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Jakelu: Ohkolan ja Hyökännummen taloudet

☞ Metsolat Öljymäen kesäteatterissa

☞ Kivaa kesätoimintaa omalla kylällä

☞ Vanhat asuinpaikat rakentuvat kylätien varressa

Sinisorsat saapuvat  
määrätietoisesti Ohkolaan. Suurin osa Suomen  

sinisorsista muuttaa talveksi Etelä-Skandinaviaan ja  
Länsi-Eurooppaan, mutta osa talvehtii Suomen ulkosaaristossa ja  

sulapaikoissa. Muuttavat linnut saapuvat Suomeen maaliskuun alusta 
lähtien.Talvehtivat sinisorsat kestävät pakkasia yllättävän hyvin 

tiiviin höyhenistönsä ja ilmaa pidättävän, paksun untuvakerroksensa 
ansiosta. Pakkasessa hangella maatessaan ne piilottavat  

nokkansa jalkojen höyhenien sekaan ja välttävät lentämistä  
viimeiseen asti. Tarpeen tullen ne pystyvät  

paastoamaan pitkään, leudolla  
säällä yli kaksi viikkoa.
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 Eija Keski-Korpela, p. 044 364 4764
 Tero Rantanen ja Elina Neuvonen

Kannen kuva:  Mikko Etuaro

Sivutaitto: SiistitSivut, Tarja Välimäki  Paino: PrintHaus Oy

Painosmäärä: 1400

Ilmoitukset: ohkolansanomat@gmail.com
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Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Kahvila Rennosta  
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Lehteä voi käydä lukemassa myös Mäntsälän kirjastossa.
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Kylälehtitoimikunta:

Anne Välimaa Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta

Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunta

Ilkka Allonen, Ohkolan Maamiesseura 

Arja Alanko Ohkolan Martat / Ohkolan VPK

Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseura

Mikko Välimaa Ohkolan OKA

Arja Marttila Hyökännummen vanhempaintoimikunta

Aatu Johansson Ohkolan Nuorisoseura

Kati Teirioja Sirkus Sirius

ohkolansanomat@gmail.com

Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 26.8.2022.  aineistopäivä 12.8.2022.

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

kevät tuo muuttoLintuja 
ohkoLaankin
Ohkolan pelloilla ja vesistöissä on totuttu näkemään erilaisia muuttolintuja. Joutsenet, kuovit, kurjet ja muut linnut tietävät, että 
Ohkolassa on hyvä olla. Vaan tietävätpä ihmisetkin, että Ohkolan kylässä on hyvä asua.

Ohkolaan on muuttanut tai muuttamassa useita perheitä. Kaupungeista, kuten Helsingistä, Keravalta ja Järvenpäästä, tullaan 
tänne maalle nauttimaan rauhallisuudesta, maaseutumiljööstä ja ennen kaikkea kyläkoulustamme. Useampi tyhjillään ollut talo 
saa jatkossa nauttia pienistä tepastelevista jaloista ja Ohkolan koulun käytävillä kuulunee iloinen nauru myös tulevina vuosi-
na. Onhan se valtavan hienoa asua täällä omassa kuplassa, sillä kaupunkeihin on kuitenkin lyhyt matka ja lähipalvelutkin ovat 
viiden kilometrin päässä Kellokoskella. Työpaikkoja löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Lahdesta kuin 
Porvoostakin, asummehan kaupunkien kainalossa ja liikenteen solmukohdassa. Moottoritie, oikorata ja valtatiet löytävät kulki-
jansa jokaiseen ilmansuuntaan. Vaikka asumme maalla.

Me onnelliset saamme rakentaa elämää täällä yhteisöllisyyden keskittymässä. Harvassa kylässä on näin paljon aktiivisia yhdis-
tyksiä ja kylätoimijoita. Teatteria, erilaisia kerhoja, liikuntaa, tapahtumia ja kokoontumisia. Toimintaa on pienille ja isoille ja se, 
mitä ei omalta kylältä löydy, on käytännössä 10–30 minuutin ajomatkan päässä. Tänä talvena tosin ei tarvinnut lähteä edes 
hiihtämään kylää kauemmas, sillä kylälatuja saatiin vedettyä kymmeniä kilometrejä! Kiitos latupartiolle!

Vaan saako Ohkolassa olla ei-niin-yhteisöllinen? Tietenkin! Ei meitä kukaan kotoa hae ja raudoissa kylille raahaa, vaan omalla 
aktiivisuudella mennään sinne, mikä milloinkin tuntuu hyvältä ja tärkeältä. Johtokunnat ja toimikunnat pyörittävät ydintoimin-
toja, mutta tietenkin vapaaehtoisia tarvitaan kylän elävänä pitämiseen. Hetki aikaa liikenteenvalvonnassa, kahviossa tai vaikka 
ajanottajana juoksukilpailussa, tuo kylälle elämää ja harrastuksia kaiken ikäisille.

Kesä koittaa ja kyläläisetkin lähtevät lomille, mökeille tai kuokkimaan omaa pihaa kasvattaen vaikkapa porkkanoita tai perunoita. 
Isot pihat mahdollistavat ainakin osittaisen omavaraisuuden ja lapset oppivat mistä sitä ruokaa tulee. Kylänraitti voi vaikuttaa 
hiljaisemmalta, mutta elämä ei kylällä lakkaa edes kesäksi. Viimeistään heinäkuussa Öljymäki täyttyy hulinasta, kun Metsolat, 
tuo rakastettu tv-sarja, tuodaan kesäteatterin näyttämölle. Onkohan Annikki lypsyllä?

Ollaan onnellisia Ohkolassa!

Kati Kottila-Etuaro
Ohkolan Kylätoimikunnan jäsen
Ohkolan vanhempaintoimikunnan jäsen
Onnellinen Ohkolassa Instagram-tilin perustaja
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Suomalaisten halu asua maalla on jo vuo-
sien ajan tullut tutuksi useista kyselytut-
kimuksista. Korona-aika on saanut monet 
toteuttamaan haavettaan, mikä näkyy 
myös Ohkolassa. Kylällä remontoidaan 
ja rakennetaan. Monet aiemmin tyhjäksi 
jääneet talot saavat uusia asukkaita.

”Useita kyselyitä on tullut, että löytyi-
sikö meidänkin perheelle taloa Ohkolas-
ta”, kyläaktiivi Kati Kottila-Etuaro ker-
too. Kyselyt ovat tulleet Kottila-Etuaron 
aiemmin perustaman Onnellinen Ohko-
lassa IG-tilin kautta.

Emilia ja Tuomas Hannin perheel-
le sopiva talo löytyi juuri keväällä kylän 
verkostojen avulla. Kylän keskustassa 
sijaitsevan Toukolan remontti on käyn-
nissä, ja kylälle muuttoaan kaksilapsinen 
perhe tähtää syksyyn. Hannit asuvat nyt 
Helsingissä, mutta ovat lähtöisin Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaalta. ”Muuttopäätök-
sessä Ohkolaan yksi keskeinen tekijä oli 
kyläkoulun läheisyys”, Hannit sanovat.

Kottila-Etuaron mukaan Ohkolan mai-
ne aktiivisena kylänä houkuttaa, ja oma 
koulu on selvä vetovoimatekijä. ”Kylään 
muuttaneet lapsiperheet ovat olleet täs-
tä kotoisasta ympäristöstä hyvin onnel-
lisia.” Kottila-Etuaro arvioi Ohkolan vah-
vuudeksi myös sen, että tärkeimmät pal-
velut kuten kaupat ja apteekki löytyvät 
vain noin viiden kilometrin päästä Kel-
lokoskelta. ”Tulijoita kylään olisi enem-
mänkin, kun vain sopivia paikkoja tulisi 
tarjolle”, hän lisää.

Korona-ajan käynnistämä etätyöaalto 
näyttää jatkuvan, vaikka epidemiaa hil-

moni etsii nyt kotia ohkoLasta ja 
autiot taLot saavat uusia asukkaita

linneet rajoitukset on jo purettu. Tämä 
on mahdollistanut monelle muuton väl-
jempiin maisemiin. Myös sotakuvat Uk-
rainan pommitetuista kaupungeista saa-
vat ehkä ihmiset hakeutumaan maaseu-
dun rauhaan. Ilmiö näkyy koko Suomes-
sa. Kuten Ohkolassa, monessa muussa-
kin kylässä otetaan vastaan uusia asuk-
kaita. Ongelma on siinä, etteivät tyhjien 
kiinteistöjen etsijät ja omistajat välttä-
mättä löydä toisiaan. Tätä varten MTK 
perusti keväällä Autiot talot ja hiljaiset 
kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen. Te-
keillä on verkkopalvelu, jolla voidaan ja-
kaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä 
olevista kiinteistöistä maaseudulla.

”Kysymys ei ole kiinteistöjen myynnis-
tä, vaan kiinteistöjen hyötykäytön mah-

dollistamisesta, joka saattaa myöhem-
min johtaa kiinteistökauppaan”, kertoo 
MTK:n vt. elinvoimajohtaja Markus 
Lassheikki. Tavoitteena on saada uut-
ta elämää kaipaavat rakennukset käyt-
töön ja maaseudulle uutta elinvoimaa. 
Mielenkiinto hanketta kohtaan on ollut 
valtava, Lassheikki sanoo. Asumattomia 
kiinteistöjä Suomessa arvioidaan olevan 
jopa 100 000 – 200 000. Muuttajien kan-
nalta halutuimpia ovat kaupunkien työs-
säkäyntialueilla sijaitsevat kohteet, jois-
ta on lyhyt matka palveluihin. Ohkola on 
tässä malliesimerkki. Saamme asua tääl-
lä käytännössä metsässä, mutta palve-
lut ovat tuossa lähes vieressä. Harvassa 
maalaiskylässä löytyy näin läheltä esi-
merkiksi 24/7 auki oleva ruokakauppa.

Jussi Martikainen

Ohkolantien varressa Pajamäen kiinteistöllä pitkään tyhjillään ollutta taloa kunnos-
taa kodikseen Järvenpääläiset Karoliina ja Karim Mersinli. Aikataulu muutolle on 
elokuu 2022, koska perheen esikoinen Seela aloittaa 1. luokan Ohkolan koulussa. 
Lisäksi perheeseen kuuluu 2-vuotias Eemi. Kuva Eija Hynninen

Emilia ja Tuomas Hanni löysivät perheelleen uuden ko-
din Ohkolasta. Toukolan remontissa mukana pariskun-
nan lapset Lempi ja Untamo. Kuva Jussi Martikainen

Jokisillan kupeessa entinen postina toiminut kiinteistö on purettu ja 
uudisrakennus on rakenteilla. Ohkolan koulun opettaja Maija Tik-
ka perheineen tekee tähän omaa kotia. Perheen isä Sami rakente-
lee taloa valmiiksi ja muutto tapahtuu heti, kun se on valmis. Lapset 
Taisto 11-v. ja kaksoset Hilja ja Aatos 8-v. aloittivat Ohkolan koulussa 
viime syksynä. Kuva: Eija Hynninen
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-Kahden kevään tauon jälkeen pääsemme taas pitä-
mään perinteiset kevätnäytökset 20. – 22.5. oikeassa 
isossa sirkusteltassa, iloitsee Sirkus Siriuksen puheen-
johtaja Jukka Juntti ja jatkaa paikan vain vaihtuvan 
Hyökännummen koulun kentältä Arolan koulumäelle.
Syy vaihtoon on se, että joulukuussa 2021 Jokelanseu-
dun maaseutuseura ry:n omistukseen kunnalta
siirtyneellä lakkautetulla Arolan koululla järjestetään jo 
kesäkuun toisella viikolla perinteinen lasten ja nuorten 
taideleiri, jonka ohjelmassa on myös sirkusleiri. Kevät-
näytösten järjestämisellä samassa paikassa säästytään 
teltan siirtelyltä paikasta toiseen.
-Kovasti odotetaan, että päästään esiintymään, esityk-
siä on kolme erilaista, kertoo Jukka ja toivottaa kaikki 
mukaan katsomaan ja nauttimaan. Esitysajat oheises-
sa julisteessa. Teksti ja kuva Terttu Heikkinen

Luvassa sirkusriemua  
jälleen isossa teltassa!

harrastuksia kouLuLaisiLLe – ohjaajia haetaan
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus 
koulupäivän yhteydessä. Etsimme halukkaita koulujen harrastusryhmien ohjaajiksi Mäntsälässä.

Ilmoittautumismenettely harrastustoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille on avattu 20.4.2022. Järjestel-
mään voivat ilmoittautua kaikki Y-tunnukselliset tahot: yhteisöt, seurat, yritykset ja yksityiset henkilöt, joilla on kiinnos-
tusta harrastusryhmän ohjaamiseen. Kyseessä on vuoteen 2024 asti avoinna oleva ”ilmoittautumisrekisteri”, jonka ensim-
mäisessä vaiheessa etsitään ilmoittautumisia tähän rekisteriin - toisessa vaiheessa koulun rehtori voi kilpailuttaa/poimia 
haluamansa harrastuslajin ohjaajan omalle koululle.

Menettely toteutetaan ehdollisena, eli kaikki hankinnat ovat sidoksissa siihen, kuinka paljon saadaan valtionavustusta toi-
minnan järjestämiseen. Nyt olisi tärkeää saada mahdollisimman paljon ilmoittautumisia menettelyyn Osallistumispyyntö 
löytyy  linkistä  https://tarjouspalvelu.fi/mantsala/?id=395039. a.

Lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen, opetuksen asiantuntija, puh. 040 314 5456
leena.lemilainen-honkanen@mantsala.fi
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harrasta kotikyLäLLä
ohkoLan nuorisoseura

Päiväleiri Ohkolan Nuorisoseuran-
talolla   alakouluikäisille lapsille. Leiri 
koostuu kolmesta päivästä koulujen ke-
säloman ensimmäisellä viikolla. Leiripäi-
vät ovat ti 7.6, ke 8.6 sekä to 9.6. Yhden 
leiripäivän kesto on klo 10.00–14.00. 
Lapsille tarjotaan kevyt lounas päivisin. 
Leirimaksu kolmelta päivältä on 20 €. 
Voit ilmoittautua ohjaajalle Lotta Härkö-
selle, numeroon 045 806 8377. Ilmoitat-
han samalla mahdolliset allergiasi! 

Tervetuloa viettämään hauskoja kesä-
lomapäiviä! 
Tule mukaan teatterin tukijouk-
koihin! Näytelmän valmistelu on vain 
osa onnistunutta kesäteatteri-elämystä. 
Katsojalle visiitistä Öljymäellä jää hyvä 
muisto esityksen lisäksi mukavasta pal-
velusta kahviossa ja parkkipaikoilla. Tätä 
loppusilausta luomaan tarvitaankin ko-
ko liuta  talkoolaisia. Näissä porukoissa 
tarjoutuu oiva tilaisuus tutustua uusiin 
ja vanhoihin kyläläisiin sekä kylän toi-
mintaan. Erityistä ammattitaitoa ei tar-
vita, mukana on aina joku kokenut joka 
opastaa helpot, mutta kriittisen tärkeät 
tehtävät uusillekin tulokkaille. Mukaan 
joukkoon voit ilmoittautua sähköpostit-
se ohkolanns@outlook.com. Lisätietoja 
voit kysellä Johanssonin Aatulta 040-842 
32 72. Nähdään teatterilla!

ohkoLan oka

Kesäkaudella järjestetään lapsille hönt-
säfutista, yleisurheilua ja maasto-
juoksua. Kausi huipentuu syksyn alus-
sa järjestettäviin kisoihin. 

Höntsäfutis järjestetään Ohkolan 
koululla seuraavasti:
- Eskari - 2. luokkalaiset tiistaisin 
17.30-18.30
- 3. - 6. luokkalaiset tiistaisin 
18.30-19.30

Toiminnan mahdollistamiseksi tarvit-
semme toimintaan mukaan lisää aikui-
sia. Emme valmenna lapsia vaan mah-
dollistamme turvallisen ja valvotun pai-
kan pelailla. Mikäli sinulla olisi mahdol-

lisuus peluuttaa lapsia (jakojen tekemi-
nen ja pelin tuomarointi), tule paikan 
päälle!  Tarkoituksena on saada iloiset 
ja rennot pelit aikaiseksi. 

Ohkolan Okan kevätkokous jär-
jestetään tiistaina 7.6. klo 18. Koko-
ukseen sisältyy ruokailu, ja paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin Ohkolan Okan Face-
book-sivuilla.

Tenniskenttä on myös jo avattu.  
Kentän varauskirja löytyy sähkötolpan 
postilaatikosta. 

Tiedotamme asioista Ohkolan Okan 
Facebook-sivuilla. Jos se ei vielä ole seu-
rannassa niin liity tänään! Mikäli halu-
at aktiivisemmin mukaan Okan toimin-
taan niin ota yhteyttä Mikko Välimaahan 
(mikko.as.valimaa@gmail.com). 

hyökännummen 
vanhempainyhistys

Kaveripelit Hyökännummen koulun 
kentällä starttaavat taas. Mukavaa, ren-
toa pelailua koko perheen voimalla. Pe-
laillaan kerran viikossa jotain peliä ja 
välillä voidaan leikkiä pihaleikkejäkin. 
Ehdotelkapaa ihmeessä lajeja ja tulkaa 
esittelemään omia harrastuksia, jos ha-
luatte muidenkin pääsevän tutustumaan 
harrastuksenne saloihin.  Seurailkaapa 
someamme, ilmoittelemme peleistä ka-
navillamme.  hyokannummi.vanhem-
painyhdistys@gmail.com
p. 050 514 1111/Mika

ohkoLan maamiesseura

Maamiesseura tekee retken Farmari 
Maatalousnäyttelyyn Mikkeliin to 
30.6. Ilmottautumiset (10.6 mennes-
sä) ja lisätiedot Ilkka Allonen p.040-
1530150

Maamiesseura vuokraa astioita 
juhliin. Astiasto n 60 henkilölle, kahvi-
astiasto 100 henkilölle. Varauksia hoitaa 
Satu Latostenmaa p. 040-5818605

mäntsäLän urheiLijat

Kuntorastit Ohkolassa ke 29.6. Keravan-
järvellä ja ke 10.8. Porakalliolla (lähtö 

Ohkolan sairaalan P-alueelta). Lähtö klo 
17-19. Radat 1-2 km, 3-4 km ja 5-6 km. 
Lisätietoja löytyy MU:n nettisivuilta.

mäntsäLän seurakunta  
Hyökännummen kesäperhekerho ko-
koontuu kolmella viikolla ennen juhan-
nusta torstaisin 9.6., 16.6. ja 23.6. klo 
9.30–11. Kesäperhekerho on vapaa-
muotoinen puistokerho, johon ovat ter-
vetulleita aikuiset ja lapset yhdessä. Per-
hekerhossa on lyhyt ohjelmallinen osuus 
sekä vapaata leikkiä ja jutustelua. Mänt-
sälän seurakunta tarjoaa mehut ja kek-
sit. Huonolla säällä ollaan sisätiloissa. 
Lämpimästi tervetuloa!

mäntsäLän 
LuonnonsuojeLuyhdistys

Maanantaisin klo 17 NCC:n lumo-alueel-
la on tapaaminen talkoiden merkeissä. 
Alueella on ainutlaatuinen, paahdealu-
een kasvisto ja myös paljon lintulajeja 
viihtyy siellä.

Noin kerran kuukaudessa järjeste-
tään lähiluontoretki jonnekin kivaan 
kohteeseen. Su 5.6 klo 13-16 men-
nään Kakarlammelle. Tapaaminen klo 
13 Mäntsälän kunnan uimarannan park-
kipaikalla.

Luonnonkukkien päivää vietetään 
jälleen Sandberginpellolla 19. kesä-
kuuta klo 10-12. Tapaaminen klo 10 
Riiskilän tiellä, vanhan ladon nurkalla 
tai Eteläinen pikatie 657. Tänä kesänä 
Sandbergille tulee myös lampaita, joten 
pääsemme samalla niitä moikkaamaan.

Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.
ssl.fi/mantsala sekä Facebookista.

mäntsäLän mieskuoro

Yhteislauluilta Ohkolan Seuratalolla to 
11.8 klo 18

Maanantaiklubi kesätauolle. Ke-
vään viimeinen maanantaiklubi kokoon-
tui Seuriksella 25. 4.

Seuraava tapaaminen on elokuun 29. 
päivä klo 14.

paLuumuutto ohkoLan kyLään! 
Ostetaan pieni omakotitalo / mummonmökki (kaiken kuntoiset kiinnostaa) tai kiva rakennuspaikka.  
Myös vuokraus tulee kyseeseen. Tarvittaessa vaihdossa 4h+k+s  n. 100m2 rv. 2002 okt+at n.38m2 Hyökännummessa.

Ota rohkeasti ja luottamuksella yhteyttä vaikka ei olisikaan ihan heti ajankohtaista.

Ystävällisin terveisin, Pirjo Smått p.0500418271 tai pirremar@gmail.com
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Su 27.3 Kyläyhdistys järjesti kaikille 
Ohkola-Hyökännummi alueen yhdis-
tysten toimihenkilöille yhteisen kii-
tos- ja tutustumisiltapäivän. Lisäksi 
vieraaksi oli kutsuttu Arola-Jokelan-
seudun kyläyhdistys ryn edustajat. 
Tilaisuudessa kuultiin myös Mänt-
sälän Osuuspankin palveluneuvojan 
terveiset ajankohtaisista asioita ja 
muutoksista yhdistysten pankkiasi-
oinnista.

Catering HannaEmilia huolehti 
tarjoiluista. Kävimme vilkasta kes-
kustelua tiedonkulkuun ja tapahtu-
makalenteriin liittyvistä asioista.

Ohkolan Kyläyhdistys myönsi vuo-
den 2020 palkinnon Ohkolan koulu-
pihan uudistuksille. Vuoden 2021 
palkinnon sai 20-vuotias Sirkus Si-
rius. Ja tämän vuoden palkinnon sai 
mahtava Ohkolan latuverkosto! Pal-
jon onnea ja suuret kiitokset kaikille 
aktiivisille talkoolaisille!!!

koLmen vuoden kyLäteot paLkittiin

Teksti ja Kuva: Elina Vuori

Kolmen vuoden (2020-2022) kylätekojen saajat yhteiskuvassa

Kesäteatterissa on oma tunnelmansa, olipa siellä katsojana tai 
mukana työryhmässä ja olipa kyseessä ammatti- tai harrasta-
jateatteri. Itse olen saanut ensimmäisen kosketuksen kesäte-
atterin tunnelmaan esiintyjänä 11-vuotiaana Hämeenlinnan ke-
säteatterissa, katsojana jo paljon aiemmin. Nuorena Hämeen-
linnassa aloitettu teatteriharrastus on kantanut aikuisuuteen, 
vaikkakin se oli jonkin aikaa tauolla.

Tänä kesänä nautin kesäteatterin tunnelmasta Ohkolan Öl-
jymäellä Metsoloiden myötä.

Metsolat-sarjasta olin toki aiemmin kuullut, mutta koska it-
se olin sitä esitettäessä vielä lastenohjelmien kuluttaja, sarja, 
sen henkilöt ja juoni eivät olleet minulle ennestään tuttuja. Kun 
kuulin, että Ohkolaan on tekeillä Metsolat, tutustuin sarjaan. 
Luettuani sarjan tarinasta ja pari ensimmäistä jaksoa katsot-
tuani olin jo ihastunut Eeva Metsolan rooliin. Koe-esiintyminen 
jännitti aivan valtavasti, vaikka lavalla roolissa en juuri koskaan 
jännitä. Aivan erityisen jännittävää se oli siksi, että toivoin ko-
vasti Eevan roolia, joka on myös ohjaaja Katriina Honkasen 
rooli alkuperäisessä sarjassa. Kun tieto roolituksesta sitten ki-
lahti sähköpostiin en tiennyt kuinka päin olisin ollut sillä olin 
aika innoissani. Eevan roolissa minua viehättää Eevan tyyne-
ys ja päättäväisyys, sekä tietysti Eevan ja Stigun traaginenkin 
rakkaustarina.

Vaikka Metsolat kertovat 80- ja 90-lukujen vaihteesta, tari-
nassa on silti tällekin ajalle ajankohtaisia asioita kuten työttö-
myys, alkoholismi, perhesuhteet ja pienen paikkakunnan yh-
teisöllisyys.

metsoLat öLjymäeLLä  
– eeva metsoLan ajatuksia

Uskon, että moni löytää tarinasta samaistumispintaa huo-
limatta siitä, minkä ikäisenä ja millaisena itse on tuon vuosi-
kymmenten vaihteen kokenut.

Yhteisöllisyydestä saa nauttia myös työryhmässä. Suurin 
osa on ennestään toisilleen tuttuja mutta

Öljymäen uudet tulokkaat, jollainen itsekin olen, on otettu 
niin lämpimästi vastaan porukkaan, että siihen tuntee jo kuu-
luvansa täysin. On hienoa olla osa porukkaa, joka harrastaa 
rakkaudesta lajiin sekä tukee ja kannustaa toisiaan huolimat-
ta siitä, onko harrastus alkanut jo lapsuudessa vai onko tämä 
peräti ihka ensimmäinen esiintyminen teatterin lavalla.

Katriinan ammattilaisen ohjauksessa oppii paljon, mutta 
samalla saan oppia myös muilta, niin konkareilta kuin ensi-
kertalaisiltakin. Harjoitukset ovat olleet jo jonkin aikaa käyn-
nissä ja ensi-iltaan on vielä hieman matkaa. Hyytävästä ke-
vätilmasta huolimatta harjoittelemme jo ulkona. Itse rakastan 
tätä vaihetta harjoituskaudella, kun vuorosanat alkavat olla 
hallussa ja käsikirjoituksen sijaan voi jo katsella vastanäytte-
lijää. Tulemiset ja menemiset alkavat tarkentua ja kohtauk-
sia voidaan jo harjoitella putkeen. Roolihenkilöt saavat lisää 
syvyyttä ja näyttelijät varmuutta. Näytelmän kulku ja oman 
roolihenkilön tarina alkaa herätä eloon. Vielä on paljon työtä 
mutta jo nyt voi sanoa, että tästä tulee aivan mahtava jut-
tu. Lavalla ja lavan takana oleva taitava porukka ja Öljymäen 
huikea miljöö varmistavat, että tänäkin kesänä Ohkolassa on 
kesäteatterin tunnelmaa.

Riikka Holm
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Työväenyhdistyksen järjestämään Mäntsälän kapina 
90V tilaisuuteen 15.5. sisältyi tapaaminen Ohkolan työ-
väentalon rauniolla. Tätä työväentalon raunioilla käyn-
tiä valmistelimme jo vappuviikolla, raivaamalla ja siis-
timällä työväentalon kiinteistöä. Vapunaattona tontilla 
järjestettiin siivoustalkoot. Talkooväen voimin viimeis-
teltiin raunioiden ympäristöä juhlatilaisuutta varten. 
Vappuaaton illalla kokoonnuimme joukolla perintei-
sesti notskitulille, historiallisia tapahtumia muistaen ja 
kuunnellen Heikki Simolinin lausumaa äänitettä vuoden 
1906 Vappumarssista Hyökännummelta Ohkolan Öljy-
mäelle. Vappuaaton perinteiselle notskille meitä osal-
listui kaikkiaan parikymmentä henkeä koleasta vappu-
säästä huolimatta. Kiitokset kyläläisille ja muille talkoi-
siin ja tapahtumiin osallistuneille.

Kalevi Kannisto
Arolan kylätie 561, 04530 Ohkola

Otsikko oli aikoinaan Ohkolan alueen ensimmäisen päiväkodin, 
Savipakan, slogan tai oikeastaan strateginen tavoite. Päiväkoti 
perustettiin 1991 ja samalla perhepäivähoitajien ja ryhmisten 
henkilöstön (tosiaankin niitä oli siihen aikaan useita) lähiesi-
mieheksi tuli päiväkodinjohtaja. Päiväkoti toimi myös kotipal-
velun taukotupana ja aika ajoin järjestettiin yhteistyössä myös 
alueen ikäihmisille toimintapäiviä ja muuta hauskaa.

Perhepäivähoito kukoisti, päiväkodissa oli kaksi ryhmää ja 
ryhmiksiä oli tosiaan kaksi ja hetken aikaa kolmekin. Sitten tuli 
lama, joka ravisutti koko yhteiskuntaa ja toi suuren suuria muu-
toksia päivähoitoon. Sen perään home- ja kosteusongelmat.

Myrskyisten vuosien jälkeen, saatiin kaunis Mikko Ahon 
suunnittelema kolmeryhmäinen Saviahon päiväkoti ihanine 
puutarhoineen ja pihoineen. Ja nyt alueella komeilee tilava 
ja toiminnallinen Hyökännummen päiväkoti. Saviahon kohtalo 
surettaa - ihana rakennus kaipaa käyttäjiä. 

Yksi mikä säilyi raskaittenkin vuosien ajan, oli päivähoito-
henkilöstön tiivis yhteistyö keskenään ja vanhempien kanssa. 
Sekä ilo, toinen toistensa arvostus ja tahto tehdä työnsä hy-
vin.  Perhepäivähoitajille päiväkodista oli tullut henkireikä ar-
keen: paikka, johon tulla ja  työyhteisö, jonka kanssa opittiin 
ja luotiin perheille parasta arkea (tuttu lause tältä vuodelta). 

Oli yhdessäoloa, naurua, luotiin tuttavuuksia uudelle asuin-
alueelle. Hyökännummen asuinalue alkoi kasvaa, lapsia oli hoi-
dossa jokaisesta eteläisestä kylästä ja syntyi yhteisö. Hyökän-
nummelle perustettiin samoihin aikoihin asukasyhdistys, joka 
toimi aktiivisesti, mutta ikävä kyllä yhdistys lakkautettiin joku-
nen vuosi sitten, kun innokkaita toimijoita ei oikein tahtonut 
löytyä - olisiko tahtoa polkaista toiminta uudelleen käyntiin?

Ohkola on aktiivinen ja monien kylänosien ja yhdistysten 
kylä. Kylä, jonka juuret ovat syvällä tässä hämäläis-uusmaalais 
maaperässä.

Kyläläiset ovat rakentaneet lapsilleen toimintaa, huolehti-
neet turvallisesta ympäristöstä, koko kylä on tulevaisuutta yh-
dessä kasvattanut.

Mainiota on, että Ohkolan Arolan-Jokelanseudulle, Arolan 
kouluun, tulee nyt myös yksityinen päiväkoti eskareineen laa-

onneLLinen oLotiLa ohkoLassa
Teksti ja kuva Auli Herttuainen

jentamaan perheitten valintamahdollisuuksia hyvän lapsuuden 
turvaamiseksi. Onnea uusille toimijoille! Kerhotoimintaa itäi-
sessä kylän osassa ollut jo hyvin pitkän ajan ja se on yhdistänyt 
perheitä ja tuonut arkeen hyvää oloa.

Yhteisö on erityinen voimavara meistä jokaiselle. On voi-
maannuttavaa tuntea kuuluvansa yhteisöön. On voimaannut-
tavaa, kun kokee voivansa auttaa ja saada apua.

Olen varhaiskasvatuksen opettajana jäämässä eläkkeelle ja 
saanut nauttia päivähoidossa/varhaiskasvatuksessa/eskarissa 
unohtumattomia onnenhetkiä juuri tuona Savipakan ja Savi-
ahon päiväkodin johtajana. Siinä paatissa on ollut ja on edel-
leen paras miehistö myrskyissä ja tyvenissä täällä Ohkolassa. 
Helppoa seistä kannella tähyämässä tulevaan ja luotsata, kun 
porukat osaavat asiansa. 

Tehdä työtä kylässä, jossa asukkaista monet ovat tuttuja tai 
sukua keskenään, on omat vaatimuksensa, mutta ennen kaik-
kea siellä on tuki ja turva. Koska päämäärä on sama ja yhtei-
nen: antaa lapsille paras arki. Arki, jossa heitä rakastetaan, in-
nostetaan, opetetaan, pidetään huolta. Arki, jossa aikuiset kat-
selevat samaan suuntaan. Arki, jossa hassutellaan. Arki, jossa 
on rajat ja arki jossa saa kokeilla. Arki, jossa lapsi oppii, että 
maailma on ilon ja onnen paikka ja jokainen päivä on arvokas.

Ilo elää Ohkolassa!

työväen tontin tapahtumia
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martan vinkit

raparperi-piimäpiirakka

20 palaa

Ainekset, täyte
250 g voita
1 prk  (200 g) kermaviiliä
4 dl sokeria
1 prk (250 g) maitorahkaa
8 dl vehnäjauhoja
2 munaa
1 rkl vaniljasokeria
1,5 dl sokeria
1 tl leivinjauhetta 
1 tl ruokasoodaa
1 tl vaniljasokeria
1 kananmuna
1 litra raparperinpaloja
2 dl piimää

1. Sulata voi. Sekoita kulhossa so-
keri, jauhot, leivinjauhe ja soo-
da. Lisää seokseen voi ja sekoi-
ta murumaiseksi taikinaksi. Ota 
taikinasta yksi neljäsosa toiseen 
kulhoon.

2. Lisää loppuun muruseokseen  
muna ja piimä.

3. Levitä taikina leivinpaperoidulle 
uunipannulle (n. 34x38 cm)

4. Sekoita kermaviili, rahka, munat 
ja sokeri ja levitä seos taikina-
pohjan päälle, sitten raparperi-
palat ja ripottele päällimmäisek-
si eroon otettu muruseos.

5. Paista 175 asteessa 45 minuut-
tia.

6. Tarjoile vaniljakastikkeen tai 
jäätelön kera. Lopun piimän voi 
käyttää piimäkakkuun, piimä-
juustoon tai kokeilla ruokajuo-
mana.

 

vanha imuri  
tehokkaampi kuin uusi?
Uudet imurit eivät ime yhtä hyvin kuin van-
hat, koska nyt kaupan saa olla vain imu-
reita, joiden ottoteho on korkeintaan 900 
wattia.

Jos kotona on vanha tehokas imuri, si-
tä ei kannata heittää jätelavalle pikkuvian 
vuoksi, vaan kysäistä huoltoliikkeestä kor-
jausarviota. Imurin oikeanlainen käyttö ja 
huoltaminen pidentää koneen käyttöikää 
huomattavasti. Pölypussin ja mikrokuituis-
ten suodattimien vaihtaminen tarpeeksi 
ajoissa ja suuttimien putsaus vaikuttavat 
suuresti huoneilman raikkauteen ja terveel-
lisyyteen. Jos raikastavien rakeiden ostami-
nen ei houkuttele, pölypussiin voi sujauttaa 
ripauksen kardemummaa tai vaniljaa. Sii-
vousalan ammattilaiset suosittelevat, että 
pussiton imuri säiliöineen pitäisi tyhjentää 
ja putsata jokaisen siivouskerran jälkeen.
 
 

Avotuli on nuotio tai muu tuli, joka voi 
päästä leviämään maapohjan tai kipi-
nöinnin vuoksi. Kertakäyttögrillinkin  käyt-
tö lasketaan avotuleksi. Avotulen teko ei 
kuulu jokamiehen oikeuksiin, tulen teke-
miseen on saatava maanomistajan lupa. 
Silloinkin sytyttäjä on aina vastuussa tu-
lesta.

Tulen sammuttamiseen on varaudutta-
va jo ennen tulen sytyttämistä.

Tuli on yllättävän nopea: ruohikkopa-
lo etenee nopeammin kuin mies juoksee 
eikä roihuavaa metsäpaloa pääse pakoon 
edes autolla. Keväällä ruohikkopalot ja ri-
sujen polttaminen ulkona  työllistävät pa-
lokuntia usein. Huolellisella tulenkäsittelyl-
lä  useat palot olisi voitu estää.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen sivulta: Taajaan rakennetulla alueel-
la  ulkona avotulella risujen ja vastaavien 

polttamiseen on oltava pelastuslaitoksen 
lupa.  

Taaja-alueen ulkopuolella risujen ja 
vastaavien polttamisesta ulkona on tehtä-
vä ilmoitus pelastuslaitokselle.

 

tuLi on hyvä renki, mutta huono isäntä

Lukuhaasteen kirjat tutustuttavat luki-
jansa luonnon monimuotoisuuteen, eri-
laisiin eläinlajeihin, tulevaisuudenkuviin 
sekä tekoihin, joita voimme tehdä ilmas-
ton hyväksi.

Osallistu lukuhaasteeseen lukemalla 
puolen vuoden aikana vähintään kolme 
ekoteemaista kirjaa. Voit valita kirjat Kir-
kes-ekolukuhaasteen kirjalistalta tai lu-
kea omavalintaisia aiheeseen liittyviä kir-
joja. Mukana listalla on perinteisempien 
romaanien ja tietokirjojen lisäksi selko-

kirjoja, sarjakuvia ja nuortenkirjoja, jo-
ten haaste sopii monenlaisille lukijoille. 
Osa kirjoista löytyy myös äänikirjana ja 
e-kirjana. Lukemisesteiset voivat saada 
kirjoja Celian kautta.

Voit osallistua Kirkes-ekolukuhaas-
teeseen täyttämällä haastelomakkeen 
ja palauttamalla sen omaan kirjastoosi 
viimeistään 30.9.2022. Lomakkeen voit 
tulostaa sivuilta -https://kirkes.finna.fi/
Content/ekolukuhaaste - tai hakea kir-
jastosta.  Myös kirjalistat löytyvät tästä 

nettilinkistä. Palauttaneiden kesken ar-
vomme kirjalahjakortteja.

Kirjaston kokoamalle lukulistalle on 
valittu monipuolisesti erilaisia kirjoja, ja 
ne on jaoteltu kuuden eri otsikon alle: 
Eläimet, Metsä, Tekoja, Tulevaisuus Yh-
teiskunta ja Lapsen kanssa yhdessä. Kir-
jojen kansikuvia napauttamalla näet nii-
den tiedot ja saatavuuden. Monia haas-
teen kirjoja voi lainata myös e-kirjana tai 
e-äänikirjana.

tuLe mukaan kirkes-ekoLukuhaasteeseen
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Ohkolan koulussa aloitti viime syksynä innokas joukko pieniä 
esikoululaisia koulutaipaleensa. Esiopetus on maksutonta ope-
tusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. 
Edellisen kerran Ohkolan koulussa on ollut mahdollisuus saa-
da esiopetusta 2013.  Kiitos aktiivisten vanhempien, tarvitta-
va määrä lapsia saatiin kasaan ja käytännön järjestelyt sovit-
tua kunnan viranomaisten kanssa, jotta esiopetusryhmä voitiin 
aloittaa. Esikoulu on toiminut yhdysluokkana 1.luokan kanssa. 
20 oppilaan ryhmä on nivoutunut hyvin yhteen, vaikka ikä-
eroa nuorimman ja vanhimman oppilaan välillä onkin liki kaksi 
vuotta. Yhdessä tekemisen ilo ja riemu on ollut innostavaa ja 
opettavaista, välillä myös aika vauhdikasta.

Leikki on tärkeä oppimisen muoto pienillä alakoululaisilla. 
Leikin varjolla lapsi suoriutuu tuetusti sellaisista tehtävistä, joi-
ta hän ei ehkä itsenäisesti vielä osaisi. Toisen huomioiminen, 
sääntöjen noudattaminen, omien ideoiden kertominen ja pe-
riksi antaminen sekä monet muut kaveritaidot kehittyvät leik-
kiessä melkein huomaamatta. Kun tieto esikoulusta vahvistui 
viime keväänä, monet kyläläiset lahjoittivat leluja ja pelejä es-
karilaisten käyttöön. Kiitos siitä vielä!

Opettajan näkökulmasta vuoteen on mahtunut paljon onnis-
tumisia, vaikka haasteitakin on ollut. Varhaiskasvatus uutena 
osaamisalueena on pitänyt opetella  työn ohessa omatoimi-
sesti. Yhdysluokan ryhmäyttäminen, tehtävien eriyttäminen ja 
erilaisten oppijoiden huomioiminen on työtä, joka vaatii paljon 
suunnittelua, valmistelua ja kehittämistä. Onneksi apuna luo-
kassa on ollut myös Veera-ohjaaja. Olemme Veeran kanssa 
saaneet iloita mukana lukemaan oppimisen riemussa, kirjain-
muotojen löytymisessä, oivalluksissa ja hauskoissa välituntilei-
keissä. Se jos jokin on hienoa ja palkitsevaa.

eskarivuoden tarina
Maija Tikka

Pitkään kestäneet koronarajoitukset ovat 
vaikuttaneet vahvasti myös vanhempain-
toimikunnan toimintaan. Olemme kui-
tenkin päässeet tuomaan iloa koululai-
sille. Helmikuussa järjestimme yhdessä 
kylän muiden yhdistysten kanssa upea 
talviriehan ja huhtikuun lopulla diskoiltiin 
vapputunnelmissa. Diskoon oli perinteis-
ten tanssi-, limbo- ja pukukilpailujen li-
säksi keksitty pakohuonepelimäinen teh-
tävärata ja pieniä tehtävärasteja, joten 
lasten aika kului kuin siivillä. Lapset oli-
vat panostaneet pukuihin ja herkkukios-
kin antimet maistuivat. Reilusti yli puolet 
koululaisista oli saatu liikkeelle ja myös 
tulevia ekaluokkalaisia oli hienosti mu-
kana.

Kesäloma lähestyy. VTK muistaa kou-
lulaisia stipendeillä ja hymypatsailla. 
Lähtevät kuudesluokkalaiset saavat kuk-
kaset ja muistamme myös koulun hen-
kilökuntaa lastemme oppimisen ja hy-
vinvoinnin eteen tehdystä mahtavasta 

ohkoLan kouLun 
vanhempaintoimikunnan terveiset

työstä. Kiitos opettajille, koulunkäynni-
nohjaajille, keittäjälle, kiinteistönhoita-
jalle, koulukuljetuksen väelle ja siistijälle 
tästä vuodesta.

Syksyllä jatketaan koulutyötä lähes 
sadan oppilaan voimin. Kyläkoulumme 
oppilasmäärä ei siis suinkaan ole nyt pie-
nentymässä, kuten kunnan ennusteissa 
pari vuotta sitten peloteltiin. Syksyllä pi-
detään taas syysrieha, joten seuraathan 
tapahtumatiedostustamme esimerkiksi 
ilmoitustaululta tai Facebookista.

Me täällä VTK:ssa teemme pyyteetön-
tä työtä koululaistemme eteen. Sinä olet 
erittäin tervetullut mukaan toimintaan, 
joko vakituiseksi jäseneksi tai satunnai-
seksi auttajaksi vaikkapa tapahtumiin.

Voit tukea toimintaamme myös esi-
merkiksi tulemalla ostoksille meidän 
buffettiimme tai arpajaisiin. Tapahtumiin 
osallistuminen varmistaa myös sen, että 
kylä pysyy aktiivisena ja tapahtumia jär-
jestetään jatkossakin.

Pieni muistutus vielä leirikouluista. 
Vaikka kuudennella luokalla tehtävä lei-
rikoulu voi tuntua kaukaiselta alkuluok-
kien oppilaille, on siihen hyvä varautua 
ajoissa. Varainkeruu vaatii aikaa ja re-
sursseja, sillä oppilaat vanhempien avul-
la keräävät koko leirikoulukassan itse. 
Oppilasmäärästä ja paikkatoiveesta riip-
puen on kasaan saatava noin 5000–6000 
euroa ja on muistettava, että mukaan 
kustannetaan myös valvojat ja opetta-
ja sekä tietenkin kuljetukset. Leirikoulu-
kohteet ovat perinteisesti olleet leiri- tai 
nuorisokeskuksia ja ne on hyvä varata jo 
neljännen luokan aikana.

Varainhankintaa on monenlaista, vain 
mielikuvitus (ja vanhempien resurssit) 
ovat rajana!

Oikein lämmintä kesää toivottaen
Ohkolan koulun 
vanhempaintoimikunta

Ensi syksynä omaa eskariryhmää ei Ohkolassa ole. Lähin 
esiopetusryhmä on Hyökännummen koulussa. Sieltä saamme 
ensi syksynä vahvistusta koulun oppilasmäärään, kun tämän 
vuoden eskareista osa siirtyy Ohkolan kouluun 1.luokalle. Sitä 
ennen kuitenkin kesälaitumet kutsuvat!
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Kävelen Ohkolanjoen vartta sateisena 
marraskuun päivänä. Vaikka on melkein 
puolipäivä, on hämärää. Metsässä tuok-
suu hieman laholle, vesipisarat putoilevat 
sadevaatteille. Joessa vesi on korkeam-
malla kuin käydessäni täällä viimeksi lop-
pukesästä. Minusta on mukava käydä tu-
tuissa paikoissa eri vuodenaikoina ja näh-
dä muutos: vesi nousee ja laskee, puihin 
tulee silmut, jotka puhkeavat lehdiksi, 
lehdet kellastuvat ja putoavat pois. Mus-
tikanvarvut ja muut ikivihreät katoavat 
kesällä muun vihreän joukkoon erottuak-
seen taas syksyllä, kadoten lumipeitteen 
alle ilmestyäkseen keväällä esiin ennen 
kevätkukkijoita. Keväällä täällä voi nähdä 
mm. valko-, sini- ja keltavuokkoja, lehtoi-
mikkää sekä kevätlinnunsilmää.  Lehdois-
sa kasvava kotkansiipi nousee keväällä 
maasta suppilomaisesti. Alueella kasvaa 
myös lehtokuusamaa ja näsiää, näitä nä-
en tälläkin kertaa.

Katselen paljaiden lehtipuiden, erityi-
sesti haapojen runkoja, etsien talvijuu-
rekkaita. Niitä löytää nimensä mukaises-
ti talvella, aikana, jolloin muita sieniä ei 
juurikaan enää ole. Nyt kuitenkin löysin 
sammaleiden joukosta, kuusten suojasta 
vielä suppilovahveroita. Tänä vuonna ai-
emmin oli runsaasti tatteja.

Joen varressa teetä juodessani katse-
len joen ylle kaatuneita lahopuita, tästä 
ei pääsisi kanootilla melomaan. Noilla la-
hopuilla on kuitenkin oma tärkeä paik-
kansa luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta, joten minua ei harmita, voin meloa 
muualla.  Täällä nautin tästä luonnontilai-
sesta, voimakkaasti mutkittelevasta joes-
ta rannalta käsin.

Kesällä löysin purolitukkaa, mutta nyt 
tuo kohta on veden peitossa. Tiedän alu-
eella asustavan saukon, mutta en ole sitä 
koskaan nähnyt täällä, kuten en alueel-
la asustavia liito-oraviakaan, vaikka olen 

ohkoLanjokiLaakson 
LuonnonsuojeLuaLue

vanhoja haapoja ja kuusia sillä silmällä 
yrittänyt katsella. Joihinkin asioihin pitäisi 
olla erityistä harrastuneisuutta, että osai-
si ne huomata: perhosista keltaselkämit-
taria, palsamikenttämittaria ja varjopati-
nayökköstä esiintyy Ohkolanjokilaaksos-
sa, mutta koska en niitä tunne, en niitä 
huomaisi vaikka lentäisivät kädelle.

Kuuntelen ympäristön ääniä. Jossain 
rasahtelee oksat, hirvikö? Hirvieläin-
ten jälkiä olen nähnyt paljon kävelles-
säni, muutamissa savisissa kohden olen 
huomannut metsäkauriiden liukastel-
leen. Kuulen käpytikan koputtavan puu-
ta, katselen äänen suuntaan ja pian nä-
enkin sen. Kohta ilmestyy toinen käpy-
tikka näköpiiriin. Myös tiaisia näkyy ja 
kuuluu,mutta en havaitse yhtään hömö-
tiaista. Hömötiainen oli ennen yksi Suo-
men yleisimmistä metsälinnuista, mutta 
erityisesti vanhojen metsien vähenemi-
nen hakkuiden myötä on vaikuttanut sen 
kantaan voimakkaasti ja laji onkin nyky-

Teksti ja kuvat Riitta Virtanen

ään erittäin uhanalainen. Sen sijaan si-
nitiainen on runsastunut ja levittäytynyt 
kohti pohjoista.  Keväällä täällä oli varsi-
nainen konsertti, kun muuttolinnut olivat 
palanneet.

Harjulaaksossa sijaitseva Ohkolanjoki 
on jo aiemmin kuulunut tältä kohden Na-
tura 2000-verkostoon, mutta 13.5.2021 
alkaen tämä yli 20 hehtaarin alue on ol-
lut ympäristöministeriön asetuksella Oh-
kolanjokilaakson luonnonsuojelualuetta. 
Ohkolanjokilaakson luonnonsuojelualu-
eeseen kuuluu Ohkolanjokilaakson li-
säksi joen itäpuolella sijaitseva maakun-
nallisesti arvokas perinnemaisemakohde 
Sandberginpelto. Tällä kertaa tulin joen 
varteen kuitenkin länsipuolelta, laskeutu-
en siihen Hietapärrästä. Hietapärrä, tuo-
ta nimeä olen ihmetellyt jo vuosia, alku-
perää ei kuitenkaan kukaan ole osannut 
kertoa. Jos joku lukija sen tietää, ottaisin 
kiitollisena tiedon vastaan.

Ikänsä seudulla asuneille paikka lienee 
tuttu, mutta muualta Mäntsälään muut-
taneille vieras. Moni paikka jää ihmisillä 
näkemättä ja jopa lähiluonto kokematta, 
jos niistä ei missään kerrota. Lisäksi mo-
net ihmiset arvostavat luontoa, mutta ei-
vät eksymisen pelossa, kuntonsa vuoksi 
tai kokemattomuuttaan uskaltaudu yksin 
itselle vieraaseen ympäristöön. Mäntsä-
län luonnonsuojeluyhdistys on järjestänyt 
retkiä eri kohteisiin ja tänne Ohkolanjo-
kilaaksoon viimeksi marraskuussa 2020. 
Haluan rohkaista kaikkia kysymään retki-
seuraa ja vaikka tekemään yhdistyksille 
ehdotuksia erilaisista retkistä.

Vanha metsä on NIIN rauhoittava

Kielot kukkii juuri nytNäsi on ensimmäisiä kevään kukkia
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Uuras on syntynyt 
15.5.1992. Sen kasvattaja 
on Väinö Ylinen ja omis-
taja Tanja Lundsten.

Uuras on aloitta-
nut uransa ravuri-
na vuosina 1995-
2001 (Startit 73: 
5-4-4 Ennätykset: 
28,7ke 30,4ake).

Sittemmin se 
on niittänyt mai-
netta hevoskyn-
nön SM-kilpai-
luissa (2007 Yk-
sikkösarjan kol-
mas, 2008

Yks i k kösa r -
jan kolmas, 2009 
Yksikkösarjan kol-
mas, 2010 Yksik-
kösarjan toinen, 
2011 Yksikkösarjan 
kolmas, 2012 Yksik-
kösarjan ensimmäinen, 
2014 Yksikkösarjan en-
simmäinen, 2015 Yksikkö-
sarjan toinen, 2016 Yksikkö-

onnea onnea  
– uuras-ruuna 30 vuotta!

Uuraksen 30v juhlaa vietettiin seuratalolla to 12.5. Päivän sankari oli son-
nustutunut kukka-asuun, vieraita ja muistoja jokaisella oli paljon. Juh-
lassa nähtiin Uuraksen tarina kuvien ja musiikkiesitysten välityksellä. Vi-
ralliset tervehdykset tulivat Suomenhevosliitolta sekä Mäntsälän kunnan 
kulttuuritoimelta.

sarjan ensimmäinen, 2017 
Yksikkösarjan ensimmäi-

nen, 2018 Avoimen sar-
jan toinen, 2019 Yksik-
kösarjan ensimmäi-
nen). Koillis-Savon 
vetokisoista Uuras 
on ollut ensimmäi-
sellä sijalla vuosi-
na 2008 ja 2009.

R a a m i k a s 
suomenhevos-
ruuna on nähty 
useaan ottee-
seen valkokan-
kaalla ja TV-sar-
joissa (Tauno Tu-
kevan sota, Missä 
kuljimme kerran, 
Tähtitaivas katon 

yllä, Elämää suu-
rempaa, Valtiopeli, 

Suomi 1907 ja Hul-
luus kylässä).
Myös teatteriroole-

ja Uurakselle on kerty-
nyt lukuisia (Vaahteranmä-

en Eemeli, Robin Hood, Peppi 

Jutun kokosi Eija Keski-Korpela, kuvat Eija Hynninen

Pitkätossu, Suomenhevonen, Suomen-
hevosen tarina ja Mies, joka ei osannut 
sanoa ei)

Uuras on ollut työhevosharrastajien 
luotettava tapahtuma- ja kurssihevonen 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Kärsi-
vällistä ruunaa ovat kursseilla lukemat-
tomat käsiparit opetelleet valjastamaan 
metsä-, pelto- ja heinätöihin. Korvaa-
mattoman tärkeä tehtävä on myös ollut 
lukuisien varsojen ja hevosten opastami-
nen ajolle ja töihin.

Elämysmestari Uuras on tehnyt pr-
työtä suomenhevosen hyväksi ajelutuk-
silla ja tapahtumissa. Sen uraan sisältyy 
monia ikimuistoisia hetkiä, kun vanhain-
kotien asukkaat, päiväkotilapset ja kehi-
tysvammaiset ovat päässeet ajelulle ja 
talutusratsastukseen rauhallisen ruunan 
kanssa. Uuras on antanut hääpareille ja 
eläkkeelle lähtijöille juhlakyytejä ja reki-
retkiä halukkaille. Uuras on nähty lukui-
sia kertoja joulukatujen avajaisissa, use-
ana vuonna Hakkapeliitta tapahtumassa 
Tammelassa sekä Suomen saksalaisen 
evl seurakunnan Pyhän Martin juhlassa 
Tähtitorninmäellä. 

Helsingin kaupungin Kumpulan koulu-
kasvitarhoilla Uuras teki peltotyöt usea-
na vuonna. Se on ollut mukana Me Mie-
het-toiminnassa ja monissa hyvänteke-
väisyys tapahtumissa. Uuras on toiminut 
maastoratsuna ja turpaterapeuttina lu-
kemattomalle määrälle ystäviä. Jääty-
ään eläkkeelle raskaammista töistä Uu-
ras aloitti vielä uuden uran hevosavus-
teisessa terapiassa.

Uuras ja 
omistajansa Tanja

Uuras vastaanottaa onnittelukukat Mäntsälän kulttuurisihteeriltä
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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

– 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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Ohkolan koulun 6.lk oppilaat ovat mo-
nena vuonna käyneet leirikoulun jossa-
kin päin Suomea. Leirikoulu on koulun 
ulkopuolella järjestettävää toimintaa, 
jonka opettaja, luokka ja vanhemmat 
suunnittelevat yhdessä. Ikimuistoiseen 
leirikouluun valmistautuminen aloitetaan 
usein jo 1.luokalla. Jotta retki olisi mah-
dollinen, vaatii se vuosien yhteistyötä 
niin oppilailta kuin huoltajiltakin.  Varo-
jen keruu aloitetaan hyvissä ajoin, jotta 
rahaa saadaan tarpeeksi kasaan. Ei rii-
tä, että jokainen vanhempi kerää oman 
lapsensa osuuden, vaan potti pitää olla 
sen suuruinen, että sillä katetaan jokai-
sen oppilaan ja opettajan osallistuminen 
leirikouluun. Peruskoulussa opetussuun-
nitelmaan ja vuosisuunnitelmaan sisäl-
tyvät retket ja leirikoulut ovat oppilail-

kukkakiska
sä tempaukset syntyvät niin, että joku 
saa idean, jota sitten lähdetään poru-
kalla toteuttamaan. Tällä kertaa yhteis-
työn muotona oli kukkamyynti. Kevät ja 
lähestyvä äitienpäivä todettiin hyväksi 
ajankohdaksi laittaa kukkakiska pystyyn. 
Kukat saatiin paikalliselta puutarhalta 
lahjoituksena, mikä mahdollisti kukkien 
myymisen suoraan pöydästä tilausmyyn-
nin sijaan. Myyjinä toimi 2.luokan oppi-
laita ja heidän huoltajiaan. Kiska pysty-
tettiin koulun pihalle aurinkoisena lauan-
taiaamuna. Naapuriluokan lakumyyjätkin 
olivat saapuneet paikalle, joten herkut-
kin sai matkaan samalla reissulla. Kaup-
pa kävi vauhdilla ja pian oli kukat myyty. 
Mukava aamupäivä yhteisen asian ää-
rellä meni joutuisasti ja rahaakin kertyi 
taas luokan kassaan.  Kiitos vielä Niemi-
sen puutarhalle upeista kukista ja tuesta 
leirikouluprojektille! 

Maija Tikka

Moni kotipuutarhuri rakastaa tomaat-
tien kasvattamista, ja varsinkin tänä 
vuonna siihen on hyvä syy, sillä to-
maatti on tämän vuoden vihannes! To-
maatti onkin sopivasti haastava, mut-
ta antaa myös anteeksi tarhurin pikku 
mokia. Ja se maku, mikä omakasvat-
tamissa tomaateissa on...

Myllypellon taimilta Vähäkylästä 
saa nyt yli sadan erilaisen tomaattila-
jikkeen taimia. Mukaan mahtuu myös 
sellaisia, jotka menestyvät avomaall-
ta. Tomaatteja on kaiken värisiä lähes 
valkoisesta melkein mustaan, pienistä 
marjatomaateista jopa kilon painoisiin 
jättiläisiin.

Vuoden vihannes on tomaatti

yLi sata eriLaista tomaatintainta 
myLLypeLLoLta

Myös tomaattien kasvutapa vaihtelee 
paljon, pienimmät mahtuvat vaikka par-
vekkeen pöydälle, mutta joku saattaa 
kasvaa kesässä monta metriä tai tehdä 
valtavan puskan, joka pursuaa syötävää. 
Ja entäs maku? No siitä ei kannata kiis-
tellä, vaan kokeilla useita lajikkeita, ja 
metsästää sitä omaan makuun parhai-
ten sopivaa.

Myllypellolta löydät myös muita hyö-
tykasvien ja yrttien taimia huikean vali-
koman. Olemme paikalla iltaisin ja vii-
konloppuisin, joten tervetuloa ostoksille 
Riiskiläntielle!

Elina ja Matti Vuori

le maksuttomia, sillä ne ovat yhdenver-
taista toimintaa muun opetuksen kanssa.

Varainkeruu pitää sisällään kaiken-
laista: wc-paperin myyntiä, latukahviloi-
ta, makkaran paistamista, arpajaisia ja 
mitä kaikkea ikinä keksitäänkin. Yleen-

Elämme vilkasta rakentamisen aikaa ja Ohkolan kiviainesalueelle on nyt liikennettä.  
Toukokuussa on murskattu kiviainesta rakentamisen tarpeisiin ja kesällä murskataan vielä lisää. 
Ohkolassa on käytössä sähkömurskain, joka itsessään on hyvin hiljainen.

Näin upeana vuodenaikana NCC Kielo -alueen niityllä voi käydä vapaasti tiirailemassa  
lintuja hirvitornista ja tutkimassa alueen kasveja. Niityn kasvistoon ja eläimistöön voi  
myös tutustua ohjatusti maanantaisin klo 17 Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.  
Kouluryhmien vierailuista toivotaan ilmoitusta kiviainesalueelle: p. 050 412 1368.

NCC:läiset toivottavat hyvää kesää kaikille ohkolalaisille!

Kiviaineskaupoissa sinua palvelee Jouni Salminen, p. 010 507 6971 tai jouni.salminen@ncc.fi

www.ncc.fi/kivi

Terveisiä NCC:n kiviainesalueelta!
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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

PARTURI-KAMPAAMO
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

 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

Itsellesi aikaa voita, 
tule käymään
taikka soita!

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

OK-IKKUNA

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

OK-IKKUNA
OK-IKKUNA

JOUNI ALLONEN

Eerola-Kortistotie 309, 04530 Ohkola

jouni.allonen@ok-ikkuna.fi 

www.ok-ikkuna.fi

040- 719 8922

OK-IKKUNA 

SÄLLINTIE 1 A, 04500 KELLOKOSKI

info@studiovalo.fi

P. 045 869 3343 

www.studiovalo.fi

@
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Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.
puh 019 687 2000
fax  019 687 2001
mantsala@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

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

Aurinkosähköpaketit asennettuna!

Tilaa arviokäynti, katso esimerkkihintoja  

AURINKOMAISEMA
Jyväläntie 89, Kellokoski | 040 5822 037

info@aurinkomaisema.com 
www.aurinkomaisema.com



Metsolat
Suomalaisten sydämet valloittanut Metsolat - Urjanlinna nähdään 

Ohkolan kesäteatterissa kesällä 2022.
Ohjaus Katriina Honkanen.

Öljymäen kesäteatteri, Öljymäenkuja 1, 04530 Ohkola.
www.ohkolannuorisoseura.fi

Liput 20€/18€

Esityspäivät: Pe 15.7. • Su 17.7. • Ke 20.7. • La 23.7.
Su 24.7. • Ke 27.7. • Pe 29.7. • La 30.7. • Su 31.7. • Ti 2.8.

Ke 3.8. • Ke 10.8. • Pe 12.8. • Ke 17.8. • Pe 19.8. • La 20.8.

Carl Mesterton, Curt Ulfstedt, Miisa Lindén


