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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Uudet kunnanvaltuutetut esittäytyvät

☞ 50+ luokkakokous

☞ Kunnan nuorisotyö jalkautui Ohkolaan

50+ luokkakokouksessa oli mahdollisuus tutustua päiväkirjoihin vuosikymmenten takaa - omilta kouluajoilta.
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Pääkirjoitus

Lehden laatijat:  Raija Hannula, p. 044 275 2241 ja 
 Eija Hynninen, p. 050 593 9683

Kannen kuva:  Matti Rantanen

Sivutaitto: SiistitSivut, Tarja Välimäki  Paino: Eura Print Oy

Painosmäärä: 1400

Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Mimmi Tervonen p. 044-502 7231
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kellokosken Kukasta  
ja Kunnantalolta Vinkistä
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:
Eija Liljavirta ja Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Sanna Sipola Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Hanna Peltoranta Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan OKA
Pia Huovinen Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 24.11.2017.  aineistoPäivä 9.11.2017.

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.

kouLumuistoista iLoa ja voimaa
Taannoin äitini Eeva Jukola mainitsi lähestyvästä Ohkolan koulun 50+ 
luokkakokouksesta. Ensimmäistä kertaa keski-ikäisenä huomasin har-
mittelevani sitä, etten ollut tarpeeksi vanha -  vasta 1968-vuosikertaa. 
Vanhemmat sisareni kertoivat osallistuvansa ja ``alaikäisyydestäni`` 
huolimatta päätin lähteä mukaan. 

Ohkolaan ajaessani paluu lapsuuden tuttuihin maisemiin lämmitti miel-
tä. Pihaan kaartaessa urheilukentän täyttäneet monet autot enteilivät 
onnistunutta päivää. Pian Suomen lippu oli salossa Salmisten poikien 
hienon puhallintrion ja lippulaulun voimin, lämpimät tervehdyssanat lau-
suttu ja laulettu. Olo oli kaikin puolin sydämellisesti tervetullut.

Paluu Ohkolan kouluun oli myös paluu lapsuuteni kotiin - olihan yläkou-
lun toinen opettajan asunto kotimme elämäni ensimmäiset 12 vuotta. 
Mustaviinimarjapensaiden marjat maistuivat alapihalla tänään yhtä her-
kullisilta kuin ennenkin. Tuosta laskettiin pulkalla – eikö  se iso mäki tuon 
jyrkempi ollutkaan? Tuolla äiti opetti 3-4 luokkia, soitti vihreää pianoa 
ja me oppilaat lauloimme sydämemme kyllyydestä Malmstènin Liiken-
nelaulua, Tikua ja Takua, Oolannin sotaa ja vaikka mitä. Leikkitoverini 
ja naapurini kanssa muistelimme kuusijuhlaa varten veistosaliin raken-
nettua lavaa – sehän suorastaan kutsui meitä iltaisin luokseen näytte-
lemään ja joskus myös ryömimään lavan alle piiloon…

Päivän juhlassa kuulimme koulumuistoja eri vuosikymmeniltä aivan koulun syntyajoista lähtien. Koulumuistoni saivat uutta per-
spektiiviä kun tunsin olevani osa entistäkin laajempaa yhteisöä, upeiden ihmisten kirjoa, joille jokaiselle Ohkolan koululla on ol-
lut oma merkityksensä. Tämän päivän ansioista teidän muistonne rikastuttivat minunkin muistojani. Lämpimät kiitokset kaikille 
teille jotka tarjositte tämän muistorikkaan päivän meille kaikille. Oli ilo olla mukana!

Tuula Jukola-Nuorteva, ekaluokkalainen v. 1975

Jukolan tytöt Päivi, Tuula ja Marja-Leena lapsuu-
denkotinsa edessä



3

Uusi lukuvuosi on taas käynnistynyt 
vauhdikkaasti Hyökännummen ja Oh-
kolan kouluissa. Kuluvana lukuvuon-
na Hyökännummen koulussa opiskelee 
198  koululaista ja  Ohkolan koulun op-
pilasmäärä on puolestaan 106 oppilasta. 
Hyökännummen koululla opettajia on 14 
ja koulunkäynninohjaajia 5. Hyökännum-
men koulun ruoka- ja siivouspalveluista 
vastaa ISS.

Ohkolan koululla opettajia työskente-
lee 7, koulunkäynninohjaajia 2, keittiössä 
ruokaa valmistaa Kirsi Nyrhinen ja kiin-
teistönhoidosta vastaa Vesa Pirjola. Oh-
kolan koulun siivouksesta vastaa NeliSii-
vous oy.

Lukukausi aLkaa – uutta väkeä töissä
Teksti  Hanna Oresmaa
 

Uusina opettajina Etelä-Mäntsälässä 
ovat aloittaneet Liisa Petäjä-Suvanto, 
Hyökännummen koulun 2.luokan opet-
tajana, Kirsi Saari Ohkolassa, 1.luokan 
opettajana sekä Maija Tikka 4.luokan 
opettajana Ohkolassa. Lisäksi joukkoon 
ovat liittyneet Meri Tamminen Hyökän-
nummen koulun koulunkäynninohjaaja-
na sekä Anniina Hampori Ohkolan koulun 
koulunkäynninohjaajana. Laaja-alaisena 
erityisopettajana Ohkolassa on aloittanut  
Laila Näykki ja uutena koulukuraattorina 
molemmissa kouluissa työskentelee jat-
kossa Roope Ahonen.

Hyökännummen koulussa on aloi-
tettu viimeistä lukuvuotta vanhan kou-

lun tiloissa. Uusi koulurakennus val-
mistuu toukokuussa 2018 (luovutus 
31.5.2018), ja uutta kouluvuotta aloi-
tetaan uuden koulun tiloissa elokuussa 
2018. Uuden koulun kalustaminen ta-
pahtuu kesän aikana, jotta oppilaille on 
uudet tilat odottamassa koulujen alet-
tua. Vanhan koulun saneeraus alkaa ke-
säkuussa 2018, ja vanhan koulun tilat 
muuttuvat päiväkodin tiloiksi sopivaksi. 
Päiväkodin saneerauksen tulisi olla val-
miina marraskuun -18 aikana.

Ohkolan koululla on tehty kuluneen 
kesän aikana maalaustöitä, ja koulun 
seinät ovat saaneet uuden maalin pin-
taansa. Tämän lisäksi liikuntasalia on 
ehostettu, ja nyt Sali on hyvässä kun-
nossa odottamassa innokkaita liikkujia.

Molempien koulujen lukuvuoden 
pääteemaan kuuluu Suomi 100 -vuot-
ta  juhlallisuudet, jotka huipentuvat 
molempien koulujen itsenäisyysjuhliin 
joulukuussa. Tämän lisäksi toinen pää-
teema on YHDESSÄ, joka tarkoittaa eri-
laisten oppimistapojen ja käytänteiden 
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä 
esimerkiksi joustavissa ryhmittelyis-
sä luokkien kesken.  Yhdessä -teeman 
avulla pyritään luomaan hyvää yhteis-
henkeä ja oppivaa yhteisöä, jossa jokai-
sella oppilaalla on oma tärkeä paikkan-
sa oppia uusia asioita yhdessä toisten 
kanssa.

kaLenteri vuodeLLe 2018
Ohkolan Kyläyhdistys yhdessä Arolan ja Hyökännummen kanssa tuottaa seinäkalenterin vuodelle 2018.
Ajatus on, että kalenterin kuvat  kootaan alueellamme olleista Suomi 100 juhlavuoden tapahtumista.
Kalenteriin kerätään ilmoituksia, joilla katetaan painatuskulut. 
Kyläyhdistykset / koulutoimikunnat voivat varata kalenteria myyntiin. Kalenteri ilmestyy marraskuun 2017 lopulla.

POP-UP  NUORISOTILA on avoinna Ohkolan koulun 
liikuntasalissa  sunnuntaisin klo 11-14.

Pop-up-nuorisotila on avoin kaikille alakouluikäisille 
varhaisnuorille eikä toimintaan tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Pop-up toimintaa on myös Nummisissa, 
Saarella ja Sälinkäällä. 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja nuoriso-ohjaajilta: Seija Huovinen
0403146766 ja Tuuli Särkijärvi 0403146764
tai etunimi.sukunimi@mantsala.fi 

kunnan nuorisotyö  
jaLkautui ohkoLaan

Pop-up toiminta alkoi su 27.8 Ohkolan koulun salissa

Uusia kasvoja koulutyössä: Laila (vas), Maija, Kirsi ja Anniina
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Lasten Eräkerhot alkoivat jälleen. 27.8 ko-
koonnuttiin kauden ensimmäiseen tapaa-
miseen Keravanjärven rannalle. Suunnitel-
tiin tulevaa kautta ja kerrattiin eräretkel-
lä tarvittavia välineitä ja niiden turvallista 
käyttöä.

Lasten eräkerhoja käynnistyi kaksi. Ker-
hot on jaettu kokemuksen mukaan siten, 
että kaksi kautta mukana olleet ovat oma-
na ryhmänään. Yhden kauden- ja nyt aloit-
tavat muodostavat oman ryhmän.  

Tässä jälkimmäisessä on vielä tilaa jo-
kunen paikka. Ilmoittautua voi Nina Allo-
selle p. 040-7001377.

Alkaneella kaudella pääsevät myös ko-
keneemmasta ryhmästä halukkaat lapset 
harjoittelemaan ohjaajan tehtävää. Ensim-

mäisellä kerralla Tuure Härkönen kertasi 
nuotion teon tärkeät vaiheet osallistujille. 

Kun Tuure sai nuotion palamaan, ope-
teltiin aloittelijoiden kanssa makkaratikun 
valmistus, puukkoa apuna käyttäen. 

Kerhot kokoontuvat vuoden ajan n. ker-
ran kuussa. Opetellaan monenlaisia erätai-
toja, metsästystä, kalastusta ja saaliin kä-
sittelyä. Opitaan kestävän metsästyksen ja 
kalastuksen periaatteita. Riistanhoidolla on 
tärkeä rooli eräkerhossa jne. Ennen kaik-
kea ollaan luonnossa ja opetellaan sen mo-
nimuotoisuutta. 

Eräkerhojen takana ovat Ohkolan ms:n 
ja Ohkolan Ns:n 

Eräkummi Tapio Rantanen

eräkerhojen syyskausi käynnistyi

sePPo LePoLa kunniaPuheenjohtajaksi
Elokuun alussa pidetty Ohkolan Metsästysseuran syyskokous päätti kutsua Seppo Lepolan seuran kunniapuheenjohtajak-
si.  Kokous totesi, että Seppo oli mitä keskeisimmässä roolissa ideoimaan vajahanketta, sen rahoittamista, rakentamista ja 
sijoittumista. Seppo toimi seuran puheenjohtajana liki 20 vuotta minä ajanjaksona hän on lukemattomalla määrällä toimen-
piteitä ja ajankäyttöään edesauttanut seuran jäsenten mahdollisuuksia metsästysharrastukseen. Seppo on toiminut tuon 
ajan niin ikään seuran hirvi- ja peurajahdin päällikkönä ja tuli valituksi tähän tehtävään myös nyt alkavaksi jahtikaudeksi. 
Seppo jatkaa edelleen seuran varapuheenjohtajana.  

Seuran sääntöjen mukaan kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseniä seuralla voi olla enintään 
viisi. Toivo Vilja valittiin seuran kunniajäseneksi v. 2002.  
Tero Rantanen puheenjohtaja

VANHOJEN
TRAKTOREIDEN
KOKOONTUMISAJO
LA 9.9.2017 KLO 10-13

Ohkolan nuorisoseurantalolla,
Ohkolantie 555

KAHVIO Ohkolan Ns

MYYNTIPÖYDÄT SALISSA
(10e/pöytä)

PERÄKONTTIKIRPPIS PIHALLA
Tervetuloa kuka vaan! (Ei maksua)

TULE TRAKTORILLA TAI MUULLA
VANHALLA KULKUPELILLÄ, KAHVILLE,
OSTOKSILLE TAI KATSELEMAAN!

Tapahtumassa valitaan klo 12 
KYLÄN PARASKUKONKIEKUJA! 
Aikuisten ja lasten sarja. 
Parhaat palkitaan! 
                     Ohkolan Nuorisoseura ry

Prima Vista
johtajanaan Heikki Ruokonen

esittää

Minun Suomeni
-kotimaisia keveitä säveliä
Hyökännummen koululla

la 28.10.2017 klo 17

Tervetuloa nauttimaan keveistä sävelistä ja tukemaan  
Hyökännummen koulun 

vanhempaintoimikunnan toimintaa

Liput: www.liveto.fi  Os. Nummelantie 9, 04500 Kellokoski
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Helmeilykerho jatkuu Ohkolan Nuo-
risoseurantalolla:  to 7.9 klo 18-21 teh-
dään kranssi puuhelmistä, to 5.10 klo 
18-21 tuunataan vanhoja lampunvarjos-
timia helmillä, to 2.11 ja to 30.11 jat-
ketaan lampunvarjostimien tuunausta.                                                                                        
Syyskuun kerhoiltaan ota mukaan kuu-
maliimapistooli ja kuumaliimapuikkoja. 
Loka - marraskuun kerhoiltoihin tarvit-
set vanhan lampunvarjostimen rungon. 
Muut tarvittavat materiaalit voit ostaa 
paikanpäältä. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot marja.allanmaa@helmideli.fi.  Terve-
tuloa uudet ja vanhat kerholaiset!

ohkoLan oka
Maastojuoksut Ohkolan koululla 
ke 13.9.2017 klo 18.30. Maastojuok-
sun OKAn mestaruuskisat pidetään ke 
20.9.2017 klo 18.30 Ohkolan koululla. 
Palkinnot mestaruuskisoista jaetaan heti 
kisojen päätyttyä.  
Sählyt:  Ohkolan koululla tiistaista 
19.9.2017 lähtien.
Alle kouluikäisten sähly on keskiviik-
koisin klo 18.00-19.00. Mahdollisuus ja-
kaa ryhmä vielä kahteen osaan (klo 17 

voi jo aloittaa), jos tarpeeksi pelaajia ja 
löytyy vetäjiä. 1-3. luokkalaisten säh-
ly on tiistaisin klo 17.00-18.00.
4-6. luokkalaisten sähly on keskiviik-
koisin klo 19.00-20.15. 
Ala-aste ikäisten tyttöjen sähly on 
tiistaisin 18.00-19.00. Tytöt voivat toki 
pelata myös oman ikäisten sekavuoroilla.
Naisten ja ylä-aste ikäisten tyttö-
jen sählylle on mahdollisuus tiistaina 
klo 19.00-20.15, jos löytyy pelaajia.
Miesten sähly  on Hyökännummen 
koululla tiistaisin klo 20-21.
Sählyihin ei ennakkoilmoittautumisia. 
Tervetuloa pelaamaan niin vanhat kuin 
uudetkin pelurit. Lisätietoja: Miro Ruot-
salainen p.040-8486803

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 20.9, ke 18.10, 
ke 15.11 ja 13.12 klo 12.00
Virsilauluillat: ke 27.9 klo 18.00 Lei-
rikeskus Leiriniemessä, Kalarannantie 3, 
yhdessä Järvenpään seurakunnan kans-
sa, sekä ke 22.11 klo 18.00 Salme ja 
Heikki Porasella, Poutalantie 10

Kauneimmat joululaulut ja myyjäi-
set Ohkolan Nuorisoseurantalolla lauan-
taina 9.12. Kauneimmat joululaulut  klo 
15.00 ja joulumyyjäiset klo 16. Tervetu-
loa.

ohkoLan martat
Syksyn ohjelma: Syyskuussa ammun-
ta Hirvihaaran ampumaradalla. Loka-
kuussa käynti Fazerilassa. Marraskuussa 
makkarantekoa ja joulukuussa myyjäiset 
ja pikkujoulu.
Tarkemmat tiedot marttaviesteissä. 
Marttoihin liittymisestä voi tiedustella Ar-
ja Alangolta puh. 044 0188688.

kansaLaisoPiston kursseja:
Ohkolan koululla
Seniorijumppa. to 15.15-16.00
Pilates. to 19.00-20.00
Yin&Yang - jooga.  to 20.00-21.00

Hyökännummen koululla:
Teemajumppa  ma: 19.00-20.00
Mindful  body  ma 20.00- 21.00
Lisätietoja kansalaisopiston kursseista 
www.mantsalanopisto.fi tai koteihin jae-
tusta kansalaisopiston ohjelmalehdestä.

  martan vinkit

vPk muistuttaa
Lämmityskauden  alkaessa on syytä tarkistaa  kaikkien lämmityslaitteiden kunto ja puhtaus, palovaroittimien 
riittävyys ja toimivuus, nuohous, alkusammutusvälineet ja poistumisteiden esteettömyys.
Kannattaa varautua myös sähkökatkosten aiheuttamiin hankaluuksiin.

Ainekset:
muutamaa erilaista salaattia
puolikas hunajamelonia
10 kirsikkatomaattia
1 dl mantelilastuja
1-2 rkl öljyä
puoli litraa paloiteltuja 
lampaankääpiä
ripaus suolaa ja pippuria
 

1.  Sekoita kastikeaineet ja laita kastike jääkaappiin.
2.  Laita pestyt ja paloiksi revityt salaatinlehdet 
 laakeaan kulhoon.
3.  Koverra melonista palloja tai leikkele hedelmäliha 

palasiksi ja puolita tomaatit,
 levitä salaatinlehtien päälle.
4.  Paahda mantelilastuja kuivalla teflonpannulla ja 

lisää ne kulhoon.
5.  Pane lampaankäävät pannulle ja haihduta niistä 

neste, lisää öljy ja paista sieniä hetki, mausta.
6.  Laita sienet muiden salaattiainesten päälle ja  

tarjoa lämmin salaatti kylmän kastikkeen kera.
 
 
 

Vaalea lampaankääpä on vuoden sieni, joka kasvaa kuusikkorinteillä. Siitä valmistuvat niin pihvit kuin salaatit. 

LamPaankääPäsaLaatti

Kastike
1 prk kermaviiliä
2 tl hunajaa
puoli dl tillisilppua
1 rkl sitruunamehua
puoli tl sitruunapippuria
ripaus yrttisuolaa
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”Tänään tänne 125 vuotiaan Ohkolan kou-
lun pihaan on kokoontunut moninainen 
joukko. Meitä on n. 130 henkilöä  viidel-
tä eri vuosikymmeneltä.  Meitä yhdistää 
se, että me kaikki olemme käyneet Ohko-
lan koulua, täällä olemme oppineet luke-
maan ja kirjoittamaan – olemme oppineet 
elämän perustaitoja. Elämä on johdattanut 
meitä sitten eri kääntein, eri ammatteihin – 
eri paikkakunnille.

Mutta tämä Ohkolan koulu on lähtökoh-
taisesti - joko kansakouluvuosilta tai myö-
hemmin peruskouluvuosilta meitä yhdistä-
vä asia. Täällä voimme olla hetken muis-
toisamme pikkutyttöjä ja poikia.” totesi ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja Eija Hynninen 
tervehdyssanoissaan.

26.8 vietettiin Ohkolan koululla 50+ 
luokkakokousta. Päivään oli kutsuttu kaikki 
50 vuotta täyttäneet Ohkolan koulua käy-
neet.

Valtakunnallisen Suomi 100 teeman mu-
kaan toteutui sini-valkoinen päivä (= 100 
päivää itsenäisyyspäivään), joka alkoi li-
punnostolla fanfaarein ja lauluin. Sitten 
söimme yhdessä metsästysseuran soppa-
tykissä tehtyä keittoa, jonka keitti Tapio 

50+ Luokkakokous ohkoLan kouLuLLa
Rantanen sekä Ritva Koskisen leipomia 
rieskoja.

Päivän aikana oli aikaa kohtaamisille. 
Luokissa kierreltiin ja muisteltiin. Oli kylä-
lehtinäyttely sekä vanhoja päiväkirjoja vuo-
sikymmenittäin omilta kouluvuosiltamme.

Luokissa oli muistelua auttavia paperei-
ta, nykykoululaiset olivat tehneet kysymyk-
siä. Näiden dokumenttien tuotoksista opet-
taja Anna-Maija Kajanderin oppilaat jatko-
työstävät Ohkolan koulun historiaa uuden 
opetussuunnitelman MOKSU-tunneilla (= 
monialainen oppimiskokonaisuus).

Luokissa oli myös nykyisen koulualueen 
asemapiirroksia, niiden äärellä muisteltiin, 
millainen koulun piha oli omana kouluaika-
na. Päivän aikana tutkittiin luokkakuvia ja 
kuvattiin videolle koulumuistoja.

Hieman ennen klo 14 soi koulun kello 
ja silloin kokoonnuimme liikuntasaliin yh-
teiseen hetkeen.

Salissa ohjelman aloitti Tapani Rautasuo 
laulamalla Kotiseutu kullan kallis, jonka jäl-
keen Matti Salminen ja Ella Hynninen esit-
tivät taikuutta. Yhteislauluna lauloimme Si-
beliuksen Koulutie, Ehrströmmin Lähteellä 
ja Vanhan kansakoululaulun Arvon mekin 

ansaitsemme. Marjaana Hakkarainen luki 
Arvo Ikosen kokoaman Ohkolan koulun his-
toriikin. Hetken juonsi Teija Nyqvist.

Koulumuistoja vuosikymmenittäin esit-
telivät 1920 luvulla syntynyt Toivo Vilja, Ol-
li Hannula (1930-luku), Marjukka Ojanen 
(1940-luku), Markku Rautasuo (1950-luku) 
ja Regina Mäkelä (1960-luku). Esitykset oli-
vat persoonallisesti esitettyjä ajankuvauk-
sia. Tilaisuus on taltioitu, joten esityksiin 
palaamme, kun MOKSU-työ saadaan pää-
tökseen.

Päivä päättyi erilaisin kokoonpanoin 
otettuihin luokkakuviin, mustikkakakku-
kahviin ja mukavaan jutusteluun. Tapaa-
mista toivottiin uudelleen viiden vuoden 
päästä. Kiitos reippaalle talkooväelle, jonka 
ansiosta järjestelyt sujuivat kivasti.

Eija Hynninen

Koulun historiikki julkaistaan 
www.ohkola.fi sivustolle
Kuvamateriaalia ja muistoja löytyy 
face-ryhmästä Ohkolan koulun 
50+ luokkakokous

Sain kesän -73 lopulla yllättäen puhelun Arvo Ikoselta: Ohko-
lan kouluun valittu opettaja oli perunut tulonsa ja kolmannelle 
luokalle kaivattiin väliaikaista opettajaa. Olin aikonut jatkaa 
opintoja yliopistolla ja pidin opettajan tutkintoa vain välietap-
pina, eikä sekään ollut vielä ihan valmis. Jotenkin sitten lupau-
duin, enkä arvannut mihin jouduin.

Olin ihaillut koulua ja sen opettajia varsinkin kulttuurin ta-
kia, Eeva Jukola soitti ihanasti pianoa ja Arvo Ikonen maalasi 
tauluja ja ohjasi näytelmiä. Vain 11 vuotta aikaisemmin olin 
kirjoittanut suruissani jäähyväisiä koululle päiväkirjaani: ”Voi, 
tämä on viimeisiä päiviä tässä rakkaassa vanhassa kansakou-
lussa!” Pari viikkoa aiemmin oltiin joka perjantaiseen tapaan 
oltu koko luokka Eeva Jukolan kotona katsomassa tv:stä Mus-
taa oria: ”Samalla reissulla Matti teki open pianoon aika loven, 
kun Jarmo ja Matti tappelivat kumpi sai istua vieressäni. (Kum-
pikaan ei saanut.)”

Sen vuoden aikana sain totisesti sellaisen tulikasteen opet-
tajan työhön, että sille tielle sitten jäin. Sen varsin vilkkaan 3. 
luokan lisäksi opetin ohessa puoli vuotta jaettua 2. luokkaakin 
ja tämä tapahtui jaetussa veistoluokassa. Sain Eevalta ja Ar-
volta tukea ja rohkaisua myös uusien menetelmien käyttöön 
varsinkin ilmaisupuolella. He tuntuivat työtovereina paljon 
rennommilta kuin opettajina. Opettajainhuonetta ei ollut ja 
välituntia saatettiin viettää Eeva Jukolan keittiössä kahvikupin 
äärellä. Tuula taisi olla silloin kotona päivähoidossa? Tunnille 
ei menty ihan minuutilleen, Arvohan oli siinä mukana ja juttu 
saattoi vähän venähtää.

Oppilaiden kanssa oli melkoisesti tekemistä, mutta hyvät 
muistot siitä jäi. Olipa hienoa tavata koulun 50+ juhlassa!

Eira Andersson os. Simolin

ohkoLan kouLun oPPiLaana ja sitten  
11 vuotta myöhemmin oPettajana

Tapaamisessa oli mukana useita 1920 ja 
1930- luvulla syntyneitä. Vanhin heistä oli 
1923 syntynyt veteraani Mikko Vainio.  
Kuva Matti Rantanen

Luokkakokouksessa syötiin yhdessä ja tavattiin - monet todella pitkän ajan jälkeen. 
Kuva Kari Pohjonen
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Koulukuvaus on säilynyt varsin muuttumattomana perinteenä läpi vuosikymmenten. 
Hyvä niin, koska se antaa pohjaa muistelulle ja ystävyydelle.

1-2 luokan luokkakuva, kevät 1938, jossa 1928-
1930 vuosina syntyneitä lapsia. Vasemmalta 
alarivissä: Maija Liljavirta (Ojala), Eila Hannu-
la (Nieminen), Julia Penttilä, Sirkku Rautasuo 
(Henttala), Ritva Hemmilä (Lindfors), Raili Tuo-
minen (Salminen) ja Paula Johansson (Fors-
blom). Keskirivi vasemmalta  Meeri Lehtola, 
Terttu Halme (Akkanen), Oiva Vilenius, Jaakko 
Tapper, Aulis Anttila, Hemmo Rautasuo ja Olavi 
Haapasaari Ylärivi vasemmalta Veikko Toivonen, 
Taisto Lehtinen, Touko Allonen, Voitto Lehtinen, 
Linnea Laaksonen, Kaarlo Nikkilä, Torsti Airisto 
ja Aulis Aaltonen. Opettaja Anni Utriainen. 
Kuva Ritva Lindforssin albumista

Kuvassa Anni Utriainen, joka toimi 
Ohkolassa opettajana 1930-1965. 

Väinö Vainio toimi opettajana 1930-1952 ja 
Ellen Vestola 1948-1955, 

Kuva Lea Salmisen albumista

3-4 lk vuonna 1958-59
3 lk  on vasen pulpettirivi,  edessä Keijo Posti,  sit-
ten Mauri Hannula, Olli Lehtonen, Pirjo Ryynänen, 
Harri Lindberg (nykyisin Vettenranta), Ismo Peus-
sa, Asko Koli, Eira Väisänen, Jorma Ruotsalainen, 
Ilpo Mäkelä, Sinikka Säijälä, Heljä Peltomäki, Mar-
ja-Leena Lehtonen, Juha Vainio ja Seija Airikka,
4 lk,  oikean puoleinen pulpettirivi edessä Tapio 
Aitalaakso, sitten Varpu Väisänen ja  Pirkko Rinta-
mäki, Timo Eerola, Raija Peussa, Kari Siren, Tapio 
Suikeli, Marjatta Salmela,  Tellervo Aaltonen, Ulla 
Kurlin, Markku Nieminen, Leena Aaltonen, Raili 
Koskela ja Ritva Kasurinen. Opettaja Eeva Jukola, 
joka oli Ohkolassa opettajana yli 30 vuotta,  
v. 1955-1986. Kuva Mauri Hannulan albumista

Kuvassa opettaja Arvo Ikonen 
v 1953 yläkoulun oppilaiden kanssa. 
Arvo oli Ohkolassa 34 v opettajana, 
vuodet 1952 -1986. 
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Olen Tiina Kujanpää, 45-vuotias per-
heenäiti Hyökännummelta. Perhee-
seeni kuuluvat puolison lisäksi lapset: 
10-vuotias poika, 14-, 16- ja 18-vuoti-
aat tyttäret, sekä 25-vuotias tytär joka 
asuu avopuolisonsa kanssa Helsingissä. 
Lisäksi elämää perheeseen tuovat neljä 
kissaa, kaksi koiraa ja norjan vuonohe-
vonen. Harrastan liikuntaa ja eläinten 
kanssa toimimista yhdessä lasteni kans-
sa. Nautin pitkistä kävelyretkistä suo-
men kauniissa luonnossa. 

Ammatiltani olen sairaanhoitaja, työskentelen nuorten psykiat-
risella osastolla. Minulle tärkeitä arvoja ja asioita elämässä ovat: 
terveys, perhearvot, tasapuolisuus, avoimmuus, luonnon ja kaiken 
elävän kunnioittaminen. Haluan toimia yhteisen hyvän vuoksi ja toi-
von jotta Mäntsälässä kaikilla olisi hyvä asua ja elää. Erityisen lähellä 
sydäntä ovat lasten ja nuorten asiat, perheitä unohtamatta. 

Valtuutettuna olen Sote-lautakunnan jäsen. Olen puoluepoliitti-
sesti sitoutumaton MäPu ryhmässä. Parhaiten minut tavoittaa säh-
köposti osoitteesta: tiina.kujanpaa@hotmail.com tai fb sivuni kautta.

ohkoLa-hyökännummi aLueen 
vaLtuutettujen 2017-2020 esitteLy
Huhtikuun 9. pv käydyissä kuntavaaleissa Ohkola-Hyökännummi  
alueelta tuli valituksi kahdeksan valtuutettua. Tässä he esittäytyvät

Olen Ilkka Allonen, 53 – vuotias 
syntyperäinen ohkolalainen.

Viljelen Ritakallio nimistä vil-
janviljelytilaa Ohkolantien varrel-
la yhdessä vaimoni Tuijan kanssa, 
tilalla on myös pari hevosta. Tal-
vella aurailen pihoja ja teitä Oh-
kola – Hyökännummen alueella.

Kunnanvaltuustoon tulin vali-
tuksi ensimmäisen kerran syksyn 
2000 vaaleissa ja tämä alkanut 
kausi on viides. Edellisillä valtuus-
tokausilla kuuluin ympäristölautakuntaan ja maankäyttölau-
takuntaan ja tällä kaudella toimin valtuuston toisena varapu-
heenjohtajana. Valtuuston puheenjohtajisto osallistuu myös 
kunnanhallituksen kokouksiin. Lisäksi olen kunnanhallituksen 
nimeämänä edustajana kuntakehityslautakunnassa, joka vas-
taa maankäytön suunnittelusta ja kuntakuvasta sekä toimii 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.

Kylä kasvaa hiljalleen. Vuosia sitten aloitettu Ohkolan 
osayleiskaavan tekeminen on käynnistymässä uudelleen lähi-
aikoina. Hyökännummen uusi koulu valmistuu ensi vuonna ja 
Taruman alueen tontit ovat valmistuneet ja ovat myynnissä.

Ohkola – Hyökännummella on hyvä kahdeksan valtuute-
tun edustus, se antaa hyvän lähtökohdan kylän asioiden aja-
miseen kun puhalletaan yhteen hiileen. Toivon, että otatte 
yhteyttä.

Ilkka Allonen, Ohkolantie 288, 04530 OHKOLA,  
puh.  0400-499785, ilkka.allonen@msoynet.com

Olen Herttuaisen Auli Hyökännum-
melta. Synnyin 60 vuotta sitten ohko-
lalaiseksi, tarkemmin sanottuna jyvä-
länkulmalaiseksi eli pari kilometriä olen 
elämässäni edennyt.

Ammatiltani olen alun perin ollut las-
tentarhanopettaja /päiväkodin johtaja 
23 vuotta. Tuosta työrupeamasta tein 
Mäntsälässä työtä 11 vuotta mm. pe-
rustaen Savipakan ja Saviahon päiväko-
dit. Olen kouluttanut aikuisia Adultassa, 
avustanut kansanedustajaa eduskun-
nassa ja ollut Vasemmistoliitossa toiminnanjohtajana. Tällä hetkellä 
olen takaisin siinä työssä, mitä tein yrittäjänä lähes kuutisen vuotta 
eli kiinteistönvälittäjä.

Arkipäiväni alkaa vesijumpalla Järvenpään uimahallissa, se lie-
nee pääharrastukseni. No ei! Pääharrastukseni on tämä kunnallis-
politiikka tietenkin. Tulin valituksi valtuustoon ensimmäisen kerran 
v. 2004. Valtuustotyön lisäksi olen tällä valtuustokaudella Mäntsälän 
vuokra-asuntojen hallituksessa, Keski-Uudenmaan Sote-järjestämis-
kuntayhtymän valtuustossa, Kivistöntien palvelutalon hallituksessa, 
elinkeinoasian neuvottelukunnassa ja edustan puoluettani kuluttaja-
asiain neuvottelukunnassa sekä Uudenmaan liiton kaavoitustoimi-
kunnassa.

Päätöksenteko perustuu tiedolle – luetulle ja kuullulle ja tietojen 
tarkistamiselle ja huolellisuudelle. Erityisen tärkeää minulle on luo-
da pienituloisille ihmisille mahdollisuudet hyvään elämään,  ympä-
ristökysymykset ja Linjatien kunto. Viimeinen on vähän vitsi, mutta 
aidosti yksittäinen asia, jonka parantamiseksi olen toiminut. Olen 
myös osaltani koettanut olla aktiivinen ja ystävällinen kuntaamme 
muuttaneille afgaaniperheille ja kieltä ja tapoja opettamalla pyrkinyt 
edistämään kotoutumista. Sen asian tiimoilla seuraava etappi on yh-
distyksen perustaminen.

Minulle saa erittäin mielellään laittaa sähköpostia osoitteeseen 
aherttuainen@gmail.com tai soittaa tai laittaa viestiä numeroon 
0401530150. Olen facebookissa (www.facebook.com/herttuaiska) 
ja twitterissä (herttuaiska) sekä  www.linkedin.com /auli-herttuainen 

Olen Antton Hägglund, nykyi-
sin oloneuvos eli eläkkeelle eri-
koissairaanhoitajan /psykiatria 
tehtävistä 1.8.17.alkaen. Tuossa 
työssä toimin 30v.erilaissa teh-
tävissä.

Asun Hyökännummella vai-
moni kanssa. Aikuiset lapset 
asuvat jo omillaan. Mottoni on 
ollut ja on: Terveys ja työ se-
kä lähimmäisistään välittämi-
nen, kaveria ei jätetä. Keskus-
tan riveissä alkoi nyt kuudes valtuustokausi. Kuntalaisilta 
saamaani luottamusta arvostan suuresti. Pidän erityisen 
suuressa arvossa kuntalaisten kanssa käytäviä keskus-
teluja, jotka toimivat sitten oman päätöksentekoni poh-
jana. Ilman oman kunnan tuntemista ja asukkaiden tar-
peista tietämistä ei päätöksenteolla ole vahvaa pohjaa. 
Tärkeää on myös ottaa muiden mielipiteet huomioon 
päätöksen teossa. Kuntaa rakennetaan yhdessä.

Valtuutettuna toimin SoTe lautakunnan puheenjoh-
tajana ja jäsenenä Keski-Uusimaan SoTe valtuustossa.

Harrastuksiani on lenkkeily, tanssiminen, kalastus, yh-
teiskunnalliset asiat  ja asukasyhdistyksessä toimiminen.

Yhteistyö terveisin Antton”Antsa” Hägglund 
p.0405266462 / antton.hagglund@saunalahti.fi.
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Olen Satu Leino, 47-vuotias vanhempi rikoskonstaapeli. Työskentelen nykyisin rikostutkinnassa Helsin-
gissä, mitä ennen olin kuusi vuotta Ulkomaalaispoliisissa turvapaikkatutkinnassa sekä maastapoistamis-
tehtävissä. 

Perheeseeni kuuluvat joka toinen viikko kaksi lastani sekä kokoaikaisesti kaksi koiraani. Aiemmin olen 
ollut koirayhdistyksessä monissa tehtävissä mukaan lukien lehden taittajana. Ohkolan kyläsanomaakin tai-
toin muutamia vuosia. Nykyisin vapaa-aika painottuu lasten harrastuksiin kuljettamisissa. Omaa aikaani 
vietän lavatanssien ja tanssikurssien parissa. Uutena harrastuksenani on Pokémon Go -peli, mikä on vienyt 
minua koirien kanssa pitkällekin lenkeille.

Politiikasta olen ollut pitkään kiinnostunut, mutta olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Kiitos kunnan 
asukkaille mahtavasta määrästä ääniä, ja siten luottamuksesta. Olen Perussuomalaisten valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, Elinvoima- ja konsernijaoston varajäsen, Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksen ylikunnallisessa hallituksessa varajäsen, Nivos hallituksen jäsen sekä Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
ja Elinkeinoasiain neuvottelukunnassa kunnanhallituksen edustaja.

Toiveenani on päästä vaikuttamaan kaikenikäisten asukkaiden mahdollisuuteen elää Mäntsälässä. Alueen sijainti keskustaan näh-
den ei voi olla eriarvoistava ja maaseudun hyvistä puolista tulee pitää kiinni. Ota siis rohkeasti yhteyttä sähköpostitse leino.satu.m@
gmail.com. Voit seurata minua myös Facebookissa Kunnanvaltuutettu Satu Leino, missä toivottavasti pystyn tulevaisuudessa kirjoit-
tamaan laajemminkin ajatuksistani.

Olen Emmi Tuomisto, 29-vuotias terveydenhoitaja Hyökännummelta. Tällä hetkellä olen vanhempainva-
paalla, mutta normaalisti työskentelen kouluterveydenhoitajan ammatissa alakouluikäisten lasten parissa. 
Olen kahden pojan (8v ja 6kk) äiti. Lisäksi perheeseeni kuuluu avomies ja hänen aikuinen poikansa. Vapaa-
aika menee pääsääntöisesti lasten ja eläinten kanssa puuhastellessa.

Olen ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja innoissani 
päästessäni työskentelemään luottamustoimessani. Olen kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen ja tarkas-
tuslautakunnan varapuheenjohtaja. Puolueeni on SDP. Koen SDP:n arvot ja ajatusmaailman omakseni. 
Mielestäni jokaisen tulee voida katsoa ja uskoa tulevaisuuteen turvallisin ja luottavaisin mielin. Julkisten 
palveluiden saatavuus, työelämän mahdollistaminen ja laadukkaan koulutuksen saaminen ovat hyvinvoinnin 
edellytys. Minuun voi olla yhteydessä sähköpostilla emmi.tuomisto@hotmail.fi. Lisäksi työtäni voi seurata 
Facebookissa kunnanvaltuutettu Emmi Tuomisto, Mäntsälä SDP

Olen Sari Sillanmäki-Kuokkanen, 
46-vuotias erityisluokanopettaja Hyö-
kännummelta. Perheeseemme kuuluu 
puolisoni lisäksi kolme lasta, kolme kis-
saa ja kaksi villakoiraa. Työskentelen 
Hyökännummen koulussa. Odotan in-
nolla uutta hienoa kouluamme, joka 
valmistuu ensi lukuvuodeksi. Tulin mu-
kaan politiikkaan Eija Liljavirran houkut-
telemana juuri ennen vaaleja. Minua on 
ennenkin pyydetty, mutta nyt ajattelin, 
että perhetilanteemme mahdollistaisi tä-
män paremmin. Puolueeni on Kokoomus. Kokoomuksen arvot ovat 
lähellä omiani. Kannatan oikeudenmukaista ja demokraattista maa-
ilmaa. Koulutus ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat lähellä sy-
däntäni.

Olemme asuneet vuodesta 2005 Hyökännummella. Halusimme 
kasvattaa lapsemme täällä maaseudun rauhassa. Olen harrastanut 
liikuntaa monipuolisesti, välillä laulanut eri kuoroissa, opettanut pia-
nonsoittoa ja kuskannut lapsiamme eri harrastuksiin. Matkailu on 
ollut aina tärkeää minulle. Nykyään liikumme myös ajoittain mat-
kailuautolla reissuihin eri puolelle Suomea ja kesäisin ulkomaillekin. 
Kesällä vietämme myös aikaa mökillämme Raaseporissa.

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä keräten muun muassa vauvakas-
seja ja koulureppuja Sortavalan alueelle. Pakolaisille olen kerännyt 
vaatteita ja polkupyöriä. Olen ystävystynyt uusien kuntalaistemme 
kanssa. Olen ollut Steinerpäiväkoti Pikkukarhun hallituksessa ja 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kellokosken paikallisyhdistykses-
sä. Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta on minulle tuttu 
vuodesta 2007. Olen siellä tälläkin hetkellä, nyt opettajajäsenenä. 

Olen erittäin iloinen, kun pääsin ensikertalaisena valtuustoomme. 
Kiitos kaikille äänestäjille ja vaalityötäni tehneille. Olen sosiaali-ja 
terveyslautakunnan jäsen ja olen myös jäsenenä Keski-Uudenmaan 
sote-kuntayhtymän valtuustossa. 

Minut tavoittaa sähköpostilla sari.sillanmaki-kuokkanen@mant-
sala.fi ja Facebookista  Kunnanvaltuutettu Sari Sillanmäki-Kuokka-
nen. Kävelylenkeillä, koulumme pihalla ja missä tapaammekaan, 
vaihdetaan kuulumisia.

Olen Kari Peussa, touko-
kuussa mittariin tuli 60 vuotta. 

Olen syntyperäinen ohko-
lalainen ja perheeseeni kuuluu 
vaimo Eija ja ”piparkakunnou-
taja” Rocky.  

Koulutukseltani olen mer-
konomi ja lääkintävahtimesta-
ri.  Lähes koko työurani olen 
toiminut Kellokosken sairaalas-
sa lääkintävahtimestarina, pois 
lukien kahden vuoden jaksoa 
90-luvun alussa, jolloin toimin vakuutustarkastajana käyn-
nistäen Lähivakuutuksen konttorin Järvenpäähän. Sivutoi-
misena vakuutustarkastajana toimin edelleen itsenäisenä 
yrittäjänä.

Kunnallispolitiikassa olen toisen kauden kunnanvaltuu-
tettu. Olen poliittisesti sitoutumattoman Mäntsälän Puo-
lesta valtuustoryhmän (MäPu) ryhmäpuheenjohtaja. Ke-
säkuussa alkaneella valtuustokaudella luottamustehtävii-
ni kuuluu kunnanhallituksen varajäsenyys vuoden 2019 
toukokuun loppuun, jonka jälkeen toimin seuraavat kaksi 
vuotta kunnanhallituksen varsinaisena jäsenenä.  Lisäksi 
olen valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta elinvoi-
ma- ja konsernijaoksen jäsen ja jälkimmäiset kaksi vuot-
ta varajäsenenä. Toimi myös, Mäntsälän edustajana, tänä 
vuonna perustetun Keski-Uudenmaan SOTE kuntayhtymän 
valtuustossa.

Luottamustehtävien hoidossa pyrin kaikessa huomioi-
maan ensisijaisesti Mäntsälän ja mäntsäläläisten edun ja 
ymmärtääkseni olen siinä jotenkin myös onnistunut, ottaen 
huomioon äänimääräni huomattavan kasvun, kevään kun-
tavaaleissa edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Tästä vielä 
suuret kiitokset kaikille minua äänestäneille.

Haluan olla äänestäjien tavoitettavissa myös ”vaalien 
välillä”, ottakaa yhteyttä rohkeasti, autan mielelläni.   Mi-
nut tavoittaa: puhelin 050-5290038 tai sähköposti: kari.
peussa@gmail.com    
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LukuLamppu
Lukeminen on monelle mieluisa harrastus, joka tuo iloa ja syventää ajattelua. 
Lukulamppu palstalla voi vinkata kylälehden lukijoille mieluisia lukukokemuksia.

 

Asko Sahlberg (s. 1964) on suomalai-
nen kirjailija, joka on asunut Götebor-
gissa Ruotsissa vuodesta 1996. Hän on 
aiemmassa tuotannossaan käsitellyt 
mm. nykyistä kotikaupunkiaan ja siel-
lä asuvia suomalaisia (Göteborg-sarja). 
Sarjan neljäs osa ”Yö nielee päivät” on 
kirjailijan mukaan hänen pääteoksensa. 
”Herodes” (v. 2013) oli Finlandia-ehdok-
kaana.

”Pilatus” (2016) on fiktiivinen tarina 
roomalaisesta Juudean prefektistä. Oi-
keasta Pontius Pilatuksesta on vain muu-
tama maininta historiallisissa kirjoituksis-
sa. Eniten hänestä tiedetään Uuden Tes-
tamentin evankeliumien pohjalta.

Kertomus Pilatuksesta alkaa kuvauk-
sella roomalaisten sotaretkestä Germa-
niaan. Pelastuttuaan pakenemalla Pila-
tus ystävystyy Seianuksen kanssa. Tä-
mä vaikuttaa suuresti Pilatuksen elämän-

kuuLuisan käsienPesijän tarina
vaiheisiin semminkin, kun hän on keisari 
Tiberiuksen lähin työtoveri ja todellinen 
vallankäyttäjä.

Rooman valtakuviot vehkeilyineen 
näyttäytyvät rumina Sahlbergin kirjas-
sa. Pilatus itse pyrkii oikeudenmukai-
suuteen, ja jotkut arvostavat häntä sen 
vuoksi. Myös vaimo, Claudia, ja poika, 
Pilo, ovat poikkeuksellisen epäitsekkäitä 
Rooman eliitin saalistajien joukossa. 

Juudean prefektinä Pilatus joutuu 
kohtaamaan juutalaisten itsepäisyyden 
ja taipumattomuuden. On vaikea pääs-
tä perille heidän tarkoitusperistään. Yli-
pappi Kaifaan kanssa Pilatus keskustelee 
kansaa kiihottavista asioista, ja on mel-
ko paljossa tämän mielipiteiden varassa. 
Jeshuaa koskevassa kysymyksessä Pila-
tus on eri linjoilla kuin Kaifas, mutta fari-
seusten juonien tuloksena hän tulee tuo-
minneeksi saarnaajan kuolemaan.

Jeshua ei muistuta kovin paljon esi-
kuvaansa. Hän naurattaa kuulijoitaan ja 
mm. polvistuu Pilatuksen eteen pyytäen 
tätä tuomitsemaan itsensä kuolemaan.

Kirjan lopulla Pilatus perheineen jou-
tuu pakenemaan Roomasta uuden kei-
sarin tieltä. He muuttavat yhdessä maa-
tilalle, missä elävät tuntemattomina - ja 
aika onnellisina.

Sahlbergiä on verrattu Mika Waltariin. 
Hänellä on kyky luoda paitsi laajoja ajan-
kuvia myös toden tuntuisia henkilöitä, 
joihin hän suhtautuu karhean lempeästi.

Sahlbergin teoksisa luin ensin Pilatus-
ta paljon suppeamman romaanin, ”Höy-
hen”, joka on koskettava tarina kehitys-
vammaisen pojan elämästä. Se oli hyvin 
erilainen lukukokemus, mutta tosi hyvä 
sekin.

Päivi Meriläinen

Olen Anne Puranen, tuki- ja liikuntaelinongelmiin erikoistu-
nut, Järvenpäässä toimiva, mutta Ohkolassa asuva fy-
sioterapeutti.  Päädyimme Raakel Lignelin kanssa yhteiseen 
kirjaprojektiin syksyllä 2016, kun teimme tiiviisti yhteistyötä 
Raakelin kuntoutusprosessissa. Heitin Raxulle puolihuolimat-
tomasti, että tästä tulisi loistava kirja, niin hyödyllinen ja kan-
nustava monelle ihmiselle.  Raxulle ei kannata heitellä jos ei 
ole tosissaan, sillä suunnilleen seuraavana päivänä hän ilmoitti, 
että kirjalle saattaisi olla kustantaja!

Raakelin kuntoutumisessa on mukana ollut myös toinen jär-
venpääläinen fysioterapeutti, Viivi Kettukangas.

Viivin kanssa olemme hyödyntäneet kuntoutuksessa myös 
yhdessä kehittämiämme liikuntakonsepteja, FasciaMethod- ja 
ProMethod-konsepteja. 

FasciaMethod on kehoa huoltavaa liikuntaa myofaskiaa-
lisia jatkumoita hyödyntäen ja ProMethod taas tarjoaa työ-
kaluja mm. kehon liikkuvuuden ja liikehallinnan testaamiseen 
sekä kuntouttavaan lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteluun. Ra-
xun mukana on siis kulkenut aimo annos keskiuusimaalaista 
osaamista sekä paljon sisua ̶ sekä ihan sitä aitoa pe….ttäkin…

Kipua tulee kunnioittaa, mutta sille ei saa antaa liikaa val-
taa ja tilaa elämässä. Miten saada voima, vapaus ja rentous 
liikuntaan, kun keho on kipeä? Miten kannattaa nivelrikkoa, 
olkapääongelmia, niska-hartiavaivoja ja monia muita tuttuja 
ongelmia sairastavan liikkua?

Kirjamme tarjoaa Raxun selviytymistarinan ohella uusinta 
tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmista. Kirja pureutuu tyypillisiin 
kehon virheasentoihin, purkaa vääriä uskomuksia liikkumiseen 
ja kuntoutumiseen liittyen sekä keskittyy terveyden kannal-
ta merkittävimpien lihasten vahvistamiseen ja lihaskireyksien 
poistamiseen.  

kivusta tasaPainoon 

Uunituoretta kirjaa, Raksun mukana kivusta tasapai-
noon,  saa kirjakaupoista, kustantaja Doscendon verk-
kokaupasta ja omistuskirjoituksella Annen yrityksestä 
Fysio Salus Oy:stä Järvenpäästä. Käy hakemassa Ra-
xun jumppaohjelma ilmaiseksi MyFame.fi -palvelusta. 
Ja tervetuloa kuuntelemaan meitä MyFame-hyvinvoin-
titapahtumaan Mäkelänrinteen Uintikeskukseen 24.9.
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2013 ostimme perheeni kanssa vanhan 
kyläkaupan, Väinölän Ohkolan kylästä. 
Väinölän kauppakiinteistö oli ollut vuo-
desta 2001 alkaen avopuolisoni vanhem-
pien kotina ja työpaikkana. Appeni ter-
veyden vuoksi he joutuivat luopumaan 
kiinteistöstä ja siitä seurasi sukupolven 
vaihdos. Olen koko elämäni asunut ker-
rostalossa Vantaalla, näin ollen maalle 
muutto toi paljon uusia asioita opitta-
vaksi, kuten puutarhan ja pihan hoidon, 
sekä korjaustöiden tekemisen kiinteistön 

ohkoLan kyLäkauPan nykytiLa 
Teksti  Mari Mustonen, kuvat Mirja Anttila-Martikainen

sisällä. Pienillä askelilla opettelen hyö-
dyntämään meidän upeaa pihaa, minkä 
Valle ja Tuula Hytti rakensi ja kasvatti. 
Tänä kesänä kokeilin hyötypuutarhaa ja 
laitoin pienellä erällä tulemaan porkka-
naa, perunaa ja retiisiä ja iloksi huoma-
sin, että eihän tämä nyt niin vaikeata ole-
kaan. Meidän pihassa kasvaa myös mus-
taherukoita, punaherukoita ja karviaisia 
joten innostuin hillojen tekemisestä niin, 
että jääkaappiin ei enää mahdu ruoka-
tarvikkeita. 

Väinölä on toiminut kauppapaikkana 
vuodesta 1919 alkaen vuoteen 2000 as-
ti . Siitä saakka kiinteistö on ollut yksi-

Ohkolan diakoniapiirin perinteinen kesäret-
ki suuntautui tänä vuonna Lahteen. Ensim-
mäinen kohde oli Lahden Kaupungintalo, 
jonka Tyrmä-kahvilassa nautimme kahvit, ja 
sen jälkeen tutustuimme Kaupungintaloon, 
jossa opas kertoi mielenkiintoisia asioita 
Lahden Kaupungintalon historiasta.  Sitten 
seurasi kaupunkikierros mainion oppaamme 
johdolla. Kiertoajelun aikana kävimme tu-
tustumassa Ristin kirkkoon. Lahden hyppy-
rimäkien juurella olevassa ravintola Voitossa 
kävimme syömässä maittavan lounaan, jon-
ka jälkeen siirryimme uusittuun Radio- ja tv 
museo Mastolaan. Siellä näimme ja kuulim-
me paljon mielenkiintoisia asioita television 
ja radion  historiasta. Kotimatkalla poikke-
simme vielä Kotipiirin Wintti-kahvilassa juo-
massa hyvät kahvit. Sieltä oli sitten myös 
mahdollisuus ostaa paikallisten käsityöläis-
ten ja tuottajien tuotteita kotiin tuliaisiksi. 

diakoniaPiirin kesäretki Lahteen
Teksti ja kuva Raija Hannula

tyiskäytössä. Pienenä minun haaveeni oli 
olla kauppias, ehkä tämä vielä joku päi-
vä toteutuu. Nyt työskentelen myymälä-
päällikkönä Iittala outlet Järvenpäässä.

Meidän perhe on viihtynyt hyvin Ohko-
lan kylässä, koska täällä on ihanan rau-
hallista ja luonnon läheisyys on vahvasti 
läsnä, mutta tarvittaessa kaikki palvelut 
löytyvät vain 5 km päästä Kellokoskella tai 
10 km päästä Järvenpäästä. Eli täällä on 
kaikki mitä tarvitsemme ja olemme löytä-
neet pysyvän kodin.

Mari Mustonen, mari.mustonen@fis-
kars.com  p. 040 7774913

On ilo työskennellä  skandinaavisen 
muotoilun ja vahvojen brändien kans-
sa kuten Iittalan, Arabian, Fiskarsin ja 
Hackmanin. Olen koko elämäni työs-
kennellyt asiakaspalvelussa ja minus-
ta on tärkeää, että asiakkaille luodaan 
viihtyisä ostoympäristö ja luotettava 
palvelu ja tämä toteutuu Iittala outlet 
Järvenpäässä, sanoo Mari Mustonen
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

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

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

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

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

KULJETUS & MAANRAKENNUS

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

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

• Fysioterapia
• Hieronta
• OMT Fysioterapia
• Teippaus
• LPG

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• hakkuukone
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614
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taustaa
Torvisoittokuntia  on menneinä vuosikymmeninä ollut käytän-
nössä joka kylässä. Torvisoittokunnat ovat vastanneet siihen 
tarpeeseen, että iltamiin ja kyläjuhliin saatiin haitarinsoiton li-
säksi muutakin musiikkia. Torvisoitto oli hyvä musiikin lähde, 
sillä se kuului hyvin ilman äänentoistoa. Rahisevan  gramma-
rin lisäksi ei oikein muita musiikkitallenteita ollut, saati sitten 
välineitä, millä tallenteita soittaa. Vanhempi väki muistaa, että 
esim. Öljymäen kesäteatterissa kuultiin väliajoilla torvisoittoa.

Ohkolassa toimi opettaja Väinö Vainion johdolla torvisoitto-
kunta. Muistan kuulleeni orkesterin nimen olleen Väinämöisen 
Viikate. Väinön poika Antti soitti orkesterissa ja perusti Arolaan 
poikasoittokunnan toimiessaan Arolan koulun opettajana. Aro-
lan soittokunta hiipui 60-luvun puolivälissä Antti Vainion muut-
taessa Seinäjoelle. Soittokunnan nuotistoa ym. jakaantui sekä 
Kellokosken VPK:n soittokunnalle että Mäntsälän kansalaisopis-
ton soittokunnalle. Mäntsälässä soittokunta hiipui ”ukkoutumi-
sen” seurauksena 90-luvun alkupuolella.

keLLokosken soittokunnan historiaa
Kellokosken VPK:n soittokunta on vaikuttanut alueellamme 
vahvasti. Alun perin soittokunta oli KT VPK:n soittokunta eli 
Kellokosken Tehtaan VPK:n soittokunta. Tehtaanjohtaja Car-
lander oli musiikkimiehiä ja hän hankki tuolloin nuotteja ja 
soittimia. Tehtaan palokunnan muuttuessa Kellokosken VPK:si 
myös soittokunnasta jäi ensimmäiset kirjaimet pois. Toiminta 
oli välillä pysähdyksissä mutta kellokoskelainen soittaja Martti 
Ronimus herätti soittokunnan henkiin 70-luvun alussa. Tästä 
asti soittokunta toimikin vireästi ja 2004 Itämerikeskuksessa 
vietetyissä soittokunnan 100-vuotisjuhlissa oli komeat soitta-
jarivit. Vuonna 2010 palokunnan ja soittokunnan välillä ei ol-
lut enää juurikaan yhteistyötä, joten Kellokosken VPK:n soit-
tokunta lakkautettiin ja perustettiin uusi yhdistys Kellokosken 
Soittokunta ry ja tämä yhdistys keskittyy nyt vain soittamiseen.

keLLokosken soittokunta
Kellokosken soittokunnassa on parikymmentä soittajaa ja pal-
jon eri puhaltimia. Puupuhaltimista mukana ovat klarinetit, hui-
lut, oboe ja saksofonit ( sopraano, altto, tenori ja baritoni). 
Vaskisoittimista orkesterissa on trumpetit, alttotorvet, tenori-
torvi, baritonitorvi, pasuuna ja tuubat. Soitettava musiikki on 
laidasta laitaan: Klassisesta hevimusiikkiin, tilanteesta ja tar-
peesta riippuen.

harrastuksena PuhaLLinmusiikki

Ohkolasta soittokunnassa on mukana Tuija Schmid (huilu), 
Timo Salminen, (klarinetti) ja Jussi Salminen (trumpetti). Aro-
lan poikasoittokuntalaisista mukana on vielä Veikko Koljonen, 
Yrjö Lindberg, Reino Meronen ja Raimo Virtanen. Muutoin soit-
tajat tulevat lähikunnista, osa Helsingistä saakka.

uusia soittajia otetaan iLoLLa mukaan
Uudet soittajat ovat tervetulleita. Soittamisen perustaidot pitää 
kuitenkin olla eli pitää tuntea nuotit ja hallita oma soitin, niin että 
yhteissoitto on mahdollista. Jos olet hankkinut esim. musiikki-
opistossa puhallinsoittimen perustaidot ja elämän ruuhkavuosi-
en aikaan on soittaminen jäänyt vähille, niin tämä soittokunta 
on oiva paikka harrastuksen aloittamiselle uudelleen. Erityises-
ti isojen vaskisoittimien soittajista on aina pulaa. Soittokunnal-
la on myös muutamia soittimia jos omaa soitinta ei halua heti 
hankkia. Mikäli kiinnostus heräsi asiaan, ota yhteyttä allekirjoit-
taneeseen 

Nyt ihan uutena asiana soittokunta aloitti yhteistyön Keski-
Uudenmaan musiikkiopiston kanssa. Opiston lapset ja nuoret 
saavat yhteissoittokokemusta ja soittokunta nuoria uusia soitta-
jia. Nuorimmat soittajat ovat 10-vuotiaita. Puhallinorkesteri har-
joittelee kerran viikossa tiistaisin Tuusulan kirkonkylän koululla 
klo 18-19.30. Uutena kapellimestarina toimii Riku Petteri Aalto-
nen. Hän on Keski-Uudenmaan musiikkiopiston trumpetinsoiton 
opettaja. Keikkoja soittokunnalla on n. 10 vuosittain. Kellokos-
ken Kesäsoitto pik-nik-konsertti Prinsessapuistossa on jo perin-
ne. Seuraava esiintyminen on 24.9 Kirvun pitäjän juhlassa Mänt-
sälässä. Seuraava kaikille avoin mahdollisuus kuulla soittokuntaa 
on 2.12 klo 18 Kellokoskella Kynttilät syttyy - tapahtumassa.

Timo Salminen,  puh. 040 5155959

Es-kornetti KTVPK.n ajoilta. 

Kellokosken kesäsoitto Prinsessapuistossa
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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 

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

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

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

Mahtava lounaspaikka, pitopalvelua ja tilausleivonnaisia
yli 30 vuoden kokemuksella!

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

050-343 4341• asiakaspalvelu@catyas.fi • www.catyas.fi
Sinun juhlasi on minun juhlani!

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys
- Puiden kaato, puiden/risujen ajo
- Polttopuiden teko paikan päällä

Sällintie 1A 04500 Kellokoski 
p. 045 869 3343 • www.parturikampaamovalo.fi

20 v
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

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

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

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

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

Kauneushoitola Keto-Orvokki

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
        Sari Rönnberg
       

     040-8385970
kauneushoitola@keto-orvokki.fi

www.keto-orvokki.fi

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
Sari Husa 040-8385970

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

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

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

VUOKRATTAVANA  
6 hengen  paljukärry 

-B-kortti riittää kuljettamiseen. 
Myös kuljetuspalvelu!

Varaukset Aki Allonen, Ohkola
040-7194995 | aki.allonen@gmail.com

Vuorattavana myös iso kuomullinen peräkärry!



Jokelanseudulla Riikka ja Mika Pelto-
lan tilalla on Etelä-Mäntsälän ainoa 
lypsykarja. Tilalle on juuri hankittu 
lypsyrobotti. Tilalla järjestettiin elo-
kuun alussa ”Päivä maalla”-tapahtu-
ma, jossa esiteltiin karjatilaa ja sen 
koneita ja elämää. Sunnuntainen ilta-
päivä oli suunnattu lähinnä lapsiper-
heille, ja väkeä olikin paljon liikkeellä. 
Mielenkiintoista oli nähdä robotti lyp-
sämässä. Lapsille oli järjestetty pal-
jon tekemistä ja nähtävää. Eläimiä oli 
monenlaisia, oli tietysti lehmiä ja va-
sikoita, oli poneja, joita sai harjata, oli 
hevonen, kaneja, minipossuja ja ka-
noja sekä vielä erilaisia vesiötököitä-
kin. Monenlaista muutakin toimintaa 
oli järjestetty, oli mahdollisuus keksiä 
vasikoille nimiä, kokeilla tarkkuusheit-
toa lypsykoneen kumeilla, piirtää tai-
deteos sementtilattialle tai rehupaalin 
kylkeen, kulkea rehupaaleista raken-
netun sokkelon läpi ja leikkiä siellä 
piilosta. Myös maatilan koneisiin voi 
tutustua, ja kaiken kruunasi hyvät 
kahvit Arolan koulun vanhempainyh-
distyksen kahviossa.

Päivä maaLLa
Teksti ja kuva Raija Hannula

Kuluneena kesänä, pitkän tauon jälkeen 
Öljymäellä pääroolit miehitettiin taas lap-
silla. Uusi teatterisukupolvi tekikin jykevää 
jälkeä kolean koulutauon aikana. Pihla, Fe-
lix, Antti ja Ada jatkoivat kutkuttavilla roo-
lisuorituksilla yli satavuotiaiden hahmojen 
taivalta suomalaisessa kulttuurikentässä. 
Tänä vuonna myös ”näkymättömissä roo-

kiLjuset kumarsivat viimeisen kerran
Teksti Aatu Johansson

Kuvassa koko jengi vasemmalta lukien Esa Paukku, Anna Tapper, Antti Johans-
son, Felix Tapper, Eelis Gorski (äänet), Pihla Rantanen, Tanja Huuskonen (käsi-
kirjoitus), Antti Wuokko (ohjaus), Suvi-Tuuli Ihatsu, Aatu Johansson, Emma Leh-
to, Ada Räsänen, Sara Vainikka ja Ari Lehto.

leissa” hääri paljon Ohkolan tulevaisuuden 
luojia. Äänitekniikan ajosta vastasi lukiolai-
nen Eelis ja liikenteenohjauksessa nuorim-
mat opastajat olivat juuri ylittäneet metrin 
rajapyykin pituuskasvun saralla. Voidaan 
siis hyvillä mielin todeta, että teatterihar-
rastuksella on Ohkolassa vahvojen juurten 
lisäksi myös muheva kasvualusta.

Näyttämöllä vieraita nähtiin Espoosta 
ja Helsingistä asti, kun Esa ja Sara ottivat 
osaa näyttelijärosteriin.  

Katsojia Kuuluisa Kiljusen herrasväki 
keräsi 1000 henkeä. Kun valitettavan sai-
rastapauksen vuoksi yksi näytös jouduttiin 
perumaan, saadaan yhdentoista näytök-
sen keskikatsojaluvuksi noin 90 henkeä. 
Luku tuntuu pieneltä, mutta annettujen 
säiden varjossa sitä on pidettävä vähin-
tään hyvänä saavutuksena. Näytöskausi 
pidettiin myös tiiviinä, kesäkuun puolella 
nähtiin vain ensi- ilta ja elokuun alussakin 
kongi kumahti vain kahdesti. Tämä mah-
dollisti myös vapaan kesälaitumilla kirmai-
lemisen koulusta lomaileville lapsitähdille. 

Ohkolan nuorisoseuran teatteritiimi 
kiittää taas koko talkooketjua. Tämän ko-
koluokan tapahtumat ovat valtavan va-
paaehtoistyön takana. Kaikkiaan näytel-
män tekoon harrastuksena osallistui vii-
tisenkymmentä henkeä. Jokaisessa näy-
töksessä oli aidon, vilpittömän kyläjuhlan 
tuntua pikkulasten kirmailusta näyttämöl-
lä kesken näytöksen, surkuhupaisiin seli-
tyksiin myöhästyneen näyttelijän äänet-
tömästä puhelimesta. Väliaikojen makka-
ran, kahvin ja munkin tuoksuista puhu-
mattakaan.


