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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

sirkusharrastusta  
20 vuotta ohkoLassa
Sirkusteltan pystytys, hattaraa ja popcornia, jännityksestä hikisiä kämmeniä - onnistumisen hymyjä esiintymisistä. Näitä kaik-
kia pitää sisällään Siriuksen kevätnäytösviikonloppu. 20 toimintavuoden ajalle sirkusnäytöksiä mahtuu monta. Sirius aloitti toi-
mintansa vuonna 2001 nimellä Sirkuskola. Yhdestä jumpparyhmästä lähtenyt harrastus muotoutui pian sirkuskouluksi, jolla on 
nykyisin opetustunteja viikossa kolmisenkymmentä, harrastajia n. 200 ja jo useampi lapsena harrastuksen aloittanut on saanut 
tästä itselleen ammatin ja palannut opettamaan Siriukseen. Tämä jos mikä kertoo Siriuksen hyvästä hengestä ja omasta sirkus-
perheestä. Sirkus  sopii kaikille, ikään ja kokoon katsomatta. Ryhmiä on mineistä norsuihin ja lajikirjo on laaja. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä aloittaa! Itsekin aloitin sirkuksen vasta aikuisena, kahden lapsen jälkeen. Lapsi aloitti ensin kirppujen ryhmäs-
sä, jossa aikuiset ovat mukana lapsensa kanssa. Koska tunneilla oli niin kivaa, niin aikuisille perustettiin oma ryhmä, Norsut.

Kevätnäytöksillä on iso merkitys Siriuksen toiminnassa. Se on koko kauden huipennus, koko viikko täynnä kaikkea sirkukseen 
liittyvää talkootyötä ja tietenkin itse esitykset. Silloin myös vanhemmat pääsevät näkemään, mitä vuoden aikana on tehty ja 
opittu. Koronan takia viime vuoden kevätnäytökset jouduttiin perumaan. Tänäkään vuonna perinteisiä telttanäytöksiä ei voida 
järjestää, mutta päätimme, että lapsille täytyy järjestää jotain vastaavaa. Tänä vuonna näytösnumerot kuvataan harjoituksissa 
ja näytös tullaan esittämään Siriuksen julkisella youtube-kanavalla lauantaina 29.5 klo 15:00. Linkki tullaan jakamaan lähem-
pänä näytöksen ajankohtaa Siriuksen sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla sekä sähköpostitse. Kevätnäytöksen 2021 aihe on 
”Siriuksen historiikki” jossa kaikki numerot ovat uusia versioita joskus aikaisemmin esitetyistä.

Tervetuloa mukaan sirkuksen ihmeelliseen maailmaan! 

Kati Teirioja,  
Sirkus Sirius vpj.

 

Kylälehden toimituskuntaan on tullut muutoksia. Lehden laatijana toiminut Raija Hannula on sairastumisen vuoksi esty-
nyt jatkamaan harrastustaan. Raija on ollut lehden tekemisessä mukana vuodesta 2007, lehden numerosta 46 alkaen. 
Tunnollista, sitoutunutta ja asialle paljon aikaa antanutta Raijaa korvaamaan lehden toimituskuntaan on lupautunut Eija 
Keski-Korpela, Tero Rantanen ja Elina Neuvonen.

Kylälehtitoimikunnan muodostaa kylän yhdistysten edustajat, toimituskunnan vastatessa lehden toimituksellisista asi-
oista. Juttuja ja juttuvinkkejä voi lehteen lähettää paikallisista aiheista kuka vaan. Jos olet kiinnostunut lehden tekemi-
sestä, niin tule mukaan mukavaan harrastukseen.
Yhteydenotot: ohkolansanomat@gmail.com

kyLäLehden tekeminen Teksti: Raija Hannula ja Eija Hynninen



3

Kylälehtitoimikunta:
Nina Allonen Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta
Ilkka Allonen, Ohkolan Maamiesseura 
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

Tonttikysyntä Taruman alueella ollut oikein hyvää, kun korona-
vuosi on tuonut selkeän piristyksen omakotitonttien kysyntään. 
Tällä hetkellä Tarumassa on 8 tonttia varattavissa. Näistä kaksi 
on tasaisempaa tonttia, lounaisosan tontit ovat rinnetaloille so-
pivia tontteja. Tällä hetkellä rakennetaan enemmän tasamaan 
taloja, joten rinnetonttien rakentamista jouduttaneen odotte-
lemaan jonkin aikaa. 

Lisäksi Hyökännummella on Linjatiensivun alueen tonttien 
rakentaminen lähtenyt liikkeelle. Linjatiensivulla on kunnalla 
ollut 12 tonttia, näistä 5 tonttia on varattu ja ensimmäiset ovat 
lähteneet jo rakentamaan.

taruma rakentuu nyt vauhdiLLa
Teksti: Vesa Gummerus, kuntakehitysjohtaja ja Nanet Nordman, paikkatietoinsinööri

Bussimatkustamisesta on tullut jännää hommaa. Pari kertaa 
kirjoittaja matkusti ilmaiseksi (kuski armosta päästi), kun lip-
pua ei saanut kännykällä ostetuksi (syy oli kyllä oma: liittymän 
vaihto/vanha sovellus). Pahvinen kertalippu ei myöskään käy-
nyt, kuten ei käteinenkään. Aina kuljettajat joka tapauksessa 
sanoivat Ohkolasta kyytiin noustessa, että tämä ei ole HSL-
aluetta ja kehottivat hankkimaan Matkahuollon kortin.

HSL-sovellus kuitenkin toimii, ja lipun saa älypuhelimella os-
tetuksi.

Kokemusperäistä tietoa / havaintoja
- Hyrylä-Järvenpää-Kellokoski-Ohkola-Mäntsälä -linja on 665A.
- D-vyöhyke (koko matka). Hinta matkan pituudesta riippu-

matta aikuinen 2.80, lapsi 1,40 euroa.
- HLS alue loppuu Hyökännummeen (käytännössä D-lipulla 

pääsee kuitenkin Mäntsälään/Mäntsälästä, mukaan lukien 

miten ostan bussiLipun?
Teksti Jari Juvonen

Kylätoimikunnan edustajat tapasivat tienhoidon alueurakan 
edustajia 22.4.2021. 

Elyn kilpailutuksen kautta 1.10.2020 alkaen Ohkolantien 
alueurakka on kuulunut Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen 
Oy:lle. Tapaamisen tärkeä merkitys oli se, että nyt toimikun-
nalla on keskustelukumppani asioille.

Tapaamisen pääaiheena oli linja-autopysäkkien katok-
set, jotka on inventoitu ja kunto arvioitu. Alueurakkaan on va-
rattu varoja katosten kunnostamiseen. Huonokuntosia katoksia 
poistetaan ja ehostusta on luvassa muutamille katoksille (maa-
laus, töhryjen siivous, karkea korjaaminen). Jo poistettujen 
katosten uusiminen määräytyy busiin nousijamäärän mukaan. 
Kylätoimikunta esitti yhteistyötä katosasiaan katossopimuksen 
kautta. Tästä onkin luvassa kyläkokous ma 31.5 klo 18.30 
Ohkolan Koulun pihassa.

Keskutelimme myös tienvarsien niitosta, tiealueelle kuulu-
vien istutusten hoidosta / puiden kaatamisesta, kiveysten kor-

ohkoLantien tieasioita
Teksti Eija Hynninen

Ohkola).
- Käteismaksu-/pankkikorttimaksumahdollisuutta ei linja-au-

tossa ole.
- HSL:n siniset pahviset kertaliput eivät Ohkolasta lähdettäes-

sä toimi (aiemmin toimivat).
- Eli käytännössä vain HSL-sovelluksella älykännykällä voi KER-

TAmatkan maksaa? Maksun voi liittää puhelinlaskuun.
- Matkahuollosta (Mäntsälän matkahuolto/E-Ville) voi ostaa 

erilaisia matkakortteja. Ne eivät siis ole HSL-lippuja, mutta 
käyvät myös ko. alueella.

- HSL-info ei osannut neuvoa asiassa mitään. Kehottivat oh-
kolalaisia vain ostamaan Matkahuollon kortin, vaikka HSL-
nettisivun mukaan D-vyöhykelippukin Mäntsälään asti toimii.

Melkoisen sekavaa bussimatkustaminen tällä hetkellä siis on, 
ja viime kädessä tästä sekasotkusta voinee matkan estymisen 
lisäksi saada vääränlaisesta lipusta myös tarkastusmaksun.

jaamisesta sekä uuden Ohkola-kyltin saamisesta kuluneen ti-
lalle.

Tienvarsien siivoaminen talkootyönä on mahdollista seuraa-
vin ehdoin:

 Tekijöiden oltava yli 18 vuotiaita, ryhmänvetäjällä täytyy ol-
la Tieturva 1 (Verkkokoulutus, ilmainen) ja Työturvallisuuskortti 
(verkkokoulutus, maksullinen), ryhmänvetäjä vastaa koko ryh-
män toiminnasta, ryhmän jäsenten täytyy olla vetäjän näkyvillä, 
ennen töiden ryhtymistä laaditaan henkilöluettelo, jossa nimet ja 
syntymäajat, varoitusvaatetus täytyy olla kunnossa.

Keskutelimme myös suojatieasioista. Niiden suunnittelu, si-
joittaminen ja teko on Ely-keskuksessa eri henkilöiden vastuulla. 
Toimikunta on ollut aktiivisesti yhteydessä siihenkin suuntaan.

Mikäli tiealueella huomaa jotakin akuuttia korjattavaa esim. 
kaatunut katos, toimimattomat tievalot, reikä tiessä jne, niin 
kuka tahansa voi näistä ilmoittaa Tienkäyttäjän linjaan 
puh. 0200 2100

Kaavoituksen osalta Roinilantien kaavamuutos on edennyt 
hyväksymiskäsittelyyn.

Alueelle tulee 25 omakotitonttia ja 11 rivitalotonttia. Kaava 
sisältää sen, että Roinilantien loppuosa myöhemmin katkais-
taan ja se muuttuu lähivirkistysalueella olevaksi kevyen liiken-
teen väyläksi. Roinilantien ”katkaiseminen” kuitenkin toteute-
taan vasta, kun korvaava kokoojakatu toteutuu kaava-alueen 
itäpuolelle. Kyseisen alueen kaavoitus tullaan käynnistämään 
myöhemmin. Siihen asti Roinilantie on läpiajettavissa välttä-
mätöntä liikennettä varten. Uusien alueiden kunnallistekniikan 
aikataulu on vielä avoin ja tullaan ratkaisemaan talousarviokä-
sittelyn yhteydessä. 
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-Olen Anni Pietala ja Siriuksessa olen 
ollut mukana vuodesta 2002. 10 vuot-
ta ensin harrastajana ja apuopettaja-
na, sitten välissä kolme vuotta opiske-
lemassa sirkusammattilaiseksi ja 2016 
vuodesta eteenpäin olen toiminut täällä 
opettajana.

-Meidän perheessä on temppuiltu ai-
na. Kärrynpyörät, kuperkeikat, sillat ja 
päälläseisonnat oli jo tuttuja ennen kun 
aloitettiin sirkusharrastus. Sirkuksesta 
oltiin haaveiltu jo pitkään ja kun Mänt-
sälän lehdessä mainostettiin Ohkolas-
sa pidettäviä sirkustunteja äiti ilmoitti 
meidät mukaan syksyllä 2002. Aloitet-
tiin syyslomalla järjestetyllä leirillä ja sil-
le tielle jäätiin.

-Parasta on mun mielestä sirkuksen 
monipuolisuus. Lajeja ja tyylejä on niin 
monia, että kaikille löytyy jotakin mis-
tä tykkää ja missä on hyvä. Sirkuksen 
kautta olen myös saanut niin paljon 
ihania ystäviä!! Ja mikäs sen upeampaa 
kun se, että saan tehdä työkseni sirkus-
ta. Kun tekee työtä, jota rakastaa ei se 
oikeastaan kovinkaan työltä tunnu.

-Aivan parasta! Siriuksessa kaikki on 
yhtä suurta perhettä ja kaikki tukevat 
ja auttavat toisiaan. Meillä ei ole väliä 
kuka olet, mistä tulet tai kuinka taitava 
olet. Jokainen on yhtä tärkeä, ja kaikki 
pääsevät harrastamaan ja esiintymään! 
En voisi kuvitella parempaa ja turvalli-
sempaa paikkaa, jossa kasvaa. Itse vie-
tin nuorena lähes kaiken vapaa-aika-
ni sirkuksen parissa. Ja mikä parasta, 

sirkus sirius –  
tähtiainesta jo 20 vuotta

Kuvassa legendaarinen ensimmäinen 
Neljän Tolppa, joka nähtiin 5v juhlanäy-
töksessä Aurinkopyörä, ihan oikeas-
sa sirkusteltassa. Alamiehenä Heikki 
Leppävuori ja Pietalan sisarukset Anni, 
Olga ja Nelma ikä- ja kokojärjestykses-
sä. Tämä esitys kävi kiertueella Norjas-
sa saakka.

Sirkus Sirius täyttää tänä vuonna jo 20 
vuotta ja on vakiinnuttanut asemansa 
Ohkolassa ja Hyökännummella lasten 
harrastuksen tarjoajana. Tänä vuonna 
oli tarkoitus järjestää juhlanäytös ja isot 
raittiajot yksipyöräisillä. Mutta nyt tou-

kokuussa ei vielä päästä kokoontumaan 
isosti. Toivottavasti tilanne on loppuke-
sästä parempi ja raittiajot päästään aja-
maan syyskauden avauksena.

Tämän kevään näytökset järjestetään 
poikkeuksellisella tavalla. Ne kuvataan 
sirkustunneilla viikolla 20 ja kooste esite-
tään lauantaina 29.5. klo 15. Linkki ilmoi-
tetaan lähempänä jäsenille sähköpostilla 
ja Sirkus Siriuksen facebook-sivulla se-
kä Ohkola-facessa. Näytös on ilmainen 
ja avoin kaikille halukkaille katsojille. Pe-
rinteisesti näytöksellä on kerätty varoja 
sirkuksen toimintaan, niin nytkin: näy-
töksestä voi maksaa kannatusmaksun. 

Voit maksaa haluamasi summan Sirkus 
Siriuksen tilille FI59 1745 3000 1952 24, 
viestiin ”kevätnäytös”.

Kaikki alkoi silloin kaksikymmentä 
vuotta sitten innostuksen kipinänä Lap-
peenranna Kalenoiden sirkustyöpajasta, 
joka johti pienimuotiseen sirkusaiheiseen 
harrastukseen myös Ohkolassa. Yksi 
alusta asti mukana olleista harrastajista, 
Inka Laisi, on siskonsa Iiriksen kanssa 
kirjoittanut juhlavuoden kunniaksi Sirkus 
Siriuksen historiikin. Tämän pääset luke-
maan Siriuksen nettisivuilta www.sirkus-
sirius.fi. Siellä on myös paljon kuvia mat-
kan varrelta. 

Kyselimme muutamilta harrastajilta ja opettajilta mietteitä  
sirkusharrastuksesta
1. Kuka olet ja kauanko olet harrastanut Siriuksessa? 
2.Miten olet päätynyt harrastamaan sirkusta? 
3. Mikä sirkuksessa on parasta? 
4.Millaista on olla osa Siriuksen sirkusperhettä

meillä on Siriuksessa 
alusta asti ollut niin 
mahtavia ja innosta-
via opettajia, joiden 
tunneille on ollut ai-
na ilo saapua! Täällä 
on hyvä olla!  

-Olen Nelma 
Pietala 24v ja asun 
Lahdessa. Aloitin sir-
kuksen 6v, ja har-
rastin sitä 13 vuotta, 
minkä jälkeen pää-
sin sirkuskouluun. 
Eli sirkusvuosia on 
tällä hetkellä takana 
18 vuotta.

-Päädyin sirkus-
harrastukseen sis-
kojen mukana. Kaik-
ki isosiskoni aloitti-
vat sirkuksen, mut-
ta ikäraja oli tuolloin 
vielä 7v, joten en en-
sin päässyt mukaan. 
Puolen vuoden pääs-

Pietalan siskokset Anni ja Nelma ovat 
Koulutuskeskus Salpauksesta valmis-
tuneita sirkusartisteja. Molemmat ovat 
aloittaneet uransa Siriuksessa. Ja mo-
lemmat opettavat nykyään  pikkusir-
kuksessa ja vetävät yhdessä pariak-
roa. Anni on myös vetänyt Siriuksen 
facebook-livessä kaikille avointa treeniä 
tiistai-iltaisin
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tä sain kuitenkin luvan osallistua tun-
neille, sillä istuin joka tapauksessa sa-
lissa aina odottamassa siskojen treenien 
ajan.

- Sirkus on monipuolista, ja siitä löy-
tyy jokaiselle jotakin. Erityisesti esi-
tysten luominen ja esiintyminen ovat 
omasta mielestäni parhaita asioista.

- Oli mahtavaa, että sirkuskoulusta 
valmistumiseni jälkeen sain tulla töihin 
Sirkus Siriukselle, sinne mistä kaikki oli 
alkanut. Siriuksella on aivan oma tun-
nelma harjoituksissa, eikä samanlaista 
fiilistä löydy läheskään kaikkialta

Pyrstötähdet ryhmästä
1.Olemme Niklas ja Jenna. Aloitimme 
yhdessä viime syksynä Siriuksen pyrstö-
tähdet ryhmässä, joka on erityislapsille 
tarkoitettu ryhmä. 

2.Asumme tällä hetkellä perheeni 
kanssa Mäntsälän keskustassa, mut-
ta lapsuuteni olen asunut Ohkolassa. 
Vuonna -99 meitä lähti porukka ohkola-
laisia lapsia ja aikuisia Lappeenrantaan 
Kalenat tapahtumaan, jossa innostuim-
me sirkustyöpajasta. Syksyllä -99 olikin 
sitten Ohkolassa ensimmäinen sirkus-
tapaaminen, jota Heikki Leppävuori tu-
li ohjaamaan. Mukaan tuli 40 lasta ja 
treenailtiin silloin tällöin ilman sen kum-
mempia välineitä. Vuonna 2001 osallis-
tuimme taas Lappeenrannassa Kalenoi-
hin ja sirkusleirille, jonka jälkeen sit-
ten perustettiin Ohkolaan Sirkuskola ja 
homma lähti kunnolla pyörimään! Olen 
siis saanut kunnian olla mukana ihan 
ensimmäisessä sirkus ryhmässä, joka 
Ohkolassa on toiminut. Kannan muka-
nani ihania muistoja ohjaajista, tree-
neistä, leireistä ja esityksistä! Onpa 
vielä olemassa VHS-video meidän en-
simmäisestä esityksestä, jossa ”cycling 
sisters” esiintyi yksipyöräisillä Ohkolan 
koulun salissa. Minun Sirkus harrastus 

Jenna ja Niklas Busi taituroivat, ohjaa-
jana Mira Qvick

jatkui aina ylä-asteelle asti ja nyt 15 
vuoden jälkeen, ilolla olen palannut sir-
kuksen pariin poikani kanssa. Niklaksel-
la on synnynnäinen liikuntavamma, jon-
ka vuoksi esim kävely ei onnistu. Pyrs-
tötähtien treeneissä kuitenkin jokainen 
saa onnistua ja kokeilla kaikkea omien 
mahdollisuuksiensa mukaan. Ryhmä on 
täynnä aitoutta, iloa ja riemua! 

3.Niklaksen mielestä sirkuksessa pa-
rasta on temput ja kaverit. Äidin mieles-
tä liikkumisen ilo, hauskassa porukassa. 

4. On ihanaa olla osa Siriuksen sir-
kusperhettä ja innolla odotan mitä tu-
levaisuus tuo, ja mitä kaikkea saamme 
Niklaksen kanssa oppia! 

Pikkukarhut-ryhmästä
1.Joel Kontturi, 19v, olen harrastanut 
4 vuotta. 

2.Sirkus kiinnosti, ja esitykset näytti 
niin hienolta että halusin itsekin päästä 
mukaan. 

3.Uuden oppiminen ja itsensä haas-
taminen, sekä yhdessä tekeminen. 

4.Mahtavaa! Siriuksesta on tullut pal-
jon todella läheisiä ystäviä. Treeneissä 
tuntuu siltä kuin oltaisiin aina tehty yh-
dessä, vaikka osa on harrastanut pi-
dempään ja osa vasta aloittanut.

1. Olen Beea, 18v. Kellokoskelta ja 
olen kerennyt sirkustella Siriuksessa jo 
9 vuotta.

2. Äiti ehdotti sirkusta voimisteluhar-
rastus unelmani tilalle kilpailukulttuurin 
välttämiseksi sekä edullisuuden vuoksi.

3. Parasta sirkuksessa on kaverit ja 
harrastuksen monipuolisuus. Jokainen 
pääsee tekemään omaa juttuaan aivan 
varmasti.

4. Kun tietää kuuluvansa johonkin, se 
antaa paljon. On myös ihana tietää, että 
osallisuudellani on merkitystä uudempi-
en siriuslaisten harrastamiset.

Asteroidit-ryhmästä
1.Olen Nea Savolainen 11v. Aloitin 
4-5 vuotiaana eli nyt on menossa jo 
seitsemäs vuosi.

2.Varmaankin siten, että isosisko 
harrasti ensin.

3.Se että nyt kun olen jo vanhempi 
niin saan itse valita mitä lajia harjoit-
telen.

4.Kivaa! Täällä on kivat opettajat ja 
hyvät harrastusmahdollisuudet.

1.Olen Iisa Pelander 12v ja harrasta-
nut nyt viisi vuotta.

2.Mun sisko harrasti mua ennen sir-
kusta ja innostuin myös sirkuksesta, 
koska olin ollut katsomassa hänen tree-
nejä.

3.Tää on niin monipuolinen laji, kun 
on tosi paljon eri asioita mitä voi oppia.

4.Hauskaa, koska voi tehdä yhdessä 
temppuja ja toiset auttaa jos ei itse vie-
lä osaa.

1.Olen Olivia Lager 12v  ja harrastanut 
sirkusta 9 vuotta.

2.Äitin sukulaiset harrastivat sirkusta, 
joten minäkin päädyin tänne.

3.Kivat tyypit! Kaikki tulee hyvin tois-
tensa kanssa toimeen ja on mukava il-
mapiiri.

1.Olen Miisa Hynninen,12v, olen har-
rastanut 1,5 vuotta.

2.Temppuilin koko ajan kotona joten 
äiti laittoi minut sirkukseen.

3.Kaverit ja kiva meno.
4.Hauskaa, täällä on kaikilla sama ta-

voite. Pääsee tekemään sitä mistä tyk-
kää.

1.Olen Anna Tiensuu, 12v, olen har-
rastanut 7 vuotta.

2.Isoveli harrasti sirkusta ja halusin 
itsekin mukaan.

3.Kaverit ja uuden oppiminen.
4.Hauskaa, meillä on hyvä yhteishen-

ki!

1.Olen Veera Härmä,13v ja harrasta-
nut kolme vuotta.

2.Halusin jonkun lähellä olevan har-
rastuksen ja olin temppuillut kotona.

3.Kaverit.
4.Kivaa, täällä nauretaan paljon!

1.Olen Inka Hyytiäinen, 12v, ja har-
rastan sirkusta nyt kuudetta vuotta.

2.Pikkusisarukseni harrastivat sirkus-
ta ja kävimme katsomassa yhden Si-
riuksen näytöksen, jolloin päätin, että 
haluaisin myös aloittaa harrastamaan 
sirkusta.

3. Parasta sirkuksessa on kaverit ja 
hyvä yhteishenki.

4.On mukavaa olla osa Siriuksen sir-
kusperhettä, sillä kaikki aina tsemppaa 
toisiaan ja auttaa muita.

Beea ja Joska
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kesätoimintaa kotikyLäLLä

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta 
järjestää Ohkolassa Geokätköilyä. Geo-
kätköilyllä kannustetaan lapsia, nuoria ja 
aikuisia mukavaan ulkoliikuntaan seikkai-
lumielellä! Toivotaan hyvää säätä!

Geokätköt odottavat etsijöitään maa-
nantai 17.5.2021 – sunnuntai 30.5.2021 
asti. Olemme kuvanneet kylältä kym-
menen (10) erilaista paikkaa, jotka ovat 
osalle helpostikin tunnistettavia, osaa 
joutuu enemmän pähkäilemään. Uskom-
me että paikat löytyvät viimeistään las-
ten ja nuorten yhteistyöllä!

Jokaisessa kymmenessä paikassa on 
piilotettuna geokätkö. Maastosta, kuvan 
läheisyydestä, on löydettävissä pieni ra-

GeokätköiLyä ohkoLassa
sia, jonka sisällä on koodisana. Tämä koo-
disana kirjoitetaan itselle muistiin tai na-
pataan kännykällä valokuva. Tärkeää on, 
että rasia ja koodisana jätetään löytämi-
sen jälkeen paikoilleen, jotta seuraavat-
kin voivat sen löytää. Huomioithan, että 
vanhempaintoimikunnan jäsenet eivät ole 
kovin ketteriä, joten kätköt ovat maan ta-
salla. Älä siis kiipeile etsintäpuuhissa!

mutta missä kuvat?
Kuvat julkaistaan 17.5.2021 facebook-
sivullamme, koululaisten luokkien what-
sapp-ryhmissä ja kylän ilmoitustaulul-
la sekä Ohkola-facessa. Sen jälkeen ei 

muuta kuin aivonystyrät liikkeelle ja ky-
lätuntemusta punnitaan!

Ja mikä tärkeintä: Kun etsijä on saa-
nut kaikki kymmenen koodisanaa itsel-
leen, muodostuu niistä pieni tarina. Tä-
män tarinan voi halutessaan toimittaa 
vanhempaintoimikunnalle sähköpostilla 
ohkolanvtk@gmail.com 31.5.2021 men-
nessä. Kaikkien oikeiden vastausten kes-
ken arvotaan Ohkola-T-paita! Voittajalle 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti, joten laita 
sähköpostiin omat yhteystiedot.

Toivomme reipasta seikkailumieltä ja 
löytämisen riemua!
PS. Seuraa VTK:n ilmoittelua! Myyntiin 
on tulossa Ohkola-aiheisia T-paitoja.

Normaaleina keväinä näihin aikoihin on Ohkolan teatteriväki 
perinteisesti jo siirtynyt Öljymäelle lavasteiden sekaan työs-
tämään kevättalven aikana opeteltua tekstiä katsojalle mie-
luisaan esityskuntoon. Mainoksia on tavallisesti ollut jo uteliai-
den nähtävillä ja käsissäsi olevan lehden takakannen on melko 
usein täyttänyt tulevan näytelmän promokuva. Toista kevättä 
peräkkäin näin ei asian laita kuitenkaan ole nyt. Tämä ei suin-
kaan tarkoita, etteikö asiaa olisi valmisteltu. Teatterin rattaat 
on pyritty pitämään niin liukkaassa rasvassa, kuin se vallitse-
vissa oloissa suinkin mahdollista on. Parikymmenpäinen näyt-
telijäjoukko on ahminut vuorosanojaan ahnaasti nyt jo reilun 
vuoden päivät ja tuotantoryhmässä on luotu uusia harjoitusai-
katauluja sitä mukaa kun pandemian eteneminen on vanhoja 
tehnyt käyttökelvottomiksi. Tätä kirjoittaessa pidetään jo mel-
ko yleisesti selvänä asiana, että ainakin rajatun yleisömäärän 
yleisötilaisuuksia voidaan järjestää kesän loppupuolella, mutta 
koska aikuisten harrastustoiminta on turvallisuussyistä kiellet-
ty, ei valmista näytelmää voida vielä luvata. Näillä näkymin har-
joitusten aloittaminen on aikaisintaan mahdollista 17.5.

LapsiLLe päiväLeirejä kesäLomaLLa

Lasten osalta harrastustoimintaa koskevia rajoituksia on on-
neksi voitu purkaa pitkin kevättä. Tähän on pyritty myös nuo-
risoseurassa reagoimaan ripeästi esimerkiksi järjestämällä ala-
kouluikäisille päiväleirejä  kesäloman aikana. Loman alkuvii-
koilla järjestetään kaksi puuhaleiriä 8-10.6 ja 15-17.6 ja loppu-
kesäksi on rakenteilla muutaman päivän teatteriaiheinen leiri 
(lisätiedot www.ohkolannuorisoseura.fi). Nuorisoseuran palk-
kalistoilla on tänä vuonna kesätöissä ainakin neljä paikallis-
ta nuorta, osin Mäntsälän Osuuspankin tuella. Rahallinen tuki 
koskee tietenkin vain nuorta, työtä valvovat ja siinä avustavat 
aikuiset toimivat tehtävässään nuorisoseuran vapaaehtoisina. 

ohkoLan nuorisoseuran asemasota 
koronaa vastaan

Teksti Aatu Johansson

tukijoita toiminnaLLe kaivataan

Ohkolan Nuorisoseura on normaalioloissa seisonut kaltai-
sekseen yhdistykseksi poikkeuksellisen tanakasti omilla talou-
dellisilla jaloillaan. Vireä teatteritoiminta ja hulppeat juhlatilat 
vuokralaisille tarjoava nuorisoseurantalo ovat taanneet seuran 
kassalle tasaisen ja varman kassavirran, jolla on aina voitu 
ennakkoon varmistaa tulevan vuoden toimintamahdollisuudet. 
Nykyinen tilanne alkaa olemaan kuitenkin lähitulevaisuudessa 
kestämätön. Säästöjen ehtymistä edesauttoi peruuntuneiden 
vuokratulojen ja tyhjän teatterin lisäksi etelän oloihin poikke-
uksellisen kylmä talvi. Harmillista on myös, että kovalla työllä 
ja rahalla rakennettu uusi katsomo on joutunut seisomaan Öl-
jymäellä avajaistapahtuman lastenkonserttia lukuun ottamatta 
tyhjän panttina. 

Näytöskauden käynnistäminen ei ole ilmaista puuhaa. Vaik-
ka kaikki työ tehdään harrastuspohjalta, tarvitaan ennen en-
si-iltaa kosolti materiaalista panostusta; kahviosta ei myydä 
makkaraa kovalla katteella, jos ei sitä ole varaa ensin varastoi-
hin hamstrata, eivätkä näyttämöllä replikoivat taiturit ole järin 
uskottava ilmestys omissa muotiverkkareissaan lavastamatto-
massa ympäristössä. Näihin taloudellisiin talkoisiin kutsumme 
Sinua, arvoisa lukija ja paikallisen kulttuurin, yhteisöllisyyden 
ja nuorisotyön ystävä. Helppo ja mieluisa tapa kantaa kortensa 
kekoon on ostaa itselleen oma nimikkopaikka Öljymäen kesä-
teatterista, sillä tällä keinoin hyvän mielen lisäksi saat nimesi 
maineikkaaseen kunniatauluun Öljymäen katsomon seinälle. 
Jos omistat jo paikan tai et sellaista haluakaan, mutta haluat 
sijoittaa yhteiseen hyvään, voit myös tehdä suoran rahallisen 
lahjoituksen seuran kannatustilille FI7152820120112550. Täl-
löin toivomme käytettävän maksussa viitenumeroa ”15”. Oh-
kolan Nuorisoseura on ikänsä puolesta (122v) riskiryhmässä, 
mutta onneksi sen puolesta hengittää koko kylä.
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martan 
vinkit

ohkoLan oka
Korona-rajoitusten vuoksi seuraamme vielä tilannetta yleis-
urheilun ja maastojuoksun suhteen. Aloitamme kuitenkin 
jalkapallon Ohkolan koulun kentällä 18.5. seuraavilla 
vuoroilla:
- eskari - 3,luokkalaiset keskiviikkoisin klo 18-19
- 4.-6. luokkalaiset maanantaisin klo 18-19

Tiedotamme yleisurheiluista ja juoksuista Ohkolan Okan 
Facebook-ryhmässä, eli liittykäähän sinne jos ette vielä ole!

Tervetuloa harrastamaan!

 

Kevättalvella luin melko monta suomalaiskirjailijoiden romaania. 
Niiden joukossa hohti helmenä Joel Haahtelan pieni romaani: 
”Hengittämisen taito” (Otava 2020). 

Nuoren Konstantinuksen vanhempien avioliitto hajoaa, kun 
pojan isä lähtee Suomesta Kreikkaan. Poika kaipaa isäänsä ki-
peästi, ja aikuistuttuaan hän lähtee etsimään tätä. Isä löytyy 
pieneltä Kreikan saarelta. Kohtaaminen on syvä ja eheyttävä 
sekä molemmin puolin rehellinen. Isän vaikeudet elämässä poh-
jaavat hänen omaan isäsuhteeseensa. Saaren pieni ortodoksiyh-

henGittämisen taito
teisö hyväksyy Konstantinuksen mutkattomasti, ja hän osallistuu 
toimintaan. Kolmen kuukauden kuluttua 24-vuotias nuorukainen 
lähtee saarelta ja hyvästelee isänsä. Hän palaa Elenin, setänsä 
lesken luo. Tämä oli opastanut hänet isän olinpaikkaan. Elenin 
ja Konstantinuksen välille kehittyy lämmin suhde.

Haahtelan kertomus ei ole nykyajan hermolla, vaan kulkee 
syvissä, ehkä voisi sanoa ikuisissa vesissä.

Päivi Meriläinen

Muodostuneen perinteen mukaan Mäntsälän Vasemmiston ja 
Mäntsälän sos.dem. työväenyhdistyksen toimijat kokoontui-
vat Vapunaattona Ohkolan työväentalon raunioille. Leppoisan 
makkaran paiston lomassa muisteltiin paikkakunnan perinteitä. 
Aluksi kuunnellen Hiski Salomaan Vapauden kaiho, jota esitet-
tiin myös aikanaan samalla paikalla Mäntsälän kapinan koh-
talokkaiden tapahtumien aikaan. Tänä Vappuna työväentalon 
kiinteistöllä kuunneltiin myös Heikki Simolinin tekemä äänite, 
joka perustuu Toivo Heleniuksen kirjoitukseen Ohkolan vappu-
marssista vuodelta 1906.

”Ohkolan työläiset, rengit, piiat ja keskenkasvuiset, joille tu-
levaisuus lupaa edellisten kohtaloa liittyivät rivistöön. Hyökän-
nummen mäeltä laskeutuu ulkoisesti ehkä vaatimaton joukko, 
josta ei puutu huvittaviakaan piirteitä – kaikkeen tragiikkaan 
liittyy aina komiikkaa – mutta sisäisesti, sydämessään he ovat 
vahvoja. He marssivat oikeuden ja tasa-arvon puolesta…….
Taka-Mattilan nurkalla lähtivät lipunkantajat nousemaan Öljy-
mäelle, Järvisen taloa kohti. Siellä oli lyöty mäen päälle lippute-
line, johon kohotettiin Sos.dem.puolueen lippu ja Kellokosken 
ja Ohkolan työväenyhdistysten liput. Vappupäivä on vuonna 
1906 kaunis.”

Kalevi Kannisto

historian  
havinaa

Kevät on oivallista raparperiaikaa. Raparperi 
sopii leivonnaisiin ja puuroihin, maustaa juo-
mat ja sopii kokeiltavaksi voimakkaanmakuis-
ten liharuokien lisukkeena.
Jogurtti-raparperipiiras (gluteeniton)
Pohja
3 dl kauraista jauhoseosta (gluteeniton)
1 dl sokeria
1 tl kardemummaa
½ tl leivinjauhetta
½ dl sulatettua voita tai margariinia (n. 130 g)
2 kananmunaa
1 dl jogurttia (maustamaton tai vanilja)
Täyte
n. 4 dl raparperinpaloja
1 muna
1 dl jogurttia
1 dl sokeria 
1 tl vaniljasokeria

Sekoita pohjan kuivat aineet keskenään. Lisää sula rasva 
ja sekoita nopeasti.
Ota muutama ruokalusikallinen syrjään. Lisää munat ja 
jogurtti. Sekoita tasaiseksi taikinaksi.
Voitele piirakkavuoka ja levitä taikina vuoan pohjalle ja 
reunoille. Taikina on löysähköä, saa 
jäädä epätasaiseksi. Sekoita täytteen ainekset ja levitä 
seos taikinan päälle. Laita enemmän reunoja kohti kuin 
aivan keskelle, niin piirakka kypsyy tasaisemmin. Ripottele 
vielä syrjään jätetty pohjataikinan osa piirakan pinnalle. 
Paista 200 asteessa n. 30 minuuttia uunin alatasolla. An-
na vetäytyä ennen tarjoilua. Tarjoile kermavaahdon tai 
jäätelön kera. Ne neutraloivat raparperin sisältämää ok-
saalihappoa.
Vinkki: Paksua jogurttia voi notkistaa tilkalla maitoa tai 
mehua. Jogurtin tilalla voi kokeilla rahkaa ja raparperin 
sijaan marjoja. Osan sokerista voi korvata intiaani- tai fa-
riinisokerilla ja piirakan leipoa myös spelttijauhoista.
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In MeMorIaM
Ritva Kataja s. 10.4.1937 k. 1.12.2019
Matti Kataja s. 25.2.1940 k. 7.4.2021

Ritva ja Matti Kataja osallistuivat Ohkolan kylän toimintaan vahval-
la panoksella. Matti teki monenlaista talkootyötä nuorisoseuranta-
lolla, mm. sähkötöitä, videointia ja hoiteli äänentoistoa sekä toimi 
valaistusmestarina näytelmissä. Ritva nähtiin usein talkootyössä 
Nuorisoseuran keittiössä. 

Matin synnyinkoti on Jyvälänkulmalla. Hän ajoi nuorena paikal-
lisilla soraisännillä kuorma-autoa, 70-luvulla hän siirtyi Helsinki-
Vantaan lentoasemalle autokuskiksi ja keskusvarastolle, jossa oli 
työssä eläkepäiviin asti. Syntyperäinen ohkolalainen Ritva oli ikän-
sä työssä myyjänä Perhelässä Kellokoskella. 

Matti ja Ritva asettuivat yhdessä asumaan 1960-luvulla Ritvan 
äidin kotitaloon Kuoppamäenkujalle. Heillä oli kolme lasta, jotka 
asettuivat myös asumaan Ohkolaan.

Matti lauloi Mäntsälän mieskuorossa ja yhdes-
sä vaimonsa kanssa Ohkolan sekakuorossa. Heidän ään-
tään kuultiin myös aina naapuruston illanistujaisissa.  
Matilla oli vankat mielipiteet asioista ja maailman tapahtumista 
eikä hän arastellut tuoda niitä julki. Kun poikkesi ohimennen Ma-
tilla ja Ritvalla, Ritva pisti heti kahvipannun päälle eikä pöydästä 
puuttunut itse leivottua maukasta kahvileipää. Kevätkesällä ohi-
kulkijat saattoivat myös ihailla Ritvan vaalimaa upeasti kukkivaa 
alppiruusua. 

Viime vuodet pariskunta asui Mäntsälän Palvelukodissa. Yhtei-
nen matka päättyi Ritvan kuolemaan adventtina 2019, Matin sydän 
sammui huhtikuisena päivänä 2021.

Ritvaa ja Mattia muisteli Arja Alanko

Pentti Latostenmaa 
s. 2.2.1942  k. 29.4.2021

Pentti oli kantaohkolalainen, Yrjölän talon isäntä. Hän oli maamies 
henkeen ja vereen,  ja teki naapureiden kanssa paljon yhteistyötä. 
Pentti muistetaan legendaarisena talkoomiehenä VPKssa ja maa-
miesseurassa,  hän toimi kaikissa kyläseuroissa järjestyksenvalvo-
jana. Erityisen tärkeä muisto Pentistä on se, että seuratalo pysyy 
pystyssä. Eli hänen kädenjälkeänsä on seuratalon saliin hitsatut rau-
takaaret.

Pentti nähtiin myös monta kertaa kesäteatterin näyttä-
möllä – erityisesti on jäänyt mieleen Nuori Mylläri näytel-
män Myrkky-rooli ja 30 hopearahaa näytelmän rooli Körttinä. 
Eläkkeellä ollessaan hän lauloi Tuomas-ja Kirkkokuorossa sekä kol-
men miehen triossa kylän tapahtumissa ja palvelutalovierailuilla. Vii-
me vuosien sairastamisen aikana erityistä iloa Pentille toi  lapsen-
lapset ja ystävät. 

Kirjoituksen kokosi Läheisten kanssa  
Eija Hynninen

Pentti Jaska-serkun luona kutomis- 
kurssilla karkauspäivänä 2004

Ritva ja Matti Tallinnassa 1990-luvun lopulla.

Kaikille Avoin KYLÄKOKOUS ma 31.5 klo 18.30 Ohkolan Koulun pihassa
Aiheena Bussikatosten uusiminen / korjaaminen

Tervetuloa! Kylätoimikunta
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Kesä lähestyy ja sitä myöten Arolan kou-
lun lakkauttaminen. Suurin osa oppilais-
ta on jännittyneitä asiaa kohtaan, koska 
Hyökännummi on laajempi ja suurempi 
kuin Arola. Hyökännummessa on myös 
erilaisia sääntöjä ja tiloja. Siellä on myös 
oppilaita, joista voi saada uusia ystäviä.

Olemme saaneet Hyökännummen op-
pilailta kirjeitä, joissa meidät toivotettiin 
tervetulleeksi kouluun. Mielestämme oli 
mukavaa saada kirjeitä hyökännummelai-
silta. Vastaamme itsekin heidän kirjeisiin-
sä. Toivomme myös että voisimme käydä 
Hyökännummessa tutustumiskierroksella.

Koulumme tuleva lakkauttaminen nä-
kyy kouluarjessamme. Koululla on esi-
merkiksi tyhjennetty kaappeja ja jaettu 
vanhoja koulukirjoja pois. Oppilaat ovat 

aroLan kouLun oppiLaat 
vaLmistautuvat kouLun vaihtoon

Teksti:Olli Kauppi, Emma Manninen ja Neela Pirhonen 5.lk

myös kirjoittaneet koulumuistoista ja teh-
neet esityksiä muistojen pohjalta. Tarkoi-
tus on myös säilöä joitakin muistoja kou-
lulle jäävään kirstuun. Lisäksi koululla 
suunnitellaan Kirsti Mannisen avustuksel-

Vanhempainyhdistys hankki kaksi nopeusnäyttöä muistuttamaan autoilijoita nope-
usrajoituksista alueellamme. Näytöt myös keräävät monenlaista tietoa, jota voidaan 
tarvittaessa luovuttaa kunnallekin suunnittelutyön tueksi. Näyttöjen sijaintia tullaa 
aika ajoin vaihtamaan. Jo nyt lyhyen tarkastelujakson jälkeen voi todeta, että osalla 
on varaa höllentää kaasujalkaa. Muistetaanhan, että pienimmät kulkijamme vasta 
harjoittelevat itsenäistä liikkumista. Älä siis kaahaa.

nopeusnäyttöjä hyökännummeLLe

Katselen tätä kirjoitellessani kuinka lin-
nut parveilevat lähipellon yllä, taitaa ol-
la kevättä rinnassa. Ne elävät normaalia 
vuoden kiertoaan onnellisen tietämättö-
mänä koronasta tai muista uhista. Vies-
tittelimme illalla yhdistyksen jäsenten 
kanssa ja totesin, että kuinka paljon tä-
mä poikkeuksellinen vuosi on toisaalta 
rikastuttanut ajatuksiamme ja pistänyt 
miettimään vaihtoehtoisia toimintoja. 
Viimeisen vuoden tapahtumat eivät ole 
olleet mitään rahalla toteutettuja suur-
juttuja, mutta on ollut ilo huomata kuin-
ka pienemmällä budjetilla ja ennen kaik-
kea yhteistyöllä tehdyt jutut ovat tuoneet 
yhteistä iloa kyläyhteisöön. Yhdistyksen 
väki ansaitsee suurkiitoksen mennees-
tä vuodesta hienoine ajatuksineen ja 
tapahtumatoteutuksineen. Kyllä kelpaa 
paistatella tällaisen porukan kipparina.

hyökännummen kouLun 
vanhempainyhdistyksen kuuLumisia

Teksti Mika Lähteenmäki Kouluvuosi lähentelee loppuaan ja 
niin opettajakunta kuin kotiväkikin pää-
see huokaisemaan helpotuksesta, kun 
on saatu vuosi opiskella lähiopetukses-
sa. Jännittäviä hetkiä on eletty talven ai-
kana monin tavoin. Arolan koulun lak-
kautuspäätös lienee yksi seuratuimmista 
hetkistä. Nyt on aika keskittyä uuteen 
yhteiseen alkuun. Haluammekin toivot-
taa osaltamme uudet oppilaat ja van-
hemmat tervetulleiksi osaksi koulumme 
yhteisöä.

Menneenä vuotena olemme lukeneet 
murheellisia tapauksia lasten ja nuorten 
keskuudessa tapahtuneista teoista. Jäl-
leen kerran yhteisöllisyys, yhteinen huo-
lenpito ja valvonta ovat asioita, jotka vä-
littyvät lopuksi lapsiimme toisia arvosta-
vana arvona. Tulevana lukukautena nä-
mä arvot saavat merkityksen kiusaami-
sen ehkäisyyn tähtäävissä ajatuksissa. 
On aika herätellä ajatuksia aurinkoisena 

kesäpäivänä, kuinka saamme paistatel-
la onnellisena jatkossakin pienessä lintu-
kodossamme suuren maailman kainalos-
sa. On aika panostaa tulevaisuuteen. Pa-
laamme syksyllä yhdessä koulun kanssa 
tähän asiaan.

Olisimme kovasti kiinnostuneita, jos 
sinulla on joku harrastus tai asia, jota 
haluaisit tulla esittelemään lapsille ja 
miksei vanhemmillekin ilta-aikaan kou-
lulle. Kenties joku saa kipinän uudelle 
harrastukselleen tai muuten vaan iloa 
mukavasta tekemisestä uusien kave-
reiden kanssa. Haussa olisi myös ikään 
katsomatta ”lukumummoja ja -pappo-
ja”. Lapsilla annettaisiin mahdollisuus 
tulla koululle viettämään rauhallista lu-
kuhetkeä ennen koulupäivän alkua. It-
selle aivan ainutlaatuinen mahdollisuus 
tutustua lähialueen lapsiin. Jos heräsi 
kiinnostus asioihin, otahan yhteyttä niin 
jutellaan lisää. p.050-514 1111/Mika

la Arolan koulun historiasta kertovaa elo-
kuvaa.

Vaikka koulun vaihtaminen jännittää, 
uskomme, että ensi vuodesta tulee iki-
muistoinen vuosi! 



Mäntsälän Ohkolassa on vuoden vaih-
teessa aloittanut uusi yrittäjä Katja Liuk-
konen. Liukkosen yritys Kajona tuottaa 
hevosavusteisia palveluja kuten sosiaali-
pedagogista hevostoimintaa. Liukkonen 
on toiminut Uudenmaan alueella vuodes-
ta 2017, tälläkin hetkellä toinen toimipiste  
Ohkolan lisäksi sijaitsee Nurmijärven Pa-
lojoella. ” Kahden toimipisteen kautta 
toimiminen mahdollistaa maantieteelli-
sesti suuremman alueen tuoda palve-
lut lähelle ihmistä”, toteaa Liukkonen. 
Kajonan tapa tuottaa hevosavusteis-
ta toimintaa vuokrahevosilla ja -tilois-
sa on uudenlainen lähestymistapa pal-
veluiden tuottamiseen. Useimmat pal-
veluntuottajat omistavat itse hevoset, 
joiden kanssa työskentelevät. Hevosa-
vusteiset palvelut vaativat siihen koulu-
tetut, luotettavat ja turvalliset hevoset.  
Lundstenin Tanjan hevoset Uuras ja Tuo-
hivirsu ovat huolellisesti koulutettuja työ-
hevospuolelle. Hevosiin tutustuessa kävi 
ilmi, että hevosavusteiseen toimintaan 
sopivalla hevosella on paljon samoja 
ominaisuuksia ja taitoja kuin hyvin koulu-
tetulla työhevosella. Yhteistyö Uuraksen 
ja Tuohivirsun kanssa on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Hevosiin tutustuminen ja suh-
teen luominen niihin on aloitettu Liuk-
kosen kanssa jo vuosi sitten. Asiakas-
työ on alkanut lasten ryhmällä vuoden  
vaihteessa ja jatkuu nuorten ryhmällä 
toukokuussa. Kesällä on luvassa myös 
päiväleirejä. ”Ryhmämuotoinen työs-
kentely sopii hyvin sosiaalipedagogi-
seen hevostoimintaan, jossa keskeisiä 
elementtejä ovat yhteisöllisyys, toimin-
nallisuus, elämyksellisyys sekä vuoro-
vaikutus. Ryhmämuotoisen toiminnan 
tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hy-
vinvoinnin lisääntyminen” toteaa Liuk-
konen.

kajona tarjoaa  
hevosavusteisia paLveLuita

Kajona vastaanottaa myös yksilö-
asiakkaita molemmissa toimipisteis-
sään. Asiakkaat voivat tulla hevosa-
vusteiseen toimintaan joko tukeakseen 
omaa hyvinvointiaan tai pysähtymään 
haastavan elämäntilanteen äärelle. 
Hevosavusteinen toiminta on enem-
män ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia  
lisäävää, sosiaalipedagogisessa hevos-
toiminnassa kuljetaan vahvemmin tavoit-
teellisesti ja ratkaisukeskeisesti. Hevosa-
vusteinen toiminta kaikissa muodoissaan 
sopii kaiken kokoisille ja ikäisille ihmisille.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
on työskentelytapa, jolla tarkoitetaan he-
vosen mukana oloa erilaisissa palveluissa 
kuntoutusmuotona tai hyvinvoinnin edis-
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Hyvinkään puolella lähellä Mäntsälän ja siis Ohkolan kylän ra-
jaa, kiinteistölle Tapiola on vuodesta 2006 alkaen haettu lupia 
louhostoimintaan. Asiat ovat edenneet ja Korkein Hallinto-oi-
keuskin on käsitellyt asiaa kahdesti (2011 ja 2019). NCCn ha-
kemat ympäristö- ja maa-ainesluvat ovat saaneet lainvoiman 
syyskuussa 2019. 

Tieoikeuden järjestäminen kalliokiviaineksen louhinnan ja 
murskauksen edellyttämälle liikenteelle on kimurantti kysymys. 
Vanutien ja Kivistöntien vaihtoehdoista on kaiketi nyt luovuttu. 
Uusin tien linjauskaavailu kulkee n. 30 metriä kaasulinjan poh-

joispuolella halkoen ja pirstoen useaa metsälohkoa. Linjaus on 
paalutettu maastoon 28.4.2021. Kaasulinjan huoltotietä ei kaa-
suputken rikkoutumisen pelossa voida tarkoitukseen käyttää. 
Tästä rekat sitten kurvaisivat Välitielle (Kivistönkulman yksityis-
tie), joka myös vaatisi mittavia perusparannustöitä. Louhoslii-
kenteen tieoikeus kaasulinjan ja Kivistönkulmantien risteämis-
kohdasta jatkuisi ainoastaan Keravanjärventien suuntaan. Tien 
tarve on noin 450 000 kuutiometrin kiviaineksen kuljetukseen. 
Hakija on arvioinut liikennemäärän olevan noin 30 täysperä-
vaunurekkaa päivässä, pääosin aikavälillä 6.30-17.00.   

LouhosaLue vaiLLa tietä
Eija Hynninen, kylätoimikunnan pj

täjänä. Vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti 
vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja  
elämänlaatua. Se on suunnitelmallis-
ta ja tavoitteellista toiminta, jossa on 
ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Ta-
voitteena on aina omien vahvuuksi-
en sekä voimavarojen löytäminen ja 
itsetunnon vahvistaminen asiakkaan 
omien tavoitteiden rinnalla. Sosiaali-
pedagoginen hevostoiminta sopii eri-
tyisen hyvin neuropsykiatrisesti oirele-
ville henkilöille. Toiminta tukee hyvin  
toiminnanohjausta, tunnetyöskentelyä, 
motoriikkaa, keskittymistä ja syy-seura-
us-suhteiden hahmottamista. 
(www.katjajohanna.com)

 

Teksti ja kuva: Katja Liukkonen
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Kirjoittaja on työskennellyt autoalalla 24 
vuotta, sähköautojen kanssa hän on ol-
lut tekemisissä yhdeksän vuotta. Harras-
tuksena autot ovat olleet 15-vuotiaasta 
saakka. Ohkolassa Mika on asunut vuo-
desta 2001. Sähköauto on hyvä valinta 
useimmalle autoilijalle ja erityisen hyvä 
se on omakotitalossa asuville,  Mika Sär-
kelä, joka työskentelee Nissan Nordic Eu-
rope Oy:ssä.

Sähköautot tulivat Suomen markkinoil-
le vuonna 2011, kun Nissan Leaf -täys-
sähköauto lanseerattiin. Sittemmin lähes 
jokaiselta merkiltä on tullut omat täys-
sähkö- ja hybridimallinsa. Sähköauto-
jen myynti onkin kasvanut voimakkaas-
ti, koska vaihtoehtoja löytyy jokaisessa 
kokoluokassa. Tavalliselle työssäkäyvälle, 
eli suurimmalle osalle suomalaisista, pie-
niakkuinenkin täyssähköauto riittää mai-
niosti. 

Lataus riittää hyvin esimerkiksi mat-
kaan Ohkolasta Espooseen ja takaisin, ku-
ten minun työmatkani. Auto latautuu yön 
aikana normaalista pistorasiasta ja päivän 

sähköautot sopivat omakotiasujiLLe
Teksti: Mika Särkelä

aikana lataan sitä yleensä myös töissä, 
mutta se ei ole välttämätöntä. Sähköau-
ton lataaminen onnistuu siis ihan tavalli-
sesta pistorasiasta, esimerkiksi samasta 
johon on ennen laittanut lohkolämmitti-
men johdon.  Minulla käytössä olevassa 
täyssähköautossa on 63 kWh:n akku, jo-
ka riittää minun ajollani yli 300 kilometriä, 
kun se on täyteen ladattu. Nopeamman 
latauksen mahdollistava erillinen lataus-
laite on Suomessa helppo asentaa oma-
kotitaloon. Tämä siksi, että käytännös-
sä jokaisessa omakotitalossa on sauna: 
kiukaan takia pääsulakkeet ovat valmiiksi 
riittävän isot jopa tehokkaille kolmivaihe-
latureille.

maLLeja  
kaikenLaiseen ajoon

Markkinoilta löytyy täyssähköisiä vaihto-
ehtoja kaikenlaiseen käyttöön. Akun ko-
ko määrittää merkittävästi auton hintaa, 
joten auto kannattaa valita omien ajo-
tarpeiden mukaan. Jos ajoa tulee päivit-
täin alle 100 kilometriä, ei kannatta os-

taa pitkän kantaman isoakkuista mallia. 
Pienempiakkuisella autolla onnistuvat 
pitkätkin matkat, mutta se vaatii hiukan 
suunnittelua. Nykyisin esimerkiksi kaup-
pakeskuksista löytyy jo paljon pikalataus-
pisteitä, Mäntsälässä sellainen on mm. Ci-
tymarketissa ja Juustoportilla. Pidempien 
matkojen tarvetta varten löytyy malleja, 
joissa on on isompi akku, joilla voi ajaa 
jopa 500-600 kilometriä yhdellä latauk-
sella.

Täyssähköauto ei ole aivan kaikille pa-
ras vaihtoehto. Jos esimerkiksi säännölli-
sesti ajaa pitkiä, yli 400 kilometrin mat-
koja, saattaa polttomoottoriauto tai pisto-
kehybridi olla sopivampi vaihtoehto. Pis-
tokehybridi eli ladattava hybridi käyttää 
sähköä niin kauan kuin latausta riittää, 
sitten voimanlähde vaihtuu automaatti-
sesti polttomoottoriin. Pistokehybridillä 
on mahdollista ajaa kaikki lähialueiden 
ajot sähköllä, jolloin ajo on edullista ja 
ajon aikana päästötöntä. Pitkille matkoille 
hybridissä on käytössä on polttomootto-
ri. Tämän ratkaisun miinuspuoli on kaksi 
erillistä voimalinjaa, mikä näkyy hinnassa.

NCC Kielo -alueen lintutorni tarjoaa tähän aikaan vuodessa mi-
tä parhaimman mahdollisuuden bongaukseen. Tervetuloa tu-
tustumaan! Huomioithan kuitenkin, että liikut alueella omalla 
vastuullasi. Noudatathan hirvilintutornimme turvallisuusohjeita 
sekä alueellisia THL:n koronaohjeita. 

Tämän kesän aikana saamme alueelle myös NCC Kielo -alu-
eesta kertovan infotaulun. 

Saharintie, joka vie myös NCC:n kiviainesalueelle, asfaltoi-
daan uudestaan tänä kesänä. Tämä on varmasti hyvä uutinen 
koko alueelle. 

Jos tarvitset omalle rakennushankkeellesi kiviainesta kuor-
ma-autotoimituksella suoraan perille, soita ihmeessä Ohkolaan 
myyntipäällikkö Jounille, p. 010 507 6971.

Lisätietoja NCC:n kiviainestoiminnasta 
löytyy osoitteesta www.ncc.fi/kivi.

ohkoLan kiviainesaLue -info

NCC Kielo -niityn HelgeHirvinen- lintutorni näkyy Metsätiel-
le ja löytyy helposti kiviainesalueen sisääntulon vierestä, kun 
Saharintie muuttuu Metsätieksi. 

Edellisessä lehdessä Uusi yrittäjiä-palstalla s. 11 oli Talerock Brewing jutussa har-
millinen virhe. Panimoyrittäjä on Jussi Mikkonen, eikä Matti Mikkonen, kuten jutussa 
luki. Pahoittelu 

t. Kylälehden toimitus
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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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jani.rautama@gmail.com     040 542 6383

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 
050-3838 162
04530 Ohkola

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

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski
www.festazannoni.fi  I info@festazannoni.fi  

Ohkolantie 8 I 04500 Kellokoski 

Catering & Cucina 

– soratoimitukset
– konetyöt

puh. 040 547 1276, 0400 997 559

TS-monipalveluTS-monipalvelu
Rakennustyöt, muuraus. Puu- ja metallityöt

Pienkaivuutyöt 1,7 tn koneella

Timo Salminen
Aittomäentie 29, Ohkola • puh. 040 515 5959

timo.salminen@msoynet.com
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poLkujuoksua porakaLLioLLa  
ja soidinsuoLLa

Teksti ja kuva Heli Kamila

Hyökännummen Porakallion ja Soidinsuon laajat polkuverkos-
tot tarjoavat loistavat puitteet ulkoiluun ja liikkumiseen. Maas-
to vaihtelee jylhistä kallioista, rämeeseen ja vanhaan havumet-
sään. Itse olen noilla poluilla juossut ja kävellyt; välillä hiljai-
suudesta nauttien ja toisinaan taas lasten riemunkiljahduksia 
kuunnellen. 

Parin viime vuoden takainen innostus polkujuoksuun on 
houkuttanut myös Porakalliolle ja Soidinsuolle yhä uudes-
taan. Polkujuoksussa viehättää vaihtuva maasto ja tietenkin 
itse metsä. Poluilla kivien ja juurien yli loikkiessa ei juoksemi-
nen pääse tuntumaan puuduttavalta. Polut houkuttelevat myös 
maastopyöräilijöitä ja koiranulkoiluttajia.

Porakalliolla voi myös suunnistaa. Mäntsälän Urheilijoiden 
iltarastit ovat Porakallion maastossa ennakkotiedon mukaan 
2.-6.6.2021. Suosittelen lämpimästi testaamaan vaikka use-
amman radan: lyhyelle radalle voi hyvin lähteä pienempienkin 
lasten kanssa ja pitkällä radalla testata omaa kartanlukutaitoa 
ja kuntoa. 

Porakallion poluille pääsee helposti Ohkolan sairaalan puo-
lelta tai Porakallionkujan tai Suotien päästä. Soidinsuota kier-
tävälle polulle voi lähteä vaikkapa risunkeräyspaikalta. Onpa 
joku merkinnyt puihin punaisilla merkeillä noin 5 kilometrin 
reitinkin. Se kiertää sekä Soidinsuon että Porakallion.

Lähde Luontoon – mene metsään

Jutussa esitellyt kohteet ovat ”aina jonkun 
maata” yksityisomisteisia tai jonkin yh-
teisön omistamia. Retkeily ja liikkuminen 
luonnossa antavaa vapauden tunteen, mut-
ta vapaus ja vastuu kulkevat aina käsi kä-
dessä.

keravanjärvenranta

Teksti Silva Sallamaa (Uuvi ry) ja Tapio Rantanen

Keravanjärvenranta 151 osoitteesta löytyy P-merkki joka van-
hastaan muistetaan Järvenpään uimarantana. Nyt alueen 
omistaa Uuvi eli Uudenmaan virkistysalueyhdistys, jonka toi-
minnasta löytyy lisää tietoa tuolta: https://uuvi.fi/fi/yhdistys/.
Luonnossa liikkumisen suosio kasvaa jatkuvasti, ja yhä enem-
män on tarvetta myös erilaisille virkistyskäyttöön liittyville pal-
veluille, joiden tuottamisen asiantuntija Uuvi on.  Keravanjär-
ven virkistysalue siirtyi Uuvin hallintaan vuonna 2015. Kartois-
sa näkyy 8,3 ha  suojelualue on perustettu vuonna 2019, ja 
se kattaa lähes koko virkistysalueen. Samana vuonna on val-
mistunut myös Keravanjärven virkistysalueen käyttö- ja hoito-
suunnitelma. Rannassa voi yhä edelleen käydä uimassa, met-
sissä marjastaa ja sientestää sekä retkeillä poluilla. Rannassa 
on myös nuotiopaikka ja WC.

-Paikallinen eräkerho on löytänyt paikan ja siellä on järjes-
tetty mm. yöretki, pimeän metsän kerho, onkimiskerho, Aarre-
lehtikerho ja “miten uskallan mennä metsään” kerho. Itse olen 
käyttänyt rantaa seisojien vesityö-, jälkityö- ja tottelevaisuus-
treeni paikkana.

-Se on mukava paikka. 25-tien taustamelu vain häiritsee. 
Rannassa on mukavia helppokulkuisia polkuja, joilla voi vaik-
ka työnnellä lastenrattaita. Yksi polku menee Kivilamminsuolle 
(lähtee 150 m ennen P-paikkaa oikealle). Sitä ei ole merkitty, 
on kuitenkin vahva ja käytetty polku. Polku kulkee kauniita ja 
herkkiä harjuja pitkin. Siellä kulkiessa on koirat pidettävä eh-
dottomasti kytkettynä, laki näin määrää. Sama koskee Erälän 
metsätietä. Alue on metsäkanalintujen pesimäaluetta ja liito-
oravien asuinaluetta.

ohkoLanjokiLaakso 
13.5.2021 alkaen ympäristöministeriön asetuksella Ohkolan-
jokilaakso on luonnonsuojelualue. Alueen koko on yli 20 ha. 
Se sisältää sekä Ohkolanjokilaakson että viereisen Sandber-
ginpellon.   

Tähän kohteeseen pääsee tutustumaan yhteisen 
opastetun retken merkeissä Luonnonkukkien päivänä  
su 20.6.2021 klo 10-13. Kokoontuminen Riiskiläntie 
100, Ohkola (ladon luona). 

Mukaan eväät ja saappaat sekä halutessasi myös kasvio. 
Lisätiedot Riitta Virtanen 040-721 5615

Yksityiset maanomistajat haluavat huomauttaa, että riettien 
merkitseminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Eikä polkujen 
lähtöpaikoilla on parkkitilaa autoille.

Keravanjärven virkistysalue on suosittu uimaranta. 
Kuva Eija Hynninen

Muista jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet

Nyt keväällä Ohkolanjokilaak-
sossa on hienot keltavuokko-
matot ja retkeilymaastot
Kuva Elina Vuori
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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

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!

OK-IKKUNA 

I K KU N AT     O V E T     A S E N N U S PA LV E LU

JOUNI ALLONEN

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922
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JOUNI ALLONEN

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922

OK-IKKUNA 
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JOUNI ALLONEN

Vanha Yhdystie 17, 04430 Järvenpää
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 
www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922

Tienhoito ja konetyöt
T:mi Eemil Tapper

0409380291

Kakut, leivonnaiset sekä ruoat juhliisi!
Hanna Aronen p. 044 040 88 49, Hyökännummi

Facebook ja instagram: Catering HannaEmilia

Catering HannaEmilia
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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

TUNNEMME 
NÄMÄ KULMAT

JOS OLET VAIHTAMASSA KOTIA, KUTSU MEIDÄT APUUN. 

Sp-Koti – Järvenpää Mäntsälä Kerava Tuusula Pornainen
Janne Suuronen p. 040 500 5913 / janne.suuronen@spkoti.fi

Janne Toivonen p. 044 533 6387 / janne.toivonen@spkoti.fi

Hanna-Kaisa Malmberg p. 045 168 9699 / hanna-kaisa.malmberg@spkoti.fi

                
ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 994
www.elainlaakaritoropainen.fi

PANEELIT, LAUTEET 
JA LISTAT

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

Aurinkosähköpaketit asennettuna!
Tilaa arviokäynti, katso esimerkkihintoja  

AURINKOMAISEMA
Jyväläntie 89, Kellokoski | 040 5822 037

info@aurinkomaisema.com 
www.aurinkomaisema.com



Liikenneturvallisuus Ohkolassa parani huimasti, kun hartaas-
ti odotettu kevyenliikenteenväylä valmistui v 2007. Vaaratonta 
moottoriajoneuvojen, polkupyörien ja jalankulkijoiden yhteispeli 
ei kuitenkaan koskaan ole. Suurin riski piilee aina ohjauspyörän 
ja ohjaustangon takana. Muistammehan huomioida toisemme! 
Suuntamerkin antaminen on pieni vaiva, mutta turvallisen yh-
teispelin perusedellytys. Suojatiellä liikkuminen vaatii valppautta 
tien ylittäjältä ja malttia autoilijalta. Vaaratilanteita syntyy eri-
tyisesti, jos polkupyörä tulee vauhdilla näköesteen takaa  ajo-
väylälle.

Lain mukaan kännykän ja muun teknisen laitteen käyttöei saa 
haitata pyörällä ajamista. Myös kävellessä kännykkä voi viedä 
huomion liikenteestä. Ennen esimerkiksi viestittelyä on turval-
lisinta pysähtyä. Vältä myös kuulokkeiden käyttöä vilkkaassa 
liikenteessä.

Ohkolassa paljon liikkuva ammattiautoiloja haluaa kiihkeim-
män pyöräilykauden kynnyksellä muistutella liikennesäännöistä 
ja niiden noudattamisesta. Hän tähdentää, että pyöräilijää kos-
kevat samat liikennesäännöt, kuin autoilijaakin. Koulussa toki 
opetetaan liikenteen perusasioita, mutta suurin vastuu jää ko-
dille ja vanhemmille. Yhteiset pyöräretket aikuisen kanssa ovat 
erinomainen tapa opetella turvallista liikennekulttuuria. 

muista aina Liikenteessä….
Teksti Eija Keski-Korpela, kuva Liikenneturva (jalan&pyöräillen julkaisu)

Hauska tapa testata ja kartuttaa liikenneosaamistaan on Lii-
kenneturvan digitaalinen oppimisympäristö Filla&Rilla, jonka 
avulla opitaan turvallista pyöräilyä. Filla&Rilla on suunnattu ala-
aste ikäisille. Osoitteesta fillarilla.fi löytyy hauskoja tehtäviä kou-
lulaisille ja paljon tärkeää tietoa heidän vanhemmilleen.

Kuvaristikkoja lehteen toimittaa Hyökännumessa  asuva Arvo Hämäläinen, joka on Bulls Press Oy:n eläkkeellä oleva 
toimitusjohtaja, joka jatkaa eläkkeellään bisneksiä toimittamalla sanomalehtiin tehtäviä, etupäässä kuvaristikoita. 
Ohkolan Kyläsanomien ristikot seuraavat vuodenaikoja ja ovat toimittajansa osallistumista talkoohengessä kylälehden sisältöön.


