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yhtä sirkusta!
 

Olin mykistynyt, kun ensimmäisen kerran olin Sirkus Siriuksen teltassa seuraamassa kevätnäytöstä. Oli 
vuosi 2006.  En voinut uskoa kuinka kotikylästäni voi tulla näin monta taitavaa esiintyjää. Koko teltta oli 
jo elämys, hienot puvut, musiikit, trampoliinit, patjat, vanteet, rolabolat, yksipyöräiset. Halusin ehdotto-
masti mukaan sirkuselämään. Mieheni torppasi loistavan idean toteamalla etten osaa edes kärrynpyörää. 
Onneksi 3-vuotias poikani oli innostunut, pääsi ryhmään seuraavana syksynä ja sillä siivellä myös minä.

 
Sirkuksessa on  taikaa. Sirkus edustaa ihmiskunnan vanhinta esittävää taidetta, jolle on ehtinyt kertyä 
ikää yli 4 000 vuotta. Ohkolassa sirkus edustaa harrastusta, joka antaa lapselle ja nuorelle psyykkistä, 
sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Siellä opitaan, ei vain taitoja ja tekniikkaa, vaan myös yhteistyötä ja 
luottamusta. Ajatellaanpa vaikkapa pyramidia, hurjaa ja näyttävän näköistä permantoakrobatiaa. Alamie-
hiksi tarvitaan voimakkaita ja varmoja vanhempia harrastajia, seuraavaan kerrokseen tasapainoisia ja 
luotettavia ja ylöskiipeämiseen pieniä ja rohkeita huimapäitä. Jokaisella yksilöllä on oma tärkeä roolinsa.

 
Yritteliäisyys, kekseliäisyys ja kokeilemisen rohkeus ovat asioita, joita tämän päivän nuorelta odo-
tetaan. Sirkuksessa on usein vain mielikuvitus rajana uusia esityksiä keksittäessä. Luovuus ja fyysisyys 
tulevat käsi kädessä. On ollut ilo seurata kuinka vuonna 2006 pienenä jönglöörinä esiintynyt neitonen 
ohjaa tänään Sirkus Siriuksessa ihan omia pieniä sirkuslaisiaan. Voimme olla ylpeitä omista kasvateis-
tamme, tulevaisuus on taattu. 

 
Taiteen perusopetukseen hakeutuminen onkin seuraava luonnollinen askel sirkuksen kehittymiselle 
Ohkolassa. Kun vuonna 2000 Karita Laisi sirkuksen kyläämme toi, oli tärkein motiivi saada uutta mie-
lekästä harrastusta nuorisoseuralaisillemme. Anu ja Heikki Leppävuoren, kahden sirkusammattilaisen 
joukkoon liittyessä, ei mikään ole ollut esteenä harrastuksen kehittymiselle. Taiteen perusopetus on laki-
sääteistä, tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää taiteen 
opetusta. Näin voimme antaa lapsillemme ja nuorillemme todistuksen taidoistaan, joka edesauttaa uralla 
ja elämässä eteenpäin, millä tahansa ammattialalla.

Tervetuloa Sirkus Siriuksen 10-vuotisjuhlanäytökseen 
Saija Sitolahti
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Ohkolan teatterin tulevan kesänäytelmän 
harjoitukset ovat täydessä vauhdissa. 
Heinäkuussa Öljymäellä saa ensi-iltansa 
Hella Wuolijoen ”Niskavuoren nuori 
emäntä”, jonka ohjaa viime kesän ta-
paan Seppo Halttunen.  Pääosissa näh-
dään Sari Hämäläinen ja Aatu Johansson. 
Näytelmä on ajankohtainen valinta ”Hel-
la W”-elokuvan tultua alkuvuodesta elo-
kuvateattereihin. Halttunen kertoi valin-
neensa näytelmän juuri Wuolijoen erin-
omaisen käsikirjoituksen vuoksi. Tarinan 
juoni kulkee soljuvasti eteenpäin ja dra-
maturgia on rakennettu selkeiden vasta-
voimien varaan. Mielenkiintoista nähdä, 
kuinka tämä sisänäyttämölle kirjoitettu 
teksti muuntautuu kesäteatteriin. Vahvaa 
tunnelmaa kevennetään kesäteatteriin 
sopivalla ripauksella kansanmusiikkia. 
Edelliskesän riemukkaan Pepin jäl-
keen luvassa on tiukkaa draamaa.  Ele-
tään 1880-luvun Hämeessä. Niskavuo-
ren suurtilalla asuu ydinperhe eli van-
ha emäntä (Marja Kesti) jälkeläisineen. 
Heitä ovat Juhani (Aatu Johansson), 
Antti -veli (Eero Salminen), määrätietoi-
nen Heta-sisko (Tanja Lundsten) ja kuo-
puksena iloluontoinen Kustaava (Saila 

vahvatunneLmaista sukudraamaa 
ÖLjymäen kesässä 

Öljymäen kesäteatterissa kesällä 2011

NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ
Ohjaus Seppo Halttunen

Ensi-ilta perjantaina 22.7. klo 19
Seuraavat esitykset: 24.7. klo 18, 27.7. klo 19, 31.7. klo 18, 3.8. klo 19, 4.8. klo 19, 
7.8. klo 18, 10.8. klo 19, 14.8. klo 18, 17.8. klo 13 ja klo 18, 19.8. klo 19 ja 20.8. klo 18.  
Liput 15 ja 12 e. Lippuvaraukset  puh. 050-435 6330

 

Smith).  Kosijaa vailla on yksi jos toinen-
kin ja kapioita vuoroin ommellaan ja par-
sitaan, jopa kolmessa pitäjässä. Hehkuva 
meijerska, Malviina, (Sannakaisa Nikka) 
kiehtoo Juhania, jonka samaan aikaan 
odotetaan hoitavan tilan isännyyttä kun-

niallisesti rikkaan Loviisan kanssa.  Muis-
sa rooleissa nähdään Olli Hannula, An-
na-Maija Kajander, Timo Kesti, Ari Leh-
to, Tuuli Naalisvaara, Helena Partanen, 
Seija-Liisa Peltoranta, Taina Räsänen ja 
Veikka Smith. 

tuLe mukaan taLkoisiin ÖLjymäeLLe!
Lavastustalkoita järjestetään 7, 14, 28, 29.5 ja tarpeen mukaan vielä kesäkuulla. 
Tarkempia tietoja saa Ari Lehdolta, p. 040-745 3541

- Näytöksiin tarvitaan järjestysmiehiä jotka ohjaavat myös liikennettä parkkipaik-
ka-alueella. Järjestyksenvalvonnasta lisätietoa saa Seppo Savelalta, jolle myös ilmoit-
tautumiset p. 050-517 7458

- Lipunmyyntiin ja esitysten väliajalla toimivaan kahvilaan tarvitaan myös runsaas-
ti talkoovoimia mukaan, tiedustelut Essi Malmberg p. 044-509 4485.

Niskavuoren isäntäpari Loviisa (Sari Hämäläinen)Juhani( Aatu Johansson). Kuva: Daniel Denicolai
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taPahtumakaLenteri

ohkoLan nuorisoseura

Tule mukaan talkoisiin Öljymäelle! 
Lavastustalkoita järjestetään 7, 14, 28, 
29.5  ja tarpeen mukaan vielä kesäkuul-
la. Tarkempia tietoja saa Ari Lehdolta, p. 
040-745 3541

- Näytöksiin tarvitaan järjestysmiehiä 
jotka ohjaavat myös liikennettä parkki-
paikka-alueella. Järjestyksenvalvonnasta 
lisätietoa saa Seppo Savelalta, jolle myös 
ilmoittautumiset p. 050-517 7458

- Lipunmyyntiin ja esitysten väliajalla 
toimivaan kahvilaan tarvitaan myös run-
saasti talkoovoimia mukaan, tiedustelut 
Essi Malmberg p. 044-509 4485.

Ohkolan Nuorisoseuran Mölkkymesta-
ruuskisat to 16.06.2011 klo 18.30 Oh-
kolan Nuorisoseurantalon pihalla.

Sarjat: miehet, naiset, nuoret ja yleis-
mestaruus

Vetäjänä Lasse Peltoranta v. 2010 
mestari. Tervetuloa!

ohkoLan metsästysseura

Ohkolan metsästysseura järjestää koiri-
en tapa- ja tottelevaisuuskoulutusta Oh-
kolan koulun kaukalossa viikonloppuisin. 
Kaikille avoin.

Tiedustelut p. 040-538 8585 /Leena 
Turunen

urheiLuseura oka 
Maastojuoksu kilpailut, Ohkolan kou-
lun maastossa 18.5 ja 25.5. klo 18.

Jalkapalloa pelataan Ohkolan koulun 
kentässä 17.5 alkaen juhannukseen as-
ti seuraavasti: Alle kouluikäiset tiistai-
sin klo 18-19 (huoltaja mukaan.) Koulu-
ikäisten jalkapallo on tiistaisin klo 19-20. 
Lisätietoja Aki Mäenpää p. 050-5571828.

Yleisurheiluharjoitukset  Ohkolan 
koululla 5.6, 12.6 ja 19.6 klo 17-18. 
Jos innokkaita urheilijoita riittää, voi har-
joitukset jatkua pidempäänkin. Tarkoi-
tuksena on kokeilla eri lajeja. Lisätietoja 
Pekka Peltoranta p. 040-580 5496.

Ohkola-hölkkä eli neljännesmaraton 
juostaan 31.7 klo 12. Kisakeskus palotallilla. 
Lisätietoa: http://mu.sporttisaitti.com/
kylaseurat/oka/

diakonia- ja 
Lähetystoimikunta

Kesäseurat Hyökännummen kerhota-
lolla, Tasalantie 2,  su 7.8.2011  klo 14.00

Kesäretki  Porkkalaan  ke. 17.8. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset Eeva Patronen 
p. 050 372 2259 t. Raija Hannula 044 
275 2241

hyÖkäPartio

Hyökäpartioon ilmoittautuminen tiistaina 
23.8.2011 alkaen kello 17.30 Hyökän-
nummen kerhotalolla, Tasalantie 2. Kai-
ken ikäiset uudet ja vanhat jäsenet ovat 
tervetulleita! Lisätietoja nettisivuillamme 
www.hypa.nettisivu.org.

hyÖkännummen kouLun 
vanhemPaintoimikunta 

Harrastehulinat su 29.5.11 KLO. 10-13 
Hyökännummen koulun alueella. Tule 
tutustumaan lähialueen harrastetarjon-
taan ja kokeilemaan taitojasi esittelypis-
teissä.

Mukana mm. Cheerleading, katupyö-
rät, BMX, tanssi, zumba, sirkus, ratsas-
tus, vapaapalokunta, partio, nuorisotoi-
mi, palloilulajit, teatteri.  Myös perheen 
pienimmät on huomioitu. Kirpputori 
pöytävaraukset, mirva.takalo@kolum-
bus.fi. Juhlasalissa klo 11 tanssi- ja sir-
kusesitys, pääsymaksu 2€. Buffetti

Eine-Maria Kucukpala voitti Kukkasidonnan Suomen Mestaruu-
den 9.4.2011 Helsingissä. Hanna Tervo sijoittui upeasti prons-
sille ja voitti Juniorisarjan Suomen Mestaruuden. Korkeatasoi-
nen kisa käytiin Kevätpuutarhamessuilla Helsingissä.

Eine-Maria on Ohkolan omia tyttöjä. Kotipaikka on Lököön-
tiellä Niemisen Puutarhan naapurissa. Nykyään Eine-Maria 
asuu Järvenpäässä. Hanna asuu tällä hetkellä Ohkolassa, mut-
ta on kotoisin Äänekosken Liimattalasta.

Molemmat tytöt ovat valmistuneet floristiksi Saaren puutar-
hakoulusta v. 2009.

 Eine-Marian ja Hannan kädenjälki on nähtävissä Järven-
pään Kukkatalossa, jossa molemmat työskentelevät. 

Puutarha-ala ja kukat ovat tulleet tutuiksi jo hyvin varhai-
sessa lapsuudessa.  Hannan vanhemmat ovat puutarhureita 
ja sisaruksista osa on myös samalla alalla.

Myös Eine-Maria on kukkakaupan takahuoneessa viettänyt 
aikaansa pienestä pitäen. Mari-äiti ja Mikko-isä pitivät kukka-
kauppaa  Kellokoskella ja Järvenpäässä ja nykyään sisarukset 
Saija  Sitolahti ja Joonas Nieminen ovat yrittäjiä Järvenpään 
Kukkatalossa.

Teksti Saija Sitolahti, kuva Ilari Kukkonen/Studioviesti

ohkoLaLaiset 
suomen Parhaita kukkasitojia



5

kesäsirkus 2011,  
Lasten teLttaLeiri inkoossa 15 – 19.6
Leirin suositusikä on 7 -13 – vuotta 
Sirkustemppuja ja sirkusvälineiden askartelua päivittäin. 
Sirkustelun ohessa kisataan, pelataan ja uidaan paljon, 
kesäleirillä kun ollaan! Leirinuotion äärellä nautitaan tari-
noista ja nuotion herkuista. 

Leirin hinta: nuorisoseurojen jäsenille 100e, muil-
le 120e Hintaan sisältyy: leiriohjelma, ruokailu, majoitus 
(teltassa tai sisätiloissa), kuljetus Helsingistä Inkooseen ja 
leirivakuutus. 

Ilmoittautuminen 15.5 mennessä: www.uuden-
maannuorisoseurat.fi pirita.laiho@kalevannuoret.fi |040 
558 7870. Lapsella ei tarvitse olla aikaisempaa kokemus-
ta sirkusharrastuksesta sakari.syrjanen@kalevannuoret.fi 
|044 512 5017

taLent ohkoLan kouLun Liikunta-
saLissa Lauantaina 16.7. kLo 16 aLkaen

Oletko kiinnostunut esiintymisestä tai oma kykysi näyttämises-
tä? Järjestämme lauantaina 16.7. klo 16-20 Ohkolan koulun 
liikuntasalissa TALENT - kilpailun, johon jokainen kyläläinen 
on tervetullut esiintymään laulaen, tanssien, musisoiden, taika-
temppuillen, miten vain... Esiintyä voi ryhmässä tai itsekseen. 
Talent-show on osa Ohkolassa järjestettävää kansainvälistä lei-
riä, joten paikalla on vieraita Kroatiasta. Esitykset arvioi arvo-
valtainen, kansainvälinen tuomaristo.

Mikäli haluat mukaan kilpailuun, ilmoittaudu puhelimitse 
Emmi Hynniselle numeroon 044 033 4522, lisäohjeita saat 
myös em. numerosta.

Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan kulturelleista esityksistä 
ja tapaamaan kylässämme vierailevia Kroatialaisia sekä kyläläi-
siä. Vapaa pääsy, buffetti.

Järj. Nuorisoseuran kv-leiriryhmä.

Arvo Ikonen 
(s.2.8.1926,  k.29.3.2011)

Arvo Ikonen toimi Ohkolan koulun johta-
jaopettajana v.1952-1985, yhteensä 33 
vuotta.  Arvo loi Ohkolan kesäteatteri-
toiminnan ja oli fanaattinen urheilumies.

Vanhempi Väki muistelee

Suruviestin saapuminen sai monen oh-
kolalaisen ajatukset palaamaan Arvon 
aikaan.  Vanhempi väki muistelee Ar-
voa jälkikasvunsa palavasieluisena ja 
edistyksellisenä opettajana.  Arvo ja An-
ja vaimo asuivat koululla, kuten ennen 
tapana oli. Arvon vanhemmat asuivat 
myös koululla ja toimivat vahtimestari-
na ja keittäjänä. Kylään asetuttuaan Arvo 
lähti mukaan kylän rientoihin, erityisenä 
kiinnostuksena kesänäytelmä. Innostuk-
sen kipinä tarttui kyläaktiiveihin ja näin 
sai alkunsa Ohkolan kyläläisiä edelleen-
kin yhdistävä kesäteatteritoiminta. Vuon-
na 1956 Kylä - Hemmilän pihassa esitetty 
näytelmä Roinilan talossa oli Arvon en-
simmäinen ohjaus.  Seuraavaksi kesäksi 
valmistui Öljymäen kesäteatteri ja siellä 
Arvon ohjaamana näytelmä Tukkijoella. 

arVon aika
Ohkolan näyttämölle Arvo Ikonen ohja-
si 14 näytelmää ja lavasti useita muita.

oppilaiden muistoja

Oppilaiden muistot Arvo Ikosesta opet-
tajana ovat kunnioittavia; - Hänen auk-
toriteettinsa oli ihan omaa luokkaansa. 
Kaikki asiat selvitettiin tässä ja nyt eikä 
niitä sen jälkeen enää muisteltu. Hän oli 
oikeudenmukainen ja huumorintajuinen, 
hyvä opettaja. Kurinpalautuksia Arvo an-
toi aina silloin tällöin, joskus se oli tar-
peen koulussa tapahtuneiden edesotta-
musten selvittelyssä, mutta myös vapaa-
ajalla tapahtuneet hölmöilyt selvitettiin. 
Välillä opettaja heittäytyi viihteelle ja 
kertoi vitsejä ja mukavia pakinoita. Ke-
ravanjärvellä käytiin uima-opetuksessa. 
Maitorattailla kerättiin jätepaperia kyläl-
lä, jonka tuotolla sitten tehtiin hankin-
toja koululle, moni muistaa TVn ja vih-
reän pianon hankitun jätepaperituotolla.  
Arvo Ikosen taiteellisuus näkyi koulu-
työssä mm. paneutumisena juhlanäytel-
miin, lavasteisiin ja tehosteisiin. Monitai-
teellisia teemapäiviä runo- ja kuvataide-
pajoineen toteutettiin Arvon aikana.

Fanaattinen urheilumies  
ja legendaarinen opel

Arvo oli fanaattinen urheilumies. Jää-
kiekkokaukalon saatiin koulun pihaan ja 
sen hoitaminen tapahtui oppilastyönä 
Arvon johdolla. Mieluista oli, ettei luis-
timia tarvinnut riisua oppituntien ajak-
si, että ehti välitunnillakin pelaamaan. 
Kumisilla luistinsuojilla liuuttiin vauhdil-
la mäki alas. Joukkueurheiluun innostus 
oli valtava,jääkiekko- ja jalkapallo jouk-
kueet kävivät kylien ja koulujen välisissä 

turnauksissa, joissa Arvo eläytyen kan-
nusti omia poikiaan kentän laidalla. Peli-
reisuille Arvon Opelissa oli aina tilaa, ta-
kapenkille mahtui monta poikaa. Legen-
daariseen Opeliin liittyy monta muistoa.
Ensin joukkue työnsi auton käyntiin ja 
sitten lähdettiin. Paikallinen autokorjaa-
moyrittäjä teki parhaansa, että ”sai au-
ton vielä tämän kerran” ajokuntoon, kun 
kilometrejä oli kertynyt jo yli 400 000. 
Eräs entinen oppilas onnistui lopulta os-
tamaan Opelin itselleen 1 markan kaup-
pahintaan. Pelimuistojen innoittama-
na on herännyt ajatus Arvo-turnauksen 
järjestämisestä – OKAn kunniajäsenen 
muistoksi. 

Öljymäki heräsi  
ruususen unesta

1970-luku oli television tulemisen ai-
kaa ja tällöin nuorisoseuran näyttämö-
toimintakin hiipui, kunnes v.1979 heräsi 
ruususen unesta. Vuonna 1966 synty-
nyt ikäluokka valmisti kuudennen luo-
kan päätteeksi Arvo-opettajan johdol-
la Öljymäen kesäteatteriin näytelmän 
Prinsessa Ruusunen. Tästä lähtien Öljy-
mäellä on tehty teatteria taas joka ke-
sä. Niin kauan kuin voimia riitti, nähtiin 
Arvo uskollisesti Öljymäen kesäteatterin 
katsomossa. Erityisen tyytyväinen hän 
oli nähdessään nuoria näyttämöllä ja 
huomatessaan harrastuksen jatkuvan. 
”Tutkikaa mennyttä kunnioituksella, niin 
saatte innostusta, virikkeitä ja tukea 
omalle elämällenne aina muisteluhetkiin 
saakka ” (Lainaus Arvo Ikosen kokoa-
masta ”Muisteloita” kirjasesta ). 

Nämä muistelmat useasta eri lähteestä 
ja jutteluhetkestä kokosi Eija Hynninen
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sirkus sirius Pähkinänkuoressa
Sirkus Siriuksessa harjoittelee tällä hetkellä 135 lasta- ja nuorta. Harjoitteluryhmiä on yhteensä 19. Sirkus on jaettu kirp-
pusirkukseen (alle kouluikäiset vanhempineen), pikkusirkukseen (ikäryhmät 6- 10) ja nuorisosirkukseen (ikäryhmät 11 -18) 
Kirppusirkuslaiset ja pikkusirkuslaiset aloittavat yhden viikkotunnin perustunnilla ja toisena vuonna voi jo valita perustunnin 
lisäksi akrobatian tai pyöräilytunnin. Pidemmälle ehtineet nuorisosirkuslaiset harjoittelevat edellä mainittujen lisäksi lihas-
kuntoa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja pyramideja. Harjoitusten määrä vaihtelee pikkusirkuslaisten yhdestä viikkotunnista 
isompien jopa 6-8 tuntiin viikossa. Opettajina sirkuksessa toimii ammattiohjaajia ja Siriuksen omia kasvatteja harrasteoh-
jaajina sekä apuohjaajina. Ryhmät harjoittelevat Ohkolan- ja Hyökännummen kouluilla sekä Ohkolan Nuorisoseurantalolla.

jumPPakerhosta 
sirkusLeiriLLe

Pidin Ohkolan koululla lapsille jumppa-
kerhoa ja lähdin ryhmän kanssa Las-
ten Kalenoiden yhteydessä järjetetylle 
sirkusleirille kesällä 2001. Tarkoitus oli 
saada vinkkejä omaan kerhoon.  Monia 
temppuja sitten harjoittelimmekin sir-
kuskerhossa myöhemmin. Opettajana 
leirillä oli myös Heikki Leppävuori mutta 
meni vielä pari vuotta ennen kuin Heikis-
tä tuli kerholle vakituinen opettaja.

Sirkusleiri oli tosi kiva, lapset tykkä-
sivät ja moni mukana ollut, mukaan lu-
kien oma tyttäreni, huokaili ääneen et-
tä ”olisipa Ohkolassakin sirkuskerho”. 
Koska innostuin asiasta itsekin, ajattelin 
yrittää. Minulla oli kesä aikaa suunnitella 
ja miettiä. Sain ajatukseni taakse Tuula 
Heikkisen, hän lupasi lähteä mukaan sir-
kuskerhoa vetämään. Ohkolan nuoriso-
seuran johtokunta tuki aloitetta ja sain 
luvan tehdä välinetilauksia ja salivarauk-
sia. Jumppakerhosta tuli sirkuskerho ke-
sän aikana. Paljon lapsia ilmoittautui mu-
kaan. Ensimmäinen näytös on videoitu ja 
siitä säteilee lasten ja aikuisten innostus.

sirkusvuodet täynnä muistoja

sirkuskouLu aLoittaa 
toimintansa

Kerho kasvoi nopeasti. Ensimmäisenä 
vuonna lapsia oli yli 40, pidimme kerhoa 
kaksi kertaa viikossa. Seuraavana vuon-
na lasten määrä kasvoi ja tarvittiin lisää 
opettajia, välineitä, avustajia ja harjoi-
tustiloja. Kävimme Tuulan kanssa myös 
parilla kurssilla hankkimassa lisää taito-
ja ja tietoja. Kerhosta kehittyi pikkuhiljaa 
sirkuskoulu. Leppävuoren Anun ja Heikin 
kanssa kehittelimme sirkusta yhdessä 
keskustellen sekä suunnitellen. Mukaan 
tuli muitakin aikuisia, jotka osallistuivat 
sirkuksen kehittämiseen. 

sirkus on yhteistÖ  
- kaikki osaLListuvat

Lapsista kasvoi nuoria ja he ryhtyivät 
kantamaan vastuuta sirkuksesta. Olen 
erityisen iloinen siitä, että sirkus kasvat-
taa sirkusohjaajia ja sirkuslaisia monen-
laisiin tehtäviin. Tämä oli ajatuksemme 
alusta asti, että muutaman vuoden tiiviin 
uurastuksen jälkeen, sirkuksella olisi pal-
jon tekijöitä, vastuunkantajia, omia oh-

Teksti Karita Laisi

jaajia. ”Kaikki tekevät kaikkea” on ollut 
yksi perusajatus. Se tarkoittaa esim., et-
tä näytöksen valmistamiseen osallistuvat 
lapset, heidän vanhempansa ja opettajat. 
Ensimmäisinä vuosina sirkuskerho kokosi 
yhteen Hyökännummen ja Ohkolan kou-
lun lapset. Kun kerho kasvoi ja kehittyi, 
huomaisimme sen kokoavan lapsia eri 
puolilta Mäntsälää ja myös yli kuntarajo-
jen. Kerhon tavoitteisiin kuului myös eri 
ikäryhmien ja poikien sekä tyttöjen koh-
taaminen samassa harrastuksessa. Anun, 
Heikin ja muiden opettajien kanssa olem-
me miettineet ryhmien muodostamisen 
yhteydessä aina sirkusta myös sosiaali-
sesta ja kasvatuksellisesta näkökulmas-
ta käsin. Sirkuksen yhteisöllinen puoli on 
koko ajan ollut yksi olennainen asia. 

vaPaaehtoistyÖstä voimaa

Olen ollut monta vuotta hyvin tiiviisti mu-
kana sirkuksessa. Se oli hieno vapaaeh-
toistehtävä. Tiiviimmillään se saattoi viedä 
useita päiviä viikosta. Näinä vuosina tun-
sin jokaisen lapsen nimeltä sirkuksestam-
me. Se oli mahtava tunne. Olin iloinen jo 
pelkästä ajatuksesta, että minä tunnen 70 
lasta nimeltä ja yhdessä lasten sekä ai-
kuisten kanssa muodostamme sirkusper-
heen. ”Perhealbumissa” on paljon muisto-
ja ja kuvia lapsista, nuorista, heidän van-
hemmistaan ja opettajistaan. On ihania 
muistoja sirkuksen arjesta; se mahtava 
näky kun lauantaiaamuna Ohkolan kou-
lun piha ja liikuntasali kuhisee eri ikäisiä 
sirkuslaisia. Keikkoja tehtiin varmaan sata 
ja paljon muistoja onnistuneista tsemppi-
numeroista. On mukavia muistoja lasten 
vanhemmista, meistä aikuista tuli myös 
ystäviä ja sirkuslaisia. Olemme tehneet 
yhden ulkomaanmatkan Norjaan sekä pie-
nen kiertueen Alavudelle. Nämä molem-
mat vaativat paljon työtä kaikilta mutta 
antoivat paljon jokaiselle mukana olleelle.

 

Karita Laisi toi sirkusharrastuksen Ohkolaan. Kuvassa näytöksen jälkeinen kii-
tospuhe a’la Karita. Kuva Jussi Hynninen.
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SIRKUKSEN ESIINTYMISLAVA
a) kanveesi b) maneesi c) tatami
KÄYTTÖ KIELLETTIIN SIRKUKSISSA SUOMESSA
a) tuli b) moottoriajoneuvot  c) norsut
SIRKUKSEN JOHTAJA
a) tirehtööri b) pomo  c) rehtori
VOIMISTELUTAITOJEN ESITTÄJÄ
a) agronomi   b) astrologi  c) akrobaatti
VUONNA 1976 PERUSTETTU, SUOMEN SUURIN SIRKUS
a) sirkus Caliba b) Sirkus Finlandia  c) Sirkus Sirius

ESIINTYY NARUJEN VARASSA HEILUVALLA TANGOLLA
a) nuoralla tanssija  b) jonglööri c) trapetsitaiteilija
ILLUUSIOIDEN MESTARI
a) klovni  b) jonglööri  c)  taikuri
PUNANENÄINEN HASSUTTELIJA
a) klovni  b)taikuri c) jonglööri
HEITTELEE MM. PALLOJA , KEILOJA JA RENKAITA
a) akrobaatti b) pelle c) jonglööri
HAITTASI SIRKUKSIEN TOIMINTAA 1914-1981
a) lama  b) kansanvalistus  c) huvivero

  sirkusvisa   (Visan ovat laatineet Anu ja Heikki)

sirkus sirius esiintyy ja harjoitteLee
Kuvat: Pauliina Paakkinen-Virtanen ja Eija Hynninen

1. Kirppusirkus esiintyi Aurinkopyörässä
2. Pikkusirkuksen väki harjoittelee Rolabolalla
3. Nuorisosirkuksen jonkkapojat perjantaitreeneissä

Mun mielestä sirkus on kiva harrastus kun se on tosi lii-
kunnallista ja hauskaa!  Parasta sirkuksessa on yksipyö-
räisellä ajo. Sit sirkuksessa oppii kaikkee uutta ja se on 
kivaa! On kivaa kun siellä saa uusia kavereita.

Kuperkeikkojen tekeminen on kaikkein hauskinta. 

Rakastan pariakroa! Tykkään permannosta! Pyramidit 
ovat hauskoja! Tasapainoileminen on ihanaa …pyörällä, 
pallolla ja rolabolalla! Tykkään kaikesta! 

Sirkus on tosi kivaa, Olen oppinut paljon, Vannetta on 
kiva pyörittää. Me pyöritetään sitä kilpaa. Esiintyminen 
on kivaa. Harjoittelen 2 kertaa viikossa. Parhaat jutut sir-
kuksessa ovat ehdottomasti yksipyöräily, ison sirkuspal-
lon päällä kävely, puujalkakävely sekä hipat. Kehuja saa 
myös hyvä opetus ja aina on kivaa oppia uutta!

Lasten ajatuksia 
sirkusharrastuksesta

1.

3.

2.

Anni ajoi kakspyöräisellä 
ykspyöräisellä marathon 
reittiajon 17.4 Hyökän-
nummelta Ohkolan 
seuratalolle
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ammattiohjaajat

Heikki Leppävuori
Heikki on ohkolalainen Sirkus Siriuksen 
pääopettaja, freelancer sirkustaiteilija. 
Hän on ollut alusta asti synnyttämässä 
sirkuskoulua kotikylään. Heikki on opis-
kellut Tukholmassa Komedia Skolassa ja 
ollut mukana Sirkus Finlandiassa kuusi 
vuotta. Heikin päälajeja on akrobatia, yk-
sipyöräily ja klovneria. Heikki on rauhalli-
nen, kärsivällinen ja taitava opettaja.

sirkus siriuksen ryhmien ohjaajat kaudeLLa 2010-2011

työskennellyt erilaisissa sirkusryhmissä 
kuten Circus Cirkörissä. Jukan päälaji on 
vertikaaliköysi ja hän opettaa sirkukses-
samme ilma-akrobatiaa. 

Lionel Lejeune
Ranskasta Suomeen vuonna 1992 muut-
tanut Lionel Lejeune (s.1968) on aloit-
tanut uransa katuesiintyjänä Ranskassa 
1990-luvulla. Vuosina 2001-2004 Lionel 
työskenteli sirkustaiteen opettajana Eco-
le Nationale de Cirque de Châtellerau-
tissa Ranskassa. Palattuaan Suomeen 
Lejeune on työskennellyt sirkustaiteen 
opettajana muun muassa Turun am-
mattikorkeakoulun sirkuslinjalla, Teat-
terikorkeakoulun ruotsinkielisellä näyt-
telijätyönlaitoksella sekä useissa pää-
kaupunkiseudun nuorisosirkuksissa. 
Tällä hetkellä Lejeune toimii Lahden 
Koulutuskeskus Salpauksen pääsir-
kusopettajana sekä muun muassa Cir-
ko – Uuden Sirkuksen Keskuksen maa-
hanmuuttajanuorille suunnatun sir-
kuskerhotoiminnan vastuuopettajana. 
Lionel Lejeune on tunnettu lämpimänä ja 
vaativana sirkuspedagogina, joka vahvan 

myötäelämisen kykynsä kautta saavuttaa 
opiskelijoiden luottamuksen. Lionel opet-
taa meidän sirkuksessamme akrobatiaa ja 
jongleerausta.

harrasteohjaajat – 
sirkuskouLun omat kasvatit

Anu Leppävuori
Anu Leppävuori on koulutukseltaan las-
tentarhanopettaja ja toimii tällä hetkellä 
sekä Siriuksen lapsiryhmien- että Hyökän-
nummen koulun opettajana. Anu on osal-
listunut aktiivisesti Sirkus Siriuksen kehit-
tämiseen ja ohjaa nyt kahta sirkusryh-
mää. Kalevan Nuorten Liitto on nimittä-
nyt Anun vuoden 2007 ohjaajaksi. Anu on 
innostunut ja esimerkillinen ohjaaja, joka 
tekee ohjaustyötään suunnitelmallisesti ja 
kasvattaen, sirkustaitoja opettaen. Hän 
järjestää myös seuramme sirkusohjaajil-
le koulutusta ja tukea, jotta sirkustaitojen 
opettaminen sujuisi myös nuoremmilta ja 
kokemattomammilta ohjaajilta mahdolli-
simman helposti. Seuratoiminnallemme 
on tärkeää, että meillä on Anun kaltainen 
osaava ja vastuuta kantava ohjaaja. Anu 
opettaa sirkuksessamme tällä hetkellä 
pikkusirkuksen ryhmiä Alkeisryhmä A ja 
Pohjantähti.

Jukka Juntti
Jukka Juntti on suomalainen sirkustaiteili-
ja. Hän valmistui keväällä 2008 Danshög-
skolanista Tukholmasta. Hän on esiintynyt 
eri teattereissa ja suurilla lavoilla, kuten 
Royal Blue Hallissa Ruotsissa, Tukholman 
kaupunginteatterissa ja Lahden Kaupun-
ginteatterissa. Jukka on nähty erinäisissä 
TV-ohjelmissa tekemässä sirkusta sekä 
Suomessa että Ruotsissa. Hän on myös 

Anni tasapainoilee löysällä nuoralla.

Anni Pietala
Anni on Hautjärvellä asuva vuonna 1992 
syntynyt sirkusnuori. Hän käy Mäntsälän 
lukiota ja valmistuu tänä keväänä ylioppi-
laaksi. Anni aloitti sirkuksen vuonna 2002 
ja on nyt harrastanut sirkusta yhdeksän 
vuotta. Hän on toiminut opettajana vuo-
desta 2005 lähtien ja opettanut Siriukses-
sa mm. tasapainoilua, yksipyöräilyä, akro-
batiaa ja alkeisryhmiä. Tällä hetkellä hän 
ohjaa alkeisryhmää yhdessä apuopettaja 
Ella Hynnisen kanssa, akrobatiaa Heik-
ki Leppävuoren kanssa, sekä lihaskunto 
ja venyttely – ryhmää muiden sirkuksen 
nuorten kanssa. Anni käy paljon esiinty-
mässä yhdessä toisten Siriuksen keikkai-
lijoiden kanssa. Anni harjoittelee sirkuk-
sessa akrobatiaa, ihmispyramideja, pa-
riakrobatiaa, löysällä nuoralla temppuilua, 
jongleerausta, yksipyöräilyä ja ilma-akro-
batiaa. Varsinaista päälajia ei ole, mutta 
eniten hän pitää ihmispyramideista. Anni 
on myös toiminut syksystä 2010 lähtien 
Siriuksen toiminnanohjaajana.

Saija Sitolahti
On Ohkolan nuorisoseuran kasvatti aivan 
pikkutytöstä lähtien. Nyt kolmen pojan äi-
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sirkus siriuksen ryhmien ohjaajat kaudeLLa 2010-2011
saa myös muut innostumaan omista ide-
oistaan.

Silja Roos
Silja Roos on Ohkolassa asuva, 1994 syn-
tynyt nuori. Hän opiskelee tällä hetkellä 
pukuompelijaksi Järvenpään Keudalla. Sil-
ja on ollut oppilaana Siriuksessa yhdek-
sän vuotta ja opettajana hän on toimi-
nut jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä 
hän ohjaa ilma-akrobatian alkeita yhdes-
sä Jenna Latva-Hirvelän kanssa. Sirkuk-
sessa Silja harjoittelee mm. ihmispyrami-
deja, ilma-akrobatiaa ja akrobatiaa. Silja 
on tunnollinen, ammattitaitoinen ja mu-
kava opettaja. Monen vuoden sirkustai-
tojen harjoittelu näkyy laadukkaana ope-
tuksena.

aPuohjaajat 
Sofia Valkonen
Sofia on vuonna 1996 syntynyt ohkolalai-
nen sirkuslainen. Hän on harrastanut sir-
kusta noin 7 vuotta ja toiminut nyt yhden 
vuoden verran apuohjaajana Anu Leppä-
vuoren vetämässä alkeisryhmässä. Sofia 
harjoittelee ihmispyramideja, akrobatiaa, 
yksipyöräilyä ja ilma-akrobatiaa. Hän on 
hauska ja tuo iloa ja elämää harjoituksiin 
positiivisen energiansa ansiosta. Sofia on 
käynyt myös paljon esiintymässä sirkuk-
sen keikoilla.

Nelli Parkkinen
Nelli on Jokelan yläastetta käyvä sirkus-
nuori. Hän on syntynyt vuonna 1995. Nelli 
aloitti sirkuksen vuonna 2006 Hyvinkään 
Hakasirkuksessa. Hän oli siellä 3 vuotta 

tinä hän alkoi ohjaamaan kirppusirkusta 
eli ryhmää, jossa alle kouluikäiset sirkus-
televat yhdessä aikuisen kanssa. Saija on 
aina ihaillut sirkuskoulun toimintaa ja kun 
ohjaajan paikka vapautui, niin päätti lii-
kuntakärpäsen puraisemana ihmisenä ot-
taa vastaan ohjaamisen haasteen.

Jenna Latva-Hirvelä
Jenna on Hyökännummella asuva, vuon-
na 1992 syntynyt nuori. Hän käy Kello-
kosken lukiota ja valmistuu tänä keväänä 
ylioppilaaksi. Jenna on ollut mukana Oh-
kolan Nuorisoseuran toiminnassa jo pie-
nestä pitäen ja aloitti sirkusharrastuksen 
vuonna 2005. Päälajinaan Jenna harjoit-
telee ilma-akrobatiaa, lisäksi mm. myös 
akrobatiaa. Siriuksen opettajana Jen-
na on toiminut 3 vuotta ja tällä hetkellä 
hän opettaa ilma-akrobatian alkeita Silja 
Roosin kanssa. Jenna on hauska ja hy-
vän mielikuvituksen omaava henkilö. Hän 

kunnes siirtyi Siriuksen riveihin ja on nyt 
ollut Siriuksessa reilut kaksi vuotta. Yh-
teensä hän on harrastanut sirkusta yli viisi 
vuotta. Nelli on toiminut sirkusopettajana 
nyt kaksi vuotta. Hän on ollut apuohjaa-
jana alkeisryhmässä ja tällä hetkellä hän 
avustaa Saija Sitolahtea kirppusirkuksen 
vetämisessä. Nelli on innokas esiintyjä ja 
keikkailee paljon muiden Siriuksen esiin-
tyvien nuorten kanssa. Nelli on iloinen, 
hyväntuulinen, sisukas ja ahkera harjoit-
telemaan sirkustemppuja. Hän harjoitte-
lee akrobatiaa, ihmispyramideja, pariak-
robatiaa, käsilläseisontaa ja yksipyöräilyä. 
Päälajeina Nelli harjoittelee pariakrobati-
aa ja käsilläseisomista.

Nelma Pietala
Nelma on syntynyt vuonna 1996 ja asuu 
Hautjärvellä. Hän käy Riihenmäen yläas-
teen kahdeksatta luokkaa Mäntsälässä. 
Nelma aloitti sirkuksen jo 6-vuotiaana 
ja on harrastanut sirkusta kahdeksan ja 
puoli vuotta.  Hän on toiminut nyt yhden 
vuoden verran apuopettajana Anu Leppä-
vuoren vetämässä alkeisryhmässä. Nelma 
harjoittelee sirkuksessa ihmispyramideja, 
yksipyöräilyä, rolabolaa ja akrobatiaa. Hä-
nen päälajinsa on ihmispyramidit, joissa 
hän on kehittynyt loistavaksi, korkeuksia 
pelkäämättömäksi ylämieheksi.

Jutta Savela
Jutta on Ohkolalainen, vuonna 1995 syn-
tynyt sirkuslainen. Hän käy Ehnroosin ylä-
asteen yhdeksättä luokkaa Mäntsälässä, 
ja on harrastanut sirkusta nyt kahdeksan 
vuotta. Ohjaajana Jutta on toiminut kak-
si vuotta. Hän on ohjannut yksipyöräilyn 
alkeita ja tällä hetkellä hän on apuopet-
tajana Anu Leppävuoren vetämässä jat-
koryhmässä. Jutta harjoittelee sirkukses-
sa ihmispyramideja, tuoliakrobatiaa, yk-
sipyöräilyä ja toisinaan myös akrobatiaa. 
Sirkuksen lisäksi Jutta harrastaa myös 
tanssia ja ohjaa Mäntsälän Urheilijoiden 
hiihtokoulua.

Ella Hynninen
Ella on ohkolalainen, 1997 syntynyt nuo-
ri. Hän käy Ehnroosin yläkoulun 7. luok-
kaa. Ella on ollut sirkuksessa mukana vii-
si vuotta ja apuohjaajana  puoli vuotta 
ensin kirppusirkuksessa ja sitten alkeis-
ryhmässä Anni Pietalan apuna. Ella käy 
nuorisoseurajärjestön ohjaajakoulutusta 
ja ryhmien ohjaaminen on työharjoitte-
lua tulevaan. Sirkuksessa Ella harjoittelee 
pääosin akrobatiaa. Sirkuksen lisäksi har-
rastuksena on Hip Hop – tanssi.

Silja ja Jenna ohjaavat ilma-akroa. Lapset kankaalla, trapetsilla, rengastrapet-
silla ja renkailla.
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Sirkus Siriusta ei olisi ilman Heikki ja Anu Leppävuorta – toi-
saalta Leppävuoren perheen elämä ilman kotikylän sirkus-
koulua olisi kovin erilainen.  Kymmenen vuoden symbioosi 
on kasvattanut hyviä hedelmiä. Leppävuoren perhe on mm. 
kasvanut neljällä hengellä.  Heikki Leppävuori on itseoikeu-
tetusti Siriuksen pääopettaja ja isä.  Anu-vaimo on osallis-
tunut aktiivisesti Sirkus Siriuksen kehittämiseen ja ryhmien 
ohjaamiseen.  Lapset ovat myös esiintyneet ja harjoitelleet 
sirkustemppuja pienestä pitäen. Jokaisella on oma paikkansa 
sirkusperheessä ja he kasvavat siihen.

kurkkaus heikin kuLisseihin

Heikki Leppävuori  on lapsuutensa asunut Sotkamossa , mutta 
asettui sitten  1995 Ohkolaan, äidin kotitilan maille rakennet-
tuun kotiin. Sirkuksen pariin Heikki kertoo ajautuneensa pik-
kuhiljaa. Ensi-innostus syntyi veljensä  joululahjaksi saaman 
taikurintaskukirjan kautta, joka kiinnosti pikkuveljeä enem-
män kuin saajaansa. Toinen kosketus sirkukseen tapahtui 
kauppareissulla, kun vanhempi kauppiasrouva heitteli taita-
vasti käsissään kolmea mandariinia ja kysyi, että osaattekos 
pojat tätä. Temppuhan oli sitten ihan pakko kotona opetella.

teatteria – komediaa  
ja sirkus FinLandia 

Matematiikan opinnot jäivät taka-alalle, kun kiinnostavam-
pi kohde ja harrastus löytyi Jyväskylän ylioppilasteatterista. 
Heikki oli mukana lastennäytelmissä. Teatterin harjoituksissa 
ja viikonloppukursseilla oli mahdollisuus harjoitella yksipyöräi-
sellä ajoa sekä mimiikkaa ja akrobatiaa. Aihepiiri innosti yhä 
enemmän ja näin hän hakeutui Kööpenhaminaan Comedia 
Schooliin. Tämä vuoden mittainen koulu oli enemmän teatte-
ria kuin sirkusta, mutta mm. klovnerian aakkoset Heikki oppi 
tällä reissulla. Iltaisin hän otti lisätunteja Artist-Skolanissa ak-
robatissa ja pyöräilyssä. Tämän vuoden jälkeen keskittyminen 
matematiikan opiskeluun oli entistäkin hankalampaa ja niinpä 
Heikki karkasi sirkukseen, kun kaverit kertoivat mahdollisuu-
desta. Sirkus Finlandian matkassa kului kuusi vuotta ensin 
paussipellenä ja kahtena vuotena Heikillä oli oma numero yk-
sipyöräisellä. Sirkus Finlandiassa myös teltan pystytys ja lekan 
heilutus tulivat tutuksi.

PohjatyÖtä sirkuskouLutukseLLe

Sirkusopettajakurssi Turun taideakatemiassa antoi hyvän poh-
jan sirkuksen opetus- ja kasvatustyöhön. Siellä ammattilaiset 
opettivat toinen toistaan ja samalla loivat visioita siitä min-
kälainen sirkuskoulutuksen pitäisi olla. Täällä Heikki suoritti 
myös kasvatustieteen opintoja. Tämän pohdiskelun mukaises-
ti Suomessa järjestetään sirkuksen alalla ammattikoulutusta 
Hollolan Salpauksessa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Oh-
kolan sirkuskoulu on siis tältä osin taustaltaan ammatillinen 
ja suunnattu laajalle harrastajajoukolle.

Heikki on toiminut freelancerina sirkusalalla tehden esiin-
tymiskeikkoja mm. Hurjaruuthin talvisirkukseen sekä erilaisiin 
juhliin ja tapahtumiin. Iso osa työstä on opettamista, kuten 
tunnit Sirkus Siriuksessa, Keravan kansalaisopistossa sekä 

LePPävuoren sirkusPerhe
Teksti ja kuva: Eija Hynninen

koulutuskeskus Salpauksessa. Myös leirit ja erilaiset työpajat 
tarjoavat työtilaisuuksia.

anu-vuoden 2007 ohjaaja

Kalevan Nuorten Liitto nimitti Anun v. 2007 Vuoden Ohjaa-
jaksi. Vuoden Ohjaajan arvonimi annetaan Suomessa joka 
toinen vuosi erityisesti ansioituneelle ohjaajalle nuorisoseu-
rassa.  Valinnan perusteluissa todetaan, että Anu on innostu-
nut ja esimerkillinen ohjaaja, joka tekee ohjaustyötään suun-
nitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti, kasvattaen ja sirkuksen 
erityistaitoja opettaen. Hän osallistuu myös seuran ohjaajille 
suunnatun tuen suunnitteluun ja toteutukseen. Anun kaltaiset 
osaavat ja vastuuta kantavat ohjaajat ovat lapsipainotteisen 
seuratoiminnan perusta.

Anu on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja lisäksi 
v.2007-2008 hän suoritti Vierumäellä Lasten liikunnan am-
mattitutkinnon.

Leppävuoren perhepyramidi. Tukipilareina Anu-äiti ja 
Heikki-isä. Huipulla Oiva (2v) ja Hilma (6v). Keskellä 
tasapainoilee Otto (10v) ja edessä spagaatissa Elsa (8v).
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Tuntuu hienolta, kun oppii tempun, 
jota on opetellut todella pitkään.

Johanna Kohonen on kaksikym-
mentävuotias Ohkolan sirkus-
koulun kasvatti. Hänen innos-
tuksensa sirkukseen kasvoi niin 
suureksi, että hän opiskelee nyt 
Hollolassa Koulutuskeskus Sal-
pauksen Sirkuslinjalla sirkusar-
tistiksi, päälajinaan tikkaat. Näin 
Johanna kertoo omasta sirkus-
harrastuksestaan, joka johti am-
mattikoulutukseen.

Innostuksen kipinä syttyi katsomossa  
Innostuin sirkuksesta, kun näin Sirkus-
kolan (nykyään Sirkus Sirius) yksipyöräi-
lyesityksen Mäntsälän Monitoimitalolla. 
Aloitin sirkusharrastuksen 10-vuotiaa-
na Mäntsälän kansalaisopiston kurssilla. 
Heikki Leppävuori opetti silloin sirkuste-
lua Hepolan koululla, missä harjoiteltiin 
akrobatiaa ja tasapainoilua. Parin vuoden 
jälkeen Heikki kysyi olisinko kiinnostunut 
osallistumaan yksipyöräilysählyjoukku-
eeseen. Niinpä kolmannen sirkusvuoden 
aikana kävin sekä Mäntsälän sirkustun-
neilla että Ohkolan yksipyöräilyharjoituk-
sissa. Lopulta jäin aivan sirkuksen lumoi-
hin ja harjoittelumäärä lisääntyi.

sirkusharrastusta 
tosissaan

Harrastin sirkusta Sirkus Siriuksessa kuu-
den vuoden ajan, jolloin treenasin paljon 
erilaisia lajeja. Kävin kaikilla mahdollisilla 
sirkustunneilla, joten minulla oli tuolloin 
harjoituksia kymmenisen tuntia viikossa. 
Harjoittelin akrobatiaa, pariakrobatiaa, 
ilma-akrobatiaa, pyramideja ja tasapai-
noilua, josta erikoistuin eniten yksipyö-
räilyyn ja tasapainoilutikkaisiin. Harjoit-
telin myös vapaa-ajalla, jolloin mielelläni 
tein lihaskuntoa ja venyttelin sekä kävin 
yksipyöräisellä kuudenkin kilomerin lenk-
kejä. Omien treenien lisäksi opetin Sirkus 
Siriuksessa neljän vuoden ajan erilaisia 
ryhmiä kuten tasapainoilua, yksipyöräi-
lyä ja ilma-akrobatiaa. Olen ollut myös 
ohjaajana Keravalla Sirkus Fanfaarissa 
sekä toiminut ohjaajana erilaisissa työ-
pajoissa ja leireillä.

sirkus siriuksesta saLPauksen 
sirkusLinjaLLe

Teksti Johanna Kohonen, Kuva Olli Kohonen

miksi Pidän sirkuksesta?
Pidän todella paljon sekä esiintymisestä 
että harjoittelemisesta. Minusta on mie-
lenkiintoista, kun esityksen kautta pystyn 
antamaan ja herättämään erilaisia tun-
teita katsojille. Harjoittelussa on mah-
tavaa oppimisenilo. Esimerkiksi tuntuu 
hienolta, kun oppii tempun, jota on har-
joitellut todella pitkään. Erityisesti tikkail-
la monien temppujen oppiminen saattaa 
viedä monta kuukautta tai useamman 
vuoden. Harjoittelu vaatii kärsivällisyyttä 
ja sinnikkyyttä. Minua kiehtovat haasteet 
ja omien rajojen rikkominen, joita pää-
see kokemaan sirkuksessa.

Tanssi ammattiopintojen tukena 
Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta 
Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjal-
la, jonka aloitin syksyllä 2009. Opintoi-
hin kuuluvat erilaiset sirkuslajit, tanssi 
ja ilmaisutaito. Valmistun ensi vuonna 
sirkusartistiksi ja päälajini on tikkaat. 
Harjoittelemme koulussa noin 30h/
viikko, jonka lisäksi koulun jälkeen tu-
lee tehtyä jonkin verran lihaskuntoa ja 
venyttelyä. Aloitin viime syksynä ba-
letin ja joulun jälkeen nykytanssin, jo-
ten käyn sirkusopintojen ohella pa-
ri kertaa viikossa Lahden tanssiopis-
ton harjoituksissa, monipuolisuus kun 
on tärkeää sirkusartistin ammatissa. 

Sirkus Sirius kiittää!
Suurkiitos Matti Salmiselle, että 
olemme näytösten jälkeen saaneet 
tulla luoksesi keinumaan ja 
puuhaamaan. Pihamaasi on paras 
huvipuisto. Kiitos myös panok-
sestasi sirkusesitysten tekemisessä 
ja välineiden rakentamisessa.

Matin pihakeinuissa on haastetta 
sirkuslaisillekin. 
Kuva Eveliina Hynninen. 
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Kun sirkusharrastus vuosia sitten alkoi, 
luulimme, että se on vain lasten harras-
tus, että meitä aikuisia tarvitaan lähinnä 
kuskeiksi. Mutta vähitellen sirkus imaisi 
myös meidät vanhemmat mukaansa ja 
löysimme itsemme mitä moninaisimmis-
ta tehtävistä. Olimme avustajina ja huol-
tajina erilaisissa esiintymisissä ympäri 
Etelä-Suomea ja välillä vähän kauempa-
nakin.  Leireillä huomasimme ruokkivam-
me vähän suurempaa lapsikatrasta, kuin 
kotona olimme tottuneet. 

näytÖsten vaLmisteLua

Sirkuksen joulu- ja kevätnäytökset olivat 
sitten ihan oma lukunsa. Kaikkia vanhem-
pia ja heidän taitojaan on siellä tarvittu. 
On suunniteltu ja ommeltu pukuja, tehty 
kampauksia, meikattu, valmistettu ruo-
kaa, leivottu, pidetty kahviota, pystytetty 
ja purettu sirkustelttaa, tehty lavasteita, 
roudattu  kaikkea mahdollista tavaraa ees 
sun taas, siivottu ennen ja jälkeen näy-
tösten, ohjattu liikennettä, oltu myymäs-
sä lippuja, järjestetty arpajaisia ja oltu 
back stagella ohjailemassa, hyssyttele-
mässä, rauhoittelemassa, kannustamas-
sa ja rohkaisemassa esitysten aikana.

kuLjetusrumbaa

Kun perheessä on useamman ikäisiä ja 
eri lajeja harrastavia lapsia, kuljetusrum-
ba on ollut välillä aikamoista . Aikataulu-
ja on soviteltu ja kimppakyyditykset ovat 
arkipäivää. Kaikki nuoret kun eivät ole 
ohkolalaisia ja harjoituspaikkojakin on 
kolme: Ohkolan nuorisoseuratalo, Ohko-

sirkus vanhemPien näkÖkuLmasta
Teksti: Joukko nuorisosirkuslaisten vanhempia. Kuvat: Jussi Hynninen.

lan koulu ja Hyökännummen koulu. Kun 
lasten into sirkukseen on vuosien myötä 
vain kasvanut, on harkkatuntien ja -päi-
vien määrä moninkertaistunut.

vanhemPien ystävyyttä

Myös me vanhemmat olemme tutustu-
neet toisiimme talkoiden ja kimppakyy-
tien merkeissä. Ne meistä, jotka asuvat 
kauempana, ovat harkkojen aikana mil-
loin kävelleet, milloin hiihtäneet yhdessä, 
on käyty hoitamassa kauppa- yms asioita 
tai videoitu harkkoja, on itse venytelty 
tai hierottu toisiamme, on kudottu suk-
kia jne. Nämä yhteiset ajat ovat kasvat-
taneet myös meidän vanhempien välille 
syvän ystävyyden.  Olemmekin jo miet-
tineet, miten jatkamme yhteydenpitoa 
toisiimme, kun nuoremme kasvavat ulos 
sirkuksesta. Olemme taitaneet tulla riip-
puvaisiksi toistemme seurasta 

sirkusharrastuksen arvo 
ja yhteistyÖtaidot

Vanhempina olemme iloinneet monista 
asioista, joita sirkusharrastus on lapsil-
lemme antanut: yhdessäoloa ja ystävyyt-
tä, paljon hyviä kavereita, yhteistyötai-
toja, toisten kanssa toimeen tulemista, 
toisten huomioon ottamista ja rohkeutta 

esiintyä. Vaikka sirkusharrastus sisältää 
paljon yksilölajeja, niin mm pyramidit, 
1-pyöräily ja pariakrobatia vaativat yh-
teistyötaitoja.

Yksi tärkeimmistä arvoista sirkukses-
samme on se, että toiminta ei perustu 
kilpailuun paremmuudesta. Jokainen 
saa olla mukana riippumatta taitojensa 
tasosta. Toinen hieno asia on, että eri-
ikäiset nuoret voivat toimia yhdessä. 
Sellaisia harrastuksia ei ole kovin paljon, 
joissa tämä on mahdollista. Vanhempina 
olemme iloinneet myös siitä, että nuo-
ret saavat runsaasti esiintymiskokemus-
ta. Ensin pääsee esiintymään turvallisesti 
ryhmässä toisten kanssa. Sitten kun tai-
dot karttuvat ja oma laji löytyy, voi esiin-
tyä myös aivan yksin.

yhteenkuuLuvaisuutta

Lopuksi voimme vain todeta, että las-
temme sirkusharrastuksen alkaessa em-
me tienneet, miten paljon se voi antaa 
myös meille vanhemmille.  Kun lapsel-
lamme on hyvä liikunnallinen harrastus 
ja tiedämme missä porukassa hän liik-
kuu, voimme itse olla rauhallisin mielin.  
Sirkus on tuonut perheillemme takaisin 
perinteisen yhteisöllisyyden, jossa yh-
teen hiileen puhaltamalla iloisin mielin 
huolehdittiin asioista kaikkien parhaaksi.

Satu Nieminen-Punta maskeeraus-
työssä, myös hiukset on tärkeä laittaa 
hyvin ja siististi jo turvallisuussyistä

Näytöksen jälkeinen tuumaushetki ennen teltan purkua. Taina Pietalan (toinen 
vasemmalta) osuus näytösten järjestelyissä on ollut erityisen merkittävä - ta-
kahuoneen järjestyksestää huolehtiminen ei ole mikään pikkujuttu.

sirkusvisan vastaukset: 1b, 2C, 3a, 4C,5b, 6C, 7C, 8a, 9C, 10C
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martan vinkit

Marttojen viimeisimmän tapaa-
misen aiheena oli voileipäkakut. 
Valmistimme kinkkutäytteisen, 
lohitäytteisen ja vihannestäyt-
teisen kakun. Tässä ohje vaik-
kapa kevään erilaisiin juhliin:

kasvisvoiLeiPäkakku

250 gr ruisleipää
70 gr   vaaleaa leipää
täyte:
200 gr maustekurkkua + tillituorejuustoa
2 dl kuohukermaa vaahdotettuna
50 gr kurkkusalaattia
1 omena
1 pieni sipuli
½ punainen paprika
1 tl sitruunamehua
pippuria maun mukaan
kostutus:  2 dl kasvislientä
kuorrutus:  200 gr sulatejuustoa ja 
 100 gr ranskankermaa

Leikkaa leivistä reuna pois. Valmista 
täyte vaahdottamalla kerma, sekoita 
joukkoon kuutioitu paprika ja ome-
na, kurkkusalaatti ja pilkottu sipuli. 
Mausta sitruunamehulla ja pippurilla 
maun mukaan.

 Aseta ruisleipäpalat leivinpaperin 
päälle, kostuta ja lisää täytettä. Lai-
ta vaalea leipäkerros täytteen päälle, 
kostuta ja lisää loput täytteet. Lisää 
viimeinen leipäkerros päälle ja kos-
tuta.

Kääri kakku kelmuun ja anna 
maustua yön yli jääkaapissa.

Kuorruta kakku seuraavana päivä-
nä ja koristele vihanneksilla ja he-
delmillä.

Ohkolan nuorisoseurantalo on korjauk-
sen tarpeessa ja korjaushanke on käyn-
nistetty. Tarkoitus on uusia ulkoverhous 
ja katto sekä salin lattia.  Tavoite on, et-
tä talo on juhlakuosissa vastaanottamas-
sa juhlijoita, kun se täyttää joulukuussa 
2012 kunniakkaat 100 vuotta.

byrokratian koukeroita

Olemme odottaneet jo jonkin aikaa Ely-
keskuksen rahoituspäätöstä.  Silmu ry:n 
hallitus käsitteli hakemuksemme joulu-
kuussa ja laittoi sen edelleen Ely-kes-
kukseen päätöstä varten. Sieltä olivat 
sitten ottaneet yhteyttä Päijät-Hämeen 
maakuntamuseoon lausuntoa varten 
seuratalon kulttuurihistoriallisuuden 
selvittämiseksi. Saadaksemme lausun-
non meidän piti hankkia arkkitehti, joka 
tekee tarkat kuvat talosta ja myös avaa 
rakennustapaselostuksen tarkemmak-
si. Ne sitten saimmekin, kun olimme 
löytäneet kohtuuhintaisen suunnitteli-
jan. Toimitin ne sitten Ely-keskukseen 
ja maakuntamuseoon Lahteen. Ely-

nuorisoseurantaLon 
korjaushankkeesta

Teksti Seija-Liisa Peltoranta

keskuksessa luvattiin että, kun täyden-
nyspaperit ovat tulleet asia käsitellään 
heti ,sitä on turha pitkittää. Hanke on 
oikeanlainen ja konkreettinen. Maa-
kuntamuseon lausunnon saatuamme 
lausunto toimitettiin eteenpäin.  Asiat 
pitäisi hoitaa Silmu-ry:n kautta, joten 
otimme yhteyttä sinne, kun asiasta ei 
ollut kuulunut mitään. Ma 18.4 sieltä 
todettiin, että sähköpostiviestit eivät 
ole menneet Ely-keskukseen kahteen 
viikkoon, jolloin vasta vika on huomat-
tu. Keskustelun tulos oli se, että siellä 
on noin kolmisenkymmentä hakemus-
ta käsiteltävänä. Kiirastorstaina soitin 
Elyyn ja sainkin yhteyden henkilöön, 
joka käsittelee hankettamme ja tekee 
viimeisen hyväksynnän ennen päätös-
tä. Meidän hankkeemme käsitellään 2.5 
alkavalla viikolla, kun hän palaa lomal-
ta. Odottelemme.

tavataan taLkoissa

Hankkeen eteen toki olemme tehneet 
paljon alustavaa työtä. Julkisivupiirus-

tukset ja rakennustapaselostukset on 
teetetty arkkitehtitoimisto Kumpulai-
sella.   Mukana oli myös Antti Mäke-
läinen.  Olemme pyytäneet tarjouksia 
ja suunnitelleet kunnostukseen liittyviä 
aikatauluja.  Halmeen Juha on lupautu-
nut ottamaan konehalliinsa lautatavarat 
ja siellä voimme ilman sateen pelkoa 
pitää maalaustalkoita. Jos sinulla on tä-
hän projektiin liittyvää materiaalia lah-
joitettavaksi, niin ota yhteyttä meihin. 
Ennen kaikkea  tarvitsemme  työpanos-
tasi, sillä talkootyön osuus hyvitetään 
seuralle. 

 Kiitos Teille kaikille, jotka jo olette 
olleet mukana tässä yhteisessä hank-
keessa. 

Tämän lehden ilmestyessä toivomme 
että päätös on saatu.  Kuten huomaat-
te, mutkia matkaan on tullut ja paperei-
den hoitaminen on vienyt paljon aikaa. 

Ota yhteyttä
Susan Alho  040-716 8010
Essi Malmberg 044-509 4485 tai 
Seija-Liisa Peltoranta  040-534 4565
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Aprillipäivänä 1.4.2011 järjestettiin va-
paaehtoisvoimin nuorille disco Hyökän-
nummen kerhotalolla. Tapahtuma oli tar-
koitettu 5.-9. luokkalaisille ja paikalla oli 
n. 50 nuorta. Tilaisuudessa esiintyi sä-
linkääläinen Broken Chainz, jonka setti 
koostui niin rock-klassikoista kuin omas-
takin tuotannosta, olipa mukaan livahta-
nut joku Kummelista tuttu biisikin. Bän-
din lisäksi yleisöä viihdytti oman kylän dj 
Than. Ilta kului rauhallisissa merkeissä, 
enemmänkin nuoria olisi mukaan mahtu-
nut. Mukana olleiden mielestä tapahtu-
ma oli kiva, joten jatkoa seurannee.

Tapahtuman mahdollistivat Hyökän-
nummen asukasyhdistys, Mäntsälän 
sähkö, Mäntsälän kunta, Hyökännum-
men koulu ja Vesa Lehmonen, Piiras-
kartano sekä joukko vapaaehtoisia. Kii-
tokset kaikille panoksestanne !

nuorten iLLat

Nuorten iltoja on kevään aikana järjes-
tetty kaksi kertaa kuukaudessa. Kävijöik-
si on vakiintunut 4.-7. luokkalaiset nuoret 
ja kerrallaan nuoria on parisenkymmen-
tä. Illoissa on pelattu, kuunneltu musiik-
kia, lueskeltu, tehty käsikoruja ja muu-
ten vaan vietetty aikaa kavereiden kans-
sa. Jokaisessa illassa on tarjottu iltapalaa 
omakustannehintaan, 1€.

aPriLLiPäivän disCo
Teksti ja kuvat: Tuija Savolainen

Nuorten illat löytyvät nyt myös Face-
bookista nimellä Hyökännummi Nuoret 
ja sen toiminnasta vastaavat Tuija ja Tei-
ja. Pyrimme tätä kautta tehokkaampaan 
tiedottamiseen. Tervetuloa kaveriksi!!!

Kaikki 4.-9. luokkalaiset nuoret ovat 
tervetulleita iltoihin! Myös uusia vapaa-
ehtoisia toivotaan riveihin, lisätietoja saa 
Teijalta tai Tuijalta puhelimitse, sähkö-
postitse tai Facebookin kautta.
 
Teija Vainio p. 040-5352902
teijahelena.vainio@gmail.com

Tuija Savolainen 
tuisa.savolainen@gmail.com 

Kitaristi ja basisti esiintymässä.

Porukkaa viettämässä aikaa nuorten illassa huhtikuussa 2011.
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Ohkolan koulun kuudennen luokan op-
pilaat olivat maalis-huhtikuun vaihteessa 
palkintomatkalla Budapestissa. Luokka 
voitti yhdessä espanjalaisen koululuokan 
kanssa  eTwinning-projektin, jossa pidet-
tiin yhteyttä erilaisin sähköisin viestintä-
välinein.

”GettinG CLoser”
Ohkolan koulu pitää aktiivisesti yhteyt-
tä ympäröivään maailmaan. Tästä on 
hyvänä esimerkkinä  Euroopan koulu-
jen yhteiset eTwinning-projektit, joihin 
koulu on osallistunut jo useamman vuo-
den ajan. Hankkeiden tarkoituksena on 
edistää Euroopan koulujen yhteistyö-
tä tieto- ja viestintäteknologian kautta.  
Lukuvuonna 2009-2010 toteutettu ”Get-
ting Closer”-projekti oli erityisen on-
nistunut, sillä se valittiin syksyllä 2010 
Suomen parhaaksi ja helmikuussa 2011 
Euroopan parhaaksi eTwinning-projek-
tiksi. Ohkolan koulun 6.luokkalaiset pi-
tivät yhteyttä espanjalaiseen koululuok-
kaan erilaisin sähköisin viestintävälinein 
ja kertoivat toisilleen arkielämästään sa-
noin ja kuvin. Lisäksi oppilaat jaettiin ryh-
miin, jotka kilpailivat lukuvuoden aika-
na erilaisissa peleissä toistensa kanssa.  
Projektin voitto vei oppilaat maaliskuussa 
keväiseen Budapestiin. Matkalaiset muis-
televat palkintoreissua seuraavasti:

keskiviikkona 30.3.2011
Lähdimme aamu kuudelta koululta kohti 
Helsinki/Vantaan lentokenttää linja-autol-
la. Mukana oli opettajamme Sari Auramo, 
toinen koulumme opettaja Pia Ström se-
kä viisi vanhempaa. Lensimme Malev-yh-
tiön koneella Budapestiin. Lentokentällä 
meitä vastassa oli nainen eTwinning-kyltti 
kädessään. Majoituttuamme hotelli Fla-
mencoon lähdimme omatoimisesti tutus-
tumaan läheiseen kukkulaan, jolle pääs-
täkseen piti kiivetä satoja portaita. Sää 
oli keväinen ja maisemat upeat. Löysim-
me  matkamuistoputiikkeja, juotavaa ja 
jätskiä. Palattuamme hotellilla alkoi leiriin 
rekisteröityminen. Muunmaalaisia oppi-
laita oli saapunut iltapäivän aikana. Kuu-
den aikaan alkoivat leirin avajaiset, jossa 
kerrottiin mitä leirillä tulee tapahtumaan.. 
Kaikki tervehtivät toisiaan innoissaan. Tim 
Rylands piti meille mukavan luennon, jos-
sa teimme pahvieläimiä. Sen jälkeen vaih-
doimme lahjat kirjekaverien kanssa. 

 
Torstaiaamuna lähdimme espanjalais-
ten kanssa opastetulle kaupunkikiertueel-
le. Ilma oli lämmin, noin 20 plusastetta. 

PaLkintomatkaLLa budaPestissa

Näimme  Vapaudenpatsaan, hienoja sil-
toja, kalastajien linnoituksen, kuninkaalli-
sen linnan ja muita hienoja nähtävyyksiä. 
Olimme etukäteen piirtäneet koululla mo-
nia paikkoja, jotka nyt näimme oikeasti.  
Palasimme hotellille ja söimme voilei-
piä. Voileipien jälkeen menimme hotel-
lihuoneisiimme vaihtamaan hienommat 
vaatteet. Kohta lähtisimme konferens-
siin Novotel-hotelliin! Konferenssiin oli 
kaiken kaikkiaan kokoontunut yhteen-
sä 650 ihmistä. Konferenssissa pidettiin 
pitkiä puheita, joista osa puhuttiin unka-
riksi ja osan katsoimme videolta. Puoles-
sa välissä pidettiin kahvitauko, jonka jäl-
keen aloitettiin palkintojenjako. Palkintoja 
saatiin kolmessa ikä- ja neljässä kielika-
tegoriassa. Kaikista palkituista oli tehty 
helmikuussa esittelyvideot, jotka sitten 
katsoimme konferenssissa. Palkintojen-
jaon jälkeen menimme hienolle illalliselle 
ja sen jälkeen palasimme taas Flamenco-
hotellille. Meille jäi vielä noin tunti vapaa-
ta aikaa. Sen ajan olimme espanjalaisten 
kanssa puistossa. Myöhemmin illalla pi-
dimme vielä maittain PowerPoint- esityk-
sen, jossa esittelimme kouluamme, Ohko-
laa, Mäntsälää ja Suomea. Ennen nukku-
maanmenoa vietimme vielä vähän aikaa 
oleskelutiloissa espanjalaisten kanssa.

 
Perjantaina Sari-ope oli melkein koko 
päivän töissä konferenssissa ja me me-
nimme työpajoihin. Meidät oli jaettu kah-
teen ryhmään. Toiset meni ensin teke-
mään radiotyötä ja toiset Xperimaniaa. 
Radio-ohjelmapajassa harjoiteltiin te-
kemään radio-ohjelmia. Haastattelim-
me toisiamme englanniksi. Xperimani-
assa tutustuttiin petrokemiallisiin tuot-
teisiin ja tutkittiin muovisten esineiden 
ominaisuuksia. Teimme kokeen: ava-
simme vauvanvaipan ja kaadoimme 

sen sisällön kuppiin. Lisäsimme lasin 
vettä kuppiin. Kaadoimme sinne väri-
ainetta ja se värjäytyi. Sitten siellä teh-
tiin UV-säteilyyn reagoiva rannekoru. 
Alkuillasta meillä oli ohjelmassa kansan-
tansseja. Saimme päättää parin, jonka 
kanssa tanssimme. Tanssit olivat peräi-
sin Puolasta, Skotlannista, Etelä-Afrikasta 
ja Kreikasta. Kaikki tanssit olivat muka-
via. Seuraavaksi harjoittelimme yhdes-
sä espanjalaisten ja heidän opettajansa 
kanssa seuraavan päivän esitystämme 
noin tunnin ajan. Aluksi oli pieniä vaike-
uksia esiintyä heidän kanssaan. Mutta 
pikku hiljaa aloimme oppia esityksemme. 
Harjoitusten jälkeen oli vapaa-aikaa jol-
loin pakkasimme lähtöä varten ja pelai-
limme pullonpyöritystä. Sitten alkoi vii-
meisen leiri-illan disko johon osallistuivat 
melkein kaikki leiriläiset. 

Lauantaiaamuna  lähdimme aamu-
palan jälkeen taas konferenssiin. Pal-
kittujen projektien oppilaat esiintyi-
vät koko konferenssiväelle. Edellisen 
illan harjoittelun ansiosta meillä me-
ni oikein hyvin. Kahvitauon jälkeen kat-
soimme edellisenä päivänä tehtyjä elo-
kuvia ja kuuntelimme radio-ohjelmia. 
Sitten katsoimme vielä yhdessä kaik-
kien aikuisten kanssa videon leiristäm-
me. Lähtö läheni, joten vaihdoimme 
espanjalaisten kanssa osoitteita ja tie-
toja. Oli aika erota. Jäähyväiset espan-
jalaisten kanssa olivat vähän kyyne-
leiset. Lähdimme vielä puistoon istus-
kelemaan. Lammessa näimme ainakin 
sammakoita, kilpikonnia ja karppeja. 
Sitten me lähdimme bussilla lentoken-
tälle. Lento lähti ajallaan, mutta ennä-
timme tehdä vielä ostoksiakin. Kentältä 
lähdimme bussilla kohti Ohkolan kou-
lua, jolle saavuimme  myöhään illalla. 
Matka oli hieno ja ikimuistoinen!

Ohkolan koulun oppilaat ja espanjalaiset ystävät palkintojenjakotilaisuudessa 
yhteiskuvassa.”
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ystävyys haLListen  
kanssa aLkaa

Eteläisen naapurimaamme Eestin nou-
su Euroopan Unionin jäseneksi ja osak-
si yhteistä euroaluetta on ollut histori-
allisesti todella nopea. Tämä toteamus 
on, ainakin osalle Ohkolan kyläläisiä, 
omakohtaisesti elettyä ja läheltä seurat-
tua historiaa. Neuvostoliiton hajoamisen 
ollessa jo näkyvissä, alkoivat suomalai-
sessa tietoisuudessakin elää tieto maas-
ta nimeltä Eesti. Kielisukulaisuus oli pi-
mentynyt Neuvostoliiton varjoihin, mutta 
uuden itsenäistymisen toivo antoi meille 
suomalaisillekin innostusta olla mukana 
veljesmaan kohtaloissa. Koulumaailma 
Suomessa innostui tähän lähimaaston 
kansainvälisyyteen ja monet alakoulut 
rakensivat yhteyksiä virolaisten koulujen 
kanssa. Mäntsälässä oli orastavaa kans-
sakäymistä edistämässä vuonna 1990 
virolaisia kouluviranomaisia; tosin Neu-
vostoliiton passin alla. Nykyinen Ohkolan 
koulun rehtori Sirpa Matero oli tuolloin 
luokanopettajana nyt jo lakkautetussa 
Kaanaan koulussa, jonne virolaiset yh-
teistyönhakijat olivat myös tutustumas-
sa. Kaanaan koulu rakensi ensimmäisenä 

ystävyyden tieLLä  
1991-2011 ”soPrusaeGa”

Teksti Vesa Lehmonen, kuvat Koulun arkistosta/VL

Mäntsälässä kouluyhteyden Viron Saare-
pediin. Virolaisen kontaktihenkilön Elman 
kautta saatiin tietoa Viron etelässä sijait-
sevasta pienestä Hallisten koulusta, joka 
olisi halukas yhteistyöhön Suomen suun-
taan. Niinpä lähdettiin tutustumismatkal-
le keväällä 1991. Ohkolan koulun matka-
delegaatiossa oli johtokunnan pj. Tapio 
Rantanen, koulun henkilökunnasta opet-
tajat Vesa Lehmonen, Sinikka Kuusiluo-
ma-Lehmonen, Sirpa Matero, Piia Tauri-
ainen (nyk. Ström), keittäjä Ritva Koski-
nen sekä kylän puuhamiehiä Pekka Sikiö. 

viisumeita ja viLLisikaa

Matkan järjestely jo sinänsä tuntui tuol-
loin kovin monimutkaiselta; oli saatava 
kutsu Hallisten kunnalta viisumia varten, 
sitten kutsun kanssa Tehtaankadulle 
Helsinkiin hakemaan Neuvostoliiton lä-
hetystöstä viisumit. Tässä operaatiossa 
ansioitui silloinen kyläläinen ja kulttuu-
rihenkilö Sigrid Kivistö, joka viron sekä 
venäjän kieltä taitavana oli korvaama-
ton. Jännityksen vallassa joukkio saa-
pui Tallinnan satamaan, jossa venäläiset 
rajavartijat tutkivat paperimme sangen 
tarkasti, mutta aurinkoisessa Tallinnan 

satamassa tapasimme tyypillisen sydä-
mellisissä merkeissä Hallisten koulun 
opettajia. Mieleen on jäänyt Ene-rehto-
rin mieltymys matkaeväänämme olleisiin 
banaaneihin; Neuvosto-Estissä ne olivat 
sangen harvinaista herkkua. Kulttuuri-
eroja oli noihin aikoihin paljon enemmän 
kuin nykyisin. Aamupala perheissä oli 
itä-eurooppalaiseen tapaan täysi ruoka 
ja muistan hyvin Sinikan ilmeen ensim-
mäisellä aamupalalla, kun Vello-isäntä 
tarjosi itse savustamaansa villisian ih-
raa. Siivun paksuus oli noin senttimetri! 
Ja hyvää oli!  Monipuolisesta ohjelmas-
ta on jäänyt erityisesti mieleen läheisen 
Viljandin uuden kaupunginteatterin esit-
tely; halusimme tuoda kulttuuriterveisen 
Suomesta ja vetäisimme teatterin suu-
rella näyttämöllä Rantasen Tapion kans-
sa duettona, hiukan improsivoiden, suo-
malaisen kansanlaulun ”Tuuli se taivut-
ti koivun larvan”. Vielä 20 vuoden takaa 
paikallaolijat muistavat tämän sykähdyt-
tävän kulttuuriteon!

eLämykseLLisiä vieraiLuja

Virolaisopettajat tulivat syksyllä 1991 
vastavierailulle Ohkolaan; monille mat-

Hyökännummen koulun opplaita Hallistessa keväällä 2011.
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Ystävyyden tie alkoi 1991 Ohkolan ja Hallisten välillä. Kuvassa etualalla Ritva 
Koskinen, Vesa Lehmonen, Pekka Sikö, Pia Tauriainen ja Tapio Rantanen.

ka Suomeen oli elämän ensimmäinen ul-
komaanmatka ja vastaanotto Ohkolassa 
oli lämminhenkinen. Tuolloin vierailijat 
yöpyivät kotimajoituksessa, jossa tutus-
tuminen suomalaiseen elämänmuotoon 
kävi mutkattomasti. Kieli kääntyi tunne-
tun hauskalla tavalla ja sanakirjat aut-
toivat pahimmissa tilanteissa. Suurin ih-
metyksen aihe oli tavaran paljous kau-
poissa. Ene-rehtori poistui Hyvinkäällä 
tavaratalosta ja sanoi päänsä tulevan 
kipeäksi moisesta tarjonnasta. Virolaiset 
olivat innokkaita ja taitavia laulajia; illan-
vietoissa kuultiin moniäänistä laulua ja 
aina ulkomuistista!

Keväällä 1992 oli aika lähteä koulu-
laisten ja muutamien vanhempien kera 
omalla bussilla vierailulle Hallisteen. Arto 
Peltomäki lähti bussillaan matkaan ja au-
to täyttyi kyläläisten keskuudessa järjes-
tetyn avustuskeräyksen tuotoilla – bus-
sin tavaratila oli täynnä pahvilaatikoita, 
samaten bussin sisätilojen tyhjät paikat. 
Kaikissa laatikoissa piti olla merkinnät si-
sällöstä, joten tavaraa oli kumisaappais-
ta vanhoihin kirjoituskoneisiin. Virolaiset 
rajamiehet pysäyttivät meidät satamassa 
ja olimme jo ns. tullihäkkialueella myö-
hään illalla ja valmistauduimme yöpy-
mään bussissa. Virolaisopettajat olivat 
meitä vastassa ja he ihmettelivät mei-
dän poissaoloamme.   He kiersivät sa-
tama-aluetta ja sattumalta huomasivat 
suomalaisen bussin rautaverkon takana; 
siitäpä elämä nousi! Tunnin sisällä olim-
me matkalla Hallisteen ja ihmettelimme 
tarinan saamaa käännettä. Tuohtuneet 
opettajat olivat ilmeisesti käyneet kipa-
kan keskustelun tullimiesten kanssa ja il-
meisesti vertailut entisiin vallanpitäjiin oli 
auttanut meidän nopeaa tullaustamme. 

Perillä Hallistessa lapset kyydittiin ma-
joittajaperheisiin ja siitä vain tuttavuut-
ta tekemään. Koulu oli jakaantunut kah-

teen eri rakennukseen ja remonttia ei ol-
tu vähään aikaan tehty. Suurinta ihme-
tystä ehkä meidän lapsissamme herätti 
sisätiloissa oleva ulkotoiletti eli vettä ei 
käytetty. Oppilaat tutustuivat koulupäi-
vään kiertelemällä pienissä ryhmissä eri 
luokissa. Vierailijoiden kunniaksi oli järje-
tetty iltajuhla, jossa oli paikalla runsaas-
ti kyläläisiä. Me esitimme omaa ohjel-
maamme ja virolaiset isännät vastaavasti 
näyttivät omaa osaamistaan. Kansallis-
pukuiset ryhmät ja laululeikit seurasivat 
toinen toistaan. Ei ole ihme, että puhut-
tiin laulavasta vallankumouksesta!

Pitkä yhteinen historia

Näin alkoi yhteydenpito, joka on jatku-
nut eri muodoissaan näihin päiviin ja 
toivottavasti jatkuu myös tulevaisuudes-
sa. Kouluvierailuita on ollut moninainen 
määrä vuosien saatossa; laskelmieni mu-
kaan 120-140 koululaista Ohkola/Hyö-
kännummi-alueelta on vieraillut koulun 
mukana Hallistessa ja vastaavasti meil-
lä on ollut vierailijoina vastaava joukkio. 
Opettaja Sirkka-Liisa Salmen johdolla oli 
eräs luokka Ohkolasta yhteisellä leiri-
koulullakin Hallisten koululaisten kanssa 
Saarenmaalla. Etenkin 90-luvulla monet 
perheet olivat aktiivisia yhteydenpidos-
sa; tämä varmasti johtui tuolloin tapa-
na olleesta kotimajoituksesta, joka sitoi 
vierailijat erityisesti yhteen. Ohkolan ky-
lällä järjestettiin NS-talolla Viro-iltamat 
erään vierailun yhteydessä. Illan tuotto 
annettiin Hallisten koulun materiaalihan-
kintoihin. 

Vuonna 1998 Halliste sai uuden hie-
non koulurakennuksen, jonka tiloissa 
monet oppilaat ovat sittemmin yöpy-
neet. Koulun vieressä olevan kirkon jäl-
leenrakennusta olemme myös olleet to-
distamassa; alussa ei ollut lämmitystä, 

ei penkkejä, ei urkuja. Nyt ne kaikki ovat 
paikoillaan. Koulu sai 2010 uuden lii-
kuntasalin, joka neliömääränsä puolesta 
voisi olla isäntänä vaikka kansainvälisille 
turnauksille. Moni on ihmetellyt pienen 
Hallisten koulun saamaa hyvää; uudet, 
upeat koulutilat, vaikka Virossa on me-
nossa voimakas muuttoliike maaseudulta 
kaupunkeihin. Yksi selitys lienee kyläläis-
ten voimakas halu säilyttää oma koulu 
ja he ovat aktiivisesti toimineet tilanteen 
edistämiseksi. Tosin monet koulun oppi-
laista nykyisin tulevat kyydityksellä kou-
luun eli pienemmät koulut ovat sulkeneet 
ovensa ja Hallisten koulu on säilynyt.

Noista 90-luvun alkuvuosista aina 
näihin päiviin on jatkunut yhteydenpito 
Hallisteen – 20 vuotta on kouluyhteyk-
sissä pitkä aika. Nykyisin usein suositaan 
parin vuoden pituisia projekteja ja sit-
ten jo kohti jotakin muuta. Tarinoita eri 
matkoilta on kertynyt lukematon mää-
rä ja tässä olen keskittynyt muutamaan 
muistoon yhteisen matkan alkutaipaleel-
ta. Koulun entisillä oppilailla on varmas-
ti reppu täynnä omia muistojaan näiltä 
yhteisiltä reissuilta, joita olen opettajana 
aina pitänyt yhtenä tämän työn helmistä. 

hyÖkännnummeLaiset 
haLListessa 2010

Lopuksi vielä päiväkirjaote matkastam-
me Hallisteen marraskuussa 2010; vieras 
maa ja sen tavat/tottumukset jaksavat 
aina kiinnostaa. Siihenhän kansainväli-
syys perustuu.

”Aamulla heräsin klo.7.00. En saanut 
unta viime yönä. Puimme vaatteet päälle 
ja teimme aamuhommat. Oppilaat olivat 
käytävällä ja kurkkasivat huoneeseen ai-
na kun ovi avattiin. Kävimme juhlasalissa 
ja sitten menimme syömään. Kirjoitimme 
tarinaa vähäsen aikaan kunnes piti men-
nä juhlasaliin ja siellä oli esitys. Sitten 
menimme matematiikan tuntia seuraa-
maan. Huomasin, että he olivat jäljessä 
matematiikassa. Heillä oli pöytäkoneet ja 
mielestäni heillä ei ollut yhtä tiukka ku-
ri kuin meillä. Me menimme myös eng-
lannin tuntia seuraamaan. Siellä ei ollut 
taulusientä, vaan märkä pyyhe. Me me-
nimme vielä musiikin tunnille, jossa lau-
loimme vironkielisiä sekä suomenkielisiä 
lauluja. Se oli hauskaa! Menimme saliin 
katsomaan esitystä. Meillä oli hieman va-
paa-aikaa ja sitten menimme syömään 
nakkikeittoa. Ruokailun jälkeen menim-
me kirkkoon. Kävimme myös kioskissa 
jossa oli halpaa. Kun koulu oli päättynyt, 
juttelimme hetken virolaisten kanssa. Il-
lalla oli juhla, jossa me esitimme tanssin 
ja siellä oli erilaisia kilpailuja. Kävimme 
juhlan jälkeen pesulla ja sitten menimme 
nukkumaan. Päivän aikana ehti tapahtua 
paljon”.

Elena Lehtinen 6.lk
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Keskustie 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle
* esittelyt   * lahjakortit   * kotiputiikki

puh. 0400 920 746
anneli.eerola@leona.fi
www.pitsimaailma.net

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

Sisko Mulari
p. 040 589 5240
sisko.mulari@jubilant.fi
www.jubilant.fi

Arkeen ja juhlaan Yksityisille ja yrityksille

Fysioterapia Maarit Linna

Fysioterapeutti, Pilates-ohjaaja,
Senioritanssin aluekouluttaja

O h k o l a n t i e  8 ,  0 4 5 0 0  K e l l o k o s k i ,  “ K i l a k k a ”

*    Fysikaaliset hoidot lääk. lähetteellä
*    Klassinen hieronta
*    Veteraanikuntoutus
*     Myös kotikäynnit
Vastaanotto sop. muk. 045 2388 366
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Parturi-kampaamo
Hiushuone

p. (09) 284 325
Vanha Valtatie 208
04500 Kellokoski

TALO- JA HUVILAMYYNTI
Kastelli-kauppias Tapio Rantanen

puh. 040 767 2942
tapio.rantanen@kastelli.fi

Rakennusalan työt

MIKA 
RAUTAMA
puh. 040 517 4783
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

MÄNTSÄLÄ-TRANS OY
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot

viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone     * Matkailuautovuokraus

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

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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Joustavaa ja kokonaisvaltaista 

FYSIOTERAPIAA
Eija Hynninen

Eerola-Kortistotie 161, 04530 Ohkola.
Puh. 050-5939683, eija.hynninen@pp.inet.fi
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VALTUUTETTU LUKKOLIIKE
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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

Rakennusvalvonta  rakennus ja Rakennusvalvonta, rakennus- ja 
rakennesuunnittelu, konsultointi

RI Jouni Allonen
Eerola-Kortistotie 309, 04530 OHKOLA

Puh. 040-7198922
E il  j i ll @ ilE-mail: jouni.allonen@gmail.com

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
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* 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
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Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

T:mi Mira Tuila
* Rakennekynnet
* Intialainen päähieronta
* 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

Rakennusvalvonta  rakennus ja Rakennusvalvonta, rakennus- ja 
rakennesuunnittelu, konsultointi

RI Jouni Allonen
Eerola-Kortistotie 309, 04530 OHKOLA

Puh. 040-7198922
E il  j i ll @ ilE-mail: jouni.allonen@gmail.com

TMI J. ALLONEN

aloe vera tuotteet

Aloe Vera Hyvinvointi
Eija Liljavirta 
Itsenäinen jälleenmyyjä

Nummelantie 44, 04500 Kellokoski
040-588 2872, eija.liljavirta@kolumbus.fi
www.myaloevera.fi/aloeverahyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

Avoinna:
Ma-to 9-18
Pe 9-19
La 8-14Alhotie 6, 04430 Järvenpää. Puh. 09-279 7070. www.jarvenpaankukkatalo.fi

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

TUHANSIA IDEOITA!


