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Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, 
kokoukset ym.oman kylän lehdessä. Tammi-helmikuun aikana päivitetään myös ilmoitussivut. 

Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa. 

vihdoinkin aikuisryhmä!
- Keskiviikkona 29.8. alkoi Ohkolan Seuratalolla oma sirkusryhmä aikuisille - Norsut. 
Nimi on todella osuva sillä sirkuslajien ensikertalaisena tunsin itseni todellakin nor-
suksi. Opettajana toimii sirkuksen ammattilainen Jukka Juntti. Ensimmäisellä kerralla 
harjoittelimme akrobatiaa eli kuperkeikkaa, kärrynpyörää ja pariakrobatiaa. Kiipesim-
me myös köyttä ja liinaa pitkin. Jokainen meistä kahdeksasta paikalla olijasta onnistui 
jo roikkumaan Jukan avustuksella pää alaspäin liinasta! Kokemus oli aivan mahtava. 
En odottanut todellakaan pääseväni hilautumaan senttiäkään mitään köyttä ylöspäin, 
mutta oikealla tekniikalla me kaikki onnistuimme. Sirkus on jotain uutta ja erilaista, 
tehokasta liikuntaa ja vartalonhallintaa. Aivan huippukivaa! 

- Nimi (Norsut) ei ole enne, meistä kaikista tulee Sirkus Siriuksen tähtösiä 

- Tärkeintä ei ole harjoittelu vaan kevätesitys sirkusteltassa.

- Kaveri houkutteli ja tosi hauskaahan tämä on. Jospa oppisi tekemään jotain hienoja 
temppuja – ylittäisi itsensä.

- Lasten temppuja ihaillen päätin kokeilla, mihin vanha taipuu. Jospa vaikka pysyisi 
paremmin liukkaalla pystyssä

- Jes ihanaa! Koko Ohkolan sirkuksen olemassaolon ajan olen odottanut tätä aikuis-
ryhmää! Hankalalta tuntuu aluksi, mutta onneksi kotona on ”ope”, joka voi prepata.

- Pojan kanssa käytiin viime vuosi kirppusirkuksessa ja äiti taisi heti olla innostuneem-
pi. Tänä syksynä poika ei halunnut jatkaa, mutta äiti on entistä innostuneempi, kun 
pääsee täysillä itse harjoittelemaan temppuja ja ylittämään itsensä.

- Kuulin, että olisi kiinnostusta aikuisten sirkusryhmälle. Minunkin mielestä se oli hauska idea. En ole Suomessa pitänyt ennen 
tunteja aikuisille, joten mielenkiinnolla odotan tulevaa.

Tällaisin ajatuksin,  Norsusirkuksen tähtöset

PS. Sanonta kuuluukin ”Se mitä pienenet edellä, sitä isot perässä”

 

Kuva: Saija Sitolahti
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Teksti: Auli Herttuainen

Kunnallisvaalit järjestetään Suomes-
sa 28.10 ja sitä ennen on mahdollisuus 
ennakkoäänestää. Me suomalaiset em-
me koe kuntavaaleja kovin merkittä-
viksi , mikäli äänestysaktiivisuutta pi-
detään mittarina. Kaikkein laiskimmin 
äänestämme juuri näissä vaaleissa, 
joilla on eniten merkitystä sille, mil-
laista yhteisöä rakennamme. Millais-
ta arkea elämme ja millaisin palveluin. 
Jo kuntavaaleihin ehdokkaaksi lähtemi-
nenkin on monelle muutoin aktiivisesti 
toimivalle kuntalaiselle liian vaativa jut-
tu. Eikö kunnanvaltuutetun tehtävää 
koeta tavoittelemisen arvoiseksi?  Kah-
deksan vuoden kokemuksella rohkenen 
olla eri mieltä.

Valtuutettuna oppii ajattelemaan kun-
taa ja sen palveluita laajemmin. Oppii 
ymmärtämään asukkaiden erilaisia tar-
peita ja elämäntilanteita. Oppii tietä-
mään kunnan eri osien erityisyydet. Al-
kaa ymmärtää kansantaloutta, syitä ja 
seurauksia. Saa ystäviä ja tuttavia. Val-
tuustotyö on yhteistyötä eikä puoluepo-
litiikkaa. Kaikilla valtuutetuilla on tahto 
luoda hyvä kunta elää – arvot ja arvos-
tukset luovat poliittista ajattelua, joka 

ohkoLa mieLessäin

viitoittaa eriäviä päämääriä ja reittejä 
kunnan kehittämiselle. 

Eteläisestä Mäntsälästä on 43 jäseni-
sessä valtuustossamme kuusi (6) valtuu-
tettua. Eli noin 13 %. Kuntalaisia täällä 
etelässä asuu lähes 4000 eli 20% ko-
ko kunnan väkimäärästä.  Pohditaanko 
ja seurataanko valtuutettujen toimintaa 
riittävästi äänestyspäätöstä tehtäessä?

Vaikka valtuutettu tietenkin katsoo 
kuntalaisten etua ja kunnan elinvoimaa, 
on kotiseuturakkaus kotiseuturakkaut-
ta. Eipä tarvitse mennä kuin naapuriky-
lään, niin ei sen tarpeet ole verrannolli-
set omaan kylään verrattuna.

Siksipä siis ohkolalainen – äänes-
tä ohkolalaista! Tai asetu ehdokkaak-

vaaLikahvitus
Kodikas vaalikahvitus Ohkolan koulun juhlasalissa kunnallisvaalipäivänä  
28. lokakuuta klo 9 eteenpäin. Tuotto koulun 5. luokan leirikoulun hyväksi

Kotileivonnaisia, suolaista ja makeaa, kahvia, teetä ja mehua sekä muuta 
pientä ostettavaa

Arpajaiset! Kivoja voittoja!

si, jos haluat vaikuttaa (18.9.jätetään 
ehdokaslistat keskusvaalilautakun-
taan).  Tänään tätä kirjoittaessani tie-
dän ehdokkaina olevan: Ilkka Allonen 
(kesk), Laura Buttler (vas), Auli Hert-
tuainen (vas), Vesa Herttuainen(vas), 
Antton Hägglund(kesk), Soile Hämäläi-
nen (kesk), Eija Liljavirta (kok), San-
teri Pienimäki (vihr.), Timo Salonen 
(vas), Arja Erkkilä (sdp), Tarja Lankila 
(sdp) ja perussuomalaiset Rami Lind-
qvist ja Jorma Friman. Tulkaa rohkeas-
ti lehtereille kuuntelemaan valtuuston 
kokouksia – keskustelu kertoo valtuu-
tettujen ajattelusta ja vaalilupausten 
pitämisestä. Muista – vain annetut ää-
net lasketaan!

la 20.10.2012 klo 15-17.30 Ohkolan Nuorisoseuratalolla

Jytäjyrsijät soittaa ja  laulaa lapsille ja lapsenmielisille klo 16. 

Jytäjyrsijöiden taival alkoi kun ryhmä soittoniekkoja tuumasi että 
lasten musiikkimakua on tässä maassa aliarvioitu riittävän pitkään. 
Bändi soittaa reipasta rokkia, johon on ammennettu vaikutteita eri 
musiikkityyleistä. Laulut ovat omia ja niissä  korostuu reipas tekemi-
sen meininki ja lasten lähtökohtia ymmärtävät humoristiset sanat.  
Pääosassa keikoilla on musiikki, niin että lapset saavat itsekin osallis-
tua. Uusi Joululevy ”Rottamaista Joulua” ilmestyy sopivasti Ohkolan 
Nuorisoseuratalon keikalle. 

Lari Jytäjyrsijä kitara ja laulu, Sami Jytäjyrsijä kitara ja laulu,  
Tsygä Jytäjyrsijä basso ja taustalaulu, Samuli Jytäjyrsijä rum-
mut

Liput: nuorisoseuran jäsenille 5e ennakkoon, 
kaikki liput 8e ovelta
Lippujen varaus s-postitse: seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi tai pu-
helimitse 040-7664539 (talonhoitaja)

Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle, Kahvio

Ohkolan Nuorisoseura

Syysmarkkinat
La 22.9.12 klo 10-14
Klo 10:00 100v. juhlapuun istutus 
 ja markkinat alkavat
Klo 11:00 Tanssikurssilaisten esitys
 Sirkus esiintyy
 Muotinäytös
Klo 13:00 Päivätanssit 
 Empaatin pumpun tahdissa

Nuorisoseuran kahviosta keittoa lämpimäisten 
kera ja makeaa päiväkahvin kanssa.

Porkkanankasvatuskilpailu! Kenellä on kylän  
pisin porkkana? 3 parasta palkitaan.

Tuo hauska porkkana Porkkananäyttelyyn  
yleisöäänestykseen!

Markkinapöytä 5 e/jäsenille ja  
10 e/ ei jäsenille. 

Tule myymään kesän satoa  
tai oman käden töitä!

Pöytävaraukset:  
Talonhoitaja Hannu Loukimo 040 766 4539  
ja seuratalo@ohkolannuorisoseura.fi 

Nuorisoseura pitää Onnenpyörää,  
johon voi tuoda tuotteen palkinnoksi  
nuorisoseuran hyväksi.

LASTEN-
TAPAHTUMA 
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harrasta kotikyLäLLä

ohkoLan nuorisoseura

PERHEKERHO
Yhteinen kerho vanhemmille ja lapsille 
kokoontuu Nuorisoseurantalolla aina tors-
taisin klo 9:30-12:00. Ohjelma on vapaa-
ta ja tarkoituksena on, että lapset saavat 
leikkiä ja aikuiset keskustella yhteisessä 
tuokiossa. Leikkimään voi tulla siihen ai-
kaan, kun se omaan aikatauluun sopii. 
1e/perhe/kerta osallistumismaksulla saa 
kahvia ja mehua keksin kera sekä mate-
riaalit toimintaan. Tervetuloa! Lisätietoja: 
Essi Malmberg puh. 044 509 4485.

IPANAPIIRI
Ipanapiiri kokoontuu maanantaisin 
10.9.12 alkaen klo 18:00-19:00 Ohko-
lan Nuorisoseurantalolla. Ipanapiiri on 
kerho alle 3 -vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen, jossa leikitään ja laule-
taan pienille lapsille sopivia laululeikkejä. 
Lukukausimaksu 10€/perhe. Ilmoittautu-
miset ensimmäisellä kerralla! Lisätietoja 
Essi Malmberg puh. 044 509 4485.

kyLätoimikunta
Kylienvälinen köydenvetokisa Torppari-
hulinoissa Sälinkäällä la 29.9 klo 12. Vä-
kivahva joukkue on haussa, kolme nais-
ta ja kolme miestä tarvitaan. Ilmoittaudu 
mukaan p. 050-5939683 / Eija

ohkoLan oka
Maastojuoksua Ohkolan koululla ma 
17.9. ja 24.9. klo 18 alkaen. 

OHKOLAN KOULULLA
Alle kouluikäisten sähly (5v ja nuorem-
mat) on keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
1. luokkalaisten ja eskarilaisten sähly on 
keskiviikkoisin klo 18.30-19.30.
2-4. luokkalaisten sähly tiistaisin  
klo 17.30-18.25 
5-6. luokkalaisten sähly tiistaisin  
klo 18.25-19.20 
7-9. luokkalaisten sähly tiistaisin  
klo 19.20-20.15  

HYÖKÄNNUMMEN KOULULLA
1-3. luokkalaisten sähly on keskiviikkoi-
sin klo 17-18  
4-6. luokkalaisten sähly on keskiviikkoi-
sin klo 18-19 
Miesten sähly on tiistaisin klo 20-21 

ohkoLan diakonia-  
ja Lähetystoimikunta

Virkistyspäivät Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla
to 19.9, 17.10, 21.11, 19.12 klo 12-15
Virsilauluillat
to 4.10 klo 18.30 Eeva ja Leo Patrosella, 
Aaretinpolku 1 B 2
to 8.11 klo 18.30 Anna-Maija Kajanderil-
la, Ohkolantie 491
Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset 
la15.12. Joululaulut klo 15.00 ja myyjäi-
set klo 16.00.
Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä 
rukouspiiri Hyökännummen kerhotalolla 
maanantaisin 10.9, 17.09, 24.09, 01.10, 
08.10, 15.10, 29.10, 05.11, 12.11, 
19.11, 26.11 ja 03.12 klo 18.30

metsästysseura
Toimintapäivä Vajalla la 1.12 klo 14. Tar-
jolla riistakeittoa ym. ohjelmaa

kansaLaisoPiston kursseja
Kansalaisopiston kurssit alkavat viikolla 
37. Vapaita paikkoja voi vielä kysellä. 
Hyökännummen koulu, Nummelantie 9
Zumba & Piloxing, ma 19.00 - 20.00
Pilates, ma 20.00 - 21.00
Naperojumppa 3-4 v, ti 17.15 - 18.00
Tenavajumppa 5-6 v, ti 18.00 - 18.45
Hyökännummen seniorijumppa ei toteu-
du liian pienen osallistujamäärän vuoksi.
Ohkolan Nuorisoseurantalo, Ohkolantie 555
Vesselikerho, ma 18.00 - 19.00
Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
Seniorijumppa, to 15.00 - 15.45
Pilates, to 19.00 - 20.00
Lisätietoa kurssien ohjelmasta löytyy 
kansalaisopiston nettisivuilta www.mant-
salanopisto.fi  ja 10.8 ilmestyneen Mänt-
sälä-lehden mukana jaetusta kansalais-
opiston opinto-ohjelmasta.

vetäjiä 
sähLykerhoihin
Ohkolan OKA hakee lisää vetäjiä kouluikäisten 
sählyvuoroihin. Jos olet kiinnostunut ohjaamaan 
innokkaita sählyn pelaajia ja pystyt auttamaan 
osaltasi vuorojen pyörittämisessä, niin ota yh-
teyttä Mimmi Tervoseen puh. 044-5027231. Tar-
koitus on kerätä 3-4 vetäjän ryhmät näille illoil-
le, jolloin vuorot tulisivat myös 3-4 viikon välein. 
OKA on suunnitellut myös tytöille omaa sisälii-
kuntavuoroa (sählyä?), joten jos olet kiinnostu-
nut tulemaan tätä vetämään yhtenä henkilönä, 
niin ota myös yhteyttä 

TERVETULOA MUKAAN 
LIIKKUMAAN!

lisätietoa: http://mu.sporttisaitti.com
/kylaseurat/oka/

kokouskutsu 
Ohkolan Metsästysseuran hirviko-
kous pidetään vajalla sunnuntaina 
30.9.2012 klo 18:30. Kokouksessa 
keskustellaan vallitsevasta riistakan-
nasta ja päätetään sen perusteella 
hirvi- , peura- ja kaurisjahtiin liitty-
vistä asioista. Tervetuloa! 

Johtokunta.

kevääLLä ns:n taLoLLe 
tehdään Pekka töPöhäntä
Pekka Töpöhäntä-näytelmä toteutetaan lasten esittämänä. Ensim-
mäinen tapaaminen on to 27.9 klo 17.00 Ns:n talolla. Rooleihin 
olen kaavaillut kolmas-, neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisia. Roo-
leja on n. 15.  Pienempiä lapsia tarvitaan mm. tansseihin, Monnin 
suuriin syntymäpäiviin ym. joukkokohtauksiin. Harjoituksia pidäm-
me loka-marraskuussa ja jatkamme tammikuusta ensi-iltaan, joka 
on la. 2.3 2013.  Harjoituksissa tehdään erilaisia teatteriharjoi-
tuksia, pohditaan tekstin sisältöä ja tehdään kissamaisia loikkia ja 
eleitä..  Harjoitus päivät katsotaan ryhmän toiveet mahdollisuuk-
sien mukaan huomioiden.  Näytelmä on osana Ns:talon satavuo-
tisjuhlaa. Lapsia ja heidän tukijoukkojaan tarvitaan mukaan tämän 
toteuttamiseen.

Tapaamisiin Seija-Liisa Peltoranta
Kysellä voi 0405344565  Miauuuuuu!
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Fysiobody
Fysiobody - tehokas lihaskunto- ja niska-hartia painotteinen treeni naisille Ohkolan koululla sunnuntaisin klo 17-18 alka-
en 23.9. Halukkaille kesäkilojen pudotus haaste. Kokoonnumme 10 kertaa. Hinta 50,00€. Ilmoittautumiset ja tiedustelut  
ftannepuranen@hotmail.com/tulefysio.fi Ryhmä toteutuu mikäli 12 osallistujaa.

Jokelanseudulla, Arolassa ja Hyökän-
nummella on mahdollista saada ammat-
titaitoista soitonopetusta, kun huilisti 
(MuM) ja muusikko Kirsi Jokela aloittaa 
taas syksyllä opetuksen. Myös kitaristi, 
muusikko Valtteri Seppäsen bändiope-
tus alkaa Arolassa. Tämä kaksikko muo-
dostaa myös kokoonpanon Duo Kohtaus, 
jonka ohjelmisto koostuu niin huilu-kita-
ramusiikista kuin pienoismusiikkinäytel-
mistä. ”Opetustani saa erilaisissa huiluis-
sa kuten poikkihuilussa, fife-huilussa ja 
nokkahuilussa sekä pianonsoitossa,” ker-
too Jokela. ”Aikaisempaa soittotaitoa ei 
tarvita vaan lähdemme tarvittessa ihan 
alkeista.” Mutta mikä ihme on fife-huilu? 
”Fife-huilu on muovinen poikkihuilu, joka 
kokonsa ja hintansa puolesta muistuttaa 
nokkahuilua ja soittotavaltaan poikkihui-
lua. Syyskuussa alkavat huiluryhmäni ko-
koontuvat Arolassa torstaisin klo 17.30-
18.00 ja Hyökännummella tiistaisin klo 
18.30-19.00 ja niihin voi tulla soitta-
maan edellä mainituilla soittimilla. Muu-
tama paikka on vielä yksityistunneillekin 
vapaana. Jos Ohkolassa on paljon kiin-
nostusta, voi opetusta laajentaa sinne-
kin. Oppilaita minulla on eskari-ikäisestä 
aikuissoittajiin. Aikuisia olisi muutenkin 
hieno saada yhteen soittamaan. Olen 
kuullut niin monta haikeaa tarinaa kuin-

tuLe musisoimaan!

ka soitin pölyttyy kaapin nurkassa, kun 
ei yksin tule soitettua vaikka mieli tekisi. 
Ei tarvittaisi kuin toinen soittaja mukaan 
ja musiikin tekeminen pääsisi aivan uu-
siin sfääreihin. Varsinkin aikuisille se on 

henkireikä ja terapiaa arjen hyörinässä. 
Minuun voi olla sähköpostitse yhteydes-
sä, jos etsii soittokaveria. Ei sitä tiedä 
minkälaisia kokoonpanoja sitä syntyy-
kään.” Soitonopiskelun ohessa tehdään 
omakustanneretkiä mm.taidemuseoon ja 
konsertteihin. ”Koska kaikkia taidemuo-
toja yhdistää luovuus ja sen kehittämi-
nen sekä vapauttaminen, pidän tärkeä-
nä lähestyä musiikkiakin eri taidesuun-
tien avulla. Tutustumme harjoiteltavana 
olevan kappaleen aikakauteen, tyyliin 
ja säveltäjään. Sävellämme myös omia 
kappaleita ja huiluoppilas saa soittaa jo-
ka tunti pianon säestyksellä.” 

Jos haluaa suuntautua enemmän ro-
kimpaan tyyliin, voi tiedustella Seppä-
seltä bändiopetuksen vapaita paikkoja. 
Opetus on suunnattu ala-asteikäisistä 
ylöspäin. Ja jos on aina halunnut oppia 
soittamaan kitaraa, niin nyt se on mah-
dollista, sillä Seppänen antaa myös kita-
ransoiton opetusta.           

Huilun- ja pianonsoitosta voi tiedus-
tella Kirsiltä 040 5521376, kirsi@metro-
poleart.fi ja lisätietoja www.taikahuilu.fi. 

Bändisoitosta ja kitaratunneista voi 
tiedustella Valtterilta 041 7229028 sep-
panenjvv@gmail.com.  Ryhmät alkavat 
syyskuussa ja täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Duo kohtaus. 
Kuva: Jarkko Antikainen

Nuorisoseuratalon juhlanäytelmäksi va-
littiin Pastori Jussilainen, jota esitettiin  
sata vuotta sitten talon vihkiäisissä. Toi-
sen kerran Pastori Jussilainen esitettiin 
v.1982, jolloin valmistui talon laajen-
nus. Ohjaajana oli silloin Olli Hannula. 
Nyt näytelmän ohjaa Laura Buttler.  Hän 
on Ollin tapaan ohjannut useita näytel-
miä nuorisoseuralle.  Rooleissa nähdään 
”vanhoja” tuttuja näyttelijöitä. Kirjai-
lija Gustaf von Numers on kirjoittanut 
näytelmän v.1895.  von Numers kirjoitti 
myös näytelmän Kuopion takana (1891), 
joka nähtiin Ari Lehdon ohjaamana muu-

Pastori jussiLaisen  
harjoitukset aLkoivat

tama vuosi sitten. Krapin kesäteatterissa 
sama näytelmä esitettiin viime kesänä 
nimellä Pastori Jussilaisen naiset. Pas-
tori Jussilainen ja Kuopion takana sai-
vat aikanaan katsojilta hyvää palautetta. 
Katsojia oli paljon ja muistellaanpa eräs-
tä esitystä, jossa viimeisiä katsojia jou-
duttiin käännyttämään pois ovelta, kun 
” tupa” oli täysi.  Siinä joutui palaamaan 
kotiin mm. silloinen kunnanjohtaja Tapio 
Hyyryläinen. Ymmärtäväisenä hänet kyl-
lä nähtiin katsojana seuraavassa esityk-
sessä. Toivomme saavamme samanlai-
sen suosion myös tällä kertaa.

Talo saadaan arvoiseensa kuntoon ja 
pääjuhlaa ja ensi-iltaa vietetään 29.12. 
2012. Samalla vietetään myös laajen-
nuksen 30 v juhlaa. Siinäkin talkootyön 
osuus oli mittava ja vietiin läpi silloi-
sen pj:n  Tapio Rantasen johdolla. Tänä 
vuonna seuraa johtaa Essi Malmberg.

Esityksiä tulee olemaan ensi-illan lisäksi 
30.12, 2.1, 6.1, 11.1, ja 13. 1. 2013

Teatteriterveisin, 
”Nimismiehen rouva” 

Seija-Liisa Peltoranta
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Tarinani on tuttu monelle hevoshullulle; 
hevospostikortit ja hevosjulisteet koristi-
vat huoneeni seiniä 70-luvun alussa, kun 
ihastuin ikihyvikseni hevosiin. Pakkohan 
sitä ratsastuskouluun oli päästä - ja sin-
ne myös mentiin 9-vuotiaana. Olin pit-
kä lauttasaarelaistyttö Helsingistä, joten 
”jouduin” pituuteni vuoksi hevosalkeis-
kurssille ponikurssin sijaan. Siitä se al-
koi Espoon Tapiolan Ratsastuskoulusta, 
jossa viihdyin 10 vuotta. Tämän jälkeen 
opiskelijaelämä vei mennessään ja hevo-
set jäivät vuosiksi.

Sairastuin 26-vuotiaana harvinaiseen 
vaskuliittisairauteen. Minulle jäi siitä ai-
vorungon vaskuliitin jälkitila sekä hei-
kentynyt näkö. Tällä hetkellä tautini on 
jättänyt minuun ison jäljen; oikea silmä-
ni on poistettu, näen vasemmalla vain 
hieman hahmoja pienellä näkökentällä. 
Myös liikkumiseni on hankalaa. Kävelen 
jalkatuilla ja kyynärsauvalla tai käytän 
pyörätuolia - tilanteen mukaan. Käten-
ikään eivät toimi normaalisti, joten olen 
”vajaa” kaikista raajoistani sekä sokea, 
vaikka jotain näenkin. Opaskoirani Ralli 
on varmaan osalle tuttu keltainen labra-
dori, joka välillä kulkee myös tavallisena 
koirana remmissä .Olemme asuneet mie-
heni kanssa Hyökännummen ”smurffiky-
lässä” keväästä 2006 alkaen.

Vammautumiseni  jälkeen piti raken-
taa elämä uudelleen - erilaisena aikui-
sena naisena ilman nousevaa työuraa ja 
äitiyttä. Miten täytän elämäni, kysyin ja 
muistin lapsuuteni rakkauden, hevoset. 
Innostuin hevosista ja ratsastuksesta uu-
delleen 1990-luvulla ja siihen koukkuun 
jäin.

ratsastajana huiPPukisassa

Paralympialaiset ovat maailman toisiksi 
suurin urheilutapahtuma Olympialais-
ten jälkeen. Paralympialaiset käydään 
samoilla areenoilla kuin olympialaiset. 
Kilpailijoita oli Lontoossa  4 200 yli sa-
dasta maasta. Ratsastuksessa kilpailijoi-
ta oli 78, jotka edustivat 27 eri maata. 
Suomella ei ollut joukkuetta vaan 2  ”in-
dividual rideria”. Olin ansainnut Euroo-
pan yksilöpaikkani olemalla Paralympia 
rangingin (World Paralympic Ranking) 
2./225.

Ratsastuksessa ratsastajat luokitetaan 
5 ryhmään toiminnallisen haitan vuoksi. 
Olen ryhmässä 1b, joka esittää koulurat-
sastusliikkeet käynnissä ja ravissa. Toi-

hoPeamitaListi katja karjaLaisen 
terveiset Lontoon ParaLymPiaLaisista

Teksti Katja Karjalainen, Kuva Sonja Holma / SRL

minnallinen haitta tuo helpotusta liikkei-
den vaatimustasossa.  Mutta  hevosen 
muodossa, liikkeiden keveydessä, ren-
toudessa, apujen pehmeydessä, ratsun 
kuuliaisuudessa jne  on sama vaatimus-
taso, kuin terveiden kouluratsastuksessa.

Paralympialaisissa eri mitalikilpailut 
ovat henkilökohtainen kilpailu (jossa olin 
5.) sekä vapaaohjelma musiikin tahdissa 
eli freeestyle tai kür (siitä tuo hopea). Sii-
nä koreografia suunnitellaan itse pakol-
listen liikkeiden ympärille musiikilla, jo-
ka sopii hevosen askeliin. Tästä saadaan 
teknisten pisteiden lisäksi myös taiteelli-
set pisteet. Osallistuin myös joukkueoh-
jelmaan (jossa olin 4.), mutta se ei ollut 
meille suomalaisille mitalikilpailu, koska 
meillä ei ollut joukkuetta. Ryhmässäni 
kilpaili 15 maailman parasta 1b-ratsas-
tajaa, jokainen maanosa oli edustettuna.

kiLParatsuni eLLi

14-vuotias iso (sk 176cm) Rosie eli ko-
tosasti ”Elli” asuu Pornaisissa Master 
Dressage Oyn tallissa, Lahassa. Olen Tui-
ja Tuomisen valmennettava. Avustajani 
ja hevosenhoitajani on Helena Päivinen.  
Rosien kanssa mitalimenestystä on tullut 
PM-, EM- ja MM-tasolla.

Elli matkasi Lontooseen hevosrekas-
sa toisen suomalaisen hevosen kanssa 
Hki-Travemünde -laivalla. Hevoset yöpyi-
vät Saksassa ja Belgiassa. Ylittivät ka-
naalin Ranskan Calaisista Englannin Do-
veriin. Matka kesti reilut 4 vrk. Minulle 
oli helpompaa 3 tunnin lentomatkalla. 
Treenasimme vajaa viikon Kyra Kyrklun-
din tilalla Englannissa ennen kisapaikalle 
siirtymistä.

mahtavat kisajärjesteLyt

Kisajärjestelyt onnistuivat hienosti. Kaik-
kia oli ajateltu - niin ratsastuksen yleisöä  
kuin hevosenhoitajia ja ratsastajia. Meillä 
oli mukana myös eläinfysioterapeutti ja 
valmentaja/joukkueenjohtaja.

Olen intensiivisesti tehnyt tätä työtä 
kohden paralympialaisia jo vuosia. Kotit-
reenit ovat tuloksen valossa onnistuneet  
hyvin. Oli mahtavaa kisata 12 000 katso-
jan edessä, jota ei voinut kotona etukä-
teen harjoitella. Hevonen käyttäytyi kisa-
areenalla rauhalliseen tapaansa.

Para-equestrian on ylin arvostettu la-
ji Brittein saarilla. Katsomon liput olivat 
loppuunmyyty joka kilpailuun. UKssa ar-

vostetaan vammaisurheilua manner-Eu-
roopan tavoin suuresti. Näkyvyys sikäläi-
sessä mediassa oli valtava.

hoLding boxista hoPeaLLe! 
Kun hevoset saapuvat kilpailupaikalle, 
niille tehdään terveystarkastus - yleis-
vointi, sydämen- ja keuhkojen kuuntelu, 
ruumiinlämpö sekä havainnoidaan mah-
dolliset turvotukset ja muut poikkeamat. 
Näissä ei Ellillä mitään ongelmaa ilmen-
nyt  kisapaikalle tullessa, tarkan turva-
tarkastuksen edeltäessä hevosten pur-
kua hevosautosta.

Ennen ensimmäistä kilpailua hevoset 
osallistuvat ns trot-up’iin, jossa hevosten 
liikkeiden puhtaus tarkastetaan. Hevo-
nen esitellään 4-henkiselle eläinlääkäri-
kollegiolle, joka tarkastaa hevosen ”hen-
kilöllisyyden” - samat tiedot ja merkkien 
kuvaukset kuin hevosen FEI-kisapassis-
sa. Tämän jälkeen hevonen kävelee ko-
valla alustalla eläinlääkäreistä poispäin ja 
ravaa takaisin. ”Ellin” liike vasemmasta 
etujalasta ei ollut täysin priima, joten se 
laitettiin sivuun ns ”holding box”iin. Eri 
eläinlääkäri tarkistaa hevosen kropan - 
lihakset, nivelet, jänteet jne...  Istuin tä-
män holding boxin yläpuolella katsomos-
sa. Olin kauhuissani ja kauhua lisäsi se, 
että kierrettyään Ellin eläinlääkäri pudis-
taa vain päätään.

Hevonen oli loukannut takajalan alku-
kesästä ja se hoidettiin käyntityöskente-
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lyllä. Ravi ja laukka kiellettiin viikoiksi. 
Heinäkuussa jalka oli kunnossa ja saim-
me treenata kaikissa askellajeissa. Olin 
kauhuissani, koska kaikki piti olla kun-
nossa ja hevonen oli liikkunut puhtaasti 
niin Kyra Kyrklundin luona kuin treenipäi-
vinä kisapaikalla.

Myöhemmin selvisi, että eläinlääkäri 
pudisti päätään, koska ei löytänyt mitään 
syytä raviliikkeen epäpuhtaudelle. ”Elli” 
juoksutettiin vielä kerran, mutta tulos oli 
sama - holding boxiin! Saimme 24 tuntia 
aikaa löytää syy ja hoitaa vaiva.

Kisajärjestäjän eläinlääkäri rien-
si apuun ja tarkasti ”Ellin” uudelleen. 
Hän löysi tulehtuneen ihokohdan va-
semmasta etujalasta, jota tamma aris-

ti. Jo Suomessa Ellillä oli ollut siinä ns 
rivirupi, joka sijainniltaan oli hankala, 
sillä kuljetuksessa tarvittavat kaviosuo-
jan (botsit) yläreuna oli hangannut ru-
pikohtaa. Se oli siis infektoitunut, mutta 
ei tuntunut turvonneelta eikä kuumot-
tanut käteen.

”Elli” sai 6 päivänä antibioottia kerta-
annostuksena suoneen ja haava-alue 
puhdistettiin päivittäin ja hoidettiin sal-
valla. Jännitys oli valtaisa joukkueohjel-
makisa-aamuna, kun uusi trot up järjes-
tettiin Ellille ja norjalaiselle hevoselle. 
Koska joukkueemme jäsenet ovat melko 
lyhyitä ,minua lukuunottamatta, oli miel-
lä ongelma, kuka pystyy juoksuttamaan 
valtavan ison Ellin reippaasti. Itse en 

enää kykene juoksemaan askeltakaan, 
joten pitkäjalkaista apua lähdettiin kysy-
mään. Pohjoismainen yhteistyö elää ja 
saimme apua. 

”Rosie for Finland, accepted” sanat 
saivat team Karjalaisen itkemään. Saim-
me kilpailuluvan! Niin hilkulla oli koko ki-
saan osallistuminen. Kaikki se vuosien 
ajallinen ja rahallinen satsaus sekä si-
toutuminen lajiin oli romahtaa näytön-
paikassa, mutta rukouksemme kuultiin ja 
saimme kokea tuon mahtavan kisatun-
nelman, urheilijan unelman, joka minulla 
on ollut mahdollista toteuttaa kahdesti - 
Peking  ja Lontoo!

Lämpimät onnittelut sinulle Katja kai-
kilta Ohkolan Kyläsanomien lukijoilta

Kuntamme toinen taajama, Hyökännum-
mi on kehittynyt vauhdilla viimeisen pa-
rinkymmenen vuoden aikana , joka on 
ollut myös Hyökännummen asukasyhdis-
tyksen toiminta aikaa. Yhdistyksemme 
mottona on ollut asukkaiden asuinviihtyi-
syyteen satsaaminen. Tänne muuttopää-
töksen tehneet ovat ainakin tavoittaneet 
luonnonläheisen ja maaseutumaisen se-
kä turvallisen asuinympäristön, jossa ih-
misten tarvitsemat peruspalvelut ovat 
lähellä. Ajan saatossa asukkaiden aktii-
visuus on mielestäni muokannut asuin-
viihtyisyyttä ihmisten omien tarpeiden 
pohjalta heidän näköisekseen. Asukkaat 
ovat saaneet toimivan ja monipuolisen 
päivähoidon, koulun, terveyspalvelut lä-
heltä, liikuntamahdollisuudet parantu-
neet mm. koulunliikuntahallin tulon myö-
tä sekä myös sitkeän yrittämisen palkin-
tona saatiin kevytväylä täältä Ohkolan 
Nuorisoseurantalolle asti. Sitä pitkin on 
ollut ilo liikkua turvallisesti, myös ajella 
vaikka kulttuurin kehtoon Nuorisoseuran 
talolle tai Öljymäelle teatteriin. Lenkki-
polut ja hiihtoladut melkein omilta rap-
pusilta.  Koirien kanssa pääsee metsään 
päivittäin lenkkeilemään.

Asuinviihtyisyyttä on myös hyvä tal-
koohenki. Yhdistyksen kunnan kanssa 
organisoimat jokavuotiset kevätsiivouk-
set ovat aktivoineet monia siistimään 
vaikka orapihlaja aitansa ym. On osallis-
tuttu tienvarsien puhtaanapitoon roskia 
keräillen jne. Omien nurkkien siisteys on 
muuten asuinviihtyisyyttä myös naapuril-

asuinviihtyisyydestä  
asuinaLueeLLamme 
hyökännummeLLa

Teksti: Antton Hägglund

le, joka pyrkii pitämään oman tonttinsa 
siistinä. 

Asuinalue on omakotiasutusta, jossa 
meitä lapsiperheitä enimmiltään asustaa. 
Lapsille ja nuorisolle on pyritty yhdessä 
kunnan ja seurakunnan kanssa järjes-
tämään toimintapaikkoja. Seurakunnan 
Kerhotalo on ollut yksi mahdollisuus 
mm. perjantai iltaisin. Nuorisotoimintaan 
olemme anoneet ja saaneet kunnalta ra-
hoitusta avustusten muodossa. 

Kauppapalveluita ei aikanaan kaavoi-
tukseen saatu, mutta nuo naapurin puo-
len kaupat Kellokoskella ovat laadukkaita 
ja lähellä. Moni kertoo tuovansa kaup-
pakassinsa työmatkaltaan marketeista. 
Käydään sitten lähikaupassa täydentä-
mässä vain peruselintarvikkeita. 

Asuinviihtyisyys on myös turvallisuut-
ta ja yksityisyyttä. Aika ajoin kuulee ta-
pahtuneen ilkivaltaa. Hiljan oli kukkia pi-
halta leikelty ja puutarhaletkua katkottu. 
Syyllisten kiinni saaminen tulee tietysti 
ensimmäisenä mieleen, kun suuttumuk-
sestaan selviää. Oli kuulemma murros-
ikäistä nuorisoa. Tässä kohden viesti 
rohkeasti kotipesään jonne se kasvatus-
vastuu kuuluu. 

Yhteiselo näinkin tiiviissä asuintaa-
jamassa vaatii myös joustoa yhteisten 
pelisääntöjen löytymiseksi. Eräänlaista  
joukkuepeliä tämäkin. Uskon kasvatta-
vaan avoimeen keskusteluun. 

Viihtyisämmän asuinalueemme puo-
lesta. ”Ruoho ei välttämättä ole vihreäm-
pää rajan takana”!

HYÖKÄNNUMMEN ASUKAS- 
YHDISTYS RY:n SÄÄNTÖ- 
MÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
to 27.9.2012 Hyökännummen koulun 
ruokasalissa klo 18.30. Kokouksessa 
valitaan puheenjohtaja ja hallitus vuo-
delle 2013 ja vahvistetaan 2013 toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Klo 19 ilta 
jatkuu teemallisena, jolloin Mäntsälän 
kunnasta keskustelemaan tulevat ope-
tuspäällikkö Janne Mäkinen ja/tai sivis-
tysjohtaja Pekka Lintonen sekä kaavoi-
tus- ja päivähoidon puolelta asiantunti-
joita. Lisäksi koulun uusi rehtori Hanna 
Oresmaa esittäytyy ja kertoo Hyökän-
nummen koulun kuulumisia.
Tervetuloa tutustumaan asukasyhdis-
tyksen toimintaan ja kaikki halukkaat 
mukaan myös hallitukseen. Kahvi/
tee tarjoilu!  pj Antton Hägglund (040 
5266462)

Hyökännummen asukasyhdistys 
ry kerää vapaaehtoista kannatus-
maksua 5 e, jonka voit maksaa tilil-
le Keski-Uudenmaan Osuuspankki FI05 
5092 3020 0087 61, viite 233.

Hyökännummella tarvitaan kylä-
lehden jakajia erityisesti Linjatien-
Ohkolan sairaalaan alueelle sekä muil-
lekin alueille varajakajia. Ota yhteyttä 
Kirsi Lindgren p. 040-524 8862

hyökän-
nummen 
asukas- 

yhdistys ry
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Vanhempaintoimikunnan yhtenä tär-
keänä tehtävänä on varainhankinta, jot-
ta koululaisille voitaisiin järjestää jotain 
ylimääräistä mukavaa toimintaa piristä-
mään koulunkäyntiä. Olemme kustanta-
neet uimahallikyytejä, luokkaretkimat-
koja ja tehneet koululle pieniä hankinto-
ja. Toimintamme perustuu vapaaehtoi-
suuteen ja varojen keruu tapahtuu pää-
osin järjestämällä erilaisia tapahtumia. 
Jotta tämä toiminta jatkuisi, tarvitsisim-
me joukkoomme lisää innokkaita ihmi-
siä. Ihanne olisi, että joka luokka-asteel-
ta olisi vähintään kaksi edustajaa. Tällä 
hetkellä ei ole edes yhtä kaikilta luokilta. 
Mikäli edustajia ei saada riittävästi, moni 
mukava toiminta tulee loppumaan.

Vanhempaintoimikunnan edustajina 
tällä kaudella ovat: Pia Huovinen (pu-

vaikutatue kannusta
Teksti:Sari Sillanmäki-Kuokkanen

heenjohtaja), 1 lk, Kati Haverinen (ra-
hastonhoitaja) 2 lk, Mirva Takalo ja 
Markku Reini 3 lk, Sari Hakkarainen ja 
Pia Keijonen (sihteeri) 3-4 lk, Kirsi Malmi 
3-6 lk ja Sari Sillanmäki-Kuokkanen 6 lk. 
Muilta luokilta puuttuvat vielä edustajat.

Vanhempaintoimikunta kokoontuu 
kerran kuukaudessa koulun opettajan-
huoneessa. Kokouksissa vierailee myös 
joka kerta opettajakunnan edustaja. 
Hyökännummen koulussa alkaa toimia 
myös oppilaskunta ja tarkoituksena on 
saada kartoitettua heiltä oppilaiden toi-
veita ja ideoita koulun toimintaan. En-
simmäinen vanhempaintoimikunnan ko-
koontuminen oli 20.8 ja seuraava kokous 
on tiistaina 18.9 klo 18.

Sinne saa tulla mukaan tutustumaan. 
Alustavasti pohdimme Halloween-ta-

pahtuman järjestämistä koulullamme. 
Tapahtuma on perjantai-iltana 2.11. 
Vanhempainkunnan toiminnassa tutus-
tuu hyvin alueen muihin lapsiperhei-
siin ja pyrimme ylläpitämään ”koko kylä 
kasvattaa” -teemaa.

Koulussa kaivattiin välituntivälineitä 
ja mikäli teiltä löytyy kotoanne ylimää-
räisiä ehjiä ämpäreitä ja lapioita, niitä 
voi toimittaa pienten koululaisten väli-
tuntileikkeihin. Oppilaat voivat antaa ne 
omalle opettajalleen, joka toimittaa ne 
pikku koululaisille. 

Voit tukea toimintaa maksamalla viiden 
euron kannatusmaksu tilille OP 509230-
263063 Viite: kannatusmaksu

toimii pariluhtiaitta, jossa on neljä kah-
den hengen huonetta.

rentoudu saunoen

Lammen rannalla, maan alla on hol-
virakenteinen tila, joka pitää sisäl-
lään höyrysaunan, savusaunan, pesu-
huoneen ja pukeutumistilan. Saunan 
vieressä on myös kuumakylpyallas.  
Pukuhuoneeseen mahtuu kerrallaan mu-
kavasti 10-12 henkilöä.

Höyrysaunassa voi rentoutua ja kuun-
nella mielimusiikkia. Matala lämpötila ja 
suuri kosteus hellii kehoa kokonaisvaltai-
sesti. Savusaunassa on kertalämmittei-
nen kiuas ja siellä voi nauttia pehmoisis-
ta löylyistä.

Lisätietoa löytyy osoitteesta www.kor-
tistontila.fi

Yhteistyöterveisin 
Eija ja Jussi Hynninen

Eija ja Jussi Hynnisen maatilalla Kor-
tistonkulmalla vietettiin Pelkkatu-
van avajaisia elokuussa. Pelkkatupa 
on  käsin veistetyistä hirsistä tehty ra-
kennus, jota voi vuokrata mm. koko-
uksiin, koulutuksiin tai vaikka juhliin. 
Kaksikerroksisen rakennuksen alakerta 
on esteetön. Alakerran iso yhtenäinen 
tila on muunneltavissa moniin eri käyt-
tötarkoituksiin.

Keittiössä on mahdollista valmistaa ja 
lämmittää ruokia. Astiasto on 36 hengelle. 
Kokouksia ja koulutuksia var-
ten tilasta löytyy niin fläppitau-
lu kuin dataheitin nettiyhteyksineen. 
Pelkkatuvan alakerta on esteetön. Myös 
Pelkkatuvan sähkö-/infrasauna on suun-
niteltu liikuntaesteisille.

Majoitusta varten on alakerrassa kak-
si kahden hengen huonetta. Yläkerrassa 
on kahden huoneen lisäksi majoitustilaa 
parvella. Kesäaikaan lisämajoitustilana 

PeLkkatuPa 
kutsuu viihtymään
Teksti Eija Hynninen

Kortiston tilalla on viljelty pensasmarjoja 
20v. Saatavilla on itse poimien musta- 
ja punaherukkaa, karviaista ja vadelmaa 
luomuna. Tänä vuonna sato oli erittäin 
runsas ja poimijoita kävi paljon. Myö-
hemmin syksyllä on saatavissa kylmäpu-
ristettua mustaherukkamehua. Kylmäpu-
ristettu mustaherukkamehu on jatkoja-
loste oman pellon marjoista.

marjojen 
itsePoimintaa
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Kun Tuusulan Rantatiellä vietettiin Taitei-
den yötä perjantaina 10.8. järjestettiin 
Kellokosken kahvila Kinuskillassa oma 
Taiteiden yön varjotapahtuma. Muiden 
tapahtumien varjoon se ei kuitenkaan 
missään nimessä jäänyt vaan tarjosi kak-
kujen ja taide-elämyksien lisäksi myös 
annoksen kotiseututietoutta. Illan ohjel-
maan kuului nimittäin elegantti hattukä-
vely, jossa Ruukin maisemissa palattiin 
tarinan muodossa hetkeksi ajassa muu-
tama vuosikymmen taaksepäin hienot 
hatut päässä kulkien. Tarinan päähen-
kilönä toimi ihana Vuokko-rouva poiki-
neen, joka Kellokoskelta pois muuttaes-
saan halusi vielä viimeisen kerran kulkea 
läpi rakkaat tutut paikat. 

Kierroksen aikana selvisi mm. että Kel-
lokosken ruotsinkielinen nimi Mariefors, 
juontaa juurensa ensimmäisen Ruukin 
patruunan Maria-vaimosta. Kuulimme 

taiteiden yön tunneLmaa 
kinuskiLLassa

Teksti ja kuvat Pauliina Paakkinen-Virtanen

kuinka Ruukki on todella pitänyt huolta 
työväestään ja tarjonnut työntekijöilleen 
kaiken mahdollisen koulusta ja tervey-
denhoidosta asuntoihin ja perunakella-
reihin. Tutustuimme reitin varrella Ruu-
kissa valmistettuihin esineisiin - kello 1 
alumiiniveneeseen sekä muihiin hieman 
pienempiin kuten kirveenteriin ja oven-
kahvoihin. Moni tietää, että Kellokos-
kella on Ruusupuisto, mutta tiesittekö, 
että sen on sairaalan potilaiden kanssa 
istuttanut edistyksellinen sairaanhoitaja 
Anna Packalén, joka ymmärsi kuinka iso 
merkitys ympäristöllä on parantumisel-
le. Anna on puiston lisäksi saanut aikaan 
muutakin potilaiden hyvinvointiin liittyen 
ja saanut oikeutetusti oman patsaan kes-
kelle puistoa.

Loisteliaaksi lopuksi meidät vastaan-
otti sairaalan puistossa itse Kellokosken 
Prinsessa. Kävely huipentui Prinsessan 

upeaääniseen lauluesityksen Päivänsä-
de ja Menninkäinen ja lopuksi prinsessa 
tarjoili koko seurueelle Pommacia. Kel-
lokoskelaista alkuperää kuulemma sekin 
- vaikka hattuseurueessa taidettiin olla 
tästä montaa mieltä..

Puolitoistatuntisen kävelyn jälkeen 
maistuivat Kinuskillan ihanat herkut se-
kä Taiteiden yön omat nimikkoannokset. 
Kahvila oli auki ilta yhteentoista ja hä-
märän laskeutuessa estradin valtasivat 
tanssijat, sirkus, bändi sekä tulishow. 
Taiteen lomassa saattoi piipahtaa myös 
kirpputorilla, ihastella korumyyjien ja kä-
sityöläisten kädenjälkiä tai osallistua itse 
kahvikuppi-installaation tekoon.

Kinuskilla on yllättänyt meidät vajaan 
vuoden ajan jo monesti ja tarjonnut mo-
nia ikimuistoisia ja herkullisia hetkiä. 

Kiitos Malla ja koko Kinuskillan väki 
myös tästä illasta!
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Kesäkuun ensimmäiset viikot ovat tunne-
tusti joskus hieman haastavia kun kou-
lulaisten loma on jo alkanut ja me van-
hemmat vielä aherramme työn touhus-
sa. Tänä vuonna kesäkuun ensimmäinen 
viikko sujui kuitenkin monissa perheissä 
mukavasti, kun lapset saivat aloitella lo-
maansa kavereiden kanssa seurojenta-
lon kesäkerhossa.

Kerhon pistivät pystyyn Seija-Liisa 
Peltoranta sekä Ohkolan Nuorisoseu-
rassa työssäoppimisjaksolla ollut Tiina 
Manninen. Mäntsäläläinen Tiina opiske-
lee nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi Jär-
venpään Seurakuntaopistolla ja valmis-
tuu joulukuussa. ”Halusimme kerhon he-
ti koulujen loman alkuun, että lapset sai-
sivat kivan ja toimeliaan alun lomalleen” 
Tiina Manninen kertoo. Tiinan opiskeluun 
kuuluu näyttötilaisuus kansalais- ja jär-
jestötoiminnan sekä palvelujen tuottami-
sen tiimoilta. Kesäkerho sopi tähän ta-
voitteeseen loistavasti.

Lapset saivat kerhosta tiedon koulu-
jen kautta ja kerhoon osallistui kymme-
nen lasta. Kerhossa askarreltiin, ulkoil-
tiin, leikittiin ja syötiin yhdessä välipa-
laa. Osallistumismaksu ei ainakaan ollut 
esteenä, sillä maksu kerhoviikosta oli 15 
euroa. Tiina suunnitteli pääasiassa ker-
hon sisällön ja he toimivat yhdessä Seija-
Liisan kanssa ohjaajina. Seija-Liisa vas-
tasi kerhon välipalasta ja paistoi lapsille 
mm. pannukakkuja ja grillasi makkaraa. 

Kerhossa askarreltiin sekä leikittiin eri-
laisia sisä- ja ulkoleikkejä. Yhtenä päivä-
nä kävimme lähimetsässä kävelemässä 
ja keräsimme kiviä, joista lapset maala-
sivat esim. erilaisia eläimiä ym. koristei-
ta. Vaikka päivissä ja ohjelmassa oli tiet-
ty samana toistuva rakenne, halusimme 
Seija-Liisan kanssa, että kerhossa olisi 
”vapaa” ilmapiiri ja että ohjelmasta voi-
si tarvittaessa joustaa.  Kerhossa sai siis 
myös vapaasti lueskella Aku Ankkoja, 
pelata pingistä tai vaikka vain pötköttää 
ruuan jälkeen lattialle laitetuilla patjoilla” 
Tiina kertoo.

kesäkerhosta hyvä startti kesäLomaan
Teksti: Pauliina Paakkinen-Virtanen,  kuva: Pauliina Paakkinen-Virtanen

Toukokuun numerossa esit-
telimme kuvan kera nuo-
risoseuran työssäoppijan 
Tiina Mannisen ja kerroim-
me kesäkuussa luvassa ole-
vasta kesäkerhosta. Nyt on 
aika vielä muistella hetki au-
rinkoisia alkukesän päiviä ja 
kertoa kuulumisia kerhosta.

”Oma kokemukseni kerhosta oli todel-
la, todella positiivinen ja minulla oli ko-
ko viikon tosi kivaa lasten kanssa. Kaikki 
tulivat toimeen toistensa kanssa. Lapset 
olivat myös hyvin avuliaita niin toisiaan, 
kuin meitä ohjaajiakin kohtaan esimer-
kiksi kattamalla astiat pöytään välipalaa 
varten. Oman oppimiseni kannalta oli 
hienoa nähdä, että kerho toimi kokonai-

suutena hyvin,” Tiina summaa kerhovii-
kon ja opiskelunsa tunnelmia.

Kerhopäivien aikana syntyneet hienot 
aikaansaannokset ilahduttivat meitä ko-
ko kesän kuistillamme ja muuttavat syk-
syn tullessa pian sisätiloihin.

Lämmin kiitos Tiina ja Seija-Liisa hie-
nosta ideasta ja toteutuksesta! Toivotta-
vasti kerho saa jatkoa ensi kesänä!

Ohkolan nuorisoseurantalolla kesäkuun alussa pidetty kesäkerho oli mukava 
aloitus kesälomalle. Viikon kestävässä kerhossa kerettiin tehdä vaikka mitä! 
Kesäkerhossa oli mukana 10 lasta. Lapset olivat 8-10 vuotiaita. Kerho kesti klo 
10-15 ja sisälsi välipalan. Kerhossa ulkoiltiin paljon ja viimeisenä päivänä hiukan 
herkuteltiin.  Monet ajoivat kerhoon pyörällä kun matka oli niin lyhyt. Toisena 
päivänä käytiin metsäretkellä lähi metsässä. Kiipesimme isolle mäelle tähyile-
mään maisemia. Torstaina seurojentalolle tuotiin pingispöytä. Monet harmitte-
livat kun pingispöytä tuli vasta torstaina kun oli niin mukava pelata.  Ulkona pe-
lattiin muummuassa polttopalloa ja mölkkyä. Olisi mukavaa jos kesäkerho olisi 
uudestaankin. Sinne olisi mukava mennä.

Kesäkerho viikon jälkeen seurojentalolla pidettiin kesäkahvila. Sieltä voi os-
taa kahvia, mehua ja keksejä. Siellä voi leikkiä pihalla ja pelata sitä pingistä.

Ronja Virtanen 10.v

iLoinen aLku kesäLomaLLe!

Kesäkerholaiset metsäretkellä.
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Suomenhevosen näyttelijät perhekuvassa.

Sirkku Peltolan hillittömän hauska ja 
maanlaajuista menestystä kerännyt 
teksti. Uusi ohjaaja. Pieni työryhmä ja 
vain suuria rooleja. Lähtöasetelmat eivät 
varmastikaan olleet helpoimmasta pääs-
tä, kun kevättalvella käynnisteltiin Suo-
men hevosen harjoituskautta. Paikalle 
saapuneista lähdettiin muovaamaan ra-
pistuvan sukutilan omalaatuisia asukkai-
ta ohjaaja Eljas Liinamaan johdolla.

Sivusta seuranneena en voi kuin nos-
taa hattua. Ryhmä otti uuden ohjaajan-
sa vastaan ennakkoluulottomasti ja läm-
möllä. Liinamaa löysi hetkessä paikkansa 
luomansa uusperheen keskeltä ja saikin 
jokaisen hahmon elämään: ”KOM-teatte-

huumori kukki ja nauru raikui 
öLjymäen kesässä

Teksti: Tuuli Naalisvaara,  kuva: Kimmo Virtanen

Koko kylän yhteinen voimannäyttö, kesänäytelmä Suomen 
hevonen, keräsi noin kaksituhatta katsojaa. Näytösten 
edetessä tarina kehittyi ja syveni hulvattoman maalais-
komedian mittoihin. ”Korkeatasoista teatteria Ohkolassa. 
Kuin lähiruokaa sielulle ”, kiteytti Mikko Mela Keski-Uusi-
maassa 24.7.2012.

rin kantaesityksessä lienee tuskin nähty 
yhtä persoonallista sakkia kuin Ohkolan 
Öljymäellä”, kirjoitti Anne Sirviö Viikko-
uutisissa 18.7. 2012

Tekemisen meininki ja innostus välittyi 
katsomoon saakka. Upeaa huomata, että 
omalta kylältä löytyy monta näin lupaa-
vaa nuorta näyttelijää, jotka rohkeasti 
laittoivat itsensä likoon. Pari aikaisempaa 
kesää mukana olleena äimistelin myös 
näyttelijöiden tekstinhallintaa: vaativan 
pitkiä, mutta sitäkin hauskempia mo-
nologeja ja teräväkielistä sananvaihtoa. 
Sanattomaksi ei siinä huushollissa jäänyt 
kukaan, toisin kuin ehkä Niskavuoressa 
aikoinaan. Erityisesti äiten hulvattomat 

menneen muistelot jäivät mieleeni. Tan-
ja Lundsten äitenä tekikin mielestäni hui-
kean roolisuorituksen.

Työn tuloksista saatiin nauttia kesän 
aikana 13 näytöksen verran. Talkoovä-
ki kestitsi ja huolehti katsojistaan iloisin 
mielin ja tarmokkaasti. Varsinkin parissa 
yli kahdensadan katsojan näytöksessä 
riitti kahvin keittoa ja makkaran paistoa. 
Emännät yrittivät parhaansa mukaan 
veikata makkaroiden ja munkkien me-
nekkiä etukäteen, vaikka yleensä yli jää-
neet maistuivatkin talkooväelle. Mukana 
oli tänäkin vuonna kuutisenkymmentä 
talkoolaista, ja mukavaa oli huomata 
joukossa myös joitakin uusia kyläläisiä. 
Tällaisesta kylän yhteisestä voimannäy-
töstä voi taas kerran olla ylpeä.

Ansaitusti näytelmä keräsi kesän oi-
kuttelevista sääoloista huolimatta pyö-
reät kaksituhatta katsojaa. Näytelmä on 
Peltolan trilogian, Suomen hevonen, en-
simmäinen osa. Nähtäväksi jää, saavatko 
tuoreemmat osat tulevaisuudessa herätä 
eloon Öljymäen näyttämöllä.
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Marita Nyqvist on asunut Hyökännum-
mella koko pienen (27 v.)  ikänsä. Moot-
toripyöräharrastuksensa hän aloitti jo 
ennen kouluikää. Ensimmäisellä mots-
karillansa hän sai ajella kotinurkilla. Iso-
vanhempien metsään ajettiin rata, johon 
pääsi miltei suoraan kotiovelta. Aina kun 
ajohalut virisivät, autotalliin pukemaan 
ja pyörä käyntiin.

Pyöräkoon kasvaessa oma rata alkoi 
käydä pieneksi. Onneksi äidillä oli aikaa 
kuljettaa Ohkolan crossiradalle ja isän 
mukana pääsi koluamaan enduropolku-
ja. Crossia ajettiin kesäisin ja enduroa 
sekä kesällä että talvella.

Sarjacrossit kävivät perheelle kovin-
kin tutuiksi. Pikkuhiljaa ajoreviiri kasvoi. 
Kun Marita täytti 12 vuotta, kutsuivat 
crossikisat. Ratoja tuli kierrettyä aina 
Rovaniemeä myöten. Crossiuraa jatkui 
muutaman vuoden. Kuusitoista täytet-
tyään Marita sai moottoripyöräkortin. 
Tuohon aikaan oli tehtävä myös lajivalin-
ta. Koska naisille ei ollut omaa luokkaa 
crossissa, Marita valitsi enduron. Endu-
rossakin joutui ajamaan miesten seassa, 
mutta se tuntui kuitenkin tulevaisuuden 
lajilta. Hyvin Marita on endurossa pär-
jännytkin. Hän on ainoa nainen Suomes-
sa, joka ajaa B-luokassa. Ja löytyyhän 
Maritan palkintokaapista Päitsiltä kunto-
luokan voittopyttykin muutaman vuoden 
takaa. Tänä päivänä naisille on jo omat 
luokkansa niin crossissa kuin enduros-
sakin.

SM-arvoa naisille ei kuitenkaan vielä 
ole myönnetty. Vuodesta 2006 on endu-
rossa ajettu Lady Cupia. Cupin voittajal-
le ojennetaan kiertopalkinto. Se on kui-
tenkin ollut Maritan hallussa jo vuodesta 
2006. Tänä vuonna on vielä yksi osakil-
pailu ajamatta. Maritalla on johtoasema 
täysillä pisteillä.

kotkan LäPimurto

Viime syksynä Kotkassa ajettiin Six Days 
Enduro -kisa. Naiset ajavat kisaa kolmi-
henkisin joukkuein, kisapäiviä on kuusi 
ja kisa on arvoltaan MM-joukkuekilpai-
lu. Marita ajoi naisten luokan voittoon ja 
johdatti hienolla menestyksellään jouk-
kueensa MM-hopealle. Kisa oli todelli-
nen näytön paikka. Sen jälkeen tavoit-
teet laitettiin aivan uusiksi. Vuoden 2012 
päätavoite oli lähteä Saksaan puolusta-
maan joukkuehopeaa. Toiseksi tavoit-
teeksi Marita asetti osallistumisen EM-
kisoihin naistenluokkaan. Viron ja Latvi-
an kisat olisivat lähellä, mutta jos rahoi-

maritan menestystä motocrossissa
Teksti: Teija Nyqvist, kuva: Niklas Nordblad

tusta saataisiin järjestymään, haaveena 
oli ajaa myös kaksi muuta osakilpailua.

Ilmeisesti menestymiseni Kotkas-
sa edesauttoi sitä, että sain mukavas-
ti sponsoreita. Haaveeni ajaa koko EM-
sarja toteutui, Marita toteaa tyytyväise-
nä.

em- sarja,  
josta komeasti hoPeaa

Sarja alkoi toukokuussa Italian Arsies-
sa. Ajomatka täältä Pohjois-Italiaan oli 
jo haastava. Kilpailureitti kulki erilaisissa 
maastoissa, kuin oli Suomessa tottunut: 
kapeata vuorenrinnepolkua parin tuhan-
nen metrin korkeudessa ja ajoalustana 
liukasta kalkkikiveä. Vähän siinä päätä 
huimasi, mutta kaikkeen silmä tottuu. 
Kotiin tuomiseksi tuli kolmospytty ja ti-
lastossa jaettu toinen sija.

Seuraavat osakilpailut käytiin vähän 
tutummassa maastossa peräkkäisinä vii-
konloppuina Viron Pärnussa ja Latvian 
Ogressa. Saksan ja Slovakian tytöt eivät 
oikein pärjänneet suopohjaisilla reiteillä. 

Kummastakin kisasta otin ykköspytyn 
ja pisteet kotiin. Kolmannen osakilpai-
lun jälkeen olin kasvattanut pistejohtoni 
kahdeksaan pisteeseen.

Mutta vielä oli edessä Slovakian Ko-
sicen Krompachyssa kolmipäiväinen ki-
sa. Maastot siellä olivat hyvin erilaiset, 
kuin millaista Marita oli eläissään ajanut. 
Maaperä oli kovaa, punaista savea. Reitit 

olivat nurmipintaista peltoa. Kun nurmi 
oli ajettu rikki, jäivät ruohot ja pintasavi 
kovan ajouran päälle liukkaaksi tomuma-
toksi. Ihan kuin olisi jäällä ajellut. 

Niinhän siinä kävi, kuten etukäteen 
aavistelin, että piikin pyörällä ei meinan-
nut vauhdissa pysyä. Sijoituin kahtena 
ensimmäisenä päivänä toiseksi ja piste-
johtoni hupeni. Päätin laittaa kaiken pe-
liin loppucrossissa. Pääsin hyvään vauh-
tiin ja olin jo ohittanut Saksan tytön, kun 
pyörä lipesi alta. Reittipohja oli savea ja 
se oli aamulla kasteltu, joten liukkautta 
löytyi vähän liikaa. Edessä oli kaluston 
kerääminen reitin varrelta. Muut meni-
vät menojaan joten tavoitteenani oli vain 
maaliin ajaminen.

Maritalla oli pisteitä sen verran kasas-
sa, että maaliin pääseminen takasi hä-
nelle EM-hopean.

Tämäkin on jo historiallista, sillä suo-
malaiset naiset eivät ole koskaan ennen 
voittaneet minkäänlaista mitalia kansain-
välisistä endurokisoista.

matka jatkuu

Vielä olisi edessä Six Day Enduro  Sak-
sassa syyskuun viimeisellä viikolla. Jouk-
kue lähtee puolustamaan viimevuotista 
MM-hopeaa. Marita tietysti yrittää sijoit-
tua henkilökohtaisesti mahdollisimman 
korkealle. Tänä vuonna on enemmän 
joukkueita mukana joten haastetta riit-
tää.

Onnistunut lähtö vaatii hermojen hallintaa ja keskittymistä 
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Kuva: Essi Malmberg.

Okan kesäkisojen urheilijat yhteiskuvassa. Alle 10-vuotiaat kisailivat lajeinaan keihäs, pituus, 40 m juoksu, vauhditon kolmiloikka ja pal-
lonheitto. Yli 10-vuotiaiden lajeina oli kiekko, kuula, aitajuoksu ja 60 metrin juoksu. Henkilökohtaiset tulokset löytyvät Okan nettisivuilta. 
Kuva: Pekka Peltoranta.

Ohkolan mölkkymestaruudet ratkottiin 
Nuorisoseurantalon pihalla 14.8.2012 
loistavan heittokelin siivittämänä. Pai-
kalle saapui lähes neljäkymmentä ren-
non oloista, itseensä luottavaa heittäjää, 
kisaamaan kylän mölkkymestaruuksista. 
Jo toistakymmentävuotta jatkunut perin-
teikäs mestaruuskisa aloitettiin alle kou-
luikäisten ja koululaisten kisoilla, joissa 
voitot vei nuorimmissa Anssi Peltoranta 
ja kouluikäisissä aina Englannista asti 
kisoihin saapunut Valtteri Lindberg. Tä-
män jälkeen lähdettiin karsimaan alku-
kilpailuissa naisten ja miesten sarjoista 
kolmea parasta illan finaaliin, jossa kuu-
si heittäjää ratkaisivat kylän mölkkymes-
tarin. Naisten sarjasta finaaliin ylsivät 
Netta ja Titta Savela sekä Anneli Eerola. 
Miesten sarjasta finaaliin selvisivät Mikko 
Kanerva, Seppo Savela ja Timo Liimatai-
nen. Karsinnassa kävi siis selväksi että 
Savelan perheessä on mölkkyä heitetty 
ahkerasti kesän aikana. 

Finaalissa päivän kovakuntoisimmat 
kävivät tasokkaan kisan, jossa usealla 
heittäjällä oli lopussa mahdollisuus kat-
kaista peli onnistuneella heitolla. Alkukil-
pailussa loistanut Mikko Kanerva ei saa-
nut enää illan toisessa kisassa kapulaa 
lentämään samalla tarkkuudella. Ilmei-
sesti yhden kisan mies tai sitten edel-
leen kummitteli kymmenen vuotta vanha 

ohkoLan möLkkymestaruuskisat 2012

tappio finaalin uusintakierroksella. Vähi-
ten hermopainetta tulevasta maineesta 
ja kunniasta koki Titta Savela, joka ai-
kuisten sarjojen nuorimpana pelaajana 
katkaisi pelin lopulta kylmähermoisella 
heitolla vanhempien pelaajien kokeiltua 

useasti aiemmin samaa onnistumatta. 
Näin Titta sai vuodeksi kiertopalkinnon 
omakseen ja ikuiseksi ajoiksi nimen po-
kaalin kylkeen. Hieno kisa ja mukava il-
lanvietto toistuu taas ensi kesänä toivot-
tavasti kera uusien pelaajien!



14

Ohkolan diakoniatoimikunnan kesäret-
ki suuntautui tänä vuonna Lopelle. En-
simmäiset retkeläiset nousivat bussiin 
Hyökännummen kerhotalolta ja lisää tu-
li Ohkolasta ja kirkonkylästä. Matkaan 
lähti kaikkiaan 39 retkeläistä. Puheen-
johtajamme toivotti kaikki tervetulleik-
si, ja kertoi ajankohtaiset asiat. Kantto-
rimme Tapani laulatti porukkaa, ja pian 
olimmekin jo perillä Lopella. Aamukah-
vin nautimme ravintola Timjamissa ja 
sen jälkeen oli vuorossa tutustuminen 
Lopen kirkkoon, jossa kirkon entinen 

kesäretki LoPeLLe

Teksti ja kuva: Raija Hannula

suntio kertoi kirkon historiasta ja esitte-
li siellä olevia taideteoksia. Seuraavana 
oli vuorossa Marskin Maja, jossa opas 
kertoi Marskin Majan rakentamisesta 
ja majan eri vaiheista. Majalla oli myös 
mahdollisuus tutustua kenttävartiomu-
seo Sisuun. Marskin Majalla nautimme 
todella runsaan ja monipuolisen nouto-
pöydän antimista. Sitten olikin jo hyvä 
lähteä seuraavaan kohteeseen, joka oli 
Haapastensyrjän metsäntutkimuslaitok-
sella oleva rotupuisto. Siellä opas ensin 
kertoi laitoksen toiminnasta ja sitten teh-

tiin kiertokävely puistossa, jossa oli mo-
nia erilaisia muotoja tavallisista kotimai-
sista puista. Mäntsälästä siellä oli kapea 
ja riippuvaoksainen surukuusi. 

Viimeisenä kohteenamme oli Mikko-
lan suoramyyntitila, jonka kesäkahvi-
ossa joimme iltapäiväkahvit. Tilalta oli 
mahdollisuus ostaa tilan tuotteita, jau-
hoja, kananmunia, marjoja ja juureksia.                                                             
Oli taas kerran oikein mukava reissu. So-
pivasti oli ohjelmaa ja aikataulu oli  kii-
reetön. 

Diakoniapiiri järjestää virsilauluiltoja neljä kertaa 
vuodessa kyläläisten kodeissa. Virsilauluilloissa 
lauletaan ajankohtaisia virsiä iloisissa tunnelmis-
sa.  Hyvät kahvit kuuluvat aina asiaan. Illoissa 
kanttorimme Tapani kertoo aina mielenkiintoi-
sesti virsistä ja niiden tekijöistä, joten illat ovat 
kuin pieni tutkimusmatka virsien historiaan. Myös 
nuoret ovat erittäin tervetulleita mukaan, sillä esi-
merkiksi rippikoululaiset saavat niistä rippikoulun 
suorittamista varten tarvittavia merkintöjä helpos-
ti omalta kylältä. 

virsiLauLuiLLat
Kuva ja teksti: Raija Hannulan
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Illat ovat jo pimentyneet ja ensilumi satanut Lapissa. Nyt on taas aika

– ottaa heijastimet käyttöön
– tarkistaa palo- ja häkävaroitinten patterit
– puhdistaa pölyt pois lämmityspattereista ja muista sähkölaitteista
– varautua myrskyihin, sähkökatkoihin ja muihin myrskyn aiheuttamiin ongelmiin
 Onhan kotona toimivia taskulamppuja, kynttilöitä ja tulitikkuja, paristoja?
 Patteriradio on hyvä olla olemassa ja varavettä saatavilla. Kännyköiden akut on syytä pitää täydessä latauksessa  

marja- ja sienireissuillakin.
– muistaa, että hyvin varautunutta autoilijaa ja jalankulkijaa pimeys, liukkaus tai lumi ei pääse  yllättämään.

Uudet ja entiset jäsenet ovat tervetulleita VPK:n toimintaan!

Ohkolan VPK pj.  Jorma Friman p.040-5829246
 siht. Arja Alanko p.044-0188688

vPk muistutteLee

syksyn tuLLen turvaLLisesti

Pöly pois ruuduilta ja laitteista

Näyttöruutujen ja linssien puhdistuksessa on omat 
niksinsä. Ammattilaiset neuvovat käyttämään mik-
rokuituliinaa, säämiskää ja atk-puhdistuslaitetta 
sekä tervettä järkeä.

Tahmean näppäimistön pelastus

Tietokoneen optinen hiiri ei juuri kaipaa huoltoa, mut-
ta sen pinta pitää ajoittain puhdistaa liasta. Kuulallisen 
hiiren rulliin kertyy likaa, jolloin hiiri alkaa nykiä. Rullat 
puhdistetaan vanupuikolla ja atk-puhdistusaineella.

Paperipöly on imuroitava pois kirjoittimen sisästä. Pölyn 
voi poistaa myös spraypullossa myytävällä paineilmalla.
Paineilmaa ja imuria voi hyödyntää  näppäimistön put-
sauksessa. Kätevä työväline syntyy myös teräväreunaises-
ta muovikortista ja mikrokuituliinasta: kietaise liina kortin 
ympärille ja hankaa sillä näppäinten välit. Näppäimille kaa-
tuneen kahvin tai makean voi poistaa esim. isopropanoli-
pohjaisilla puhdistusaineilla. Jos yrität perusteellista puh-
distusta irrottamalla näppäimet ja pesemällä ne, on paras-
ta ottaa näppäimistöstä ensin kuva, josta voit paikalleen 
laitossa tarkistaa merkkien oikeat paikat.

Säämiskää kännykälle

Pienissä nestekidenäytöissä (mp3-soittimissa ja känny-
köissä) voi mikrokuituliinan lisäksi käyttää säämiskää ja 
antistaattista liinaa. Kotisiivooja pääsee helpolla, jos va-
raa joka tarkoitukseen oman puhdistusliinan tai käyttää 
kertakäyttöliinoja.

Säämiskää käytetään myös silmälasien puhdistamiseen. 
Linssille päässyt hiekka tai muu roska voi naarmuttaa lins-
sin. Silmälasinpuhdistusaineella tai LCD-näytön puhdistus-
aineella lasit puhdistuvat hellästi mutta tehokkaasti. Saip-
puapohjaiset aineet muodostavat laseihin ikävän kalvon.

Lähde: Martat-lehti 2010

Kinuskikastike mikrossa

2dl kuohukermaa
1dl vaaleaa siirappia
½ dl talous- tai fariinisokeria

1. Sekoita kerma, siirappi ja sokeri korkeareunaisessa kul-
hossa. Käytä riittävän isoa (n. 2 litran) kulhoa, sillä val-
mistuksen aikana kastikkeen kuuluu kuohua.

2. Kuumenna ilman kantta mikroaaltouunissa täydellä te-
holla n. 7 minuuttia. Sekoita tasaiseksi. Jos haluat teh-
dä suklaakastiketta, lisää valmistusaineisiin 1 rkl kaa-
kaojauhetta.

Kokeile kastiketta
– mikrossa pehmennettyjen omenaviipaleiden tai paratii-

siomenoiden kanssa
– jäisten pakastemarjojen päälle kaadettuna (karpalot ja 

puolukatkin makeutuvat tarpeeksi)
– jäätelön kera

martan vinkit
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Keravanjärventien varrella sijaitsevan 
Sarvikallion tilaa Margit-vaimonsa kans-
sa asuva Toivo Vilja on seurannut kylän 
tapahtumia ja ottanut aktiivisesti osaa 
kylän moniin toimiin jo vuosikymmenten 
ajan. Toivon kertomuksista piirtyy kuva 
koko valtakunnan historiasta Ohkolan ky-
län tasolla aina 1930-luvun alusta alkaen.   

Toivo myöhäisempi historiaosaaminen 
sai lentävän lähdön, kun hän pääsi viisi-
vuotiaana pojannaskalina kotipihan aidan 
poikkipuulta seuraamaan, kuinka Mäntsä-
län joukot laulaen marssivat piirittämään 
viereisen Ohkolan työväentalon mäkeä 
Mäntsälän kapinan käynnistymishetkellä 
lauantaina helmikuun 27. päivänä 1932. 
Joukkojen toimintahan laajeni siitä am-
muskelun jälkeen yhdeksi Suomen histo-
rian sisäpolitiikan käännekohdaksi.  

Monen muun kylän pojan tavoin Toivo 
liittyi sittemmin sotilaspoikien toimintaan 
ja suoritti tässä roolissa mm. ilmavalvon-
taa Mäkelän talon katolla talvisodan ja 
Lamminmäen tornissa jatkosodan aika-
na. Kumppanina valvonnassa oli yleensä 
naapurin poika Jaakko Koivu. Toivo ker-
too, kuinka 52 venäläisiä pommikonetta 
kerran lensi Helsingin suunnasta pohjois-
ta kohden niin, että Ohkolan ohitettuaan 
koneet jakautuivat, osa lensi Riihimäen 
suuntaan ja osa jatkoi oletettavasti Lah-
teen. Myöhemmin koneet palasivat sa-
maa reittiä. Tässä yhteydessä kuitenkin 
kuului pohjoisen suunnasta kovia räjäh-
dyksiä ja näkyi savupöllähdyksiä korke-
alle ilmaan. Koneet olivat pudottaneet 
Salomaan riihen tienoille viisi pommia. 
Pommituksessa haavoittui eliniäkseen 
yksi poika. ”Se oli maaliskuussa aivan tal-
visodan lopussa, oliko se 11. päivä vai…” 
Toivo harmittelee heikentynyttä muisti-
aan näin 70 vuoden takaisesta asiasta.

Toivo kertoo Mäntsälää pommitetun 
sotien aikana kaikkiaan kolmeen paik-
kaan, tämä Ohkolan pommitus, Num-
misiin ja kirkonkylään. Kaikkien pom-
mitusten kanssa Toivo joutui sittemmin 
sahurina tekemisiin, kun pommitusseu-
dun puita tuotiin hänelle sahattaviksi ja 
puissa olleet pomminsirpaleet rikkoivat 
sahan terän.

Toivo kertoo Keravanjärven jäällä ja 
Keravanjärventiellä järjestetyistä ravikil-
pailuista, Ohkolan OKAn alkuvaiheista, 
Ohkolan urheilukentän perustamises-
ta nykyisen Lökööntien varrelle (Ilmon 
kenttä), Nuorisoseurantalon korjauksis-
ta sekä monista muista sodan jälkeisis-
tä aktiviteeteista. Kaikki nämä kertovat 
osaltaan voimakkaasta yhteisestä pon-
nistuksesta, joka Ohkolassakin toteutui 

monessa mukana – toivo viLja
Teksti Tero Rantanen, kuva Toivo Viljan albumista

huolimatta kaikesta sodan jälkeisestä 
materiaalisesta puutteesta ja sodan jät-
tämästä surusta. 

Toteutettuun Nuorisoseurantalon kor-
jaukseen liittyen Toivo mainitsee, et-
tä seuratalon katon pellitys toteutettiin 
vuonna 1931. Tällöin oli nimittäin uus-
jako päättynyt ja monet ennen tiiviissä 
kyläkeskustassa sijainneet talot siirrettiin 
kauemmas kylän laitamille ja uusia talo-
ja rakennettaessa moniin laitettiin pelti-
katto. Kun kerran kylään saatiin katto-
urakoitsija (Lindell Jokelasta) töihin, niin 
hoidettiin seuratalon kattokin samalla 
käynnillä. Kattourakan rahoituksen ensi-
vaiheesta vastasivat herrat Oiva Varjo-
ranta ja Väinö Vilja.   

Nuorisoseuran toiminta on Toivolle tut-
tua myöhemmistäkin ajoista, sillä Toivo 
on ainakin kahteen eri kertaan höylännyt 
päreet Öljymäen rakennusten katteeksi.   

Toivon isänmaallinen elämänote jatkui 
sitten mm. Mäntsälän reservin aliupseerit 

ry:ssä, jonka yhdistyksen perustajajäsen 
Toivo on ja toimi yhdistyksen puheenjoh-
tajanakin 10 vuoden ajan. Toivo seuraa 
edelleen hyvin aktiivisesti kaikkia Suo-
men puolustukseen liittyviä tapahtumia.

Toivo on toiminut luottamushenkilönä 
kunnan eri lautakunnissa useaan ottee-
seen ja kirkkovaltuustossa lähes 40 vuo-
den ajan. Eräs mielenkiintoinen tehtävä 
Toivolla oli sekin pitkään, kun Toivo toi-
mi 1964-1987 henkikirjoituksen piirimie-
henä Ohkolassa. Alueen kiinteistönomis-
tajien piti toimittaa Toivolle joka tammi-
kuun 1. päivänä tieto kiinteistöllä asu-
neista henkilöistä. Tuossa tehtävässä tuli 
tutuksi monen kyläläisen kanssa.

Metsästystä pienestä pojasta saakka 
harrastaneena ovat kylän kaikki kolkat 
Toivolle tuttuja.  Toivo muistuttaakin, 
kuinka tärkeää paikallishistorian kan-
nalta olisi kerätä muistiin erilaisia pai-
kannimiä, joita Ohkolan kylässäkin on 
kosolti.

    

Toivo on ainakin kahteen eri kertaan höylännyt päreet Öljymäen rakennusten 
katteeksi
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Alkanutta metsästyskautta leimaa riis-
taeläinkannan merkittävä väheneminen 
edellisvuodesta niin Ohkolassa kuin - 
ainakin hirvieläinten osalta - myös laa-
jemmin Suomessa. Tämän mukaisesti 
saaliskiintiöitä on supistettu aiemmas-
ta. Seuran kesäkokous päätti rauhoittaa 
metsäjäniksen kokonaan ja teeren kiin-
tiö on enintään kaksi ukkoteertä per jä-
sen. Metso on rauhoitettu kokonaan jo 
asetuksen nojalla ja koko Mäntsälää kos-
kevan yhteisluvan mukaisesti ovat hirvi-
eläinten kaatolupamäärät supistuneet 
aivan olennaisesti  edellisvuodesta. Fa-
saanin saaliskiintiöksi kesäkokous päätti 
myös enintään kaksi kukkoa per jäsen. 
Rauhoitusalueet päätettiin pitää entisel-
lään. Perinteiseen tapaan rauhoitetun 
joulupäivän lisäksi kesäkokous päätti 
rauhoittaa Kivilammen ja Välimetsän alu-
eet kaikelta metsästykseltä 27 - 28.10, 
jolloin ko. maastot toimivat pystykorvien 
valtakunnallisen linnunhaukkukilpailun 
maastoina.  

Metsästysseuran jäsentenvälisissä 
ampumakilpailuissa on Ilkka Hemmilä 
voittanut kilpasarjan mestaruuden am-
pumalla tuloksen 86 pistettä (max. 100 
pistettä), eräsarjan voitti Petri Hannula 
tuloksella 67/100. Haulikkopuolella voit-
ti compak-sporting-kisan Antti Pitkänen 
ampumalla maksimipisteet 25/25. Luo-
dikko- ja pienoishirvikisa järjestetään 
syyskuun lopulla. Jo aiemmin ammutun 
perinteisen Ohkola-Kellokoski –hirviotte-
lun voitti Ohkola pistein 410-285; par-
haan tuloksen Ohkola joukkeessa ampui 
Asko Tiainen (94/100 pistettä). 

Pienpetojen vähentämistä jatketaan 
eri jahtimuodoissa. Tässä riistanhoito-

metsästysseuran kuuLumisia
Teksti Tero Rantanen

operaatiossa ovat seuran nuoret met-
sästäjät olleet erittäin aktiivisia kuluvi-
na talvikausina, mikä on osaltaan edes-
auttanut mm. teerikannan vahvistumis-
ta. 

Metsästysseuran koirakoulua ovat 
kesän aikana vetäneet koulun kentällä 
Leena Turunen ja Tapio Rantanen. Kou-
lutettavana oli useita erirotuisia koiria – 
ja siinä sivussa vähän niiden omistajat-
kin. Koulutus tuotti hyviä tuloksia, sillä 
koirat oppivat tulemaan paremmin toi-
meen toistensa kanssa ja ainakin osa 
koulutukseen osallistuneista koirista on 
saavuttanut näyttelyissä hyvää menes-

Tiedätkö Ohkolan alueelta erityisiä 
paikkanimiä, sellaisia kuin esimerkik-
si Ainavuotava, Koivunokka, Lillavaa-
ri, Kuppimäki, Mulkkumäki tai Väärä-
korpi? Jos tiedät, niin lähetä paikan 
nimi ja sitä koskevia tietojasi Tero 
Rantaselle sähköpostitse tai alla mai-
nitulla postiosoitteella. Pyritään näin 
täydentämään kylähistorian tietoja 
keräämällä paikkojen nimiä, nimen 
perusteena olevia tai kyseiseen paik-
kaan muuten liittyviä historiatietoja 
sekä laatimaaan pohjakartta, johon 
nuo paikat merkitään. Kaikkien tieto-
ja 15.10.2012 mennessä lähettänei-
den kesken arvotaan pieni palkinto. 

Tero Rantanen
Viitakuja 16, 04530 Ohkola
tero.rantanen@kolumbus.fi

erityiset  
Paikkanimet 

taLteen

tystä osin koirakoulussa saamansa käy-
tösopin myötä. Kennelharrastus tästä 
vielä syvenee, sillä ensi keväänä Ohko-
laan ollaan järjestämässä koirien luon-
netestausta. 

Sieniretkellä vastaan tullut metso. Kuva Markus Kajander

Peuroista on tänä vuonna runsaasti havaintoja, mutta hirviä on vähän.
Kuva: Jouni Allonen.
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Keskustie 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

Keskustie 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

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

PITSIMAAILMA kotiputiikki
– alusasuja – naisten vaatteet –
FRIENDTEX – pyydä kuvasto –

puh. 0400 920 746
anneli.eerola@hotmail.com

www.pitsimaailma.net

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

Tehokkaat ja edulliset vesipumput 
maahantuojan varastosta!

- porakaivopumput – avokaivopumput
 - paineastiat – moottoripumput

050-347 0754/Pumppuhuone Oy

HKM-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

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

Tulisijamuuraukset ym. rakennustyöt

Timo Salminen T:mi
Aittomäentie 29, 04530 OHKOLA

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

35v
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Hermoratahierontaa
Reikihoitoa 

Intialaista päähierontaa
Klassista hierontaa

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

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

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

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

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

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

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197

04500  Kellokoski

(09) 291 7909

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

Myös lahjatavaraa ja sidontapalvelut
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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 10.30-19
La 8-14

 

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

TUHANSIA IDEOITA!

Rakenne kynnet
Ripsien pidennykset

                        
         

  

 
Minja Tuominen tarjoaa tasokasta 
pilates ohjausta vuosien kokemuksella. 
 

         www.pilatesta.fi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          
   
                 
             
            

Myös lahjatavaraa ja 
sidontapalvelut sekä herkkunurkkaus


