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Pääsiäistä ja pitkäperjantaita ei ole peruttu.

Pidämme rukoushuoneen ovet avoinna pitkäperjantaina klo 1218.
Voit poiketa itseksesi hiljentymään, rukoilemaan, sytyttämään kynttilän tai
halutessasi jättämään rukouspyynnön.
Vältetään kuitenkin liian monien samanaikaista paikalla oloa.
Siunattua pääsiäistä! Jumala meitä kaikkia siunatkoon ja varjelkoon!
Neste Ralli 2020
Päijälässä?

Tunnistatko
kylän kosket?

Ruokolan poikien
ysikymppiset

sivut 45

sivut 1415

sivut 1618

Arvoisa lukija
On sunnuntaiaamu, Marian ilmestys
päivä kalenterin mukaan. Aurinko on jo
noussut ja paistaa pilvettömältä taivaal
ta. Yöllä on ollut lähes 15 astetta pak
kasta. Maassa ei ole lunta, vain pakka
sen luomaa härmää. Ladon katto kim
meltää auringon säteiden osuessa jääki
teisiin. Tänään piti olla kristillisen yh
distyksen, eilen kyläyhdistyksen vuosi
kokoukset. Ei ole eikä ollut. Tuntuu sil
tä, että mikään ei ole enää entisellään,
eikä olekaan ja on kuitenkin.
Kulunut talvi on muutoinkin kuin säi
den takia pysäyttänyt tai vähintäänkin
hidastanut tekemistä ja antanut aikaa
pohdiskeluun, vaivojen ja ongelmien
keskellä. Eikö maailma pyörikään kuten
ennen, kuten on ennustettu ja ajateltu.
Pohjimmiltaan, eikö kaikkitietävän, tut
kimukseen perustavan ihmisen valta rii
täkään ohjaamaan elämäämme halutul
la tavalla ja haluttuun suuntaan. Juuri
tänään vastaus näyttäisi olevan että ei.
Vaikuttaa siltä, että suuremmat, tunte
mattomat voimat ovat nyt ottamassa
niskalenkin ihmisen vallasta. Hallituk
set lähes kaikilla mantereilla joutuvat
taipumaan erilaisiin rajoituksiin ja kiel
toihin, ja kuitenkin koronavirus vain le
viää ja niittää satoa, myös meillä Suo
messa. Kansalaiset ovat ymmällään,
hallitukset voimattomia ja tänä päivänä
lähes uutena jumalana ja sen myötä ih
misen elämänlaadun toivon antajana
palvottu talous vain näyttää surkastu
van massiivisista maailmanlaajuisista
tukitoimista huolimatta.
Tämänkaltaisia ajatuksia pyörii päässä,
mutta onko niissäkään enempää kuin
korkeintaan kolikon toinen puoli. Kun
jalkaa jomottaa leikkauksen seuraukse
na ja silmät eivät tahdo sietää tietokone
ruudun valoheijastumia, ajatuksetkin
helposti liikkuvat vain tummissa vesis
sä.

Aika, jota sukupolvemme maailmanso
dan jälkeen on saanut elää, on täällä
Suomen ”onnelassa” ollut erityinen ja
poikkeuksellinen. Tällöin helposti
unohtaa, että erilaiset vitsaukset ja ih
mislähtöiset sodat ovat koetelleet kan
sakuntia ja niiden ihmisiä Raamatun
ajan alkuajoilta asti, myös meitä eu
rooppalaisia  jopa viime vuosisadalla
useampaan kertaa. Pahimpana ehkä es
panjantauti vuosisadan alkupuolella,
jonka seurauksena kuoli maailmassa ar
violta 50 miljoonaa ihmistä. Nälänhätä
ja siihen liittyvät kulkutaudit tappoivat
suuria ihmismääriä myös Suomessa
1600 ja 1800lukujen loppupuolilla, ja
tälläkin hetkellä on eristettynä eri lei
reille surkeisiin olosuhteisiin vuosi
kausiksi miljoonia ihmisiä Euroopan
tuntumassa ihan meidän ihmisten
omankin toiminnan seurauksena. Tällä
historialla yritän asettaa tämän päivän
koronaa vaikutuksineen omassa pääs
säni oikeaan mittasuhteeseen. Ennenkin
on ollut vaikeaa ja on selvitty. Itsestään
selvää ei ole koskaan ollut pitkällä täh
täimellä vakaa ”hyvinvoinnin” kasvu,
vaan pysäytykset ovat olleet eri muo
doissa väistämätön kohtalo. Niin nytkin
valtakunnallisella tasolla. Yksityisillä
ihmisillä näitä pysähdyksiä on ollut jat
kuvasti kautta koko ihmisen historian.
Pääsiäinen lähestyy ja jo nyt tiedämme,
että vietämme sitä erityisissä ulkoisissa
olosuhteissa. Ehkä onkin hyvä niin. Si
säinen turvattomuudentunne ja vas
tausten puuttuminen maailmanlaajuisen
epävarmuuden johdosta  joka väistä
mättä ja tahtomattamme meissä kalvaa 
ei ehkä ratkeakaan vanhoilla keinoilla,
ulkopuolisten tiedoilla, vaan vain sisäi
sen rauhan kautta. Toisten ihmisten loh
dutukset, ”kyllä se tästä” tai ”ennenkin
on selvitty”, on vain tietoa, kuten tämän
jutunkin alkupään viesti. Mutta riittää
kö se kenellekään antamaan asiasta rau

haa. Enpä usko. Tieto voi parhaimmil
laankin vain rauhoittaa hetkeksi ja antaa
työkaluja asettaa asia historian valossa
sille kuuluviin mittasuhteisiin, mutta
tuskin antaa sisäistä rauhaa asian suh
teen.

nan teille, en sellaista, jonka maailma
antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko
epätoivoon”. Tuon jakeen lupaus ”jä
tän...” ja viesti auttaa minua tänäkin
päivänä kohtaamaan sen epätietoisuu
den ja uhan, minkä korona on tuonut
iholle meille kaikille. Tuon lupauksen
antaja, Jeesus Kristus täytti Jumalan an
taman tehtävän elämällään, kuolemal
laan ristinpuulla ja ylösnousemuksel
laan Vanhan Testamentin ennustusten ja
lupausten mukaisesti. Hän sovitti mei
dän syntimme Jumalan edessä, jotta
meillä olisi ja on iankaikkisen elämän
toivo ja lupaus – Jumalan lapseus. Tä
hän perustuen me voimme myös uskoa
ja luottaa siihen, että Hän pitää meistä
huolta tässäkin poikkeuksellisessa ajas
sa. Laitetaan kädet ristiin, nostetaan
rohkeasti katseemme ja pyyntömme
ylöspäin ja otetaan vastaan Jeesuksen
Kristuksen lupaama rauha sydämiim
me.

Aikanaan noin 50 vuotta sitten kouluka
veri luki Raamatusta minulle Johannek
sen evankeliumista jakeen (Joh.1:12)
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vas
taan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen”
ja kysyi, haluanko ottaa Jeesuksen Kris
tuksen vastaan ja uskoa häneen, polvis
tuin ja sanoin kyllä. En vieläkään tiedä,
mistä tuo tahto vastata ”kyllä” tuli.
Mutta nyt tiedän, että se muutti elämäni
tarkoituksen ja suunnan, erityisesti si
säisesti. Olen sen jälkeen 50 vuoden ajan
etsinyt ja saanut vastauksia ja voimaa
elämän eri tilanteisiin Raamatun lu
pauksista ja rukouksesta.
Ehkä yksi tärkeimmistä jakeista minulle
on ollut Jeesuksen sanat Johanneksen
Rohkaisevaa Pääsiäisen ja kevään aikaa
evankeliumissa (Joh 14:27): ”Minä jätän
teille rauhan. Oman rauhani minä an
Hannu

Tarvitsetko apua kauppa-asioissa tai muuten?
Koska elämme poikkeuksellisia aikoja ja kylällämme on paljon yli
70-vuotiaita, Turvallinen Päijälä haluaa ojentaa auttavan kätensä.
Vaikka hankkeemme ei ole ehtinyt vielä muodostaa varsinaisia
turvaryhmiä, voit pyytää apua esim. kaupassakäyntiin meidän
kauttamme.
Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, välitän pyyntönne nuoremmille,
jotka ovat muutenkin menossa kauppaan.
Myös halukkaat avustajat voivat ilmoittautua minulle.
Hannu Lahtinen 0500 304769

Neste Ralli 2020 Päijälässä

vasti maanomistajien mukaantulo ja
toistaiseksi kaikki ovat olleet myön
Vuoden 2020 Neste Ralli on tapahtu teisiä.
man 70vuotisjuhlaralli . Päijälän eri
koiskoe on jälleen mukana. Reitti on Rallin järjestelyjä varjostaa tietysti
meneillään oleva koronaviruksen ai
sama kuin viime vuonna 2019. Eri
koiskoe ajetaan kahteen kertaan, läh heuttama pandemia ja sen kesto. Jär
töajat tämän hetken tiedon mukaan jestelyt lähtevät siitä, että kaikki ih
lauantaina 8.8 klo 9.11 ja 15.46. Välis misten liikkumiseen liittyvät rajoi
sä ajetaan vetomiesluokka. Käytän tukset ovat purkautuneet ja ollaaan
palattu ”normaaliin” päiväjärjestyk
nössä reitti on suljettuna klo 6.00 –
18.00 (Liehuntie Sappeentie kylän seen riittävän ajoissa ennen ralliajan
kohtaa. Yhdistykset käynnistävät
silta – Päijäläntie Kuoksen lenkki
rallin toteuttamisen valmistelut sitä
Päijäläntie).
mukaa kuin se on mahdollista rajoi
Päijälän kylän yhdistykset ovat alus tusten puitteissa, mutta allekirjoittaa
tavasti päättäneet ottaa järjestelyvas sopimukset (AKK, Oriveden seudun
urheiluautoilijat, hankinnat) vasta,
tuun viime vuoden tapaan erikois
kokeen järjestämisestä. Myös Orive kun kiellot ovat ohi tai sopimuksiin
liitetään purkuehdot niin, että yh
den seudun Urheiluautoilijat ovat
näyttäneet vihreää valoa yhteistyön distyksille ei rallin peruuntumisesta
aiheudu kustannuksia.
jatkamiseen. Järjestelytyöryhmän
toimesta on kartoitettu myös alusta

Ensimmäinen ja tärkein asia rallin
järjestämisessä on riittävän henki
lömäärän varmistaminen, joka
tänäkin vuonna tullee kaiken
kaikiaan olemaan noin 260280
henkilöä rallipäivänä. Sen li
säksi tarvitaan 3040 henki
löä rakentamiseen ja purka
miseen. Rakennustöitä voidaan
aloittaa heinäkuun aikana, mutta kii
reisin aika on heinäkuun puolivälis
tä rallin alkuun. Purku tapahtuu ral
lin jälkeisellä viikolla sunnuntaista
alkaen.
Edellisvuoden tapaan Metsästysseu
ra vastaa rakentamisesta ja purkami
sesta, lipunmyynnistä, parkkialuei
den ohjauksesta ja valvonnasta sekä
kioskipalveluiden järjestämisestä
Liehuntien alueella ja kylän muut
yhdistykset reitin muulla osuudella.
Mika Liehu vastaa järjestysmiesten
ja safetyjen hankinnasta, kouluttami
sesta ja varustamisesta koskien koko
reittiä (tarve yhteensä noin 150 hen
kilöä). AKK edellyttää, että reitinvar
ren henkilöstö voitaisiin ilmoittaa ju
hannukseen mennessä.

viä vinkkejä kehittää toimintoja.
Kiitos siitä jokaiselle
osallistujalle ja pa
lautteen antajalle.
Nyt sinä, joka luet tä
tä tekstiä, olet ratkaisi
jan paikalla tulevan ral
litapahtuman osalta.
Osallistumalla mahdollis
tat ta
pahtuman ja pääset osalli
seksi kylän yhteisöllisyydestä, tutus
tut kylämme asukkaisiin ja ulkopuo
lisiin tukijoihin sekä mahdollistat
panoksellasi aktiivisen toiminnan
jatkossakin kylällämme ja myös ky
län palveluiden kehittämisen. Lähde
mukaan. Jos et jo tiedä ennestään,
kenelle ilmoittautua, ota yhteyttä ke
hen tahansa allaolevista. Heiltä saat
lisätietoa:

Mika Liehu, metsästysseura, tien
varsi puh. 0500187180
mika.liehu@elisanet.fi
Marja Ikonen, kylän alue
puh. 0405247944
marja.ikonen@paijala.fi
Leena Bragge, kyläyhdistys
Rallin erikoiskokeen järjestäminen
puh. 0408326131
on kylän yhdistyksiltä valtava pon leenaobragge@gmail.com
nistus, mutta samalla yhdistysten
Risto Lehto, Mäkimaan Muhku
toiminnan ja kylän kehittämisen
puh. 0505952051
kannalta taloudellisesti ratkaisevan rhlehto@kangasalalainen.com
tärkeä. Olemme ainoa eiautourhei Hannu Lahtinen, koordinaattori
luseura järjestäjänä. Se luo haasteita, puh. 0500304769
mutta on myös mahdollisuus. Koke hannu.lahtinen@paijala.fi
mukset tähän asti ovat olleet pääosin Jouko Ikonen, rakentaminen/purku,
positiivisia niin yleisön palautteen
kylän alue puh. 0400423409
kuin järjestelyihin osallistuneiden
vapaaehtoisten osalta. Palautteista
Hannu Lahtinen
olemme myös saaneet vuosittain hy

Laskiaistiistai Pirtillä

Kuva: Jyrki Matikainen

Lahtisen Ulla oli leiponut laskiais
pullat entiseen tapaan jälkiruoaksi
Kirjaston aukiolopäivää, hernekeit kahvin kanssa. Lisäksi hän toi saa
toa ja laskiaista vietetttiin Pirtillä il ristolaisleipää pöytään keiton kans
man lunta tänä vuonna. Perinteisek sa syötäväksi. Hernekeittoruokailu
si muodostunut hernekeittopäivä
on tarinatuokio kyläläisten kesken.
kokosi taas 36 kyläläistä yhteen. Kir Kuulumisia on monelaisia iloineen ja
jasto oli auki aamupäivän ja samalla suruineen. Niitä on hyvä jakaa tois
kypsyi hernekeitto keittiön puolella. tensa kanssa.
Kaksi kymmenen litran kattilaa kei
tettiin soppaa, joka oli jaossa kohta
Tänä talvena lumi ei ole pysynyt
puolenpäivän jälkeen.
maassa, mutta nyt Pirtin rapunpie

leen oli jäänyt kökönen aurauspen
kasta merkiksi lumesta. Lunta on sil
loin tällöin satanut, mutta kohta
myös sulanut pois. Sekin varmaan
johtuu näistä ilmastonmuutoksista,
joita aina eri syistä on maapallolla
ollut.
Kirjastossa alkuvuosi on ollut hiljais
ta. Uutuuskirjoja ei ole saatu mon
taa. Olen lukenut, että joissain kes
kuspääkirjastoissa on säästösyistä
vähennetty uutuuskirjojen hankinto
ja. Se tarkoittaa sivukirjastoissa mm.
vanhojen klassikkojen esilleottamis
ta. Meillä Päijälässä nekin ovat aina
olleet esillä, joten lukemista riittää.
Lisäksi monet vanhat ajanvietekirjat
ovat parempiakin kuin jotkut nyky
romaatit. Kaikki kuitenkin maku
asioita. Elämänkerrallisia ja historial
lisia teoksia ilmestyy koko ajan. Ky
läkirjoja suosittelisin kaikille luetta
vaksi. Niitä onkin melkein aina lai
nassa.
Luontokirjat houkuttelevat luonto
poluille  muut harrastuskirjat käsi
töille, puutarhaan tai keittiöön.

Kuhmoisten pääkirjastoon on saatu
uusi kirjastonhoitaja Marjo Soininen,
joka on luvannut tulla käymään
myös Päijälän kirjastossa. Hän hoitaa
myös Riihigallerian näyttelyä koske
vat järjestelyt, kuten hänen edeltä
jänsä Sohvi Koskinenkin hoiti.
Laskiaisesta laskeudutaan pääsiäi
seen. Sinä aikana voi tehdä sisäti
loissa astiakylvöjä varhaiskasvatuk
seen, kuten paprikoita, selleriä, to
maattia, purjoa, samettiruusuja jne. 
hyötykasvikerhoammekin ajatellen.
Paprika on vuoden vihannes, jonka
on valinnut Puutarhaliitto.
Tällaisia ajatuksia herätti laskiainen.
Laskiaisen jälkeen maailma on
mennyt raiteiltaan. Lehti on täynnä
tulevia tapahtumia, mutta tervetuloa
niihin vasta kun se on turvallista.
Hyvää pääsiäistä ja pysykää
terveinä!
Tervehtien Aino R.

Isompien ja pienempienkin hiihtokil
pailujen kanssa eläminen on ollut
tuskaista tällä kaudella. Jos on saatu
ladut vaivalla kuntoon, kilpailujen
järjestämisestä päättäminen on vaati
nut uskoa ja tuuriakin.
Viimeksi mainittua oli Muhkulla,
kun jo tammikuulla sovittiin vuoden
kulkuun kuulunut toinen hiihtokisa
toteutettavaksi 15.2. alkaen kello12.
Tutulle latureitille ei ole ollut asiaa
vesien paljouden ja lumen puutteen
vuoksi. Siispä järjestettiin kilpailu
kilometrin pätkällä tilus ja metsäau
totietä. Reitillä hiihdeltiin sitten
edestakaisin neljän kilometrin kisa.
Latu oli jopa siedettävässä kunnossa,
vaikka aivan lopussa alkanut märkä
lumisade pehmensi keliä. Palkinto
jenjaon aikana taivaalta tuli jo reip
paasti silkkaa vettä. Hiihtäjien luku
määrä oli vähäinen, kun ilmoittelu
oli jätetty hyvään tuuriin ja talkoo
henkeen uskomisesta huolimatta vä
häiseksi ja viimehetkeen.

Tulokset:
Naiset
Airi Vahdersalo
23.23
Pirkko LehtoJärvinen 39.30
Varttuneet miehet
Timo Konttila
17.35
Matti Åkerlind
23.43
Ensio Valo
26.08
Vielä varttuneemmat miehet
OlliLehto
28.15
Risto Lehto
30.54
Retkikävelijät
Heikki Åkerlid, Hely Lehto, Jouko
Järvinen, Tapio Konttila, Pauli Vah
dersalo, MarjaLiisa Luostarinen

Risto Lehto

"Susi" tarkkailee Olli Lehdon
hiihtoa räntäsateessa.

Kuva: Jouko Järvinen

Hiihtelyä Mäkimaassa

Elämä on…

Suuri musta pilvi kuitenkin ilmestyi
taivaallemme ja toi tullessaan py
Talvi oli kummallinen säiden suh
sähdyksen, jollaista ei sotien jälkeen
teen, aivan kuin sillä olisi ollut jotain ole nähty näin laajana tässä maassa.
kerrottavaa. Lumisateet valkaisivat Liikkumiskielto estää yhteiset tapaa
maan hetkellisesti, mutta lämmin il miset, rajojen sulkeminen estää va
mavirtaus ja vesisateet sulattivat
paan liikkumisen, lukuisat karantee
kauniin hangen aina uudestaan. Kui nit estävät mahdollisia tartuttajia le
vuneet kaivot ovat täyttyneet, eikä
vittämään virusta, vanhukset joutu
vedestä ole ollut puutetta. Tämä
vat pysyttelemään kotosalla, lapset
kaikki oli tyyntä myrskyn edellä.
eivät pääse kouluun, aikuiset tekevät
Kukaan ei olisi voinut aavistaa, mi etätöitä ja talous heikkenee huomat
hin tilanteeseen olemme joutuneet
tavasti monen kohdalla.
pienen ja sinnikkään viruksen levi
tessä ympäri maapalloa. Jokaisen
Vuoden tapahtumalista oli valmis,
meistä oli pysähdyttävä hetkeksi ja
mutta järjestään jokainen seuraavien
asettamaan omat ja perheen päiväru viikkojen tapahtumista yksitellen
tiinit ja arvot uuteen järjestykseen.
joudutaan perumaan tai siirtämään
Tuntui, kuin kaikki harkitusti suun hamaan tulevaisuuteen. Tällä het
niteltu olisi hetkessä vierinyt huk
kellä mikään ei ole niin varmaa kuin
kaan kuin vesipisara sorsan selästä. epävarma. Se taitaakin ollakin pahin
Olin selvitellyt loppuvuoden tapah
tumia, kysellyt päivämääriä ja kello
naikoja. Tänä vuonna se tuntui jo
enemmän rutiinilta, kun olen pu
heenjohtajan pallilla istunut kolme
vuotta. Oli selkeitä suunnitelmia
vailla päätöksiä ja paperit valmiina
vuosikokoukseen. Riihigalleriaan
saatiin Sohvin tilalle uudeksi päälli
köksi Marjo. Tori sillan pielessä etsii
kahvionpitäjää ja muita myyjiä, mut
ta onhan tässä vielä aikaa ennen ke
sää. Melontaretti kaipaa pientä kun
nostusta Kohisevankosken molem
min puolin. Luontopolun raivaus pi
täisi aloittaa jossain vaiheessa. Ke
vään innolla auringon paistaessa
olimme valmiina kaikkeen tähän ja
moneen muuhun.

asia, kun ei tiedä, milloin tämä lop
puu ja onko kukaan meistä turvassa.
Jokainen meistä varmaan ymmärtää
tällä hetkellä, että ne yhteiset tapaa
miset eivät ole niin tärkeitä kuin ter
veys ja tulevaisuus. Yritetään pitää
läheisistämme huolta ja päästä tä
män yli mahdollisimman vähin seu
rauksin. Toivottavasti tämä kasvat
taa meitä enemmän sopeutumaan
uusiin tilanteisiin ja lähentää meitä
yhteisessä taistelussa pahaa vastaan.
Kaunista kevättä ja kesää sekä ter
veyttä kaikille kyläläisille
Leena Bragge, pj
Lataa lehden sähköinen versio:

www.paijala.fi

Idyllinen lauantaitori sillan pielessä
kaipaa kahvinkeittäjää ja myyjiä

Lauantaitorista on tullut vakiintunut osa lauantaiaamua aika monille
kyläläisille ja mökkiläisille.
Lauantaisin on toki kirjaston kahvio toiminnassa, mutta jotenkin kosken
kohinaa kuunnellen kahvikin maistuu paremmalta. Ja satunnaisten
ohikulkijoiden on helpompi poiketa torille ”pikkuparlamenttiin”. Muutama
henkilö on lupautunut ainakin kahvinkeittäjiksi jonain lauantaina, mutta
kukaan ei ole pystynyt sitoutumaan koko kesäksi.
Tori olisi avoinna 6.6. - 1 .8.
Jos siis tori on sinulle tärkeä ja voisit tarjoilla kahvia ja pullaa vaikka yhtenä
kesän viikonloppuna, ota yhteyttä Ikosen Marjaan. Ehkä saisimme aikaan
jonkinlaisen kahvilaringin, niin että saisimme joka lauantaiksi kahvia ym.
tarjolle. Kaikki muutkin myyjät ovat tervetulleita, vaikka sinulla olisi vain yksi
tuote, jota myydä. Tuotot tulevat tietenkin itsellesi.
Lauantaitorilla kokoontuminen ja toisten tapaaminen on monille viikon
kohokohta!
Marjan yhteystiedot 040 5247944; marja.ikonen@paijala.fi

Onko halukkuutta laitevuokrausten ja
kiinteistönhoitopalveluiden hankintayhteistyöhön?

Esim. laitevuokraukset, ilmalämpöpumpujen huolto, lokakaivon tyhjennys,
nuohous ym.
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan sähköpostirinkiin, jonka kautta
voisi ilmoittaa em. kalusto- tai palvelutarpeensa ja kysyä,
olisiko muilla rinkiläisillä vastaavia tarpeita samoihin aikoihin, lähetä
sähköpostisi: marja.ikonen@paijala.fi.
Riihigalleria odottaa jälleen kahvion pitäjiä!

Idyllisessä Riihigalleriassa on tulevana kesänä Pirkanmaa-teemaisen
taiteilijayhteisön näyttely.
Tule viettämään kesääsi kahvilanpitäjänä/-yrittäjänä ihanassa
ympäristössä, mukavassa hommassa:
Yksi tai useampi viikko. Autamme ensikertalaisia alkuun.
Työ on itsenäistä, tarjottavat leivotaan oman osaamisen mukaan.
Galleria on auki 1 7.6.-23.8. (ma suljettu).
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Leenaan 040-83261 31 , kerron tarkemmin
tehtävästä.

TÖITÄ TARJOLLA!

Päijälän kylän yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet tukea Luonnossa
liikkuen Päijälässä -hankkeiden toteuttamiseksi Maaseutu-rahastosta
Vesuri-ryhmän kautta.
Hankkeita on kaksi: luontopolun rakentaminen sekä luontopolun ja
melontareitin markkinointi. Luontopolku ja melontareitti nähdään
hyödyllisenä kylämme viihtyvyyden ja matkailun lisäämiseksi.
Saatuun tukeen (luontopolun ja melontareitin markkinointi) sisältyy
projektihenkilön palkkaaminen ao. tehtävään
- palkka 1 8.00€/tunti
- työaika keskimäärin 80 tuntia/kk
- työsuhde 5kk (alk. kesäkuu 2020)
- loma-, lomaltapaluu- tai muita lisiä ei makseta
- matka- ja puhelinkulut korvataan
Tehtävä edellyttää:
- riittäviä taitoja viestinnän suunnitteluun nykypäivän ”välinein” eri
kohderyhmille
- sähköisten työvälineiden käyttöä, oma tietokone
- kylän ja sen ihmisten tuntemusta
- sitoutumista tehtävään ja aiempaa kokemusta itsenäisestä
suunnittelutyyppisestä työstä
- säännöllistä raportointia työryhmälle
- oma auto käytettävissä
Mikäli kiinnostuit projektihenkilön tehtävästä, ota yhteytttä, niin kerromme
tarkemmin. Hakemukset vkon 1 6 aikana os. marja.ikonen@paijala.fi

Tmi Reijo Ratalahti
Rakennusmaalaustöitä
vuosien kokemuksella.
puh. 050-3093263.

In memoriam Eila Lahti
(o.s. Suomaa; 30.12.1920 –
16.2.2020)

lisäksi. Martti Ruokola luonnehtii
häntä Pukaran suku kirjassaan: Me
nestyvän miehen takana on nainen;
Edvinille se oli hänen Päijänteen
rannoilta Maakeskestä löytämänsä
Eila Lahti oli kaikille vanhemmille
kyläläisille tuttu, tärkeä ja rakas hen elämänkumppani Eila. Kuinkahan
moni nainen on valmis antamaan
kilö.
Hän asui Päijäläntien varrella Kari miehelleen aikaa sillä lailla toteuttaa
maalla ja oli kristillisen yhdistyksen itseään, ”totella taivaallista näkyä”?
pitkäaikaisen puheenjohtajan Edvin
Edvin Lahti kuoli jo 1986, minkä jäl
Lahden vaimo, viiden lapsen äiti.
Lapsenlapsia oli 7, lapsenlapsenlap keen Eila Lahti asui Karimaalla yksin
vielä toistakymmentä vuotta, ilman
sia 8.
Eila Lahti oli syntynyt Padasjoella ja mukavuuksia, ulkovessan ja kanto
muutti sodan jälkeen
Päijälän kylälle avioi
duttuaan Edvin Lah
den kanssa. He raken
sivat rintamamiestalon
Pukaran maille, Edvi
nin lapsuudenkodin
läheisyyteen.
Edvin oli menevä
mies, hän oli paljon
poissa kotoa maalaus
keikkojen ja hengelli
sen toimintansakin ta
kia. Eilaäiti oli per
heen tukipilari, kaikin
tavoin. Aina paikalla ja
läsnäoleva niin omille
kuin naapurinkin lap
sille ja koti oli aina
avoin. Eila paistoi let
tuja ja pelattiin tam
mea. Hän ompeli
omille ja vieraille, hoiti
kukoistavaa puutar
haa, oli rukoushuo
neen emäntä kaikkien
normaalien kotitöiden

veden varassa. Vasta uuden vuositu
hannen alkupuolella hän muutti kir
konkylälle. Hän asui yksin kotona
viimeistä 1,5 kuukauden sairaalajak
soa lukuun ottamatta. Edes kotihoi
toapua hän ei kokenut tarvitsevansa
lapset kävivät apuna useita kertoja
viikossa. Sisukas Eila laittoi itse ruo
kansa kauppalappu oli valmiina vii
meiseen asti; halusi pukeutua itse
vaikka hitaastikin; lenkkeili rollaat
torin kanssa joka päivä. Lukeminen
oli hänelle rakas harrastus, minkä
kaihileikkaus mahdollisti, tosin lo
pussa hän tarvitsi suurennuslasia.
Kuhmoisten sanomat ja Vekkari luet
tiin kannesta kanteen, samoin kirjo
ja, hengellisistä tavallisiin romaanei
hin. Kuulo oli pitkään huono, mutta
kuulokojeesta oli iso apu.
Hänen lintulaudallaan vieraili ”tu

hat pulua”; lapset yrittivät vähän
toppuutella harrastusta, mutta linnut
olivat hänen ystäviään. Hän ei tar
vinnut sähköpostia, vaan oli kirjeen
vaihdossa lastenlasten kanssa perin
teisin konstein. Postituslista oli mel
koinen, sillä hän muisti kaikkien tär
keiden ihmisten merkkipäivät vä
hintään kortilla tai joskus unohduk
sen tapahtuessa puhelimitse.
99vuotias Eila Lahti jätti kaikkiin
hänet tunteneisiin lämpimän muis
ton. Hänen turvansa oli Taivaan
Isässä. Sitä hän murehti, etteivät
kaikki tunteneet samoin. Hän oli
valmis lähtemään taivaan kotiin.
Hänessä jos kenessä toteutui Raama
tun jae: ”Jotka Häneen katsovat, ne
säteilevät iloa.” (Ps 34:5)
Ulla Lahtinen

KORONANUMEROITA
Jos sinulla on vakavia hengitystietulehduksen oireita tai
yleistilan laskua, pyydämme ensisijaisesti olemaan
puhelimitse yhteydessä oman terveysaseman
ajanvarausnumeroon 020 638 3251 (Kuhmoinen).
Virkaajan ulkopuolella soita Jämsän ensiavun
puhelinnumeroon 040 712 2555.
Oriveden terveysaseman numerot: 03 100 23 tai
03 565 70023
TAYS:n neuvontapuhelin 03 311 65333

HÄTÄTILANTEESSA SOITA
YLEISEEN HÄTÄNUMEROON 112!

Tunnistatko Päijälä

Kotiarestissa oleville purtavaa.
Jokainen voi tehdä oman
veikkauksensa. Keksikää
voittajalle mieleisenne palkinto.
Yhdistä kosken nimi oikeaan
kuvaan (AG).
1. Siiskoski
2. Kereskoski
3. Kohiseva
4. Koulu/Rukoushuone
5. Leppäkoski
6. Ainonsilta
7. Riihigalleria
Vastaukset löydät lehden
sivulta 27. Kuvat: Leena Bragge.
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Elämä on häilyvää…
Myöhästynyt syntymä
päivähaastattelu

Ruokolan kaksospojat Martti ja Pent
ti täyttivät marraskuussa 90 vuotta.
Lehtemme myöhästyi haastattelusta
silloin, mutta parempi myöhään
kuin ei milloinkaan. Pentti asuu tällä
hetkellä Päijännekodissa ja Martti on
terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Molemmat muistavat vielä vanhoja
asioita 90 vuoden taipaleelta.
Aapeli ja Elma Ruokolan identtiset
kaksospojat syntyivät 14.11.1929.
Martti 6 minuuttia Penttia ennen
Pentti oli yllätys, siihen aikaan ei
osattu ennakoida kaksosia. He jäivät
perheen ainoiksi lapsiksi kasvaen
turvallisessa maalaisympäristössä
Ruokolan talossa Pukarajärven ran
nalla, kunnes äiti menehtyi vain 40
vuotiaana poikien ollessa 11vuotiai
ta. Se on heidän elämänsä suuri su
ru, asia, jota he eivät vieläkään muis
tele mielellään. Äidistä on kuitenkin
monia hyviä muistoja, kuten uima
retket Peikontarhan hiekkarantaan.
Elämä jatkui isän johdolla ja muiden
sukulaisten avustuksella. ”Pukaran
likat, Ruokolan pojat ja Toivonkum
mun lapset” kävivät kotikoulua Toi
vonkummulla, jossa saivat vakaan
kristillisen pohjan elämälleen.
Aikanaan Pentti löysi vaimokseen jo
pyhäkoulussa tutuksi tulleen Elvi
Niemisen läheisestä Saarijärven ta
losta. Martti vähän myöhemmin Ee
vaLiisa Ankeriasniemen Leppäkos
ken talosta. He tutustuivat rukous

huoneen opintokerhoissa.
IsäAapeli osti Kohisevan talon Pen
tin ja Elvin kodiksi. Pentti ja Elvi
muuttivat muutaman vuoden kulut
tua Längelmäelle, josta oli hankittu
vähän isompi Rauhalan tila. Siellä
syntyi kolme poikaa. Siellä he olivat
mukana myös Rauhalakodin järjes
tämässä kristillisessä alkoholisti
työssä maanviljelyksen ohella. Elvi ja
Pentti muuttivat eläkepäivikseen ta
kaisin Päijälään Kohisevalle yhden
pojan jäädessä viljelemään Rauhalaa
jota nykyään viljelee jo pojanpoika.
Pentistä tuli Edvin Lahden kuole
man jälkeen Päijälän kristillisen yh
distyksen puheenjohtaja ja yhdessä
he olivat rukoushuoneen kantavia
voimia, niin kuin myös Martti ja Ee
vaLiisa.
Martti ja EevaLiisa jatkoivat kahden
lapsensa, pojan ja tytön kanssa iki
vanhan Ruokolan talon perinteitä
maanviljelijöinä. Edelliset sukupol
vet olivat asuneet talossa kuole
maansa saakka paitsi isäAapeli
asui jonkin aikaa Kohisevalla. Vanha
talo purettiin uuden käytännölli
semmän tieltä 60luvun lopulla. Talo
on nykyään Elinatyttären vapaa
ajan paikkana.
Molemmat veljekset ovat olleet tär
keitä vaikuttajia kylällä, molemmat
jopa kirjailijoita.
Pentti on nuoresta asti pitänyt eri
tyisesti runoista, lukenut niitä ja kir
joittanutkin melkoisen määrän. Ru
not kertovat uskosta, rakkaudesta,
lapsista, Lapista, maalaiselämästä ja
kaikesta mahdollisesta. Hän lahjoitti

vuosien varrella syntyneet runonsa
Päijälän kristilliselle yhdistykselle ja
niistä julkaistiin kokoelma Päivien
raidoissa, jota myydään edelleen
kristillisen yhdistyksen hyväksi. Ru
nossa Kaksi minää hän kertoo haus
kasti kaksijakoisesta elämästään:
taistelusta arkiminän, maanviljelijän
ja pyhäminän, runojen rustaajan vä
lillä. Kuitenkin ”taskuun takin on ai
na pistettynä vihko ja kynä”, ja ru
noja on syntynyt jopa traktorin pu
killa.
Samoin Martti
on aina harras
tanut lukemista.
Klassinen
musiikki on ol
lut toinen into
himo; kirjoja ja
levyjä on hyllyt
täynnä. Kerran
hän eksyi Kuh
moisten kansa
laisopiston su
kututkimus
kurssille, ja se
oli menoa. Hän
rupesi tutki
maan omaa su
kuaan, ja hom
ma lähti ns. la
pasesta. Tulok
sena oli laaja
sukututkimus
kirja Pukaran
suku vuonna
1993. Myös
Leppäkosken
kohinaa teok
sen synnyssä
hänellä oli tär

keä rooli historiapiirin jäsenenä. Ty
tär Elina muistelee, että nuorena otti
päähän, kun ei päässyt koskaan pu
helimeen, kun isä soitteli tutuille ja
tuntemattomille sukulaisille keräten
tietoja.
Martti ja Pentti Ruokolan 90vuoti
nen taival on ollut melkoinen aika
matka läpi Suomen historian. He
ovat kokeneet sotaajan  tosin lapse
na, niin etteivät itse joutuneet sotaan,
äidin menetyksen, perheen perusta

misen ja tehneet aina paljon työtä.
Vaikka koulunkäynti jäi suhteellisen
vähäiseksi, se ei estänyt tiedonhalua
ja kasvatti sitäkin enemmän sydä
men sivistystä. He ovat kokeneet
henkilökohtaisesti hevoskyydin
muuttumisen autokantaan, vilkkaan
kyläelämän hiipumisen koulun, kau
pan, postin ja muiden palvelujen
loppumisineen. Itsekin he ovat jou
tuneet muuttamaan kirkolle lähem
mäs palveluja, jääneet yksin puoli
son kuoltua. Heillä on ikävä vaimoja
ja ikävä toisiaankin, sillä kommuni
kointi on vaikeutunut huonon kuu
lon takia. Identtisinä he ovat toisil
leen läheisiä, vaikka ovat silti omia
persooniaan. Heillä on kuitenkin
esim. samanlaiset äänet ja käsialat.
Kun molemmat muuttivat kirkolle,
samannäköisyys aiheutti monia hu
paisia väärinkäsityksiä varsinkin
niille, jotka tunsivat vain toisen vel
jeksistä.
Molemmille veljeksille luottamus Ju

malaan on ollut elämän turva huo
noina ja hyvinä päivinä.
Enää ei pysty muuhun kuin laitta
maan kädet ristiin, totesi Pentti.
Kun kysyin veljeksiltä, mikä vuosi
kymmen on jäänyt erityisesti mie
leen, Pentti hymyili: Se on liian suu
ri kysymys! Martti mietti hetken ja
sanoi jonnekin kauas katsoen: Elä
mä on häilyvää…
Voisiko sitä sen paremmin sanoa?
Varsinkin tässä maailmantilanteessa
se todella tuntuu siltä. Vierailin hei
dän luonaan kreivin aikaan. Tänään
en saisi enää mennä koronaviruksen
pelossa heitä tapaamaan.
Ulla Lahtinen
Molemmissa kuvissa Pentti vasemmalla,
Martti oikealla. 90vuotissyntymäpäi
villä otetussa kuvassa näkyy osa isäAa
pelin pojilleen leluksi tekemää puuhe
vosta.

Isoäitini Elma Pauliina Aal
tonen o.s. Koskisen nuo
ruusvuodet

Talossa oli renki nimeltään Aaro Ki
vinen, joka joutui punakapinan ai
kaan Tammisaareen. Juho Matti piti
Aarosta ja pyysi Elmaa, joka osasi
kirjoittaa, kirjoittamaan Tammisaa
reen, josko Aaro armahdettaisiin.
Aaro armahdettiin ja hän lähti välit
tömästi Kanadaan metsäkämpille
töihin. 1970luvun alussa Aaro palasi
Suomeen käymään ja tuli katsomaan
isoäitiäni kotiimme Riihimäelle. Oli
hauska nähdä, miten iloisia he olivat
nähdessään toisensa monien kovien
vuosien jälkeen. Myös Aaro muisteli
nuoruutensa elämää Leppäkoskella
lämmöllä.

Isoäitini Elma Pauliina Aaltosen, o.s.
Koskinen (18961974), elämä hänen
kotitalossaan Leppäkosken talossa
vuosina 18961921 oli hänen elämän
sä erityisintä aikaa. Elma oli Juho
Erkki Koskisen (18721934) vanhin
lapsi ja Juho oli Juho Matti Yrjönpoi
ka Leppäkosken (18401920) vanhin
poika. Juho Matti Leppäkoski oli
Leppäkosken talon isäntä isoäitini
nuoruusvuosina. Juho Matti oli avio
liitossa Heta Tuomaantyttären o.s.
JärviRaukolan (18511910) kanssa
Isoäitini Elma muutti leskeksi jääty
Vehkajärveltä.
ään kotiimme Riihimäelle v.1969 ja
asui kanssamme kuolemaansa asti
Isoäitini isovanhempien kuvat oli
vatkin aina isoäitini sängyn yläpuo 1974. Vietin yhdessä kesät hänen
lella. Isoisoäiti katsoo siinä tuimasti. kanssaan lähes kahdestaan Päijäläs
Valokuvissa kun ei sopinut hymyillä sä. Hän puhui päivittäin ajasta ja
elämästään Leppäkosken talossa.
tuohon aikaan.
Avioiduttuaan hän oli saanut lahjak
Isoisoisä Juho Matti on ilmeeltään
lempeä ja sitä hän kertoman mukaan si kotoaan senkin eli piirongin, joka
olikin. Juho Matti oli hyvä isäntä, jo oli Juho Matin äidin Eeva Loviisan
ka piti hyvää huolta talon väestä. Ta kapio Rautavuoren talosta Hahma
lossa tehtiin paljon työtä ja siellä oli järveltä. Se oli niin painava, että
paljon piikoja ja renkejä. Työnjako oli useankaan miehen ei ollut helppo
selkeä. Miehet hoitivat maatalon työt nostaa sitä. Tuo senkki oli meillä ja
ja naiset hoitivat kotitaloutta ja lap sen salalokeroilla olikin hauska lap
sena leikkiä.
sia. Elma eli talossa nuoren tytön
Isoäitini myös vietti aina viikkoja
elämää isovanhempiensa hyvässä
Leppäkosken talossa vanhanakin El
hoidossa. Hän oli jäänyt äidistään
sa ja Eino Ankeriasniemen luona yö
orvoksi pienenä ja isä solmi uuden
avioliiton ja jätti vanhimman lapsen pyen huoneessa, jossa hän oli nuore
sa isovanhempien hoitoon. Elämä oli na asunut.
talossa työteliästä, mutta mukavaa ja
Kertoessaan tarinoita elämästään
seurallista.
nuoruutensa talossa, ne koskivat
perheen elämää, jossa isoäiti ja isoisä

teitittelivät toisiaan. Lapsia hoidet
tiin yhdessä. Erityisesti mieleeni on
jäänyt pienen, vain muutaman vuo
den vanhan Ossin tarina. Ossi oli
leikkinyt ja päässyt jotenkin lähte
mään Pitkänveden jäälle ja hukkui.
Hänen hautakivensä on vieläkin Pa
pinsaaressa.

varaista.

Elman isä Juho oli liikemies, joka vei
nahkoja myytäväksi Pietariin ja oli
aina menossa. Siihen aikaan matkat
kuljettiin jollei hevosella niin jalkai
sin. Äitini Hilkka menikin Rasinky
lälle isoisä Juhon kanssa metsien
poikki. Minusta ajatus tuntui hurjal
Tarinat olivat perimätietoa monien le. Isoisä matkustamassa pienen lap
kin sukupolvien takaa. Niihin kuu sen kanssa 20 km:n matkan metsien
luu tarina Leppäkosken piiasta, joka halki. Myöhemmin Juho perustikin
kaupan Rasinkylälle.
Ison vihan aikana määrättiin venä
läisten toimesta vetämään kuormaa,
mitä hänen selkänsä ei kestänyt. Tä Vietin Elman kanssa lapsuuteni ke
sät, jotka olivat kuten kaikkien mie
män tarinan aikamääreen ja toden
peräisyyden suhteen voi hymähtää. lessä lapsuuden kesät iättömät ja
ajattomat auringonkimalluksen täyt
Sinänsä kiinnostava ajatus, kuinka
tämät kesät, joissa Päijälän metsät ja
monta sukupolvea voi perimätieto
järvet siintävät mielessä, aika erilai
siirtyä ja onko se sen totuusarvo
huonompi kuin nykydatan, jonka to sina kuin nykyään.
denperäisyyttä ei monenkaan ihmi
sen arkimieli punnitse tai arvioi. Mo Leppäkoski oli aikanaan Kuhmois
nesti tuntuu, että nykyisin tietoa tuo ten Paaterin talon filiaali ja Elman
sukuyhteydet, joissa myös minä olin
tetaan, mutta se, millä perusteella
siihen uskotaan, on hyvin sattuman mukana, lähtivät Paaterista. Paaterin
serkukset ta
pasivatkin
toisiaan ja su
kuyhteys oli
heille varsin
vahva. Ohei
sessa kuvassa
olen serkusten
kanssa Lep
päkoskella.
Nämä naiset
olivat rauhal
lisia, lempeitä
ja vahvoja. Ih
Kuvassa alhaalta edestä vasemmalle: minä, Hertta Lahnajärvi,
Helvi Nieminen, Elsa Ankeriasniemi, Elma Karvinen, AnnaLiisa misiä, jotka
halusivat ta
Lättilä ja isoäitini Elma Aaltonen.

lessäni uuteen uomaan. Toimin
vuonna 1992 Kuhmoisten piirin ni
mismiehen sijaisena, jolloin naisni
mismies oli vielä nähtävyys. Muis
tan, että joku kuntalainen tuli moot
toriveneellä Päijänteeltä vartavasten
katsomaan nimismiestä, joka oli nai
nen. Tänä aikana opin käytännössä
Opin jo varhain, että ihmiset Kuh
moisissa ovat jotenkin erityisiä. Iso havaitsemaan, että Kuhmoinen on
äitini silmät kirkastuivat ja sädehti juuri niin kaunis, erityinen ja moni
vät, kun hän kuuli, että joku oli Kuh muotoinen kuin osa Pekka Halosen
kuvaamaa kansallismaisemaa, mo
moisista kotoisin ja eri alueet Kuh
moisista olivat erityisen kiinnostavia nella tapaa juuri sellainen, minkä
kuvan isoäitini antoi aikanaan ja mi
ja ihmiset erityisiä. Ruolahti, Har
moinen ja Puukkoinen saivatkin ai tä hän itse eli voimakkaasti.
van oman merkityksensä. Sukulaisia
oli myös laajalti ympäri Kuhmoista
Christina KarliaPalomäki
ja vierailumme antoivat alueille
oman merkityksen. Ehkä joskus var
haisina vuosina ihmettelinkin tätä
innostusta, mutta myöhemmin ai
kuisena tämä erityisyys asettui mie
vata toisiaan seurustellakseen ja
vaihtaakseen kuulumisia. Tapa, jota
nykyajan kiireisessä elämässä en
juuri enää tapaa, eikä nykyihmisen
ole helppo sellaista rauhaa itsestään
luoda ympärilleen.

Kevätruno
Mä en tahro kuull Trumpista mä en tahro kuull Putinista
Mä en tahro kuull breksitistä mä en tahro kuull koronasta.
Mä en tahro kuull sodista mä en tahro kuull ilmastosta
Mä tahro kuull kevätlintujen laulu ja tuulen suhina
Mä tahro mennä mun pirtti pankoll makamaan ja vetää mun fällyt mun
pääll
Mutta maailmaa ei voi paeta. Niinpä päätin reteesti,
että mää oon Mansesta ja Mäkimaasta nääs.
Mua ei nujerra Rumpit ei virukset
mää vaan meen nyssellä ja kuljeskelen rotvallin reunalla.
Lauleskelen vaikka Päijälässä Tammerkosken Sillalla ja sanon kaikille
MORON
Iloista kevättä kaikille!
Pirkko LehtoJärvinen

Terveisiä Israelin keväästä

Aamuisin heräsimme lintujen lau
luun niin Jerusalemissa kuin Gali
Mielenkiintoista miten asiat loksah leassakin. Aamun pimeydessä kirk
televat paikoilleen. 25 vuoden jakso kaasti visertävä lintu on kuin usko,
elämästäni Porvoossa oli maanantai joka tietää ja luottaa aamun koittoon.
na 24.2.20 päässään: viimeinen työ Hulelaakson uudesta hienosta lin
päiväni kohtaamispaikka Helmessä. tutornista näkyi kurkiauroja ja le
Tuhkakeskiviikkona toteutui pitkäai vähdysalueelta kuului tuhansien
kainen haave päästä Israeliin. Oma pohjoiseen matkalla olevien kurkien
yhteislaulu. Suuri osa entisistä mala
toimimatkamme sisareni ja hyvän
ystävän seurassa Israelin kevääseen riasoista oli kuivattu viljaviksi pel
loiksi. Paljon oli myös jätetty lintujen
tapahtui kreivin aikaan. Korona ei
vielä pahemmin pelotellut eikä estä muuttomatkojen pysähdyspaikoiksi.
nyt lähtöä tai matkan tekoa. Rukoi Jos linnut erehtyivät laskeutumaan
limme varjelusta ja luotimme Isä Ju viljapellolle, lähti lintutornin luota
malan johdatukseen. Saimme lähteä valkoinen auto torvet soiden hätyyt
matkaan iloisin ja odottavin mielin. tämään lintuja lentoon omille suoa
lueilleen.
Oli suuri ilo ja siunaus saada aloittaa
paastonajan päivät Raamatun maise Marraskuusta asti Israelissa on sata
missa rukoillen ja sanaa tutkien. 94 nut ennätysmäärä vettä, alavilla pai
vuotias Ilanaemäntämme oli todelli koilla tulviksi asti. Koko maa vihe
riöi ja kevään ensi kukat olivat nous
nen aarrearkku sanan selittäjänä.
seet. Syklaameja olivat kaikki kivikot
Emme varsinaisesti kiertäneet ns.
täynnään ja tien vieret keltaisenaan
kristittyjen pyhiä paikkoja. Kävim
me kyllä puutarhahaudalla (ks. kan villisinappia. Sikäläinen ketunleipä
täytti puutarhat ja joutomaat kau
sikuva), joka oli kauniisti hoidettu
rauhan ja kauneuden tyyssija muu neudellaan. Sen lehti maistui ja
näytti samalta kuin Suomessa, mutta
rien ulkopuolisen melun ja hälinän
keskellä. Jos paikka ei olekaan ihan kukka oli suuri ja keltainen, pitkässä
varmasti se oikea, niin asia on oikea varressa. Mantelipuut Juudean vuo
rilla ja kaupungeissa kukkivat val
ja tosi: Jeesus Kristus kuoli meidän
syntiemme sovitukseksi. Haudattiin koisenaan. Ensimmäiset punaiset
lähellä olevaan hautaan, josta nousi kruunuvuokot availivat nuppujaan
kolmantena päivänä kuolleista. Hau ja rosmariinipensaat olivat täynnään
sinisiä kukkia. Kukkafanina olin ai
ta on tyhjä. Jeesus elää! Kuolemal
laan hän voitti kuoleman. Meillä on van haltioissani; kameran tila täyttyi
toivo! Siellä saimme kolmisin laulaa ennen aikojaan ja paljon talletin mie
pääsiäisen iloja kiitoslauluja tyhjän leni muistikortille.
haudan ulkopuolella.
Risto Takkisen asiantuntevassa kyy
dissä kiersimme Golanin viljavan

ylätasanteen, jossa
oli laajoja oliivileh
toja. Valtaisat hyvin
hoidetut hedelmä
tarhat olivat kuk
kaloistossaan;
mangoja, mantelei
ta, persikoita, apri
kooseja. Vesipu
tousuomissa suuret
keltaisenvihreät ty
räkkipensastot
täplittivät värilois
tollaan maiseman.
1860luvulla Mark
Twain oli kulkenut
alueen halki ja
nähnyt vain 2 puu
ta. Hän oli toden
nut, että tämä on
hedelmätöntä maa
ta. Israel on toimil
laan todistanut
väitteen perättö
Nuoria puurimjuhlassa.
mäksi. Todella
mielenkiintoista oli viljavien aluei
Jerusalemilla on kunnianhimoinen
den läpi ajettaessa kuulla Riston te tavoite tulla maailman kauneim
kemästä vertailututkimuksesta, josta maksi kaupungiksi. Paljon on tehty
selvisi Knessetissä tehtyjen päätös
12 viimeisen vuoden aikana! Ympäri
ten yhteys Genesaretin järven veden miljoonakaupunkia lukuisat nosto
korkeuteen. Jos päätökset oli tehty
kurjet kertoivat laajamittaisesta ra
Jumalan Sanan vastaisesti, oli veden kennusbuumista. Kaupunki on yhte
pinta alhaalla, siunaus puuttui. Jos
näinen väriltään, sillä ainoa sallittu
taas päätökset olivat Jumalan mielen rakennusmateriaali on Juudean vuo
mukaisia, sateet tulivat ajallaan ja
riston kellertävä kalkkikivi. On suu
maa tuotti hedelmää. Kaikkialla pit ria uusia puistoalueita, esim. usean
kin Golanin ja Jisreelin tasankoa ja
hehtaarin suuruinen kaurispuisto,
siellä missä oli suuria viljapeltoja ja jossa kaupunkilaiset voivat käysken
hedelmätarhoja oli myös suuria sa
nellä ja tehdä piknikretkiä kauriiden
devesialtaita kasteluun. Tuntui siltä, seurassa. keskustan tuntumassa. On
että siunaus oli tänä keväänä satei
taidokkaasti valaistuja kävelykatuja.
den muodossa kansan ja maan yllä.

Ben Jehudan päässä oli katuun pul
tattu musta flyygeli, jonka ympärille
nuoriso kokoontui musisoimaan il
taisin. Vieressä puistomainen aukio,
jolla torstaina iltapäivällä nuorten
poikien ryhmä – ehkä joku koulu
luokka – tanssi musiikin soidessa
iloisia israelilaisia kansantansseja, si
ten keräten varoja yhteiseen tarkoi
tukseen. Osuimme sopivasti koke
maan puurim juhlaan (Esterin kirja)
valmistautumista Jerusalemissa.
Kaupunki oli juhlavalaistu, kuin
meillä joulun aikaan. Oli paljon naa
miaispukukauppoja ja kangaskaupat
olivat asettaneet esille kimaltelevat
glitterikankaat. Päiviä ennen juhlaa
nuorisoryhmät kulkivat iloisissa
puurimvaatteissaan ja lapsia oli
puettu mitä mielikuvituksellisimpiin
asuihin. Mutta sitten tulikin hallituk

Mantelipuut kukassa.

selta kielto: juhlia ei voitu järjestää
koronan takia. Matkamme viimeisi
nä päivinä koronan läsnäolo tuli
konkreettiseksi. Pelko ja ahdistus li
sääntyivät nähtävästi ja koettavasti.
Ilo ja kiitosmielellä pääsimme saba
tin aaton viimeisellä serudilla
(kimppataxi) Jerusalemista Ben Gu
rionin kentälle toistaiseksi viimeisel
le lennolle pariin kuukauteen – Suo
meen. Pääsimme viimeisinä konee
seen nousseina yölennolle; kotiin
kahden viikon karanteeniin. On ai
kaa sulatella kaikkea nähtyä ja koet
tua paastoaikaa jatkaen, Israelia ja
kotomaatamme siunaten.
Kuhmoisten uudessa kodissa
20.3.2020
Riitta Hellqvist

Pääsiäisen valoa
Aurinko tanssii pääsiäisaamuna, sa
notaan. Valo sinkoaa kirkkaina säde
kimppuina metsän takaa ja sytyttää
paksut hanget ja kuuran peittämät
puut kimaltamaan. Aurinko näyttää
tanssivan myös silloin, kun pääsiäi
senä purot jo solisevat ja ruoho vi
hertää portaan sivulla. Mutta voi ol
la, että tienpenkkoja peittääkin lika
kerros, jonka läpi ei uskoisi tuoreen
elämän enää työntyvän, ja kuralam
mikot peilaavat apeasti matalalla
laahaavia pilviä.

pääsiäisilon. Lapsen mielestä kääre
oli taivaallisen kaunis niin kuin mu
nan sisään kätketty halpa sormuskin.

Lapselle pääsiäisen iloisen sanoman
välitti parhaimmin pääsiäiskukon
vierailu ja muu kodin juhla, arvaten
kin hyvin vaatimaton mutta pikkui
sille ihmeellinen. Sittemmin lapsen
ilo on muuttunut aikuisen ihmette
lyksi siitä, että aurinkokin näyttää
pääsiäisaamuna todella riemuitse
van. Psalmi 19 puhuu auringon
noususta iloa pulppuavin sanoin: ”Ja
aurinko nousee kuin sulhanen hää
Muistan erään lapsuuteni pääsiäisen teltastaan, kuin sankari riemukkaana
juoksemaan rataansa.” Psalmi taitaa
– lieneekö tottakaan, pitäisi tarkas
tella säätilastoja  lämpimästi helot kuitenkin puhua pääasiassa Kristuk
tavan auringon, lintujen laulun, kos sesta, Auringosta, Sankarista, jota
tean maan tuoksun ja maantien alta pahan pimeät vallat ja kuolema eivät
virtaavan kuohuvan puron, jota yk kyenneet tuhoamaan. Hän tuli ulos
haudastaan, eikä pelkkänä henkenä
sin kulkiessani pelkäsin. Äiti keksi
täyttää ison korin lastuilla ja pienillä vaan käsinkosketeltavana ihmisenä.
puunpalasilla. Hän kokosi perheen
Vuosikymmeniä sitten eräs työtove
sekä vierailulla olevat sukulaiset ja
vei meidät kaikki uittamaan laivoja, rini puuskahti ennen pääsiäistä: ”On
se merkillistä, että vielä kahden tu
joiksi lastut veteen päästessään ih
hannen vuoden jälkeenkin riekutaan
meen kautta muuttuivat. Siinä oli
jostain ristiinnaulitusta tyypistä!”
monta ihmettä yhdessä, sekin, ettei
yhtään pelottanut. Saatoin kaikessa Tämä ristiinnaulittu, lammasmaises
rauhassa nauttia leikistä. Vain mek ti kiduttajiensa käsiin jättäytynyt Ju
ko päällä ulkona, pääsiäisenä, ihme. malan Karitsa puhuu arvovaltaisesti
Ja aikuiset ja lapset yhdessä huolet suuria. Hän lupaa kokonaan uuden
tomasti leikkimässä, ihmeiden ihme, luomakunnan. Hän lupaa tehdä uu
deksi kaiken. Hän lupaa täyden ja
juhla. Jo varhain aamulla me lapset
ikuisesti kestävän elämän jokaiselle,
olimme heränneet ja hiipineet vuo
joka uskoo häneen. ”Minulle on an
teistamme etsimään pääsiäiskukon
tuomien suklaamunien piilopaikkaa. nettu kaikki valta taivaassa ja maan
Yksi tinapaperiin kääritty suklaamu päällä.” Tämä Aurinko paistaa kirk
kaana, eivätkä maailman välinpitä
na toi mukanaan unohtumattoman
mättömyys, epäusko, halveksunta,

viha, torjunta tai kasaantuvat ongel
mat kykene Aurinkoamme peittä
mään eikä sammuttamaan. Kannat
taa kertoa aina uudestaan siitä, mil
lainen hän oli, mitä hän teki, kuinka
hän ihmisistä välitti ja välittää, kuin
ka hän sovitti ihmisen ja Jumalan vä
lit. Kannattaa kertoa aina uudestaan

tämä universumin suurin ja ihmeel
lisin seikkailutarina ja juhlia Sanka
riamme.
Hyvää pääsiäistä!
Aulikki NiemiSavolainen

PÄIJÄLÄN TAPAHTUMIA KEVÄT 2020
KORONAviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi seuraavien tapahtumien
tiedot saattavat muuttua. Kotisivut päivitetään seuraavaksi vasta
kesäkuussa, joten siihen saakka voitte seurata informaatiota tilaisuuksista
Päijälän facebooksivuilta ja ilmoitustaululta tai puskaradiosta.
La 2.5. alkaen klo 9 Pirtin siivoustalkoot
Pe 15.5. klo 14 Kinkerit Rukoushuoneella
La 16.5. klo 811 Pihat kuntoon. Vapaa-ajan

asukkaiden keväinen
ongelmajätteiden keräys. Vapaaehtoisia toivotaan lisää kuljettamaan kuormat
Antinkorven jäteasemalle.
Su 17.5. klo 14 Minikirkko Rukoushuoneella, Sydämen

kanssa

puhetta Jumalan

La 23.5. klo 913 Kevättori Pirtillä
Su 24.5. klo 14 Yhteistilaisuus Kuhmoisten helluntaiseurakunnan kanssa
Rukoushuoneella
Kesälauantaisin klo 911 Tori sillan kupeessa (6.6.-1 .8.)

silloin kun ei myyjiä ole.

siirtyy Pirtille

Ti 16.6. klo 18 Riihigallerian avajaiset
La 27.6. klo 18 Yhteislauluilta Riihigallerialla. Laulattajana Ari

säestäjinä Eljas ja Paula.

Kajander,

Ti 30.6. klo 18 Tiekirkon ja taidenäyttelyn avajaiset Rukoushuoneella

V ir r a n V a r r e l t a
- Päijälän kylän äänenkannattaja, pääsiäinen 2020
- ilmestyy neljä kertaa vuodessa
- jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
- ladattavissa www.paijala.fi-sivustolta
- julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
- toimitus: Leena Bragge, Riitta Hellqvist, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen,
Risto Lehto, Pirkko Lehto-Järvinen, Aulikki Niemi-Savolainen,
Christina Karlia-Palomäki, Aino Ruokola, Sanna Ruokola
- 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,
rhlehto@kangasalalainen.com
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

Koskivisan (s. 1415) oikeat vastaukset: 1F, 2B, 3E, 4G, 5C, 6D, 7A.
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Kotimaisista kasveista ja sienistä saatuja värejä Terttu Hietalan kutomissa
saaleissa, jotka ovat ensi kesänä Riihigalleriassa myynnissä.

Israelin kevään
(ks. s. 2224)
kukkaloistoa:
kruunuvuokkoja,
syklaameja,
tyräkkejä

