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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.

säätä riittää yhä enemmän
Säästä on tullut yhä merkittävämpi uutis- ja puheenaihe muidenkin kuin maasta elävien kesken. Tuntuu, että jatkuvasti tehdään 
jonkin sortin ennätyksiä, ja sään ääri-ilmiöt ovat yhä tavallisempia. Jopa yhden kuukauden sisään on tänäkin vuonna mahtunut 
niin kamalan kylmää kuin hirveän kuumaa, märkyyttä ja kuivuutta. Tätä se siis tarkoitti, kun vajaa kymmenen vuotta sitten eräs 
Ilmatieteen laitoksen tutkija sanoi, että jatkossa säätä on yhä enemmän. 

Säällä on vaikutuksensa paitsi mielialaan ja päivän suunnitelmiin, myös joskus suurikin taloudellinen merkitys. Säästä on syy-
täkin olla tietoinen. Silti välillä huvittaa, kun kaikesta varoitetaan: helteestä ja ukkosesta, tuulesta ja tuiskusta, pakkasesta ja 
paisteesta. Siinä vaiheessa ei kyllä enää naurata, kun rakeet vievät vastaistutetut vihannesten taimet, ukkoskuuro huuhtoutuu 
kellariin tai syöksyvirtaus kuorii katon talon päältä.

Ovatko poikkeukselliset sääilmiöt oikeasti lisääntyneet, vai kohkataanko niistä nykyään vain enemmän? Ikävä kyllä äärisäät 
taitavat olla meillä jäädäkseen. Syyksi tarjotaan ilmastonmuutosta. Lämpenevä ilmasto sekoittaa totutut sääjärjestelmät ja ti-
lalle tulee paljon ennakoimatonta.

Voiko tavallinen ihminen tehdä jotain? Ainakin yrittää olla omalta osaltaan lisäämättä ilmaston lämpenemistä. Sitten pitää 
varautua monenlaisiin säihin ja sen seurauksiin. Ovatko katto, rännit ja salaojitus kunnossa? Onko vihannesmaalla kastelumah-
dollisuus? Riittävätkö kuivat puut? Joko olisi aika kaataa vanha kuusi talon viereltä? Muistinko aurinkosuojan ja sateenvarjon?

Pitää myös osata nauttia siitä säästä, mikä kulloinkin sattuu olemaan – tai ainakin nähdä sen positiivinen puoli. Tänä vuonna 
talvi alkoi myöhään ja oli leuto ja lumeton – säästettiin lämmitys- ja aurauskuluissa. Kevät tuli maaliskuussa – saatiin nauttia 
pitkästä keväästä. Huhtikuussa kesäkelejä – maatyöt hyvään vauhtiin. Lunta ja pakkasta toukokuun alussa, loppukuusta liki 
30 lämmintä – kevät keikkuen tulevi. Juhannuksen lähetessä kylmää ja hallaa – mikä kasvi siitä selvisi, kasvoi hyvin. Heinä- 
ja elokuun viikkojen helteet – kerrankin riittävän lämmintä lomalaisille. Elokuun lopun runsaat sateet – kyllä nyt riittää sieniä!

Saa nähdä mitä se vielä meille keksii loppuvuodeksi, oikein jännittää!

Elina Vuori
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Ohkolan koulussa opiskelee kuluva-
na lukuvuonna 94 innokasta oppilasta. 
Opettajia on 6.

1lk. Pia Ström, 2lk. Sirpa Matero, 3lk. 
Anna-Maija Kajander, 4-5lk. Sari Aura-
mo 6lk. Jari Kulju resurssiopettaja: Lee-
na Mesilaakso.(Resurssiopettaja opettaa 
pääsääntöisesti 1. luokassa ja on jaka-
massa yhdysluokan 4-5 luokan tunteja). 
Koulunkäyntiavustajana on Taija Eerola. 
Keittiössä Kirsi Nyrhinen ja siivouksesta 
vastaa Sinikka Alakangas. Kiinteistön-
hoidosta puolestaan vastaa Vesa Pirjola. 
Ohkolassa ei kuluvana lukuvuonna ole 
esiopetusryhmää. Myös ryhmiksen toi-
minta on tilapäisesti lopetettu.

Hyökännummen koululla on uusi lu-
kuvuosi lähtenyt käyntiin uusin tuulin. 
Koululle on saatu uusi, uljas pihakoulu, 
jossa on 5 luokkatilaa. Pihakoulussa opis-
kelevat koulumme isoimmat oppilaat. Pi-
hakoulu valmistui kesän aikana suunni-
tellussa aikataulussa ja koulunkäyntiä 
päästiin aloittamaan suunnitellusti uu-
dessa pihakoulussa ja päärakennukses-
sa. Piha-alueen työstäminen jatkuu vielä 
syksyn mittaan, sillä pihakoulun edustal-
le on tulossa vielä asfalttipintaa.  Kou-
lun lisätilan myötä on myös päivähoidon 
kerhotoimintaa lisätty. Päärakennuksen 

kouLujen kuuLumisia 
puolella kokoontuu kaksi päivähoidon 
kerhoa maanantaista torstaihin. Kerho 
sijaitsee pääkoulun puolella, päiväkotia 
lähinnä olevassa luokkatilassa.

 Hyökännummen koulussa on kuluva-
na lukuvuonna 197 oppilasta.

Lukuvuonna 2014-2015 Hyökännum-
men koululla toimivat seuraavat luokat 
opettajineen: esiluokka: Anne Hampori, 
1lk. Heli Kamila, 1-2lk. Hanna Kortelai-
nen, 2lk. Rita Samela, 3lk. Hilkka Gran-
qvist, 3-4lk. Sinikka Kuusiluoma-Lehmo-
nen (1.10. alkaen Marja Isomäki), 4lk. 
Mari Koivukangas, 5L Anu Leppävuori, 
5P Heikki Paavola, 6lk. Vesa Lehmonen, 
1-4lk. Hanna Kuosa ja Tuula Heikkinen 
sekä 5-6lk. Jouko Ylönen. Resurssiopet-
taja Enni Veijalainen ja laaja-alainen eri-
tyisopettaja Päivi Virolainen (yhteinen 
Ohkolan koulun kanssa). Koulunkäyn-
tiavustajat Helen Voog-Ruisvaara, Lei-
la Salonen, Virpi Vuorinen ja Riitta Van-
ha-Perttula. Koulusihteeri Kirsi Toimela. 
Ruokapalveluista vastaa Blue Service. 
Kiinteistönhoitaja Vesa Pirjola.

 
Myös oppilashuoltohenkilöstöön 
on tullut muutoksia. Uutena kouluku-
raattorina on aloittanut Nina Koskelin, 
koulupsykologina Päivi Rotola-Pukkila 
ja terveydenhoitajana Johanna Saasta-

moinen. Uutena toimenkuvana on tullut 
myös mukaan kiertävä psykiatrinen sai-
raanhoitaja Anne Salin.

 
Hyökännummen ja Ohkolan koulujen vä-
ki toivottaa kaikille oppilaille ja huoltajille 
reipasta ja iloista lukuvuotta!

 Hanna Oresmaa

 ohkoLan ryhmis

Ohkolan koululla toiminut ryhmäper-
hepäivähoitokoti on suljettu elokuun 
alusta alkaen ainakin vuoden lop-
puun asti.

Ryhmis suljettiin Etelä-Mäntsälän 
lapsimäärästä johtuen. Kunnan ta-
loudellinen tilanne on edellyttänyt 
mm. koko Mäntsälän varhaiskasva-
tuksessa, lapsimäärän niin salliessa, 
toiminnan keskittämisen olemassa 
oleviin isompiin yksiköihin. Tällöin 
pystymme takaamaan lasten turval-
lisuuden sekä vastaamaan päivähoi-
tolain mukaisiin toiminnallisiin vaati-
muksiin.

Päivähoidon päällikkö 
Erja Sihlman

 

Elävän joulukalenterin tarkoitus on tuottaa Ohkolan asukkaille mukavia ja ilmaisia tapahtumia joulukuun 
jokaisena päivänä jouluaattoon saakka. Toteuttajina toimivat alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset sekä koulut, 
seurakunta ja päivähoito – kaikki yhdessä. Kuka tahansa voi toteuttaa oman kalenteriluukun. Joulukalenterin tapahtu-
mat kootaan kaikkien saatavilla olevaksi listaksi, josta asukkaat voivat seurata kalenterin tapahtumia ja osallistua niihin 
mahdollisuuksiensa mukaan. Luukuista aukeavat tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Nyt ideat pulppuamaan.  Tässä esimerkkejä: Luukku voi olla jouluaiheinen koriste kotipihassa, jota voi käydä ihastelemas-
sa. Kodit voivat halutessaan avata ovensa, eteisensä tai piharakennuksensa jouluisissa merkeissä. Joulusatu, lauluilta tai 
glögitarjoilu.  Jouluinen kotikirppis, ohjelmanumero, näytös, joulupolku ja jouluaattona ehkä aamupuuro.

Seuraavassa kylälehdessä, marraskuun lopulla, julkaistaan joulukalenterin luukut. 

Ilmoittaudu mukaan. eija.hynninen@msoynet.com tai 050-5939 683

ohkoLaan eLävä adventtikaLenteri 2014

Kylätoimikunta on päättänyt tehdä vuodelle 2015 seinäkalenterin. Idea on, että kokoamme kuvia kyläyhdistysten ta-
pahtumista ja toiminnasta vuodelta 2014. Kalenteriin tulee myös yhdistysten yhteystiedot. Kylän yrittäjiltä toivomme 
myönteistä suhtautumista pienten ilmoitusten muodossa, joista saatavalla tuotolla kalenterin painatus hoidettaisiin. 
Yhdistykset saavat kalentereita myyntiin ja tuoton itselleen. Näin meille jää mukava muisto Vuoden Uusmaalainen 
kylä vuodesta.

Yhdistykset voivat toimittaa kuvia osoitteeseen ohkolansanomat@gmail.com. 

Yhteyshenkilönä Seija-Liisa Peltoranta p.040-5344 565

vuoden 2015 seinäkaLenteri työn aLLa
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”OKAn sählyvuoroista kasatulla joukkueella osallistuttiin talven 
pelivuorojen ja harjoituspelien jälkeen kauden päätökseksi val-
takunnalliseen juniorien suurturnaukseen Helsinki Junior Chal-
lengeen ja suoraan -05 syntyneiden kilpasarjaan, kun lähdet-
tiin katsomaan mihin kova peli-into ja ohkolalainen hurlumhei 
riittävät isompien seurojen joukossa. Lauantain alkusarjape-
leissä tulikin heti oppia oikeiden salibandysääntöjen osalta se-
kä kokemusta kovien pelien vaatimasta keskittymisestä omaan 
pelipaikkaan ja virheiden välttämiseen. Kolme suht koht tasa-
väkistä peliä pelattiin, mutta kaikissa peleissä vastustajat Es-
poosta (SB Espoo ja Indians) sekä Pornaisista olivat juuri sen 
verran kokeneempia pelien ja harjoitusmäärien suhteen, että 
osasivat kääntää pelit itselleen. Tästä päivästä saatiin hyvä 
pohja ja läheltä koettu elämys siitä, mitä kentällä pitää teh-
dä, jotta tulokset kääntyvät toisin päin. Sunnuntain pelit läh-
tivätkin heti aivan toisella tavalla OKA:n taivuttaessa Keravan 
Blackbirdsin ja GrIFK:n Kauniaisista kotimatkalle rennolla ja 
iloisella pelillä.

Viimeinen peli olikin sitten alemman jatkosarjan finaali Ta-
panilan Erän (Espoosta) joukkuetta vastaan, josta muodostui 
hyvätasoinen ja tasainen peli johdon vaihtuessa vuorottain. 
Pelin ratkaisuksi saattoi muodostua Erän joukkueen leveäm-
pi pelaajamateriaali, koska vastustaja jaksoi juosta paremmin 
pelin loppuun asti ja näin peli päättyi 7-4 Erälle.

OKA:n pojilla rupesi olemaan tankki tyhjänä kuuden pelin 
jälkeen, kun vielä hallissakin oli huomattavan kuuma ilmas-
toinnin ollessa riittämätön todella helteiselle viikonlopulle. Tur-
naustapahtuma oli tässä lajissa pojille uusi ja hieno kokemus 
ja peleistä nähtiin, että kerran viikossakin tunnin pelaaminen 
sählyä valtavalla innolla ja halulla oppia pelaamaan aina entistä 
paremmin yhdessä kavereitten kanssa riittää myös tässä vai-
heessa varsinaisia salibandyseuroja vastaan. Toki monet näis-

okan 8-10 v. Poikien sähLyjoukkueen 
turnaus heLsingissä 24-25.5.2014

Teksti ja kuva: Pekka Peltoranta

Ylärivissä Joel Toivonen, Elmo Oikarinen ja Vili Pahkamäki. 
Keskellä Miko Dart, Viljo Alho, Tuukka Eerola ja Lassi Var-
tiainen, edessä Arttu Peltoranta.

täkin pojista pelaavat aktiivisesti myös muita lajeja ja eiköhän 
jokainen aika innolla potki tai lämi pihalla omaksi ilokseen.

Poikien henkilökohtaiset taitotasot ja pelisilmät olivat eh-
dottomasti turnauksen parhaasta päästä.  Turnauksen tämän 
ikäluokan 24 joukkueen joukossa sijoitus 10. oli hyvä saavutus 
ja saatiin monelta joukkueelta ja katsojalta positiivista ihmet-
telyä, että mistä ihmeestä tämä Ohkolan OKA on ja ettekö te 
ole pelanneet mitään sarjaa tai turnauksia aiemmin.”

 

Ohkolan mölkkymestaruuskisat pidettiin 15.8 Seuratalolla. Aikuisten 
sarjan voitti Hanna Peltoranta ja lasten sarjan Arttu Peltoranta. 
Kuvassa lasten sarjan osallistujat. Kuva Pekka Peltoranta. 

Valtakunnallinen 
majanrakennuskilpailu 
on käynnissä
Sinä alle 16-vuotias, käy kurkkaamassa 
ohjeet www.majanrakennus.fi 
Rakenna maja ja osallistu kilpailuun.
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho Nuorisoseurantalolla to 
2.10, 6.11 ja 4.12 klo 18-21.Lokakuus-
sa teemme korvakorut ja marras - joulu-
kuussa tuunaamme joulukuusenpalloja. 
Osallistuminen on maksutonta, ainoas-
taan materiaaleista maksu.

ohkoLan oka

ma 22.9.2014 klo 18 maastojuok-
sun  mestaruuskisat Ohkolan koululla. 
Palkinnot mestaruuskisoista jaetaan heti 
kilpailujen päätyttyä.
Sählyt Ohkolan koululla (alkavat lo-
kakuun alusta) tiistaisin  alle kouluikäi-
set  klo 17.00-18.00, 5-6. luokkalaiset 
klo 18.00-19.00 ja 7-9. luokkalaiset klo 
19.00-20.00
keskiviikkoisin 1-2. luokkalaiset  klo 
18.00-19.00 ja 3-4. luokkalaiset  klo 
19.00-20.00
Uutuutena Naisten sähly maanantaisin 
klo 20:30-21:30. On käynnissä syyskuun 
alusta lähtien.
Sählyt Hyökännummen koululla (al-
kavat lokakuun alusta) keskiviikkoisin  
1-3. luokkalaiset klo 18-19 ja 4-6. luok-
kalaiset klo 17-18
Miesten sähly on tiistaisin klo 20-21 

Hyökännummen koululla. On käynnissä 
syyskuun alusta lähtien.
Lentopallo, miehet torstaisin klo 20-
21.30, Hyökännummen koululla.
Lisätietoja tapahtumista ja salivuoroista 
OKAn nettisivuilta www.mantsalanurhei-
lijat.fi/kylaseurat/oka

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohko-
lan Nuorisoseurantalolla ke 17.9, 15.10, 
19.11 ja 17.12 klo 12-15.
Virsilauluilta to 25.9 klo 18.30 Satu ja 
Pentti Latostenmaalla, Tarmolankuja 14
Virsilauluilta to 6.11 klo 18.30 Raija ja 
Mauri Hannulalla, Tammipääntie 71
Kauneimmat joululaulut ja myyjäi-
set la 13.2 Nuorisoseurantalolla. Joulu-
laulut klo 15 ja myyjäiset klo 16.
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestä-
mä rukouspiiri maanantaisin klo 18.30 
Hyökännummen kerhotalolla.
Seurakunnan perhekerho keskiviikkoi-
sin klo 9.30 Hyökännummen kerhotalolla.

hyökännummen 
asukasyhdistys

Hyökännummen asukasyhdistyksen orga-

nisoimat nuortenillat jatkuvat perjantai-
sin Tasalantie 2 kerhotalolla klo 18-20.30. 
Tervetuloa kaikki 3-6 luokkalaiset viettä-
mään perjantai-iltaa. Tarjolla maksuton 
iltapala, musiikkia, pelejä, askartelua, 
ym. mukavaa nuorten toiveiden mukaan. 
Uusia aikuisia kaivataan myös iltoihin mu-
kaan. Ota yhteyttä Kirsi Malmi 040 585 
7484 tai Helena Riihola 040 752 7479

Hyökännummen asukasyhdistys järjes-
tää syksyisen risunkeräystapahtuman 
15.9.-10.10. välisenä aikana. Voit tuoda 
Nummelantien kyltillä merkatulle paikal-
le puutarhan oksa/risujätettä (ei hara-
vointijätettä!). Lisätietoa Eija Liljavirta p. 
040 588 2872

kansaLaisoPiston kursseja 
Ohkolan koululla: Seniorijumppa to 
klo 15.15-16,  Pilates to klo 19-20 ja 
Bodyjooga to klo 20-21 
Hyökännummen koululla: 
Kahvakuula ma: 19.00-20.00 , Kehon-
hallinta ja venyttely ma 20-21. Las-
ten jumppa 5-6 v. ti 18-18.45. Tar-
kempia tietoja kursseista Mäntsälän kan-
salaisopiston nettisivuilta, www.mantsa-
lanopisto.fi, tai koteihin jaetusta Kansa-
laisopiston opinto-ohjelmasta.

Zumba ja äijätreeni 
aLkoi  

ohkoLan kouLuLLa!
Ohkolan koululla liikutaan lauantai-
sin Zumba klo 16-17, äijätreeni klo 
17-18. Zumba on perinteistä zumbaa 
eli  liikkumista tanssien. Askeleet ei-
vät  ole vaikeita ja sopii myös aloit-
telijalle. 
Äijätreeni on kohdistettu perushem-
molle. Ota mukaan sopivat painot (n. 
1-3 kg) ja pyyhe. 
Tuntien vetäjänä on Anne Jääskeläi-
nen ja järjestäjänä Falltex. Syyskau-
den kortti 75 e, 10 kertaa 60 e. Ker-
tamaksu 8 e. 
Tule mukaan liikkumaan hauskalla 
tavalla! 
Lisätietoja Falltex puh 044 010 3368

syyskokous
Hyökännummen asukasyhdistyk-
sen sääntömääräinen syyskokous 
ti 18.11.2014 klo 18.30 Tasalantien 
kerhotalolla

hyökännummen edustaja Lehtitiimiin
Pauliinan jäätyä pois kylälehtitiimistä aikapulan vuoksi – toivomme, 
että Hyökännummelta löytyisi henkilö hänen tilalleen. 
Yhteydenottoja odottaa Raija 044-2752241

siLmun tiLaisuus
Kutsumme teidät ideointi/keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 17.9.2014 klo 18-
20 Sälinkään kartanolle, Kartanontie 20, Mäntsälä. Tilaisuuden tarkoituksena 
on yhdessä miettiä asukkaiden ja toimijoiden tarpeita ja toiveita ja miten me, 
SILMU ry ja Itä-Uudenmaan Kylät ry voimme tukea ja auttaa alueen toimijoi-
ta jotta tarpeet ja toiveet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla  toteutettua 
eri toimenpiteiden avulla. SILMU ry:n toiminnanjohtaja Gina Forsström kertoo 
miten Maaseuturahoitusta, eli Leader-tukea voi hyödyntää toimenpiteiden to-
teutuksessa, ohjelmakauden käynnistymisen tilanteesta sekä mitä muita tukia 
ja rahoituksia on käytettävissä. Itä-Uudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies Li-Marie 
Santala esittelee uutta kyläportaalia sekä mitä muita palveluita yhdistys voi tar-
jota alueen kylille.

torPParihuLinat säLinkääLLä la 20.9 klo 10-15. 
Klo 12 käydään kylien välinen köydenvetokilpailu. Väkivahvaa joukkuetta koo-
taan parhaillaan. Joukkueeseen tarvitaan kolme naista ja kolme miestä. Jos 
koet, että kuntosi ja muut ominaisuutesi sopivat köydenvetoon, niin lähde mu-
kaan. Kannustusjoukoilla on iso merkitys tiukassa kisassa - joten lähdetään jou-
kolla Sälinkäälle. Meillä on mestaruus puolustettavana. Samalla viedään vuoden 
Uusmaalaisen kylän tervehdys Sälinkäälle, joka on saanut vastaavan tunnus-
tuksen v. 2008.
Ilmoittaudu mukaan pian, Eija 050-5939683
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Sirkusartistit Heikki Leppävuori, Jukka 
Juntti ja Johanna Kohonen toteuttivat 
oman sirkuskiertueen kuudella eri paik-
kakunnalla kesän 2014 aikana. Johanna 
kertoo kiertueesta näin.

hoteLLi ihanuus-esitys
Idea sirkuskiertueesta lähti liikkeelle vä-
hän reilu vuosi sitten, kun pohdimme Ju-
kan ja Heikin kanssa, että sirkusteltta on 
ihan turhaan lähes koko kesän käyttä-
mättömänä. Päätimme toteuttaa sirkus-
kiertueen!  Vuosi sitten kesällä rakensim-
me sirkusnäytelmä Hotelli IhanUus-esi-
tyksen.  Kesän 2013 aikana rakensimme 
sirkusnäytelmäesityksen, jossa yhdistet-
tiin teatteria ja sirkusta. Esitys kertoi luk-
sushotellin tuiki tavallisesta päivästä, jos-
sa sattui ja tapahtui. Näytöksissä nähtiin 
muun muassa ilma-akrobatiaa, tasapai-
noilua, jongleerausta, vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita. 

sirkuskiertue
Sirkuskiertue  alkoi kesäkuun ensimmäi-
senä maanantai aamuna klo 5.30, jolloin 
aloitimme sirkusteltan pystyttämisen. Sit-
ten alkoi neljän päivän pituinen sirkus-
leiri lapsille ja nuorille. Kiertueemme si-
sälsi sirkusesityksien lisäksi sirkusleirejä 
jokaisella kiertuepaikkakunnillamme. Lei-
rit oli järjestetty yhteistyössä nuorisoseu-
rojen tai kuntien nuorisotoimien kanssa. 
Leirien aikana lapset ja nuoret pääsivät 
harjoittelemaan eri sirkuslajeja, kuten 
muun muassa akrobatiaa, ihmispyrami-

sirkus siriuksen oPettajat 
kesäkiertueeLLa

Sirkukseen ilmoittautui 240 harrastajaa. Nuorisosirkuksen ryhmissä on jon-
kin verran tilaa (orionit, ja nuorison yksipyöräilyn jatkoryhmä). Muuten kaikki 
ryhmät ovat täynnä.
Sirkusryhmiä kokoontuu viikossa yhteensä 27 ryhmää; joista 2 kirppusirkus-
ta, 13 pikkusirkusta, 11 nuorisosirkusta ja 1 norsujen ryhmä.
Ohjaajina toimivat sirkusalan ammattilaiset: Heikki Leppävuori, Jukka Juntti, 
Johanna Kohonen, Lionel Lejeune. Lisäksi ohjaajat toimivat: Anu Leppävuori, 
Silja Roos, Kati Teirioja ja joukko innokkaita nuoria apuohjaajia.

sirkus siriuksen kausi käynnistyi 

deja, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua eri-
laisilla välineillä kuten puujaloilla ja yksi-
pyöräisillä. Viimeisenä leiripäivänä lapset 
harjoittelivat valitsemaansa lajia ja leiri-
päivän päätteeksi he saivat esiintyä sir-
kusteltassa ja näyttää perheilleen mitä 
kaikkea olivat oppineet leiriviikon aikana. 
Kiertueemme kiersi yhteensä kuudella eri 
paikkakunnalla: Nurmijärvellä, Järven-
päässä, Mallusjoella, Mäntsälän Jokelan-
seudulla, Pukkilassa ja Sipoossa. Jokai-
sella paikkakunnalla pidettiin sirkusleiri ja 
viikonloppuisin esitimme  sirkusnäytelmä 
Hotelli IhanUus –esitystä. 

sirkusLeirit suosittuja
Sirkusleirit olivat suosittuja ja se näkyi 
lasten innostuneisuudesta! Nurmijärvellä 
leiripaikat olivat täyttyneet 20 min ajassa 
ja Mallusjoella sirkusleirille oli niin paljon 
kysyntää, että siellä olimme kaksi viikkoa 
opettamassa.  Saimme paljon hyvää pa-
lautetta niin sirkusleireistä kuin esityksis-
täkin. Teltan pystytyksenkin vauhti alkoi 

kasvaa kiertueen loppua kohden! Loppu-
kesästä teimme ennätyksen, sillä pysty-
timme kolmestaan sirkusteltan kahdessa 
ja puolessa tunnissa. Näillä näkymin ensi 
kesänä on tulossa uusi kiertue ja Hotelli 
IhanUuden uudet kujeet! 

Heinäkuu alkoi upean helteisenä, mutta 
kylmää vettä tuli niskaan niille kyläläisil-
le, jotka ovat julkisen liikenteen varassa. 
Kesäaikataulut olivat harvenneet todel-
la vähiin ja syksyn aikatauluja odotettiin 
pitkään huolestuneina. Kylätoimikunnas-
ta oltiin yhteydessä Uudenmaan ely-kes-
kukseen, jonka johtaja hehkutti muutos-
ta kaikkien aikojen parannukseksi bus-
siliikenteelle vapaan kilpailutuksen auet-
tua EU:n tahdosta. Siis muilla areenoilla, 
ei meille vastannut kuin tiedotuskeskus 
(sijaitsee Tampereella), josta todettiin, 
että koska bussivuorot jatkavat Hyökän-
nummelle ja sieltä Helsinkiin päin, ei oh-
kolaisilla ole hätää. Hyökännummihan si-

bussivuorojen romahdus ohkoLassa
Teksti Eira Andersson jaitsee Ohkolassa. Niinpä, ja kävele siis 

nelisen kilometriä pysäkille. Bussit kyllä 
ajavat edelleen Ohkolan läpi, mutta ei-
vät pysähdy, ainakaan virallisesti. Jotkut 
kuljettajat, jotka ovat tilanteen järjettö-
myyttä kauhistelleet, ovat kyllä lupailleet 
pysähtyä...sshh.

Talviaikataulut eivät sitten olleet niin 
pahat, kyllä niillä töihin, kouluihin ja 
kauppareissuihin kykenee lähes entiseen 
malliin. Meillähän on ollut kautta bussi-
liikenteen historian maan parhaat haja-
asutusalueen liikennöintivuorot ja maan 
vanhin reitti tämä onkin. Mutta iltavuorot 
ovat  tosi harvassa ja viikonloput lähes 
tyhjiä: yksi vuoro suuntaansa aamulla ja 
iltapäivällä. Kuulemma arkisin aamuvuo-
ro klo 7.15 Helsinkiin päin on nykyään 

aivan täpötäynnä, koska se ennen niin 
kätevä moottoritien vuoro 7.30 on jon-
kun viisaudessa otettu pois.

Näihin harvenneisiin vuoroihin täytyy 
yrittää saada parannusta, mutta pitäisi 
olla näyttöä käyttötarpeesta. Ei voida 
vaatia busseja lähes tyhjänä ajamaan. 
Jos kulkemisesi on näiden muutosten 
takia hankalampaa ja haluat asiaan vai-
kuttaa, keräämme palautetta kylälehden 
kautta. Nettiosoitteen lisäksi kirjallista 
palautetta voi laittaa seuratalon posti-
laatikkoon. Naapuriapua tähän kannat-
taa kysyä, kuten myös jos autoileva ky-
läläinen havaitsee Hyökännummeltä kä-
velevän kauppareissulaisen. Kiitos vaan 
muuten ainakin omasta puolestani kai-
kille kyydin tarjonneille!

Teksti: Johanna Kohonen, kuva: Olli Kohonen
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Iloisena yllätyksenä on Ohkolan Sairaalan puistoon kesän 2014 
aikana rakentunut 9 väyläinen frisbeegolfrata. On mukava näh-
dä, että puistossa on väkeä liikkeellä. Kyläsanomat päätti ottaa 
selvää hankkeesta ja avata lehden lukijoille frisbeegolfia urhei-
lulajina. Tavoitimme Tuusulan kunnan liikuntapäällikkö Risto 
Kanervan ja Kellokosken sairaalan liikunnanohjaaja Mikko Par-
tin vastaamaan kysymyksiimme.

Mikä taho on kentän rakentanut?  
Millainen yhteistyökuvio?

Radan on rakentanut Tuusulan liikuntapalvelut ja se on synty-
nyt Tuusulan kunnan, sairaalan ja HUS:n yhteistyöprojektina, 
Mäntsälän puolelle. Tuusulan liikuntapalvelut vastaa kentän yl-
läpidosta. Alueen nurmikkoa leikataan sairaalan toimesta.

Radan suunnittelu ja toteutus oli mielenkiintoinen projekti, 
jossa tarvittiin monia tahoja. Se ei olisi syntynyt ilman sairaalan 
ja henkilökunnan myötämielistä suhtautumista ideaan. Erityis-
kiitokset siis Mikko Partille, Miska Armiselle ja Eero Rahikalle. 
Kiitokset  Innovaeuropen porukalle hyvästä suunnittelusta. Ra-
dan arkkitehti Pasi Koivu, aktiivipelaaja itsekin, nappasi  juuri 
pelatuista frisbeegolfin EM-kisoista neljännen sijan.

Miten kentälle tullaan?  
Parkkialue, osoite,  mistä rata alkaa?

Kentälle tullaan Linjatieltä Kaarikujalle kääntyen. P-paikka on 
Kaarikujan vasemmalla puolella. Radan 1-väylä lähtee Kaariku-
jan oikealta puolelta, sinisen sähkökopin vierestä. Täältä löytyy 
väyläkartta ja frisbeegolfradan säännöt. Parkkialue, pelisään-
nöt ja väylien sijoittuminen löytyvät myös valtakunnalliselta 
ratasivustolta http://frisbeegolfradat.fi/radat/Tuusula/ 

Saako pelaamaan tulla kuka vaan ja koska vaan?

Tietenkin! Kannattaa kuitenkin muistaa, että lähiliikuntapai-
koissa ja puistoissa tulee noudattaa kaikkialla voimassa olevia 
järjestyssääntöjä. Rata on ollut vilkkaassa käytössä. Tieto uu-
sista kentistä leviää nopeasti pelin harrastajien keskuudessa.

Mitä haluaisitte sanoa lähialueen asukkaille? 

Tervetuloa pelaamaan, pidetään puisto siistinä ja huomioidaan 
muut puistossa liikkujat! Siisteys on viihtyisyyttä. Rata sopii 
erityisesti aloitteleville pelaajille, mutta myös kokeneemmille 
löytyy haasteita. Ohkolan sairaalan puistoa voi kuvailla sanoilla 
”elävä puisto”. Ratahan on vain yksi juttu puiston alueella, se 

FrisbeegoLFrata ohkoLan  
sairaaLan Puistossa

Elävä puisto – paljon väkeä liikkeellä. Kuvassa odotetaan 
omaa alkuheittovuoroa.

Alkuheittopaikan läheisyydessä on väyläkartta ja säännöt

ei ole tarkoitettu jatkossa vain frisbeegolfin pelaamiseen vaan 
muuhunkin virkistäytymiseen. Puisto on varsin kaunis virkistäy-
tymisalue, sen reunalla on pieni pelikenttä ja talvella puistossa 
on hiihtolatu. Seuraava hanke voisi olla vaikkapa beach volley 
kenttä. Siinäpä aloite Mäntsälän kunnalle.

muutama käyttäjäkokemus

Pelaajia on paljon, joskus omaa heittovuoroaan joutuu jonot-
tamaan. Matalat korit, helppo lapsille, viihtyisä, ihan haasta-
va rata enemmänkin pelanneelle, voi tulla lastenvaunujenkin 
kanssa. Oikein määritelty netissä. Mukava, että on tehty pelat-
tava rata. Puisto on hyvässä käytössä. Eräs pelaaja pohti , että 
keväällä puiston pohja taitaa olla pitkään märkä, kun nytkin se 
paikoin upottaa.

LajiesitteLy

Frisbeegolf  on urheilulaji, jonka perusperiaate on sama kuin 
perinteisessä golfissa: frisbeegolfin tavoitteena on päästä ra-
dan alusta loppuun mahdollisimman vähin heitoin. Pienimmän 
tuloksen saanut voittaa.

Kiekkogolfrata koostuu väylistä, jotka pelaajat pelaavat 
edellisen väylän lopusta seuraavan väylän alkuun edeten, kun-
nes kaikki väylät ovat pelattu. Väylän pelaaminen aloitetaan 
avauspaikalta eli tiiltä ja se päättyy maalikoriin. Kiekkogolfra-
dat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläisiä. Radat ovat tyypillisesti 
puustoisilla alueilla, joissa on vaihteleva maasto, joka tarjoaa 
luonnollisia esteitä kiekon lentoradalle. Nämä esteet ovat olen-
nainen osa peliä, joten pelaajien ei tule muuttaa näitä esteitä 
vähentääkseen väylän haastavuutta. Lähes kaikki radat ovat 
ilmaisia.

Käytettävät kiekot ovat pienempiä kuin ultimate-kiekot tai 
rantafrisbeet. Tyypillisesti kiekon halkaisija on 21–22 sentti-
metriä ja paino 150–180 grammaa. Frisbeegolfkiekot voidaan 
jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: draiverit eli pitkälle len-
tävät kiekot, midarit eli lähestymiskiekot sekä lyhyisiin heittoi-
hin ja lähipeliin käytettävät putterit. Kiekot pelipaikalle jokai-
nen tuo itse.

Jutun haastattelujen pohjalta kokosi Eija Hynninen 
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Kotihoidon toimintaperiaatteena on an-
taa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa 
kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaal-
le. Hoito toteutetaan kuntouttavalla työ-
otteella huomioiden asiakkaan voimava-
rat. Palvelujen toteutuksessa keskeisinä 
toimintaperiaatteina ovat toimintakykyä 
ylläpitävä ja edistävä työote, omahoita-
juus ja sujuva viestintä. Näiden periaat-
teiden avulla tuetaan ja ylläpidetään asi-
akkaan omatoimisuutta. 

Kotihoidon palveluissa noudatetaan 
tasapuolisuus- ja yhdenvertaisuusperi-
aatteita pohjana kunnan mahdollistamat 
resurssit. Julkisen kotihoidon rinnalla toi-
mijoina ovat yksityiset palveluntuottajat 
ja vapaaehtoistyötä tekevät tahot, joi-
den työpanos on välttämätön nykypäi-
vän vanhustyössä. Omaisten sekä lähi-
piirin apu ja tuki on asiakkaalle tärkeää. 
Jokaisen asiakkaan kohdalla kartoitetaan 
ja arvioidaan yksilöllisesti, mikä on tar-
koituksenmukaisin järjestely palvelun ja 
hoidon toteutuksessa.

Asiakkaan on itse haluttava palvelua 
ja hänen odotetaan sitoutuvan yhteistyö-
hön ja kotihoidon palveluista vahvistet-
tuihin ohjeisiin.

yhteydenotto kotihoitoon
Kotihoitoon tulee yhteydenottoja terve-

kotihoito kotona asumisen tukena

ysaseman vuodeosastolta, erikoissai-
raanhoidosta, omaisilta, naapureilta ja 
mahdollisilta asiakkailta itseltään palve-
lutarpeen arvioinnin merkeissä. Yhtey-
denotot tapahtuvat kotiutustiimin kaut-
ta, kotiutustiimi hoitaa koko Mustijoen 
kotihoidon alueen palvelutarpeen arvi-
oinnit. Palvelutarpeen arviointi tehdään 
asiakkaan kotona. Kotihoidon palvelu 
aloitetaan asiakkaan tarpeista huomioi-
den kotihoidon myöntämisperusteet. Ko-
tihoidon myöntämisperusteet voi käydä 
katsomassa www.mantsala.fi/ikäihmis-
tenpalvelut tai pyytää kotihoidon kotiu-
tustiimiltä ellei ole mahdollisuutta käyt-
tää tietokonetta.

ohkoLa – numminen aLue
Mäntsälä - Pornainen kotihoito alue on 
jaettu maantieteellisesti kuuteen aluee-
seen, Mäntsälässä toimii viisi aluetta ja 
Pornainen on kuudes alue.

Ohkola - Numminen on yksi Mäntsä-
län viidestä alueesta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että arkipäivisin tämän alu-
een tiimi hoitaa pääsääntöisesti Ohkola 
- Numminen alueen kotihoidon asiakkai-
ta.  Tiimissä työskentelee lähihoitajia ja 
sairaanhoitaja. Kotihoidolla on oma lää-
käri, jonka vastaanotolle pääsevät koti-
hoidon asiakkaat. Vastaanotolle pääsee 

kotihoidon hoitajan tekemän arvioinnin 
kautta. Meillä on myös mahdollisuus tar-
jota omille asiakkaille fysioterapeutin 
palveluja kotiin. Fysioterapeutin kotona 
tekemä työ on asiakasta aktivoivaa ja 
ohjaavaa työtä.

tukiPaLveLut
Ateriapalvelu
Asiakkaan on mahdollista saada ateria-
palvelu. Ateriapalvelulla pyritään turva-
maan osaltaan asiakkaan riittävä ravin-
non saanti. Oikeanlaisella ja riittäväl-
lä ravinnolla on suuri merkitys ihmisen 
terveydelle ja hyvinvoinnille, jotka ovat 
edellytyksenä kotona selviytymiselle. 
Ateriapalvelun tarpeen arvioinnin tekee 
kotiutustiimin hoitaja kotikäynnillä. Ate-
riapalvelun voi saada perustellusta syys-
tä myös asiakas, jolla ei ole kotihoidon 
asiakkuutta.

Kauppapalvelu
Kotihoidon kautta kauppapalvelun voi 
saada vain kotihoidon asiakas.

Siivous - ja vaatehuolto
Kotihoidolla ei ole siivouspalvelua eikä 
vaatehuoltoa. Asiakkaat ohjataan etsi-
mään vaihtoehtoiset toimijat siivouksen 
ja vaatehuollon osalta.

Mäntsälän Vesi käynnistää Hirvihaara – 
Hyökännummi yhdysvesijohdon osalta 
rakennusvaiheen I, joka on Hirvihaaras-
ta Keravanjärventielle. 

Rakennusvaihe I lähtee urakkalas-
kentaan syyskuussa ja työt käynnistyvät 
loppuvuodesta 2014. Urakka-aika tulee 
olemaan rakennusvaiheen I osalta kesä-
kuuhun 2015 siten, että peltoalueet tu-
lee olla viljeltävissä huhtikuun loppuun 
mennessä. 

Johtoalueen käyttöoikeussopimukset 
Mäntsälän Veden puolesta tekee Maan-
omistajien Arviointikeskus Oy ja työ al-
kaa elo-syyskuun vaihteessa. Valmiisiin 
suunnitelmiin voi tutustua Mäntsälän Ve-
den www-sivuilla syyskuussa. 

Rakennettava linja on suunniteltu si-
joitettavaksi lähelle tiealueen reunaa, 
jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vä-
hän haittaa mm. pelto- tai metsävilje-
lylle. Siellä, missä on tarvetta vesi- ja / 
tai viemäriliittymälle, on tarve huomioi-
tu linjauksessa. Työnaikainen työalue on 

hirvihaara – ohkoLa  
yhdysvesijohdon rakentaminen

keskimäärin 12 metriä. Myöhemmin joh-
toalueelle on mahdollista hakea 3 met-
rin rasitealue mm. johtojen korjaustyötä 
varten. Rasitealueelle ei saa rakentaa py-
syviä rakennuksia tai rakenteita. 

Ennen rakennustöiden aloittamista 
pidetään kiinteistöillä aloituskatselmus, 
johon kutsutaan myös kiinteistönomis-
tajat. Aloituskatselmuksessa tarkiste-
taan olemassa olevat rakenteet, rajapyy-
kit jne. sekä käydään läpi rakennettavan 
linjan sijainti. Rakennusurakan valmistut-
tua urakoitsija pyytää kiinteistönomista-
jilta kuittaukset siitä, että työt on tehty 
sovitusti ko. kiinteistöllä. 

Yhdysvesijohdon rakentaminen liittyy 
lisävedenhankintaan ja erityistilanteiden 
vedenjakelun turvaamiseen. Yhdysvesi-
johdon rakentamisen yhteydessä raken-
netaan rinnalle osin myös jätevesiviemä-
riä, joka mahdollistaa keskitetyn jäteve-
siviemäröinnin tiiviimmin rakennetuille 
alueille. Keskitetty vesihuolto mahdollis-
taa myös Ohkolan alueen kehittymisen 

mahdollisen tulevan osayleiskaavoituk-
sen myötä. 

Mäntsälän Vedellä on sopimuksen 
myötä mahdollista ostaa vettä Tuusulan 
seudun kuntayhtymältä 1 300 m3 vuo-
rokaudessa ja vettä hyödynnetään täl-
lä hetkellä vain noin 200 m3 vuorokau-
dessa. Nyt rakennettava yhdysvesijohto 
mahdollistaa lisäveden käytön keskus-
taajaman kehittyessä mm. teollisuuden 
osalta. Myös pohjavedenpintojen olles-
sa alhaisia, turvaa lisävesi vedenjakelun 
myös nykyisille asiakkaille. 

Mäntsälän Vesi on saanut hankkee-
seen avustusta Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
160 000 euroa. 

Arvioinnista lisätietoja antaa Vesa Hako-
la, p. 0400 507 222 tai vesa.hakola@ar-
viointikeskus.fi. 

Muutoin hankkeesta lisätietoja antaa 
Hanna Yli-Tolppa, p. 040 3145 441 tai 
hanna.ylitolppa@mantsala.fi. 

Teksti: Vuokko Leirimaa
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Diakoniapiirin kesäretken kohteina oli tä-
nä vuonna Urho Kekkosen museo Tam-
miniemi Helsingissä ja Hvitträsk Kirkko-
nummella. Matkaan lähtijöitä oli 48 Hyö-
kännummelta, Ohkolasta ja kirkonky-
lästä. Puheenjohtajamme Eeva toivotti 
matkalaiset tervetulleiksi, jaesitteli seura-
kunnan uuden diakoniatyöntekijän Tiina 
Haukijärven. Matka sujui mukavasti lau-
laen Tapanin johdolla, ja pian olimmekin 
jo perillä Tamminiemessä. Aliksi juotiin 
kahvit Cafe Adjutantissa UKK:n nimikko-
leivän kera, ja sen jälkeen siirryttiin tu-
tustumaan Tamminiemeen. Oppaat ker-
toivat monenlaisia Kekkosen aikaan liitty-
viä asioita ja tutustuimme Tamminiemen 
edustustiloihin monine valtion päämiehil-
tä saatuine lahjoineen, sekä myös Kek-
kosten yksityistiloihin. Myös kuuluisalla 
Tamminiemen saunalla oli mahdollisuus 
vierailla.

Tamminiemeen tutustumisen jälkeen 
lähdimme kiertoajelulle kaupunkiopas 
Raija Hyttisen johdolla. Kiersimme ym-
päri kaupunkia, ja hän osasi asiantunte-
vasti kertoa melkein joka rakennuksen ja 
muistomerkin historiasta monia hauskoja 
pieniä tarinoita niitten entisistä asukkais-
ta ja rakennusten vaiheista.

Kiertoajelun jälkeen olikin sitten ruo-
kailun aika. Hotelli Arthurissa meitä 

diakoniaPiirin kesäretki

odotti todella runsas noutopöytä. Maitta-
van ruokailun jälkeen lähdimme ajamaan 
kohti Kirkkonummea ja Hvitträskiä. Se 
on arkkitehtien Eliel Saarisen, Herman 
Geselliuksen ja Armas Lindgrenin aikoi-
naan itselleen rakennuttama erämaa-
ateljee, joka nykyisin on museona. Mu-
seon omat oppaat kertoivat sielläkin 
monia mielenkiintoisia juttuja arkkiteh-

tien elämästä ja talon historiasta. Taloon 
tutustumisen jälkeen juotiin lähtökahvit 
Hvitträskin ravintolassa, ja sitten olikin 
jo kotimatkan aika. Kommenteista pää-
tellen retkeläiset olivat hyvin tyytyväisiä 
matkaan, joten suuret kiitokset matkan-
järjestäjille ja erityiskiitos erittäin ystä-
välliselle ja huomaavaiselle kuljettajalle. 
Oli mukava reissu.

Retkeläisiä Tamminiemessä.

On 14. Helmikuuta ja ajamme perheeni 
kanssa Helsinki-Vantaan lentokentälle. 
Hyvästelemme toisemme lentokentällä 
ennen kuin lennän Shanghaihin, Kiinaan, 
jonne lähden opiskelijavaihtoon puoleksi 
vuodeksi.

Aivan yksin minun ei tarvinnut opis-
kelijavaihtoon lähteä, vaan kaverini sa-
masta koulutusohjelmasta tuli samaan 
yliopistoon opiskelemaan kevätlukukau-
den ajaksi. 9 tunnin lentomatkan jälkeen 
saavuimme Pudongin kansainväliselle 
lentokentälle, josta jatkoimme suoraan 
yliopiston asuntolalle. Asuntolassa meille 
annettiin kaikki tarvittavat paperit oles-
keluluvan hakemista varten. Ensimmäi-
nen – vaan ei viimeinen – kulttuurishok-
ki odotti poliisiasemalla, jossa asumislu-
paa haetaan: Virkamiehet eivät osanneet 
sanaakaan englantia! Onneksi olimme 

kummaLLinen ja kiehtova kiina
23-vuotias Ville Pirjola oli opis-
keljiavaihdossa Kiinassa puo-
li vuotta. Tässä päälimmäisiä 
tuntemuksia

mihin tahansa kaupunginosaan ja lisää 
linjoja rakennetaan koko ajan. Käsitykse-
ni täydestä vaunusta muuttui hyvin pian, 
sillä ruuhkaisimpina aikoina metrossa on 
erittäin tiivis tunnelma ja vaunusta pois-
tuminen on usein melkoista taiteilua.

Elämä Shanghaissa on todella kiireis-
tä, mikä näkyy elämän kaikilla osa-alu-
eilla, myös opiskelussa. Kiinalaiset käyt-
tävät todella paljon aikaa opiskeluun ja 
työntekoon. Kun kysyin kiinalaisilta opis-
kelijoilta, mitä he tekevät vapaa-ajalla, 
he esittivät usein vastakysymyksen: Mil-
lä vapaa-ajalla? Mutta vapaa-ajan puute 
ei tunnu häiritsevän kiinalaisia ollenkaan, 
sillä he ovat tottuneet jo ensimmäisistä 
koulupäivistä asti tällaiseen elämänryt-
miin. Toki täytyy ottaa huomioon, ettei 
opiskelu ole pelkkää pänttäämistä, vaan 
koulupäivään sisältyy myös liikunnallisia 
ja kulttuurillisia aktiviteetteja.

Individualistisesta kulttuurista tuleval-
la kestää jonkin aikaa totutella elämään 
kollektivismin luvatussa maassa, mutta 
vaikka elämä onkin erilaista, ei se välttä-
mättä ole laadultaan huonompaa.

   

opiskelleet kiinaa jo ennen lähtöä, joten 
ymmärsimme mitenkuten, mitä ystäväl-
linen poliisivirkailija meiltä kysyi

Ensimmäiset kaksi viikkoa kuluivat tu-
tustuessa kaupunkiin ja sen joukkoliiken-
teeseen. Shanghain metroverkon sano-
taan olevan maailman paras, eikä suot-
ta: 12-linjaisella metrolla pääsee lähes 

Teksti ja kuva: Raija Hannula
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Ei edes ajoittainen sade karkottanut Oh-
kolan marttoja sisätiloihin eikä hidasta-
nut betonitöiden tekemistä pihalla. Kui-
vabetonin ja veden lisäksi tarvittiin sekoi-
tusastia, muotteja, ruokaöljyä muottien 
rasvaamiseen, lapio ja käsineet. Beto-
ninsekoittaja oli suureksi avuksi ja pihal-
ta löytyi monenlaisia pikkukiviä ja lehtiä 
kuvioiden tekemiseen. Suuri raparperin-
lehti toimi muottina isolle sementtiva-
dille, vanha kakkuvuoka antoi muodon 
koristeelliselle ovistopparille. Erilaisissa 
muoviastioissa ja maitopurkeissa oli kä-
tevää tehdä palamattomia ja paikallaan 
pysyviä kynttilöiden ja ulkotulien alusto-
ja. Vanhasta jalkapallosta saatiin helpos-
ti pallomuotti. Erityisen  kivaa on nähdä, 
miten pitsiliinoista tehty betonipitsi onnis-
tui. Montaa mukavaa ideaa jäi vielä to-
teuttamatta, mutta kotonahan voi kokeil-
la kaikenlaista - betonisäkki ei ole kallis. 
 

betonista kestäviä koriste-esineitä

Martat betonitöissä. Kuva Ida Valkonen.

koiranäytteLy mäntsäLässä
Teksti: Hanna Schuravleff   

lekirjoittanut ahkeroi lähinnä toimistos-
sa sekä kehissä nuorimmaisen nukku-
essa tyytyväisenä kantorepussa selässä.

Näyttelytoimikunta uurasti näyttelyn 
eteen puolentoista vuoden ajan ja iso 
rooli oli myös talkoolaisilla joita ilman 
näyttelyä tuskin pystyisi järjestämään. 
Talkoolaisia oli mukana niin koiraharras-
tajia, puolisoita sekä muita perheenjä-
seniä ja kaikille löytyi sopivaa hommaa. 

Näyttely vietiin läpi kauniissa ja läm-
pimässä kesäsäässä, ainoastaan lauan-
tai-iltapäivällä saimme niskaamme pie-
nen virkistävän sadekuuron. Kaikki sujui 
hyvin ja positiivista palautetta tuli run-
saasti. Näyttelyn parhaaksi koiraksi va-
littiin partacollie. 

Myös ohkolalaiset koirat pyörähtivät 
kehissä hyvin tuloksin. Suomenlapin-
koira Vetikonperän Kaapo, ERI3 (om. 
Jaana Kettunen), Suomenajokoira Ajo-
pyster Piku, ERI1, SA, PN2, VARASERT 
(om. Markku & Aimo Ahtiainen), Eng-
lanninspringerspanieli Icicle's Shaggy 
Dog Story, ERI1, SA, PU4, VARASERT 
(om. Hanna Schuravleff)

Näyttely järjestetään joka toinen 
vuosi, joten tervetuloa Mäntsälän näyt-
telyyn seuraavan kerran 16.-17.7.2016.

Omasta ja näyttelytoimikunnan puo-
lesta kiitän kaikkia näyttelyyn osallistu-
neita, järjestäjiä sekä talkoolaisia. Teh-
dään taas vuonna 2016 Mäntsälän näyt-
telystä onnistunut ja ihmisten mieliin 
positiivisella tavalla jäävä tapahtuma.

Ohkolalainen 3v.englanninspringerspanieluros Icicle’s Shaggy Dog Story (Milo)       
kuva: © Jin Kaakinen - Ansu Photography

Mäntsälän urheilupuistossa järjestettiin kaksipäiväinen 
kaikkien rotujen koiranäyttely 19.-20.7. Näyttelyn järjes-
ti kolme yhdistystä, Mäntsälän Koirakerho, Ohkolan Met-
sästysseura sekä Uudenmaan Ajokoirayhdistys. Koiria oli 
ilmoitettu yhteensä yli 2200.

Jokaisella yhdistyksellä oli oma toi-
menkuvansa näyttelyn järjestämises-
sä. Ohkolan porukalla oli vastuualuei-
naan näyttelyn pystytys perjantai-ilta-
na ja purku sunnuntai-iltana sekä au-
tojen parkkeeraus molempina päivinä. 
Parkkiinohjaus sujui jo tutulla iloisella 
ja ystävällisellä asenteella ja siitä tuli-

kin paljon positiivista palautetta. 
Ohkolalaisista näyttelytoimikunnassa 

järjestelypäällikön hommassa ensim-
mäistä kertaa ahkeroi Jan Malmberg, 
jolla kiireestä huolimatta pysyi hom-
ma hallussa todella hienosti, reippaalla 
asenteella kehätoimitsijoina toimivat Ta-
pio Rantanen ja Leena Turunen sekä al-
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Muistan elävästi kuinka vaikuttunut ai-
kanaan olin Rosa Liksomin esikoisesta, 
novellikokoelmasta Yhden yön pysäk-
ki. Tuolloin, vuonna 1985, 27-vuotias 
Liksom tykitti novelleissaan rosoisia 
tarinoita nuorista, joita nykyään kut-
suttaisiin syrjäytyneiksi. Tylyt ihmis-
kohtalot Steissin kulmilta koskettivat, 
mutta päälimmäiseksi jäi ihastus Likso-
min kieleen – Wau, noinkin voi kirjoit-
taa! Selkeitä, miltei minimalistia lausei-
ta, jotka kaikessa lyhyydessään kiteyt-
tivät olennaisen ja kuvasivat terävästi 
ja pikkutarkasti kohteensa. Vaikuttavaa 
oli myös Liksomin tapa käsitellä julki-
suutta. Hän loi itsestään mystisen hah-
mon esiintymällä aina mustissa laseis-
sa ja antamalla vain hyvin niukasti lau-
suntoja julkisuuteen. Hän väitti, että ei 
ole lainkaan perehtynyt kirjallisuuteen 
ja että kuka tahansa olisi pystynyt kir-
joittaa Yhden yön pysäkin. Pari vuotta 
esikoiskokoelman jälkeen Liksom de-
bytoi myös kuvataiteilijana. Näyttelyn 
avajaisissa hän esiintyi pukeutuneena 
univormuun ja luonnollisesti mustiin la-
seihin. Näyttelytilassa kuljeskeli useita 
samoin sonnustautuneita hahmoja, jo-
ten toimittajat eivät tienneet ketä haas-
tatella. 80-luvulla ei vielä käytetty ter-
miä mediaseksikäs, mutta sitä Liksom 
vääjäämättä oli!

En tullut tarttuneeksi Liksomin myö-
hempään tuotantoon ennen kuin ro-
maanin Hytti nro 6 saama suitsutus 
ja Finlandia voitto  palauttivat mieleen 
nuoruuden ihastuksen. Odotukset oli-
vat siis korkealla, kun avasin synttäri-
lahjaksi saamani (täsmätoive on kätevä 
tapa saada mieleisiä lahjoja) romaanin. 

Heti ensimmäinen lause lumosi: ” 
Moskova painautui maaliskuun kuivas-
sa pakkasillassa kyyryyn, suojeli itse-
ään jäisen, punaisena laskevan aurin-
gon kosketukselta.” Eletään 80-luvun 

rosa Liksom, hytti nro 6,  
Pitkä matka uLan batoriin

loppua. Moskovan asemalla junaan 
nousee tyttö, löytää oman hyttinsä nu-
mero kuusi. Sattuman ja Neuvostoliiton 
rautatielaitoksen ansiosta tyttö joutuu 
jakamaan hytin keski-ikäisen neuvos-
toliittolaisen miehen kanssa. Alkaa ta-
rina, pitkä matka halki Siperian Ulan 
Batoriin, Mongolian pääkaupunkiin. 
Kertomuksessa mies on mies ja tyttö 
on tyttö. Heitä ei esitellä, vaan hahmot 
piirtyvät lukijalle vähitellen matkan 
edetessä. Mies on äänekäs ja karkea, 
vankileiritkin nähnyt katujen kasvatti. 
Hän on matkalla Ulan Batoriin työko-
mennukselle. Tyttö, tarinan kokija, on 
suomalainen opiskelija, jonka on tuo-
nut Moskovaan rakkaus neuvostoliit-
tolaiseen Mitkaan. ”Tyttö oli lähtenyt 
Moskovasta, koska juuri nyt oli oikea 
aika toteuttaa hänen ja Mitkan yhteinen 
unelma junamatkasta halki Siperian ai-
na Mongoliaan asti. Tosin hän teki mat-
kan yksin, mutta siihen oli selvä syy.” 
Syy oli se, että Mitka oli kuollut mieli-
sairaalassa, jonne hän oli hankkiutunut 
välttyäkseen joutumasta Afganistanin 
sotaan. ”Terve ei selviä elävänä hullu-
jenhuoneelta. ” 

Mies pelottaa ja inhottaa tyttöä, joka 
yrittää saada vaihdetuksi hyttiä. Se on 
tietenkin neuvostojärjestelmässä  mah-
dotonta ja niin nämä kaksi henkilöä, 
monessa mielessä toistensa vastakoh-
dat, ovat kahlitut hyttiin loputtomalta 
tuntuvan matkan ajaksi. Tyttö on lou-
kussa. Hytin ulkopuolella vain haiseva 
käytävä ja vessa, ohi kiitävät kylät ja 
kaupungit ja vanginvartijaa muistut-
tava junavirkailija. Tyttö ei pääse pa-
koon, vaan joutuu pakosta kuuntele-
maan miehen epämiellyttävää jutus-
telua. Tyttö edustaa länttä, nuoruutta, 
herkkyyttä, viattomuuttakin. Mies itää, 
elämän kokemuksia ja kolhuja, voimaa 
ja röyhkeyttä. Kumpikaan ei ymmärrä 

saati arvosta toistaan. Matkan edetessä 
miehestä löytyy kuitenkin myös karua 
hellyyttä ja huolehtivaisuutta ja hänen 
sovinistinen maailmankuvansa liikah-
taa tyttöön tutustumisen ansiosta ai-
nakin piirun verran suvaitsevammaksi.  
Miehen karut kokemukset taas saavat 
tytön osittain ymmärtämään hänen va-
lintojaan. ”Viisi vuotiaana olin joutunut 
näkemää elämästä kaiken, loput neljä-
kymmentä vuotta on mennyt sen ym-
märtämiseen.”

Liksom tuntee kuvaamansa Neuvos-
toliiton läpikotaisin. Hän opiskeli siellä 
vuosia ja on matkustanut maata ristiin 
rastiin. Mahtaako tarinan tytössä ol-
la Liksomia itseään?  Kaikestä välittyy 
tunne siitä, että hän rakastaa kuvaa-
maansa absurdia ja rujoa maata. Hä-
nen tekstinsä muuttuu kuviksi, ääniksi 
ja hajuiksi, niin pikkutarkan realistises-
ti hän kuvailee ihmisiä, esineitä, ruokia 
ja tapahtumia. Itselleni tuo neuvosto-
venäjä on varsin vieras, mutta kirjan 
luettuani voin melkein kuvitella näh-
neeni sen. On myös pakko tunnustaa, 
että venäläiset klassikot ovat valitetta-
van tuntemattomia, joten kirjan lukui-
sat viittaukset kirjallisuuden mestarei-
hin suhisevat enimmäkseen sujuvasti 
ohi. Kirjan nimikin on viittaus, Tsehovin 
novelli Sali nro 6 kuvaa mielisairaalan 
suljettua osastoa. 

Hytti nro 6 oli lukuelämys, retki lä-
himenneisyyteen, ja kuitenkin valo-
vuosien päähän. Kirjan luettuani tie-
dän monta jännittävää yksityiskohtaa 
maasta, jota ei enää ole. Tiedän myös 
sen, miten huonosti tunnen venäläistä 
kirjallisuutta. Liksomin ansiota siis on, 
että tällä hetkellä matkaan Siperias-
sa Dostojevskin seurassa, Muistelmia 
kuolleesta talosta odottaa yöpöydällä. 

Eija Keski-Korpela 
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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

VALTUUTETTU LUKKOLIIKE

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v

KULJETUS & MAANRAKENNUS

RAUTAMA OY
Pietarinojantie 87, Ohkola
puh. 040 542 6383, jani.rautama@gmail.com
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Seija-Liisa Peltoranta kertoo elokuisesta matkastaan Venäjälle, 
joka suuntautui Udmurtiaan. Tämä sukulaiskansamme tuli ylei-
sön tietoisuuteen v. 2012 jolloin noin 70-vuotiaiden naisten ud-
murtin kielellä esiintyvä lauluryhmä edusti Venäjää  Eurovision 
laulukilpailuissa. Kansanmusiikkia ja eurodancea yhdistävä kisa-
kappale nousi kisojen puhutuimmaksi viisuksi.

2000 kilometrin junamatka taittui ensin Allegrolla Pietariin 
ja  sieltä  Glasoviin, josta matka jatkui bussilla paikallisen op-
paan kanssa. 

vieraiLu keZin kyLään

Ensin kävimme Kezin kylässä, Kama-joen alkulähteellä. Siellä 
ensimmäinen ” mummokööri” oli meitä vastassa.  Vanhaus-
koisten venäläisten kuoro lauloi, kun astuimme bussista ulos. 
Savipikarista tarjottiin kaikille paikallinen tervetuliaisjuoma, jon-
ka jälkeen ihastelimme lähdettä ja joimme sen kirkasta vettä. 
Saimme  kuulla kaunista laulua ja sitten pistimme piirileikiksi. 

 Kezissä kävimme myös luontouskovaisten uhrikuusella. Kul-
kueena kuorojen laulaessa kuljimme kohti kuusta ja siellä he 
antoivat lahjansa pyhälle puulle. Mekin saimme puuroa, lihaa 
ja juotavaa, ennen sitä kohotimme kämmenemme kuusenrun-
golle.  Nuori emäntä antoi minulle pyhänkuusen kävyn. Kotona 
avasin suomuja ja löysin viisi siementä. Toivon että edes yksi 
niistä lähtisi kasvuun. 

Ilta vietettiin laulaen ja syöden. Kaksi kuoroa ja hanuris-
ti laulajatytön kanssa viihdytti meitä myöhään iltaan. Lopuksi 
saunoin ja uin talon naisten kanssa, eikä siinä vihtoessa ollut 
mitään kieliongelmia.

siPerian tieLLä

Igran kylässä kuljimme Siperian tietä pitkin. Tutustuimme Si-
perian tien museoon, jonne meidät vei näytelmällisesti joukko 
vankeja kahleet jaloissa ja käsissä, tietenkin aseistettujen var-
tijoiden saattelemana. Kylissä meidät vastaan otettiin aina lau-

matka mummojen Luo
luin ja soitoin, mutta oli myös porttien läpikulkua mm. kilistäen 
kelloja jättäen taakse kaikki murheemme. Leivottiin paikallisia 
piirakoita, jotka paistettiin ulos rakennetuissa uuneissa avotu-
len vieressä pannulla. Juotiin ihanaa paikallista teetä. Kävim-
me Pjotr Tshaikovskin lapsuuden kodissa Votkinskissa. Kaunis 
keltainen päärakennus, oli harmiksemme remontissa, emmekä 
päässeet sisälle, mutta pihapiirissä oli muita rakennuksia ja pi-
hapuisto kukkaistutuksineen, joita ihastelimme. Bolgyrin kylän 
vastaanoton ja lounaan jälkeen matkattiin Udmurtian pääkau-
punkiin Izhevskiin. Asukkaita siellä on n 70000. Kävimme mm. 
käsityökeskuksessa ja museossa.

euroviisumummojen taPaaminen

Sitten oli se ”supermummo”- päivä. Euroviisumummot ottivat 
meidät laulaen vastaan. Meille esiteltiin heidän kulttuuritalon-
sa, museo ja he pitivät meille konsertin sekä lisäksi pienen 
leikkimielisen tunnistuslaulukilpailun. Söimme heidän kanssaan 
kunnes mummot lähtivät töihin kasvimailleen. Heillä on myös 
rakenteilla kylään kirkko, joka yhdistää kyläläisiä, kuten he sa-
noivat. Mummoista huokui ihana lämpö.

 Karamas Pelga on aito udmurtikylä ,josta vastaanottosere-
monian jälkeen yllätykseksi lähdimmekin konserttiin, jonka oli 
järjestänyt paikallinen vaaliehdokas. Ei selvinnyt mitkä vaalit on 
tulossa. Illalla meille esiintyi Invozho-kuoro, joka on vieraillut 
Suomessakin.

Kazanista Moskovaan
Aamulla matkasimme n 400 km Kazaniin, Tatarstanin pää-

kaupunkiin. Kazanissa kävimme kirkkojen ja moskeijan tähdit-
tämässä Kremlissä. Vierailimme myös Raifan munkkiluostarissa 
ja kun oli lauantaipäivä, niin mitä upeimpia morsiuspareja hää-
seurueineen oli liikkeellä. Kaupunki oli kaunis, siellä olisi ollut 
paljon nähtävää.

 Kazanista lähdimme yöjunalla Moskovaan, jossa vietimme 
päivän mm Puskinin taidemuseossa, Punaisella torilla ja ”ome-
najuhlissa” ,jonka johdosta  Moskovan keskusta oli muutettu 
kävelykaduksi. Uusittu Tolstoi juna Suomeen lähti klo 23.

muistot eLää

Matkalta jäi monta mukavaa muistoa. Mm vastaanotot kylis-
sä, vieraanvaraisuus, laulut ja tanssit, kauniit puvut, mummot 
kasvimaineen ja kanoineen, harmaat talot kauniine ikkunapuit-
teineen.

  Mieleen jäi myös kaasunporaus alueet, laajat pellot huonoi-
ne satoineen, kolhoosien aikaiset tyhjiksi jääneet rakennelmat 
ja miten talvipakkasessa niissä kylissä ihmiset pärjäävät ja mikä 
on niiden kylien tulevaisuus?

Mummo energiaa saanut 
Seija-Liisa Peltoranta 
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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 16 A 6, 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 10.30-19
La 8-14

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Alhotie 6, 04430 Järvenpää. Puh. 09-279 7070. www.jarvenpaankukkatalo.fi
Palvelemme ark. 8–20, la 8–18, su 9–18. Tervetuloa!

TUHANSIA IDEOITA!

Pitopalvelu

P. (09) 291 1180   www.pitomer.fi
Rami Meronen 040-5440525
Raija Meronen 040-5881588
Hermanni Meronen 040-5800580

Sisko ja Sirpa

aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä
Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 872, eija.liljavirta@aloeverahyvinvointi.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi

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

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

PITSIMAAILMA kotiputiikki
Trendikkäitä naisten vaatteita

– FRIENDTEX – ONCE –
Avoinna sopimuksen mukaan

puh. 0400 920 746, anneli.eerola@hotmail.com
www.pitsimaailma.net

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
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Öljymäen kesäteatteri ei pettänyt odo-
tuksia tänäkään vuonna. Yli kaksituhat-
ta ihmistä kävi katsomassa Fedja -se-
dän tarinaa. Harjoituskausi vietettiin 
sateessa ja tuulessa, mutta esityksien 
aikana hyvät säät suosivat kaikkia - niin 
näyttelijöitä, katsojia kuin talkoolaisia-
kin - joita ilman ei näytelmien esittä-
minen olisi mahdollista. Kissaa näytellyt 
Tanja Lundsten teki paljon töitä ison ja 
hienon roolityönsä lisäksi. Tanjan aloit-
teesta valittiin näytelmä sekä tuotanto-
ryhmä - ohjaaja, lavastaja ja puvustaja 
sekä teksti. Yleisö kiitteli varsinkin pu-
vustusta tänä kesänä ja monet kuvasi-
vat sitä todella hyväksi yleisesti kesä-
teattereihin verrattuna. Lavastus ja pu-
vustus tukivat hyvin toisiaan luoden täy-
dellisen tuen ohjaaja Samuli Reunasen 
tarkalle työlle. 

Useana kesänä teatterissa mukana 
ollut Eira Andersson kertoo, että kuul-
tuaan kesän näytelmästä oli ensireak-
tio enemmän kuin myönteinen. Aluksi 
näytelmän simppeli juoni kyllä mietityt-
ti. "Onko siinä oikein muuta kuin se pos-
teljooni Petshkinin "kuka siellä?", muis-
taa Eira pohtineensa.  Huoli oli turha, 
sillä aikamoinen aarrearkku avautui rau-
taisen ohjauksen ammattilaisen käsitte-
lyssä. Harjoitusten edetessä näytelmä 
heräsi eloon kuin sadussa.

Roolituksella oli tässä näytelmässä 
erittäin suuri merkitys ja ohjaaja kutsui-
kin tyttärensä Lotan testaamaan näytel-
mään mukaan haluavat. Yleisön palaut-
teen perusteella valinnat osuivat nappiin 
niin lasten kuin aikuistenkin mielestä. 
Näytelmän äitinä nähtiin Öljymäellä en-
sikertalainen Sanna Laine, jolla on pitkä 
kokemus Järvenpään teatterin näytteli-
jänä. "Lähdin mukaan ensisijaisesti sen 
vuoksi, että näyttelijäntyö yhden maan 
parhaimman ohjaajan ohjauksessa kiin-
nosti. Olin kuullut aikaisemmin Ohkolan 
hyvästä yhteishengestä ja sitoutumises-
ta ja yllätyin silti positiivisesti. Yksi par-
haimmista kesistä ikinä!" toteaa Sanna.

Fedja-setä, 
yLeisökommentteja 

Kiitos huikeasta esityksestä eilen keski-
viikkona. Aivan loisteliasta kesäteatteria 
koko perheelle! Näyttelijät, lavastukset, 
musiikki, dramatisointi, paikka, väliaika-
tarjoilut... kaikki vain toimi. Todellakin yli-
titte kaikki odotuksemme näin ensimmäi-
sellä vierailullamme Ohkolassa. Odotam-
me kuusivuotiaan kanssa jo innolla mitä 
ensi kesä tuo tullessaan  

Upeaa työryhmä! Kiitos! Olen lumou-
tunut! 

Suosittelen lämpimästi! Eilisestä kiitol-
lisena ja jälleen kerran Ohkolan osaami-
sesta vaikuttuneena! 

Ihana esitys, toimi sekä kolmevuoti-
aalle että yli viisikymppisille. Upeasti teh-
tyjä hahmoja joista riittää näemmä juttua 
tulevillekin aamupaloille. Kiitos 

Kiitos jälleen kerran mieleenpainuvas-
ta, aurinkoisesta illasta Öljymäellä! La-
vastuksesta lähtien nautittava näytelmä, 
jota lasten kanssa muistelemme pitkään. 
Kiitos ihanille näyttelijöille (Kissa Matros-
kin ja Naakanpoika Pitkäkynsi nousivat 
meidän porukan suurimmiksi suosikeiksi) 
ja ihan koko tiimille! Tällä kertaa erityis-
kiitokset kahvion valoisille naisille, jotka 
niin auliisti ja ystävällisesti auttoivat am-

piaisenpiston saanutta kolmevuotiasta. 
Semmoinen ei unohdu.  

Kahvion naiset. Yksi valelee vettä pis-
toksen päälle, toinen poistaa ampparin 
piikin, kolmas tarjoilee lohduksi pillime-
hua. Yksi levittää kortisonivoidetta pisto-
kohtaan, toinen kehuu lapsen reippaut-
ta, kolmas hakee pyörällä kotoaan kyy-
pakkauksen. Sellaisia arjen sankareita 
he ovat, Öljymäen kesäteatterin kahvion 
naiset. 

Voi että olikin kaikin puolin viihdyttävä 
esitys, jättiläisiso kiitos koko porukalle! 
Edes pieni sade ja ukkosenjyrinä ei me-
noa hidastanut, päinvastoin! 

Kiitokset sunnuntain hauskasta esityk-
sestä! Sai nauraa oikein kunnolla. Ihan 
mahtinäytös. 

Tämä kannattaa ehdottomasti nähdä! 
Hersyvät hahmot ja hauska teksti saavat 
sekä yleisön, että näyttelijät nauttimaan 

Tervehdys Kreikasta! Tämä esitys teki 
suomalais-kreikkalaisiin lapsiini lähtemät-
tömän vaikutuksen! Kissa Matroskinista 
puhutaan vieläkin päivittäin. Upea esitys, 
upeat näyttelijät, upea toteutus!!! 

Isosti kiitosta. Huisin hauskaa oli. 
Kiitos koko jengille, tämä esitys oli to-

dellinen herkku, nam! Olen ihastuksissani. 
Wow! Hieno esitys, naurua kippuras-

sa! Kiitos, oli mahtavaa! 

Fedjasetätiimi. Kuva: Valtteri Virtanen.

Kylälehti kutsuttiin kuvaamaan!
Kylläpä kulunut kesä kasvatti kovin 
kookkaita kurkkuja Kaijan kasvi-
maalla, kuvittelin kurpitsoiksi. 
Kylmä kesäkuu, kuuma keskikesä, 
kosteutta kuuroista. Kasvattiko Kaija 
kompostilla, kakalla, katteella, 
kantoiko kovasti kastelukannuja? 
Kerrotko Kaija kyläläisille kasva- 
tuksen kikat? Kiitos! 

kaijan kurkut

unohtumaton  
kesä Fedja-
sedän ja 
kumPPaneiden 
kanssa


