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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.

pääkirjoitus

kevään yLioppiLaan ajatuksia
Muutaman viikon kuluttua olen ollut pidempään poissa koulusta kuin kertaakaan sen jälkeen, kun aloitin ensimmäisen 
luokan vajaa 12 vuotta sitten. Ja ei olla vielä edes kesäkuun puolella. Sain ylioppilaskirjoitus-urakkani päätökseen 
18. maaliskuuta, kun astelin ulos salista viiden tunnin biologiarupeaman jälkeen. Olin puolen vuoden ajan tähdännyt 
jokaisen ajatukseni maaliskuun 23. päivään, sillä se oli alkuperäisen kirjoitusaikataulun mukaan viimeinen kirjoitus-
päivä. Vajaa kaksi viikkoa ennen tätä H-hetkeä kevään 2020 kirjoittajille iskettiin eteen aikaistuneet kirjoituspäivät ja 
lukusuunnitelmat pistettiin täysremonttiin tai hylättiin täysin. Vitsailimme opiskelijatoverieni kanssa surkuhupaisasti 
siitä, että maailmanlaajuinen pandemia on jotain sellaista, millä voi ainakin hiljentää tulevat abiturienttisukupolvet. 

Viimeksi kun valmiuslakia sovellettiin Suomessa toisen maailman sodan aikana, kaikki abiturientit saivat lakin pää-
hänsä ilman ylioppilaskirjoitusten suorittamista. Äkkinäiset muutokset ilman minkäänlaisia myönnytyksiä kokeiden 
suhteen tuntuivat epäreiluilta. Jokainen meistä ymmärsi, ettei tällaisia päätöksiä tehdä heppoisin perustein, mutta 
jo valmiiksi äärimmäisen stressaantunut opiskelijakunta kuohui noiden muutamien viikkojen ajan. Stressihormoni-
tasoni ovat vihdoin palanneet terveelliselle tasolle. Olen jo unohtanut miltä minusta tuntui, kun itku kurkussa soitin 
ystävälleni luettuani uutiset aikaistuneista koepäivistä. 

Ylioppilaaksi valmistun 30. toukokuuta, mutta  ylioppilasjuhlia ei järjestetä kokoontumisrajoitusten vuoksi. Lukiot 
juhlivat valmistuvia etälähetyksillä ja todistukset tulevat postin kautta. Seuraavan viikon tapahtumia on turha yrittää 
ennustaa. Tällä en viittaa pelkästään Suomen kevätsäähän. Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä harvinaisen epävar-
malta ja osin myös synkältä, mutta en havaitse lannistuneisuutta itsessäni tai ystävissäni. Puhumme yhä tulevai-
suuden suunnitelmista samaan sävyyn, keskustelemme haalarimerkeistä ja yliopistokaupunkien yöelämien eroista. 
En ole itse varma menenkö vielä tänä syksynä opiskelemaan vai jäänkö toivottavasti työn- ja kokemustäyteiselle 
välivuodelle. Vanhempien sukulaisten ja tuttujen lempikysymys koskee aina jatko-opiskeluja ja tulevaisuuden suun-
nitelmia, mutta vältän tällä hetkellä antamasta yhtä yksiselitteistä vastausta. Jos ensi viikon tapahtumat ovat yhä 
epävarmoja, seuraavien vuosien käänteistä on turha edes aloittaa. En sulje mitään pois ja katson päivän kerrallaan.

Kesän voi jo tuntea ja haistaa. Tästä kesästä tulee hyvin erilainen kuin mitä kuvittelin valmistumisen jälkeisen kesäni 
olevan. Pysyn kuitenkin kotona mielelläni, kun ympäristönä on kesäinen Ohkola. 

Ulpu Vuori
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Suomen koululaiset kävivät 23.3 – 13.5. 2020 ajan 
etäkoulua Korona-virus pandemian takia. Vielä 
10-vuotta sitten etäopiskelu tietotekniikan välityk-
sellä olisi ollut mahdottomuus.  Nyt kuitenkin pika-
vauhtia digitaaliset mahdollisuudet otettiin käyttöön, 
tapahtui huikea digiloikka. Monissa perheissä aikuiset 
tekevät etätöitä kotoa käsin ja näin etäkoulunkäynti 
on ollut mahdolloista. Ohkolan koulu on ollut suljettu-
na kokonaan. Lähiopetus on keskitetty Hyökännum-
men koululle. Ne, jotka eivät pystyneet opiskelemaan 
kotona tai ne joiden vanhemmat ovat kriittisissä työ-
tehtävissä pääsivät lähiopetukseen. Ohkolan Koulun 
6. luokan oppilaat kirjoittivat ajatuksiaan etäkoulun 
käymisestä. 

 - Etäkoulu on ollut kivaa, koska konetta käytetään enem-
män tehtävien tekemiseen kuin koulussa. Olen oppinut te-
kemään tehtäviä kotona yksin.

- Etäopiskelu alkoi hyvin ja tuntui kivalta tehdä tehtäviä 
kotona. Ensimmäisen etäkouluviikon jälkeen aloin jo haluta 
mennä takaisin kouluun.  Koulussa on kiva opiskella, sillä 
oppitunneilla työskentely on helpompaa kuin kotona tehtä-
vien tekeminen yksin.  

 - En ole niin väsynyt ja stressaantunut kuin jos olisin 
lähiopetuksessa. Olen ulkoillut enemmän ja olen kerennyt 
käydä pitkillä kävelyillä ja tehdä pitkiä treenejä kotona, nyt 
kun harrastuksetkin on peruttu. En ole ollut niin paljon pu-
helimella, koska olen keksinyt muutakin tekemistä kuin kat-
soa vain puhelinta. Etäopiskelu on myös aika tylsää nyt, kun 
olen kuutosella, niin me emme luultavasti näe enää koko-
naisena luokkana. 

- Ehkä inhottavinta etäopiskelussa on se, että meillä ei 
ole lukujärjestyksiä, joista voisi katsoa, että nyt on toi ja toi 
tunti tai että nyt pitää mennä pihalle ja sen jälkeen on taas 
toi tunti, jonka jälkeen sitten koulu loppuu 

-Etäopiskelu on mennyt hyvin ja on saanut olla kave-
reitten kanssa Teamsin kautta. Etäopiskelu on ehkä vähän 
vaikeampaa kuin tavallinen koulu päivä. Etäopiskelussa saa 
tehdä omassa rauhassa tehtäviä ja kun on tehnyt pitää lä-
hettää opelle ja saa olla sitten vapaalla. Välkkiä on aina 
tehtävien välissä. Joskus tulee hauskoja tehtäviä ja jotkut 
päivät ovat rauhallisia tehtäviä. Välillä tulee sellaisia tehtä-
viä missä pitää oikein miettiä kunnolla, kun esim: Sarjaku-
va siinä piti miettiä kunnon sarjakuva ja hienolla käsialalla. 
Etäopiskelussa oli  raja mihin mennessä piti palauttaa opel-

kuudesLuokkaLaisten etätehtävä
Ajatuksia etäkoulun käymisestä

Eetu Savela opiskelee tässä kotoa käsin

Oona Kolin etätyöpiste kotona

le tehtävät sähköpostin avulla. Etäopiskelussa oli kokeita 
esim. Fillin kautta. Etäopiskelussa on hauskaa, kun voi tehdä 
omassa rauhassa tehtäviä, mutta välkällä pitää olla perheen 
jäsenten kanssa, kun ei voi olla kavereitten. 

-Minun mielestäni etäkoulu on ollut kivaa. Pidän siitä var-
sinkin, kun saa itse päättää missä järjestyksessä, kuinka 
nopeasti ja miten tehtäviä tekee. Teen tehtäviä joko työ-
pöydälläni tai nojatuolillani. Vaikka en näekään kavereita, 
tämä on silti ihan kivaa, kun saa vähän vaihtelua. Tylsää 
kyllä tuppaa olemaan välillä. Minun mielestäni etäopiske-
lu on ollut mukavampaa kuin oikea koulu, koska voi  tehdä 
viikkoläksyt yhtenä päivänä ja rentoutua loppuviikon tai ei 
tarvitse herätä  niin aikaisin eikä pyöräillä kouluun unisena. 
Etenkään kylminä aamuina, joina en haluaisi lähteä kouluun 
ollenkaan. Minusta etäopiskelussa on vain yksi miinus ja se 
on, että ei näe kavereita. 

- Etäopiskelussa hyviä puolia on esimerkiksi se, että saa 
nukkua pitkään ja saa tehdä tehtävät oman tahdin mukaan. 
Huonoja puolia etäopiskelussa on se, että ei saa nähdä kave-
reita eikä saa niin hyvää opetusta mitä koulussa.

-Opiskelu on sujunut hyvin etäkoulussa. Vanhemmat ovat 
tarvittaessa tukeneet minua ja opettajat ovat olleet oikein ym-
märtäväisiä. Ei ole myöskään ollut kiireisiä kouluunlähtöjä, joka 
on ihan hyvä.

Ollaan keksitty välitunneilla todella monipuolista tekemis-
tä ja leivottu välillä. Kun etäopiskelu alkoi, niin ajattelin että 
tämä on ihan kivaa, mutta jälkeenpäin olen huomannut, että 
kyllä olisin koulussa paljon mieluummin. Olisi myös kiva näh-
dä kavereita. Onneksi me ehdimme käydä leirikoulussa ennen 
koronavirusta, koska jossain päin Suomea sekin jäi tekemättä. 
Todella harmi, että emme päässet Linnanmäelle, eikä voida 
pitää kutos-showta tai kevätjuhlaa. Ohkolan koulu on todella 
kiva ja hieno koulu. Tulee ikävä tätä koulua. Minusta koulujen 
avaus olisi ihan hyvä, että saadaan olla hetki vielä yhdessä.  

Ja tämä toivehan sitten toteutuu, kun koulujen ovet avautuvat 
14.5 pariksi viikoksi ennen kesälomia (toimituksen huomio).
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Ohkolan Okan ja Ohkolan koulun vanhempaintoimi-
kunnan piharemonttityöryhmän yhteistyö on tuotta-
nut tulosta ja sopimus koulun pihan kunnostamisesta 
tehtiin Mäntsälän kunnan kanssa huhtikuussa. Ohko-
lan koulun piha tullaan toteuttamaan kokonaan yhtei-
sörahoituksella sekä talkoilla.

Ohkolan kylän yhteisöllisyys osoitti jälleen voimansa. Ohkolan 
Oka ry on saanut Mäntsälän kunnalta luvan suunnitella ja to-
teuttaa koulun pihan leikkialueen alusta loppuun. Toteutus ta-
pahtuu pääosin tulevan kesän aikana ja leikkikunnossa pihan 
pitäisi olla ennen kuin koulut alkavat elokuussa. Kunnan puo-
lelta teknisen toimialan johtaja Mika Pynttäri kiitteli Ohkolan 
aktiivisuutta ja kirjoitti vastauksessaan ”Tekemänne työ Ohko-
lan koulun pihan remontointiin on hieno osoitus yhteistyön voi-
masta ja talkoohengestä, kiitos siitä”. Yhteisöllinen pihaprojekti 
säästää kunnan varoja ja vähentää Ohkolan koulun korjausve-
lasta piharemontin osuuden pois. Kunta oli aiemmin varannut 
piharemonttiin 50 000 euroa, mutta säästötoimet leikkasivat 
rahoituksen pois kokonaan. 

Yhteisörahoituksella projekti käyntiin

Piharemonttia varten on saatu lahjoituksia sen verran, että 
pihaprojekti uskallettiin käynnistää ja luvata kunnalle, että se 
tehdään kokonaan yhteisörahoituksella. Projektille myönnet-
tiin myös Silmu-rahoitusta. Koska koko remontti tuli yhteisön 
harteille eikä kunnalta saada rahoitusta ollenkaan, on projek-
tiin vielä mahdollista ja toivottavaa osallistua. Moni ohkolalai-
nen yhdistys, yritys sekä yksityinen henkilö on jo osallistunut 
hienosti koko kylän yhteiseen liikuntapaikkaprojektiin ja kaikki 
tukijat tulevat halutessaan saamaan nimensä jollakin tavalla 
pihan yhteyteen. Tavoitteena on pystyttää yhteistyökumppa-
neista infotaulu pihan yhteyteen. Remontoitava alue on ala-
koululta yleisurheilualueelle ylettyvä leikkipiha. Lisäksi pyritään 
siistimään alakoulun päädyssä ja yläkoulun takana olevaa ri-
sukkoa sekä siistimään ylätalon takana kulkevan runkolinjan 
kohdalle jäävä mäki. 

Talkootyö on kantava voima

Ilman merkittävää talkootyötä olisi pihan kunnostaminen mah-
dotonta. Usea yritys on luvannut työpanoksensa projektille il-
maiseksi, mutta myös yksityisille henkilöille löytyy runsaasti te-
kemistä. Piha pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle 
ohkolalaisvoimin. Koulun pihasuunnitelman lahjoittaa RI Jouni 
Allonen, joka myös valvoo projektin alusta loppuun toimien 
vastaavana työnjohtajana. Välineiden asennuksen koordinoivat 
Tmi Aki Allonen sekä Jan Malmberg Tmi Malperista. Remontti-
työryhmä on kiitollinen projektin saamasta paikallisesta tuesta 

ja toiveissa on, että kaikki työvaiheet voidaan toteuttaa talkoo-
työllä. Miestyövoimaa talkoisiin tarvitaan runsaasti.

Kustannukset neuvoteltu alas

Pihalle hankittavat välineet tulevat Lappsetilta ja niihin neuvo-
teltiin erittäin hyvät alennukset. Lappset juhlii 50-vuotis synty-
mäpäiväänsä tänä vuonna ja tulee mahdollisesti käyttämään 
koulun pihaa referenssikohteena. Myös turvahaketta valmis-
tava Kekkilä osallistuu pihan sponsorointiin antamalla turva-
hakkeesta merkittävän alennuksen. Alennuksien, talkootöiden 
ja yhteistyökuvioiden ansiosta pihan kokonaisbudjetti on täl-
lä hetkellä hieman yli 20 000 euroa, kun normaalitilanteessa 
puhuttaisiin pelkkien välineiden ja turva-alustan kohdalla noin 
40 000 eurosta. Maansiirto- ja asennustyöt maa-aineksineen 
lähes tuplaisivat summan ilman talkootöitä ja alennuksia. 

Tärkeitä hankintoja puuttuu

Toiveissa olisi saada pihalle vielä pari uutta pöytäryhmää mah-
dollistamaan sekä koulutyöskentelyä ulkona että varsinkin van-
hempien kyläläisten levähtämistä. Myös kylän pienimmille on 
toiveissa vauvakeinu hiekkalaatikon viereen. Lisäksi liikunta-
tunteja varten tarvittaisiin uusi korkeushyppypatja. Nykyinen 
korkeushyppypatja on kärsinyt viime aikoina ilkivaltaa eikä se 
tällä hetkellä palvele sen enempää liikunnan opetusta kuin yh-
distyksien liikunnan harrastamista. Näiden hankintojen kustan-
nukset kohoavat yli 5000 euroon. Korkeushyppypatjan hinta on 
noin 2500 euroa ja patjalle tarvitaan lukittava laatikko ilkivallan 
minimoimiseksi. Vauvakeinu maksaa arvonlisäveroineen noin 
1500 euroa. Pöytäryhmien hinnat liikkuvat 600–1500 euron 
välillä. 

Apua tarvitaan!

Haluatko tulla mukaan pihaprojektin mahdollistajiin? Olisiko 
yrityksesi valmis ottamaan osaa korkeushyppypatjan hankkimi-
seen tai hankkimaan esimerkiksi nimikkokeinun tai pöytäryh-
män, vaikka yhdessä toisen yrityksen kanssa? Mukaan saavat 
tulla myös yksityiset tukijat. Voit myös tarjota erikoisosaamis-
tasi pihaprojektin toteuttamiseen. Tai tiedätkö muun sopivan 
sponsorin? Ole rohkeasti yhteydessä niin katsotaan paras toi-
mintatapa. Ohkolan Oka on projektin vastaava taho ja vastaa 
projektin rahaliikenteestä. Kaikki lahjoitukset käytetään pro-
jektiin täysimääräisinä.

Kiitos että haluat osallistua kylän yhteiseen hyvinvointiin!
Ole yhteydessä: Okan puheenjohtaja Mikko Välimaa, 040 515 
4413 vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Nina Allo-
nen, 040 700 1377 projektikoordinaattori Kati Kottila-Etuaro, 
040 756 8158 

ohkoLan kouLu saa uuden Leikkipihan
Tekst: Kati Kottila-Etuaro, kuva Mikko Etuaro

Koulun leikkipihasta on tulossa siisti ja toiminnallinen kokonaisuus, joka sopii vanhan koulun ympäristöön. Pihan 
suunnittelussa on kuultu laajasti käyttäjäryhmiä aina oppilaista opettajiin ja urheilijoista pikkulapsiperheisiin. Pihal-
la on jatkossa tekemistä kaiken ikäisille.Vielä on isoin työ edessä, eli pihan rakentaminen. Seuraathan facebookissa 
Ohkolan Okan ja Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnan sivuja sekä koulun edessä olevaa ilmoitustaulua. Näissä 
kanavissa ilmoitetaan esimerkiksi talkoopäivistä ja pyritään tiedottamaan projektin etenemisestä. Loppukesällä tai 
alkusyksystä pidetään virallinen pihan avajaispäivä, johon koko kylä on tervetullut. 
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kyLäyhdistyksen 

vuosikokous 
ma 8.6 klo 18.30 

Ohkolan koulun ylätalossa.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi  

jätteidenkierrätysasiaa

kotikyLän asioita
kunnan vaLtuuston, 

-haLLituksen ja 
Lautakuntien 

kokoukset
Koronan takia kokoukset pidetään tois-
taiseksi etäyhteyden kautta. Käytössä on 
microsoftin Teams sovellus. Kunnanhal-
lituksen ja lautakuntien kokoukset ovat 
ainakin sujuneet ongelmitta

Teamsia käyttäen. Seuraava valtuus-
ton kokous on 25.5 sekin joudutaan pi-
tämään etänä.

Syksyllä 2019 Ohkolan nuorisoseurassa suunniteltiin tulevia 
kuvioita suurella innolla. Tutkittiin teatterin katsomon katon 
piirrustuksia, haettiin rakennuslupia. Etsittiin sopivaa näytel-
mää niin lapsi- kuin aikuisryhmällekin. Alakouluikäisten askar-
telukerho oli vakiinnuttamassa paikkansa kylän harrastuskalen-
terissa. Vaellusretken kohdetta puntaroitiin. 

Rakennusluvat saatiin, näytelmät löytyivät, ohjaajien kann-
sa käynnistettiin suunnittelu ja harjoitukset. Lasten näytelmä 
”Hölmöläiset” valittiin vihkimään uusi katsomo käyttöön heti 
keväällä. Ensimmäisiin harjoituksiin saapui 30 innokasta näyt-
telijänalkua. Luku on huima, sillä suunnitteluvaiheessa jänni-
tettiin, kuinka mahtaa kylältä löytyä minimiroolitukseen kym-
mentäkään teatterilasta. 

Sitten alkoi kuulua kummia. Ensin maailmalta, sitten ihan 
lähinurkilta. 

Hölmöläisten aikataulu oli laadittu niin tiiviiksi, että näytökset 
jouduttiin perumaan heti ensimmäisenä. Myös harjoitusten jatko 
kävi mahdottomaksi valtiovallan säätäessä kokoontumisrajoituk-
sia. Loppukesäksi kaavailtua aikuisyleisölle suunnattua ”Mies, jo-
ka ei osannut sanoa ei”- esityskautta pidettiin vielä mahdollisena, 
vaikka harjoitukset jouduttiin perumaan keväältä. Pian koitti kui-
tenkin hetki, jolloin oli nöyrryttävä ja tehtävä päätös myös aikuis-
ten esitysten perumisesta. Vaellusretki päätettiin lopulta osallis-
tujien yhteisellä päätöksellä toteuttaa hieman pienemmässä mit-
takaavassa. Kovin punnus vaa’assa oli elämyksen tarjoaminen 
lapsille ja nuorille. Tänä kummana keväänä eivät koululaiset tee 
edes luokkaretkiä, joten on erityisen hienoa, että kylän seurat yh-
teistyönä järjestävät tämän kaltaisen mahdollisuuden innokkaille.

ONS:n johtokunta kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa 
luomaan katsauksen käynnissä olevaan toimintaan ja suun-

nittelemaan tulevaa. Seuran 120- vuotisen historian aikana 
on nyt pidetty kaksi verkkokokousta – molemmat koronake-
väänä 2020. Pyrimme olemaan sormi valmiina liipaisimella, 
kun harrastustoiminta pääsee normalisoitumaan. Lasten näy-
telmäkerho jatkaa toimintaansa näillä näkymin syksyllä. Mies, 
joka ei osannut sanoa ei esitetään Öljymäellä 2021. Katto 
kohoaa katsomon ylle alkukesän aikana. Syksylle ja talvelle 
suunnitellaan monipuolista tapahtumatarjontaa.

Edelliskesän näytelmä Onnellinen mies keräsi huomat-
tavan suuren yleisön. Lisäksi saimme mukavasti avokätistä 
taloudellista tukea uuden katsomon nimikkopaikkamyynnil-
lä. Ilman kansainvälisen pandemian aiheuttamia tappioita 
olisi koko teatterin uudistusprojekti voitu rahoittaa lipun-
myyntituloilla. Tämän kesän esitysten peruuntuminen tar-
koittaa, että joudumme kääntymään pankin puoleen, kuten 
hanketta aloittaessa ikävimmäksi skenaarioksi kaavailim-
me. Jos tunnet halua helpottaa nuorisoseuran taloudellista 
kiipeliä, niin kehotan tutustumaan nimikkopaikka- kampan-
jaan nettisivuillamme. 

Näin tiiviin toiminnan keväänä lähes kaiken yllättäen py-
sähtyessä olo on jokseenkin sama, kuin jos olisi kaatunut 
sadan metrin pikapyrähdyksellä kolmenkymmenen metrin 
kohdalla. Mutta kuten kulttuurihistoria on meille osoittanut, 
on sieltäkin hyvä nousta ja rynnistää kohti kalkkiviivoja ja 
seuraavia koettelemuksia. 

Toivottavasti tapaamme terveinä viimeistään syksyn tapah-
tumien parissa. Seuraa ilmoitteluamme seuran toiminnasta in-
ternet- ja facebook- sivuillamme.

Aatu Johansson Nuorisoseuran pj.

tiedoksi 
toimijoiLLe

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jol-
la yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten 
kokoukset voidaan järjestää koronaepi-
demiasta ja siitä seuranneista kokoontu-
misrajoituksista huolimatta ja terveyden-
suojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten 
ehdotetaan olevan voimassa syyskuun 
loppuun.

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous, 
osuuskunnan kokous, yhdistyksen ko-
kous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat 
kokoukset voidaan myöhentää niin, että 
ne pidetään syyskuun loppuun mennes-
sä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin 
laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 
loppuun mennessä.

sirku sirius
Siriuksen kevätkausi loppui 13.3., kun 
korona pakotti lopettamaan tunnit. Myös 
kevään tärkein tapahtuma eli kevätnäy-
tökset jouduttiin perumaan. Tämä on 
suuri pettymys sirkuslaisille, kun kauan 
odotettua esiintymistä oikeassa sirkus-
teltassa ei olekaan. Mutta pettymys on 
suuri myös talkoolaisille! Itse olen pe-
rinteisesti varannut vapaata töistä näy-
tösviikolle, jotta voin viettää koko viikon 
enemmän tai vähemmän teltalla, pop-
cornilta ja hattaralta tuoksuen. 

Mutta onneksi tulee taas seuraava kau-
si ja se onkin sitten Siriuksen 20-vuotis-
juhlakausi! Siihen kevääseen ja näytök-
seen haalitaan muistoja menneiltä vuo-
silta. Jos on kuvia vanhoista näytöksistä, 
niin otamme mielellämme niitä näytille. 

Ilmoittautuminen ensi kaudelle ava-
taan 2.6. Ja tänä vuonna Pikkusirkuskin 
pääsee ilmoittautumaan netissä.

Ennenaikaisesti loppunutta kevätkautta 
korvaava leiri järjestetään tilanteen sallies-
sa elokuussa ennen uuden kauden alkua. 
Sitä odotellessa ihanaa kesää kaikille!

 seuraa eLämää ohkoLassa 
myös instagramissa @
onneLLinen_ohkoLassa.

nuorisoseuran suunniteLmat uusiksi
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saviahon päiväkodin  
toiminta päättyy

Saviahon päiväkoti suljetaan kuluvan toimintakauden loppuun, 
31.7.2020. Hyökannummen alueen varhaiskasvatus keskite-
tään 1.8.2020 alkaen Hyökännummen uusiin, vuonna 2018 
remontoituihin tiloihin. Lasten oppimisen polku on näin yh-
teneväinen ja tapahtuu samoissa tiloissa varhaiskasvatuksen 
alkamisesta alakoulun päättymiseen saakka. 

Lasten määrä koko kunnassa ja myös Hyökännummen 
alueella on laskeva. Lasten sijoittaminen yhteen päiväko-
tiin on taloudellista kiinteistö-, siivous-, ja ruokapalveluiden 
tuottamisen näkökulmasta.

 saviahon päiväkodin Lasten  
sijoittuminen eLokuussa 

Saviahon päiväkodin lapsille tarjotaan varhaiskasvatuspaik-
ka Hyökännummen päiväkodista 1.8.2020 alkaen. Huomi-
oimme ryhmiä suunnitellessamme sen, että Saviahon ryh-
mästä uuteen ryhmään siirtyy aina useampia lapsia. Sijoi-

tuspäätökset lähetetään perheille huhti-toukokuun vaihtees-
sa sähköisesti. Mikäli vallitseva poikkeustilanne sallii, tulem-
me järjestämään perheille tutustumisaikoja uusiin ryhmiin. 
Infoamme tästä lähemmin saadessamme poikkeustilanteen 
jatkosta lisää tietoa.

Lisätietoa saatte päiväkodin johtajilta :Karoliina Kollin Saviahon 
päiväkoti ja  Maarit Mäkinen Hyökännummen päiväkoti

saviahon vanhenpain-
toimikunnan terveiset

Haluamme toimikunnan puolesta kiittää Saviahon päiväkotia 
lastemme ammattitaitoisesta, sydämellisestä ja laadukkaasta 
varhaiskasvatuksesta. Vielä erityisesti haluamme korostaa ko-
ko henkilökunnan työn tärkeyttä tässä yhteiskunnallisesti poik-
keuksellisessa tilanteessa ja osoittaa arvostuksemme tekemäl-
lenne työlle ja yhteistyölle meidän vanhempien kanssa. Kiitos 
Saviahon aikuiset!

Saviahon lapset siirtyvät Hyökännummen päiväkotiin ja toi-
vomme että vanhempaintoimikunnan jäseninä voimme siellä 
jatkaa toimintaamme.

Varmasti yksi valtakunnan suurin kes-
kustelunaihe tänä keväänä on ollut lap-
siemme koulunkäynti. Koulun siirtyminen 
lähiopetuksesta kotiin etäopetukseen ja 
sen tuomat muutokset arkirutiineihin loi 
varmasti alkuunsa moneen kotiin haas-
teita. Nopeastipa koulumme löysi uudet 
tavat opetuksen järjestämiseksi. Se vaati 
ponnisteluja ja sopeutumista niin kotona 
oppilailta kuin vanhemmilta, myös osaa-
vilta opettajiltamme. Nimenomaan so-
peutuminen ja uuden oppiminen olivat 
avainasioita kaiken onnistumiselle. Di-
gitaalinen oppimisympäristö oli onneksi 
valmiiksi tutumpi asia nykykoululaisille 
kuin meille vanhemmille. Me kun saa-
tamme pitkälti vielä muistella kouluai-
kojemme pyhää kolminaisuutta: pulpet-
ti, oppikirja ja opettaja. Mielenkiintoista 
nähdä, miten tämä jatkoa ajatellen jää 
näkymään koululaistemme arkitoimin-
nassa. Toinen kysymys on sitten, oliko 
tämä ainutkertainen vai ensimmäinen 
hetki heidän koulutiellänsä kun pitää siir-
tyä kotikouluun. 

Koululaisilla on ollut ainutkertainen 
mahdollisuus oppia opiskelemaan  oma-

toimisesti aikuisten tuella, se onkin jat-
ko-opiskeluja ajatellen varsin hyödyl-
linen taito. Koulut ovat tätä kirjoitetta-
essa kohta avaamassa ovensa oppilaille 
(14.5)ja lyhyt rypistys on edessä ennen 
kesälomaa.

Montaa mieltä askarruttaa turvalli-
suus.  Onneksi koulumme nykyaikaiset 
tilat ovat monella tavoin muokattavissa ja 
suhteellisen avarat. Luokkatiloja saa jaet-
tua ja muokattua, miten sitten rehtori ja 
opettajat parhaaksi näkevätkään. He var-
masti tekevät parhaansa ja ovat parhai-
ta henkilöitä toteuttamaan heille tutuissa 
tiloissa päivittäisen toiminnan kaikkine 
asiaan kuuluvin haastein. On varmasti 
kaikkien edun mukaista antaa heille työ-
rauha, jotta työajan voi käyttää mahdolli-
simman tehokkaasti lasten hyväksi. Help-
po homma se ei ole, kun lapset innolla jo 
odottelevat toistensa näkemistä.

Monia perheitä on kohdannut myös 
työrintamalla muutokset. Etätyöskente-
ly kotona, lomautukset tai muut vapaa 
järjestelyt ovat tuoneet vanhemmatkin 
kotiin. Elämä on ollut aika tiivistä yhdes-
säoloa, kun harrastuksetkin ovat useim-

miten siirtyneet kotiympäristöön. Mei-
dän rikkautenamme on monelle ollut lä-
hiluonto ja siellä tuulettuminen. Alkuun 
näytti, ettei kukaan uskaltanut edes ul-
kona liikkua. Mutta kevään edetessä on 
yhä enemmän näkynyt  iloisia reippaili-
joita. Mikäs sen parempaa taukojump-
paa niin koti kuin koulutyöhön on kuin 
lähteä pienelle kävelylenkille ja vaihtaa 
samalla pari sanaa naapuruston kanssa. 
Pidetään turvavälit kunnossa ja nauti-
taan kevätauringosta.

Hyvänä näen tässä kaiken myller-
ryksen keskellä  asenteiden muutoksen 
elämässämme. Tämän päivän  materia-
listinen elämäntapamme on muuttunut 
hiukan inhimillisempään suuntaan. Lä-
heisten auttaminen ja yhteisöllisyys on 
saanut elämässämme jalansijaa. Tämä 
maa on ennenkin historiassaan selvinnyt 
yhteistyöllä suuremmistakin haasteista, 
hoidetaan me se nyt vuorollamme. Pide-
tään huolta itsestä ja toisistamme.

Mika Lähteenmäki
Hyökännummen 
vanhempainyhdistyksen pj.

korona-kevään mietteitä

hyökännummen kouLun vanhempainyhdistys  
suunnitteLee “nurkat siistiksi -kampanjaa” syksyLLe
Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys suunnittelee järjestävänsä syksyllä siivoustalkoot, jossa olisi tarkoitus siivo-
ta Hyökännummen alue roskista. Tapahtuman on tarkoitus jatkua sekä keväisin että syksyisin ja innostaa mukaan kaikkia 
alueen asukkaita. Siihen saakka, pidetään nurkat siistinä omatoimisesti ja pysykää kuulolla somessa, tiedotamme asiasta 
lisää siellä!

Facebook/hyokannummenkoulunvy, Instagram/hyokannummenvy
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Ohkolan kyläsanomien kirjapalstalla kerrotaan myös 
mäntsäläisten elämäkerroista, silloin kuin niitä ilmes-
tyy. Tämä on lyhennelmä Tieteessä tapahtuu -lehdes-
sä ilmestyvästä esittelystä. Nils Nordenskiöld (1792-
1866) oli Nummisissa syntynyt ja kuollut mineralogi eli 
kivennäistieteilijä. Häntä kutsuttiin ”Suomen mineralo-
gian isäksi”. Nils oli myös erittäin kiinnostunut erilaisis-
ta laitteista, ja uusista keksinnöistä. Kirjoituksesta sel-
viää se, mitä hän vuonna 1856 odotti tulevan Ohkolaan.

Nils Gustaf Nordenskiöld alkoi opiskella isän vaatimuksesta laki-
tietedettä Turun Akatemiassa. Suoritettuaan tuomarintutkinnon 
1813 hän päätti kuitenkin omistautua mineralogialle, eräälle 
kemian haaralle, sillä hän oli käynyt myös professori Gadolinin 
kemian luennoilla. 

Nordenskiöld teki mineralogisen matkan Paraisten kalkkilou-
hokselle 1815. Kalkkikiveen kehittyy muiden mineraalien hyvin-
muodostuneita kiteitä. Hän tutustui mineraaleista kiinnostunee-
seen kenraalikuvernööri Fabian Steinheiliin. Sitten hän matkusti 
Ruotsin Bergslageniin ja tutustui Ruotsin kuuluisimpaan kemis-
tiin, professori Berzeliukseen, joka kutsui Nilsin laboratorioonsa. 
Siellä hän perehtyi mineraalien kemialliseen analyysiin, joka oli 
Berzeliuksen mineralogiaan tuoma uusi lähestymistapa. Uutta 
mineraalien analysointitapaa oli oppimassa ulkomaalaisia. Nor-
denskiöld tutustui moniin merkittäviin mineralogeihin.  

Nordenskiöld julkaisi Tukholmassa 1820 ensimmäisen suo-
malaisen tieteellisen käsikirjan Suomen mineraaleista, jossa oli 
niiden kemialliset koostumukset. Euroopan kiertomatka alkoi 
syksyllä 1820 ja päättyi lokakuussa 1923. Nils matkusti Ham-
puriin, Berliiniin ja Freibergiin, missä työskenteli talven vuoria-
katemiassa. Matka jatkui Pariisiin ja Isoon-Britanniaan. Kanni-
sen kirja on hyvä läpileikkaus eurooppaisen kemian ja fysiikan 
tutkimusmaailmasta. 

Nordenskiöld nimitettiin vuorilaitoksen yli-intendentiksi. Mal-
minetsintä oli vilkasta, mutta tuloksia ei tullut. Ruukit toivoivat 
raudan tuonnin jatkuvan Ruotsista. Nilsin ja ruukinomistajien 
riidat kärjistyivät yli-intendentin virka lakkaytettiin 1831! 

Nordenskiöld nimitettiin 1833 uudelleen yli-intendentiksi. 
Hän puolusti suomalaista malmia eikä sallisi raudan tuontia 
Ruotsista. Vuorikadetti Westling tutki Jussarössä olevia kom-
passihäiriöitä. Hän löysi laajan rautamalmikentän. Jussarössä 
aloitettiin louhinta valtion toimesta 1834. Kaivos oli kannatta-
maton, mutta Suomen tärkein rautakaivos vuosina 1834-1861. 

Nilsin äiti oli sanonut: ”Nils ei osaa käsitellä rahaa”. Nilsin 
velat olivat niin suuria, että hän päätti 1846 myydä Frugårdin. 
Myynnistä luovuttiin. Nilsin keino selvitä lyhenyksistä oli ottaa 
aina uutta lainaa vanhojen maksamiseen. Keväällä 1857 Sofia 
ja Nils Nordenskiöld myivät Frugårdin pojilleen Adolfille ja Otol-
le. Myivät ylihintaan, muisteli Oton poika Erik. 

Nordenskiöldiltä kysyttiin, löytyykö punaista porfyyrikiveä Pa-
riisin Invalidikirkkoon tulevaan Napoleonin sarkofagiin? Äänisjär-
vellä oli punaista hiekkakiveä. Sarkofagiin tarvittiin viisitoista loh-
karetta, louhiminen ja kuljettaminen maksoivat kaksisataatuhat-
ta frangia. Pariisissa kiviä arvioitiin: ”Mitä kaunein ja harvinais-
laatuisin hiekkakivi, jota voi taiteellisten ominaisuuksiensa puo-
lesta verrata vain Egyptin vanhempaan geologiseen kauteen.” 

Kaunotar ja rikas perijä Aurora Karamzin pyysi 1849 Nordens-
kiöldiä tehostamaan kuparin tuotantoa Demidovien kaivoksilla 
Siperiassa. Toisen matkan sinne hän teki poikansa Adolfin kans-
sa talvella 1853-1854.

Lontoossa oli 1851 ensimmäinen teollisuuden maailman-
näyttely, johon rakennettiin lasista ja teräksestä lasipalatsi, The 
Chrystal Palace. Nordenskiöld osti sieltä puimakoneen, joka 
erotti jyvät koneellisesti. Tehokkuus yllätti: se pui neljässä ja 
puolessa tunnissa määrän jyviä, mihin oli tarvittu kuuden mie-
hen 12 tunnin työ. Nordenskiöldin naapuri Nummisissa tilasi se-
pältä samanlaisen koneen. 

Darwinin Lajien synty ilmestyi 1859. Eläintieteen professo-
ri Mäklin suhtautui siihen torjuvasti. Nordenskiöld piti Mäklinin 
kantaa vääristelynä, Darwinin ajatuksia pohtimisen arvoisina. 

1860-luvulla suunniteltiin geologisen tutkimustyön organi-
sointia. Keisari hyväksyi Nordenskiöldin ideoiman suunnitel-
man: geologinen tutkimus annetaan Nordenskiöldin johdetta-
vaksi. Hänet nimitettiin tehtävään, mutta hän erosi 1865 siitä 
riitojen takia ennen kuin ehti aloittaa työtä. Nordenskiöld kuoli 
1866. Kymmenen vuotta myöhemmin perustettiin Geologinen 
komissio – Nordenskiöldin ajatusten pohjalta - nykyinen Geolo-
ginen tutkimuskeskus. 

Kannisen elämäkerta on kirjoitettu elävällä tavalla, mikä ku-
vaa hyvin myös kohdehenkilön luonnetta. Se olisi elävämpi, jos 
mukaan olisi otettu näytteitä, miten Nils vie kirjeissään äitinsä 
kiertokäynnille British Museumiin katsomaan egyptiläisiä kokoel-
mia, kansainvälisiä taide- ja mineraalikokoelmia tai Magna Char-
taa. Kanninen pitää hyvänä Nordenskiöldille annettua nimitystä 
”Suomen mineralogian isä”. Ja antaa uuden kunnianimityksen 
”Suomalaisen geologian esi-isä”. Sillä Nils loi perustan maan 
geologiselle kartoittamiselle. Kannattaa lukea! 

Lopuksi vielä Nilsin vertailuja ja haaveita: Nils vertailee rau-
tatien ja höyrylaivan eroa kirjeessään Moskovasta 1854 - kah-
deksan vuotta ennen rautatien tuloa Suomeen: ”Tulin tänne ju-
nalla vähemmän ravistettuna kuin aikaisemmin. Matka oli ikävä. 
Ei ehdi tutustua, kuten höyrylaivoissa, muihin matkustajiin, jää 
omiin mietteisiinsä. Lukemiseen tärinä on liian kova.” Nils pohti 
vuonna 1856: ”Elänkö niin kauan, että näkisin sähkö- ja len-
nätinjohdon kulkevan maantien vieressä läpi Mäntsälän pitäjän 
Kaukalammilta Ohkolaan!”. 

Martti Blåfield

matkusteLeva tiedemies, ”suomen geoLogian esi-isä”
Kristiina Kalleinen: Nils Gustaf Nordenskiöld. Vuorimiehen ja tiedemiehen elämä.,  

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, Suomen tiedeseura 2019.



NCC on iso firma, mutta Nummen montulla operoiva toimiala 
on Industryn Kiviaines-toimiala ja tämä paikka kuuluu Suomen 
Etelän alueyksikköön.

Nummen montuilla otetaan vastaan puhtaita maa-aineksia, 
mikä tarkoittaa, että rakentamisen alta tuodaan tänne lähialu-
eilta työmaiden ylijäämämaata eli tavallista puhdasta maa-ai-
nesta, jota ei voida hyödyntää paikan päällä. Röntgentykkiana-
lysaattorilla valvotaan tuotujen kuormien maiden alkuaineita 
sekä liuotuslaitteilla tarkastetaan ettei kuormien mukana tule 
öljypitoisia maa-aineksia. Lisäksi otamme vastaan purkutyö-
mailta tiiltä ja betonia. Ne murskataan uusiokäyttöön.   

Tuotamme kalliokiviainesta ja sitä myydään eri muodoissa 
eli erilaisia rakentamiseen ja liukkauden torjuntaan tarvittavia 
kivilajikkeita.  Ohkolan kiviainesalueella käy ajankohdasta riip-
puen 50-150 autoa päivittäin. Toiminta-alue on tällä hetkellä 
noin 80 ha. NCC:läisiä ja aliurakoitsijoita työskentelee alueella 
päivittäin yhteensä 9 henkilöä ja meistä kolme on Ohkolasta. 
Lisäksi täällä käy paikallisia autoilijoita, joiden määrä vaihtelee 
ajankohdan mukaan. 

Kiviainesten osalta toimintaa on niin kauan kun lupien mu-
kaiset louhintamäärät tulevat täyteen. Luvissa on määritelty 
kuinka paljon voimme louhia kokonaisuudessaan sekä vuosit-
tain. Louhintamääriin vaikuttaa myös yleinen markkinatilanne, 
eli paljonko kulloinkin on rakennusurakoita lähialueilla käynnis-
sä. Kiviainesta tarvitaan kaikkeen rakentamiseen eli sen tuo-
tanto on välttämätöntä. Kiviaineksella on lukuisia eri tuottajia 
ympäri Suomen ja se on tyypillisesti raaka-ainetta, jota tuo-
tetaan lähellä rakentamista ja näin kuljetusmatkat saadaan 
pidettyä lyhyenä. 

Kaikki toimintamme on luvanvaraista toimintaa. Ympäristövi-
ranomaiset ovat jatkuvasti yhteistyössä meidän kanssa ja valvo-
vat, että toimimme lupaehtojen mukaisesti. Otamme esimerkiksi 
vesinäytteitä, ja kaikki toiminta raportoidaan vuosittain, kuten 
esimerkiksi polttoaineen käyttö. Meillä on täällä nyt  käytössä  
osittain sähköllä toimiva murskauslaitos.  

Puhtaiden maiden vastaanottoon on tarkka määrä määritel-
ty myönnetyssä luvassa, ja se määrä tulee vuoden aikana jo 
hyvissä ajoin yleensä täyteen. Sen jälkeen sen vuoden osalta ei 
enempää maata Ohkolaan enää oteta. Puhtailla maa-aineksilla 
täytetään louhittua aluetta ympäristöviranomaisten määräys-
ten mukaisesti, ja alueen maisemoinnissa hyödynnetään NCC 
Kielo -konseptia. 

 kieLo-konsepti on kehitetty ohkoLassa

NCC Kielo-alueella Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on ollut 
kanssamme yhteistyössä ja vuosien ajan. Talvisin he hoitavat 

myös lintujenruokintapistettä. Nyt kesän aikana alueelle val-
mistuu lintutorni. Lisäksi alueella on paikallisen toimijan hu-
najatuotantoa. NCC Kielo on NCC:n oma toimintatapa, jossa 
kiviainesalueiden luonnon monimuotoisuutta lisätään alueel-
le tehdyn suunnitelman mukaisesti ja sen toteutumista myös 
seurataan. Tällä Kiuru-nimisellä NCC Kielo -alueella on tehty 
myös useita tutkimuksia (esim. perhostutkimus), sillä aluetta 
on kehitetty vuodesta 2012 alkaen. Alueelta on kitketty vie-
raslajeja ja istutettu niittykukkia. Pölyttäjien suojelu on yksi 
Kielon tavoitteista. Tämä Ohkolan Kiuru-alue sai myös Euroo-
pan kiviainesalan ympäristöpalkinnon viime syksynä Brysselis-
sä. Ohkolan NCC Kielo -alueesta löytyy tarkempia tietoja ne-
tistä:  HYPERLINK “https://www.ncc.fi/kestava-kehitys/kielo/” 
\n _blankhttps://www.ncc.fi/kestava-kehitys/kielo/

Lupiinia kitketään NCC Kielo-alueelta joka kesä ja lisäksi 
meillä on mustalupiinihanke, jossa on seurattu, voiko puutuh-
kan avulla estää lupiinin kasvua. Hanke aloitettiin Ohkolassa, 
mutta tällä hetkellä tutkimustyö jatkuu Tampereella.

NCC Kielosta ollaan meillä ylpeitä. Koko konsepti on kehi-
tetty nimenomaan Ohkolassa ja nyt siitä on tullut pohjoismai-
nen toimintatapa kaikille NCC:n kiviainesalueille eli siis myös 
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan, NCC kun on iso kiviainestoimija  
muissakin Pohjoismaissa. 

Jaakko Pensola, Tuotantoinsinööri

nCC operoi nummen montuLLa

Tänä keväänä meillä ehti olla kolme 
nuorteniltaa 4-6 luokkalaisille. Ehdim-
me pelaamaan lautapelejä ja tekemään 
mosaiikki sudenkorentoja. Bingoakin pe-
lattiin joka kerta. Nuorteniltojen lisäksi 
ehdimme pitämään yhden ”123 - Nyt 
Liikkumaan” -tapahtuman koulun liikun-

tasalissa 1-3 luokkalaisille. Ainakin oh-
jaajille tuli salissa juostessa kuuma ja 
hauskaa oli. 

Nuortenilloissa oli mukana vanhat tutut 
vetäjät Maisa Skyttä, Arto Tukiainen, He-
lena Riihola ja Elina Neuvonen. Pienempi-
en liikuntahetken veti Satu Räsänen.

Suunnitelmissa ja toiveissa on, että 
syksyllä päästäisiin taas joka kuun en-
simmäisenä perjantaina viettämään iltaa 
yhdessä, molempien tapahtumien muo-
dossa. 

 Hyökänummen vanhempainyhdistys 
-Nuortenillat

nuoriLLe suunnatut tapahtumat jatkuvat 
hyökännummeLLa syksyLLä, tiLanteen niin saLLiessa!

Teksti: Elina Neuvonen
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Marja Hemmilä väitteli toh-
toriksi fysiikasta, tarkemmin 
sanoen ilmakehätieteistä. 
Väitöskirja käsitteli pohjoi-
sen metsäilman hivenainei-
den mittausmenetelmiä, pi-
toisuuksia ja päästöjä. Hän 
aloitti väitöskirjan teon viral-
lisesti 2014 ja nyt korona-ke-
vään kunniaksi tuli valmista.

-Väitökseni tehtiin koko-
naan etänä, eli istuin ko-
dissani Ohkolan Kylä-Hem-
milässä yhdessä huoneessa 
kun muu perhe (mies Ver-
ner sekä kaksi alle koulu-
ikäistä lasta Lumi ja Saarni) 
seurasivat väitöstä toisessa. 
Väitös tehtiin Zoom-alus-
talla. Sovimme täysetäilys-
tä edellisenä päivänä, sillä 
minulla oli ollut kurkkukipua 
yms. lievää hengitystieoiret-
ta, jolloin tässä maailmanti-
lassa ei viitsi lähteä liikkeel-
le. Lisäksi, koska väitös ei 
olisi ollut opiskelupaikassani 
Kumpulassa eikä sinne olisi 
tullut ketään (Verner ei olisi päässyt lasten takia), en oikeas-
taan edes halunnut fyysisesti paikalle. Ajattelin, että brändä-
tään tämä #etäväitös sitten kunnolla. Kustokselle tämä onnek-
si sopi, eikä hänenkään onneksi tarvinnut lähteä saliin yksin. 
Kaikki olivat siis omissa kodeissaan: minä Ohkolassa, kustos 
Helsingissä ja vastaväittäjä Tarttossa. Kauimpana seuraajana 
fyysisesti taisi olla Erasmus-opiskelijani Kreikasta. Se oli vähän 
sääli, etteivät iäkkäämmät sukulaiset, jotka muuten olisivat tul-
leet paikalle, nyt kyenneet seuraamaan väitöstä.

Kun selvisi, ettei väitöstä pidetä ns. normaalisti, olin todel-
la pettynyt, mutta ajattelin myös että parempi pitää se nyt 

kun vielä muistan jotain, sil-
lä vaihdoin työpaikkaa jou-
lukuussa. Myös karonkan 
siirtyminen harmittaa, mut-
ta se on sovittu pidettäväksi 
syksyllä. Ennen väitöstä en 
ehtinyt jännittää, koska kai-
kessa säädössä, päivätöiden 
tekemisessä etänä ja kah-
den lapsen varhaiskasvatuk-
sessa meni kaikki aika. Aloin 
jännittämään oikeastaan 
vasta silloin, kun odotin 15 
min. ennen väitöstä yksin 
tietokoneen ääressä, että 
koska se alkaa, ja näin kuin-
ka ihmiset liittyivät Zoomiin. 
Teknisiä ongelmia oli vähän 
alussa, ääneni ei kuulemma 
kuulunut kaikille, mutta Ver-
ner kävi tökkimässä joitain 
nettilaitteita pois päältä ja 
tilanne helpottui.

Olimme sopineet kustok-
sen ja opponentin kanssa, 
että kaikki pukeutuvat asian-
mukaisesti. Se oli mielestäni 
mukava lisä. Sain myös pa-

lautetta katsojilta, että tämä toi juhlavuutta, samoin kuin teke-
mäni siisti tausta ja kustoksen hattu. Väitöksen jälkeen laitoin 
kameran kiinni hetkeksi, siirryin toiseen huoneeseen ja sen jäl-
keen nostimme maljan opponentin, kustoksen ja katselijoiden 
kanssa. Sain myös jutella samassa Zoomissa entisten kollegoit-
teni kanssa Ilmatieteen laitokselta, mikä oli ihanaa. He olivat 
pukeneet lempiväriäni pinkkiä päälle, mistä myös tuli hyvä mieli. 

Loppupäivä meni lähinnä somessa. Oli ihanaa, kun monista 
ympäristöissä sai onnitteluita. Samaan aikaan kuitenkin oli to-
della tyhjä olo, että tässäkö se sitten oli. 

Lämpimät onnittelut Marja!

Koronaeristyksen keskellä maailmalla on 
keksitty mitä omituisempia tapoja yrittää 
piristää neljän seinän sisällä eristyksissä 
olevia ihmisiä. Mm.  Italiassa keksittiin 
aloittaa parveketapahtumat, joissa asuk-
kaat kokoontuvat kerrostalojen parvek-
keille kuuntelemaan oopperalaulua tai 
muuta musiikkia sankoin joukoin. Nämä 
hauskat videot ovatkin kiertäneet sosiaa-
lisessa mediassa ympäri maailman ilah-
duttamassa ihmisiä.

Suomessa muuan Orvokki Hyytinen 
päätti perustaa ryhmän nimeltä ”Parve-
kedarudet”. Ideana on, että joka perjan-
tai klo 18 suomalaiset voisivat kerääntyä 
parvekkeilleen ja pihoilleen soittamaan 
suomalaisen trance-DJ:n Daruden mega-
hittiä Sandstorm vuodelta 1999. Ryhmä 
on saanut valtavan innostuneen vastaan-

oton, ja siinä on jo yli 46 000 jäsentä! 
Lopullisesti uutiskynnys ylittyi, kun itse 
Darude eli Ville Virtanen kävi soittamas-
sa oman kappaleensa HUS:n Naisten-
klinikan katolta kätilöille ja hoitohenki-
lökunnalle, kiitoksena heidän työstään 
raskaan koronaepidemian keskellä.

Itse innostuin ideasta saman tien siitä 
kuultuani, ja nyt myös Ohkolassa on soi-
tettu Parvekedarudet joka perjantai klo 
18. Terassille on raahattu mahdollisim-
man tehokkaat poppivehkeet, ja tasan 
klo 18 alkaa soimaan Sandstorm YleX-
radiokanavalta. Siinä sitä sitten reivataan 
lasten kanssa, samalla alkavasta viikon-
lopusta iloiten. Ja koska Ohkolassa on 
tilaa jammailla pihalla, myös muutamat 
rohkeat naapurit ovat eksyneet pihaam-
me tanssahtelemaan, toki turvavälit huo-

mioiden. Samalla voi nauttia lasillisen 
kuohuviiniä tai Pommacia, sekä vaihtaa 
kuulumiset. 

Siispä haastankin ohkolalaiset mu-
kaan uuteen perjantaiperinteeseen! Jo-
kainen voi osallistua omalla tavallaan, 
ja halutessaan voi myös lähettää oman 
videonsa Facebookin ”Parvekedarudet 
joka perjantai klo 18” -ryhmään. Ja jos 
perjantaisin kuulet Ohkolassa Kortiston-
kulman tienoilla kovaäänistä musiikkia, 
älä pahastu, vaan heittäydy hetkeksi 
tanssahtelemaan!
Pialiisa Toropainen

Ps. Ohkolalaista parvekedarudeme-
noa löytyy Youtubesta hakusanoilla ”Par-
vekedarudet Ohkola”. 24.04.20 tanssila-
vallamme vieraili ysärilegenda Bat&Ryyd, 
tai ainakin halpa kopio siitä.

väitöstiLaisuus kotona ohkoLassa

parvekedarudet ohkoLassa
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Haluamme järjestää asiakkaillemme iki-
muistoisia tilaisuuksia erinomaisen, laa-
dukkaan ja käsintehdyn ruoan sekä par-
haan palvelun parissa. Yrityksemme keit-
tiössä työskentelee omistajan lisäksi op-
pisopimuksella leipuriksi opiskeleva kok-
ki. Lisäksi meillä on läpi vuoden työhar-
joittelijoita yksi kerrallaan, sekä kesätyön-
tekijä. Tarvittaessa töihin kutsuttavia tar-
joilijoita, jotka hoitavat  ammattitaitoisesti 
kaikki tilaisuutemme asiakkaiden luona tai 
heidän vuokraamissaan tiloissa meillä on 
15 henkilöä.  Toimimme max 80 km sä-
teellä Nummisista, pääosin tilaisuutemme 
ovat Keski-Uudenmaan alueella.

Teemme yksityisten ja yritysten ti-
laisuuksia kehdosta hautaan ja kaikkea 
siltä väliltä. Suurin osa tilaisuuksistam-
me on kokonaisuuksia, jonne teemme 
tarjottavat, astiat, sekä henkilökunnan. 

Yhteistyökumppaneidemme kautta 
saa myös pöytäliinoja, kukkia/koristeita 
ja elävää musiikkia!

Lisäksi meiltä voi tilata erilaisia tarjot-
tavia tai kokonaisia menuita ja noutaa ne 
sovitusti keittiöltämme. 

Ohkolan Sairaalan puiston kulmalla oleva liiketila on saanut uudet yrittäjät.
Festa Zannoni on äidin (Sinikka) ja kahden tyttären (Sini ja Oona) pyörittämä pitopalveluyritys. Heidät on palkittu 
v. 2018 vuoden pitopalveluksi. Hyökännummelle muuton aikaan jouduimme sopeuttamaan toiminnan koronan vuoksi 
ennenkuin ehdimme edes aloittaa. Toimitamme nyt ruokaa tilauksesta työpaikoille ja koteihin p. 044-3223 307.
Lisää tietoa osoitteesta www.festazannoni.fi

pitopaLveLu Catyas 
Cateringin yritysesitteLy

kiLakka on nyt Festa CuCina 

Olen itse laulaja (klassinen sopraa-
no), eli toisinaan kun kalenteri antaa 
myöten, teen myös laulukeikkaa mm. 
siunaus- ja muistotilaisuuksissa. Oh-
jelmistossa on myös kevyempää oh-
jelmistoa jota esitän kitaristin kanssa.

Meille voi soittaa, lähettää tekstivies-
tiä tai sähköpostia tai ottaa yhteyttä fa-
cebook-sivujemme kautta. Tilaukset tulisi 
jättää viimeistään viikkoa ennen tilaisuut-
ta. Kannattaa olla yhteydessä heti kun 
tietää juhlapäivän, jolloin voidaan teh-
dä alustava varaus. Tarjottavat voidaan 
sitten käydä läpi myöhemmin. Myymme 
päivät täyteen varausjärjestyksessä, jo-
ten esim. sesonkina kannattaa olla ajois-
sa. Ensimmäiset ylioppilasjuhlien vara-
ukset keväälle tulevat usein jo edellisen 
vuoden lopulla. 

Korona-kevät on pistänyt kevään ja ke-
sän kalenterin varaustilanteen aivan uu-
teen uskoon. Kesän viikonloput oli myyty 
todella hyvin tätä ennen, mutta nyt tila-
ukset peruuntuivat 95%:sti maaliskuun 
lopusta heinäkuun loppuun asti. Teemme 
esim. normaalisti useita muistotilaisuuksia 
viikossa, mutta rajoitusten vuoksi niitä-
kään ei juuri ole, koska toki asiakkaat toi-
voisivat, että voisivat järjestää tilaisuuden 
suuremmalle saattoväelle kuin 10 hlölle. 

Teemme nyt ajoittain noudettavia 
ruokia, mutta lounasruokien toimituk-

siin emme halunneet lähteä. Tällä het-
kellä elokuu näyttää lupaavalta, ja eläm-
me uskossa, että pääsemme jatkamaan 
taas täydellä teholla kesän jälkeen. 

Pidetään nyt vaikka ne lomat, jotka jo 
tämän 10 vuotta kestäneen yrittäjäuran 
aikana on jäänyt pitämättä!

Kati Virolainen

Tämä kevät laittoi monet asiat uusiksi. 
Mutta esimerkiksi puutarhaväki ei ole 
suurta muutosta huomannut. Kevät tu-
lee – vaikkakin säitään vaihdellen – niin 
kuin aina, työt on tehtävä ajallaan, eikä 
ole tarvetta juuri omalta tontilta poistua. 

   Karanteeni kuluu kuopsuttaessa, ja 
aina on liian vähän aikaa tähän aikaan 
vuotta. Ei puhettakaan, että olisi ehtinyt 
mitään nettisarjoja tai virtuaalimuseo-
kierroksia katsella. Liikuntakin hoituu pi-
halla puuhastellessa.

Vaikeina aikoina paluu perusasioiden 
äärelle on rauhoittavaa. Luonnossa liik-
kuminen, oman ruuan kasvattaminen, 
neulominen, leipominen... Nämä ovat 
nyt taas nousussa. Ne kiinnittävät mei-
dät johonkin pysyvään ja tarpeelliseen 
tässä epävarmuuden ajassa.

korona ei kurita puutarhuria
Teksti ja kuva Elina Vuori

Viestit maailmalta ja Suomesta ker-
tovat, että siellä, missä puutarhakaupat 
saavat olla auki, kauppa on käynyt hyvin. 
Luomukasvisten kysyntä on kasvanut, 
kukkia ostetaan niin itselle kuin terveh-

dykseksi, oman maan tuottajaa arvos-
tetaan. Paikoin on siemenet myyty lop-
puun ja hyötykasvien taimista on pulaa. 

Tämä on näkynyt myös meillä Mylly-
pellon taimilla, kun kauppa on käynyt en-
nätysaikaisin ja uusia asiakkaita ilmestyy 
naapurimaakunnistakin.

Puutarhaharrastus palkitsee monella 
tasolla. Se opettaa elämänhallintaa ja 
kärsivällisyyttä, antaa onnistumisen elä-
myksiä ja toisaalta näyttää, että aina ei 
voi onnistua. Sitä voi tehdä omaehtoises-
ti, pienissäkin tiloissa ja edullisesti. Har-
rastajien joukko on laaja, ja sieltä löytää 
aina samanhenkisiä ystäviä. Puutarha 
ylläpitää hyvää luontosuhdetta ja antaa 
tervettä mikrobialtistusta, josta varsinkin 
näinä aikoina voi olla suuri hyöty.

Maailmalla kiertää lausauhdus: Puu-
tarhanhoito on halvempaa kuin terapia 
– ja lisäksi saat tomaatteja. Tervetuloa 
koronakesä!
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martan vinkit
mikroLLa maukasta nopeasti
Mikroaaltouunia kannattaa hyödyntää silloin, 
kun ei kokata suurelle joukolle.
 
Kalarulla kasviksilla ( 1 annos)

1-2 (150g) ahven-,siika- tai kuhafileetä   
tai viipale lohta tai kirjolohta
ripaus suolaa, valko- tai mustapippuria
2-3 rkl herkku- tai metsäsienihakkelusta
1 rkl kevyttuorejuustoa tai ranskankermaa
tilliä tai ruohosipulia
1-2 perunaa
pätkä kesäkurpitsaa, kurkkua tai 
50-100 g  tuoretta pinaattia
1-2 cocktailtikkua kiinnitykseen
 
1. Mausta filee suolalla ja pippurilla. 
Hienonna sienet pieneksi. 
Levitä tuorejuusto fileelle ja ripottele päälle sieni- 
ja yrttisilppu. Käännä kala rullalle ja kiinnitä tikulla.
2. Kuori ja viipaloi perunat. 
Lado viipaleet limittäin mikronkestävälle lautaselle ja 

kypsennä kuvun alla täydellä teholla 2- 2,5 minuuttia.
3. Viipaloi kesäkurpitsa tai kurkku. 
4.Nosta lautanen mikrosta ja lisää kalarulla ja kasvikset. 
Kypsennä 
3-4 min. Kokeile kypsyyttä, kala kypsyy nopeasti. Kään-
nä lautasta kypsymisen aikana, mikäli mikrossa ei ole 
pyörivää alustaa.
 
Supernopea suklaakakku

2 dl vehnäjauhoja
1,5 dl sokeria
3 rkl kaakaojauhetta
1 tl leivinjauhetta
1,5 dl juoksevaa tai sulatettua margariinia
2 munaa
 
1. Sekoita kuivat aineet. Lisää margariini ja munat. 
Sekoita.
2. Kaada seos vuokaan  ja kypsennä mikrossa täydellä 
teholla 4-5 minuuttia. Kakku saa jäädä hieman kosteaksi.
3. Anna kakun vetäytyä ja jäähtyä hetki. Tarjoile jääte-
lön ja marjahillon kera.

Mäntsälän seurakunnan jumalanpal-
velukset sunnuntaisin kello 10 toimite-
taan toistaiseksi ilman läsnäolevaa seura-
kuntaa. Jumalanpalvelusta voi katsoa suo-
rana verkkosivulla mantsalanseurakunta.fi

Kirkko on avoinna hiljentymistä 
varten sunnuntaisin klo 11.00-12.30. 
Paikalla on seurakunnan työntekijöitä 
keskustelua varten. Seurakunnan työn-
tekijä on paikalla kahdenkeskeistä kes-
kustelua varten. Samaan aikaan kirkossa 
voi olla paikalla korkeintaan 10 henkilöä. 
Keskustella voit myös puhelimitse, päi-
vystävä pappi (019) 560 7528 ja diako-
niapäivystys (019) 560 7536.

Kirkkoherranvirastossa palve-
lemme virka-aikaan puhelimitse ja 
sähköisesti. Yhteystiedot: (019) 5607 
500, mantsalan.seurakunta@evl.fi

Virkatodistusten ja sukuselvitys-
ten tilaaminen: mantsalanseurakunta.
fi/virkatodistustilaus

Hautausasioissa palvelemme pu-
helimitse p. (019) 5607 500

Kirkolliset toimitukset poikkeus-
tilanteessa: Kasteissa, vihkimisissä ja 
hautajaisissa voi olla läsnä enintään 10 
henkilöä. Hautajaisissa voidaan ylittää 

kymmenen hengen raja, jos lähiomaisiin 
lukeutuu enemmän ihmisiä. Muistotilai-
suus voidaan viettää myöhemmin seu-
rakunnan tiloissa ja sopia siunanneen 
papin osallistumisesta tilaisuuteen. Toi-
mituksia voidaan myös siirtää. Lapsen 
nimen voi rekisteröidä ja viettää kaste-
juhlaa myöhemmin. Ohjeet ovat voimas-
sa nyt vallitsevassa tilanteessa. Olemme 
osaltamme pahoillamme, että näitä poik-
keuksellisia ratkaisuja joudutaan teke-
mään elämän tärkeissä hetkissä.

Olemme tukenasi, kun kaipaat 
kuuntelijaa. Haluatko jutella, tarvitsetko 
neuvoja tai tukea, onko taloutesi kriisissä? 
Meiltä saat apua. Ota rohkeasti yhteyttä!

Pappien puhelinpäivystys ma-su 
klo 9-21 p. (019) 560 7528. Keskuste-
lua ja hengellistä tukea.

Diakoniapäivystys ma-pe 9-16 p. 
(019) 560 7536. Taloudellista apua ja tu-
kea kriiseihin.

Kasvatuksen puhelin ma-pe 9-18 
p. (019) 5607 580. Keskustelua ja tukea 
perheille.

Kauppa-apupalvelu ikäihmisille. 
Ikäihminen tai riskiryhmään kuuluva, 
tarvitsetko apua kaupassakäyntiin ko-

ronaepidemian aikana? Vapaaehtoinen, 
kävisitkö kaupassa tai apteekissa ikäih-
misille ja muille koronatilanteen vuoksi 
riskiryhmiin kuuluville, joiden on vältet-
tävä liikkumista ihmisten ilmoilla? Siskot 
ja Simot välittää kauppa-apupyyntöjä 
Mäntsälässä. Ota yhteyttä p. 044 244 
3267 ma-pe klo 9-15 tai mantsala@sis-
kotjasimot.fi

Ajankohtaiset tapahtumatiedot ja 
videoitua ohjelmaa löydät seurakun-
nan sivuilta mantsalanseurakunta.fi.

Ranskalaisen urkumusiikin net-
tikonsertti su 17.5. klo 12. Tervetuloa 
ranskalaisen urkumusiikin nettikonsert-
tiin! Johanna Linna soittaa ranskalaista 
urkumusiikkia Franck - Widor - Bonnet 
- Guilmant kotikirkkomme uruilla. Linkki 
suoraan lähetykseen löytyy ennen tilai-
suutta etusivulta mantsalanseurakunta.fi.

Ruskamatka Enontekiöön 12.-
19.9. Majoitus Tunturihotelli Vuontispir-
tissä. Patikointiretkiä 2-20 km kolmessa 
ryhmässä, jokaiselle löytyy omaa kuntoa 
vastaava ryhmä. Hinta 600 € sis. täysi-
hoidon. Mukana Riikka Näätänen sekä 
Eija ja Jouni Koskela. Ilmoittaudu vii-
meistään 20.6. p. (019) 5607500.

mäntsäLän seurakunnan  toiminta  
koronavirusepidemian aikana
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Pandemia ja poikkeusolot pakottivat 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen-
kin täysin uudenlaiseen tilanteeseen. 
Ennalta ehkäisevä toiminta asiakaspin-
nassa ajettiin alas, mutta pelastus- ja 
ensihoitotoiminta jatkuivat katkeamat-
tomasti. 

Maailman terveysjärjestö WHO julis-
ti koronavirusinfektion maailman laa-
juiseksi pandemiaksi 11. maaliskuuta. 
Vajaata viikkoa myöhemmin Suomeen 
julistettiin poikkeusolot. Keski-Uuden-
maan pelastuslaitoksella oli seurattu ja 
tehty asian tiimoilta suunnitelmia koko 
ajan, sillä samat lainalaisuudet infekti-
on torjunnassa koskivat niin pelastus-
toimen henkilöstöä kuin muitakin suo-
malaisia.

toimintoja tauoLLe

Palotarkastukset, turvallisuuskoulutuk-
set ja kaikki muu lähikontaktissa tehtä-
vä asiakaspalvelutoiminta keskeytettiin. 
Päivähenkilöstö jäi koteihinsa etätöihin. 
Joitakin erityisiä palotarkastuksia tehtiin 
keskeytyksestä huolimatta, jotta uusien 
rakennusten käyttöönotto ei viivästyisi. 
Lisäksi tarkistettiin kohteita, joissa oli 
erityinen tulipalon riski. Tällaisia olivat 
esimerkiksi asunnot, joihin oli kertynyt 
huomattava määrä ylimääräistä tava-
raa. Pelastuslaitos nimesi jokaiselle alu-
een kunnalle yhteyshenkilön, joka vä-
litti tietoa kunnan ja pelastuslaitoksen 
välillä. 

peLastusLaitos poikkeusoLoissa
Teksti ja kuva Marko Partanen

Päättynyt talvikausi oli riistan kannalta 
hyvin poikkeuksellinen, kun liikkumis-
ta ja ravinnon saantia haittaavaa lumi-
peitettä ei ollut käytännössä lainkaan. 
Suurimmatkin pakkasluvut olivat pieniä. 
Kaikki tämä loi ainakin teoriassa pohjaa 
hyvälle kevään ja kesän lisääntymiskau-
delle niin nisäkäs- kuin lintupuolellakin. 

Eri lajeista tehtyjen havaintojen pe-
rusteella kylän riistakannat voidaan ar-
vioida monipuolisiksi ja määrältään vä-
hintään aiempien vuosien tasoiseksi. 
Hirvikanta tosin herättää keskustelua: 
peuroja ja kauriita kyllä näkyy mut-
ta hirviä harvoin. Metsästysseura seu-

raa tosi tarkasti hirvikannan määrää ja 
laatua ja hirvikannan verotus perustuu 
paitsi tähän niin myös riistaviranomais-
ten antamiin ohjeisiin ja suosituksiin.  
Eri eläinlajien näkyvyys perustuu osal-
taan myös siihen, että eri lajilla on eri-
laiset taipumukset olla näkyvillä pelloilla 
ja pientareilla.  

Liki kaikkeen vaikuttanut korona-
pandemia on vaikeuttanut myös met-
sästysseuran toimintaa ainakin siinä, 
ettei sisäradan ampumaharjoituksia ja 
kilpailuja ole voitu toteuttaa niin kuin 
oli tavoite. Erinomaisen suuri harmi on 
se, että heinäkuulle ajoitettu Mäntsä-

län kahden päivän koiranäyttely joudut-
tiin kokonaan peruuttamaan. Näyttely 
on ollut seuralle suuri talkooponnistus 
ja peruuttamisella on seuralle merkit-
tävä taloudellinen vaikutus. Seuraavan 
kerran näyttely on tarkoitus järjestää v. 
2022.    

Metsästysseura toivoo, että kaikki 
luonnossa liikkujat ottavat  huomioon 
luonnon alkukesän herkkyyden. Anne-
taan metsän eläimille pesimisrauha.     

Tero Rantanen, 
puheenjohtaja
Ohkolan Metsästysseura ry

aLkukesä on Luonnon kannaLta 
hyvin herkkä aikaa

tiLanteen tasaLLa

Pelastuslaitos perusti sisälleen organi-
saation, joka alkoi seurata pandemian 
etenemistä sekä pitää yhteyttä minis-
teriöihin, muihin viranomaisiin ja tarvit-
taviin tahoihin. Tällä toiminnalla halut-
tiin pitää yllä tilannekuvaa pandemias-
ta, jotta nopeastikin tuleviin muutoksiin 
voitiin reagoida niin pian kuin mahdollis-
ta. Pelastuslaitokselle perustettiin myös 
resurssikeskus, jossa yhdistettiin teke-
mättömiä töitä ja henkilöitä, jotka ei-
vät jostain syystä pystyneet tekemään 
perustehtäviään. Alueen asukkaille nä-
mä työt näkyivät konkreettisimmillaan 
muun muassa pelastuslaitoksen Face-
book-päivityksinä.

häLytysvaLmius säiLyi

Palomiehet ja ensihoitajat päivystivät 
normaalisti. Pandemia-ajan alussa hen-
kilöstö perui vapaaehtoisesti sovittuja 
lomiaan, mikä auttoi siinä, että hälytys-
tehtäviä hoitamaan oli jatkuvasti riittä-
västi henkilökuntaa.

Poikkeusolojen aikana tuli voimaan 
valmiuslaki, mikä antoi pelastuslaitok-
selle mahdollisuuden järjestellä töitä 
normaalista työaikalaista poiketen. Mi-
hinkään poikkeaviin työjärjestelyihin ei 
ole kuitenkaan täytynyt ryhtyä. Pelas-
tuslaitoksella painotettiinkin, että poik-
keavia työaikajärjestelyjä tehtäisiin vain 
pakon edessä. Poikkeusolotilanteeseen 

liittyviä ohjeita ja viestejä käytiin sään-
nöllisesti läpi Skype-lähetysten avulla ja 
sähköpostilla. 

myös sopimuspaLokunnat 
vaLmiina

Alueellamme toimii 31 sopimuspalokun-
taa, jotka joutuivat myös muuttamaan 
toimintaansa poikkeusolojen takia. Hä-
lytystoimintaa tekevät sopimuspalokun-
nat jatkoivat toimintaansa samoilla peri-
aatteilla kuin pelastuslaitoksenkin hen-
kilöstö. Muu sopimuspalokuntatoiminta 
keskeytettiin ja sen sisäinen koulutus 
siirrettiin sähköiseen muotoon. 

ihmiset ottivat todesta

Kadut ja kaupat hiljenivät. Ihmiset ve-
täytyivät neuvotusti koteihinsa. Pelas-
tuslaitoksella vaikutti siltä, että hälytyk-
set hieman vähenivät. Vaikutti jopa sil-
tä, että avun soittamista ja sairaalaan 
menemistä välteltiin. Pelastuslaitos pyr-
kikin viestimään, että sairaalaan tulee 
mennä ja apua tulee soittaa aina, kun 
tarve vaatii, mutta pienten vaivojen ku-
ten flunssaoireiden kanssa selvitään kyl-
lä kotonakin.

tiukat säännöt

Myös paloasemille tulivat tiukat sään-
nöt. Ylimääräinen liikkuminen asemalla 
kiellettiin, vain ne, jotka olivat parhail-
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Suomen ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet sallivat meidän 
nauttia luonnosta maalla ja vesillä. 

Tulenteko maastoon ei ole kuitenkaan jokamiehenoikeus. 
Nuotiota tai muuta muuta avotulta ei saa sytyttää metsään 
tai sen läheisyyteen edes maanomistajan luvalla, jos metsä- 
tai ruohikkopalovaara on ilmeinen. Ruohikko- ja metsäpalo-
varoitusten aikana tulenteko on kielletty myös  useimmilla 
merkityillä ja huolletuilla tulentekopaikoilla. Ennen nuotio-
paikalta poistumista pitää tarkastaa, että nuotio on asian-
mukaisesti sammutettu ja todella sammunut. Tupakantum-
pit kuuluvat poiskuljetettaviin roskiin, eivät kanervikkoon.

Kotipiirissä myös  on syytä harkita tarkkaan, milloin ja 
missä sytyttää avotulen. Äkkinäinen tuulenpuuska voi levit-
tää kytevästä lehtikasastakin kipinöitä ympäristöön. Ruohik-
kopalo leviää nopeammin kuin mies juoksee ja latvuspalo 
voittaa nopeudessa auton. 

Tunnelmallinen kynttilänliekkikin on avotuli, jota on pi-
tää valvoa.

peLastusLaitos poikkeusoLoissa

Ambulanssilla liikkuvat ensihoitajat 
saattavat mennä potilaiden luo tällai-
sessa varustuksessa. Hyvin harvoissa 
tapauksissa on silti kyse koronavirusi-
fektiosta. Suojaus puetaan aina, kun 
koronavirusinfektiota voidaan epäillä. 
Kriteerit epäillä täyttyvät jo tavallisen 
flunssan oireista. 

avotuLenteko

Lumettomuudesta oli  haittaa riistakannan arvioinnissa, kun 
jälkihavaintoja oli niukasti. Tällaisessa tilanteessa riistakame-
rat tuovat apua riistakantojen määrän ja laadunkin arviointiin.    

laan töissä, saivat oleskella asematilois-
sa. Käsidesipullot tulivat sisäänkäyn-
neille ja pesualtaiden viereen. Ambu-
lanssien ja paloautojen sisätilojen kos-
ketuspinnat ja paljain käsin käytettävät 
työvälineet pestiin joka päivä kahteen 
otteeseen, tarpeen vaatiessa useam-
minkin. Käsiä pestiin mennen tullen ja 
noudatettiin muutenkin terveysviran-
omaisten ohjeita.

työtavat muuttuivat

Paloautojen hälyttäminen ensihoidon 
avuksi suunniteltiin uudelleen, sillä pe-
lastustoimen henkilöitä ei haluttu altis-
taa koronavirusinfektiolle muuta kuin 
aivan välttämättömässä tilanteessa. 
Myös ambulansseissa työskentelevien 
ensihoitajien toiminta koki ison muutok-
sen. Kun ensihoitaja puki täyden infek-
tiosuojauksen ylleen hengitysmaskei-
neen, silmälaseineen, suojaessuineen 
ja -myssyineen, hän totuuden nimissä 
näytti aivan joltain muulta kuin mihin 
oli totuttu. Ja kun koronaepäilty potilas 
sitten kuljetettiin sairaalaan, oli hoitotila 
pudistettava perusteellisesti. Pesua var-
ten oli olemassa oma ohje.

Ambulanssihälytyksille kehittyi aivan 
uusi työskentelytapa. Asiakkaat huo-
masivat sen siinä, että koronaoireiden 
tiedustelu aloitettiin jo hätäpuhelun ai-
kana. Monesti apua pyytänyt sai soiton 
matkalla olevasta ambulanssista, jossa 
tiedusteltiin taas koronaoireita. Samo-
ja asioita selviteltiin vielä potilaan luo-
nakin. Ensihoitajat halusivat varmistua 

mahdollisesta koronainfektiosta ennen 
kuin ryhtyivät hoitamaan varsinaista 
vaivaa, mikäli potilaan tila tällaisen sel-
vittelyn salli.

Jo tieto pelkästään kuumeesta tai 
kurkkukivusta saattoi saada ensihoi-
tajat suojautumaan. Kun sitten ”muo-
vipussiin” ja ”leipurinhattuun” sonnus-
tautunut ensihoitaja asteli kuumemittari 
ojossa potilasta kohti, ei ollut ihme, jos 
se hieman kummastutti. Varsinkin kun 
potilaallekin puettiin hengityssuojain. 

ensimmäinen kerta

Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt sa-
noo, että poikkeusolot on pelastusalalla 
työskenteleville ensimmäinen kerta, kun 
työskennellään poikkeusoloissa. Sitä se 
on varmaan lähes kaikille suomalaisil-
le. Kun toimintoja lakkautetaan, niillä 
on vaikutuksensa myös pelastuslaitok-
seen. Esimerkiksi kun päiväkodit ja kou-
lut päätettiin sulkea, oli vaarana, että 
pelastushenkilöstönkin perheisiin saat-
toi ilmaantua lastenhoito-ongelmia. Täl-
tä varalta pelastusjohtaja Landstedtin 
mielessä kävi jo, että henkilökunnan 
lapsille pitää järjestää oma päivähoito. 
Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvinnut 
toteuttaa, sillä hallitus linjasi tällaisten 
perheiden päivähoidosta pelastuslai-
tosta helpottavasti.   Poikkeusoloissa 
on selvitty hyvin. Pelastusjohtaja Land-
stedt kiittääkin alueen kuntia vaikean ti-
lanteen hoidossa. ”Kunnat ansaitsevat 
hatunnoston. Ne ovat näyttäneet, miten 
yhteiskunta joustaa.” 
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Kun Toukolan pappa täytti 90 vuotta, 
kävi Uusimaa-lehden toimittaja teke-
mässä juhlahaastattelun. Siinä naapu-
ri Mallusjoelta, jossa myös oli tunnet-
tu Lindroosin persoona, muistelee ol-
leen juhlallinen hetki, kun Lindroon tuli 
kylään.“Me kuuntelimme lapsena jokai-
sen hänen juttunsa. Hänellä oli nasevat 
jutut ja kertojan lahja.”

 Johan Lindroos syntyi 1859 Pukkilas-
sa ja ankarana nälkävuotena 1867 hän 
menetti sekä isänsä että äitinsä. He kuo-
livat nälkään samoin kuin hänen veljensä 
ja sisarensakin.“Me olimme tulleet isän 
kanssa yhdessä Porvooseen etsimään 
ruokaa, mutta sinne köyhäintaloon hän 
kuoli, ja minä olin maailmassa yksin, 
kahdeksanvuotiaana.”

Johan Lindroosista tuli huutolaispoika. 
“Kolme vuotta kuljin myös kerjuulla pussi 
olallani leivänpaloja pyytäen. Ei niitä pal-
jon kertynyt, mutta kuitenkin hengissä 
pysyin. Sen jälkeen olin paimenpoikana 

näLkävuosien seLviytyjästä 
toukoLan teräsvaariksi

Tasan sata vuotta sitten muutti torppari Johan Henrik Lindroos Amanda vaimon-
sa kanssa Pukkilan pappilasta keskelle Ohkolan kylää ostettuaan Toukolan talon 
kauppias Leimulta. Miksi he tänne muuttivat, vaikka täällä ei asunut heidän su-
kulaisiaan, on arvoitus. Mutta ystäviä oli ja vastapäisen Hemmilän talon poika 
Lepo oli paennut heidän luokseen punaisia kansalaissodan aikana. Ystävyys säi-
lyi vahvana ja jo kuusikymppisistä Lindrooseista tuli hyvin pidettyjä kylällä.

Arvokkaita ovat meille jälkeläisille jää-
neet talo ja tavarat, mutta yksi rak-
kaimmista on“Jussin kuokka”, joka on 
saattanut tulla vaarin mukana jo Puk-
kilan pappilasta asti. Hyvin naisen-
kin käteen sopiva perunakuokka on 
edelleen ahkerassa käytössä samoilla 
mailla kuin vaarin aikoina. Kunniateh-
tävä oli kuokalla Täällä Pohjantäh-
den alla-näytelmässä Koskelan Jussin 
kuokkana Hannulan Ollin vetäessä 
roolia. Käytiinpä Mikkelissä asti hake-
massa teatteripäivien pääpalkinto ja 
presidenttikin kehui.

ja viimein Savijoen Rusilassa renkinä.” 
Paimenessa olo tarjosi monia hauskoja, 
poikain yhteisiä leikkejä, muun muassa 
pilpun heittoa ja luotosten lyöntiä.

Ahkera työmies kohosi vähitellen itsel-
liseksi lankunajajaksi. Avioliitosta Amanda 
Dalinin kanssa syntyi kaksi poikaa ja kaksi 
tytärtä. Pojat ja toinen tyttäristä muutti-
vat Amerikkaan. He reissasivat ahkeraan 
Atlantin yli ja toivat mukanaan kaunista 
tavaraa. Myös paketteja tuli paljon ja var-
sinkin sodan jälkeen jälkeen niitä arvos-
tettiin myös naapurissa Hemmilässä.

Osasi vaari itsekin hankkia hienouk-
sia. Kun vanhukset viettivät kultahäi-
tään, keräsivät kyläläiset rahalahjan. 
Niinpä vaari matkusti Helsinkiin ja kaik-
kien hämmästykseksi tuli takaisin vei-
vattavan torvigramofonin kanssa. Ame-
rikasta lähetetyt savikiekot soivat ky-
läläisten iloksi monet vuosikymmenet 
tanssimusiikkina. Toimii vehje muuten 
vieläkin.

“Tätä maata on möyritty ja sitten olen 
ollut sellainen innokas hevosmies. Minul-
la on ollu kaksi kantakirjaorittakin.” Juhla-
haastattelun v.1949 kirjoittanut toimittaja 
kuvailee vanhusten olleen vielä silloin vir-
keitä ja hoitaneen kahta lehmäänsä mui-
den päivittäisten askareiden lisäksi.

Pian sen jälkeen tyttärenpoika Erkki 
Simolin toi taloon nuorikkonsa Irman, ja 
he hoitivat vanhukset sopimuksen mu-
kaisesti kotonaan loppuun asti. Olen syn-
tynyt itse vanhan mummun vielä eläes-
sä, joten on siinä ollut äidilläni hoidetta-
vaa, lehmätkin vielä.

Näitä selviytymistarinoita on hyvä tun-
tea ja kertoa, sillä olemmehan kaikki jon-
kinlaisten selviytyjien jälkeläisiä. Ei meitä 
muuten olisi. Ja kyllä tästäkin selvitään.

Eira Andersson
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Antti-serkun muistolle

Antin erikoinen monilahjakas elämä, mi-
tä siitä käsittäisi? Kovin olit jo heti syn-
tymästäsi saakka vilkas, liukas ja mene-
vä. Opittuasi kävelemään lähdit tutustu-
maan joen virtaukseen kotisi alapuolel-
la. Heljä-siskosi sitten oli pelastanut sinut 
hukkumasta. Sotatalvena viisivuotisina 
Ilkka-sekkusi kanssa leikitte sotaa ihan 
todenteolla pitkin Hemmilän talon nurk-
kia ja pauke ja rähinä oli kova. Polkupyö-
ränajotaitoisina kieputtelitte ja kurvailitte 
kylän raitilla.

Kävit koulusi Ohkolassa ja Järvepääs-
sä keskikoulun oppimäärän, jatkoit Hel-
singin korkeampiin oppilaitoksiin musii-
kin saralla hyvin suoriutuen. Kotonasi-
han olit jo saanut vahvan alkuopetuksen 
veljesi kanssa isäsi johtamassa Ohkolan 
Torvisoittokunnassa. Avustit kesänäytel-
missä viisiriviselläsi hymyillen.

Hyvin nuorina Antti ja Sirkka perusti-
vat perheen, syntyi kaksi tytärtä Terhikki 
ja Taru. Arolan korkealla koululla heillä 
oli koti ja Arolan Poikatorvisoittokunta 
harjoitteli sekä esiintyi Antin johtamana.

Lähdit kerran Pohjanmaalle, eläen 
siellä elämääsi sikäläisen perheesi ja 
isojen musiikkialan tehtäviesi kanssa. 
Saimme kerran katsella ja kuunnella te-
levisiosta johtamiasi TangoMarkkinoiden 
säveliä.

Isänmaallisuus pysyi vahvana maa-
laistalonpojassa ja sotilasarvot nousivat 
korkealle.

Ateneumin kahvilassa käydessäni 
kerran kysyin seinäjoklaiselta samassa 
pöydässä istuvalta rouvalta, mitä Vaini-

antti urmas vainio
s. 10.8.1935 Mäntsälä       

k. 27.12.2019 Seinäjoki

Antti soittaa haitaria (kuvassa vasemmalla) näytelmässä Tukkijoella, 
kuva Olavi Mäkeläinen.

on Antille kuuluu? No, siellä hän polku-
pyörällään kurvailee, oli vastaus. Hänen 
pohjanmaa-aikansa oli täältä nähden nii-
kuin vähän hukassa.

Kaksi kertaa trumpetti soi komeasti 
Lepo-enonsa isoissa juhlatapahtumissa. 
Antin kanssa tavatessamme ilo oli aina 
ylimmillään, vaihdettiin kuulumiset ja 
taas lähdettiin. Silloin tällöin soittelimme 

yhteisistä sukututkimusinnostuksestam-
me lyhyesti ja nopeasti. Se, että viimei-
nen leposijasi on täällä synnyinpitäjäsi 
hautuumaalla jo edesmenneiden läheis-
tesi luona, on mieltäliikuttavaa vaelluk-
sesi jälkeen.

Ritva-serkkusi,
Ohkolassa 14.3.2020

Useimmilla meistä on varmaan kotona kirja tai useampikin,  
jotka on jo luettu mutta joita ei

vielä raaski heittää paperinkeräykseen. Nyt niistä voisi ol-
la iloa jollekulle muulle – siis laitamme ne kiertoon. Ohkolan 
nuorisoseuratalon takakuistilla (Ohkolantie 555) on kaikille 
avoin  kirjojen kierrätyskaappi. Sinne voi tuoda kiertoon tar-
koitettuja kirjoja ja ottaa mukaansa löytämäänsä  sopivaa 
luettavaa. Kirjavalikoima vaihtelee koko ajan käyttäjien mu-
kaan eikä määrä kilpaile kirjaston tai kirjakaupan kanssa.

Monenlaiset kirjat kiertävät lukijalta toiselle; vain moni-
osaiset tietosanakirjat eivät oikein käy kierrätettäviksi. Muu-
tama palapelikin odottaa alahyllyllä kokoamista. Kierrätystä 
jatketaan ainakin syksyyn saakka. Silloin nähdään, ovatko 
kirjat vaihtuneet ja löytäneet uusia lukijoita.

Käyn välillä kaapilla katsomassa tilannetta.  Kirja-asiassa 
voi halutessaan laittaa minulle viestiä p. 044 0188688.

Lukuinnostusta! 

kirjat kiertoon
Teksti Arja Alanko
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- 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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NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 
050-3838 162
04530 Ohkola

• www.kivaajuhliisi.fi •
• katja.heikkinen@kivaajuhliisi.fi •

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski

TS-monipalveluTS-monipalvelu
Rakennustyöt, muuraus, puutyöt, metallityöt, ym

Timo Salminen

Aittomäentie 29, 04530 Ohkola
Puh. 040 515 5959

timo.salminen@msoynet.com
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Lämpimät onnitteLut 90-vuotiaiLLe

Kissa on minulle tärkeä. En olisi usko-
nut, että kissa voi olla niin hyvä sie-
nestyskaveri. Syön paljon sieniä, se 
on terveyteni salaisuus

Ohkolan sairaalan pitkäaikainen ylihoitaja Leena Puustinen täytti 90 vuotta 4.5.2020. 
Merkkipäivää vietettiin lähipiirissä Leenan ja Joukon kotona. Sankaria juhlittiin skypen välityksellä 
neljässä sukupolvessa. Leena muistelee lämmöllä Ohkolan sairaalan aikoja ja henkilökuntaa.
Leenan elämäntarinaan voi tutustus kirjan Ohkolan Sairaala 1961-1944 sivuilta.

Kaija Varjoranta  täyttää 90 vuotta 
29.7.2020.

 -Syntymäpäivät ovat minulle aina 
tärkeät ja nytkin olen suunnitellut juhlat 
kotiin ja puutahaan läheisteni kanssa.

Kaija on Vanhan Pirjolan talon tytär. 
Kaijan ollessa 2-vuotias talo siirrettiin 
uudenjaon yhteydessä Vähästäkyläs-
tä Vanhanpirjolantie päähän – 15 ra-
kennusta oli siirrettävänä. Raakkel-äiti 
oli kiertävä airaanhoitaja, Oiva isällä oli 
karjanhoidon ja metsätöiden ohella pal-
jon luottamustehtäviä. Hän kirjoitti Uu-
simaalehteen Mäntsälän pakinaa nimi-
merkillä Tatti.

-Minä olin isän tyttö, kuljin isän kans-
sa koska hänellä oli epilepsia, niin isä ei 
voinut olla yksin. Kohtauksen sattuessa 
tiesin jo 4-vuotiaana mitä pitää tehdä. 
Lisäksi isällä oli nivelreuma. Siksi maita 
viljeli vuokraviljelijä.

-Olin ainut lapsi, eikä meidän lähellä 
asunut muita lapsia. Olen aina viihtynyt 
itsekseni. 5-vuotiaana pääsin toisten las-
ten pariin kuunteluoppilaaksi Levannon 
kouluun, jossa Sylvi-täti oli opettajana.

Ritva Lindfors on syntynyt 30.8.1930 
perjantaina 20 yli 4. Elna-äiti lähti puo-
lukkametsästä synnyttämään vanhalle 
Kätilöopistolle.

-Lapsena leikin ja tallustelin luonnos-
sa, olin aina ulkona.Juoksin ankkoja ja 
kukkoja karkuun. Majun polkua juostiin 
Korpi-Hannulan serkkujen kanssa jär-
velle uimaan. Hevosilla juostiin ja juo-
tettiin niitä joella.

Ohkolan alakouluun tuli matkaa 6,5 
km. 13 km hyötyliikuntaa päivässä pyö-
rällä, kelkalla ja kävellen. Muistan kun 
eilisen: 30.11.1939 Odotimme opetta-
jaa luokkaan. Lopulta hän tuli ja sanoi 
”Sota on syttynyt, saatte lähteä kotiin. 
Lähdimme juosten. Kolliininmäellä py-
sähdyttiin katsomaan taaksemme, että 
missä se sota tulee, ei sitä missään nä-
kynyt. Sota-aikaa kesti 5 vuotta kaikkine 
ihmeinee. Opin vihaamaan ristejä, kos-
ka se merkitsi kuolemaa. Koulua käytiin 
aina silloin kun se oli mahdollista. Ta-
loissa oli paljon pakolaisia ja siiroväkeä.
Eikä se ollut yksin sota, vaan myös tau-
dit: Tuberkuloosi, lentävä keuhkotauti, 
kurkkumätä, polio, hinkuyskä, kaikki ro-

maan ja nauttimaan luonnosta, sekä sie-
nestämään.

Sota-aikan kävin Ohkolan koulua – tal-
vella ei ollut tie auki, kuljin suksilla ja reen 
jäljissä.Yhteiskoulun kävin Järvenpäässä.

Olisin halunnut puutahuriksi, mutta 
vanhempani pitivät toimistotöitä parem-
pana. Niinpä työskentelin Helsingissä 
mm. Kasrmikadun kirurgian poliklinikalla.

Avioliiton myötä olinmme muutaman 
vuoden Lapissa, Rovniemellä. Pehee-
seemme syntyi kolme lasta. Isän kuol-
tua tulin hoitamaan maatilaa, mutta se 
osoittautui liian raskaaksi työksi. Muistan 
viimeisen kyntötyöni Lapinalhon pellolla, 
kun loukkasin selkäni. Mäkelän Teuvo tuli 
apuun, olen siitä kovin kiitollinen.

-Mieheni kuoli 60-luvun lopulla. Siitä 
saakka olen elänyt Vanhaa Pirjolaa las-
ten kanssa. Luonto, luonnoeläimet ja 
puutahanhoito on minulle kaikki kaikessa 
edelleen.

Lapset perheineen auttaa minua nyt 
vuorostaan. Olen kiitollinen huolehtivai-
sille naapureille ja myös terveyskeskuk-
sen palvelut saavat kiitokseni.

Sitten alkoi ilon vuodet. Keskiviikkoi-
sin, lauantaisin ja sunnuntaisin kokoon-
nuttiin seuratalolle tanssimaan. Olin mu-
kana järjestelmässä soittajia ja järjestys-
miehiä. Tästä alkoi minun nuorisoseura-
laisuuteni ja sitä on jatkunut näytellen, 
puvustaen,siivoten ja maalaten...iloiten. 
Nuorisoseuran 120 v juhlassa kutsuttu-
na viime vuonna koin ”Nuorisoseura-äi-
din” tunteen. Nuorisoseura henki elää 
edelleen, se tuntui hyvälle.

Yhteiskoulun kävin Järvenpäässä ja 
sen jälkeen opiskelin 4 vuotta maalausta 
ja piirrustusta Vapaassa taidekoulussa. 
Sitten tuli Olavi ja maataloustyöt. Työ-
päivät oli pitkiä. Eläimet, pellot, lapset 
ja vanhukset hoidettiin.

Taiteen tekeminen on aina ollut osa 
elämääni. Maalailen, luen ja kirjoitan 
edelleen. Perinnetiedon tallettaminen 
on minulle kovin tärkeää. Kirja ”Poika 
Elämänkoulussa” on kokooma isäni Le-
po Hemmilän muistiin merkitsemistä asi-
oista. Kirja ”Muistojen kysymyksiä” ker-
too seikkaperäisesti yksityskohtia suvun 
asioista. Kolmanteen kirjaan olisi aineis-
to koossa.

Isän kanssa metsätöissä opin käsitte-
lemään hevosta, isä opetti miunlle las-
kennon luonnon välineillä. Opin seuraa-

kot. Nyt täihin kaikkiin tauteihin on ro-
kote.

Kun sota loppui tuli vaaran vuodet, 
pelättiin että sota alkaa uudelleen. 

Kiva, kun karjalaislapset tulivat. Kou-
luun tuli mukavaa elämää.

Ritva Lindfors, kotiovella Ulriksnäsis-
sä. Hän on sukutilan 6 sukupolvi.
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Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

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

Tervetuloa!

KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

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

Mäntsälä
PUH. (019) 687 1513

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

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Tuhansia ideoita...

Lasten päivähoitoa pienryhmässä

SINITUULI-ryhmis
Kuntotaival 2, Kellokoski

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

KELLOKOSKEN KUKKA

Vanha Valtatie 197
04500  Kellokoski
(09) 291 7909

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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

 

Ekokampaaja Sisko

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

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

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys
- Puiden kaato, puiden/risujen ajo
- Pihojen ja teiden lumen auraus

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

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
Koulutettu hieroja  

Sähköasennukset / Ilmalämpöpumput
P. 010 320 9770 Jani Malmberg

info@sahkopalvelumalmberg.fi

HIERONTA HERCAMER
& JALKAHOITOLA

KALEVALAINEN JÄSENKORJAAJA

KIRSI PYYHTIÄ
 040 7350 121  Vanha Valtatie 197
	 wwww.	hierontahercamer.fi		 Kellokoski

Ekokampaamo      Kauneushoitola

Sällintie 1A, 04500 KELLOKOSKI    www.parturikampaamovalo.fi p. 0458693343  

Ekokampaamo      Kauneushoitola

Sällintie 1A, 04500 KELLOKOSKI    www.parturikampaamovalo.fi p. 0458693343  

Itsellesi aikaa voita, 
tule käymään
taikka soita!
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

RAKENNUSPELTITYÖT

T:mi Timo Kesti
Mäenpääntie 221, 04480  HAARAJOKI

Puh. 041 471 5227

 

Ammattitaidolla
SKY/Cidesco-kosmetologi
Sari Rönnberg
040 838 5970

Ohkolantie 8, 04500 Kellokoski

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

puh 09 284 212
Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Sähkö WIISI Oy
Laadukkaat sähkötyöt ja 

Mitsubishi ilmalämpöpumput

040 529 7893
mika.nurmimaki@sahkowiisi.fi

www.sahkowiisi.fi

BETONILATTIAT
Harri T. Vilkman

Ohkola
 0400-540 975

                
ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

VAIHDA MUKAVAMPAAN
Autamme sinua kodin vaihtoasioissa, olit sitten aikeissa myydä tai ostaa asunnon. 

Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Kerava | www.spkoti.fi | www.saastopankki.fi 
Janne Suuronen p. 040 500 5913 | Hanna-Kaisa Malmberg p. 045 168 9699

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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



kevään merkkejä päiväkodiLta

pikkuretkeiLijän bingo
Teksti ja kuva Tuija Schmid

Ritva Lindfors-Hemmilän viimeisin maalaus 
pohjautuu Aleksis Kiven runoon Keinu.  
Olkoon tämä taulu ja runo omistettu kylälehden 
välityksellä onnitteluna Teille arvon ysikymppiset.

Nyt kanssani keinuhun käy, 
    Mun impeni valkealiina! 
Kuin morsian kauniina seisovi luonto 
    Iltana helluntain. 
    Heilahda korkeelle, keinu, 
    Ja lempeäll’ illalla liina 
    Impeni liehukoon!
    On allamme viherjä maa 
    Ja päällämme sininen taivas, 
Ja läntinen lehtistä laaksoa soittaa 
    Laulaissa lintujen. 
    Heilahda korkealle, keinu...
    
    Siell’ suutelee ehtoo ja koi 
    Ja siell’ iankaikkinen aika 
Pois kiitävi vauhdilla kiitävän virran 
    Himmeään Unholaan. 
    Seisahda, heiluva keinu, 
    Jo lempeäll’ illalla poski 
    Impeni kelmenee.

keinu Alkesis Kivi 1866

Poikkeusolot ei meitä haittaa, vaikka ti-
loja on otettu pois käytöstä, sekä lapsia 
ja aikuisia on huomattavasti vähemmän. 
Onneksemme päiväkotimme ympäris-
tö on laaja ja olemme päässeet paljon 
retkeilemään esimerkiksi metsiin ja leik-
kipuistoihin. Myös uudelleen rakennetut 
koulun ja päiväkodin pihat ovat olleet 
suurella käytöllä. 

Olemme hyödyntäneet arjessa kevää-
seen heräävää luontoa. Olemme tutki-
neet kevään merkkejä, bongailleet lintu-
ja, sekä tutustuneet ötököiden elämään. 
Toimme myös kevään merkit askartelui-
hin ja tämän kevään ehdoton suosikkias-
kartelu on ollut ”ötökkähotelli” ja sinne 

 Tässä tarina, jossa jokainen lapsi sai 
kertoa yhden oman lauseen jatkaakseen 
tarinaa.  

”Olipa kerran puu, lehtiä ja oksa. Puu 
kaatuu puiden päälle ja se menee rikki. 
Sitten tuli karhu, joka söi puun. Lippalak-
ki oli karhun päässä. Sitten karhu menee 
syömään puun oksia. Karhu meni kotiin 
juomaan Kokista. Karhu söi myös kotona 
hunajaa. Karhu meni ulos leikkimään ih-
misten kanssa. He leikkivät Piiri pieni pyö-
rii. Karhu menee sitten kotiin nukkumaan. 
Sitten kun se on nukkunut, se herää ja 
menee syömään päivällistä. Syönnin jäl-
keen se vie astiat. Sitten karhu menee 
tyytyväisenä taas ulos leikkimään. Loppu.” 

tehdyt asukkaat. Kivaa, että on kevät ja 
säätkin ovat hellineet meitä pieniä ulkoi-
lijoita! 

Lasten kanssa ulkoiluun voi yhdistää kat-
selun, kuuntelun ja havaintojen tekemi-
sen retkeilybingon avulla.Lähdimme lähi-
metsään retkelle. Kotona olimme tehneet 
pahville ruudukon ja piirtäneet tai nimen-
neet  ruutuihin erilaisia metsän asioita: 
muurahaisen, kukkasen, jotakin keltaista, 
linnun jne. 

Metsässä lapset ruksivat ruudun aina 
kun havaitsivat tai tekivät asian. Kun ruk-
seja oli kolme vaakasuoraan, pystysuo-
raan tai vinottain, sai huutaa BINGO!

Näetkö hämähäkin, jotakin keltaista, 
sammalta, kaatuneen puun? Sulje silmät 
ja kuuntele. Kuuletko tuulen suhisevan, 
linnun laulavan, auton äänen? Löydät-
kö jotain pehmeää, lämmintä, tahmais-
ta, sammakonkutua? Tunnistatko koivun, 
mustikanvarvun, kanervan? Haiseeko jo-
kin hyvälle tai pahalle? Etsi käpy, sileä ki-
vi tai pudonnut oksa! Kiipeä kivelle, kan-
nolle, pikkuiselle mäelle, seiso yhdellä ja-
lalla tai tee kolme tasajalkahyppyä! 

 Suomen ladun sivuilta löytyvää val-
mista luonto-bingoa voi kokeilla ensin. 
Sen jälkeen itse tekeminen sujuu. Kaikki 
ulos luontoon retkeilemään!


