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Lehden laatijat:  Raija Hannula, p. 044 275 2241 ja 
 Eija Hynninen, p. 050 593 9683
Kannen kuva:  Kati Kottila-Etuaro
Sivutaitto: SiistitSivut  Paino: Printhaus Oy
Painosmäärä: 1400
Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com

Jakelu, yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Mimmi Tervonen p. 044-502 7231
Ohkola: Kati Särkelä p. 050 557 6686

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kellokosken Kukasta  
ja Kunnantalolta Vinkistä.  
Lehteä voi käydä lukemassa myös Mäntsälän kirjastossa.
Jakelualueen ulkopuolella asuvat voivat tilata lehden 12 e/vuosikerta

Kylälehtitoimikunta:

Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunta
Nina Allonen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura
Kirsi Ruotsalainen Ohkolan OKA
Arja Marttila Hyökännummen vanhempaintoimikunta
Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura
Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 27.11.2020.  aineistopäivä 15.11.2020.

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

Lenkkarit jalkaan, reppu selkään ja kypärä päähän. Pyöräilen aamuauringon paahteessa kylpevän  kylän halki. Matkal-
la ohitan monia värikkäitä reppuja ja toinen toistaan vauhdikkaampia matkalaisia. Kaikilla on sama päämäärä, Ohkolan 
kylän koulu. 

Kello soi. Minulle kerrotaan, että pitäisi esittäytyä koulun edessä. Tiesin, että se kuuluu asiaan, mutta silti hermostuttaa. 
Niin kuin uudet ykkösluokkalaiset minäkin jännitän ensimmäistä päivää. Tällä kertaa en kuitenkaan pyöräillyt koululle op-
pilaana vaan työntekijänä, uutena koulunkäynnin ohjaajana.

Kävin itse Ohkolan koulussa kuudennen luokan vuosina 2011-2012. Mikään ei ole juurikaan muuttunut. Suurimman osan 
henkilökunnasta tunsin jo ennestään, viidestä opettajasta ainoastaan yksi, Maija Tikka oli minulle uusi tuttavuus, vaikka 
hänkin on opettanut koululla jo 3 vuotta. Koulunkäynnin ohjaajia koululta löytyy nyt kaksi sekä tietenkin iltapäiväkerhon 
ohjaaja Veera Kopakkala. Oppilaita on tänä vuonna 91.

Koulun miljöö on yhtä kotoisa näin yhdeksän vuoden jälkeenkin. Ainoa iso muutos on aivan huikea leikkipiha, joka on 
kokenut valtavan mullistuksen minun kouluajoistani. En ole vielä itse uskaltautunut hurjiin kiipeilytelineisiin tai hämähäk-
kikeinuun, mutta oppilaat ovat nauttineet uudesta leikkialueesta täysin rinnoin.

Myös koko maailmaa mullistanut korona-pandemia on tuonut omat muutoksensa ja haasteensa koulun arkeen. Käsiä 
pestään minkä ehditään ja oppilaatkin osaavat jo muistutella toisiaan ja meitä aikuisia turvaväleistä. Työskentelen pää-
asiallisesti ykkös- ja kakkosluokkalaisten kanssa, jotka käyvät välitunneilla ja syömässä eri aikaan kuin vanhemmat op-
pilaat. Välillä tuntuu kuin koulussa olisi minun lisäkseni vain kaksi muuta aikuista töissä, kun turvallisuuden takaamiseksi 
teemme töitä täysin erilaisilla aikatauluilla, niin kurjalta kuin se tuntuukin. 

Onneksi rajoitukset eivät ole vieneet niin henkilökunnan kuin oppilaidenkaan iloista ja positiivista asennetta. Minusta 
koululle on joka aamu ihana tulla, kun vastassa on hymyileviä kasvoja ja ihania ihmisiä aina valmiina auttamaan. Odotan 
innolla tulevaa lukuvuotta, hienoa saada mahdollisuus kokea kouluvuosi erilaisesta näkökulmasta ja oppia uutta. 
Aurinkoista alkusyksyä kaikille!

Emilia Stenroos, koulunkäynnin ohjaaja

tunneLmia kouLuvuoden aLkaessa
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Koko kuntaa koskevan yleiskaavan laadinta käynnistettiin 
maaliskuun alussa 2018 (kh 5.3.2018). Yleiskaavan laadinta 
aloitettiin suunnittelutyössä tarvittavan pohja-aineiston kerää-
misellä ja kartta-aineiston korjaamisella ja tuottamisella.

Järjestimme asukasiltoja Mäntsälän eri kylillä kesäkuussa 
2018. Asukasillat järjestettiin seuraavissa paikoissa; Saaren 
koulu, Nummisten Seurojentalo, Ohkolan Nuorisoseurantalo, 
Toukola, Sääksjärven koulu ja Sepänmäen museo. Tärkein-
tä illoissa olivat yhteiset keskustelut kylien asukkaiden kans-
sa. Halusimme kuulla asukkaiden ajatuksia, toiveita ja ideoita 
oman kylän, lähiympäristön ja koko kunnan kehittämisestä.

Tällä hetkellä työstämme kehityskuvia, jotka kiteyttävät 
kunnan ominaispiirteisiin tukeutuvia alueidenkäytön pääta-
voitteita. Kehityskuvat toimivat pohjana koko kunnan yleis-
kaavalle. Olemme työstäneet kehityskuvia yhdessä kuntake-
hityslautakunnan kanssa yhteisissä työpajoissa. Kehityskuvat 
on tarkoitus laittaa nähtäville tämän syksyn aikana. Samalla 
on tarkoitus pitää asukasillat eri kylillä kehityskuvien nähtävillä 
olon aikana. Kehityskuvien jälkeen siirrymme yleiskaavatyössä 
luonnosvaiheeseen. 

Otamme mielellämme vastaan kuntalaisten omia ajatuksia, 
mielipiteitä ja kehitysideoita, joita voimme hyödyntää yleis-
kaavatyön edetessä. Helpoiten tavoitatte meidät sähköpostil-
la:  yleiskaava2050@mantsala.fi.

Mika Ahonen, yleiskaava-arkkitehti

Hyökännummella on avattu uusi alue tonttimyyntiin. 
Tontteja Linjatiensivulla on yhteensä 12 kpl. Näistä 8 
kpl on sellaisia, että kahden tontin rajan yli saa ra-
kentaa – eli kahdelle tontille on mahdollista rakentaa 
pieni rivitalo tai paritalo – kytketty rakennus. Raken-
nusoikeutta on 130m2/tontti , jos rakentaa yksiker-
roksisen talon, 180 m2/ tontti, jos talo on kaksiker-
roksinen. Hinta / tontti on 32 210 euroa. Vuosivuokra 
1 555 euroa. Kellokosken taajama on 1,5 km päässä 
tonteista. Lähellä on Hyökännummen uusi alakoulu ja 
pari päiväkotia.  

Taruman alueen ensimmäisen vaiheen tontit alka-
vat olla kaikki rakennettuja. Nyt rakennetaan toisen 
vaiheen tontteja. Alueella on vapaana 15 tonttia. Ra-
kennusoikeus / tontti vaihtelee 170+30 -> 300+50. 

2019 omakotimessuille valmistui tonttilaskuri, jos-
ta löytyy kunnan tontit tietoineen. Tonttisivulta löytyy 
tonttiesitteet, asemakaavat, rakentamistapaohjeet ja 
maaperätutkimukset, ilmakuvia ja videoita. Tontit ovat 
vapaasti haettavissa. Tonttilaskuri löytyy osoitteella: 
www.mantsala.fi/tontit 

Vesa Gummerus,  Kuntakehitysjohtaja

Maaliskuun puoliväli muutti hetkessä suo-
malaisten elämän. Maailmalla etäisinä uu-
tisina levinnyt koronavirus olikin yhtäkkiä 
täällä. Maa julistettiin poikkeustilaan ja 
valmiuslait otettiin pikatahtia käyttöön. 
Seurasimme tiedostustilaisuuksia, joissa 
hallitus yleensä pääministerin suulla jakoi 
meille kieltoja ja rajoituksia. Suomi me-
ni kiinni. Tv-uutisissa näimme ylipursuvia 
ruumishuoneita ja joukkohautoja koro-
nauhreille – myös Euroopassa.

Pysyimme kotona, emme tavanneet 
juuri ketään. Koulut, päiväkodit, harras-
tuspaikat ja monet palvelut suljettiin. 
Vierailut sairaaloihin ja vanhainkoteihin 
kiellettiin, ikäihmiset määrättiin kotiares-
tiin. Uudenmaan tiesulkuja vahti poliisin 
apuna armeija. Eihän tällaista tapahdu 
edes elokuvissa!

Jokainen muistaa kevään pelon ja 
epävarmuuden. Samoin sen, kuinka no-
peasti poikkeustilan arki alkoi tuntua 
normaalilta. Nyt koronasta tiedetään 

paljon enemmän. Sen toista aaltoa tor-
jutaan rutiininomaisesti. Rutiinilla odote-
taan myös viranomaisten uusia ohjeita. 
Emme tiedä, mikä tilanne on viikon tai 
kahden kuluttua, mutta se ei meitä suu-
remmin häiritse.

Suomi muuttuu koronan seurauksena 
paljon. Suljin itse työpaikan oven takana-

ni Helsingissä perjantaina 13. maaliskuu-
ta. Niin teki eri puolilla maata yli miljoona 
suomalaista, kun konttoreiden työ siirret-
tiin koteihin. Nyt puolen vuoden jälkeen 
on varmaa, ettei entiseen ole paluuta.

Kun Helsinki tyhjeni, Ohkolassa kaikki 
oli miltei ennallaan. Viljelijät lähtivät kyl-
vöille, kylällä rakennettiin ja illassa ään-
teli lintujen lisäksi moottorisaha. Kaupas-
sa vähän väisteltiin.

Korona-aika on tehnyt maaseudusta 
turvapaikan. Täällä on tilaa hengittää. 
Sen on huomannut moni kaupungeissa-
kin. Perusasiat kuten ruoka, lämmin koti, 
perhe ja naapurit ovat arvossaan. Meille 
Ohkolaan naapureita voi tulla pian lisää-
kin. Minut kylä otti vastaan 18 vuotta sit-
ten, enkä ole menossa mihinkään.

 
Jussi Martikainen
Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden 
toimituspäällikkö ja kotoisin Ylä-Savosta 
Lapinlahdelta.

 maaseudusta tuLi turvapaikka

mäntsäLän 
yLeiskaava 2050

mäntsäLän kunnan 
tonttitarjonta 

hyökännummeLLa 

kiertokapuLan vaaraLListen jätteiden ja metaLLiromun keräys 
ohkoLan kouLun pihassa La 26.9 kLo 12.45
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ohkoLan kouLun uusi 
Leikkipiha on vaLmis

Pihahanke toteutettiin yhteisörahoituk-
sella kokonaan ilman kunnan tukea. Oh-
kolalaiset yhdistykset, yritykset ja yk-
sittäiset henkilöt sekä valtakunnalliset 
yhteistyökumppanit ja muut lahjoittajat 
mahdollistivat sen, että hankeen rahoi-
tus riitti kattamaan pakolliset kustannuk-
set. Hankkeelle myönnettiin myös kehit-
tämisyhdistys Silmu ry:n hanketukea. 
Kokonaisbudjetti oli noin 25 000 euroa, 
vaikka todellisuudessa pihan arvo on 
useita kymmeniä tuhansia enemmän. 

Kaikki työt tehtiin talkoilla, ja vaikka 
kaikki talkoopäivät osuivat kauniisiin ja 
jopa helteisiin päiviin, riitti töihin teki-
jöitä. Pihalla vuorottelivat työkoneet ja 
talkoolaiset, hienosti myös kylän lapset 
osallistuivat yhteisen hyvän eteen. Osaa-
vin ottein kasattiin leikkiväline toisensa 
jälkeen ja lopulta pihaan tuotiin 180m3 
Kekkilän Turvakatetta, joka konein ja 
kottikärryin siirtyi vaimentamaan leik-
kijöiden putoamista. Vielä viimeistelyt 
ja piha oli kunnossa koulua edeltäväksi 
lauantaiksi, kun lippusiimat poistettiin ja 
leikki sai oikeasti alkaa. 

Pihan pienimuotoisissa avajaisissa ke-
hut olivat vuolaita, olihan pihaa odotettu 

jo vuosikausia. Monikaan ei voinut us-
koa, että nyt se todella tapahtui, Ohko-
lassa on tasavertainen ja monipuolinen 
leikki- ja liikuntapiha!

Lappsetin leikkivälineet valittiin so-
pimaan vanhan perinteisen kyläkoulun 
pihalle, mutta silti haluttiin nostaa esil-
le kiintopiste. Näin pihan keskeiselle pai-
kalle nousi kirkkaan punainen Motoriik-
karata, joka kehittää muun muassa ket-
teryyttä. 

Ohkolan Oka hankki myös aikuisia 
ajatellen monitoimiliikuntatelineen Street 
Workout L:n, joka mahdollistaa erittäin 
monipuoliset kuntoiluliikkeet. Keksivätpä 
lapset siihen oman apinaradankin.

Ryhmä koululaisia haki itse Silmu ry:n 
Fyrkka-rahoitusta, jolla hankittiin kaksi 
tasapainopuomia sekä leuanvetotangot 
kahdelle. Omarahoitusosuuden lapset 
kattoivat järjestämällä pihakirppiksen 
lahjoitustavaroista. Kirppistuotto ylitti 
odotukset ja ylijäävällä osuudella lapset 
hankkivat pihaan karviaismarjapensaan. 
Kiitos lapset!

Kylän senioreita osallistui pihaan 
hankkimalla sinne toivotun pöytäryh-
män. Pöytäryhmä mahdollistaa koulu-

laisten ryhmätyöskentelyä, senioreiden 
ruokailua kun ylijäämäruokailu taas jat-
kuu sekä muutenkin levähtämistä, seu-
rustelua ja vaikka eväiden syöntiä. Lo-
pulta myös kunnalta saatiin yksi pöytä-
ryhmä, joten vanhojen lisäksi pihalla on 
nyt kaksi uutta istuskelupaikkaa.

Vauvaperheitä muistettiin vanhan 
hiekkalaatikon viereen asennetulla vau-
vakeinulla. On hienoa, että koko perhe 
voi viettää vapaa-aikaa saman pihan ää-
rellä. Voidaan siis todeta, että Ohkolan 
kylä sai oman perhepuiston, joka on läm-
möllä ja yhteisöllisyydellä rakennettu. 

Ohkolassa on nyt liikkuminen lisään-
tynyt vielä entisestään. Leikkipiha moni-
puolisti tavat liikkua, sillä nyt saa roik-
kua, kiipeillä, taituroida, tasapainoilla ja 
vaikka mitä! Lisäksi näin Koronan aiheut-
tamien toimenpiteiden takia on hyvä että 
hiekkakentän, kaukalon tekonurmen ja 
välipihan lisäksi on se oma koulun leik-
kipuisto. 

Lämmin kiitos kaikille pihahankkeen 
mahdollistajille, niin yhteistyökumppa-
neille, lahjoittajille kuin talkoolaisille! Kii-
tos myös avajaisjuhlien yhteistyökump-
paneille ja  talkoolaisille!

Ohkolan koululaiset palasivat kesälomalta innoissaan kouluun. Koko kesän ajan 
oli odotettu, että uusi leikkipiha valmistuisi ja nyt siellä sai leikkiä luvan kanssa.

 Kiipeilyteline, hämähäkkikeinut, tasapainopuomit. Kuinka paljon tekemistä!

Koulumme piha
on nyt niin kiva
siellä voi keinua tai liukua
Koulun väki on tosi kiitollinen,
koska kyläläiset rakensi sen.
’’Kiva piha meil’ on, kiva piha meil’ on,
keinu, kiipeile ja kuntoile!’’

Koulussa niin mahtavassa 
uusi piha on,
kiipeilytelineitä kaksikin.
Keinuja kaikenikäisille riittää,
näytä nyt kiipeilytaitosi.
”Hyvä uusi piha, hyvä uusi piha!
Siellä taas kiva leikkiä on.”

oppiLaiden esittämän LauLun sanat:

Sanat. 6. luokan oppilaat Sävel: Soita humupekka (Matti Jurva)
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Akseli Allonen, Petra 
Malmberg, Katri Koli, 
Viena Tölli, Veera Salin, 
Mirka Malmberg, Peppi 
Allonen, Saara Lainio, 
Santeri Välimaa, Valtteri 
Välimaa, Onni Etuaro, 
Vennu Karjalainen.

riehakkaat juhLat avajaisten kunniaksi
Lauantaina 5.9. juhlittiin virallisia Ohkolan 
koulun leikkipihan avajaisia epävakaises-
sa säässä. Samalla vietettiin jo toisen ker-
ran vanhempaintoimikunnan järjestämää 
syysriehaa, joka tällä kertaa nivoutui yh-
teen juhlallisuuksien kanssa.

Juhlavieraina olivat kyläläisten lisäksi 
osa hankkeen sponsoreista, yhteistyö-
kumppaneista ja tukijoista. Sirkus Si-
riuksen esitys aloitti ohjelmallisen osuu-
den, kun yksipyöräiset taituroivat juhlan 
kunniaksi. Hankkeen projektikoordinaat-
tori Kati Kottila-Etuaro esitteli pihahan-
ketta ja koulun oppilaat lauloivat kauniin 
kappaleen. Rehtori Hanna Oresmaa sekä 
Ohkolan OKA:n puheenjohtaja Mikko Vä-
limaa esittelivät koulun seinälle laitetta-
van hankkeesta kertovan kyltin. 

Rehtori Oresmaa totesi puheenvuo-

rossaan, että koko Ohkolan koulu sekä 
kasvatus- ja sivistystoimi ovat kiitolli-
sia pihahankkeen toteutumisesta. – Yk-
si koulupäivien välituntien tärkeimmistä 
asioista on nimenomaan virkistäytymi-
nen siinä opiskelujen välissä ja sitä tä-
mä pystyy lisäämään aivan merkittäväs-
ti, kuten myös sitä viihtyvyyttä koulupäi-
vän aikana, hän kiitteli.

Aluehallintovirastosta tuttu opetustoi-
men ylitarkastaja Kari Lehtola kertoi juhla-
puheessaan että on hienoa että kerrankin 
pääsee mukaan iloiseen maaseututapah-
tumaan, jossa lapset ja aikuiset sekä vi-
ranomaiset ovat lähteneet yhdessä raken-
tamaan yhteisöllistä ympäristöä.  – Jos pu-
hutaan uusista opetussuunnitelmista, niin 
kyllä siinä juuri tällainen maaseutukoulu on 
tulevaisuuden koulu, Lehtola korosti. 

Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kaire-
salo, rehtori Hanna Oresmaa sekä koulun 
ykkösluokkalaiset Lumi Hemmilä ja Mir-
ka Malmberg istuttivat yhdessä koulun 
pihalle omenapuun kertomaan yhteisölli-
syydestä ja jatkuvuudesta. Kunnanjohtaja 
Kairesalo kiitteli Ohkolan yhteisöllisyyttä 
ja onnistunutta pihahanketta.  – Ohkolal-
la on maineikas ja tunnettu menneisyys, 
vireä ja yhteisöllinen nykyisyys ja elinvoi-
mainen tulevaisuus, hän huomautti.  Kai-
resalo nosti esiin myös sen, että hanke 
on osoitus siitä, mitä yhdessä saadaan ai-
kaan. – Ohkolassa on sellaista henkeä, jo-
ka varmasti kantaa myös tulevina vuosina 
Ohkolan koulua ja koko kylää eteenpäin, 
hän sanoi. 

Virallisen osuuden päätteeksi neljä 
rohkeaa koululaista haastoi kunnanjoh-
tajan, Lappsetin aluemyyntipäällikkö Iina 
Vilpposen, Kari Lehtolan sekä rehtorin lii-
kuntakisailuun. Kaikilla oli hauskaa ja lap-
sista oli hienoa nähdä, että jopa aikuiset 
juhlavieraat voivat hassutella ja leikkiä. 
Kenties kyläkoulun yhteisöllisen ilmapiirin 
rohkaisemina.

Vaikka koronavirustilanne vaikutti jär-
jestelyihin ja kyläläisten osallistumiseen, 
oli riehakkaan juhlava tunnelma lämmin 
ja yhteisöllinen. Seuraava isompi juhla 
juhlitaan kolmen vuoden päästä kun ky-
läkoulu täyttää 130 vuotta. Olkoon sekin 
päivä yhtä iloinen ja yhteisöllinen!

Teksti: Kati Kottila-Etuaro Kuvat: Mikko 
Etuaro (lisää kuvia löydät Ohkolan kou-
lun vanhempaintoimikunnan ja Ohkolan 
facebook-sivujen kautta)



harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Poikkeuksellisen kevään jälkeen pääsem-
me uudelleen aloittamaan kerhotoimin-
taa syyskuussa. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan ja harrastamaan omalla kylällä!                                                                                                
Tyttökerho 7.9. alkaen seuratalolla ma 
klo 17-18. Syyskauden aikana tapaamme 
12 kertaa, syyslomaviikolla ei ole kerhoa. 
Kerho on tarkoitettu 1-6 luokkalaisille ty-
töille. Ohjelmaan kuuluu askartelua, leipo-
mista, yhteisleikkejä ja pelejä! Kerhomak-
su on 20 €. Ilmoittautumiset numeroon: 
045 806 8377 / Lotta Härkönen, ohjaaja. 
Ilmoitathan, jos sinulla on allergioita.

 Tenavatunti   Liikunnallinen leikki-
kerho 3-6 -vuotiaille lapsille kokoontuu 
ma 7.9.-5.10. ja 19.10.-16.11 klo 17:15-
18 Ohkolan nuorisoseuratalolla. Ohjaaji-
na toimivat Iiris Malmberg ja Anna Tölli. 

Perhekerho. Syyskuun alusta alka-
en kokoontuu Perhekerho seuratalolla to 
klo 9:30-12. Omat eväät mukaan, yhtei-
set kahvit keitellään. Ohjelma rakentuu 
kerholaisten toiveiden mukaan ja kerho 
on hyvinkin vapaata oleilua ja jutustelua. 
Kerhossa saa mm. juosta, hyppiä lavalta 
patjalle ja leikkiä! Kerhomaksu 1€/perhe/
kerta. Lisätietoa saa Essiltä 044 509 4485. 
Ps. Meillä on whatsapp-ryhmä, jossa tie-
dotetaan viime hetken muutoksista.

Askartelukerho Lasten askarte-
lukerho kokoontuu seuratalolla to klo 
12.30-16.00 välisellä ajalla. Kerho alkaa 
6.10. ja jatkuu joulukuulle asti. Kerhos-
sa opitaan tekemään kaikenlaisia askar-
teluja eri materiaaleista sekä leikitään ja 
pelataan pelejä. Kerho on suunnattu ala-

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys jär-
jesti tuttuun tapaan suojatiepäivystyksen ja suo-
jateillä päivystettiin koulun alkuviikolla keskivii-
kosta perjantaihin. Koulujen alkua ennakoitiin 
pystyttämällä ”puukoululaisia” teiden varsille he-
rättelemään autoilijoita.

 Koululaiset liikkuivat pääsääntöisesti rauhal-
lisesti ja asiallisesti liikenteessä. Pienemmät kul-
kijat ovat selvästi omaksuneet turvalliset kulku-
tavat, mutta vanhemmat alkavat suhtautumaan 
vähän ylimalkaisesti turvallisuuteen.

Huolenaiheet joita olemme huomanneet (myös 
iltaisin) on teiden ylittäminen ilman minkäänlaista 
olan yli tai sivulle vilkaisua, on sitten kuljettu jalan 
tai pyörällä. Noin puolet jättää tämän tekemättä 
huolellisesti. Toinen silmiin pistävä asia on, kun 
koulusta lähdetään kotia kohti. Useammalle po-
jalle on joutunut huomauttamaan kännykän käy-
töstä pyöräiltäessä. Aika hurjia esityksiä on välillä 
nähty. Vanhempainyhdistys esittää toiveen 

erityisesti nuorten vanhemmille siitä, että 
käytäisiin turvallista liikennekäyttäytymis-
tä edelleen myös kotona läpi, vaikka liiken-
teessä on menty jo useampi vuosi.

 Liikenne oli onneksi aika rauhallista ja autoili-
jat hiljensivät hyvissä ajoin ennen suojateitä. Kiitos 
autoilijoille vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä! 
Kun saataisiin lähialueilla pidettyä nopeudet tällaisi-
na ympäri vuoden, niin olisi aika hieno juttu. Sään-
nökset pyörällä tien ylittämisestä ovat nykyään sen 
verta moninaiset, että ei kannata luottaa pienokais-
temme niitä aina vauhdissaan muistavan. Annetaan 
heille aikaa oppia ja omaksua uusia pykäliä.

 Vanhempainyhdistys haluaa samalla muistut-
taa hämärtyvistä aamuista ja illoista sekä näky-
vyyden tärkeydestä – muistetaan siis ajoissa tar-
kistaa heijastimet ja pyörän valojen kunto, sekä 
tietysti käyttää niitä.

Team Ahman poikia lainaten - 
Turvallista matkaa!

ohkoLan oka
Koulut alkoivat ja samalla alkoi Okan tohinat!

Yleisurheilukisat pidetään maa-
nantaina 14.9. klo 18, paikkana Ohko-
lan koulu.

Salibandyt järjestetään Ohkolan 
koululla: taaperot + eskarit (pelailua ai-

sirkus sirius
Sirkus Siriuksella alkaa tänä syksynä 
20. vuosi sirkusopetusta omalla ky-
lällä. Paljon on näihin vuosiin mahtu-
nut, viimeisimpänä koronan aiheut-
tamat ongelmat. Onneksi kuitenkin 
nyt syyskausi saadaan käynnistettyä 
normaalisti lähiopetuksena. 

Syksyn ryhmissä on ihan muka-
vasti oppilaita, mutta joihinkin ryh-
miin mahtuu vielä mukaan. Esim. li-
sätunneille ja Pyrstötähtiin (hyvin re-
surssoitu erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ryhmä) mahtuu hyvin. Kyselyt 
ja jälkilmoittautuminen  sirius@sir-
kussirius.fi ja lukujärjestys on nähtä-
vissä nettisivuilla www.sirkussirius.fi

aste ikäisille koululaisille. Mukaan mah-
tuu 10 ensimmäisenä ilmoittautunutta 
kerholaista. Hinta on 40 € sisältäen väli-
palan, opetuksen ja materiaalit. Nuoriso-
seuran jäsenillä on tapaturmavakuutus. 
Askarteluohjaajana toimii tarpeiston ar-
tesaani Tanja Lundsten ja apukäsinä on 
aina toinen aikuinen. Ilmoittautumiset 
Tanjalle puh. 040 707 7329/  tanjalund-
sten@gmail.com

kuisen kanssa): ti 18-19, 1.-3. luokkalai-
set: ke 18-19, 4.-6. luokkalaiset  ti 17-18, 
7.-9. luokkalaiset ke 19-20.15, leidivuoro 
ti 19-20 

Kaikki rohkeasti mukaan touhuamaan!

hyökännummen kouLun 
vanhempainyhdistys                                                                        

Hyökännummen koulun vanhempainyh-
distys on ilokseen saanut todeta Hyö-
kännummella olevan kesän jäljiltä niin 
siistiä, että siirrämme “Nurkat siistiksi 
-kampanjan” kevääseen. Pysykää kuu-
lolla!  Facebook/hyokannummenkoulun-
vy, Instagram/hyokannummenvy

ohkoLan diakonia- ja 
Lähetystoimikunta                                                                            

Koronatapausten jälleen lisääntyessä 
päätimme jättää Virkistyspäivät ja Vir-
silauluillat tauolle. Harkitaan jatkoa ensi 
vuonna, jos kokoontuminen on turvallista.

Raamattu - ja rukouspiiri aloittaa 
syyskauden 15.9 ti kello 18.30 Hyökän-
nummen kerhotalolla. Tervetuloa!

kansaLaisopiston kursseja 
Hyökännummen päiväkoti, Num-
melantie 9, ma 19 -20.30 Tehotreeni 
& venyttely 

Ohkolan koulu, ti 16 -16.45  Seni-
orijumppa, to18.30 – 19.30  Pilates ja 
Jooga 19.30 -20.00. Kurssit ovat jo alka-
neet. Pilates-ryhmä on täynnä, muissa 
on vielä tilaa. Lisätietoja saat Kansalais-
opiston sivuilta, www.mantsalanopisto.
fi, tai koteihin jaetusta ohjelmalehdestä.

6

suojatievaLvontaa hyökännummeLLa
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Ohkolan ja Hirvihaaran metsävälille ampumaradan käänteen 
tuntumaan on ilmestynyt liikennemerkit, joissa kerrotaan, että 
alueelle on maanajoa. Kylälehti otti selvää, että mistä on kyse.

mitä ampumarata-aLueeLLa tehdään?
Alueelle rakennetaan kaksi 25 metrin korkuista suojavallia. Toi-
sen pituus on 300 metriä ja toisen 400-500m. Suojavalleilla on 
ympäristönsuojelullinen merkitys eli niillä estetään panoksissa 
olevan lyijyn pääsy alueen ulkopuolelle. Lisäksi vallit toimivat 
meluesteinä.

mikä on ampumarata?
Vaikka tienvarsikyltti ohjaa vaatimattomasti ampumaradalle, 
niin todellisuudessa Hirvihaarassa sijaitseva ampumaurheilu-
keskus on valtakunnallisesti mittavan kokoluokan keskus, jos-
sa voi harrastaa ja kilpailla ampumalajeissa laajalla skaalalla.

 Ampumarata rakennettiin Mäntsälän Hirvihaaraan vuonna 
1975. Pari vuotta myöhemmin perustettiin Mäntsälän ampu-
maratayhdistys ry, johon kuuluu Mäntsälän kunta, Mäntsä-
län Urheilijat ry, Mäntsälän Kennel- ja Metsästysseura ry sekä 
Mäntsälän riistanhoitoyhdistys. Vuosien saatossa alueesta on 
rakentunut monipuolinen ampumaurheilukeskus, jossa on hau-
likko- ja luodikkoradat, pistooli- ja pienoiskivääriradat sekä villi-
karju- ja hirviradat. Kuudella haulikkoradalla voi ampua kaikkia 
Suomen metsästäjäliiton haulikkolajeja sekä Suomen ampu-
maurheiluliiton lajeista  trap-lajit, skeet ja compak-sporting. 
Lisäksi alueella on paviljonki (400 m2), joka toimii kisakeskuk-
sen ohella myös kokousten- ja juhlien pitopaikkana

tarkkaan säädeLtyä toimintaa
Ampumaradan toiminta on tarkkaan säädeltyä harrastajien 
osalta, mutta myös ympäristön näkökulmasta. Ampumaradal-
la on jo nyt hyvät luotien keräysjärjestelmät, mutta lisävaateita 
erityisesti lyijyn ”talteenottoon” tarvitaan.

Ympäristöluvan valmistelu alkoi vuonna 2004, minkä jälkeen 
on tehty useita mittavia ja laajoja tutkimuksia. Esim. kolme 
melumittausta ja kaksi melumallinnusta konsulttien kanssa. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan 
vuoden 2018 lopussa ja se on voimassa vuoteen 2028. Tällä 
aikajänteellä ampumarata-alueella toteutetaan laajat paran-
nustyöt, jotka ympäristöluvassa määritellään.

Tällaisen vallin rakentamiseen tarvitaan todella paljon maa-
ainesta, mutta muutakin kierrätysmateriaalia rakennelmissa 
käytetään. Ampumaratayhdistys on neuvotellut ja kilpailut-
tanut toimijoita tämän varsin haasteellisen kohteen tekijöik-

hirvihaaran ampumaradaLLa aLkoi mittava suojavaLLien rakentaminen

si. Tekijäksi valikoitui Kreate Oy, joka on vaativien maanra-
kennuskohteiden ratkaisukeskeinen toteuttaja. Kreaten toi-
mialoista alueella operoi kiertotalous- ja ympäristöyksikkö.                                                                                              
Kreate on kiertotalouden edelläkävijä, joka hyödyntää työmail-
laan kierrätys- ja uusiomateriaaleja sekä ottaa vastaan ja ja-
lostaa rakentamisesta syntyviä ja infrarakentamisessa hyödyn-
nettäviä materiaaleja.  Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden 
viisas käyttö hyödyttää tuleviakin sukupolvia, kertoo ampu-
maradan työmaan projekti-insinööri Sami Häkkinen. Tällaises-
sa rakenteessa käytetään puhtaita maa-aineksia. Jos epäillään 
maa-ainesta pilaantuneeksi, niin laboratoriovalvonta suoritetaan 
pääosin lähtökohteessa. Pistokoetarkastuksia tehdään kenttä-
mittareilla paikanpäällä. Kenenkään etu ei ole, että kohteeseen 
tuotaisiin saastunutta maata. Projektin yhteydessä puhdistetaan 
myös vanhoja maamassoja ampumaradan alueelta. Kierrätys-
materiaaleista esim. renkaista, purkubetonista, tiilimurskasta ja 
tuhkasta on viranomaisluvat ja laadunvalvonta hoidettu. Näillä 
kierrätysmateriaaleilla saadaan suojavalliin myös kevennystä ai-
kaiseksi. Lisähaasteen rakentamiselle ja viranomaisyhteistyölle 
aiheuttaa ampumaradan sivuitse kulkeva maakaasuputki. Vallin 
pintaan asennetaan läpäisemätön pintakangas, josta luodit ei-
vät pääse läpi.

Olemme vakuuttuneita, siitä että Kreate Oy pystyy tämän 
hankkeen tekemään. Suunnitelmat ovat perusteelliset ja laa-
dunvalvonta hoidetaan sovitusti, sanoo ampumayhdistyksen 
puheenjohtaja Per-Henrik Ekholm. Oman haasteen projektille 
tuo myös se, että ampumaradan toimintaa jatketaan suojaval-
lien rakentamisen ajan, tietyin rajoituksin toki, Ekholm lisää.

näkökuLmia ohkoLan suuntaan

Ampumaradan suunnasta virtaa vesiä Ohkolaan. Laadunvar-
mistuksena Lökööntien suunnalla otetaan vesinäyte 6 kertaa 
vuodessa.

Ohkolan läpi kulkeva kuorma-autoliikenne on lisääntynyt ja 
tulee vielä lisääntymään.  Tällä hetkellä ampumaradalle tulee 
keskimäärin päivässä 10 kuormaa maata, mutta joinakin päivi-
nä kuormia voi tulla useita kymmeniä. Kuormia tulee eri suun-
nilta riippuen työmaista. Lisääntyvää raskaanliikenteen ajoa 
aiheutuu myös Keravanjärventielle osin ampumarata projektin, 
osin Hyvinkääntien varren lentokenttähankkeen takia.

Tämä asia on syytä tiedostaa ja noudattaa erityisen suurta 
yleistä varovaisuutta esim. tien ylityksissä.

Kyläyhdistyksen toimesta on oltu yhteydessä ELY-keskuk-
seen, jotta pitkään puhuttaneet puuttuvat suojatiemerkinnät 
saataisiin tielle. Luvassa on myöskin teiden uudistamista.

Ampumaradan paviljonki toimii ampumakilpailuissa kisakes-
kuksena. Tilaa vuokrataan myös kokous- juhlapaikaksi

Ampumaratatyömaalla Kreate Oyn kiertotalous- ja ympä-
ristöyksikön projektipäällikkö Sami Häkkisen ja Mäntsälän 
ampumayhdistyksen puheenjohtaja Per-Henrik Ekholmin 
tapasi kyläyhdistyksen pj. Eija Hynninen

kuorma-autoLiikenne Lisääntyy kyLätieLLä
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Omakotitalon omistajat usein miettivät 
kannattaako Suomessa investoida aurin-
kosähköön. Sähkönkulutus kun tuppaa 
olemaan suurinta talvikuukausina ja ke-
sällä ollaan paljon lomilla ja pois kotoa. 
Kuitenkin naapuristoon ilmaantuu tasai-
sin väliajoin aurinkopaneelistoja katolle, 
ei kait se voi olla huono sijoitus?

Moni asiakkaani ei välitä hirveästi 
kannattavuudesta, vaan he haluavat olla 
mukana tuottamassa puhdasta energi-
aa. Yhtä monia kiehtoo ajatus ‘ilmaises-
ta’ energiasta ja sen tarjoamasta säästö-
potentiaalista. Siirtohintojen korotukset 
harmittavat monia ja he tekevät kaik-
kensa, jotta ostetun sähkön osuus olisi 
mahdollisimman pieni. Täyssähköauton 
tai ladattavan hybridiauton omistajia au-
rinkosähköjärjestelmä kiinnostaa todella 
paljon. Osalle aurinkosähköinvestoinnin, 
‘takaisinmaksuaika’ on liian pitkä.

kustannuspohdintaa

Kannattavuutta mietitään paljon kahvi-
pöytäkeskusteluissa, siihen käytetään ai-
kaa ja tehdään

laskutoimituksiakin. Yllättävän harva 
asiakas sen sijaan on vertaillut useam-
man kuin kahden eri

järjestelmätoimittajan tarjoushintoja. 
Aika monesti ylihintainen järjestelmä han-
kitaan ovelta ovelle myyjältä heräteostok-
sena ja vielä osamaksulla.

Oikean hintatason tarkistaminen ne-
tissä on varsin yksinkertaista esimerkiksi 
Motivan ja Omakotiliiton Aurinkosähköä 

Aurinkopanelit asennettuna omakotitalon katolle

asiaa aurinkosähköstä

kotiin- kampanjan sivustolta (www.aurin-
kosahkoakotiin.fi). Lisäksi siirtoyhtiö Ca-
runa ylläpitää asiakkailleen ilmaista mark-
kinapaikkaa (www.virtane.fi), jonne Ca-
runa hyväksyy luotettavat, sähköverkon 
vaatimukset osaavat ja kilpailukykyiset 
toimittajat. Sekä Motivan että Carunan 
markkinapaikkoihin jätettyihin tarjoushin-
toihin ja tehtyihin tarjouskyselyihin toimit-
tajat ovat sopimuksellisesti sitoutuneet.

Noista lähteistä voi todeta, että huippu-
teholtaan noin 6 kilowatin aurinkosähkö-
järjestelmän maksaa avaimet käteen toi-
mituksena noin 7200e. Vertailukelpoinen 
hinta on siis noin 1200e/kWp. Asennus-
työn osuudesta saa kotitalousvähennys-
tä, joka vuonna 2020 vastaa keskimäärin 
17% täyttä verohyvitystä aurinkosähköjär-
jestelmän kokonaishinnasta. Kuinka paljon 
sähköenergiaa tuolla rahalla saa?

Etelä-Suomessa lähes varjottomalla 
katon lappeella joka on suunnattuna vä-
lille kaakko-lounas 1kilowatin huippute-
hoinen aurinkosähköjärjestelmä tuottaa 
keskimäärin 850 kilowattituntia vuodessa. 
Näin ollen noin 6kWp järjestelmä tuottaa 
noin 5000 kilowattituntia vuodessa.

järjesteLmän käytöstä

Aurinkosähköjärjestelmän luotettava 
käyttöikä on 30 vuotta. Aurinkopaneelit 
vikaantuvat erittäin harvoin ja silloinkin 
yleensä vain yksi paneeli järjestelmästä. 
Käytännössä invertteri on ainoa varsi-
nainen huoltokohde tuona ajanjaksona. 
Laatuvalmistajien invertteritkin kestävät  
jo 10-15 vuotta. Kiinnityskomponentit 
ovat alumiinia tai ruostumatonta teräs-
tä, eivätkä paksuvaipalliset sähköjohdot-

nuoria yrittäjiä

Olen 19 vuotias nuori mies Ohkolasta. 
Asun Kortiston kulmalla Metsälammen-
tiellä. Olen perustanut toiminimen, T:mi 
Eemil Tapper. Toimialaani kuuluu maa-
talous ja koneurakointi. Opiskelen vielä 
tällä hetkellä Saaren Kartanolla Maaseu-
tuyrittäjäksi. Opiskelua on vielä 1 vuosi 
jäljellä. Tällä hetkellä koulun ohessa teen 
teiden lanausta ja muuta teiden kunnos-
tukseen liittyviä töitä, tulevaisuudessa 
tarkoitus on tehdä pientareiden niittoa ja 
kaivuri töitä. Kaikenlaiset maatalouteen 
liittyvät peltotyöt keväällä, kesällä ja syk-
syllä. Rankapuiden ajoa ja maanajoa. 

Minut tavoittaa numerosta 
0409380291

maataLous- ja koneurakointi eemiL tapper
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Invertteri muuntaa aurinkopaneelien 
tuottaman tasasähkön  sähköverkos-
sa käytettäväksi vaihtosähköksi

Olen ollut pienestä pitäen kiinnostunut 
leipomisesta sekä ruuanlaitosta.  Muis-
tan ensimmäisen kerran laittaneeni ruo-
kaa jo ennen ala-asteelle menoa. Lei-
pomisurani taisi lähteä käyntiin mokka-
paloista ja kauralastuista. Ruoan laitta-
minen sekä leipominen on entouttavaa 
sekä inspiroivaa. Heti yläasteen jälkeen 
lähdin opiskelemaan kaksoistutkintoa 
Järvenpään lukioon sekä kokiksi Wärtsi-
länkadun Keudaan. Unelma omasta yri-
tyksestä sai alkunsa jo ammatin opiske-
lun ensimetreillä.  

Kokin pätevyyden sain vuonna 2014, 
ja sen jälkeen olen työskennellyt  ravin-
tola-alalla. Tutuille ja sukulaisille olen 
tehnyt tuotteita sekä järjestänyt juhlia 
jo useita vuosia. Töiden ohella olen jat-
kanut opintoja ravintola-alalla valmistu-
en lähiaikoina restonomiksi. Useamman 
vuoden olen kypsytellyt sekä visioinut 

ajatusta omasta yrityksestä, jossa pää-
sisi toteuttamaan itseään ja vihdoin ke-
sällä 2020 oman yrityksen perustaminen 
tuli ajankohtaiseksi.  

Yrityksen toiminta on lähtenyt käyntiin 
mukavasti. Teen tilauksesta erilaisia suo-
laisia sekä makeita tuotteita esimerkiksi 
kakkuja, piirakoita ja pikkuleipiä. Myös 
isommat tarjoilukokonaisuudet onnistu-
vat. Asiakkaan kanssa räätälöidään toi-
veita sekä tarpeita vastaava menu.  

Mikäli sinulla on juhlat tulossa, ota 
minuun yhteyttä: cateringhannaemilia@
gmail.com. 

Yrityksen toimintaa pääsee seuraa-
maan Facebookissa Catering HannaEmi-
lia sekä Instagramissa cateringhanna-
emilia. 

Terveisin, Hanna Aronen 
p. 044 040 88 49

Catering hannaemiLia  

kaan kulu mikäli ne on asiallisesti asen-
nettu ja sijoitettu.

sähkön hintaLaskeLmia

Energiavirasto julkaisee keskimääräisiä 
sähkönhintatilastoja Suomessa. Taulu-
koista voi nähdä miten

sähkönkokonaishinta, sähkölämmit-
teiselle talolle joka kuluttaa 18000kWh/
vuosi, on noussut 7,7 eurosentistä 15 eu-
rosenttiin kilowattitunnilta viimeisen 15 
vuoden aikana. Tämä vastaa noin 4,5% 
hinnankorotusta vuosittain.

 4,5% on hyvä luku muistaa sillä se on 
suurin piirtein sama lukema, jonka kotita-
louksien aurinkosähkön omistajat voivat 
olettaa saavansa sijoitukselleen tuottoa 
vuosittain. Vaihtelua toki on molempiin 
suuntiin riippuen järjestelmän hinnasta, 
mitoituksesta suhteessa kiinteistön säh-
könkulutukseen ja asennusympäristön 
olosuhteista. Yksinkertaisena takaisin-
maksuaikana ilmaistuna 4,5% korko tar-
koittaa noin 16 vuotta ja jos kotitalous on 
oiketettu täyteen kotitalousvähennykseen 
reilut 13 vuotta. Asia toki ei ole ihan niin 
yksinkertaista, koska emme voi tietää mi-
ten kotitalouksien sähkönhinta muuttuu 
tulevaisuudessa.

Asia mikä ostajan on hyvä ymmärtää 
on kotitalouden aurinkosähköllä tuotetun 
energian kustannus ja kustannuskehitys 
Suomessa. Kotisivuillani www.aurinko-
maisema.com ‘News-Blogi’ osiossa olen 
tehnyt muutaman  laskuesimerkin. Aurin-
koenergia ei suinkaan ole ‘ilmaista’ vaan 
maksaa vuonna 2020 ostetun keskimää-
räisen 4kWp järjestelmän omistajalle noin 
6 senttiä kilowattitunnilta. Verrattuna säh-

kön ostohintaan aurinkosähkö on kuiten-
kin halpaa, kunhan se saadaan kulumaan 
omassa taloudessa. Oikein mitoitetun 
järjestelmän tuotannon omankulutuksen 
osuudeksi voidaan olettaa noin 60%. 

sähkön varastointi ja 
pientuotanto

Tällä hetkellä akkuenergiavarastot eivät 
ole kotitalouksille järkevä sijoituskohde, 
mutta asia muuttunee 5-10 vuoden ai-
kajänteellä.

Tavanomaiset aurinkosähköjärjestel-
mät, siis järjestelmät ilman energiava-
rastoa, kytketään

sähkönjakeluverkkoon johon ylimää-
räinen tuotanto syötetään. Tällä tarkoi-
tetaan pientuotantoa jota ei kuluteta 
omassa taloudessa tuntitasolla mitattu-
na ja keskiarvoistettuna.

Aurinkosähkönkustannus on tärkeää 
muistaa kun tehdään sähkömarkkinalain 
velvoittamaa pientuotannon myyntisopi-
musta energiayhtiön kanssa; energiayh-
tiöt eivät maksa tuota 6 senttiä kilowat-
titunnilta korvausta ylituotannosta. Tyy-
pillisesti maksetaan ns. Spothinta joka oli 
Suomessa heinäkuussa 2020 noin 2snt/
kWh.  Kotitalouksien ylimääräinen pien-
tuotanto menee siis lähes poikkeuksetta 
tappiolla sähköverkkoon.

miLLainen järjesteLmä 
kannattaa vaLita?

Aurinkosähköjärjestelmän kokoluokka ja 
vuosituotanto kannattaa mitoittaa mal-
tillisesti suhteessa kiinteistön vuotui-
seen sähkönkulutukseen. Nyrkkissään-

tönä aurinkosähköntuotantoa tulisi olla 
noin 20% kiinteistön vuosikulutuksesta. 
Mikäli erityisiä päiväaikaisia kulutuskoh-
teita löytyy voidaan kokoluokkaa kasvat-
taa esim. Sähköauto, viilennyslaitteet, 
ohjelmoitavat lämminvesivaraajat yms. 
Osaavat aurinkosähkönmyyjät kykene-
vät laskemaan ja räätälöimään asiak-
kaalle parhaan mahdollisen kokoluokan. 
Ja tekemään kilpailukykyisen tarjouksen.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa-
kin muistaa pitkäikäistä-, tasaista- ja ym-
päristöystävällistä tuottoa tarjoavana ja 
turvallisena sijoituskohteena.

Hannu Haapaniemi
www.Aurinkomaisema.com

Kirjoittaja on Hyökännummella asu-
va, 15 vuoden kokemuksen aurinkosäh-
köalasta omaava alan ammattilainen ja 
pienyrittäjä.
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martan vinkit
kankaisten kasvomaskien puhdistus

1. PESU
- 90 tai 60 asteen lämpötilassa valkopesuohjelmalla 

pesukoneessa  TAI
- 5 minuutin keittäminen vedessä, johon lisätty hie-

man valkaisuaineetonta pesuainetta, huuhtelu ja kuiva-
us, grillipihdit hyvä apuväline maskin nosteluun
2. LIOTTAMINEN

- 30 minuuttia 3-prosenttisessa vetyperoksidiliuokses-
sa (apteekista), huuhtelu ja kuivaus
3. UUNISSA

-Euroopan tartuntatautiviraston ohjeissa on esillä 
myös uunin käyttö: maski uuniin 70 asteeseen 30 mi-
nuutiksi. Suomessa viranomainen ei ole tätä toistaiseksi 
hyväksynyt.

Epävarmaa on, tappaako silitysraudalla silittäminen 
viruksen maskista. Sileä maski on toki kasvoilla parem-
man näköinen kuin ryppyinen.

tuoresurvos puoLukasta
(perinneohje)

 1. Survo osa puolukoista niin, että mehua muodostuu 
riittävästi peittämään marjat.
2. Pane survos puhtaaseen lasi- tai muoviastiaan ja pei-
tä kannella.
3. Säilytä survos kylmässä.
4. Tarkista, että marjat ovat mehun peitossa ja että pinta 
jää tasaiseksi, kun otat tölkistä survosta.
 
Puolukkasurvokseen voi säilöä myös kuorittuja, halkais-
tuja tai lohkottuja omenoita ja päärynöitä.

Punaisiksi värjääntyneistä päärynänpuolikkaista saa 
maukkaan ja kauniin jälkiruoan.

Omenalohkot sopivat hyvin liharuokien lisukkeeksi.

Istuin pari päivää sitten lähialueen asuk-
kaiden pöytäseurueessa ja jossain vai-
heessa keskustelumme kääntyi lasten 
kasvatuksen haasteisiin sekä viimeai-
kaisiin tapahtumiin Kellokosken alueella. 
Erilaisia tihutöitä on sattunut siellä tääl-
lä ja monia ihmetyttää tapahtuneet. Sel-
västi valvoville silmille on tarvetta, ennen 
kuin tilanne kehittyy pahaksi. Kun tähän 
samanaikaisesti yhdistetään kovasti vii-
me aikoina sosiaalisessa mediassa esil-
lä ollut kysymys alueemme vetovoimai-
suudesta tuleville asukkaille, syntyy vä-
kisin ristiriita. On itsestään selvyys, jos 
aiomme pitää alueemme siistinä ja hou-
kuttelevana asuinalueena, tarvitsemme 
jälleen sitä kuuluisaa yhteisöllisyyttä. 
Olkoon se sitten yhteistyötä vanhempi-
en kesken tai pikkuisen valvovaa silmää 
leikkipuistoissa ja muilla yhteisillä alueil-
la, ainahan ei omat vanhemmat ole kaik-
kea näkemässä.

Olen jo useamman vuoden uskonut 
Etelä-Mäntsälän vetovoimaisuuteen, 
kunhan alueelle annetaan mahdollisuus 

kehittyä. Kovasti asutus on jo levinnyt 
pääkaupunkiseudulta Järvenpään ta-
solle. Mikäli meillä on tarjota sopivas-
ti tontteja ja alueen peruspalvelut ovat 
kunnossa, en näe mitään estettä miks-
emme saisi tänne uusia asukkaita. Ete-
lä-Mäntsälä pystyy tarjoamaan moni-
naiset asuinvaihtoehdot, tarjolla on ti-
heämpää asuinaluetta tai maalaisidylli-
siä pikkukyliä. Kehityksen kannalta on 
suorastaan välttämätöntä, että ´keski-
näisen kilpailun sijaan alueen kyläyhtei-
söt tukevat omilla vahvuuksillaan toisi-
aan. Yhdessä olemme jo aika houkut-
televa alue. Mietitäänpä perhettä, joka 
haluaa asua Hyökännummella, mutta 
tykkää liikkua metsässä tai kävellä pel-
tojen lomassa, ei siis rakennetussa puis-
tossa. Tai toisten päin. Haluavat asua 
väljemmin Ohkolassa tai Arolassa, mut-
ta kuitenkin lähellä Kellokosken ja Hyö-
kännummen palveluja. Tekemisemme 
yhdistyksissä tai yksittäisinä asukkaina 
voi joskus tuntua pienen pieniltä, mut-
ta kokonaisuutena yhteisössä ne kaikki 

muruset yhdessä saavat jo suuremmat 
mittasuhteet. Näistä pienistä tekemisis-
tä, jokainen kykyjensä mukaan, koos-
tuu se yhteisöllisyys jolla houkuttelem-
me uusia asukkaita ja ehkäpä lapsem-
me valitsemaan tulevan asuinalueensa. 
Kunnan talouden ongelmat tietäen on 
jatkossa näillä yhteisillä tekemisillä en-
tistä enemmän painoarvoa. 

Alueen kouluverkko on ollut jälleen 
viime aikoina tarkastelun alla. Tässä sen 
enempää ottamatta kantaa tulevaan, 
on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää et-
tä pystymme yhdessä jatkamaan tule-
vaisuutta kohti. Pidetään vain huoli, et-
tei tulevaisuuden asukkaamme, koulu-
laisemme,  joudu kärsimään tarpeetto-
masti. On lopputulos mikä hyvänsä, näi-
den kipeiden asioiden käsittelyn jälkeen-
kin on oltava elämää. Viheliäinen korona 
estää meitä pitämästä juhlia ja tapah-
tumia koululla, mutta koetetaan viihtyä 
syyskeleillä leikkien ja pelaillen luonnos-
sa ja kentillä. Niitä mahdollisuuksiahan 
meillä riittää.

yhdessä tuLevaisuutta kohti
Teksti Mika Lähteenmäki

Marttojen illallisristeilyllä elokuussa. Kuva Sanna Sipola

Kuva Sanna Sipola
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Olen Iiris Laisi, ensimmäisen vuoden 
tanssitaiteen kandidaattiopiskelija ja oh-
kolalainen ehkä kuudennessa polvessa. 
Olen myös helsinkiläinen, Kallion lukion 
alumni ja liukuvasti monta asiaa.  Olen 
Helsingin Ylioppilasteatterin jäsen, ”va-
paa” kirjoittaja, utopisti, feministi. Fikti-
on ja lyriikan suomin vapauksin käsitte-
len teksteissäni muun muassa ekologis-
ta kriisiä, kotia, lapsuuksia ja feministisiä 
kysymyksiä. Esteettiset kokemukset kie-
toutuvat kapitalismikritiikkiin ja haluun 
elää toisin. Debytoin hiljattain runoilijana 
Nuoren Voiman Liiton kilpailussa, minkä 
vuoksi sain kutsun ja kunnian kirjoittaa 
Ohkolan Kyläsanomiin. 

 nuorivoima.fi/lue/kaupungin-ylla-le-
paa-kaistale-iiris-laisi-debytoi-runoilijana

Olen kirjoittanut Ohkolasta paljon. En-
simmäisen kerran ehkäpä Jerusalemissa 
asuessamme, kun olin yhdeksännellä luo-
kalla tai sitten lukion luovan kirjoittamisen 
kurssilla. Olen kirjoittanut ihmisiä, polku-
ja, pihoja – kaikkea sitä, missä juodaan 
kahvia ja vaihdetaan kuulumisia, puutar-
han taimia ja sen antimia. 

Ohkola on noussut teksteistäni myös 
stagelle. Viimeisimmässä Ylioppilasteat-
terin kesäproduktiossa Kesätyöpaikassa 
Arolan Kylätien työväentalon raunioille 
maalailtiin ”osakunnissa omistettua kaa-
limaata tai vaalikampanjaa / joka siis ker-
takaikkiaan / mullistaisi käsityksemme 
työstä”. Tekstissä, jonka kirjoitin alunperin 
lavarunotyöpajassa vuonna 2018, runon 
puhuja kieltäytyy tekemästä työtä, jonka 

kokee haitalliseksi niin maapallolle kuin 
työntekijälleenkin ja jonka ainut funktio 
on tuottaa voittoa kapitalistisessa systee-
missä. Se sopi hyvin osaksi esitystä, joka 
juhli esimerkiksi perustuloa, lepäämistä ja 
luopumista fossiilisista energianlähteistä.

Esitys oli loppuunmyyty ja synnytti kes-
kustelua – nousipa se esiin jopa presiden-
tin kyselytunnilla. Soo soo nuoriso ja Yli-
oppilasteatteri! 

Öljymäen tikkupyllypenkeillä on var-
masti syttynyt ensimmäinen kiinnostuk-
seni teatteriin. Muistan, että roikuin äitini 
Karitan mukana kesäteatteriin liittyvissä 
asioissa, julistepainossa ja Seuriksella, 
seuraamassa treenejä. Nautin siitä. Näin 
lukuisia esityksiä. 

Olen onnellinen juuristani Ohkolassa 
ja että suhde paikkaan on säilynyt tiiviinä 
ja konkreettisena. Vaikka muutimme Hel-
sinkiin kun olin vielä ala-asteikäinen, on 
meillä edelleen koti, jonne palata ja jon-
ka ympärillä kohoaa tutut, elävät metsät 
– vaikkakin niitä on viime aikoina hakattu 
surutta matalaksi. Entisenä Greenpeacen 
varainhankkijana sekä ilmastonmuutok-
sen yltyessä olen surullinen huomates-
sani, että hiilinieluja kaatuu kovin ottein 
myös Ohkolassa. 

Lukiokurssilla pääsin Kansallisteatterin 
Lavaklubille esittämään tekstiä, jossa lu-
minen talvi hiihtolatuineen on enää pelk-
kä lapsuusmuisto. Puhuin: “-- Onpahan 
vain kummallista kuinka runsaasti on lun-
ta ja kuinka tummanpuhuvia puut / kuin-
ka kummallista / hiihtää huonolla teknii-

kallaan näitä latuja, joita sukuni naiset / 
sata vuotta sitten / ja mikseivät miehetkin 
/ TV-ruudun lapset, ne eivät tiedä / että 
lumen mukana sulaa kaikki / kansallismai-
semalta mielekkyys, muistijälki esiäideis-
täni --”. Ohkolassa olen saanut elää sel-
västi eri vuodenaikoja, paukkupakkasten 
läpi kevääseen heräävään kukintoon. Se 
on hurmaavaa, tärkeää.

Minut viime kevät rauhoitti. Vietin pal-
jon aikaa Ohkolassa. Vanhemmat lensi-
vät pandemian takia Keniasta Suomeen 
ja isosisko tuli Helsingistä Ohkolaan 
kumppaninsa sekä työstettävän gradun 
kera. Oli hassua elää siellä yhdessä; tut-
tua, myös uutta ja ainutlaatuista. Kukin 
toi oman sen hetkisyytensä, etätyöt ja 
zoom-palaverit entiseen yhteiseen kotiin. 
Ympäristö myös ruokki meitä: Inka sel-
vitti punaisten ohkolalaisten naisten koh-
taloita yhdessä äitimme kanssa kun itse 
samoilin ulkona, kuvasin videoita, mietin 
ennakkotehtäviä ja runokilpailua. Kävim-
me kävelyillä ja juoksulenkeillä. Se ke-
vät osoittautui hedelmälliseksi kevääksi. 
Kiitos kuuluu monelle osatekijälle, muun 
muassa perheelleni ja Ohkolalle.

Tällä kertaa lukulampun alla esittäytyy Ohkola-juurinen nuori, jonka ilmaisu on vahvaa sekä kirjallisissa tuotoksissa, että näyttämöllä

“kaupungin yLLä Lepää kaistaLe” iiris Laisi debytoi runoiLijana

 ohkoLaLainen jääkiekkoLupaus 
vaLmistui huippuLukiosta usa:ssa

Teksti: Essi Nieminen 

Kolme vuotta sitten 16-vuotias 
Jenna Salminen lähti Ohkolasta 
USA:han vaihto-oppilaaksi. Yhden 
vuoden sijaan vaihdossa vierähti 
koko lukioaika, ja nyt entinen KJT-
kasvatti on valmistunut ohiolaisesta 
yksityiskoulusta.

Nuorelle jääkiekkoilijalle sopi-
vaksi kouluksi valikoitui Ohion osa-
valtiossa sijaitseva yksityiskoulu

Gilmour Academy. Koulun löytä-
misessä ja paperitöissä auttoi suo-
malainen vaihto-oppilasorganisaa-
tio Universal Players Global, jonka 
kautta moni urheilija on lähtenyt 
ulkomaille vaihtoon.

– Osaan nykyään valmistautua 
treeneihin ja peleihin eri tavalla se-

kä pysyä kiireessäkin urheilijana.
Joukkueen varakapteenina sain 

omaan pelaamiseeni enemmän tie-
tynlaista johtajuusasennetta.

Kehityin todella paljon maalien te-
kemisessä, ja teinkin maaleja enem-
män kuin Suomessa poikienjoukku-
eessa pelatessani, hän toteaa.

TPS:n naisten joukkueeseen 
syksyllä siirtyvä Jenna kokee ul-
komailta valmistumisen antaneen 
hyvän pohjan hänen tulevaisuu-
delleen. Jääkiekossa kehittymisen 
ja täydellisen englannin kielen op-
pimisen lisäksi Jenna kertoo saa-
neensa kansainvälisiä ystävyyssuh-
teita ja aikuistuneensa paljon vaih-
tokokemuksensa aikana.
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       A & T Lainio
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

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

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA
Maanrakennus ja kunnallistekniset työt

Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530  OHKOLA
Puh. 040 542 6383  Fax. 019 6889 150

Tarvitsetko

       Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja matkapaketit koti- ja ulkomaille.

PS-Bussi oy

Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

Monipuolista koneurakointia
  kaivinkone
  metsäperävaunu
  auraus- ja hiekoituskalusto
  telakone 14 t

Kari Säijälä 0400 499 614

puh. (09) 284 570
Kello- ja kulta-alan sekä lahjatavaroiden erikoisliike

Luotamme laatuun

PIENTALONRAKENNUS LAHIN
- OK-talon sisä- ja ulkotyöt

- vedeneristykset
- laatoitukset

- saneeraus

040 512 5001
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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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Maanviljelijä Olavi Lindfors isännöi Ul-
riksnäsin tilaa Keravanjärven suunnalla. 
Perheeseen kuului Ritva-vaimo ja lapset 
Regina, Aarno ja Riikka, 8 lastenlasta ja 
neljättä polveakin jo 4 taaperoa. 

Olavin perusolemus tavatessa oli posi-
tiivinen, aina hymyssä, jos ei peräti nau-
russa suin. Hän oli mies jonka olemus 
ilmensi hyväntahtoisuutta. Olavilla oli 
myös harvinainen ominaisuus – kuun-
nella aidosti. 

Olavista tulee mieleen tarina, jonka 
hän kertoi Ohkolan urheilukentän (Nie-
misen puutarhan vieressä) avajaiskil-
pailuista. Oli alkamassa miesten sadan 
metrin juoksukilpailu. Eräs osallistuja 
asettui lähtöviivalle ja huusi pontevas-
ti voitonvarmana “Rata Auki”. Olavi oli 
mainio tarinankertoja ja niitä oli mukava 
kuunnella.  

in memoriam  oLavi Lindfors  
s. 8.8.1933 k. 14.7.2020  

Tällä kaivinkoneella Olavi urakoi ojankaivuuta ja talonpohjia.

Kuvat Olavi Lindforssin albumista

Olavi oli hevosmies. Hän oli sen aika-
kauden kasvatti, kun maataloustyöt teh-
tiin hevosella – oman lajin taitaja. Toisaal-
ta hän myös viljeli maata vahvan koneis-
tumisen kauden. Olavilla oli nuorena mie-
henä kylän ensimmäinen kaivuri, Hydro-
masteri. Se oli sellainen kaivinkone, joka 
laitettiin traktorin perään ja kuljettaja istui 
pukilla. Myöhemmin hevosenpito ja he-
vosajelut olivat keino rentoutua. 

1970-luvulla Olavi toimi ansiokkaasti 
maamiesseuran puheenjohtajana. Tuol-
loin koneistumisen aikakaudella järjes-
tettiin maakunnallisia maatalousnäytte-
lyitä, joissa paikallisten maamiesseuro-
jen rooli oli iso. Oli lukuisia neuvonpitoja 
ja  näyttelyillä kerättiin pääomaa omalle 
seuralle erilaisiin neuvontatilaisuuksiin. 
Maamiesseura järjesti myös iloa arkeen 

eli tansseja seuratalolla. Luottamusteh-
täviä oli muitakin esim. Ohkolan koulun 
johtokunnan jäsenyys.  

Yksi Olavin tunnusmerkki oli vihreä 
saabi. Ratin takaa tervehti hymyilevä per-
soonallinen isäntämies lyhyellä kädenhei-
lautuksella. Olavi kannusti ja kuljetti per-
hettä harrastusten pariin, erityisen lähei-
nen oli Nuorisoseura. Nähtiinpä Olavi itse-
kin rooleissa, ainakin viisi kertaa. 

Mm. lähipiirin historiaa käsittelevässä 
näytelmässä Aleksis ja Auroora hän esit-
ti Hemmilän kievarin isäntää. Hänellä oli 
rooli myös Mäntsälän Kapinaa käsittele-
vässä näytelmässä.  
Tällaisia muistojen murusia Olavista 
kyläläisiltä: Ilkka Allonen, 
Olli Hannula, Eija Hynninen, 
Seppo Lepola ja Tapio Rantanen

Hyökännummen koulun kentällä oli su 
6.9 syysnäytös ”Kesän muistoja”, kevät-
näytös, kun jouduttiin perumaan. Taivas-
alla nähtyä esitystä ei voida ainakaan sa-
noa kuivaksi – siitä nämä taitavat sirkus-
nuoret ja säätila pitivät huolen.

Ensikeväänä on luvassa 20-vuotisjuh-
lanäytös!

sirus siriuksen  20.toimintavuosi käynnistyi

Mistä on kesä tehty? 
Koulujen päättymisestä, auringosta, 
tanssimisesta, jäätelöstä, juhannuk-
sesta, leiristä, retkistä, peleistä ja 
kisoista. 
Uimisesta, kesätöistä, kavereista, 
nukkumisesta, juhlista, musiikista 
ja sirkuksesta.
Siitä on kesä tehty!, 
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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

- Kaivuutyöt ja maanajot
- 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



Ohkolan VPK on saanut käyttöönsä uuden 
sammutusauton Scania 114G 340 hv.

VPK:n omat harjoitukset ovat aina kuu-
kauden 1. maanantaina klo 18 palotallilla.

Lisää porukkaa mahtuu mukaan, terve-
tuloa tutustumaan pelastustyöhön.

Sauna- ja pesutilat on uusittu ja kun-
toilulaitteet ovat miehistön käytössä.

Puheenjohtaja Juha Halmeelta puhe-
linnumerosta 0400 710353 voi kysellä li-
sätietoja. 

Öljymäen kesäteatterilla juhlittiin uu-
den katsomon valmistumista lauantai-
na 22.8.2020. Juhlaohjelma suunnattiin 
symbolisesti nuorelle yleisölle, joille teat-
teri kokonaisuudessaan jää käyttöön jos-
kus tulevaisuudessa. Esiintymässä olivat 
aluksi ratkiriemukkaan hellällä proge-kä-
dellä lastenmusiikkia soittanut Käpyleh-
mäorkesteri sekä illan jo pimetessä Juk-
ka Juntin ja Valtteri Seppäsen tähdittämä 
Flame encore- tulishow. Sateinen keli tar-
josi oivan koeponnistuksen uudelle katol-
le ja tiettävästi vieraat kastuivatkin vain 

hikoillessaan Käpylehmäorkesterin jump-
paliikkeiden pyörteissä sekä tultasyökse-
vien sirkustaiteilijoiden korventamana. 
Juhlatunnelmassa oli myös tiettyä haike-
utta. Yhtäältä kupli suuri ilo rakennuksen 
lopulta valmistuessa – toisaalta harmitus 
siitä, ettei uusittu teatteri päässyt palve-
lemaan heti synnyinvuotenaan teatteri-
yleisöä. On kuitenkin sanottava, että Öl-
jymäen kesäteatteri palveli upeasti myös 
konserttipaikkana. Kenties näemme tule-
vaisuudessa enemmänkin musiikkiesityk-
siä kylämme kulttuuripyhätössä.

 Teatterin uudistusprojekti on ollut äl-
listyttävän mittava talkootyön voiman-
näyte koko Ohkolalta ja Ohkolan nuori-
soseuralta erikseen. Lukuisat suuret ja 
pienet kädet ovat jättäneet jälkensä yh-
teiseen kulttuuripyhättöömme viimeisen 
parin vuoden aikana. Lukuisa on myös 
se avokätinen joukko, joka on rahallises-
ti tukenut hanketta mm. nimikkopaikka-
myynnin kautta. 

Teksti Aatu Johansson
Kuva Kati Kottila-Etuaro

katetta haaveiLLe
Teksti Aatu Johansson

Kuva: Roger Schmid


