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Pääsiäisen todellisuus
On Marianpäivän viikonloppu. Ta
kana on varmaan loppuelämäksi
mieleen jäävä viikko. Viikko alkoi,
oikeastaan jatkoi jo useamman vii
kon pakkastalvea ja auringonpaistet
ta. Tuo näkymä ulkona kertoi ke
vään tulosta valkohohtoisin hangin,
sellaisina kuin muistan lapsuuteni ja
nuoruuteni kevättalvien aina olleen.
Toivoa ja uutta intoa täynnä. Elämä
voittaa luomakunnassa taas kerran.
Kevään alku oli jo kuitenkin muis
tuttanut myös ajan rajallisuudesta.
Kaksi läheistä jo iäkästä ihmistä sai
rastivat vakavasti. Rukoiltiin elämän
voittamista, mutta samalla Jumalan
tahdon tapahtumista heidän elämäs
sään. Herran antama aika tässä ajas
sa täyttyi heidän kohdallaan sitten
keskiviikona ja torstaina, kuitenkin
yllättäen, joskin myös odotettavana.
Vaikka molemmilla oli takana pitkä
elämä, oma sisin ei tahtonut heti hy
väksyä elämän päättymistä. Tuntui,
kuin tummat pilvet olisivat laskeu
tuneet pään päälle ja elämän toivo
kadonnut, vaikka ulkona paistoikin
aurinko. En varmasti ole ainoa hen
kilö, joka on elänyt nämä hetket ker
ran tai useammin. Kun ihmisen elä
mä tässä maailmassa päättyy, se tun
tuu niin lopulliselta. Ja sitä se onkin,
vai onko?

kiinni. Tämä todentui, Jumalan
suunnitelman mukaan, pääsiäisen
tapahtumissa parituhatta vuotta sit
ten. Tiedän, että Jeesus Kristus, Ju
malan poika, kuoli ristillä Jumalan
jo satoja vuosia aiemmin ilmoitta
man tahtonsa mukaan nimenomaan
sovittaen minun ja sinun synnit, jo
kaisen ihmisen synnit. Hän nousi
kuolleista kolmantena päivänä, ku
ten Jumala oli ilmoittanut, ilmestyi
sadoille ihmisille ja nousi taivaaseen,
jotta minulle ja sinulle olisi tie
avoinna iankaikkiseen elämään, nii
den kohtaamispaikkaan ja kotiin,
jotka ennen minua ovat tästä ajasta
poistuneet tai tulevat jälkeeni pois
tumaan. Tähän Jumalani ilmoitta
maan todellisuuteen nytkin tartun,
aralla mielellä, mutta varmana siitä,
että Jumalan sana on tosi. Se ei heti
poista murheellista mieltä eikä kai
pausta sydämestä, mutta avaa toi
von kautta silmät näkemään uudel
leen auringonpaistetta ja valkohoh
toisen puhtaan lumivaipan. Elämä
jatkuu, niin minulla kuin heilläkin,
jotka ovat siirtyneet taivaan kotiin.

Mutta tiedän, että tuo, mitä yritän
sanojen kautta tuoda esiin, ei kaikille
ole todellista tai se ei tunnu todelli
selta. Se saattaa tuntua vain vanhalta
tarinalta ja varsinkin meille miehille
varsin epämiehekkäältä. Mehän ha
luamme olla oman elämämme hallit
sijoita, luottaa omaan osaamiseem
Kristittynä tiedän kuitenkin, että elä me, tietoomme ja kykyymme selviy
mä ei Jumalan sanan mukaan pääty tyä elämästä. Moni on voinut elä
mänsä aikana kokea jotain sellaista
ajalliseen kuolemaan, vaan jatkuu
toisten ihmisten tai ”kirkon” taholta,
iankaikkisuudessa, jossa ei ole sai
rautta eikä muitakaan maanpäällisiä mikä on vieroittanut tai eristänyt
heidät Raamatun sanomasta. Ovat
vitsauksia. Olen sen tietänyt kym
meniä vuosia ja nytkin tartun siihen han monet tiedemiehetkin sitä miel

tä, ettei mitään sellaista, mitä emme
omin silmin voi nähdä tai koskea,
ole olemassakaan. Selityksiä – niin
omakohtaisia kuin yleisiäkin  sille,
että pääsiäisen sanoma on vain van
haa uskomusta ja tarinaa, on monen
laisia. Ja sen myötä monelle pääsiäi
sen aika onkin vain pidennetty va
paa viikonloppu tiettyine tapoineen
ja ruokineen ilman sen syvempää
merkitystä.
Nämä läheisten ihmisten poismenot
ovat taas kerran vieneet ajatukseni
enemmän yksinkertaisiin, käsin kos
keteltaviin asioihin ja läheisiin ihmi
siin. En tiedä päivieni määrää, mutta
tiedän, että haluan kerran kohdata
läheiseni taivaassa. Tuo tie on val
mistettu, tartun siihen kiinni. Perus
tan toivoni tämän osalta  en itseeni
– vaan täysin Jumalan lupaukseen
(Joh.1:12), pääsiäisen tapahtumiin.
Tunnustan syntisyyteni ja jätän itseni
rukoillen Kristuksen sovitustyön va
raan.
Mutta oma elämäni jatkuu vielä tääl
lä ajassa. Haluan elää tätäkin todeksi
täysillä. Haluan nauttia läheisten
yhteydestä, kylän yhteisöllisyydestä
ja sen kehittymisestä, luonnon kau
neudesta ja haasteista. Me täällä Päi
jälässä olemme etuoikeutettuja.
Meillä on kaikkea edellämainittua
omasta takaa, omaan tarpeeseemme,
mutta myös muille jakaa. Meillä on
toivoa! Katsotaan – kaikesta huoli
matta – luottavaisesti tulevaisuuteen
ja nautitaan kukin tavallamme pää
siäisen ajasta ja kevään tuomasta elä
män valosta ja luonnon heräämises
tä.
Hannu Lahtinen

TÖITÄ TARJOLLA!
Päijälän kylän yhdistykset ovat hakeneet ja
saaneet tukea Turvallinen Päijälä hankkeen
toteuttamiseksi Maaseuturahastosta Vesuri
ryhmän kautta. Hankkeen tavoitteena on ai
kaansaada Päijälän kylälle sen omista lähtö
kohdista lähtevä turvallisuussuunnitelma ja
ohjeistus. Hanke onsuunniteltu toteutettavaksi
tulevan kesänsyksyn aikana. Saatuun tukeen
sisältyy projektihenkilön palkkaaminen ao. teh
tävään.
 palkka 18.00 euroa/tunti
 työaika keskimäärin 80 tuntia/kk
 työsuhde 8 kk (huhtimarraskuu 2018)
 loma, lomaltapaluu tai muita lisiä ei makseta
 matka ja puhelinkulut korvataan
Yhdistyksistä koottu ohjausryhmä kävi 2016
tutustumassa Vekkulan kylän toteuttamaan tur
vallisuushankkeeseen ja sen tuloksiin. Tällöin
todettiin, että Vekkulassa toteutettu hanke vas
taisi hyvin myös Päijälän tarpeita, lähtien mm.
kylien samankaltaisesta tilanteesta ja asukas
määrästä. Siksipä tämän hankkeen suunnitel
ma tavoitteineen perustuu laajalti Vekkulan ky
lästä saatuihin kokemuksiin ja toteutetaan Vek
kulanmallin mukaisesti.
Tehtävä edellyttää kylän ja sen ihmisten tunte
musta, sitoutumista tehtävään, aiempaa koke
musta itsenäisestä suunnittelutyyppisestä
työstä, säännöllistä raportointia työryhmälle ja
sähköisten työvälineiden käyttöä. Oma auto
käytettävissä.
Mikäli kiinnostuit ym. projektihenkilön tehtävis
tä, ota yhteyttä, niin kerromme tarkemmin teh
tävästä.
Hannu Lahtinen
hannu.lahtinen@paijala.fi
040304 769
Leena Bragge
leenaobragge@gmail.com
0400832 6131

Kevättä rinnassa

50 kokoontumista ja saman verran
kirjastopäiviä. Melkoinen joukko
Hienoa, kun ulkona paukkuu pakka kenkiä tallustelemassa lattioilla, joita
nen. Silloin yleensä paistaa myös au yritetään puhdistaa aina seuraavaa
rinko. Ei kovin kummoista paistetta tapahtumaa varten. Tärkeimpiä ovat
juhlatilaisuudet, kuten häät ja synty
tarvita, kun se jo lämmittää muka
vasti ja tuo samalla tullessaan iloisen mäpäivät.
mielen ja energiaa. Luonto näyttää
puhtaalta lumipeitteessään – ainakin Ensimmäiset kevätsiivoustalkoot pi
täällä maalla Päijälässä. Autolla liik detään Pirtillä ennen äitienpäivälou
kujat ovat kohdanneet erilaisia haas nasta eli 28.4. lauantaina. Odotamme
teita sydäntalven aikana. Teitä ei ole suurta osallistujajoukkoa, sillä jokai
ehditty aurata tai tien pinta on peili nen käsipari on tarpeen. Toivotaan,
että sää sallii ikkunoiden pesun. Tal
jäätä. Auto pitää harjata lumen alta
koolaisille on luvassa keittoa. Silloin
joka kerta ennen lähtöä ja moottori
yskii kuten kuskikin. Kun on tällai on jo pakastinkin päällä odottamassa
nen ihana talvi, niin on toivoa lämpi iloisten pullanleipojien tuotteita tu
levia kokouksia varten.
mästä kesästä.
Olemme kevään aikana vaihtamassa
Pirtille uudet lämmittimet koko ra
kennukseen. Katsotaan, laskeeko
sähkönkulutus uusien patterien
myötä. Pirtillä on onneksi vähem
män toimintaa näin talvella. Vain
kirjastossa on lämpö päällä koko tal
ven ja keittiössä pidetään pientä
lämpöä estämään laitteiden ja vesi
putkien jäätymistä.

Keittiötoimikunnan kokous oli tam
mikuussa. Sovittiin, että Marja lähet
telee viestejä tulevista tapahtumista,
joihin tarvitaan kahvipullaa, kahvin
keittäjää tai siivousapua. Olkaa kuu
lolla ja ilmoitelkaa minulle tai Mar
jalle, kun teillä on aikaa olla mukana
puuhastelemassa yhteisiä asioita.
Puhelinnumerot löytyvät tämän leh
den sivuilta.

Viime vuonna yhdistyksen toiminta
oli melkoisen vilkasta. Pirtillä oli yli

Leena Bragge pj.

Laskiaistiistain viettoa
Päijälän Pirtillä 13.2.

alkoi ruokailu, mutta ensimmäinen
keitto tarjoittiin jo klo 12, kun lumi
auramies sattui ajamaan pihaan.
Talvikuukaudet joulun jälkeen kyläl Laskiaisvieraita kertyikin yli odotus
lä ovat hiljaiseloa. Näyttää siltä, että ten 32 henkeä. Onneksi ruoka riitti,
vaikka ei ollut ennakoilmoittautumi
lomaasukkaitakin on tänä talvena
mökeillään vähemmän kuin ennen. sia.
Tammikuu on ollut leutoa, mutta
lunta on saatu riittävästi. Helmikuun Ruokavieraamme täällä ovat ikäih
misiä. Ei juuri kukaan ole enää pulk
puolessa välissä paukahti pakkaset
päälle. Onneksi kuitenkin laskiainen kamäkiiässä. Oli kuitenkin joukos
samme yksi urhoollinen yli 80vuo
oli vielä leutojen ilmojen aikaa.
tias Veera, joka tuli parin, kolmen ki
lometrin päästä potkukelkalla her
Vuosien ajan on helmikuulla järjes
tetty jokin tilaisuus Pirtillä kirjaston nekeitolle.
tilaisuutena. Helmikuun merkkipäi
vien teemoja ovat esimerkiksi Rune Olimme varanneet ohjelmaksi myös
berginpäivä, Saamelaisten Kansallis juttuja vanhoista laskiaisen viettota
päivä tai Kalevalanpäivä. Kun Päijä voista mm. Kustaa Vilkunan Vuotui
nen ajantieto kirjasta – omia muis
lässä oli vielä koulu, niin vietettiin
toja mukaanlukien. Ruokailuseurus
koulun pihalla joskus koko kylän
telu oli kuitenkin niin vilkasta, että ei
laskiaisriehaa.
siinä tarvittu mitään lisäohjelmia.
Nyt mietittiin Lahtisen Ullan kanssa, Siinä parituntinen kului hupaisasti.
Joku kysyi poislähtiessään, että saa
että voitaisiko nytkin järjestää las
kiaiseksi jotakin Pirtille. Riehaväkeä daanko ensi talvenakin hernekeitot.
tuskin löytyisi pulkkamäkeen, mutta Toinen tokaisi, että kai tästä sitten
tulee traditio.
jos tarjottaisi kahvit laskiaispullien
kera. Viimetingassa tuli vielä mie
leen, että mitähän olisi oikein herne Keittössä hoiteli tiskiä Konttilan Lii
sa. Kun kaikki loppusiivoukset oli
keitto – tulisiko ketään syömään.
tehty, niin saimme lähteä kotiin hy
villä mielin siitä, että päivä oli kai
Niin lopulta päätettiin. Ulla hoiteli
ilmoittelun puskaradion tavoin, lei kille mieluinen.  Ensi talven laskiai
nen pitäköön murheen itsestään!
poi mehevät laskiaispullat kerma
hörrillä ja minä keittelin hernekei
ton. Ulla osti myös tulppaanit malja
Hernekeitolla Pääsiäiseen
koihin kohottamaan talvipäivän tun
nelmaa.
Aino Ruokola
Kirjasto oli auki aamupäivän. Klo 13

Tervehdys Päijälän
sivukirjastosta
Kirjaston aukiolossa siirrytään kesä
aikatauluun huhtikuun alusta alkaen
jo pääsiäislauantaina 31.3. klo 1013
ja toinen poikkeus on perjantaina ju
hannusaattona. Pirtillä kahvio on au
ki klo 14 asti.
Kirja paperisena on edelleen käyttö
kelpoinen luettavaksi sekä aikuisille
että lapsille. Joka vuosi tulee uusia
kirjoja, mutta vanhojenkaan kirjojen
historia ei vanhene. Suositumpia kir
joja ovat tietysti omalta paikkakun
nalta ilmestyneet kirjat, lähtien Pai
men, piika ja emäntä kirjasta. On ro
maanit, runokirjat ja tietokirjat.
Kuhmoisten ja Jämsän alueitten
luontokohteista kertova kirja on vii
meisin.

Kirjastossa on luettavana Kuhmois
ten Sanomat, puutarhalehti Oma Pi
ha, Maa ja kotitalousnaisten lehti
KOTI ja maaseutu. Myös netti on
käytössä. Tässä yhteydessä on vielä
muistutettava perinteisestä Runon ja
suven päivästä Pirtillä 6.7. Se on Ei
no Leinon päivä. Ohjelman aiheita
löytyy helposti runoista ja lauluista.
Kirjaston lainausasioissa voi myös
soittaa Ainolle 0405359041. Tervetu
loa monipuoliseen kirjastoomme.
Uusiakaan kirjoja ei tarvitse kauaa
jonotella.
Kirjastoterveisin
Aino Ruokola

Päijäläläiset kokoontuivat laskiaistiistaina sankoin joukoin hernekeitolle.

Päijälän kyläsuunnitelman
mukaiset hankkeet
edistyvät – tule mukaan!
Vuoden 2017 keväällä valmistunut
”Elinvoimainen Päijälä 20172025”
kyläsuunnitelma on lähtenyt toteu
tumaan useamman hankkeen myötä.
Kiitos siitä kuuluu kaikille kylän yh
distyksille ja niiden aktiivisille toimi
joille.
Jo viime vuonna hankittiin Pirtille
ja Rukoushuoneelle aggregaatit (Ve
surin teemahankkeen avustuksella)
ja tehtiin niiden käytön edellyttämät
sähköliittymämuutokset. Nyt näissä
kiinteistöissä voidaan turvata osa
toiminnoista pitkienkin sähkökat
kosten aikana. Teemahankkeen puit
teissa ollaan parantamassa myös me
lontareitin palveluita. Talven aikana
valmistuu reitin puoliväliin tuleva
laavu, joka kuljetetaan paikalle jäitä
pitkin. Samoin muu materiaali ves
san rakentamista varten. Kevään /
kesän aikana pystytetään laavu ja wc
paikalleen sekä rakennetaan reitin
alkupäähän lähtölaituri ja ilmoitus
taulu.
Tässä lehdessä on työpaikkail
moitus projektihenkilölle, jonka ta
voitteena on toteuttaa kylän asukkai
den (myös osaaika asukkaiden) tur
vallisuutta lisäävä hanke. Pääosa sen
rahoituksesta saadaan maaseudun
kehittämisrahasta Vesurin kautta.
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden
loppuun mennessä ja sen myötä py
ritään mm. tavoittamaan kaikki ky
län kiinteistöjen omistajat, haastatte
lemaan heidät sekä kertomaan heille

kylän palveluista. Tavoitteena on
mm. organisoida tarvittavien kriisi
ryhmien perustaminen erityistilan
teita varten. Hankkeesta informoi
daan tarkemmin mm. tulevissa kylä
kokouksissa.
Alkuvuodesta perustettiin luonto
ja historia/kulttuuripolkujen suun
nitteluryhmä, jossa on muiden
hankkeiden tapaan edustajat kaikista
kylän yhdistyksistä. Ryhmän vetä
jäksi lupautui Päivi Korhonen, Oja
sen talon uusi emäntä, jolla on osaa
mista ja kokemusta vastaavista
hankkeista. Suunnittelutyö on lähte
nyt liikkeelle ja tavoitteena on tämän
vuoden aikana saada hankkeelle
myös tarvittava rahoitus.
Metsästysseura on myös käynnis
tämässä hanketta Kalevalan palve
luiden kehittämiseksi. Se lähti liik
keelle 20.4, kun vanhan navettara
kennuksen purkutyö käynnistyi.
Kuten voidaan havaita, monia
hankkeita on meneillään ja jotain on
saatu myös satamaan. Kuluvan ja
tulevien vuosien kehityshankkeita
on jo jonossa, mutta niiden toteutta
minen vaatii taloudellisen tuen li
säksi kyläläisten aktiivista panosta.
Kylän yhdistykset toivovat, että
mahdollisimman moni osallistuisi
hankkeiden toteuttamiseen sen mu
kaan, mikä kutakin erityisesti kiin
nostaa. Kehitämistyötä pyritään te
kemään siksi, että meillä kaikilla oli
si tällä kylällä parempi mahdollisuus
olla ja elää myös tulevina vuosina ja
vuosikymmeninä. Ole aktiivinen ja
kerro halustasi osallistua esim. yh
distysten puheenjohtajille tai hank
keiden vetäjille!
Hannu Lahtinen

NesteRallin erikoiskoe
toteutuu jälleen kesällä
2018 Päijälässä
Tule mukaan ja tue näin
kylän kehittämistä!
NesteRallin erikoiskoe ajetaan Päijä
lässä jälleen lauantaina 28.7. Hieno
juttu! Tämä myös mahdollistaa jat
kossa nykyisten ja uusien kylän ke
hittämishankkeiden toteuttamisen ja
uskon sen myös viime vuosien ta
voin lisäävan yhteisöllisyyttä laajasti
ja luovan uusia ystävyyssiteitä kylä
läisten ja vapaaajan asukkaiden kes
ken. Ollaan täällä sitten ympäri vuo
den tai osaaikaisesti tai vain vieraili
joina.
NesteRallin järjestelyt on käynnis
tetty ja keskeiset vastuuhenkilöt ni
metty. Jokainen ymmärtää, että
olemme pelkästään kylän omiin re
sursseihin nähden todella suuren
urakan edessä – taas kerran. Tiedäm
me, että emme selviä kaikesta (tarvi

taan kaikkiaan noin 250 henkilöä)
vain omin voimin. Siksi käännynkin
järjestelytyöryhmän vetäjänä jokai
sen lukijan puoleen ja toivon, että jo
kainen miettisi, miten voisi olla mu
kana joko rallin valmisteluissa, ralli
päivänä tai molemmissa – tietysti
omien voimavarojen mukaan. Itse
markkinoin tapahtumaan osallistu
mista myös ystävilleni ainutlaatuise
na kokemuksena päästä osalliseksi
Suomen suurimman yleisötapahtu
man toteuttamiseen. Tapahtuma
tuonee kylällemme 50007000 vie
rasta ja meidän tehtävä on tarjota
heille kaikille ainutlaatuinen koke
mus rallista Päijälässä niin, että ky
lämme jää heille muistiin positiivise
na kokemuksena. Tässä olemme vii
me kesänkin keskustelujen pohjalta
rallivieraiden kanssa saaneet jo hy
vää palautetta. Nyt haluamme edel
leen kehittää toimintatapaamme ja
palveluita edellisten vuosien koke
musten ja palautteen pohjalta. Omil
le lapsilleni olen jo kertonut ajan
kohdan ja antanut ymmärtää, että
osallistuminen on
panostamista kylän
kehittämiseen ja si
ten myös heille mer
kityksellistä – ralli
kokemuksen lisäksi.
Omien laskelmieni
mukaan, kun huo
mioidaan kehitys
hankkeiden avustus
säännöt, jokaisen
rallin toteuttamiseen
osallistujan päiväpa

nos mahdollistaa noin 400 euron
hankkeen toteuttamisen tulevaisuu
dessa. Jos selviydymme kunnialla
tulevasta rallista ja saamme mukaan
250 talkoolaista, tarkoittaa se siis si
tä, että tulevina vuosina meillä on
kylällä mahdollisuus toteuttaa brut
tona noin 100.000 euroa maksavat
kehityshankkeet, kun silloinkin tar
vittava talkootyö saadaan kasaan.
Olemme kylänä erityisasemassa täs
säkin mielessä. Tällaisen potentiaalin
omaavia kyliä ei Suomessa ole suur
ta joukkoa. Käytetään tilanne yhdes
sä mahdollisimman hyvin yhteiseksi
hyväksi!
Ralli tarjoaa hyvin erilaista työtä, jo
kaiselle jotakin. Tarvitaan järjestys
miehiä, toimitsijoita mm. rallireittien
sivuteiden valvontaan, lipunmyyjiä,
liikenteenohjaajia, myyntipisteiden
henkilöstöä, reittien raivaajia, katse
lualueiden rakentajia jne. Pienikin
panos vie asiaa eteenpäin.

NesteRallin Päijälän
erikoiskokeen järjestelytyöryhmän
vastuuhenkilöitä:
Työryhmän vetäjä
Hannu Lahtinen
hannu.lahtinen@paijala.fi
0500304769
Järjestysmiehet ja toimitsijat koko
reitillä
Mika Liehu mika.liehu@elisanet.fi
0500187180
Metsästysseuran vastuualueen
toiminta (Liehuntie) ja
ilmoittautumiset
Mika Liehu mika.liehu@elisanet.fi
0500187180

Kylän vastuualue
(Liehuntien jälkeinen reitti,
Kyläyhdistys, Kristillinen yhdistys,
Mäkimaan Muhku)
Rakentaminen ja purku
Seppo Pohja
seppo.pohja@gmail.com
0400246639
Lisää tietoa rallijärjestelyistä saat ky
Tapio Konttila 0400401665
läkokouksista, ennen juhannusta il
Lipunmyynti
mestyvästä seuravasta lehdestä, yh
Jouko Ikonen 0400423409
distysten puheenjohtajilta ja järjeste
lytyöryhmän henkilöiltä. Ilmoittau
Ilmoittautumiset tehtäviin
du mukaan metsästysseuran osalta
(sähköposti tai tekstiviesti tavoittaa
Mika Liehulle ja muiden yhdistysten
parhaiten)
osalta Marja Ikoselle tai allekirjoitta
Marja Ikonen
neelle, johon voit ottaa yhteyttä
marja.ikonen@paijala.fi
myös kaikissa muissa rallia koske
0405247944
vissa asioissa.
Lista on vielä keskeneräinen, mutta
Toteutetaan ralli yhdessä sinun ja ys
täydentyy kevään aikana. Vastuu
täviesi kanssa!
henkilölista tulee www.paijala.fi
sivustolle huhtikuun alussa.
Hannu Lahtinen

Retki eduskuntataloon

kaisin, useilla tuntui olevan kovasti
asiaa toisilleen. Joku meni ovesta,
toinen tuli. Kännykät ja läppärit mo
Olipa hieno käydä tutustumassa
ison remontin läpikäyneeseen Edus nella käytössä. Eräs edustaja retkotti
kuntataloon. Tiukka turvatarkastus tuolissaan, jauhoi purukumia ja nä
läpivalaisuuksineen, kolmen tiukan pytteli kännykkäänsä. Joku yritti pu
hua asiallisesti energiasta. Kukahan
näköisen virkailijan silmien alla.
kuunteli? Puhemies pyysi hiljaisuut
Miellyttävä, asiansaosaava opas
ta. Pianhan se tilanne rauhoittui!
opasti ja kertoi kaikki tärkeät asiat.
Marmoria ja kullattuja patsaita. Siis Reilu puoli tuntia, salissa oli noin
kolmekymmentä edustajaa. Tär
tiä ja ylellisen näköistä. Niin pitää
keimmät työt ilmeisesti odottivat,
kin, onhan kyse tärkeästä ja histo
mutta olihan käyty nappi painamas
riallisesta rakennuksesta. Mukana
sa. Me lähdimme pois ja puheet jat
oli myös miellyttävä nuori mies,
kuivat salissa. Tärkeät puhujat ja
erään kansanedustajan avustaja.
tärkeät asiat!
Kahvitarjoilun jälkeen nuori mies
opasti meidät istuntosalin lehterille, Pari kuukautta sitten oli peruskou
lussa avoimien ovien päivä. Oli mu
seuraamaan täysistuntoa.
Siellähän he olivat kaikki puolitutut; kava käydä tutustumassa. Tunnelma
oli sama kuin eduskunnassa. Rauha
minä tunnen heidät ulkonäöltä,
vaikka he eivät tunne minua. Hakka tonta porukkaa, useilla asiaa kave
reille. Kuljettiin edestakaisin ja yksi
rainen, Harkimo, Soini jne, vihreät,
yritti pitää kuria, ja avustajia tarvit
siniset, punaiset jne. Paikalla lähes
kaksisataa edustajaa. Nappia oli pai tiin kaiken aikaa. Eläköön Suomi
nettu. Paikalla ollaan! Rouva Puhe 100!
mies tyylikkäänä.
Pirkko LehtoJärvinen
Odotin arvokasta keskustelua. Mut
ta, mutta...Ihmiset kulkivat edesta

Hiihtelyä Mäkimaassa
Mäkimaassa odoteltiin vakinaisen
latureitin parin märän notkelman
jäätymistä syksystä alkaen ja taajo
jen kuusikoiden lumettumista näihin
päiviin asti, mutta turhaan.
Kun ensimmäiset hiihtokilpailut oli
sovittu pidettäviksi 17.2., oli latu ve
dettävä, kuten huonoina lumitalvi
na Hutalan tilusteille yhden kilomet
rin matkalle. Tätä sitten hiihdeltiin
edestakaisin useampaan kertaan.
Lunta kun on nyt aukeilla ihan riittä
västi, latu oli varsin mukavassa kun
nossa, ja hiihtoväkeäkin saapui ilah
duttavan paljon kisailemaan.
Kilpailujen jälkeen Hutalan pirtissä
jaettiin palkinnot, syötiin seuran tar
joamat hernekeitot ja kakkukahvit,
sekä istuttiin johtokunnan vuosiko
kousta valmisteleva palaveri.
Risto Lehto

Kilpailujen tulokset:
Tytöt 6 v
1. Vendi Lehto 11.57
Tytöt 10 v
1. Enni Heistaro 10.03
Tytöt 14 v 2 km
1. MaarjaLiisa Kirso 23.08
Naiset yli 40 v 2km
1. Marjo Oittinen 10.43
2. Airi Vahdersalo 11.45
3. Raili Oittinen 17.12
4. Kristina Valo 23.10
Pojat 7 v
1. Kaapo Heistaro 15.27
Pojat 11 v 2km
1. Viljami Koivisto 13.45
Miehet yleinen 6km
1. Immo Valo 37.51
Miehet 60 v 6 km
1. Martti Åkerlind 35.45
2. Ensio Valo 37.20
3. Matti Åkerlind 39.50
Miehet 75 v 6 km
1. Olli Lehto 42.19
2. Risto Lehto 46.10

Muhku liikuttaa ihmisiä
taas pääsiäisenä. Katso
tarkemmin takakannesta!

Risto Lehto sivakoi omassa sarjassaan hopealle.

Päijälän talviharrastuksia
Vaikka miesmuisti on lyhyt, voi sa
noa, ettei lunta ole ollut näin paljoa
eikä talvi ole ollut näin kaunis mies
muistiin. Åkerlindin Jorma teki Lep
päkosken pellolle rivitalojen lähelle
noin kilometrin ladun, ja Pitkänve
den jäällä Haapasaaren ympäri on
kiertänyt pieni latu. Metsärannantietä
(reilut kolme kilometriä Päijälästä
Orivedelle päin) pääsee autolla kilo
metrin, josta alkaa Huokosen Unton
tekemä lähes kymmenen kilometrin
latu. Hiihdon ja avantouinnin lisäksi
pilkkiminen ja metsästys ovat joiden
kin kyläläisten talvinen intohimo.

Terttu Hietalan hiihtovauhtia
Leppäkosken pellolla.

Pasi Makkonen ja Jouko Aalto
jänismetsällä nuotion ääressä.
Hannu Kalevan jäniskoiraa pitää
kouluttaa. Hannu Kaleva on
ottanut kuvan.

Mateita koukuilla pyytämässä Hannu Kaleva, Terttu Hietala ja Jouko Ikonen. Tänä
vuonna mateiden tulo lakkasi kolmen mateen jälkeen.

Harrastuksena avantouinti

Luhtalan emäntä Veera Mäkipää
harrasti myös pitkään avantouintia,
Marjatta Koskinen on harrastanut
mutta päätti jäädä hommasta eläk
avantouintia 18vuotiaasta. Tämä
keelle 80 vuotta täytettyään. Joen
talvi on ensimmäinen, kun hän ei ole ranta oli vähän huono, ja hän lopetti
käynyt avannossa joulun jälkeen jäi oikeastaan turvallisuussyistä. 26
den ja kylmyyden takia. Hän tekee
vuotta sitä tuli harrastettua ja vielä
itse avannon 200 metrin päässä ole kin joskus tekisi mieli, hän toteaa ja
vaan Latojärveen, ja kun siellä käy
suosittelee kylmää kylpyä lämpi
päivittäin, se ei ehdi jäätyä liikaa.
mästi kaikille. Se antaa energiaa ja
Kuorimaraudalla hakaten avannon
kivut katoavat.
avaaminen voi viedä puolikin tuntia,
mutta se on sopivaa lämmittelyä.
On yleisesti tunnettua, että avanto
Avannossa ei mahdu uimaan, mutta uinti parantaa verenkiertoa, veren
minuutin siellä tarkenee. Näin on
paine laskee, nivelkivut vähenevät.
normaaleina talvina, mutta tämä tal Jos sinulla on kuitenkin ollut sydän
vi on ollut poikkeus. Lisäksi Marjat vaivoja tai korkea verenpaine, kan
ta on käynyt kerran viikossa Jämsän nattaa ainakin neuvotella lääkärin
kosken uimahallin avannossa, mutta kanssa ennen avantoon hyppäämis
sekin on ollut tänä talvena remontis tä. Varsinkaan saunasta suoraan
sa. Nyt hän odottelee jo kovasti, mil avantoon nopeasti meneminen ei ole
loin jäät sulavat sen verran, että pää terveellistä. Kannattaa aloittaa muu
see taas avantoon. Ja kesän tultua
tamista sekunneista ja pidentää vä
hän käy uimassa aamuin illoin. ”Ei
hitellen aikaa. Uimahallien kylmä
ole ollut lenssua kymmeneen vuo
vesialtaat ovat myös helpompi ja
teen”, toteaa Marjatta.
turvallinen vaihtoehto aloittelijalle.
(Kylällämme on monin paikoin
Toinen haastateltava, Liisa Kontturi, avointa vettä talvellakin. Pitäisikö
kesäasukas Kuoksenjärveltä, kertoo hän tänne perustaa talviuimala?)
harrastaneensa avantouintia 20 vuot
ta. Hän käy yleensä kaksi kertaa vii
Ulla Lahtinen
kossa Helsingissä kotinsa lähellä
Olet
Marjaniemen avannossa. Kuoksen
tutu han jo
järvellä hän käy saunasta, mutta tä
stun
kylä
nä talvena hänelläkin on jäänyt
ut
e
sitt
avanto tekemättä ja saunan jälkeen
e
www
e
on täytynyt tyytyä lumienkelien te
.pai seen?
jala
kemiseen. Nautinto ja terveydelliset
.fi
syyt, kipujen poissa pitäminen ovat
Liisa Kontturin syyt avantouintiin.
Ja se todella auttaa!

Onnellisten ihmisten
talvisia riemuja Päijälän
Kuoksenjärvellä
Kuhmoisten vapaaajan asukkaat ry
aloitti Kuhmoinen 150 juhlallisuu
det yhteisöllisellä hiihtopäivällä
24.2.2018.
Kuoksenjärven rantaasukkaat olivat
valmistaneet popuplaituriravinto
loihin mm. kanakeittoa, pannukak
kua, kahvia, teetä, glögiä jne. kaik
kien nautittavaksi. Sosiaalinen kans
sakäyminen, tutustuminen uusiin ih
misiin ja terveellinen ja mielekäs tal
vitekeminen riittävät onnellisuuteen.

Liisa Kontturi
Kuhmoisten vapaaajan asukkaat ry

35. kerran Pirkanhiihtäjä Esa
Lehtinen valmistautui Pirkan
hiihtoon aurinkoisessa säässä.

Popuplaituriravintolan kanakeitosta ja pannukakusta
nauttimassa Outi ja Harri Repo ja Pentti Rauhala.

Jos ei saada kyläkauppaa,
mistähän saataisiin uusi
KuikkaJussi?

KuikkaJussi tulee
Aika kultaa muistot. Niin myös kul
kukauppias Jussi Kuikkaa muistel
lessa. Vaikka hän hidas ja verkkai
nen mies olikin, olisi kauppamies
kokonaisen kirjan arvoinen. Nykyi
siin kouluja käyneisiin ja taitavasti
puhuviin kauppamiehiin verrattuna
KuikkaJussi oli oman aikansa per
soona. Hidas liikkeissään ja harkiten
puhuva. Ja vaikka hän oli kauppa
mies, oma pukeutuminen oli kauka
na vaatehuoneiden miesmallien
muodinmukaisesta vaatetuksesta.

loissa ei varmaan matkan varrella
tarjoiltu kahvia ja ruokaa. Kuikka
Jussi söi suurimmat perunaannok
set mitä olen koskaan kenenkään
nähnyt syövän. Niitä piti keittää kat
tilallinen. Hotkimalla hän ei syönyt,
vaan siinä hommassa vierähti hy
vinkin toista tuntia.
Hän tähtäsi meille saapumisensa
usein lauantaihin, mihin oli ainakin
kaksi syytä. Silloin oli perinteinen
saunapäivä, ja iltauutisten jälkeen
radiossa luettiin veikkaustulokset.

Jos KuikkaJussi söi pitkään ja har
taasti, niin saunominen se vasta
saattoikin kestää tuntikausia. Joskus
kävimme oven takana kuulostele
massa, että onko mies edes hengissä.
Hän ei pelkästään saunonut, vaan
pesi saunassa myös pyykkiä. Sauna
reissulla hän vaihtoi myös puhtaat
”KuikkaJussi tulee”. Hänen saapu
alusvaatteet. . Kerran äitini erehtyi
misensa herätti aina tietoisuuden, et
sanomaan hänelle, että eikös kaup
tä edessä on muutakin kuin kaupan
pias voisi ottaa kuormasta itselleen
käyntiä. Kotini Hutala oli nimittäin
uudet alusvaatteet, ettei tarvitsisi
yksi hänen vakioyöpymispaikois
niitä aina parsia. Sillä kerralla Kuik
taan. Me koimme sen suurena luot
kaJussi totesi miltei vihaisesti: ”Jaa
tamuksenosoituksena, sillä Kuikka
a, kenellä on varaa ostaa uusia vaat
Jussi valitsi tarkoin yöpymiskorttee
teita, kenellä ei!”
rinsa. Äidilleni hänen saapumisensa
puolestaan teetti lisätöitä.
Muistan äitini vain kerran sanoneen,
että nyt meille ei voi jäädä yöksi. Oli
Vaikka olimme syöneet jo monta
juhannusaatto, ja meillä oli vieraita
tuntia sitten, KuikkaJussi kysyi sit
talo ja aitat täynnä. Vaikka Kuikka
ten äidiltä vakiokysymyksen: ”Voisi
Jussi taisi olla herkkä loukkaantu
kos emäntä laittaa jotain syötävää,
maan, en muista hänen siitä meille
kun tuli matkalla hieman nälkä?”
hermostuneen tai kaunaa kantaneen.
Kyseessä ei ollut mikään pieni ilta
Hän varmaan ymmärsi itsekin ajan
pala, sillä hänen hyvät ruokahalunsa
kohdan olleen huono siinä tilantees
olivat hyvin tiedossa. Ja kaikissa ta
sa.

tamia kertoja KuikkaJussin kuol
leen, ja kun häntä ei ollut näkynyt
pitkiin aikoihin, tiedot vaikuttivat
varmoilta. Mutta niinpä vain hän
taas pyörineen meille ilmaantui.
Hänhän ei viimeisinä aikoina enää
käyttänyt rekikelkkaansa, vaan kulki
myös talvisin erillisillä taakkateli
neillä varustetulla polkupyörällänsä.
Hän jätti kerran meille kulkuneu
vonsa, ja lähti linjaautolla kotiinsa.
Kaikista suurin luottamuksen osoi
Kun KuikkaJussia ei kuulunut kuu
tus talonväkeä kohtaan oli, kun hän
kausiin, aloimme jo ihmettelemään,
otti takkinsa taskusta rahanyssäkän,
mitä pitäisi tehdä. Kun hän sitten lo
ja alkoi laskemaan seteleitä ja koli
pulta saapui, äitini totesi, että kyllä
koita näkösällä. Hän saattoi ensin ar
nyt täytyy uskoa, että kuolleetkin
vuutella, että sanokaapas, kuinka
heräävät.
paljon tässä on rahaa. Meillä kotona
ei koskaan ollut isoja rahasummia, ja
Jöröydestään huolimatta hän oli ai
muistan joskus hämmästyneeni mo
ka ystävällinen, kun häneen parem
nen sentin paksuista setelitukkoa.
min tutustui. Toisinaan tuntui, että
Hän oli varmaan silloin moniviikkoi
tuleeko häneltä vastausta lainkaan,
sen kauppareissunsa loppusuoralla,
mutta lopulta hän harkitusti ja sano
ja kauppa lienee käynyt hyvin.
jansa venytellen vastasi. Jos tänä
päivänä olisi yöpyviä kulkukaup
KuikkaJussi ei ollut alkoholin suh
piaita, kyllä minä mieluummin ko
teen absolutisti. Meillä ei tarjottu
tiini KuikkaJussin valitsisin kuin
edes olutta, mutta hän oli joskus hie
jonkun viimeisen päälle silotetun ja
man nauttinut sitä jossain talossa
kaunopuheisen kauppaedustajan.
matkan varrella. Taisi olla niin, että
hän oli ottanut juomia hieman enem
Timo J. Leppänen
män sinä iltana, kun hän kysyi, että
saako hän laulaa teille. No tietenkin
lupa heltisi. Sen verran taiteilijaa
kuitenkin ujostutti, että hän meni
eteiseen laulamaan, että emme näh
neet häntä. En muista enää, minkä
laulun hän lauloi.
KuikkaJussilla oli ilmiömäinen
muisti. Ei hän ainakaan meillä kir
joittanut veikkaustuloksia paperille,
vaan hän muisti ne ulkoa. Sitten hän
kaiveli verkkaisesti takkinsa taskusta
pussukan, jossa saattoi olla sentinkin
paksuinen kasa täytettyjä kuponkeja.
En muista, että hän olisi kertonut
mahdollisista voitoista.

Aina silloin tällöin kuulee jonkun il
moittavan, että tiedot kuolemastani
Lisää muisteloita KuikkaJussista
ovat ennenaikaisia. Kuulimme muu
seuraavalla aukeamalla. ===>

Onkohan rihkama
laatikosto mukana?

ten alushousuja ja kehui, että nämä
sopivat mummullekin. Myynnin jäl
keen hän otti pyöränsä ja jatkoi mat
KuikkaJussi saapui pihaan kesäisin kaa.
Joskus Jussi saapui viikolla ja oli taas
omintakeisella pyörällään. Meitä
yötä. Kävi aamulla kaupalla ja haki
lapsia kiinnosti, oliko pyörän tara
veikkauskuponkeja. Myyjä Konttilan
kalla puinen rihkamalaatikosto vai
ei. Yleensä Jussi tuli sisälle ja pisti tu Hely sanoi Jussille, että älä ota kaik
kia kuponkeja, että muillekin riittää.
pakkapöllin palamaan ja äiti laittoi
heti ruokaa Jussille. Odoteltiin, oliko Jussi palasi kuponkien kanssa ja ru
Jussilla jotakin jännää. Saimme odo pesi veikkaamaan. Kun kymmen
kunta kuponkia oli täynnä, jäi vielä
tella seuraavaan aamuun.
Oli lauantai ja saunapäivä. Jussi me kaksi jäljelle. Hän totesi, että pitää
ni meidän jälkeemme saunaan. Hän nämä palauttaa takaisin kauppaan.
nautti lämmöstä ja saunan antimista
Pekka Åkerlind
niin, että löylyttely saattoi kestää
kolmekin tuntia. Joskus äiti käski
meitä poikia katsomaan, onko Jussi
Kun KuikkaJussi talon osti
vielä elossa.
Jussi tuli saunasta ja rupesi katso
Jussi Kuikka oli kulkukauppias. Päi
maan telkkaria. Pöllitupakka paloi
jälän kylä asukkaineen oli myyntia
noin kahden metrin päässä televi
luetta 1950 ja 60luvuilla varmaan
siosta, joten meidän oli vaikea kat
jo varhemminkin. Hän oli toisen
sella kauempaa. Jussilla oli sänky
polven kulkukauppias. Minun koto
petattuna pirtissä. Kaikki rahapus
sinsa hän laittoi tyynyn alle. Pussi ei nani Eräjärven Järvenpään kylässä
ollut luottokorteilla pullea vaan sete oli yksi yöpymispaikka.
Eräänä kesäisenä päivänä Kuikka
leillä.
Meitä lapsia jännitti niin, että aamul tuli pyytämään isääni arvioimaan
la piti herätä varhain. Huomasimme myynnissä olevaa taloa, lähinnä kai
Jussin nukkuvan lattialla. Hän selitti mitä siitä kannattaisi maksaa. Miehet
lähtivät matkaan ja minä lyöttäydyin
syyksi, että sänky oli liian pehmeä.
mukaan, sen verran erikoiselta han
Sitten alkoivat aamurituaalit: ”Sa
nookos Pekkakin huomenta? Sanoo ke kuulosti pienen alakoululaisenkin
kos Maijakin huomenta?” Kyllähän korvissa. Talo oli aivan isäni synty
me kiltisti sanottiin, ja kun Jussi ava mäkodin naapurissa, Vilpun mäellä
lähellä Eräjärven ja Längelmäen pi
si rihkamalaatikostonsa, sieltähän
täjänrajaa. Talo oli aivan Järvenpää
löytyikin lahjaksi kampa tai peili.
Sitten alkoi varsinainen myynti. Jus Västilä tien reunassa. Se oli joskus
si avasi pahvilaatikon, jossa oli alus ollut punamullalla maalattu ja sisälsi
vaatteita ja paitoja. Hän esitteli nais kaksi huonetta ja pienen eteisen. Pie
ni metsikkö alkoi pihan laidasta.

Miehet lähtivät kiertämään
rajoja, nimittäin kumpi
kaan ei mahtunut liikku
maan itse metsässä. Se oli
kasvanut niin tiheäksi, että
kaikki aluskasvillisuuskin
oli kuollut. Puikkelehdin
hetken metsikössä ja ih
mettelin näkemääni.
Kun talokaupat olivat syn
tyneet, ryhtyi Kuikka pon
nekkaasti taloaan kunnos
tamaan. Hänestä oli tullut
Poutalan tilan isäntä, kuten
hän itseään tituleerasi. En
simmäiseksi hän päätti ter
vata talon ulkoseinät. Koko
kesän Kuikka marssi kotini
pihan poikki Tammisen
kaupasta tervaa ostamaan.
Hänellä oli aina sama,
muutaman litran vetoinen
maaalipurkki kädessään.
Hiljalleen koko talo muut
tui punaisesta mustaksi.
Seuraavana kesänä vuorossa oli ta
lon ulkovuoraus. Siihen hän käytti
kaikki kerrastolaatikot. Monessa
kohdin luki, että Ässäkerrasto. Tie
tenkin naisten kerrastolaatikoissa oli
itse sisällön kuvia alushousuineen.
Pää kallellaan luin monet kerrat
tekstejä talon seinistä.
Myöhemmin talo sai vuorilaudoi
tuksen.
Kuikka kokeili myös puutarhaviljeli
jän elämää. Yhtenä keväänä hän kyl
vi koko perunamaan porkkanalle.
Runsaan aarin kokoisessa porkkana
maassa oli hoitamista koko kesäksi.
Porkkanoiden noston aikaan, myö
hään syksyllä Kuikan porkkanat oli

vat venähtäneet lyijykynän vahvui
siksi.
Poutalan tilan isäntänä Kuikka päätti
hankkia kunnon kahvikupit taloon
sa. Niitä hän poikkesi kotiini esitte
lemään. Kuikka oli ostanaut kuusi
kahvikuppia kuuluisaa Myrnasarjaa
kultaisine reunuksineen. Nyt olim
me lähes varmoja, että taloon on tu
lossa emäntä. Toisin kävi. Kuikan
emäntänä olisi pärjännyt heikoilla
kin kokin taidoilla varustautunut
emäntä. Jussi Kuikan lempiruokaa
olivat keitetyt, kuumat perunat.
Muisteli Leena ErkkiläAckman

Riihigallerian ja
tiekirkon kesä

sinne on tarkoitus kerätä teiltä kylä
läisiltä Niilo Suojoen töitä. Jos sinul
la siis on jokin Suojoen taulu, jon
Niilo Suojoen rakentama Riihigalle ka olisit valmis lainaamaan tiekir
ria viettää tänä kesänä 50vuotisjuh kon näyttelyyn heinäkuun ajaksi,
ota yhteyttä Hannu tai Ulla Lahti
liaan. Galleria tuli valmiiksi ja oli
avoinna yleisölle ensimmäistä kertaa seen.
kesällä 1968. Tänä vuonna näyttelyn
Näin kristillinen yhdistyskin ikään
avajaiset ovat 19.6 ja näyttely on
kuin osallistuisi Riihigallerian 50
avoinna kaksi kuukautta.
vuotisjuhlaan nostaen esille Niilo
Suojoen. Hänen retrospektiivisestä
Juhlanäyttelyyn on tulossa mittava
joukko suomalaisia taiteilijoita, joilla näyttelystään Riihigalleriassa on ku
on enemmän tai vähemmän yhteyttä lunut jo 10 vuotta, jolloin vietettiin
Kuhmoisten kanssa; taiteilijoita, joi taiteilijan syntymän 100vuotisjuh
den juuret ovat Kuhmoisissa tai elä laa. Jos olet kiinnostunut päivystä
mä jossain vaiheessa sivunnut paik mään jonain päivänä tiekirkossa,
voit siinäkin tapauksessa ottaa yh
kakuntaa. Kaikkien taiteilijoiden
pääsyä ei ole vielä lukkoonlyöty, jo teyttä alla mainittuihin.
ten tarkemmat tiedot tulevat lehtem
Ulla Lahtinen
me seuraavassa numerossa. Niilo
ullalah48@hotmail.com
Suojoen töitä tulee vain muutama
050 3245532
pysyväisnäyttelyn lisäksi.
Hannu Lahtinen
hannu.lahtinen@paijala.fi
0500 304769

Riihigalleriassa uusi ja vanha kohtaavat.

Kuva: Merja Åkerlind

Tiekirkko on tänä kesänä avoinna
3.7. 27.7 jo kuudetta kertaa. Siellä
kin on perinteisesti ollut jonkun ky
läläisen taidenäyttely. Tänä vuonna

Pyhiinvaellus Kuhmoisten
kirkosta Päijälän rukous
huoneelle
Päijälän kristillinen yhdistys on jär
jestänyt pyhiinvaelluksen jo kolme
na kesänä, Längelmäen ja Vehkajär
ven kirkoista ja viime vuonna Länki
pohjan rukoushuoneelta. Matka on
ollut 1520 km, ja osan matkasta on
voinut tehdä myös autolla, huol
toauto on koko ajan mukana. Mat
kalla on ollut muutamia yhteisiä tau
kopaikkoja, joissa syödään eväitä,
hiljennytään ja jutellaan. Matkan
päättyessä Päijälään on rukoushuo
neella lyhyt pyhiinvaeltajan hartaus.
Tänä vuonna vaellukselle lähdetään
su 17.6. Kuhmoisten 150 vuotisjuh
lan kunniaksi Kuhmoisten kirkosta
klo 10:n jumalanpalveluksen jälkeen.
Päätepysäkkinä on Päijälän rukous
huone, jossa pidetään loppuhartaus.
Oriveden srk:n pastori Sauli Keski
nen on luvannut pitää sen.

Pyyhiinvaelluksen lepohetki.

Reitti on vielä avoin, mutta pyrimme
etsimään vanhoja kirkkopolkuja, et
tei ainakaan koko matkaa tarvitse
kulkea isoa tietä pitkin. Kotiseutu
neuvos Seppo Unnaslahti on lupau
tunut kertomaaan matkan varren
vanhoja tarinoita ja historioita. Ori
veden seurakunnan diakoni Terhi
Ratalahti on edellisten vaellusten
konkarina yksi vastuuhenkilöistä,
KuhmoinenPadasjokikappeliseura
kunnastakin on tulossa edustus.
Pyhiinvaellus on tänä vuonna koko
Päijälän kylän tapahtuma osana
Kuhmoisten 150 juhlavuotta.
Olet tervetullut mukaan, vaikket
jaksaisikaan kävellä koko matkaa;
voit kuitenkin osallistua taukopaik
kojen yhteisiin hetkiin ja tunnelmiin.
Ota mukaan sään mukainen varus
tus,vähän omia eväitä (matkan var
rella on yhteistäkin tarjoilua ja juota
vaa) ja avoin mieli!
Ulla Lahtinen

Elvi Ruokola
16.4.1929 14.3.2018

Juhlasalin ovella

Jokin aika sitten vein Ruokolan Pen
Ruokolan Elvi muutti Taivaan kotiin tin katsomaan Elviä sairaalan vuo
14.3.18.
deosastolle. Elvi oli väsynyt, ei jak
Elvi oli kaikkien kyläläisten tuttu
sanut juuri jutella. Palatessamme
Kohisevan ja rukoushuoneen emän Pentti kertoi avoimesti, että rukoilee
tänä Pentti Ruokolan toimiessa pit
pääsevänsä jo pian Elvin kanssa Ko
kään kristillisen yhdistyksen pu
tiin, siihen ikuiseen ja parempaan,
heenjohtajana. Elvi oli Saarijärven
jossa kaikki vaivat ovat poissa. Kun
talon tytär ja tutustui Penttiin jo py ikää on pian jo 90, kuulo heikko ja
häkoulussa. He ehtivät olla naimi
liikkuminenkin vaivalloista.
sissa melkein 64 vuotta.
Hän iloitsi siitä, että uskossa Jeesuk
seen hänellä on tämä toivo: saa le
Kohisevan piha kukoisti Elvin an
vollisin mielin odottaa elämän päät
siosta, se oli täynnä kukkia, omena tymistä, jopa iloita niistä ikuisen elä
puita ja marjapensaita. Elvin lämmin män lupauksista, joita Jumalan Sa
olemus oli tuttu paitsi rukoushuo
naan sisältyy.
neen tapahtumista myös kylätoreil Muistin, kuinka televisioohjelmassa
ta, joissa hän myi kananmunia, kah haastateltiin syöpää sairastavaa
via ja leivonnaisia siihen asti kun
naista, joka tiesi pian kuolevansa.
muuttivat kokonaan kirkonkylälle.
Hän uskoi, että kuoleman tuolla
Asuminen vanhassa talossa ei enää
puolen voi vielä tavata lapsensakin,
onnistunut kummaltakaan.
”mutta ikään kuin verhon takaa”.
Elviä jäivät kaipaamaan Pentti, kol Koulussakin jotkut oppilaat arveli
me poikaa ja kolme pojanpoikaa ja vat, että taivaassa on varmaan pit
tietysti kaikki Elvin tunteneet.
kästyttävää, jonkinlaista haahuilua.
Raamattu lupaa paljon enemmän! Se
lupaa jälleennäkemisen, joka ei ole
mitään haamuelämää verhojen taka
na, vaan yhtä todellista kuin täällä.
Olisiko Jumala, joka on luonut tä
män näkyvän maailman kaikkine ih
meineen ja ihanuuksineen, varannut
lapsiaan varten tämän lyhyen maal
lisen elämän jälkeen jotain köyhem
pää? Päinvastoin: hänellä on mah
dollisuudet paljon enempään, josta
emme osaa uneksiakaan. Mutta se
jää vielä salaisuudeksi.
Elämä täällä on kuin eteisessä oltai
siin, usko Jeesukseen avaa juhlasalin
ovet.
Anita Ojala

Kaikki tervetulleita

Rakkauspostia

Avaraan sydämeen
mahtuvat kaikki tähdet,
sekä himmeät
että kirkkaammat.

Lööpit kirkuvat:
Ero!
Paljon sisältävä sana.

Niin myös silkinhienot
ja nukkavierut yksilöt,

Laulut kertovat:
Kun lähdit,
selkäsi näkyi
ikkunasta.

saati kaiken menettäneet.

Kirkkauden avain
Anteeksiantamus
kuin keväinen sade,
uuden tuoksu.
Kalliisti maksetut rikkeet.
Viiltävät ruoskalla
hakatut haavat.
Kasvojen mustelmat.
Naulatut kädet, naulatut jalat.
Piina tuotti voiton,
kirkkauden avaimen.

Rakkaus ei kuole
Armoa julisti,
ei armoa saanut.
Rakkaus lävistettiin,
mutta iankaikkinen
rakkaus
ei voinut
lopullisesti kuolla.

Missä on kirjoitettu
ja laulettu rakkaus?
Korkeimmalta tulee
yksityistä rakkauspostia…
Hän kirjoitti rakkauskirjeen
myös niille, jotka kääntävät
selkänsä Hänelle.
Kaija Taival

Korttitervehdyksiä
pääsiäiseksi

men – ja ruotsinkieliset korttivalikoi
mat: ihan kauniin värikkäitä tipu,
pupu ja narsissikortteja sekä kortte
Elämme paaston aikaa. Sen tarkoitus ja joissa on lapsia puettuina trulleiksi
virpomaan hyvää pääsiäistä. Löytyy
on valmistaa meitä juhlaan. Juhlat
perinteisiä luudalla lentäviä noita
tuovat arkeemme iloa ja väriä; elä
akkoja iloisen pääsiäisen toivotuksin.
män rikkautta. Meneillään oleva
Mitä minulle on tapahtunut, kun en
paastonaika vie meitä pääsiäiseen,
löydä mieluisiani. Kysymys on pää
kevään suureen ilojuhlaan, jonka
siäisestä, suurimmasta kristillisestä
odotus on tänä vuonna aloitettu jo
juhlastamme. Korttien värikkäät
helmikuussa. Silloin ilmestyivät
munakorit, vasta kuoriutuneet untu
kauppoihin uudet pääsiäiskortit
houkuttelemaan ostajia. Minäkin py vikot ja kevään mustasta mullasta
nousevat kauniit kukat kertovat toki
sähdyn etsimään mieluisia.
uuden elämän ihmeestä, ylösnouse
Nautin ystävien ilahduttamisesta
muksesta. Noitaakat ovat vertaus
kortein ja kirjein. Pääsiäinen antaa
iloisen muistamisen aiheen. Olen se kuvina pahan vallasta, joka sai va
paasti temmeltää pitkäperjantain ja
lannut läpi jo monen kaupan suo

pääsiäisen välisenä aikana  niin
kuin pohjanmaalla trulliperinteen
vaalimisen sijoilla ajatellaan.
Ovatko nämä nykyisin kaupoista
saatavat korttiaiheet kevään valosta
ja ilosta väljähtyneet? Itselleni ne ei
vät viesti oikeaa pääsiäisiloa, suurta
ja syvää pelastuksen sanomaa; valta
vaa riemua siitä, että Jumala itse
suostui sovittamaan sinun ja minun
– meidän kaikkien synnit kuolemal
laan, jotta me saisimme elämän. Sa
natkaan eivät tahdo riittää kerto
maan tätä ihmettä.
Jeesusta verrataan uhrikaritsaan.
Hellyttävät karitsan kuvat pääsiäis
korteissa koskettavat. Ne johdattavat
mysteerin äärelle, jota on vaikea ym
märtää. Minun on tyydyttävä vaja

vaisuuteen niin omissa kuin mui
denkin luomuksissa.
Sitten eksyin Jyväskylän kauppaka
dulla kristilliseen kirjakauppaan,
josta löysin ilokseni kauniita pääsiäi
sen sanomaa viestiviä kortteja. Näitä
lähettäessäni saan yhtyä lasten pää
siäislaulun sanoihin:
Niin tämä suuri päivä koitti, Jeesus
kun nousi haudastaan. Vallan Hän
kuolemalta voitti. Kiitosta nouskaa
laulamaan.
PÄÄSIÄISEN ILOA ja YLÖS
NOUSEMUKSEN RIEMUA meille
jokaiselle!
Riitta Hellqvist, Porvoossa pääsiäisen
odotuksen ja paastonajan tunnelmissa
2018

V ir r a n V a r r e l t a

- Päijälän kylän äänenkannattaja, pääsiäinen 201 8
- ilmestyy neljä kertaa vuodessa
- jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
- ladattavissa www.paijala.fi-sivustolta
- julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
- toimitus: Leena Bragge, Leena Erkkilä-Ackman, Riitta Hellqvist,
Liisa Kontturi, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto,
Pirkko Lehto-Järvinen, Timo J. Leppänen, Anita Ojala, Aino Ruokola,
Sanna Ruokola, Kaija Taival, Pekka Åkerlind
- taitto: Juha Mäkinen
- yhteystiedot: Päijälän kristillisen yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Lahtinen, 0500 304 769, hannu.lahtinen@paijala.fi
- Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Leena Bragge, 040 832 61 31 , leenaobragge@gmail.com
- Mäkimaan Muhkun puheenjohtaja Olli Lehto, 0400 645905
Lisää tietoa: www.paijala.fi, Päijälän Facebook-sivusto
ja kylän ilmoitustaulut

LASTEN OMAT SIVUT

PÄIJÄLÄN TAPAHTUMIA KEVÄT&KESÄ 2018
Ke 28.3. klo 18 Jeesuselokuva Rukoushuoneella, kesto n. 2 tuntia
Pe 30.3 klo 12 Muhkun pitkäperjantain juoksu Mäkimaasta (Leppäkoskentie 238)
La 31.3 klo 10 Muhkun ampumahiihto Hutalassa (osoite Hutalantie 60, tiehaarassa

muumipappa punaisen polkupyörän selässä. Lisätietoa: Risto Lehto 050 5952051 )
La 31.3 1013 Kirjasto vaihtuu kesäaikaan; kahvio avoinna samaan aikaan
Ma 2. pääsiäispäivänä 2.4. klo 12 Minikirkko ja pääsiäisateria Rukoushuoneella
Ti 3.4. klo 13 Kirjapiiri Päijälän kirjastosssa; Luettava kirja Pentti Haanpää,
Isännät ja isäntien varjot
To 5.4. klo 18 Raamattupiiri Rukoushuoneella (aina joka toinen torstai parillisina
viikkoina)
To 12.4 klo 13 Päivätuokio Hartikaisilla, Pitkävedentie 350
Su 6.5. klo 13 Kinkerit Rukoushuoneella
La 12.5 klo 15 Lounas Pirtillä
Su 13.5. Äitienpäivälounas Pirtillä (kattaukset 1 2 ja 1 4.30; ilmoittautumiset kaikkiin
1 0.5. mennessä Seija Ruokolalle 0400 980292)
klo 15 Muhkun äitienpäiväjuoksu Pirtiltä
La 26.5. klo 913 Kevättori Pirtillä
Su 27.5. klo 13 Rukoushuoneella yhteistilaisuus Kuhmoisten helluntaisrk:n kanssa
La 9.6. alkaen lauantaitori sillan kupeessa kesälauantaisin klo 9-11
Su 17.6. klo 10 Pyhiinvaellus Kuhmoisten kirkolta Päijälän Rukoushuoneelle
Vaellus on osa Kuhmoinen 1 50 -juhlavuotta
Ma 18.6. klo 18 Riihigallerian avajaiset; Riihigalleria avoinna 1 9.6.-1 9.8.
La 30.6. klo 1112.30 Lasten lauantaikerho Rukoushuoneella (muut kerrat 7.7.,
1 4.7.,21 .7)
3.7.27.7, klo 12.3017.30 tisu, Rukoushuone tiekirkkona
Pe 6.7. klo 18 Runon ja Suven ilta Pirtillä
Su 8.7. klo 18 Yhteislauluilta Riihigallerialla
La 14.7. klo 913 Kesätori Pirtillä
La 28.7. Neste Ralli 2018 Päijälän pikataival
Su 5.8. Rukoushuoneen kesäjuhla
11.812.8. viikonloppuna Pekka Simojoen konsertti Rukoushuoneella

(ajankohta tarkentuu myöhemmin)
La 15.9. klo 913 Syystori Pirtillä
Su 23.9. Elojuhla ja myyjäiset Rukoushuoneella

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

