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Pääkirjoitus

Päätoimittaja: Raija Hannula, p. 044 275 2241
Lehden toimituskunta: Eija Hynninen, Tuuli Naalisvaara, 
Pauliina Paakkinen-Virtanen
Kannen kuva: Kesänäytelmän juliste/Kimmo Virtanen
Taitto- ja painotyö: Satakunnan Painotuote Oy
Painosmäärä: 1400
Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kioski-Kahvila Kuunsäteestä, 
Jaffa-kioskilta, Kellokosken Kukasta ja Kunnantalolta Vinkistä
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 10 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistys
Mirva Takalo Hyökännummen koulun vanhempain-
toimikunta
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartio
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Taija Eerola Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Seija-Liisa Peltoranta / Saija Sitolahti Ohkolan Kylä-
toimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Tuuli Naalisvaara Ohkolan Nuorisoseura
Mimmi Tervonen Ohkolan OKA

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymisPäivä 14.9.2012.  aineistoPäivä 31.8.2012.
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Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja, antavat juttuvinkkejä sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, kokoukset ym. oman kylän 
lehdessä. Sähköisesti lähetetty materiaali, joko sähköpostin viestikentässä tai word-tiedostona ilman mitään muotoilua. Kappalejaot ja mahdolliset vä-
liotsikot on hyvä olla, mutta muutoin tekstin muotoilu (fontti ym. asemointi) tehdään lehden taittovaiheessa. Kuvat erillisinä tiedostoina mieluiten JPG-
muodossa.  Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa.

rakenna itsesi näköinen kesä
Lehden kolahtaessa postilaatikkoon alkaa toukokuu kohta kääntyä kesäkuuksi ja kesä-
suunnitelmien teko olla kuumimmillaan.

Mitä toivot ja tarvitset itse tänä kesänä yhdessä läheistesi kanssa? Jotain mitä ennenkin 
vai kenties jotain ihan uutta? Teetkö lomallasi sellaisia asioita, joita itse haluat vai ohjaavatko muiden toiveet 
lomanviettoasi? Tarvitsetko ehkä enemmän aikaa yksin, puolison, lastesi tai ystäviesi kanssa? Miten yhdistää 
eri perheenjäsenten toiveet kaikille yhteiseksi kokonaisuudeksi? Tarvitseeko perheen viettää aina koko loma 
yhdessä?

Tässä muutamia vinkkejä kesäohjelmaksi: Öljymäen kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä Sirkku Peltolan 
kirjoittama menestysnäytelmä Suomen Hevonen, joka saa ensi-iltansa 13.7. Jos et ole menossa näytelmään 
esiintymään, mutta haluaisit tuntea itsesi kuitenkin hiukan teatterilaiseksi suosittelen kokemuksesta lämpimästi 
talkoolaiseksi ryhtymistä. 

Ohkolan Oka tarjoaa myös kesällä monenlaista toimintaa.  Kävisitkö ehkä tänä vuonna kokeilemassa Ohkola-
hölkkää tai yleisurheilua? Kiinnostaisiko Mölkky-mestaruuden tavoittelu?  

Jos mikään edellä mainituista ei huvita niin nosta jalat ylös ja lueskele kylälehdestä vaikka Sirkus Siriuksen 
kevätkuulumisia, kevään ja talven muita tapahtumia tai tutustu Mäntsälän eteläosien historiaan. Marttojen 
vinkkejä hiukan soveltamalla voit myös räjäyttää kotoa liat pois, jos aika käy pitkäksi. Tai ehkä haluat koota 
talkooporukan ja lähteä suunnittelemaan Hyökännummelle nuorille skeittaajille uusia mahdollisuuksia?

Mukavaa, rentouttavaa ja omannäköistä kesää kaikille kylälehden lukijoille!

Lehtitoimikunnan puolesta 
Pauliina Paakkinen-Virtanen

Hyökännummen asukasyhdistys ry osallistui yh-
dessä Ohkolan kylätoimikunnan kanssa tienvarsisii-
voustalkoisiin vapun jälkeen keskiviikkona. Olimme 
siis Mäntsälän puolella ajoissa liikkeellä, kun Kello-
koskella ja Keski-Uudellamaalla siivoustalkoot olivat 
vasta 10.5. Hyökäpartion nuoret sudenpennut olivat 
ahkerasti apuna, joten 1½ tunnissa homma oli hoi-
dettu. Ensi keväänä taas huhti-toukokuussa joukolla 
mukaan talkoisiin.
Mäntsälän kunta on myöntänyt asukasyhdistyksen 
nuorteniltatoimintaan 900 € avustusta. Elokuussa 
2012 jatkamme Tasalantien kerhotalolla nuortenil-
toja n. 2 x kuukaudessa. Vapaaehtoisia vanhempia 
tarvitaan aina lisää, joten ota yhteyttä Teija Vaini-
oon p.040-5352902 ja tule mukaan toimintaan.
Asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusmak-
sua 5 €, jonka voit maksaa tilille Keski-Uudenmaan 
Osuuspankki FI05 5092 3020 0087 61, viite 233.

PotiLaan oikeus vaLita terveysasema 
Laajenee 1.1.2014 
Johtava lääkäri Tuula Kock ja
johdon sihteeri Satu Nieminen-Punta

Tuusulan ja Mäntsälän välinen yhteistoiminta sopimus avosai-
raanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluiden tuottamises-
ta Kellokosken terveysasemalla päättyy 31.12.2013.

1.1.2014 alkaen terveydenhuoltolain mukaan potilas voi va-
lita hoitavan terveysasemansa myös muun kuin kotikunnan 
alueelta.

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä kotikunnan 
että uuden valitun kunnan terveyskeskukselle.

Hoitovastuu siirtyy uudelle terveyskeskukselle viimeistään 
kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan eli terveys-
asemaa voi seuraavan kerran vaihtaa vasta vuoden päästä.

Tarkemmat ohjeet valintailmoitusmenettelystä annetaan 
vuoden 2013 aikana.

HUOM! Terveysaseman valinta ei koske kuitenkaan koulu-
terveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista 
laitoshoitoa!

kehityshakuinen mäntsäLän PerusoPetus

Janne Mäkinen, opetuspäällikkö ja
Pekka Lintonen, sivistysjohtaja

Mäntsälän kunnan kouluissa on vahvaa osaamista, mutta myös 
kehittämishalukkuutta. Lukuvuoden 2011 - 2012 päätavoittei-
na ovat olleet oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin 
tukeminen sekä perusopetuksen johtaminen. Lähtökohdan ta-

mäntsäLän kunta tiedottaa 
terveysPaLveLuista ja kouLujen 

aLuehaLLintouudistuksesta

voitteelle ovat asettaneet perusopetuslain muutos, joka as-
tui voimaan vuoden 2011 alusta lukien sekä siitä seuranneet 
opetussuunnitelmien muutokset ja täydennykset. Keskeistä 
muutoksessa ovat oppilaiden kasvatuksen ja oppimisen tu-
keminen sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen tasoilla. 
Laadukkaan perusopetuksen järjestämisen tavoitteen tueksi 
on laadittu Opetus- ja kulttuuriministeriön laatukäsikirjan poh-
jalta Mäntsälän kunnan oma perusopetuksen laatukäsikirja. 
Keskeisenä tavoitteena on tukea yhtenäisen perusopetuksen 
toteutumista sekä toiminnan että rakenteiden tasoilla.

Myös johtaminen on Mäntsälässä kehittämisen kohteena. 
Keskeisenä haasteena on valtakunnallisesti tapahtunut rehto-
rin työnkuvan muutos. Rehtorin työ muistuttaa yhä enemmän 
ammattijohtajan työnkuvaa. Luokanopettaja-rehtorina toimiva 
opettaja joutuu olemaan samanaikaisesti sekä opettaja että 
rehtori. Usein jompikumpi tehtävistä kärsii. Tavoitteena on li-
sätä virkarehtorien määrää, jolloin rehtori voi keskittyä perus-
tehtäväänsä ja opettajat omaansa, eli oppilaiden oppimisen 
edistämiseen. Tavoitteena on, että lasten oppimisen, kasvun 
ja hyvinvoinnin tuelle ja laadukkaan perusopetuksen toteutta-
miselle taataan oikeat ja riittävät edellytykset. 

Tulevana lukuvuotena 2012 - 2013 koulujen päätavoitteeksi 
nousevat turvallisuus sekä oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin 
tuen johtaminen. Näin monialainen osaaminen vahvistuu.

Valtuusto on huhtikuussa perustanut Hyökännummen ja 
Ohkolan koulujen yhteisen rehtorin viran. Tämä virkarehtori 
toimii myös eteläisen alueen aluerehtorina. Aluerehtori koordi-
noi alueen koulujen välistä yhteistyötä mm. oppilaaksiotossa, 
resurssien jaossa ja yhtenäisen perusopetuksen toteuttami-
sessa. Virka on ollut haettavana ja sitä on hakenut 10 henki-
löä. Sivistyslautakunta päättää rehtorin valinnasta 15.5.2012. 
Ohkolan koulun yhteyshenkilöksi nimetään vararehtori rehto-
rin valinnan jälkeen. Vararehtorin nimeää sivistysjohtaja. Vara-
rehtori toimii kodin ja koulun yhteyshenkilönä samalla tavalla, 
kuin Ohkolan koulun luokanopettaja-rehtori aiemmin. 

Kirsi Lindgren ja Antton Häglund siivoamassa kylän-
raittia
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harrasta kotikyLäLLä

ohkoLan nuorisoseura

Talkootyötä Öljymäellä
Näytöksiin tarvitaan järjestysmiehiä jotka ohjaavat myös lii-
kennettä parkkipaikka-alueella. Lisäksi lipunmyyntiin ja esitys-
ten väliajalla toimivaan kahvilaan tarvitaan talkooväkeä. Tal-
koissa aika kuluu lupsakasti mukavassa porukassa ja samalla 
tutustut kyläläisiin!  Ilmoittautumiset: Essi Malmberg p. 044-
509 4485
Ohkolan avoimet mölkkymestaruuskisat Ohkolan Nuo-
risoseurantalon pihalla tiistaina 14.8.2012 klo 18 alkaen. Sar-
jat: miehet, naiset ja lapset. Tervetuloa pelaamaan uudet 
haastajat ja vanhat konkarit! Taidolla pärjää ja tuurillakin on 
moni menestynyt! 
Syysmarkkinat 22.9.12 klo 10:00-14:00
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 porkkananäyttelyn 
yleisöäänestykseen!
Markkinapöytä 5 € / jäsenille ja 10 € / ei jäsenille. Tule myy-
mään kesän satoa tai oman käden töitä! Pöytävaraukset: Ta-
lonhoitaja Hannu Loukimo 040 766 4539 ja seuratalo@ohko-
lannuorisoseura.fi 
Nuorisoseura pitää Onnenpyörää, johon voi tuoda tuotteen 
palkinnoksi nuorisoseuran hyväksi.
Perhekerho
To 24.5. Retki Orimattilan kotieläinpuistoon kimppakyydein 
seuratalolta klo 10.15. Lapset 5 €, alle 2v. ilmaiseksi, aikuiset 
7 €. Omat eväät mukaan. Puistossa myös kahvila. 
httå://koti.phnet.fi/ovassir/
To 31.5. Seuratalolla tavalliseen tapaan klo 9.30-12.
To 7.6. Metsäretki. Kysy lisää Essiltä 044 509 4485 tai 
essi.malmberg@hotmail.com. Vaunuilla ja rattailla pääsee hel-
posti mukaan! Omat eväät reppuun ja makkaranpaistomah-
dollisuus on.
To 13.6. Osallistumme seuratalolla Kesäkahvilaan. 
To 2.8. Aloitamme syyskauden seuratalolla pihatalkoiden mer-
keissä klo 9.30-12.

ohkoLan oka
Maastojuoksut  ma 21.5. ja 28.5. sekä  17.9 ja 24.9. klo 18 
alkaen Ohkolan koululla.
Järjestyksessään 10. Ohkola-hölkkä 29.7.2012 klo 12. 
Kilpailukeskus siirtynyt Ohkolan koululle. Reitti ja matka (1/4 
maraton) samat kuin aiempina vuosina. Juhlavuoden kunni-
aksi palkitaan miesten ja naisten sarjan nopeimmat Kesportin 
lahjakorteilla sekä arvotaan lahjakortti myös kaikkien hölkkään 
osallistuneiden kesken.

Jalkapalloa Hyökännummella Ohkola sairaalan nurmikentäl-
lä.Tiistaisin 22.5, 29.5, 5.6, 12.6 ja 19.9 sekä 7.8, 14.8, 21.8 ja 
28.8. Alle kouluikäiset (myös syksyllä koulun aloittavat) pelaa 
klo 18-19 ja kouluikäiset 19-20.
Yleisurheilua:
Aikuisten yleisurheilukisat pe 25.5 klo 18. Ohkola - Aro-
la - Hyökännummi kisaavat Hyökännummen koulun kentällä
Yleisurheilukerho Viikolla 24 (11-15.6.) Mäntsälän kunnan 
järjestämä kerho kouluikäisille Ohkolan koululla. Tarkemmat 
tiedot tulossa kunnalta koulujen kautta.
Yu -harjoitukset Ohkolan koululla su 12.8. ja 19.8. klo 16 
– 17.30. 
Yleisurheilukisat to 23.8 Hyökännummen koulun kentällä  
klo 18. Lajeina:  alle 9 v sarjat: 40 m juoksu ja pituushyppy ja 
pallonheitto, yli 9 v sarjat: 60 m juoksu, keihäs ja kuula
Toiset yleisurheilukisat ke 29.8 Ohkolan koulun kentällä klo 
18. Alle 9 v sarjat: 200 m juoksu, keihäs ja tasajalkahypyt Yli 
9 v sarjat: korkeushyppy, pituus ja 60 m aidat.
MU:n mestaruuskilpailut to 6.9 Mäntsälän Keskusur-
heilukentällä; sarjat ja lajit paikallislehtien seurapalstalla! 
Kyläseurojen väliset YU-kisat la 8.9 Mäntsälän Keskusur-
heilukentällä
TERVETULOA MUKAAN LIIKKUMAAN,
lisätietoa: http://mu.sporttisaitti.com/kylaseurat/oka/

mäntsäLän 
LuonnonsuojeLuyhdistys
Pohjoismainen luonnonkukkapäivä Ohkolan Öljymäellä 
17.6.klo 10. Tutustutaan luonnonkasveihin erilaisissa kasvu-
paikoissa. Oppaina Elina ja Matti Vuori. Paikalle on helppo tul-
la lastenkin kanssa rattailla. Tämä retki sopii myös liikuntara-
joitteisille.

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta
Kesäseurat su 22.7 klo 14.00 Hyökännummen kerhotalolla
Kesäretki to 9.8 Lopelle, jossa tutustuminen mm. metsäntut-
kimuslaitokseen, Marskin Majaan ja Lohjan kirkkoon. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Eeva Patronen p. 050 372 2259 tai Raija 
Hannula p. 044 275 2241

hyökäPartio
Partioon ilmoittautuminen syksyllä ti 28.8 Hyökännum-
men kerhotalolla klo 18.00. Aloitamme mahdollisuuksien mu-
kaan uuden sudenpentulauman, ja erityisen tervetulleita olisi-
vat uudet nuoret ja aikuiset. Lisätietoja saa Elisa Lindgreniltä 
(0440322287/elisa.lindgren@helsinki.fi) ja Hyökäpartion net-
tisivuilta www.hypa.nettisivu.org
 

OHKOLAN OKA  kiittää talvella kaukalon ja luistinradan kunnossapitämiseen osallistuneita luistelijoiden vanhempia 
ja eritoten vastuuviikkojen vetäjiä: Olli Pahkamäkeä, Jari Alhoa, Jan Malmbergiä, Aki Mäenpäätä, Arto Latvaniemeä, 
Mikko Johanssonia, Vesa Pirjolaa, Jani Salmista ja Riitta Nordgreniä sekä heidän viikoillaan toimineita henkilöitä. Luis-
telemaan ja pelaamaan pääsi hyvin hoidetulle kentälle ja lisäksi OKA saa tehdystä talkootyöstä korvauksen kunnalta 
toimintansa tueksi!

kesäkerho ja 
kesäkahviLa 
ohkoLassa

Hei! Opiskelen aikuisopiskeluna nuoriso- ja vapaa-ajan oh-
jaajaksi Järvenpään seurakuntaopistolla ja olen tällä hetkel-
lä työharjoittelussa Ohkolan Nuorisoseuralla. Harjoitteluni 
teemana on tutustuminen kansalais- ja järjestötoimintaan 
sekä palvelujen tuottaminen. Tähän liittyen olemmekin yh-
dessä Seija-Liisa Peltorannan kanssa ideoineet seuratalolla 
pidettävät Kesäkerhon ja Kesäkahvilan, joita olemme tie-
tysti yhdessä myöskin vetämässä. Kesäkerhomme on tar-
koitettu 1. - 6.- luokkalaisille ja se pidetään 4. - 8. kesäkuu-
ta klo 10 – 15. Kerhossa askarrellaan, pelaillaan, leikitään, 
ollaan ulkona... eli puuhataan yhdessä kaikkea kivaa. Mah-
dollisia vapaita tai peruutuspaikkoja ja lisätietoa voi kysellä 
Seija-Liisa Peltorannalta numerosta 040 5344565 tai ilmoit-
tautua sähköpostitse osoitteeseen mannisentiina@gmail.
com. Kerhomaksu on 15 euroa/viikko.
Seuraavalla viikolla, eli 11. - 14. kesäkuuta seuratalolla on 
Kesäkahvila klo 10 - 15. Kahvilassa voi pyörähtää hörppää-
mässä kahvit tai jäädä pidemmäksikin aikaa, sillä paikan 
päällä voi vaikka pelailla tai askarrella lasten kanssa.  Ke-
väisin terveisin, Tiina Manninen.

Ohkolan Nuorisoseuran työharjoittelija Tiina Manninen, 
joka nappasi kuvan itse itsestään.

ohkoLan
nuorisoseuran-

taLo vaLmistautuu 
juhLavuoteen

Teksti : Essi Eerola ja Seija-Liisa Peltoranta

SILMU ry:n tukema Ohkolan seuratalon julkisivu kuntoon 
–hanke jatkuu . Katon puhdistukseen ja maalaamiseen va-
littiin Niemen Remonttiapu Oy. Ohkolalainen Arto Niemi to-
teuttaa työtä kesän 2012 aikana. Viimeistelytöitä tehdään 
talkoilla. Mm. seinien sekä sokkeliristikoiden maalaamista 
ja rakentamista. Talkoolaiseksi voi ilmoittautua Seija-Liisa 
Peltorannalle 040 5344 565. Viimeistelytyönä  Mauri Mäki 
rakentaa puuttuvan tornin seuratalon katolle! 

Kyläläiset ja ohiajavat ihmiset ovat huomanneet nuoriso-
seurantalon ja sen ympäristön uudistuneen ilmeen. Ilma-
lämpöpumppujen ansiosta seuratalolla on lämmin talvipak-
kasellakin. Kiitos kaikille eritavoin hankkeen toteuttamiseen 
työtä tehneille ja muutoin tukeneille.

juhLavuoden taPahtumia

22.9.12 Syysmarkkinat 
20.10.12 Lasten päivä
16.11.12 Ohjelmaa nuorille
2.12.12 Puurojuhla 
29.12.12. Seuratalo 100 vuotta pääjuhla 

Pastori jussiLainen – nuorisoseuran 
juhLanäyteLmä

Sata vuotta sitten, kun vietettiin Ohkolan Nuorisoseuran-
talon vihkiäisiä, oli juhlanäytelmäksi valittu Gustaf von 
Numersin Pastori Jussilainen. Seurataloa laajennettiin 
vuonna 1982, ja sen valmistumista juhlistettiin jälleen sa-
malla näytelmällä.

Perinnettä noudattaen valittiin Nuorisoseurantalon 
100-vuotisjuhlanäytelmäksi Pastori Jussilainen.

Ensimmäinen lukuharjoitus pidettiin Olli Hannulan koto-
na. Vanha sali henki aitoa tunnelmaa, joten jo tässä vai-
heessa oli helppoa samaistua rooleihin. Näytelmän ohjaaja-
na on ohkolalainen Laura Buttler, joka antoi  hyviä vinkkejä, 
kuinka syventyä roolihenkilöiden taustoihin sekä näiden vä-
lisiin suhteisiin näytelmässä. Pastorin roolissa on Jyri Peko-
nen, ja muissa osissa nähdään tuttuja ja kokeneita Ohkolan 
teatterin näyttelijöitä. 

Etsimme vielä henkilöitä esittämään opettajapariskun-
taa. Osat ovat pienet, mutta näytelmän kannalta tärkeät. 
Jos sinua on teatterikärpänen puraissut, niin nyt on mah-
dollisuus tulla mukaan iloiseen tiimiin toteuttamaan sata-
vuotisjuhlanäytelmää. Lisätiedot 040-5344565/ Seija-Liisa 
Peltoranta.

Kuvaaja Raija Hannula
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Skate Hyökännummi?
Moi kaikki skedeejät ja scoottaajat sekä vanhemmat ! 

Olisitteko valmiita yhteiseen rakennusprojektiin? Kohde olisi Hyökännummelle uudet skeittiparkit. Täällä oli 
ennen hyvät skeittiparkit, jotka asukasyhdistys oli talkoilla rakentanut. Ne rikottiin ja nyt joudumme lähte-
mään Järvenpäähän asti skeittaamaan ja scoottaamaan. Olisiko halukkaita rakentamaan uutta parempaa 
skeitti&scoot parkkia? Mitä enemmän halukkaita sen parempi.
Jos kiinnostuit ota yhteyttä! kimmo.virtanen@gvkyly.fi
Valtteri Virtanen 12.v & Wiljami Pihlaja 12.v Hyökännummi

”Suomen hevonen”- näytelmän harjoitukset ovat jäämässä pian lyhyelle hengähdystau-
olle ennen kiihkeätahtista heinäkuuta, jonka harjoitusrupeama huipentuu ensi-iltaan 
13.7.  Silloin lavalle astuu ensimmäistä kertaa Ohkolaan vajaa vuosi sitten muuttanut 
Terhi Toivanen. Millaisia mietteitä uudella teatteriharrastajalla on menneestä keväästä?

Teksti: Terhi Toivanen

teatteriuneLmasta todeksi

Enpä olisi viime syksynä uskonut lukies-
sani elämäni ensimmäistä Ohkolan Ky-
läsanomat-lehteä, että vajaan vuoden 
päästä olisin itse kirjoittamassa siihen 
juttua. Lueskelin Öljymäen kesäteatte-
rin toiminnasta ja haaveilin salaa itsekin 
nousevani vielä joskus näyttämölle. Aja-
tus tuntui kaukaa haetulta ja utopisti-
selta, mutta kun seuraava Kyläsanomat 
ilmestyi ja teatterista oli jälleen ilmoitus, 
päätin rohkaista mieleni ja ottaa asiois-
ta selvää.

Sain kuulla teatteriviikonlopusta, jol-
loin uusi ohjaaja valitsisi näyttelijät ke-
sän näytelmään ja päätin mennä paikal-
le. Eräänä kylmänä helmikuisena lauan-
taina astuin sisään nuorisoseurantalon 
ovesta ja kohtasin joukon iloisia teatte-
riharrastajia, jotka toivottivat minut läm-
pimästi tervetulleeksi. Aiempaa teatteri-
kokemusta minulla ei ollut, enkä uskonut 
saavani näyttämöroolia vaan toisin kä-
vi! Nyt kun harjoituksia on takana parin 
kuukauden verran, voin sanoa olevani 
enemmän kuin tyytyväinen päätökseeni 
lähteä mukaan. Harjoituksia on ollut pari 
kertaa viikossa, arkisin ja viikonloppui-
sin.  Itse viihtyisin harjoituksissa välillä 
pidempäänkin, koska yhteishenki poru-
kassamme on niin hyvä ja kahvitauolla 
on usein tarjolla pullaa tai muita herk-
kuja!

Ohjaajamme on Teatterikorkeakou-
lun opiskelija Eljas Liinamaa. Hän sai 
tietää ohjaajan paikasta sähköposti-il-
moituksen kautta ja hänet valittiin oh-
jaajaksi hakuprosessin jälkeen. Eljas on 
ollut ohjaamassa tätä ennen yhtä ke-
säteatterinäytelmää, ja hän kertoo ole-
vansa vaikuttunut Öljymäen kesäteat-
terin aikaisemmasta tuotannosta sekä 
kunnianhimoisesta ja omistautuvasta 
porukasta.

LihaPuLLataLkoita ja 
menneisyyden haamuja

Entäs itse näytelmä? Tänä kesänä Öljy-
mäellä tullaan näkemään ainakin liha-
pullatalkoita ja haamuja. Sirkku Peltolan 
Suomen hevonen kertoo Suomen maa-
seudusta ja maataloudesta 2000-luvulla, 
enää ei viljellä kunnon ihmisviljaa lain-
kaan, vaan erikoistutaan ja nyhvätään 
muoviplastiikan alla basilikaa martoille. 
Absurdin hauskaa ja hieman traagista 
tilannetta tarkastellaan omituisen uus-
perheen näkökulmasta. Parhaat vuoten-
sa nähneessä talossa asuvat vanha Äite 
(Tanja Lundsten), vahva ja suorapuhei-
nen matriarkka, hänen keski-ikäinen tyt-
tärensä Aili (Anna-Maija Kajander), tä-
män ex-mies Lassi (Eero Salminen) ja 
heidän rääväsuinen murrosikäinen tyttä-
rensä Jaana (Terhi Toivanen). Vanhempi 
poika Kai (Veikka Smith) vierailee kotita-
lossa tarpeen vaatiessa tai vaan kiusatak-
seen vanhempiaan. Paikalla pyörähtelee 
myös naapurin Kirsikaija (Titta Savela) 
sekä Lassin uusi naisystävä Mervi (Anna 
Tapper). Kun taloa panttaa petetty, kat-
kera ex-vaimo ja laiminlyöty ex-anoppi, 
on Lassi-paran vaikea aloitella uutta suh-
dettakaan. Kai aiheuttaa omilla tempuil-
laan isälleen lisää päänvaivaa ja sano-
mattakin on selvää, ettei murrosikäisten 
lasten vanhemmilla ole koskaan helppoa. 
Tämä sekalainen joukko yhdessä saa ai-
kaan melkoisen sopan ja kun sekaan hei-
tetään vielä menneisyyden haamut (Em-
ma Lehto ja Martti Piirainen),  EU-byro-
kratian kiemuroita ja Italian mafia, on 
keitto valmis tarjoiltavaksi!

Näytelmä ei aivan perheen pienimmil-
le sovellu, mutta ne joita kiinnostaa tie-
tää miksi Lassi tamppaa (jumping), kan-
nattaa ehdottomasti saapua Öljymäelle!

Äite (Tanja Lundsten)

Harjoitukset ovat jo siirtyneet pidettäväksi 
Öljymäellä. Kuvassa ohjaaja Eljas Liina-
maa, Tanja Lundsten Anna-Maija Kajander, 
Titta Savela ja Anna Tapper

Ohkolan oma sirkuskoulu, Sirkus Sirius, 
on tarjonnut harrastusmahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille jo vuosien ajan. Kou-
lun pitkäaikainen harrastaja ja opettaja, 
Johanna Kohonen, valmistui ensimmäise-
nä Siriuksen kasvattina alan ammattilai-
seksi.

kymmenen vuotta sirkusharrastusta

Reilut kymmenen vuotta sirkusharrastuksen parissa on tehnyt 
Mäntsälän kirkonkylällä asuvasta Johanna Kohosesta ammattilai-
sen ja kokeneen esiintyjän. Tänä keväänä hän valmistui Lahden 
Koulutuskeskus Salpauksen estraditaiteen linjalta sirkusartistik-
si. 21-vuotiaan Johannan erikoisalaa ovat tasapainoilutikkaat ja 
yksipyöräiset. Viimeksi mainitut toimivat alun perin innoittajina 
lajin pariin, kun Johanna näki Mäntsälän monitoimitalolla yksi-
pyöräilyesityksen ollessaan kymmenenvuotias. Harrastus alkoi 
sen jälkeen Heikki Leppävuoren sirkustunneilla Mäntsälän kan-
salaisopistossa.

Sirkuskolaan, nykyiseen Sirkus Siriukseen, Johanna tuli mu-
kaan parin harrastusvuotensa jälkeen, kun häntä pyydettiin Oh-
kolan yksipyöräilyn sählyjoukkueeseen. Vähitellen sirkusharjoi-
tusten määrä kasvoi jopa kymmeneen tuntiin viikossa. Lisäksi 
Johanna aloitti opettajana Siriuksessa ja sittemmin myös muual-
la, ja on vetänyt alan kursseja ja työpajoja. Esiintymiskokemus-
ta on karttunut erilaisilta lavoilta ja kaduilta, aina Ranskasta ja 
Saksasta saakka.

Sirkus – kuin toinen perhe
-Siriuksen ajoista on jäänyt minulle todella hyviä muistoja, ker-

too Johanna.  –Oppilaat ja opettajat olivat minulle kuin toinen 
perhe. Ilmapiiri oli innostava ja kannustava ja opin monipuolises-
ti erilaisia sirkustaitoja, sillä kävin kaikilla mahdollisilla tunneilla 
harjoittelemassa.

Vähitellen Johanna huomasi, että harrastuksesta voisi kehittyä 
jopa ammatti. Sirkusopinnot Lahdessa alkoivat vuonna 2009. – 
Salpauksen sirkuslinjalla olen viettänyt tähän mennessä elämäni 
parhaimmat vuodet. Siellä opiskelu oli aivan mahtavaa! Harjoitte-
lin yhdessä luokkakavereiden kanssa jopa kuusi tuntia päivässä, 
joten meistä tuli todella läheisiä. Ensimmäisen opiskeluvuoden 
aikana harjoiteltiin useita eri sirkuslajeja, kuten esimerkiksi ak-
robatiaa, ilmaisutaitoa, tanssia, käsilläseisontaa ja jonglöörausta. 
Loppua kohden erikoistuimme kukin omiin lajeihimme ja tasapai-
noilutikkaista tuli minun päälajini.

Tulevaisuudessa Johanna aikoo tehdä sirkusalan töitä, mut-
ta mahdollisesti vielä ennen sitä jatkaa alan opintoja ulkomail-
la. Mutta vaikkei unelmoisikaan sirkusartistin urasta, kannustaa 
Johanna harrastuksen pariin.  -Sirkusharrastusta voin suositella 
kaikille, sillä sen kautta saa paljon uusia ystäviä ja voi kehittää 
itseään monipuolisesti!  Jokaiselle löytyy varmasti jotakin sirkus-
lajien laajasta valikoimasta.

Tasapainolajit ovat Johannan vahvuus
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Teksti: Tuuli Naalisvaara, kuva Jaana Ahjokangas 

johannan tie johti 
sirkusharrastajasta
ammattiLaiseksi


