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☞ Metsolat oli menestys
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Kesäpäivä Salmisen Matin 
pihapiirissä on ihan paras 
huvipuistoretki, varsinkin 
temppuilusta nauttiville. 
Lisäksi lettuja, Nam.
Ja kaikenikäiset yhdessä.
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Lehti iLmestyy neLjä kertaa vuodessa.
seuraava iLmestymispäivä 25.11.2022.  aineistopäivä 11.11.2022.

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

turvaLLisuutta kouLutieLLe
Koulutie ja sen turvallinen kulkeminen on ajankohtaista kaikkien koululaisten kohdalla. Useampaan ker-
taan vanhempien kanssa harjoiteltu reitti pitäisi selvitä yksin, kun vanhemmat palailevat lomilta töiden 
pariin.

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys piti  kolmena ensimmäisenä koulupäivänä sekä aamuisin että 
iltapäivisin useammalla valvontapisteellä suojatiepäivystystä. Valvojien päämääränä oli tienylityksien tur-
vaaminen ja koululaisten opastaminen turvalliseen suojatien ylitykseen.  Lisäksi tienvarsia koristamaan ja 
autoilijoita muistuttamaan koululaisten palaamisesta koulutielle laiteltiin kymmenkunta heijastinnukkea.

Yhteenvetona havainnoistamme  muutama asia. Autoilijat koulun lähistöllä pääsääntöisesti ymmärsivät ti-
lanteen ja kulkivat liikenteessä selvästi normaalia varovaisemmin. Kiitos huomiosta. Valiitettavasti Ohkolan-
tiellä tilannenopeudet varsinkin aamuliikenteessä tahtovat nousta liian suuriksi.  Suurimpana huolenaihee-
na heräsi  koululaisten päiden kääntymättömyys suojatietä ylitettäessä. Vielä kun puolet kulkevat pyörällä, 
syntyy varsin hurjia tilanteita. Osa autoista  on  hyvin hiljaisia ja toisaalta lapset erittäin nopealiikkeisiä. 

Suomen tieliikennelaki koskee liikennettä tiellä. Laki määrää liikennesäännöt ja on perustana turvalliseen 
liikkumiseen, joten ainakin nämä perusopit nyt kaikkien käyttöön
– Käytä suojatietä aina kun se on mahdollista
– Hiljennä pyörällä ennen suojatietä, älä ainakaan kiihdytä
– Katso huolellisesti kumpaankin suuntaan ennen tien ylitystä
– Kävelijät käyttävät tien vasenta reunaa, pyöräilijät tien oikeaa reunaa, myös pikkuteillä
– Kännykän käyttö vie huomion liikenteestä. Ennen esimerkiksi viestittelyä on turvallisinta pysähtyä. Vältä 

myös kuulokkeiden käyttöä vilkkaassa liikenteessä. Kännykän käyttäjä ei itse välttämättä edes huomaa 
aiheuttamiaan vaaratilanteita, koska huomio on kännykässä

Valitettavasti vain noin viisi prosenttia edes vilkaisee sivuille tietä ylittäessä. Tässä meillä vanhemmilla on 
työsarkaa. Voi tuntua uskomattomalta, mutta näin se vaan on. Saatto- ja työmatkaliikenne varsinkin aa-
muisin on hyvin vilkasta.

Sitten vielä nopeusnäyttöjen karua kertomaa Linjatieltä ja Ohkolantieltä:  Kulkijoista 53 % kulki sallitun 
nopeusrajoituksen rajoissa. Valitettavan paljon edelleen kirjautuu 70-80 km/h nopeuksia. Ympäri vuoro-
kauden oli 100-160 km/h nopeuksia runsaasti. Säälittävää toimintaa.  Tiellä on käyttäjiä laajalta alueelta. 
Ollaan edes me lähiseudun asukkaat esimerkillisesti tulppana hidastamassa liikennettä säädylliselle tasolle.

Nyt oppeja jakamaan ja kohti turvallista koulutietä. Olihan heijastinasiat kunnossa, kohta on niidenkin aika.

Mika Lähteenmäki
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kouLujen Lukuvuosi aLkoi  
heLteisissä tunneLmissa

Lukuvuosi 2022-2023 käynnistyi ja au-
rinko toivotteli koulun aikuisten lisäksi 
uudet ja vanhat oppilaat lämpimästi ter-
vetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta. 
Hyökännummen opettajakokoonpanos-
sa tapahtui kesän aikana pieniä muutok-
sia ja lukuvuotta oli aloittamassa kolme 
uutta opettajaa, Eveliina Jurvala, Päivi 
Meriläinen sekä Iitu Vuokila.

Hyökännummen koulussa opiskelee 
kuluvana lukuvuonna n. 240 oppilasta. 
Tänä syksynä koulutaipaleensa aloitti 36 
reipasta ekaluokkalaista. Jokaista vuo-
siluokkaa on kaksi kappaletta ja lisäk-
si opettajistoon kuuluvat erityisluokan-
opettajat sekä laaja-alaiset erityisopet-
tajat. Koulunkäynninohjaajat työsken-
televät luokissa oppilaiden tukena sekä 
koulun Iltapäivätoiminnassa. IP-toimin-
nassa aloittikin tänä syksynä iso, 32 op-
pilaan joukko. Yhteensä opetus- ja oh-
jaushenkilökuntaa Hyökännummen kou-
lussa on 24 henkilöä sekä tämän lisäksi 
oppilashuollon edustajat eli koulupsyko-

terveiset hyökännummen kouLuLta
Teksti Hanna Oresmaa

logi, koulukuraattori ja kouluterveyden-
hoitaja.

Keittiön maittavasta ruuasta vastaa-
vat ruokapalveluiden joukot ja siivouk-
sesta ja kiinteistönylläpidosta vastaa 
RTK-palveluiden henkilöstö. Koulun Van-
hempainyhdistys toimii myös aktiivisena 
tukijana koulun toiminnassa.

Hyökännummen koulun arkeen kuu-
luu tiivis yhteistyö luokkaparien kesken. 
Saman vuosiluokan oppilaat opiskelevat 
omien ryhmien lisäksi joustavissa ryh-
missä kummankin vuosiluokkaa opetta-
van opettajan johdolla. Hyökännummen 
koulun joustavat tilat antavat mahdolli-
suuksia yhdistellä ja jakaa ryhmiä mo-
nenlaisten tarpeiden mukaan. Oppilaille 
löytyy rauhallisia nurkkauksia sekä tilo-
ja omaa keskittymistä vaativiin tehtäviin 
sekä tarpeeksi väljyyttä koko porukan 
yhteiselle toiminnalle ja tohinalle. Hyö-
kännummen uuden koulun viides alkava 
lukuvuosi onkin jo osoittanut koulun ti-
lojen toimivuuden, jolla voidaan tukea 

oppimista myös fyysisen oppimisympä-
ristön kautta.

Lukuvuoden päätavoitteena on vuoro-
vaikutus ja monipuolinen työskentely. Tä-
tä Hyökännummella työstetään korona-
vuosien jälkeen esimerkiksi panostamalla 
koulun yhteisiin tapahtumiin sekä yhtei-
söllisyyden lisäämiseen, josta on korona-
vuosina jouduttu kovasti tinkimään, kun 
yhteisten tapahtuminen järjestäminen ei 
pandemian vuoksi ole ollut mahdollista. 
Akateemisten taitojen oppimisen lisäksi 
tärkeässä roolissa ovat myös tunne- ja 
kaveritaidot ja niiden harjaannuttaminen, 
joka omalta osaltaan tukee valtuusto- ja 
lautakuntatason tavoitetta kiusaamisen, 
väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisyyn 
sekä siihen puuttumiseen.

Hyökännummen koulun arjen kuu-
lumisia voi seurata myös Instagramissa 
#hyokannummenkoulu.

Hyökännummen koulun väki toivottaa 
kaikille lukijoille hyvää ja antoisaa luku-
vuotta!

Koulu alkoi Ohkolassa iloisissa ja aurin-
koisissa merkeissä elokuussa. Kyläkou-
lumme ovista kulki sisälle 94 koululais-
ta, joista 17 on ekaluokkalaisia. Ilta-
päiväkerhokin toteutui jälleen. Samat 
tutut opettajat jatkavat opetustyötä ja 
nyt saimme lisäksi kuudennen opettajan 
vuodeksi. Näin ollen yhtään luokkaa ei 
ole yhdysluokkana.  On ollut ilo huoma-
ta, että koulumme ruokalarakennus on 
saanut ehostusta osakseen. Kesän aika-
na uusi maalipinta ja salaojitus paran-

terveiset ohkoLan kouLuLta
sivat 1950-luvulla rakennetun rakennuk-
sen ilmettä.

kieLiopintoja tarjoLLa
Kova työ on ollut kielikurssien organisoin-
nissa. Alakoululaisille ei ole Mäntsälässä 
tarjolla vieraan kielen opintoja englannin 
kielen lisäksi, joten vanhemmilta tullei-
den toiveiden perusteella olemme järjes-
telleet omaa kielikurssia ja nyt näyttää 
siltä, että saksan opinnot alkavat syys-
kuussa neljännen luokan oppilaille Oh-

kolan koululla ja viidennen luokan oppi-
laille Hyökännummen koululla. Kysyim-
me Hyökännummen lapsia mukaan, sil-
lä halusimme mahdollistaa myös heille 
kieliopintoja. Kurssi on vapaaehtoinen ja 
omakustanteinen, vanhempaintoimikun-
ta ja Hyökännummen vanhempainyh-
distys osallistuvat omien koululaistensa 
oppimateriaalikustannuksiin ja kouluil-
ta saadaan tilat käyttöön veloituksetta. 
Opettajana tulee olemaan kyläaktiivi ja 
saksan kielen opettaja Tuija Schmid.

suomen kouLuissa juListettiin kouLurauha 17.8.2022.
Koulurauha julistettiin seuraavin sanoin: Kaikille kaveriksi Ketään ei saa jättää yksin. Kaikki tarvitsevat kaverin, sillä yksi-
näisyys on epäterveellistä henkisesti ja fyysisesti. Mieti nyt millaista olisi, jos kukaan ei olisi lohduttamassa, kun on paha 
mieli. Kukaan ei olisi välittämässä. Se tuntuisi pahalta. Jos olisit yksinäinen, haluaisitko kaverin? Todennäköisesti kyllä.

Huolehditaan yhdessä siitä, että ollaan kaikille kaveriksi. Annetaan ihmisten olla erilaisia. Uniikkius on rikkautta. Ilman 
sitä ei olisi muuta kuin yhdennäköistä taidetta, yhdenlaista musiikkia, yhdenlaista kulttuuria, yhdenlaista kieltä.  Me olemme 
monipuolisia, ja se on hyvä juttu. Kaikkien kemiat eivät ehkä sovi yhteen, mutta sen ei pidä haitata yhteistyötä.  Kouluissa 
jokaisen pitää saada olla pelkäämättä tulevansa kiusatuksi. Kaikkien koulujen pitää olla kiusaamisvapaita paikkoja. Koulussa 
meidän täytyy tuntea olomme turvalliseksi ja hyväksi. Koulussa kaikilla pitää olla työskentelyrauha. Somessa kiusaaminen ei 
ole yhtään vähäpätöisempää kuin livenä, ja siitä pitää ilmoittaa turvalliselle aikuiselle. Tik tokista tutun Konstaapeli Danielin 
sanoin ”Älä sano somessa mitään, mitä et sanoisi kasvotusten”. Muistetaan myös kiusaamattomuus netissä ja annetaan 
meidän kaikkien jakaa kuvia, tekstejä ja ajatuksia ilman että meidän tarvitsisi pelätä tulevamme haukutuksi ja nolatuksi. 
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Sadonkorjuu on saatu päätökseen ja sitä on syytä juhlia!

Sunnuntaina 30.10 klo 16.00 Kortiston tilalla Kulttuuri-

Navetassa vietetään Ohkolan Maamiesseuran järjestämää 

Sadonkorjuu-juhlaa.

Tilaisuudessa nautitaan runsas lähiruuasta valmistettu päivällinen. 
Päivälliseen sisältyy alkumalja, alkukeitto, pääruoka, jälkiruoka se-
kä kakkukahvit.

Puheen pitää Sisäministeriön valmiuspäällikkö Olli Lampinen, lisäksi 
on laulu-, musiikki- ja kuvaesityksiä.

Päivälliskortit a 40 €/henkilö, lapset 7-12v 30 €/henkilö on ennak-
kovarattava viimeistään 16.10.2022.

Kortteja myy Ohkolan maamiesseuran johtokunta:

Ilkka Allonen 0400 499785, Eija Hynninen 050 5939683, Antti Le-
pola 040 7755227, Olli Rautasuo 040 5936234, Markku Saalo 040 
743 0068, Eemil Tapper 040 9380291

Maksusuorituksen jälkeen toimitetaan päivälliskortit.

Tervetuloa viettämään yhdessä viihtyisää syysiltaa!

ohjeLmaLLinen  
sadonkorjuu-juhLa 

Suomen metsäkeskus ja Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
toivottavat teidät tervetulleiksi kuule-
maan ajankohtaista tietoa metsätalou-
den vesiensuojelusta Keravanjärven ja 
Ohkolanjoen valuma-alueilla!

Huomio metsien vesienhoitoon – 
hankkeen tilaisuudessa kerrotaan Kera-
vanjärven ja Ohkolanjoen vedenlaadusta 
ja vesistöihin tulevasta kuormituksesta. 
Lisäksi keskustellaan siitä, millaisilla toi-
milla kuormitusta voidaan vähentää ja 
näin parantaa vesistöjen veden laatua. 
Tilaisuudessa jaetaan käytännöllistä tie-
toa maanomistajille metsänhoidossa ja 
puunkorjuussa huomioitavista asioista 
sekä esitellään vesiensuojeluun sovellet-
tavia paikkatietoaineistoja. Tarkoitukse-

keravanjärven ja ohkoLanjoen vaLuma-
aLueen maanomistajat ja kyLäLäiset

Nuorisoseuran järjestämä koko perheen vaellusretki 21 
lapsen ja 18 aikuisen voimin toteutettiin 12.-17. kesä-
kuuta. Pyhä-Luoston kansallispuiston upeissa maise-
missa oltiin 4 päivää ja 3 yötä. Erään retkeläisen kel-
loon kirjautui kilometrejä yhteensä 37. Vastaan tulleilta 
vaeltajilta saatiin ihailevia ja ihmetteleviäkin komment-
teja siitä, kuinka ryhmän nuoret ja lapsetkin vaelsivat 
koko reitin. Korkeimmalle, 540 metriin, päästiin huiput-
tamalla Noitatunturi. Osa ryhmästä oli Pyhällä mökki-
majoituksessa ja teki vaihtelevia päiväretkiä. Upeiden 
maisemien ja loistavan seuran lisäksi muistoihin jää 
varmasti vierailu Luoston Ametistikaivoksella, jossa jo-
kainen sai louhia itselleen oman ametistin. 
 

 

kuvaterveisiä 
vaeLLukseLta

na on levittää tietoa ja käytäntöjä siitä, 
miten metsiä voidaan hoitaa ja hyödyn-
tää taloudellisesti vesistöt huomioiden, 
kummankaan siitä kärsimättä.

Tilaisuus järjestetään torstaina 

6.10. klo 18-20 Ohkolan Nuoriso-

seuran talolla. Kutsu ja tilaisuuden tar-
kempi ohjelma lähetetään alueen maan-
omistajille postitse ja tarkemmat tiedot 
päivitetään Ohkolan kyläyhdistyksen fa-
cebook-sivuille syyskuun aikana. Tilai-
suus on maksuton. Tervetuloa!

Katso lisätietoja hankkeesta verkkosi-
vuilta: http://www.vesilma.fi/index.php/
metsienvesienhoito2019-2021

Paula Luodeslampi, 
Vesistöasiantuntija
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harrasta kotikyLäLLä
nuorisoseura 

Nuorisoseuran kerhot Ohkolan Nuo-

risoseuran talolla

Kokkikerho 5-7 luokkalaisille pojille. 
Kerho kokoontuu syksyllä 4 kertaa joka 
toinen maanantai 26.9, 10.10, 24.10. ja 
7.11. klo 18.00-19.30. Ilmoittautumiset 
ohjaajalle Tuure Härkönen, 0451773370 

Tyttökerho ala-asteikäisille alkaa 
ma 5.9.  klo 17.00-18.00. Syksyllä ker-
hokertoja on 12, eli viimeinen kerta on 
28.11.2022. Syyslomaviikolla 42 ei ole 
kerhoa.  Kerhon ohjelmaan kuuluu askar-
telua, yhteisleikkejä ja mahdollisuuksien 
mukaan leipomista!  Kerhomaksu 20€, Il-
moittautumiset ohjaajalle Iiris Malmberg 
puh. 041 3144328

Teatterikerhoon mahtuu mukaan 
kaksikymmentä 3.-9.-luokkalaista ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Kokoonnumme 
ti klo 18-19.30. Aloitus ti 6.9.22. Kerho 
huipentuu maaliskuussa 2023 esitettä-
vään näytelmään. Ilmoittautuminen su 
4.9 mennessä ohjaaja Kirsi Jokelalle kir-
si@metropoleart.fi Jos tunnet kiinnostus-
ta näyttelemiseen, niin tämä on sinun 
paikkasi. Aikaisempaa kokemusta näyt-
telemisestä ei tarvita, vaan mukaan voi 
tulla uteliain ja avoimin mielin. Jännit-
täminenkään ei haittaa eikä tarvitse pe-
lätä, jos vuorosanat unohtuvat. Niin ne 
unohtuvat välillä meiltä muiltakin. Yrittä-
minen on tärkeintä. Osallistuminen edel-
lyttää Ohkolan Nuorisoseuran jäsenyyttä. 
Nuorisoseuran jäsenillä on vakuutusturva 
voimassa kerhon aikana. Jäsenmaksu on 
15€/kalenterivuosi. Jäseneksi voi liittyä 
sähköpostitse ohkolanns@outlook.com 

Nuorisoseura järjestää kiitoksena 

vuoden 2022 kesäteatterikaudesta 

koko talkooarmeijan yhteiset näytelmä-

peijaiset la 15.10 klo 15 kaikille tal-
koolaisille (avec). Tarjolla ruokaa, juomaa 
ja ohjelmaa. Ilmoittautumiset  viestillä 
050-4356330

oka
Ohkolan Okan toiminta jatkuu taas syk-
syllä salibandyn ja muun sisäliikunnan 
merkeissä. Salivuoroja on varattuna Oh-
kolan koululta. Vetäjille on tarvetta, esi-
merkiksi keväällä 4.-6. luokkalaisten sa-
libandya ei saatu enää järjestettyä vetä-
jien puutteen vuoksi. Mikäli sinulla olisi 
kiinnostusta ainakin silloin tällöin valvoa 
lasten peliä, ota yhteyttä Mikko Välimaa-
han (040-5154413). Salibandyt jatkuvat 
pitkälti viime vuoden mukaisesti. Liity 
ja seuraa Ohkolan Okan Facebook-sivua 
saadaksesi ajanmukaista tietoa siitä mil-
loin pelivuorot ovat ja milloin ne alkavat.

martat
Martoilla on syyskauden ohjelmassa mm. 
Syysriehassa 3.9 vihannesten ja kasvisten 
tunnistusta, teksasilainen ilta, perunaruo-
kien valmistusta ja vierailu vanhanajan 

joulumarkkinoilla.

ohkoLan kouLun 
vanhempaintoimikunta

Tuleva syksy aloitetaan syysriehalla 3.9. 
klo 10-13 Ohkolan Koululla. Halloweenin 
aikaan  pe 4.11 diskoillaan koululla ja 5.11 
seuratalolla. Muista seurata Facebookis-
sa Ohkolan koulun vanhempaintoimikun-
ta (@ohkolanvtk), niin saat ajantasaista 
tietoa. Mikäli haluat mukaan toimintaam-
me tai haluaisit tukea koululaisten hyväksi 
tapahtuvaa toimintaa muulla tavoin, niin 

laita viestiä facebookin kautta tai sähkö-
postilla ohkolanvtk(at)gmail.com.

hyökännummen kouLun 
vanhempainyhdistys 

Aiomme pitää yhden tapahtuman kuu-
kaudessa koko perheelle ja sen lisäksi 
jatkaa taas nuorteniltojen (4.-6. luokka-
laisille) pitämistä kerhotalolla (joka kuun 
ensimmäisenä perjantaina). Elokuun ta-
pahtuma vietettiin Hyökännummen kun-
topuistossa sulkapallokentän avajaisissa. 
Syyskuussa Liikenneturvallisuusviikolla 
vietämme pyöräilytapahtumaa koulun pi-
halla keskiviikkona 14.9. Luvassa on  pyö-
räilyä nopeusnäyttöä vastaan (juoksemi-
nenkaan ei ole kielletty). Iltojen pimen-
tyessä ja Halloweenin lähestyessä järjes-
tämme Kammo-polun. Vuoden 2023 sei-
näkalenterit tulevat myyntiin ennen jou-
lua. Seuratkaa facebook-sivuamme, sieltä 
löytyy ajankohtaiset tiedot tapahtumista. 

rukouspiiri
Rukous-ja Raamattupiiri maanantaisin 
12.9 klo 18.30 alkaen Hyökännummen 
kerhotalolla. 

kansaLaisopiston kursseja
Ohkolan Koululla Lasten käsityökurs-
si keskiviikkoisin klo 16-18. Kehonhuolto 
tiistaisin klo 16-16.45. Pilates torstaisin 
klo 18.30-19.30. Lempeä Jooga  torstai-
sin klo 19.30-20.30

Hyökännummen päiväkodilla Ke-
honhuolto maanantaisin klo 18-19. Te-
hotreeni maanantaisin klo 17-18. Lempeä 
hathajooga maanantaisin klo 19-20

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

www.opistopalvelut.fi /mantsalan-

opisto

Olen Ari Lehto ja olen toiminut kesäkuun alusta 
Ohkolan Nuorisoseuratalon talkkarina. Minulta ky-
syttiin, kun edellinen talonhoitaja lopetti, että voi-
sinko ottaa hoitaakseni ko. pestin. Ajattelin, että 
näin eläkkeellä olevana voin ainakin jonkinaikaa 
tehdä tätä hommaa.

Työnkuvaan kuuluvat siivoukset, kesällä nurmi-
kon leikkaus ja talvella pienemmät lumityöt. Lisäksi 
käyn esittelemässä taloa mahdollisille vuokralaisille 
ja niille jotka ovat jo päättäneet vuokrata taloam-
me juhliinsa, mutta haluavat vielä varmistaa esim. 
salin kokoa yms.

Varauskalenterihan löytyy seuran internet-sivul-
ta. Sitä päivitän mahdollisimman nopeaan tahtiin. 
Varaus hoituu tällä hetkellä puhelimitse. Puhelinnu-
mero on 040 7664539.

nuorisoeurantaLon uusi taLkkari
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Minä olen vähän laskeskellut. Treenit, la-
vastukset, puvustukset, tarpeistot, liiken-
teenohjaus, makkaranmyynti ja näytte-
leminen ovat kerryttäneet melkoisen po-
tin talkootunteja suomalaisen kulttuurin 
edistämiseksi. Arvio on varovainen, enkä 
paljasta kaavaani, mutta minun laskimen 
näyttöön päätyi lukema 3432h! Tämä on 
hämmästyttävällä tarkkuudella sama lu-
ku, kuin on epävirallisiin tietoihin ja hen-
kilökohtaiseen arviooni perustuva katso-
jaluku: 3300hlö!  Voidaan siis todeta, että 
jokainen tunti, jonka kukin on prokkiksen 
parissa harrastanut, on tuottanut yhdelle 
katsojalle nautinnollisen teatterielämyk-
sen! Suomalaisen palkansaajan keskitun-
tiansio on  16e,  joten tämä korreloi aika 

rakas hoikan väki! 
hyvin meidän lipun hintaankin (palvelun-
tarjoaja riistää nettilipuista 1,8e/kipale!). 
Yhdessä olemme siis kantaneet talkoo-
työnä rahaksi muutettuna suomalaisen 
kulttuurin pottiin n. 55000 euroa.

Todellinen tuotto seuran kassaan 
lasketaan ensi viikon aikana. Jo nyt on 
kuitenkin selvää, että hurjasta kus-
tannusten noususta huolimatta olem-
me yltäneet taloudellisesti(kin!) hie-
man odotettua parempaan tulokseen. 
Tuotot hassaamme teatterin toimien 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä  
tulevaisuuden aktiiveihin, siis lapsiin ja 
nuoriin. Katsomon lainaa on vielä pari-
kymmentä tuhatta maksamatta, seura 
tarjoaa pilkkahintaisen retken kansallis-

Metsolat Öljymäellä oli menestys, loistavat roolisuoritukset! Näytelmän näki 3300 henkilöä, 16 esityksestä puolet oli loppuun-
myyty. Kuva Vesa Saralehto

teatterin Ronjaan, lasten näytelmäkerho 
alkaa syyskuun alusta jne. 

Ensi kesän näytelmä on vasta al-
kutekijöissä ja siitä tiedotetaan var-
masti tälläkin foorumilla lähikuukausi-
na. Omasta ja edustamani yhdistyksen 
puolesta kiitän kaikkia hankkeeseen  
tikkunsa sohaisseita mitä nöyrimmin ja 
kauneimmin. Kerrassaan upea porukka!

Aatu Johansson, Nuorisoseuran pj, 
alias Erkki Metsola

 
Ps. Kesän viimeinen rinkivitsini kuuluu 
seuraavasti: -Mikä se on, kun Metsolan 
kannel laulahtaa vain osittain, hieman tu-
kahtuneesti? -Mezzo-la. 

Liinu Härkönen ja Matleena Kärkkäinen 
4. luokalta haastattelivat Ohkolan koulun 
uusia työntekijöitä.

1. Mikä on sinun nimesi? Hanna 
Aronen, Laura Siljander

2. Milloin olet aloittanut Ohkolan 

koulussa? Hanna: Tänä syksynä. 
Laura: Helmikuun alussa tänä vuon-

na.
3. Mitä teet Ohkolan koululla 

työksesi? Hanna: Opetan 4. luokkaa. 
Lisäksi minulla on muille luokille liikun-
taa, käsityötä ja uskontoa. 

Laura: Toimin koulunkäynnin ohjaaja-
na eri luokissa.

4. Mitä teit työksesi ennen kuin 

tulit Ohkolan kouluun? Hanna: Olen 
ollut Kellokosken koulussa ja Järvenpään 
jäähallissa. Lisäksi teen yrittäjänä pito-
palvelutyötä. 

Laura: Olin koulunkäynnin ohjaajana 
Mika Waltarin koulussa Pornaisissa.

5. Oliko Ohkolan koulu sinulle en-

uusia kasvoja ohkoLan kouLussa
nestään tuttu? Hanna: Oli. Olen ollut 5 
vuotta ala-asteella tässä koulussa. 

Laura: Olen käynyt monena vuon-
na pilateksessa koulun liikuntasalissa ja 
osallistuin leikkipihan avajaisiin. Mutta 
muuten koulu oli minulle uusi.

6. Millaista on mielestäsi työs-

kennellä Ohkolan koulussa? Hanna: 
Mielenkiintoista. On ollut hauskaa tutus-
tua tuttuun kouluun uusin silmin. 

Laura: On mielenkiintoista ja opetta-
vaista työskennellä pienessä kyläkoulus-
sa, jossa kaikki oppilaat tulevat tutuiksi.

7. Mitä harrastat? Hanna: Harras-
tan metsästystä, kalastusta, salibandya, 
padelia ja geokätköilyä.

Laura: Harrastan koiria ja esimerkiksi 
tottelevaisuuskoulutusta niiden kanssa. 
Ulkoilen myös paljon erilaisissa ympäris-
töissä ja touhuan mielelläni myös hevos-
ten kanssa.

8. Mikä on lempieläimesi? Hanna: 
Koira, Laura: Koira
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Kaikki alkoi siitä, kun ystävämme Eira 
Kotoneva Ohkolan Martoista muutti kak-
si vuotta sitten miehensä kanssa Savon-
linnaan. Olimme saaneet vierailukutsun 
jo edelliselle kesälle, mutta monista 
syistä reissu jäi silloin toteutumatta. 
Viime keväänä päätimme, että nyt retki 
toteutetaan. Niinpä yhteensä 11 mart-
taa varasi jo maaliskuussa oopperaliput 
Savonlinnaan. Voimme iloksemme tode-
ta, että ihan jokainen lipun lunastanut 
myös pääsi paikalle.

Saavuimme Savonlinnan Moinsal-
meen kauniina heinäkuisena päivänä 
kukin omilta suunniltamme.

Isäntäperhe otti meidät lämpimästi 
vastaan ja kierrätti tiluksillaan. Siihen 
kuluikin tovi; ihasteltiin rantaviivaa, 
saunaa, kasvimaata ja kukkaloistoa, ta-
loa ja joka pojan unelmahallitiloja. Li-
säksi tutustuttiin kolmeen suloiseen ke-
sälampaaseen! Pihalla oli myös ylellinen 
paviljonkirakennus, jonka sisään mahtui 
todistetusti isompikin marttajengi. Eira 
oli nimittäin järjestänyt meille yhteisen 
tutustumishetken paikallisten Kaartilan 
Marttojen kanssa. Totesimme jälleen 
maailman olevan pieni, sillä näiden kah-
den porukan väliltä löytyi heti muutama 
yllätystuttu ja lähes sukulaiskontakti.

Söimme paikalliset herkut, paistetut 
muikut, muussit ja piirakat iloisessa pu-
heensorinassa. Saunoimme pitkälle yö-
hön ihaillen erilaisia luonnonilmiöitä, ai-
na lepakoista kaukana välkehtiviin sala-
moihin. Aamulla heräilimme kukin oman 
kahvihampaamme rytmittämänä. Kos-
ka isäntäperhe oli antanut koko talon-
sa käyttöömme, yritimme olla omatoi-
misia vieraassa keittiössä. Kahvi oli aa-
mun tärkein ja vaativin haaste. Keittiös-
sä oli hulppeat koneet ja laitteet kahvin 
valmistamiseen papujen paahtamisesta 
lähtien, mutta ei tavallista kahvinkeitin-

marttojen kesäreissu savonLinnaan
Teksti: Henriikka Härkönen Kuva: Päivi Ojala

tä tai suodatinpusseja. Niksi-Martat ke-
hittivät tähän ratkaisun. Keitettiin kat-
tilallinen vettä, laitettiin talouspaperi 
suuren siivilän pohjalle, mitattiin siihen 
kahvinpurut ja liruteltiin pari litraa kah-
via ennen kuin kenellekään ehti iskeä 
kahvinpuutoskiukku.

Aamiaisen jälkeen Eira piti meille ren-
touttavan joogan pihamaalla. Jos joku 
sattui saamaan esimerkiksi alaspäin kat-
sovan koiran aikana paarmanpureman 
pakaraan, sitä oli mukava liottaa joogan 
jälkeen kristallinkirkkaassa Saimaassa. 
Yksi huurteinen kesäjuoma laiturilla sopi 
hyvin asiayhteyteen.

Iltapäivällä tälläydyimme kesälenin-
keihin ja suuntasimme Savonlinnan kes-
kustaan. Suomessa on monia upeita ke-
säkaupunkeja, mutta tuona tiistaina Sa-
vonlinna oli yksimielisesti kaikkein kau-
nein! Kiertelimme torikauppiaat, poik-
kesimme näyttelyissä, söimme pitkän 
kaavan mukaan nautiskellen. Illan tullen 
oopperaan tuntui hiljalleen valuvan ko-

ko kaupungin ihmismassa. Verdin Aida 
ja Olavinlinnan ainutlaatuinen tunnelma 
vangitsivat huomiomme seuraavien tun-
tien ajan. Musiikkielämyksen lisäksi huo-
miomme kääntyi ajoittain muihin ele-
mentteihin. Hiljaisempina hetkinä saat-
toi kuulla lokkien kirkuvan muurien ulko-
puolella, julkisuudenhakuisimmat linnut 
lentelivät jopa sisäpuolella lavan yllä. 
Voimakas kesäsade poikkesi paikalla ha-
katen linnankattoa ukkosen säestämänä. 
Näytöksen jälkeinen aika oli vähän epä-
todellinen, tunnelma jäi hetkeksi iholle. 
Ihastelimme musiikkia, analysoimme oh-
jausta maallikon keinoin ihmettelemällä 
miksi pukuloistoa ei juurikaan nähty täs-
sä versiossa, tai miksi Aida ei saanutkaan 
kuolla rakastamansa Radamèsin käsivar-
sille? Hämärtyneessä yössä viimeiset sil-
mäykset valaistuun Olavinlinnaan sine-
töivät lupauksen paluusta.

Suurkiitos isäntäperheelle loistavasta 
ylläpidosta ja koko porukalle kertakaik-
kisen hauskojen muistojen luomisesta!

martan vinkit

perunapannari on syksyn herkku
50 g / 1 dl perunamuusijauhetta, 2 dl vehnäjauhoja, 6 dl maitoa, 3 munaa, 
puoli dl sokeria, puoli tl suolaa, 50 g voita sulatettuna. 

Sekoita keskenään munat, sokeri ja maito. Lisää seokseen keskenään sekoitetut muut kuiva-aineet ja lopuksi voisu-
la. Sekoita tasaiseksi ja kaada leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Paista 250 asteessa noin 15 minuuttia tai kunnes 
pinta saa kullanruskea värin. Voit tarjota pannarin makeiden tai suolaisten lisukkeiden kanssa. Tähteeksi jääneen 
perunamuusin voi myös sekoittaa taikinaan muusijauheen sijaan.
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Metsästyskausi alkoi metsästysaikojen 
osalta elokuun puolella kyyhkysjahdilla ja 
osin myös sorsajahdin merkeissä. Syys-
kuun alussa alkoivat mm. jänisjahti sekä 
kyttäysjahtina valkohäntäpeuran ja met-
säkauriin jahdit. Kyttäysjahti tapahtuu 
Ohkolassa pitkälti jahtitorneista, yleen-
sä illalla ennen hämärän tuloa tai sitten 
aivan varhain aamusta. Hirvijahti alkaa 
8.10. ns. ajojahtina eli pysäyttäviä hir-
vikoiria käyttäen. Hirven jahtiaika jatkuu 
joulukuun puoliväliin, kauriin, peuran ja 
jäniksen helmikuun puolelle ensi vuotta. 

Nämä lain mukaiset metsästysajat ovat 
enimmäisajat. Metsästysseura seuraa jat-
kuvasti ja varsin kattavasti kylän riistakan-
taa ja päättää pyyntirajoitteista itsenäi-
sesti joka vuosi ennen metsästyskauden 
alkua. Tarkoituksena on metsästää siten, 
että riistakantaa vähennetään enintään 
sen vuotuisen tuoton verran. Poikkeukse-
na tästä on valkohäntäpeura, jonka osalta 
on tavoite jopa lievästi vähentää kantaa 
etenkin niillä paikoin, missä peurakolarei-
ta useasti sattuu. Samoin metsäkauriin 
osalta niiltä osin kylää, missä kauriit ai-

metsästyskausi aLkoi
heuttavat vahinkoa puutarhoille tai puun-
taimille. Metsäkauriin osalta on harkin-
nassa ns. kevätjahdin käyttöönotto; siinä 
uroskauriita metsästettäisiin kyttäämällä 
15.5.-15.6. välisenä aikana.

Metsästysseura on kiinnittänyt erityis-
tä huomiota metsästävän jäsenistönsä 
ase- ja ampumaturvallisuuteen. Tässä 
suhteessa erityisen tärkeänä on pidet-
ty muiden maastossa ja teillä liikkuvien 
huomioon ottamista ei ainoastaan am-
pumaetäisyyden ja –suunnan valinnassa 
vaan myös ampumisesta syntyvän voi-
makkaan äänen osalta. Äänivaikutusta 
tosin vähennetään aseiden äänenvai-
mentimilla, joita on jo käytössä runsaas-
ti. Myös Metsästäjäliitto kertaa turvalli-
suusteemaa jäsenlehdessään monta ker-
taa vuodessa. Metsästysseura selvittää 
parhaillaan, miten metsästyksestä Ohko-
lassa olisi tiedotettavissa enemmän, jot-
ta myös metsästystä harrastamattomilla 
kyläläisillä ja muilla maastossa liikkujilla 
olisi enemmän tietoa metsästystapahtu-
mista ja siten myös enemmän turvalli-
suuden tunnetta.

Metsästysseura järjesti heinäkuun al-
kupuolella kirkonkylän Urheilupuistossa 
viikonlopun aikana kaikkien rotujen koi-
ranäyttelyn, jossa arvosteltiin kaikkiaan 
noin 2.000 koiraa. Näyttelyn tuomareita 
oli paitsi kotimaasta niin myös eri puo-
lilta Eurooppaa. Metsästysseurasta oli 
erilaisissa järjestelytehtävissä kaikkiaan 
noin 50 henkilöä. Erityisen kiitoksen hy-
vin suoritetuista järjestelyistä saivat seu-
ran nuorimmat jäsenet, jotka olivat suu-
rena apuna mm. tuomareille ja kehäsih-
teereille. Metsästysseuran kumppanina 
näyttelyn järjestämisessä oli Tiibetinter-
rierit ry, jonka osaava tiimi hoiti oman 
vastuualueensa hienosti. Erityinen kiitos 
on annettava myös Mäntsälän kunnalle 
ja seurakunnalle sekä muista kiinteis-
tönomistajista Mäntsälän Jäähalli Oy:lle 
ja Kuntokeskus Vireukselle, joiden myö-
tämielinen suhtautuminen mahdollisti 
näyttelyn järjestämisen kauniilla Urhei-
lupuiston alueella.

Tero Rantanen 
p 0500 868649

Runsas kymmenen vuotta sitten muut-
ti Susanna ”Suski” Soinia Ohkolan Lö-
kööntien lähelle ostamaansa taloon. 
Ei kulunut vuottakaan, kun talon pi-
hapiirissä ollut kesäkeittiö muutettiin 
kanalaksi lisäämällä eristeet ja uudet 
laudoitukset seinille.

Kanalan ensimmäiset asukkaat tu-
livat Oulusta, Plymouth Rock rotuiset 
kukko ja viisi kanaa. ”Sitten kanahar-
rastus lähti lapasesta”, toteaa Suski. 
Ystäväpiiristä löytyi myös muita ”ka-
nahulluja”, joiden kanssa hankittiin 

erikoisia munijoita ohkoLassa
Teksti ja kuva Auli Teppinen

Suski neuvoo mielellään uusia kano-
jen kasvattajia ja muutama uusi harras-
taja onkin jo tullut Ohkolaan lisää. Tä-
nä kesänä Suskin onnistui saada isompi 
käytetty hautomakone. Koneeseen lai-
tettiin eri rotuisia siitosmunia 150 kpl ja 
21 vuorokautta myöhemmin kuoriutui 76 
tipua. Erikoisroduille on tyypillistä, että 
itävyys ei ole aina kovin korkea. Elokuun 
puolivälissä tipuset olivat reilun kahden 
kuukauden ikäisiä ja osasta oli vielä ar-
vuuteltava, onko kukko vai kana??? Se 
ei ole aina niin helppoa erikoisroduilla.

kimpassa pieni haudontakone. Siitä 
lähtien on haudottu omat tiput hank-
kimalla eri rotuisia siitosmunia. Suski 
on kokeillut kasvattaa mm. paduane-
ja, araucanoja, faverolleja, wyandotte-
ja, brahmoja, kääpiökocheja, maran-
sia, maatiaisrotuja ja erilaisia ristey-
tyksiä. Osa roduista munii värimunia. 
Suskia kiinnostaa erityisesti kasvattaa 
puhdasrotuisia, terveitä kanoja. Niin-
pä hän valjasti kylän eläinlääkärin ot-
tamaan kanoista verikokeita varmis-
taakseen niiden terveyden.
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mikä on paununmäki?mikä on paununmäki?

”Jyvä on heinäkasvien pähkylämäinen 
hedelmä. Käytännössä jyväksi kutsutaan 
viljakasvien, kuten vehnän, rukiin, ohran, 
kauran ja maissin, siementä.” Näin kuvaa 
Wikipedia sanaa ”jyvä”.

Synnyin Mäntsälän Ohkolassa, Jyvä-
länkulmalla pian toisen maailmansodan 
jälkeen, vuoden 1946 huhtikuussa. Olen 
kiitollinen siitä, että olen saanut elää ko-
ko elämäni rauhan ajan Suomessa.

Lapsuuskotini Pyyppölä on Jyväläntien 
varrella siinä kohtaa, joka on Google Eart-
hin mukaan Jyvälänkulman korkein koh-
ta – 57 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Pientilaamme kuului metsäalue Hyökän-
nummessa ja sinne sijoittuvat lapsuuteni 
retkikokemukset. Mamman primuksella 
keitetyt kahvit maistuivat kannonnokas-
sa istuen. Ja maailma oli kaunis.

Kävin kansakoulua 4 vuotta Arolan 
koulussa, jota isänikin oli käynyt ja jota 
hän rakkaudella kutsui ”Arolan korkea-
kouluksi” rakennus kun oli kaksikerroksi-
nen ja sijaitsi mäen laella.

Synnyin aikana, jolloin sähkövalotkin 
olivat uutuus. Kun nuoruusvuosieni ai-
kaan naapuriin hankittiin lypsykone, tie-
simme aina valon himmenemisestä, mil-
loin siellä mentiin lypsylle.

”kotiseutuni oi,  
suLLe hiLjainen LauLu soi…”

Maailmamme on kutistunut ja avartu-
nut. Liikkuminen tapahtuu nykyään se-
kä fyysisessä todellisuudessa että mieli-
kuvituksen ja digikanavien maailmoissa. 
Elämme turbulenssseissa, myrskyissä, 
tsunameissa ja avaruuden valloitusret-
kissä, joissa vahvat juuret pitävät meidät 
pystyssä muutosten tuulten pauhatessa.

Nuorena ihmisenä, vaimona, äitinä 
ja toimijana omien siipien kantavuus oli 
tärkeintä. Vasta ikääntyminen on saanut 
ymmärtämään, että selviytyäkseen ihmi-
nen tarvitsee sekä juuret että siivet. Sii-
villäni liitelin pois Jyvälänkulmalta, kiersin 
Suomea ja maailmaa ja lopulta palasin 
takaisin lähtöruutuun.

Kun maailma oman elämäni aikana on 
muuttunut jatkuvasti kiihtyvällä vauhdil-
la, on omassa mielessäni syntynyt tarve 
jotenkin jakaa kokemuksiani ja havainto-
jani entisten ”wanhojen hyvien aikojen” 
tapahtumista, tavoista, arvostuksista, ar-
jesta.

Kun täytin 70 v, sain poikani perheel-
tä lahjaksi kirjoittajakurssin ja siitä se al-
koi. Kirjoittaminen. Ei liene koskaan liian 
myöhäistä aloittaa.

Olen nyt kuuden vuoden ajan kirjoit-
tanut ahkerasti: julkaissut kaksi romaa-

nia, yhden runokirjan ja pari lyhyiden ta-
rinoinen kokoomakirjasta. Niin ja ensim-
mäinen kirjani oli tietokirja, pienyrittäjien 
opas.

Asun nykyään Järvenpäässä. Käyn 
usein siskojen luona ”Jyvälillä” ja ”Hyö-
kiksessä”. Juureni ovat syvällä Jyvälän-
kulman savessa!

Kirjojani on saatavilla myös Mäntsä-
län ja Kellokosken kirjastoista. Linkki kir-
joittamiseeni liittyvään blogisivustoon on 
https://astutebookstore.blogspot.com

Terveisin
Astaterhikki Salonen

Ekonomi, yrittäjä, kirjoittaja
astasalonen@gmail.com

Kun ylittää Ohkolan Järvikulmalla Valtatie 25 Kera-Grillin koh-
dalla etelän suuntaan ja kävelee 100 metriä, niin on melkoisen 
nähtävyyden äärellä, Paununmäellä. Paikka on erään jääkau-
denajan muinaisranta. Wikipedian mukaan Keravanjärven ete-
läpuolella olevan Paununmäen harjulla on näkyvissä muinaisen 
Yoldianmeren huuhtomaa lakikivikkoa. Yoldiameri syntyi n. 11 
600 vuotta sitten, kun Baltian jääjärvi yhdistyi Atlanttiin jään 
sulettua pois. Meren rannat olivat jopa yli 180 metriä nykyistä 
korkeammalla. Eli Paununmäen historia kulkee n 20 000 vuotta 
sitten olleeseen aikaan.

Eli löydy Paununmäestä tietoa Google mapsista nähtävyyte-
nä. Se on luonnonnähtävyys, josta ei paljon puhuta.

Itse kivikko on erittäin vaikeakulkuista, kivet liikkuvat jalkojen 
alla, eikä tiedä mihin seuraavaksi astuisi. Kivikolla ei ole kas-
vustoa, joku kuusi on yrittänyt, mutta huonolla menestyksellä.

Kanssani mäelle kiipesi paljon näissä maisemissa aikaa viet-
tänyt Hannu Niklander. Hannu muistelee, että lapsuudessa 
kivet olivat paljaita, nyt sammal ja jäkälä on tarttunut niihin. 
Kivet ovat hankalan mallisia, siksi ne eivät ole kelvanneet esim 
rakennuskiviksi. Mukava lapsuusmuisto vuosikymmenten takaa 
on se, kun maitohammas irtosi, niin se vietiin Paununmäelle ja 

tipautettiin kivenkoloon. Pitkän aikaa kuului rapina, kun hammas 
valui kivi kiveltä maan uumeniin.

Lakikivikolta virtaa Keravanjärveen Paununpuro. Keragrilli si-
jitsee Paununlahden rannalla, jossa on myös kylän yhteinen ve-
nevalkama.

Eija Hynninen

kaLenteri 2023 siirtoLaiasutuksen tuLosta ohkoLaan
Ohkolan Kyläyhdistys tuottaa seinäkalenterin vuodelle 2023. Aiheena on siirtolaiasutuksen tulo Ohkolaan. Kalenteri on 
työstövaiheessa ja erityisesti kuvien osalta pyydämme apua kaikilta teiltä, joilta löytyy kuvamateriaalia 1940-1950 luvulta, 
jolloin uudistiloja ja koteja kylälle rakentui. Myös tarinoita otetaan ilolla vastaan.
ohkolansanomat@gmail.com tai 050-5939683/Eija

Paununmäen kupeessa on pätkä vanhaa kiviaitaa. Kiviaidan-
netta on Järvikulmalla edelleen useissa kohdin pitkät matkat, 
vankkaa karja-aitaa, josta ei ole tarvinnut lahovikoja korjata.
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Perusopetus Arolan koululla loppui vuo-
si sitten syksyllä, mutta onneksi elämä 
koululla jatkui entistä väkevämpänä. 
Koulu siirtyi vuoden vaihteessa Jokelan-
seudun maaseutuseura ry:lle. Pian sen 
jälkeen koululla aloitti Musiikkikoulu Tai-
kahuilu. 

Nyt elokuun alussa ovensa avasivat 
myös lounaskahvila Katrin keittiö ja yk-
sityinen päiväkoti Pikku-Arola, jossa on 
myös oma eskari- eli esiopetusryhmä!

Koulun yläpihalla on uusi aidattu leik-
kialue ja viimeistelyä vaille valmis pump 
track -rata. Kylän nuoret ovat rakenta-
neet kesän ajan alapihalle multigolf-ra-

eLämä jatkuu aroLan kouLuLLa 
taa. Vanhan yläkoulun kerhotilaan tuli 
Ajon iWall-videopeliseinä, jonka edes-
sä hyppien voi pelata liikunnallisia pele-
jä mäkihypystä parkouriin. Kerhotilaa ja 
jumppasalia voivat vuokrata niin yksityi-
set kuin yrittäjät. Siellä onkin vietetty jo 
useammat lastenkutsut ja liikuntasalissa 
on pari kertaa viikossa joogaa.

Kesäisin koulun pihalle laitetaan pys-
tyyn sirkusteltat, jossa tänä kesänä esi-
tettiin niin ohkolalaisille tutun Sirkus Si-
riuksen kevätnäytökset kuin koululla ke-
vään ajan kokoontuneen nuorten näy-
telmäryhmän Tuhkimo-näytelmä. Kesän 
alussa siellä pidettiin kierrätyssirkus-kirp-

putoritapahtuma. Myös kesäkuun puo-
lessa välissä pidettävä lasten ja nuorten 
kulttuuriviikko siirtyi nyt koululle ja hui-
pentui sirkusteltassa, vanhalla koululla ja 
pääkoululla pidettyyn elämysten iltaan. 

Koulun toimintaa kehitetään jatkuvas-
ti ja uudet ideat ja tekijät ovat tervetul-
leita osallistumaan koulun toimintaan. 
Esimerkiksi ensi kesänä vanhan koulun 
yläkertaan voisi remontoida toimisto- tai 
etätyötiloja. Voit lukea lisää Arolan kou-
lun toiminnasta osoitteessa www.arolan-
koulu.fi.

Katri Manninen, 040 1867706

Olemme avanneet koulun ruokalan tiloihin pienen lounaskahvila 
Katrin Keittiön, josta saa ostaa lounasta sekä makeita ja suolai-
sia leivonnaisia joko paikan päällä syötynä tai mukaan. Leivom-
me joka päivä tuoreita sämpylöitä ja pullaa ja viikoittain erilaisia 
kakkuja ja piirakoita.

Meiltä voit tilata etukäteen edullisesti päivän lounasruokaa 
jäähdytettynä. Voit noutaa sen saman päivän aikana klo 12-16:30 
välisenä aikana kahvilasta.

Lämpimän lounasannoksen voit myös tilata kotiin toimitettu-
na. Annokset toimitetaan klo 11-12 välisenä aikana. Toimitamme 
ruokaa 5 km etäisyydelle ilman erillistä kuljetusmaksua. Tähän 
lounaaseen ei kuulu juoma eikä leipä.

Järjestämme myös juhlia ja kokouksia sekä koulun tiloissa että 
asiakkaan omissa tiloissa ja myös lasten teemasynttärit onnistu-
vat joko yläkerran ”seurahuoneella” tai vanhan koulun tiloissa.

Vanhan koulun jumppasalissa järjestämme erilaisia tapahtu-
mia, seuraavan kerran 3.9. lauantaina on jooga-aamiainen, johon 
mahtuu vielä mukaan halukkaita.

Kahvila on avoinna arkisin klo 8-16.30. Lisätietoja saat kat-
rinkeittio.fi sivuilta tai laittamalla viestiä joko numeroon 040 
4166054 tai katri@katrinkeittio.fi

Katri Tynkkynen

katrin keittiö paLveLee  
aroLan kouLuLLa

Lounas ja kahvilatoiminnan lisäksi Katrin keittiöstä valmis-
tetaan ruuat Pikku Arolan päivähoitolapsille

uudet katokset  
ohkoLan kouLuLLa

Bussipysäkkikatokset
Ohkolan koululle tuli iloisena yllätyksenä ELYn työnä 
uudet pysäkkikatokset alkukesästä. Kyläyhdistyksen 
pysäkkikatoshanke ei etene ainakaan tässä vaihees-
sa, koska ilmeisesti Elyn linja vanhasta on muuttunut, 
sillä myös Hyökännummen bussivarikolle on tuotu 
uusi katos. Kylätoimikunta käy keskustelua edelleen 
Elyn virkamiesten kanssa, jotta saisimme kylänraittia 
siistimmäksi ja turvallisemmaksi katosten osalta. 



11

Kolmen vuoden tauon jälkeen Siriuksen 
kevätnäytökset pidettiin  toukokuun lo-
pussa isossa sirkusteltassa. Teltta, tai oi-
keastaan kaksi telttaa pystytettiin Arolan 
koulun pihalle.

Koulu lakkautettiin edellisenä vuonna 
ja kunta möi koulun Jokelanseutu Maa-
seutuseura ry.lle. Hyvässä kylien välissä 
yhteishengessä Sirius sai käyttää koulun 
tiloja ja samalla Siriuksen teltat oli myös 
Arolan kyläläisten käytössä.

Perinteisesti teltat pystytettiin sun-
nuntaina ja alkuviikosta teltat sisustettiin 
ja rakennettiin esiintymislava. Siriuksen 
nuoret olivat ahkerina paikalla ja joka ilta 
osa nuorista jäi vielä treenaamaan esi-
tystään teltalle. Keskiviikkona ja torstaina 
oli kenraaliharjoitukset ja esitykset lähti-
vät käyntiin nuorison huikealla ensi-illalla 
perjantaina 20.5.

Pikkusirkuksen esitykset lauantaina 
olivat menestys, väkeä riitti molempiin 
näytöksiin todella paljon, lisätuoleja kan-
nettiin telttaan, jotta kaikille saatiin istu-
mapaikat. Pienemmässä teltassa oli kah-
vio, joka palveli väliajalla ja myös ennen 
ja jälkeen näytösten.

Talkoolaiset olivat leiponeet hurjan 
paljon herkkuja myyntiin, mutta pisin 

sirkus siriuksen kevätnäytös

siriuksen peLastajat
Teksti Kati Teirioja

Nuorisosirkusliiton Nurtsi-festarit ovat 
ennen kahden vuoden välein, jatkos-
sa joka vuosi järjestettävä, sirkuksia 
yhdistävä tapahtuma. Siellä  esitetään 
sirkusesityksiä ja käydään sirkus työ-
pajoissa. Työpajoissa voi kokeilla uu-
sia sirkusvälineitä ja oppia paljon uu-
sia asioita, tai treenata lisää jo tuttuja 
temppuja. Tänä vuonna Nurtsifestarit 
järjestettiin Rovaniemellä.

Sirkus Siriuksesta lähdettiin Rova-
niemelle kahdella eri kokoonpanolla. 
Nuorisosirkuksen näytös oli nimeltään 
“Sirius must go on” ja pikku sirkuksen 
näytös oli nimeltään “Paholainen vs. 
enkeli”.

Matkaan lähdimme aikaisin aamulla 
Tikkurilan juna-asemalta. Junassa mat-
ka kului korttia pelaten, nukkumalla ja 
sirkustemppuja kin tuli tehtyä. Samas-
sa junassa matkusti myös muita sir-
kuksia ympäri Suomea Nurtsi-festareil-

sirkus siriuksen reissu rovaniemeLLe
Teksti Iisa Pelander

jono taisi tänäkin vuonna olla hatta-
rakoneen edessä. Jopa niin paljon, 
että koneen oli pakko antaa jäähtyä 
välillä.

Kahvilateltassa oli myös Heikki 
Leppävuoren 1-pyörä näyttely. Sama 
näyttely oli myös Sirkus Finlandiassa 
viime syksynä. Joukkoon mahtuu to-
della erilaisia pyöriä, joten haastetta 
riittää opetella ajamaan niillä kaikilla.

Vanha sanonta sanoo, että hyvää kan-
nattaa odottaa ja tätä sirkusviikkoa oli 
odotettu! Ja kaikki odotukset kyllä palkit-
tiin, sillä tunnelma oli upea! Katsojia oli 
yhteensä kaikissa viidessä näytöksessä 
hieman yli 600. Tämä ei olisi onnistunut 
mitenkään ilman  talkoolaisia, jotka hy-
my huulilla tekivät töitä koko sirkuksen 
eteen. Iso kiitos vielä kaikille, jotka osal-
listuivat!

le. Perillä majoituimme koulussa, jossa 
nukuimme lattialla ilmapatjan päällä. 

Eri sirkusryhmät esittivät festareilla 
omia esityksiään. Jokaisen esityksen 
jälkeen esityksestä sai palautetta, mi-
kä siinä onnistui hyvin, ja mitkä olisi-
vat mahdollisia kehittämisen kohteita. 
Oman esityksen jälkeen oli ihana men-
nä lukemaan muiden sirkusten kehuja 
ja tsemppiviestejä palautelappu seinäl-
tä. Parasta festareilla oli päästä katso-
maan muiden sirkusten esityksiä,koska 
muiden esityksistä sai paljon inspiraa-
tiota ja uusia temppuja mitä itse ei ol-
lut koskaan testannut. 

Siellä myös tutustuin paljon uusiin 
ihmisiin ja sain uusia kavereita.

Takaisin tullessa junamatka oli aika 
rankka.Meidän Juna oli ainakin tunnin 
myöhässä, eikä siellä myöskään toimi-
nut ilmastointi. Sen lisäksi suurin osa 
meistä oli flunssassa. Vihdoin kotiin 
päästyä oli ihana mennä nukkumaan 
omaan sänkyyn ihanan ja ikimuistoi-
sen viikon jälkeen.
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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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jokamiehenoikeudet ympäristössämme
Teksti: Auli Teppinen

Jokamiehenoikeudet sallivat mahdolli-
suuden nauttia luonnosta ja ympäristös-
tä ja hyödyntää sitä ilman omistussuhtei-
ta. Oikeuksiin kuuluu mm. liikkua jalan, 
hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten 
metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä, 
ratsastaa satunnaisesti, oleskella ja yö-
pyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminen-
kin on sallittua, poimia luonnonmarjoja, 
sieniä ja rauhoittamattomia kasveja, ve-
neillä, uida ja kulkea jäällä.

Jokamiehenoikeuksista puhutaan 
usein pelkkinä oikeuksina Samalla voi 
kuitenkin unohtua, että aivan kaikkeen 
nekään eivät oikeuta.

Jokamiehenoikeuksille on olennais-
ta, että niiden käyttäminen ei saa aihe-
uttaa haittaa maanomistajille, luonnolle 
tai muille jokamiehenoikeuden käyttäjil-
le. Koska toisen omaisuutta ei saa vahin-
goittaa, esimerkiksi metsän taimikoissa 
liikkuminen vaatii varovaisuutta.

Luonnossa ei saa tehdä mitä hyvänsä 
eikä missä hyvänsä. Jokamiehenoikeuk-
sia on rajoitettu yksityiskohtaisesti anne-
tuilla laeilla. Ne rajoittavat liikkumisoike-
utta pihamailla, istutuksilla ja viljelyksillä 
ja pelloilla sekä tapauskohtaisesti luon-
nonsuojelualueilla. Ilman maanomistajan 
lupaa moottoriajoneuvoilla ei saa ajaa 
maastossa. Avotulen tekoon tarvitaan 
aina maanomistajan lupa. Sen sijaan 
grilliä tai retkikeitintä saa käyttää. Kas-
vavia puita ei saa kaataa, ei pieniäkään. 
Myöskään jäkälää, sammalta tai varpuja 
(kuten mustikan ja puolukan varvut, ka-
nerva jne.) ei saa kerätä, eikä ottaa kui-
vunutta tai kaatunutta puuta ilman lupaa

jokamiehenoikeuksiin  
ei kuuLu viLjeLyLLä  

peLLoLLa kuLkeminen
Peltojen pääasiallinen käyttötarkoitus on 
viljely. Pelloilla kulkeminen kasvukauden 
aikana aiheuttaa selvää haittaa sadolle, 
siksi pelloilla ei saa liikkua kasvukauden 
aikana ilman maanomistajan/haltijan an-
tamaa lupaa.  

Myöskään peltojen pientareiden 

nurmea ei saa tallata tai rikkoa. 
Pientareiden tarkoituksena on suoja-
ta ympäröiviä vesistöjä ja muuta luon-
toa peltojen ravinnekulkeumilta. Piennar 
kuuluu pellon pinta-alaan. EU vaatii, että 
viljellyillä pelloilla on ehjät pientareet ja 
siksi jatkuva kulkeminen myös pientareil-
la tuhoaa ne ja aiheuttaa selvää haittaa 
maata viljelevälle.

Talvella pelloilla voi hiihtää, kävellä, 
mutta myöskään silloin ei saa aiheuttaa 
pelloille haittaa. Esimerkiksi säännöllises-
ti käytettävä ura, jatkuva tallaava liikku-

minen, kulku-uran jäätiköityminen voi ai-
heuttaa jääpoltteen eli pellon kasvuston 
talvituhon.

hyökännummen aLueeLLa 
Liikutaan Luvattomasti ja 

aiheutetaan seLvää haittaa 
viLjeLLyiLLä peLLoiLLa

Pelloille on ilmestynyt kulkureittejä ja 
polkuja, missä paikoin viljelykasvit ovat 
täysin tuhoutuneet ja pellot ovat niiltä 
osin muuttuneet kovaksi savipoluksi. Li-
säksi pelloilla liikutaan koirien kanssa ja 
ajetaan polkupyörillä. 

Tasalantieltä koulun suuntaan kulje-
taan viljellyllä pellolla kahdella eri uralla 
ja urat jatkuvat edelleen pellon päässä 
niin että nurmi on kulunut mullokselle. 
Tämä pelto on viljelykiertoon kuuluva 
nurmi, siellä ei saa kävellä, pyöräillä, pi-
tää koiraa vapaana ja jättää koirienjätök-
siä pellolle. 

Koulun takana olevalle pellolle johta-
vat paljon käytetyt kulku-urat sekä kou-
lulta että Roinilantien päästä. Kulku-ura 
on tehty pellon ympäri viljeltyyn kaura-
peltoon. Siellä on liikuttu jopa keskellä 
peltoa tallaten kasvustoa, kuljettu koiri-
en kanssa ja lisäksi pellolta löytyi hevo-
sen lantaa.  Pelloille haittaa aiheuttavat 
sekä aikuiset että lapset. Tällainen luva-
ton liikkuminen on jokamiehenoikeuden 
säännösten mukaan verrattavissa siihen, 
että Hyökännummella tallattaisiin talojen 
pihoja ja puutarhoja.
 Jokamiehen oikeuksiin voi tutustua tar-
kemmin esimerkiksi: https://www.luon-
toon.fi/jokamiehenoikeudet
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/jo-
kamiehenoikeudet-2.html

Kulkureitti kaurapellossa Hyökännum-
men koulun takana

Tasalantieltä koulun suuntaan olevassa 
pellon päädyssä on tallattu leveä ura 
viljeltyyn peltoon.

Leveä kulku-ura tallattu kaurapellon 
päätyyn samalla tuhoten kasvuston
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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

@

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

Facebook ja instagram: Catering HannaEmilia
www.cateringhannaemilia.fi

Catering HannaEmilia



15

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
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Vanhempaintoimikunta toimii ympäri vuoden koulu-
laisten hyväksi. Olemme jälleen tilanneet ekaluok-
kalaisille keltanokkalippikset ja heijastinliivit, sekä 
kaikille oppilaille heijastimet. Vaikka tätä kirjoitta-
essa ei vielä hämärästä ole päivällä tietoakaan, niin 
kohta koittaa syksyn ja talven pimeät hetket. Muis-
tutetaan lapsia (ja aikuisia!) näkymisen tärkeydestä 
ja turvallisesta liikkumisesta ympäri vuoden.

Olemme hankkineet myös uudet jalkapallot väli-
tuntiliikkumiseen ja saimmekin ne yhteistyöhinnalla 
Mäntsälän Kesportilta. Koulu saa lahjoituksena mul-
tasäkkejä ja kukkasipuleja, jotta lapset pääsevät is-
tutuspuuhiin omarakentamaansa istutuslaatikkoon. 
Kiitos lahjoituksesta Järvenpään Kukkatalo.

Koska pari vuotta on menty tiukoin rajoituksin, 
on nyt aika saada koululaisille jotain kivaa. Siksi 
vanhempaintoimikunta kustantaa koko koululle ret-
ken teatteriin. Tämä on mahdollista teidän kaikkien 
ansiosta, jotka osallistutte vanhempaintoimikunnan 
toimintaan, käytte ostoksilla kahvioissa tai tuotte 
lapsenne diskoilemaan. Me keräämme varoja kou-
lulaisten hyväksi ja kiitos, että sinä autat  siinä.

toimintaa ohkoLan  toimintaa ohkoLan  
kouLuLaisten hyväksikouLuLaisten hyväksi
Teksti ja kuvat Kati Kottila -Etuaro 

Viime syksynä Ohkolan Vanhempain-
toimikunta järjesti yhdessä karmai-
sevan avustajajoukon kanssa lapsille 
kummitustalon Nuorisoseurantalolla. 
Keittiössä kolisteli hullu tiedemies, 
kellarista löytyi rikospaikka ja ullakol-
la asusteli kokonainen haamuperhe. 
Lapsilla oli hauskaa, ja niin oli meillä 
mukana olleilla aikuisillakin. Sääli kyl-
lä, kyselyistä huolimatta reittiä eivät 
päässeet kulkemaan kuin koululaiset.

Siitä virisi aavemainen ajatus: mik-
sipä eivät muutkin saisi nauttia kum-
mitustalon tunnelmasta?

Tilausta on – vastaanvanlaisiin 
paikkoihin jonotetaan Halloweenin 
aikaan. Pienellä pääsymaksulla kate-
taan kulut ja kahviosta saa odotteli-
ja peikkomaista purtavaa. Siispä sinä, 

joka voisit kuvitella olevasi kohtalokas 
aavemorsian, peikko, velho, moottori-
sahamurhaaja tai mikä tahansa mysti-
nen hahmo, ota meihin yhteyttä. Jos 
tykkäät koristella ja suunnitella, sa-
moin. Tai jos olet aina halunnut leipoa 
kummituskakkua ja muumionakkipii-
loja kahvioon. Tai jos haluat kuljettaa 
ryhmiä pisteestä toiseen, niin ettei ku-
kaan tule syödyksi matkalla. 

Tehdään yhdessä Halloweenin ai-
kaan kummitustalo, josta puhutaan 
vielä pitkään! Nuorisoseurantalo 
muuttuu kummitustaloksi la 5.11. Hal-
lowen-disko on koululla pe 4.11 Laita 
päivät kalenteriin jo nyt.

Terveisin 
VTK:n Halloweenhurjat 

Kati, Nina ja Tuija, 
ohkolanvtk@gmail.com

Teksti Tuija Schmid

Leikkipiharemontin yhteydessä lahjoitetut ome-
napuut alkavat tuottaa hedelmää. Lahjoittaja Jär-
venpään Kukkatalo.

Ekaluokkalaiset saivat koulun alkaessa If turvalli-
suusrahaston kautta tilatut heijastinliivit ja kelta-
nokkalippikset.

aavemaista  
hommaa tarjoLLa


