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☞ Ohkolan kesäteatteri 60 v.

☞ Posti takaisin Kellokoskelle
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Puoluepoliittisesti sitoutumaton kylälehti. Perustettu 1998.

Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

Kuusi näytöstä, 250 esiintyjää, 900 katsojaa. Jännitystä, kannustusta, iloista onnistumista ja raikuvia suosion- 
osoituksia. Ammattitaitoiset ohjaajat apujoukkoineen, talkooväki. Tekemisen riemua - Yhdessä.  
Täysin uutta tänä vuonna oli Minisirkus ja hattarakone. Näistä oli Sirkus Siriuksen kevätnäytökset tehty  
13-15.5.2016 sirkusteltassa, Ohkolan Nuorisoseurantalon toimiessa puffettina ja esiintyjien huoltopaikkana.
Kuvassa Norsujen pyramidi, jolloin yleisöstä kuului pienen lapsen kirkas kannustus ”Hyvä äiti”!
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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.

”Jos yhtä itsepäisiä
ovat kaikki suomalaiset,
ennustanpa, että kohta
salamoi taukoamatta!”

Ohkolan kesäteatterin 60-vuotisjuhlanäytelmän harjoitukset etenevät rytinällä kesäisellä Öljymäellä. 
Ensimmäinen ”läpiveto” on kahlattu ja näyttelijäintyön loppuhionta lähtee pian käyntiin.

Talkoita on tämän juhlavuoden projektin eteen tehty todella laajalti. Omaa työtään ajallisesti ja kenties 
henkisesti eniten projektiin uhrannee varsinainen näyttelijäkaarti, mutta onnistunut näytelmä harrasta-
jateatterissa vaatii aina suuren porukan muita vapaaehtoisia kulttuurintekijöitä ja -tukijoita.

Puvustustyöryhmä on tänä vuonna poikkeuksellisen kovan haasteen edessä, nippu Ohkolan näytteli-
jäkykyjä kun naamioidaan kesäksi muinaissuomalaisiksi jumaliksi! Ryhmä aloitti toimintansa pian en-
simmäisten lukuharjoitusten jälkeen ja on siis toiminut pian puoli vuotta. Jo tähänastiset näytöt ovat 
huikeita. Keskeneräisiäkin maskeja, pukuja, somisteita ja esineitä katsellessa tuntuu hurjalta ajatella, 
että jotain tällaista syntyy, kun joukko yhteisestä päämäärästä innostuneita ihmisiä löytää toisensa ja 
päättää saavuttaa tavoitteensa. 

Näyttämöllä on taas tapahtunut pieniä rakenteellisia muutoksia ja kahvioon on juhlavuoden kunniaksi 
suunnitteilla uudenlaisia kattauksia. Näytöskaudella järjestystä valvomassa, lippuja myymässä ja kah-
via tarjoilemassa häärii taas monikymmenpäinen joukko ihmisiä. Moni kyläläinen toimii useammassakin 
edellä mainituista tehtävistä, moni vaihtaa tehtäväänsä vuosittain, moni pitää välivuotta ja käy vain 
katsomassa esityksen. Jotkut ovat tehneet jotakin näistä tehtävistä jo kymmenien vuosien ajan.

Tämä kaikki on työtä, jolla ei ole rahallista arvoa ja jonka arvo on mittaamaton. Tätä on Ohkolassa 
jatkunut kuudenkymmenen vuoden ajan, eikä se ole järin pieni saavutus. Jos tosiaan koko Suomi olisi 
yhtä itsepäinen, niin kyllä. Kohta salamoisi taukoamatta. Juhlavuoden kunniaksi ensi-iltaa juhlistetaan 
tarjoamalla näytelmän väliajalla kakkukahvit koko yleisölle. Muista siis varata lippusi ajoissa!

Nähdään Öljymäellä!
Aatu Johansson

ukkosPiLvet 
Lähestyvät
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Kellokosken uusi postiyrittäjä avasi 
23.5.2016 uuden postin Kinuskilla-kah-
vilan viereisessä liiketilassa toimivassa 
Konttorissa osoitteessa Vanha Valtatie 
190, rakennus 2. Käynti postiin on Ruu-
kinkujan kautta. Parkkipaikka sijaitsee 
patoaltaan etupuolella. Patoaltaan kun-
nostustyön vuoksi alueella liikkuu pal-
jon työkoneita ja on liikennejärjestelyjä. 
Postista voi noutaa saapuneet paketit ja 
muut kuitattavat lähetykset.  Sieltä voi 
myös lähettää postia sekä ostaa posti-
merkkejä ja pakkaustarvikkeita. Kontto-
rin edustalle tulee postin kirjelaatikko. 
Posti on auki ma-ti ja pe klo 10-17, ke-to 
9-18, ja la 10-14.

ruukin aLue tutuksi

Postiasioilla käydessä kannattaa tutus-
tua Ruukin alueeseen hieman tarkem-
minkin. Ruukki on mainio retkikohde. 
Alueella on paljon pieniä yrityksiä. Sieltä 

Posti PaLasi keLLokoskeLLe

saa kahvia, herkkuja, ruokaa, vaatteita, 
pyöränkorjausta, kampaamopalveluita, 
kuntoilua, drinksuja, tatuointeja jne.

Muistoja Kellokosken tehtaalta näyt-
tely on avoinna ke-la klo 11-17 ja su 
12-17. Käynti näyttelyyn kuntosali Tako-
mon vierestä. Yhteisöllinen laatikkovilje-
ly ”Kylä kasvaa Kellokoskella” on myös 
tutustumisen arvoinen asia. Aiemmin 

tehtaan alue on ollut suljettu - portin-
vartijat valvoivat alueelle kulkua. Aika 
on muuttunut, nyt alueella on paljon 
yritystoimintaa ja kävijät ovat tervetul-
leita. Facebookissa ”Kellokosken Ruukin 
Yritykset”, ”Kuntosali Takomo”, ”Kahvi-
la Kinuskilla”, ”Ravintola Patovahti”, ”Me 
Kellokoskelaiset” löytyy lisätietoja.

Sinä ajat - nopeusnäytöt ilmestyivät Oh-
kolantielle Ohkolan- ja Hyökännummen 
koulun tuntumaan vapun jälkeen. Näy-
töt on tehokas nopeuksien paimentaja 
- reaaliaikainen palaute omaan kaasu-
jalkaan. 

Hyökännummen asukasyhdistyksen 
aloitteesta kunta toi nopeusnäytöt taa-

noPeusnäytöt 
kouLujen LähistöLLä

jama-alueelle. Valitettavasti ne olivat pai-
koillaan vain muutaman päivän. Kunnan 
tuomat näytöt ovat kiertäviä ja yleensä 
ovat paikassaan kaksi viikkoa. Kunnalle 
on esitetty toive, että näytöt tulisivat vie-
lä takaisin. Ohkolantien varren nopeus-
näytöt on paikalleen asettanut Ely-kes-
kus. 
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Vähäkylässä, Riiskiläntien perukoilla on 
pieni puutarha, joka kasvattaa laajaa va-
likoimaa syötävien kasvien taimia. Esi-
merkiksi tomaattilajikkeita on yli 40 ja 
yrttejä yli 50 erilaista. Myllypellon taimet- 
tarhaa pitävät hortonomit Elina ja Matti 
Vuori muiden töidensä ohella.

– Kyllähän näin kevätkiireiden aikaan 
vuorokauden tunnit tahtovat loppua kes-
ken. Joka puolella hommat huutavat te-
kijäänsä. Mutta siihen tunteeseen on 
vain totuttava, se tehdään, mitä keri-
tään, naurahtaa pariskunta.

Vajaan 500 neliön kasvihuoneessa 
kasvaa näin keväällä taimia myyntiin, 
mutta myös omaa tuotantoa varten. 
Taimia myydään lähinnä lähiseudun puu-
tarhamyymälöihin, mutta myös jonkin 
verran tapahtumissa ja suoraan kotoa.

– Tervetuloa vaan tänne katsomaan. 
Kerromme mielellämme lisää näistä eri-
koisuuksista. Kannattaa kuitenkin soit-
taa etukäteen, sillä emme aina ole koto-
na, Elinakin käy Helsingissä töissä, Matti 
Vuori kertoo.

Matti on ikänsä ollut puutarhoilla töis-
sä, ja Riiskiläntielläkin on kasvatettu kai-
kenlaista kohta 20 vuotta. Myrsky vei 
vanhan kasvihuoneen v. 2010, ja muuta-
ma vuosi oltiin ilman. Tässä huoneessa, 
joka on kierrätyshuone Sipoosta, taimia 
tuotetaan nyt toista kevättä.

– Meillä on vahvana periaatteena tuo-
tannon ympäristöarvot. Emme käytä ke-
miallisia lannoitteita tai kasvinsuojeluai-
neita, käytämme paljon kierrätystuottei-
ta, lämmitämme puulla ja ekosähköllä. 
Varsinaisia luomutaimia nämä eivät ole, 

erikoisuuksia omaLta kyLäLtä
Teksti ja kuvat: Eija Hynninen

Elina ja Matti Vuori kasvattiensa keskellä.

sillä emme kuulu mihinkään valvontaan, 
emmekä myöskään saa mitään tukia, se-
littää Elina Vuori.

Erilaisia taimilaatuja löytyy tänä ke-
väänä ehkä parisataa, joitain on tosin 
vain muutamia yksilöitä. Jos siis kaipaa 
jotain uutta kasvatettavaa, kannattaa 
puutarhalla poiketa.

– Löytyy meiltä kyllä ihan tavallisia ke-
säkurpitsoita, persiljaa ja avomaakurk-
kuakin, Matti muistuttaa.

Puutarhalla ei ole kotisivuja, mutta 
Myllypellon taimet Facebook-sivulla on 

Ohkolan sairaalan puistossa sijaitseva Trattoria Il Colosseo on jälleen avattu ja on 
avoinna kesäkuun alusta alkaen joka päivä.

Trattoria tarjoaa itse alusta alkaen valmistettuja pizzoja ja pastoja. Tilauksesta 
oikeastaan ihan mitä ruokia vain asiakas pyytää.

trattoria ii CoLosseoKanttori  
85 v

Tervetuloa päiväkahville 5.6.2016 
klo 15 - 17 Nuorisoseurantalolle, 
toivoo ” Kylän kanttori.”

paljon lisää tietoa kasveista. Sen kaut-
ta voi myös laittaa viestejä, varauksia ja 
kyselyjä.

Kun taimet lähtevät kesän edetessä, 
huoneeseen levitetään perheen omat vil-
jelykset: mustia, valkoisia, vihreitä, kel-
taisia, oransseja ja punaisia tomaatteja, 
värikkäitä paprikoita ja chilejä, tomatil-
loa, kurkkua, karviaiskoisoa ja munakoi-
soa.... Viime kesänä villi pelota-kurpitsa 
kasvoi siellä Suomen suurimmaksi, yli 12 
kiloiseksi!
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura  

Ohkolan kesäpilates 2016 torstaisin 
NS-talolla 2.6, 9.6 ja 16.6 klo 19-20, 8 
€/kerta. Tunnit sopivat sekä aiemmin 
harrastaneille että uusille harrastajille. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut aloha-
merja@gmail.com tai 040 5069504 (/txt)

Öljymäen Kesäteatterilla tarvitaan 
talkoolaisia. Työtehtäviä löytyy  lii-
kenteen ohjauksessa, kahvilan pidossa 
ja lipunmyynnissä.  Järjestysmieskortil-
linen järkkäri tarvitaan joka esitykseen. 
Ilmoittautumiset ja  lisätiedot johtokun-
ta@ohkolannuorisoseura.fi) tai soitta-
malla 040-766 4539 mielellään iltaisin/
viikonloppuisin.

ohkoLan oka
Motoriikkaharjoituksia lapsille ja 
nuorille: ma 20.6 - ke 22.6 ja ma 1.8 - 
ke 3.8 klo 17 - 18.30 Ohkolan koululla         

Yleisurheilun OKAn mestaruus-
kisat su 21.8 klo 17 Ohkolan koululla. 
Palkinnot mestaruuskisoista jaetaan heti 
kisojen päätyttyä.   

Maastojuoksua  Ohkolan koululla to 
15.9 klo 18. Maastojuoksun OKAn mes-
taruuskisat pidetään to 22.9 klo 18 Oh-
kolan koululla. 

Jalkapalloa  Hyökännummella Oh-
kolan  sairaalan puiston nurmikentällä. 
Tiistaisin klo 18-19 eskari ja ykkösluok-
kalaiset ja klo 17-18 sitä nuoremmat. 
Torstaisin klo 18-19 kakkos-kuudesluok-
kalaiset. Jalkapallot 24.5 alkaen kesä-

kuun loppuun asti sekä jatkuen 9.8 ja 
päättyen 13.9. 

Ohkola-hölkkä Järjestyksessään 14. 
Ohkola-hölkkä su 31.7 klo 12. Kilpailukes-
kus Ohkolan koululla. Reitti ja matka (1/4 
maraton) samat kuin aiempina vuosina. 
Lapsille ja nuorille oma hölkkä 4 km.

Suunnistusta Ohkolan alueel-
la. Mäntsälän Urheilijoiden järjestämät 
Mäntsälä-rastit Keravanjärvellä Kivi-
lammen suon maastossa ke 8.6 ja 17.8. 
Keski-Uusimaa rastit to 30.6 Niitty-
kulmalla linjatietä länteen. Radat mo-
lemmissa tapahtumissa: 5-6 km, 3-4 
km ja 1-2 km. Vaativuus kasvaa matkan 
pidetessä. Paikalta voi vuokrata Emit-lei-
masimia. Lähtöajat 16.30 - 19.

Tervetuloa mukaan liikkumaan! 
Lisätietoa: www.mantsalanurheilijat.fi/
kylaseurat/oka/ sekä facebookista OKAn 
sivuilta!

ohkoLan vPk
Ohkolan VPK:n miehistöharjoitukset 
jatkuvat palotallilla kerran kuussa. Tar-
kempia tietoja voi kysellä Juha Halmeelta 
p. 0400 710353.

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Kesäretki Hyvinkäälle 3.8. Tutustumme 
mm. Rautatiemuseoon, Villatehtaan mu-
seoon ja ”Tehtaan tytöt” näyttelyyn sekä 
Hyvinkään kirkkoon. Opastettu kiertoaje-
lu Hyvinkäällä, sekä vierailu luomutilal-
la jossa mahdollisuus ostaa tilan ja lähi-

seudun tuottajien luomutuotteita. Ilmoit-
tautumiset ja lisätietoja Eeva Patronen 
p. 050 372 2259 t. Raija Hannula p. 044 
275 2241. Tervetuloa mukaan.

kahvakuuLaa
Talvikausi on liikuttu saleissa ja nyt on ai-
ka kaivaa kahvakuula esiin ja lähteä ulos 
harjoittelemaan! Liikkujat ry järjestää 
kahvakuulaharjoituksia Ohkolan sairaa-
lan puiston hiekkakentällä sunnuntaisin 
klo 18.00-19.00 koko kesän. Ohjaajana 
Sanna Laine. Ensimmäinen kerta 5 e, ei-
kä omaa kahvakuulaa tarvitse välttämät-
tä olla mukana. Tule kokeilemaan - teho-
kasta treeniä. Lisätietoa www.liikkujat.
fi tai Facebook/liikkujat

LuonnonkukkaPäivä
Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien 
päivää vietetään taas Ohkolassakin. Su 
19. kesäkuuta kokoonnutaan Öljymäel-
le, joka on yllättävän mielenkiintoinen 
kasviensakin kannalta. Sieltä löytyy niin 
kuivaa ketoa kuin rehevää niittyäkin. 
Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen 
järjestämä opastettu kävely alkaa klo 11 
ja sopii kaikille. Paikalle pääsee vaikka 
pyörätuolilla. Teatterin kahvion katokses-
sa voi syödä eväitä paisteelta tai sateelta 
suojassa.

Retken vetävät Elina ja Matti Vuori jo 
yli 15 vuoden kokemuksella. Ilmoittau-
tua ei tarvitse, mutta lisätietoja voi ky-
sellä Elinalta, elina.vuori@pp1.inet.fi tai  
0400 400 714.

suomi 100 vuotta 
IDEOINTI

Kyläkokouksessa 16.8 klo 18.30 sääntö-
määräisten asioiden lisäksi ideoidaan Suo-
mi 100 juhlavuotta Ohkolassa. Kylätoimi-
kunnassa on päätetty toteuttaa seinäka-
lenteri yhdessä Hyökännummen ja Arola-
Jokelanseudun kylien kanssa. Ideana täs-
sä on vanhat ja uudet kuvat vastapareina. 
Lisäksi on suunnitteilla elokuun puoliväliin 
2017 Ohkolan koululla pidettävä suuri luokka 
kokous, johon ovat tervetulleita kaikki 1967 ja 
ennen sitä syntyneet eli +50 luokkakoukous. 
Istuta puu itsenäiselle Suomelle kampan-
ja on jo käynnistynyt. 21. syyskuuta 2016, 
joka on kansainvälinen rauhanpäivä on 
suunniteltu kotikuusen siemenestä kasva-
tetun puun istuttaminen Ohkolan koululle. 
Tule mukaan ideoimaan suurta juhlavuotta.

Ohkolan Nuorisoseurantalolla ti 16.8.2016 klo 18.30
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kylätoimikunta on rekisteröity Ohkolan kyläyhdistys ry:ksi

Kokouksessa valitaan uusi hallitus (eli kylätoimikunta) ja muut sään-
töjen mukaiset toimihenkilöt.

Kokous on avoin kaikille kylässä vakituisesti tai tilapäisesti asuville.
Yhdistyksen perustajat

Ohkolan kyläyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS

OHKOLAN MAAMIESSEURA vuokraa
RUOKA- JA KAHVIASTIASTOJA

arkeen ja juhlaan
Varaukset: Satu Latostenmaa p. 040 5818 605
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Ohkolan koululla järjestettiin isovan-
hempien päivä, joka oli perjantaina 
22.4.2016. Sinne osallistui n. 60 iso-
vanhempaa. Ohjelmassa oli vaikka 
mitä hauskaa kaikille. Päivän alussa 
isovanhemmat pääsivät tutustumaan 
luokkiin ja seuraamaan opetusta. 

Mummit ja vaarit kertoivat innoissaan 
muille omista kouluajoistansa. Oppilai-
den ollessa välitunnilla isovanhemmat 
pääsivät nauttimaan hyvästä kahvista 
ja maukkaasta pullasta. Päivän hui-
pensi Ohkolan koulun ilmaisutaidon 
kerhon järjestämä Pekka Töpöhäntä 

esitys, josta isovanhemmille jäi iloi-
sia muistoja. Esityksen jälkeen laulet-
tiin keväisiä lauluja, mm. Saunavihdat 
ja Peiponpesä. Kun laulut oli laulettu, 
mummot ja ukit saivat mennä lasten-
lastensa kanssa yhteiskuvaan koulun 
liikuntasalissa.

ohkoLan kouLun isovanhemPien Päivä
Kirjoittajat: Susanna Hyvönen, Lotta Härkönen ja Menni Andelin.

ISOVANHEMMAT TOIVOVAT TÄLLAISIA PÄIVIÄ LISÄÄ!

Hyökännummen koulun ystävyyskou-
lusta, Hallisten koulusta Virosta, tuli yh-
teensä 19 vierasta maanantai-iltapäi-
vänä 25.4 Hyökännummelle. Söimme 
Hallisten oppilaiden ja virokerholaisten 
kanssa välipalaa, jonka jälkeen leikimme 
pienemmissä ryhmissä virokerholaisten 
suunnittelemia tutustumisleikkejä. Illal-
la isäntäperheet hakivat vieraat majoit-
tumaan koteihinsa. Isäntäperheet olivat 
järjestäneet vieraille omaa ohjelmaa.

Aamulla vieraamme tulivat koululle 
yhdessä isäntäperheiden lasten kanssa. 
Koulupäivän aikana Hallisten koulun op-
pilaat kiertelivät luokissa ja olivat muka-

hyökännummen kouLuLLa  
vieraita virosta

Aavi ja Venla 5lk. Hyökännummen koulu.

na opetuksessa eri tunneilla. Salissa pi-
dettiin tilaisuus, jossa koulumme rehtori 
Hanna Oresmaa toivotti virolaiset terve-
tulleeksi. Rehtorin puheen viron kielelle 
käänsi viidennen luokan oppilas Sandra. 
Ystävyysjuhlassamme 1.-2. luokan oppi-
laat lauloivat ja 5lk:n tytöt esittivät sir-
kusesityksen. Virolaiset lauloivat meille 
ja eräs tyttö soitti meille kanteletta opet-
tajansa kanssa.

Pidimme ystävyyskoululaisillemme 
sirkuspajaa, jota opetti Anu-opettaja ja 
muutama koulumme sirkusoppilas. Sir-
kuspaja oli uusi ja jännittävä kokemus! 
Annoimme ohjeet englanniksi, onneksi 

olemme sitä paljon harjoitelleet koulus-
sa. Menimme vielä koulun jälkeen kei-
laamaan. Se oli hyvin hauskaa! 

Keskiviikkoaamuna he tulivat taas kou-
lulle ja pelasimme pitkään jalkapalloa. 
Pelaaminen oli kivaa, vaikka emme pu-
huneetkaan yhteistä kieltä. Otimme vie-
lä yhteiskuvan ja hyvästelimme virolaiset 
ystävämme. Toivomme että pääsemme 
vastavierailulle Viroon ensi vuonna!

Mielestämme ystävyyskoulutoiminta 
on kivaa, koska saa paljon uusia kave-
reita ja jännittäviä kokemuksia. Opimme 
myös vähän viron kieltä. 

Tere tulemast tarkoittaa Tervetuloa!

Ohkolan koululla on ollut tänä keväänä 
poikkeuksellisia kiireitä, sillä koulun yläta-
lon remonttiurakka alkoi reippaalla tahdil-
la huhtikuun puolessa välissä. Suuri osa 
ylätalon kalusteista on siirretty koulun pi-
hamaalla sijaitseviin kontteihin. Paljon on 
tavaraa laitettu myös roskiin, sillä koulu-
rakennus on palvellut yli 120 vuotta, jo-
ten ylimääräistäkin tavaraa on päässyt 
kertymään. Remontti- ja tyhjennystyö on 
ollut nyt oivallinen tapa päästä eroon tur-
haksi käyneestä tavarasta. 

Ylätalossa on tarkoituksena purkaa 
kaikki lattiarakenteet kantavia hirsiä lu-
kuun ottamatta. Kantavien hirsien kunto 
tarkistetaan ja vaurioituneet hirret kor-
vataan kertopuurakenteilla. Ryömintäti-
lasta poistetaan kaikki orgaaninen aines 

ohkoLan kouLuLLa  
muuttoa ja remonttia

Teksti Hanna Oresmaa

ja lattia rakennetaan uudelleen.  Lisäksi 
kiinteistöön asennetaan koneellinen il-
manvaihto sekä korjausmaalataan tietty-
jä seinäpintoja.

Oppilaat ja henkilökunta ovat osallistu-
neet ensiluokkaisesti isoon urakkaan kan-
tamalla ja siirtämällä pienempiä tavaroita 
uusiin paikkoihin. Myös huoltajat ovat ol-
leet hengessä mukana ja kantoapua on 
tarjottu useaan otteeseen. Vanhempain-
toimikunnan edustajia oli myös vapun al-
la siirtämässä opettajainhuoneen kalus-
teita vanhan ryhmiksen tiloihin. Tämä on 
ollut oikein ilahduttavaa ja kertoo siitä, 
että olemme kaikki onnellisia siitä, että 
koulurakennus saadaan nyt parempaan 
kuntoon, jotta opetusta on terveellistä ja 
turvallista järjestää. Varsinaisesta muut-

totyöstä ja isojen esineiden poissiirtämi-
sestä on huolehtinut Niemi -palvelut. 

Kiintokalusteiden purkaminen on al-
kanut 9.5.2016 ja nyt koululla toivomme 
remontin sujuvan suunnitelmien mukaan, 
jotta pääsemme elokuussa siirtymän ta-
kaisin korjattuihin ja uusittuihin tiloihin.  
Korjatut ja saneeratut tilat antavat meille 
kaikille uutta intoa myös uuden opetus-
suunnitelman toteuttamiseen ja sen hen-
gessä työskentelyyn. 

 Mäntsälän kunnan toimitilapalvelu 
toteuttaa korjauksen kuntotutkimuksen 
mukaan määrärahojen puitteissa oma-
na työnä ja osan ostopalveluna. Tilapääl-
likkö Soile Karhinen ja työpäällikkö Pasi 
Santala ovat korjaustyön yhteyshenkilöt 
kunnassa.
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mäki-PuotiLasta 
järvenPään yhteiskouLuun

Tuleva kanttori syntyi 1.6 1931 Ohko-
lan kylässä maalaistalon pojaksi. Kou-
lunkäynti alkoi Ohkolan kansakoulussa, 
alaluokilla opettaja Anni Utriaisen joh-
dolla. Sotavuosien aikaan oli opettaja-
na myös Karjalan evakkona saapunut 
Lempi Holopainen. Yläluokkien vetäjä-
nä olikin oman kylän poika Väinö Vai-
nio. Musiikillista viitettä tuli jo Vainion 
johtamassa torvisoittokunnassa, jos-
sa Tapani soitti baritonia. Senaikaisen 
koulusysteemin mukaan Tapani siirtyi 
kansakoulusta 11-vuotiaana Järven-
pään Yhteiskouluun, jossa vierähtivät 
seuraavat viisi vuotta. Tuohon aikaan ei 
ollut erillistä koulukuljetusta, vaan mat-
ka taittui häkäpönttöbussilla. Kouluvuo-
sien aikana uskonnon opettaja kiinnitti 
huomiota Ohkolan pojan lauluääneen 
ja musikaalisuuteen ja kehotti Tapania 
harkitsemaan elämäntyöksi kanttorin 
ammattia.

Pianon hankinta heLsingin 
Pommitusten kirvoittamana

Sotavuosina Helsinkiä pommitettiin ja 
monet kaupungin asukkaat myivät pia-
nojaan huokeaan hintaan pois sodan ja-
loista. Tapanin Eino-setä, joka oli Hel-
singin kaupunginorkesterin viulisti ja 
kesäaikaan maanviljelijä lähti ostamaan 
Allosen Pentille pianoa Helsingistä, Ta-
panin isä huikkasi peltotöiden lomasta 
Helsinkiin matkaavalle veljelleen keho-
tuksen ostaa heillekin piano. Ja tulihan 
sieltä piano, joka vielä tänäkin päivänä 
on soittokunnossa ja Rautasuon paris-
kunnan kodin olohuoneessa. Näin Oh-
kolan kulttuurielämä hyötyi Helsingin 
pommituksista, sillä useampaankin ko-
tiin hankittiin piano näinä aikoina.

Pianonsoitonopettaja Kaisa Arjava 
Helsingistä alkoi vierailla pianoperheis-
sä ja huomasi Tapanin lahjakkuuden ja 
suositteli hänkin kanttorin uraa.

kanttoriksi armas 
maasaLon oPeiLLa

Keskikoulu saatiin päätökseen vuonna 
1947 ja Tapani mietiskeli tulevaa elä-
mänuraa työskennellessään keskikoulun 
jälkeen Mäki-Puotilan kotitarvemyllyssä. 
Suositusten ja oman innoituksen siivit-
tämänä Tapani päätti pyrkiä Helsingin 
kirkkomusiikkiopistoon. Tuolloin pyrki-
jöiden täytyi osoittaa soittotaitonsa ar-

taPani rautasuo 85 vuotta
Teksti ja kuva: Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen ja Vesa Lehmonen

vovaltaisen raadin edessä. Tapani sai 
erityisluvan koesoiton suorittamiseen 
keväällä normaalin syksytestin sijasta. 
Pianonsoitonopettaja Kaisa Arjava tunsi 
Armas Maasalon ja sai puhuttua Tapa-
nille kevätsoiton sillä perusteella, että 
maanviljelijäperheen pojalla olivat sor-
met soittokunnossa keväällä, mutta ras-
kaiden kesätöiden jälkeen syksyllä sor-
met eivät olisi huippuvireessä.

Tapani sai paikan opistossa ja suo-
ritti kanttorin tutkinnon normaalin kol-
men vuoden sijasta kahdessa vuodessa 
ja sai valmiiksi tässä ajassa myös mu-
siikinopettajan tutkinnon. Kanttoriopin-
tojen aikana Tapani tutustui samassa 
oppilaitoksessa opiskelevaan, tulevaan 
aviopuolisoonsa Hilkkaan. 

marttiLasta 
kuusankoskeLLe

Ensimmäisen kanttorin viran Tapani ot-
ti vastaan Marttilassa Turun lähistöllä. 
Länsi-Suomessa perhe viihtyi hyvin, 
mutta viiden vuoden jälkeen tuntui tar-
vetta isompaan seurakuntaan. Vuonna 
1958 he muuttivat Kuusankoskelle, jos-
sa Tapani oli ainoa kanttori ja sai sa-
malla työpaikan Kuusankosken Yhteis-
koulun musiikin opettajana. Seuraavat 
36 vuotta eli aina eläköitymiseen asti 
Tapani toimi Kuusankosken seurakun-
nan kanttorina. Kaikki perheen viisi las-

ta ovat löytäneet elämänuran musiikin 
alalta. Kanttorityön ohessa hän perusti 
paikkakunnalle kirkko-, lapsi-, juniori- 
ja nuorisokuoron. Koulussa toimi hänen 
johdollaan myös koulun kuoro ja nuo-
riso-orkesteri. Tapani Rautasuota pide-
tään myös hengellisen populaarimusii-
kin, gospelin, yhtenä uranuurtajana.

takaisin ohkoLaan

 Vuonna 1994 Tapani ja Hilkka muuttivat 
sananmukaisesti isien maille, sillä tuleva 
koti oli Tapanin isän eläkepaikka, Lehti-
mäki, Ohkolan kylässä. Liki muuttopäi-
vänä kirkkoherra Leinonen soitti Tapanil-
le ja suostutteli häntä ryhtymään Mänt-
sälän Tuomas-kuoron johtajaksi ja näin 
tapahtui.. Samoihin aikoihin alkoi myös 
Riitta Wulff-Mäkelän vetämän kansalais-
opiston kuoron säestäminen. Molempia 
kuoroja hän johti noin 16 vuotta. Lä-
hes koko ajan Kuusankoskella ollessaan 
Tapani kuului Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kakuoroon. Hyvinkään Oratoriokuoroon 
hän kuului myös hyvin pitkään. Omalla 
kylällä hän on ansiokkaasti huolehtinut 
jo 20 vuoden ajan diakoniapiirin virkis-
tyspäivien ja virsilauluiltojen musiikista 
sekä kauneimmista joululauluista. Lu-
kuisat ovat myös erilaisten perhejuhli-
en, sekä monien kylän yhteisten tilai-
suuksien musiikin säestykset joissa hän 
on jaksanut iloisin mielin olla mukana.

Tapani(t) pianon ääressä
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Valtakunnallinen opetussuunnitelma 
(OPS) muuttuu 1.8.2016 alkaen. Mänt-
sälän sivistyslautakunta on 3.5.2016 
kokouksessaan hyväksynyt Mäntsälän 
opetussuunnitelman paikalliset tarken-
nukset ja painotukset. Mitä uusi ope-
tussuunnitelma siis tarkoittaa kouluissa 
tulevana lukuvuonna? 

tuntijakoa koskevat 
muutokset

Ruotsin opetus alkaa jo alakoulussa 
6.luokalla. Tulevat 6.luokkaiset opiske-
levat Ruotsin kieltä ensi lukuvuodesta 
lähtien 2h/vko.

Englantia opiskellaan yksi viikko-
tunti aikaisempaa enemmän, eli 3.luo-
kalla 2h/vko, 4.luokalla 3h/vko ja 5. ja 
6.luokilla 2h/vko.

Uutena oppiaineena ympäristöop-
pi, ei enää erikseen biologiaa, maan-
tietoa, fysiikkaa ja kemiaa

Yhteiskuntaoppi alkaa uutena op-
piaineena, jota opiskellaan 4. ja 5.luo-
killa 1h/vko.

Tuleva lukuvuosi 2016-2017 tulee 
vielä olemaan poikkeusvuosi tuntijaon 
suhteen tulevilla 6.luokan oppilailla. 
Tulevat 6.luokkalaiset opiskelevat vie-
lä vanhamuotoisesti fysiikka ja kemiaa, 
biologiaa ja maantietoa sekä lukuvuon-
na 2016-2017 2h/viikossa yhteiskunta-
oppia, jota jatkossa 6.luokalla ei tunti-
jakoon kuulu lainkaan. 

vaLinnaisaineet

Uudessa OPS:ssa myös valinnaisaineet 
tulevat osaksi alakoulun opetusta. Vuo-
siluokilla 3.-5. tulee 2h/viikossa taito- 
ja taideaineiden valinnaisia opintoja, 
jotka päätetään Mäntsälässä koulukoh-
taisesti. Hyökännummen ja Ohkolan 
koulun oppilaille on tehty kysely viikon 
16 aikana, jossa oppilaiden mielipiteitä 
on kysytty liittyen siihen, mihin taito- 
ja taideaineisiin 2 valinnaista tuntia tu-
lisi lisätä. Hyökännummen ja Ohkolan 
kouluissa taito- ja taideainevalinnaiset 
on päätetty jakaa seuraavalla tavalla:

3lk. lisätunnit käsityöhön (1) ja mu-
siikkiin (1), 

4lk. lisätunnit käsityöhön (1) ja lii-
kuntaan (1) 

5lk. lisätunnit käsityöhön (1) ja ku-
vataiteeseen (1)

oPetussuunniteLma  
uudistuu kouLuissa 1.8.2016 aLkaen

Tarkempi tuntijakotaulukko, jossa nä-
kyvät kaikkien oppiaineiden tuntimää-
rät vuosiluokittain, löytyvät Ohkolan 
ja Hyökännummen koulujen Peda.net 
-sivuilta välilehdeltä OPS 2016/ uusi 
tuntijako. Taulukoita on kaksi. Ensim-
mäinen koskee vain lukuvuotta 2016–
2017, jossa näkyvillä 6.luokan poik-
keukset, sekä taulukko lukuvuodesta 
2017 eteenpäin, jossa 6.vuosiluokalla 
ei ole enää poikkeuksellisia tuntimää-
riä.

Taito- ja taideainevalinnaisten lisäksi 
tulevasta lukuvuodesta eteenpäin 5. ja 
6. luokkalaisilla on yksi tunti viikossa 
”Muut valinnaisaineet” -niminen kurs-
si. Kurssin sisällöt päätetään vuosittain 
ja oppilaat osallistuvat kurssisisältöjen 
sekä kurssitarjonnan suunnitteluun. 
Kurssivalinnat tehdään vuosittain.

Käsityön opetuksessa ei jatkossa va-
lita painotusta tekstiilikäsityön ja tek-
nisen käsityön väliltä, vaan oppiaineen 
nimi on käsityö, joka pitää sisällään 
niin pehmeiden kuin kovien materiaa-
lienkin työstämisen.

oPetus

Uuden opetussuunnitelman myötä op-
pilaan roolia korostetaan entistä enem-
män aktiiviseksi toimijaksi, ja oppilaita 
ohjataan kantamaan vastuuta omasta 
oppimisesta. Opettajan rooli muuttuu 
enemmän tiedon jakajasta kohti oppi-
laan oppimisen ohjaajaa. Opetukseen 
tulevat kuulumaan myös monialaiset 
oppimiskokonaisuudet, joita toteu-
tetaan vähintään yksi lukuvuodessa. 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
tavoitteena on mm. eheyttää ja lisätä 
oppiaineiden välisiä yhteyksiä, osallis-
taa oppilaita suunnitteluun ja arvioin-
tiin, ohjata oppilaita soveltamaan tie-
toa ja lisätä mahdollisuuksia opiskel-
la erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden 
kanssa. Monialaiset oppimiskokonai-
suudet arvioidaan eri oppiaineiden yh-
teydessä, niistä ei anneta omaa eril-
listä arvosanaa. Tietotekniikan osuus 
opetuksessa on säännöllistä ja jatku-
vaa, sitä hyödynnetään opetuksen eri 
muodoissa.

arviointi

Arvioinnin painopiste on jatkuvassa, lu-

kuvuoden aikaisessa arvioinnissa. Ar-
vioinnilla tavoitellaan sitä, että oppilas 
saa jatkuvaa, kannustavaa, ohjaavaa 
sekä oppimista edistävää arviointia ai-
kaisempaa enemmän. Myös itsearvi-
oinnin ja vertaisarvioinnin taitoja kehi-
tetään jatkuvasti. Oppilaita ohjataan ja 
kannustetaan ottamaan entistä enem-
män vastuuta omasta oppimisesta se-
kä siihen liittyvistä tavoitteiden aset-
telusta. 

Arviointikäytänteet muuttuvat si-
ten, että jokaiselta vuosiluokalta jää 
jouluna annettava välitodistus pois ja 
väliarviointi suoritetaan arviointikes-
kustelun muodossa tammi-helmikuus-
sa. Keskusteluun osallistuvat oppilas, 
opettaja ja huoltaja. Vuosiluokilla 1.-2. 
tapaamiskertoja opettajan, oppilaan 
ja huoltajien kesken on kaksi kertaa. 
Ensimmäinen tapaaminen ajoittuu en-
nen syyslomaa käytäväksi, ja tapaami-
sen tarkoituksena on tavoitteenasette-
lu tulevalle lukuvuodelle. Vuosiluokilla 
3-6 tavoitteiden asettaminen tapahtuu 
oppilaan ja opettajan välillä, ja tavoit-
teiden asettelua koskevat dokumentit 
lähetetään koteihin huoltajien kom-
mentoitavaksi kirjallisesti. Lukuvuo-
den päätteeksi annetaan lukuvuosito-
distus, jonka muoto muuttuu seuraa-
vasti:

1.-2. lk. sanallinen arviointi 
3lk. sanallinen arviointi, äidinkielen ja 
matematiikan arviointi numeraalinen

4lk. arviointi sanallinen, äidinkielen, 
matematiikan ja englannin arviointi nu-
meerinen

5lk. arviointi numeerinen, taito- 
ja taideaineiden arviointi sanallinen 
6lk. kaikki arvosanat numeerisia

Työskentelytaitoja ei jatkossa arvi-
oida erillisellä numerolla, vaan työs-
kentelytaidot arvioidaan oppiaineen 
sisällä. Käyttäytymisen arviointi on sa-
nallista vuosiluokilla 1-4 ja numeerista 
5.vuosiluokalta alkaen.

Kuluva lukuvuosi alkaa olla jo lo-
puillaan, mutta näillä opetussuunnitel-
materveisillä menemme molemmissa 
kouluissa innolla kohti uutta, tulevaa 
lukuvuotta ja kohti uusia opetussuun-
nitelman tuulia! Nauttikaamme kaikki 
kuitenkin ensin tulevasta kesälomasta 
ja auringosta, jotta jaksamme taas en-
si lukuvuonna opiskella ja oppia uusia 
asioita.
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Taruman alue Hyökännummen 
mäen pohjois-rinteessä
Taruman 1-vaiheen kunnallistekniikka on 
alkanut puuston poistolla ja jatkuu tou-
kokuun puolenvälin jälkeen maanraken-
nustöillä. Taruman 1-vaiheen pääurakoit-
sijana toimii NCC Roads Oy. 1-vaiheessa 
rakennetaan Tarumantie ja vesihuollon 
runkolinja Tarumasta Nummelantielle. 
Tarumantie on noin 450 metriä pitkä 
tontti-/kokoojakatu, jonka varrelle ra-
kentuu 20 uutta kotia. Taruman 2-vaihe 
alkaa rakentumaan 2017 ja silloin tulee 
28  taloa lisää
Nummelantien pohjan 
perustaminen
Nummelantie rakentaminen välillä Pyy-

hyökännummeLLa rakennetaan

dyskorventie – Hyökännummentie teh-
dään vuonna 2017. Tällä välillä olevi-
en kiinteistöjen sadevesikaivot liitetään 
kunnallistekniikkaan. Nummelantien var-
rella olevat viheralueet välillä Ohkolantie 
– Hyökännummentie mullataan ja sie-
mennetään kesän 2016 aikana.

Katujen kaivot tarkastelun 
kohteena
Kevään aikana on Hyökännummen alu-
eella kuvattu ja tarkasteltu katujen kai-
vojen kuntoa kunnan toimeksiantona. 
Raportin mukaan runkolinjat vaativat 
laajentamista.  

Kunta osti lisämaata
Kunta on ostanut lisämaata Hyökän-

Teksti ja kuva: Eija Liljavirta

nummen koulun takaa ja Roinilanpelloil-
ta Roinilantien molemmin puolin. Näiden 
alueiden kaavoitus alkaa 2016.

Kaksi rivitaloa Ohkolantien varteen
Kellokoskelta tultaessa Hyökännummeen 
oli pieni metsäpala. Metsikössä oli pieni 
talo. Kevään aikana talo purettiin ja met-
sä kaadettiin. Nyt paikalle rakennetaan 
kahta pienrivitaloa.

Liikennemerkkejä ja 
katumaalauksia huolletaan
Hyökännummen katumaalauksia ja lii-
kennemerkkejä ollaan uusimassa. Van-
hat suojatiemerkinnät ovat kuluneet ja 
osin puutteelliset. Niitä tullaan uudel-
leen maalaamaan ja lisäämään etenkin 
koulun ympäristöön. Nopeusrajoitusmer-
kintöjä tullaan tekemään myös katuihin. 
Tärinäraitojenkin tekeminen on suunnit-
teilla. Alueella on kuluneita ja likaisia lii-
kennemerkkejä ja kaikki merkit eivät ole 
ohjauksen osalta ajan tasalla, joten niitä 
tullaan päivittämään.

Ohkolantie ja sen merkinnät ja liiken-
nemerkit ovat Ely-keskuksen. Jos Ohko-
lantien osalta on kehitysehdotuksia esim. 
suojatiemaalausten tai liikennekorokkei-
den tai liikennemerkkien osalta, kannat-
taa ne lähettää sähköpostiin asiakaspal-
velu@ely-keskus.fi.

Taajaman sisäiset tiet ja kadut ovat 
kunnan vastuulla.

Hyökännummen koulun vanhempaintoi-
mikunta käynnisti maaliskuun 7. päivänä 
koulun oppilaille kahden viikon mittai-
sen kilpailun, jossa oppilaita houkuteltiin 
osallistumaan kotitöihin keräämällä ras-
teja himahomma-passiin. Passi sisälsi jo 
ehdotuksia erilaisista askareista, mutta 
toki niitä sai uusia itsekin kehitellä.

Aktiivisin luokka sai palkinnoksi kaksi 
jättisäkkituolia omaan luokkatilaan käy-
tettäväksi. 

Saimme iloksemme huomata, että ah-
kerointia oli ilmassa ja keskimäärin oppi-
las teki vähintään kolme himahommaa 
päivässä. Suosituin askare oli ylivoimai-
sesti lemmikin ulkoilutus, mutta lisäksi 
ahkerasti puuhattiin tiskien kanssa, ha-

hyökännummeLLa  
hanskattiin himahommia

ettiin postia ja kannettiin puita. 
Toivottavasti tämä ahkeruus jäi 
perheisiin pysyväksi tavaksi.

Voittaneen 3. luokan passeis-
sa oli keskimäärin 59 rastia. Iloi-
set voittajat suunnittelivat oman 
näköisensä säkkituolit, joissa on 
mukava opettajan johdolla teh-
dä vaikka ryhmätöitä.

VTK halusi kuitenkin kiittää 
oppilaita innokkaasta osallistu-
misesta tähän kilpailuun ja jär-
jestää kaikille koulun oppilaille 
30.5. Pop-Up Heurekan liikku-
van, kokeita ja vuorovaikusta 
sisältävän tiedeshown. 

Pia Huovinen, vanhempaintoimikunnan pj.
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Siitä on yli 20 vuotta, kun Ohkolan koulun pihalla kohtasivat 
kahden pienen tyttösen, tumman ja tulisen Lauran ja vaalean 
lettipäisen Eevan polut. Tai itse asiassa ensikohtaaminen taisi 
tapahtua jo Vesselikerhossa Nuorisoseurantalolla. Maalaiskou-
lun idyllissä oli turvallista kasvaa, ja tyttöjen kaveriporukka 
hioutui tiiviiksi. Yhdessä jaettiin kiukut ja ilot, ensi-ihastukset 
ja -vihastukset. Välillä oltiin tukkanuottasillakin - varsinkin ylä-
koulun aikaan. Murrosiän kuohut olivat vähällä sammuttaa ys-
tävyyden, mutta toisin kävi, onneksi. Lukiokin käytiin yhdessä 
Ohkolan tyttöporukan kanssa, mutta lukion jälkeen osa tytöistä 
muutti Helsinkiin. Kiireisinä opiskeluvuosina yhteyttä pidettiin 
vain kerran tai pari vuodessa.  

ohkoLan kasvateista 
LastenkirjaiLijoiksi

Teksti: Eeva Kallio, kuva: Sami Salonen

Lapsuudenystävät Eeva Kallio (vas.) ja Laura Partanen jul-
kaisivat marraskuussa ensimmäisen lastenkirjansa.

– Opiskelujen jälkeen löysimme taas toisemme Ohkolan ku-
peesta, Kellokoskelta ja Järvenpäästä, Laura Partanen ja Eeva 
Kallio kertovat.

Yhteisillä lenkeillä Lauran koirien kanssa purettiin työstres-
siä, elämää ja maailmanmenoa. Vanhoihin aikoihinkin palattiin 
usein – lapsuuden kuohut naurattivat ja itkettivät. Pikku hiljaa 
ajatuksiin hiipi kipinä yhteisestä projektista.

– Kun sitten tulimme molemmat äideiksi, kristallisoitui idea 
yhteisestä lastenkirjasta. Olimme puhuneet projektista jo kun 
Lauran Anni-tyttö oli syntynyt, mutta kaikki palaset loksahtivat 
kohdalleen jokin aika Eevan Eemil-pojan syntymän jälkeen. 
Päätimme siirtyä suunnittelusta toteutukseen. Tuoreina äiteinä 
olemme olleet tarkkoja siitä, että kirjamme ovat kotimaisuuden 
lisäksi myös myrkyttömiä sekä mahdollisimman ympäristö- ja 
lapsiystävällisiä, Laura ja Eeva toteavat.

Työnjako oli alusta lähtien selvä – graafikko-Laura piirtää ja 
äikänope-Eeva kirjoittaa. Niin alkoivat Lauran koirat Elmo ja 
Akseli kaikenkarvaisine ystävineen elää omaa elämäänsä myös 
painettujen kansien sisällä.

– Olemme tosi innoissamme siitä, että uurastus on tuotta-
nut tulosta. Vauvoille suunniteltu kangaskirjamme, Riepunen, 
sekä taapero- ja leikki-ikäisille suunnattu Sankarit Santamäen 
-runokirjanen ovat saaneet hyvän vastaanoton. Toivomme, et-
tä voimme jatkossa laajentaa toimintaamme ja kehittää uusia 
tuotteita pienten tähtisilmien iloksi, ystävykset iloitsevat.

Eivätpä arvanneet pienet vesselikerholaiset, mihin juuri al-
kanut ystävyys heidät vielä kuljettaisi. Ja tarinahan on vasta 
alussa.

Elmo ja Akseli -tuotteita voi ostaa nettikaupasta www.el-
mojaakseli.fi.

Jotain hyvää pitkissä sairaslomissakin 
on. Kun ensimmäisen polvileikkauksen 
jälkeen käly-Eila toi sairaalaan kukkien 
sijasta kirjan, ratkesin siitä lukemaan 
koko sairasloman ajaksi niin, että kun-
toutustoimet meinasivat joinakin päi-
vinä unohtua kokonaan. Kirja oli Åsa 
Larssonin Aurinkomyrsky. Åsa Larsson 
on itse veroasioihin erikoistunut Kiiru-
nasta kotoisin oleva juristi, joka äitiys-
lomallaan ryhtyi kirjailijaksi. Tämä esi-
koisteos kertoo Ruotsin lapista ja juristi 
Rebecka Martinssonista, joka ystävän-
sä pyynnöstä palaa kotiseudulleen Kii-

runaan selvittelemään kuolemantapa-
usta. 

En paljasta juonenkäänteitä sen tar-
kemmin, koska kirja on ehdottomasti lu-
kemisen arvoinen. Vaikka kirja kertookin 
Ruotsin lapista ovat kuvaukset ja olosuh-
teet yhteisiä Suomen lapin kanssa. Kyl-
miä kaamoksen sävyjä revontulien myö-
tä. Tämänkin takia se vie erityisen tiu-
kasti mukaansa. Kirjan päähenkilöt ovat 
mielenkiintoisia, monitasoisia ja hanka-
latkin ihmissuhteet kuvautuvat uskotta-
vasti. Viha, rakkaus, vaietut salaisuudet 
ja Rebeckan oman kasvun tarve ovat osa 

tapahtumia. Silti dekkarin tärkein osa, ri-
koksen selvittäminen, odottamattomat 
käänteet ja piinaava jännitys täyttävät 
dekkarinistin odotukset parhaalla taval-
la. Loppuhuipennusta lukiessani en var-
maan hetkeen hengittänytkään.

Innostuin tästä tutustumaan muihin-
kin pohjoismaisiin dekkaristeihin ja löysin 
myös Mari Jungstedtin, jonka kirjat sijoit-
tuvat Gotlantiin. Luettujen kirjojen pino 
kasvoi melkoiseksi, eikä kasvu pysähdy 
vieläkään, vaikka sairasloma loppuikin.

Lukemisiin Leena Turunen

koukuttavia dekkareita
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  martan vinkit

Ohkolan koulun jätepisteellä ollut metal-
lin ja lasipakkausten keräys on siirtynyt 
Kellokoskella ja Järvenpäässä sijaitseviin 
Rinki-ekopisteisiin. Pisteissä kerätään 
myös kartonki- ja muovipakkauksia, mi-
kä on laajentanut kierrätysmahdollisuuk-
sia myös Ohkolan kylän asukkaille. Rin-
ki-ekopisteistä vastaa Suomen Pakkaus-
kierrätys RINKI Oy, joka hoitaa keskite-
tysti koko Suomen kattavaa ekopistever-
kostoa kotitalouksien pakkausjätteille.

mitä rinki-ekoPisteisiin 
voi tuoda?

Rinki-ekopisteisiin voi tuoda Ringin lajit-
teluohjeiden mukaan lajiteltuja lasi-, kar-
tonki- ja muovipakkauksia sekä metallia. 
Ohjeet on julkaistu osoitteessa Rinkiin.
fi/lajitteluohjeet. Rinki tekee yhteis-
työtä myös paperien ja tekstiilien kier-
rättämisestä vastaavien tahojen kanssa, 
joten moniin Ringin pisteisiin voi palaut-
taa myös näitä materiaaleja.  

Tärkeää on, että pakkausjätteet tuo-
daan Ringin pisteisiin oikein lajiteltuina 
sekä tyhjinä, puhtaina ja kuivina, jotta 
kerätty materiaali kelpaa kierrätykseen. 
Kun pakkausjätteet lajitellaan oikein ja 
palautetaan Rinki-ekopisteisiin, vähenee 

Pakkaukset rinki-ekoPisteisiin 
sekajätteen määrä sekä tarve käyttää 
täysin uutta materiaalia. Tämä on ym-
päristölle hyvä asia.

Ringin ekopisteisiin palautetut pak-
kausjätteet toimitetaan välivarastoina 
toimivien vastaanottoterminaalien kaut-
ta jätteitä hyödyntäviin laitoksiin. Mate-
riaaleja käytetään hyödyksi uusien tuot-
teiden valmistamisessa. Esimerkiksi me-
tallista voidaan valmistaa pyöränrunkoja, 
muovipakkauksista erilaisia uusiomuovi-
tuotteita, lasipakkauksista taas uusia la-
sipakkauksia ja kartongista esimerkiksi 
monenlaisia hylsyjä.

taustaa

Suomen lainsäädännön muutos siirsi 
kuluttajapakkausten keräyksen kunnil-
ta pakkauksia markkinoille toimittaville 
tuottajille. Niin kutsuttu tuottajavastuu 
on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomes-
sa tai maahantuovat pakattuja tuotteita 
Suomeen ja joiden liikevaihto on 1 M€ 
tai enemmän. Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy rakentaa lainsäädännön mu-
kaisen ja koko Suomen kattavan koti-
talouksien pakkausjätteiden keräysver-
koston. Koko verkosto valmistuu hei-
näkuun loppuun mennessä. Vähintään  

1 850 pistettä tulee kartonki- ja lasipak-
kausten sekä metallin keräystä varten. 
Lisäksi vähintään 500 pisteessä tullaan 
keräämään muovipakkauksia. Osa pis-
teistä on Ringin hoitoon siirtyneitä kun-
tien vanhoja ekopisteitä ja osa on koko-
naan uusia. Kuntien itsenäisesti päätet-
täväksi on jäänyt jatkavatko ne keräys-
tä vanhoissa ekopisteissään. Lisätietoa: 
www.rinkiin.fi. 

rinki-ekoPisteet keLLo-
koskeLLa ja mäntsäLässä

K-Supermarket Kellokoski, Vanha 
Valtatie 189 ja Mäntsälän paloasema, 
Mäntymäen tie 2. Molemmissa paikois-
sa on keräysastiat  kartongille, lasille, 
pienmetallille, muoville, keräyspaperille 
ja vaatteille

Kaikki Rinki-ekopisteet: Rinkiin.
fi/rinki-ekopisteet. Uusista avatuista pis-
teistä tiedotetaan Ringin Facebook-sivul-
la: Facebook.com/Rinkikierratys.

Pakkausten lajitteluohjeet: Rinki-
in.fi/lajitteluohjeet

Suomen Pakkauskierrätys RIN-
KI Oy:n maksuton asiakaspalvelu: 
Puh. 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18), 
sähköposti asiakaspalvelu@rinkiin.fi

taLkkunaPannukakut
 
Talkkuna ja mustikka – mikä ihana kesän makupari! Talkkunajauho 
tuo pannukakkuihin tai lettuihin runsaasti kuitua ja makua.
 
2 dl  vehnäjauhoja
1½ dl  talkkunajauhoja
1 rkl  sokeria
½ tl  suolaa
2 tl  leivinjauhetta
1  kananmuna
3 dl  maitoa
1 rkl  voisulaa / öljyä
 
1. Sekoita kulhossa jauhot, sokeri, suola ja leivinjauhe.
2. Riko kananmunan rakenne kulhossa. Sekoita munaan maito ja kuivat aineet. Lisää lopuksi rasva ja anna taikinan 
turvota muutama minuutti.
3. Paista pannukakut paistinpannulla reilulla keskilämmöllä pienessä määrässä rasvaa molemmin puolin. Pannukakku 
on valmis käännettäväksi, kun se alkaa kuplia. Tarjoile pannukakut lämpiminä marjojen kanssa.
 
Nyt on aikaa käyttää pakastimesta edelliskesän marjat ja katsella ympärilleen luonnossa. Omakin pihapiiri tarjoaa jo 
salaattiaineksia. Opettele tuntemaan villivihanneksia ja maistele aluksi vaikka vain yhtä lajia. Äläkä unohda raparperia!
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

      puh. 0400 607 439 / Arto
0400 678 749 / Timo
0400 997 559 / Marko

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530  OHKOLA
Puh. 040 542 6383  Fax. 019 6889 150

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458
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PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

puh. 040-515 5959
timo.salminen@msoynet.com

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com

FysioSalus
Alhotie 14, 04430 Järvenpää 
Anne Puranen 044-5644876 • www.fysiosalus.fi

• Fysioterapia
• Hieronta
• OMT Fysioterapia
• Teippaus
• LPG

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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Pieni vanha hiekkakuoppa Lahdentien 
kupeessa. Ei äkkiseltään uskoisi, et-
tä sieltä on vuosikymmenten saatossa 
vauhtinsa hakenut moni mestaruuksia 
voittanut urheilija.

Mutta niin vain on käynyt. Ohkolan 
monttu ei ole pelkästään monen isän ja 
pojan motocross-harrastuksen näyttä-
mö, vaan melkoinen mestaruustehdas.

Pian viisi vuosikymmentä monttu on 
palvellut Tuusulan Moottorikerhoa vi-
rallisena harjoituspaikkana, ja kaikkien 
näiden vuosien aikana montulta on voi-
tokkaan ajovauhtinsa hakenut iso jouk-
ko moottoriurheilijoita.

Melkein kaikilla motocrossradoilla on 
virallinen nimi. Sellainen joka tunnetaan 
harrastajien keskuudessa ja joka kirjoi-
tetaan tapahtumajulisteisiin. Virallinen 
nimi löytyy myös Ohkolan radalta, mut-
ta eipä sitä kukaan muista tai kaipaa. 
Kaikki tietävät paikan nimenomaan Oh-
kolan monttuna.

Lähiseutujen harrastajat kyselevät 
paikallisilta, että onko Ohkolan rata 
kunnossa. Yleensä se on, ja siksi innok-
kaita harrastajia riittää.

Rataa isännöivä Tuusulan Moottori-
kerho on kiitollinen ohkolalaisille saa-
dessaan pitää ratansa tutulla, hyvällä 
paikalla. Kerholaisille Ohkolan monttu 
on harrastuksen kotipaikka ja sitä kun-
nioitetaan.

Kerho vuokraa rata-alueen Latosten-
maan perheeltä, näin on ollut toiminnan 
alusta asti. Maanomistaja Latostenmaan 
perheessä ajoharrastus kulkee isältä po-
jalle, samaan tapaan kuin niin monen 
muunkin montulla pyörien selässä hikoi-
levan harrastajan perheessä.

Isä-poika -ketjuja kerhon ja Ohkolan 
montun historiasta löytyy monta. Nykyi-
sin ketjuissa on jo isoisä-isä-poika -jat-
kumoakin. Vaikka motocross mielletään 
miesten harrastukseksi, nykyään rataa 
kiertää innolla useita tyttöjä ja naisia-
kin.

Isien, poikien ja tyttärien yhteinen 
harrastus on se tukipilari, johon moot-
torikerhon toiminta perustuu. Mootto-
ripyöräilyn jännitys, fyysinen rasitus ja 
kokonaisvaltaisuus näyttävät tekevän 
hyvää harrastajien sielulle ja ruumiil-
le. Harrastuksen monimutkaisuus vaatii 
paljon, sen myötä motocrossia harras-
tavissa perheissä yhteispelikin tuntuu 
sujuvan.

Kilpailu kuuluu moottoriurheiluun ja 
kilpaa on Ohkolan radallakin ajettu pal-
jon. Jotkut kehittyvät muita paremmiksi 
ajajiksi, osa jopa niin pitkälle, että kul-

mestareiden monttu
Teksti: Sami Salonen, Kuva: ABC Communication, Sami Salonen

taisia mitaleita ripustetaan kaulaan kau-
den päätyttyä. Näitä mitaleita on Ohko-
lan montun kasvateille karttunut vuosi-
en saatossa paljon.

Tuorein menestyjä on Eero Remes. 
Nummenkyläläinen Eero on paljasjal-
kainen TuMK:lainen ja pikkupojasta asti 
Ohkolan montun kasvatti. Tällä hetkellä 
Eero ajaa ammattilaisena enduron MM-
sarjassa ja puolustaa hallitsevana maa-
ilmanmestarina titteliään. Puolustustais-
telu on edennyt hienosti, Eero johtaa 
pistetaulukossa ja näyttää olevan mat-
kalla jo toiseen mestaruuteensa.

Eero kuuluu niihin kuskeihin, joka on 
kiertänyt Ohkolan rataa paljon. Sieltä 
ammennettu osaaminen vei hänet en-
sin kolmeen motocrossin Suomen mes-
taruuteen ja sitten ammattilaisuralle 
maailmalle.

Vapaa-ajallaan innokas maastopol-
kupyöräilijä Remes on hänkin jo toisen 
polven menestyjä. Eeron isä Timo voit-
ti vuonna 1975 motocrossin Suomen 
mestaruuden, liekö vauhti siihen haet-
tu juuri Ohkolasta. Edelleenkin kesäisin 
isä-poika kaksikko Timo ja Eero käyvät 
tutulla montulla ajamassa, mihinkäs sitä 
kotoaan lähtisi.

Eeron lailla huikeaan menestykseen 
urallaan ajoi Kellokoskella asuva Samuli 
Aro. Peräti viiteen enduron maailman-
mestaruuteen yltänyt Samuli aloitti ajo-
harrastuksena isänsä Antin vanavedes-
sä juuri Ohkolassa. Siitä kehittyi menes-
tyksekäs ura. Nykyisin Samuli piipahtaa 

montulla usein poikaansa Emppua ajat-
tamassa. Kolmas polvi sielläkin hakee jo 
vauhtia Ohkolan montulta.

Tällaisia isältä pojalle tarinoita mah-
tuu montun historiaan valtavasti. Se 
kertoo paikan merkityksestä Tuusulan 
Moottorikerholaisille, joista iso osa on 
Kellokoskelta, Nummenkylästä, Ohko-
lasta, Hyökännummelta, siis lähiseu-
dulta.

Menestys ei ole karttanut kyläläisiä-
kään. Yksi hienoimmista saavutuksista 
on ohkolalaisen Juha Männistön Suo-
men mestaruus endurossa 80-luvulta. 
Juhan vanha treenikaveri Karri Tikkanen 
ajaa edelleen, viimeksi juuri muutama 
viikonloppu sitten Karri ajoi voittoon ve-
teraaniluokan kilpailussa.

Hyökännummelainen Marita Nyqvist 
on hänkin tehnyt selvää jälkeä omassa 
luokassaan, ollen vuosien ajan maam-
me kovin naiskuljettaja niin endurossa 
kuin motocrossisakin. Suurten voittojen 
ohessa hienoa on ollut myös se, että 
Ohkolan kylältä on aina löytynyt innok-
kaita harrastekuskeja. Mitali on kuljet-
tajan voitto, mutta innokas harrastepo-
rukka on lajin voitto.

Uusi sukupolvi nuoria kuljettajia on 
jo kasvamassa Ohkolan montulla. Jos 
historia toistaa itseään, päästään taas 
muutaman vuoden päästä todistamaan 
jonkun uuden mestarin mitalijuhlaa. 
Sellaisen mestarin, joka on perinteiseen 
tapaan hakenut taitonsa ohkolalaisten 
montulta.

Eero töissä, mestaruuden puolustaminen on sujunut hyvin ja mies on matkalla 
toiseen mestaruuteen.
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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!

Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää    
www.lepotila.net 

Tuomo Toura, puh. 050 5966 776 
tuomo.toura@puuapu.fi

Arboristipalveluita
•	pihapuiden	kaadot
•	puiden	hoitoleikkaukset
•	oksien	haketukset	ym.

w w w . p u u a p u . f i

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 16 A 6, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

Tuhansia ideoita...

T:mi Mira Tuila
* 
* 
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
www.sinituuliryhmis.fi
sinituuliryhmis@gmail.com

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 6 A 9, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 10.30-19
La 8-14

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

p. 0440 302 230
www.sinituuliryhmis.fi
sinituuliryhmis@gmail.com

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

ma-pe 10-18, la 9-16, su
 
10-15

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14

 

Sisko ja Sirpa

T:mi Mira Tuila
* Rakenne kynnet
* Ripsien pidennykset
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta
* Hermoratahieronta
* Hot Stone -hieronta
Vanhapirjolantie 51, Ohkola
Puh. 040 740 9946

Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

P. 040 576 8081

digipaino@x-print.fi 

t u l o s t e e t j a p a i n o t u o t t e e t a m m a t t i t a i d o l l a !

www.facebook.com/xprintfinland 

Olemme nyt myös Facebookissa, käy tutustumassa 
tarjouksiimme!

Uutuutena 
kangas-, tapetti-, valokaappi-

tulosteet ym.  

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

RITULIINA
* kankaat ja ompelutarvikkeet
* lahjatavarat        * valmisvaatteet
* ompelupalvelu    * postipalvelut

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

KelloKosKen KuKKa
Vanha Valtatie 197
04500 Kellokoski
(09) 291 7909
ma-pe 10-18, la 9-16, su 10-15

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

OHKOLANTIE 257 04530 OHKOLA
seppo.makinen@teknoi.fi, mobile 040-5564939

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

ENSIAPUKOULUTUKSET 
EA 1, EA 2, hätäensiapu sekä  
räätälöidyt ensiapukoulutukset

Terveydenhoitaja, ETK-kouluttaja
Nina Allonen 

040 7001377 l n.allonen@gmail.com

Kauneushoitola Keto-Orvokki

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
        Sari Rönnberg
       

     040-8385970
kauneushoitola@keto-orvokki.fi

www.keto-orvokki.fi

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
Sari Husa 040-8385970

kauneushoitola@keto-orvokki.fi
www.keto-orvokki.fi

JUHLAAN JA ARKEEN 
FRIENDTEX
koot XS-XXL, 3XL-4XL

Pitsimaailma/Anneli Eerola
Kivistönkumantie 114,
04530 Ohkola
p. 0400-920746  




