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Elli, Lotta ja Nella Ruokola kummas
telivat piikkimattoa yhdessä poliisi
Timo Janssonin kanssa kylän
turvallisuustapahtumassa.
Rallin rattoa
Päijälässä 3.8.!

Riihigallerian kattauksessa
ajankohtaisia teemoja

Tiekirkko tarjoilee
luontokuvanäyttelyn
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sivu 1011
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Arvoisa Päijälän
kylälehden lukija!

kue ja sen yhteispeli. Tuloksia ei
enää tehnyt niinkään yksilöt vaan
joukkue, joka tietysti muodostui yk
silöistä – erilaisilla taidoilla ja omi
Muutama viikko sitten puoli valta
kuntaa ihmetteli, miten on mahdol naisuuksilla varustetuista. Jääkiekko
on yhteispeliä, toistensa auttamista
lista, että suurimmalle osalle jopa
jääkiekkoa jonkin verran seuranneil tavoitteen saavuttamiseksi ja ole
malla luottavainen siihen, että kukin
le lähes tuntemattomista pelaajista
panostaa yhteisen päämäärän to
koostuva joukkue voi voittaa perä
jälkeen Ruotsin, Venäjän ja Kanadan teuttamiseen juuri sen, mitä on so
vittu ja mikä on mahdollista. Tulok
joukkueet, joiden pelaajista suurin
sena tästä Suomelle kolmas maail
osa pelaa ammatikseen maailman
manmestaruus jääkiekossa aika eri
parhaassa jääkiekkoliigassa. En us
tyisellä tavalla. Mutta tuosta tavasta
konut minäkään ennen pelejä Suo
juuri voimme kukin oppia ja saada
men joukkueeseen, ellei jotain ih
mettä tapahtuisi. Aloin kuitenkin ta uskoa omaan elämäämme ja erityi
juta peli peliltä, että jokainen oli to sesti kylämme tulevaisuuteen.
sissaan, laittoi itsensä täysin likoon,
mutta riittäisikö se? Riitti ja kuin ih Meitä on tällä kylällä kasvava jouk
ko ihmisiä, jotka olemme viimeisen
meen kautta maailmanmestaruus
saavutettiin samassa jäähallissa, sa kymmenen vuoden ajan panostaneet
man valmentajan ollessa puikoissa ja yhteisen päämäärämme, elinvoimai
sen Päijälän rakentamiseen. Aivan
samalla sekunnilla tehdyllä voitto
tavallisia kyläläisiä, mutta kukin va
maalilla kuin 8 vuotta sitten. Tätä
rustettuna henkilökohtaisilla vah
kannattaa mietiskellä mielessään –
vuuksilla ja ominaisuuksilla. Halulla
ihmekö? Onko vai ei, mutta jotain
saada aikaan muutos. Halu nähdä
tästä voi ottaa mukaansa, oli sitten
kylämme elinvoiman kasvaminen
kiinnostunut jääkiekosta tai ei.
taistelussa surkastumista vastaan. Se
Valmensin itse jääkiekkonuoria lähes on vaikea vastustaja, mutta meillä
on mahdollisuutemme. Toistemme
koko 80luvun, kuten niin monen
vahvuuksien tunteminen, niiden
pojan tai tytön isä. Se oli mahdolli
suus tehdä jotain yhdessä oman lap hyödyntäminen ja yhteensovittami
sen ja meillä koko perheen kanssa. Ei nen, yhdessä kohti yhteistä päämää
rää, elinvoimaista Päijälää 2025. Jo
ollut silloinkaan vapaaajan ongel
mia. Harjoitukset 35 kertaa viikossa, kaisella mukanaolijalla on tärkeä
tehtävä omien taitojen ja ominai
turnaukset ja pelit ja pelimatkat
suuksien mukaan, yhteistä on teke
päälle. Kaduttaako tuo ajankäyttö
nyt? Ei kaduta, eikä ole kaduttanut. minen ja päämäärä.
Nyt omat lapset toistavat kodin pe
Olemme hienolla tiellä  kohti
rintöä. Kyllä joskus näyttää melko
työllistävältä näin edellisen sukupol ”mestaruutta” , kohti tavoitetta.
Olemme kylä, joka on yksi aktiivi
ven näkökulmasta. Mutta siitä voi
simmista kylänsä kehittäjistä lähi
myös oppia.
kuntien alueella. Olemme toteutta
Opinko jotain? Opin jääkiekosta sen, neet useita yhteisiä hankkeita ja
että 710 vuotiaina yksilöt korostui uusia on edessä. Väsyttääkö? Kyllä
välillä – ikään kuin olisi jäällä vas
vat, mutta myöhemmin koko jouk

tustajan painostuksessa eikä pääse
vaihtoon. Tuttu tunne, mutta niin oli
monta kertaa maajoukkueellamme
kin omassa projektissaan. Mutta he
kestivät, jaksoivat ja saavuttivat pää
määrän. Yhdessä.

taan, kun otetaan esimerkkiä MM
joukkueesta. 2000 vuotta sitten
evankeliumin levittäminen jäi taval
listen ihmisten, opetuslasten varaan.
He uskoivat tehtävän merkitykseen
ja panivat itsensä likoon. Heillä oli
Jumala apunaan. Niin on meilläkin.
Meilläkin on yhteinen päämäärä,
Heidän työnsä hedelmää on mei
elinvoimainen Päijälä 2025. Olemme dänkin kulttuurimme, pitkälti hy
”Venäjäottelussa”. Menemme eteen vinvointimme ja mahdollisuus uskoa
päin. Vielä on jaksettava ja jatketta Jumalan lupauksiin. Itse uskon myös
va. Mutta jaksamme vain, kun me
kylämme tulevaisuuteen ja sen ta
nemme välillä vaihtoon, hetkeksi, ja voitteisiin ja ihmisiin.
sitten ennen kultakamppailua on vä
hän pidempi aika palautua.
Jumala siunatkoon Sinua ja kesääsi!
Hannu
Nyt on alkamassa ”Venäjäpelin” toi
nen erä, Neste Rallin rakentaminen. Ps. muistathan haasteeni Sinulle
Tehdään se sydämellä ja ollaan mu edellisessä lehdessä. Mieti, voisitko
kana täydellä innolla. Kolmas erä on kerätä rallireitin poikkitiesi asuk
sitten rallipäivä 3.8. Sen voittami
kaista henkilöt tien risteyksen val
seen tarvitaan viimeistään mukaan
vontaan. Valvonnan (safety) voi
jokainen. Kuudes kenttäpelaaja, kat suorittaa yksi henkilö tai ajan voi
somo!
jakaa kahden kesken. Valvonta on
oltava klo 6.10 – purkuaika (arvio
Onnistutaanko Elinvoimainen Päijä noin klo 19.00). Ilmoittautumiset
lä 2025 hankkeessa? Kyllä onnistu Mika Liehulle kesäkuun aikana.

LIITY NYT PÄIJÄLÄN OMAAN LIIVIJENGIIN!
Päijälän EK tarjoaa jälleen yli 250 vapaaehtoiselle parhaat
katselupaikat ja takuulla kuumimmat rallitunnelmat. Lähde
epäröimättä mukaan, jos haluat kokea koko kesän ehdottoman
huipputapahtuman sen kovimmassa ytimessä!
ODOTAMME SINULTA:
 aurinkoista hymyä
 iloista asiakaspalveluasennetta
 hyväntuulista rallimieltä
TARJOAMME SINULLE:
 universumin parhaat työkaverit
 vauhdikkaan ja ikimuistettavan kesäpäivän
 kunnon kisaeväät eli pääset kerrankin
oikein luvan kanssa syömään kuormasta!
Rallihaasteita on tarjolla mm.
liikenteenohjaajille, lipunmyyjille,
muurinpohjaletunpaistajille ja kisan
turvallisuudesta vastaaville supersankareille, joten pääset vieläpä
valitsemaan haluamasi talkoopuuhat. Ilmoittaudu askareisiin NYT ja
ota vähintään anoppi, siskonmies ja kolme parasta kaveriasi mukaan!

Kylien kehittämis ja tur
vallisuuspäivä 18.5.2019

nen turvallisuusosio, jolloin kaikilla
oli mahdollisuus katsella ympäril
leen ja saada vastauksia asiantunti
joilta mieltä vaivaaviin kysymyksiin.
Elinvoimainen Päijälä 20152025
hankkeeseen kuuluvan Turvallinen Turvallisuudesta kiinnostuneita oli
saapunut paikalle joka puolelta. On
Päijälä hankkeen yksi osa oli Tur
vallisuuspäivän järjestäminen. Kut han se kaikkien meidän yhteinen
asia. Minulla oli jakamattomat si
suja lähetettiin Kuhmoisten ja naa
jaintitietolomakkeet pöydälläni
purikuntien kylille sekä yhteistyö
kumppaneille. Turvallisuuteen liitty odottamassa noutajia. Hetken ajan
siinä oli jopa jonoa. Vapaaajan ja
vistä viranomaisista olivat paikalla
kausiasukkaita on välillä vaikeakin
Kuhmoisten VPK, Jämsän Poliisi,
nuohooja ja Verisureedustaja. Kun tavoittaa kiinteistöiltään, koska kylä
on laaja ja monimuotoinen. Pitkävesi
nan puolesta tervehdyspuheen piti
Eero Ikonen. Muita puhujia: Vesuri jakaa alueen kahtia ja välimatkat
ryhmän Raisa SaarilahtiKulju, Kes ovat pitkiä kulkea. Pitkäveden toi
kiSuomen kylät Tanja Rämä ja alle sella rannalla on kuitenkin 66 kiin
teistöä, jotka ovat Kuhmoisten puo
kirjoittanut Päijälän oma turvalli
lella eli kuuluvat turvallisuushan
suusprojektihenkilö. Mukana oli
myös NaApurit hanke näyttämässä kealueeseen. Lomakkeita on vielä
miten käytetään elvytys ja sydänis noin 100 jakamatta. Juhannuksen ai
kuria sekä Vekkulan kylästä Antero kana kiertelen ahkerasti etsimässä
niitä viimeisiä tavoittamattomia
Ponkkala ja Matti Salminen, jotka
antoivat käytännön neuvoja Päijälän kiinteistönomistajia.
turvallisuushankkeen alkumetreillä.
Oli mukava tavata teidät kaikki Pir
Mukana talkoissa olivat kaikki Päijä tillä ja varsinkin lapset, joita niin vä
län neljä yhdistystä. Aamu alkoi pe hän kylässä tavallisesti on.
rinteisellä kevättorilla. Myös kirjasto Kiitos myös kaikille talkoisiin osal
oli käytettävissä koko päivän. Grilli listujille.
makkara ja letut tekivät kauppansa,
eikä kenenkään tarvinnut lähteä pois Turvallisuus ja
tyhjin vatsoin. Uudet Päijälän logo tavoitettavuus
paidat olivat ensi kertaa myynnissä.
Turvallisuustiedon jakaminen on ol
Enemmänkin olisi ostettu, jos olisi
ollut mahdollista maksaa pankkikor lut kiitollista työtä. Monille jo oman
osoitteen tietäminen on suuri apu.
tilla. Sisälle kahvioon oli mukava
Koordinaatit kertovat paikan, mutta
poiketa hetkeksi pakoon auringon
osoite auttaa reitin löytymisessä.
paistetta, jota riitti koko päiväksi.
Olen painottanut tienumeron mer
Puolen päivän aikaan alkoi varsinai kitsemistä selkeästi tienhaaraan, jol
loin pelastuslaitoksen on helpompi

pimeässäkin löytää perille. Suurin
osa kiinteistöistä on kuitenkin mo
nen mutkan takana järven rannassa
eikä läheskään aina pikatien varrella.

asu Päijälässä. Usein tieto kulkee
suusta suuhun, mikä onkin tehokas
tapa. Kaikkia näitä tiedotusmuotoja
käytettiin Turvallisuuspäivästä il
moitettaessa, eikä silti tavoitettu
kaikkia. Olisiko vielä jokin muu kei
no, mikä tehostaisi tiedottamista.
Toisaalta ymmärrän myös sen, että
moni tulee mökille maaseudun rau
haan, eikä halua tietää silloin muusta
maailmasta mitään. Joskus on pa
rempi, ettei kaikkia tarvitsekaan ta
voittaa.

Osa turvallisuutta on myös tiedotta
minen ja asukkaiden tavoittaminen.
Yhteystietojen kerääminen asukkail
ta ei tarkoita mainostuksen lisäämis
tä vaan tavoitettavissa olemista hätä
tapauksissa ja joskus tiedottamista
tärkeistä asioista. Turvallisuuspäivä
nä paikalle saapui joitakin, jotka ei
vät tienneet tapahtumasta mitään.
Suurimmalla osalla asukkaista ei ole Turvallista tulevaisuutta kaikille
postilaatikkoa. Ilmoitustauluja ei ole
tarpeeksi ja niitä ei ehkä lueta usein.
Leena Bragge
Vain muutamille tulee paikallislehti
turvallisuusprojektihenkilö
Kuhmoisten Sanomat. Virran Varrel
ta lehti jaetaan postilaatikoihin neljä
kertaa vuodessa. Kaikki eivät käytä
nettiä eivätkä seuraa kotisivujamme.
Päijälän Facebookryhmässä on vain
348 jäsentä, joista monet eivät edes

Kylän turvallisuuskartoittaja Leena Bragge sai kevättorilla asiakkaikseen
muun muassa Aimo (vas.) ja Tuulikki Aution sekä Soile ja Matti Mäkelän,
joitten mökeille hän oli jättänyt viestin tapaamisyrityksestään.
Mökkiläiset kiittelivät turvallisuuskampanjaa järkevänä ja mainiona. Mik
keliläiset Autiot saivat koordinaatit Tuulikin vanhalle kotimökille Letonpe
rään. Hausjärvellä asuvien Mäkelöitten päällimmäisin pulma oli laituri, jo
ka oli lähtenyt mökkirannasta kevätretkelle jonnekin Pitkällevedelle. Hyvä
oli kerrata turvallisuusseikatkin, totesi Matti Mäkelä.

Turvallisempaa yhdessä
Päijälässä tehtiin historiaa, kun kylä
piti toukokuussa oman turvallisuus
päivän. Mukana olivat myös Vekku
lan edustajat sen kunniaksi, että työ
hön on haettu mallia jämsäläiskyläs
tä.
Tilaisuuden avasi kunnan teknisen
lautakunnan puheenjohtaja ja Har
moisten kyläaktiivi Eero Ikonen, jon
ka mukaan kylien turvallisuusongel
mat ovat samantyyppisiä. ”Päijälä
on kiitettävästi etunenässä.”
”En pysty heti kertomaan toista ky
lää, jossa olisi näin aktiivista väkeä.
Tuhansien ralli ja muiden talkoo
tuntien avulla päijäläläiset ovat
koonneet vaaditun oman rahoituk
sen EUhankkeisiin, joilla on muun
muassa tuettu metsästäjien tukikoh
dan rakentamista ja saatu vireille
luontopolkuhanke.”
Ikosen mukaan Kuhmoisissa tarvit
taisiin oma turvallisuussuunnitelma
kaikille liki kymmenelle kyläkunnal
le. Toistaiseksi on systemaattiseen
työhön lähdetty Päijälän lisäksi vain
TorvelaPatavesialueella. Harmoi
sissa on kartoitettu yksin asuvat
ikäihmiset.
Yhteisöllisyys pitää hengissä

organisoi.
Kunta ei ehdi avuksi joka paikkaan.
”Vahva yhteisöllisyys on hengissä
säilymisen ehto kylillä”, tiivistää
Ikonen. ”Muita ihmisiä on oman
turvallisuudenkin takia kestettävä,
vaikka haluaisi sulkeutua mökillä
omaan rauhaan puomien taakse.
Kyläyhteisön on tärkeätä saada mu
kaan toimintaan vapaaajan asuk
kaita, koska joukossa on nuorta vä
keä ja eri alojen ammattilaisia.”
”Paras paikallistuntemus taitaa olla
metsästäjillä. Me kuljemme pitkin
pitäjää ja pidämme paikkoja silmällä
vapaaehtoisesti. Esimerkiksi talvella
kulkee aika nopeasti tieto siitä, että
mökkitiellä on nähty sellainen ja sel
lainen `ylimääräinen´ auto.”
Turvallisuutta edistää myös osoite
järjestelmän tarkistus, joka on Kuh
moisissa loppusuoralla. Naapuri
kuntien kanssa on soviteltu osoitteita
niin, että päästään eroon nimisot
kuista sekä eri suuntiin juoksevista
numeroinneista. Jokainen kiinteistö
saa oman numeron. Vakituiset asuk
kaat voivat itse nimetä kotitiensä.
Vapaaajan asukkaat saavat mökki
väylälleen nimen, jos sen varressa on
vähintään kolme kiinteistöä.
”Kun vuosia jatkunut tiennimipro
jekti saadaan tiettyyn maaliin, vii
meistellään uusi osoitekartta”, lupaa
Ikonen. ”Parempia teitä en valitetta
vasti voi luvata, vaikka tie Päijälään
on surkea.”

Osa turvallisuusasioista, kuten palo
ja pelastustoimi sekä vesihuolto, on
kunnan teknisen lautakunnan vas
tuulla. Lisäksi Ikonen tuntee harras
tustensa myötä SRVA:ta eli suurriis Parikymmentä minuuttia
taviranomaisapua ja vapaaehtoista
pelastuspalvelua, jota Punainen Risti Tien hitauteen liittyivät useimmat
kysymykset, jotka Kuhmoisen

VPK:n päällikkö Juha Karppinen sai
turvallisuuspäivänä vastatakseen.
Hän lupasi pelastajien lähtevän liik
keelle viidessä minuutissa, minkä
jälkeen matka Päijälään kestää noin
20 minuuttia.
”Yleisin hälytys on illan tai yön ensi
vastetehtävä, siis sairaankuljetus
keikka, mutta kyllä palotilanteitakin
sattuu. Jopa ulkohuusi on saatu pa
lamaan, kun sinne on tyhjennetty
kuumat tuhkat.”

Karppinen kehottaa grillaajia jättä
mään hiilet kylmenemään tai sitten
peltiämpäriin turvalliseen paikkaan.
Kivi ja tiilihormeille on annettava
aikaa lämmitä rauhassa, ellei haluta
vaaratilanteita tai savua tupaan.
Karppinen kiittää ajatusta Päijälän
oman vapaaehtoisen pelastuspalve
lun kokoamiseksi. Sellainen tarjoaa
nopeimman avun kadonneitten etsi
miseen.

Kuhmoisten VPK esit
teli kalustonsa lisäksi
tärkeätä taitoa, sam
mutuspeitteen käyttöä.
Markku Liehu ei ollut
ensimmäistä kertaa
liekkejä taltuttamassa.

Nuohouksia ryppäiksi,
kiitos
Nuohooja Vesa Laaksolle Päijälä on
tuttu, onhan hänellä kylällä 100 –
150 asiakasta. ”Meillä on paikka
kunnan toisen nuohoojan Jarmo Sa
losen kanssa aika vakiintunut työn
jako.”
Laakso toivoo naapuruston tilaavan
nuohoojan yhdessä. ”Ehdin hoitaa
kaksi asiakasta samassa ajassa kuin
ajan sata kilometriä. Yhteistilausta
passaa pohtia vaikka tiekokouksis
sa.”
Laakson mukaan mökkiläiset tietä
vät, että nuohous pitää tilata kolmen
vuoden välein. Hän suosittelee tah
din tihentämistä kahteen vuoteen,
jos tulipesiä käytetään paljon. ”Ei sii
nä kannata vetkuilla. Ja aina pitäisi
käyttää hyvänlaatuista, kuivaa polt
topuuta.”

Poliisilla vähän hälytyksiä
Vanhempi konstaapeli Timo Jansson
sai poliisiautoon vieraaksi varsinkin
lapsia. Kuka halusi kokeilla kulje
tusosastoa, kuka nähdä piikkimaton.
Vanhempien kanssa kummasteltiin,
miten puhallutus sujuu uudenlaisel
la laitteella.
”Kun Kuhmoisissa ei ole ollut omaa
poliisia sitten vuoden 1996, toimim
me Jämsästä käsin. Olen oman toi
meni ohella Kuhmoisten lähipoliisi
ja pyrin käymään myös kylillä. Päi
jälän kautta ajellaan usein silloin,
kun Oriveden poliisi pyytää apua
Länkipohjaan. Nykyisin tehtävän
hoitaa aina lähin poliisi, jonka ta
voittamisessa auttaa uusi tietojärjes
telmämme.
Itse Päijälään tulee hälytystehtäviä
Janssonin mukaan todella vähän.
”Rallitkin on täällä totuttu järjestä
mään niin hyvin, ettei poliisia juuri
kaan tarvita. Sen olemme kyllä tie
dostaneet, että lisää resursseja pitäisi
saada liikkeelle rallia edeltävänä il
tana ja yönä.”
Jansson oli tulomatkalla törmännyt
ajankohtaiseeen turvallisuusongel
maan. ”Näin tiellä kaksi kuollutta
kyytä ja yhden elävän. Onkohan nii
tä nyt tavanomaista enemmän?”
Nuohooja Vesa Laakso kehitti ”Veskun
hilpattimen” avuksi hankaliin
sytytystilanteisiin, kuten kevään
ensimmäiseen lämmittämiseen tai
kuumiin kesäpäiviin, joina lämmin
ulkoilma painaa savun sisätiloihin.

Kaisu Paalanen KeskiSuomen Sydänpiiristä
esitteli turvapäivässä defibrillaattoria eli
kotoisammin sydäniskuria. Hän toimii
projektikoordinaattorina NaApurithankkeessa. Se
kehittelee omaehtoista turvallisuustoimintaa ja
vapaaehtoista lähiapua kyliin. Moni totesi laitteen
helpoksi maallikollekin, koska se antaa puheäänellä
selkeät toimintaohjeet. Kuvassa Hannu Lahtinen
harjoitteluvuorossa.

Kylille on kysyntää
Kylillä olisi tarjottavana matkailijoil
le juuri sitä, mitä nyt eniten halu
taan: oikeata suomalaista arkea ja
vieraanvaraisuutta, tähdentää koor
dinaattori Tanja Rämä KeskiSuo
men Kylät yhdistyksestä. Hän lupa
si auttaa päijäläläisiä pohtimaan
metsien ja vesistöjen esittelemistä
vieraille. Ulkomaalaiset eivät välttä
mättä ole tottuneet polkuihin, soutu
veneisiin, uimiseen tai ylipäätään jo
kamiehenoikeuksien käyttämiseen.
”Tutkimusten mukaan maailmalla
kysytään nyt aitoutta, perinteitä,
luontoa, rauhaa ja mahdollisuutta
ekologiseen matkailemiseen. Juuri
sitä löytyy valmiina kylistä. Varsin
kin ulkomaalaiset matkailijat ovat
kiinnostuneita meidän arjestamme”,
tietää Rämä. ”Sisällissodan historia
kin sai vieraat hiljentymään vanhas
sa talossa, kun isäntä selitti seinän
luodinreikien syntyä.”
Yhdessä koeryhmässä vieras kiitteli,
ettei ollut saanut koskaan mitään yh
tä hyvää. Takana oli yhteinen pullan

leipominen ja maistelu. Toisella ker
ralla unohtumattoman elämyksen
tuotti liikkuminen lumikengillä met
sässä – ihan vain talon takamaastos
sa.
Ajatus hääkylästä viehätti Rämää
ensi kuulemalla. Hänen mukaansa
hääpaikkakunnista, wedding tow
neista on maailmalla tullut ilmiö.
Päijälä olisi varsin idyllinen paikka
hääkyläksi, kunhan vieraille kehite
tään majoitusratkaisuja. ”Toiminnan
aloittaminen edellyttää yhdistysten
ja yrittäjien yhteistyötä, ja tarvittaes
sa autan sen synnyttämisessä.”
Kuvateksti (4729)
KeskiSuomen Kylät yhdistyksen
Tanja Rämä on mukana yksittäisten
kylien tapahtumissa silloin, kun se
sopii kalenteriin. Hän kiitteli turval
lisuusteeman sopivan oikein hyvin
tapaamisen aiheeksi. Kiinnostusta on
virinnyt eri puolilla maakuntaa sitä
mukaa, kun väestö vanhenee, yhä
useampi asuu yksin ja myrskyt kaa
tavat voimallaan puita teitten tuk
keeksi ja aiheuttavat sähkökatkoja.
Merja Åkerlind

Meidän Riihigalleriamme,
meidän hienot vieraamme

Tieaho on ympäristötaiteen iloinen ja
tuttu ammattilainen, taiteilija isosti.
Elina Kujansuun taiteessa kuiskivat
ikiaikaisen suomalaisen luonnon
Taas maanantaina 17. päivä kesä
kuussa se alkaa juhlallisesti avajaisil mystiikka, tärkeiden koti ja metsä
neläintemme ikuisuus ja nykyisyys.
la, Riihigallerian kesänäyttely. Ym
Satu Laurelin maalauksissa voi sy
päriltä on viime vuonna raivattu
kuusia ja pajuja, joten pieni joki nä ventyä värikkäiden unelmien maail
maan, lintujen salaperäinen maisema
kyy terassilta vakaana ja vuolaana.
Uudet kyltit on aseteltu paikoilleen vie katsojan kauas fantasian lähteille.
ja galleria on valmis ottamaan kävi Tekstiilitaiteilija Marita Lappalainen
on ennestään kuhmoislaisille tuttu
jät vastaan.
kahdesta kirjaston tilkkutaidenäytte
Teemana korostuu kierrätys, luon
nonmateriaalit, mystinen suomalai lystään, nyt Riihigallerian ajan pati
nen luontosuhde. Jenni Tieahon oi noimille hirsiseinille sopivat mai
kean kokoiset varsapatsaat ja tuohi niosti hänen teoksensa.
Näin on myös Eija Pöyryn laita, hän
palttoot eri materiaaleista tulevat
on tekstiilitaiteessaan etääntynyt
ihastuttamaan; valitettavasti galle
rian minkään oven koko ei riittänyt varsin kauaksi perinteisestä tyylistä
ja osa teoksistaan onkin ihailtavissa
Hallavalle, jo vuosia ihailemalleni
piehtaroivalle hevoselle, tuohesta ja patsaan jalustojen päällä. Voi, miten
lapset tästä näyttelystä tulevat pitä
harjateräksestä valmistetulle ns nä
mään!
köispatsaalle.

Mustaan riiheen olemme saaneet
Outi Heiskasen unenomaista gra
fiikkaa vuosien varrelta hänen tyttä
rensä Metti Nordinin valikoimana.
Outi Heiskasen grafiikkaa oli ensim
mäisen kerran 2005 juuri mustassa
riihessä.
Monet kävijät tulevat nimenomaan
Suojoen pysyvän näyttelyn takia ja
katsovat jälkiruuaksi vaihtuvan
näyttelykokonaisuuden. Eli Niilo
Suojokea ei ole koskaan unohdettu
eikä unohdeta.
Olen halunnut tuoda tähän näytte
lyyn ajankohtaisia teemoja luonnos
ta, sen kaiken lävistävästä
merkityksestä, unelmista, ikiaikai
suudesta. Ja tietenkin sitä suunna
tonta kekseliäisyyttä ja luomisvoi
maa, mitä tämän kesän taiteilijat mi
tä hienoimmin edustavat.
Tämä on viimeinen kesäni tässä teh
tävässä ja kiitän kaikkia päijäläläisiä

hyvästä yhteistyöstä ja kumppanuu
desta, rakkaudesta Riihigalleriaan ja
välittämisestä.
Se älköön koskaan sammuko!
Sohvi Koskinen
Riihigalleria on avoinna
17.6.  18.8. tisu klo 1217.

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

Timo Leppäsen luontovalokuvia
Päijälän rukoushuoneella 30.6.
31.7.2019
Tiekirkon ja näyttelyn avajaiset
30.6. klo 14

tukselle. Siitä asti kamera on ollut
lähes vakiovaruste Timon retkillä.
Timo lähti 15vuotiaana Tampereelle
kauppakouluun, mutta kävi toki jo
ka viikonloppu kotona. Tampereen
Postipankista hän löysi leipäpuun
Timo Leppänen ylistää Ju kin 15 vuodeksi. Niiden jälkeen tun
malaa luontokuvillaan
tui, että hän oli saanut kaupunkielä
mästä tarpeekseen. Maalaiselämä ja
Timo Leppänen syntyi Mäkimaassa metsissä vaeltelu oli ollut hänelle
64 vuotta sitten. Koulupiirijaon mu lapsesta saakka mieluisampaa. Hän
kaan hänen olisi kuhmoislaisena oi haaveili ja teki laskelmia jo lapsena
keastaan pitänyt käydä koulua Päijä kullankaivuuretkestä Lappiin Jack
lässä, mutta koska Puharilan kou
Londonin hengessä lukutoukka kun
luun Längelmäen puolella oli ly
oli.
hyempi matka, hän sai käydä kou
lunsa siellä. Päijälä tuli kuitenkin tu Yksi Timon harrastuksista on ollut
tuksi, siellä oli kauppa ja sukulaisia. polkupyöräily. Sekin on ihan luonte
Eli hän on valokuvanäyttelyllään pa vaa, kun joka päivä sulan maan ai
lannut lähes juurilleen.
kaan piti polkea kouluun Mäkimaan
mäkiä ylös ja alas 5 km edestakaisin.
Timo sai ensimmäisen kameransa äi Hän onkin elämässään tehnyt ly
diltä jo 8vuotiaana. Kuvaaminen oli hyempiä ja pidempiä pyöräreissuja
tietysti sellaista lapsen satunnaista
niin Suomessa kuin ulkomailla. Vielä
kuvaamista, mutta ehkä se antoi jon nykyään Timo pyöräilee Lapissa
kinlaisen kipinän valokuvausharras kymmenien kilometrien reissuja ka

Kuukkeli ja Timo Leppänen.

meroineen ja kiikareineen bongaile
massa lintuja ja ilahduttaa Face
bookkavereitaan upeilla valokuvil
la; pyöräily kun on helpompaa kuin
vaeltaminen, vaikka sekin on tullut
tutuksi. Timo on kierrellyt ympäri
Lappia kymmenenä vuotena erilai
sissa Metsähallituksen projekteissa,
mm. kartoittamassa GPSlaitteen
avulla Metsähallituksen polkuja ja
kohteita. Ensimmäiset Lapin retket
tapahtuivat armeijaaikana, ja sen
jälkeen veri on vetänyt sinne aina
uudelleen.

Vuoden 1995 syyskuussa hän päätyi
Lapin reissullaan Vuontispirtille, jos
ta oli kuullut Raamattuopistolla pal
jon kehuja. Se oli oikeastaan jo sul
jettu kesäkaudelta, mutta isäntä otti
hänet ensin yhdeksi yöksi, sitten niin
pitkäksi aikaa kuin hän halusi. Sen
jälkeen hän jäi remonttihommiin,
sitten joulun ajaksi keittiötöihin.
Enontekiöläinen Eijakin oli siellä
töissä ja kutsui Timon eräänä iltana
kuutamokävelylle. Loppu onkin his
toriaa. Niin Timosta tuli enontekiö
läinen.
Tällä hetkellä hän on ollut vuoden
Jäädessään pois vakituisesta työpai eläkkeellä; auttelee Eijaa suntion
kasta Timo oli jotenkin turhautunut hommissa, pyöräilee ympäri Lappia
elämäänsä ja oli jo varannut muuta ottaen valokuvia muidenkin iloksi
man kuukauden matkan Espanjaan. sekä kirjoittelee eri lehtiin, kuten
Se vaihtui kuitenkin vaellukseen
esim. Kuhmoisten Sanomiin. Tänä
Inarissa, jossa hän huomasi kutsun
keväänä ilmestyi hänen teksteistään
vapaaehtoistyöhön Israeliin.
ja kuvistaan koottu kirja Luontohar
Pariksi viikoksi suunniteltu reissu Is taus (josta esittely toisaalla tässä leh
raeliin kesti lähes puoli vuotta. Sinä dessä ja jota on myynnissä tiekirkol
aikana hän tutustui moniin kristityi la).
hin ja tajusi, mitä hänkin on koko
elämänsä etsinyt: Jumalan läsnäoloa Jos joku innostuu luontokuvaami
elämäänsä. Toki lapsuudenusko ja il sesta näyttelyn nähtyään, Timo antaa
tarukous olivat aina olleet hänen
ohjeeksi: Malttia! Päästäkseen mah
mukanaan, mutta nyt hän löysi Jee dollisimman lähelle kohdetta sitä
suksen henkilökohtaisesti, tuli us
häiritsemättä, tarvitaan kärsivälli
koon. Joh. 3:16 on siitä saakka ollut
syyttä. Myös oikean valon odottami
hänelle tärkeä jae Raamatussa.
nen on tärkeää; kirkasta auringonva
loa parempi valaistus saattaa olla aa
Tämän jälkeen voisi puhua Jumalan mulla tai illalla. Ja digiaikana voi sa
johdatuksesta Timon kohdalla. Hän noa, että kuvaa mieluummin liikaa
on ollut monenlaisissa vapaaehtois kuin liian vähän. Jostain kuvasta voi
työssä eri puolilla Suomea. Mielen tulla täysosuma.
kiintoinen oli myös valokuvaajan
apulaisen pesti Egyptissä, Israelissa Tervetuloa näyttelyyn!
ja Jordaniassa, jossa etsittiin kuvia
Ulla Lahtinen
kirjaan Raamatun maa.

Alustavaa tietoa
Neste Rallista
Päijälässä 3.8.2019

 myyntipisteet ym. 6070

 Erikoskokeen valmiustarkastus
28.7. klo 10.00, jolloin kaikki turvalli
 Erikoiskokeesta AKK Sportille vas suuteen ja vastaavaan liittyvät ra
taava organisaatio: Päijälän Seudun kennelmat oltava valmiina.
Kyläyhdistys ry yhdessä Päijälän
Kilpailijoiden reittiin tutustuminen
Seudun Metsästysseuran, Päijälän
/ nuotitus
Kristillisen yhdistyksen ja Mäki
 MMsarjan autot, tiistaina 30.7 klo
maan Muhkun kanssa
8.30 – 14.00
 Tekniikasta ja rallin läpiviennistä
 Vetomiehet, perjantaina 2.8.
kilpailupäivänä vastaa Oriveden
Seudun Urheilautoilijat
(kilpailupäivän johto: EKpäällikkö
Oskari Röman, puh. 0400333120)

Rallireitin sulkeminen
ja avaaminen
 Rallireitti suljetaan liikenteeltä mu
kaanlukien mm. polkupyörät ja las
MMsarja EK 13, lähtö klo 09:10.
tenvaunut klo 06.10. Viimeistään klo
Vetomiesluokka heti perään.
8.10 jalankulku kielletään rallireitillä
MMsarja EK 17, lähtö klo 16.10.
 Reitti: Liehuntie, Sappeentie, Päijä ja jalankulkijat ohjataan katselua
lueille tai nauhoitetuille kulkureitil
läntie, Aulusniementie, Kuoksen
le.
lenkki, Päijäläntie (22,68 km)
Rallireitti avautuu liikenteelle ar
Tarvittava henkilömäärä rallipäivä violta noin klo 19.00 ruutulipulla
varustetun purkuauton jälkeen.
nä yhteensä noin 260270
 jaksopäälliköt, järjestyksenvalvojat,
Muiden teiden sulkeminen
safetyhenkilöt, liikenteenohjaajat
tai kulkemisen rajoittaminen
135
 Päijäläntie suljettu liikenteeltä Ky
 tekniikkaosuus (lähtö, maali, aja
lämäntielle asti
notto, ekpäälliköt, viesti) 25
 Orivedentie Poikuksentien risteyk
 lipunmyynti ja parkialueiden oh
sestä Päijälään tienvarsipysäköintia
jaus 40

lueena
 Sämpylän, lettutaikinan tekotal
 Kuoksentie suljettu Poikuksentieltä koot jne. Pirtillä ja Tiekirkolla per
rallireitille
jantaina 2.8 klo 12.00 alkaen.
Etuautot, MMsarja:
SAFETY 2 auto 9060 min ennen en
simmäistä kilpaautoa
Tuomareiden auto 50 min ennen
SAFETY 1 auto 3530 min ennen
FIA:n turvallisuustarkkailijat 3025
min ennen
SAFETY 00auto 1510 min ennen
SAFETY 0auto 138 min ennen
 Vetomiehillä oma 0auto

HUOM! Vielä tarvitaan vapaaeh
toisia kaikkiin tehtäviin. Upea
mahdollisuus nauttia yhteisestä te
kemisestä ja tutustua sen myötä
kylämme muihin asukkaisiin. Ral
lin tuotto menee lyhentämättömänä
kylän yhdistyksille ja sen myötä
yhdistysten toiminnan tukemiseen
ja kylän kehityshankkeiden toteut
tamiseen.
 Ilmoittautumiset järjestelytehtä
Asukasluvat pyritään jakamaan /
viin, Sinua tarvitaan:
lähettämään kiinteistöihin 21.7 men  Mika Liehu 0500187180
nessä. Jos et ole saanut, ota yhteyttä  Marja Ikonen 0405247944
allekirjoittaneeseen. Asukaslupia jae  Risto Lehto 0505952051
taan 2 / kiinteistö. Asukasluvat jae
taan niihin kiinteistöihin, joihin pää Hannu Lahtinen 0500304769
sy tapahtuman aikana on rajoitettu. hannu.lahtinen@paijala.fi
Rallihenkilöstön koulutustilaisuus
7.7 klo 14.00 Päijälän Pirtillä. (eri
tyisesti järjestysmiehien, safetyjen
ja liikenteenohjaajien läsnäolo toi
vottava)

Kylän osalta saat rallin rakenta
mistalkoista tietoa Jokke Ikoselta,
puh. 0400423409.

Rallih
en
Päijäl kilöstön k HUOM!
o
än Pir
tillä. ulutustilai
su
Er
safety
jä ja ityisesti jä us 7.7. klo
toivot liikenteeno rjestysmie 14.00
hiä,
hj
aan m
ukaan aajia
.

Kevätpörinöi

Lauantaitori sillan kupeessa on taas aloittanut. Ensimmäisenä lauantaina viisaat
istuivat varjossa. Juhannusaattona siellä on myynnissä kylän logolla varustettuja
tpaitoja.
Torilta voi jatkaa kirjastoon tai heinäkuussa lapset rukoushuoneelle lastenkerhoon.

Taas ovat paikat kylällä valmiina kesää ja vieraita varten: Pirtin siivoustalkoissa
oli ainakin 15 osallistujaa, rukoushuoneella siivottiin useampana päivänä ja
Riihigalleriakin on pantu kesäkuntoon.

itä Päijälässä

Kylän miehet saivat kuljetettua melontareitin laavupaikalle Majaniemeen Seppo
Pohjan rakentaman maihinnousulaiturin. Reitin kyltit ja raivaus ovat vasta
suunnitteilla.
Toukokuussa Pirtillä oli mahdollista
saada digineuvontaa jopa kotikäynnin
muodossa. Kuhmoisten Seniorit on
käynnistänyt uuden palvelun
nuorisovaltuuston kanssa. Seniorien
Erkki Häkkinen toimi autokuskina
Romeo Leschille ja Wilma
Wirzeniukselle, joka auttoivat ainakin
kymmentä päijäläläistä
tietokoneongelmissa. Neuvonta on
ilmaista, mutta vapaaehtoinen maksu
menee seniorien kautta nuorille
asiantuntijoille stipendeinä.
Ehkä tämä otetaan joskus uusiksi.
Kukaan ei muistanut ottaa tilaisuudesta
yhtään valokuvaa, niin täysin
nettiongelmat olivat vallanneet mielen.

Mäkimaan Muhkua 60
vuotta

tikkujen punttijakelua, onnittelujen
vastaanottoa, palkintojenjakoa ja ti
laisuuden rekvisiitan kasaamista.
Entisellä Längelmäellä ja osin Kuh Onnitteluja juhlivalle seuralle esitti
moisten puolella toimiva Vja Useu vät Päijälän Seudun Kyläyhdistys,
Västilän Voima, Oriveden Moottori
ra Mäkimaan Muhku juhli ”työn
merkeissä” 12.4.1959 alkanutta toi kerho, Kuhmoisten Kumu, palkinto
firma PKPTrading Oy ja useat yksi
mintaansa 46:nnen kerran järjestä
mänsä Pitkäperjantaijuoksun yhtey tyishenkilöt.
Seuran alkuajan johtokunnan jäse
dessä.
Eikä ihan pienellä joukolla tarvinnut nistä jäljellä ja paikalla olevat Teppo
Heinonen, Olli ja Risto Lehto epäili
sitä tehdäkään, sillä mukana tilai
vät hieman hyvästä halusta huoli
suudessa oli satakunta liikunnan ja
matta, että ovatko he mukana seu
seuran ystävää.
raavan 60 vuoden juhlinnassa.
Sääkin suosi juhlijoita. Edellisten
Kilpaa juoksevia oli mukana 31 ja
päivien lämpöaalto oli kuivattanut
kuntoliikkujia 65 henkeä.
maantiet ja nurmikot. Aurinkoista
päivää viilentämään kiirehtineet
Teksti: Risto Lehto
tuulen puuskat eivät ehtineet hait
Kuvat: Jouko Järvinen
taamaan itse liikkumista, ulkosalla
tapahtuvaa kahvittelua, Muhkutuli

Lähtö on tapahtunut!

Miehet 40 v. 6 km
Kilpailijoiden tulokset:
Tomi Forsblum Lempäälän Kisa
Tytöt 4 v.
Netta Tontti Puotinkylän Valtti 15.08 26.17
Miehet 50 v. 6 km
Tytöt 7 v.
Nella Heimonen Mäkimaan Muhku Raimo Åkerlind Mäkimaan Muhku
26.45
5.48
Miehet 55 v. 6 km
Ira Friman Mäkimaan Muhku 8.13
Vendi Lehto Mäkimaan Muhku 8.20 Heikki Tontti Puotinkylän Valtti
32.52
Tytöt 10 v.
Milja Heimonen Mäkimaan Muhku Miehet 65 v. 6 km
Antero Lintulahti Saunatalo 29.46
4.53
Timo Konttila Mäkimaan Muhku
Veera Friman Mäkimaan Muhku
31.59
5.37
Matti Åkerlind Mäkimaan Muhku
Tytöt 12 v.
45.17
Enni Heistaro Mäkimaan Muhku
Vesa Koivu Mäkimaan Muhku 45.18
5.42
Miehet 70 v. 6 km
Naiset 6 km
Maiju Narikka Espoon Kiekkoseura Tapio Lindstedt Oriveden Ponnistus
34.18
32.11
Salla Uusitalo Västilän Voima 36.52 Pentti Kultalahti Orivesi 39.05
Katariina Ronkonen Oriveden Tuis Kalervo Karvanen Outokumpu 39.13
Jyrki Tuomaala Västilän Voima 50.40
ku 39.16
Miehet 75 v. 6 km
Minnamaarit Gauffin Orivesi 43.10
Olli Lehto Mäkimaan Muhku 45.17
Pojat 4 v.
Miehet sauvakävely
Nooa Santanen Mäkimaan Muhku
Erkki Lekkerimäki Kuhmoisten Ku
10.46
mu 48.06
Pojat 8 v. 0,5 km
Kaapo Heistaro Mäkimaan Muhku
5.46
Pojat 8 v. 2 km
Niilo Ronkonen Oriveden Tuisku
16.26
Pojat 13 v. 6 km
Eero Uusitalo Västilän Voima 38.27
Pojat 13 v. 4 km
Aleksi Kovaljeff Mäkimaan Muhku
34.18
Pojat 17 v. 6 km
Robert Lindhardt Fortuna (Tanska )
Hurjassa loppukirissä No 59 Enni
39.15
Heistaro, No 52 Kaapo Heistaro ja No 56
Miehet yleinen 6 km
Nella Heimonen
Esa Arola Espoo 32.12

Lapissa Luojan
puhuttelussa

Timo J. Leppänen: Luontohartaus.
Kaskinen 2019: Palava Sydän.
90 s., 40 kuvasivua.
Timo J. Leppänen kulkee esikoiskir
jansa jutuissa Lapin erämaissa ja
tuntureilla. Hän on enontekiöläinen
lintuharrastaja ja luontokuvaaja, joka
liikkuu suksilla, pyörällä, patikoiden
ja kuljettaa lukijansa mukanaan jaka
maan ja kohtaamaan yllättäviä koke
muksia. Hänen ottamansa Lapin ja
luontokuvat tuovat väriä ja lisäulot
tuvuutta kirjoituksiin.
Leppänen yhdistää luontokokemuk
siin hengellisiä mietteitä. Yrittäes
sään navakassa tuulessa ehtiä valoi
saan aikaan autiotupaan hän muis
taa kertomuksen Jeesuksesta opetus
lastensa kanssa myrskyisellä Gene
saretin järvellä. Hädissään opetus
lapset herättivät mestarinsa pelasta
maan heidät. Timo koki samaa: hui
pun toisella puolella oli miltei tyyn
tä. Herra on kanssamme, missä kul
jemmekin.
Kerran Timo saapui uudelle avolaa
vulle, jossa savu jäi pyörimään sisäl
le. Hänelle tuli mieleen savusydän.
Jos sisimpään
kertyy murhetta,
valitusta, stressiä,
kiukkuisuutta,
alakuloisuutta,
katkeruutta ja ka
teutta, ne jäävät
savustuttamaan
ajatuksia ja usko
nelämää. Silloin

sydämestä purkautuu katkua, jonka
muutkin huomaavat.
Leppänen on huomannut, että kau
niissa säässä ja tasaisella tienpinnalla
on mukava polkea. Elämä on yhtä
hymyä. Hän tunnustaa, että oikean
asenteen löytäminen säähän kuin
säähän tuottaa hänelle toisinaan vai
keuksia. Huonosta säästä tuskin mo
nikaan nauttii, joskin Taivaallinen
Isämme sallii meille molempia.
Joskus edessä on vetelä jänkkä, joka
hidastaa matkantekoa. Kulku voi ol
la kuin mättäiltä mättäille loikkimis
ta ja joskus edessä on pitkä kiertotie.
Uskovakin voi joutua tällaisiin elä
mänvaiheisiin: Elämä on loikkimista
hyvän ja pahan välisessä maastossa.
Ihminen voi kuitenkin palata Juma
lan luo.
Voittosoittoa on Kiitos ja ylistys ju
tussa. Siinä Timo sijoittaa ensimmäi
sen jouluyön tapahtumat Lappiin: Ja
sillä seudulla oli poromiehiä vartioi
massa yöllä tokkaansa. Näköalan
muutos tekee sanoman tuoreeksi,
kuin poron lumen alta kaapiman jä
kälän. Jutun kuvana on hauska tois
korvainen orava.
Luontohartauskirjassa on 40 kuvaa,
joiden sivunumerot ja aiheet on luet
teloitu viimeisellä sivulla.
Risto Ojala

Kansikuva
Timo J. Leppänen:
Luontohartaus.

Viisikymmentä vuotta
päijäläläisenä
Tiedoksi vaan, että tässä talossa tulee
pelkkiä tyttöjä”, sanoi Pekka Kal
teenmäki. Hän poikkesi Päijälän
Koskiniemessä muutama kuukausi
meidän tekemiemme talokauppojen
jälkeen. Hän oli asunut talossa ennen
meitä ja saanut kolme tyttöä. Firma
päätti panna talon myyntiin, ja niin
perhe Kalteenmäki muutti Kuhmois
ten kirkolle.
Mekin olimme ostajina viime tingas
sa. Firman mies Pohjonen Länkipoh
jassa oli saanut määräyksen myydä
talo kesäkuun puoliväliin mennessä.
Meille hän kävi paikkaa esittelemäs
sä kesäkuun 12. päivä 1969. Saimme
ostaa talon omien miesten hinnoilla.
Rajoja kiertäessämme hämmästys oli
suuri, kun huomasimme omistavam
me joen vartta aina Luodoksenjär
veen saakka. Viimeinen pyykki oli
rukoushuoneen naapurin kasvimaan
laidassa. Toiseen suuntaan tontti
päättyi osuuskaupan eteen. Tiesim
me, että talon oli rakentanut poliisi
Pitkänen 30luvulla.

pääkadun varrella, niin säikyttelin
usein niitä vieraita, jotka olivat ky
lässä ensimmäistä kertaa. Ehdotin
heille kävelylenkkiä, jonka aikana
katsottaisiin rukoushuone, koulu,
seuratalo, muutama pankki ja kaksi
kauppaa. Samalla reissulla voisimme
käydä kahden kunnan alueella. ”Voi
kun tuli sellaiset kengät jalkaan, että
näillä on vähän huono kävellä noin
pitkiä matkoja”, pahoittelivat vie
raat. Todellisuudessa lenkin pituus
on muutamia satoja metrejä, jotka
kaikki sitten pääsivät hyvin taivalta
maan niillä huonoillakin kengillä.
Joskus kävelytin vieraat Riihigalleri
aan. Siihen aikaan sekään matka ei
ollut järin pitkä, kun kulkemaan
pääsi Suojokien tontin reunaa. Silloin
Riihigalleria pääsi oikeuksiinsa ko
meana rakennuksena, kun sitä lä
hestyttiin joen ylittävän sillan kautta.
Sielläkin kävin vieraidemme kanssa
niin usein, että Fanni Suojoki ehdotti
minulle, etten ostaisi pääsylippua jo
ka kerta.

Uusi tuttavuus oli koskikara, joka
sukelteli talvikaudet virtaavaan kos
keen. Sen hyiset sukellusmatkat jak
soivat hämmästyttää yhä uudelleen.
Kerran saimme vieraan Kanadasta,
Linnun pieni koko ja urhea elämän
kun Pitkäsen poika poikkesi häm
mästelemään makasiinirakennuksen tapa olivat kiinnostavaa katsottavaa.
katoamista lammen rannalta. Hän
Kun ostaa talon kylän ytimestä, niin
oli kavereineen uinut lammen yli
makasiinin kohdalta. Ostaessamme todellakin saimme naapuriksi kau
pan, pankin ja postin. Jopa kioski oli
Koskiniemen saimme naapuriksi
avoinna muutamana vuonna. Tie
Reijo Sirkiän, taiteilijan, joka asui
Osuuspankin kiinteistössä. Hän teki tenkin sitä ajatteli, että tämäpä mai
nio paikka viettää eläkepäiviä. Ly
eläinaiheisia patsaita, joita mekin
hyellä kävelymatkalla pääsee pank
hankimme muutaman.
kiin, postiin ja kauppaan. Toisin on
käynyt. Viidessäkymmenessä vuo
Koska nyt olimme kylän ytimessä

Kerroin Virran varrella lehden
dessa palvelut ovat kaikonneet ky
lältä. Kylän kauneus kohisevine kos joulunumerossa paluumuutostam
me kesämökkiläisiksi Oksniemeen
kineen on jäljellä.
Pukarajärven rannalle. Nyt on
Nyt kävelylenkkiin voi sisällyttää jo muisteltu menneitä vuosia, kun
pa käynnin kaupungissa, sillä edel viiden poikamme kanssa vietimme
leen sillan kohdalla on kahden kun kesiä Päijälässä. Perinteisessä mök
nan raja. Niistä toinen on kaupunki kielämässä kaikki ei ollut aina
kunta Orivesi. Entinen naapuri Län helppoa kaupungin mukavuuksiin
gelmäki historioineen on puoliksi lii tottuneelle perheelle. Tapahtui mo
nia hupaisiakin asioita, mutta kai
tetty Oriveteen ja Jämsään.
kista selvittiin. Mieheni Tapani
Sihvola on kertonut kirjassaan
P.S. Nykyään Koskiniemeä isännöi
”Isyyskoe, isäksi kasvamisen ilot ja
poikamme.
surut” (WSOY, 1993) yrityksestä
Leena ErkkiläAckman saada omin voimin rakennetuksi
tontille kaivo vuonna 1978. (Anja
Lanér)

Kaivo
Elämän välttämättömyyksiin kuuluu
ravinnon ohella olennaisesti tietysti
vesi. Helppoon elämään tottuneet
lapset eivät osaa antaa arvoa vesi
johtovedelle  se nyt kelpaa hädin
tuskin käsienpesuun. Niinpä päätin
opettaa pojille veden arvoa kaiva
malla oman kaivon appivanhempie
ni kesämökkitontille. Sinne on aina
haettu vesi kanistereilla kuuden ki
lometrin päästä kylän yhteisestä läh
teestä. Isäni oli opettanut minulle
pajuvarvun käyttöä kaivon paikan
katsomisessa. Vaikka suhtauduin
koko varputouhuun jonkinmoisella
skepsiksellä, olin kuitenkin kokenut
sen käsissäni taipuvan. Lapsuudes
sani olimme isäni kanssa päätyneet
varvulla samaan kaivonpaikkaan
toisistamme tietämättä ja vesi oli
löytynyt arvioimastamme syvyydes
tä. Niinpä siis tuumasta toimeen ja
"vesisuonten risteykseen" pyykitin

häädettiin puolen kilometrin päähän
kaivonpaikan keskelle anopin kau
nista männikköniemeä ja arvioin ve ja minä kurkin mökin nurkalta jy
sähdystä.
den olevan kahdessa ja puolessa
metrissä.
Kun savu oli hälvennyt kiiruhdin
Viikon verran huhkimme alle kym kuopalle katsomaan kuinka vesi
menen ikäisten poikien kanssa mon pulppuaisi kaivon pohjalla. Mutta ei.
Oli kuin diplomisiivooja olisi pyyh
tulla ja pääsimme rapakivisen ran
kassa rautakankiurakassa lähes kah kinyt kaikki pölyt tuon itsepäisen ki
ven pinnalta, jossa ei näkynyt naar
teen metriin, jossa tuli stoppi. Vas
muakaan. Sen sijaan, kun loin kat
taan tullut kivi tai kallio ei enää
suostunut murenemaan lekan, kuo seeni ylös montusta, silmäni kohta
sivat iloisenkirjavan näyn. Punaiset
kan eikä kangen alla, lepäsi vain
polsteripatjat olivat kämmenen ko
järkkymättömän tyynenä raikkaan
koisina kappaleina sadan metrin sä
lähteeni päällä. Nyt totesin olevan
erinomainen tilaisuus, opettaa pojil teellä pihamäntyjen tummanvihreillä
oksilla. Anoppini sanoi irti neuvotte
leni, kuinka mies menee läpi har
lukontaktin järeämmistä räjähdyspa
maan kiven. Anopin vastusteluista
huolimatta hain paikalliselta nimis noksista tai kiviporarin avusta, joten
mieheltä räjäytysluvan ja rautakau kaivo jäi kuivaksi. Lankoni oli vähin
pasta suuntapommin, jolla kiven piti äänin täyttänyt kuopan pari vuotta
mureneman. Olihan minulla koulu myöhemmin, mutta hänen kaivon
poikaajoilta paukkuharrastuksia ja paikalla siirtämänsä kuusen taimi oli
metsätöissä olin räjäytellyt kuloalu kuollut  kuivuuteen. Jotenkin koin
een reunalle vesikuoppia, joten latin kovin omakohtaiseksi Suomen Mie
ki oli pian valmis. Anopin vaatimuk lenterveysseuran äskettäin toteutta
man kampanjan: "Suomalainen sel
sesta peittelin lankuilla mökin kai
von puoleiset ikkunat ja ladoin kol viytyjä, Sinun ei tarvitse mennä läpi
me kerrosta vanhoja punaisenkirja harmaan kiven!"
via polsteripatjoja räjähdyspanoksen
päälle. Vaimot, lapset, apet ja anopit Tapani Sihvola

KYLÄN UUDET
TPAIDAT MYYNNISSÄ
JUHANNUSAATON TORILLA!
Toisessa mallissa logo edessä
Toisessa edessä teksti:
kulttuuri, luonto, ihmiset + logo hihassa
Väreinä harmaa ja tummansininen
Naisille ja miehille oma malli
Hinta 25 e
Tule valitsemaan omasi!

Hyötykasvikerholaisten
retki Oriveden Hörtsänään
4.6.2019

keat. Lähellä on Myllyjärvi ja Taipa
lejoki. Isäntä Hugo Hörtsänä kiin
nostui kasveista ja erilaisista puula
jeista, myös ulkolaisista. Hän piti
yhteyttä kasvitieteellisiin tuttaviinsa,
Lähtö Päijälän Pirtiltä aamulla klo
joiden kautta hän sai uusia kasveja
9.00 kimppakyydeillä. Matkareitti
VästiläOrivesiOnnistaipale. Olim Hörtsänään kokeiltavaksi, mutta säi
lytti myös vanhat suomalaiset puut
me perillä Hörtsänän Arboretum ja
Kukkapuistossa n. Klo 10. Meitä oli ja kasvit. Hugo Hörtsänä kuoli 1950
mukana 17 kerholaista, ikähaarukka luvulla, jonka jälkeen arboretum al
koi taantua. Isännän kuolema oli
9 kk – 82 v.
menetys. Toinen menetys oli päära
Meillä oli onni saada opastettu parin kennuksen palo 1973, jossa kaikki
kirjallinen aineisto arboretumista
tunnin kierros puistossa. Oppaana
paloi. Enää ei tiedetä mistä harvinai
oli eräopas Esa Kallio.
set kasvit ja puut oli hankittu. Lisäk
Hörtsänä on vanha maatila. Isännän si Hugon poika Jaakko oli kaatunut
sodassa 1944. Hänestä oli toivottu
kivessä on vuosiluvut 15081947.
Hörtsänä on maan ensimmäisiä talo talolle jatkajaa.
ja, joiden peltoja on alettu salaojittaa.
Isäntä Hugo Hörtsänä perusti Arbo Esa Kallio kertoi olleensa nyt neljä
vuotta entisöimässä puistoa, mutta
retumin 1900luvun alussa. Paikka
on kallioinen, kivikkoinen yli puolen nyt on määrärahat loppu palkkauk
hehtaarin kokoinen mäki, jonka rin seen. Näimme kuitenkin suuret
teessä sijaitsee myös maatilan raken määrät erilaisia kasveja ja meille vie
raitakin kasvilajikkeita. Kun lähdim
nukset. Arboretumosa on suojelu
me portilta nousemaan poluille,
kohde, jota ympäröi laajat peltoau

meitä vastassa oli 1916 rakennettu
puutarhuri Lehtimäen mökki vasta
kunnostettuna. Kivirakennelmia oli
mm. myllynkiviasetemia, kallion
kylkeen rakennettu pieni sarviluola
”kappeli”, kiviportaikkoja, kesäjuh
lien esiintymiskorokkeen reunus
mäen laella, Kyöpelinvuori jne.

Klo 12 kiittelimme Esa Kalliota hie
nosta opastuksesta. Sää oli suosiolli
nen, pilvipoutainen. Otimme paljon
kuvia. Lähdimme Oriveden keskus
taa kohti Cafe Herkkuhetkeen syö
mään lounasta. Poikkesimme myös
Oriveden hautausmaalla katsomassa
Hörtsänän sukuhautamuistomerk
kiä. Sieltä suuntasimme Längelmäen
Lukemattomista kasveista voisi mai Mikkolan puutarhalle kukkia ja tai
nita sarvipähkinäpensas, japaninta mia ostamaan. Olimme kotona noin
tar (uhkaavasti leviävä), purppura klo 15.30.
pihta PohjoisAmerikasta, pilvitähti
mö, koreantuija, siperianmetsäome Retki oli varmasti antoisa kaikille.
napuu, lännenkonnanmarja (valk.), Kannatti käydä! Varsinaisen retki
kerrattu valkovuokko, kanadan
kohteemme lisäksi saimme katsella
vuokko, unkarinsinivuokko, kynäja kesäistä kotiseutuamme viidenkym
lava, mantsurianjalopähkinä, kirah menen kilometrin säteellä. Ja sitä
vinkukka jne.
katseli myös nuorin mukana ollut
Atte Lampinen, 9 kk.
Pientä puistoaluetta hallitsevat myös
monenlaiset linnut ja metsäneläimet. Vuoden vihannes on juurikasvit, nii
Linnunpönttöjä on saatu kymmeniä tä vielä kylvämään! Mitähän hyöty
lahjoituksena. Kuuntelimme polulla kasvikerho tekee seuraavaksi…..?
myös linnunlauluja. Karhunjälkiäkin
on mäellä joskus nähty.
Hyvää kesää kaikille!
Aino R.

Lataa lehden sähköinen versio:

www.paijala.fi

Rukoushuoneella
tapahtuu…

kuuntelemaan Lavrenchukin
musiikkiperhettä.
Jo toistasataa vuotta jatkunut perin
teinen rukoushuoneen kesäjuhla on
Rukoushuone on taas avoinna tie
11.8. Se alkaa klo 10 jumalanpalve
kirkkona – voisi sanoa jo perintei
luksella, jatkuu ruokailulla ja päivä
sesti. Tänä kesänä siellä on enonte
kiöläisen, mutta juuriltaan täkäläisen juhlalla. Osallistua voi vain johonkin
osaan.
Timo Leppäsen luontovalokuva
Kesä huipentuu pyhiinvaellukseen
näyttely. Kannattaa poiketa! Ja tie
kirkkoon voi piipahtaa milloin vain 1.9. Längelmäen kirkosta.
vaikka päiväkahville. Oppaan paik
Pyhiinvaellusta
koja on vpaana vielä muutamalle
kävellen ja soutaen
päivälle. Opastaminen ei vaadi mi
tään erityistaitoja, kunhan osaa toi
Voidaan kai puhua jo perinteestä,
vottaa tulijat tervetulleiksi. Eduksi
kun viidettä kertaa suunnitellaan
on, jos osaa kertoa jotain kylästä ja
rukoushuoneesta sekä keittää kahvit. pyhiinvaellusta, joka päättyy Päijä
län rukoushuoneelle. Neljä vuotta
Ilmoittautua voi Tom Riskalle 0500
sitten aloitimme Längelmäen kirkol
884208 tai Ulla Lahtiselle 050
ta ja niin nytkin. Sunnuntaina 1.9 klo
3245532.
Raamattupiiri toimii koko kesänkin 10 aloitamme Längelmäen kirkossa
parillisten viikkojen torstaisin klo 18. messulla, jonka jälkeen lähdemme
kävelemään Myllykulmantien kautta
Kesäkuun viimeisenä lauantaina
aloitamme aikuisten ja lasten yhtei Vinkiälle ja Pitkänvedentietä Syvä
niemeen. Matkaa sinne tulee 1112
sellä enkelikurssilla, jossa saattaa
vierähtää useampi tunti, kun askar km.
Sieltä menemme kirkkoveneellä ja
telemme jokaiselle oman enkelin.
tavallisilla veneillä soutaen Tuomaa
Tiedustelut Riitta Hellqvist 040
lan rantaan, josta joko autolla tai kä
7512208.
Lasten lauantaikerho on heinäkuus vellen (ajasta riippuen) menemme
sa lauantaisin klo 1112.30. Siellä as rukoushuoneelle. Neljä vuotta sitten
vaeltajista osa käveli koko matkan,
karrellaan, lauletaan, leikitään ja
syödään pieni välipala. Kaikenikäi mutta nyt ajattelimme suoda kaikille
set lapset ovat tervetulleita. Lauan mahdollisuus tehdä matkaa vesillä ja
taina 13.7. lapset ovat kerhon sijaan yhdessä.
tervetulleita Pirtin kentälle kylän ke Matkalla kuljemme hitaimman mu
kaan, pysähtelemme eväille ja har
sätorin lastentapahtumaan.
Lauantaina 6.7. kylällä on runsaasti taushetkelle. Huoltoauto kulkee mu
kulttuuriohjelmaa. Klo 13 on Pirtillä kana koko ajan ja sen kyytiin voi tar
runon ja suven päivä, josta ehtii so vittaessa hypätä. Hyvät jalkineet, so
piva vaatetus ja omat eväät matkalle
pivasti klo 15:ksi rukoushuoneelle
ovat tarpeen. Perillä on tarjolla kah

via ja makkaranpaistoa. Pyhiinvael
lus päättyy klo 18 hartaushetkeen.
Kuljetusta järjestetään aamulla klo
9.15 Päijälästä Längelmäen kirkolle
ja vastaavasti illalla takaisin. Ilmoit
tautuminen on välttämätöntä soutu

veneiden hankkimisen takia 29.8.
mennessä Terhi Ratalahdelle puh.
050 3451961.
Hyvää kesää toivottaen
Terhi

PÄIJÄLÄINFO
KIRJASTO

Lähikirjasto Päijälän Pirtillä,
Päijäläntie 1 2
Aukioloajat 1 .11 -31 .3 tiistaisin klo
1 0-1 3,
1 .4-31 .1 0 lauantaisin klo 1 0-1 3.
TORITAPAHTUMAT

Kesälauantaisin sillan kupeessa n.
klo 9-11
Pirtillä 4x vuodessa, ks.
www.paijala.fi
KIERRÄTYSPISTEET

Orivedentie 1 501 : Lasi, metalli,
paperi, energiajäte, poltettava jäte.
Orivedentie-Poikuksentie:
Energiajäte, poltettava jäte.
Sappeentie-Pirttikulmantie:
Poltettava jäte, paperi.
Antinkorven jätesema, Orivedentie
367: Hyöty- ja vaarallinen jäte; to 1 51 7, la 9-11 (1 3.7, 27.7, 24.8)

Yhteyshenkilö Risto Lehto 0505952051
VUOKRAKOHTEET JA MAJOITUS
A) Julkiset tilat tilaisuuksia varten

Varaukset pj:ien kautta. Ks.
yhdistykset
Kyläyhdistyksen Päijälän Pirtti.
Päijäläntie 1 2.
Kristillisen yhdistyksen
Rukoushuone. Orivedentie 1 61 4.
(Myös Tiekirkkona keskikesällä)
Metsästysseuran Kalevala.
Sappeentie 867. (Myös majoitus.
Vuodepaikkoja 8-1 0+ sauna)

B) Kunnalliset rivitalot (Kaksioita
ja kolmioita)

Orivedentie 1 659 A-F
Varaukset: Alli Peltonen 0400306646
C) Lomamökit

Varaukset internetissä
Kotikoski. Luodoksentie,
Luodoksenjärvi
YHDISTYKSET
Hirvenpesä. Hirviniementie,
Päijälän Seudun kyläyhdistys ry
Kuoksenjärvi
Yhteyshenkilö pj. Leena Bragge 040- Vastaranta. Kokantie, Pitkävesi
83261 31
Päijälän Kristillinen yhdistys ry

Yhteyshenkilö pj. Hannu Lahtinen
0500-304769
Päijälän Seudun metsästysseura
ry

Yhteyshenkilö pj. Mika Liehu 05001 871 80

Urheiluseura Mäkimaan Muhku ry

KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta

Esimies Harri Mäkelä 050-368381 2
Kalastusluvat: Terttu Haara-Hiltunen:
0400-870386,
Hannu Kaleva 046-8401 61 6 ja
Västilän kauppa
Kuoksenjärven kalastusyhdistys

Esimies Kari Bragge: 0400-622621
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 0400739889
Hannu Lahtinen 0500-304769
Paavo Liehu 040 736531 0
URHEILU

Urheilukenttä Päijälän Pirtillä
Urheilutapahtumia: Mäkimaan
Muhku, ks. www.paijala.fi
Kanoottivuokraus: Hannu Lahtinen
0500-304769
Kajakkeja: Päivi Korhonen 050
5366374
INFOTAULUT

Kylän keskustassa, Keikkamäen
kierrätyspistellä, Mäkimaassa ja
Kangasjärventien tiehaaroissa.
LÄHDE

kristillinen yhdistys 1 91 2-201 2, toim.
Kaija Taival.
Pienten on unelmoitava suuria.
Riihigallerian perustajan, taiteilija
Niilo Suojoen elämästä. Kirj. SirkkaLiisa Ranta
Kirjat saatavana kirjastosta,
rukoushuoneesta ja Riihigalleriasta.
ASIOINTILIIKENNE

Kuhmoisten kirkolle keskiviikkoisin
Päijälästä 9.30, paluu Kuhmoisista
1 2.00. Kuljetustarpeesta on
ilmoitettava viimeistäään tiistaina klo.
1 8 mennessä Keski-Suomen
aluetaksi, puh. 01 00 86644.
KOTISIVUT www.paijala.fi
FACEBOOKISSA Päijälä-ryhmä
YRITYKSET
Ruokolan Puu Oy

Ovet, ikkunat, portaat ja
tilauspuusepäntyöt.
040-8247331
http://www.ruokolanpuu.fi

Käynti yleisön käytössä olevalle
lähteelle osoitteen Orivedentie 1 645 Ruokolan Metsäkuljetus Oy
Metsäalan kuljetukset ja haketus
tienhaarasta, n. 50 m metsään
sisään. Ammentaminen vain paikalla Konekorjaamo ja metallirakenteiden
valmistus
olevilla astioilla.
040-5471 511
http://www.ruokolanmetsakuljetus.fi
LAAJAKAISTA
Saatavilla Päijälän alueella,
vastuutaho Kuhmoisten Laajakaista Kuhmoisten Maa ja Kiinteistö Oy
Maa-, tie-, vesi- ja
Oy. www.kuhla.fi
saneerausrakennustyöt.
Kone-, kiinteistö ja
HISTORIIKIT
henkilöstövuokraukset.
Leppäkosken kohina -Päijälän
seudun historiaa, toim. Sirkka-Liisa Liikenneohjaukset.
0400-344957
Ranta.
http://www.kmkoy.fi/etusivu
Otteita elämästä – Päijälän

Tmi Jari Niemi

Polttopuut, metsänhoitotyöt,
traktori- ja mökkitalkkarityöt
Telttakatoksen ja kelluvan saunan
vuokraus
050-5303963
Mika Tuominen

Traktori-, kaivinkone- ja metallityöt.
0400-1 911 541
Petri Liehu Oy

Puun korjuu
Metsä- ja maansiirtokoneiden
kuljetukset.
040-7794457
Tmi Liehun Sora

Sora ja maanrakennus
040-5800432
Tmi Seijan pidot

Pitopalvelu, leivonnat tilauksesta.
0400-980292

Tuomaalan tila

Polttopuita, kanoottivuokrausta,
luomukaurahiutaleita
0500 304769
Hannen hyvinvointi ja
koulutuspalvelut

Hierontapalvelut
Koirakoulutus
0400-452524
oskliippa.fi

Metsänhoitopalvelua, puunkaatoa,
eräopastusta, luontomatkailua,
tilavuokrausta
Päivi Korhonen 050 5366374
Rakennus ja remonttityöt

Uuden ja vanhan suunnittelusta
toteutukseen
Jarkko Särkelä 041 7554848
Email: ebr.garage@gmail.com
RR Kotipalvelua

Siivousta, asiointipalvelua, apua
arkeen
Virpi Rasilainen 040 7786098

Lasten ja nuorten pingiskurssi Päijälässä,
Pihtakuja 25
 16.7–17.7. 2019, tike, klo 1011.15 , 1213.15;
 yksi tauko jolloin välipala ja mahdollisuus käydä uimassa
 ikäsuositus 714 vuotta
 kurssi järjestetään mikäli kolme osallistujaa ilmoittautuu
 shortsit ja vaaleapohjaiset sisäpelijalkineet
 mailat järjestäjältä
 hinta 40 eur
 ilmoittautumiset 14.heinäkuuta mennessä
040 8446869 / Pekka Tennilä

Villalankojen kasvivärjäyskurssi
Tuomaalan saunarannassa ti 2.7. 2019

Viime syksynä värjäsimme ensimmäisen kerran yhdessä lankoja, ja yleisön
pyynnöstä nyt järjestetään uusinta. Kesällä on helppo kerätä tuoreita
kasveja, periaatteessa kasveista voidaan käyttää kaikki osat: juuret, lehdet,
kukat; kaikista saadaan eri sävjä.
Jos haluat, voit kerätä itse valmiiksi jotain kasveja, mutta paikanpäälläkin
on materiaalia. Esim. lupiininlehdistä tulee voimakkaan lehmuksen vihreää
(1 200 g lehtiä /300 g lankoja). Nokkosesta tulee keskiharmaata,
maitohorsmasta vaaleankeltaista tai oliivinvihreää, juolukasta, kanervasta
ja suopursusta voimakkaan keltaista.
Langat ja puretusaineet voit hankkia itse, mutta niitä saa myös
paikanpäältä. Aloitamme kymmenen maissa, varaudu siihen, että kurssi
kestää koko päivän.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Maija Saarijärvi 040 5034557.

V ir r a n V a r r e l t a
- Päijälän kylän äänenkannattaja, juhannus 201 9
- ilmestyy neljä kertaa vuodessa
- jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
- ladattavissa www.paijala.fi-sivustolta
- julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
- toimitus: Leena Bragge, Leena Erkkilä-Ackman, Sohvi Koskinen,
Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Anja Lanér, Risto Lehto, Risto Ojala,
Aino Ruokola, Sanna Ruokola, Tapani Sihvola, 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 61 31 , leenaobragge@gmail.com
- Mäkimaan Muhkun puheenjohtaja Olli Lehto, 0400 645905,
rhlehto@kangasalalainen.com
Lisää tietoa: www.paijala.fi, Päijälän Facebooksivusto
ja kylän ilmoitustaulut

PÄIJÄLÄN KESÄN TAPAHTUMIA 2019
Lauantaitori sillan kupeessa klo 911 (1 0.8.

asti) Kahvio.
Tervetuloa ostamaan ja myymään! Poikkeuksellisesti
perjantaina/juhannusaattona.
Juhannusaattona myytävänä myös uusia Päijälä -t-paitoja.
Kirjasto avoinna lauantaisin 1013 Pirtillä. Kahvio. Kirpputori.
Ma 17.6 klo 18 Riihigallerian avajaiset

Riihigalleria avoinna 1 8.8. asti ti-su 1 2-1 7. Kahvio.
Pääsymaksu 5 e, alle 1 5-vuotiaat ilmaiseksi.
Ke 26.6. klo 17 Kirjapiiri Riihigallerialla;

luettava kirja: Elvi Sinervo, Vuorelle nousu

To 27.6. klo 18 Raamattupiiri Rukoushuoneella (parillisten
La 29.6. klo 11 Enkelikurssi Rukoushuoneella

viikkojen torstaisin)

vanhemmille/mummeille/kummeille ja lapsille.
Kestää useamman tunnin. Tied. Riitta Hellqvist 040 751 2208.

Su 30.6. klo 14 Tiekirkon ja Timo Leppäsen luontovalokuvanäyttelyn
avajaiset Rukoushuoneella.

Tiekirkko avoinna koko heinäkuun ti-su 1 2.30 -1 7.30. Kahvio.

Ti 2.7. Villanvärjäys luonnonväreillä jatkokurssi. (Ks.s. 31 )
La 6.7. klo 1112.30 Lasten lauantaikerho Rukoushuoneella

(jatkuu heinäkuun lauantaisin)

La 6.7. klo 13 Suven ja runon päivä Pirtillä
La 6.7. klo 15 Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti Rukoushuoneella
La 13.7. klo 913 Kesätori Pirtillä, myös lasten lauantaikerhon järjestämä
lastentapahtuma
Klo 13 Kyläkokous
Su 21.7. klo 18 Yhteislauluilta Riihigallerialla
La 3.8. Neste Ralli Päijälän erikoiskoe
Ke 7.8. klo 17 Kirjapiiri Riihigallerialla; luettava
Su 11.8. Kesäjuhla Rukoushuoneella

kirja: Juha Seppälä: Hyppynaru

Klo 1 0 Messu, Ari Pelkonen, ruokailu, n. 1 2.30 Päiväjuhla
La 17.8. PäijäläForum Pirtillä klo 1 3-1 5 (ks. s. 27)
Su 1.9. Pyhiinvaellus Längelmäen kirkosta Päijälän rukoushuoneelle.
Osa matkasta veneillä. (ks. s. 26)
La 14.9. klo 913 Syystori Pirtillä

