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Päijälä jälleen Kylä sai uudet Muhku juhlii
rallikartalla! kotisivut kuusikymppisiä
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Hyvää pääsiäistä!



Arvoisa kylä
lehtemme lukija!

Aurinko paistaa pitkän talven jäl
keen ja lämmittää niin ulkoisesti
kuin sisäisestikin. Peipposet viesti
vät kesästä, mieli on kiitollinen. On
oikeus elää toivon ja uuden elämän
puhkeamisen aikaa, kevättä, maassa,
jossa useimmilla on asiat kohtuulli
sen hyvin, jos vertailukohteeksi ote
taan mennyt aika tai suurin osa maa
pallon väestöä. Meillä on tutkimus
ten mukaan olosuhteet ja lähtökoh
dat olla maailman onnellisimpia –
keskimäärin. Mutta tämä on vain
tutkimuksen tulos, joka ei näytä ole
van todellisuutta, kun kuuntelee
vaalikeskusteluja tai on kuunnellut
eduskunnan kyselytunteja tai luke
nut mitä erilaisempien tutkijoiden
tutkimustuloksia, joita totuutena esi
tellään. Niiden perusteella meillä
tuntuu olevan kaikki kurjasti, väärin
ja epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi
ristiriitaa kaupunkien ja maaseudun
välillä pyritään taas korostamaan.

Tulevaisuus on vain parissa kolmes
sa asutuskeskuksessa. Muu Suomi
autioituu ja palvelut katoavat.
”Myykää kaikki, mitä teillä on näi
den keskusten ulkopuolella ennen
kuin hinnat romahtavat ja tulkaa
keskusten siipien suojaan”, kuuluu
viesti, mutta mitä tekemään? Tämä
viesti on nostettu keskiöön ja kun
sen annetaan ymmärtää olevan ”tut
kittua totuutta tulevaisuudesta”, se
myös osiltaan toteuttaa itse itseään.
Näin saavutamme tehokkaan yhteis
kunnan – entä sitten! Unohtuikohan
tässä tavallinen ihminen, sinä ja mi
nä, enemmistö? Rauhaa, rakkautta,
ystäviä, kohtuullista elämää ja luon
non läheisyyttä kaipaava yksilö, joka
kokee tulevansa hyväksytyksi omas
sa elinpiirissään, iltayöstä puhtaan

tähtitaivaan alla.

Koen ja uskon olevani etuoikeutettu
maailmassa, kun saan elää kylälläm
me yhdessä kylän ihmisten ja luon
non keskellä, vaikka monet palvelut
ovat kaukana ja tiet noihin palvelui
hin jälleen tällä hetkellä jokseenkin
ajokelvottomia. Itse olen  kylläkin
yhteistuumin vaimoni kanssa  elin
paikkani valinnut tietoisena siitä,
mitä se tarkoittaa. Apua ei ole odo
tettavissa kylän ulkopuolelta, ellei
sitä itse olla hakemassa. Jos olemme,
apua kyllä eri muodoissa kylällä elä
misen edellytysten kehittämiseen on
saatu ja saatavilla – ainakin toistai
seksi. Tämä kylä henkii yhteisölli
syyttä, toisiimme turvautumista ja
yksituumaisuutta, uskoa tulevaisuu
teen, jota moni ulkopuolinen katsoo
ja jopa kertoo kadehtivansa. Toki ky
lällä on niitäkin, jotka mieluummin
tarkkailevat, eivätkä syystä tai toi
sesta halua osallistua, mutta sekin on
hyväksyttävää.

”Elinvoimainen Päijälä 201525” to
teuttaa myös itse itseään hanke
hankkeelta. Jälleen olemme saaneet
positiiviset rahoituspäätökset uusille
hankkeille ja jo aloitettuja on saatu
satamaan. Tämä on meidän kylän
vastaus tulevaisuuden ”tietäjille”
maaseudulla elämisen puolesta yk
sipuolista kaupunkikeskittymistä
vastaan, pienenä alkuna, mutta
muuttavana voimana tulevaisuudes
sa. Sinapinsiemen on tosi pieni, mut
ta siitä kasvaa valtava puu, kun se
vain laitetaan oikeaan maaperään ja
se saa jatkuvaa ravintoa.

Samoin on ollut pääsiäissanomankin
historiassa. Jeesuksen sovitustyö ta
pahtui kaukana Jerusalemissa melko
pienen ihmisjoukon keskellä. Syn
tien sovituksen merkityksen ym



märsi tuolloin vain pari kourallista
opetuslapsia ja muutamat muut,
mutta tuo evankeliumin sanoma läh
ti vastustuksesta riippumatta leviä
mään tämän pienen joukon toimesta.
Tuo ilosanoma, ”Jeesus nousi kuol
leista ja sovitti näin syntimme puo
lestamme, jotta meillä olisi iankaik
kisen elämän toivo”, on tänä päivänä
tarjolla lähes kaikkialla maailmassa,
myös meillä Päijälässä. Tämänkin
esimerkin innoittamana jatkakaam

me ”taisteluamme” kylämme elin
voimaisuuden kasvattamisessa. Nyt
puhkeaa luonto uuteen elämään,
vanhakin saa uutta voimaa valosta ja
lämmöstä. Näin tapahtukoon myös
kaikkien lehden lukijoiden kohdalla.

Toivotan jokaiselle aktiivista kevättä,
Jumalan siunausta ja voimia kevään
toimiin ja askareisiin.

Hannu Lahtinen

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



Tulossa taas vilkas vuosi

Kyläyhdistys tekee ennätyksiä
melkein joka vuosi tapahtumien
suhteen. Viime vuonna Pirtillä oli
tosin vain yksi yksityistilaisuus.
Täksi vuodeksi on tehty jo pari
varausta.
Se tietää sitä, että imurointiapua
tarvittaisiin taas useammin, kun
sali pitää olla kunnossa juhlia
varten parhaimmillaan viikon vä
lein.

Ennen äitienpäivälounasta 4.5.
Pirtille kokoontuu reipas talkoo
väki tekemään kevätsiivousta.
Tervetuloa mukaan tutut ja naa
purit. Jokaiselle löytyy omia tai
toja vastaavaa tekemistä. Olen ai
na sanonut, että kenenkään ei tar
vitse olla mukana kaikessa. Siitä
kin on apua, jos voi tulla vaikka
pa vain pari kertaa vuodessa aut
tamaan talkoissa.

Toripäivinä kahviossa tarvitaan
kolme ihmistä.Pullanleipojia sih
teerimme Marja kyselee kaiken
vuotta, koska kokouksia on kym
meniä vuoden aikana. Pirtin pa
kastimeen voi leipoa etukäteen
kaikenlaista ja leivontaaineista
saa rahat kuittia vastaan. Suolai
set piirakat ovat yhtä toivottuja
kuin makeat.

Kyläyhdistys hakee avustusta
kunnalta Pirtin liiterirakennuksen
valaistusta varten. On mukavam
pi syyspimeillä ja talvella hakea

puita. Hyötykasvikerho kokoon
tuu pian pohtimaan tämän vuo
den retkikohdetta. Turvallisuus
hanke lähtee viimeisille kierrok
sille ja toivotaan, että juhannuk
seen mennessä ovat kaikki kiin
teistöt saaneet tarvittavan tieto
paketin. Kuoksenjärvelle käytiin
viemässä laavu melontareitin
varrelle. Keväällä päästään toi
vottavasti aloittamaan myös
luontopolun raivaus. Riihigalleri
aan haetaan kesätyöntekijöitä
kahvioon. Ilmoitus toisaalla tässä
lehdessä.

Suuri kiitos kaikille viime vuoden
talkoolaisille ja tervetuloa myös
tänä vuonna mukaan.
Yhteen hiileen puhaltamalla
saamme paljon hyvää aikaan.

Leena Bragge
pj, PSKY



Elinvoimainen Päijälä

Turvallinen Päijälä hanke

Turvallinen Päijälä hanke jatkuu 1.4.
alkaen. Viime vuoden puolella jäi
tavoittamatta noin 200 kiinteistön
omistajat. Lähden tekemään uuden
kierroksen niissä kiinteistöissä ja toi
von, että otatte yhteyttä, jos en teitä
heti tavoita. Otan huomioon keliolo
suhteet ja jätän tuonnemmaksi tiet,
joita ei heti lumien sulettua pääse
kulkemaan.

Tienumeroiden tarkistus on kunnalla
vielä työn alla. Toivon, että jokaiseen
kiinteistöön saadaan oikea osoite ja
numerokyltti näkyviin. Vaikka Pelas
tuslaitoksella on tiedossa koordinaa
tit, niin paikalle saapumista helpot
taa, jos osoitenumero on selkeästi
merkitty tienristeykseen. Ottakaa
yhteyttä minuun tai kunnan tekni
seen toimistoon, jos puutteita esiin
tyy.

Toivon, että tavoitan mahdollisim
man monta kiinteistön omistajaa, jot
ka olivat alkuperäisessä suunnitel
massa. Viime kesän aikana tuli käyn
tipyyntöjä myös alueen ulkopuolel
le. Jos aikaa jää, niin olen valmis laa
jentamaan aluetta joiltakin osin.

Olen Pirtillä kevättorilla 18.5. klo 9
12 käytettävissä mukanani kaikki
valmiit sijaintitietolomakkeet, joita ei
ole vielä jaettu. Tulkaa kysymään, jos
se teiltä puuttuu.
Turvallisuuspäivä alkaa torin jälkeen

klo 12, jolloin saapuu paikalle pelas
tuslaitoksen porukkaa ja monia mui
ta alan ammattilaisia kertomaan tur
vallisuudesta. Tarkoitus on saada
paikalle myös Lahden Palokalusto,
joka voisi tehdä sammutintarkistuk
sia ja myydä uusia sammuttimia,
sammutuspeitteitä, palohälyttimiä
ym.

Turvallista kevättä ja kaunista kesää
toivotellen!

Muiden hankkeiden tilanne

Elinvoimainen Päijälä kyläsuunni
telmassa esiinnousseita, kylälle tär
keitä toimenpiteitä ovat myös seu
raavat hankkeet, joihin olemme saa
neet tukea Maaseuturahastosta Ve
suriryhmän kautta.

Melontareitin (PitkäjärviKuoksen
järviLuodos) parantaminen aloitet
tiin 2018. Lähtöpaikalle on rakennet
tu laituri sekä taukopaikalle puuC,
tulentekopaikka ja laavu. Avoveden
aikaan kulku laavulle vain vesitse.

Luontopolun rakentaminen sekä
melontareitin ja luontopolun mark
kinointi on suunnitteilla. Tukiano
mukset hyväksytty. Luontopolun on
tarkoitus kulkea Pirtiltä Sysipatterin
ympäri.

Leena Bragge
0408326131
leenaobragge@gmail.com



Päijälä kohti parempaa
digitaalista aikaa

Aikana jolloin jokaisella meillä on
pieni tietokone taskuissamme älypu
helimen muodossa, ja diginatiivit
hallitsevat maailmaa, myös Päijälän
kylän oli aika siirtyä digimaailmassa
askel eteenpäin. Syksyllä 2018 aloitin
prosessin kylän nettisivujen kehittä
miseksi ja visuaalisuuden paranta
miseksi. Sisällön ja rakenteen määrit
teli fakta siitä, mitä ihmiset haluavat
nettisivuilta yleensä lukea: tapahtu
mista, eri yhdistyksistä sekä myös
jotain pientä kylän historiasta/syn
nystä. Ja kaiken tämän tiedon tulisi
löytyä helposti. Syntyi hieman jäsen
nellympi pohja, josta löytyy nyt eri
kategorioiden alta tarvittava tieto
hieman helpommin. Tekstien eli si
sällön luonnista vastasivat yhdistyk
sien puheenjohtajat. Sivujen tärkein

ominaisuus on kuitenkin responsii
visuus, joka tarkoittaa sitä, että sivut
skaalautuvat helposti erikokoisille
mobiilipäätteille ja näytöille. Jatkossa
on kaikkien halukkaiden myös mah
dollista liittyä kylän uuden sähköi
sen uutiskirjeen lukijaksi. Uutiskir
jeet ilmestyvät n. 45 kertaa vuodes
sa , ja ne ovat oiva tapa tiedottaa
ajankohtaisista asioista, niin kyläläi
siä, mökkiläisiä, kuin ketä vain kylän
tapahtumista kiinnostuneita. Uutis
kirjeen tilauslinkki löytyy Facebook
ryhmästämme uutisista/seinältä se
kä nettisivujemme: www.paijala.fi
alareunasta. Kehitys kehittyy ja toi
von mukaan kylämme siinä myös
ohessa. Let’s make Päijälä great
again.

Mirkka Lempiäinen
Graafinen suunnittelija

päijäläläinen vapaaajanasukas



Tervehdys kirjastosta

Mitä kirjoittaisin Päijälän kirjastosta
tänään? Talvikausi on ollut hiljainen.
Joku on käynyt kirjoja lainaamassa –
jotkut muut eivät ole käyneet. Mutta
näinhän se kuuluukin olla pienessä
kylässä, koska ne jotkut muut ovat
tehneet jotakin muuta tässä pienessä
kylässä.

Kirjaston kuulumisiksi kertoisin vä
hän mainosta ja tilastoa uutuuskir
joista. Viime vuoden puolella kirjat
tiin meidän hyllyyn 35 uutta kirjaa,
joissa on varsinaisia uutuuskirjoja
parikymmentä. Pääkirjastosta saa
daan siirtolainakirjoja määräaikai
sesti muutamia kymmeniä kerral
laan. Myös kyläläiset ovat tuoneet
hyviä kirjoja luettavaksi.
Kirjastoon tilatut lehdet ovat Kuh
moisten sanomat, puutarhalehti
Oma Piha sekä KOTI ja maaseutu
lehti. Lisäksi on vanhempia lehtiä
jaossa monelta alalta.

Tämän vuoden puolella on tullut jo
15 uutta kirjaa, joista voisi mainita
muutaman malliksi.
Elämäkerrat: Liisa Seppänen, Aika
velikulta, Hannes Hynösen pitkä tai
val 19132015
(2017) ja
Maarit Tyrk
kö, Presi
dentti ja toi
mittaja (2016)
Urho Kekko
sesta.
Salokannel –

Seppovaara, Tuusulajärven taiteili
jaelämää (2012)
SirkkaLiisa Ranta, Elämänmenoa
Kuhmoisissa 150vuotisjuhlajulkai
su, ynnä muut Rannan kirjat.
Maria Ampuja, Justiina ja elämää
ojanpenkereellä (Kuhmoisista).

Jännityskirjat: Mikko Porvali, 3osai
nen poliisisarja – Sinisen kuoleman
kuva, Veri ei vaikene ja Kadonneen
kaupungin varjo, joissa sivutaan
myös Kuhmoisten tienoita.
Seppo Jokiselta tulee kirja joka vuo
si, viimeisimpänä Lyödyn laki.
Uusi romaani vuosittain tulee mm.
Pirjo Tuomiselta, Raija Oraselta, Vir
pi HämeenAnttilalta ja Enni Musto
selta – nyt vain suomalaisia kirjaili
joita mainitakseni.

Kevät kutsuu tutustumaan myös
puutarhakirjoihin. Luontokirjoja on
tullut paljon. Kyläkirjat lähiseuduil
ta. Myös lapsille ja nuorille luetta
vaa.

Kesäaika kirjastossa 1.4.31.10. Auki
lauantaisin klo 1013. Myös kahvio
auki silloin.
Tervetuloa!

Aino kirjastosta



Päijälä rallaa taas!

NesteRallin erikoiskoe toteutuu
jälleen tulevana kesänä lauantaina
3.8 Päijälässä.
Tule mukaan järjestämään tätä ainut
laatuista tilaisuutta kylällämme! Si
nua tarvitaan, olet sitten konkari tai
ensikertalainen!
Kylän yhdistykset ovat pitkän har
kinnan jälkeen tehneet päätöksen, ai
nakin vielä tämän kerran, NesteRal
lin järjestäjän (AKK) pyynnöstä ottaa
vastuun Päijälän erikoiskokeen jär
jestelyistä.
Miksi, kysyy varmasti moni? Vas
taan tähän omalta kohdaltani. (1)
Koska mitään lähelläkään vastaavaa
tapahtumaa ei kylälle voida edes
unelmoida niin vieraiden määrän
kuin kylän tunnettuuden lisäämisen
näkökulmasta.
Onko sitä sitten tarpeellista lisätä?
On mielestäni, jos haluamme pitää
kylämme elinvoimaisena myös tule
vaisuudessa tänä kaupunkikeskeisen
elämänmuodon markkinoinnin kul
taaikana. Tarvitsemme tänne uusia
ihmisiä, niin vakinaisia kuin osaai
kaisia, jotta on esim. joku, joka pitää
tiet kulkukunnossa ja jotta turvataan
elämisen peruspalvelut ja turvalli

suus, oli kyseessä henkilökohtainen
tai laajempi kriisitilanne. Kuva aktii
visesta kylästä edistää maallemuut
tajien mielenkiintoa juuri meidän
kylälle. Tästä on jo näyttöä.
Miksi otamme vastuun? Minun
mielestäni (2) kova haaste yhdistää
meitä kaikkia kyläläläisiä , lisää yh
teisöllisyyttä ja toistemme tuntemis
ta. Siitä syntyy sitten voima, jolla
haasteet voitetaan. Tästäkin on näyt
töä.
Miksi otamme vastuun? (3) Koska
kylän kehittäminen, sen elinvoiman
ylläpitäminen ja kasvattaminen vaa
tii myös rahaa. Rahaa on tarvittu ja
tarvitaan yhdistysten kiinteistöjen
hankintaan, rakentamiseen, ylläpitä
miseen ja kehittämiseen, kylän pal
veluiden kehittämiseen ja yhdistys
ten oman toiminnan toteuttamiseen.
En tiedä, miten olisimme maksaneet
viime vuosien hankinnat, kiinteistö
kustannukset ja rakentamiset, miten
olisimme rahoittaneet kylän kehittä
mishankkeen ja turvallisuushank
keen, millä rahalla olisimme uudis
taneet melontareitin palvelut nyky
päivään tai lähteneet kehittämään
luontopolkua kylälle. Rallista kaikil
le kylän yhdistyksille tuleva raha on
ollut perusta sille, että yhdistykset



ovat uskaltaneet käynnistää hank
keet ja sen myötä saaneet EU:n maa
seudun kehittämisrahaa.
Hyvä kyläläinen, haastan sinut mu
kaan ralliin. Laita tuo päivämäärä
3.8. kalenteriin. Varaa vähintään tuo
yksi päivä hyvälle asialle, oman ky
läsi tulevaisuudelle. Jos tyydyt vain
katsojaksi, se on oikeutesi, mutta jäät
ilman muistorikkaita kokemuksia.
”Minäkin olin tekemässä vuoden
2019 Päijälän pikataivalta, jossa……..
ja sen tuoman rahan avulla toteutet
tiin……. Nyt näet mitä saatiin ai
kaan”.
Mutta miten voin todella olla mu
kana? Rallipäivänä on monenlaisia
tehtäviä, 120 tehtävää rallireitin var
rella (järjestysmiehiä ja toimitsijoita),
noin 30 tehtävää lipunmyynnissä,
noin 20 tehtävää parkkipaikoilla lii
kenteenohjauksessa ja 5060 tehtävää
myyntipisteillä. Viikkoa ennen ralli
päivää täytyy kaikki turvallisuuteen
liittyvät asiat (aidat, nauhat ym) olla
rakennettuna ja viimeisellä viikolla
viimeistään rakennetaan myyntipis
teet jne. Rakentamiseen tarvitaan po
rukkaa heinäkuun alusta alkaen ja
sitten rallipäivän jälkeen purkami
seen. Tehtäviä on runsaasti, jokaisel
le jotakin. Mieti, voisitko olla vaikka
pienelläkin panoksella mukana.
Tässä lisäksi yksi osallistumismah
dollisuus, joka auttaisi meitä rallijär
jestäjiä merkittävästi. Reitin varrella
(Liehuntie – Sappeentie – Päijäläntie
– Kuoksenlenkki kuten 2017 – Päijä
läntie) on noin 50 sivutietä, joiden
tienristeykseen tarvitaan toimitsija
(Safety) koko sulkuajaksi (6.10 –
19.00 arvio). Esitänkin, että kunkin

sivutien asukkaat miettisivät yhdes
sä, löytyisikö heistä porukka, joka
sitoutuisi hoitamaan ”oman tien”
valvonnan rallitien risteyksessä tuon
sulkuajan. Henkilö tai henkilöt pitää
olla etukäteen nimettyjä, koska kaik
ki rallin järjestämiseen osallistuvat
myös vakuutetaan NesteRallin toi
mesta. Ilmoittautumiset ja/tai kyse
lyt tästä Mika Liehulle.
Kenelle ilmoittaudun, keneltä ky
syn lisätietoja:
 järjestysmiehet ja safetyt, tienvarsi:
Mika Liehu mika.liehu@elisanet.fi tai
0500187180
 metsästysseuran vastuualueen teh
tävät: Mika Liehu
 muiden yhdistysten vastuualueen
tehtävät: Marja Ikonen (marja.iko
nen@paijala.fi) tai tekstiviesti 040
5247944.
 ralliasiasta riippumatta voit myös
aina ottaa yhteyttä allekirjoittanee
seen
 lisäksi tietoa rallista ja sen järjeste
lyistä saat kyläkokouksissa, juhan
nukseksi ilmestyvästä VirranVarrel
ta lehdestä, FBPäijälä ja uudistu
neilta www.paijala.fisivuilta.

Hannu Lahtinen
järjestelytyöryhmän vetäjä
hannu.lahtinen@paijala.fi

0500304769



Mäkimaa ja Muhku

Jos satut liikkumaan Kuhmoisten
kirkolta Oriveden tietä Päijälän ky
läkeskuksen läpi länteen, tai eteesi
osuu kartalla samoilla main Kuh
moisten ja nykyisin Oriveden rajoilla
karttasana Mäkimaa, olet niillä seu
duilla, jossa yksi Suomen lukuisista,
vuosikymmeniä sitten aika eläväkin
vähäinen asukaskeskittymä sykähte
lee aivan viimeisillään.
Virkeimmillään noin parinkymme
nen savun alue jakaantui molemmin
puolin Längelmäen ja Kuhmoisten
rajaa Pitkänveden ympäristössä.
Etelän puolella Kuhmoisten Tapialan
ja Längelmäen Puharilan sekä poh
joisrannalla Kuhmoisten Päijälän ja
Längelmäen Vinkiän kylien alueelle.

Epätasaisesta pinnanmuodostukses
taan johtuen seutua oli ruvettu jos
sain vaiheessa kutsumaan Mäki

maaksi, postiosoitetta myöden.
Vielä 1950luvulla seudulla oli väkeä
ja elämää. Alueella vaikuttivat vielä
kohtalaisesti Puharilan Pienviljeli
jäosasto ja Längelmäen Eteläpuolen
Työväenyhdistys, joiden molempien
järjestöjen 1960 ja 1970luvulla ta
pahtuneet lopetukset olivat jo nur
kan takana.
Silloisella ”Postimäellä” oli vielä
1952 pystypylvääseen kiinnitetty
lauta, jossa oli kahdella värillä maa
lattu teksti Mäkimaa. Helsingin
Olympialaisia 1952 valmisteltaessa
se jonkun instanssin käskystä jou
duttiin tienvarteen sopimattomana
poistamaan.
Aikuisten toimeliaisuutta seuraavilla
nuorilla oli jo 1930luvulla ollut jon
kinlaista omaa kerhotoimintaa. Sa
moin seuraavan sukupolven 1940
luvulla. 20.10.1949 perustivat lapset
Siniset Kotkatnimisen retkeily ja
urheilukerhon. Se järjesti vilkkaasti



eräretkiä, sekä pihoja, metsiä, teitä ja
pellonsyrjiä hyväksi käyttäen kesä
ja talviurheilutoimintaa. Kaikkea ko
keiltiin Olympialaisissa pelattua
maahockeyta ja vesipalloa myöden.
Hieman varttuneemmalla iällä po
rukka lähialueita seuraillen ihasteli,
että olisi hienoa toimia oikein rekis
teröidyssä omassa urheiluseurassa.
Niinpä sitten tartuttiin toimeen vuo
sikymmenen loppupuolella ja
12.4.1958 pidettiin seuran perustava
kokous ja Sinisten Kotkain toiminta
jatkui katkotta sen nimissä. Muhku
nimestä ei tarvinnut juuri keskustel
la, sillä vallankin alueen kouluikäis
ten keskuudessa Muhku ja muhku
laisetkäsite oli jo yleisessä käytössä.
Nimen perusteena lienee Sinisten
Kotkain hetkellisen opposition ”Mä
kimaan Urheilukerho” tai sinnepäin
esiintynyt lyhenne. Toki alueen
maaston muotoon muhku voisi vii
tata. Muhku liittyi ilma keskusteluja
Työväen Urheiluliittoon, vaikka kes
kusliittoja oli tuona aikana tarjolla
kolmenlaisiakin. Väkeä, vallankin
nuoria oli alueella ja ympäristössä
todella paljon ja se antoi mahdolli
suuksia toiminnalle.
Mm. 60luvun talvina ratkaistiin
seuran hiihtomestaruudet 34 sarja
hiihdolla. Osanottajia yhdessä kil
pailussa saattoi olla yli 30. Längel
mäen kunnanmestaruuskilpailut
hiihdossa ja mäenlaskussa järjestet
tiin parikin kertaa. Kisaan 10.3.63 il
mottautui 103 hiihtäjää. Vuodesta
1962 alkaen on järjestetty ampuma
hiihtokilpailut joka talvi. Muutama
kerta on lumikelien puutteen vuoksi
juostu.

Toinen talvien valtalaji on ollut
mäenlasku. Aluksi laskettiin luon
non mäissä, joissa hyppyripöytä teh
tiin lumesta. Paikallisen työnjohdon
luvalla alettiin 1958 kokeilla mäen
laskua Kuhmoisten puolella Pitkän
veden rantarinteessä. Rustattiin riu
kurakenteinen matala vauhdinotto
torni, jota jouduttiin kyllä sitten siir
tämään kauemmaksi maantiestä ”lii
kuntaa ymmärtävän ” tiemestarin
vaatimuksesta. Vuoden 1966 lopulla
haettiin Yhtyneiltä Paperitehtailta
virallista lupaa käyttää rinnettä
mäenlaskuun ja rakentaa sille vauh
dinottotorni. Valkeakosken pää
konttorissa 5.1.1967 allekirjoitettu
lupa antoi lisäpontta seuran mäen
laskutoimelle. Saman vuoden aika
na toteutettiin lahjoitusvaroin ja tal
kootyöllä puurakenteisen betonipyl
väille rakennetun vauhtimäen ja
hyppyripöydän rakentaminen.
Myöhemmin rakennettiin tuomaris
tolle oma toimipaikkansa. 30metrin
mäessä järjestettiin sitten harjoituk
sia, jäsentenvälisiä ja Längelmäen ja
Kuhmoisten kunnanmestaruuskil
pailuja sekä kerran kaudessa 1969
1986 kansalliset mäenlaskukilpailut.
Viimeksi mainittuihin kilpailuihin
osallistui mm. 1970 36 laskijaa 11
seurasta: Tampere, Nokia, Lahti,
Suolahti, Nokia, Mänttä, Korpilahti,
Kuhmoinen, Längelmäki, Jämsän
koski, Jyväskylä . Nimekkäin näissä
kisoissa kahdestikin osallistunut kil
pailija oli Pentti Kokkonen, joka
myöhemmin voitti KeskiEuroopan
mäkiviikon kahdesti ja valmensi sit
temmin Suomen mäkijoukkuetta.
Päijälän poikien rakentamassa Kylä



vuoren mäessä Muhku järjesti pojille
mestaruuskilpailuja ja yhdet Helsin
gin Sanomien sponsoroimat ”Auta
poikaa mäessä”kisat. Mäkimaan
puurakenteinen mäki alkoi korjai
luista huolimatta olla tiensä päässä.
Vielä talvella 1988 Olli ja Risto Lehto
laskivat siitä muutaman kerran en
nen purettavaksi tuomitun mäen
loppua.
Jääkiekossa alkoi 1960luvun alussa
kymmenkunta vuotta kestänyt tiivis
kilpailukausi. Varsinaista kaukaloa
ei itsellä ollut, mutta luonnon jäille
rakennettiin olosuhteita Päijälässä,
Mäkimaassa ja Vinkiällä. Jäädytet
tiinkin alueita ja rajaviivat saatiin
kreppipapereilla. Vaatimattomat va
lot olivat käytössä Mäkimaassa, josta
ne siirrettiin sitten Päijälään. Pelat
tiin omia turnauksia PäijäläMäki
maaVinkiä. Muhku voitti kolme
Längelmäen mestaruuttakin. Kaik
kiaan virallisempia otteluita kertyi
noina vuosina noin 50. Talvella
1974 Jääkiekkoliiton Lahden piiri

sarjassa pelanneen Kuhmoisten Ku
mun joukkueen rungon muodostivat
Muhkun pelaajat.
Pöytätennis oli vuosia 195060lu
vuilla iltojen ilo. Välineet olivat
aluksi huonot, samoin valaistus.
Parhaimmillaan Muhkulla oli kaksi
pöytää Mäkimaassa ja yksi Päijäläs
sä.
Sinisten Kotkien ja Muhkun alku
kymmenten yksi harrastetuin kesä
laji oli yleisurheilu. Suorituspaikat
olivat pihoilla ja pelloilla, kunnes
Västilään saatiin oikea urheilukenttä.
Vuosia oteltiin tällä saralla muun
muassa Västilän Voiman kanssa.
Nyttemmin kisailu jatkuu enää Voi
man kesäjuhlien leikkimielisessä
maaottelussa. Lajeina vuorotellen
keksityt lajit amerikkalaisesta jalka
pallosta kottikärryviestiin.
Kaikkein keskeisin monista lajeista
on seuran toiminnassa ollut jalka
pallo. Jo Sinisten Kotkien pöytäkir
jassa 24.5.1952 on kirjaus: ”Päätettiin
ostaa jalkapallo. Hinta 2245 mark



kaa saadaan kerhon varastosta. En
simmäiset harjoitukset uudella pal
lolla pidetään 31.5.1953 Rantalassa.”
Näiden harjoitusten lisäksi pelattiin
lukuisasti ystävyysotteluita samalla
vertaillen tasoamme lähiseutujen
sarjaseurojen osaamiseen . Kymme
nen vuoden jälkeen tuosta pallon
hankinnasta liityttiin Suomen Pallo
liittoon ja tämän jälkeen tulivat oh
jelmaan vakinaiset sarjaottelut. Pal
loliiton Tampereen piirissä sitten
”tahkottiin” vaihtelevalla menestyk
sellä 19631986. Tänä aikana tapah
tui pari sarjaluokan nousua ja saman
verran putoamisia. Pelattiin Suo
men ja TUL:n Cupin karsintoja, Län
gelmäen ja Kuhmoisten menestyk
sekkäitä mestaruusotteluita, kauden
päätösotteluita pitkin Etelä ja Keski
Suomea ym. pelejä varovasti laskien
yhteensä noin 500. Kun joukkue oli
leivän perässä muuttamisen vuoksi
hajonnut niin, että varsinaisesta yh
teisharjoittelusta ei tullut mitään,
mietittiin koko lajin lopettamista
seuran nimissä. Päädyttiin kuiten
kin ratkaisuun, kun intoa riitti, että
siirrettiin toiminta Kangasalle kau
desta 1987 lukien Potkupallolupi
Muhkun nimissä tapahtuvaksi.
Näin pelattiin vuoteen 1999 asti yh
teensä 433 ottelua. Noustiin Pallolii
ton Tampereen piirissä VII divisioo
nasta IV:een divisioonaan ja voitet
tiin matkalla 1988 VII:n ja 1990 VI:n
divisioonan mestaruudet. Kaudella
1996 Muhkulla oli pelaamassa sar
joissa jopa IIjoukkuekin. Toiminta
lopetettiin jalkapalloilun IVdivisioo
natasolla 1999 ja seura erosi Pallolii
tosta 16.3.2000. Sen jälkeen on pelat

tu vain joitain ystävyysotteluita.
Viimeisimpien vuosien liikunnalli
nen toiminta seurassa on keskittynyt
talvisin pariin hiihtokilpailuun, jois
sa toisessa on mukana ampumahiih
to, Mäkimaan Pitkäperjantain ja Päi
jälän Äitienpäivän liikuntatapahtu
maan, Pyhäinpäivän Kekrinjuok
suun, leikkimieliseen Voiman kanssa
kisattavaan seuraotteluun, suksin tai
jalan suoritettavaan talvivaellukseen,
Voiman kanssa järjestettyyn lento
palloturnaukseen ja syksyiseen ko
tiseutupyöräilyyn jne.
Talous on vahvistunut NesteRallin
ja PäijäläSalmitien aurausviittatal
koiden tuoton johdosta. Lähinnä jal
kapallon sarjatoiminnasta johtuvat
rahanmenot ja keväiset vekseliluotot
1960luvulla ovat historiaa.
Jo vuosia on eletty noin 100 jäsenen
seurassa, jolla ei liene tulevaisuutta.
Mutta eletään vaan!
Mottona: ”Kilpailukin on mukavaa.
Mutta pääasia on, että liikutaan!”

Risto Lehto

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



Kylän miehet
kasasivat
kevättalvella
Anttilan Tepon
rakentaman laavun
Kuoksenjärven
Majaniemeen
melojien ja
muidenkin
vesilläliikkujien
iloksi. Projektiin
saatiin rahaa
Maaseuturahaston
Vesuriryhmän
kautta.

Oksetti tanssitti aikuisia Päijälän Pirtillä maaliskuussa.

Päijälässä tapahtuu talvellakin



Laskiaistiistaina Aino ja Leena olivat
keittäneet kaksi kattilallista hernesoppaa
kirjastossa ja Pirtillä kävijöiden
nautiskeltavaksi. Jälkiruoaksi sai kahvit
ja laskiaispullan. Noin 35 ulkoilijaa
nautti pöydän antimista. Kuvassa
nuorimpia osallistujia: Niemen Ville ja
Emilia vanhempineen. Lisäksi kuva
arvoitus: missä on Leevi Pohja, joka tuli
syömään isovanhempiensa kanssa?

Rukoushuoneelle on
asennettu uudet
äänentoistolaitteet, jotka
huomioivat myös
kuulolaitteiden käyttäjät.
Ari Pelkonen saarnaa
vuosikokouksen
jumalanpalveluksessa.



Aikuisten tanssit Päijälän
Pirtillä 2.3.2019

Päijälän kyläyhdistys oli kutsunut
PirkkaHämeen Jätkäperinneyhdis
tyksen Oksettiyhtyeen piristämään
maaliskuun alkua. Valtava lumipyry
saattoi hieman hillitä yleisörynnäk
köä, mutta paikalla oli kuitenkin vii
tisenkymmentä henkeä. Ihmisiä oli
tullut Orivedeltä, Kuhmoisista ja lä
hiseuduilta kyläläisten lisäksi. Lisäk
si paikalla oli muutamia hiihtoloma
laisia.
Tanssinhaluiset saivat kolmen tun
nin ajan tanssia niin valssia, tangoa,
jenkkaa kuin polkkaakin. Osa oli tul
lut vain kuuntelemaan nostalgista
musiikkia.
Tämänhetkinen Oksettiyhtye on
soittanut vuodesta 2002 alkaen, sitä
ennen eri kokoonpanoilla jo pari
kymmentä vuotta. Yhtye perustet
tiin alunperin tukkilais ja metsätyö
perinteeseen liittyvien tapahtumien
tarpeisiin. Lauantaina Päijälässä oli
tanssiilta, mutta pyynnöstä ryhmä
antaa vaikka työnäytöksiä, kuten

koskenlaskua. Heillä on myös ta
pahtumiin mukaan otettava Suomen
ainoa kiertävä metsämuseo, jossa on
400 esinettä. Viime vuonna heillä oli
nelisenkymmentä keikkaa, lähinnä
erilaisissa tapahtumissa, mutta myös
yksityistilaisuuksissa, vanhainko
deissa, pikkujouluissa. He ovat kier
täneet ympäri Suomea, ovatpa olleet
Kalle Päätalo viikoillakin.

Olli ja Risto Lehto Mäkimaasta ovat
Pirtillä juurillaan, sillä he kertoivat
opetelleensa tanssimaan siellä. Muut
jäsenet ovat Tampereen ympäristös
tä. Virroilla asuva yhtyeen ”kapelli
mestari” Antti Järvensivu puuttui
yhteensattumien vuoksi tällä kertaa
joukosta.

Eila Toppinen ja Pekka Lindroos.



Väliajalla kuulin tarinoita koskenlas
kusta, ja erityisesti kertomus Kotkan
Langinkoskelta hurmasi minut niin,
että näin silmissäni laulavat tukkijät
kät laskemassa komeaa kotiseutuni
koskea.

Sinikka ja Olli Lehto jakoivat muisto
jaan 60luvulta omalta kylältä. Kes
kiviikkoisin Päijälän nuoriso ko
koontui levytansseihin Pirtille. Sini
kalla ja Ollilla oli näyttämän verhon
takana levynvaihtovuoro, mutta he
unohtuivat tuijottamaan toisiaan sil
miin niin syvälle, että levy unohtui
kääntää. Tanssisali hiljeni ja odotti
ihmetellen, miksi musiikki loppui.
Rakkaustarina jatkuu yhä, ja nyt he
esiintyivät meille samalla näyttämöl
lä.

Yhtyeen kokoonpano (vasemmalta
alkaen): Heimo Tuomarla Sääks
mäeltä, 2rivinen haitari; Olli Lehto
Tampereelta, 2 ja 5riviset haitarit,
ruokalusikat; Ilkka Kyttälä Tampe
reelta, kitara ja mandoliini; Risto

Lehto Kangasalta, justeeri ja rytmi
soittimet; Sinikka Lehto, pyykkilauta
ja rytmisoittimet; Matti UusiMikko
la Valkeakoskelta, 5rivinen haitari;
Seppo Ristamäki Valkeakoskelta,
omatekoinen narubasso. Laulusta
vastasivat kaikki yhtyeen jäsenet.

Pekka Lindroos ja Eila Toppinen tu
livat Orivedeltä asti kuuntelemaan
Oksettia ja myös tanssimaan. Pekka
kertoi käyneensä Pirtillä tanssimassa
jo 50luvulla, mutta Eilalle Päijälä oli
uusi tuttavuus.
Raili Oittinen toi äitinsä Eeva Oitti
sen Eräjärveltä kuuntelemaan tämän
nuoruuden musiikkia. Eeva Oittisel
le Pirtin 60luvun keskiviikkotanssit
olivat tuttu juttu.
Mauno ja Hilkka Ojala tykkäävät

tanssimi
sesta, jo
ten he tie
tysti suht
lähellä
asuvina
tulivat
paikalle.
Useam
minkin
voisi täl
laista olla,

oli heidän mielipiteensä.
Kiitos kyläyhdistyksen talkooporu
kalle mukavan illan järjestelyistä.
Lattia oli liukastettu, piha aurattu ja
hiekoitettu, puffetti täynnä herkkuja.
Ja kiitos Oksetille värikkäästä tun
nelmasta!

Teksti ja kuvat:
Tuula Suhonen ja Ulla Lahtinen

Mauno ja Hilkka Ojala.

Eeva ja Raili Oittinen.



Jarkko ja Marion – uudet
päijäläläiset

Jarkko Sarkela ja Marion Aas ovat ol
leet tuttu näky kylän raitilla jo usean
vuoden ajan heidän remontoides
saan vanhaa taloa Päijäläntien var

rella. Virallisestikin he ovat olleet
kuhmoislaisia reilun vuoden ja asu
vat kylän rivitaloissa, kunnes pääse
vät muuttamaan uuteen kotiinsa. He
ovat kotoisin Helsingistä, mutta Ma
rion sai työterveyshoitajan paikan
Tampereelta. Hän ajaa autolla Orive

delle ja sieltä junal
la Tampereelle.
Jarkko työskentelee
rakennusalalla 
toistaiseksi Helsin
gissä. Työnhaku lä
hempää on meneil
lään. Toki hänellä
on rakennusalan
ammattilaisena ol
lut muutamia työ
keikkoja jo täälläkin
ja pari autoakin on
tullut laitettua kun
toon.

Jarkko ja Marion
olivat etsineet jo
jonkin aikaa kesä
paikkaa ja vuonna
2012 he löysivät
Karimaan talon
Päijälästä. Talo oli
rakennettu 1947 ja
sitä oli peruskorjat
tu ja kasvatettu
muutamaan ottee
seen. Siitä näki kui
tenkin, että se oli
ollut yhden per
heen käytössä ja it
selle rakennettu.
Tarkoitus oli kun
nostella sitä pikku
hiljaa. Pari ensim



mäistä kesää he nauttivat kesän vie
tosta tehden vain jotain pieniä kor
jauksia. Tänä aikana suunnitelmat
muuttuivat moneen kertaan ja vähi
tellen mielessä kypsyi ajatus, että jos
talo kerran remontoidaan kokonaan,
siitä voisi tehdä pysyvän kodin.
Naapurustonkin kesken oli jo löyty
nyt hyvä yhteys. 2015 he ryhtyivät
sitten tositoimiin: purkivat seinät ja
vanhan huonokuntoisen piipun, lat
tiat ja väliseinät avattiin, katto kor
jattiin. Pystyyn jäi oikeastaan vain
runko.
He ovat rakentaneet taloa enimmäk
seen kahdestaan ja ovat pyrkineet
hyödyntämään mahdollisimman
paljon talon vanhoja materiaaleja ja
muualtakin kierrätettyä tavaraa.
Jarkko on saanut rakennustyömailta
ylijäämätavaraa, joka muuten menisi
kaatopaikalle. Puutavara on kaikki
omalta tontilta kaadettua puuta, jon
ka Ruokolan Vesa on sahannut sopi
vaksi.
Homma on kyllä yllättänyt suuruu
dellaan tai oikeastaan se on paisunut
koko ajan. Seinien väleistä puruja
poistettaessa on löytynyt mielenkiin
toisia sanomalehtiä 40luvulta, joita
Marion aikoo myös hyödyntää jol
lain tavalla sisustuksessa. Katon te
keminen on ollut ehkä kaikista ran
kin homma, jossa oli apuna setä ja
poika. Haavereilta onneksi vältyttiin,
vaikka Jarkon mielestä Marion on
vähän liiankin uhkarohkea. Yksi
isompi tapaturma on sattunut, kun
Marion putosi lattiaa purkaessaan
lattiavasojen väliin ja rautakanki teki
otsaan ison aukon. Pienempiä kom
purointeja tapahtuu tietysti silloin

tällöin.
Nyt odotellaan kevättä, lumien sula
mista ja lämpimämpiä kelejä, että
lattia voitaisiin valaa jo valmiina ole
vien lämmitysputkien päälle ja siir
tyä vihdoinkin viimeistelyhommiin.
Ensi syksynä kaikki on toivottavasti
valmista. Marionin kynnet syyhyä
vät jo sisustuksen pariin. Hänellä
tuntuu olevan selvä visio kodin si
sustusratkaisuista, joissain kohdin
Jarkkoa pitää vielä pehmentää. Ma
rion haluaisi myös oppia entisöi
mään vanhoja huonekaluja.
Teiden kunto ja turvallisuusasiat
mietityttävät eniten maalla asumi
sessa. Jarkko onkin ollut useasti yh
teydessä elykeskukseen teiden liuk
kauden ja auraamattomuuden takia;
sen ymmärtää, kun heillä kummal
lakin on pitkät työmatkat. Marionia
hirvittää vielä vähän pitkä pimeä
talvi; hän haluaisi rakennusurakan
päätyttyä päästä taas lempiharras
tuksensa urheilun pariin. Jarkon
vanhat harrasteautot odottavat
vuokratussa autohallissa Kuhmoi
sissa.
Mutta loppujen lopuksi: ihmiset, joi
hin he ovat kylällä tutustuneet, oli
vat kuitenkin se tärkein asia, miksi
he uskalsivat tehdä ”hypyn tunte
mattomaan”.

Kyläläiset toivottavat teidät sydä
mellisesti tervetulleiksi Päijälään,
Jarkko ja Marion!

Ulla Lahtinen



Kaijan kirjanurkka

KirsiKlaudia Kangas, Afrikka va
litsi minut – Pertti Söderlundin elä
mä. Aikamedia Oy, Keuruu 2019.

Suuri ihme!

Kirja, jota nyt käsittelen, julkaistiin
viime syksynä. Muutamassa kuu
kaudessa ensimmäinen painos myy
tiin loppuun. Eipä ihme!

Pertti Söderlund on lähettiparis
kunnan lapsi. Hän eli suurimman
osan lapsuudestaan ja nuoruutensa
Afrikassa. 17vuotiaana hän oli ai
keissa lähteä Suomeen – hän ei seu
raisi vanhempiensa jälkiä. Sitten kui
tenkin parin tapauksen innostamana
hän päätti ruveta Afrikanlähetiksi.
Hän sai niistä kutsumukselleen ja
uskolleen vahvistusta. Toinen tapaus
oli tällainen:

Pertti oli Keniassa hengellisessä
kokouksessa. Tapahtumasta kerro
taan kirjassa seuraavasti:

”Vähän ennen tilaisuuden alkua
eräs kikujumies (kikujuheimoon
kuuluva mies) kantoi ehkä kahdek
sanvuotiaan poikansa istumaan en
simmäiselle riville aivan Pertin
eteen. Pojalla oli jalkojen tilalla vain
jonkinlaista nahkasykeröä. Jalat oli
vat vääntyneet muodottomiksi ja
jääneet kehittymättä ilmeisesti po
lion takia.

Amerikkalainen (tilaisuuden pu
huja) aloitti puheensa mutta kes
keytti sen sitten. ’Anteeksi, mutta
Jeesus antoi minulle juuri nyt erään
tehtävän’, mies sanoi ja käveli vam

maisen pojan eteen. ’Tahtoisitko sinä
pelata jalkapalloa?’ hän kysyi pojal
ta.

Pertti tunsi myötähäpeää pastorin
puolesta. Hän oli nähnyt vastaavan
tilanteen, jossa joku uskossaan itse
varma saarnamies oli koettanut nos
tattaa rampoja puoliväkisin ylös
mutta epäonnistunut surkeasti.

Poika katsoi valkoista miestä ih
meissään ja vastasi: ’Olisiko se mah
dollista?’

’On se. Jeesus sanoi juuri minulle
niin. Hän haluaa lähettää sinulle nyt
uudet jalat.’

Pastori nuhteli saatanaa yrityksestä
pilata pojan elämä. Sitten hän käski
Jeesuksen nimessä jalkoja kasva
maan. Pertti seurasi lähietäisyydeltä,
kuinka muodottomien nahkasyke
röiden sisälle alkoi muodostua li
haksia ja luuta. Reisien jälkeen poika
sai vähitellen polvet ja sääret.

Ihmiset tungeksivat takariveistä
eteen niin, että tuoleja kaatui. Ilon ja
hämmästyksen huudahdukset täyt
tivät konferenssisalin, kun jalat hi
taasti kasvoivat aivan täydellisiksi.
Pertti seurasi varpaiden ja kynsien
kasvamista jännittyneenä vierestä.
Hän jopa kosketti pojan jalkoja tode
takseen, ettei kyseessä ollut huijaus.

Seuraavaksi pastori kysyi, oliko
mahdollista saada jostain jalkapallo.
Pian joku toikin semmoisen paikalle.
Poika nousi pastorin kehotuksesta
varovati tuoliltaan, seisoi hetken ja
potkaisi sitten palloa. Hän alkoi kä
vellä ja lopulta juosta onnellisena.
Pojan isä hyppi ja huusi ilosta ylei
sön kanssa. Tapauksella oli pari kol
mesataa silminnäkijää.”



Vanhempien jäljillä

Pertti Söderlund löysi Suomesta
puolisokseen Heidin, joka halusi läh
teä hänen kanssaan Afrikkaan lähe
tystyöhön. He lähtivät Fida Interna
tionalin (helluntaiseurakuntien lähe
tysjärjestön) kautta Pertin vanhem
pien jäljille. He asuivatkin aluksi
Pertin vanhempien kotona Keniassa.

Uusi vaihe alkoi, kun heille syntyi
lapsi, jolta puuttui osa toisesta kä
destä. Ei heti, mutta kovan rahanke
räyskampanjan kautta Suomessa, he
perustivat lähetysmaahansa vam
maisten koulun. Sen lisäksi Heidi ja
Pertti yhdessä aloittivat kristillisen
koulun. Pertti oli myös perustamas
sa lukuisia seurakuntia.

Pertin elämä ei ole todella ollut
kaikin osin lähelläkään lähetysro
mantiikkaa. Hän on ollut monta ker
taa hengenvaarassa sekä kenialaisten
että eläinten taholta. Kerran hän oli
liikkeellä moottoripyörällä, kun hän
joutui norsujen saartamaksi. Hän
katsoi äkkiä, että eläinten välissä oli
rako, ja kaasutti siitä läpi.

ItäAfrikan luonto näytti kuitenkin
lähinnä hienoja puoliaan: se oli Per
tille ehtymätön ihmetyksen kohde.
Luonto viheriöi, kasvoi ja rönsyili.
Papukaijakukat, bougainvilleat,
tulppaanipuut, tulilatvat, orkideat,
paratiisilintukukat ja monet muut
ihanat sademetsävyöhykkeen kukat
lumosivat loistollaan.

Afrikkalaiset ovat yleensä sosiaali
sia ja vieraanvaraisia. Pertti ja Heidi
saivat heihin hyvän kontaktin. Lähe
tyskentällä Perttiä alettiin kutsua ni

mellä Arinaitwe, joka tarkoittaa ’hän
on läsnä ja kanssamme’. Heidi puo
lestaan sai paikallisilta lempinimen
Ankunda, ’hän rakastaa meitä’.

Paikalliset valittivat vähän, vaikka
todellinen köyhyys oli yleistä.

Afrikassa on pimeä puolensa, josta
Suomenkin tiedotusvälineissä välillä
puhutaan. Pertti on nähnyt Afrikassa
muun muassa massamurhia, ryöstö
jä, noituutta, lapsiuhreja, aidsorpoja
ja lapsisotilaita. ”Opin arvostamaan
elämää yhä enemmän jouduttuani
kerran EteläSudanissa keskelle
pommituksia, joissa viereltäni kuoli,
silpoutui ja vammautui aikuisia ja
lapsia. Afrikka on antanut mutta
myös ottanut”, hän sanoo.

Pertti on ollut aina kiinnostunut
moottoriurheilusta. Hän kävi jo
isänsä kanssa katsomassa Afrikassa
järjestettävää Safarirallia ja kilpaili
siinä itsekin – pääsemättä kuiten
kaan maaliin asti.

Pertti Söderlund kertoo asioista
avoimesti  myös kipukohdista
kuten lapsuuden etäisestä
isäsuhteesta ja koulutuksen
puutteesta johtuneista itsetunto
ongelmista.

Kirja on rehellisyytensäkin takia
todella kiinnostava. Tuntuu siltä, että
Pertti ja Heidi ovat rakastaneet sekä
afrikkalaisia että työtään heidän kes
kuudessaan monista vaikeuksista
huolimatta. Elämässä on ollut johda
tuksen maku.

Kaija Taival



”Iloitkaa ihmiset kevät
auringon lämpimän alla”

Tätä kirjoittaessa elämme paastonai
kaa. Oletko paastonnut? Mistä?
Itse jokavuotiseen tapaani aioin al
kaa paastota jostain asiasta laskiaise
na. Tässä sitä mennään, taas se on
jäänyt aikomukseksi. Meidän per
heessä on parit syntymäpäivätkin
tässä paaston aikana, herkkupaastoa
siis ei ainakaan…
Paastoa ei kukaan vaadi. Se toki ko
rostaa pääsiäisen juhlaa, jos on paas
toajan pitänyt tiukennettua ruokava
liota ja pääsiäisenä saa sitten herku
tella. Silloin pääsiäinen tuntuu isolta
ja valoisalta, ankeuden jälkeen tulee
valo ja toivo.

”Kuolema on voitettu. Kristus ylös
noussut on.”
Pääsiäisen sanoma on iso ilo. Kaikil
le armoa (ansaitsematonta rakkautta
meidän osaksemme). Kukaan ei ky
sy, oletko paastonnut tai ei vaadi mi
tään. Armo on kaikille. Ei tarvitse
kuin vastaanottaa se omalle kohdal
le. Pääsiäisen sanoma on niin yksin
kertainen, että se onkin niin vaikea
ihmismielen ymmärtää. Olemme
tottuneet ajattelemaan, että ilmaisia
lounaita ei ole. Mutta pääsiäisen sa
noma on päinvastainen. Ole hyvä,
ota omaksesi pääsiäisen sanoma!
( Lainaukset pääsiäiskaanonista
”Iloitkaa ihmiset”, Heini Kataja
Kantola)
” Kuolet sinä, kuolen minä, kuolee
meistä kumpainenni. Maria miekka
ni, Jeesus kilpeni, Jumala juttujen
veräjä. (Säräisniemi)” Tämä löytyi
Kustaa Vilkunan kirjasta Vuotuinen
ajantieto. Tätä hokemalla karkotet
tiin trulleja navetasta lankalauantai
na. Muita keinoja on piirtää risti na
vetan ovenkamanaan hiilellä, terval
la tai liidulla. Tulia polttamalla kar
kotetiin myös pääsiäisyön eitoivot
tuja kulkijoita. Jos noita lentäviä tai
kaolentoja haluaisi nähdä, vanhan
tiedon mukaan pitäisi ottaa vasikan
nahka alle ja mennä kolmen tien ris
teykseen, pian alkaa kuulua suhinaa,
kun trullit lentävät navetalta nave
talle. Luulen, etteivät ole kiinnostu
neita tyhjistä navetoista, että tuskin
paljon on Päijälässä pääsiäisyön tai
vaalla liikennettä.
Mutta pitkänperjantain hiljaisuus.
Siinä on hieno aate. Että vuodessa
olisi pari päivää, jolloin ei huseerata
ympäriinsä (joulupäivä ja pitkäper
jantai). Ollaan rauhassa ja paikoil



laan. On ihme, ettei tätä vanhaa hie
noa perinnettä ole löydetty vielä uu
destaan. Aikamme kiireiselle ihmi
selle tekisi niin hyvää olla vuodessa
kaksi päivää aloillaan. Toki Mäki
maalla Muhkun juoksuissa sopii
käydä ja tietysti kirkossa. Että ihan
omien ajatusten ja oman perheen
kanssa kokonainen päivä!
Toisaalta, tämänkin lukijat ovat eri
tilanteissa elämässään. Toisilla on

ihan liikaa niitä pitkäperjantaita, jol
loin saa olla yksin, ei kuulu eikä näy
lajitovereita. Älkäämme kulkeko
ohitse. Pienikin ystävän ele lähim
mäiselle voi olla todella kauaskan
toinen. Palvelkaamme toisiamme!

Siunattua pääsiäisaikaa kaikille toi
vottaa
nurmispirkko (Åkerlindin sukukunnas
ta)



Päijälän päivätuokio

Päivätuokio on varmaan pisimpään
jatkunut toimintamuoto kylällämme.
Kukaan ei oikein tarkkaan edes
muista, milloin se on saanut alkunsa,
mutta ainakin 60luvulta asti se on
pyörinyt. Idean äitejä olivat Hilja
Huokonen ja Tyyne Taipale. Kuh
moisten seurakunnan diakonissa
Bertta Huokonen oli ensimmäinen
vetäjä – hänkin kylältä kotoisin. Päi
vätuokio kokoontui aluksi rukous
huoneella, mutta myöhemmin, kun
siellä ei ollut enää vahtimestaria, jo
ka olisi lämmittänyt tilaa talvella,
siirryttiin kiertämään kodeissa. Lä
hetyspiirit toimivat aluksi päivätuo
kion rinnalla, mutta jossain vaihees
sa ne ovat ilmeisesti yhdistyneet.
Päivätuokioilla on ehtinyt olla vuo
sien varrella useita vetäjiä: ainakin
Leena Lehtimäki, Laila Laukkanen,
Pekka Ikonen ja viimeksi Tarja Vesi
kallio.

Poismenneiden sukupolvien tilalle
on aina löytynyt uusia jäseniä. Jos
sain vaiheessa tuokiossa ruvettiin
keräämään kolehtia/kahvirahaa lä
hetystyön hyväksi. Tällä hetkellä sil
lä tuetaan Päijälän kristillisen yhdis
tyksen nimikkolähettejä Lindejä Ne
palin työssä.
Välillä Kuhmoisten seurakunta kus
tansi kirkolle muuttaneiden kyytejä
päivätuokioon, ja välillä se on ko
koontunut kirkonkylällä asuvien en
tisten kyläläistenkin kodeissa. Kylän
taksina Urpusen Pirkko oli vakio
kyydittäjä. Kun kylällä vielä oli kou
lu, pidettiin rukoushuoneella päivä
tuokion joulujuhla, jonne tuli paljon
ihmisiä ympäristöstä ja jossa koulu
laiset esittivät ohjelmaa.

Päivätuokio alkaa aina kahvi ja jut
teluhetkellä. Sen jälkeen lauletaan
virsi ja alustaja pitää pienen hartau
den yleensä kirkkovuoden teemasta,
jonka herättämistä ajatuksista sitten



keskustellaan. Ja mielipiteitä ja aja
tuksia riittää laidasta laitaan. Diako
ni Tarja Vesikallio, joka on ollut päi
vätuokion melkein vakituinen vetä
jä lähes kahdenkymmenen vuoden
ajan, kehuukin Päijälän päivätuokio
ta siitä, että siellä todella keskustelu
rönsyilee avoimena. Ehkä se on syy,
miksi kukaan ei halua jäädä sieltä
pois. Siitä on muodostunut lämmin
henkinen ystävien piiri, johon toki
mahtuu mukaan uusiakin ihmisiä.
Tervetuloa siis rohkeasti tutustu
maan päivätuokioon! Seuraavan ker
ran tapaamme keskiviikkona 8.5. klo
13 Tuovi Konttilalla, Päijäläntie 510 .

Kun katsoo päivätuokioissa otettua
kahta kuvaa (molemmat Syvänie
men pirtistä), joiden välillä on n. 35
vuotta, tulee väistämättä mieleen
laulu: kiitävi aika, vierähtävät vuo
det, miespolvet vaipuvat unholaan…

Vanhemman kuvan henkilöistä ai
noastaan Esa, Elvi ja Mari Hartikai
nen (kuvassa oikealla) ovat vielä
keskuudessamme. Onneksi elämä
jatkuu.

Ulla Lahtinen

Lataa lehden sähköinen versio:
www.paijala.fi



Kalevalanpäivänä luettua

Helmikuun 28. päivänä on vietetty
Kalevalanpäivää. Se on suomalaisen
kulttuurin päviä, johon läheisesti liit
tyy myös kirjallisuus. Silloin muis
tamme myös Elias Lönnrotia, joka
tähän päivään viitaten kirjoitti v.
1835 kokoamansa Kalevalakirjan
esipuheen. Kirja kertoo runoissansa
Suomen kansan mytologiaa. Sen ru
noja jo koulussa luettiin. Lönnrotin
aikaan myös suomenkieli eli nousu
kauttaan pois ruotsinkielen alta.

Varsinaisesti suomenkielen isänä pi
detään Mikael Agricolaa, joka toimit
ti ensimmäisen suomenkielisen aapi
sen ja käänsi psalmeja suomenkielel
le 1500luvulla. Tarkoituksena oli
opettaa Suomen kansa lukemaan
Raamattua. Kirkonmiehenä hän
myös tunsi suomalaisten kalevalai

set luonnonuskonnot, joista kansa
piti ohjata pois kristinuskoon. Niin
pä hän julkaisi v.1555 Psalttarin, jon
ka esipuheessa luetellaan 12 hämä
läisten ja 12 karjalaisten epäjumalaa.

Hämäläisten epäjumalat:
Tapio – metsänjumala
Ahti – vedenjumala
Tonttu – kodinjumala
Kratti (Para) hoiti omaisuutta
Liekkiö – ruoho, juuret, puut
Kapeet ja Rahko – Auringon ja kuun
vaiheet
Kalevanpojat – jättiläistarinahahmoja
Turisas – sodanjumala
Väinämöinen – virsien takoja
Ilmarinen – sään hallitsija
Piru – ihmisten villitsijä

Karjalaisten jumalat:
Rongoteus – antoi ruista
Pellonpekko – ohraa
Virankannos – Kauraa
Äkräs – juurekset, pellavat
Köntös – muokkasi maan
Ukko + vaimo Rauni – viljan kasvu
Kekri – antoi karjaonnea
Hiisi – suosi metsämiehiä
Vedenemo – toi kalaonnea
Nyrkäs – oravia metsistä
Hittanainen – jäniksiä

Tämän päälle Agricola huudahtaa:
Eikö se Cansa vimmattu ole / ioca
neite wsko ia rucole. / Sihen Piru ja
Syndi weti heite / ette he cumarsit ia
wskoit heite.
Ja kirkonmies kehottaa: Waan elken
nyt cumarco cenge / guin Ise Poica
ia Pyhe henge.



Kun meidän päivinämme keskustel
laan luonnonsuojelusta, eikö se par
haimmillaan kerro kalevalaisesta
Suomesta, sen kansasta, joka puh
taimmillaan on elänyt luonnosta. Tä
nä päivänä luonnon haltijat parhaan
sa mukaan puhuttelevat meitä. Kalo
jen valtakunnasta meitä muistuttaa
Ahti, että vieläkö voimme juoda jär
vivettä. Tapio on hoitanut valtakun
tansa kaikkien elinsektorien hyödyk
si kautta aikojen – vihreät kultamar
kat kansantalouteen.

Pellervo pellonpoika kyselee virkan
sa perään, koska pelloille on ilmaan
tunut muita haltijoita, esim. Tapio on
istuttanut puita pelloille. Haltija, ni
meltään ihminen on tuhonnut tatta
risuon lentokentän alle ja kartano
puutarhoja ja peltoja moottoriteiden
ja kerrostalojen alle.

Ilmatar huokailee hirmumyrskyjen
kourissa. Tonttu istuu kodin nurkas
sa ja ihmettelee perheen menoa jne.

Kalevalaiset luonnonvoimat kuiten
kin pitävät meidät hengissä. Siten
myös ihminen on osa luontoa. Vilu ja
nälkä etsii elämän luonnosta, eikä
Suomi ole köyhin maa luonnonrik
kauksistaan. Ihmisten lisääntyessä
on historian aikana tarvittu useita
reformeja – uudistuksia aineen sekä
hengen aloilla. Niitä oli myös
Agricolan aikaan.

Nykyajan ihminen etsii kehityksen
juuria, joille olisi tarpeen palata.
Täyteen mittaansa kasvanut puu
kaadetaan, että uusi vesa pääsisi
kasvamaan. Sitä on luonnon kierto
kulku ja jatkuvuus.

Kalevan Kansa! ”Kuule kuinka soitto
kaikuu Väinön kanteleesta...” Se mi
kä on kestävää, se säilyy.

Aino Ruokola






