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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.

eLämän voimaa metsästä
Ihmisten kasvava henkinen ja fyysinen kuormitus on johtanut tutkimaan 
metsän vaikutusta hyvinvointiimme. Tutkittu tieto kertoo, että 20 minuutin 
oleskelu metsässä laskee verenpainetta. Metsän äänet, tuoksut ja maut 
laskevat stressiä. Metsällä on vaikutusta allergioihin, koska metsästä saa-
daan hyödyllisiä bakteereja iholle ja siellä on helppo hengittää. Metsässä 
liikunta tulee huomaamatta, liikkuminen ei tunnu rasittavalta. On käynyt 
selville, että pelkästään metsän näkeminen ikkunasta virkistää mieltä. 
Meillä täällä Ohkolassa on laajat metsäalueet, joissa voimme hoitaa itse-
ämme. Kerronpa tässä esimerkin.

Osallistuin 5-vuotiaan poikani Eetun kanssa lasten eräkerhoon. Olen to-
della iloinen metsästys- ja nuorisoseuran yhdessä järjestämästä kerhosta, 
ovathan luonnossa liikkuminen ja erätaidot tärkeitä perusasioita. Itsellä 
näitä taitoja ei juuri ole lapselle opettaa. Omassa lapsuudessa ja suvussa 
kukaan ei metsästänyt tai harrastanut eräretkeilyä. 

Ohjelmassa oli hirven nuolukiven sijoittaminen hirvien kulkureitille Keravanjärventie tuntumassa. Opim-
me, että eläimet tarvitsevat suolaa hivenainetarpeensa tyydyttämiseen. Nuolukivi on keino vähentää 
eläinten hakeutumista tienvarsille nuolemaan tiesuolaa, samoin voidaan pyrkiä ohjaamaan niitä pois 
pelloilta ja taimikoilta.  Nuolukiveä varten piti löytää sopiva puu, kaataa se hirvelle sopivan mittaiseksi 
ja vielä vuolla puun nokkaan tappi johon nuolukivi asetettiin. Kerhon kuluessa syntyi oivallus, että met-
sästykseen sisältyy monenlaista luonnosta ja eläimistä huolehtimista. 

Metsäympäristössä on virikkeitä kaikille aisteille - leikkiä ja ihmeteltävää riittää. Lapsilla on kyky huomata 
pieniä asioita joiden ohi itse helposti kulkee. Kysymyksiä piisasi ja lapset olivat innoissaan. Myös kaksi 
metsästyskoiraa oli mukana.

Nuotion sytytys ja makkaran paisto oli hieno hetki, Eetulle olisi maistunut toinenkin makkara nuotion 
äärellä. Odotamme seuraavaa eräkerhoa innolla!

Anne Puranen

Kuva: Nina Allonen
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Kuva: Helena Vainio

Joki-illoissa 14.4 Jokelanseudun ker-
hotalolla ja 7.5 Ohkolan seuratalolla kes-
kusteltiin 18 km mittaisen Ohkolanjoen 
menneisyydestä, nykytilasta ja tulevai-
suudesta. Ohkolan joki-illassa oli paikal-
la 23 henkilöä. Todettiin, että vesi joessa 
on vähentynyt, rannat rehevöityneet ja 
pusikoituneet.  Toisaalta tulvavedet nou-
sevat tasaisilla osuuksilla kovastikin suur-
ten sateiden tai sulamisvesien aikaan ja 
myös häipyvät vauhdilla. Nyt kun veden 
pinnan säännöstelyä ei ole, niin kesällä 
vettä on paikoin todella vähän. Tähän 
vaikuttavat mm. tehokas ojitus ja soiden 
vähentynyt vesivaranto, valuma-alueel-
la ei ole vettä tasaisesti ympärivuoden. 
 Joki on yhteistä kansallisomaisuuttam-
me ja siksi sen kunnostaminen olisi teko 

joki-iLtojen antia

tulevaisuuteen. Ilman kunnollista suun-
nitelmaa on kuitenkin vaikea kenenkään 
tietää, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Illan 
yhteenvetona päätettiin perustaa työ-
ryhmä, joka valmistelee rahoitushake-

Pieni navettapuoti sijaitsee nimensä mu-
kaisesti entisessä navetassa Ohkolassa 
Kivistönkulmantien varrella. Puodissa 
vanhoja, elämää nähneitä ullakon aartei-
ta sekä omin käsin valmistettuja kortteja, 
keramiikkaa ja käsitöitä. Toukokuun au-
kioloajat lauantaina 23.5. klo 12-16 sekä 
keskiviikkona 27.5. klo 12-18. Kesäkuun 
aukioloajat löytyvät nettisivuilta tai soit-
tamalla.

Kivistönkulmantie 191, 04530 Ohkola
www.pieninavettapuoti.fi
p. 040 518 9144 Helena Vainio

”Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mu-
kaan rakennus ympäristöineen on pidet-
tävä sellaisessa kunnossa, että se jatku-
vasti täyttää terveellisyyden, turvallisuu-
den ja käyttökelpoisuuden vaatimukset 
eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumen-
na ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennus-
lain 167 §:n mukaan rakennettu ympäris-
tö on pidettävä rakennusluvan mukaises-
sa käytössä ja siistissä kunnossa.” Näitä 
lainkohtia arvioi maankäyttölautakunta 
ympäristökatselmuksessa, joka tehtiin 
Etelä-Mäntsälään toukokuun alussa.

Katselmuksen perusteella lautakunta 
kehottaa kunnostamaan, korjaamaan, 
purkamaan tai siivoamaan epäsiistejä 
ja vaarallisia kohteita. Ellei kehotuksen 
mukaisia toimenpiteitä suoriteta asetet-

muksen suunnitelman toteuttamiseksi. 
Työryhmään ilmoittautui illan päätteeksi 
4 henkilöä, jos haluat mukaan, ilmoittau-
du toukokuun loppuun mennessä ohko-
lansanomat@gmail.com.

Pieni 
navettaPuoti

maankäyttöLautakunnan 
ymPäristökatseLmus

tuun aikaan mennessä, voidaan määrätä 
uhkasakko tai uhkasakko lisättynä jokai-
selta alkavalta kuukaudelta. Ellei sitten-
kään siistimistä tapahdu laitetaan kerty-
neet uhkasakot maksettavaksi. Painavin 
perustein viime toimi on syytteen nos-
taminen.

-Ohkolassa on useita vaarallisen huo-
nokuntoisia rakennuksia sekä auto- ym 
romua. Katselmuksen perusteella keho-
tuskirjeitä tulee. Kehotukselta voi vält-
tyä hoitamalla oma-aloitteellisesti ym-
päristön kuntoon lain edellyttämällä ta-
valla. Kaikkia kohteita ei katselmuksessa 
pystytä näkemään, mutta katselmus py-
ritään tekemään vuosittain, kertoo ky-
lälehdelle maankäyttölautakunnan pu-
heenjohtaja Jyrki Kosonen

 

1900-luvun alussa rakennettu Vähäkylän kaupparakennus on pitkään ollut asu-
mattomana autiotalona. Vesikatto vuotaa, rakenteet mätänevät. Rakennus on 
vaarallinen avonaisine ovineen ja särkynein ikkunoin.
 

Ohkolan ja Hyökännummen kotisivut avautuvat  
lähiaikoina osoitteessa www.ohkola.fi
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Saluuna on auki pe 17.7- su 16.8. vä-
lisenä aikana Ohkolan Öljymäellä. Tä-
mänvuotisen näytelmän Sussun sa-
luuna, ohjaa  Mira Kivilä, joka muiste-
taan myös Aurinko laskee länteen - ke-
sänäytelmän ohjauksesta vuonna 2013. 
Tällä kertaa Mira on myös yhdessä Ee-
va-Kaarina Kolsin kanssa kirjoittanut 
tekstin. Öljymäellä saadaan siis jälleen 
nähdä kantaesitys. Musiikin sovittaa ja 
harjoituttaa tuttuun tapaan Altti Uhleni-
us.  Näytelmässä kuullaan niin uutta 
kuin vanhaa kantrimusiikkia tunnetuilta 
esittäjiltä, kuten Tuomari Nurmio ja J. 
Karjalainen.

Näytelmä on maalaishenkinen cow-
boy-musikaali, jonka tapahtumat sijoit-
tuvat tähän päivään. Tarinassa seura-
taan kahden perheen, Virran ja Järven, 
elämää maalaiskylässä, johon saadaan 
vipinää, kun asukkaat päättävät järjes-
tää rodeokilpailut. Tämän myötä saa al-
kunsa odottamaton tapahtumien ketju. 
Sussun saluunaan virtaa epämääräistä 
väkeä ja sheriffi Purolla onkin yhtäkkiä 
kädet täynnä töitä.

Harjoitukset ovat alkaneet, mutta jos 
mukaan haluaa, mahtuu vielä joukko-

tervetuLoa sussun saLuunaan!

kohtauksiin laulajia. Lisäksi tarvitaan 
kahvilaväkeä ja järjestysmiehiä näytös-
ten ajaksi.  Tärkeää olisi saada mukaan 
äänentoiston hoitaja. Tämä tehtävä so-
pii hyvin nuorelle tai vaikkapa kahdelle.

Yhteydenotot: kahvio, Saara Parta-
nen, p.040 722 8828 (iltaisin), järjestyk-
senvalvonta, Pentti Valkonen, p.040 528 
4285 (iltaisin), äänentoisto ym. Seija-Lii-
sa Peltoranta, p. 040 534 4565

Näytelmäharjoitukset ovat täydessä vauhdissa. Kuva Christian Pirskanen.

Tänä keväänä keräys onnistui erityisen hyvin. Ohjeita oli nouda-
tettu hyvin. Kasassa ei ollut lautoja, puuta eikä haravointijätettä. 
Näin risut menivät suoraan hakkeeksi. Hakeauto haki ensimmäi-
sen kuorman jo huhtikuussa ja toinen meni äitienpäivää edeltä-
neellä viikolla.

Keräyspaikka SIIRTYY SYKSYLLÄ UUTEEN PAIKKAAN. Se siir-
retään pois taajaman keskeiseltä paikalta, joka tullaan maise-
moimaan. Nummelantien päähän ja muille vanhoille keräyspai-
koille ei enää saa viedä risunkeräysjätettä. Syksyn risujenkeräys-
paikka ja aika ilmoitetaan paikallislehdissä ja kylän nettisivuilla. 

risunkeräys 
hyökännummeLLa
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan diakonia- ja 

Lähetystoimikunta

Kesäretki  Vääksyyn 4.8.2015. Mat-
kaan sisältyy mm. laivamatka Lahdesta 
Vääksyyn, Asikkalan kirkko, Päijänneta-
lo, Vääksyn Mylly ja Lauran kauppa. Lisä-
tiedot ja ilmoittautumiset Eeva Patronen 
050 372 2259 tai Raija Hannula 044 275 
2241. Tervetuloa mukaan!

ohkoLan nuorisoseura

to 4.6.klo 18 Helmeilykerho nuorisoseu-
rantalolla, ilmoittautuminen: marja.al-
lanmaa@helmideli.fi

Su 9.8.2015 klo 18 Mölkkymestaruus-
kisat Ohkolan Nuorisoseurantalon pihal-
la. Sarjat: miehet, naiset ja lapset. Tai-
dolla pärjää ja tuurillakin on moni me-
nestynyt! Tervetuloa pelaamaan uudet 
haastajat ja vanhat konkarit!

ohkoLan oka

-Jalkapalloa Ohkolan sairaalan puis-
ton nurmikentällä tiistaisin 19.5. alkaen 
kesäkuun loppuun asti sekä 7.8. alkaen 
ja päättyen 8.9. Alle kouluikäiset (2008-
2010) pelaa klo 18-19 ja alakoululaiset 
19-20.

-Yleisurheilua ja motoriikkahar-
joituksia lapsille ja nuorille sekä kun-
totreeniä aikuisille ma 1.6.– ke 3.6. klo 
17.30 – 19.00 Ohkolan koululla ja ma  
3.8.– ke 5.8.klo 17.30 – 19.00 Ohkolan 
koululla.

Yleisurheilun OKAn mestaruuskisat 
pidetään ma 17.8 klo 18 Hyökännum-
men koululla ja ma 24.8 klo 18 Ohko-
lan koululla. Kahden illan lajien yhteis-
pisteet ratkaisevat sijoitukset. Palkinnot 
mestaruuskisoista jaetaan heti 24.8 ki-
sojen päätyttyä.   

Hyökännummen asukasyhdistys ry on 
järjestänyt seurakunnan kerhotalolla 3-6 
luokkalaisille nuorteniltoja. Yhdistys on 
saanut rahallista tukea Mäntsälän kun-
nalta iltoja varten, ja nuoria varten on 
hankittu mm. erilaisia pelejä sekä ilta-
palatarvikkeita. Seurakunta tarjoaa tilat 
maksutta asukasyhdistyksen käyttöön. 
Iltojen järjestämisestä vastaavat Helena 
Riihola ja Kirsi Malmi, ja mukana on ollut 

Tämä kevät oli suotuisa katujen hiek-
kapölyn siivoukselle ja se tehtiin hyvis-
sä ajoin lumen sulamisen jälkeen. Kun-
nan siivouspäivä oli maanantaina 27.4. 
Tähän ei virallisesti Hyökännummessa 
osallistuttu. On olemassa asukkaita, jot-
ka vapaaehtoisina keräävät roskia ojis-
ta Ohkolan ja Hyökännummen välillä lä-
pi lumettoman ajan. Otetaan jokainen 
mallia heistä. Muovipussi mukaan,  ja 
lenkillä löytyneet roskat pussiin. Kun jo-
kainen tekee näin, niin roskia ei kerry 
paljon ja ne voi heittää vaikka omaan 
roskikseen. Jos jaksaa viedä roskan mu-
kanaan luontoon, jaksaa viedä sen myös 

-Maastojuoksut  ma 18.5.klo 18, ma 
25.5 klo 18 ja ma 14.9 klo 18. Maasto-
juoksun OKAn mestaruuskisat ma 21.9 
klo 18 Ohkolan koululla.    

-Ohkola-hölkkä su 26.7  klo 12. Kilpai-
lukeskus Ohkolan koululla. Reitti ja mat-
ka (1/4 maraton) samat kuin aiempina 
vuosina. Lapsille ja nuorille oma hölkkä 
4 km.

-Mäntsälän Urheilijoiden järjestämät 
Mäntsälä-rastit Keravanjärvellä Kivi-
lammen suon maastossa ke 26.8. Kes-
ki-Uusimaa rastit to 25.6 Niittykulmalla 
linjatietä länteen. Radat:  5-6 km, 3-4 
km ja 1-2 km. Vaativuus kasvaa matkan 
pidetessä. Paikalta voi vuokrata Emit-lei-
masimia. Lähtöajat 16.30 – 19.

Lisätietoa: www.mantsalanurheilijat.
fi/kylaseurat/oka/ sekä facebookista 
OKAn sivuilta! Pekka Peltoranta p. 040-
580 5496

nuorten iLLat hyökännummeLLa
vaihteleva määrä muitakin vapaaehtoisia. 
Talven aikana nuoria on ollut paikalla jo-
pa 20 eli kysyntää illoille on. KIITOKSET 
KAIKILLE MUKANA OLLEILLE!

Syksyllä 2015 nuorteniltojen jatkuvuus 
on erittäin epävarmaa, koska riittävästi 
aikuisia ei ole ilmoittautunut mukaan!!!! 
Toivommekin, että erityisesti ne vanhem-
mat, joiden lapsia illoissa käy, osallistui-
sivat ainakin kerran syksyllä ja kerran 

keväällä valvontarinkiin mukaan. Ota yh-
teyttä Helena Riiholaan p. 040 7527479 
tai Kirsi Malmiin p. 040 5857484, jos si-
nulta liikenee vaikka yksi perjantai-ilta 
ensi syksyn/kevään aikana tai jos sinul-
la on ideoita iltojen järjestämiseen. Tur-
vallista kesää kaikille Hyökännummen ja 
Ohkolan alueen asukkaille. Toivottavasti 
illat taas jatkuvat elokuussa ja nuorille on 
turvallinen kokoontumispaikka avoinna.

kevätsiivous hyökännummessa
takaisin roskikseen.

Roskien määrä on suurin lumen su-
lamisen jälkeen. Hyökännummen koulu 
toteuttaa alueellaan siivouspäivän 20.5. 
Asukasyhdistys haastaakin kaikki kiin-
teistöjen omistajat siistimään oman tont-
tinsa kohdan viimeistään koulun siivous-
päivänä 20.5 ja pitämään siitä huolen lu-
meentuloon saakka. Näin huolehdimme 
kaikki asuinalueemme viihtyisyydestä. 
Tontin ulkopuolella olevat kompostit 
yms. kasat asukasyhdistys pyytää pois-
tamaan mahdollisimman pian.

Risunkeräyspaikan siisteydestä voi jo-
kainen alueen asukas oma-aloitteisesti 

huolehtia. Kerätään loppurisut yhteen 
kasaa, siistitään katu ja sen jälkeen asu-
kasyhdistys sopii kunnan kanssa loppuri-
sujen hakemisesta.

Koiran kanssa lenkkeillessä koiran-
kakkapussi mukaan ja pussi lähim-
pään koirankakkatarralla varustettuun 
roskikseen. Tarroja saa asukasyhdis-
tyksen hallituksen jäseniltä. Jos si-
nulla on koira, onhan sinulla myös-
kin koirakakkatarralla varustettu ros-
kis. Jos sinulla oli kakkapussi mu-
kana ja heität sen ojaan, onko kiva 
katsella sen lojumista siellä. Hoidetaan 
koiranomistajina tämäkin asia kuntoon.

Hyökännummen asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusmaksua 5€, jonka  
voi maksaa tilille Keski-Uudenmaan Osuuspankki FI05 5092 3020 0087 61, viite 233
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metsäkuLman kauPat

Keravanjärven suunnalla Metsäkulmalla 
oli Hilma Salon kauppa, Vileniuksen talon 
kohdalla, uimarannalle menevän tien ris-
teyksestä vähän Mäntsälään päin. Hilma 
myi kuivatavaraa, limpsaa, pipareita ja 
joskus munkkejakin eteiskomerosta. Jär-
velle mennessä ostettiin herkkuja. Se oli 
sellainen kioskin tapainen. Kauppa lop-
pui sodan jälkeen 1940-luvun lopulla ja 
paikka jäi myöhemmin rakennetun Hy-
vinkääntien alle.

1950-luvulla Metsäkulmalla kauppaa 
piti kotinsa yhteydessä Elli Koskiranta. 
Se oli Einolan kaupan sivuliike eli Jalmari 
ja Katariina Einola toimittivat sinne myy-
tävät tavarat, jauhoja, sokeria, kahvia, 
tulitikkuja ja tupakkaa.

vähäkyLän kauPPa

Myllylän vanhin poika Ailo Vainio raken-
nutti Vähäkylän kauppatalon Myllytien 
risteykseen (nykyinen Riiskiläntien ja 

ohkoLan vanhoja kauPPaPaikkoja

Tämä kertomus vanhoista kaupoista ja muista palveluista on koottu haastattelemal-
la. On muistiinmerkitty muistitietoa melko vanhoistakin asioista. Syksyllä kerrotaan 
sitten vielä ainakin Väinölästä, Perhelästä ja Puttosen kaupasta. Jos kylälehden luki-
joilta löytyy kuvia, tietoja ja tarinoita näistä kaupoista, niin otamme niitä mieluusti 
vastaan kylälehden sähköpostiin.

Tammipääntien risteys) v. 1905-1907. 
Talossa oli myymälähuone, kamari ja 
keittiö. Kaupan asiakaspiiri oli pieni ja 

Jutusteluhetki Margit ja Toivo Viljan kanssa käsitteli Ohkolan  yksityisiä kaup-
poja ja muita palveluita 1930- luvulta 1960 -luvulle. 

Tämä kauppakuva on lasinegatiivista tehty tallenne. Jani Salminen löysi sen Kivimäen vintin puruista remontin yhtey-
dessä. Kuva lienee Vähäkylän kaupasta, vai löytyykö varmaa tietoa?

kauppiaat vaihtuivat usein. Kauppias Os-
kari Laine siirsikin kaupan noin v. 1914 
keskikylälle Jussilaan onnistuakseen pa-
remmin.
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Kassanmäen Jussila

1960-luvun alussa palanut Syrjämaan kiinteistö, jossa toimi posti ja leipurili-
kat. Kuvassa taustalla näkyy Aunolan paja.

einoLan kauPPa ja  
vanha Posti

Einolan varsinainen kauppapaikka oli 
1940-50 luvun vaihteesta alkaen osoit-
teessa Ohkolantie 496. Rakennus on 
paikallaan edelleen, mutta kaupanpidon 
alussa se oli pienempi ja katonharjakin 
oli toisinpäin. Toivo muistelee, että ai-
nakin vuonna 1952 kauppa oli toimin-
nassa. Hän kävi Matti Niemisen kanssa 
ostamassa sieltä makkaraa, kun he ra-
kensivat puhelinlinjaa Metsäkulmalle. Ei-
nolan kaupassa oli myyntitiski ja kylmä-
kaappi, kuivatavaroiden lisäksi sieltä sai 
myös makkaraa ja lihaa. Einolan kaup-
paa vastapäätä oli Syrjämaan talo, jossa 
toimi posti, leipomo ja kahvila. Rakennus 
paloi 1960-luvun alussa ja Jouko Vainio 
osti tontin kuivurin rakennusmaaksi. Pa-
lon jälkeen Einolan kaupasta tuli kahvila 
ja pihaan rakennettiin kioski. Kioskin pito 
jatkui vuoteen 1973 saakka.

kassanmäen kauPPaPaikka

Ohkolan vanhimpia rakennuksia ja liike-
kiinteistöjä on Kassanmäellä eli Römmin-
mäellä sijaitseva keltainen talo, Jussila 
(Ohkolantie 448). Talossa on ollut leipo-
mo ja se on toiminut myös ratsutupana.

Vähäkylän kauppa siirtyi Jussilaan 
1914 eli ensimmäisen maailmansodan 
alkuvaiheessa, kauppiaana oli tällöin Os-
kari Laine. Hänellä oli sekalaista tava-
raa rippipaidoista purkkakaramelliin, niin 
kuin kyläkaupoissa yleensä. Myöhemmin 
myyntitavarat vähenivät niin, että kalja 
taisi olla paras artikkeli. Ohkolan raittius-
seurakin alkoi suunnitella toimenpiteitä 
kaupan lopettamiseksi. Pian kansalais-
sodan jälkeen Laine lopettikin liikkeen ja 
muutti pois paikkakunnalta. 

1920-luvulla talossa toimi Lindströmin 
kahvila, jonka jälkeen Ilmari Mäkinen pe-
rusti rakennukseen vaatekaupan. Toivo 
muistaa, että hän on 11-vuotiaana käy-
nyt Mäkiseltä ostamassa ensimmäisen 
nahkavyönsä. Irma Simolin puolestaan 
muistaa ostaneensa Mäkiseltä ensimmäi-
sen uimapukunsa 10-vuotiaana. 1939 Il-
mari muutti joenrantaan postin taloon 
asumaan ja piti vaatekauppaa siinä. So-
dan jälkeen tosin oli pula-aikaa ja tava-
raa oli vähän.  Ohkolasta käsin Ilmari 
Mäkinen kulki toripäivillä omistamallaan 
tummansinisellä letukalla. Ilmarin isä 
Einari Mäkinen oli peltiseppä (Väinölän 
kaupan ja Hemmilän talon välissä). Mar-
git muistaa, että Mäkiset kiersivät kylää 
hevosella ja myivät plootu- eli peltiasti-
oita. Näistä kuvioista Ilmari sitten toisen 
maailmansodan jälkeen muutti Järven-

päähän ja perusti Mäkisen pukimon Jär-
venpäähän, Mäntsälään ja Orimattilaan. 
Järvenpäässä Pukimo Mäkinen jatkoi ai-
na vuoteen 2009 saakka.

Kun vaatekauppa siirtyi Jussilasta pos-
tin rakennukseen, Kaarlo Leino aloitti sii-
nä Osuuskassan pidon n. 1939 ja muutti 
taloon myös asumaan. Tähän asti Kaar-
lo oli hoitanut Osuuskassan asioita koto-
naan Aittomäessä, mutta oli tullut aika 
luovuttaa kotitila pojalle. Isänsä jälkeen 
Osuuskassan pitoa jatkoi Kaarlon tytär 
Toini Urtamo, kunnes 1950-luvun puo-
livälissä kassanhoitajaksi tuli eläkkeelle 
jäänyt opettaja Väinö Vainio.

1963 valmistui Kassala eli uusi pankki-
rakennus (Ohkolantie 455) ja osuuskas-
sa siirtyi sinne. Vuonna 1970 osuuskas-
sat muuttuivat osuuspankeiksi. Osuus-
pankki loppui Ohkolasta 1992, ja siitä 
lähtien talo on ollut yksityiskotina.

suutareita ja räätäLeitä

Suutari Nyholm toimi Pajamäessä, Ar-
mas Rantasen talossa (Ohkolantie 408). 
Myöhemmin 50-luvulla suutarina oli Jussi 
Anttilainen, ja miehensä kuoleman jäl-
keen työtä jatkoi Elina-vaimo. Ylikujalla 
Elomaa-nimisessä paikassa Rautasuon 
takana toimi suutari Vaalivirta.

1930–1950 luvulla sisarukset Tyyne ja 
Sylvi, Lahden likat ompelivat kotonaan 
(Ohkolantie 411) arkivaatteita myytäväk-
si, samalla he toimivat koulun vahtimes-
tareina.

Kauppa-asioita muistelivat Toivo ja Mar-
git Vilja, Silja Liljavirta, Irma Simolin, 
Bertta ja Esko Haapasaari ja Marjaana 
Hakkarainen. Lähteenä kirja ”Punaista ja 
Valkoista arkea, Elmeri Tuomisen kirjoi-
tuksia”. Muistiin merkitsi Eija Hynninen
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Reilu kolme vuotta sitten meille muut-
ti pieni karvapallero suomenlapinkoira 
Kaapo, ensimmäinen koiramme. Muu-
taman kuukauden päästä tästä sitten 
tulikin jo viestiä että Ohkolassa  alkaa 
koirakoulu. Tästähän kovasti ilahduin, 
koulutustahan tarvitaan aina ja se ih-
minenhän siellä remmin päässä on se 
joka oppimaan menee - koira oppii siinä 
sitten mukana uusia asioita ja muiden 
koirien seurassa olemista. 

Muistan ensimmäiset kerrat kun oli 
hieman hakusessa miten kuuluisi käyt-
täytyä ja toimia, kentälle kun ei ollut tar-
koitus mennä leikkimään ja riehaamaan 
muiden koirien kanssa vaan pitäisi kes-
kittyä siihen omaan ihmiseen. Siinäpä 
olikin sitten haastetta nuorelle vilkkaalle 
koirapojalle ja varsinkin emännälle, mil-
lä saada koiran motivoitumaan missäkin 
tilanteessa ja kuinka hyvinkin aktiivinen 
koiranalku saadaan edes hetkeksi kes-
kittymään siihen mitä koirakoulun oh-
jaajat pyytävät tekemään. 

Kokoontuminen oli noin kerran viikos-
sa ja pikkuhiljaa alkoi tulla tuloksiakin 
kun vain muisti treenata koulun ulko-
puolellakin. Helposti sitä ”maalaistuu” ja 
ajattelee että helppoahan tämä on koi-
ran kanssa olla, mutta kyllähän se vaa-
ti ainakin meidän kohdalla myös lukuisia 
kaupunkilenkkejä ja tutustumisia erilai-

ohkoLan koirakouLussa oPitaan
Teksti ja kuva: Jaana Kettunen

siin asioihin unohtamatta tapakasvatus-
ta.

Koulussa opeteltiin ja niin tehdään 
edelleenkin miten näyttelyissä kuuluu 
esiintyä, lisäksi on tottelevaisuuskoulu-
tusta. Kentälle ovat ohjaajat tuoneet vä-
lillä myös ”mörköjä” eli erilaisia esineitä 
joita koirat saattavat aluksi jopa arastel-
la. Myös erilaisilla pinnoilla on tassutel-
tu, mm. kanaverkon tai pressun päältä 
kävely ei välttämättä olekaan joka koi-
ralle niin yksinkertainen juttu saati sit-
ten kumollaan olevan muovilaatikon yli-
tys. Myös sateenvarjon kanssa liikkuva 

Koiran hajuaisti on huomattavasti pa-
rempi kuin meillä ihmisillä. Jäljen ajami-
nen pohjautuu koiran luontaisiin vastoi-
hin, joita harjoittelemalla voidaan kehit-
tää ihmisen haluamaan suuntaan. Viralli-
sia jälkikokeita on eri roduille, metsästys-
koirille omansa ja palveluskoirille oman-
sa. Palveluskoirajälkiä on kahta erilaista: 
metsäjälkeä ja peltojälkeä, itse opetan 
koirilleni tällä hetkellä peltojälkeä. 

Palveluskoirajäljessä koira seuraa ih-
misen maastoon jättämää hajuvanaa. 

Mitä koira tarkalleen ottaen jäljes-
tää, koostuu monesta eri tekijästä: 1. 
Jäljentekijän jälkeensä jättämästä 
hajusta. Ihmisestä irtoaa hajumolekyy-
lejä, jotka leijuvat ilmassa ilmavirtauk-
sien mukana. Hajumolekyylejä tarttuu 
myös ihon ja vaatteiden kosketuksesta 
ympäröivään kasvillisuuteen. 2. Kasvi-
en painumisesta syntyvä hajuva-
na. Maastossa on paljon erilaista kas-

jäLjestäminen
Teksti: Mia Nordlund

ihminen saattaa olla pelottava tai muu-
ten vain omituinen ilmestys.

Ohjaajat ovat myös tuoneet häiriö-
tekijöitä kentälle – ei olekaan niin yk-
sinkertaista pitää koira komennon alla 
kun ohi pyyhkäisee joku houkutteleva 
lelu tai vastaava.

Harjoiteltu on myös toisen koirakon 
sujuvaa ohitusta, se jos joku vaatii aina-
kin meidän tapauksessa hiomista! 

Koirakoulussa on kokoonnuttu, oli 
sitten millainen ”koiranilma” tahansa. 
Osallistujamäärä vaihtelee, joskus osal-
listujia on vähemmän, mutta isokin po-
rukka on ollut kasassa. Ensimmäisenä 
vuonna kun olimme mukana, ohjaajat 
järjestivät koulun päättäjäisiksi match 
shown johon osallistui komea kaarti 
koirakkoja. 

Koirakoulusta on ollut paljon hyötyä, 
ja on aina ilo todeta kun harjoittelu tuot-
taa oikeasti tulosta. Jokainen koirahan 
on oma yksilö, jolla on ne omat keppo-
sensa mutta huumorilla niistä selvitään 
ja todettakoon, että Ohkolan koirakou-
lussa on rento meininki – silloin menee 
oppikin paremmin perille kun ei tarvitse 
olla kokoajan suorittamassa.

On todella hienoa että omalta kylältä 
löytyy aktiivisia koiraharrastajia jotka jär-
jestävät tällaista toimintaa. Kiitos ohjaa-
jille Leena Turuselle ja Tapio Rantaselle! 

villisuutta, maassa olevat kasvit, kuten 
nurmi ja heinät, pensaat ja matalalla 
oleva puiden oksat. Aluskasvillisuus ja 
lehvistö painuu jäljentekijän askelten 
painosta ja kosketuksesta. Painuneista 
kasveista erittyvä haju on erilainen kuin 
ympäröivässä kasveissa. 3. Varsinai-
nen jäljen haju = haju joka nousee 
maasta kun maanpinta on rikkoutunut 
ja/tai painunut jäljentekijän askeleen 
painosta. Askelten kohdalla haju on eri-
lainen kuin ympäröivän ehjän maan-
pinnan. Tämä hajuero on havaittavissa 
maan kosteudesta, ilman lämmöstä ja 
kosteudesta sekä maaperän lajista riip-
puen muutamasta tunnista jopa 2–3 
vuorokautta. Tätä hajua koiraa opete-
taan seuraamaan eli jäljestämään.

Jäljestämisen opettaminen lähtee jo 
pienestä pennusta. Alkuvaiheessa itse 
opetan pennun omalla pihalla haista-
maan tallatun maan ja ehjän maan eron 

laittamalla tallotulle alueelle ruokaa. Ruo-
ka on nimenomaan tallotulla alueella jol-
loin pentu oppii nopeasti pysymään siellä, 
koska sieltä tulee palkka. Kun pentu on 
oppinut pysymään tallotulla alueella, alan 
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Jaa, että mikä puheterapeutti? Mäntsä-
län kunnan oma puheterapeutti.  Puhe-
terapeutti on puheen ja kielen ongelmiin 
erikoistunut terveydenhoitoalan henkilö, 
joka on saanut koulutuksensa yliopistos-
sa. Opiskelut  sisältävät logopediaa eli 
puhe- ja äänihäiriöoppia ja sen lisäksi 
eri puheterapeutit ovat opiskelleet eri 
määriä  kasvatustiedettä, psykologiaa, 
suomen kieltä, yleistä kielitiedettä yms. 
Mustijoen perusturvalla eli Mäntsälän ja 
Pornaisten kuntien perusturvapalveluilla  
on kaksi puheterapeuttia. Toinen heis-
tä olen minä, Anu Rasilainen. Olen ollut 
Mäntsälän kunnan puheterapeuttina yli 
30 vuotta.  Etelä-Mäntsälän puheterapia-
asioita varten minulla on työhuone Oh-
kolan koululla, koulun keittiön siivessä 
yläkerrassa. Olen Ohkolassa yleensä 2 
päivää viikossa.  

Viihdyn Ohkolan koulun työhuonees-
sa. Se on kodikas ja tunnelmaltaan 
minulle sopivan arkinen.  Olen viettä-
nyt lapsuuteni ensimmäiset 18 vuot-
taa Mäntsälässä , nykyisin asun Järven-
päässä. Lapsuudestakin Ohkolan kylä 
on minulle tuttu. Vaikka asuin muualla 
Mäntsälässä, olen lapsena leikkinyt Oh-
kolan kylällä ja koulun pihassa. Siksikin 
kai koulun alue on nyt minulle mieluisa. 
Parasta palautetta huoneeni tunnelmas-
ta on ollut erään perheen äidin tokaisu, 
kun hän nousi portaita ylös: Tämähän on 
ihan kuin mummolaan tulisi. No, mum-
moikäinen tämä puheterapeutti monelle 
lapselle onkin.

Puheterapeutin asiakkaat Mäntsäläs-
sä ovat yleensä alle kouluikäisiä lapsia.  

PuheteraPeutti kotiutui  
ohkoLan kouLuLLe

Tätä vanhempien lasten ja aikuisten pu-
heterapiat ostetaan kunnan maksusitou-
muksella yksityisiltä puheterapeuteilta. 
Puheterapeutti -nimike hieman hämää, 
koska puheterapeutti voi olla avuksi 
muutenkin kuin vain puheen ongelmis-
sa. Puheterapeutin puoleen käännytään, 
jos on huolta esim. lapsen kontaktissa 
olon taidoista, puheen ymmärryskyvys-
tä, puheen kehittymisen hitaudesta, sa-
navarastosta, puheen epäselvyydestä, 
puheen sujuvuudesta tai äänteiden ään-
tämisen vaikeudesta (esim. r-, s- l- ja k-
virheet). Vanhemmat voivat soittaa ja 
kysyä, jos ovat huolissaan. Vastaanotto-
ajan saadakseen on oltava kirjallinen lä-
hete. Lähetteen voi kirjoittaa mm. neu-
volan tai koulun lääkäri tai terveyden-
hoitaja, päivähoidon kiertävä erityislas-
tentarhanopettaja, koulun laaja-alainen 
erityisopettaja, psykologi, fysio -tai toi-
mintaterapeutti.

Kun lapsi tulee puheterapeutin luo, 
tehdään arvioita tilanteesta ja sen pe-
rusteella suunnitelma lapsen auttamisek-
si. Jotkut lapset käyvät lyhyessä puheen 

ja kielellisten taitojen tarkistuksessa ja 
saavat kotiin puheharjoituksia ja tule-
vat uudelleen tarkistukseen sovitun ajan 
päästä (tilanteesta riippuen  muutaman 
viikon tai joidenkin kuukausien päästä).  
Joidenkin lasten tilannetta aluksi seura-
taan harvakseen 2-4 viikon välein. Joi-
denkin lasten kanssa toteutetaan mah-
dollisimman pian useamman kerran pu-
heterapiajakso, jolloin saatetaan käydä 
viikoittain puheterapeutin luona pidem-
pikin ajanjakso, myös silloin on kotihar-
joituksia.  Puheterapeutti käyttää työs-
sään aivan tavallisia pelejä, leluja, kir-
joja, lauluja, loruja jne. sopivalla tavalla 
kullekin lapselle. On myös olemassa eri-
tyisiä puheterapiatestejä ja harjoitusma-
teriaalia.  Puheterapeutti voi itsekin kek-
siä puheterapialapsilleen sopivia henkilö-
kohtaisia tehtäviä.

Minut taidetaan jo tuntea Ohkolan 
koulun alueella. Osa koulun lapsista, 
opettajat ja muu henkilökunta tietävät, 
kuka olen. Kulkiessani pihalla minua ter-
vehditään tuttavallisesti. Tunnen kuulu-
vani tänne! Ajelen säännöllisesti kylätiel-
lä Hyökännummelle tai Mäntsälän kes-
kustaan ja takaisin.  Vastaan tulevien au-
tojen kuljettajat saattavat tervehtiä kät-
tään nostamalla. Osan olen tunnistanut, 
osaa en, mutta on ollut ilo huomata, että 
ehkä kuulun kylän kuvioihin. No, jos mi-
nua on luultu joksikin muuksi, ei se hait-
taa. Moikataan edelleen, kun tavataan!                   

Kesäisin terveisin  
Anu Rasilainen 
(040 314 5618)

kävelemään lyhyin askelin suoraa jälkeä 
ja laitan ruokaa jokaiselle askeleelle. Oh-
jaan koiraa taluttimesta pysymään aino-
astaan omilla askeleillani ja koira pääsee 
etenemään ainoastaan eteenpäin. Tässä 
vaiheessa siirryn omalta pihalta pellolle, 
missä harjoittelu jatkuu matkaa hiljalleen 
pidentäen ja harjoitukseen lisätään kul-
mia ja esineitä. Samalla ruoan määrää 
jäljellä vähennetään, niin että ruokaa on 
enää loppujen lopuksi satunnaisesti. Esi-
ne on noin sormen mittainen nahka, puu 
tai kangaspalanen, minkä koira ilmaisee 
ohjaajan haluamalla tavalla, yleensä käy-
mällä makaamaan esineen eteen. Alus-
sa koira jäljestää lähinnä ruokaa, mutta 
hyvin nopeasti koira siirtyy jäljestämään 
nimenomaan ihmisen askelta ja ruoka 
menettää merkitystään ja sitä käytetään 
ainoastaan koiran palkitsemiseen.  

Itse harrastan koirani kanssa suojelua, 
missä peltojälki on yksi kolmesta osa-alu-
eesta tottelevaisuuden ja suojeluosuuden 
lisäksi. Suojelussa, kuten muissakin pal-
veluskoiralajeissa on kolme eri luokkaa ja 
jälki on luokasta riippuen 300–600 askel-
ta ja se on 20–60 minuuttia vanha. Esi-
neitä on luokasta riippuen 2–3 ja kulmia 
2–4. Koiran tulee haistella jokainen askel 
ja kokeessa tuomari kulkee vieressä ar-
vostellen koiran työskentelyn. 

Lisäksi on vielä erikoisjälkikoe (FH-
koe), missä jälki on suojelun jälkeä 
haastavampi pituuden ja jäljen iän takia. 
Luokkia on 2 ja pituus on luokasta riippu-
en 1400–2000 askelta ja jälki on 3 tuntia 
vanha. Koiran tulee haistella jokainen as-
kel ja kokeessa tuomari kulkee vieressä 
arvostellen koiran työskentelyn.

Metsäjälki on käytännössä sama jälki 

kuin pellolla, mutta metsässä koira seu-
raa ihmisen hajuvanaa ja pellolla koiran 
pitää haistella jokainen askel. Luokkia on 
kolme ja jäljen pituus on luokasta riip-
puen 500–1500 metriä ja se on tunnis-
ta kahteen tuntia vanha. Metsäjäljellä 
esineinä on jokaisessa luokassa 6 noin 
sormen mittaista luonnonpuista keppiä. 
Kokeessa tuomari arvostelee ainoastaan 
sen miten koira lähtee jäljelle. Jälki ar-
vostellaan kokonaisuutena sen mukaan 
kuinka monta esinettä koira annetussa 
määräajassa jäljeltä löytää.

Jäljestäminen on sekä koiralle että 
ihmiselle mukava mutta aikaa vievä yh-
teinen harrastus, missä saa viettää pal-
jon aikaa ulkona, eikä se jätä luontoon 
mitään jälkiä. Jälkikoiria voidaan myös 
käyttää viranomaisapuna esimerkiksi ka-
donneiden etsinnässä. 
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Fredrik Backman: Mies, joka rakasti järjestystä, Atena 
2013. Kirja kertoo rivitaloyhtiön ammattilaiskyttääjästä Oves-
ta, joka laatii sääntöjä ja vahtii niiden pilkuntarkkaa noudatta-
mista. Mitä pidemmälle kirja ehtii, sitä suurempaa sympatiaa 
lukija tuntee Ovea kohtaan. Ove olisi valmis kuolemaan, mut-
ta Oven elämään ujuttautuu pian joukko erilaisia ja eri-ikäisiä 
ihmisiä ja kissa; elämä alkaa muuttua. Aluksi kirja naurattaa, 
mutta tarinan edetessä huomaa kuivaavansa silmiään liikutuk-
sesta. Kirjoja, jotka jäävät takuulla mieleen.

Eppu Nuotio: Mutta minä rakastan sinua, Otava 2015. 
Miten Eppu Nuotio osaakin käsitellä niin rehellisen lempeästi 
ongelmaisia henkilöitään tässä keski-ikäisten rakkaustarinas-
sa. Tätä kirjaa ei kannata lukea harppomalla, koska silloin 
voisi menettää jonkin ihanan oivalluksen, joita on siroteltuna 
tekstiin. Jännitystä on tarpeeksi, mutta lukijaa ei pidetä pin-
teessä loputtomasti. Kauniista tarinasta jäi hyvä mieli.

Katherine Pancol: Krokotiilin keltaiset silmät, Bazar 
2011. Sukukertomus kahdesta siskosta. Päähenkilö on histo-
rian tutkija, joka haamukirjoittaa sisarelleen historiallista ro-
maania. Ja mitä sitten tapahtuukaan?

Emma Hooper: Etta ja Otto ja Russell ja James, Gum-
merus 2015. Kanadalaisen kirjailijan psykologinen romaa-
ni, jossa päähenkilö, vanha nainen lähtee kävelemään meren 
rantaan, jonne on monen tuhannen kilometrin matka. Hän 
muistelee elämänsä vaiheita. Aikatasoja on monia, ja kirjaa 
sävyttää maaginen realismi.

J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjat äänikirjoina. Harry 
Potterit ovat varmaan jo hyvin monille, ainakin nuorille lu-
kijoille tuttuja. Vesa Vierikon loistava ja eläytyvä lukeminen 
Potter-cd-äänikirjoissa voi antaa hyvän elämyksen myös ai-
kuisille. Nämä voisivat sopia kuunneltaviksi vaikkapa autossa 
kesälomareissuilla.

Siri Kolu: Me Rosvolat, Otava 2010. Kolun lastenkirja on 
saanut Finlandia Junior -kirjallisuuspalkinnon v. 2010. Siinä 
Rosvolat ryöstävät kaikenlaista, varsinkin karkkeja, mutta täs-
sä kirjassa ryöstetään myös erään perheen tyttö. Pelottava 
kirja ei kuitenkaan ole, vaan kaikki tapahtuu huumorin höys-
tämänä.

Nora Roberts: Valkokankaan varjot. Gum-
merus 2012- Kirjassa on oikeastaan kaik-
ki hyvän kesälukemisen osiot: kesä ja upea naapu-
rin mies, jolla on hömppä koira ja loistava huumorintaju. 
Ryhtyessään remontoimaan jumaloidun isoäitinsä rapis-
tunutta maalaistaloa keskellä Virginian maaseutua, enti-
nen Hollywoodin lapsitähti - nykyinen remonttireiska - Cilla 
törmää sekä ystävällisiin ihmisiin että vanhoihin kaunoihin. 

Lukemista kesäLaitumiLLe – 
järvenPään kirjastoLaisten vinkkejä

Kesän aikana paitsi remontoidaan taloa, kasvetaan myös ai-
toon rakkauteen ja luottamukseen naapurissa asuvan sarja-
kuvataiteilijan kanssa. Samalla Cilla tutustuu nuorena edes-
menneeseen isoäitiinsä maineen takana. Kaikki ei kuitenkaan 
ole aivan sitä miltä pinnalta näyttää. Huumori höystää ihas-
tuttavaa rakkauskertomusta ja mausteena on lisäksi jännitystä 
ja intohimoa.

 
 

Ohkolan joki virtaa vuolaasti Myllypadolla. 
Kuva Eira Andersson

Tähän on koottu pikavinkkejä kirjoista, joita kirjaston väki pitää hyvänä kesälukemisena.
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Maaliskuun 9 pv Ohkolan koulun sa-
li täyttyi kouluasioista kiinnostuneista 
kyläläisistä, kun Arola-Jokelanseudun, 
Hyökännummen ja Ohkolan kyläyhdis-
tykset järjestivät yhteisen kouluillan. 
Mäntsälän kunnasta kouluiltaan osal-
listui sivistysjohtaja Pekka Lintonen, 
opetuspäällikkö Janne Mäkinen, Hyö-
kännummen ja Ohkolan rehtori Hanna 
Oresmaa sekä varhaiskasvatuspäällik-
kö Erja Sihlman. Lautakunnista olivat 
mukana sivistyslautakunnan puheen-
johtaja Antton Hägglund, teknisen 
lautakunnan puheenjohtaja Asko Ee-
rola, perusturvalautakunnan puheen-
johtaja Eija Liljavirta sekä maankäyt-
tölautakunnan puheenjohtaja Jyrki 
Kosonen. Myös kunnanvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja Veijo Peltola sekä 
maankäyttölautakunnan jäsen Ilkka 
Allonen olivat paikalla.

Tapaamisella kunnan palvelujen 
käyttäjät ja virkamiestaho pääsevät 
keskustelemaan asiat halki ja näke-
mykset tulevat aidommin käytyä läpi. 
Lapset kasvavat ja perheet, jotka asi-
oita pohtivat, vaihtuvat. On siis tar-
peen aika ajoin keskustella asiat uu-
siksi. 

uusia 
yLäkouLusuunniteLmia

Mäntsälän kunnan kasvaessa varsin-
kin etelässä, tarvitaan yläkoulupaik-
koja lisää. Keskusteltuja vaihtoehtoja 
ovat 1. Ehnroosin koulun laajentami-
nen, 2. Hyökännummen koulun laa-
jennuksen yhteydessä tilat myös ylä-
koululle ja 3. yläkouluyhteistyö Tuu-
sulan kanssa Kellokoskella. Vaihtoeh-
toon 3 liittyen kunnat ovat alustavasti 
sopineet, että Hyökännummi, Arola ja 
Ohkolan seutu muodostaisivat yhtei-
sen oppilaaksiottoalueen. On puhuttu 
150 oppilaasta. 

Tämä tulisi voimaan syksystä 2017 
alkaen, jolloin Kellokoski olisi ensi-
sijainen yläkoulu ja kunta järjestäi-
si esimerkiksi kuljetukset vain sinne. 
Jos haluaisi cern- tai yrittäjyysluokalle 
Mäntsälään, olisi kuljetus hoidettava 
itse. Erityisluokkalaisille ja ruotsinkie-
lisille on kuitenkin eri käytäntö

Arola-Jokelanseudun suunnasta ei 
ole julkista liikennettä Kellokoskel-
le, mutta kuljetukset voidaan hoitaa 
tilausajolla. Viisi kilometriä on raja 

kouLuasiat muutoksessa

omalle kulkemiselle myös yläkoulus-
sa. Matkan vaarallisuus ja muitakin 
tekijöitä otetaan huomioon. Ohjeet ja 
tulkinnat tulevat silloin Tuusulan puo-
lelta. Vaarallisuus-aspektista on te-
keillä yhtenäiset ohjeet kuntien kes-
ken.

Kellokoskella noudatetaan Tuusulan 
kunnan opetussuunnitelmaa. Esimer-
kiksi Tuusulassa ruotsin kielen opis-
kelu alkaa aikaisemmin kuin Mäntsä-
lässä. Syksyllä 2016 opetussuunnitel-
mat muuttuvat niin, että ruotsi alkaa 
Mäntsälässä jo kuudennella luokalla.

Mitä suurempi koulu, sitä enemmän 
on mahdollisuuksia myös erityisluokil-
le ja valinnaisaineille, joten siinä mie-
lessä suuri koulu on parempi. Jatkos-
sa siis Ehnroosin valinnaisainemah-
dollisuudet pienenevät ja Kellokosken 
kasvavat.

Kellokosken lukio on ollut lakkau-
tusuhan alla, mutta Mäntsälän lukio 
ei. Mitä tämä yläkoulukuvio siihen vai-
kuttaa? Kunnalla ei tähän ole ohjaus-
keinoa.

nykyiset aLakouLut  
ja eskarit

Hyökännummen koululle olisi tarkoitus 
saada noin sadan oppilaan reservi laa-
jentumista varten. Asiasta päätetään 
myöhemmin tänä vuonna. Laajennus 
olisi valmis 2018. 

Oppilaskustannus on nyt suurin 
piirtein sama Arolassa ja Hyökännum-
mella. Asukkaat toivovat että myös 
Arolaan ja Ohkolaan saataisiin inves-
tointeja tilojen nykyaikaistamiseksi ja 
tilojen monipuolisen käytön varmista-
miseksi. Korjausvelka kasvaa! Arolaan 
on varattu 100 000 euroa keittiöre-
monttiin täksi vuodeksi. Koko perus-
korjaus saattaisi maksaa miljoonan, 
uusi koulu kaksi miljoonaa euroa. Aro-
lan koulussa on tarkastuksissa todettu 
hyvä sisäilma.

Ohkolan ryhmis ei toimi toistaiseksi, 
koska Pikkuhukan, Saviahon ja Hyö-
kännummen kapasiteetti on riittänyt. 
Eskarilaisilla on yleensä myös päivä-
hoitotarvetta ja se hoituu näissä pis-
teissä hyvin. Seuraavaksi kaavaillaan 
Pikkuhukan lakkauttamista.

Hyökännummen uudessa pihakou-
lussa on viisi luokkatilaa kouluraken-
nuksen lisäksi. Nyt Hyökännummen 

ikäluokassa on liikaa lapsia yhdelle 
luokalle, mutta liian vähän kahta luok-
kaa varten, joten soviteltavaa riittää. 
Eivätkö siis Arola ja Ohkola voisi toi-
mia puskurikouluina Hyökännummel-
le? Arolan koulussa ei ole käyttökel-
poista teknisen työn tilaa, vaan op-
pilaat on kuljetettu Hyökännummelle 
tekniseen työhön. 

Etelä-Mäntsälään on tulossa Taru-
man (2018–19) ja Linjatien (2020–) 
asuntoalueet, joihin varmasti tulee 
myös lisää lapsia. Puoleen vuoteen ko-
ko Mäntsälän väkiluku ei kuitenkaan 
nyt ole kasvanut. Hyökännummella 
asukkaiden vaihtuvuus on ollut suurta 
uuden asuin taajaman tapaan, joten 
oppilasmäärän ennustaminen on ollut 
vaikeaa. Tarumalaiset voidaan ohjata 
joko Hyökännummeen tai Ohkolaan. 
Alakoululaisten menosta Kellokoskelle 
ei ole sopimusta, mutta siitäkin voi-
daan tarvittaessa keskustella. Ilmaan 
heitettiin myös idea: Tuusulan Roini-
lanpellon lasten koulupaikaksi Hyö-
kännummen koulu.

Isot kouluyksiköt ovat käytössä ikä-
luokan koon ja rahan vähyyden takia. 
Tähän asti on ollut erityistä hankera-
haa ryhmäkokojen pienentämiseen, 
mutta tilanne voi muuttua. Isompi 
koulu voi myös olla oppilaalle parem-
pi, kun opettajia on useampia. Nyt ikä-
luokkien koko Mäntsälässä vaihtelee 
tulevissa koululaisissa (0–6 v) 240–
350 lasta. Oppilasmäärät nyt ja 2016: 
Arola 65 – > 70, opettajia 4. Hyökän-
nummi 197 – > 201, opettajia 16. Oh-
kola 93 – > 101, opettajia 6

muita asioita

- Keväällä tulevat opettajien lomau-
tukset, joista muutama päivä tulee 
opetukselliselle ajalle ja osa lasten lo-
mien aikaan. Päivät suunnitellaan kou-
lukohtaisesti.

- Kun oppilaat menevät Kellokoskel-
le, Tuusula vastaa myös terveydenhoi-
dosta ja hammashoidosta.

- Kiusaamistapaukset on ensisijai-
sesti ratkaistava siellä, missä ne ovat 
syntyneet, ensin opettajan, sitten reh-
torin ja lopulta oppilashuoltohenkilös-
tön kanssa.

- Vastuu kuljetusoppilaista on aina 
kunnalla. Aamuvalvontaa ei kuiten-
kaan ole, vain iltapäivävalvonta.

Muistion kokosi Elina Vuori, Virpi Väre, Anne Kallioinen ja Eija Liljavirta
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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

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
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karjaLanPiirakat  
40 kPL

TAIKINA
2 dl kylmää vettä
1 tl suolaa
2½ dl ruisjauhoja
2½ dl vehnäjauhoja
25 g voita
PUURO
4 dl vettä
4 dl puuroriisiä
16-18 dl täysmaitoa
1 tl suolaa
VOITELUUN
75 g voita
2 dl täysmaitoa

*Keitä puuro edellisenä päivänä. Käytä 
paksupohjaista kattilaa. Lisää kiehuvaan 
veteen riisit. Keitä, kunnes vesi on imey-
tynyt ja lisää sitten maito pienissä erissä. 
Sekoita koko ajan, ettei puuro pala poh-
jaan. Kun kaikki maito on lisätty ja puuro 
kiehuu, alenna lämpöä. Hauduta puuro 
kypsäksi kannen alle, sekoita välillä. Li-
sää suola. Jäähdytä.
* Valmista taikina sekoittamalla veteen 
muut ainekset. Alusta viimeksi joukkoon 
sulatettu voi. Taikinan tulee olla kiinteää 
ja sitkeää.
* Leivo taikinasta tanko. Jaa se 40 
osaan. Pyöritä palat palloiksi ja taputte-
le kakkaroiksi. Lado päällekkäin ja peitä 
kelmulla kuivumisen estämiseksi.
* Kauli kakkarat piirakkapulikalla tai ta-
vallisella kaulimella ohuiksi, pyöreiksi 

martan vinkit

kuoriksi. Käytä reilusti jauhoa kiinnitart-
tumisen estämiseksi. Kokoa kuoret pi-
noon, ripottele jauhoja väliin ja peitä 
kelmulla.
* Levitä osa kuorista pöydälle. Poista lii-
ka jauho pullasudilla. Annostele puuroa 
1½-2 rkl / kuori. Levitä veitsellä yläreu-
nasta alareunaan ja sivusuunnassa mel-
kein reunoihin saakka. Taivuta kuoren 
reunat puuron päälle ja ummista rypyt-
täen. Nosta suoraan jauhotetulle pellille 
vieri viereen.
* Paista 275-300 asteessa n. 10-12 min.
* Voitele valmiit piirakat voi-maitoseok-
sella. Peitä leivinliinalla.

Gluteenittomat ja laktoosittomat 
piirakat

* Korvaa vehnä- ja ruisjauhot tattari-
jauhoilla ja maitotuotteet laktoositto-

milla tuotteilla. Voitele piirakat pelkällä 
voisulalla.

Vinkkejä

* Leivinpaperia ei voi käyttää, sen läm-
mönkesto on 250 astetta.
* Rypytystaitokset kannattaa painaa 
alas, niin ne eivät pala paistettaessa.
* Taikinan voi myös kaulia isommaksi le-
vyksi ja irrottaa siitä kuoripalaset pyöre-
ällä muotilla.
* Jos haluat enemmän rukiin makua, käy-
tä taikinaan suurempi osa ruisjauhoja.
* Jos haluat valmistaa cocktailpiirakoita 
eli pieniä karjalanpiirakoita, jaa taikina 
60 osaan ja annostele puuroa kuorille 
vähemmän.
* Saat erilaisia piirasia lisäämällä puuron 
sekaan juuresraastetta. Kokeile myös 
savulohta tai savuporoa.

Marttaillassa huhtikuussa leivottiin porukalla karjalanpiirakoita.
Kuva: Marina Ritschkoff

Keijo oli syntyperäinen ohkolalainen, maahenki-
nen mies, joka teki elämäntyönsä maanviljeli-
jänä. Omilta töiltään Keijo aina ehti mukaan 
yhteisiin töihin, talkoisiin ja auttamaan 
naapureita ja kyläläisiä. Varsinkin palo-
kunta ja urheilu olivat hänelle tärkei-
tä, samoin myös nuorisoseura. Ohko-
lan VPK:n palopäällikkönä hän oli 14 
vuotta. Tänä aikana saatiin Ohkolaan 
palotalli, jonka rakentamisessa Keijol-
la oli suuri osuus. 

Urheilussa Keijon sydäntä lähinnä 
oli hiihto, ja Hirvenhiihtolatujen ja kan-
sanhiihtolatujen kunnosta hän huolehti 
monta vuotta. Latujen teossa Keijo huo-
mioi ihmisiä, esim. koukkaamalla latukel-
kalla latupohjan kotipihoihin saakka, että 
pääsi helposti kansanhiihtoladulle. Valaistun 
pururadan saamisessa seuratalon maastoon 
Keijo oli myös aktiivisesti mukana. 

Ohkolan nuorisoseura muistaa kiitollisuudella Keijoa 
aitona ihmisenä, joka oli innolla mukana monenlai-

sissa Ns.n taloon, Öljymäkeen ja järjestysmiestoi-
mintaan liittyvissä talkoissa. Keijo sanoi harvoin 

talkootyölle ei. Häneltä löytyi aina aikaa omien 
kiireitten lomassa kylän seurojen hyväksi. Keijo 
oli myös ihailtava pitkän linjan nuorisoseura-
lainen, kuten hänen vaimonsa Ritvakin. Nuo-
risoseura oli heidän yhteinen harrastuksensa. 
Oman kylän esitysten lisäksi hän kiinnostu-
neena kävi katsomassa lähialueen teatteri-
esityksiä.

Ystävät ja naapurit muistavat Keijon iloise-
na ja ystävällisenä ihmisenä, joka oli aina val-

mis auttamaan jos apua tarvittiin. Lapset olivat 
myös Keijolle hyvin tärkeitä, ja suuri joukko oli 

se, jonka nimi- ja syntymäpäiviä Keijo muisti.
Me ohkolalaiset muistamme lämmöllä Keijoa. Hä-

nen työnsä näkyy kylällä vielä pitkään meidän kaikkien 
yhteiseksi hyödyksi. 

Keijo Säijälä in MeMoriaM
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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
Itsenäinen jälleenmyyjä
ALOE VERA HYVINVOINTI
NUMMELANTIE 44, 04500 KELLOKOSKI
Puh. 0405882872
Sähköposti: eija.liljavirta@kolumbus.fi
Kotisivu: www.myalovera.fi/
aloeverahyvinvointi
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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

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

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

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

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



OHJAUS: MIRA KIVILÄ
KÄSIKIRJOITUS: MIRA KIVILÄ JA 

EEVA-KAARINA KOLSI
MUSIIKIN SOVITUS: ALTTI UHLENIUS

ÖLJYMÄEN KESÄTEATTERI
ÖLJYMÄENKUJA 1, 
04530 OHKOLA, ETELÄ-MÄNTSÄLÄ

ESITYSAJAT:
PE 17.7. ENSI-ILTA

SU 19.7. 
KE 22.7.
PE 24.7.
SU 26.7.
KE 29.7.
PE 31.7
SU 2.8.
KE 5.8.
SU 9.8.
PE 14.8.
SU 16.8.

ESITYKSET ARKISIN KLO 19, 
SUNNUNTAISIN KLO 17

LIPUT 18€/14€
LIPPUVARAUKSET PUH.050 435 6330
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI


