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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.

Liikunta auttaa 
oPPimisessa 
-Ilolla on otettu vastaan  Ohkolan koulun jääkiekkokaukalon pohjaan kesän aikana asennettu hiekkate-
konurmikenttä. Uuden pohjan myötä kaukalo on myös kesäaikaan käytössä ja saa aikaan monta hyppyä, 
potkua ja juoksuaskelta. Se on Mäntsälän kunnan kustantama ja OKAn talkoilla avittama. Kentällä voi 
pelata sekä tennistä että jalkapalloa. Kentälle tulee väliverkko, jolloin tenniksen peluun ohella voi pelata 
päädyssä muitakin pelejä. Kun tennistä ei pelata, niin voi pelata koko kentän mitalla muutakin vetämällä 
väliverkko sivuun. Tenniskentän vuoroista on varauskalenteri OKAn nettisivuilla samoin kuin kentän hoito-
ohjeet, kertoo urheiluseuran puheenjohtaja Pekka Peltoranta.

Aasinsilta lähiliikuntapaikan merkityksestä oppimiseen.

Säännöllisen liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat. Usein unohdetaan, että liikunta ja fyysinen aktii-
visuus on hyväksi myös oppimiselle ja muutenkin aivoille. ”Liikkuva keho, tehokkaat aivot – liikkumisen 
merkityksestä oppimiselle” on Heidi Syvänojan (LitM, FT) tohtoriväitöksen aihepiiri Jyväskylän yliopistosta. 
Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa lihastohtori.wordpress.com.

Tässä pääpointteja artikkelista. Liikkumisen on huomattu vaikuttavan samalla tavalla aivojen terveyteen 
ja toimintakykyyn kuin koko muun kropan terveyteen ja toimintakykyyn. Liikunta lisää aivojen verenkier-
toa, parantaa hapensaantia sekä lisää välittäjäaineiden tasoa. Säännöllisen liikunnan on todettu lisäävän 
aivoissa olevien hiussuonten määrää sekä aivoperäisen hermokasvutekijän määrää, joka tukee hermosolu-
jen toimintaa. Osa liikunnan ja kognitiivisen toiminnan yhteyksistä perustuu aivojen rakenteiden kehitty-
miseen. Tutkimuksessa on todettu hyväkuntoisten henkilön hippokampuksen tilavuuden olevan suurempi 
heikkokuntoisiin verrattuna. Tämä on merkityksellistä, sillä hippokampus on muistin ja oppimisen keskus.  
Lisäksi hyväkuntoisten lasten tyvitumakkeiden etuosien tilavuuden on osoitettu olevan suurempi heikko-
kuntoisiin lapsiin verrattuna. Tyvitumakkeiden etuosa on tärkeä aivoalue toiminnanohjauksen kannalta. 
Nämä havainnot viittaisivat siihen, että säännöllinen liikunta on lisännyt muistiin ja toiminnanohjaukseen 
liittyvien aivoalueiden tilavuutta. Tämä selittyy sillä, että liikunta lisää uusien aivosolujen muodostumista. 
Lisäksi liikunnan on havaittu lisäävän aivosolujen ja rakenteiden välisiä yhteyk-
siä, tihentävän olemassa olevia hermoverkkoja ja lisäävän aivojen sähköistä aktiivisuutta. 
Artikkelissa keskitytään lasten liikunnan merkitykseen, mutta samat periaatteet pätevät myös aikuisilla.

Terävöitä ajatustasi liikunnalla!

Eija Hynninen
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Etelä-Mäntsälän alueella tarjotaan kun-
nallista varhaiskasvatusta kaudella 2016-
2017 Hyökännummen ja Saviahon päi-
väkodeissa. Lisäksi alueella toimii kaksi-
kolme kunnallista perhepäivähoitajaa. 
Perhepäivähoidon varahoito on Saviahon 
päiväkodissa. Hyökännummen päiväko-
tiin on keskitetty alueen varhaiskasva-
tuksen esiopetus. Lisäksi Hyökännum-
men päiväkodissa on tarjolla kerhotoi-
mintaa 2-5-vuotiaille lapsille.

Keskitämme varhaiskasvatuspalvelu-
jamme Etelä-Mäntsälän alueella kau-
della 2016 - 2017 toiminnallisista ja 
taloudellisista syistä pienentyneestä 
asiakasmäärästä johtuen. Ohkolan ryh-
mis on lakkautettu ja tilat sanottu irti 
30.6.2016.

Päiväkoti Pikku-Hukan ryhmä (kas-
vattajat ja lapset) siirtyi 1.8.2016 alka-

varhaiskasvatus  
ohkoLa-hyökännummeLLa

en kaudelle 8/2016-7/2017 päiväkoti 
Saviahon Pikkutalossa vapautuneeseen 
Repolaisten ryhmätiloihin. Lapsiryhmän 
koko ja rakenne sisarusryhmänä pysyy 
ennallaan. Alueen perhepäivähoidon va-
rahoito toteutetaan päiväkoti Saviahon 
Pikkutalossa Huilujen ryhmässä.

Kerhotoiminnassa lapset ovat koulu-
tetun henkilökunnan kanssa. Kerhotoi-
minnan  hakulomakkeet löytyvät kunnan 
internetsivuilta. Perhe hakee kuten mui-
hinkin varhaiskasvatuksen  paikkoihin 
hakulomakkeella ja varhaiskasvatuksen 
paikkatyöryhmä käsittelee hakemuksen. 
Tällä hetkellä Nalle-kerhossa(3-5-vuoti-
aille) ja Pupu-kerhossa(2-3-vuotiaille) 
on muutama vapaa paikka.

Kerhotoiminta on osa kunnassa jär-
jestettävää avointa varhaiskasvatuspal-
velua. Toiminta on tarkoitettu pääasias-
sa kotona olevien vanhempien 2-5 -vuo-

Maarit Mäkinen ja Outi Pellinen

tiaille lapsille koko- ja osapäivähoidon 
vaihtoehdoksi. Toiminta noudattaa var-
haiskasvatuksen valtakunnallisia linja-
uksia ja sillä pyritään tukemaan lapsen 
ja koko perheen hyvinvointia. Lapset 
osallistuvat kerhoihin ilman vanhempia. 
Perhe voi saada samaan aikaan lasten 
kotihoidon tukea sekä kerhopaikan. Ker-
hotoimintaan osallistuva lapsi ei saa olla 
kunnallisessa eikä yksityisen hoidon tu-
ella tuetussa päivähoidossa.

Kerhon toimintakausi alkaa 1.9. ja 
noudattaa Mustijoen perusturvan alu-
eella (Mäntsälä ja Pornainen) päivä-
hoidon esiopetuksen työaikoja. Kerhot 
ovat suljettuja  koulujen loma-aikoina. 
Kerhotoimintaa järjestetään 2 - 3 tun-
tia kerrallaan kaksi kertaa viikossa. Ker-
hojen toimintapäivät ja - ajat löytyvät 
voimassa olevasta kerhotoiminnan esit-
teestä, www.mantsala.fi

Kouluvuosi on startannut hienosti käyn-
tiin niin Ohkolan kuin Hyökännummenkin 
kouluissa.

Hyökännummen koulussa opiskelee 
kuluvana lukuvuonna 208 oppilasta ja 
Ohkolan koulussa 105 oppilasta. Ohkolan 
koululla henkilökuntaan kuuluu 5 vaki-
tuista opettajaa, Pia Ström, Sirpa Matero, 
Anna-Maija Kajander, Jari Kulju sekä Sari 
Auramo. Heidän lisäkseen syyslukukau-
den ajan Ohkolassa työskentelee saman-
aikaisopettaja Tuija Nordstöm. Laaja-alai-
sena erityisopettajana toimii Ohkolan ja 
Arolan kouluissa Sari Saarelainen. Kou-
lunkäynninohjaajan tehtävässä jatkaa 
Taija Eerola. Ruoanvalmistuksesta vastaa 
jatkossakin Kirsi Nyrhinen. Oppilasruokai-
lun lisäksi koululla jatkuu myös ylijäämä-
ruokailu päivittäin klo 11.30-12.00.

Ohkolan koululla on kesän aikana ol-
lut paljon liikettä ja vipinää peruskorja-
uksen parissa. Ylätalossa on työskennel-
lyt parhaimmillaan yli kymmenen miestä. 
Ylätalon peruskorjaus ei kuitenkaan ihan 
ehtinyt valmistua koulutyön alkuun. Op-
pilaat siirtyivät uusittuihin ylätalon luok-
katiloihin kuitenkin ensimmäisen koulu-
viikon lopussa, vaikkakin pieniä korjaus-

kouLut aLkoivat ohkoLassa  
ja hyökännummeLLa

toimia on vielä kesken, ne valmistunevat 
elokuun loppuun mennessä. Tavaroiden 
paikalleen asettelua jatkuu kuitenkin vie-
lä useamman viikon ajan. Tämän hetken 
suunnitelman mukaan pieniä loppukorja-
uksia jatketaan vielä syysloman aikana.

Jo tällä hetkellä ylätalo vaikuttaa oi-
kein hyvältä. Lattiarakenteet ja lattia 
on uusittu kokonaisuudessaan, pintoja 
on maalattu ja uusia kiintokalusteita on 
asetettu paikoilleen. Yleisilme on valoisa 
ja raikas, joskin uudet ilmanvaihtokoneet 
ovat hyvin massiivisia ja vievät tilaa, mut-
ta laitteet varmistavat kuitenkin riittävän 
ilmanvaihdon, joka tukee oppilaiden ja 
henkilökunnan jaksamista ja työskente-
lyä. Peruskorjauksen myötä ylätalon tiloja 
on saatu selkeämmiksi ja säilytysratkai-
suihin on tullut parannuksia. Toivotam-
me kaikki huoltajat tervetulleiksi tutustu-
maan uusittuihin tiloihin, kunhan kaikki 
tavarat on saatu paikoilleen ja varastoin-
tikontit tyhjiksi. 

Hyökännummen koululla puolestaan 
on tapahtunut pieniä muutoksia opetta-
jakunnassa. Lukuvuonna 2016-17 Hyö-
kännummen koulussa työskentelevät 
opettajat Leena Mesilaakso (esiluokka), 

Hanna Kortelainen (1H luokka), Mari Koi-
vukangas (1M luokka), Jasmina Vilen 
(2.luokka), Anu Leppävuori (2.-3.luok-
ka), Heli Kamila (3.luokka), Sari Sillan-
mäki-Kuokkanen (1.-3. luokka), Hanna 
Kuosa (4.luokka), Rita Samela (5.luok-
ka), Marja Isomäki (5.-6.luokka), Heikki 
Paavola (6.luokka) ja Jouko Ylönen (4.-
6.luokka). Laaja-alaisena erityisopettaja-
na työskentelee Päivi Virolainen. Koulun-
käynninohjaajina toimivat Virpi Vuorinen, 
Riitta Vanha-Perttula, Merita Lempinen, 
Markus Koski sekä Mari Hyväoja.

Hyökännummen koulun laajennuksen 
suunnittelu etenee aikataulun mukaises-
ti. Pohjatyöt uuden alakoulun laajennuk-
selle on tämän hetken tiedon mukaan 
alkamassa vuoden vaihteessa, mahdolli-
sesti jo joulukuun aikana.

Kaikkien Mäntsälän koulujen aloitus-
ta leimaa tänä syksynä vahvasti uuden 
OPS:n eli opetussuunnitelman muutok-
set.  Koulut ovat ottaneet innokkaas-
ti vastaan uuden opetussuunnitelman 
uudet tuulet ja niitä toteutetaan tästä 
eteenpäin. 

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille 
oppilaille ja huoltajille!

Hanna Oresmaa, Hyökännummen ja Ohkolan koulun rehtori



4

Lajeina 3, 5 ja 7 -vuotiaiden sarjassa 60 (40) m, 
pituus, pallonheitto, vauhditon tasajalkakolmiloikka
ja 200 metrin juoksu. 
Yhteispisteet ratkaisivat sijoitukset, voittajalle 10, toiselle 8, 
kolmannelle 7 jne. Tuloksissa näkyvissä yhteispisteet.
P3: 1. Luukas Kamila  50
T3: 1. Emma Allonen 50 2. Minea Rönkkö  39 3. Peppi Allonen 38
P5: 1. Akseli Allonen 45 2. Sami Balasubramanian 44 
3. Matias Rönkkö 36
T7: 1. Mia Touru 50
P7: 1. Mico Rönkkö 50 2. Oskari Touru 35 3. Timi Lindqvist 34  
4. Joonas Kamila 32  5. Raimo Perttilä 25 6. Lenni Ruotsalainen

okan yLeisurheiLun mestaruuskisat 
21.8.2016 ohkoLan kouLuLLa

sirkukseen 
iLmoittautuminen 
oLi 19.8.2016. 
Sirkusryhmissä on muutamia 
hajapaikkoja vielä jäljellä. 

Niitä voi kysellä sähköpostilla 
sirius@sirkussirius.fi. 

Lisätietoa sirkusryhmistä 
www.sirkussirius.fi/ryhmät

Lajeina 9, 11 ja 13+ -vuotiaiden sarjassa 60 m, 
pituus, keihäs, kuula ja 60 metrin aidat.
T9: 1. Henna Pahkamäki 50 2. Anna Tiensuu 40
P9: 1. Max Mäenpää 48 2. Juho Perttilä 40
3. Aatu Savela 34 4. Vili Lindqvist 32  
5. Venni Sitolahti 28 6. Ville Hietanen 21. 
7. Dani Ruotsalainen 
P11: 1. Vili Pahkamäki 46 2. Veikka Tiensuu 42
P13+: 1. Tommi Mäenpää 50 2. Eetu Savela 40

Kisojen palkinnot on juuri jaettu
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harrasta kotikyLäLLä

Kiinnostaako sinua lehtityö? Ohkolan kyläsanomat ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lähteä tekee ahkera vapaaehtoisjoukko. 
Ryhmässä ei hetkeen ole ollut Hyökännummen edustajaa. Lähde mukaan. Tutustut lähemmin asuinympäristöömme ja sen 
ihmisiin. Seuraava lehti tehdään marraskuussa. Ota yhteyttä ohkolansanomat@gmail.com

ohkoLan nuorisoseura
Nuorisoseuran syyskokous  24.11 seura-
talolla.  

Helmeilykerho Ohkolan Nuorisoseu-
rantalolla to 1.9, to 6.10, to 10.11 ja to 
1.12 klo 18-21

Syys- ja lokakuussa teemme lasihim-
meleitä. Tarkemman kerhoinfon voi tarkis-
taa HelmiDelin Facebook sivuilta lähem-
pänä kerhoiltaa. Ilmoittautumiset marja.
allanmaa@helmideli.fi.  Tervetuloa uudet 
ja vanhat kerholaiset!

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

Sählyt:  Ohkolan koululla
Alle eskarilaisten sähly on ti klo 17.00-

18.00.Eskarilaisten ja 1. luokkalaisten 
sähly on ke  klo 17.00-18.00. 2-3. lk säh-
ly on ke klo 18.00-19.00. 4-6. lk sähly on 
ti klo 18.00-19.15 ja 7-9. lk sähly on ke 
klo 19.00-20.00.

Ala-aste ikäisten tyttöjen sähly on 
ti 19.15-20.15. Tytöt voivat toki pelata 
myös oman ikäisten sekavuoroilla. Lisä-
tietoja: Miro Ruotsalainen p.040-8486803

Naisten sähly on ma 20.30-21.30. Lisä-
tietoja: Anna Hämäläinen p. 040-5389508

Hyökännummen koululla
Miesten sähly on ti klo 20-21. Lisätieto-

ja: Miro Ruotsalainen p.040-8486803

ohkoLan diakonia- 
ja Lähetystoimikunta

Eläkeläisten Virkistyspäivät Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla ke 21.9, 19.10 ja 
16.11 klo 12 – 15.

hyökännummen 
asukasyhdistys

Nuorten illat alkavat Hyökännummen 
kerhotalolla 9.9 klo 18.00 - 20.30.

Illat on tarkoitettu 4-6 luokan oppilaille.

kansaLaisoPiston kursseja
Hyökännummen koululla
Aerobic  ma: 19.00-20.00, 
Keskivartalotreeni ma: 20.00-21.00  
Ohkolan koululla
Seniorijumppa to: 15.15-16.00
Yin&Yang-Jooga to: 20.00-21.00  
Pilates to: 19.00-20.00. Kurssi on täynnä, 
voit ilmoittautua varalle.

Lisätietoja kansalaisopiston kursseis-
ta www.mantsalanopisto.fi tai Mäntsälän 
Uutisten välissä 7.8 jaetusta opinto-ohjel-
masta.   

Uudenmaan yksi menestyneimpiä met-
sästysseuroja on Ohkolan metsästysseu-
ra. Ainakin jos asiaa tarkastellaan met-
sästyskoirien koemenestyksen ja -lajikir-
jon näkökulmasta. Valtakunnallisestikin 
seuran aktiivisuus em. huomioiden on 
seuran kokoon suhteutettuna merkittä-
vän korkea. 

Metsästysseura on luovuttanut 
koemaaston käytettäväksi Uudenmaan 
mestaruuskokeisiin KAER-peltokokeessa 
(Kanakoirien Erikoiskoe). 

kanakoirien -uudenmaan mestaruuskokeet

Erityisliikunnanohjaajan hanke käynnis-
tyi 1.5.2016 Mäntsälässä. Syksyllä 2016 
alkaa ohjatut erityisliikunnanryhmät. Eri-
tyisliikunta on terveyttä ja toimintakykyä 
edistävää liikuntaa, joka on suunnattu 
mm. tuki- ja liikuntaelinsairaille, kehitys-
vammaisille, pitkäaikaissairaille ja henki-
löille, joiden on toimintakyvyn heikenty-
misen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaa. 

Tarjolla olevia ryhmiä on mm. vesivoi-
mistelun alkeet Pukkilassa (ryhmään on 
järjestetty yhteiskuljetus Mäntsälän linja-
auto asemalta), tasapainoa- ja lihaskun-
toa Kotokartanon tiloissa sekä vesivoi-
mistelua Kärkölässä.

Koe järjestetään 19-20.11 ja sen kes-
kuspaikkana on Mäntsälän Ampumaur-
heilukeskuksen paviljonki.

Lisäksi on kokeeseen luovutettu 
maastot Myrskylästä, Kaarenkylästä ja 
Pornaisten Halkiasta.  

Koetta varten maastoon tuodaan fa-
saaneja, koska alueen villikanta on ajan-
kohdasta johtuen siirtynyt jo pois pelloilta. 

Koeryhmään kuuluu 5-6 koirakkoa/ 
päivä ja ne kilpailevat nuorten-, avoi-
messa- ja voittajaluokassa. 

Oman kylän koiria osallistuu ainakin 
AVO ja VOI-luokkiin. 

Järjestäjä pyytää kyläläisiä ystävälli-
sesti huomioimaan tapahtuman. Tällöin 
näkyy peltojen reunamilla vuoroaan odot-
tavia koirakkoja autoineen. 

Ohkolan maastossa toimii oppaana ja 
ampujana Jouni Allonen. Koetoimitsijoina 
Tapio Rantanen (la) ja Juha Poutanen (su).

Lisätietoja: Tapio Rantanen (040-
7672942) ja Mikko Härkönen (040-
7411746)

erityisryhmien Liikuntaa
Ryhmistä saa lisätietoa ja niihin voi 

ilmoittautua netin kautta osoittees-
ta: https://www.kuntapalvelut.fi/
mantsala/ tai soittamalla 040-314 
6723/ Satu Karjalainen

-  22.9.2016 Kunnan liikuntapalvelut 
järjestetään yhdessä eri yhdistysten ja 
yritysten kanssa kaikille avoimen ikäih-
misten liikunta- ja hyvinvointipäivä 
Mäntsälän urheilukentällä (Urheilutie 4) 
klo 10.00–13.30! Luvassa on paljon mu-
kavaa ja mukaansa tempaavaa ohjelmaa! 

- Liikuntaneuvontaa annetaan Mo-
nitoimitalon kuntosalilla. Liikuntaneu-
vonta on suunnattu erityisesti vähän 
liikkuville lapsille, nuorille, opiskelijoille, 

työikäisille ja ikääntyneille. Liikuntaneu-
vontaan voi varata henkilökohtaisen ajan 
tai hyödyntää kuntosalipäivystysaikoja. 

- Liikunnanohjaaja antamas-
sa vinkkejä kuntosaliharjoitteluun 
maanantaisin klo 14.30–16/ Satu Karja-
lainen ja keskiviikkoisin klo 8.30–10.00/
Kaisa Kähärä

- Kaikille avoimet ovet monitoimi-
talon kuntosalilla 

ma 19.9 klo 14.30–16.00 ja ke 21.9 
klo 8.30–10.00

Erityisliikunnanohjaaja Satu Karjalai-
nen ottaa mielellään vastaan ideoita ja 
toiveita koskien erityisryhmien liikuntaa/ 
satu.karjalainen@mantsala.fi  

hyökännummeLta edustaja kyLäLehden tekoon
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Ohkolan Kyläyhdistys ry:n ensimmäi-
nen vuosikokous pidettiin seuratalol-
la 16.8.2016. Kokouksessa hyväksyttiin 
yhdistyksen säännöt ja valittiin kylätoi-
mikunta. Siihen kuuluvat Eija Hynninen 
pj, Ilkka Allonen varapj, Elina Vuori sih-
teeri, Raija Hannula rahastonhoitaja. 
Muut jäsenet Hannu Roos, Anna-Maija 
Kajander, Taija Henriina (Hennu) Ranta-
nen, Pialiisa Toropainen, Juha Halme ja 
Kari Pohjonen. Varajäseniksi valittiin Eira 
Andersson, Arttu Kamila ja Asko Alanko.

    Toiminnan- ja tilintarkastajiksi va-
littiin Sari Tapper ja Jaana Kettunen se-
kä varalle Mia Nordlund ja Harri Kenttä.

Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunni-
telma ja talousarvio.

toimintasuunniteLman 
tärkeimmät kohdat

-Julkaistaan kylälehti neljä kertaa vuo-
dessa, joka jaetaan joka kotiin Ohkola–
Hyökännummi-alueella (painosmäärä  
1 400 kpl).

Kylälehtitoimikunta muodostuu kylän 
yhdistysten yhteyshenkilöistä. Kylälehti-
toimikunta toimittaa kokouksistaan pöy-
täkirjan kyläyhdistykselle.

-Julkaistaan seinäkalenteri Suomi 100 
juhlavuodelle (2017) yhdessä Arola-Jo-
kenlanseudun kyläyhdistyksen ja Hyö-
kännummen asukasyhdistyksen kanssa 
sekä julkaistaan korttisarja. Toimikunta 

ohkoLan kyLäyhdistys ry järjestäytyi

- Eija Hynninen, Elina Vuori, Tero Ran-
tanen, Tatu Kuivalahti ja Eija Liljavirta - 
hoitaa asiaa.

- Annetaan mahdollisuus elävän ad-
venttikalenterin toteutumiselle.

- Pidetään yllä yhdessä Hyökännum-
men asukasyhdistyksen kanssa kotisivu-
ja www.ohkola.fi sekä päivitetään ajan-
kohtaisia asioita Ohkolan Facebook-si-
vuille.

- Jokiprojektin eteenpäin vieminen 
Silmu ry:n kanssa.

Viimevuoden innoittamana on aika 
jälleen suunnitella Elävän adventti-
kalenterin tapahtumat. Luukkujen to-
teuttajina toimivat alueen asukkaat, 
yrittäjät, yhdistykset, koulut, seura-
kunta, päivähoito - kaikki yhdessä. 
Luukuista aukeavat tapahtumat ovat 
kaikille avoimia. Joulukalenterin luu-
kut julkaistaan kylälehdessä marras-
kuun lopulla.

Ilmoittaudu mukaan 
ohkolansanomat@gmail.com tai 
Eija Hynninen 050-5939683

Teitte juhlastani  ikimuistoisen eLävä 
adventti-
kaLenteri 

2016 

Kyläkanttori Tapani kiittää lämpimästi kaikkia  
85 v päiväänsä muistaneita

- Seurataan ajankohtaisia asioita. 
Tehdään yhteistyötä kyläseurojen ja 
kunnan hallintokuntien kanssa. Kylätoi-
mikunta päättää mahdollisista kannan-
otoista ja muusta toiminnasta.

-Ohkolan Kyläyhdistys ry kerää va-
paaehtoista jäsen/kannatusmaksua, 
jonka voi halutessaan tallettaa Mäntsä-
län Osuuspankin tilille FI68 5282 2940 
0024 17
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Ensimmäinen kirja Mma (Precious) Ra-
motswen etsivätoimistosta ilmestyi 
2000-luvun alussa. Käsillä olevassa, 15. 
osassa, Naisten etsivätoimisto n:o 1 saa 
tehtäväkseen muistinsa menettäneen 
naisen henkilöllisyyden selvittämisen.

Sarjan kirjoissa Botswanan pääkau-
pungin, Gaboronen, arkista elämänme-
noa maalataan suurella siveltimellä ja 
monin värein. Precious Ramotswe miettii 
saamiaan tehtäviä sydämellään ja oman 
oikeustajunsa kautta. Hän pyrkii ymmär-
tämään kaikkia osapuolia ja hahmotta-
maan asioita sidoksissa olosuhteisiin.

Toimistolla usein nautittu Rooibos-tee 
sihteerin – tai ylennyksen saaneena liike-
kumppanin – Mma Makutsin kanssa on 
välttämätön työpäivän osa. Tee auttaa 
keskittymään, ja vie ratkaisua eteenpäin. 
Mma Makutsi on luonteeltaan kipakka ja 

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

 

kahvia komeiLLe miehiLLe 
helposti loukkaantuva. Vaikka Mma Ra-
motswe on lempeä ja viisas nainen, ei 
hänen diplomatiansa aina riitä estämään 
Mma Makutsin huonojen puolien esiin 
nousemista. Sydämessään Mma Makutsi 
kuitenkin arvostaa suuresti johtajarou-
vaa, ja on hänelle lojaali.

Kahvila DeLuxe – kahvia komeille mie-
hille, on Mma Makutsin yksityisyritys. 
Aviomies ihmettelee tuota nimeä – eikö 
pelkkä Kahvila DeLuxe riittäisi. Mma Ma-
kutsi kuitenkin arvelee nimen loppuosan 
nostavan asiakaskunnan tasoa. Ainakin se 
näyttää karsivan joitakin. Autokorjaamon 
apupoika, Fanwell, nimittäin epäröi, voiko 
mennä kahvilaan, vaikkei olekaan komea.

Kirjan henkilöt tulevat läheisiksi ja 
ovat vahvuuksineen ja heikkouksineen 
hyvin aitoja. Tapahtumat ovat usein pie-
niä, mutta eivät merkityksettömiä. Etsivi-

en elämä on mallillaan, ja he suhtautuvat 
optimistisesti ympäristöönsä. Kuitenkin 
Mma Ramotswe on joskus surumielinen: 
”Yksi ihminen ei mahtanut kovin paljon, 
yhden naisen oli mahdotonta taistella 
ahneutta ja itsekkyyttä vastaan, kun ne 
tuntuivat hyökyvän yli koko maapallon, 
mutta hän tekisi ehdottomasti kaiken 
minkä pystyi. Ja Mma Makutsi tunsi sa-
moin ja tekisi myös kaikkensa.”

Tuottelias kirjailija, Alexander McCall 
Smith on syntynyt Rhodesiassa v. 1948 
ja asuu nykyisin Skotlannissa.  Hän on 
kirjoittanut Mma Ramotswe tutkii -sarjan 
lisäksi monia muitakin (suomentamatto-
mia) kirjasarjoja. Wikipediassa mainitaan 
hänen olevan myös Edinburghin yliopis-
ton oikeustieteen professori.

Päivi Meriläinen

Perheessämme on harrastettu moottori-
pyöräilyä jo kolmannessa polvessa. Ap-
piukkoni ajoi aikoinaan jäärataa 50-luvul-
la Tuusulanjärven jäällä. Reino-isä aloitti 
mopoilulla 10 vuotiaana. Sen jälkeen sai-
vat crossipyörät kyytiä. Aikuisiällä talliin 
ilmestyi enduropyöriä. Viimeiset parikym-
mentä vuotta ajossa on ollut maantiepyö-
rä. Marita-tytär aloitti alle kouluikäisenä 
pienellä crossipyörällä siirtyen isompiin 
kasvaessaan. Kun ikää karttui tarpeeksi, 
siirtyi hän enduron pariin. Riku-poika ajeli 
Maritan crossi- ja enduropeleillä kokeilu-
mielessä. Välillä hänellä oli omakin endu-
ropyörä. Rikun moottoripyörät ovat kui-
tenkin pääasiassa olleet katupyöriä.  Tei-
ja-äiti on pysytellyt rahoitus- ja mootto-
rikerhopuolella. Tosin matkustajaksi hän 
on kiivennyt Reinon kyytiin.

Kuuluisin perheemme harrastaja on 
varmaankin Marita. Hän on kiertänyt 
Päijänteen (ajanut Päitsin) muutaman 
kerran. Six Days Enduron (kuuden päi-
vän endurokisa) hän on ajanut läpi myös 
muutaman kerran. Kerran hän on ajanut 
MM-kauden ja  pari kertaa EM-kauden  
endurossa. Hänet tunnetaan niin moto-
cross- kuin enduropiireissä.

Rikun meriitteihin kuuluu Päitsin kier-
täminen vuonna 2015. Enemmänkin hän 

moottoriPyörät harrastuksena
Teksti Teija Nyqvist, kuva Reino Nyqvist

on kunnostautunut itsensä voittamiseen. 
Parin vuoden sisällä hän on ajanut nel-
jä Iron Butt-ajoa. Perus Iron Butt-ajo tar-
koittaa sitä, että 24 tunnissa on ajettava 
1000 mailia eli n.1600 kilometriä. Liiken-
nesääntöjä (=nopeusrajoituksia) pitää 
noudattaa tai muuten ajo hylätään. 

Reino on kiertänyt useamman Päit-
sin. Katupyöräinnostus aloitti myös uudet 
haasteet eli Iron Butt-ajot. Reinollekin nii-
tä on kertynyt muutama.

Heinäkuun alussa Reino otti Teijan kyy-
tiin ja Rikun matkaseurakseen ja he lähti-
vät perheajelulle suorittamaan Iron Butt-
ajon. Matkaan lähdettiin Järvenpäästä. 
Seuraava etappi oli Jyväskylä. Sinne as-
ti ei aivan ehditty, kun sadekuuro yllätti. 
Pakko oli etsiä sopiva pysähtymispaikka ja 

pukea sadeasut päälle. Tihkusadetta kes-
tikin Ouluun saakka. Siellä hieman kirkas-
tui. Oulun jälkeen oli pilvistä, mutta valoi-
saa, vaikka kello huiteli aamuyön tunteja.

Oulusta matka jatkui Kemin kaut-
ta Tornioon. Siitä sitten pohjoiseen päin 
länsirajaa pitkin kohti Kolaria. Tarkoitus 
oli juoda aamukahvit siellä, mutta puoli 
viiden aikaan ei mikään paikka ollut au-
ki. Onneksi oli omat kahvit termospullos-
sa mukana. Siitä käänsimme pyörät kohti 
etelää. Samaa reittiä takaisin, paitsi poik-
kesimme Haaparannassa. Järvenpäässä 
olimme takaisin 22 tunnin ja reilun 1800 
kilometrin jälkeen.

Matkallamme pohjoiseen ei yön tuntei-
na vastaan tullut juuri kuin rekkoja. Sel-
laisia kummallisuuksia ihmettelimme, et-
tä puolenyön aikaan traktori ajeli tyhjän 
peräkärryn kanssa, auton peräkärryssä 
kuljetettiin mopoa (olikohan ostettu vai 
otettu)  ja useita venetrailereita kuskat-
tiin tyhjinä Keski-Suomen korkeudella.

Nyt on perheessämme kolme ”rauta-
perää” (Iron Butt) ja tytär ajeli samaan 
aikaan Cross Country-kisaa Jämsässä. 
Matkaseuralaisemme kommenttia sitee-
raten : ” Eihän tässä juuri mitään järkeä 
ole, mutta on sitä hullumpiakin harras-
tuksia !”
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Hyökännummella asuva 62-vuotias  So-
mevaari Aku Eronen  on yksi Suomen tun-
netuimpia some-persoonia. Hänet löytää 
twitteristä, facebookista, google+ sta, 
instagramista, pinterestistä, linkedInistä, 
YouTubesta, whatsApp:sta sekä skypestä.

– Keski-Uusimaa kysyy koko si-
vun jutun otsikossaan ”Miten harmaa-
päinen eläkeläinen päihittää maail-
man suosituimpiin yhteisöpalveluihin 
kuuluvassa Twitterissä tavoittavuu-
dessaan kaikki suomalaiset poliitikot, 
pop-, ja urheilutähdet ja tv-kanavat?” 
 – Seuran 80-vuotis juhlanumerossa juttu 
– arjen sankari, kysytään otsikossa ”Onko 
tämä mies Suomen ahkerin vapaaehtois-
työntekijä?”

– Helsingin Sanomat kirjoitti koko si-
vun jutun otsikolla Twitterin valloittaja.

– Elisa esittelee Somevaaria sivuillaan ” 
Somevaari eli Aku Eronen on yksi Suomen 
tunnetuimmista henkilöistä Twitterissä

mistä oikein on kyse?
Aku on tehnyt päivätyönsä  tietokoneasi-
oiden parissa, asentanut verkkoja, kou-
luttanut työntekijöitä, opettanut tekstin-
käsittelyä ja taulukkolaskentaa. 1980 lu-
vulla hän oli rautakauppaketju Rautian it-
kouluttajana. Työ oli hektistä matkatyötä. 
Hän ajoi 20 vuodessa noin 2 miljoonaa 
kilometriä, joka  on sama kuin 50 kertaa 
maapallon ympäri.

2000-luvun alussa tuli pysähdys. Vai-
mon kuolema, oma terveys romahti. Seu-
rasi alamäki. 2008 lääkäri määräsi Erosen 
työkyvyttömyyseläkkeelle. ”Aina puhu-
taan, miten vaikeaa on päästä eläkkeelle. 
Ei se vaikeaa ole, pitää vaan olla helve-
tin huonossa kunnossa”, Eronen sanoo ja 
nauraa päälle.

uusi nousu

Eläkkeelle jäämisestä alkoi uusi nou-
su. Eronen tapasi nykyisen vaimonsa ja 
muutti tämän perässä Hyökännummelle. 
Kunto alkoi pikku hiljaa kohentua, ja pa-
ri vuotta sitten hän huomasi pystyvänsä 
taas tekemään asioita. Silloin Erosella he-
räsi halu auttaa. Hän on tehnyt vapaaeh-
toistyötä lasten, nuorten, päihdekuntou-

ohkoLan oma ”vaLtakunnan juLkkis”
somevaari aku eronen

tujien ja vanhusten parissa. Aku on Kel-
lokosken Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, 
Kellokosken Lions Clubin aktiviteettitoimi-
kunnassa ja Kellokosken Yrittäjien jäsen.

Seuraajamäärän kasvattaminen vaatii 
aikaa, mutta Eronen ei halua istua tunti-
kausia näytön edessä. Aikaa kuluu pait-
si vapaaehtoistöihin, myös pyöräilyyn, 
lenkkeilyyn ja lastenlasten tapaamiseen. 

somevaari on  
myös yrittäjä

 Hänen yrityksensä Aku News on Suomen 
Yrittäjät ry:n jäsen. Somevaari on Patentti 
ja rekisterihallituksen - PRH:n hyväksymä 
tavaramerkki, jonka haltija on Aku Ero-
nen. Somevaarin yritys harjoittaa markki-
nointia, hän kirjoittaa blogeja yrityksistä 
ja niiden tuotteista, luennoi ja ohjaa työ-
pajoja tilauksesta.

 Erosta kiinnostaa matkailun edistämi-
nen. Hän on tarjonnut Twitter-verkoston-
sa näkyvyyttä muun muassa Savonlinnan 
oopperajuhlille, Pori Jazzille sekä Matkai-
lun edistämiskeskukselle. Ei kuitenkaan 
ilmaiseksi, ja siihen homma onkin aina 
tyssännyt.

”Matkailun edistämiskeskuksessa kä-
vin ihan palaverissa, ja siellä oltiin kyllä 
kiinnostuneita, mutta maksaa ei haluttu”, 
Eronen tuhahtaa.

”Pistää miettimään, että onko perin-
teisillä markkinoilla ollenkaan kykyä uu-
distua? Pitäisi mennä sinne, missä yleisö 
on, ja se on täällä”, hän sanoo ja osoittaa 
kannettavaa tietokonettaan.

Raha on lopulta toissijaista. Eroselle 
tärkeintä on jakaa hyvää fiilistä ja saada 
myönteistä palautetta.

miksi ikäihmisenkin  
kannattaa somettaa?

Aku perustelee omalla rauhallisella tyy-
lillään somettamisen etuja: ”Monet ovat 
yksinäisiä, näin saa helposti yhteyden 
toisiin ihmisiin. Välimatkoilla ei ole merki-
tystä, laitteilla voi kommunikoida naapu-
ri kanssa tai valtamerien taakse. Erilaisiin 
ryhmiin voi liittyä oman mielenkiintonsa 
mukaan ja yhdellä klikkauksella sieltä 
pääsee pois, jos ei halua kyseistä aihepii-
riä seurata. Somettaminen on edullista, 
kuukausittaisen nettimaksun hinnalla pär-
jää. Krempat eivät haittaa – somettaa voi 
vaikka sairaalan sängyssä. Ystävien tuki 
on merkittävä paranemisessa. Voit kom-
munikoida silloin kun sinulle sopii. Toisin 
kun esim puhelinsoitto keskeyttää aina 
tekemäsi asian. Somettaminen on help-
poa. Jos osaa käyttää TV:n kaukosäädin-
tä, niin oppii tämänkin. Alkuun pääsemi-
sessä tuki on ehkä tarpeen. Apua löytyy 
usein omasta perhepiiristä,  esim. lapsen-
lapset ovat hyviä apulaisia. Älypuhelime-
lla voi lukea uutisia vaikka sienireissulla 
kannonnokassa. Suosittelen kokeilemaan.

Paikallisia paperilehtiä ilmoituksineen 
ei some kuitenkaan korvaa.”

mikä tekee akun 
tekemisestä niin suositun?

Hän on aito. Säilyttää koko ajan positiivi-
sen linjan, vaikka ottaakin kantaa. Hän on 
monipuolinen ja naseva sanomisissaan. 
Käyttää taitavasti sekä itse otettuja, että 
jaettua kuvamateriaalia. Sosiaalisesti tai-
tava henkilö. ”Minua Twitterissä seuraa-
vat ovat varmasti huomanneet, että minä 
jaan vain kauneutta ja hyviä juttuja, enkä 
koskaan mitään pahaa.”

Akun suosiosta kertoo sekin, että MTV 
Uutiset teki hänestä kerran KAKSI juttua 
samana päivänä. 

Tässä linkit: http://www.mtv.fi/uutiset/koti-
maa/artikkeli/somevaari-yksi-suomen-suo-
situimmista-henkiloista-twitterissa/5370518
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/
somevaari-suosiostaan-olen-saanut-myos-
vihapostia-ja-uhkailuja/5370308

Kotisivut: http://www.somevaari.fi
ja toinen: http://www.akunews.fi
Blogi: http://somevaari.blogspot.fi

Kirjoituksen kokosi Eija Hynninen laajasta 
nettimateriaalista sekä keskustelusta Akun 
kanssa

 

Ennen kuin Aku Erosesta tuli Somevaa-
ri, hän tuli tunnetuksi aktiivisena va-
paaehtoisyöntekijänä sosiaalisektorilla.

Risunkeräys Hyökännummen keräyspisteessä toimii syksyn osalta 
syys - ja lokakuun ajan. Keräyspiste toimii vain Mäntsälän kunnan asuk-
kaille Etelä-Mäntsälässä. Pisteeseen tuodaan vain risuja, EI puuta, lautoja eikä 
haravointi jätettä. Risut menevät suoraan hakkeeksi, joten kasassa ei voi olla 
sinne kuulumatonta materiaalia.

RisunkeRäys
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Tapasin Sirkku Rajalan, joka kertoi asu-
neensa Hyökännummella 20 vuotta ja 
touhunneensa koirien kanssa 40 vuot-
ta. Sirkku on toteuttamassa useita vuo-
sia mielessään pyörinyttä haavetta tehdä 
koirille alue, jossa saa juosta, haistella, 
touhuta ja temmeltää mielin määrin ja en-
nen kaikkea pitää hauskaa ! Sirkulla itsel-
lään on kolme hyvin energistä koiraa, jot-
ka ovat alueesta myös hyvin innoissaan. 
Yritys nimeltään Touhu & Temmellys tu-
lee vuokraamaan turvallista ulkoilu / vi-
rikkeellistämis / koulutustilaa koirille. Yli 
kolmen hehtaarin alue on kokonaan ai-
dattu 150 cm korkealla, tukevalla aidalla 
kolmeen eri osioon (yksi pienemmille ja 
kaksi isommille koirille).

100 metrin spurttirata hienolla hie-
kalla, sporttirata kukkuloilla, taakanve-
toalue, agilityesteitä, ”kantometsä” on-

koirien Puuhamaa 
kaloilla, heinälato, keilarata, älypelipaik-
ka, pöllipallit, ”rauniorata”, labyrintti, 
”kunkkukukkula” ym, kaikki juttuja joi-
ta alueelle mm. on tulossa. Katetut gril-
li/sadekatokset  jokaisessa aitauksessa. 
Toiveena on saada alueelle myös valais-
tus. Pienessä omakotitalossa on wc ja 
mahdollisuus  pienimuotoisten palave-
rien ja kokousten pitoon – tavoitteena 
on koko perheen ja koiraväen paikka. 
Alue on suunniteltu ”ihan kaikille koi-
rille”,  riistaviettiset, kotikoirat, arat/
ei sosiaaliset, juoksijat, nuuskijat,  kai-
vajat - ajatuksella, että koira on luo-
tu liikkumaan ulkona ja vapaana. 
Koirien kiinnipitosäännökset ovat vuo-
si vuodelta tiukentuneet ja paikkoja, 
joissa on tilaa ja joissa saa pitää koi-
ria vapaana on todella vähän tarjolla. 
Paikka tarjoaa koiralle fyysisen liikun-

 Eija Hynninen

nan lisäksi luonnon hajut, muiden 
koirien viestit ja virikkeellistämisen. 
Alue on ihanteellinen ”pentupöhinöil-
le”, kaveriporukat, perheet.. isovan-
hempia unohtamatta ovat tervetullei-
ta koirineen touhuamaan, liikkumaan. 
Ajatuksena on järjestää alueelle myös 
pieniä tapahtumia esim. vanhuksille, 
lapsille ym. jotta hekin pääsisivät kat-
selemalla osalliseksi koirien ilonpidosta. 
Alueelle kulku tapahtuu Roinilantien 
kautta.

Kesän sateet ovat viivästyttäneet 
rakennustöitä, mutta syksyn aika-
na yritys starttaa ja avaa osan aluees-
ta käyttöön. Keväällä 2017 on tarkoi-
tus saada alue kokonaan käyttöön. 
Kysymyksiä, toiveita ja kommentteja voi 
laittaa sähköpostiin myynti@touhu-tem-
mellys.fi.

Nuorten illat alkavat Hyökännummen 
kerhotalolla 9.9 klo 18.00 - 20.30.

Illat on tarkoitettu 4-6 luokan oppi-
laille. Tarvitsemme alueen vanhempia 
mukaan toimintaan. Illoilla on kolme 
vastuu henkilöä, jotka vuorotellen hoi-
tavat illan organisoinnin. Mukaan mah-
tuu isiä, äitejä, vaareja, mummuja tai 
muita vapaaehtosia. Anna yksi tai kak-
si perjantai-iltaa alueen nuorille. Illois-
sa pelataan, askarrellaan ja tehdään tai 
tarjotaan iltapalaa. Mitä useampi meitä 
on, sitä pienempi panos tulee jokaisen 
osalle. Ilta on helpompi järjestää omaan 
aikatauluun. Nuorten illat ovat myös oi-
va mahdollisuus osallistua alaa opiske-
leville.

TULE MUKAAN - ota yhteyttä sähkö-
postilla hyokannummi@gmail.com tai 
puh. 040-5882872 Eija Liljavirta, pu-
heenjohtaja. Kunta tukee nuortenilto-
jen toimintaa.

”mukana nuorten iLLassa”
Tässä pieni kertomus siitä, miten tieni toi minut nuorten pariin. Olin viime kesä-
nä vielä maanrakennusalalla kaivinkoneen kuljettajana. Töiden vähyyden vuok-
si olin hakenut opiskelupaikkaa lähihoitajaksi Järvenpään Srk-opistolle. Samal-
le työmaalle tuli toinen kaivinkone, kuljettajana nainen nimeltään Kirsi. Tutus-
tuttiin toisiimme ja yhdellä tauolla kerroin hänelle harrastuksistani ja että olen 
hakenut opiskelupaikkaa lähihoitajaksi. Tämän kuultuaan Kirsi esitti minulle 
kutsun tulla käymään ja tutustumaan Hyökännummen nuorteniltaan joka on 
perjantai-iltaisin. Nuoret kun on yksi osa-alue lähihoitajan työnkuvaa. 
 Hetken kerättyäni rohkeutta päätin mennä katsomaan mitä nuortenilloissa tehdään, 
ja sitä päätöstä ei ole tarvinnut katua. Minut otettiin upeasti vastaan ja nuorilta saamani 
ystävänpäivätervehdys osoitti, että minusta pidetään.

Nuorten kanssa oleminen ja heidän kanssaan 
puuhastelu on hauskaa ja antoisaa. Olen tykännyt 
ja aion jatkaa toimintaani heidän kanssaan. Sa-
malla olen saanut uusia upeita ystäviä ja siitä olen 
iloinen.

Tule sinäkin mukaan. - Se kannattaa. - Meitä aikuisia 
tarvitaan!                                    Terveisin  Arto

nuorten iLLat hyökännummeLLa

diakoniaPiirin kesäretki
Teksti: Raija Hannula

Tänä vuonna diakoniapiirin kesäretkellä 
tutustuttiin paikallishistoriaan, kohteena 
Hyvinkää. Mukaan lähti 29 retkeläistä. 
Aluksi nautimme kahvit Rautatiemuse-
on pihamaalla mahtavien sämpylöiden 
kera. Rautatiemuseossa ihastelimme 
vanhoja junia keisari Aleksanterin ajoil-
ta asti. Kaupunkikierroksella tutustuim-
me kaupunkiin ja Hyvinkään kirkkoon. 
Hyvän oppaamme kertomana kuulimme 

paljon uusia asioita niiden historiasta. 
Välillä ruokailimme Villatehtaan alueella 
olevan ravintola Obelixin runsaassa nou-
topöydässä. Seuraava kohteemme oli 
Valvillan tehdasmuseo, jossa kuulimme 
paljon historiaa lähes sata vuotta toimi-
neesta Hyvinkään Villatehtaasta ja sen 
vaikutuksesta Hyvinkään kaupungin kas-
vamisessa teollisuuskaupungiksi.  Villan 
Voimalassa ollut Tehtaan tytöt- näyttely 

kertoi varsinkin naisten elämästä ja työs-
kentelystä tehtaalla.  

Historiaa oli viimeisessä kohteessakin, 
Knehtilän luomutilalla, jonka vanhimmat 
rakennukset ovat 1800-luvun alkupuo-
lelta. Entiseen navettaan kunnostetussa 
kahvila- ja juhlatilassa nautimme lähtö-
kahvit kotitekoisen piirakan kera. Tilalta 
oli mahdollisuus ostaa tilan ja lähiympä-
ristön tilojen luomutuotteita. 
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Kuka olet, mikä on yrityksesi, miten 
päädyt mehiläistarhaajaksi?
Olen Sanna Seppälä ja asun perheeni 
kanssa Kellokoskella, joka on ollut koti-
kyläni koko ikäni. Yritykseni, Kotikonnun 
Hunaja, toimii Kellokoskella ja sen lähi-
aluella. Ohkolassa minulla on kaksi tar-
haa. Mehiläistarhaajaksi minut ajoi alun-
perin kiinnostus kasvien kasvattamiseen 
ja luontoon. 

Kuinka usein pesillä pitää käydä ja 
mitä kaikkea teet?
Mehiläispesistä tarkistetaan joka käyn-
nillä monta asiaa ja toimenpiteet vaihte-
levat luonnollisesti vuodenajan mukaan. 
Keväällä toimenpiteinä ovat mm. pohjien 
putsaamiset, ruokatilanteen tarkistami-
nen, mahdollisten talvisuojien ja hiiries-
teiden poistot. Kevään edetessä kesää 
kohti, pesälle annetaan väkimäärän kas-
vaessa lisää tilaa sen tarpeen mukaan. 
Muita vuoden toimenpiteitä ovat varro-
apunkin määrän seuranta ja sen torjun-
nat, hyvinvointi- ja tautitarkkailut sekä 
kuhnurikakkujen leikkaus. Pesäkäynnillä 
tarkistetaan myös ettei pesä yritä jakau-
tua eli parveilla.   

Jotta pesän mahdolliset parveiluaikeet 
saadaan estettyä, pesiä pitää käydä kat-
somassa vähintään yhdeksän päivän vä-
lein. Itse olen rytmittänyt tarhakäyntini 
seitsemän päivän välein, jotta mukaan 
tulee myös hiukan kelivarausta.

Millainen on pesän hierarkia? Mitä 
tekee kuningatar, mitä työläiset,  
mitä kuhnuri...keitä muita siellä 
asuu? Montako mehiläistä on yh-
dessä  pesässä?
Varsinaista hierarkiaa pesässä ei ole ja 
tässä oikeastaan tullaankin mehiläis-
pesän hienouteen. Jokainen osapuoli 
pesässä tietää tehtävänsä ilman että jo-
ku jakaisi käskyjä. Kuningattaren ainut 
tehtävä on munia uusia mehiläisiä. Kaikki 
työläiset pesässä ovat kuningattaren tyt-
täriä ja ne hoitavat nimensä mukaisesti 
kaikki muut työt (rakentamisen, sikiöiden 
hoitamisen, puhdistamisen, vartioinnin, 
hunajan keräämisen). Kuhnurit ovat ku-
ningattaren poikia ja niiden ainut tehtä-
vät on käydä sopivan aurinkoisen päivän 
sattuessa siitoslennolla jonkin toisen pe-
sän kuningattaren kanssa. Muita asukke-
ja pesässä ei ole. 

Mehiläisten määrä pesässä vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan. Talvella vähem-
män, kesällä enemmän. Kesällä täysiko-

mehiLäistarhaus ammattina
Mehiläistarhaaja Sanna Seppälä 
vastasi Ohkolan Kyläsanomien 
lähettämiin kysymyksiin

koisessa pesässä mehiläisiä on kymme-
niätuhansia.     

Minkälainen tämä kesä on ollut me-
hiläisten kannalta? Paljonko yksi 
pesä  tuottaa hunajaa?
Kesä on ollut mielenkiintoinen. Kuten ai-
na, hommassa ollaan luonnon armoilla. 
Alkukesä näytti siltä että hunajasadosta 
tulee loistava, mutta heinäkuun sateet 
muuttivat tilanteen. Yhden pesän kes-
kituottona pidetään yleisesti n. 40 kg / 
vuosi, mutta vaihtelu on suurta ja riippuu 
paljon kesästä ja pesän hoidosta.

Tarvitseeko ihmisen pelätä mehi-
läisiä?
Ei tarvitse. Jos mehiläinen pistää, sen 
piikki repeytyy irti ja se kuolee. Ym-
märrettävästi tämän takia mehiläinen ei 
mielellään pistä, ellei se koe esimerkik-
si pesäänsä uhatuksi. Yhteisön etu, me-
nee pesässä kuitenkin aina yksilön edun 
edelle. Nyrkkisääntönä voisin sanoa, että 
yksinään lentelevä mehiläinen ei ole vaa-
rallinen, mutta pesää ei toki pidä mennä 
häiritsemään. Kukapa sitä nyt kotirau-
han rikkomisesta pitäisi. Jos pesän var-
tija mehiläinen alkaa pyörimään ympä-
rilläsi varoittavasti, tiedät olevasi vähän 
turhan lähellä.     

Koska hunaja otetaan pesästä pois, 
mitä sille sitten tapahtuu?
Hunajaa voi kerätä pesästä pois pitkin 
kesää, kunhan mehiläiset ovat saaneet 
sen riittävän kuivaksi. Pääsato kerätään 
pesistä  pois elokuun puolella ja samal-

la mehiläisille aloitetaan syysruokinta, 
jotta ne eivät ole hetkeäkään ilman ruo-
kaa. Hunajakehät viedään pesistä linkoo-
moon, jossa hunaja lingotaan niistä pois. 
Linkoomisen jälkeen hunaja voidaan ha-
lutessa vaivata, halutun rakenteen ai-
kaansaamiseksi. Jos hunajaa ei vaiva-
ta, se kiteytyy eli kovettuu ajan kanssa 
luonnollisesti. Tämä ei tarkoita että hu-
naja olisi pilalla, vaan kyseessä on vain 
hunajan luonnollinen ominaisuus. Huna-
jan kiteytymisnopeus riippuu siitä, mistä 
kasveista hunaja on peräisin.  Missään ti-
lanteessa hunajaan ei lisätä mitään, eikä 
siitä poisteta mitään. Jos näin tehdään, 
ei kyseessä ole enää hunaja.
 
Miten markkinoit hunajan?
En markkinoi itse. Tuotan hunajaa suo-
raan alan tukulle tuottajasopimuksel-
la. He hoitavat puolestani hunajasatoni 
kauppojen hyllyille. Hunajasta saatava 
hinta olisi tietenkin parempi, jos myisin 
sen itse kauppoihin tai torilla.  Haluan 
kuitenkin olla lasteni ja perheeni kans-
sa mahdollisimman paljon, joten omal-
le kohdalleni sopii hyvin tämä vaihto-
ehto. Kauppoihin tai torilla myydessäni 
en siinäkään uskoisi tarvitsevani suurta 
markkinointia, sillä suomalaiset ovat yl-
lättävän hyvin perehtyneitä luonnontuot-
teisiin, lähiruoan kannattamiseen ja sen 
hyötyihin. 

Missä mehiläiset ovat talven?
Mehiläiset ovat talven pesässään. Ilmo-
jen viiletessä, ne tekevät yhdessä itses-
tään tiiviin pallon, jonka avulla ne pysy-
vät lämpimänä. Kovillakin pakkasilla pal-
lon keskellä on lämmintä parikymmentä 
astetta. Vahvat pesät voivatkin hyvin tal-
vehtia ulkona, mutta ihan pienet pesät 
vaativat sisätalveutuksen selviytyäkseen. 

Miksi mehiläinen on tärkeä?
Monestakin syystä. Ilman mehiläisiä ei 
tietenkään olisi hunajaa tai muitakaan 
mehiläispesän tuotteita kuten esimer-
kiksi mehiläisvahatuotteita, propolista 
tai siitepölyä. Painavin syy mehiläisten 
tärkeyteen on kuitenkin mehiläisten te-
kemä kasvien pölytystyö. Monet kasvit 
ovat riippuvaisia hyönteispölytyksestä ja 
ilman sitä nämä kasvit eivät pystyisi li-
sääntymään. Luontomme köyhtyisi voi-
makkaasti. Olen kuullut sanottavan, että 
mehiläiset pölyttäisivät jopa 75 % maa-
ilman kasvilajeista. Esimerkkinä mainit-
takoon omena, rypsi ja pensasmustik-
ka, joiden pölytystyössä mehiläinen on 
tärkeä. Pölytystyön tärkeydestä ja sen 
vaikutuksesta esimerkiksi viljelykasvien 
satomääriin kannattaa lukea osoitteesta 
www.polytys.fi. 

Mehiläispesällä työskennellessä pitää 
olla asianmukainen varustus
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Ohkolan martat tekivät tutustumisvierai-
lun Jussinkorven mehiläistarhalle. Mehi-
läistarhavierailulla päästiin tyhjentämään 
pesiä, laitettiin talviruokaa pesiin ja lin-
gottiin hunaja kennoista. Kotiinviemisiksi 
saatiin neitsythunajaa.

Nyt katselen ruokakomerossani ole-
vaa hunajapurkkia aivan eri silmin kuin 
ennen käyntiämme Jussinkorven huna-
jatilalla. Hunajan saanti ei tapahdukaan 
yhtä helposti kuin kuin Nalle Puh- tari-
noissa: tassu vain mehiläispesään ja sit-
ten nauttimaan makeasta herkusta. Se 
ihmetytti, että mehiläiset eivät hyökän-
neet meidän tunkeilijoiden kimppuun, 
kun niiden pesistä poistettiin kennot. 
Mehiläisiä parveili kyllä pilvenä ympä-
rillämme, mutta hyvien suojavaatteiden 
ansiosta kukaan ei saanut pistostakaan. 

marttojen vieraiLu mehiLäistarhaLLe
Teksti Arja Alanko, kuva Marko Mellin 

  martan vinkit
Hunaja on monikäyttöinen 
ja hyvin säilyvä ruoka-aine.

Hunaja sopii
– paitsi teen niin myös kahvin  

makeuttajaksi
– lisättäväksi sämpylätaikinaan 

(vähennä silloin hieman nestettä)
– pannukakun ja lettusten kera
– turkkilaisen jugurtin ja marjojen 

kera nautittavaksi

Hunajaa käytetään myös haavojen 
hoidossa ja heinänuhan siedätys-
hoidossa.
 
 

Lämmittäviä juomia  
syksyyn ja taLveen

1. 
1dl punaviiniä, 
½ dl mustaherukkamehua, 
2 rkl hunajaa ja 1½ dl kuumaa vettä

2. 
1 dl kuumaa vettä, 
1 dl omenatuoremehua, 
1½ tl hunajaa, ripaus kanelia
 
 

hunajainen kirjoLohiPaistos

700 g kuorittuja perunoita
2 sipulia
200 g kurkkusalaattia
500 g tuoretta, suikaloitua lohta
3 dl kermaa
suolaa, jauhettua valkopippuria, tilliä
3 rkl hunajaa

Suikaloi perunat, hienonna sipuli. 
Lado voideltuun uunivuokaan kerroksit-
tain perunat, sipuli, kurkkusalaatti ja lo-
hi, väliin ja pinnalle hunaja ja mausteet.
Kaada lopuksi päälle kerma. 
Paista n. 1 tunti 200 asteessa.
 

Näimme erilaisia työvaiheita ja kuulim-
me mielenkiintoisia asioita mehiläisistä 
ja mehiläishoitajien työstä.  Kotimatkalle 
lähdimme monta hunajapurkkia kaina-
lossa. Kotona voimme sitten vertailla eri 

hunajalaatuja ja arvioida, onko neitsyt-
hunaja sittenkin se kaikkein paras. Mo-
net kiitokset oppaillemme mielenkiintoi-
sesta illasta!

 Kurkistus mehiläispesään
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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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Ohkolan Eräkerhot kokoontuivat touko-
kuussa tekemään polttopuita tulevien 
kerhotapaamisien tarpeisiin. 

Ennen metsään menoa kävimme tu-
tustumassa metsästyskoiran pentuihin 
Henriikka ja Mikko Härkösen Korvan-
vaaran kennelissä. Lapset pääsivät silit-
telemään kuusiviikkoisia saksanseisojan 
pentuja, samalla opittiin pentujen käsit-
telyä ja mm. niiden ruokailutapoja. Olipa 
mukava kokemus. Kiitos Hekku, Mikko ja 
Milli!

Klapihommat aloitettiin keräämällä 

Lasten eräkerhon kuuLumisia 
lasten vanhempien ja huoltajien toimes-
ta maanomistajan luvalla metsäautotien 
varresta kaatuneita puita klapeja varten. 

Tavoitteena oli oppia ymmärtämään 
mistä polttopuut tulevat ja miten niitä 
tehdään. Samalla opeteltiin niinkin peri-
suomalaista alkutyötä, kun kirveen käyt-
töä. Klapikasa sisältääkin monta ”ensikla-
pia”. Ahkeria ja työteliäitä kerholaisia ja 
niin klapeja tuli kaksinkertainen määrä 
tavoitteeseen verraten. 

Kesäkuun kerhona oli omaehtoinen tu-
tustuminen Riihimäen Erämessuihin. Osa 

Oman kylämme eräkummien kummi Ta-
pio Rantanen on koonnut oppaan eräker-
hon järjestämiseksi 4-11 –vuotiaille lap-
sille. Oppaan kirjoittamisen kipinä syttyi 
2015 aloitettujen Ohkolan - ja Kaarenky-
län eräkerhojen myötä. Eräkerho-oppaan 
alkusivuilla herätellään lukijaa pohtimaan 
kuinka ihminen pääsisi takaisin lähemmäs 
luontoa. Miten saisimme lapset ja nuoret 
kiinnostumaan luonnon hyvinvoinnista, 
lintujen ja eläinten tuntemisesta, oppi-
maan perustaitoja kuten nuotion sytyttä-
mistä, sekä ymmärtämään erästelyn mer-
kityksen rentoutumiskeinona.

Oppaassa on hyvä ja selkeä runko esi-
merkkeineen aiheista, joita lasten eräker-
hossa voi käsitellä yhden kalenterivuoden 
aikana. Riistan rauhoitusaikana keskity-
tään riistanhoidollisiin toimiin, tehdään 
lehtikerppuja, rakennetaan ruokinta-au-
tomaatti, perustetaan riistapelto tai nau-
titaan kesäisestä kalastusreissusta. Met-
sästysaikaan lapset voivat päästä mukaan 
rusakko- ja fasaanijahtiin tai sorsien ilta-
lennolle. Kerholaiset voivat päästä seu-
raamaan erilaisia metsästyskoiria työs-

oPas eräkerhon järjestämiseksi  
4-11 vuotiaiLLe

sään, esimerkiksi hirvihaukulla tai luola-
pyynnissä. 

Eräkerhot kokoontuvat tyypillisesti 
kuukausittain vaihtuvassa paikassa luon-
nossa. Jokaisella kokoontumisella pyri-
tään tekemään nuotio ja antaa siten kai-
kille mahdollisuus oppia tämä taito. Erä-
kerhon ensimmäisten tapaamisten yhte-
ydessä kehoitetaan käymään pienimuo-
toinen ensiapukurssi. Oppaan ja lasten 
eräkerhoharrastuksen myötä myös mo-
net metsästystä harrastamattomat van-
hemmat ja lasten lähipiiri ovat päässeet 
näkemään eräharrastuksen monimuotoi-
suuden ja oppineet uusia arvokkaita asi-
oita suomalaisesta eräkulttuurista.

Opas liittyy osana Metsähallituksen 
Eräkummi-projektiin. Se on tehty rohkai-
semaan kaikkia kiinnostuneita ryhtymään 
eräkummiksi  ja perustamaan eräkerhoja 
ympäri Suomen. Opasta jaetaan kaikille 
koulutettaville eräkummeille koko maas-
sa, se on jaettu myös kaikkiin Suomen 
riistanhoitopiireihin. Osoitteesta www.
erakummit.fi löydät Eräkerho-oppaan pdf-
muodossa. 

Ohkolan ja Kaarenkylän Eräkerhojen 
lapsilla ja heidän huoltajillaan on ollut 
merkittävä vaikutus oppaan syntyyn. Li-
säksi joukko erilaisia asiantuntijoita on 
tukenut Tapiota oppaan valmistusproses-
sissa. Kahden eräkerholaisen äitinä voin 
sanoa, että Tapsa on onnistunut oppaan 
kirjoittamisessa yhtä hyvin kuin eräkum-
mina. Arvostamme suuresti taitavaa ja 
pyyteetöntä työtäsi lastemme eteen!

Henriikka Härkönen 

Kirjoittaja: Tapio Rantanen
Kustantaja: Metsähallitus, Eräkummiprojekti

Graafinen suunnittelu:
Hannele Heikkilä -Tuomaala, Kempele

Paino: JuvenesPrint Oulu

kerholaisista oli mukana Metsähallituksen 
osastolla esittelemässä lasten Eräkerho-
toimintaa. Messuvieraille oli tarjolla erilai-
sia visaisia, lähinnä riistanhoitoon liittyviä 
kysymyksiä. Näitä lapset sitten vierailijoil-
ta tenttasivat. Kysyttiin mm. mistä puu-
lajista saadaan maittavimmat lehtikerput 
riistalle. Esiteltiin kerhon valmistamia riis-
tanruokintakatoksia jne. Lapset osallistui-
vat innokkaasti esittelyyn, jopa niin että 
osa olisi halunnut olla paikalla joka päivä. 

Heinäkuun kerhotapaaminen oli Stor-
näsuddenissa, Porvoon Emäsalossa. Alue 
on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen 
alue ja näin kaikkien vapaasti käytettävis-
sä. Tutustuttiin perinnekalastuksen saloi-
hin, välineenä oli onki. Kerhotapahtuman 
ohjaajana oli Suomen Vapaa-ajan Kalas-
tajienkeskusjärjestön nuorten ja lasten 
kalastuksenohjaaja Mauri  Suojanen.

Mauri kertoi, millainen on käytännöl-
lisin onki ja mm. miten mato laitetaan 
koukkuun oikein jne. Mainio ja opettavai-
nen retki, myös meille vanhemmille. Tä-
mä retki poikinee perheiden omatoimisia 
onkiretkiä tuolle hienolle alueelle. 

Mukavia hetkiä luonnossa jälleen las-
ten kanssa, kiitos!

Tapio
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

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

Tervetuloa!

Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16 A 6, 00100 Hki, p. (09) 622 1810

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Sisko ja Sirpa

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

Lahdentie 52, 04600 Mäntsälä 

P. 040 576 8081

digipaino@x-print.fi 

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

www.facebook.com/xprintfinland 

Olemme nyt myös Facebookissa, käy tutustumassa 
tarjouksiimme!

Uutuutena 
kangas-, tapetti-, valokaappi-

tulosteet ym.  

Eija Liljavirta
Independent Forever Business Owner

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

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

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 045-636 2240
www.elainlaakaritoropainen.fi

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus

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

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

RAKENNUSTEN:
 KUNTOARVIOT JA ENERGIATODISTUKSET
 SUUNNITELMAT JA VALVONTA

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

Sähkö WIISI Oy
Ammattitaitoista sähköurakointia,  

huoltoa, kunnossapitoa..

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

Timurak Oy
Rakennuspalvelu
Sisä- ja ulkosaneeraukset

Reino Nyqvist
reino.nyqvist@gmail.com

0400 808 473

KIINTEISTÖHUOLTO
Tmi Malperi

Kotiapua ja pihatöitä monipuolisesti.
Ilmainen arviokäynti

Jan Malmberg
 044 202 3142

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

ENSIAPUKOULUTUKSET 
EA 1, EA 2, hätäensiapu sekä  
räätälöidyt ensiapukoulutukset

Terveydenhoitaja, ETK-kouluttaja
Nina Allonen 

040 7001377 l n.allonen@gmail.com

Kauneushoitola Keto-Orvokki

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
        Sari Rönnberg
       

     040-8385970
kauneushoitola@keto-orvokki.fi

www.keto-orvokki.fi

Kauneushoitola Keto-Orvokki
Vanha valtatie 197, KELLOKOSKI

SKY / Cidesco–kosmetologi
Sari Husa 040-8385970

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

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

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



Öljymäellä tänä kesänä nähty Ukkosen-
jumalan poika -näytelmä oli näyttelijä-
suoritusten lisäksi myös puvustuksen 
ja lavastuksen kannalta työntäyteinen 
ja kunnianhimoinen projekti. Kymmeniä 
erilaisia hahmoja muinaisista jumalista 
aina presidentti Obamaan sekä enem-
män ja vähemmän hulluihin suomalaisiin 
sisältävää näytelmää onkin läpi kevään 
ollut työstämässä iso joukko talkoolai-
sia. Hahmojen asuihin haalittiin osia niin 
kirpputoreilta, teatterin varastoista kuin 
näyttelijöiden omista kaapeistakin, mut-
ta suuri osa puvuista ja muusta rekvi-
siitasta tehtiin alusta lähtien itse, jumal-
hahmojen mielikuvituksellisia fantasia-
asuja kun ei juuri ole valmiina saatavilla.

Puvustustiimi kokoontui seuratalolla 
ensimmäisen kerran helmikuun alkupuo-
lella. Tutustuimme näytelmän käsikirjoi-
tukseen ja saimme lyhyet luonnehdinnat 

ukkosenjumaLaa Puvustamassa

kustakin hahmosta, jonka jälkeen ryh-
dyimme luonnostelemaan omia näke-
myksiämme näiden asuista. Yhtenä läh-
töajatuksena oli, että muinaisuudestaan 
huolimatta jumalien ulkoisessa olemuk-
sessa näkyisi myös hieman nykypäivää, 
eivätkä kaikki olisi aivan perinteisiä par-
tasuisia kaapu-ukkoja. Eräs ohjaaja Kalle 
Tahkolahden ohjeistus suunnittelun kim-
mokkeeksi oli, että ”jos nämä jumalat 
olisivat rokkibändissä, miltä ne näyttäisi-
vät?”. Koska kyseessä oli myös Ohkolan 
kesäteatterin 60-vuotisjuhlanäytelmä, 
halusimme senkin kunniaksi panostaa 
myös puvustukseen emmekä tyytyä ai-
van tavallisimpiin ratkaisuihin. Alun len-
nokkaasta ideariiheilystä siirryimme vä-
hitellen lähemmäs maan pintaa ja saim-
me koottua hahmoista toteutuskelpoiset 
suunnitelmat. Taiteellisten seikkojen li-
säksi kun puvustuksessa piti huomioida 

myös tosielämän rajoitteet, kuten se että 
näyttelijöiden piti useiden roolien esittä-
misen vuoksi pystyä melko pikaisiinkin 
asunvaihdoksiin sekä kyetä liikkumaan 
ongelmitta ympäri lavaa.

Kokoontumisia oli noin kerran pari vii-
kossa aina kesäkuulle asti, puhumatta-
kaan siitä miten paljon kukin osallinen 
on tehnyt omalla ajallaan. Takana on siis 
isotöinen, mutta ennen kaikkea myös 
hauska ja palkitseva rupeama, jollaista 
tuskin tulee aivan heti vastaan. Ainakin 
kuvittelen niin, etten aivan pian löydä it-
seäni vääntämässä rautalangasta juma-
laisia sarvipäähineitä sunnuntai-aamui-
sin. Näin ensi kertaa mukana olleena en 
voi muuta kuin ihailla ja ihmetellä kuinka 
taitavaa ja tekevää porukkaa Ohkolan te-
atteriväestä löytyy!

Teksti Kirsi Hannula, kuvat Eija Hynninen

Ukkosenjumala jyrähti Öljymäellä 
60-vuotisen kesäteatteri toiminnan kun-
niaksi 16 kertaa, keräten n. 1600 katso-
jaa. Usein esityksen alla oli epävakaista 
vaan eipä osunut sateet esityksiin. Niin 
voimallinen oli ukkosenjumalan poika. 
Katsomon kattaminen on noussut vah-
vasti keskusteluihin epävakaisten säiden 
vuoksi.

Näyttelijäkommentti: ”Esitykset ovat 
menneet tosi hyvin. Työryhmä on ollut 
harvinaisen hyvin yhteenhitsautunut ja 
motivoitunut. Katsojia olisin odottanut 
enemmänkin. Näytelmä varmaankin ja-
kaa mielipiteitä. Ei ole aivan perinteistä 
kesäteatterimatskua vaan hieman pro-
vosoiva, haastava, hätkähdyttävä ja ky-
seenalaistava, niinkuin mielestäni hyvän 
esityksen pitääkin. On ollut tosi hienoa 
olla mukana.”

Melkoinen ponnistus näyttelijöiltä! Esi-
merkillistä sitoutumista.

Kiitos kaikille näyttelijöille ja yleisjär-
jestelyistä vastanneelle talkooväelle ke-
sästä 2016.


