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Toivotaan, että kyläläiset jatkossakin kirjoittavat juttuja, antavat juttuvinkkejä sekä ilmoittavat ajankohtaiset tapahtumat, kokoukset ym. oman kylän 
lehdessä. Sähköisesti lähetetty materiaali, joko sähköpostin viestikentässä tai word-tiedostona ilman mitään muotoilua. Kappalejaot ja mahdolliset vä-
liotsikot on hyvä olla, mutta muutoin tekstin muotoilu (fontti ym. asemointi) tehdään lehden taittovaiheessa. Kuvat erillisinä tiedostoina mieluiten JPG-
muodossa. Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden otsikoida, lyhentää ja tarvittaessa muokata lehteen toimitettua aineistoa.

pääkirjoitus

huoLtovarmuus on  
pienen kansakunnan 
henkivakuutus

Tässä otteita Ohkolan Maamiesseuran järjestämässä sadonkorjuujuhlassa pitämäs-
täni juhlapuheesta:

Maailma muuttui kaikkien näkökulmasta tämän vuoden helmikuun 24 päivänä, jol-
loin suuri maataloustuottajamaa Venäjä hyökkäsi toiseen suureen tuottajamaahan 
Ukrainaan.

Kansakunnan tulee varautua pahan päivän varalle myös 2000-luvulla. Kriisivarmuus 
luodaan tai jätetään luomatta normaalioloissa. Kyseessä on kansakunnan tietoinen 
valinta. Tämä periaate koskee myös elintarvikehuoltoa, sen huoltovarmuutta ja kan-
sallista omavaraisuutta.

Toki on sanottava että Suomessa kansallisen varautumisen tilanne on aivan kohtuulli-
sella tasolla ja varmasti kohentunut menneiden koronavuosien aikana, mutta ei maa-
ilma valmis vielä ole tältäkään osin.

Ruoka ja ruokahuolto on yksi hybridivaikuttamisen keino. Suomen ja EU:n keinot 
vaikuttaa kansainväliseen ruokakriisiin ovat ensisijaisesti ruuantuotannosta huolehti-
minen, tuotannon kasvattaminen ja ruokaviennin lisääminen. Ruokaturva on kansa-
kunnan yhteinen asia ja huoltovarmuus pienen kansakunnan henkivakuutus.

Heikki Haaviston sanoin totean lopuksi: ”On tärkeää, että Suomi ei laske koskaan 
omaa suojaustaan alas, on kyse sitten turvallisuudesta, energiantuotannosta tai ruu-
an saatavuudesta. Vapaus on näennäistä sellaisella valtiolla, jonka turvallisuus riippuu 
muiden valtioiden armeliaisuudesta.” 

Olli Lampinen, 
Sisäministeriön valmiuspäällikkö
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seinäkaLenterit 2023

Hyökännummen koulun  
kalenteri 2023

Kalenterin kuvat ovat Hyökännummen koulun oppilaiden tekemiä 

ja ne on toteutettu lukuvuonna 2021–2022.

Ohkolan Kyläkalenteri
2023

 - Siirtolaisasutuksen tulo Ohkolaan 
1940-luvun lopulla

Ohkolan Kyläyhdistys on seinäkalenterien muodossa  

v 2020-2023 kertonut Ohkolan syntytarinaa.  

Tämä on kalenterisarjan neljäs osa, jossa kerrotaan  

siirtolaisten asuttumisesta Ohkolaan sodan jälkeen  

1940-1950-luvuilla.

Kalenterin myyntihinta on 8 euroa, tuotto käytetään  

Ohkolan yhdistystoimintaan ja koululaisten hyväksi.

Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys on tuottanut sei-
näkalenterin ”ilon aiheita”. Kuvat ovat syntyneet luokissa oppilai-
den ja opettajien yhteistyöllä.  Kalenterin tuotto menee vanhem-
painyhdistykselle, joka rahoittaa mm. oppilaiden retkikuljetuk-
sia, stipendit, hymytyttö/poikapatsaat ym. Jos et ole vielä osta-
nut omaasi (8e) voimme toimittaa kalenterin sinulle jos lähetät 
viestin hyokannummi.vanhempainyhdistys@gmail.com tai ota 
yhteyttä koulun oppilaaseen joka voi myydä kalenterin sinulle.

Ohkolan Kyläyhdistys on tuottanut kotiseutuaiheisen kalenterin 
siirtolaisasutuksen tulosta Ohkolaan. Kyläyhdistyksen aktiivit ja 
koululaiset myyvät kalenteria. Kalenterin voi ostaa myös Koski-
kellosta Kellokoskelta tai adventtikalenterin luukusta ke 30.11, 
jolloin kalenteri julkaistaan. Tai tilaa osoitteesta ohkolansano-
mat@gmail.com. Hinta 8e

Huomio metsien vesienhoitoon -hanke järjesti 6.10.2022 Nuo-
risoseuran talolla tilaisuuden, jonne kokoontui parikymmentä 
vesiensuojelusta kiinnostunutta metsänomistajaa ja kyläläistä. 
Paula Luodeslampi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuo-
jeluyhdistyksestä kertoi Keravanjärven veden laadusta ja Mika 
Salmi Metsäkeskuksesta metsätalouden vesiensuojelukeinoista.

Hyväkuntoinen, kirkasvetinen ja humusväritteinen järvi on 
virkistyskäyttöarvoltaan yksi Mäntsälän parhaita järviä. (Ajoit-
tain uimista voi haitata ruskeissa vesissä luonnostaan elävä li-
malevä, joka uimarin iholle jäädessään muodostaa kiristävän 
kalvon. Levä on kuitenkin haitaton ja sen voi huuhtoa iholta 
puhtaalla vedellä suihkutellen.) Vedenlaadun seuranta järvessä 
on aloitettu vuonna 1973 ja nykyään näytteitä otetaan kolmen 
vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2023. Järven valuma-
alueella on viimeisen 10 vuoden aikana tehty keskimääräistä 
vähemmän hakkuita ja veden laadussa ei ole tapahtunut suuria 
muutoksia. Suurin kuormitus järveen tulee vanhoilta ojitetuilta 
suoalueilta, joilta huuhtoutuu järveen etenkin humusta.

Tulevaisuudessa ilmaston lämpeneminen ja sateisuuden kas-
vu lisäävät vesistöjen rehevöitymisen riskiä. Metsätaloudessa 
ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta lisäävät enemmän 
maanmuokkaus ja ojitus kuin varsinaiset hakkuut, joten Ke-
ravanjärven valuma-alueen metsissä kannattaa pyrkiä maan-
muokkauksen minimointiin mahdollisuuksien mukaan. Koska 
järven valuma-alueella vanhoilta ojitetuilta alueilta tulee eniten 
ravinnekuormitusta, kunnostusojituksen tarpeellisuutta kannat-
taa pohtia ja mahdollisuuksien mukaan siirtyä jatkuvapeittei-
seen metsänkasvatukseen, kertoi Salmi. Ojia ei kannata myös-
kään kaivaa sellaisiksi, että ne laskevat suoraan järveen.

Ojien mahdollisessa kunnostuksessa kannattaa jättää kai-
vukatkoja ja viivyttää vettä valuma-alueella mahdollisimman 
pitkään ennen sen pääsyä järveen. Mitä pidempään vettä voi-

vesiensuojeLutietoa metsänomistajiLLe

Teksti ja kuva Paula Luodeslampi, vesistöasiantuntija

daan viivyttää yläjuoksulla, sitä todennäköisemmin vettä riittää 
kuivana aikana myös Ohkolanjokeen, Luodeslampi totesi. Oh-
kolanjoen kuivuminen on koettu ongelmaksi ja monet kyläläi-
set toivoivat toimenpiteitä, joilla joen virtaamaa pystyttäisiin 
tasaamaan. Menneinä vuosikymmeninä tapahtunut tehokas 
maa- ja metsätalousmaan ojittaminen on tuonut lisää tuotta-
vaa maapinta-alaa, mutta samalla lisäännyt tulvia alajuoksulla 
ja kuivina aikoina uomien kuivumista. Ympäristöministeriöstä ja 
maa- ja metsätalousministeriöstä on mahdollista hakea rahoi-
tusta hankkeille, joissa lisätään veden viipymää valuma-alueilla. 
Lisäksi Metsäkeskuksesta on saatavilla paljon tietoa ja paikka-
tietoaineistoja, joiden avulla metsänhoitoa voidaan suunnitella 
siten, että metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää taloudellisesti 
vesistöt huomioiden, kummankaan siitä kärsimättä.

Huomio metsien vesienhoitoon – hankkeessa jaetaan käy-
tännöllistä tietoa maanomistajille metsänhoidossa ja puunkor-
juussa huomioitavista asioista sekä esitellään vesiensuojeluun 
sovellettavia paikkatietoaineistoja. Katso illan esitykset ja lisä-
tietoa täältä: https://www.vesi-ilma.fi/index.php/metsienve-
sienhoito2019-2021/2-uncategorised/24-materiaali
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eLävä adventtikaLenteri
 

Elävään adventtikalenteriin on koottu Ohkola-Hyökännummi -alueen jouluiset ta-
pahtumat yhteen. Olemme yhdessä tämän myötä Avoin Joulukylä. Osa luukuista on 
katseltavia juttuja, tällöin on listassa vain osoite, osa on tapahtumia, joista kerrom-
me lisää seuraavalla sivulla, osa kerää omista joukoista tilaisuuden täyteen esim. 
koulujen joulujuhlat ja sirkuksen pikkujoulut.  Joihinkin on ennakkoilmoittautu-
minen, suurin osa on maksuttomia tilaisuuksia, joihinkin myydään pääsylippuja. 
Muutamana päivänä on kaksikin luukkua. Monet luukut jäävät avaamisen jälkeen 
katsottaviksi jouluun saakka. Varmasti löytyy jokaiselle jotakin!

27.11.

3.12.

5.12.

4.12.

28.11. 1.12.

30.11. 2.12.

1.12.
29.11.

Kotikuusen valot 
syttyvät Ohkolan 
koululla

Hyökännummen 
kerhotalon kuusen 
valot syttyvät

Kivaa Juhliisi 
joulutunnelmissa, 
Linjatie 199 B  
- seuraa facebookkia

Sirkus Siriuksen 
pikkujoulu 17.30-19 
Hyökännummen 
koululla

 -Kirput 1, Kirput 2, 
Alkeet 1. Komeetat 1, Otavat 1, 
Asteroidit 1, Pyrstötähdet

Sirkus Siriuksen 
pikkujoulu 17-20 
Hyökännummen 
koululla

 -Meteoriitit, Pikkukarhut, 
Norsut ja Lentävät norsut 

Ohkolan kylä-
kalentereita myynnissä 
+ jouluglögiä Ohkolan 
koululla klo 18-19.30

Koulun ruokalan 
jouluikkuna avautuu,
Hyökännummen koulun 
vanhempainyhdistys

Sirkus Siriuksen 
pikkujoulu 17.30-19.30 
Hyökännummen 
koululla

 -Otavat 2, Komeetat 2, 
Asteroidit 2, Minit, Pienten 
ilma-akrobatia alkeet, taso 1 
ja 2, Pyramidit, Pariakrobatia

Kauneimmat joululaulut 
ja joulukahvit Kulttuuri-
Navetassa klo 15-17. 
Ennakkoilmoittautuminen 
050-5939683

Hyökännummentie 5
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8.12.

11.12.

14.12.9.12.

13.12. 18.12.

14.12.

15.12.10.12.

10.12.

8.12. 19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

24.12.

7.12. 12.12. 18.12.

23.12.

16.12.

6.12. 17.12.
Itsenäisyyspäivän 
lipunnosto Ohkolan 
koululla klo 9, 
Maamiesseura

Riistapolku 15

Festa Zannonin 
jouluikkuna, 
Ohkolantie 8 

Puurojuhla Ohkolan 
seuratalolla klo 15

Sirkusnäytös Kane- 
likabaree Kulttuuri- 
Navetassa, klo 19.  
Liput 15e/10e

Ohkolan koulun 
jouluikkuna avautuu

Sirkusnäytös Kane-
likabaree Kulttuuri-
Navetassa, klo 13 ja 
klo 16 Liput 15e/10e

Hyökännummen 
koulun 5-6 luokan
joulujuttu
(pihaa vastapäätä), 

Nummelantie 22

Nuorisoseuran teatteri-
retki: Ronja Ryövärin-
tytär, Kansallisteatteri 
(loppuunmyyty)

Tallin joulu klo 18.30. 
Jouluista musiikkia 
neljällä klarinetilla. 
Aittomäentie 29

Hyökännummen 
koulun joulujuhla, 
luokat 1,3 ja 5.

Ohkolan Koulun ja 
Hyökännummen  
koulun (luokat 2, 4  
ja 6) joulujuhla

Vikinkuja 3

Hyökännummen 
koulun Iltapäiväkerhon 
joulujuttu, F-ovi

Pistolantie 3 C

Klo 12-20 Taide- 
näyttely ja jouluglögiä 
Galleria Clarassa, 
Ohkolantie 200.

Hyökännummen 
koulun 1. luokan 
joulujuttu, G-ovi

Hyökännummen 
päiväkoti avaa joulu-
jutun, Nummelantie 9

Hyökännummen 
koulun 5. luokan 
joulujuttu E-ovi

Poutalantien ja 
Pitkälänpolun 
välinen kävelytie

Rajaojanpolku 10

Hyökännummen 
Kerhotalon joulu-
ikkuna, Tasalantie 2



6

jouLukahvit ja kauneimmat jouLuLauLut 
kuLttuurinavetassa to 1.12. kLo 15-17
Kahvit tarjotaan Jaakko Tapperin muistorahaston varoilla 
(Mäntsälän sydänyhdistys) ja Kauneimmat joululaulut tulee 
säestämään Mäntsälän seurakunnan kanttori Johanna Lin-
na. Ennakkoilmoittautuminen numeroon 050-5939683 / Eija, 
28.11 mennessä

Tallin Joulu  14.12. klo 18.30
Jo perinteeksi tullut hetki mukavaa jouluista musiikkia neljäl-
lä klarinetilla. Aittomäentie 29. Kesto n.1 tunti. Vapaa pääsy

taidenäytteLy ja jouLugLögit  
gaLLeria CLarassa su 18.12 kLo 12-20
Ohkolantie 200.  Tervetuloa! Sven-Olof Westerlund

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat tuovat jouluisen esityk-
sen ”Kanelikabaree” Ohkolaan, Sirkus Siriuksen puheenjohtaja 
Jukka Juntin aloitteesta. Jukka toimii sirkusopettajana Salpa-
uksessa. Tule ja osta lippusi ennakkoon KulttuuriNavetan lip-
pukaupasta, johon pääset  osoitteesta www.kortistontila.fi

ohkoLan maamiesseura ry:n  

syyskokous  
su 11.12. kLo 18 ritakaLLiossa

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään sääntö-
muutosasiaa. Joulukahvit

Lämpimästi Tervetuloa Johtokunta

Nuorisoseuran vaellusretkeä suunnitellaan jälleen 
ensi kesälle. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja suunnitte-
lemaan seuraavaa kohdetta ja vaelluksen toteutusta su 
15.1. Klo 17 seuratalolle!  

Pimeys on meillä marraskuussa melkein käsin kosketel-
tavaa ja talvi on tulossa. Nyt kannattaisi tehdä muutamia 
huolto- ja tarkistustoimenpiteitä turvallisuuden ja viihty-
vyyden varmistamiseksi: 

- palovaroitinten toiminnan tarkistaminen

- ensisammutusvarusteiden tarkastus

- sähkökatkoihin varautuminen

- kotivaran päivittäminen/hankkiminen

- heijastimet ja taskulamput/otsalamput esille

- ilmalämpöpumpun suodattimien imurointi/pesu

- lämmityspattereiden, jääkaapin ja pakastimen taustan 
imurointi

- nuohous

- kiinnityspulttien tarkistaminen renkaidenvaihdon jälkeen

- hiekoitussora-astia takaluukkuun ja uloskäynnin lähelle

- nastajalkineet tai kenkiin kiinnitettävät liukuesteet esille 

- ja kaikkein tärkeimpänä oman sekä henkisen että ruu-
miillisen kunnon ylläpitäminen ympäri vuoden.

vpk:n muistiListaLta

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Mäntsä-
lästä aluevaltuustoon (2022-2025) valittiin kahdeksan valtuutet-
tua: Tapio Havula (Kesk), Pihla Keto-Huovinen Kok), Satu Lampi 
(PS), Heta Ravolainen-Rinne (SDP), Antti Rinne (SDP), Reijo 
Tilvis (Kesk), Pirjo Vainio (Kok) ja Tarja Vierikko (SDP). Tänä 
vuonna kokouksissa on päätetty mm. toimielimien luottamuspai-
koista, hallintosäännöstä sekä valittu hyvinvointialueen johtaja.

Aluehallituksessa varsinaisena jäsenenä Mäntsälästä on on 
Heta Ravolainen-Rinne (SDP) sekä varajäseninä Tommi Luhta-
niemi (KOK) ja Tapio Havula (KESK). Kehittämis- ja tulevaisuus-
lautakunnassa vaikuttaa Pirjo Vainio (KOK) sekä varajäsen Joni 
Haimakka (VKK).

Palvelujen järjestämisen lautakunnassa varsinaisina jäseni-
nä ovat Satu Lampi (PS) ja Reijo Tilvis (KESK) sekä varajäse-
ninä Jani Nurisalo (PS) ja Emmi Tuomisto (SDP). Aluevaltuus-
ton vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tapio Ha-
vula (KESK). Varajäsenenä ovat tarkastuslautakunnassa Milla 
Kosonen (KESK), pelastustoimen lautakunnassa Heidi Warelius 
(RKP), henkilöstöjaostossa Heta Ravolainen-Rinne (SDP) sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon jaostossa Tiina Kujanpää (SIT) ja 
Antton Hägglund (KESK).

Aluehallituksen, – valtuuston sekä lautakuntien esityslistoista 
ja pöytäkirjoista löytyy lisätietoa oheisesta linkistä. https://www.
keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/hyvinvointialu-
een-paatoksenteko/aluevaltuusto/

Olettehan yhteydessä valittuihin luottamushenkilöihin, jos 
teillä on jokin hyvinvointialueeseen liittyvää mielessänne.

Satu Lampi, aluevaltuutettu, satulampi.fi

keski-uudenmaan 
hyvinvointiaLue 

aLoittaa 1.1.2023
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Hyökännummen koululla järjestettiin 
2.11.2022 Etelä-Mäntsälän asukasilta. Tu-
lijoita kätteli kunnanjohtaja Hannu Lau-
rila. Hänen lisäkseen ajankohtaisista asi-
oista kertoivat ja kysymyksiin vastasivat 
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen, teknis-
ten palvelujen ja kuntakehityspalvelujen 
edustajat. Yleisöä – eli meitä kuntalaisia 
– paikalla oli parisenkymmentä. Hyökän-
nummen koulun salissa tuoksui kahvi ja 
pulla oli tuoretta.

Aluksi esiteltiin kunnan strategia. Mänt-
sälän tavoitteena on tulla tunnetuksi par-
haan arjen paikkakuntana, jonka ytimes-
sä ovat turvallisuus, yhteisöllisyys ja vas-
tuullisuus. Tämä on tarkoitus saavuttaa 
edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja 
yhteisön elinvoimaisuutta. Ajankohtaista 
tällä hetkellä on Ukrainan tilanne, ja sen 
heijastusvaikutukset energiaan ja talou-
teen. Myös varautumisvalmiutta ja -tie-
toisuutta halutaan nostaa. Osalle yleisöä 
oli yllätys, että esimerkiksi laajan sähkö-
katkon sattuessa myös veden tulo lakkaa.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintan-
sa 1.1.2023. Niillä on vaikutusta kunnan 
menoihin ja tuloihin sekä organisaatioon. 
Vastaisuudessa sosiaali- ja terveyspalve-
lujen päätöksenteko ja rahoitus siirtyvät 
kunnalta hyvinvointialueelle, ja kunnalle 
jää ennaltaehkäisevä työ. Kunta tekee tii-
vistä yhteistyötä hyvinvointialueen kans-
sa ja kunnan edustajat tekevät parhaansa 

paLjon kysymyksiä  
hyökännummen asukasiLLassa

valvoakseen Mäntsälän etuja. Yksittäisen 
henkilön halutessa muutosta sosiaali- ja 
terveyspalveluihin, tulisi hänen olla yh-
teydessä hyvinvointialueeseen, ei enää 
kuntaan. Asukasillassa esitettiin sivistys-
toimelle useita kysymyksiä. Ohkolan Van-
hempaintoimikunnan ja Hyökännummen 
Vanhempainyhdistyksen aktiivisesti tuke-
ma A2-kielialoite (alakoulussa alkava va-
paaehtoinen vieras kieli) on valmisteltu ja 
valtuuston hyväksyessä asian opetus voisi 
alkaa syksyllä 2023. Tällä hetkellä päivä-
kotihenkilökunnan saatavuus on iso val-
takunnallinen ongelma. Mäntsälän kunta 
haluaa vaikuttaa uuden henkilöstön rek-
rytointiin lähinnä profiloimalla kuntaa hy-
väksi työnantajaksi.

Ohkolan koululla järjestettävä ylijää-
märuokailu odottaa henkilökuntatilan-
teen paranemista koko kunnassa. Tasa-
arvoperiaatteen mukaisesti ruokailut on 
aloitettu muutamalla valitulla koululla ja 
niitä jatketaan muissa vasta sitten, kun 
se on kaikissa yhtäaikaisesti mahdollista.

Saviahon päiväkodin käyttöönottoa 
nuorisotilana ehdotettiin, samoin sen 
muuttamista vanhusten asunnoiksi. Tyh-
jänä seisovan tilan kohtaloa on mietitty 
kunnassa, mutta yksikään vaihtoehto ei 
ole tähän mennessä ollut taloudellisesti 
kannattava.

Tekninen- ja elinvoimapalvelut kertoi 
rakentamisohjelmasta. Hyökännummen 

kohdalla vuonna 2022 toteutetaan Roi-
nilantien asuinalueen katujen ja kun-
nallistekniikan rakentaminen sekä Pou-
talantien/Pistolantien hulevesiviemä-
röinti. Porakallion alueelle perustetaan 
kesäkaudella 2023 ulkoilureitti viitoi-
tuksineen (suunnitelma nähtävillä 7.-
27.11) ja Tarumassa tehdään viimeis-
telytöitä. Muutama parannusehdotus ja 
kysymys tuli yleisöstä. Ohkolan koulun 
kohdalla pururadan siirto ei kuulu kun-
nalle, vaan siitä vastaavat kylän omat 
toimijat.

Kuntakehityspalvelut kertoivat kaa-
voituksen ja joukkoliikenteen tilantees-
ta. Pyydyskorpeen, Roinilantielle ja Ta-
salaan on kaavoitettu rivi- ja pientaloja, 
jotka toteutuvat vuosina 2023-2026.

Yleiskaavan aineistoja päivitetään ja 
täydennetään tällä hetkellä niistä saa-
dun palautteen perusteella. Ongelmia 
on tuottanut myös ELY-keskus, jolle 
Mäntsälän koko kunnan kaava-hanke 
oli ilmeisesti liian kunnianhimoinen. 
Joukkoliikenteeseen ei ole tulossa muu-
toksia, sopimukset säilyvät voimassa 
lukuvuoteen 2024-2025 asti.

Kaiken kaikkiaan ilta oli onnistunut. 
Kysymyksiä esitettiin runsaasti, lähes 
kaikkiin saatiin vastaukset ja keskuste-
lu oli vilkasta.

Tuija Schmid

Muistatko Mökön ja Lurun, nuo Kiljusten veljekset, joille sat-
tuu ja tapahtuu? Tai Pullan, perheen koiran? Olitko sattu-
malta Helsingissä juuri silloin, kun Kiljusten isä ja äiti päätti-
vät näyttää pojille vähän pääkaupunkia? Jos olit, olet tuskin 
unohtanut niitä päiviä, kun Helsinki oli mennä täysin sekai-
sin. Ja jos et ollut, niin nyt pääset mukaan tuolle ikimuistoi-
selle matkalle turvallisesti katsomosta käsin Ohkolan Nuo-
risoseuran talolla maaliskuussa, kun lasten ja nuorten te-
atteriryhmä esittää Kiljusten herrasväen Helsingin-matka 
-näytelmää.

Jalmari Finnen vuonna 1914 julkaistun tarinan muokka-
si teatteriryhmälle sopivaksi näytelmäksi Kirsi Jokela. Tari-
na vie Helsinkiin, jossa ratikat kolisevat Aleksanterin kadulla 
ja lautat seilaavat mantereen ja Suomenlinnan väliä. Tosin 
Suomenlinna oli tuolloin Viapori, kun Finne kirjoitti tarinan 
ja lapset saattoivat päästä ajamaan ratikoilla. Ainakin Mökö 
ja Luru. Ja ainakin ilman lupaa.

Teatteriryhmän harjoitukset alkoivat syyskuussa ja ker-
ran viikossa harjoituksiin kokoontuu muutamaa vaille kak-
sikymmentä innokasta ja taitavaa näyttelijää. Viime vuoden 
Hölmöläiset-näytelmän esiintyjistäkin suurin osa jatkaa teat-
terielämäänsä Kiljusten parissa ja monta uuttakin kasvoa on 
tullut mukaan. Mahtava porukka!

Sen lisäksi, että näytelmää harjoitellaan harjoituksissa, 
niin näyttelijät tietävät jo, että kotonakin on harjoiteltava eli 
opeteltava omia vuorosanojaan ulkoa. Se vaatii työtä, mutta on 
sen arvoista, kun  pääsee syvemmälle tarinan tunnelmaan ja 
tilanteet alkavat soljua sekä oma hahmokin kehittyä omanlai-
sekseen. Huomaa, että oma työ tuottaa tulosta. Toki harjoituk-
sissa autetaan kuiskaamalla, jos ei muista mitä pitikään sanoa. 
Eikä maailma siihen kaadu, jos ei muista. Siinähän se pallo 
jatkaa pyörimistään akselinsa ympäri.

Harjoitusten alussa tehdään erilaisia näyttelemistä ja esiin-
tymistä tukevia harjoituksia ja lopuksi porukka levittäytyy ym-
päri taloa tekemään ja harjoittelemaan omia, lyhyitä esityk-
siään, joissa kaikki on mahdollista. Niissä on hyvä harjoitella 
opittuja lavataitoja, treenata yhteistyötä ja pitää muiden kans-
sa hauskaa. Katsojanakin olemista harjoitellaan sekä palaut-
teen antamista ja vastaanottamista, sillä sen päivän esitykset 
saavat ensi-iltansa saman tien. On arvokasta nähdä, saada 
vaikutteita, oppia ja inspiroitua muiden tekemisestä. Yhdes-
tä parin vuoden takaisella kesäleirillä kehitetystä tarinasta on 
esitetty jo osa 3. Jatkoa odottelemme sille ja monelle muullekin 
tarinalle. Luovuus ei tältä ryhmältä lopu!

Luovuuden ja ryhmänsä fani nro 1, Kirsi Jokela

kiLjusten herrasväki ohkoLassa
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Pyhäinpäivän iltana Ohkolan nuoriso-
seurantalolla oli säpinää. Ohkolan kou-
lun vanhempaintoimikunnan halloween-
tiimi oli kyläläisten avustuksella rakenta-
nut tutusta ja turvallisesta seurantalos-
ta jännittävän ja pelottavan kauhutalon. 
Kävijöitä oli runsaasti yli 300 ja talo sai 
hyvää palautetta.

Perheen pienimmille rakennettiin sa-
tumetsä, jossa oli hieman jännittäviä, 
mutta ystävällisiä hahmoja. Noidan mö-
killä maisteltiin matoja ja näyttämöllä oli 
tuhannen ja yhden yön tarinaa mukaile-
va polku. Kimallusta, ystävyyttä ja kau-
neutta, mutta myös vähän luurankoa ja 
käärmeitä.

Varsinainen kauhureitti kuljettiin ta-
lon saattajan kanssa. Vastaan tuli muun 
muassa vampyyri, zombeja sekä veden-
neito. Saattaja varmisti, että poistumaan 
pääsee, mikäli niin haluaa ja osa jätti rei-
tin alkuunsa. ”Ei se ollut pelottava, mutta 
se tunnelma oli kamala siellä”, totesi eräs 
teini, joka poistui reitiltä heti alussa.

Talossa vastaan tuli yllätyksiä, joita 
kukaan ei osannut odottaa. Saattajan 
pelisilmällä osa kohteen osista jätettiin 

kauhu vaLtasi seurantaLon

Teksti ja kuvat Kati Kottila

sivuun ja viikatemiehestä tulikin ystävä. 
Zombieluolaan ei ollut pakko mennä ja 
viimeistään vedenneito varmisti, onko 
talon vintille järkevää kulkea. Siellä koh-
de olisi se kaikkein jännittävin, eikä tu-
lijaa säästettäisi kauhulta. Ja niinhän se 
oli, ullakolta kuului kirkumista ja osa lähti 
pois juosten.

Oli mukavaa nähdä paikalla paljon 
perheitä. Osa kävi vain kaikille sopivan 
satumetsän, mutta hyvin moni aikuinen 
lähti isompien lasten kanssa myös kau-
hureitille. Palaute oli positiivista ja elävi-
en kohteiden eläytymistä kehuttiin vuo-
laasti. Olihan talossa noin 10 elävää, tai 
kuollutta, hahmoa.

Odotusaika venyi suuren suosion ta-
kia välillä pitkäksikin, mutta kahviosta 
sai syötävää ja taloon oli tehty muutama 
tehtävärasti. Kokonaisuudessaan odotta-
minenkin taisi sujua ihan mukavasti.

Talo ei olisi rakentunut ilman inno-
kasta vanhempaintoimikunnan tapahtu-
matiimiä, joka sai kyläläisistä apua niin 
suunnitteluun, toteuttamiseen kuin hah-
moihinkin. Olipa hahmoissa pari vahvis-
tusta myös kylän ulkopuolelta! Nuoriso-
seura tarjosi talon käyttöön ja saimme 
Hyökännummen vanhempainyhdistyk-
seltä lainaksi erään kammotavaran. Talo 
suunniteltiin ja rakennettiin satoja tun-
teja, joten olemme iloisia, että saimme 
kävijöitä uskomattoman määrän.

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana 
suunnittelemassa, toteuttamassa tai 
muuten taloa mahdollistamassa. Ensi 
vuonna uudelleen!

Osa tapahtuman tekijöistä yhteiskuvassa onnistuneen tapahtuman jälkeen.

Rekvisiittaan panostettiin ja niitä kerät-
tiin tekijöiden kodeista ja naapurikyläs-
tä asti.

Satumetsässä seikkaitiin Tuhannen ja 
yhden yön tarinoiden tunnelmissa.

Kauhutalo tehdään jälleen syksyllä 
2023! Tule mukaan suunnittelemaan 
entistä kammottavampi kohde ja ole 
yhteydessä ohkolanvtk@gmail.com 
tai facebookin kautta Ohkolan kou-
lun vanhempaintoimikunta. Voit tulla 
näyttelemään, somistamaan, raken-
tamaan tai muuten vaan ideoimaan. 
Sinua tarvitaan!



9

Vetonaulana toimi mies tarpin alla; ”Ari Hiipp”. Olipas mukavaa, 
kuinka paljon sain juttuseuraa majaillessani perjantai- ja lau-
antai-iltana useamman tunnin ajan metsässä tarppini alla. Osa 
ohikulkijoista taisi yllättyä pahemman kerran, kun en ollutkaan 
nukke/robotti, vaan ihan oikea ihminen. Olin kuulevinani muu-
tamia kiljahduksiakin ja ehkäpä tämä oli jopa toivottavaakin.

Vaikka kommunikaatio minun osaltani toimikin ainoastaan 
”Peukku ylös-peukku alas” tyylisenä, niin hienosti kaikki luo-
nani käyneet saivat  jutun juonesta kiinni. Useammat lapset ja 

hyökännummen kauhukuja  
oLi menestys

Syksy lähestyy loppuaan ja talven riennot jo odottavat. Syk-
sy on ollutkin vilkasta aikaa. On avattu Vikinkujan kuntopuis-
ton lento-/sulkapallokenttää tikkamestaruuskisojen merkeissä, 
pyörätapahtumassa testattu ajotaitoja radalla ja viimeisimpänä 
Kammokujalla Halloweenina kauhisteltu. Vihdoin päästiin myös 
sisätiloihin koululle ja lautapeli-iltaan tulikin mukavasti lapsia 
pelailemaan niin tuttuja pelejä kuin meiltä vanhemmilta lap-
suusajoilta säilyneitä klassikoita.

Nämä tapahtumat toimivat myös varainkeruutapahtumina 
vanhempainyhdistykselle. Ne ovatkin tärkeä tulonlähde tarjo-
ten mahdollisuuden oppilaille suuntautuvien hankintojen ra-
hoittamiseksi. Viimeisimpien vuosien aikana olemmekin näil-
lä varoilla saaneet koululle hankittua satakunta jalkapalloa, 
koripalloja, frisbeekiekkoja, kirjoja, monta nippua lautapele-
jä, erilaisia palkintoja koulun käyttöön, luentoja, pipareita ko-
risteineen jouluaskarteluun jne. Puhumattakaan joka keväiset 
lukuvuoden palkitsemiset stipendeineen ja ruusuineen. Tänä 
vuonna näin koronan jälkeen, pystymme tarjoamaan koululai-
sille pitkästä aikaa myös kulttuuririentoja koulupäivän aikana.

hyökännummen kuuLumisia
Teksti: Mika Lähteenmäki

 Kaikki tämä ei olisi onnistunut ilman ahkeria tapahtumajär-
jestäjiä, mutta ei myöskään ilman teitä kävijöitä. Kiitos, että 
olette tänäkin syksynä tullut aktiivisesti mukaan tapahtumiin.

Joulun odotteluun kuuluu erilaiset tapahtumat myyjäisi-
neen. Elävän Adventtikalenterin luukku numero kaksi Hyökän-
nummen koulun ruokalan ikkunaan toteutetaan oppilaiden as-
kartelemien asioiden pohjalta. Käykääpä kiertelemässä mui-
takin luukkuja iltalenkeillä, moni on nähnyt iloksemme vaivaa 
tehdessään näitä luukkuja. 10.12. olemme mukana Kellokos-
ken Ruukin joulumyyjäisissä. Tulkaapa moikkaamaan herkullis-
ten vohveleiden ja kaakaon tai kahvin merkeissä.

Talven ja lumen tultua siirrytään sitten luistelukentälle tou-
huamaan. Teimme talviliikuntavälineistä keräyksen ja saimme-
kin teiltä runsaasti hyväkuntoisia luistimia, jokuset sukset ja 
muita käyttökelpoisia liikuntavälineitä. Kiitos kaikille lahjoitta-
jille. Suksivarasto kaipaisi edelleen täydennystä. Jos varaston 
nurkasta löytyy ylimääräisiä suksia tai monoja, otamme edel-
leen niitä vastaan. Sovi toimituksesta Mikan kanssa p. 050 514 
1111, noudan tarvittaessa.

nuoret tulivat molempina iltoina moikkaamaan minua hurjasta 
ulkonäöstäni huolimatta. Tämä tuntui todella hyvältä. Minulle 
esitettiin iltojen aikana kaikenlaisia kysymyksiä aina lempiruu-
astani siviilisäätyyni saakka.

Haluan kiittää koko Hyökännummen Vanhempainyhdistyk-
sen puolesta kaikkia Kauhukujalla käyneitä ja toivottaa hyvää 
loppuvuotta. Luulenpa. että me näemme taas ensi vuonna.

Ystävällisin terveisin: ”Ari Hiipp” 

Puuharrastajan koneet ja laitteet sekä puutavaraa myynnissä Ohkolassa.
Tiedustelut: p. 0400-101 282 / Fokin
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Ohkolan Maamiesseura järjesti sunnuntaina 30.10. Kortiston 
tilan KulttuuriNavetassa sadonkorjuujuhlan eli Kekrin. Kekrin 
juuret ovat vuosituhansia vanhassa eurooppalaisessa maata-
louskulttuurissa. Maatalouteen liittyvä vuodenkierto ja maail-
mankuva on yhdistänyt aikoinaan koko Eurooppaa. Kekri on 
perinteisesti ollut maatalousyhteisön vuoden tärkein juhla, jol-
loin juhlitaan satovuoden päätöstä ja uuden vuoden alkua.  
Kekrin ytimessä on satokauden mukainen ruoka, yhteisöllisyys, 
ylisukupolvisuus sekä irtiotto arjesta. Ruokatarjoiluissa koros-
tuu satokausi, kotimaisuus ja paikallisuus. 

Kaunis syysilta, KulttuuriNavetan ihastuttava miljöö sekä 
Heikki Hynnisen soittama taustamusiikki loivat yhdessä tun-
nelmalliset puitteet sadonkorjuu juhlan vietolle. Paikalle sa-
donkorjuu juhlaa viettämään oli saapunut satakunta ihmistä 
lapsista jo hieman varttuneempaan ikäpolveen. Tapahtumasta 
kerrottiin Ohkolan Kyläsanomissa ja sosiaalisen median välityk-
sellä, joista löytyi ohjeet illalliskortin lunastamiselle.

Maamiesseuran puolesta tervetuliassanat lausui Antti Le-
pola. Hän kertoi lyhyen katsauksen maatalouden tilasta tällä 
hetkellä maanviljelijän näkökulmasta. Varsinaisen juhlapuheen 
maatalouden tilanteesta ja merkityksestä yhteiskunnallisesta 
perspektiivistä katsottuna piti Sisäministeriön valmiuspäällik-
kö Olli Lampinen. Illan historia katsauksesta vastasi Markku 
Saalo, joka avasi Ohkolan historiaa kuvin ja kertomuksin. Elina 

maamiesseuran järjestämä 
sadonkorjuujuhLa

Teksti: Olli Rautasuo

Vuori oli kertomassa Myllypellon Taimen toiminnasta ja Riikka 
Peltola sekä Cindi Ainiala Lehmuston lypsykarjatilan toiminnas-
ta. Molempien tilojen tuotteista päästiin nauttimaan illan me-
nussa. Illan musiikkiesityksestä vastasi Ohkolan nuorisoseuran 
puheenjohtaja Aatu Johansson. Musiikkiesitykseen pääsi otta-
maan osaa myös paikalle saapunut juhlaväki. 

Kekrin perinteiden mukaisesti illan menu oli runsas ja sisäl-
si paljon lähiruokaa ja kuten mainittua myös kylän omaa tuo-
tantoa. Illan valmistelut ja tarjoilut oli toteutettu talkootyönä, 
josta vielä iso kiitos talkooväelle. 

martan vinkit

 Valmistusohje
10 perunaa (noin 1 kg, kiinteä lajike)
1-3 valkosipulinkynttä
5-6 rkl öljyä tai sulatettua voita
6 rkl parmesaanijuustoraastetta
4 rkl tuoretta, hienonnettua timjamia
vajaa tl suolaa
rouhittua mustapippuria 
Voiteluun: voita

1. Kuori perunat ja leikkaa ne hyvin ohuiksi (1,5 mm:n) 
viipaleiksi mandoliinilla tai juustohöylällä.

 Huuhtaise viipaleet kylmällä vedellä siivilässä ja siirrä 
hyvin valutettuina kulhoon.

2. Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet.
3. Kääntele perunoiden joukkoon valkosipuli, rasva, 

parmesaani ja timjami.
4. Mausta suolalla ja pippurilla.
5. Asettele perunaviipaleet limittäin leikkuulaudalle. 

Rullaa viipalerivi ruusuksi ja aseta voideltuun muffi-
nivuokaan. 

6. Paista ruusuja uunissa 200 asteessa noin tunti, ensin 
puolet ajasta uunin keskitasolla ja loput ajasta alata-
solla. Varo polttamasta ruusujen ohuita yläreunoja.

7. Voit koristella ruusut parmesaaniraasteella ja timja-
milla.

Ja joulupöytään perinteistä imellettyä perunalaatikkoa!
 

peruna on ruoka ihan oikea...
Ruoan hinnan nousu tuntuu jo monen kukkarossa, mutta 
onneksi on tuttu ja kohtuuhintainen peruna, joka soveltuu 
monenlaisiin ruokiin. Peruna on terveellistä ja sopii myös 
laihduttajan lautaselle. Valmiiksi pestyjen perunoiden  keit-
täminen ei ole suuri homma ja samalla kypsyy suurempikin 
määrä nopeuttamaan seuraavan päivän ruoanlaittoa.

Energiansäästäjä kypsentää uuniperunat mikrossa talous-
paperiin kääräistynä teholla 600 wattia. Yksi peruna tarvit-
see aikaa 4-6 minuuttia, kaksi 8-10 min. ja 4 perunaa 12-15 
minuuttia. Kannatta kokeilla kypsyyttä ja aikaisemminkin. 

Ohkolan martoilla oli lokakuussa perunailta. Valmistim-
me äiteen rieskaa, perunapuuroa, juusto-perunapiirakkaa, 
perunapiirakoita, perunaleivoksia ja ilomantsilaisia vatrus-
koita (https://www.martat.fi/reseptit/ilomantsilaiset-vatrus-
kat).

Maistelimme myös Sveitsin kansallisruokaa röstiä. Havait-
simme, miten monikäyttöinen raaka-aina peruna on.

 

Juhla-aterialla tarjotut perunaruusut sekä koristavat pöy-
tää että maistuvat varmasti vieraille. 
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aLkartanon nordenskiöLdit

Tunnettu ja arvostettu, pitkään Ohko-
lassa asunut Nordenskiöld-tutkija Martti 
Blåfieldin teos Alikartanon Nordenskiöldit 
julkaistiin tämän vuoden kesällä Alikar-
tanossa Nummisissa. Kirja on tarkoitettu 
tausta-aineistoksi kartanossa vieraileville 
ja niille jotka ovat kiinostuneet vanhois-
ta kulttuurikohteista sekä Nordenskiöl-
din suvun vaiheista. Teos on erinomaisen 
tarkka kuvaus suvun kuuden sukupolven 
elämästä Alikartanossa ja maailmalla. Eri 
sukupolvien vaikutus aikansa Suomen 
yhteiskunnalliseen sekä paikalliseen ym-
päristöön elämään on kuvattu tarkkoihin 
lähteisiin perustuen. 

Nummisissa kasvatettiin perunaa ja 
kokeiltiin erilaisia maailmalta tuotuja kas-
veja. Nordenskiöldit olivat oman aikansa 
innostuneita, uusia innovaatioita kehittä-
viä ihimisiä. He osallistuivat myös  oman 
kylän ja lähiympäristön kehittämiseen. 
Kirjan kiehtovat tarinat kertovat kunkin 
aikakauden elämästä, iloineen ja surui-
neen, siis elämästä itsestään. 

Kirja on helppo lukea koska tekijällä 
on taito tuoda lukijalle historialliset läh-

Luovutetut aLueet

Hannu Niklanderin uusi kirja Luovutetut 
alueet  on kolmas osa hänen isänsä Veijo 
Niklanderin elämäntarinaa käsittelevästä 
sarjasta Loivaa alamäkeä. Aiemmat osat 
ovat Nuoriherra vuodet 1909–1928 ja 
Tyhjää toimittamassa vuodet 1929–1944. 
Niklanderin suvun tarina Luovutetuissa 
alueissa sijoittuu Ohkolan kylään ja ker-
too sodan jälkeisestä ajasta 1945-1950.

Kirja kertoo Ohkolan Järvelän kanta-
tilan tarinaa. Mitä merkitsee karjalais-
ten tulo paikkakunnalle tilallisen näkö-
kulmasta, kun joudut luopumaan omis-
ta maista ja mannuistasi? Mitä suurempi 
tilakoko ja mitä pienempi paikkakunta, 
sen suurempi oli uhka joutua luovutus-
velvolliseksi. Maanlunastuslautakunta, 

”maananastuslautakunnaksi” vääntynee-
nä, oli tilallisten yllä leijuva uhkatekijä, 
kun pika-asutuslakia toteutettiin. Kirjan 
näkökulma Karjalan evakkojen asuttami-
seen ja vaikeisiin asioihin on sellainen, 
että siitä on kirjoitettu sangen vähän.

Kirja on helppolukuinen ja tarina vie 
mennessään, niin että sen lukee kol-
messa tunnissa. Tarina sijoittuu Metsä-
kulman (Keravanjärven lähialue) maise-
maan ja luontokuvauksissa on helppo 
nähdä maasto, tiet, tutut seudut. Luki-
essaan täytyy vain poissulkea nykyinen 
valtatie 25.

Luovutetut alueet on kunnianosoitus 
menneille polville, kotiseuduille ja aika-
kaudelle, jonka muistot ja muistelijatkin 
uhkaavat kadota. Kirja on tosipohjaista 
henkilö- ja ajankuvaa. Kirja antaa mai-
nion taustatarinan myös Ohkolan Kylä-
kalenterille 2023, jossa käsitellään siir-
tolaisasutuksen tuloa Ohkolaan.

Kirja on nettimyynnissä os. kirjakaup-
pias.fi. 

Eija Hynninen

teet lähelle ketä tahansa.  Kirjassa kerro-
taan myös kullan tekemisestä; toiveista 
ja haaveista, miten rikastua. Toiveethan 
eivät aina toteudu. 

Koilisväylän löytäjä A.E. Nordenskiöld 
on ehkä lähimpänä tunnetuinta historiaa 
tätä päivää. 

Edellisten sukupolvien elämä, koh-
talot, ovat osa omaa elämäämme. Kirja 
kertoo yhden suvun, Nordenskiöldin tari-
nan heidän elämästään elävällä, tarkalla, 
selkeällä ja hauskallakin tavalla. 

Martti Blåfield on paneutunut ominai-
sella perusteellisuudellisuudellaan suku-
polvien elämään.  Martti Blåfield, teoksen 
tekijä, kertoo että hänen julkaistu kirjan-
sa on viimeinen, ikä tulee vastaan.

Kirjaa saa paikallisesta kirjakaupasta 
sekä muista kirjakaupoista ja netin kaut-
ta. Kannattaa tutustua.

Carita Pohjolan-Pirhonen

 

Syyskauden terveiset NCC:n kiviainesalueelta!
Lähestyvä talvi vähentää liikennettä Ohkolan kiviainesalu-
een ympäristössä, mutta tuo mukanaan myös pimeät illat 
ja liukkaat kelit. Nyt onkin mainio hetki hankkia hiekoitus-
sepelit Ohkolasta! Minimitilausmäärä sepeliä on 2000 kg, 
minkä voit hankkia vaikka yhdessä naapureiden kanssa. 
Yksityisasiakkaita NCC:llä palvelee Heidi Turunen,
p. 050 336 8140.

NCC:läiset toivottavat mukavaa loppuvuotta ja 
joulunpyhien odotusta kaikille ohkolalaisille!

www.ncc.fi/kivi
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kouLukirjeenvaihtajatoiminta 
käynnistyi

Ohkolan kouluun on perustettu koulukirjeenvaihtajien ryhmä. Koulukirjeenvaihta-
jat ovat kirjoittamisesta kiinnostuneita 3.-6. luokan oppilaita. He tekevät erilaisia 
tekstejä, esimerkiksi lehtijuttuja koulun arjesta tai tapahtumista Ohkolan Kyläsa-
nomiin.

Tällä aukeamalla julkaistaan koulukirjeenvaihtajien ensimmäiset kirjoitukset. Op-
pilaat ovat tehneet niitä koulunkäynninohjaaja Laura Siljanderin ohjaamissa työ-
pajoissa. Jutut ovat valmistuneet yhteistyössä Lauran kanssa.

Syyskuun yhdeksäs oli Ohkolan koulussa isovanhempien päi-
vä. Ilahduttavan moni oli noudattanut kutsua, sillä mukana oli 
ainakin 50 isovanhempaa. 

Ensimmäisessä luokassa osa isovanhemmista istui oppitun-
nilla lapsenlapsensa vieressä, osa seurasi lukuharjoituksia luo-
kan takaosassa. Pian pelattiin yhdessä lautapelejä. Harvinaisen 
hetken lämminhenkisyys oli helppo aistia. 

Kolmasluokkalainen Mirka Malmberg oli saanut vieraiksi 
kolme isovanhempaansa, mamman ja papan Ohkolasta sekä 
mamman Arolasta. Mirkasta isovanhempien läsnäolo toi luok-
kaan erityislaatuisen ilmapiirin. 

-Oli ihanan rauhallista, sellainen lempeä tunnelma. Tämä 
päivä oli minulle iso juttu, koska oli ensimmäinen kerta, kun 
isovanhempani saattoivat tulla kouluun. Oli mukava nähdä 
myös muiden isovanhempia, Mirka sanoi.

mummokin teki kuvistyön

Mirkan luokkakaverit Hilja Tikka ja Minea Rönkkö olivat hekin 
innostuneita isovanhempien päivästä. 

Tuntui kivalta ja turvalliselta, kun mummi ja pappa istuivat 
takanani. Myös isoäiti kävi luokassani, mutta jatkoi siitä isovel-
jeni Taiston luokkaan, Hilja kertoi. 

-Oli kivaa, kun mummi näki meidän luokan ja sain näyttää 
hänelle temppuja leikkipihalla. Kuvistunnilla Inkerin mummo-
kin teki kuvistyön, Minea muisteli päivän huippukohtia. 

isovanhemmat toivat kouLuun Lempeän tunneLman

7. syyskuuta pystyttiin pitkästä aikaa järjestämään Mäntsälän 
alakoulujen yleisurheilukilpailut. Ohkolan koulusta keskusurhei-
lukentälle suuntasi linja-autokyydillä 20 kilpailijaa. He olivat kol-
mannen, neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaita. 
Samaan bussiin tulivat myös Hirvihaaran koulun kisailijat. 

Tällä kertaa Ohkolasta ei aivan päästy mitaleille. Sarjoissaan 
upeasti viidensiksi sijoittui kaksi oppilasta, neljäsluokkalainen 
Liinu Härkönen pituushypyssä ja kolmasluokkalainen Luukas 
Kamila kuulantyönnössä. Kolmasluokkalainen Aatos Tikka pää-
si hienosti loppukilpailuun 60 metrin juoksussa ja otti sieltä seit-
semännen sijan. 

Kisapäivä sisälsi valmistautumista, odottelua, eväiden syö-
mistä, muiden kannustamista ja tietenkin omat kisasuoritukset. 
Moni tapasi myös tuttuja muiden koulujen oppilaita. 

-Oli hauskaa nähdä vanhoja kavereita entisestä koulustani. 
Tunnelma oli kivasti sähköinen ja yhteishenki oli hyvä, viides-

kavereita ja innostusta yLeisurheiLukisoissa

Yhteiset pelailut toivat hyvää mieltä isovanhempien päivänä.

Lopuksi vieraille oli koulun pihalla kahvitarjoilu. Isovanhem-
mat, jotka olivat tuoneet rauhaa ja hyvää mieltä kouluun, vai-
kuttivat itsekin todella tyytyväisiltä. 

-Oli ihanaa nähdä ja kuulla, mitä koulussa tapahtuu. Eniten 
mieleeni jäi se, että kaikki olivat iloisia ja asiat mallillaan, nel-
jä lastenlastaan päivän aikana tavannut Anneli Eerola sanoi. 

Mirka Malmberg, Minea Rönkkö ja Hilja Tikka

luokkalainen Taisto Tikka kertoo. Hän osallistui sekä 60 metrin 
pikamatkalle että 600 metrin juoksuun.

-Huomasin loppusuoralla, että minulla on yllättävän paljon 
kestävyyttä, neljäsluokkalainen Elias Immonen sanoo pitkän 
matkan juoksua muistellessaan. Hän osallistui kisoissa myös 
kuulantyöntöön. 

Kolmasluokkalaisen Fanny Rantasenkin lajina oli kuulantyön-
tö. Hänelle yleisurheilukisat olivat ensimmäiset. 

-Oli kivaa ja vähän jännittävää. Tunnelma oli mahtava. Har-
rastan ratsastusta ja sählyä, mutta kisoissa tuli sellainen olo, et-
tä voisin myös yleisurheilla enemmän, Fanny Rantanen sanoo. 

Moni muukin koki kisat innostavina. Tapahtuma oli siis on-
nistunut ja osa oppilaista huomasi jo odottavansa ensi vuoden 
kisahaasteita. 

Taisto Tikka, Fanny Rantanen ja Elias Immonen
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Mikä on hyvän kouluretken resepti? Meillä aineksina olivat kiin-
nostava kohde, kaksi linja-autoa, vähän alle sata oppilasta, kuusi 
opettajaa, kaksi ohjaajaa ja muutama laatikollinen eväitä. 17. 
syyskuuta Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta tarjosi koulun 
oppilaille ja työntekijöille teatteriretken Vantaalle. Tanssiteatteri 
Raatikossa odotti Risto Räppääjä ja villi kone -niminen esitys. 

Retkeläisten ilmeet olivat iloisia, kun he nousivat koulun py-
säkillä busseihin. Pitkään kestäneiden koronarajoitusten jälkeen 
oltiin lähdössä koko koulun reissulle! Retkitunnelma innosti jot-
kut jopa laulamaan matkalla. 

Raatikko on Suomen vanhin tanssiteatteri ja se on keskitty-
nyt lasten- ja nuortenteatteriin. Risto Räppääjä ja villi kone -esi-
tyksessä Risto joutui ongelmiin pelatessaan liikaa videopelikon-
solilla. Oppilaista monet saattoivat samastua huumoripitoisesti 
esitettyyn aihepiiriin. 

Esiintyjät olivat taitavia ja energisiä tanssijoita. Näytelmässä 
ei monien yllätykseksi kuultu juurikaan vuorosanoja. Useat op-
pilaat kertoivat kaivanneensa perinteisiä repliikkejä. Siitä oltiin 
yksimielisiä, että retki toi hauskaa vaihtelua tavalliseen koulu-
päivään. 

Osa oppilaista tutustui teatterikäynnin aikana opettajan ja oh-
jaajan kanssa tiedekeskus Heurekan näyttelyyn. Raatikon edus-

koko kouLu  
pääsi retkeLLe

talta Heurekaan pääsi näppärästi kävellen. Keittäjä Kirsin teke-
mät eväät koko koulu söi yhtenä porukkana. 

Anni Lindberg, Minttu Lindfors ja Alisa Partonen

Ekaluokkalaiset Erin Eerola (vas.) ja Iida Allonen hyväntuuli-
sina matkalla teatteriin.

HUSin hallitus teki 2015 päätöksen 
lakkauttaa Kellokoski-Ohkolan sairaa-
la. HUS-psykiatrian ns. tiekarttamallin 
linjaus oli keskittää Uudenmaan sai-
raalatoimintaa Helsinkiin. Kellokosken 
lakkauttamisesta käytiin aikanaan ko-
va vääntö. Perustimme kyläläisten, po-
tilaiden ja henkilökunnan voimin kan-
sanliikkeen, Pelastetaan Kellokosken 
sairaala. Hävisimme kamppailun silloin. 
Täpärässä äänestyksessä HUSin hallitus 
päätti sairaalan lakkauttamisesta vuo-
teen 2019. Nuoriso- ja neuropsykiat-
ria siirrettiin Helsinkiin. Psykogeriatria 
siirtyi osin Hyvinkäälle ja osin Helsin-
kiin. Oikeuspsykiatrian osastot ( 6 kpl ) 
jäivät Ohkolan sairaalaan odottamaan 
Helsinkiin valmistuvia tiloja. Sopivia ti-

ohkoLan sairaaLan toiminta jatkuu

Teksti Kalevi Kannisto

loja ei tehdyllä päätösaikataululla on-
nistuttu löytämään, joten Ohkolan sai-
raala sai lisäaikaa. Uusi päätös oli siir-
tää oikeuspsykiatrian toiminnot Helsin-
kiin aikanaan valmistuvaan Laakson Yh-
teissairaalaan.

Laakson Yhteissairaalan miljardiluo-
kan hankesuunnitelmaan ollaan esittä-
mässä merkittäviä muutoksia ja kustan-

nusten säästöjä. Esitykset ovat tulossa 
HUSin ja Helsingin kaupungin päätettä-
väksi.  Päätökset tarkoittavat myös oi-
keuspsykiatrian jäämistä Ohkolaan ra-
kennettavaan uudisrakennukseen. Hyö-
dyntäen edelleen myös Ohkolan sairaa-
lan nykyisiä tiloja, joissa korjaustarve 
vähäisempää. Tehdyt esitykset merkit-
sevät Ohkolan sairaalan toiminnan jat-
kumista koko oikeuspsykiatrian osalta, 
todennäköisesti osin myös yleispsykiat-
rian osastotoimintana. Uudet linjaukset 
päätöksenteon pohjaksi ovat perustel-
tuja. Ohkolan sairaalassa on oikeuspsy-
kiatrian eritysisosaaminen toiminnallisi-
ne kuntoutuksineen. Siellä on valmiiksi 
ammattitaitoinen, osaava ja motivoitu-
nut henkilökunta.  Myös rakenteelliset 
puitteet ovat oikeuspsykiatrian tarpei-
siin soveltuvat. Pidemmällä aikavälillä 
tarvitaan myös lisäinvestointeja. 

kirjaLahjoituksia kouLun kirjastoon
Uudistamme Ohkolan koulun kirjastoa. Vanhoja ja huonokuntoisia kirjoja siirretään varastoon tai kierrätykseen, ja tilalle 
pyritään saamaan uutta, alakouluikäisiä kiinnostavaa aineistoa. Onko sinulla itsellesi tarpeettomia hyväkuntoisia, 2010-lu-
vulla tai myöhemmin julkaistuja lasten ja nuorten kirjoja? Otamme mielellämme lahjoituksina vastaan oppilaita lukemaan 
houkuttelevaa kirjallisuutta.Yhteydenotot: hanna.aronen@edu.mantsala.fi 

kotiseutukirjaLLisuutta ohkoLan kouLuLLe

Ohkolan koululle on varattu hylly myös kotiseutukirjallisuutta varten. Muutamia lahjoituksia on jo saatu. Yhteydnotot: 
anna-maija.kajander@edu.mantsala.fi
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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

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
www.cateringhannaemilia.fi

Catering HannaEmilia

SÄLLINTIE 1 A, 04500 KELLOKOSKI

info@studiovalo.fi

P. 045 869 3343 

www.studiovalo.fi

@

Sähköasennukset /Ilmalämpöpumput

P. 010 320 9770 Jani Malmberg

info@sahkopalvelumalmberg.fi

ypellon taimet

 /Ilmalämpöpumput

info@sahkopalvelumalmberg.fi

Olli Rautasuo, Ohkola
puh. 040 5936234

- Auton renkaiden vaihto ja säilytys

- Puiden kaato, puiden/risujen ajo

- Pihojen ja teiden lumen auraus

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

OK-IKKUNA 

JOUNI ALLONEN

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

040- 719 8922

Eerola-Kortistotie 309, 04530 Ohkola
jouni.allonen@ok-ikkuna.fi
www.ok-ikkuna.fi

 040-730 9563  Pihlajatie 2, 04480
 pauliina@lepotila.net  Haarajoki, Järvenpää

Klassista hierontaa • Hermoratahierontaa • Reikihoitoa • Intialaista päähierontaa

Pauliina Paasila
koulutettu hieroja  

Alhotie 6, Järvenpää 
Puh. 09-279 7070

www.jarvenpaankukkatalo.fi 

KUKKA • PUUTARHA • HAUTAUSPALVELU

Palvelemme ark. 8–20, 
la 8–18, su 9–18

Tervetuloa!

Uudenmaan Putkityö Oy
050-3470754 | riku.yrjakka@upt.fi

❖ Ilmalämpöpumput
❖ Putkityöt
❖ Kvv-valvonta
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Aurinkosähköpaketit asennettuna!

Tilaa arviokäynti, katso esimerkkihintoja  

AURINKOMAISEMA
Jyväläntie 89, Kellokoski | 040 5822 037

info@aurinkomaisema.com 
www.aurinkomaisema.com

Ohkola

 0400-540 975

BETONILATTIAT
Harri T. Vilkman

HMK-Kylmä Oy
– kylmäkoneiden asennus ja huolto 

– ilmalämpöpumput

Mikko Karjalainen, Ohkola
p. 040-737 1645  www.hmk-kylma.fi

ELÄINLÄÄKÄRI 
PIALIISA TOROPAINEN
- pieneläimet, tuotantoeläimet, hevoset

 - ajanvaraukset ark. klo 8-9

puh. 0400-483 944
www.elainlaakaritoropainen.fi

Sähkö Wiisi Oy
040 5297893 | Mika Nurmimäki

SÄHKÖTYÖT
Sähköisellä ammattitaidolla

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

Luotamme laatuun

NIEMEN 
REMONTTIAPU OY

Arto Niemi 

050-3838 162

04530 Ohkolajani.rautama@gmail.com     040 542 6383

www.nivos.fi/sahkosopimus

asiakaspalvelu@nivos.fi

nettituki@nivos.fi– soratoimitukset

– konetyöt

puh.  040 547 1276, 0400 997 559

TS-monipalvelu

•

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

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

• www.kivaajuhliisi.fi •

• katja.heikkinen@kivaajuhliisi.fi •

p. 044 5569934 • Linjatie 199B, 04500 Kellokoski


