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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Yleiskaavan esittelytilaisuus 23.9.
☞ Öljymäen katettu katsomo sai ensi-iltansa
☞ Kouluteiden turvallisuus puhuttaa

Öljymäen katetussa kesäteatterissa ”Mies, joka ei osannut sanoa Ei” nähtiin kesän aikana 
15 kertaa. Monivaiheisen ja tapahtumarikkaan esityksen näki reilut 2000 katsojaa. 
Nuorisoseuran puheenjohtajan päiväkirjamerkintöjä esitykseen littyen voi lukea lehden sivulta 9.
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LEHTI ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODESSA.
SEURAAVA ILMESTYMISPÄIVÄ 26.11.2021.  AINEISTOPÄIVÄ 12.11.2021.

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

YLEISKAAVAAN VAIKUTTAMISEN  
AIKA ON NYT
Mäntsälän yleiskaava on luonnosvaiheessa. Yleiskaava on maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, joka 
ohjaa kunnan kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Sen tehtävänä on määrittää tulevan kehityksen suu-
ret linjat ja ratkaista yleisellä tasolla yhdyskuntarakenteen eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen, 
työpaikkojen ja viheralueiden sijoittuminen ja yhteensovittaminen.
Kunnat vastaavat alueensa kaavoituksesta. Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon.

Yleiskaava on ollut nähtövillä 7.7.2021 alkaen, mutta pitkän kuuman kesän aikana ehkä harva on asiaan paneutunut. Nyt on 
aika tutustua asiakirjoihin ja tarksitaa ainakin omien maa-alueiden osalta, että millaisia suunnitelmia yleiskaava pitää sisällään. 
Materiaali on laaja ja kaavamekinnät ovat suurimmalle osaa kyläläisistä vieraita. Siksi toivoimme kunnalta tilaisuutta, jossa 
voimme paneutua asiaan Ohkolan näkökulmasta. Tärkeää on, että jokainen maanomistaja ja asukas tietää, että mitä kaava-
merkinnät omilla tiluksilla tarkoittavat. 

Tilaisuus järjestyy. Ei kuitenkaan Ohkolassa, vaan kunnantalon valtuustosalissa Mäntsälässä to 23.9.2021 klo 17-19. Tämä jär-
jestely takaa terveysturvallisuuden, joka on tässä vallitsevassa tilanteessa pakko ottaa huomioon.

Asukkailla, maanomistajilla ja kyläseuroilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan nähtävilläoloaikana:  Mielipiteet ja lausunnot   säh-
köpostitse  tai kirjeitse Mäntsälän kunta,  kirjaamo Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Kuoreen tunnus 
” yleiskaavan 2050 luonnos”

Alla kutsu yleiskaavaluonnosta esittelevään tilaisuuteen.

Kylätoimikunta

MÄNTSÄLÄN YLEISKAAVA 2050  YLEISKAAVALUONNOS
Asukasilta koskien Ohkolan kylää Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa torstaina 23.9.2021 klo 17-19

Kuntakehityslautakunta asetti päätöksellään 16.6.2021 § 86 Mäntsälän yleiskaava 2050:n luonnoksen julkisesti nähtävil-
le. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävillä 7.7.–1.10.2021 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla 
(Heikinkuja 4, 1. krs.). Yleiskaavaluonnokseen voi tutustua myös kunnankirjastossa sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa:

Kuntakehityslautakunta tulee 8.9. kokouksessaan jatkamaan yleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikaa 15.12.2021 asti.
Asukasiltaan voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki webinaariin julkaistaan ennen tilaisuuden alkua kunnan etusivulla 
ajankohtaista osiossa.

Asukasilloissa esitellään lyhyesti yleiskaavaluonnoksen keskeisimpiä ratkaisuja Ohkolan kylän osalta. Tilaisuudessa on mah-
dollista esittää kysymyksiä. 

Muistathan ottaa oman maskin mukaan! TERVETULOA MUKAAN KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN! 

Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut



3

Aloitin Mäntsälän kunnan kunnanjohtaja-
na elokuun toisella viikolla. Mäntsälä ja 
sen kylät ovat tulleet minulle kyllä jos-
sain määrin tutuiksi, koska olen asunut 
Mäntsälässä jo yli 30 vuotta. Juureni to-
sin ovat Satakunnassa eli olen kotoisin 
Porista, tarkasti ottaen syntymäkuntana 
on Porin maalaiskunta, joka kuitenkin 
kuntaliitoksen myötä yhdistettiin Poriin 
jo 1960-luvun loppupuolella. 

Kunnanjohtajan virkaan tulin Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymän eli 
Keudan kuntayhtymän johtajan virasta. 
Siinä tehtävässä ehdin olla kuusi vuot-
ta ja kaiken kaikkiaan Keudassa vieräh-
ti 20 vuotta. Keudaan siirryin Mäntsälän 
kunnan kunnankamreerin virasta. Mänt-
sälä on siis asuinpaikkana tuttu ja osit-
tain myös kuntaorganisaatio on entuu-
destaan tuttu. On toki niin, että 20 vuo-
dessa ehtii ja tietysti pitääkin tapahtua 
paljon muutoksia. Paljon on siis opetel-
tavaa ja haltuun otettavaa tässä uudes-
sa tehtävässä. Nöyrin mielin lähden sitä 
tekemään ja rakentamaan yhdessä luot-
tamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa 
elinvoimaista kuntaa, jossa mäntsäläläis-
ten on hyvä asua, elää ja yrittää. 

TERVEHDYS OHKOLALAISET
Olen koulutukseltani hallintotieteiden 

maisteri Tampereen yliopistosta, val-
mistuin sieltä vuonna 1995. Minulla on 
myös insinöörin koulutus eli valmistuin 
Prosessi-insinööriksi Porin teknillisestä 
oppilaitoksesta 80-luvun puolivälissä. 
Työhistoriasta löytyy hallintotehtävien 
lisäksi siis myös myynti-insinöörin työtä 
sekä erilaisia prosessialan kesätöitä al-
kaen aina osuusteurastamosta ja Porin 
oluttehtaasta. 

Harrastuksista isoimman siivun vie 
monipuolinen hyötyliikunta, muita ovat 
penkkiurheilu, lukeminen ja kulttuuri eri 
muodoissa. Tänä kesänä tuli mm. näh-
tyä Öljymäen kesäteatterin erinomainen 
” Mies, joka ei osannut sanoa ei”. Olen 
kyllä melkoisen varma, että tässä kun-
nanjohtajan työssä joutuu aina välillä sa-
nomaan myös ei.  

Tarkoitus on, että jossain vaiheessa 
kävisin myös tutustumassa Mäntsälän 
eri kyliin ja niissä olevaan toimintaan. 
Näen myös niin, että elinvoimaiset ja 
aktiiviset kylät ovat oleellinen osa kun-
nan elinvoimaa ja sen lumovoimaa. Oh-
kola – vuoden 2014 uusmaalainen kylä 
- on ollut yksi vireimmistä ja en näe mi-

tään syytä, miksei näin olisi myös tule-
vaisuudessa.

Oikein mukavaa ja toimeliasta syksyä!

Hannu Laurila
Kuva: Ilkka Allonen

Olen Kirsi Laine ja aloitin työni Ohkolan koulun rehto-
rina 2.8.2021. Työnkuvani Ohkolassa on täysin uusi 
ja ensimmäiset viikot ovat menneet tutustuessa Oh-
kolan koulun käytänteisiin ja asioihin. Kahden viikon 
aikana olen jo hieman päässyt tutustumaan myös 
koulun lähiympäristöön. Rehtorin työn ohella opetan 
Ohkolassa uskontoa ja yhteiskuntaoppia. 

Ohkolan lisäksi toimin rehtorina Nummisissa, jos-
sa olen toiminut vuodesta 2000 ensin luokanopetta-
jana ja vuodesta 2002 rehtorina. Lukuvuodet 2013-
2021 toimin myös Arolan koulun rehtorina. Näin 
Mäntsälä ja rehtorin työ ovat minulle tuttuja aikai-
semmilta työvuosilta. 

Toivotan 
kaikille 
aurinkoista 
syksyn alkua!
Kirsi Laine

UUDEN REHTORIN 
ESITTELYKesäkuussa (varsinainen vaalipäivä 13.6., ennakkoäänestys 26.5-8.6.) 

toimitetuissa kuntavaaleissa Ohkola-Arola-Hyökännummen alueelta va-
littiin valtuustoon seuraavat henkilöt. Melkoinen trgedia koettiin vaalien 
jälkeen, kun valtuustoon valittu Kari Peussa (MäPu) menehtyi äkillisesti, 
hänen tilalleen valtuustoon nousi Tiina Kujanpää.

OHKOLA-HYÖKÄNNUMMI
Valtuutetut: Allonen Ilkka (KESK) toinen varapuheenjohtaja, 
Kujanpää Tiina (MäPu), Lampi Satu(PS), Tuomisto Emmi (SDP)
Varavaltuutetut: Herttuainen Auli (VIHR), Hägglund Antton (KESK)
Kunnanvaltuusto on valinnut kokouksessaan 9.8.2021 seuraavat edus-
tajat kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtäviin. 
Kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Lampi Satu
Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja Hägglund Antton, jäsen-
Tuomisto Emmi
Teknisen ja elinvoimalautakunnan jäsen Lindqvist Rami (MäPu)
Tarkastuslautakunnan varajäsen Välimaa Mikko (sit)
Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet Hägg-
lund Antton ja Kujanpää Tiina. Varalla Tuomisto Emmi. Tuusulan kasva-
tus- ja sivistyslautakuntaan Mäntsälän edustajina Mikko Välimaa ja va-
ralla Katri Manninen, läsnä asioissa, jotka koskevat Kellokosken koulua

AROLA
Kunnanhallituksen jäsen Manninen Katri (KESK) 
ja varajäsen Laakso Teemu (PS)
Teknisen ja hyvinvointilautakunnan jäsen Laakso Teemu 
Kuntakehityslautakunnan jäsen Kosonen Jyrki (KESK)
Kiinteistötoimitusten uskottumies Laakso Teemu

KUNTAVAALIT 2021
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Jännittävä aamu. Uusi koulu ja uusia luokkakavereita. Onneksi 
jokunen tuttukin näkyy pihalla. Tervetuloa Arolalaiset Hyökän-
nummen kouluun. 

Puoli tuntia aiemmin olemme pukeneet heijastinliivit päälle 
ja asettuneet suojateiden reunamille vastaanottamaan kesälai-
tumilta koululle palaavia oppilaita.  Tänä vuonna tulijoita onkin 
aiempaa enemmän ja sen kyllä huomaa liikennemäärässäkin. 
Kiitos reippaille suojatiepäivystäjille kolmesta päivästä, mutta 
myös autoilijat ansaitsevat kiitokset myötämielisestä suhtau-
tumisesta ja varovaisuudesta.

Ensimmäisellä viikolla keskustelua aiheutti jälleen runsaasti 
koulumatkojen turvallisuus. Ikuisuusongelma Linjatie aiheut-
taa paljon pelkoa koululaisten perheissä. Hyväkuntoinen, suora 
ja lähes pientareeton tie, melkoinen turvallisuusuhka pienille 
kulkijoille. Me autoilijat olemme nyt aivan avainasemassa pie-
nokaisten turvallisuutta lisäämään. Koulukuljetusten muutut-
tua linja-auto jättää koululaisia tienvarteen muutamiin kohtiin. 
Ollaan siis nyt erityisen varuillaan ja tarkkaavaisia, varsinkin 
kun aamut alkavat pimenemään. On ollut ilahduttavaa lukea 
somesta ja tienpäälläkin nähdä, kun autoilijat ovat oikeasti 
huomioineet jalankulkijat. Uskon vakaasti, että tällainen esi-
merkinvoima tarttuu aika nopeastikin. Ajonopeuksissa on kui-
tenkin edelleen parantamisen varaa.  Valitettavasti tie hou-
kuttelee  suoruudellaan reiluihinkin ylinopeuksiin. Linjatie on 
äärettömän vaarallinen kaikille jalankulkijoille ennen kuin ke-
vyenliikenteenväylä sille saadaan. Sanoi erilaiset ohjelmat sit-
ten mitä tahansa vaarallisuusluokituksista, mutta maalaisjärki 
kertoo totuuden. Yhteistä tahtoakin eri tahoilla tuntuisi jälleen 
olevan ilmassa, mutta se viimeinen päätös puuttuu edelleen.

Suojatievalvonnassamme kiinnitimme erityistä huomiota 
koululaisten pään kääntymättömyyteen lähtiessään ylittämään 
tietä. Samoin osa pyöräilijöistä saattaa ylittää tien milloin mis-

KOULUTIE TURVALLISEKSI

täkin yhtään vilkaisematta taakseen. Näissä on paljon muistu-
tettavaa, vaikka hienojakin suorituksia oli runsaasti. Olemme 
yhdessä jo kivasti sisäistäneet koko kylä kasvattaa-ajatusta. 
Voisiko tässä olla meille kaikille yhteinen haaste lapsien opas-
tamisessa liikenteessä. Muistetaan vaan olla itse esimerkkinä 
ja tarvittaessa muistutetaan turvallisesta kulkemisesta, sellai-
sella hyvällä tavalla.  Liikennesääntöjen pikkuisen muututtua 
pyöräilijöillekin, on niissä kaikille ollut opeteltavaa.  Helpointa 
ja turvallisinta on kuitenkin pyörän taluttaminen suojatietä pit-
kin, silloin autoilijan on aina annettava tietä ja mielellään hymy 
turvallisesta toimintatavasta.

Turvallisesti yhdessä liikkuen,

Hyökännummen koulun 
vanhempainyhdistys

Hankkimillamme nopeusnäytöillä heinäkuussa vain reilu 40% 
malttoi ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti, eiköhän paranne-
ta tuota lukua huomattavasti. Oheisessa kuvassa  nopeuksien 
jakaumaa viikon ajalta

Virtuaalisen sirkusnäytöksen tekoa toukokuussa 2021

Haluaisitko ilahduttaa ohikulkijoita joulukuussa
rakentamalla joulukalenterin luukun omalle pihallesi?

Nyt siihen on mahdollisuus:

Osallistu Hyökännummen Joulukalenteriin 
ja rakenna oma luukkusi!

Luukun koon ja sisällön sinä saat päättää täysin itse. Meiltä saat
puisen kalenterin numeron (tai saat käyttää omatekemääsi numeroa).

Ilmoittaudu mukaan  
hyokannummi.vanhempainyhdistys@gmai.com
Joulukuuta innolla odottaen:
Hyökännummen koulun Vanhempainyhdistys

Pyörät kuntoon Hyökännummen koululla!

Valtakunallisen Liikenneturvallisuusviikon keskiviikkoiltana (15.9.)
järjestämme Hyökännummen koululla:

Nopeusnäyttökisat pyöräilijöille
Pyörien katsastuspiste

Makkaramyyntiä

Seuraa Hyökännummen Koulun Vanhampainyhdistyksen
Facebook-sivua, mahdolliset muutokset ilmoitetaan siellä!
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Elokuun ensimmäisellä viikolla Sirkus Si-
rius järjesti kesäleirin lapsille ja nuoril-
le. Päiväleirillä oli kaksi eri-ikäisten las-
ten ryhmiä ja iltaisin nuorisolle leiriope-
tusta. Sirkusleirille pääsi osallistumaan 
sekä uusia että aiemmin harrastaneita 
sirkuslaisia. Aiempaa sirkustaustaa ei 
tarvinnut olla ollenkaan, vaan mukaan 
pääsi kaikki kiinnostuneet. Leirillä oli 
paljon tuttuja sirkuskoulumme oppilaita, 
mutta myös aivan uusia lapsia ja nuoria. 

SIRKUKSEN KESÄLEIRI
Teksti Johanna Enäsuo

Leiriviikko hujahti vauhdilla ja oppilaat 
harjoittelivat innokkaasti! Mahtavaa, et-
tä moni innostui ja ilmoittautui mukaan 
sirkuskoulumme syksyn tunneille.

Leiriviikon aikana harjoiteltiin muun 
muassa akrobatiaa, pariakrobatiaa, il-
ma-akrobatiaa, erilaisilla tasapainoilu- 
ja jongleerausvälineillä. Leirillä pääsi 
kokeilemaan myös aisan päällä seiso-
mista ja isommat harjoittelivat vipulau-
dalla hyppimistä. Erilaisia sirkustemp-

puja harjoiteltiin myös hyppynarujen 
kanssa ja ehdittiin ilmaisutaitoakin to-
teuttamaan.

Viimeisenä leiripäivänä lapset ja nuo-
ret saivat harjoitella ja näyttää omia sir-
kustaitoja. Leirinäytös toteutettiin tällä 
kertaa oman leiriporukan kesken. Kaikki 
ketkä halusivat omista sirkustempuista 
kuvia ja videota, niitä taltioitiin lasten 
omilla puhelimilla, joita he ovat pääs-
seet leirinjälkeen näyttämään kotona.

HARRASTA KOTIKYLÄLLÄ
NUORISOSEURA

Tyttökerho alkaa 6.9.2021. Kokoonnum-
me perinteisesti maanantaisin Ohkolan 
Nuorisoseurantalolla klo 17.00-18.00. 
Syksyllä kerhokertoja on 12, eli viimei-
nen kerta on 29.11. Syyslomalla ei ole 
kerhoa. 

Kerhon ohjelmaan kuuluu askartelua, 
yhteisleikkejä ja mahdollisuuksien mu-
kaan leipomista! Kaikki ala-asteikäiset 
tytöt ovat tervetulleita!

Kerhomaksu syksyltä on 20€.
Tiedustele vapaista paikoista ohjaajal-

ta Lotta Härköseltä, puh. 045 806 8377
Ilmoittaudu mukaan mielellään elo-

kuun loppuun mennessä, sekä mainitse 
mahdolliset allergiat.

OKA
Urheilurieha su 12.9. klo 15. Ohjel-
massa maastojuoksua ja yleisurheilua. 
Vanhempia pyydetään myös paikalle ide-
oimaan syksyn toimintaa. Tulkaa sankoin 
joukoin!

6.11. klo 10 alkaen talkoillaan 
kaukalolla ja hiihtolatupohjia rai-
vaten, tästä lisää myöhemmin!

Lisäksi otamme mielellämme talven 
kaukalon jäädytysrinkiin lisää teki-

jöitä. Mikäli sinulla on mahdollista osal-
listua toimintaan vetämällä lasten sali-
bandya,  osallistumalla jäädytysrinkiin tai 
järjestämällä koulun liikuntasalissa muu-
ta toimintaa lapsille tai nuorille laitathan 
viestiä Mikko Välimaalle (0405154413, 
mikko.as.valimaa@gmail.com). Okalla 
on Ohkolan koululla vuoroja tiistai-
sin ja keskiviikkoisin ja innokkaita 
lapsia tulossa touhuamaan, vetäjiä 
vain tarvitaan

SIRKUS SIRIUS
Siriuksen syyskausi starttaa ma 30.8. 
Ilmoittautuminen avautui jo kesäkuun 
alussa ja kaikkiin ryhmiin ilmoittaudut-
tiin taas netissä. Olethan muistanut 
ilmoittautua? Meillä ilmoittautuminen 
pitää tehdä joka kesä erikseen, kevät-
kausi sitten jatkuu automaattisesti.

Nyt olisi hyvä mahdollisuus tulla mu-
kaan sirkusharrastukseen! Nuorisosir-
kuksen puolelta moni jatkoi opiskele-
maan muualle ja sinne olisikin nyt hy-
vä saada uutta väkeä! Tarjolla olisi pa-
riakrobatiaa, taikuutta ja jönglöö-
rausta, akrobatiaa, myös nuorten 
aikuisten perustunneille mhtuu mu-
kaan. Tänä vuonna on tarjolla myös etä-

kehonhuoltotunti sunnuntai-iltaisin, mut-
ta sen voi myös katsoa tallenteena viikon 
ajan.

Erityistä tukea tarvitsevia lasten 
sirkusryhmä Pyrstötähdet jatkaa edel-
leen ke klo 18-19 ja siihenkin ryhmään 
vielä mahtuu mukaan.

Keväällä ajamatta jääneet Raitti-
ajot pyritään ajamaan ennen syys-
kauden alkua la 28.8.

KANSALAISOPISTON KURSSEJA
Ohkolan Koululla (ilm.www.mantsa-

)
Pilates to 18.30-19.30, opettaja Mer-

ja Ikonen
Hyvän unen jooga to 19.30-20.30, 

opettaja Merja Ikonen
Hyökännummen päiväkodilla
Barre (syyslukukausi) ma 18-19, opet-

taja Merja Ikonen
Pilates (syyslukukausi) ma 19-20, 

opettaja Merja Ikonen

KUNNAN LIIKUNTAPALVELUT
Ohkolan koululla kyläjumppa pa-
rittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 11-
11.30. 

Ohjaaja Johanna Nummela

Ohkolassa toimii seuraavat opetusryhmät:
esi-1. Luokka 20 oppilasta, opettaja Maija Tikka
2lk. 16 oppilasta, opettaja Anna-Maija Kajander
3.-4lk. 26 oppilasta, opettaja Pia Ström
5lk. 19 oppilasta, opettaja Sirpa Matero
6lk. 17 oppilasta, opettaja Jari Kulju

Laaja-alainen erityisopettaja Anne-Maarit Hannila-Saarinen, 
työskentelee Ohkolan ja Hyökännummen kouluilla. Koulun-
käynninohjaajina toimivat Johanna Laaksonen (pääasias-
sa esiopetus) sekä Emilia Stenroos. IP-toiminnanohjaajana 
työskentelee Veera Kopakkala. Ruokahuollosta vastaa tuttuun 
tapaan Kirsi Nyrhinen ja kiinteistön ylläpidosta Vesa Pirjola.

OHKOLAN KOULUN LUKUVUOSI 
2021-2022



6

MARTAN 
VINKIT

Litiumioniakkuja on ympärillämme joka paikassa – montako-
han ladattavaa laitetta on kotona, täydessä koululuokassa tai 
työpaikalla?Vahingoittumaton litiumioniakku on turvallinen, 
mutta jos akku pääsee vaurioitumaan, se voi mennä oiko-
sulkuun ja syttyä palamaan. 

Tyypillinen hälytysmerkki on laitteen kuumeneminen 
tavallista enemmän latauksen aikana. Jo silloin sen käyttö 
pitää lopettaa. Jos akku on silminnähden pullistunut, se 
on jo vaurioitunut.

Jos akun rakenne pettää, kuoren raosta voi purkautua 
valkoista savua, joka on  myrkyllistä.

Jos akusta kuuluu napsahtava ääni, sen rakenne on 
pettänyt ja silloin on lähellä syttymisvaara.

Jos litiumioniakku syttyy palamaan 
– ohjaa tilassa olevat henkilöt pois ja soita hätänumeroon 

112
– pysy pois savusta, poistu itse ja sulje ovet
– sammuta palo, jos on mahdollista tehdä se vaarantamatta 

omaa taai toisten turvallisuutta

Jauhesammutin, sammutuspeite tai esim. matto eivät sam-
muta akkupaloa,  vaan palo tulee sammuttaa jäähdyttämäl-
lä. Paras keino on saada akku veden alle. Akun upottaminen 
vaikka tulpalliseen lavuaariin tai isoon kattilaan varmistaa 
sen, että palo ja myrkylliset kaasut eivät leviä  ympäristöön. 
Sammutusvesi on ongelmajätettä, jota ei saa päästää vie-
märiin. 

Akkupalo saattaa aiheutua monesta eri syystä. Puhelimen 
putoaminen ja sähköpyörällä kaatuminen ovat esimerkkejä 
laitteen akkua vaurioittavista tilanteista. Ylilataaminen tai la-
taaminen pakkasella voivat vaurioittaa akkua. Huonolaatui-
nen akkukin on riskitekijä.

Vakuutusyhtiöiden mukaan jo noin 60 prosenttia kaikista 
kodin tulipaloista aiheutuuu sähkölaitteista. Näistä joka kol-
mas liittyy kännyköihin, tabletteihin, läppäreihin ja muihin 
ladattaviin laitteisiin. Turvallisinta on ladata kaikkia kodin lait-
teita valvotusti kovalla, palamattomalla alustalla ja irrottaa 
laite laturista heti, kun lataus on valmis. Tyhjentynyt akku 
pitää ladata pian; alle minimin tyhjentynyt akku on ladattaes-
sa vaarallinen. Monissa laitteissa tosin on alilataussuoja. Älä 
lataa akkua yöllä samassa huoneessa jossa nukut. Näin jää 
aikaa toimia mahdollisen palon syttyessä etkä altistu myr-
kylliselle savulle.

KÄNNYKÄN AKKU 
KUUMENEE, 
PULLISTUU,  

SAVUAA?LETUT MAISTUU AINA
RAHKALETUT
1 prk rahkaa (250 g)
3 munaa 
1 dl vehnä- tai spelttijauhoja
½ di sokeria
1 tl vaniljasokeria
paistamiseen voita, margariinia tai öljyä

Sekoita kaikki ainekset keskenään, älä vaivaa taikinaa. 
Anna turvota noin 15 minuuttia. Paista pannulla taval-
listen lettujen tapaan. 

BANAANI-KAURALETUT
1 banaani
2 munaa
2-3 rkl kaurahiutaleita
ripaus kanelia
paistamiseen voita, margariinia tai öljyä

Survo kuorittu banaani karkeaksi soseeksi. 
Sekoita joukkoon munat, kaurahiutaleet ja kaneli. 
Paista pannulla tavallisten lettujen tapaan.

Vinkki: Aamiaista varten tavallisen lettutaikinan voi 
tehdä edellisen iltana valmiiksi jääkaappiin. Jos paistat 
lettuja retkellä, kuljeta taikina mukanasi muovipullossa.
Pullomargariini on kätevä retkikäytössä, samoin öljy, jo-
ka pysyy juoksevana pakkasessakin.

PYYKÄTÄÄN PESUKONE
Jos pyykkikone haiskahtaa tunkkaiselta, syy saattaa olla 
se, että pyykki pestään jatkuvasti matalissa lämpötilois-
sa. Koneelle tekee hyvää, kun siinä pyöritetään välillä 
pesuaineen kanssa 90 asteen ohjelma eli valkopyykki-
ohjelma. Voit pestä siinä samalla valkopyykkiä tai tehdä 
pesun ilman pyykkiä. Puhdista täyttöaukko, pyyhi loke-
rot ja pinnat ja puhdista koneen nukkasihti.

Jokaisen pesun jälkeen koneen luukku ja pesuainekote-
lo kannattaa jättää auki, jotta koneen sisäosat kuivuvat.

Älä jätä pesukonetta päälle, kun lähdet kotoa. Irrota 
pistotulppa käytön jälkeen, jos mahdollista. Suojaa laite 
roiskevedeltä. Sulje vesihana pyykin jälkeen.

BIOJÄTTEEN KIMPPAKERÄYS KOKEILUNA
Meillä on naapurin kanssa yksityisesti Kiertokapulalta vuokrattu biojätteen keräysastia Ohkolan 
palotallin pihassa. Kimppaan mahtuu vielä  muutama talous. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä!

Arja Alanko  p. 044 0188688 
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Siinä se nyt on, muovipakkausroskis omalla pihalla! Nyt se on 
mahdollista Ohkolan ja Hyökännummen yksittäisillekin kiinteis-
töille, jotka osuvat sopivasti keräysreitin varrelle.  

Muovipakkaukset on voinut jo pidempään kierrättää kul-
jettamalla ne maksuttomaan Rinki-ekopisteeseen, joista lähin 
löytyy Kellokoskelta kauppojen luota. Muovipakkausjätteen 
erilliskeräys on pakollista vähintään viiden asuinhuoneiston 
kiinteistöissä ja esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa, jois-
sa muovipakkauksia kertyy vähintään 20 kiloa kuukaudessa. 
Mäntsälässä muovipakkausten keräyksen hoitaa Kiertokapula.

Nyt myös omakotitalot tai pienet taloyhtiöt, jotka ovat muo-
vipakkauksia keräävän auton ajoreitin varrella, voivat liittyä 
mukaan keräykseen. Muovipakkausten keräyksen voi tilata 
myös kimppakeräyksenä naapureiden kanssa. Kiertokapulan 
asiakaspalvelu kertoo, että he tarkistavat tapauskohtaisesti, 
voidaanko yksittäinen kotitalous liittää muovinkeräyksen rei-
tille. Kiinteistön etäisyys nykyisestä keräysalueesta vaikuttaa 
päätökseen.

Ohkolan ja Hyökännummen alueella muovinkeräysauto kul-
kee kahden viikon välein. Oman muoviroskiksen tyhjennyksen 
voi sovittaa samaan kahden viikon rytmiin tai tarpeen mukaan 
harvemmin. Muovipakkausten keräyksen hintaan kuuluu kerä-
ysastia, joka toimitetaan kiinteistölle keräyksen alkaessa. 

Helpoin ja nopein tapa selvittää, onnistuuko muovipakkaus-
jätteiden keräys omalta kotipihalta, on soittaa Kiertokapulan 
asiakaspalveluun numeroon 075 753 0010. Voit myös 
lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@

-

KYLLÄSTYTTÄÄKÖ 
MUOVIPAKKAUSTEN KULJETTELU?

Teksti: Anne Välimaa

Tällä hetkellä verkkomme ulettuu aina Mäntsälästä Ohkolantie-
tä pitkin Hyökänummen taajaman kautta Jyvälänkulmalle asti. 
Suuntaa antavat kartat löytyvät alla olevien linkkien takaa. Tä-
män vuoden aikana olemme toteuttaneet yksittäisiä liittymiä, 
jotka ovat olleet olemassa olevan verkon alueella. 

KUKA VOI LIITTYÄ JA MITÄ MAKSAA?
Valokuituverkkoon voi liittyä omakotiasukkaat sekä myös talo-
yhtiöt, jotka ovat valokuituverkon alueella. Suosittelen kaikki-
en valokuidusta kiinnostuneiden olemaan aktiivisia ja olemaan 
meihin yhteydessä, vaikka ei olisikaan verkon alueella.  Liitty-
mismaksut alueella alkaen 1080e. 

Mikäli alueen asukas on kiinnostunut hankkimaan liittymän 
voi hän olla yhteydessä minuun tai Nivoksen nettitukeen. Yh-
teydenotto voi tapahtua suoraan soittamalla, sähköpostilla tai 
kotisivulta löytyvän ennakkovarauslomakkeen kautta. Aina 
ensimmäisenä tarkistamme liittymän saatavuuden haluttuun 
osoitteeseen ja mikäli pystymme liittymää tarjoamaan niin tä-

OHKOLAN JA HYÖKÄNUMMEN 
VALOKUITUVERKKO

Teksti Jari Arminen

män jälkeen sovimme asukkaan kanssa tapaamisen kohtee-
seen, ja siitä se varsinainen liittymän toimitusprosessi alkaa.

TOIMINTAVARMUUS

Valokuitu on tällä hetkellä luotettavin laajakaistan toimitusta-
pa, johon ei sääolosuhteet ja käyttäjämäärät vaikuta, tämän 
ansiosta kaikki netin arkikäyttö, pelaaminen ja etätyöt suju-
vat nopeasti ja takkuilematta. Nopeusvaihtoehtoja meillä on 
tarjota 100 Megasta aina 1000 Megaan asti. Lisäksi tilaaja 
saa valokuituliittymän kautta myös kaapeli TV palvelun, joka 
mahdollistaa TV kanavien katsomisen suoraan valokuituliit-
tymän kautta. Katolla olevat ulkoantennit voi tämän jälkeen 
poistaa.

Linkkejä, joista voisi olla apua

ohkola
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Ohkolan koulussa lukuvuoden aloitti 90 koululaista ja 8 
innokasta esikoululaista. Rehtoriksi vaihtui Kirsi Laine, jo-
ka toimii myös Nummisten koulun rehtorina ja iltapäivä-
kerhokin jatkaa aktiivista toimintaa. Vuosi sitten raken-
nettu leikkipiha on lasten mielestä edelleen ihan paras!

 Vanhempaintoimikunta käynnisti toimintansa uudella 
kokoonpanolla. Edustajat luokilta ovat: 1.lk Tuija Schmid 
ja Nina Alanko, 2.lk Hanna Kettunen ja Katariina Ekbom, 
3.lk Anne Välimaa ja Kati Kottila-Etuaro, 4.lk Nina Allonen 
ja Maaret Tölli, 5.lk Heli Kamila ja Kaisa Koli sekä 6.lk Nel-
li Touru ja Petra Rönkkö. Lisäksi yhteyshenkilönä Ohkolan 
koululla tänä syksynä aloittaneeseen eskariin toimii Ka-
ti Kottila-Etuaro. Puheenjohtajana aloitti Anne Välimaa. 

Toimintaan kaivataan mukaan myös muita aktiivisia 
vanhempia - nappaa hihasta tuttua edustajaa, laita säh-
köpostia ohkolanvtk@gmail.com tai tule tapaamiseen! 
Kaikki toimintaideat ovat tervetulleita!

VTK tukee Ohkolan koululaisia esimerkiksi erilaisin 
tapahtumin, hankkimalla koululle tarvittavia välineitä ja 
nostamalla esiin Ohkolan kouluun ja koululaisiin vaikut-
tavia teemoja. VTK rahoittaa myös muun muassa oppi-
laille jaettavat stipendit, hymypatsaat sekä luokkaretkien 
kyydityksiä. 

Syksyn toimintaa aloitellaan varovasti ottaen huomi-
oon vallitseva koronatilanne. Toiveissa olisi kuitenkin jär-
jestää koululaisille ja eskareille Halloween-tapahtuma 
5.11. Koulun pihalla pidetään pienimuotoisia syystalkoita 
11.9., jolloin pidetään myös seuraava VTK:n kokous. 

Koulu yhdistää kylää, perheitä ja toki kaikkia asukkai-
ta. Myös vanhempaintoimikunta haluaa osaltaan vahvis-

OHKOLAN KOULUN 
VANHEMPAINTOIMIKUNNAN SYYSTERVEHDYS

Pirteät Ohkola-paidat ovat löytäneet omistajia kesän aikana ja 
tarkoitus on tehdä uusi paitatilaus syksyn aikana. Paidan kuva on 
suunniteltu Ohkolan koululaisten piirustuskilpailussa ja paitojen 
tuotto menee koululaisten hyväksi. Tilaa sinäkin oma Ohkola-paita 
- seuraa ilmoittelua lisätiedoista! 

taa Ohkolan yhteisöllisyyttä ja tehdä yhteistyötä asukkaiden sekä 
Ohkolan aktiivisten yhdistysten kanssa. Seuraa Ohkolan koulun van-
hempaintoimikunnan Facebookia (www.facebook.com/ohkolanvtk) 
ja pysyt ajan tasalla toiminnasta!

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Hyökännummen ja entisen Arolan kou-
lun oppilaiden ensimmäinen koulupäi-
vä käynnistyi jännittävissä tunnelmis-
sa. Ilmassa oli aina uuden lukuvuoden 
aloitukseen kuuluvaa tunnelmaa, mut-
ta osalle oppilaista tämän kouluvuoden 
aloitus tarkoitti myös uuteen kouluraken-
nukseen perehtymistä sekä uusiin luok-
katovereihin tutustumista. Päivä sujui 
kuitenkin leppoisissa tunnelmissa ja iloi-
set äänet täyttivät pian luokkahuoneet. 
Myös ensimmäinen kokonainen koulu-
viikko on sujunut uuden opettelussa ja 
luokkien ryhmäytymisessä uusiin ko-
koonpanoihin, mutta tällä hetkellä kou-
lun arki on asettunut jo muotoonsa ja 
koulutyö on hyvässä vauhdissa. 

Kouluvuoden aloitusta varjostaa vielä 
koronaan liittyvät rajoitteet, eikä kaikki 
perinteisiä toimia pystytty vielä toteutta-
maan, joihin aikaisempina vuosina kou-
lun alkaessa on totuttu. Näitä ovat esim. 

KOULUTYÖ KÄYNNISTYI HYÖKÄNNUMMEN 
KOULULLA 255 INNOKKAAN OPPIJAN VOIMIN

koko koulun yhteiset hetket ja tapahtu-
mat, mutta toivottavasti näihin päästään 
vielä lukuvuoden aikana. Tällä hetkellä 
nämä yhteiset tapahtumat toteutuvat 
etäyhteyksin luokasta toiseen. 

Hyökännummen koululla opiskelee 
kuluvana lukuvuonna 14 opetusryhmää. 
Jokaista vuosiluokkaa on kahden luokal-
lisen verran ja luokat toimivat tiiviissä 
yhteistyössä keskenään. Muita kontakte-
ja yli vuosiluokkarajojen joudumme vielä 
rajaamaan koronan vuoksi.

Hyökännummen luokat ja opettajat:
1a opettaja Jasmina Vilen
1b opettaja Heidi Mikkola
2a opettaja Marja Isomäki 
2b opettaja Päivi Vilen
3a opettaja Heli Kamila
3b opettaja Hanna Kortelainen
4a opettaja Elina Leppänen 
4b opettaja Hanna Kuosa, apulaisrehtori

1.-4. lk. opettaja Sanna Ojala
5a opettaja Anu Leppävuori
5b opettaja Hilkka Granqvist
6a opettaja Liisa Petäjä-Suvanto
6b opettaja Elina Marjamaa
6.luokan resurssiopettaja 
  Tuula Heikkinen
4.-6. lk. opettaja 
  Sari Sillanmäki-Kuokkanen

Laaja-alaiset erityisopettajat Päivi Viro-
lainen ja Anne-Maarit Hannila-Saarinen 
(yhteinen Ohkolan koulun kanssa). Kou-
lunkäynnin- ja IP -toiminnan ohjaajat: 
Mari Hyväoja, Virpi Vuorinen, Riitta Van-
ha-Perttula, Merita Lempinen, Suvi Rau-
tio, Elina Tiihonen ja Ira Pakarinen. 

Ruokahuollosta vastaa Mäntsälän 
kunnan ruokapalvelut, ateriapalveluvas-
taavana Jenni Ahola. Kiinteistön ylläpi-
dosta ja siivouksesta vastaavat NCC/ 
RTK-palvelut. 
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Perjantaina 16.7.2021 klo 17.55 as-
tuin Ohkolan nuorisoseuran puheen-
johtajan ominaisuudessa Öljymäen ke-
säteatterin näyttämölle – ilman rooli-
vaatteita. Jännitti niin pirusti. Tarkoitus 
oli lausua tervetuliaissanoja kulttuurin-
nälkäisille ihmisille, mutta edessäni au-
keava näky oli täysin mykistävä. Puo-
lentoista sataa ihmistä istui helteeltä 
suojassa uudessa katsomossa odotta-
en kongin kumahdusta.

9.1.2020 allekirjoitimme ohjaaja 
Kalle Tahkolahden kanssa työsopimuk-
sen näytelmän ohjauksesta. Mukaan 
oli jo ilmoittautunut näyttelijöiden 
ydinryhmä, käsikirjoitus oli tilattu ja in-
nostuneena suunniteltiin lavastusta ja 
Öljymäen yleisilmeen uudistusta. Edel-
linen kesä oli tuonut seuran kassaan 
lipputuloja yli odotusten, joten katso-
mon kattaminen ei tulisi tuottamaan 
taloudellisia(kaan) ongelmia. Samaan 
aikaan toinen työryhmä valmisteli las-
tennäytelmää Hölmöläiset, joka tulisi 
vihkimään uuden katsomon käyttöön 
juuri ennen kesälomien alkua.

9.2.2020 Ensimmäinen lukuharjoi-
tus. Näytelmä roolitettiin ja hahmot 
plarin sivuilla saivat äänet.

29.2.2020 Hölmöläisten ensimmäi-
nen kokoontuminen. Mielissämme haa-
veilimme, että saisimme kokoon kym-
menen lasta ja nuorta, jotta kenen-
kään ei tarvitsisi tehdä tuplarooleja. 
Yllätys oli melkoinen, kun ensimmäi-
sen ohjaustyöni casting-tilaisuuteen 
saapui 30 nousevaa näyttelijäkykyä! 
Aloin kirjoittamaan näytelmään lisää 
rooleja, jotta kaikille halukkaille löy-
tyisi tekemistä.

7.3.2020 Ohkolan nuorisoseura 
järjesti alueellisen teatteritapaamisen. 
Paikalla oli vieraita useista lähialueen 
harrastajateattereista. Improilua har-
rastettiin ja tanssittiin bändin soitta-
essa 70- lukuista musiikkia. Hanuris-
ti Jani Uhlenius oli orkesterin vieraile-
va tähti säveltämässään kappaleessa 
”Kauas pilvet karkaa”. Nämä olivat vii-
meiset juhlat ennen ylikansallista tans-
sikieltoa.

18.3.2020 Koulut siirtyivät etäope-
tukseen, harrastusryhmät suljettiin ja 
jäätiin löysään hirteen odottelemaan 
kevään saapumista.

Huhti-kesäkuun aikana useam-
pi näyttelijä ilmoitti jättävänsä kesän 

SUOMI TAISTELI  
– NÄYTTELIJÄT KERTOVAT

Merkintöjä nuorisoseuran puheenjohtaja Aatu Johanssonin koronasotapäiväkirjasta

näytelmän väliin, vaikka rajoituksia 
avattaisiinkin. Projekti pantiin jäihin 
toistaiseksi, mutta seuran johtokunta 
päätti viedä katsomohankkeen maa-
liin epävarmentuneesta taloustilan-
teesta huolimatta. Koska tältä kesältä 
ei näytelmätuloja ollut odotettavissa, 
päätettiin hanke rahoittaa osin laina-
rahalla.

22.8.2020 Katsomon rakennusai-
kataulu muuttui vapaammaksi, kun ke-
vääksi suunnitellut avajaiset peruun-
tuivat. Avajaisia vietettiinkin vasta elo-
kuussa lapsille suunnatussa tapahtu-
massa. Juhlakansaa viihdytti Käpyleh-
mäorkesteri. Uusi katto tuli testattua 
heti tositoimissa, taivaalta tuli vettä 
koko tapahtuman ajan.

5.12.2020 Öljymäki valaistiin osa-
na elävää joulukalenteria. Harvaksel-
taan ihmisiä saapui pimeästä illasta 
katselemaan tunnelmaltaan hyvin eri-
koista teatterialuetta. Muuan kyläläi-
sen kanssa uhmattiin myös karaoke- 
kieltoa ja kajautimme näyttämöltä il-
moille duettona Sylvian joululaulun.

31.3.2021 Mies, joka ei osannut 
sanoa ei lukuharjoitukset etänä. Mu-
kana on poisjääneiden tilalla ihmisiä, 
joita en ole koskaan tavannut, enkä 
siis tapaa vieläkään.

10.5.2021 Yksi pääroolin esittäjis-
tä ilmoittaa estymisestään.

16.5.2021 Tuotannon ”kriisipala-
veri” Järvenpään rantapuistossa. Vii-
meiset tyhjät roolit täytetään. Tässä 
kohtaa huomiona, että ”normaalivuo-
sina” Näytelmä käydään sisätiloissa 
läpi pari-kolme kertaa tammi-maalis-
kuun aikana. Huhtikuussa on yleensä 
kiskottu jo pitkiä kohtausyhdistelmiä 
Öljymäellä.

19.5.2021 Aikuisten harrastustoi-
minta ulkotiloissa vapautuu hieman. 
Kyselen tarkempia ohjeita AVI:sta ja 
Mäntsälän kunnasta. Saan kehotuksen 
käyttää maalaisjärkeä. Harjoittelemme 
neljän hengen kesken pieniä paloja 
näytelmästä. Kaikki mukanaolijat ovat 
opetelleet harjoituskautta odotellessa 
tekstinsä ulkoa, joten valmista jälkeä 
alkaa syntyä häkellyttävän nopeasti.

Kesä-heinäkuu 2021 Ällistyttävän 
tiukka aikataulu alkaa eskaloitumaan 
elämäni kiireisimpänä kesälomana. 
Etupäässä Lehdon Arin kanssa pau-
kutamme kuvitteellisen Kivimäen kau-

punginosan valmiiksi pari tuntia ennen 
kenraalia. Kenraalin jälkeen vaihdan 
vielä ovenkahvat sopivammiksi. Tie-
dustelen poliisilta yleisötapahtuma-il-
moituksen teon yhteydessä koronara-
joituksia. Katsomomme on mitoitettu 
265 hengelle, montako saamme ot-
taa sisään? Poliisi kysyy, että montako 
olimme ajatelleet ottaa. Kerron meil-
lä pohditun, että 200 ihmistä saadaan 
mukavan väljästi mahtumaan. Poliisi 
sanoo sen olevan sopiva määrä. Tark-
kaa, rautalangasta väännettyä ohjeis-
tusta ei tapahtumajärjestäjä saa oikein 
mistään, vaan viranomaistahot tuntu-
vat itsekin olevan hieman ulalla tilan-
teesta ja lahjoittavan vastuunkantoa 
mieluusti harrastusyhteisölle.

Laitamme liput myyntiin internet-
tiin. Näin voimme seurata tarkasti 
myytyjen lippujen määrää, eikä ase-
tettu 200:n katsojan raja pääse ylit-
tymään.

Seuratalolla ei ole ollut vuokralaisia 
vuoteen. Mennyt talvi oli niitä vanhan 
ajan talvia, jolloin taloushuolia itke-
vän nuorisoseura-aktiivin kyynelet jää-
tyivät matkalla kohti leukaperiä kiinni 
poskiin. Sähköä siis paloi isolla rahalla.

Soitan Mäntsälän K-Rautaan tiedus-
tellakseni hintoja lavasteiden puuta-
varoille. Kauppias Pirttikoski lupaa au-
liisti lahjoittaa runkomateriaalin ilmai-
seksi ja myyvänsä vanerilevyt puoleen 
hintaan! Toinen mäntsäläläisyrittäjä, 
Parviaisen Juha lupaa lahjoittaa lavas-
tukseen ”tonnin”. Ensimmäistä kertaa 
minun aktiiviaikanani lavastus tekee 
voittoa teatterin kassaan!

Perjantaina 16.7.2021 Katselen 
hykerryttävää näkyä Öljymäellä. Tie-
dän että takanani vuoroaan piiloissa 
odottaa jännittynyt näyttelijälauma. 
Olen suunnitellut joitain sanoja val-
miiksi tätä hetkeä varten, enkä muista 
niistä ainoatakaan. Sanon jotain, vas-
taanotan aplodit, kongi kumahtaa, kii-
peän äänimiehen koppiin. Uljas suo-
menhevonen Tuohivirsu saapuu näyt-
tämölle. Toimin hänen äänenään. Eläin 
tykkää tehdä kepposia ja päättääkin 
sontia näyttämölle. Pahoittelen hevo-
sen äänellä tapahtunutta ja yleisö ul-
voo naurusta.

Jumalanteatteria katsojaystävällisestä 
tulokulmasta.
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Onnea 90-vuotiaille
Vesa Heikki on syntynyt Keski-Pohjanmaal-
la Perhon pitäjässä 12.9.1931. Siellä hän 
kasvoi 17 lapsisessa perheessä maatilalla, 
isän hoitaessa myös seurakunnan suntion 
ja taloudenhoitajan toimia. 

- Jo pikkupoikana olin isän apuna soit-
tamassa kirkonkelloja, kantamassa kolehtia 
ja pappien apuna esimerkiksi hevoskyydi-
tyksissä. Toisaalta maatilalla oli myös työtä 
lapsille, omavaraistaloudessa kun elettiin.

- Olin 8-vuotias, kun syttyi sota. Yksi
veljeni kuoli sodassa, kolme veljeä oli rinta-
malla, yksi siskoistani rintamalottana. Olin 
vanhin kotona oleva poika, joten vastuita 
oli aika paljon. Kansakoulun sain käytyä, 
kun sotatilanne rauhoittui.

- Minulla oli kova halu opiskelemaan,
mutta perheen eteen oli tehtävä työtä, 
ojankaivuuta lapiolla ja myöhemmin kaivin-
koneella. Täysikäisenä pääsin sitten Kan-
nuksen maamieskouluun, jonka jälkeen 
toimin maatalouskerhoneuvojana.

- Pois kotoa lähdin ensin Mäntyharjul-
le vartiomiesharjoittelijaksi ja sitten 1954 
Helsinkiin. Maunulan kaupunginosaa ra-
kennettiin tuolloin. Suoritin kuorma- ja 
linja-auton ajokortin ja opiskelin työväen-
opistossa Suomen kieltä ja matematiik-
kaa. Suomen tehdas- ja asuinrakennus Oy 
ajautui konkurssiin laman iskiessä. Sain uu-
den työn Helsingin kaupungin talonraken-
nusosastolta. Iltakouluna kävin hitsaus- ja 

HEIKKI PORANEN

kaasualan kurssit. Kun työt siirrettiin yksi-
-

sä jakeluautonkujettajana.
- Raken aikaan tutustuin Anja Inkeriin.

Meidät vihittiin 1961 ja muutimme vaimon 
kotitaloon Ohkolan Jyvälänkulmalle. Meille 
syntyi lapset vuosina 1962, 1964 ja 1966. 
Remontoimme kotia ja sain työpaikan Haa-
rajoen Hankkijalta. Vaimoni kuoli 1974, se 
oli kova isku. Kaikki keinot piti käyttää, että 
selvisin. Työnantajalle ilmoitin, että en voi 
koskaan jäädä ylitöihin, tein aina seuraa-

van päivän ruuan illalla valmiiksi, naapu-
riavun lisäksi palkkasin 2 tuntia hoitoapua 
joka päivään.

- Minua on elämässä auttanut opiskelu
ja kurssit, olen aina saanut työtä. Kuvailen 
itseäni nöyräksi, vaatimattomaksi ja sääs-
teliääksi. Hyvää mieltä tuo myös hyvänja-
kaminen.

- Kun sain lapset isoiksi, niin minul-
la alkoi uusi elämä. Tapasin Salme Maria 
Onervan ja Ylläksen matkalla kirkkoherra 
Jaakko Leinosen kanssa sovittiin, että hän 
vihkii meidät. Näin tapahtuikin heinäkuus-
sa 1991. Rakensimme oman kodin Hyökän-
nummelle ja pian alkoikin eläkepäivät.

- Itse hoidan kaikki asiat, isommat
kauppa-asiat naapuriavun turvin. Kävely ja 
pyöräily ovat kuntoilumuotoni. Näin hoidan 
tahdistettua sydäntäni ja niveliä. 100 vuot-
ta on tavoitteeni, toteaa omaishoitajana 
toimiva Heikki, juttuhetkemme päätteeksi.

Heikki ja Salme muistetaan aktiivisina 
Ohkolan virkistyspäiväkävijöinä ja vastuun-
kantajina. Seurakunnan toiminta on edel-
leen läheinen, myös lauluharrastus.

 Heikin kirjoitelmavihkosta löytyy monia 
syvällisiä ajatelmia, tässä yksi ”Olen valon 
lapsi, vaikka joskus toisin tunnen. Pilvi sil-
loin valon peittää. Odotan pilven väistyvän. 
Niin valon myötä parempi päivä koittaa

Teksin kokosi, Eija Hynninen

Matti Valdemar Lehtonen syntyi Ohkolas-
sa 19.8.1931 Katariina ja Venni Lehtosen 
kuusilapsiseen perheeseen toiseksi vanhim-
pana. Lapsuuden ja nuoruuden Matti vietti 
Ohkolassa. Isän kanssa Matti teki maatalo-
us- ja rakennushommia sekä oli renkipoika-
na kylän taloissa. Muutaman vuoden Matti 
työskenteli Kellokosken tehtaalla peltiasti-
oiden parissa. Sotaväen jälkeen tulokset-
tomalla työnhakumatkalla, kun Matti istui 
Helsingin linja-autoasemalla, paikalle sattui 
tuttu valtion vesipiirin työmaamestari ja otti 
Matin töihin. Alkoi 40-vuotinen työura kai-
vinkoneen kuljettajana. Työmaat ulottuivat 
Hämeenlinnasta Imatralle ja Uusimaa tuli 
tutuksi. Alkuvuosina työmatkat taittuivat 
julkisin kulkuneuvoin tai työkaverin mootto-
ripyörän kyydissä. Työviikot olivat 1960-lu-
vulle saakka kuusipäiväisiä. Kauempaa ei 

MATTI VALDEMAR LEHTONEN
viikonloppuna ehtinyt kotona käymään-
kään.  Syksyllä 1953 Matti oli ojankaivuussa 
ja kortteerissa Tuusulan Vanhassakylässä. 
Kylätiellä Matti pyysi naapurin tyttöä keittä-
mään keräämistään mustikoista sopan. Tyt-
tö keitti ja niin alkoi koko elämän kestänyt 
taival Eilan kanssa. Lapsia perheeseen tuli 
neljä, yksi tyttö ja kolme poikaa. Aluksi nuo-
ripari asui Ohkolassa ja rakensi sitten kodin 
Tuusulan Vanhankylän Purolaan. Eläkepäi-
viksi Eila ja Matti muuttivat taas Ohkolaan. 

Matti on aina ollut liikunnallinen. Poika-
sena kiinnosti voimistelu ja juoksu, sittem-
min hiihtäminen. Paikallisen urheiluseuran 
ja Vesipiirin kilpalatuja Matti hiihteli usea-
na vuosikymmenenä. Eila ja Matti kävivät 
rankamettällä viime vuosiin saakka. Puulii-
teri täyttyi ja naapurimetsänomistajat olivat 
tyytyväisiä. Matti oli puolisonsa omaishoi-
tajana muutaman vuoden. Eila kuoli 2018. 
Matti asuu edelleen omassa talossa Ohko-
lassa. Pihapiirissä riittää puuhailtavaa päi-
vittäin. Nyt on ajankohtaista myös marjas-
tus ja sienestys. Lukeminen on yksi Matin 
mielipuuhista - parhaillaan on menossa 
Täällä Pohjantähden alla II. 

Eeva Kainulainen

-Soittelin keväällä Matille. Kummiseäni ta-
rinoi seuraavaan tapaan: ”Penkoin tuolla 
yläkerran komeroita ja löysin monot. Aat-
telinkin siinä sitten lähteä hiihtämään kun 
on hyvät kelit. Noo, ihan tossa vaan pel-
lolla hiihtelin. Oli niin mukavaa, että tairan 
mennä huomenna uudelleen”  
(Tapio Rantanen)

Heikki hillasuolla Lapissa kesällä 2021
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Raija syntyi Hausjärvellä, josta hän 
muutti parikymppisenä Mäntsälään, asu-
en eri puolilla Ohkolaa ja välillä kirkonky-
lässäkin, kunnes asettui avioliiton myö-
tä Ohkolan Hannulaan. Raija työskenteli 
koko elämänsä lehmien ja maatalouden 
parissa, täsmällisen ammattinimikkeen 
vain muuttuessa vuosien aikana karjan-
tarkkailijasta aina maatalon emäntään. 
Eläinrakkaus ja luonnonläheisyys näkyi-
vät Raijan elämässä muutenkin: omien 
lehmien ja lemmikkieläinten kaitsemisen 
ohella hän huolehti kuntoon niin talon 
vinttiin eksyneen talitintin, kärpäspape-
riin takertuneen lepakonpoikasen kuin 
puusta pudonneen pikkuoravankin, sekä 
monet muut kiipeliin joutuneet pikkuo-
tukset. Raija omasi myös laajan kasvi-
tietämyksen ja nautti suuresti metsässä 
liikkumisesta, saattaen viettää marjas-
tusretkillään helposti tuntikausia – niin 
kauan kunnes ämpärit olivat täynnä tai 
tuli liian pimeää – keräten mustikat ja 
puolukat niin itselle kuin ystävilleenkin. 
Samalla innolla hän suhtautui myös ui-
miseen, ja etenkin nuorempana hänellä 
oli järveen päästyään tapana uida vasta-
rannalle tai jonkin saaren ympäri, tai vä-
hintään järven keskelle kelluskelemaan. 

Karjan pito loppui Hannulassa 2006, 
minkä jälkeen Raija täytti lisääntyneen 

IN MEMORIAM

RAIJA HANNULA S.19.06.1947 – K. 10.06.2021
myötä löytyi pian myös rakas harrastus 
Ohkolan Kyläsanomien parissa. Raija tu-
li syksyllä 2007 mukaan kylälehtitoimi-
kuntaan ensin diakoniapiirin edustajana 
ja syksystä 2009 alkaen hän toimi myös 
lehden vastaavana toimittajana, kunnes 
keväällä 2021 joutui sairastumisen vuok-
si luopumaan lehden teosta. 

Raija käytti lehdentekemiseen paljon 
aikaa, hän oli huolellinen ja paneutui asi-
aan täydestä sydämestään. Hänen pois-
menonsa jättää lehden tekemiseen val-
tavan aukon. On niin surullista ja muisto-
rikasta kirjoittaa Raijasta tähän lehteen, 
jota hän on luotsannut 12 vuotta. Raija 
iloitsi jokaisesta valmiiksitulleesta nume-
rosta ja siitä, että sai oppia uutta: Tie-
tokoneen käyttöä, kuvien käsittelyä, il-
moitushankintaa, kylätoimintaa. Lehden 
tekemisen kaikkia vaiheita aineiston ko-
koamisesta lehden jakamiseen. Raijan 
tietokoneelle onkin kertynyt valtaisa ky-
läkuvakokoelma, joista osaa kuvista on 
käytetty lehdessä, mutta paljon on arkis-
toitu tulevaa varten. Opettelemme uut-
ta toimintakulttuuria lehden tekemisessä 
ilman pitkäaikaista kivijalkaamme. Kiitos 
Raija niin monesta.

Muistokirjoituksen laati Kirsi Hannula, 
Sirkka-Liisa Salmi ja Eija Hynninen

vapaa-ajan muun muassa osallistumalla 
kansalaisopiston kudontakurssille.  Raija 
opeteli laajasti eri käsityötekniikoita om-
pelusta koneneulontaan ja nypläykseen. 
Omalla kylällä Raija liittyi Ohkolan diako-
niapiiriin, josta  muodostui hänelle vuosi-
en aikana tärkeä yhteisö. Diakoniapiirin 

Kari oli syntyperäinen ohkolalainen. 
60-luvun alussa hän muutti vanhempi-
ensa kanssa isänsä rakentamaan taloon 
Kivistönkulmantielle, jonne päätyi takai-
sin asumaan äitinsä kuoleman jälkeen. 
Suku oli tärkeä Karille, ja hän piti tiiviisti 
yhteyksiä yllä. 

Kari kävi  kansakoulun Ohkolassa ja 
siirtyi sitten kirkolle oppikouluun. Luki-
ota hän ehti käydä kolme vuotta, mut-
ta ajautui sitten Hyvinkään kauppaoppi-
laitokseen, josta valmistui merkonomik-
si. Kari teki pitkän työuran Kellokosken 
sairaalassa lääkintävahtimestarina.Pari 
vuotta hän toimi vakuutustarkastajana 
ja oli käynnistämässä Lähivakuutuksen 
konttoria Järvenpäähän. Vakuutuksia 
hän myi sivutoimisesti useita vuosia.

Elämänkumppaninsa Kari löysi työ-
paikaltaan. Perheeseen syntyi esikoinen 
1986 ja toinen tyttär 1989. Kari ja Eija 
vihittiin 1994. 

Kari oli  yhteiskunnallisesti aktiivinen. 
Hän oli  puuhamiehenä Ohkolan kou-

KARI PEUSSA 1957-2021
lun kyläkalenteri -projektissa, Mäntsälän 
Lions Clubin toiminnassa, Kellokosken 
koirapuiston ja Kellokoski-Ohkola sai-
raalan soutujoukkueen perustamisessa. 
90-luvulla hän oli ehdokkaana Nuorsuo-
malaisten riveissä sekä kunta- että edus-
kuntavaaleissa. Tuolloin ovet eivät  par-
lamentteihin auenneet, mutta kuntavaa-
leissa 2012 hän pääsi kunnanvaltuustoon 
Perussuomalaisten listoilta. Hän tuli vali-
tuksi kesäkuussa kolmannelle kaudelleen 
Mäntsälän puolesta -ryhmän listalta. Kari 
oli yksi ryhmän perustajajäseniä.

Politiikan lisäksi häntä kiinnosti urheilu 
ja historia ja musiikki.  Perhe, sukulaiset 
ja ystävät muistelevat Karia sydämelli-
senä, sosiaalisena ja avuliaana ihmise-
nä. Näin omaisina lämmittää, että hän 
eli hetkessä eikä jättänyt asioita odotta-
maan parempia aikoja. Äkillisestä kuole-
mastaan huolimatta hän sai elää rikkaan 
elämän. 

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

Luotamme laatuun

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

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

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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Jo vuoden päivät on Hyökännummella pohdittu, mitä tapahtuu 
Tasalantien varrella Saviahon päiväkodin rakennuksille. Kesällä 
2020 tilat tyhjenivät, kun alueen päiväkotien toiminnot yhdis-
tettiin Hyökännummen entiseen alakouluun. Se on toiminut 
nyt kokonaan päiväkotina, kun upouusi Hyökännummen koulu 
vieressä valmistui ja aloitti toimintansa muutama vuosi sitten.

SAVIAHOLLA PÄIVÄKOTITOIMINTAA LÄHES 
KAKSIKYMMENTÄ VUOTTA

Saviahon rakennukset eivät ole vanhoja, sillä ensimmäinen 
valmistui Tasalantielle seurakunnan kerhotalon viereen vuon-
na 1999. Kun tarvetta päiväkotipaikoille oli edelleen, toinen 
rakennus samalle tontille valmistui vuonna 2012. Ennen Sa-
viahoa Hyökännummen alueen asutuksen kasvaessa päiväko-
titoiminnassa on ollut erilaisia vaiheita, esimerkiksi juuri ennen 
Saviahon valmistumista päiväkoti toimi muutaman vuoden Oh-
kolan sairaalan toisessa kerroksessa ja sitä ennen Savipakan 
tilalle kunnostetuissa tiloissa, mutta kuljetettiinpa lapsia välillä 
linja-autolla Onkimaan kurssikeskukseen hoitoon. Saviaho-nimi 
juontuneekin Savipakasta; siirryttiin mäeltä pellon laitaan. 

Päiväkodin piha-aluetta on vuosien mittaan muunneltu ja 
kunnostettu ja esimerkiksi leikkivälineitä lisätty. Takapihalla oli 
aikoinaan pieni kasvihuonekin ja tontilla on edelleen erilaisia 
marjapensaita, joten kokonaisuus on kodikkaan näköinen ja 
rakennukset hyväkuntoisia.

KUNNAN PUOLESTA TOIMINNAN JATKAMINEN 
VAI VUOKRAAMINEN?

Rakennusten kohtaloa kyseltäessä Mäntsälän kunnan toimiti-
lapäällikkö Soile Karhinen kertoo, että kun päiväkotitoimin-
ta yhdistyi, jäätiin odottamaan riittävätkö tilat Hyökännummen 
päiväkodissa ja vielä viime keväänäkin tilanne oli auki. – Hyö-
kännummi on kasvavaa aluetta, eikä haluttu kiirehtiä päätöksiä 
Saviahon kiinteistön suhteen, tarkentaa Soile Karhinen ja jat-

SAVIAHON PÄIVÄKODIN TILANNE
Teksti ja kuva Terttu Heikkinen

kaa: - Kunta ei ole valmis myymään Saviahon kiinteistöä, mut-
ta jos tiloja ei itse jatkossa tarvita, harkitaan välittäjän kautta 
vuokraamista ja siinä vaiheessa tietysti mietitään minkälaiset 
vuokralaiset tiloihin ja ympäröivään asutukseen sopisivat.

Hyökännummen päiväkodin johtaja Maarit Mäkinen 
vahvistaa toimitilapäällikön arvion viime keväältä, sillä silloin 
lapsia Hyökännummen päiväkodissa oli 190. - Tällä hetkellä 
näyttää, että tilat riittävät hyvin, sillä lapsia on noin 160, hän 
kertoo ja lisää, että Saviahon piha-aluetta kyllä käytetään aika 
ajoin ja tehdään sinne lasten kanssa pieniä retkiä. 

PIHA-ALUEEN KÄYTTÖ
Alueen lapsia ja perheitä lapsineen ja hoitajineen poikkeaakin 
pihalla ja toimitilapäällikkö Soile Karhisen mukaan se sopii hy-
vin ja on luvallista muillekin kuin varsinaisen päiväkodin väelle. 
– Vastuu lapsista ja leikkivälineiden turvallisesta käytöstä on 
tietenkin silloin mukana olevilla aikuisilla ja vanhemmilla, eikä 
kunnalla, hän kuitenkin ystävällisesti muistuttaa. Eli asukkaat 
jäävät edelleen mielenkiinnolla odottamaan, mitä tapahtuu, 
mutta kiinteistöstä siis pidetään hyvää huolta eikä sitä olla 
kunnassa unohdettu.

 

Vastuullinen työmaa on NCC:n toimintamalli, jonka kriteeristöä 
noudatetaan myös Ohkolan kiviainesalueella. Kriteeristöön on 
koottu vastuulliset teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpi-
teiksi kestävän kehityksen eri näkökulmista. Vastuullinen työ-
maa on käytännönläheinen tapa huomioida kestävä kehitys 
ja yritystoiminnan vastuullisuus työmailla ja kiviainesalueilla. 
Se asettaa vaatimuksia ja antaa toteutusideoita muun muas-
sa turvallisuudelle, reilulle liiketoiminnalle ja energiankäytölle. 
Ohkolassa esimerkiksi murskataan kiveä kriteeristön suosituk-
sen mukaisesti sähkökäyttöisellä murskaimella. Vastuullinen 

OHKOLAN KIVIAINESALUE ON NCC:N 
VASTUULLINEN TYÖMAA

työmaa -toimintamallin lisäksi Ohkolassa, kuten kaikilla muil-
lakin NCC:n kiviainesalueilla, noudatetaan luonnollisesti kaikkia 
viranomaismääräyksiä, lupia ja ohjeita. Ohkolan kiviaines on 
vastuullisesti tuotettua. 

Ohkolan kiviainesta voi tilata myyntipäällikkö Jounilta, 
p. 010 507 6971.

Lisätietoja NCC:n kiviainestoiminnasta löytyy osoitteesta 
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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

PARTURI-KAMPAAMO

HIU
ISKO

Asemakatu 4,
Järvenpää
Puh. (09) 279 3550

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

Pauliina Paasila
Koulutettu hieroja  

Sähköasennukset / Ilmalämpöpumput
P. 010 320 9770 Jani Malmberg

HIERONTA HERCAMER
& JALKAHOITOLA

KALEVALAINEN JÄSENKORJAAJA

KIRSI PYYHTIÄ
 040 7350 121  Vanha Valtatie 197

Kellokoski

Ekokampaamo      Kauneushoitola

Itsellesi aikaa voita, 
tule käymään
taikka soita!

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

OK-IKKUNA 

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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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. 

                
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



Ennen koulun alkua Ohkolan Nuorisoseu-
ran talolla pidettiin näytelmäleiri.Leiri oli 
suunnattu kaiken ikäisille koululaisille. Lei-
riä ohjasi Kirsi Jokela. Leirillä oli kaikenlais-
ta akvititeettejä venyttelystä pieniin näy-
telmiin. Näytelmiin sai ottaa talon ullakolta 
rekvisiittaa.

Näytelmät tehtiin 3-4 ryhmissä. Ryh-
mät olivat joka päivä erilaisia että leiriläi-
set saisivat tutustua toisiinsa mahdollisim-
man paljon. Näytelmät olivat lennokaita ja 
jotkut suorastaan hämmentäviä. 

Leirillä tarjoiltiin leiriläisille joka päivä 
lounas joihin kuului makaronilaattikkoa, 
pastasalaattia ja pitsaa, joista osa oli it-
se suunniteltuja sekä ruokien yhteydessä 
leipää ja jogurttia. Suurin osa ruoasta oli 
tehty talon keittiössä. Leirillä oli kaksitoista 
leiriläistä. Nuorimmat olivat menossa kol-
mannelle luokalle kun vanhin oli menossa 
jo kahdeksannelle. Leirin vapaa-ajalla pe-
lattiin myös  amerikkalaista polttopalloa ja 
läpsyrinkiä.

Aapo Johansson
Kuva: Marjanne Hynninen

Hullu! Ihan pöljä! Oletko käynyt lääkäris-
sä? Siinä muutama reaktio kavereilta ja 
sukulaisilta kun kerroin että tavoittelen 
täysmatkan triathlonin tekemistä. Lauan-
taina 21.8. se matka saavutti sitten pää-
teaseman Tahkolla.

Koko ikäni olen ollut ylipainoinen ja 
huonokuntoinen. Viitisen vuotta sitten ha-
vahduin siihen että paino lähenteli kolmi-
numeroista lukua ja ajattelin että joko olisi 
aika tehdä asialle jotain. Liikkeelle lähdin 
ruokavaliomuutoksella, hölkkäilemällä ja 
painoja nostamalla. Pikkuhiljaa alkoi hii-
piä ajatus että ehkä liikunta voisi kuulua 
elämääni ihan vakiona. 

Ja sitten se iski: Järvenpäässä järjestet-
tiin Tuusulanjärvi triathlon jossa matkoina 
oli mm. pikamatka. Ajattelin lähteä triath-
lonia kokeilemaan. Märkäpuku löytyi käy-
tettynä 40 eurolla, pyöräosuudelle maas-
topyörä ja jalkaan vanhat lenkkarit. Meno 
oli kivaa, ja sillä tiellä ollaan vieläkin. Taka-
na jokunen perusmatka ja puolimatka. Ja 
nyt sitten vielä tuo täysi suoritus. 

Triathlonissa viehättää lajin monipuoli-
suus, treeni ei ole pelkkää asfaltin paukut-
tamista lenkkareilla vaan kaikkien kolmen 
lajin harjoittelu on hyvin monipuolista. Ja 
päälle sitten voiman kehittäminen kunto-
salilla. Treenitunteja pitää kertyä jonkin 
verran, mutta harjoituksia tehdään paljon 
peruskuntosykkeillä eli kokonaisrasitus ei 
välttämättä kasva kovin suureksi. Fyysisen 
kunnon lisäksi tärkeää on henkisen kantin 
kehittäminen. Omassa yli 14 tunnin suo-
rituksessa tuli useampi epäuskon hetki 
mutta niistä pitää vaan päästä yli. Lisäksi 

IRONMAN FINLAND 

Heinätalkoiden jälkeen uimaan Keravan-
järvelle! Siitä kaikki alkoi viime kesänä. 
Ensimmäisellä yhteisellä uintireissullamme 
aloimme pohtia, että minkälaista olisi ve-
sijuosta järvessä?  Meillä kummallakin oli 
entuudestaan omia kokemuksia uimahal-
lilla vesijuoksemisesta, tylsästä valkoisten 
kaakeleiden tuijottamisesta, tehdä kään-
nöksiä altaalla edes-takaisin, pujotella 
ruuhkassa muiden vesijuoksijoiden jou-
kossa. Seuraavana iltana kokeilimme en-
simmäisen kerran vesijuoksua järvessä ja 
hurahdimme liikuntamuotoon täysin. Koko 
viime kesän kävimme melkein joka ilta ve-
sijuoksemassa heinä-elokuun ajan. Syys-
kuussa käyntejä ei ollut aivan joka päivä 
ja uintiaikakin lyheni veden jatkuvasti vii-
lentyessä. Viimeisen kerran kävimme vielä 
kastautumassa lokakuun 5.päivä, kun pu-
donneet lehdet värittivät jo rannat. Villa-
sukat oli  silloin varattu mukaan, jotta jalat 
saatiin nopeasti lämpimiksi uinnin jälkeen.

Kun tänä keväänä oli ensimmäinen 
lämmin sääjakso, aloitimme järvellä käyn-

VESIJUOKSUA KERAVANJÄRVELLÄ

energiansaannin pitää toimia pitkin mat-
kaa, pelkällä aamuisella kaurapuurolla ei 
suoritus mene läpi.

Olen tuosta suorituksestani kovin yl-
peä. Se on myös osoitus että rautamie-
hen ja -naisen titteli on ihan tavoiteltavis-
sa myös tavalliselle kuntoilijalle. Aina ei 
sateeseen tai räntään hölkälle lähtö ole 
helppoa, eikä parin tunnin istunto pyörän 
päällä varaston perällä houkuttele. Mutta 
kun pitää tähtäimen mielessä saa itsensä 
liikkeelle vaikka aina ei huvittaisi, ja sen 
lenkin jälkeinen olo on aina upea! Ja pal-
kintona voivat olla ne neljä maagista sa-
naa: ”Mikko, you are an Ironman”!

Mikko Välimaa
Puheenjohtaja, Ohkolan Oka ry

katsoneet ”hyppiviä” vesipisaroita järven 
pinnalla, kun onkin sadesää.  Tuulisella 
säällä olemme itse pomppineet aaltojen 
tahdissa. Joskus olemme juosseet sumus-
sa, missä vastarantaa ei näy.

Järven kuikkapariskunta on ollut  seu-
ranamme. Kalat ovat säikäyttäneet meidät 
pintaloiskautuksillaan.  Joutsenet lentoon 
lähtiessään kailottivat jäähyväisiä ennen 
muuttomatkaansa.  Kesän vaihtuminen 
syksyksi, erilaiset säätilat ja uintiajankohta 
vaikutti siihen, kuinka paljon erilaisia järvi-
maisemia olemme nähneet.  Niistä koot-
tiin 54 kuvan maisemataulu – Keravanjär-
ven monet ”kasvot”.

Eipä olisi osannut aavistaa, että heinä-
talkoista alkanut ensimmäinen uintireissu 
johtikin hauskaksi yhteiseksi vesijuoksu-
harrastukseksi. Samalla löysimme kyläl-
tämme upean lähiliikunta-, virkistys- ja 
luonnon havainnointipaikan sekä kauniin 
alati muuttuvan elävän maisemataulun.

Tuija Allonen ja Auli Teppinen

nin jo toukokuun 12.päivä. Hellesäät ovat 
”pakottaneet” meidän käymään vesijuok-
semassa välillä sekä aamulla että illalla. 
Harrastamisemme järvellä on tänä kesänä 
ollut siis vieläkin aktiivisempaa, mutta aina 
yhtä virkistävää. 

Keravanjärvellä ei ole ruuhkaa. Olem-
me pääasiassa ajoittaneet käyntimme il-
taan, auringonlaskun aikaan. Olemme 
saaneet ihailla tyyntä järven selkää ja mitä 
värikylläisimpiä auringonlaskuja. Olemme 


