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Arvoisa lukija!

koko maailman”. Tuo loppu saa aja
tukseni palaamaan menneeseen päi
Talven sydänaika on nyt takanapäin vään ja aikaan. Allekirjoitanko sen,
entä kuinka moni muu allekirjoittaisi
ja kevään merkit voimakkaasti il
massa. Istuin eräänä kuulaana pak sen tänään.
kasiltana muutama päivä sitten sau
nan jälkeen ulkona. Taivas oli pilve Tunnustan siinä istuessani, että kyllä
Jumala on pitänyt minusta huolta ja
tön, ja kuu ja tähdet loistivat valo
aan. Puhdas lumi verhosi puiden ok samalla katseeni etsii vastausta ja
sat ja peitti maan. Katseeni etsi tähtiä sen antajaa tähtien takaa. Mutta
ja tähtikuvioita. Ajatukset pysähtyi miksi näyttää siltä, että Hän ei pidä
vät ihmettelemään sitä ääretöntä nä huolta ihmiskunnasta. Ei kaikista lä
kymää, jonka silmät välittivät tajun heisistäkään. On sairautta ja kärsi
taan. Minä pieni ihminen yksin maa mystä. Näyttää siltä, että Jumala ei
ilmankaikkeudessa. Ja kuitenkaan en vastaa, vaikka rukoilemme. Muis
taako Hän todella minut ja minunkin
yksin, enkä ainutlaatuisessa tilan
huoleni. Vai enkö vain näe vastauk
teessa. Muististani purkautui mie
leen psalminkirjoittajan sanat: ”Kun sia? Vai onko vastaus jotain muuta,
minä katselen taivasta, sinun kättesi mitä odotan. Jotain parempaa – ai
työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet aset nakin iankaikkisuuteen peilaten.
tanut paikoilleen – mikä on ihminen!
Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä Mieleen tulee päivälehtien yleisöno
sastojen kirjoitukset, joissa monet to
on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hä
distavat ja ovat vakuuttuneita, että
nestä huolen.” (Ps. 8)
Jumalaa ei ole olemassakaan. He
Tuo mieleen tullut kohta Raamatus tuntuvat olevan hyvin itsevarmoja
asiastaan ja kehottavat muitakin hyl
ta rauhoittaa ja erottaa ajatukseni
päivän tapahtumista. Se tuo turvalli käämään Jumalansa. Ihmettelen
suuden tunteen, vaikka edessä avau mielessäni, miten he voivat olla niin
tuu ihmismielelleni ääretön avaruus varmoja. Olen ehkä vähän kateelli
tähtineen ja planeettoineen, aurinko nenkin heille tuosta varmuudesta,
koska itse en ole niin vahva omassa
kuntineen. Ei, en voi käsittää sitä
omalla järjelläni, mutta en sitäkään, uskossani, ainakaan joka tilanteessa.
miten Luojamme, Jumalamme voisi Mutta riittääkö heidän uskonsa
muistaa juuri minua täällä Tuomaa maailmankaikkeudesta ilman Juma
lan talon seinustalla ja vielä lupaa pi laa maaliin asti. Miten he todella se
tää minusta huolta. Suljen silmäni ja littävät maailmankaikkeuden syn
nyn ja pysymisen kasassa? Ihmette
jään hetkeksi mieli avoinna mietti
mään tuota lupausta ja sitä, että mo len, huokaan ja rukoilen – toivotta
ni muukin kuin psalmin kirjoittaja ja vasti ei riitä.
minä olemme nähneet ja kokeneet
tämän saman. Muistelen, miten psal Ajatukseni siirtyvät Euroopan krii
seihin, pakolaisiin ja maamme talou
mi päättyy. ”Herra, meidän Juma
lamme, suuri on sinun nimesi kautta den ongelmien kautta kylämme tu

levaisuuteen. Kysyn Jumalalta ru
kouksessa, missä ovat ratkaisut vai
onko niin, että nämä asiat ovat yksin
meille ihmisille liian vaikeita, mene
vät kykymme, ymmärryksemme ja
viisautemme yli. Mutta ne ovat edes
sä ja vaativat ratkaisuja. Nostan kat
seeni takaisin tummansiniselle tähti
taivaalle ja totean Jumalalle: ” Muut
asiat ovat muiden huolia, mutta an
na sinä meille kyläläisille viisautta ja
ymmärrystä kylämme kehittämi
seen”. Mieleni lepää. Vilu hiipii ke
hooni. Sammutan ulkopöydältä
kynttilän. Menen sisään. Maailman
kaikkeus jatkaa radallaan.
Hyvä lukija! Edessä on pääsiäisen ai
ka. Monelle pidennetty viikonloppu
loma, jolloin mennään / tullaan
maalle ja vietetään ansaittua lepoai
kaa perheen ja ystävien kanssa. Iloi
taan siitä. Mutta ei unohdeta sitä
kään, että pääsiäinen on kristitylle
tärkein juhlaaika joulun rinnalla.
Jeesus, Jumalan poika, sovitti syn
timme ristillä, kuoli ja nousi ylös, ja
näin avasi Häneen uskoville oven
iankaikkiseen elämään. Jokaiselle ih
miselle on ovi avoinna. Jumalan lu
paukset ovat totta ja elettävissä jo
tässä elämässä. Ryöväri tarttui lu
paukseen vasta ristinpuulla, me
voimme tarttua kiinni niihin vaikka
jo tänään. Jeesus lupaa kulkea kans
samme, jos vain otamme hänet mat
kallemme mukaan. Elämäntäyteistä
kevättä kaikille!
Hannu Lahtinen

Avoin suunnittelu
kilpailu kylätunnuk
sesta jatkuu!

Kyläsuunnittelun työryhmä
julisti avoimen suunnittelu
kilpailun, jonka tavoitteena
on valita kylällemme oma
tunnus, ”vaakuna” ja / tai
logo. Tunnusta tullaan
käyttämään kylän printti
ja digitaalitaalisessa infor
maatiossa sekä mahdolli
sesti myös kylään johta
vien teiden varsille pysty
tettävissä kylteissä tai
vastaavissa.

Ehdotukset kylämme tun
nukseksi on jätettävä vii
meistään kesäkuun lop
puun mennessä 2016. Kylä
suunnittelun työryhmä va
litsee voittaneen tai voitta
neet tunnukset (”vaakuna”
ja / tai logo) myöhemmin il
moitettavalla tavalla. Pal
kintona kunniaa ja mainet
ta.
Tunnuksen suunnittelija
luovuttaa kaikki oikeudet
tunnuksen käyttöön Päijä
län kylän yhdistyksille ja
kylän yhteiseen käyttöön.

Ehdotukset voi jättää Pirtil
lä kirjaston postilaatikkoon
tai digitaalisena:
kylayhdistys@paijala.fi.
Työryhmä

Kaikuja kyläkokouksesta

on jo tappanut monta suomalaista
kylää.

”Ehkäpä”, tuumi kyläkokouksen
nuorin osanottaja Alma Karevesi.
Häneltä oli juuri kysytty, kannattai
siko Päijälän kylän valita vaihtoeh
dokseen kasvu.
Mäkimaan Muhkun sihteeri Risto
Lehto suorastaan rohkaisi taisteluun.
”Jälkikäteen sitten voivat kertoa, että
kaaduimme saappaat jalassa.”

”Sellainen alamäki veisi kiinteistöjen
arvon ja samalla vakuusarvot lainan
tarvitsijalta”, laski expankki ja
kiinteistömies Lahtinen.

Ehkäpä

Kylän kehittämistyöryhmän vetäjä
Hannu Lahtinen arvioi tammikuisen
kyläkokouksen avaukseksi, ettei ke
hitys lähde parempaan suuntaan it
sestään. Ellei mitään tehdä, Päijäläl
läkin on edessään kuihtumisen vaih
toehto, negatiivinen kierre, jollainen

"”Näivettyminen ei ole vain
tämän kylän ongelma.”
 MarjaLiisa Luostarinen

Yhteydet kuntoon
Hannu Lahtisen mielestä Suomessa
pitää säilyttää mahdollisuus asua
kylässä. Paikallistie ansaitsee hiek
kansa siinä kuin kasvukeskus uuden
väylänsä.

Kyläsuunnitteluryhmän sihteeri Marja Ikonen hämmästeli paluumuuttajana, mi
ten paljon tapahtumia yhdistykset saavat talkoovoimin pystyyn. Taustalla Alma ja
Ilpo Karevesi.

Mäkimaan Muhkun Risto Lehto tietää, että kylällä onnistuu hyvin esimerkiksi
kuntoilu.
Kokousväellä ei ollut mitään vai
keuksia ymmärtää Kuhmoisten Sa
nomien toimittajaa Anna Karhilaa,
joka myöhästyi tilaisuuden alusta ja
selitti: ”Oli vähän liukasta.”

Lahtinen viime syksyn tykkylumien
seurauksia.

Kun hän pääsi vihdoin puhelimen
ääreen, tiehallinnon ainoa viesti oli
se, ettei Jämsästä riitä yhtään miestä
Kunnon tieyhteyksien lisäksi tarvi
lähetettäväksi syrjäkylälle! Niemen
taan nykyaikaiset nettiyhteydet.
Jari omalta kylältä saatiin sitten
Hannu Lahtinen korosti, ettei nuori avuksi Päijälän pääväyliä raivaa
polvi tule edes kesäasukkaiksi ilman maan.
mahdollisuutta sosiaalisen median
käyttöön. Vanhempikin väki tarvit Ilpo Karevedellä oli teiden huonolle
see monensorttisia sähköisiä palve hoidolle toinenkin selitys: ”Virka
luita.
miehet katsovat Pataveden kelika
merasta, tarvitaanko Päijälässä kun
Parin vuorokauden sähkökatko ei
nossapitoa vai ei.”
ole herkkua kenellekään – varsin
kaan, kun puhelinyhteyksiä ylläpitä Hannu Lahtinen muistutti vakavasta
vät linkkitornit sammuivat viidessä tilanteesta, johon järven takana asu
– kuudessa tunnissa, muisteli Hannu va nainen joutui syksyn myrskypäi

vinä. Häneltä oli murtunut lonkka,
eikä puhelinyhteyttä ollut. Miten oli
si käynyt, ellei taloon olisi tullut juu
ri sinä päivänä kunnan edustaja ihan
muista syistä ja sovitusti.

muistuttamaan, että vakituisten
asukkaitten saaminen vaatisi puo
lestaan työpaikkoja.

Ilpo Karevesi kyseli, mihin ne uudet
asukkaat voisivat asettua. ”Voisiko
tarpeettomaksi käyneistä vanhoista
taloista luopua ja myydä tai vuokra
”Hätätilanteiden varalle ei ole
mietitty mitään järjestelmää. Mei ta ne tulijoille? Voisiko kylään ra
kentaa uusia taloja?”

"

dän on itse pohdittava sellainen,
elleivät muut sitä tee. Kraanave
den ääreen on ihmisen hakeudut
tava, jos pakkanen jäädyttää put
ket.”
 Hannu Lahtinen

Ei asukasta ilman asuntoa

Kylän kasvun vaihtoehto edellyttäisi
uusia kaavoitettuja tontteja. Hannu
Lahtinen muistutti sen merkitsevän,
että kylän kehittämiseen tarvitaan
maanomistajien panosta.

Tapio Konttila kaipasi uutta asen
netta myös rakennusvalvonnalta.
Nykytilanteen säilyttäminen edellyt
Hän kummasteli, miten vaikeata on
täisi Päijälään pari uutta asukasta
muuttaa kesämökki vakituiseksi
vuosittain. Se sai Tapio Konttilan

Kyläsuunnitteluryhmän vetäjä Hannu Lahtinen korostaa maalaisjärkeä.
Kylän kehittämisessäkään ei kannata tarkertui haihatuksiin.

asunnoksi.
Hannu Lahtinen tiesi Kuhmoisten
kunnan kyllä suhtautuvan suopeasti
vapaaajanasuntojen muuttamiseen
vakituisiksi. Suunnitelmat ovat
yleensä kaatuneet Elykeskuksen
tiukkaan kantaan.
Lahtinen toivoi, ettei vireillä oleva
aluehallinnon mullistus veisi Kuh
moista ja Orivettä eri yksikköihin.
Sen seurauksena saattaisi Päijälän
sillan toisella puolella vallita eri käy
täntö kuin toisella.

Luontoa ja kulttuuria
hyödyntämään
Kylän kehittämisryhmä on pohtinut,
että Päijälä olisi kyllin hyvä yhdeksi
palaseksi Kuhmoisten yhteiseen
matkailuhankkeeseen. Kylässä on
oma taidegalleria, eikä matka ole
pitkä Isojärven kansallispuistoon tai
Sinivuoren luonnonpuistoon. Kylän
halki kulkee virallinen melontareitti
ja ehkä moottorikelkkaväyläkin voi
taisiin taas saada käyttöön.
”Matkailevista ryhmistä ei ole pulaa,
kunhan kohteet tuotteistetaan”, va
kuutti Hannu Lahtinen. Nähtävän
lisäksi kaivataan ruokailumahdolli
suutta, mielellään paikallisruokaa.

Lehdon Risto muistutti osanottajia
siitä, että naistenlehdillä on tapana
julkaista haltioituneita kertomuksia
syrjäkylille muuttaneista. ”Eikö niis
tä voisi vaikka parikymmentä tulla
Tiedon levittämiseksi pitäisi kylän
tänne Päijälään?”
nettisivut (www.paijala.fi) saatella
ihan uudelle tasolle.
Palvelut eivät ole niin välttämättö
miä kuin usein kuvitellaan. Lahtisen
Kun kaikki kävijät eivät liiku vain
Hannu muistutti esimerkiksi siitä,
päiväseltään, tarvittaisiin majoitusti
että lapsia on sallittu opettaa myös
loja. Nyt käytettävissä on lähinnä
kotikoulussa.
vain Kalevala eli metsästysseuran
kunnostama Passun talo.
”Erityisherkkuna voisimme järjestää
ja luvata kaikille Päijälän asukkaille
Kalevala on jo houkutellut metsäs
vaikka venepaikan.”
tys ja koiraharrastajia erilaisiin ta
pahtumiin ja kilpailuihin pitkin
vuotta. Ehkä kylä voisi houkutella
”Elintaso on muutakin kuin ra
haa, vaikkapa sitä, että astuessani muitakin erityisryhmiä? Keskuste
luissa vilahtivat ainakin tähtitieteili
ulos ovesta luonto on vieressä ja
työmaata riittää. Illalla voin ihail jät, sienestäjät, marjastajat, luonto
la tähtitaivasta. Tunnen ihmiset, retkeilijät ja bingon ystävät.

"

mikä ei sekään onnistu Helsingin
kaduilla.”
 Hannu Lahtinen

Matkailua olisi helpompi kehittää
tarinoiden ympärille, muistutti Han

nu Lahtinen ja kehotti osanottajia
pohtimaan vetäviä juttuja tulijoiden
iloksi.
Hänelle muistutettiin, että paljon
käyttökelpoisia tarinoita löytyy Lep
päkosken kohinaa –kirjasta. Varsi
nainen erikoisuus on teollinen kulta
aika, jolloin Päijälässä hiottiin kiviä
vientiinkin ja sorvailtiin pakettinap
puloita ostosten tekijöille.

"

”Eikös se vanha sanonta kuulu:
Saa, kun tahtoo, voi, kun viittii.”
 Hannu Liehu

Ideoita kymmenelle
vuodelle

Jo ensi kesänä?

Yhteisöllisyys ja viihtyvyys
 Päijälästä hääkylä
 siltatanssien elvytys
 uimapaikka kuntoon
 myytävien ja vuokrattavien kiin
teistöjen listaaminen

 Kesätorille enemmän myyjiä ja si
ten monipuolisemmat valikoimat

(Kyläläisten valintoja projektihake
mukseen syksyllä 2015)

Elinkeinoelämä ja työpaikat
 kesäkioski tai kauppa
 turistien houkutteleminen kylälle
 lounasmahdollisuus / lähiruoka
 remonttipalvelut
Peruspalvelut
 infotaulu kuntoon
 hälytyspalvelu (varsinkin yksin
asuvat)
 kotipalveluitten järjestäminen

Kyläkokous pohti erikseen sitä, mi
ten kylää voisi vireyttää jo ennen vi
rallisen kyläsuunnitelman valmistu
mista:

 Pirtille peliiltoja: lentopalloa, jal
kapalloa, mölkkyä, korttipeljeä, pe
tankkia, tikkakisoja vai bingo ja mi
nä viikonpäivänä
 Juhannuskarkelot Kyläyhdistyksen
90vuotistempauksena: yhteinen
kokko, karaoketanssit sillalla. (Tämä
ajatus ehti jo kaatua epäilyyn talkoo
väen riittävyydestä.)
 Hoidetaan Nesteralli entistäkin
paremmin. Se on kylälle suuri mah
dollisuus, koska tapahtuma tekee
Päijälää tunnetuksi ja koska se tuo
yhdistyksille rahaa.

Vetovoimaisuus / uudet asukkaat
 hiihtolatua sivakoijille
 luonto / historiapolku opasteineen
 koskireitin kunnostus
 uusi uimapaikka keskelle kylää
Kameran ja kynän kanssa liikkeellä
 peliilta Pirtin kentällä
Merja Åkerlind
 harrastetila Kalevalaan suunnitel
tuun lisärakennukseen (vaikkapa
kuntosali)

Tervehdys
kyläyhdistyksestä

sia paimentorviaan ja esitteli muita
tuohitöitään. Ulla Lahtinen piti meil
le Kalevalaaiheisen tietokilpailun
Olemme jälleen uuden kevään kyn sekä luetti meillä Kantelettaresta tyt
nyksellä ja heränneet talviunestam töjen ja poikien runoja. Kirjapöytä oli
me. Pimeän syksyn jälkeen tuli sen katettu aiheeseen liittyvillä kirjoilla
ja lehtileikkeleillä. Kahvipöydässä
tään talvi heti vuodenvaihteen jäl
nautittiin pullan lisäksi rukiisia Väi
keen. Järvet jäätyivät. Saatiin lunta
mitä lapioida ja olohuoneen matoille nämöisen palttoon nappeja majonee
simaustekurkkupuolukka täyt
lumipesu puhtaassa hangessa. Saa
teellä.  Tilaisuus päätettiin yhteis
tiin myös talvilinnut kotieläimiksi,
lauluun Varjele vakainen luoja. Kat
joille hankkia siemenet ja talit.
so myös Kuhmoisten Sanomat nu
Toivottavasti olemme talven aikana mero 9.
nähneet myönteisiä työunia tulevas
Pääsiäisestä juhannukseen riittää ke
ta haasteellisesta kesästä kylälläm
vättöitä. Suunnitellaan hyötykasvi
me. Ne myönteiset työunet merki
tään mm. vuosikokousten pöytäkir kerhon aihe ja tapahtumat. Pidetään
joihin, Kuhmoinen palvelee lehteen, siivoustalkoita. On tulossa äitienpäi
välounas, perhejuhlia, Riihigallerian
ilmoitustauluille, nettiin ja Virran
avajaiset ym. Viimevuotiseen malliin
Varrelta lehteen.
on tiedossa kyläsuunnittelu ja ralli
kokouksia sekä niihin liittyvät työt.
Vanha sanonta kuuluu ”Kevättä
kynttelistä”. Tänä vuonna Kynttilän
päivä oli jo tammikuussa, joten pää
siäiseen mennessä viimeisetkin tal
viunet ovat silmistä karisseet. Vir
kuimmat ovat lukeneet jo kohta kol
me kirjapiirin kirjaa ja lisäksi tietysti
kirjastosta lainattavia kirjoja.
Henkevän helmikuun päätteeksi vie
timme Pirtillä suomalaisen kulttuu
rin päivää kalevalaisine aiheineen.
Aluksi lauloimme kalevalaisen ter
vehdyksen Kamanat kohottukohot.
Hetti Paavolainen (koululainen) soit
ti viulua ja säesti harmoonilla yhteis
laulun Lähteellä Runebergin sanoi
hin, jonka on suomentanut Elias
Lönnrot. Pentti Liehu soitteli tuohi

Meille jokaiselle on tärkeätä hoitaa
kotiasiat kuntoon. Mutta yhtä tär
keätä on kehittää myönteistä mie
lenlaatua kylän yhteisille asioille ja
töille, että kaunis kylämme kyläkun
tana tulisi säilymään.
Kyläyhdistyksemme (ent. pienvilje
lijäyhdistys) täyttää tänä vuonna 90
vuotta. On tarkoitus jossain välissä
tarjota kaikille kyläläisille kakku
kahvit. Ajankohdasta ilmoitetaan
myöhemmin.
Valoisaa kevätaikaa kaikille!
Aino Ruokola

Latu pehmeä,
hiihtäjät rautaa

Mäkimaan Muhkulla on käynyt ku
ten monilla muillakin hiihtojen jär
jestäjillä tänä talvena. Hiihtoladun
eteen on tehty töitä, mutta talvi vain
ei ole ollut ainakaan vielä suosiolli
nen tälle harrastukselle.
Helmikuun 20. päiväksi soviteltu
hiihtokilpailu vietiin kuitenkin lävit
se vetämällä lyhyt edestakainen va
jaan kolmen kilometrin latu nopealla
aikataululla Neulajärven metsäauto
tielle. Lunta oli ihan mukavasti,
mutta vain hiihtämällä tehty ura oli
tietysti reunoiltaan pehmeä. Mutta
sen kovempaa oli väki, jota kertyi to
sin varsin vähäisestä ilmoittelusta
johtuen rajoitetusti.

TULOKSET
Naiset
1. Airi Vahdersalo 29.54
2. Pirkko LehtoJärvinen 34.00
Tytöt 12 v.
1. Alma Karevesi 19.27
Miehet 60 v.
1. Martti Åkerlind 30.11
2. Matti Åkerlind 32.22
3. Ensio Valo 33.15
Miehet 70 v.
1. Raimo Ahonen 40.10
Miehet 75 v.
1. Olli Lehto 29.42
2. Risto Lehto

40.55

Miehet lyhyempi reitti
1. Asko Kurki 21.00
Kuntoilijat: Tuula Suutari, Ta
pio Suutari, Ilpo Karevesi,
Heikki Åkerlind, Pauli Vah
dersalo, Jouko Järvinen
Palkintojenjaon jälkeen nautit
tiin Päivärinnan talossa herne
keitot sekä pullakahvit, ja joh
tokunta istui vuosikokousta
valmistelevan palaverinsa.
Päätettiin muun muassa, että
vuosiparlamentin kokoontu
mispäivänä 13.3. järjestetään
perinteiset ampuma/sileän
hiihtokilpailut.
Risto Lehto

Harvinaisuus Päijälästä

Ampumahiihto
kilpailut kylässä

Osanottajia on kisoissa ollut maksi
missaan viitisentoista. Kisat on ha
luttu turvallisuussyistäkin pitää pie
nessä piirissä. Vierailijoita on kel
puutettu mukaan, kun ovat hoksan
neet kysyä.

Siinä missä Suomella on Kaisa Mä
käräinen, on Mäkimaan Muhkulla
Airi Vahdersalo. Airi meni ja otti
Tietä hyödyntäen
Päijälän ampumahiihtokisojen tar
kimman ampujan pystin vain muu
tamaa tuntia aiemmin kuin Kaisa toi Latu oli nyt laitettu tielle, kun perin
teisen metsälenkin vetäminen ei on
ainoan MMmitalin Oslosta.
nistunut. Hutalaa isännöivä Jouko
Mäkimaan Muhkun ampumahiihto Järvinen veti moottorikelkan avulla
uraa metsän suuntaan 400 metriä ta
kilpailu on aika ainutlaatuinen ta
lolta ja toiseen suuntaan likelle Ori
pahtuma. Tämän sortin kisoja ei
vedentietä, 600 metrin päähän. Kun
yleensä järjestetä pikkukylissä eikä
54 vuotena peräkkäin ilman taukoa. molemmissa päissä kääntyi kolmas
ti, kertyi hiihtomatkaa kuusi kilo
Seuran sihteeri Risto Lehto tosin
metriä.
muistaa, että hiihtoosuudet on lu
mipulan takia korvattu neljä kertaa
juoksemalla. Viimeksi niin kävi vuo Ihan startin alla vielä pohdittiin,
missä järjestyksessä pätkät hiihde
si sitten.
tään. Parhaaksi katsottiin lähestyä
ampumapaikkaa loivemmasta suun
nasta eli päätieltä päin.
”Vähättelivät latua helpoksi, mutta
näyttää tuota aikaa kuluvan”, tuu
maili Järvinen ajanottokello molem
missa käsissään.
”Tässä informoin, mihin olette me
nossa, jos tulee sekaannusta suun
nissa.”
”Sivarien kisat”

Kilpailusihteeri Hely Lehdolle järjestyi
kisapaikalla oma valtaistuin.

Muhkun ampumahiihtoja voisi ni
mittää sivarien kisoiksi, sillä kilpaili
jat eivät kanna asetta. Pyssyt odotta
vat hiihtoosuuksien ajan ampuma
paikalla. Jos omaa asetta ei ole, voi

käyttää aseista mitä tahansa.

Muhkun kisojen ampumapaikka on
vuosien mittaan vaihdellut. Kun
Maaliskuun 2016 kisoissa oli aseteltu
seuralla oli vielä oma hyppyrimäki,
neljä asetta vihreällä viiralle Hutalan
laukaistiin järven jäältä päin rinnet
pihapellon päähän pienen lumipen
tä. Välillä on käytetty UPM:n sora
kan päälle. Jos yhtään asetta ei olisi
monttua Neulamaantien lähellä.
vapaana, voisi omaa ampumavuo
roa odotella rauhassa. Kellojen py
”Aseena oli aluksi sotilaskivääri.
säyttämistä varten oli Lehdon Risto
Myöhemmin muutkin kisajärjestäjät
piirustanut tuloslehtiöön aikahyvi
havaitsivat, että kannattaa siirtyä
tyssarakkeen.
pienoiskivääriin”, naureskeli Risto
Lehto.
Mahdollisuutta lepoon olisi mielel
lään käyttänyt ainakin M70sarjan
Siinä säästetäänkin, laskivat osanot
Raimo Ahonen. Hän harmitteli ää
tajat. Metsästysaseen panos maksaa
neen, ettei kiikarivääri ollut kelvan
puolitoista euroa kappaleelta, kun
nut muille. Vastoin taktista suunni
pienoiskivääriin saa 500 paukkua
telmaansa Länkipohjan mies joutui
noin 30 eurolla.
ampumaan lämpimiltään, hiihto
osuuden rasittamana.

Konttilan Tapio valvoi toimintaa ampumapaikalla silloinkin, kun Aili Vahdersalo
pudotteli savikiekkoja makuulta ja Matti Åkerlind valmistautui omaan
suoritukseensa. Tarvittaessa Tapio ojensi patruunan kilpailijalle suoraan käteen.
”Kai näissä kisoissa saa auttaa?”

Lehdon Ristolle tuli 2016 kisoissa muutama osuma, vaikka rillien huurtuminen
teki suorituksesta sokkoammuntaa. ”Mä en näe edes sitä, mihin suuntaan lähden
hiihtämään.”
”Ristolla pitäisi olla opaskoira.” kommentoi Pekka Åkerlind katsomon puolelta.
”Demarin sukset”

oli kirjoittanut ruutupaperille kaik
kien seitsemän kilpailijan nimet. Hän
siirteli kynää satunnaisessa järjes
tyksessä samaan aikaan, kun Järvi
sen Jouko luetteli sikin sokin alku
pään numeroita.

Ennen Ahosen pystyammuntaa oli
kisapaikalla kuultu jo yhtä ja toista.
Huulenheitto sai Liisa Konttilan to
teamaan, ettei missään muualla jär
jestetä yhtä hauskoja hiihtoja – ei
edes siellä, missä katsojat voivat seu Numeron yksi Risto oli varannut it
rata ampumapaikan tuuliviirejä toi selleen, ”ettei tarvi muiden odotel
sin kuin Muhkun kisoissa.
la”. Hiihto ei ikämiehellä kulje enti
seen malliin, ja pyssytkin ovat huo
Lehdon Risto kertoi vetävänsä suk nontuneet. ”Osuin 50 vuotta sitten
sien pohjaan pitoa, ettei vauhtia tuli tavallisesti kahdeksaan tauluun
si liikaa. Samalla tuli selitys eripari kymmenestä, mutta viime vuonna ei
sille suksille. ”Kun olen sosialide
tullut yhtään osumaa. Eilen meni
mokraatti, pitää vasemman pohjan
harjoitellessa joka paukku vasem
olla punainen.”
malta ohi.”
Arvonta oli oma seremoniansa. Risto

Savikiekoista näkee?
Alkuvuosina Muhkun ampumahiih
doissa käytettiin mustia pahvikiek
koja tapin päässä. Lehdon veljesten
opintomatkojen jälkeen käyttöön
otettiin punertavat savikiekot. Niistä
havaitsee paremmin 40 metrin pää
hän ampumapenkalle, tuliko huti
vai hitti.
On tosin sekin vaihtoehto, ettei kiek
ko mene säpäleiksi vaan jää paikal
leen luodin osuessa ihan keskelle.
Vahdersalon Airin ampumatulos oli
si voinut olla jopa kahdeksan, ellei
hän olisi osunut ehjäksi jääneeseen
kiekkoon toista kertaa.
”Mä ammuin vahingossa Airin tau
luihin”, selitti kilpakumppanin me

nestystä Matti Åkerlind naapurira
dalta.
Kaksoisveli Martti Å tuumaili, että
”aika hitaasti voisi hiihtää, kunhan
saisi kaikki kymmenen paukkua
osumaan.” Minuutin sakko jokaises
ta ohilaukauksesta tuotti yhdelle ja
toiselle kilpailijalle ihan toisen tu
loksen kuin hiihtoaika näytti.
Suksien kanssa maaliin
Muhkun ampumahiihtojen erikoi
suus on se, että viimeinen ammunta
suoritetaan kaikkien kolmen hiihto
lenkin jälkeen. ”Jotta paikat oikein
vapisisivat pystyammunnassa”, pe
rusteli Lehdon Risto.
Viimeistä ammuntaa seuraa vielä

Muhkun puheenjohtajan Olli Lehdon tyylinäyte. Hän kiitteli kisojen onnistuneen,
kun protestejakaan ei jätetty yhtään

Järvisen Jouko hämmästeli Airi Vahdersalon kovaa ampumatulosta. ”Kuka täällä
on osunut seitsemän kertaa?”Jälkikäteen mies kehaisi tuloksen ratkaisijaksi omaa
asettaan. Se sai Airin lupaamaan kiertopalkinnon kesästä lähtien Joukolle
Hutalaan.
”loppukidutus”: runsaan viiden
”Pitäisikö mun voittaa? Olisit aiem
metrin päähän maaliin pitää tulla
min sanonut!”, kuului vastakom
suksilla.
mentti.
Risto Lehto kiinnitteli suksia hiihto
kenkiin niin pitkään, että Helypuo
liso ehti jo kilpailusihteerinä harmi
tella, että voitto menee sivu suun.

Åkerlindin Martti ei ottanut suksia
lainkaan jalasta, ja Mattiveli keksi
oman ratkaisun. Hän sujutteli maa
liin yhdellä suksella ja piti toista kä
dessään. Silti Matti
hävisi veljelleen yh
deksän sekuntia!
Kokeilematta jäi, oli
siko tuomaristolle
riittänyt sekin, että
tuo molemmat sukset
maaliin käsissään.
Teksti ja kuvat:
Merja Åkerlind

Kylämme uusimmat
asukkaat

Kylämme rivitaloon on havaittu tuo
tavan pieniä muuttokuormia pitkin
talvea. Maaliskuun alussa sinne sit
ten asettuivat kokonaan taloksi Ori
vedeltä muuttaneet Arla Vuorinen ja
Hate (Harri) Lintunen.

heille niin tärkeitä, että ison rivitalon
hoito ja pihatyöt rupesivat tuntu
maan rasitukselta. Kun lapsetkin
ovat jo omillaan, he päättivät myydä
rivitalon. Aika ei vaan ole myynnille
erityisen suotuisa, joten he tyytyivät
tässä vaiheessa antamaan talon kah
deksi vuodeksi vuokralle. Rivitalo
huoneisto Päijälässä osui silmiin va
hingossa, ja he päättivät kokeilla
kahden vuoden päivä kerrallaan ir
tiottoa. Työmatkat pitenivät, mutta
mökkimatka lyheni. Unelmissa
siintelee vaikka jokin sievä mum
monmökki jossain vaiheessa. Aika
näyttää, tuleeko heistä pysyviä päi
jäläläisiä.

Kylä ei ole heille täysin tuntematon,
sillä he ovat viettäneet vuosikausia
runsaasti aikaa kesämökillään Lieve
järven rannassa, koska Arla Vuori
sen isän Reinon juuret johtavat Lato
järven taloon. Haten äiti taas asuu
Kuhmoisten kirkolla. Silti monet ys
tävät ja tutut ovat päivitelleet heidän
Alku on vaikuttanut kyllä lupaaval
muuttamistaan näin kauas ”kor
peen”, kun työpaikatkin ovat Orive ta, sillä mukavat naapurit ovat toi
vottaneet heidät tervetulleiksi jo en
dellä ja Tampereella.
nen varsinaista muuttoa. Uuden
vuodenaattona heidän ollessaan
Mutta luonto, kalastus ja sienestys
sekä vapaaajan vietto mökillä ovat käymässä asunnolla ovikello soi il
lalla, ja naapurit tulivat kutsumaan

uudenvuoden vastaanottajaisiin. Se
tuntui tosi iloiselta yllätykseltä, pa
riskunta muistelee.
Kalastus on yksi heidän lempihar
rastuksiaan, niin kesällä kuin talvel
la. Lievejärvi onkin hyvin kalaisa jär
vi. Nyt naapuri Hannu Kaleva on lu
vannut viedä heidät tutustumaan
Pitkänvedenkin kalaapajiin.
Mitään erityisiä odotuksia heillä ei
ole kylän suhteen: oleilu (Haten mu
kaan ”työleiri”) mökillä on ainakin
tähän asti riittänyt aktiviteetiksi,
mutta eihän sitä koskaan tiedä, kun
täällä asutaan ympärivuotisesti,
miettii Arla. Tosin työmatkat hauk
kaavat työpäivän lisäksi melkoisen
osan päivästä. Varsinkin talvikelillä
on syytä varata aikaa matkantekoon
näillä teillä. Huonot tiet tuovat oman
lisäjännityksensä elämään, mutta it
sepähän olemme näin valinneet, Ha
te toteaa realistisesti.

Vielä kun saisi ison asunnon tavarat
sijoitettua paljon pienempään huus
holliin! Sitten rupeaakin jo mökki
kausi tekemään tuloaan. Valoisina
iltoina ehtii ehkä enemmän ruveta
tutustumaan uuteen ympäristöön
kin, he mietiskelevät.
Olette sydämellisesti tervetulleita
pieneen kyläyhteisöömme, Arla ja
Hate!
Ulla Lahtinen

Lintukevät ja Sana

Yksi ensimmäisistä kevään merkeis
tä ovat pöllöjen huudot. Siitä sain
esimerkin kun kävelin helmimaalis
kuun taitteessa Päijälän läpi kylän
lähteelle. Oli upea tähtitaivas. Yhtäk
kiä kuului metsästä pöllön huuto.
Jäin paikoilleni kuunnellen. Kyllä!
Viirupöllö se oli. Se oli muistaakseni
minulle linnunharrastajien kielellä
ns. ”elis”, eli ensimmäisen kerran
elämässä tehty lajihavainto. Tarkiste
taanpa siis mitä lajista sanotaan:
”Viirupöllö on lehtopöllön harvalu
kuinen maalaisserkku, jonka kanta
on paikoin, kuten Hämeessä, saatu
runsastumaan pöntötyksen avulla.” ¹
Aha. Lintuystävien työ on siis tuot
tanut hedelmää. Hyvä kun ko. huu
taja on tullut Päijälään syömään pik
kujyrsijöitä! Pöntöistä puheen ollen,
nyt on se vuodenaika, jolloin kannat
taa tarkistaa pönttöjen kunto, tyhjen
tää edellisvuoden/vuosien pesintä
materiaalit ja kenties rakentaa uusia.
Siihen paljon vinkkejä kiinnostuneil
le mm. netistä, sivusta:
http://www.birdlife.fi/lintuharras
tus/linnunponttojen_rakennusoh
jeet.shtml

vän varalle. Pönttöpuusi saattaa siis
olla käytössä enemmän kuin aavis
tatkaan. Sama puu kesät talvet!
Pian muuttolinnut jälleen kerran tu
levat. Ne eivät jää koskaan pois. Ei
vät koskaan. Se on niihin ohjelmoitu.
Raamatun Sana asian ilmaisee näin:
”Haikarakin tietää aikansa; metsä
kyyhkynen, pääskynen ja kurki pitä
vät vaarin tuloajastansa.” (Jeremia
8:3). Raamatunkohdan yhteydessä
ihmetellään sitä, että linnnut kyllä
tietävät milloin kääntää nokka kohti
pohjoista tai etelää, mutta ihmiset,
joilla on laki, Sana, järki, viisaus jne.
eivät ymmärrä kääntyä pois pahoilta
teiltään vaan pitävät kiinni rikko
muksistaan. Muuttolintujen tulo toi
mii myös siis jokavuotisena muistu
tuksena tutkia itseämme ja tarkistaa
elämämme suuntaa.

Jos meille Suomessa muuttolintujen
ajat ovat tuttuja, niin sitä enemmän
ne ovat ns. Raamatun maissa. Tur
kista ItäAfrikkaan ulottuvassa ns.
Suuressa Hautavajoamassa muuttaa
kaksi kertaa vuodessa satoja miljoo
nia muuttolintuja. Näin ollen ko.
alue on eräs maailman muuttolintu
jen pääreiteistä. Oletko muuten
miettinyt mistä Jumala yhtäkkiä
Yllättävän moni lintulaji hyötyy
hommasi erämaassa vaeltavalle ma
pöntöistä. Yllä mainituilla sivuilla
risevalle miljoonakansalle, joka hai
luetellaan 30 lintua.
kaili takaisin orjuuteen Egyptin liha
Kolopesijät eivät käytä pönttöjä ai
noastaan pesintään, vaan pohjoises patojen äärelle, niin paljon viiriäisiä
sa talvehtivat lajit myös ympäri vuo että kaikille riitti syötävää? (2 Moo
seksen kirja 16:1113, 4 Mooseksen
den yöpymispaikkoina. Sen lisäksi
kirja 11:3133). Pikkujuttu. Sen lisäk
esim. varpuspöllö käyttää pönttöjä
si, että alueella tosiaan lihaa lentää
talviruokavarastoinaan pahan päi
pään yli kaksi kautta vuodessa itse

Päijälän joutsenet nähty Alalammilla maaliskuun alkupäivinä.
kullekin marisijalle, ovat viiriäiset
myös tunnettuja yhtäkkisistä mää
rältään valtavista alueellisistä siir
roista. ”Viiriäinen on ainoa Euroo
pan kanalinnuista, joka muuttaa
kauas. Sen huomiotaherättävät liik
kumiset ovat tunnettuja raamatulli
sista ajoista eikä ole yhtään epäilystä
siitä, että suuri määrä voi saapua jol
lekin alueelle ilman ennakkovaroi
tusta. Vuosien saatossa viiriäinen on
hämmentänyt PohjoisEuroopan
asukkaita suurilla yksilövariaatioilla,
kummallisilla saapumisajankohdilla
sekä talvehtimisesimerkeillä.”² Itse
olen tämän myös kerran kokenut.
Viiriäinen on Suomessa hyvin harvi
nainen lintu. Sitten yhtäkkiä eräänä
vuonna, muistaakseni 90luvulla,
niitä tuntui huutavan joka toisella
pellolla. Seuraavana vuonna ne oli

vat taas yhtä harvinaisia kuin ennen.
Lintujen maailma on mielenkiintoi
nen, eikä sitä koskaan tiedetä mitä
mikin kevättuuli saattaa tuoda tul
lessaan. Jumalan luomistyö, ihmis
ten pöntötykset, kirjallisuus sekä
omat havainnot ovat kaikki vaikut
tavia tekijöitä ja inspiraation sekä
tiedon lähteitä. Eikun nauttimaan
luontoon!
Hyvää lintukevättä kaikille!
Tom Riska

Lähteet:
¹ Laine, Lasse J.: Suomalainen Lin
tuopas, 1996.
² Couzens, Dominic: Birds. A
complete Guide to all British and
European Species, 2005.

”Minä näin hänet
ylösnousseena!”

Kun Jeesus oli parantanut kuivettu
neen käden, minussa heräsi toivo,
että minäkin voisin vapautua ahdis
”Olen Maria, kotoisin Magdalasta Is tuksistani ja pahoista teoistani. Me
raelista. Siksi minua sanotaan Maria nin Jeesuksen eteen ja kerroin syn
neistäni. Jeesus sanoi: ”Vapaudu!”
Magdaleenaksi.
Valtava ahdistus lähti heti.
Kävin lapsesta asti synagogassa, juu Jeesuksen kanssa kulki paljon ihmi
siä, erityisesti 12 opetuslasta. Myös
talaisten kirkossa. Opin silloin, mi
muutamat naiset kulkivat mukana ja
ten Jumala haluaa ihmisten elävän.
palvelivat ryhmää varoillaan. Jeesus
Jouduin kuitenkin harhateille. Ri
koin Jumalan tahtoa tahallani. Vähi antoi minunkin liittyä joukkoon.
tellen minusta tuli levoton, hyvin ah
Jeesus paransi paljon ihmisiä, mutta
distunut ja aggressiivinen. Ystävät
kaikkosivat ympäriltäni. Kerran, kun hänellä oli vihamiehiä, jotka tulkitsi
menin tapaamaan äitiäni, hän sulki vat väärin juutalaisia kirjoituksia. He
eivät ymmärtäneet, että Jeesus oli
oven eikä ottanut minua vastaan.
Hän huusi oven läpi, että hänelle tu Jumalan lähettämä. Itse asiassa Jee
sus sanoi itseään Jumalan Pojaksi.
lee niin paha olo minun kanssani.
Hän oli täynnä laupeutta ja armoa.
Hänen seurassaan sain ihmisarvoni
Minulla oli vielä yksi ystävä. Hän
takaisin.
vei minut kirkkoon kuuntelemaan
Jeesusta, josta puhuttiin kaikkialla.
Toiset pitivät häntä suurena profeet Hirveä kohtalo
tana, toiset huijarina.
Sitten juutalaiset oppineet antoivat
Jeesuksen roomalaisen maaherran
Jeesuksen luo
Pilatuksen käsiin, joka määräsi Jee
Kun menin kirkkoon, näin siellä ih suksen kuolemaan ristillä.
meellisen tilanteen: Siellä oli mies,
Seurasimme Jeesuksen kuolemaa
jonka käsi oli kuivettunut. Jeesus
pyysi miestä luokseen ja kehotti hän ristillä. Se oli kauheaa! Siinä roikkui
mies, jonka ajattelimme olevan jota
tä ojentamaan kätensä. Mies ojensi
kin suurta.
sen. Hän oli parantunut. Kirkossa
kuului kohahdus. Siellä olleet papit Näimme, minne Nikodemos ja Joo
eivät kuitenkaan alkaneet uskoa hä sef Arimatialainen hautasivat Jee
neen, vaan puhuivat hänestä pahaa. suksen. Menimme parin päivän ku
He sanoivat, että lepopäivänä, jolloin luttua haudalle. Oli pääsiäinen.
jumalanpalveluskin pidettiin, ei saa Olimme täysin yllättyneitä, sillä
meille ilmestyi enkeli. Hän ilmoitti,
nut parantaa.
että Jeesus on noussut kuolleista. Ei
kä siinä kaikki! Kun riensimme pois

Piirros: Anita Ojala
haudalta, meitä vastaan käveli itse
ylösnoussut Jeesus. Syleilimme hä
nen jalkojaan. Sitten hän katosi nä
kyvistämme. Juoksimme opetuslas
ten luokse kertomaan, mitä oli ta
pahtunut.
Myöhemmin Jeesus ilmestyi monille,
myös Jeesuksen velipuolille (Jeesus
han syntyi neitsyestä). Veljet olivat
suorastaan pilkanneet Jeesusta aikai
semmin, mutta nyt he uskoivat.

siunasi meitä kädet levällään, ja pilvi
vei hänet pois.

Minua ei mikään saa epäilemään si
tä, että Jeesus elää nyt taivaassa Isä
Jumalan tykönä. Olemme riemua
täynnä kertoneet kaikille näkemis
tämme tapahtumista. Jotkut uskovat,
mutta epäuskoisiakin on paljon. Us
kon niin, että Jeesus tulee hakemaan
omansa taivaaseen, kun he vain us
kovat syntinsä anteeksi Jeesuksen si
Jeesus ilmestyi meille hänen seuras jaiskuoleman tähden. Jeesus on toti
saan kulkeneille monta kertaa. Olim sesti ylösnoussut! Siitä kerromme
me täynnä intoa. Hän sanoi, että me kaikkialla!”
kin nousisimme ylös kuolleista, jos
uskoisimme häneen. Näimme myös, (Vapaasti Uutta testamenttia mukaillen)
miten Jeesus nousi taivaaseen. Hän Kaija Taival

Virvon varvon
tuoreeks terveeks

Pääsiäinen on kristikunnan suurin
juhla, mutta monille nykyihmisille
sen sanoma on latistunut pupuiksi,
tipuiksi, yllätysmuniksi. Mistä moi
set jutut ovat syntyneet? Mitä teke
mistä niillä on pääsiäisen kanssa?
Loppujen lopuksi yllättävän paljon.
Monien pääsiäiskoristeiden alkupe
rän voi löytää Raamatusta. Ne ovat
olleet vertauskuvia pääsiäisen sano
masta ja tapahtumista, mutta vähi
tellen alkuperäinen tarkoitus on
unohtunut ja symbolit ovat muuttu
neet koristeiksi ja itsetarkoitukseksi.

yleinen meillä Suomessakin. Toi
saalta lammas viittaa myös Jeesuk
seen Jumalan Karitsana, uhrilam
paana.
Länsisuomalainen mämmi juontuu
juutalaisen pääsiäisen happamatto
maan leipään, jota ei nopean Egyp
tistä lähdön vuoksi ehditty kohottaa.
Toisaalta se oli Suomessa hyvä pit
känperjantain ruoka, koska silloin ei
saanut tehdä tulta eikä laittaa ruo
kaa. Pasha on taas itäsuomalainen,
perinteisesti ortodoksinen ruoka, jo
ta tehtiin paaston aikana talteen ke
rätystä maidosta syntyneestä rah
kasta.

Muna on ikivanha hedelmällisyyden
Juutalaiset viettivät pääsiäistä Egyp ja syntymisen symboli. Soikea muoto
tin orjuudesta vapautumisen muis kertoo ikuisuudesta, jolla ei ole lop
pua, mutta myös uudesta elämästä,
toksi, toisaalta pääsiäinen on myös
paastosta vapautumista  ja Jeesuk joka putkahtaa esiin kuolleelta näyt
sen ylösnousemuksen jälkeen synnin tävän kuoren alta. Siksi pääsiäistiput
ja kanat. Jeesuskin vertasi itseään
rangaistuksesta pääsemistä. Juuta
kanaemoon, joka kokoaa poikasensa
laisten pääsiäisperinteeseen kuului
siipiensä alle suojaan. Jerusalemissa
pääsiäislammas, niinpä viimeisellä
on jopa Kanaemon kappeli, jonka
aterialla Jeesus ja opetuslapsetkin
alttaritaulussa on kanaemo poikasi
söivät lammasta. Tapa on nykyään
neen ja teksti: ”Jerusalem, Jerusalem,

sinä joka tapat profetat ja kivität ne,
jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein olenkaan tahtonut koo
ta sinun lapsesi, niin kuin kana ko
koaa poikansa siipiensä suojaan.”
Maalattuja pääsiäismunia on annettu
lahjaksi varsinkin ortodoksisessa kir
kossa. Munathan ovat paaston jäl
keen sallittua ruokaa. Erään legen
dan mukaan Maria Magdaleena
ojensi keisari Tiberiukselle ensim
mäisen pääsiäismunan, joka muuttui
punaiseksi Tiberiuksen epäillessä
Kristuksen ylösnousemusta. Muniin
kätketyt yllätykset kuvaavat sitä, mi
ten Jeesuksen hautakin kätki yllätyk
sen hänen noustuaan kuolleista.
Jänikset ja pääsiäispuput ovat erään
lähteen mukaan myös ylösnouse
muksen vertauskuvia. Jänishän
muuttaa talvella väriään, mutta on
silti sama jänis. Samoin Jeesus oli
ylösnousemuksen jälkeen sama mut
ta kuitenkin erilainen, niin etteivät
opetuslapsetkaan heti tunnistaneet
häntä.

noitia ja trulleja pois. Toisaalta ko
ristelluilla oksilla haluttiin myös toi
vottaa läheisille hyvää onnea. Nyky
ään ovat noidat ja onnentoivotukset
menneet iloisesti sekaisin lasten
kierrellessä palmusunnuntaina noi
diksi pukeutuneena virpomassa
naapureita palkkion toivossa.
Rairuoho kaikessa vihreydessään on
toivon ja uuden elämän vertausku
va. Jeesus vertaa vehnänjyvän kuo
lemaa omaan kuolemaansa: ”Jos
vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuo
le, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta
jos se kuolee, se tuottaa runsaan sa
don.” (Joh. 12:24) Multaan pistetyt
rairuohon siemenet muistuttavat
meitä tästä, vaikkei rairuoho tähkää
teekään.

Symbolit ovat mainio tapa välittää
lapsille ja kaikille meille lapsenmie
lisille kristillistä perinnettä ja elä
vöittää sitä. Kukin voi poimia sym
boleista mieleisensä ja välittää tradi
tiona perheessä eteenpäin, kunhan
muistamme, miksi pääsiäistä oikeas
ti vietetään. Pääsiäinen ei lopu pit
Entä sitten pajunkissat ja rairuohot? känäperjantaina ristille, vaan pää
Jeesuksen ratsastaessa palmusun
siäisaamuna Jeesuksen tyhjään hau
nuntaina aasilla Jerusalemiin kansa taan. Kun olin lapsi, pääsiäinen tun
heitti hänen eteensä palmunlehviä.
tui synkältä juhlalta, pitkänäperjan
Koska täällä ei kasva palmuja, ta
taina ei saanut käydä edes kylässä;
pahtuman muistoksi on ruvettu
vasta aikuisena olen ymmärtänyt,
käyttämään pajunkissoja  ovathan
että pääsiäinen onkin valtava ilon
ne ensimmäisiä kasveja, jotka meillä juhla: Jeesus nousi kuolleista, kuole
pääsiäisen aikaan osoittavat elon
malla kuoleman voitti. Siksi vanha
merkkejä. Virpomisperinne juontaa kansa sanoi, että pääsiäisaamuna
siitä, että Jeesuksen ollessa haudassa aurinkokin tanssii.
pahan voimat olivat valloillaan, ja
sen takia meilläkin vanhastaan ajet
tiin varsinkin karjaonnea karkottavia
Ulla Lahtinen

Isoäidin mämmiohje viime
(toissa) vuosisadalta

mään eikä kiehumaan. Toisinaan sitä
on hämmennettävä, ettei kuorta syn
ny pinnalle. Anna imeltyä liitalla il
taan asti. Kiehuta sitä sitten klo 8:lta
puoli tuntia ahkerasti kauhalla häm
mentäen, ettei käy pohjaan. Kaada se
sitten pyttyyn jossa olikin. Pane 6 rkl
hienonnettua pomeranssin kuorta ja
10 rkl sokeria, fariinisokeria tai hy
vää siirappia. Pieksä sitä sitten härk
kimellä minkä enemmän sen parem
pi. Pane sitten kylmällä vedellä kas
teltuihin ehjiin tuohi tai niiden
puutteessa pieniin kiviruukkuihin.
Älä pane niitä aivan täyteen. Aseta
tuohiset lämpimään uuniin, jossa on
sellainen lämpö kuin hapanleipien
jäljestä. Pane ne uuniin vasta noin 9
10 aikaan illalla. Katso vähän aikaa,
etteivät kuohu yli. Anna paistua hil
jalleen koko yön. Ota aamulla nous
tuasi uunista pois. Tarjoa kylmänä
kerman ja sokerin kanssa jälkiruoka
na tai välipalaksi. Mämmi on parasta
vasta viikon vanhana.

Ryhdy mämmintekoon aamulla
noustuasi. Pane puupyttyyn 4 l vet
tä, joka ei kiehu, vaan vasta kirppui
lee. Sekoita siihen härkkimellä 2
kukkuraa teevadillista sihdattuja
ruismaltaita ja sitten sihdattuja ruis
jauhoja niin paljon, että seos tulee
kuin sakeanlainen velli. Ripottele
paksunlaisesti jauhoja pinnalle, että
se pysyy paremmin lämpimänä. Pei
tä astia liinalla ja paljoilla villapeit
teillä vaikkapa tyynyilläkin ja aseta
se liitan viereen tai muuhun lämpi
mään paikkaan seisomaan 11,5 tun
niksi. Lämmitä sill'aikaa pari litraa
vettä ja kun tuo määräaika on kulu
nut, niin vatkaa mämmiä ensin vä
hän ja kaada sitten 2 l vettä kiehuvan
kuumana mämmiseokseen. Kun vesi
on pantu, lisätään maltaita kukkura
teevadillinen ja jauhoja niin paljon,
että seos tulee yhtä sakeaa kuin äs
kenkin oli. Peitä taas samaten. Anna
seistä 11,5 t. Vatkaa ja lisää sitä sit Tämän mämmiohjeen Marja Ikonen löy
ten samalla tavalla, kuin on kerrottu si karjalaistädiltään perimänsä keittokir
jan välistä. Kokeile!
niin monta kertaa, miten paljon
mämmiä tahdot. Jos panee kaikkiaan
12 l vettä, tulee siitä 15
l mämmiä. Laita seos
viimeisen kerran lisä
tessäsi niin sakeaksi,
kuin hyvin sakea velli.
Noin kello 34 vaiheilla
päivällä kaada seos
pataan ja anna sen
imeltyä lämpimällä lii
talla. Katso ettei se
pääse välillä jäähty

KYLÄINFOA

NesteRalli 2016 Päijälässä – tule
mukaan!
NesteRalli toteutuu tulevan kesänä
lauantaina 30.7. Reitti ajetaan nyt
päinvastaiseen suuntaan. Tämä lisää
talkootyötarvetta varsinkin kyläm
me lähialueella niin kulkureittien
kuin katselualueiden osalta. Lisäksi
lauantaipäivä lisännee vierailijoiden
määrää arviolta 3040 % kilpailupäi
vänä. Varaathan kalenteristasi aikaa
rallin toteuttamiseen joko valmiste
lutöihin ja/tai rallipäivän toteutta
miseen. Kerro osallistumismahdolli
suudesta myös ystävillesi ja kutsu
rohkeasti mukaan ainutlaatuiseen
talkoopäivään 30.7. Viime vuonna
rallipäivänä talkoolaisia oli kaikki
aan noin 120. Jotta voimme toteuttaa
rallivieraille onnistuneen kokemuk
sen kylällämme, tarvittaisiin nyt sen

toteuttamiseen arviolta 130140 hen
kilöä. Alustavat ilmoittautumiset
marja.ikonen@paijala.fi. Lisää rallista
seuraavassa lehtemme numerossa
juhannuksen alla.
Kylän kehittämissuunnitelmalle
projektihenkilö
Kyläyhdistyksen johtokunta on 19.3
valinnut Tom Riskan projektihenki
löksi toteuttamaan kylämme kehit
tämissuunnitelman. Tom aloittaa
tehtävässä 1.4 ja tarkoitus on saada
suunnitelma valmiiksi kuluvan vuo
den loppuun mennessä. Työtä ohjaa
tehtävään nimetty työryhmä (Aino
Ruokola, Marja Ikonen, Risto Lehto,
Mika Liehu ja Hannu Lahtinen).
Projektin aikana suunnitelman ete
nemisestä informoidaan Virran Var
relta lehdessä ja tarvittaessa kyläko
kouksissa.

VIRRAN VARRELTA
 Päijälän kylän äänenkannattaja, pääsiäinen 2016
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
 ladattavissa www.paijala.fisivustolta
 julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys ja Päijälän seudun kyläyhdistys
 toimitus: Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto, Tom Riska,
Aino Ruokola, Kaija Taival, Merja Åkerlind
 taitto: Juha Mäkinen
 yhteystiedot: Päijälän kristillisen yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Lahtinen, 0500 304 769 hannu.lahtinen@paijala.fi
 Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Aino Ruokola, 040 535 9041
Lisää tietoa: www.paijala.fi, Päijälän Facebooksivusto
ja kylän ilmoitustaulut

Päijälän tapahtumia kevätkesä 2016
Pe 25.3. klo 12 Muhkun pitkäperjantain juoksu Mäkimaassa
La 26.3 klo 9 Muhkun Lankalauantain vaellus; lähtö pitäjän rajalta

kohdalta (n. 6 km Päijälästä Oriveden suuntaan)

Hutalantien

Ma 28.3. klo 13 Pääsiäisateria Rukoushuoneella pääsiäistekstien

(Tiedustelut: Ulla Lahtinen 050 3245532)

La 2.4. Kirjasto siirtyy kesäaikaan; avoinna

Kahvio myös avoinna.

äärellä

lauantaisin 1 0-1 3.

La 2.4. klo 13 Kirjapiiri Päijälän kirjastossa: Panu Rajala, Intoilija
La 23.4. klo 10 Talkoot rukoushuoneella; rannan ja pihapiirin raivausta,

tiekirkon valmistelua

Su 24.4. klo 13 Hengellistä ruokailua Rukoushuoneella yhdessä

Kuhmoisten
helluntaisrk:n kanssa; mukana musisoimassa Konsta Jylhän tytär Ulla Haili
Su 8.5. Äitienpäivälounas Pirtillä (kattauksen

kylän sivuilla)

ajankohdat myöhemmin

klo 15 Muhkun äitienpäiväjuoksu Pirtin kentältä
La 14.5. klo 913 Kevättori Pirtillä
Su 15.5. klo 14 Kinkerit Rukoushuoneella (Oriveden

srk.)

Kesälauantaisin klo 911 tori sillan kupeessa,
klo 1013 kirjasto ja kahvio Pirtillä
Su 5.6. klo 17 Yhteislauluhetki Rukoushuoneella (kanttori

Kuhmoisten srk.)

Ke 22.6. Riihigallerian avajaiset
To 23.6. Tiekirkon avajaiset (tiekirkko

Hannele Erola,

avoinna 25.6- 7.8.)

Heinäkuussa lauantaisin klo 11 Lasten kerho Rukoushuoneella
La 2.7. klo 18 Yhteislaulutilaisuus Riihigallerialla
Ke 6.7. klo 18 Runon ja suven ilta Pirtillä
La 16.7. klo 913 Kesätori Pirtillä
La 30.7. NESTERALLI 2016, Päijälän pikataival
Su 7.8. Kesäjuhla Rukoushuoneella
Elokuun lopulla Pyhiinvaellustapahtuma Vehkajärven kirkosta Päijälän

rukoushuoneelle

Osallistumalla toimintaan edistät kylän
palveluiden säilymistä ja kehittämistä.
Voit myös lähettää lehteen juttuaiheita, kirjoittaa
juttuja ja antaa muutenkin palautetta ja ideoita.
Lisätietoa: www.paijala.fi, Facebookin
Päijäläryhmä, kylän ilmoitustaulu

