka vain kahville.

sirkus sirius
www.sirkussirius.fi . Joillekin tunneille 
mahtuu vielä kevätkaudella mukaan, esim 
pariakrobatiassa on tilaa. Myös tutustu-
miskäynti on mahdollinen. 

Kevätnäytös SiriuStories  19.-
21.5. 2023 omassa sirkusteltassa Aro-
lan koulun pihapiirissä. Esitykset (5) pe 
klo 19, la klo 13 ja 16 ja su klo 13 ja 16  
Liput ostettavissa paikan päältä.

ohkoLan martat
Hygieniapassikoulutus 1.3. klo 17-20 
ja 8.3. klo 17-19 kertaus ja testi. Paikkana 
Ohkolan Nuorisoseurantalo. Hintana 60€, 
sisältää todistukset ja tarvittaessa yhden 
uusinta kerran. Maksamisen ohjeistus tu-
lee, ilmoittautumisen kuittausviestissä. Il-
moittautuminen kouluttajalle hygipassi@
gmail.com. Koulutukseen otetaan 20 hen-
kilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Lisätietoja https://www.ruokavirasto.
fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/

Ohkolan Martat ja Nuorisoseura 
järjestävät yhdessä ”Vanhoja kah-
vikuppeja ja vintin Vintakkeita”- ta-
pahtuman seuratalolla. Arabia täyttää 
pian 150 vuotta ja sen kunniaksi katamme 
nostalgisen kahvihetken eri vuosikymmen-
ten kupeista. Kahvittelun päätteeksi tarjol-
la hauska muotinäytös, jossa vintin Vin-
takkeet eli vinteiltä löytyvät vaatteet pää-
sevät parrasvaloihin tarinallisessa esityk-
sessä. Tilaisuuteen on pääsylippu, johon 
sisältyy kahvitarjoilu. Tilaisuuden tuotto 
menee vaellusretkeen osallistuvien lasten 
ja marttatoiminnan hyväksi. Päivämäärä 
täsmentyy, joten seuraa ilmoittelua.

oka
Kevään aikana Ohkolan kentällä tullaan 
tekemään kunnostustöitä, joten älä epä-
röi osallistua talkoisiin. Laita viestiä, jos 
haluat osallistua  yhteisen hyvän puolesta 
- Arttu Kamila 040 529 4657.

Ohkolan työväentalon infotaulun 
paljastustilaisuus ke 15.5. klo 13 
työväentelon tontilla. Sen jälkeen 
tilaisuus kahvitarjoiluineen Ohkolan 
koululla.
Järj. Mäntsälän Sosiaalidemokraattinen 
Työväenyhdistys ry ja Mäntsälän kunta

Ohkolan Kyläyhdistys ry:n
Vuosikokous su 19.3.2023 klo 18 
KulttuuriNavetalla (Eerola-Kortis-
totie 161) Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kahvitarjoilu ja ohjelmaa. Kai-
kille kyläläisille ja kesäasukkaille avoin 
tilaisuus.
Tervetuloa                Kylätoimikunta

50+ luokkakokous on suunni-
teltu pidettäväksi la 5.8.2023 
Ohkolan Koululla. Mukaan kutsu-
taan kaikki 50-vuotta täyttäneet Oh-
kolan koulua käyneet. Lisätietoa seu-
raavassa kylälehdessä toukokuussa.

Taustajärjestäjänä  
Ohkolan Kyläyhdistys

Eduskuntavaalit ovat 2.4.2023. 
Ennakkoäänestää voi missä tahan-
sa ennakkoäänestyspaikassa 22.-
28.3.2023.  Alueemme äänestypaikka 
vaalipäivänä on Ohkolan koulu.
Äänestämällä voit vaikuttaa.

Kylälehden uusi ilme, joka tarkoittaa, että lehden 4 ensimmäistä 
ja 4 viimeistä sivua on värillisiä, johtuu painotalon vaihtumises-
ta. PrintHaus Oyn ajauduttua konkurssiin marraskuussa 2022 
tuli eteen yhteistyö uuden painotalon kanssa. Jo saamamme 
tarjouksen pohjalta pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Juha-
ni Seppälä järjesteli asiaa ja nyt Kylälehti painetaan PunaMusta 
Oy:ssä Tampereella. PunaMustan painokoneet ovat isommat eli 
kun halusimme lehteen värikannet niin sitten tuleekin yhteensä 
8 värisivua entisen 4 sijaan. Taittajana jatkaa tuttu ja turvallinen 
Tarja Välimäki/ SiistitSivut.

Kuten PrinHaus Oyn konkurssi osoittaa, on painetun aineis-
ton julkaiseminen aikamoisissa  vaikeuksissa. Eikä ihme, koska 
tiedottaminen on tänäpäivänä melko moninaista. Mietin hetken 
ja mieleeni tuli seuraavat kanavat:

Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest, Youtube, 
Snapchat, Signal, Whatsapp, Linkeln, Telegram, lehdet (valta-
kunnalliset, paikalliset, mainosjulkaisut jne), radio, TV (ja sen 
kaikki kanavat vapaat ja maksulliset), sähköposti, puhelin, ko-
tisivut ym ATKn miljoonat tietolähteet, kirjeet, postikortit, ko-

koukset, koulutukset, teams-zoom yms tapaamiset, naapurissa 
käyminen jne.

Kun kyläläisiltä kyläkyselyssä kysyttiin v 2019, että mitä pidet-
tiin tärkeänä omalla kylällä, niin 3 kärki oli: Oma koulu, Harras-
tustoiminta ja Kylälehti. Vieläkö olette samaa mieltä? No kyläleh-
teä on päätetty julkaista ainakin tämä 25. toimintavuosi (Lehti 
on perustettu v1998). Lehti perustettiin yhdistysten yhteiseksi 
viestintäkanavaksi ja sitä se tietty on vieläkin, vaikka pikatietoa 
kulkee monia muitakin viestimiä pitkin. Toinen tärkeä lehden 
tehtävä on ajantasaisen historian tallentaminen. Mukavaa, että 
lapsetkin ovat ottaneet lehden omakseen ja kirjoittavat juttuja. 
Lehden kokoamiseen olisi myös tarvetta saada uusia voimia.

Erityiskiitoksen Ohkolan Kyläsanomien tekemiseen ansaitse-
vat alueen yrittäjät, sillä ilmoitustuloilla katetaan lehden paino-
kulut. Lehden kokoaminen on talkootyötä / harrastus.

Näistä ja muistakin asioista voidaan keskustella kyläkokouk-
sessa su 19.3.2023 klo 18 KulttuuriNavetalla.

Eija Hynninen, kyläyhdistyksen väistyvä puheenjohtaja

kyLäLehden uusi iLme ja tiedottamisen moninaisuus



Viime elokuussa aloitti uusi karateseura Reiwa do ryu Ka-
ratetreenit Hyökännummella ja Kellokoskella. Pieni, mutta 
sitäkin innokkaampi treeniporukka harjoitteli koko syksyn ja 
kausi huipentui vyökokeisiin. Kaikki aloittaneet suorittivat ko-
keen onnistuneesti.

”Karate on todella kivaa”, toteavat kaverukset Onni Etu-
aro sekä Väinö Hietanen. Seuran nuorin harrastaja 7-vuotias 
Anni Etuaro kertoo tuntien olevan haastavia, mutta kivoja. 
Myös Väinön sekä Onnin ja Annin äidit ovat mukana tree-
naamassa. ”Minun piti tulla vain lapsen seuraksi muutamalle 
kerralle, mutta jäin koukkuun”, mainitsee keltaisen vyön en-
nen joulua suorittanut Kati Teirioja.

Tammikuussa seuraan saatiin paljon uusia harrastajia. In-
to lajiin oli kova, sillä oman karatepuvun hankkimista ei mal-
tettu odottaa. Se piti saada heti.

”Täällä on kivaa ja tekeminen ei lopu koskaan”, serkukset 
Petra Malmberg ja Lenni Eerola toteavat. Tutuksi ovat tulleet 
erilaiset lyönnit, potkut ja yhdistelmätekniikat. Treenaamas-
sa käy myös vihreän (kyu 5) vyön karateka Aapo Puhakka. 
”Olen harrastanut jo kuusi vuotta. Karate vaatii pitkäjäntei-
syyttä”, Aapo muistuttaa.

kunnioita toista
Seuran harrastajamäärä on nyt parisen kymmentä. Perus-
tajat, tuusulalainen sensei soke Eero Styf sekä ohkolalainen 
senpai Rami Lindqvist, ovat tyytyväisiä seuran saamaan vas-
taanottoon.

”Reiwa do ryu on pääasiallisesti itsepuolustustaidelaji, 
jonka tavoite on Kata-harjoittelun kautta saada valmius siinä 
rikkaudessaan ja laajuudessaan mitä Kata:an on kätketty”, 
Rami selventää ja lisää, että Kata käsittää liikkeisiin kätketty-
jä taistelutekniikoita ja -tietoja. Harjoitteluun kuuluu tiiviisti 
myös perustekniikat ja paritekniikat.

Reiwa do ryu karaten johtaja Sensei Eero Styf:n opintie on 
alkanut jo 1960-luvulla. ”Olen ollut onnekas, että olen saa-
nut aikoinaan hyvät opit ja nyt opetan niitä eteenpäin”, hän 
kertoo. Eero lisää, että tärkeintä on karaten ymmärtäminen, 
itsepuolustustaidot sekä oman kunnon ja henkisen hyvin-
voinnin saavuttaminen. Erityisen tärkeänä taitona opetellaan 
vastustajan kunnioitusta.

karate – harrastus  
kehoLLe ja mieLeLLe

Teksti ja kuva: Kati Kottila-Etuaro

Ohkolalaiset karateharrastajat eturivissä vasemmalta Aapo 
Puhakka, Kati Teirioja, Ilona Kinnunen, Petra Malmberg, sekä 
takarivissä vasemmalta Anni Etuaro, Väinö Hietanen, Onni 
Etuaro ja Lenni Eerola.

eduLLinen harrastus kaikiLLe
Harrastuksen kustannukset pyritään pitämään pieninä, jotta 
kynnys osallistua on matalalla. Maksut ovat myös perhekoh-
taisesti edullisempia, mitä useampi harrastaa. Kannattaa siis 
tulla mukaan vaikka koko perheen voimin.

Treenit jatkuvat Hyökännummen päiväkodin salissa keski-
viikkoisin klo 18–19 ja torstaisin klo 19–20.30 sekä Kellokos-
ken Patruunasalissa maanantaisin klo 19–20. Avoimena vielä 
on, saadaanko sopiva tunti Ohkolan koululle.

Uudet harrastajat ovat aina tervetulleita ja treeneissä har-
joitellaan soveltaen kaikille vyöarvoille sopivia harjoituksia. 
Tavoitteena on suorittaa vyökokeet, mutta se ei ole välttämä-
töntä. Mukaan saa tulla myös ”vain” harrastamaan mukavaa 
lajia. ”Vyökoe kuuluu toki karaten ideologiaan, mutta pakko 
ei ole siihen kenenkään osallistua, Rami huomauttaa.

Kiai!

nuorteniLLat hyökännummen kouLun 4.
Hyökännummen nuortenilloilla on pitkät 
perinteet. Nuorteniltoja on järjestetty 
Hyökännummen kerhotalolla jo ainakin 
13 vuoden ajan. Toiminnan käynnisti ai-
koinaan Hyökännummen asukasyhdis-
tys. Alkuun nuorteniltoja voitiin järjes-
tää aina perjantai-iltaisin, koska vetä-
jiä oli useita. Vuosien saatossa vetäjien 
määrä on vähentynyt, ja samalla myös 
nuortenillat ovat harvenneet järjestettä-
väksi kerran kuukaudessa. Vuonna 2018 

toiminnasta vastaavia vetäjiä oli kolme: 
Helena, Maisa ja Arto. Elina liittyi silloin 
mukaan. Vuonna 2019 Hyökännummen 
asukasyhdistys lopetettiin ja nuortenil-
tojen vetovastuu siirtyi Hyökännummen 
koulun vanhempainyhdistykselle. Vuon-
na 2020 nuortenillat jouduttiin lopetta-
maan kokonaan koronarajoitusten vuok-
si pitkäksi aikaa. Syksyllä 2022 päästiin 
vihdoin takaisin nuorteniltojen pariin. 
Samalla vetäjien tiimiin liittyi Hanna.

Nuorteniltojen on tarkoitus toimia 
4-6. -luokkalaisten omana olohuoneena 
ja kokoontumispaikkana.

Nuortenilloissa kukin viihtyy taval-
laan: lapset piirtävät, askartelevat sekä 
pelaavat erilaisia pelejä yhdessä kaverei-
den kanssa. Osallistujille tarjotaan pieni 
ilmainen iltapala. Viime syksynä tarjol-
la oli mm. pikkupizzoja ja muroja. Myös 
dippiporkkanat ja paahtoleipä maistuivat 
koululaisille. Vetäjien tehtävä on varmis-
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Ohkolan koulun 6. luokka lähti liikuntaleirikouluun Solvallaan  
5.9.2022. Bussimatka sujui mukavasti ja leppoisasti. Kun ta-
varat saatiin huoneisiin, lähdettiin ensimmäisen aktiviteetin 
kimppuun, joka jäi monen lempi aktiviteetiksi koko leirikoulun 
ajaksi. Kyseinen aktiviteetti oli melonta. 

Melonnassa otettiin nopeuskisoja ja harjoiteltiin lauttautu-
mista ja keskellä järveä kanootin vaihtoa. Raskaan melonnan 
jälkeen lähdettiin syömään. Ruokakin jäi mieleen äärimmäi-
sen monipuolisena ja maistuvana. Leipä erityisesti oli hyvää 
ja leipäjonossa oli niin paljon lapsia, että se olisi voinut vaikka 
olla pääruoka. 

Loppupäivä meni urheillessa ja uunoa pelatessa. Päivittäin 
oli ohjattua toimintaa kahdesti ja puolitoista tuntia omave-
toista liikuntaa. Vapaa-aikaa oli hyvin runsaasti ja itse taisin 
käyttää enemmän aikaa kortteja sekoittaessa kuin urheillessa.  
Lapset ja huoltajat nukkuivat päärakennuksen kolmannessa 
kerroksessa. 

Muita korkeaa arvostusta saaneita aktiviteettejä olivat jou-
siammunta ja seinäkiipeily. GPS- suunnistus oli erikoinen koke-
mus, koska kukaan ei eksynyt, mutta suohon tuli upottua. GPS 
laitteessa oli nopeusmittari, joten lähdimme ryhmän kanssa 
kokeilemaan, kuinka nopeasti pystyimme juoksemaan. Yritin 

eeppinen LeirikouLu
Teksti. Aapo Johansson

juosta suoraan laitteen osoittamaan suuntaan, mutta tuossa 
suunnassa sattui olemaan melko märkä suo. Juoksin siihen, 
upposin nilkkoja myöten, kaaduin ja konttasin ylös. 

Leirikoulussa oli hyvin mukavaa, vaikka kioskin herkut oli-
vatkin ylihintaisia ja joku tohelo kaivurinkuski sohaisi kaupun-
gin päävesijohdon poikki. Onneksi saimme bajamajat ja kan-
nukaupalla puhdasta juomavettä läheiseltä huoltoasemalta. 
Bajamajat toisaalta muuttuivat käyttökelvottoman hajuisiksi 
melko pian. 

Onneksi raha- ja herkkurajoituksia ( 10€ taskurahaa tai 
karkkipussi) ei seurattu hirveän tarkasti ja itse otin huoneka-
verini kanssa kympin edestä herkkuja mukaan ja käytin ehkä 
30€ lisää herkkuihin. Tämä ei kuitenkaan ollut mitään verrattu-
na vastapäätä asuviin lapsiin. Heillä oli vähintään kahdenkym-
pin edestä herkkuja mukana ja käyttivät 20 -35€ paikan päällä. 

Vapaa-ajalla sai kalastaa ja uida. Eräät henkilöt olivat liki-
näköisiä ja luulivat toista oppilasta kalaksi. Muuta saalista ei 
tullut. 

Saunavuoroja oli vain yksi ja se oli pettymys. Saunassa it-
sessään oli  60 celsius astetta lämmin ja kivet olivat kaksi-
kymmentä astetta kylmempiä. Pettymyksiltä ei säästytty, mutta 
nautin kyllä leirikoulussa oleilusta. 

un 4.-6. -LuokkaLaisiLLe
taa lapsille turvallinen illanvietto sekä 
huolehtia iltapalatarjoiluista, totta kai. 
Nuortenillat päätetään lasten toiveesta 
bingoon. Bingo onkin osoittautunut to-
delliseksi hitiksi ja sitä jaksetaan pelata 
aina useamman kierroksen ajan. Kellään 
ei ole kiire kotiin kesken pelin, sillä bin-
gomestareille on luvassa pieni palkinto.

Nuortenillat jatkuvat Hyökännummen 
kerhotalolla vielä koko kevään seuraa-
vasti: 3.3., 31.3., 5.5.
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Kerhotalon ovet avataan klo 18.00 ja 
ilta päättyy klo 20.00. Syksyn aloituk-
sesta ja aikatauluista tiedotetaan myö-
hemmin. Toivotamme kaikki 4.-6. -luok-
kalaiset Hyökännummen koulun oppi-
laat mukaan viettämään nuorteniltaa!

Hanna Jääskeläinen ja 
Elina Neuvonen



Joulukuun alussa vietimme Ohkolan koulussa hyvän mielen 
viikkoa. Sen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota muiden ih-
misten huomioimiseen ja auttamiseen, kohteliaisuuteen, kave-
ritaitoihin ja koko koulun hyvinvointiin.

Oppilaita kannustettiin hyväntahtoisiin tekoihin teemapas-
sien avulla. Jokainen keräsi omaan passiinsa merkintöjä, kou-
lussa tarroja ja kotona rasteja. Merkinnän saattoi saada koh-
teliaasta käytöksestä, hyvän kaveruuden eleestä, aikuisen aut-
tamisesta ja muista hyvistä teoista. Viikon aikana oma passini 
täyttyi lähes kokonaan. Kohteliaisuusrasteja sain esimerkiksi 
siitä, kun pidin ovea auki muille ja tervehdin aamulla aikuisia. 
Hyvän kaveruuden tekona muistan kantaneeni veljen luistin-
kassin kotiin. Kotona rasteja tuli ainakin roskien viemisestä, 
ruokapöydän siivoamisesta ja tiskikoneen tyhjennykseen osal-
listumisesta.

Kaikki passinsa palauttaneet osallistuivat viikon päätteek-
si arvontaan. Pääpalkintona olleen suklaarasian voitti kolmas-
luokkalainen Topias Immonen.

toiveena pysyvämpi vaikutus
Minusta hyvän mielen viikossa oli ideaa, sillä moni koulukaveri-
ni käyttäytyi silloin paljon paremmin kuin yleensä. Toivon, että 
heihin jäisi myös pysyvästi entistä enemmän huomaavaisuutta.

Meidän luokassamme (neljäs luokka) on hyvän mielen vii-
kon jälkeenkin jatkettu positiivisten asioiden kirjaamista. Kir-
joitamme sydämen muotoon leikatuille lapuille asioita, jotka 
juuri sinä päivänä tuovat itsellemme hyvää mieltä. Sydänlaput 
liimataan kartongille ja yhdessä ne muodostavat luokan sei-
nällä tai ovessa iloisen kokonaisuuden.

Ohkolan koulun koulukirjeenvaihtajista kirjoitusvuorossa ovat tällä kertaa neljäs-
luokkalainen Elias Immonen ja kolmasluokkalaiset Alisa Partonen ja Fanny Rantanen. 
Heidän kirjoituksensa ovat syntyneet koulupäivän aikana pidetyissä työpajoissa yh-
teistyössä koulunkäynninohjaaja Laura Siljanderin kanssa.

teemaviikko innosti hyvän mieLen tekoihin

-Ajatuksena on, että jokainen huomaisi ne pienetkin positii-
viset asiat päivästä, opettajamme Hanna Aronen sanoo.

”Sain aamupalaksi vispipuuroa”, ”Minua autettiin”, ”Sain nu-
kuttua hyvin”, ”Olin nopea juoksemaan”, ”Keksittiin välkällä pa-
ras leikki ikinä!”, ”Elän”. Paljon syitä hyvään mieleen!

Elias Immonen

Neljäsluokkalainen Liinu Härkönen lähti innostuneena mu-
kaan luokassaan käynnistettyyn positiivisten asioiden kerää-
miseen. Näitä miettiessä tulee hyvä mieli. Positiivisia asioita 
kannattaisi kirjata useamminkin, jotta niitä osaisi arvostaa. 
Myös oman perheen kanssa voisi käynnistää samanlaisen 
kampanjan, Liinu ideoi.

-ronja ryövärintytär 
kansaLListeatterissa

Olimme Ohkolan nuoriso-
seuran kanssa Helsin-
gin kansallisteatterissa 
13.12. katsomassa Ronja 
ryövärintytär näytelmää. 
Matkan kuljimme bussil-
la Helsinkiin ja takaisin.  
Näytelmän lavasteet ja 
puvut olivat hienoja, näy-
telmä oli hyvin toteutet-
tu. Näytelmä oli meidän 
mielestä todella hyvä ja 
hieno. Oli hauskaa olla 
katsomassa näytelmää 
ystävien kanssa.  
Kiitos Ohkolan nuori-
soseura! Viivi Åman ja 
Fiona Peltola, kuva Aatu 
Johansson
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Tunnelma oli kirjaimellisesti tiivis, kun matkasimme tammikui-
sena torstaina bussilla kohti Riihenmäen koulua. Toisaalla oli 
sattunut pieni laskuvirhe eikä ihan kaikille riittänyt omaa istu-
mapaikkaa. Urheiluhengellä mentiin, suuntana Mäntsälän ala-
koulujen salibandyturnaus. Ohkolasta oli mukana 20 oppilasta. 
Noin puolet kuului kolmannen ja neljännen luokan oppilaista 
koottuun joukkueeseen ja puolet viidennen ja kuudennen luo-
kan tiimiin. Opettaja Jari Kulju oli luotsaamassa meitä.

-Tuntui kivalta päästä turnaukseen, sillä en ole juuri koskaan 
ollut joukkuepelissä koulujen välisissä kisoissa mukana, kuu-
desluokkalainen Petra Malmberg toteaa.

ensimmäisen maaLin iLoa
Perillä odotti jännittynyt ja riehakaskin tunnelma.

-Pukkarit olivat ihan täynnä ja joka paikassa kävi hirveä ku-
hina. Osallistujia ja varusteita oli niin paljon, että sai katsoa 
mihin astui, ettei kaatuisi, kolmasluokkalainen Alisa Partonen 
kuvailee.

Nuorempien joukkueen ensimmäinen peli sujui melko tasa-
väkisesti ja päättyi lukemiin neljä kolme Hyökännummen kou-
lun hyväksi. Heti perään ohkolalaiset jatkoivat toiseen peliin.

- Pääsimme siinä hyvin vauhtiin ja voitimme lopulta Hirvi-
haaran neljän maalin erolla. Emme kuitenkaan päässeet jat-
koon eli saimme pelata kaksi peliä, kolmasluokkalainen Fanny 
Rantanen kertoo.

- Tein tokassa pelissä ensimmäisen ottelumaalini. Hauskin-
ta turnauksessa oli pelaaminen ja muiden pelien katsominen, 
Alisa sanoo.

Alisan ja Fannyn lisäksi joukkueessa pelasivat Luukas Ka-
mila, Valto Nurmimäki, Eino Ratilainen, Elia Ratilainen, Matias 
Rönkkö, Aatos Tikka ja maalivahtina Santeri Välimaa.

viimeisessä peLissä dramatiikkaa
Kuudesluokkalainen Eetu Amhamdi, joukkueensa maalivahti, 
kuvailee ensimmäistä oman ikäryhmänsä Ohkolan peliä todel-
la jännittäväksi.

ohkoLa yLsi hopeaan 
saLiBandyturnauksessa

- Päästiin perille vähän myöhässä ja meillä oli vain 10 mi-
nuuttia aikaa vaihtaa vaatteet ennen peliä. Siinä kun sitten oli 
oman kypäränsä sisällä ja vastustaja myöhässä, ehti jännitys 
kasvaa. Kun peli alkoi, jännitys laukesi. Oli tosi hieno tunne, 
kun katsomo oli täynnä väkeä, Eetu kertoo. Ensimmäinen peli 
päättyi tasan. Sitä seurasi peräti viisi voittoa.

- Seitsemäs eli vika pelimme oli aika dramaattinen. Vas-
tassa oli Myllymäki ja olimme olleet koko pelin ajan johdossa. 
Vastustaja pääsi läpi ja minä sukelsin palloa kohti. Vastustaja 
kaatui ja lensi kohti maalia. Maali kääntyi 90 astetta ja he sitten 
tekivät maalin siitä. Makasin jonkun pelaajan kanssa maassa 
saatuani mailasta kaulaan. Meni viitisen minuuttia ennen kuin 
sain normaalisti henkeä, Eetu muistelee.

- Saimme rangaistuslaukauksen, mutta valitettavasti se me-
ni ohi. Hävisimme täpärästi pelin eli Myllymäki sai kultaa ja me 
hopeaa.

paLuumatkaLLa juhLatunneLma
Kuudesluokkalainen Joonas Kamila pelaa salibandya Jokelan 
Kisassa. Harrastus on kestänyt jo viisi vuotta ja koulujen väli-
seen turnaukseen lähtö oli itsestäänselvyys.

-Pelitunnelma oli vauhdikas, kun kenttä oli aika ahdas. Oli 
myös kunnon hälinä, kun samanaikaisesti oli käynnissä kolme 
peliä, Joonas kertoo.

- Kaikki kannustivat äänekkäästi omiaan ja joka paikas-
sa hurrattiin eri peleille. Siltä meteliltä oli vaikea tietää, mitä 
tapahtuu ja jopa vaikea kuulla, milloin piti vaihtaa vitosten 
kanssa, Petra sanoo. Petran, Eetun ja Joonaksen kanssa ho-
peajoukkueessa pelasivat Akseli Allonen, Viljami Gorski, Ilona 
Kinnunen, Katri Koli, Anni Lindberg, Aleksi Partonen, Jerry Ran-
tanen ja Oskari Touru.

Jännittävien pelien ja mieleenpainuvan tunnelman lisäksi 
Joonakselle jäivät reissusta mieleen koulun ateriapalveluvas-
taava Kirsi Nyrhisen tekemät hyvät eväät. Petra mainitsee iloin-
neensa myös yrittäjyysluokan kahviosta.

Entä toinen sija, miltä se maistui?
- Vähän jäi kyllä ham-

paankoloon, Eetu myöntää.
- Mutta oikeasti ei voinut 

olla kuin tyytyväinen, Joo-
nas jatkaa.

- Hopea oli hieno juttu. 
Kukaan ei näyttänyt koti-
matkalla surullista naamaa. 
Ja kaikille riitti oma istuma-
paikkakin, kun kuljettaja oli 
vaihtanut bussin, Petra ker-
too.

Alisa Partonen ja 
Fanny Rantanen

19. tammikuuta pidettyyn 
alakoulujen salibandyturna-
ukseen osallistui Ohkolasta 
20 oppilasta. Kuvanottohet-
kellä poissa koulusta olleet 
pelaajat merkittiin nimilap-
puina mukaan. 
Kuva Laura Siljander
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uudenLaista Laaksosta

Jos olet viehättynyt Heli Laaksosen lounaismurteella kirjoit-
tamista runokirjoista kuten ”Pulu uis” tai ”Raparperisyrän”, ei 
välttämättä kannata lukea hänen viimeisintä teostaan: Luon-
nos. Eräänlaisia esitelmiä. Se on nimittäin aivan uudenlais-
ta Laaksosta. Teksti on enimmäkseen yleiskieltä, ja murteellisia 
kommentteja on vain mausteeksi.

Opiskellessaan luonto- ja ympäristöneuvojaksi Tuorlan Livia-
koulussa kirjailijan kynä alkoi sauhuta, kun hän innoissaan tu-
tustui erilaisiin luonnonilmiöihin. Niistä syntyi hauskoja, sivun 
tai parin mittaisia kirjoituksia. Kirjan kuvat ovat  Heli Laakso-
sen piirtämiä.

 ”Esitelmiin” sisältyy valtava määrä mielenkiintoista tietoa; 
varmasti jokaiselle myös ihan uutta. Aiheet ovat laidasta lai-
taan, esimerkiksi : Aurinko, Kasvin idea, Lahna, Punkki, Päh-

kinä, Kani, Ohranverkkolaikku, Silkkityynynen - ja sitä rataa.
Tässä pieni tyylinäyte töyhtöhyyppää käsittelevästä luvusta:

Heittelehtii lentäessään kuin
huvipuiston korkkiruuvilaitteesta kirvonnut pultti
ja kiljuu.
Hyypän huudossa soi
naukuva sika, vinkuva kissa, kuoleva kana,
 ota se myös teatraalisesti esittää, 
kun hämää lähestyvän tunkeilijan pesältään.

Jos haluat tutustua luonnonilmiöihin uudesta näkövinkkelistä, 
ja jos pidät mielikuvituksen lennosta ja kielellisestä ilotulituk-
sesta, tämä kirja kannattaa ehdottomasti lukea!

Päivi Meriläinen

martan vinkit

Hävikkipyttis uunissa
500 g perunoita
300 g makkaraa
pieni lanttu
1 rkl öljyä
1,5 tl suolaa
1,5 tl mustapippuria
1 punasipuli
1 pieni kesäkurpitsa
puoli rasiallista kirsikkatomaatteja
3-4 kananmunaa
persiljaa

1. Pese perunat ja leikkaa ne pieniksi 
kuutioiksi. Kuori lanttu ja leikkaa se kuu-
tioiksi.
Vuoraa uunipelti leivinpaperilla, lisää pe-
runat ja lantut, mausta suolalla ja pippu-
rilla. Paista 225 asteessaa 15 minuuttia.
2 Kuutioi punasipuli, paloittele makkarat 
ja kurpitsa. Lisää pellille ja kypsennä 15 
minuuttia.
3. Ota pelti uunista, tee 3-4 koloa ja riko 
koloihin munat. Paista vielä 5 minuutia.
4. Viimeistele hienonnetulla persiljalla.

säästä ruokamenoissa ja sähkössä

Kesäkurpitsan ja tomaatit voi korvata 
ohuilla porkkanasuikaleilla tai lisätä juu-
reksia oman maun mukaan.
Köyhät ritarit voi myös valmistaa uu-
nissa kastamalla (kuivahtaneet) pulla- tai 
leipäviipaleet munamaitoon ja latomalla 
ne voideltuun uunivuokaan. Ripottele 
päälle kanelia ja sokeria. Tarjoa hillok-
keen kera. Kermavaahto  tai vaahdotettu 
vaniljakastike muuttaa köyhät ritarit rik-
kaiksi. Pakastimesta voi löytyä vielä ra-
parperia tai marjoja hillon tekoon.

Kun lämmittää paistin- tai leivinuunin, kannattaa kypsentää useampia ruokia 
yhtaikaa tai peräkkäin ja hyödyntää myös jälkilämpö.

Terveisiä NCC:n kiviainesalueelta!

Talven kohta taittuessa etsimme tällä hetkellä uutta mehiläistarhaajaa jatkamaan  
hyvin alkanutta hunajantuotantoa nykyisen tarhurin lopettaessa toimintansa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää työnjohtaja Jaakko Pensolalta,  
p. +358 50 412 1368 tai jaakko.pensola@ncc.fi
Kiviaineskaupoissa sinua palvelee myyntipäällikkö Jouni Salminen, 
p. 010 507 6971 tai jouni.salminen@ncc.fi   
NCC toivottaa aurinkoista kevättalvea kaikille ohkolalaisille!
www.ncc.fi/kivi

NCC Kielon tarina alkoi jo 10 vuotta sitten halustamme toteuttaa kiviainealueiden loppumaisemointia ja lupaprosesseja 
uudella tavalla. Pilottikohde Kiuru toteutettiin Mäntsälän Ohkolaan vuonna 2012 ja vuosien varrella NCC on tehnyt hyvää 
yhteistyötä mm. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry:n sekä paikallisen mehiläistarhaajan kanssa.
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Vanha sanonta sinisestä liekistä on todettu vääräksi, sillä 
hehkuva hiillos on häkälähde: savupelti kiinni vasta kun hiil-
los on musta.

Harakoille lämmittäminen ja henkiin jääminen on parempi 
vaihtoehto kuin varomaton lämmön talteenotto. Lämmityk-
sen pidentäminen eli kituuttaminen vetopeltiä pienentämällä 
on yhtä lailla häkää tuottavaa.

Häkä on hajuton, mauton, väritön ja tappavan myrkylli-
nen, ilmavirtausten mukana kulkeva kaasu, jota ihminen ei 
havaitse. Suomessa kuolee vuosittain kymmeniä ihmisiä hä-
kämyrkytykseen. Häkämyrkytystä pitää epäillä, jos pako-tai 
palokaasuille altistumisen yhteydessä ilmenee seuraavia oi-
reita: päänsärky, huimaus, oksentelu, korvien soiminen, nä-
köhäiriöt, heikotus, tajuttomuus. Altistunut pitää saada heti 
raittiiseen ilmaan ja tarpeen mukaan tehokkaaseen hoitoon.

Häkävaroitin on halpa henkivakuutus, mutta polttoai-
netoimisia laitteita käytettäessä ei saa kuitenkaan unohtaa 
varovaisuutta. Näitä laitteita meillä on joka puolella ympäril-

Laitatko peLLin kiinni,  
kun sininen Liekki on sammunut,  

mutta hiiLLos hehkuu vieLä?
lämme: puu- ja kaasu-uunit, nestekaasuliesi- ja jääkaappi, 
kiuas, retkikeitin, grilli  –  puhumattakaan erilaisista moot-
toriajoneuvoista, joiden pakokaasut suljetussa tilassa ovat 
tappavia. Teltassa huonosti toimiva retkikeitin ja kytevä ker-
takäyttögrilli ovat aiheuttaneet monta hengenvaarallista ti-
lannetta. Vanha ja huoltamaton nestekaasuliesi tai -jääkaap-
pi on häkäriski. Muistetaan tarkistaa myös mökin varustus 
kuntoon.

Häkävaroitin ei ole pakollinen niin kuin palovaroitin, mutta 
erittäin suositeltava. Häkävaroittimen vaihtosuositus on yleen-
sä viisi vuota, palovaroittimissa kymmenen vuotta valmistami-
sesta. Häkävaroittimen paras paikka määräytyy sen mukaan, 
mitä valvotaan esim. tulisijaa vaiko nestekaasutoimista jää-
kaappia. Palovaroitin-häkävaroitinyhdistelmä asennetaan aina 
kattoon. Varoittimien paristojen vaihtamista ei pidä unohtaa. 
Hyvä muistisääntö on tarkistaa paristot 112 päivänä 11.2. Hä-
kävaroittimen asentaminen on kotitaloustyötä, josta saa vero-
tuksessa työn osalta kotitalousvähennyksen.

Ensimmäinen virallinen tapaaminen NCC:n kierrätysalueel-
la yhdessä Mäntsälän Luonnonyhdistyksen kanssa pidettiin 
maaliskuussa 2013. Luonnon monimuotoisuutta tukevaksi 
alueeksi rajattiin neljän hehtaarin alue maakaasulinjan Oh-
kolan puolelta. Käytiin myös Vuosaren täyttömäellä katso-
massa, miten maankaatopaikasta saadaan monimuotoinen 
keinotekoinen luontoalue. Ohkolassa kokeiltiin myös NCC 
Spuma -torjuntamenetelmän soveltuvuutta lupiinien torju-
miseen. Tulos oli surkea.

Lupiinien täydellinen torjuminen on ollut yksi hankkeen 
tärkeimmistä tavoitteista. Lupiinia on torjuttu viikatteella, la-
piolla ja kitkemällä koko ajan. Itse Kiuru-alueella torjunta on 
onnistunut erinomaisesti, mutta maakaasulinjan vuosikym-
menien siemenvarasto aiheuttaa työtä vielä vuosien ajan.

Tekemäni perhostutkimus vuosina 2014–2016 tuotti usko-
mattoman tuloksen: 500 makroperhoslajia tältä neljän heh-
taarin alueelta. Tämä on suunnilleen puolet Suomen makro-
perhoslajistosta, joukossa 16 uhanalaista lajia.

Linnustosta mielenkiintoisin on kangaskiuru, jota tavataan 
alueella joka vuosi. Onpa se pesinytkin alueella pari kertaa. 
Pikkutyllin soidintakin on alueella havaittu. Ruisrääkkäkin on 
paikalla joskus narissut. Alueen talvilinnusto on erityisen run-
sas intensiivisen ruokinnan ansiosta. Nykyisin siellä käyte-
tään pääasiassa ohkolalaisilta viljelijöiltä hankittua kauraa 
ja rypsiä. Joinakin talvina alueella tavataan tuhatpäinen kel-
tasirkkuparvi. Viime talvena multakeoille levitetty rypsi sai 
houkuteltua sadoittain hemppoja. Myös urpiaisia on joinain 
talvina satamäärin. Tiklejä alueella tavataan runsaasti myös 
kesäisin erilaisten kukkasten siemenien houkuttelemana. Esi-

kymmenen vuotta yhteistyötä  
nCC:n kanssa ohkoLassa

merkiksi pujo on hyvä kasvi houkuttelemaan urpiaisia.
Alueelle on muodostunut hyvin monipuolinen kasvilajisto 

erityisesti varta vasten rakennetuille paahderinteille. Ensi ke-
väänä jännitetään miten uudelle alueelle kylvetyt siemenet 
itävät. Masmalo, nuokkukohokki, neidonkieli ja keltasauramo 
ovat esimerkkejä alueelle kylvetyistä kasveista. Täyttömaan 
mukana on paikalle kasvanut monenlaisia puutarhakasveja 
ja pensaita, kuten kultasade.

Lupiinin viikoittaisista kitkentätalkoista on viime vuosina 
muodostunut maanantai-iltaiset tapaamiset. Näissä tapaami-
sissa kerrotaan kävijöille senhetkiset merkittävimmät luon-
tohavainnot. Viime keväänä alueella järjestettiin ensimmäi-
nen Tornien taisto -tapahtuma. Tämä keväänä lauantaina 
6. toukokuuta taas yritetään nähdä mahdollisimman monta 
lintulajia ”Hirvitornista”.

Tämä torni on hyvä maamerkki löytää alueelle. Punainen 
rautapuomi Metsätien varrella on auki tai kiinni. Alueelle on 
ihan vapaa pääsy kaikkina vuodenaikoina. Talvella tie alueel-
le pyritään auraamaan kovan lumisateen jälkeen.

Olli Elo
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Mummoni Ella Stenroos aloitti parturi-kampaajan työt 
1930-luvun alussa Kellokoskella Toimelan meijerissä. 30-lu-
vun puolivälissä hän rakennutti Kukkupakanmäelle Käenlinna 
nimisen puutalon, johon hän perusti oman parturi-kampaa-
mon. Siellä työskentelivät aikanaan myös tätini Ritva, setäni 
Timo, serkkuni Leena ja äitini Raili.

Tätini Ritva koulutti parturi-kampaajia Mäntässä, jossa 
myös äitini Raili Stenroos kävi kampaaja koulunsa. Vuonna 
1967 Raili tuli töihin Kellokoskelle Ellan kampaamoon.

Vuonna 1986 Raili perusti oman yrityksen viereiseen ra-
kennukseen, jossa toimi aina 2022 vuoden loppuun saakka. 
Raili on tehnyt pitkän uran, yli 55 vuotta. Hän haluaa kiittää 
lämpimästi kaikkia vuosien varrella käyneitä ystäviään ja asi-
akkaitaan.

Viime vuonna oli siis sukupolven vaihdoksen aika. Minä olin 
armeijan jälkeen pari vuotta töissä Finnairilla, mutta päätin 
kuitenkin tehdä jotain muuta. Kouluttauduin Helsingissä yk-
sityisessä oppilaitoksessa parturikampaajaksi. Ajattelin tehdä 
niitä hommia muutaman vuoden, kunnes keksin, mitä ryhdyn 
tekemään isona. Nyt siitä on kulunut yli 26vuotta! Tykkään 
työstäni. Siinä tapaa mukavia ihmisiä, joilta oppii joka päivä 
jotain uutta.Nähtäväksi jää jatkaako kukaan omista lapsistani 
suvun perinteitä.

Me toimimme edelleen kollegani Virpi Pääkkösen kanssa 
samoissa tiloissa osoitteessa Vanha valtatie 208, Kellokos-
ki. Liike on avoinna maanantaista perjantaihin 9.00-17.00, 
mutta työaika on liukuva, joten tarpeen tullen palvelemme 
myöhempäänkin. Myös lauantaisin palvelemme satunnaisesti 
sopimuksen mukaan.

Haluamme myös Virpin kanssa kiittää vanhoja, nykyisiä ja 
tulevia asiakkaitamme. Kiitos kun tuette paikallista yritystä. 
Tervetuloa!

Heikki Stenroos

Lähes 100 vuotta stenroosin parturi-
kampaamo yrittäjyyttä keLLokoskeLLa

Parturikampaaja Heikki Stenroos leikkaa tyttärensä Ellan 
hiuksia. Mikäli nimi on enne, niin ehkä Ella jatkaa isomum-
monsa uraa ja näin suvun perinteitä.

Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Ori-
mattilan ja Pukkilan osuuspankit yh-
distyivät Ylä-Uudenmaan Osuuspan-
kiksi ja uusi pankki aloitti toimintansa 
1.1.2023. Kaikki nykyiset viisi kont-
toria ja tuttu henkilökunta palvelee 
asiakkaita myös jatkossa. Uudella 
osuuspankilla on noin 50 työntekijää, 
40.000 asiakasta ja 23.000 omistaja-
asiakasta. Pankin tase on runsaat 1,1 
miljardia euroa ja sillä on omia varoja 
noin 150 miljoonaa euroa. Näillä tun-
nusluvuilla uusi OP Ylä-Uusimaa nou-
see OP Ryhmässä noin 20 suurimman 
pankin joukkoon.

- Jatkossa meillä on resursseja 
ja osaamista, joilla voimme palvel-

op yLä-uusimaa aLoitti toimintansa 
viiden pankin yhdistyessä

la asiakkaitamme entistä parem-
min, toteaa pankin toimitusjohta-
jana aloittanut Mikko Purmonen. 
Pankkien sääntely ja tehtävät ovat 
lisääntyneet jatkuvasti ja yhdisty-
misen myötä olemme riittävän vah-
voja ja elinvoimaisia pitkälle tule-
vaisuuteen, Purmonen jatkaa.

Pankkien yhdistymisen myö-
tä myös OP Koti Mäntsälä Oy LKV 
muutti nimensä OP Koti Ylä-Uusi-
maa Oy LKV:ksi ja se toimii nyky-
ään koko uuden OP Ylä-Uusimaan 
toimialueella. OP Koti Ylä-Uusi-
maan toimitusjohtajana aloitti vuo-
den alusta Mikael Hanhilahti.
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Tienhoito ja konetyöt
T:mi Eemil Tapper

0409380291

SÄLLINTIE 1 A, 04500 KELLOKOSKI

info@studiovalo.fi

P. 045 869 3343 

www.studiovalo.fi

@

Sähköasennukset /Ilmalämpöpumput

P. 010 320 9770 Jani Malmberg
info@sahkopalvelumalmberg.fi

ypellon taimet

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

Eerola-Kortistotie 309, 04530 Ohkola
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi
www.ok-ikkuna.fi

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Reikihoitoa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
koulutettu hieroja  

Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

Palvelemme ark. 8–20, 
la 8–18, su 9–18

Tervetuloa!

Uudenmaan Putkityö Oy
050-3470754 | riku.yrjakka@upt.fi

❖ Ilmalämpöpumput
❖ Putkityöt
❖ Kvv-valvonta

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pitopalvelu, Sinun juhliisi! 
Catering HannaEmilia 

 
p. 0440408849 
cateringhannaemilia@gmail.com 
www.cateringhannaemilia.fi 

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Kaivuutyöt ja maanajot

- Puiden kaato, puiden/risujen ajo

- Pihojen ja teiden lumen auraus

kampaamo

Parturi-kampaaja

KATI TEIRIOJA
myös ekokampaamopalvelut

Ajanvaraus 
www.amla.fi
045 136 1760

Järnefeltinkatu 13, Järvenpää

Itsellesi aikaa voita, 
 tule käymään taikka soita!

Mannilantie 6 P 25
Järvenpää
(Urheilukadun puolella)

Puh. (09) 279 3550

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO
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Ohkola

 0400-540 975

BETONILATTIAT
Harri T. Vilkman

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

ELÄINLÄÄKÄRIELÄINLÄÄKÄRI  
PIALIISA TOROPAINENPIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 944
www.elainlaakaritoropainen.fi

Sähkö Wiisi Oy
040 5297893 | Mika Nurmimäki

SÄHKÖTYÖT
Sähköisellä ammattitaidolla

Hanna-Kaisa Malmberg
OSAKAS, KED
puh. 045 168 9699

hanna-kaisa.malmberg@spkoti.fi

Sp-Koti | Järvenpää, Kerava,  

Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula

TUNNEN HYVIN  
NÄMÄ KULMAT. 
-
Kun tarvitset apua  
asuntoasioissa,  
ota yhteyttä.

-Aurinkopaneelien asennukset
- Sähköasennukset

 Joona Latostenmaa Toni Pellikka
 050 407 0556 050 910 1404
 joona@sahkolapa.fi toni@sahkolapa.fi

www.sahkolapa.fi



15




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

Luotamme laatuun

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 

050-3838 162

04530 Ohkolajani.rautama@gmail.com     040 542 6383

www.nivos.fi/sahkosopimus

asiakaspalvelu@nivos.fi

nettituki@nivos.fi– 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

• www.kivaajuhliisi.fi •

• katja.heikkinen@kivaajuhliisi.fi •

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski

MYYDÄÄN POLTTOPUITA
- kotiinkuljetus mahdollista

- pilkotaan myös asiakkaan omia puita

Puh. 040 937 0800

Kai Tapper

Juhlapalvelu
Catya’s Catering
Kati Virolainen
Puustellintie 10, 04660 Numminen

050-343 4341• asiakaspalvelu@catyas.fi • www.catyas.fi

Sinun juhlasi on minun juhlani!



“Tervetuloa mielikuvituksen Ihmemaahan!”

Liisa ei aavistakaan millainen seikkailu odot-
taa, kun hän lähtee ensimmäistä kertaa elä-
mässään teatteriin siskonsa kanssa. Teatterin 

Ihmemaassa vastaantulijat ovat toinen toistaan 
hullunkurisempia, eikä mikään ole itsestään-

selvää – ei edes esityksen päähenkilö.

Klassikon hilpeä ja uunituore näyttämösovitus 
kutsuu uudet teatterinkokijat tutustumaan mie-
likuvituksen voimaan ja hurmaa kokeneemmat 
kävijät lempeällä huumorilla ja päätä huimaa-

valla sanaleikittelyllä.

Esitykset Öljymäen kesäteatterissa  
14.7.–19.8.2023

Lewis Carrollin tarinasta  
dramatisoinut & ohjannut Kalle Tahkolahti

Ohj. KIRSI JOKELA

NÄYTÖKSET OHKOLAN  
NUORISOSEURANTALOLLA  

ke 12.4. klo 18.00 
to 13.4. klo 18.00 
su 16.4. klo 13.00

Liput 5 €

OHKOLAN TEATTERIN NUORET ESITTÄÄ

Varaukset ennakkoon OHKOLANTEATTERI@GMAIL.COM / TXT: 050-4356330
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI


