
VViirrrraann VVaarrrreellttaa
Päijälän kylän yhteinen äänitorvi
2/2017  Lehden 22. numero

Juhlavaa juhannusta jasuloista suvea kaikille lukijoille!

Lataa lehden sähköinen versio:
www.paijala.fi

Kan
nen

kuv
a:U

lla
Lah

tine
n

Tule rallitalkoisiin Lauantaisin Kotirannassa
ja tuo kaverisikin! Päijälässä tapahtuu uusi emäntä
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Arvoisa kylälehtemme lukija!
Eräs merkittävä vaihe kylämme historiassa niin taaksepäin kuin eteenpäinkin – näin uskon ja toivon – onnyt eletty tosiasia. Pitkään – läheskymmenen vuotta – kypsytelty jatyöstetty kyläsuunnitelmamme”Elinvoimainen Päijälä 2025” on valmistunut ja julkistettu kyläesitteineen. Oman tietoni mukaan tämä onensimmäinen kylällemme ainakinnäin laajaalaisesti laadittu kehittämissuunnitelma. Sen tarkoituksenaon ollut ja on katkaista kylämmekuihtumisen suunta niin henkisellä,hengellisellä kuin kaikilla muillakintasoilla. Kiitos suunnitelman toteutumisesta kuuluu kaikille osallistujille osallistumisen tavasta riippumatta.
Mutta suunnitelma on vain suunnitelma ja siksi jää, jos toimeen ei tartuta. Hämäläisten laulunkin toivoisin kuuluvan mieluummin ”kun”sanalla kuin ”jos” sanalla laulettuna. Mielestäni meidän kaikkien tulisinyt tarttua toimeen ja lähteä yhdessä– kukin omalla sarallaan ja omillamahdollisuuksillaan – tukemaan, toteuttamaan ja elämään todeksi kyläsuunnitelmaamme palasia ja senhenkeä. Vaikka joku tai moni asiasuunnitelmassamme saattaa näyttäämahdottomalta tai epäuskottavaltatavoittaa, tulisi meidän ehkä ottaaoppia entisen kivenhakkaajan ajattelusta. Hän hakkasi kiviä vuodestatoiseen innostuneena. Mistä tuo into,häneltä kysyttiin. ”Saan olla rakentamassa suurta pyhäkköä Jumalalle.En ole hakkaamassa kiviä”. Kiven

hakkaaja näki silmissään tulevanpyhäkön ja koki omalta pieneltäosaltaan olevansa mukana tärkeäntavoitteen toteuttamisessa. Yksintuon pyhäkön rakentaminen olisi ollut mahdoton, mutta yhdessä se onmahdollista.
Me emme ole suoranaisesti rakentamassa pyhäkköä Jumalalle, muttaolemme yhdessä rakentamassa meille kaikille parempaa paikkaa elääkylällämme tulevaisuudessa. Se onainakin ollut tavoitteena. Tuo parempi paikka elää rakentuu suunnitelmassa neljän pilarin varaan, joskäytämme tasavallan presidenttimme ilmaisukeinoa. Nämä ovat: turvallisuus, tiedonvälitys, monitoimikeskus ja majoituskapasiteetin nostaminen. Näiden varassa luodaanedellytykset kylän hallitulle kasvulleniin asukkaiden, palveluiden kehittymisen ja matkailijoiden osalta. Peruspilareiden lisäksi suunnitelma pitää sisällään lukuisia erillisiä hankkeita, mm. historia ja luontopolut,melontareitin kunnostus, torin kehittäminen, kulttuuri ja luontotapahtumien ja kurssien järjestäminenjne. Osa asioista on mainittuna kyläesitteessämme, ja kyläsuunnitelmakokonaisuudessaan on luettavissakylän yhdistysten tiloissa.
Suunnitelman jotkut osaalueet ovatjo lähteneet liikkeelle. Kevään aikanaolemme hakeneet ja saaneet elykeskukselta avustuksen melontareitinkehittämiseen ja Pirtin sekä Rukoushuoneen aggregaattien hankintaan,mikä on turvallisuushankkeen yksiosa. Melontareitille rakennetaanlähtöpaikalle laituri ja opastetaulu



sekä puoliväliin reittiä laavu, tulentekopaikka ja wc. Keskusteluja mahdollisen monitoimikeskuksen hankinnasta on käyty puolisen vuotta jahankkeelle on saatu myös avustusta.Turvallisuusprojekti on tarkoituskäynnistää kokonaisuudessaan ensivuoden puolella. Uusia ihmisiä onmuuttanut ja muuttamassa kylällemme, osa vakinaisesti. Eteenpäin mennään jo nyt. Päätöksiä suunnitelmanhankkeiden etenemisestä tekee jatkossa sitä varten perustettava työryhmä.
Mutta muutakin on tapahtumassa.Kylän suurhanke ”Neste Ralli” ajetaan taas tänäkin kesänä lauantaina29.7. Tapahtuman järjestäminen onmeille kyläläisille edellisiä vuosiahaasteellisempi. Turvataksemme tapahtuman toteutumisen kylällämme, jouduimme ottamaan sen hoitamisesta aiempaa suuremman vastuun. Kylämme kehittämissuunnitelma edellyttää avustuksista huolimatta omaa rahaa ja yksi merkittävä keino hankkia rahaa on rallin järjestämiseen osallistuminen. Mutta se voionnistua vain, jos saamme mahdollisimman monen mukaan. Kokonaisvahvuus, jolla rallin järjestely onnistuu, edellyttää yli 200 vapaaehtoisenmukanaoloa tuona lauantaina 29.7aamusta iltaan. Mieti, voitko sinä olla yksi meistä. Mieti, onko sinullakaveria, jonka voisit ottaa mukaantapahtumaan. Tapahtuma itsessäänon elämys, jota ei kannata jättää kokematta. Rallista lisää muualla lehdessä.
Kylällä tapahtuu kesän aikana paljon muutakin. Jokaisella yhdistyksel

lä on pienempiä ja isompia tapahtumia. Tässä mainitsen RiihigallerianKarhun kantapäillä näyttelyn ja joviidettä kesää avoinna olevan tiekirkon rukoushuoneella, jossa on tänäkesänä Aulikki NiemiSavolaisennäyttely. Pirtin kesätori vetää jokaheinäkuu ihmisiä muiltakin kyliltä.Tervetuloa ostaman ja myymään!Kesätori päättyy taas kyläkokoukseen ja rallipalaveriin Pirtillä. Kristillisen yhdistyksen yli 100 vuottajatkunut kesäjuhlaperinne rukoushuoneella tuo tänä kesänä vieraaksiuuden emäseurakunnan Hollolankirkkoherran Antti Lahtisen. Kesänlopulla tehdään taas jo perinteeksimuodostunut pyhiinvaellus, tälläkertaa Länkipohjan rukoushuoneeltaPäijälään. Tässä vain muutamia poimintoja. Lehden takasivulta löydättarkemman ohjelman. Laita se talteen ja osallistu, niin tuet omaltaosaltasi kylämme kehittymistä.
Päijälä – rikas menneisyys – rohkeatulevaisuus. Tartu haasteeseen. Sinun kanssasi yhdessä pääsemmeeteenpäin kylämme kehittymisessä.Tehdään jokainen osamme, hakataanoma tai omat kivemme, ja niinsaamme tuloksena elävän ja elinvoimaisen Päijälän.
Toivotan Sinulle rauhaa ja Jumalansiunaamaa kesää!

Hannu Lahtinen



Neste Rallin Päijälänerikoiskokeet ajetaanlauantaina 29.7.
Reitti: Liehuntie – Sappeentie – sillan
yli Orivedentietä – Päijäläntie – Au
lusniementie – Kuoksenlenkki –
Kuoksenjärventie – Päijäläntie. Tuo
Kuoksenlenkki on uutta toissavuo
teen verratuna ja pikataival päättyy
kin sen seurauksena pari kilometriä
toissavuotista aiemmin.
Reitti on suljettuna klo 8.00 – 21.30
MM erikoiskoe Päijälä 15 ensimmäi
nen auto klo 10.06
MM erikoiskoe Päijälä 21 ensimmäi
nen auto klo 18.24
MM erikoiskokeiden välillä veto
miesluokka kaksi kertaa
Kuten lehtemme pääkirjoituksessa jo
totesin, myös järjestelyvastuut ovat
muuttuneet. Kylän yhdistykset vas
taavat tänä vuonna kokonaisjärjeste
lystä AKK:lle. Olemme tehneet sopi
muksen Oriveden Seudun urhei
luautoilijoiden kanssa rallin tekniik
kaosuuden hoitamisesta eli he vas
taavat rallin teknisen ja kilpailullisen

puolen erityistehtävistä noin 40 hen
gen voimin, joista 15 järjestysmiestä
/ jaksopäällikköä.
Olemme myös sopineet katselua
lueiden ja kulkureittien rakentami
sesta niin, että metsästysseura (MS)
vastaa Liehuntien osuudesta ja kylän
muut yhdistykset (kylä) muusta
osuudesta. Rakentamisen vastuu
henkilöinä ovat Mika Liehu (MS) ja
Seppo Pohja (kylä). Lisäksi on sovit
tu, että Mika Liehu ottaa kokonais
vastuun tien varren jaksopäälliköi
den, järjestyksenvalvojien, liikentee
nohjaajien ja Safetytoimitsijoiden
koordinoinnista. Kokonaistarve noin
130 henkilöä. MS ja kylä pyrkivät
kaikin keinoin hankkimaan omista
porukoistaan mahdollisimman mon
ta näistä toimijoista. Nämä henkilöt
ovat rallin ajamisen perusedellytys.
Jos 29.7 aamulla ei ole riittävää mää
rää näitä toimihenkilöitä, ralli pe
ruuntuu Päijälän osalta. Varaudum
me hankkimaan näitä toimihenkilöi
tä myös muualta, mutta jokainen ul
kopuolinen, ei talkoohenkilö, mak
saa yhdistyksille 50 euroa. Siksi on
tärkeää, että mahdollisimman moni



saadaan talkoohengessä mukaan. Jos
sinä olet mukana, tuet mukanaololla
yhdistysten toimintaa 50 eurolla.
Lisäksi on sovittu, että sekä MS että
kylä hoitaa omilla katselualueillaan
toimivat myyntipisteet, parkkialu
eet ja lipunmyynnin. Nämä toimin
not sitovat yhteensä 80100 henkilöä
järjestelystä ja myyntipisteiden luku
määrästä riippuen.
Mitä tehtäviä on olemassa ja mitä
tehtävään edellytetään:
 järjestyksenvalvojat tien varrella.
Tarvitaan 4050 henkilöä. Tämä lie
nee vaativin tehtävä ja olisi hyvä olla
mukana 5.7 klo 17.00 Päijälän Pirtillä
olevassa koulutuksessa. Tehtävä ei
edellytä jvkorttia. Niille, jotka eivät
pääse ko. koulutukseen, järjestetään
koulutus muuna aikana
 Safetytoimitsija (noin 60 kpl). Si
joittuu reitille tulevien teiden ris
teyksiin ja varmistaa, että nauhan ta
kaa kukaan ei tule suljetulle rallirei
tille. Tämä tehtävä sopii lähes kaikil
le.
 Lipunmyyjät (3040 kpl). Ei erityi
siä vaatimuksia, mutta on vastuussa
myydyistä lipuista saaduista rahois
ta ja myymättömistä kannoista, kun
nes ne on tilitetty lipunmyyntipäälli
kölle. Koulutus järjestetään.
 liikenteenohjaajat (parkkialueet ja
rallireitin ylityspaikat, yhteensä 20
30 kpl). Ei erityisiä vaatimuksia. Toi
mivat parkkialueen vastuuhenkilön
tai jaksopäällikön ohjauksessa (yli
tyspaikat)

 toimitsijat
(myyntipisteiden hoitaminen).
Kylällä tarvitaan min 2025 kpl. Yh
teensä noin 40 kpl. Tarvitaan pirteää
asiakaspalvelumieltä. Sopii lähes
kaikille.
Arvoisa lukija. Tule mukaan kylän
suurtapahtumaan. Sinua ja ystävää
si varten on paikka avoinna. Jos ha
luat toimia Pömpelin ympäristössä,
ota yhteyttä Mika Liehuun puh.
0500187180 tai sähköpostilla mi
ka.liehu@elisanet.fi. Jos haluat toi
mia kylän alueella, ota yhteyttä Mar
ja Ikoseen, puh. 040524794 tai mar
ja.ikonen@paijala.fi. Lisäksi voit olla
yhteydessä allekirjoittaneeseen, puh.
0500304769 tai hannu.lahtinen@pai
jala.fi.
Tule siis mukaan järjestämään osaa
Suomen suurimmasta yleisötapah
tumasta. Saat olla mukana iloisessa
ja reipashenkisessä talkooporukassa
palvelemassa todennäköisesti yli
4.000 vierasta. Mukanaolollasi tuet
kylämme toimintaa ja luot sen kautta
mahdollisuuksia kyläsuunnitel
mamme toteuttamiselle.
Hannu Lahtinen, rallityöryhmän vetäjä



Karhun kantapäillä– Riihigallerian osuusSuomi 100 vuoteen
Muinaissuomalaisille karhu on pyhä
eläin, jota nimitettiin vain kiertoil
maisuin kuten ohto, mesikämmen,
metsän omena, kontio...monin muin
kin nimin.
Karhuja kaadettiin yleensä talvipe
siltä, mikä keihäin oli ainoa mahdol
lisuus.
Kaatoa seurasi tarkoin säädelty mo
niosainen riitti, peijaiset, joihin kuu
lui karhun kallon ripustaminen ylös
petäjään, lähelle taivasta, mistä pyy
dettiin taivaan emokarhulta ensinnä
kin siunausta ja toivottiin anteek
siantamusta ja paljon metsän viljaa.
Karhun lihasta saatiin myyttistä voi
maa ja se täydensi niukkaa ravintoa
talvisaikaan. Karhun talja on edel
leen himoittu ja tarunhohtoinen.
Professori Juha Pentikäinen tietää
KeskiSuomestakin monia kymme
niä karhunkallopetäjiä ja muistuttaa,
että Lönnrotin Kalevala, Topeliuksen
Maammekirja ja valtion tapporaha
poistivat karhun suomalaisesta kult
tuurista riistäen sen pyhyyden ja
muinaisuskomukset.
Tapporahan alaisesta taiteilijaksi
Kun puhutaan Suomen itsenäisyy
den ajasta, nostetaan usein sivistyk
sen leviäminen ja nousu yhdeksi me
nestystarinoista.
Metsästysgangsterismista Suomi on
harpannut metsästyslakeihin ja la
jien suojeluun, jota voidaan pitää si

vistyksenä ja luonnon kunnioittami
sen nousuna.
Juusokarhun ja kumppanien elä
mästä Suurpetokeskuksessa tiede
tään paljon, ja Juuson maalarin ura
on seurausta siitä tiedosta, että kar
hukin kaipaa virikkeitä ja on yksilöl
linen. Juuso ei ole huonoissa oloissa
elävä sirkuskarhu, vaan itseään to
teuttava olento, jolle tuo elämä on
ainoa vaihtoehto. Vai haluaisiko joku
lähettää Juuson eläintarhaan toiseen
maahan mököttämään kauas ystä
vistään, varsinkin Sulo Karjalaisesta.
No ei taatusti.
Karhunäyttelyssä on kaksi hyvin
erilaista luontokuvaajaa: Antti Lei
nonen ja Valtteri Mulkahainen.
Antti Leinonen tunnetaan laajalti
maailmallakin; paljon palkintoja
saanut Suomen erämaaluonnon ja
sen asujaimiston kuvaaja. Usein hä
märissä toteutetut teokset alleviivaa
vat luonnon mystisiä ominaisuuksia.
Kirjailijana ja myös luonnonsuojeli
jana tunnettu Leinonen nauttii an
saitsemaansa taiteilijaeläkettä Kuh
mossa.
Valtteri Mulkahainen toimii opetta
jana Sotkamossa ja on niittänyt mai
netta erityisesti karhunpentujen ku
vaajana. Inkerinsuomalainen Valtteri
kuvaa vuosi vuodelta enemmän erä
maan ihmeitä ja harrastuksesta taitaa
kasvaa iloksemme toinen ammatti.
Hänen karhukuviaan leimaa tietty
draivi; kärsivällinen kuvaaja odottaa
hetkeä, jolloin kuvauksellisuus on
huipussaan.



Eino Viikilä on taiteilijoista ainoa
etelän mies, Kuhmoisista. Hänen
humoristiset teoksensa ja toisen
lainen suhtautumisensa karhuai
heeseen täydentää oivallisesti
kesän näyttelyä. Tässäkin voim
me nähdä sivistyksen nousun
havinaa; ihmisten eläimelliset
piirteet ja eläinten inhimillisyys
hymyilyttävät, mutta eivät vero
ta taiteellista arvoa.
Nauttikaamme kesästä, näytte
lyistä ja etenkin Riihigallerin
mystisestä karhunäyttelystä, Rii
higallerian ilmapiiristä ja luojan
sa Niilo Suojoen kokonaisvaltai
sesta taiteesta.

Sohvi Koskinen

Juusokarhu ahkeroi.



Aulikki NiemiSavolainen:Hiljaisuus
Näyttely Päijälän rukoushuoneen
tiekirkossa 4.28.7.2017.
Avajaiset 5.7. klo 15.
Sen jälkeen kansanlaulukirkko
Vintturissa klo 18.
Teen haastattelua Hahmajärven
Vintturissa, Aulikin syntymäkodissa
isän puolelta. Aulikki ja Heikki Sa
volaisesta tuli tilallisia toukokuussa
94 viekoittelevan kauniina touko
kuun päivänä. Heikki oli työssä pa
rintuhannen kilometrin päässä
Lausannessa ja lomaaikoja lukuun
ottamatta poissa kotimaasta ja tilalta.
”Onneksi emme ymmärtäneet, mi
hin ryhdyimme”, Aulikki naurahtaa.
”Olisi saattanut jäädä ryhtymättä.”
”Työkokemus valtion virastoissa ja
UNICEFissa ei ole auttanut vanhan
maatilan rakentelussa, ei mainitta
vasti koulutuskaan, jolla tieteellisyy
dessään ja taiteellisuudessaan on ää
rimmäisen vähän tekemistä kiven
väännön, pusikoiden kurittamisen ja
lahoa vastaan taistelun kanssa. ”
”Mutta into hipoi pilviä, eikä elämä
tilan kanssa ole onnistunut rakkaut
ta haalistamaan.”
Miten ja milloin sinusta tuli taitei
lija?
Taiteilijaksi luultavasti synnytään,
vaikka se olosuhteiden vuoksi saat
taa saada ilmaisunsa vasta myöhem
min elämässä. Opetus tähtää vain il

maisuvälineiden hallitsemiseen, ja
opetus on minun mottoni mukaan
oikotie onneen – ei tarvitse itse kek
siä kaikkea, oppia tuskallisesti yri
tyksen ja erehdyksen kautta. Muis
tan dramaattisen kohtaamiseni värin
ja muodon kanssa: löysin keittiön
lattialta nuppineulan jonka pää oli
punainen, valoa vasten kuultava la
sipallo. Se jätti voimakkaan muisti
ja kokemusjäljen. Siitä ehkä johtuu
kin taipumukseni abstraktioihin.
Myös luonto ja valon vaihtelut ih
meellisine vaikutuksineen ovat lu
monneet minut niin kauan kuin saa
tan muistaa. Äidillänikin oli tärkeä
rooli. Äiti sanoi usein: ”Katso…”
”Katso miten kauniit varjot!” ”Katso
halkopinoa, se on kuin veistos, ja sii
nä on ihmeellinen turvan tunne.”
Koulutus taiteilijaksi?
Ensimmäiset taideopintoni aloitin
aikanaan Kaliforniassa Pasadena
Collegessa 60luvun lopussa. Työn
ja kiihkeiden muiden opintojen
vuoksi taiteessa oli monen vuoden
tauko, jota seurasivat vuosien piirtä
misharjoitukset kuvanveistäjä Kari
Ovaskan, ”rumien naisten veistäjän”
 erään kriitikon kommentti – joh
dolla. Lopuksi olin iltaopiskelijana
Taideteollisen korkeakoulun kuva
taidepuolella työn ja muiden opiske
lujen ohella. Alle parikymppisenä
ajattelin, ettei elämälläni olisi mitään
merkitystä jollen pääsisi Ateneu
miin, mutta kuvataiteilija ammattina
oli kuitenkin poissa laskuista. Kun
en tullut valituksi sisustusarkkitehti
linjalle, hakeuduin maatalousmetsä
tieteelliseen tiedekuntaan. Se oli kai



veren vetoa ja tervejärkistä maalai
suutta taiteilijuuden vastapainoksi.
Tai johdatusta, niin kuin nyt uskon.
Miten työskentelet?
Menen työmailleni, viime vuosina
Vintturin pirttiin pitkän pöydän ää
reen ja ryhdyn työhön niin kuin
muutkin ihmiset. Inspiraation odot
telu on mielestäni lusmuilua ja työ
maakarkuruutta. Akvarellistina mi
nulle paras inspiraation lähde on
puhdas akvarelliarkki, upea, hyvä
laatuinen 300 grammainen Arches,
sen katselu ja käpistely. Joskus maa
laus syntyy kerralla, useimmiten
kuitenkin pitkän hakemisen ja mo
nien kokeilujen jälkeen. Lopulta olen
taipunut noudattamaan viisaiden
opettajieni neuvoa: ”Tee luonnos!”
Luonnos kertoo usein hetimiten ka
rulla tavalla, ettei se huumaavan ins
piraation synnyttämä teos aivoissa
siirry kaksiulotteiselle maalauspoh
jalle vedellä, värillä ja siveltimellä,
niin toivottoman konkreettisilla väli
neillä.
Heti ensiyritysten jälkeen hylkäsin
öljyvärit pyörryttävien hajujen ja vä
rin tahmeuden vuoksi, akryylit nii
den elottomuuden tähden. Guassi
värit kiehtoivat. Jossain välissä sain
lahjaksi varsinaisen karkkirasian
täynnä pieniä, hurmaavia akvarelli
nappeja. Taistelin niiden kanssa, yri
tin yrittämästä päästyäni varmana
siitä, ettei minusta koskaan voi tulla
akvarellistia, mutta silti menin kuin
pässi päin seinää, kerta toisensa pe
rään, yhtä typerästi ja yhtä sitkeästi.
Ja yhä akvarelliarkki ja värinapit pi
tävät minua vankinaan. Mahdolli

suudet ovat valtavat, eikä minua
kiehdo niinkään perinteinen akva
relliilmaisu. Enemmänkin olen
kiinnostunut väristä itsessään, sen
henkäysmäisyydestä tai paksusta sa
mettisuudesta riippuen käyttötavas
ta. Myös akvarellivärien kemia,
”persoonallisuus”, niiden tapa rea
goida muiden värien kanssa, on eh
tymättömän hämmästyksen ja
uusien kokemuksien lähde. Akva
rellin tekeminen on dialogi, ei yksin
puhelu. Minä teen jotain, mutta mi
nun välineilläni näyttää olevan omat
mielipiteensä ja halunsa, joihin mi
nun täytyy reagoida.
Milloin näyttelyn työt ovat synty
neet ja mistä Hiljaisuusteema?
Työt ovat lähes yksinomaan viime
vuodelta, siis 16. Pari edellistä tal
vea ovat olleet minulle hiljaisuuden
ja kyselyn aikaa. Viime talvi oli myös
taipumista siihen, ettei ihminen ota
mitään, jollei hänelle anneta, ja anta
ja on Antaja, kaiken elämän lähde.
Jumala.
Mitä haluat välittää töilläsi?
En voi välittää katsojalle jotain ha
luamaani viestiä, sillä jokainen kokee
tai on kokematta oman persoonansa
mukaisesti, mutta itselleni työt ovat
kuvia elämästä, sen ajoittaisesta ka
ruudesta tai seesteisyydestä, odo
tuksineen, toiveineen ja pelkoineen.
Hiljaisuus on kuin peili: sen kohtaa
minen paljastaa katsojan.
Mikä on sinulle ominaisin taiteen
tapa: maalaaminen, kirjoittaminen
vai puutarhanhoito?



Tila vaatii sulan maan ajan, talvet
ovat olleet maalausaikaa huolimatta
siitä, että silloin luonnonvalo on vä
häistä ja viime vuosina vaatimaton
ta. Vuodenkierto määrää, en minä.
Kirjoittaminen on esikoisromaanin
jälkeen ollut lähes olematonta. Oli
pakko katsoa silmiin tosiasioita ja to
deta, että jos jatkan, läheis
ten koskemattomuus on
vääjäämättä vaarassa. On
minulla tosin keskeneräisiä
töitä ns. pöytälaatikossa. Il
meisesti vastaus kysymyk
seesi on maalaaminen, sillä
puutarhataidetta pitää etsiä
muualta kuin Vintturista!
Täällä puutarha ilmaisee
lähinnä rakkautta kotiin se
kä luontoon. Se on osa ti
lanhoitoa. Työläydestään
huolimatta puutarha on
suuri ilon lähde. Kuulin jo
kin aika saarnan, jossa si
teerattiin Lutheria: ”Jokai
nen kevään uusi lehti todis
taa ylösnousemusta kuol
leista.” Minun lohtuversio
ni tästä on: Jokainen räkit
tävän keltainen voikukka
todistaa, että kuolema on
voitettu. Kun voimat ovat
vähissä ja olen konkreetti
sesti polvillani puutarhassa,
ajattelen, ettei tämä eikä
mikään muukaan elämäs
säni ole lopulta oma pro
jektini vaan Jumalan. Siitä
saa voimaa.
Yhteistyössä Aulikki Niemi
Savolainen ja Ulla Lahtinen

Kuvassa Aulikki kotonaan Vintturis
sa lukunurkkauksessaan. Maalaus
on lempityö perusvärikaudelta.



Uuden puheenjohtajan tervehdys
Jos ei muuten saa millään aikaansa
kulutettua, niin kannattaa ruveta ky
läyhdistyksen puheenjohtajaksi.
Olen harrastanut kaikenlaista aiem
min, kuten ylioppilaaksi lukemista
iltalukiossa, kodin sisäremonttia ja
äitimuorin puutarhanhoitoa, mutta
ne olivat helppoja hommia tähän
verrattuna. Onneksi minulla on alus
ta asti ollut taitava taustajoukko te
kemässä yhteisiä projekteja, joissa
tarvitaan monien alojen ammattilai
sia.
Alkumatka tällä polullani on ollut
hyvin mielenkiintoinen, kun olen
saanut tutustua syvemmin jo aloitet
tuun kyläsuunnitteluhankkeeseen.
Olen aina ollut sitä mieltä, että ihmi
sellä pitää olla unelmia, eivätkä ne
toteudu itsestään, vaan jokaisen on
tehtävä jotakin niiden saavuttami
seksi. Kyläsuunnitelmassa on jo teh
ty hyviä päätöksiä saada asuminen
turvallisemmaksi. Sen myötä voisi
myös asukasmäärä nousta ja saisim
me enemmän voimaa yhteistyöllem
me. Päijälä on – ainakin omasta mie
lestämme – yksi Suomen kauneim
mista kylistä ja sellaisena se pysyy
kin, jos pidämme siitä yhdessä huol
ta.
Monen kaupunkilaisen mielestä
maalla ei tapahdu mitään, eikä ole
mitään tekemistä. Mökeillä tietenkin
on omat puuhansa, mutta eihän sitä
aina jaksa tehdä töitäkään. Tämän

lehden takakannessa on tapahtuma
luettelo, josta löytyy monenlaisia
yhteisöllisiä tilaisuuksia. Jos ne eivät
kiinnosta, niin pian saamme laske
tella koskia venosella, kun kanootti
reitti valmistuu ja luontopolkukin on
suunnitteilla metsän rauhaa etsiville.
Jokainen voi osallistua näihin pro
jekteihin ilmoittautumalla kyläyh
distykselle. Talkootyöt tuntuvat eh
kä kuuluvan historiaan, mutta mei
dän kylällämme se on hyvin yleinen
yhdessäolon muoto ja yleensä aika
hauskaakin.
Asun tällä hetkellä Nokialla ja olen
saanut olla teatterin toimistossa jo yli
neljä vuotta maailman mukavim
massa työpaikassa. Yritän selviytyä
puheenjohtajan hommasta etätyönä
arkisin ja pyrin käymään mahdolli
simman paljon viikonloppuisin te
kemässä muut välttämättömät jär
jestelyt. Minuun voi ottaa yhteyttä
sähköpostilla tai puhelimitse, jos jo
kin asia askarruttaa tai ihan muu
tenkin vaan. Yhteystietoni löytyvät
tämän lehden sivuilta.
Kiitos, että saan auttaa teitä teke
mään tästä kylästä vieläkin parem
man.
Kaunista kesää kaikille!

Leena Bragge



Lauantaisin Päijälässä
Kesäkuun alussa kylän sillan
pielessä avautui taas lauantaitori,
joka on avoinna koulujen alkuun
saakka klo 911. Kannattaa siis
herätä ajoissa! Torilla on ainakin
Marjatta Koskisen leivonnaisia ja
Alma ja Iida Kareveden kahvila,
johon tytöt ovat leiponeet omia
herkkujaan. Viime kerralla myös
Pekka Tennilä oli myymässä
ompputuoremehua. Tori on vapaa
myyntipaikka vaikka kirpputorin

pitäjille. Uudet myyjät ovat erittäin
tervetulleita!
Torista on kehittynyt vanhojen ja
uusien tuttujen kohtaamispaikka ja
infopiste.
Torilta voi suunnistaa vaikka
Pirtille kirjastoon ja uusille
kahveille, tai lapset voivat tulla
rukoushuoneelle lauantaikerhoon
klo 11. Riihigalleria avautuu klo 12,
tiekirkko taidenäyttelyineen 12.30.
(Katso tarkemmat tiedot
takakannesta.)



Juhannusaattona niin tori
kuin kirjasto ovat
perinteisesti avoinna
perjantaina samaan aikaan.
Lauantaina 15.7. on kesätori
Pirtin kentällä. Sinne tulee
usein myyjiä kauempaakin.
Se on avoinna 913.
Torin jälkeen pidetään
kyläkokous ja rallipalaveri
klo 13.



”Tällaisia on harvoin kaupan”
Kotirannan alkuperäisyysviehätti Elina Lehtosta
Elina Lehtosella riittää Kotirannassa
hämmästeltävää aina, kun hän ehtii
Päijälään. Monta kaappia on päära
kennuksessakin vielä koskematta.
Lukuisat ulkorakennukset näyttävät
sisältävän niin paljon tavaraa, että
ovea pelottaa avata.
– Näyttää siltä, että Jaatisen Anneli
lähti vain kassit käsissään.
Arvotavaraa on kuitenkin vähän, ar
vioi Lehtonen. Hän naurahtaa löytä
neensä kanteleen, kitaran ja venäjän
kielisiä nuotteja.
 Se vastaa meidän suvun musikaali
suutta!
Remonttiammattilainen
Löytöretkeilyn lomassa ajatukset
pyörivät tulevassa. Mitä remontteja
pitäisi toteuttaa ensimmäisenä, jotta
ei menettäisi arvorakennuksia? Mitä
mahtaa löytyä kovaleyjen ja linoleu
mien alta? Miten pystyy yksinään
edes siirtämään raskaita huonekalu
ja?
 Mitään monivuotissuunnitelmaa ei
ole. En ole ihminen, joka etenee sys
temaattisesti.
Kaikkien liki kymmenen rakennuk
sen arviointiin on Elina Lehtosella
hyvät edellytykset, vaikka työpaikka
onkin taloushallinnossa. Hän on
opiskellut rakennusarkkitehdiksi ja
erikoistunut juuri korjausrakentami
seen. Lisäksi hän on 20 vuotta kor

jannut vanhaa, suurta maalaistaloa
Hollolan länsiosissa.
 Minähän haaveilin vain saunasta,
sellaisesta pienestä, modernista mö
kistä niin lähellä, että siellä voisi pii
pahtaa iltaisin kotoa. Mutta sitten
tuli vastaan kahden vanhan talon
näyttö Päijälässä. Näin ensiksi
myyntiilmoituksen Jormakan talos
ta, mutta Kotiranta otti minut val
taansa.
 Kuin olisi tullut vanhaan suomalai
seen elokuvaan. Kaikki oli tallessa.
Täällä ei ole lähdetty moderneihin
kotkotuksiin, kuten kaivettu esiin
vanhoja hirsiseiniä. Monet tapetit se
kä ikkunat ja ovet näyttävät alkupe
räisiltä. Vintiltä näyttää löytyvän se
kin ovi, jonka kohta on tukittu sty
roksilla.
Erityisesti talon hienot kaakeliuunit
viehättävät emännän silmää. Parasta
on se, että uuneja voi edelleen läm
mittää, koska niitä on aina käytetty
sopivan varovaisesti.
 Tällaista jugendtaloa ei voi ostaa
kuin silloin harvoin, kun sellainen
on tarjolla. Hintapyyntö oli alle 200
000 euroa, millä ei saa kesämökkiä
eteläiseltä Päijänteeltä.
Ei ihan hifistellen
Päärakennuksen pärekatto on aika
naan vuotanut. Emäntä pähkäilee
nyt, mitä tekisi esimerkiksi salin hil
seilevälle katolle neljän metrin kor
keudessa. Alaslaskeminen ei ole hä
nelle vaihtoehto.
 En ole niin hippihifistelijä, että raa
puttaisin katon puhtaaksi ja maalai
sin uudelleen. Ehkä laitan kattoon



pinkopahvia.
 Remontissa aion käyttää ruuveja
kin, vaikka ei niitä ollut sata vuotta
sitten. Pellavaöljymaaleja käytän,
mutta en enää sitä kaikista perintei
sintä sorttia, jonka kuivumista pitää
odottaa viikko joka sivelyn jälkeen.
Armon saa myös sisäsauna, joka on
aikanaan laitettu keittiön viereiseen
noin kymmenen neliön komeroon.
Itse asiassa juuri sitä, keittiötä ja yhtä
makuuhuonetta
Lehtonen nyt poi
kineen asuu.
 Ylimääräistä tilaa
on nyt 200 neliötä,
naurahtaa emäntä,
joka näyttää suh
tautuvan remont
tiurakkaansa huu
morilla.
Taloa ei onneksi
ole kiire remon
toida, koska Koti
ranta sai uuden
katteen joitakin
vuosia sitten. Kun
vielä saa paikalle
rännit ja sadevesi
viemärit, museo
viraston suojelema
talo on suojassa.
Kiireisemmät ura
kat odottavat
muualla. Hieno
leikkimökki on
mätänemässä, jol
lei suuren puun
puhkomaa kattoa
kunnosteta. Suojaa
sateilta kaipaa
myös hieno tiili

nen viljamakasiini. Saunalla on maa
noussut vähitellen niin, että suojel
lun rakennuksen alimmat hirsiker
rokset uhkaavat mädäntyä.
 Tarkoitus on kyllä vähän rentou
tuakin.

Merja Åkerlind

Elina Lehtonen etsi läheltä Hollolaa
iltasaunaa  ja sai tämän ”tiettömien
teiden takaa”.



”Ekaksi en olisi halunnut”
Kun äiti Elina kaivelee Kotirannan
historiaa kaapeista ja korkkimattojen
alta, keskittyy hänen 11vuotias poi
kansa Elias Tanhua tietokoneeseen.
– Ehkä minä vähän voin auttaa äitiä
remonttihommissa.
Elias kuuli suuren vanhan talon os
tamisesta vasta kaupanteon jälkeen.
 Ekaksi olin, että ehkä en olisi ha
lunnut tällaista.
 Nyt on jo kivempaa, myöntää Elias
käsi tietokoneen hiirellä.
Poika arvioi nyt hienoksi sen, että
ympärillä on paljon tilaa. Pääsee
vaikka äitiä piiloon.
– Ei pelota, mutta en minä ehkä kui
tenkaan olisi täällä yksin yötä.
Ensimmäisiä Eliaksen toiveita oli ui
marappujen saaminen saunan laitu
riin. Sellaiset kulkivat kaupunki
maasturissa mukana kesäkuun alus
sa.
 Mukavaa olisi, kun vielä löytyisi
uimakavereita, tuumii äiti Elina.

Kuulu Kotiranta
Kotirannan tila syntyi 1790, kun
Leppäkosken tila jaettiin kolmeen
osaan.
Tilan värikkaista isännista muiste
taan Kalle Leppäkoski, LeppäKallu,
joka joutui tiilenpaita laskemaan Ka
kolaan 1868.
Nykyisen jugentyylisen pääraken
nuksen rakensi nimismies Paasikal
lio vaimoineen n. 1905. Tilalla on ol
lut vuosien saatossa täyshoitolatoi
mintaa kuuluisine vieraineen. Se on
ollut myös lasten kesäsiirtolana.
750hehtaarisen tilan omistajat ovat
vaihtuneet tiheään. Sodan jälkeen ti
la joutui pakkolunastukseen, minkä
jälkeen Karjalasta evakoituneiden
Simo ja Sofia Jaatisen jälkeläiset ovat
omistaneet tilaa näihin päiviin asti.
Kotirannan värikkäistä vaiheista ja
muidenkin kylän talojen kerrotaan

yksityiskoh
taisemmin
SirkkaLiisa
Rannan kir
joittamassa
kyläkirjassa
Leppäkosken
kohinaa.
Teksti ja kuvat:
Merja Åkerlind



Kotirannan villistä va
paudesta nauttivat Eli
na Lehtosen koirat: se
karotuinen Ransu ja
mopsi Manna. Kotoa
Hollolasta löytyy vielä
hevosia, mehiläisiä ja
kanoja.
 Jos raahaisin neljä ka
naani ja Jussikukon
tänne, ei niitä tarvitsisi
ehkä viedä takasin, sil
lä sivurakennuksen alla
elelee mäyrä.

Hella on ihana, mutta konstikas. Elina Lehtonen oli jo
sytyttämisellä kerran miltei aiheuttaa tulipalon. Toisella
kerralla savua alkua yhtäkkiä tulla joka tuutista, vaikka
tarkoitus oli vain paistaa pari kananmunaa.



Päijälän kevätpäivää
Vaikka ei lämpötilan puolesta vielä
kovin hiostavaa, kun Mäkimaan
Muhku järjesti vuosikymmeniä jat
kuneen tavan mukaan Äitienpäivänä
juoksutapahtumansa Pirtillä.
Jo muutamana keväänä on päästy
pitkän maantiejuoksukauden jälkeen
hieman alkuaikojen malliin maas
toonkin, kun on kierretty Huhtilah
den, Riihigallerian ja Ainonsillan
kautta syntyvää lenkkiä.
Väkeä liikuntapuolella viime vuosi
na on ollut entisiä aikoja vähemmän.
Leikkimielellä on todettu, että kyllä
hän seura Ruokolan Seijan mauk
kaille tarjoamisille väkisin häviää.
Sen myönsivät toimitsijatkin, jotka
kävivät sen tarkistamassa ennen
juoksuja.
Liikuntatulokset:
Miehet 40 v. 5 km
1. Tomi Forsblom, Lempäälän Kisa
18.57
Miehet 55 v. 2,5 km
1. Jari Palomäki 26.14

Miehet 75 v. 2,5 km
1. Olli Lehto, Mäkimaan Muhku
18.15
Pojat 3 v.
1. Patrik Åkerlind 1.05
Pojat 6 v.
1. Patrick Palomäki 6.56
2. Niilo Forsblom 11.04
Tytöt 10 v. 2,5 km
1. Margit Palomäki 26.13
Kuntoilijat
Mika Åkerlind
Prarichat Åkerlind
Mia Åkerlind
Hely Lehto
Heikki Åkerlind
Christina KarliaPalomäki
Anu Karevesi
Ilpo Karevesi
Kalevi Koskinen
Pirkko Koskinen
Eino Forsblom
Jaana Forsblom
Matti Åkerlind
Risto Lehto
Tulokset muistiin merkitsi Risto Lehto



Mäkimeirami, Oregano
Hyötykasvikerhomme vieraili Kan
tolan kauppapuutarhalla kesäretkel
lä 23.5. Saimme siellä opastusta ja
luentoa yrteistä. Samalla ostimme
erilaisten yrttien taimia. Siellä oli
myös mäkimeiramia, mutta itse en
sitä ostanut koska sitä on ollut pihal
lani jo kymmeniä vuosia. Ehkä sieltä
sain idean kirjoittaa yrteistä kesänu
meroomme. Vuoden yrtiksi on tänä
vuonna valittu kuusenkerkkä, mutta
se ei ehkä ole niin monipuolinen
käytössä kuin mäkimeirami, jonka
sadonkorjuukin kestää syksyyn asti.
Mäkimeirami on monivuotinen yrtti.
Se kylväytyy itsestään, mutta sen le
viäminen on helppo hallita. Se on
kotoisin Välimeren maista, mutta
mainitaan Turun seudulla jo 1600lu
vulla, jolloinTurun Akatemian Kas
vitieteellisessä puutarhassa alkoi yrt
tien viljely. Yrttipuutarhaa hoiti
mm. ruotsinmaalainen professori
Elias Tillandz. Monet eteläiset kasvit
ovat levinneet myös pohjoismaihin
luostaripuutarhojen myötä. Meira
meita tunnetaan maailmassa pari
kymmentä lajia. Se viihtyy kalkkipi
toisessa maassa aurinkoisella rinteel
lä eikä vaadi paljon lannoitusta.
Vaikka mäkimeiramia olisi helppo
Suomessakin viljellä, niin sitä edel
leen tuodaan EteläEuroopasta ore
ganon nimellä. Suomessa on muuta
mia yrttiviljelmiä, mutta tuonnilla
katetaan kysyntä. Me kotipuutarhu
rit voimme viljellä yrttimme itse,

emmekä tarvitse kaikkia maailman
yrttejä, mutta mäkimeirami olisi yksi
varteenotettava yleismausteyrtti. Sen
maku on parhaimmillaan ennen ku
kintaa.
Mäkimeiramin kukka on punertava
ja runsas. Se kukkii syksyyn asti. Se
on hyvä hunajakasvi. Elokuulla siinä
on runsaasti perhosia ja kimalaisia.
Se on kaunis maljakossa. Syksylllä
poimittuja kukkia voi käyttää kuiva
kukkakimpuissa. Olisi hyvä jättää
talveksi varsia leikkaamatta. Kasvi
talvehtii silloin paremmin kuten
useimmat perennatkin. Mäkimeira
mia voi siis kasvattaa pelkästään
kukkanakin.
Ruoanlaitossa mäkimeiramia voi
daan pitää yleismausteena. Se muis
tuttaa maultaan sekä meiramia että
timjamia ja sopii hyvin monenlaisiin
ruokiin. Sellaisia ovat esim.
 Pizzat ja piiraat, risotot, kasvispa
dat, kurpitsakeitto, hernekeitto, sie
nisalaatit, raasteet, tomaatti ja yrti
teet.
 Lihaliemikastikkeet, riistaruoat, li
ha, kala, kana, muna, veriruoat ym.
Ahvenanmaalla silakkasäilykkeet
maustetaan mäkimeiramilla. Se eh
käisee kalanrasvan härskiintymistä.
Kun ruokaa opetellaan maustamaan
oreganolla, niin kannattaa aloittaa
pienistä eristä ja maistellen lisätä
maustetta tarpeen mukaan. Miten
siis olisi? Istuttaisinko omalle pihalle
mäkimeiramia?

Aino R.



Puutarhurin mietteitä:Mä taimi olensun tarhassas...
Vaikka en koe olevani mikään mul
tasormi tai viherpeukalo, niin kevä
tauringon myötä kuitenkin tekee
mieli laittaa – toiveikkaana – edes jo
tain pientä, siemeniä, sipuleita tai
taimia multaan, jotta kesällä voisi
ihailla kukkien kauneutta. En kuulu
niihinkään ihmisiin, jotka keväisin
palavat halusta työntää sormensa
multaan, mieluummin istuisin kuk
kapenkin laidalla lepotuolissa luke
massa kirjaa ja ihailemassa sivusil
mällä puutarhaani.
Mutta kaikkein ensiksi on tehtävä se
vihonviimeinen homma: kukkapen
kin tai kasvimaan siivous rikkaruo
hoista. Muuten lepotuolissa istumi
nenkin on enemmän kärsimys kuin
nautinto.
Jos olen ollut edellisenä vuonna ah
kera eli kitkenyt rikkaruohot kun
nolla juurineen, selviän kohtuudella.
Mutta jos olet antanut muutaman
vuoden kaikkien kukkien kukkia,
olen pulassa. Useimmiten olen. Mi
nulla on enimmäkseen näitä luon
nontilassa olevia kukkapenkkejä (eli
rikkaruohot ovat tukahduttaneet jos
kus istuttamani kasvit), joten tilanne
on yleensä lievästi sanottuna haas
teellinen. Mutta ei auta muu kuin
pakottaa itsensä hommiin: konttaan,
istun tai makaan kukkapenkissä (mi
kä asento milloinkin parhaiten luon
nistaa). Ja siellä jos missä ehtii miet
tiä syntyjä syviä.
Kukkapenkissäni on erityisen suo
tuisa maaperä juolavehnälle. Tuottaa

suurta tyydytystä repiä juolavehnän
juuria maasta, jos saa esiin pitkän
kokonaisen juuren. Joka kerta mie
leeni tulee Raamatusta heprealais
kirjeen kohta (12:15), joka sanoo
suunnilleen näin: katsokaa ettei mi
kään katkeruuden juuri pääse kas
vamaan, sillä se tuottaa turmion.
Minun sydämenikin on otollinen
maaperä näille katkeruuden juurille.
Vaikka luulen päässeeni eroon jos
tain vanhasta kaunan aiheesta, pie
nikin juurenpala röyhähtää uudel
leen sopivassa tilanteessa. Eli omin
voimin taistelu niin katkeruutta kuin
juolavehnääkin vastaan on tuhoon
tuomittu.
Mutta kukkapenkissäni on myös itse
istuttamiani ”rikkaruohoja”. Sain
yhtenä keväänä syysasterin taimia,
kunhan en istuta niitä sellaiseen
paikkaan, jossa ne eivät saa levitä.
Kukkapenkkini oli silloin uusi ja
melko tyhjä, joten ajattelin täyttää
niillä yhden nurkan. En uskonut, et
tä minun penkissäni mikään pystyy
haitaksi asti leviämään. Mutta toisin
kävi. Nyt yritän repiä niiden juuria,
että istuttamani liljat eivät tukehtuisi
näihin melkein parimetrisiin vasta
syksyllä kukkiviin astereihin. Niiden
juuria kiskoessani olen miettinyt, et
tä ne ovat kuin helmasyntejä, aluksi
vaarattoman tuntuisia, kunnes ne
ottavat vallan ja peittävät kaiken
muun alleen. Esim. juoruilu voisi ol
la tällainen helmasynti. Mehevien
juttujen kertominen kuulostaa viat
tomalta, mutta se saattaakin tuoda
paljon vahinkoa ja pahaa mieltä
muille. Taistelen siis edelleen aste
reita vastaan ja yritän siirrellä niitä



navetan taakse.
Jeesuksen vuorisaarnassa on kaunis
kohta: Katsokaa kedon kukkia...ei
Salomo kaikessa loistossaan ollut
niin vaatetettu...Kun Jumala näin
pukee kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna uuniin heite
tään, niin eikö hän huolehtisi myös
teistä, te vähäuskoiset. Älkää siis
murehtiko huomisesta. Etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa ja hänen van
hurskauttaan, niin teille annetaan
kaikki tämäkin. (Matt.6)
Luonnon kukat ovat totisesti kaunii

ta tien penkereillä ja vanhoilla piha
mailla. Varsinkin näin juhannuksen
alla niitä on kaikkialla. Niitä ei tar
vitse kitkeä eikä kastella, Jumala an
taa niille aurinkoa ja sadetta sopivas
ti, ja ne kasvavat omilla niille sopi
villa paikoillaan. Ne ovat myös
muistutus kaiken katoavaisuudesta.
Tänään kukoistamme, ja huomenna
meitä ei enää ole. Mutta iloitkaamme
tästä päivästä!
Olen kerran yrittänyt itse rakentaa
luonnonniittyä maakellarimme ka
tolle. Ostin kalliita siemeniä ja sinne
kärrättiin navetan takaa multaa. Ar
vaatte varmaan lopputuloksen. Sin
ne ei siis tullut luonnonkukkaniittyä,
vaan nokkosia, koiranputkia ja oh
dakkeita kasvava pöheikkö. En tain
nut silloin muistaa Jeesuksen kylvä
jävertausta, jossa selvin sanoin ker
rotaan siemenen kasvun ja menes
tyksen salaisuus. Jos siemen kylve
tään tien oheen, kalliolle tai ohdak
keiden sekaan, lopputulos on huono,
mutta hyvään maahan, rikkaruohot
tomaan, ravinteiseen, sopivan aurin
koiseen ja kosteaan maahan kylvetyt

siemenet tuottavat runsaan sadon.
Jeesus tarkoittaa siemenellä tietysti
Jumalan sanan kylvöä, mutta kukka
penkissä kontatessani vertauksen
molemmat puolet tulevat konkreet
tiseksi.
Jokaisella Luojan luomalla on paik
kansa ja tehtävänsä: lemmikillä ja
nokkosella, asterilla ja pionilla, si
nulla ja minulla (tosin juolavehnän ja
hyttysen tehtävää ei ole aina helppo
ymmärtää). Parhaiten mekin ku
koistamme, jos saamme kasvaa
omalla, meille sopivalla paikallam
me hyvässä maassa, Jumalan aurin
gon ja sateen alla. Välillä meidänkin
sydämestämme täytyy kitkeä rikka
ruohot ja oksistamme katkoa ”var
kaat”, mutta se on meidän parhaak
semme.
Suloista suvea jokaiselle, luonnon
kukista tai kukkapenkeistä nauttien!

Ulla Lahtinen



Mummon kesäloma
Oli helatorstai. Mummo oli juuri kat
sellut presidentti Mauno Koiviston
hautajaisohjelman TV:stä. Sen pää
tyttyä hän niissä tunnelmissa lähti
pihalle tiluksiaan katselemaan, huo
masi talikon pystyssä pellon päässä
ja tarttui kahvaan kääntääkseen
muutaman multakokkareen nurin
päin. Siinä se iski issias selkäyti
meen.
Siitä myös alkoi mummon kesäloma,
kipujen leikki. Parin päivän kuluttua
tyttäret tulivat ovelle ihmettelemään
kuinka sitä nyt täällä vain makoil
laan, vaikka ulkona on kaunis ilma
ja toukoja tuskin alettukaan. Tyttäret
siirtyivät keittiön puolelle supattele
maan, että onkohan se mummo enää
tajuissaankaan.
 Niin, ja ei se varmaan mitään kuu
lekaan, mutta kysytään nyt silti.
 Öhöm. Olikos mummo nyt miet
tinyt, mihinkä sarkaan se peruna
maa tulee tänä vuonna?
Tietysti se oli miettinyt ja niin läh
tivät tyttäret vakoa vetämään.
Mummo jäi kipujen säestämänä
tekemään omaa ajattelutyötään,
kun muuhun ei kyennyt. Mielessä
pyörivät monet kylän työt, vaikka
tässä elämänvaiheessa ei olisi enää
mitään syytä niistä huolta kantaa.
Uusi puheenjohtaja hallituksineen
varmaan vie päätökseen Riihigal
lerian työt ja tapahtumat siellä. Li
säksi Pirtin kunnosta huolehtimi
sen mm. tulevia häitä ja Runon ja

suven päivää varten. Miehet ovat
juuri korjanneet pääportaat. Nyt jo
on alettu yleisöpolkujen raivauksia
kesän Neste Ralleja varten.
Mummon kesäloma jatkuu kivun
hellittäessä verkkaisesti. Ikkunasta
näkyvät puut puhkeavat lehteen.
Omenapuitten alla ilmestyvät voi
kukat, esikot ja ailakit sekä tuoksu
narsissit kukkapenkiin.
On unohdettava asioiden lukumäärä
ja keskityttävä oleelliseen, kuten ki
pujensa lieventämiseen ja joskus
kenties paranemiseenkin, odottaen
kylmän kevään keskelle lämmintä,
aurinkoista kesäaamua linnunlau
luineen.

”Lomamummo” Aino
(Kuva ei tältä keväältä.)



Pyhiinvaellusmatkasu 27.8.2017
Tämä on jo kolmas vuosi, kun järjes
tämme pyhiinvaellusta Päijälän ru
koushuoneelle. Kokemukset ovat ol
leet niin rohkaisevia, että jatkamme
tätä yhteistä taivaltamista vielä ensi
vuonnakin, jos Jumala suo. Silloin
suunta on Kuhmoinen. Tämän vuo
den ”aloituskirkko” on Länkipohjan
rukoushuone ja klo 10 sanajumalan
palvelus, jonka toimittaa Marjatta
Mäkinen, Jämsän ja Kuoreveden
pappi.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähdem
me kävellen (pyöräilläkin saa) ensin
puolet matkasta asfalttitietä ja lo
puksi soratietä n.21km Päijälään.
Vinkiällä käännymme Nuottajärven
tielle ja sitä tulemme Saarijärven
kautta Päijäläntielle. Matka on nyt
pitempi kuin edellisinä vuosina,
mutta yritämme pitää tauot lyhyem
pinä, että ehdimme klo 18 pidettä
vään kaikille avoimeen messuun
Päijälässä. Rovasti Sauli Keskinen,
Hämeenlinnan pappi tällä hetkellä,

on lupautunut toimittamaan sen.
Matkaa taivalletaan heikoimman eh
doilla ja yhdessä. Hyvät jalkineet,
päähine, omat eväät ja runsaasti juo
mista ovat tärkeätä muistaa kunkin
matkaajan. Kävelysauvat ovat verra
ton apu ja lemmikin voi ottaa myös
seuraksi halutessaan. Huoltoauto
kulkee mukana, jossa on juomista ja
sen kyytiin voi tarvittaessa hypätä.
Jokin matkaosuus kuljetaan hiljai
suuden vallitessa, mikä voi olla ko
kemuksena hieno.
Vaelluksella pidetään pari lyhyttä
hartautta ja muita ruokataukoja tar
peen mukaan. Matkan jälkeen Päijä
lässä pääsee pulahtamaan jokeen ja
siellä on tarjolla makkaranpaistoa ja
kahvia muiden herkkujen kera.
Jos tarvitset kuljetusta Päijälästä
Länkipohjaan aamulla, tule viimeis
tään klo 9.15 rukoushuoneelle. Illalla
järjestämme kyydin myös Länkipoh
jaan messun jälkeen. Ilmoittele, jos
tarvitset kuljetusta, niin tiedämme
varautua siihen etukäteen. Lisätieto
ja Terhi Ratalahti p.0503451961.
Tervetuloa antoisalle yhteiselle mat
kalle!



KIRJASTO
Lähikirjasto Päijälän Pirti l lä,

Päijäläntie 1 2

Aukioloajat 1 .1 1 -31 .3 ti istaisin klo

1 0-1 3,

1 .4-31 .1 0 lauantaisin klo 1 0-1 3.

TORITAPAHTUMAT
Kesälauantaisin si l lan kupeessa n.

klo. 9-11

Pirti l lä 4x vuodessa, ks.

www.paijala.fi

KIERRÄTYSPISTEET
Orivedentie 1 501 : Lasi, metal l i ,

paperi, energiajäte, poltettava jäte.

Orivedentie-Poikuksentie:

Energiajäte, poltettava jäte.

Sappeentie-Pirttikulmantie:

Poltettava jäte, paperi.

YHDISTYKSET
Päijälän Seudun kyläyhdistys ry

Yhteyshenkilö pj. Leena Bragge 040-

83261 31

Päijälän Kristi l l inen yhdistys ry

Yhteyshenkilö pj. Hannu Lahtinen

0500-304769

Päijälän Seudun metsästysseura ry

Yhteyshenkilö pj. Mika Liehu 0500-

1 871 80

Urheiluseura Mäkimaan Muhku ry

Yhteyshenkilö pj. Risto Lehto 050-

5952051

VUOKRAKOHTEET JA MAJOITUS
A) Julkiset ti lat ti laisuuksia varten

Varaukset pj: ien kautta. Ks.

yhdistykset

Kyläyhdistyksen Päijälän Pirtti .

Päijäläntie 1 2.

Kristi l l isen yhdistyksen

Rukoushuone. Orivedentie 1 61 3.

(Myös Tiekirkkona keskikesällä)

Metsästysseuran Kalevala.

Sappeentie 867. (Myös majoitus.

Vuodepaikkoja 9 + 1 0

aittarakennuksessa)

B) Kunnall iset rivitalot (Kaksioita ja

kolmioita)

Orivedentie 1 659 A-F

Varaukset: Al l i Peltonen 0400-

306646

C) Lomamökit

Varaukset internetissä

Kotikoski. Luodoksentie,

Luodoksenjärvi

Hirvenpesä. Hirviniementie,

Kuoksenjärvi

Rantala. Pitkävedentie, Pitkävesi

Vastaranta. Kokantie, Pitkävesi

KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta

Esimies Harri Mäkelä 050-368381 2

Kalastusluvat: Terttu Haara-Hiltunen:

0400-870386,

Hannu Kaleva 046-8401 61 6 ja

Västi län kauppa

Kuoksenjärven kalastusyhdistys

Esimies Kari Bragge: 0400-622621

Päijäläinfo



Kalastusluvat: Eva-Kaarina Ruokola:

040-7378233

Hahmajärven kalastusyhdistys

Esimies+kalastusluvat: Jari Niemi:

050-5303963

Löytäneen osakaskunta

Esimies Timo Taival: 044-5666834,

myös lupia

Kalastusluvat: Hannu Liehu 0400-

739889

Hannu Lahtinen 0500-304769

Anja Karppi 040-771 3394

URHEILU
Urheilukenttä Päijälän Pirti l lä

Urheilutapahtumia: Mäkimaan

Muhku, ks. www.paijala.fi

Kanoottivuokraus: Hannu Lahtinen

0500-304769

INFOTAULUT
Kylän keskustassa, Keikkamäen

kierrätyspistel lä, Mäkimaassa ja

Kangasjärventien tiehaaroissa.

LÄHDE
Käynti yleisön käytössä olevalle

lähteel le osoitteen Orivedentie 1 645

tienhaarasta, n. 50 m metsään

sisään. Ammentaminen vain paikal la

olevi l la astioi l la.

LAAJAKAISTA
Saatavil la Päijälän alueella,

vastuutaho Kuhmoisten Lajakaista

Oy. www.kuhla.fi

POSTILAATIKKO
Lähtevän postin posti laatikko on

vanhan pankkiki inteistön kohdalla,

osoitteessa Orivedentie 1 61 8.

Tyhjennys n. klo 9.

HISTORIIKIT
Leppäkosken kohinaa -Päijälän

seudun historiaa, toim. Sirkka-Liisa

Ranta.

Otteita elämästä – Päijälän

kristi l l inen yhdistys 1 91 2-201 2, toim.

Kaija Taival.

Pienten on unelmoitava suuria.

Riihigal lerian perustajan, taitei l i ja

Nii lo Suojoen elämästä. Kirj . Sirkka-

Liisa Ranta

Kirjat saatavana kirjastosta,

rukoushuoneesta ja Riihigal leriasta.

ASIOINTILIIKENNE
Kuhmoisten kirkol le keskivi ikkoisin

Päijälästä 9.30, paluu Kuhmoisista

1 2.00. Kuljetustarpeesta on

ilmoitettava viimeistäään ti istaina klo.

1 8 mennessä taksiasemalle, puh.

03-555 1 250.

KOTISIVUT www.paijala.fi

FACEBOOKISSA Päijälä-ryhmä

YRITYKSET
Ruokolan Puu Oy
Ovet, ikkunat, portaat ja

ti lauspuusepäntyöt.

040-8247331

http: //www.ruokolanpuu.fi

Ruokolan Metsäkuljetus Oy
Metsäalan kuljetukset ja haketus

Konekorjaamo ja metal l irakenteiden

valmistus

040-5471 511

http: //www.ruokolanmetsakuljetus.fi



Kuhmoisten Maa ja Kiinteistö Oy
Maa-, tie-, vesi- ja

saneerausrakennustyöt.

Kone-, ki inteistö ja

henkilöstövuokraukset.

Li ikenneohjaukset.

0400-344957

http: //www.kmkoy.fi/etusivu

Tmi Jari Niemi
Polttopuut, metsänhoitotyöt,

traktori- ja mökkitalkkarityöt

Telttakatoksen ja kelluvan saunan

vuokraus

050-5303963

Mika Tuominen
Traktori-, kaivinkone- ja metal l ityöt.

0400-1 911 541

Petri Liehu Oy
Puun korjuu

Metsä- ja maansiirtokoneiden

kuljetukset.

040-7794457

Tmi Tassun palvelut
Metsänhoitotyöt.

040-5956749

Tmi Liehun Sora
Sora ja maanrakennus.

040-5800432

Pekka Tennilä
Klassinen hieronta

Pöytätennisvalmennus nuori l le (alk.

kesä 201 7, ks. i lmoitus al la).

050-4004341

Tmi Seijan pidot
Pitopalvelu, leivonnat ti lauksesta.

0400-980292

Tuomaalan tila
Polttopuita, kanoottivuokrausta

0500 304769

Hannen hyvinvointi ja
koulutuspalvelut
Hierontapalvelut

Koirakoulutus

0400-452524

oskliippa.fi
Metsänhoitopalveluita, puunkaatoa,

koulutusta.

Kalle Lahtinen 040 1 71 9444

Lasten ja nuorten pingiskurssi Päijälässä, Pihtakuja 25

- vi ikol la 29, ke, to ja pe, päivittäin klo 9.30-1 2.30, yksi tauko jol loin

väl ipala ja mahdoll isuus käydä uimassa

- ikäsuositus 6-1 4 vuotta

- kurssi järjestetään mikäli kolme osall istujaa ilmoittautuu, tarvittaessa

jako ikäryhmiin (toinen ryhmä klo 1 3-1 6)

- shortsit ja vaaleapohjaiset sisäpeli jalkineet

- mailat järjestäjältä

- hinta 40 eur

- i lmoittautumiset 1 5.heinäkuuta mennessä 0504004341 / Pekka Tennilä



Osallistumalla toimintaan edistät kylänpalveluiden säilymistä ja kehittämistä.
Voit myös lähettää lehteen juttuaiheita, kirjoittaa
juttuja ja antaa muutenkin palautetta ja ideoita.

Lisätietoa: www.paijala.fi, Facebookin
Päijäläryhmä, kylän ilmoitustaulu

VIRRAN VARRELTA
 Päijälän kylän äänenkannattaja, juhannus 2017
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
 ladattavissa www.paijala.fisivustolta
 julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,

Mäkimaan Muhku
 toimitus: Leena Bragge, Sohvi Koskinen, Hannu Lahtinen, Ulla

Lahtinen, Risto Lehto, Aulikki NiemiSavolainen, Terhi Ratalahti, Tom
Riska, Aino Ruokola, Merja Åkerlind

 taitto: Juha Mäkinen
 yhteystiedot: Päijälän kristillisen yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Lahtinen, 0500 304 769, hannu.lahtinen@paijala.fi

 Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Leena Bragge, 040 832 6131, leenaobragge@gmail.com

Tiedotus Päijälän ”sukulaisille”!
Kaikista l i ian kauan myöhässä olleista lainakirjoista aletaan

perimään tulevaisuudessa jonkinmerkkistä

l i iankauanlainassaolemiskorkoa, jota ei vielä ole määritelty.

”Se on vieläkin lainassa” -sanonta kirjavaraajal le muuttuisi sanoiksi

”No nyt se on tul lut”.

- Toivotaan palautukset kirjastoon kesän aikana.

Ei vi ivästyskorkoa! Kahvit odottaa.

Tervetuloa vanhat ja uudet lainaajat Päijälän kirjastoon löytämään

vanhaa ja uutta luettavaa.

Nähdään kirjastossa.

Lämpimin kesäterveisin

Kirjastonhoitaja Aino



PPÄÄIIJJÄÄLLÄÄNN TTAAPPAAHHTTUUMMIIAA KKEESSÄÄSSYYKKSSYY 22001177
Kesälauantaisin klo 911 tori sillan kupeessa,
kirjasto ja kahvio Pirtillä klo 1013
Ke 21.6. klo 18 Riihigallerian näyttelyn ”Karhun kantapäillä” avajaiset
Näyttelyvieraina Juuso-karhu, luontokuvaajat Antti Leinonen ja Valtteri Mulkahainen

sekä patsastel i ja Eino Viiki lä

Riihigal leria avoinna 1 3.8. asti ti-su klo 1 2-1 7.

Pääsymaksu 5 e, al le 1 5-v. i lmaiseksi. Kahvio

Su 25.6. klo 18 Yhteislauluilta Riihigallerialla
To 29.6. klo 18 Hyötykasvikerho Aino Ruokolalla, Toivonkummuntie 28
Yhteislähtö varttia vail le Pirti l tä.

4.728.7. Tiekirkko Päijälän rukoushuoneella
avoinna ti-su 1 2.30-1 7.30.

Tiekirkossa Aulikki NiemiSavolaisen taidenäyttely Hiljaisuus
Ke 5.7. klo 15 Tiekirkon ja Hiljaisuusnäyttelyn avajaiset rukoushuoneella,
josta voi jatkaa suoraan seuraavaan ti laisuuteen:

Ke 5.7. klo 18 Kansanlaulukirkko Vintturissa
To 6.7. klo 18 Runon ja suven ilta Päijälän Pirtillä
Ota mukaan oma lempirunosi. (I lmankin saa tul la. )

La 8.7. klo 1112.30 Lasten lauantaikerho rukoushuoneella, muut kerrat 15.7 ja 22.7.
La 15.7. klo 913 Kesätori Päijälän Pirtillä
Klo 1 3 Kyläkokous ja ral l ipalaveri

Su 16.7. klo 13 Minikirkko Päijälän rukoushuoneella
La 29.7. NESTE RALLI, Päijälän pikataival (katso l isäinformaatiota s. 4-5)
Su 6.8. Rukoushuoneen kesäjuhla
Klo 1 0 Messu, saarnaa Hollolan kirkkoherra Antti Lahtinen

Ruokailu

Klo 1 3 Kesäjuhla, puhujina Antti Lahtinen, Erkki Parikka ja Hannu Lahtinen

Ke 9.8. klo 17 Kirjapiiri Riihigallerialla. Luettavana Hannu Salaman Minä, Oll i ja
Orvokki

Su 27.8. Pyhiinvaellus Länkipohjan rukoushuoneelta Päijälän rukoushuoneelle.
Klo 1 0 jumalanpalvelus Länkipohjassa, klo 1 8 pyhiinvaeltajan messu Päijälässä

La 16.9. klo 913 Syystori Päijälän Pirtillä




