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Sanna markkinoi Tiekirkko ja näyttely Koronaa karussa
Päijälää vain heinäkuun Päijälässä
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Päijälän poutapilvipalvelu auttaa ottamaan
taivaallista etäisyyttä arkimurheisiin tänäkin kesänä.
Turvallista juhannusta ja suloista suvea!



Arvoisa lukijamme!

Kolmas päivä kesäkuuta puoliltapäi
vin iso taakka ja huoli hävisi niin mi
nulta kuin monelta muultakin, kun
ilmoitettiin jo pitkään kaivattu pää
tös kesän Neste Rallin kohtalosta.
70vuotisjuhlarallin siirtämispäätös
ensi kesään oli odotettu. Päätöksen
viipyminen piti kuitenkin järjestely
vastuussa olevia inhottavassa epä
varmuudessa. Entä jos se ajetaankin,
mistä ihmiset, miten turvataan käy
tännössä osallisten  niin järjestäjien
kuin katselijoiden – terveys... Kysy
myksiä oli runsaasti, vastauksia vä
hän. Peruutuspäätös oli helpottava,
mutta tietysti sillä on myös negartii
visia vaikutuksia, ehkä suurimpana
rallituoton menettäminen; sillähän
kyläämme on eri yhdistysten toimes
ta erikseen ja yhdessä viimeiset 57
vuotta kehitetty. Mutta mikä olisi ol
lut koronarallin 2020 jättämä saldo
kylällemme, sitä emme nyt onneksi
saa tietää. Nyt ralliasiassa katse ja
ajatukset on suunnattu ensi vuoteen,
jos Luoja suo.

Kevätaika koronan kanssa on aiheut
tanut varmaankin kaikkien elämässä
isompia tai pienempiä muutoksia.
Vaikutukset kunkin elämään ovat ol
leet erilaisia, mutta uskon, että lähes
jokainen meistä on miettinyt, pala
taanko ”vanhaan hyvään” enää kos
kaan tai jos palataan, niin milloin. It
sekin olen sitä pohdiskellut, mutta
vähin erin olen tullut siihen ajatuk
seen, että ”vanhaan hyvään” ei kai
kilta osin olisi toivottavaakaan pala
ta.

Erityisesti mieleeni on noussut ky
lämme kehittämisohjelma ”Elinvoi
mainen Päijälä 20152025”, joka val
mistui vuonna 2016 ja jossa esitettyjä
hankkeita on sitten toteutettu ja to

teutetaan parhaillaan. Tuossa kehitä
misohjelmassa uskoimme kylämme
luonnon, perinteiden ja kulttuuripo
tentiaalin sekä etätyömahdollisuu
den tarjoavan tulevaisuudessa uutta
perustaa kylämme elinvoiman kas
vattamiseen jo olemassa olevan elin
keinoelämän lisäksi. Uskoimme, että
yhä useampi ihminen niin Suomessa
kuin muuallakin maailmalla kaipaa
tulevaisuudessa mm. luonnon rau
haa, puhtaita vesiä, ihmisläheistä
toimintaa ja niiden nauttimiseen ra
kennettuja aktiviteetteja. ”Elinvoi
mainen Päijälä” suunnitelmasta on
toteutettu kylän asukkaiden turval
lista elämää tukeva hanke, melonta
reitti on viimeistelyvaiheessa, luon
topolun suunnittelu lähes valmis ja
sen toteuttaminen alkanut ja kyläm
me markkinointihanke käynnistynyt
Sanna Ruokolan toteuttamana (San
nasta ja hankkeesta enemmän muu
alla lehdessä).

Suunnitelmassa esitettiin kylämme
elinvoimaisuuden perustaksi neljä
kivijalkaa: monitoimikeskus, turval
lisuus, majoituskapasiteetin nosto ja
tiedonvälitys. Turvallisuushanke on
toteutettu, mutta jalkauttaminen on
vielä osiltaan kesken. Monitoimikes
kus (kylän ”sykkivä sydän”) ei ole
edennyt. Tiedonvälityksestä on jo to
teutunut uudet kotisivut ja muu osa
toteutuu alkaneen hankkeen myötä
vuoden loppuun mennessä. Majoi
tuskapasiteetin nosto (tavoite 100)
kylällä, mikä on edellytys matkailun,
kurssien ja retkeilyn kehittämiselle,
on osiltaaan jo toteutunut ja toteutu
massa lähivuosina. Kivijalat raken
tuvat, uuden elinvoimaisuuden pe
rusta vankistuu vuosi vuodelta!

Kirjoitin, että en odotakaan, että laa
jasti ajatellen palattaisiin samanlai
seen ”vanhaan hyvään” kuin ennen



koronaa oli. Uskon ja toivon, että ih
misten elämässä, meidän jokaisen
kohdalla, on tapahtunut ainakin pie
ni muutos yksinkertaisuuden, luon
non, ympärillämme olevien ihmisten
ja asioiden arvostamisen suuntaan.
Tämä kevät on osoittanut, että ihmi
set suurin joukoin hakeutuvat nyt
maalle. En usko sen jäävän vain ko
ronaajan ilmiöksi. Luonnon kau
neus ja ainutlaatuisuus sen eri muo
doissa ja tilanteissa on yhtäkkiä
avannut monelle ikään kuin uuden
ikkunan uuteen ulottuvuuteen, jo
hon halutaan lähteä tutustumaan.
Uutinen mm. Suomen järvivesien
puhtaudesta on eurooppalaisille
kaupunkien asukkaille jotain sellais
ta, joka on heille luxusta ja jonka he
haluavat kokea. Koronan tuoma epä
varmuus tulevasta ja sen pysyviksi
jäävät muutokset ihmisten ajatus
maailmaan ja toiveisiin ovat omiaan
tukemaan kylämme elinvoimaisuu
den kasvua. Mutta se ei muutu to
deksi, ellemme toimi täällä yhdessä
– kuten olemme jo vuosia toimineet
– kylämme kehittämisessä. Tarvitaan
ihmisiä (vanhoja tai uusia asukkai

ta), jotka näkevät tässä mahdolli
suuksia oman toimeentulonsa näkö
kulmasta kylällämme ja tarttuvat
kiinni tilaisuuteen, jonka maailman
muuttuminen ja kylämme ainutlaa
tuisuus yhdessä avaavat ja vahvista
vat. Tehdään työtä yhdessä, jotta
Päijälä on entistä elinvoimaisempi
tulevina vuosikymmeninä, tapahtui
ympärillämme sitten sitten mitä ta
hansa. Usko tulevaan on elämisen
arvoisen elämän tae. Kevät on uuden
elämän ja sen myötä uuden toivon
kultaaikaa.

Itse ajattelen, että Jumala on antanut
meille tämän kauniin luonnon asut
tavaksi ja hoidettavaksi. Mutta ei
vain itseämme varten vaan myös
siksi, että palvelisimme sen avulla ja
jakaisimme kaikkea sen antamaa hy
vää, myös hyvää mieltä sekä ainut
laatuista rauhaa muillekin ihmisille.

Toivotan kaikille lukijoille Jumalan
siunausta alkaneeseen kesään ja eri
tyisesti mukavaa juhannusjuhlaa!

Hannu Lahtinen

Onko halukkuutta laitevuokrausten ja
kiinteistönhoitopalveluiden hankintayhteistyöhön?

Esim. laitevuokraukset, i lmalämpöpumpujen huolto, lokakaivon tyhjennys,
nuohous ym.

Mikäl i olet ki innostunut tulemaan mukaan sähköpostirinki in, jonka kautta
voisi i lmoittaa em. kalusto- tai palvelutarpeensa ja kysyä,

Olisiko muil la rinki läisi l lä vastaavia tarpeita samoihin aikoihin, lähetä
sähköpostisi : marja. ikonen@paijala.fi .



Tapahtuuko mitään?

Kevät meni aika viileissä merkeissä.
Opimme kuitenkin elämään suoja
tusti ja varautumaan kaikkeen. Lo
pulta aurinko alkoi lämmittää niin
luontoa kuin mieliämmekin. Vaikka
tapahtumia oli peruttu, niin ei kui
tenkaan lopullisesti. Osa siirrettiin
myöhemmäksi ja muutama jätettiin
väliin. Elämä on muutenkin ennalta
arvaamatontia, eikä suunnitelmien
muutos ole ollenkaan pahitteeksi,
vaan jopa virkistävää vaihtelua.

Minä olen yksi niistä, joiden elämä ei
juurikaan muuttunut pandemian
vallitessa. Vain autolla ajelu väheni
huomattavasti ja rahankäyttö suun
tautui vain kaikkeen välttämättö
mimpään. Elämän pysähtymisen
myötä on ollut aikaa ajatella muuta
kin kuin niitä jokavuotisia rutiineja.
Kylmillä säillä tuli tehtyä käsitöitä ja
järjestelltyä paikkoja sisätiloissa. Ja
kun lämpimät ilmat alkoivat, siirryt
tiin puutarhatöihin.

Muutamia kokoontumisia ollaan
suunniteltu kesäaikaan. Tämän leh
den ilmestyttyä kyläyhdistyksen
vuosikokous on jo pidetty vähän
myöhästyneenä. Gallerian suljettuna
ollessa päädyimme pitämään yhtes
laulut Pirtin pihalla pienellä sääva
rauksella juhannuksen jälkeen. Ru
non ja suven päivän jätämme tänä
vuonna väliin, mutta kirjapiirin
tauon katkaisimme ennen juhannus
ta ja jatkoa seuraa.

On kyselty toripäivistä ja sillanpieli
tori onkin mukavasti lähtenyt käyn
tiin lauantaisin aamupäivällä. Kesä
tori myös pidetään heinäkuun puo
lessa välissä ulkotiloissa, jos vain sää
sallii. Pihat kuntoon jäi keväällä pois,
mutta elokuun lopun keräys järjeste
tään ja toivotaan auton peräkärryn
omistavia talkoolaisia mukaan vie
mään roskia Antinkorpeen.

Luontopolkua ja melontareittiä on
nyt innolla suunniteltu ja talkoiltu.
Sannan markkinointiprojekti käyn
nistyi hyvissä ajoin loppukeväällä ja
siitä onkin enemmän juttua toisaalla
tässä lehdessä. Myös kotisivuilla on
oma sivustonsa Päijälän luontokoh
teista.

Jokavuotinen langanvärjäyskurssi
pidetään syksymmällä, mutta on eh
dotettu myös karjalanpiirakkakurs
sia, joka toivottavasti saadaan järjes
tettyä kesän aikana.

Seuratkaa Päijälän facebooksivuilta
ajankohtaisempia tietoja tulevista ta
pahtumista ja kylän yhteiselle ilmoi
tustaululle laitetaan yleensä samat
tiedot niitä varten, joilla ei ole nettiä.

Pandemia jatkuu. Muistetaan pestä
käsiä, pitää turvavälejä ja elää niin
täyttä elämää kuin se näissä olosuh
teissa on mahdollista.

Leena Bragge, psky, pj



Nyt voit tutustua Päijälään ja lähialueisiin myös meloen! Kysy lisää
kanootin tai kajakin vuokrauksesta sekä parhaista melontareiteistä:
Hannu 0500304 769 tai Päivi 0505366 374.



Tervetuloa kesän 2020
opastetuille melontaretkille
Pitkäveden maisemiin!
Tarjol la on pidempi päivän mittainen
retki sekä heinäkuiset keskivi ikon
iltamelonnat.

4.7.2020 Pitkäveden reitin
melontaretki
Toteutetaan yhteistyössä Luonnossa
Liikkuen Päijälässä - hankkeen
kanssa. Pitkäveden reitti kulkee
erämaisissa maisemissa pitkin
leppoisasti virtaavien vesiä ja
kauniita järviä. Pituutta reiti l le kertyy
Pitkäjärveltä Pitkävedelle n. 20 km.

Retken hinta on 85 €/hlö. Jos
osall istut omalla kajakil la/kanooti l la
hinta on 55€/hlö. Hintaan sisältyy
keittolounas (laktoositon) ja opastus.
Leppoisa reitti sopii myös
vähemmän kokeneil le meloj i l le.
Varsinaista melontaopetusta ei
retkel lä ole tarjol la. Kokoonnumme

aloittamaan retkipäivän Päijälän
rukoushuoneelle klo 9.
Rukoushuoneelta si irrymme reitin
lähtöpisteel le yhteiskyydein.

Heinäkuiset opastetut Pitkäveden
iltamelonnat
I l tamelonnat järjestetään 8.7. , 1 5.7.
ja 22.7.2020 Retken kesto n. 3-4 h.
Hinta 45€/ hlö. Lähtö Ojastenlahden
ti lalta (Orivedentie 1 944, Päijälä).
Retkien hintaan sisältyy
istumapaikka kajakkiyksikössä,
-kaksikossa tai kanootissa (sis.
melan, l i ivit ja aukkopeiton).

Retken järjestäjänä toimii
Osuuskunta Liippa. I lmoittautuminen
Osuuskunta Liipan Facebookin
kautta. Voit myös soittaa Päivi l le p.
050 5366 374.

Huom. Säävaraus! Erittäin huonon
sään vall itessa retki si irtyy toiseen
ajankohtaan.



Pyhiinvaellus Vehkajärven kirkosta
Päijälän rukoushuoneelle

Rukoushuoneen jo perinteeksi muodostunut pyhiinvaellus tehdään su 1 6.8.
Tänä vuonna aloitamme pyhiinvaeltajan hartaushetkel lä Vehkajärven
kirkossa klo 1 0. Oriveden seurakunnan kappalainen Sauli Keskinen vastaa
siitä ja on mukana koko vaelluksen ajan. Salla Harjunen vastaa musiikista.
Lähtö Vehkajärvel le tapahtuu kimppakyydein Päijälän rukoushuoneen
pihasta klo 9.1 5 ja vaelluksen jälkeen kyyti tarvittaessa takaisin
Vehkajärvel le. Kirkkotapahtuman jälkeen kävelemme hitaimman tahdissa
pysähtyen väli l lä eväs- ja hartaushetki in. Mukaan säänmukaiset varusteet
ja jotain evästä sekä juotavaa. Järjestäj ien toimesta makkaranpaistoa ja
kahvihetki. Huoltoauto kulkee koko ajan mukana, joten pakko ei ole jaksaa
kävellä koko matkaa. Matkan pituus on noin 1 6 km. Osankin matkan
kulkemisesta yhdessä toisten kanssa saa hyvän mielen.
Peri l lä Päijälän rukoushuoneella vietetään lyhyt pyhiinvaeltajan messu klo
1 8.
Tiedustelut ja i lmoittautumiset: Terhi Ratalahti 050 3451 961 .
Olet sydämell isesti tervetul lut!

- Päijälän kylän äänenkannattaja, juhannus 2020
- i lmestyy neljä kertaa vuodessa
- jaetaan lähiseudun posti laatikoihin
- ladattavissa www.paijala.fi-sivustolta
- julkaisi jat: Päijälän kristi l l inen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
- toimitus: Leena Bragge, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Aino Latvala,
Pirkko Lehto-Järvinen, Aino Ruokola, Sanna Ruokola, Kaija Taival,
Merja Åkerl ind, Riikka Mäkinen
- taitto: Juha Mäkinen
- yhteystiedot: Päijälän kristi l l isen 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 Oll i Lehto, 0400 645905,
rhlehto@kangasalalainen.com

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



Kirjastokaranteeni

Elämme koronaviruksen varjossa.
Tämä varjo on maailmanlaajuinen.
Herää kysymys siitä, mitä se haluaa
viestittää ihmiskunnalle. Päijälässä
eletään toistaiseksi ”lintukodossa”,
kun ei täällä tiedetä tartunnoista.
Kuitenkin kirjasto on suljettu kesän
ajaksi.

Pääkirjastolle on saatu poikkeus
sääntöjä. Olemme lukeneet kunnan
tiedotteesta kirjojen uloslainauspal
velun käynnistämisestä ja kirjaston
avaamisesta, mutta Päijälän ja Pihla
jakosken kirjastot pidetään suljettu
na. Edelleen eletään yleisten käyttäy
tymisohjeiden mukaan.

Kirjasto on kuitenkin vielä olemassa,
joten kirjastopalvelua pitäisi voida
jotenkin järjestää juuri nyt, kun luki
joilla aikaakin lukemiseen olisi
enemmän. Täällä metsäkylissä ei ole
syytä viljellä koronapelkoa siinä
määrin kuin ehkä asutuskeskuksis
sa, kun annettuja ohjeita vielä nou
datetaan. Kulkisiko virus lainakirjan
mukana? Jos henkilökohtaista palve
lua kehitettäisi kirjastonhoitajan ja
asiakkaan välillä, niin se antaisi ter
vetullutta virkistystä poikkeusoloi
hin.

Tällaisessa tilanteessa tulee esille
myös ihmisen oma luovuus ja kekse
liäisyys. Varsinkin täällä maalla
opimme lukemaan esimerkiksi
”Luonnon Suurta Kirjaa” metsissä ja
vesillä, jopa kotipihalla. Jos olemme

vanhoja, mutta terveitä, niin voimme
kotona suorittaa monia rästiin jää
neitä tehtäviä – myös kirjallisia. Voi
olla valokuva ja korttialbumien jär
jestelyä, vanhojen kirjeiden lukemis
ta. Kirjahyllyjä järjestellessä voi kir
jojen takaa löytyä vielä lukematon
lahjakirjakin. Monien harrastuksena
ovat myös lehtileikkelekansiot,
musiikin kuuntelu jne.
Monilla nuoremmilla eri asukasryh
millä on omat erilaiset selviytymis
mahdollisuutensa. Näissä oloissa
kuitenkin toivomme, että elämä pa
lautuisi entiselleen käytännössä ja
myös kirjastot avautuisivat mahdol
lisimman pian omille aikatauluil
leen.

Me kirjastojen hoitajatkin olemme
vielä olemassa. Jos kesän aikana tu
lee Päijälän kirjaston asiakkaille ky
symyksiä kirjastosta tai halu lainata
kirjoja, niin voitte soittaa Ainolle nu
meroon 0405359041.

Luontoa, luovuutta ja terveyttä kai
kille kesänviettoon!

Aino Ruokola



Päijälään kaksi valkolakkia

Virran varrella toimituksen tietoon
on tullut kaksi uutta päijäläläistä yli
oppilasta. Sekä Iida Karevesi että El
jas Liehu uurastivat paperinsa Kuh
moisten lukiosta. Molempiin on vuo
sikausia voinut törmätä kylän yhtei
sissä tapahtumissa, Iidaan myymäs
sä leivonnaisia ja Eljakseen harmoni
kansoittajana. He vastasivat muuta
maan kysymykseen menneestä ja tu
levasta.

Millaista oli kirjoittaa ylioppilaaksi
koronakeväänä? Miten kirjoitusten
tiivistäminen vaikutti omaan suori
tukseesi?

IK: Kirjoittaminen ylioppilaaksi ko
ronakeväänä ei juurikaan poikennut
tavallisesta, mutta korona kyllä toi

lisästressiä jo valmiiksi stressaaviin
kirjoituksiin. Kirjoitusten tiivistämi
nen myös lyhensi valmistautumisai
kaani, joten viime hetken kertaukset
jäivät tekemättä.

EL: En uskonut, että korona tuottaisi
mitään vaikeuksia yokirjoitusten
suhteen. Kirjoitustahtia kuitenkin
tiivistettiin, ja jouduin kirjoittamaan
fysiikan viikkoa aikaisemmin kuin
piti. Onneksi fysiikan koe oli hel
pompi kuin oletin.

Minkälaisen todistuksen sait omiin
odotuksiisi verrattuna?

IK: Todistukseni vastasi aika lailla
odotuksiani. Reaaleista eli omassa
tapauksessani yhteiskuntaopista ja
maantieteestä kirjoitin parhaiten, sil
lä ne ovat vahvuuksiani.



EL: Melkein kaikista kokeista sain
juuri sen arvosanan, johon ennen
kirjoituksia päätin olla tyytyväinen.
Luulin, että pärjäisin paremmin ma
tikassa ja reaaliaineissa kuin kielissä,
mutta niistä kaikista tulikin sama
arvosana. Ainoan pettymyksen tuot
ti biologia, jota pidin parhaana ai
neenani.

Milloin ja miten juhlit?

IK: Tällä hetkellä lakitus ja juhlat on
suunniteltu tapahtuvaksi elokuun

viimeisenä lauantaina. Silloin olisi
tarkoitus juhlia yhteisissä ylioppilas
juhlissa lapsuuden ystäväni kanssa.

EL: Juhlia vietetään todennäköisesti
elokuussa. Näillä näkymin koulu
järjestää viralliset lakkiaisetkin sil
loin. Tarkoituksena olisi varmaankin
järjestää tavalliset ylioppilasjuhlat
kotona lähimpien tuttujen ja suku
laisten kesken.

Jatkosuunnitelmat? Millaisessa elä
mäntilanteessa toivot olevasi kym



menen vuoden kuluttua?

IK: Jatkosuunnitelmana on korkea
kouluun pääseminen. Haluaisin
opiskella jotain yhteiskuntaan tai
maantieteeseen liittyvää. Kymmenen
vuoden päästä toivonkin työskente
leväni itselle tärkeiden ja mielenkiin
toisten asioiden parissa.

EL: Seuraavana suuntana on armeija.
Muusta jatkosta ei ole vielä tietoa.
Täytyy kuitenkin toivoa, että kym
menen vuoden päästä olisi hyvä
elinkeino ja paljon tietoa ja taitoa,
jolla pärjäisi jatkossakin.

Millaisessa tilanteessa silloin ele
tään Päijälässä? Mihin suuntaan
kylä on menossa?

IK: Päijälässä eletään kymmenen
vuoden päästä toivottavasti melko
samoin kuin nytkin. En usko, että
yhteisöllisyys katoaa mihinkään. Ky
lä saattaa hiljentyä, mutta uskon
vahvasti, että esimerkiksi täällä lap
suuttaan viettäneet ihmiset palaavat
ainakin kesäisin ja pitävät kylän elin
voimaisena.

EL: Kenties etätöiden lisääntyminen
tarjoaa yhä useammalle paremmat
mahdollisuudet asua maalla, ja näin
myös Päijälään saataisiin lisää väkeä.
Kyläläisiltä varmaankin riittää vielä
puhtia järjestää kylän ympärivuoti
sia tapahtumia.

Millainen kasvupaikka Päijälä on
ollut?

IK: Päijälä on ollut turvallinen ym
päristö kasvaa. Luonto on jatkuvasti
lähellä ja omaa rauhaa löytyy. Nuo
rempana oli kuitenkin hankalaa suh
tautua siihen, ettei kavereita asu lä
hellä.

EL: Kavereita en ole vapaaajallani
juurikaan päässyt näkemään ennen
kuin sain mopokortin. Onneksi naa
purin kesäasukkaiden poikien kans
sa on voinut viettää kokonaisia päi
viä yhdessä. Ja koulunkäyntiin on
löytynyt enemmän intoa, kun on
päässyt näkemään kavereita.

Olet osallistunut jo pitkään vapaa
ehtoisena yhteisiin tapahtumiin?
Mikä merkitys sillä on ollut Sinul
le? Haluatko piipahtaa tapahtumis
sa myöhemminkin järjestäjänä tai
vieraana?

IK: Toritapahtumat ovat antaneet
paljon kokemusta ihmisten kanssa
työskentelystä, sillä olemme siskoni
kanssa usein toimineet myyjinä. Us
kon, että haluan jatkossakin osallis
tua tapahtumiin ainakin vieraana.
Jos aikaa löytyy, ei järjestäjän rooli
kaan ole poissuljettu ajatus.

EL: Haitarin soittaminen kylän ta
pahtumissa on tarjonnut hyvää ko
kemusta. Soittamisen myötä on
myös tarjoutunut monia uusia keik
koja. Kyllähän tapahtumiin pitää jat
kossakin osallistua.

Nuorten mietteet kokosi
Merja Åkerlind



Luonnossa liikkuen
Päijälässä

Edellisessä numerossamme haettiin
projektihenkilöä kylän vielä keske
neräisen luontopolun ja melontarei
tin markkinointiin. Päijälän kylän
yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet
tukea Luonnossa liikkuen Päijälässä
hankkeiden toteuttamiseksi Maa
seudun kehittämisrahas
tosta Vesuriryhmän kaut
ta. Projektiin on varattu 5
kuukauden aikana yh
teensä 400 työtuntia plus
tietysti talkootunnit.

Tehtävää haki kolme
henkilöä, ja valinta osui
kylältä kotoisin olevaan
aktiiviseen luontoihmi
seen Sanna Ruokolaan.

Sanna kertoi, että heti
kun hän huomasi ilmoi
tuksen, se tuntui omalta
jutulta. Hän on kasvanut
Pukarajärven rannalla,
joten paikat ovat tuttuja.
Myös oman Ruoko de
sign firman myötä
markkinointi on tullut
tutuksi, ja tämän projek
tin myötä voisi oppia li
sää erilaisesta markki
noinnista. Koulutuksel
taan Sanna on puualan
artesaani ja hyvinvointi
teknologian insinööri.
Harrastuksiin kuuluu
teemaan sopivasti luon

nossa liikkuminen. Hän on käynyt
vuosittain Norjan vuorilla ja Ruotsin
ja Suomen Lapissa patikoimassa
maastossa yöpyen. Näillä reissuilla
on tullut mieleen, miten lapsenken
gissä Suomessa luontokohteiden
tunnetuksi tekeminen on verrattuna
esim. Norjaan, vaikka Suomessa on
vähintään yhtä hienoja paikkoja tar
jolla. Mutta ei kukaan lähde metsään



umpimähkään tietämättä yhtään mi
tä siellä on. Siksi on tärkeää markki
noida Pitkäveden melontareittiä tai
tulevaa luontopolkuamme. Ne sopi
sivat hyvin vaikkapa Isojärvellä kä
vijöiden reitille.

Parhaiten Sanna kokisi onnistuneen
sa tehtävässään, jos nykyistä useam
mat ihmiset löytäisivät Päijälän
upeat paikat ja jos sitä kautta jopa
syntyisi uutta yrittäjyyttä. Sillä työ
paikat ovat maaseudun elinehto.

Sanna on innostunut uudesta pestis
tään ja pistänyt heti töpinäksi: hän
on aloittanut sidosryhmien kartoitta
misella ja luonut somekanavia. Hä
nellä on pitkä lista yhteistyötahoja ja
tapahtumajärjestäjiä, retkeilyalan
vaikuttajia ja medioita, joihin olla
yhteydessä. Tarkoitus on tehdä myös
esite, karttoja ja mahdollisesti mai
nosvideo kylän kohteista. Kotisivulle
on tulossa oma osio projektille.

Nyt voi jo sekä Instagramissa että
Facebooksivuilla seurata projektia
Luonnossa liikkuen Päijälässä otsi
kon alla. Sanna kertoo siellä projek

tin etenemisestä kuvien kera yrittäen
samalla tehdä tunnetuksi piskuista
mutta luonnonkaunista Päijälän ky
lää. Aika monta pientä tarinaa onkin
jo ehtinyt syntyä nettisivuille. Me
lontajoen rannalla asuva Veera Mä
kipää mm. toivottaa melojat terve
tulleeksi reitille ja pyytää ohimelovia
moikkaamaan.

Sanna Ruokola on tottunut itsekin
käyttämään erilaisia luontoharrasta
jien sivustoja, jotka ovat luonteva
kanava tavoittaa asianharrastajat.
Ideoita hänellä tuntuu olevan, toi
vottavasti projektiin varatut tunnit
riittävät.

Melontareittiä raivataan lisää parai
kaa, ja luontopolku odottaa kylttejä,
pitkospuita ja levähdyspaikkoja. Ke
sätorin jälkeen 18.7. pidetään yhtei
set polun tallaajaiset.

Menestystä projektille ja Sannalle!

P.S. Sanna on myös Isomummon elä
mää sarjakuvan tekijä.

Ulla Lahtinen



Oriveden vanhat
talot ja pihat: Ryttylä

Otteleen kylä Päijälän takana on
päässyt taas  jos ei maailman  niin
ainakin Oriveden kartalle. Orivedel
lä on järjestetty muutamana vuonna
avoimet ovet vanhoihin pihapiirei
hin. Tänä vuonna tapahtuma toteu
tettiin koronan takia virtuaalisesti.
Varsinaisesti se oli nähtävissä 13. 14.
6. Facebookissa otsikolla Oriveden
vanhat talot ja pihat. Ajankohta on
tämän lehden ilmestyessä jo ohi,
mutta jos kiinnostaa, käy kurkkaa
massa, koska he sanoivat, että kestoa
yritetään jatkaa. Orivesiläinen Ilkka
Kaitaaho oli Ryttylässä kameroi
neen toteuttamassa projektia.

Ryttylän torppa on seissyt Otteleen
perukoilla luultavasti 1860luvulta
asti. Siinä on asuttu vakituisesti

1960luvun loppupuolelle, minkä
jälkeen se oli kymmenisen vuotta
tyhjillään. Talo on nykyisen omista
jan Matti Santasen lapsuudenkoti,
jonka hän sai perinnönjaossa itsel
leen. Siitä asti se on toiminut Matin,
Liisan ja lasten kesäpaikkana ja puu
hamaana. Oikeastaan voisi sanoa sa
tumaana, sillä sain kuulla sieltä löy
tyvän mm. suffelipuun ja juoksu
nokkosia. Lisäksi YläTarhujärvestä
AlaTarhuun laskevan joen jyrkällä
penkereellä nukkuvat jääkarhut ke
säuntaan.

Ryttylä on oiva esimerkki siitä, mi
ten vanhan miljöön voi säilyttää ja
silti uudistaa tarpeen mukaan luo
vasti. Vanha sauna, aitta ja navetta
ovat uusiokäytössä. Vanhimman na
vetan paikalle on rakennettu huvi
maja/grillitupa. Alas rantaan uusi
sauna, jonne johtavat upeat 64askel



maiset Pohjan Sepon viime kesänä
nikkaroimat portaat.
Ensimmäistä kertaa taloon tuleva
voi hämmästyä ikivanhan hirsitalon
edessä seisovaa golfautoa. Mutta se
jos mikä kuuluu Ryttylään, sillä Ryt
tylässä on myös 9väyläinen golf
kenttä, jossa tämän vuoden elokuus
sa järjestetään jo 27. kerran Ryttylä
Open. No, se ei ole ehkä ihan oi
keaoppinen kenttä, sillä siellä on
vain yksi viheriö, jota lähestytään
yhdeksästä eri suunnasta. Lyötävä
pallo on normaalia kevyempi, vain
viimeiset lyönnit viheriön tuntumas
sa pelataan oikealla golfpallolla. Ma
tin mukaan peli on oikean golfin ja
minigolfin välimuoto, jota ei pelata
turhan ryppyotsaisesti.

Oriveden vanhojen talojen ja pihojen
nettiversiota varten Ilkka Kaitaaho
kiersi toukokuisena lauantaina ka

meran kanssa kaikki Ryttylän nur
kat, kuunteli ja tallensi talon histori
aa. Lopuksi Matti, Liisa ja Åkerlin
din nuoremmat kaksoset antoivat
videokameralle golfin lyöntinäytteitä
muutamalla väylällä.
Lopputulos oli ja on toivottavasti
vieläkin nähtävissä Facebookissa
Oriveden vanhat talot ja pihat otsi
kon alla.

Kuvaussessiota oli seuraamassa

Ulla Lahtinen



Päijälän kevätkuhinat
Lauantaitori on taas aloittanut sillan
pielessä. Se jatkuu elokuun alkuun klo
911. Kannattaa tulla ajoissa, sillä jos
tavara loppuu, tori saattaa päättyä
vähän aiemminkin.
Kuvassa Aino Ruokola lausuu
kirjoittamaansa jäähyväisrunoa
mökkinsä myyneelle lapsuuden
ystävälleen Eila Ankeriasniemelle,
pitkäaikaiselle
kyläläiselle/kesäkyläläiselle. Eila sai
muistoksi myös kyläyhdistyksen
hupparin, ettei Päijälä heti unohdu.

Suvivirsi kaikui Pirtin pihassa
kevätjuhlapäivän iltana, niin kuin niin
monessa muussakin paikassa Suomen
maassa. Riitta Hellqvist oli pyytänyt
paikalle vastavalmistuneen ylioppilaan
Eljas Liehun säestämään paikalle
saapunutta vähän yli kymmenen hengen
kööriä. Turvavälien takia kaikki eivät
mahtuneet samaan kuvaan.

Luontopolun rakentaminen on käynnistynyt, samoin
melontareitin perkaus.

Jos olet innostunut liittymään mukaan iloiseen porukkaan, ota
yhteyttä Marjaan 040524 7944. Kylä ei ole vielä valmis, talkoot
jatkuvat.



Päijälän kevätkuhinat
Lauantaitori on taas aloittanut sillan
pielessä. Se jatkuu elokuun alkuun klo
911. Kannattaa tulla ajoissa, sillä jos
tavara loppuu, tori saattaa päättyä
vähän aiemminkin.
Kuvassa Aino Ruokola lausuu
kirjoittamaansa jäähyväisrunoa
mökkinsä myyneelle lapsuuden
ystävälleen Eila Ankeriasniemelle,
pitkäaikaiselle
kyläläiselle/kesäkyläläiselle. Eila sai
muistoksi myös kyläyhdistyksen
hupparin, ettei Päijälä heti unohdu.

Koska tänä kesänä ei ole rallia,
kylän aina valmis
talkooporukka on ehtinyt
siivoustalkoiden lisäksi
talkoilla jo monessa paikassa.

Lehtosen mutkaan, rallin
”kaatopaikkaan” käytiin
istuttamassa puun taimia
kiitokseksi maanomistajalle
katselupaikan antamisesta.

Huhtilahden ranta on raivattu ja
siivottu. Tulee vielä kuorma soraa.
Veneilijät, huolehdithan omalta osaltasi
rannan siisteydestä.
Autoilijat, jätäthän pelastustien auki tai
ethän jätä autoasi
pelastustielle, kulkuväylälle?

Luontopolun rakentaminen on käynnistynyt, samoin
melontareitin perkaus.

Jos olet innostunut liittymään mukaan iloiseen porukkaan, ota
yhteyttä Marjaan 040524 7944. Kylä ei ole vielä valmis, talkoot
jatkuvat.



Kavalaa koronaa karussa

Etätöissä Pitkäveden
rauhallisella rannalla

Kun tieto koronaviruksen pakotta
masta etätyöskentelystä varmistui,
pakkasi Mäkisen perhe autonsa täy
teen ruokatarvikkeita, opiskelu ja
työskentelyvälineitä, urheilukamoja
sekä kissanpennun ja suuntasi auton
nokan Järvenpäästä kohti Päijälän
kylällä sijaitsevaa mökkiään.

 Uudenmaan mahdollisesta sulusta
huhuttiin, mutta lähdimme matkaan
ennen sitä. Isäni oli ollut vasta polvi
leikkauksessa ja halusimme olla Päi

jälässä asuvien vanhempieni lähellä
auttamassa muun muassa puiden
kantamisessa. Ensimmäisten viikko
jen aikana tapasimme ainoastaan
harvakseltaan ulkona pitkän turva
välin vanhempiini pitäen, perheen
äiti Riikka kertoo.

Perheen vanhemmat työskentelevät
opettajina, 20vuotias Ronja valmis
tautui koronan aikaan ylioppilaskir
joituksiin, 17vuotias Miro suoritti
lukion ensimmäistä luokkaa ja tyttä
ren poikaystävä Jojo hoiti ammatti
korkeaopintojaan etänä. Kotoa tuo
dun mokkulan wlanyhteys toimi
mökillä moitteettomasti.

 Meillä oli parhaillaan
viisikin videopalaveria
samaan aikaan käynnis
sä, mutta yhteyksien
kanssa ei ollut mitään
ongelmia. Ainoaksi on
gelmaksi muodostui tie
tokoneen tai työskente
lymateriaalien päälle
kehräämään käpertyvä
kissanpentu.

Riikka kertoo saaneensa
hektisten työpäivien
keskellä erityistä voimaa
järvimaisemasta.

 Aamukahvi laiturin
nokassa linnunlaulun
säestämänä oli luksusta
normityöaamuihin ver
rattuna. Mutta myös
ihan pienet mikrotauot,
jolloin opetustuntien lo



massa ehti tuijottaa hetken järven
peilityyntä tai lainehtivaa pintaa,
auttoivat rauhoittamaan ja palautta
maan keskittymisen.

Yksi tällainen hetki on ikuistettuna
tämän Virran varrella lehden kan
teen.

Maalaiselämä opetti
uusia elämäntaitoja

Pitkien ja kiireisten etätyöpäivien
vastapainona perhe nautti yhdessä
olemisesta ja tekemisestä. Ulkona
oleskeltiin koko perheen voimin
enemmän kuin kotiarjessa. Jääkiek
koa pelaavat pojat pääsivät vielä

maaliskuussa järven jäälle luistele
maan, ja Miro rakensi mökin pihalle
monimutkaisen temppuradan käsi
silmäkoordinaatiota treenatakseen.

 Oli kiva päästä jäälle, kun jäähallit
olivat kiinni. Ja koska järjestettyä
harrastustoimintaa ei ollut, piti sitä
kehittää itse. Temppurataa oli haus
ka työstää iskän kanssa ja radan on
nistunut läpäiseminen parin viikon
yrityksen jälkeen kruunasi korona
kevään, Miro virnistää.

Aktiivinen perhe käytti ahkerasti
hyväkseen paitsi mökkimaastoja
myös Kuhmoisten kirkonkylän ur
heilukenttää.



 Kenttä on uskomattoman hyvässä
kunnossa ja ilmeisen vähässä käytös
sä, sillä muutaman kerran viikossa
siellä treenatessamme emme juuri
kaan edes nähneet muita ihmisiä, isä
Juha kiittelee.

Nuoret auttelivat myös ahkerasti
pappaa erinäisissä maatalon töissä ja
opettelivat muita hyödyllisiä mökki
ja elämäntaitoja.

 En osannut lämmittää mökin pesiä
tai kertalämmitteistä saunaa ennen
koronaa. Oli myös hauskaa vaihte
lua arkeen osallistua papan pelto ja
metsätöihin. Perheen kanssa oli
myös tosi kivaa viettää aikaa, urheil

la, jutella ja pelailla iltaisin korttia
yhdessä, Ronja miettii.

Kahden kuukauden aikana persia
laisesta Hakustakin kuoriutui todel
linen maalaiskissa.

 Kissa viihtyi loistavasti, kun sillä
oli tilaa juoksennella. Se sai jopa na
pattua yhden hiiren, joka kylläkin
pääsi karkuun meidän hysteerisen
kiljumisen takia, Ronja nauraa.



Mustepullosta digiloikkaan

Moni meistä vielä muistaa, kuinka
koulussa pulpeteissa oli kolo muste
pullolle. Moni myös askarteli muste
kynän kuivauspyyhkeen. Nuorem
mille voin kertoa, että tarpeellinen
esine valmistettiin pienistä kangas
paloista. Niitä muutama päällekkäin
ja napilla keskeltä kiinni ja vielä
muotoiltiin pyöreäksi. Siihen oli hy
vä pyyhkiä ylimääräinen muste ky
nänterästä. Ja sitten vain kirjoitta
maan, siniseen vihkoon kieli keskel
lä suuta. Näin opittiin "kaunoa" isoil
la ja pienillä kirjaimilla. Mustetah
roilta ei voinut välttyä, mutta vasta
painoksi tuli yleensä opettajan puna
kynällä tehty "pukki".
Nyt olemme hypänneet digiaikaan.
Me vanhemmat ikäluokat emme
suuremmissa mielikuvissakaan olisi
voinut kouluaikana kuvitella missä
nyt mennään. Lankapuhelinkin oli
harvinainen. Puhelinlangat lauloivat
vain yhdessä talossa koko kylässä,
jos sielläkään.
Tämän päivän lapsille ei opeteta

kaunokirjoitusta, mustepullo ja ky
nä, jopa lankapuhelin on heille
hepreaa. Niin muuttuu maailma Es
koseni.
Mutta mitä opetti maailma? Niin iski
virus. Ei kysynyt lupaa, ei vanhaa
lankapuhelinta, ei uutta kännykkää.
Ei kysynyt missä mennään ja kuka
käskee. Ei kysynyt kuka osaa ja mitä
osaa. Tekniikka meitä tietenkin aut
taa tiedonsaannissa ja mahdollisesti
viruksen voittamisessa. Vaan vanha
viisaus ja sananlaskut ovat tälläkin
kertaa paikallaan. Ensiksi, parempi
yksi vanha konsti kuin pussillinen
uusia. Eli käsienpesu ja ohjeiden
noudattaminen. Toiseksi, vesi vanhin
voitehista, Jumala parantajista.
Näillä ohjeilla selvittiin mustepullon
aikaisesta "aasialaisesta" 1950luvul
la. Tuohikontin aikaisesta "espanjan
taudista" 191820. Niinpä mekin sel
viämme digiaikaisesta "koronasta".
Pahemminkin asiat voisivat olla.
Niin kauan kun aseet eivät ole tässä
mukana, me pärjätään.
Hyvää kesää kaikille ja kaikesta
huolimatta iloista mieltä!

Pirkko LehtoJärvinen



Päijälän rukoushuoneen
taidenäyttely kesällä 2020

Tänä poikkeuksellisena kesänä tie
kirkot eivät yleisesti ottaen ole auki,
mutta jokainen kirkko saa toimia ha
luamallaan tavalla. Päätimme pitää
Päijälän rukoushuoneen avoinna tie
kirkkona heinäkuussa lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 1218, varsinkin
kun meillä oli jo taiteilijakin tiedos
sa. Rukoushuoneella on esillä Aino
Latvalan taideteoksia. Näyttelyn ni
mi on "Jumala puhuu sinulle". Tai
teilija haluaa teoksillaan kääntää
huomion Jumalan Sanaan ja Hänen
rakkauteensa jokaista ihmistä koh
taan. Näyttelyn ja tiekirkon avajai
set pidetään la 4.7. klo 12.

Kuka olen?

Olen Aino Latvala (os. Ratalahti), 1
ja 4vuotiaiden tyttöjen äiti ja koulu
tukseltani kasvatustieteiden maiste
ri. Vaihdoin asiantuntijatyöt reilu
vuosi sitten kokopäiväiseen kotiäi
tiyteen. Asumme perheemme kanssa
Tampereella, mutta vierailemme
usein vanhempieni kesäpaikassa
Päijälässä. Papula (kuten isäni lap
suudenkotia kutsutaan) on kuulunut
oleellisena osana lapsuuteeni ja nuo
ruuteeni. Ala ja yläkoulu ja vielä
lukioikäisenäkin ilonani oli suomen
hevonen, jonka toimme Papulaan
kesäisin kuukaudeksi tai pariksi.

Mistä kipinä taiteiluun?

Olin innokas piirtäjä jo lapsena. Piir
sin paljon, erityisesti hevosia ja mm.
muotokuvia. Muistan, kun alakou
luumme tuli eräs pitkään lähetys
työtä ulkomailla perheensä kanssa
tehnyt nainen kertomaan työstään.
Jo silloin ajattelin, että en ole kovin
kiinnostunut tuosta lähetystyöstä
muilta osin, mutta voisin piirtämällä
kertoa Jumalasta. Ajauduin kuiten
kin kauaksi uskon asioista teiniiäs
sä. Myös piirtäminen väheni aikui
siällä. Ollessani 20vuotias Jumala
kohtasi minut tavalla, joka sai minut
antamaan elämäni Jeesukselle. Me
nin melko pian tämän jälkeen erää
seen hengelliseen konferenssiin.
Konferenssissa minulle tuntematon
nainen rukoili puolestani ja sanoi
useaan kertaan: "Sinun täytyy käyt
tää taiteellisia lahjojasi!" Hän ei tien



nyt minusta tai taustastani mitään.
Tämä kokemus on osaltaan vahvis
tanut haluani ylläpitää ja kehittää
piirtämistaitoani nyt aikuisiälläkin.

Jumala puhuu sinulle

Päijälän rukoushuoneelle esille tule
vat teokset on tehty hiilellä, pastelli
liiduilla, akryylimaalilla ja erilaisilla
sekatekniikoilla. Näyttely kantaa ni
meä "Jumala puhuu sinulle". Jumala

puhuu henkilökohtaisesti meistä jo
kaiselle Sanansa ja Henkensä kautta,
eikä tätä puhetta kannata jättää huo
miotta.

Aino Latvala ja Ulla Lahtinen



Ihmeitä nykyajan
Suomessa

Yhdessä Virran varrelta –lehdessä
kerroin Keniassa tapahtuneesta ih
meestä, kun jalattomalle noin 11
vuotiaalle pojalle kasvoi hengellises
sä kokouksessa jalat.

Tapahtuuko meillä Suomessa ihmei
tä nykyaikana? Toki tapahtuu! Ker
ron pari omaa kokemustani ihmeis
tä.
Yli kaksi vuotta sitten hyvä ystäväni
Kaija oli saamassa lapsenlapsen. Sii
tähän syntyi into, mutta myös huoli:
meneeköhän kaikki hyvin? Niinhän
siinä sitten kävi, että sikiön ollessa
kiloinen miniältä alkoi tulla lapsive
det ulos. Hän joutui tietysti sairaa
laan ja joutui olemaan ihan hissuk
seen, että lapsivedet ja lapsi pysyisi
vät kohdussa.

Olen tämän Kaijaystäväni kanssa
rukoillut melkein joka päivä useam
man vuoden ajan. Siitä alkoikin sit
ten kova rukoustaistelu. Rukoilimme
yhdessä asian puolesta, ja Kaija il
moitti asian kaikkien uskonystävien
sä rukousaiheeksi. Minä puolestani
kirjoitin nettiin rukousaiheen kah
dellekymmenelleneljälle rukouspals
talle. Nettiin kirjoitettujen aiheiden
puolesta rukoilivat eri seurakunnat
ja rukouspiirit.
Kaijan miniän kohdusta mitattiin
usein, riittävätkö lapsivedet vai pi
tääkö käynnistää synnytys tai tehdä
keisarinleikkaus. Kiloisen ja vähän
yli kiloisen lapsen tulevaisuus voi ol

la kohtalokas: voi seurata muun
muassa sokeus.

Rukous jatkui… Miten ollakaan, lap
si pysyi yli kaksikiloiseksi kohdussa.
Ilmoille tuli terve tyttö, joka on nyt
reipas ja iloinen kaksivuotias. Lää
kärit olivat sanoneet syntyneen tytön
äidille, ettei tässä yleensä näin käy,
vaan kun lapsivedet alkavat tulla
pois, lapsi myös syntyy pian. Lapsen
pysyminen kohdussa oli siis ihme!
Asumme mieheni Timon kanssa ny
kyään Sahalahdella. Täällä kuulun
naistenpiiriin, johon kokoontuu viisi
naista. Osa on työikäisiä, osa eläk
keellä. Vanhin näistä ystävistäni on
88vuotias Kerttu. Kuinka ollakaan
Kerttu, joka oli ollut ensi kertaa pari
vuotta sitten tavatessamme hyvässä
kunnossa, pirteä ja hyvämuistinen,
sairastui. Lääkärit sanoivat hänelle,
että jos ei hänelle vaihdeta sydämeen
läppää, hänestä tulee sänkypotilas.
88vuotias ihminen sydänleikkauk
seen! Meitä muita hirvitti: mitä tästä
tulee? Rukoilimme yhdessä ja erik
seen. Me muut pelkäsimme, että
Kerttu joutuisi leikkauksen tähden
lopullisesti sänkypotilaaksi tai jopa
kuolisi leikkaukseen. Hänellä oli pa
ha anemia ja kunto muutenkin huo
no.

Tuli päivä, jolloin Kerttu piti leikata,
kello 11. Ajattelin, että Kerttu on nu
kutuksen jälkeen tokkurassa, joten
kovin pian ei kannata soittaa hänelle.
Sitten illan suussa soitin. Kerttu vas
tasi älykännykkäänsä reippaasti ja
iloisesti. Mitä on tapahtunut? Miten
hän ei ole väsyneen ja tokkuraisen



oloinen?

Asia selviää. Kerttu on jo kotona.
Kertulla oli tiputusta varten kanyylit
valmiina, kun hän makasi leikkaus
pöydällä. Polvet oli sidottu sänkyyn,
ettei hän vahingossa leikkauksen ai
kana nostaisi niitä ylös. Sitten lääkäri
vielä katsoi ultralla sydämen tilan.
Sitten ”ultrasi” toinen lääkäri, sitten
vielä kolmas. Sydäntä ei tarvinnut
kaan leikata, se oli parantunut. Lää
käri sanoi: ”Näitä leikkauksia on
tehty tuhat, ja tämä on ensimmäinen
kerta, kun se perutaan!” Jeesus elää,
Hän paransi Kertun. Kaikki koim
mekin, että vielä tarvitsemme Ker
tun iloista olemusta joukkoomme.

Niin sanottu Ilpoisten piiri Turusta
piti Tuula Ekbomin johdolla hengel
lisiä kokouksia kirkossa, jonne näi
den tilaisuuksien aikana kokoontui
paljon kansaa. Jotkut tulivat kaukaa
kin parantuakseen, sillä Jumala oli
antanut Tuulalle parantamisen lah
jan, niin että paljon ihmisiä tuli pa
rannettavaksi ja kohtaamaan Juma
lan. Moni sai myös ensimmäistä ker
taa kääntyä Jeesuksen puoleen syn
teineen. Tien taivaaseen avaa se, että

me avaamme sydämemme Jeesuk
selle.

Tuula Ekbom kuoli viime vuonna,
mutta sitä ennen häneltä ilmestyi
Soile Inkarin avustamana kirja ”Ju
malan kutsu – ihmeitä ilman mää
rää”. Siinä kerrotaan monista ih
meistä. Esimerkiksi Aitolahteen
Tampereen lähelle tuli Ilpoisten pii
rin pitämään kokoukseen mies, joka
oli aivan täynnä syöpää. Hän parani
tässä kokouksessa.

Tuula Ekbom kertoo kirjassa seuraa
vasta paranemisesta: ”Kävimme ker
ran vuodessa Honkilahden seura
kuntatalolla. Siellä tuli kerran ru
koiltavaksi eräs 80vuotias mies. Hä
nen toinen korvansa oli aivan kuuro
ja hänellä oli vaikea diabetes. Rukoi
limme hänen puolestaan. Hänen
korvansa avautui ja hän sai kuulon.
Myöhemmin hänen vaimonsa soitti
ja kertoi, että myös sokeritauti oli
täysin parantunut. ”

Eikö meillä ole ihmeellinen kaikki
valtias Jumala? Eikö meidän kanna
takin koko sydämestämme turvata
Häneen? Hän rakastaa meitä ja halu

aa auttaa meitä, mutta meidän
tulee ottaa hänen apunsa vas
taan. Kaikki eivät kuitenkaan
parane, mutta paljon muutakin
Herra haluaa antaa meille. Sa
malla kun iloitsemme Herran
suurista teoista, muistetaan se,
että ihmisen elämään kuuluvat
myös ahdistukset.

Kaija Taival



Mietteitä koronakäsityön
äärellä

Sain joululahjaksi Anneli Airikka
Lammin suunnitteleman petit point
pistotyön (ristipiston puolikas), tyy
nynpäällisen nimeltään Elämän ko
reutta. Keskiössä on värikäs klovni,
ympärillään koko elämän rikkaus.
Jostain syystä klovnit ovat aina kieh
toneet minua, koulun naamiaisissa
kin pukeuduin aina klovniksi. Olen
halunnut viedä kaikki lapsenlapset
sirkukseen, vaikken itse koskaan
lapsena sellaiseen päässytkään. Tyy
nyssä klovnin ympärillä hehkuvia
värejä mieletön lukematon määrä;
ruusuja ja nokkosia, kuu, tähdet ja
lumipyry, elämän shakkipeli, raidat
ja ruudut, klovnin sormetkin yhtä
muhkuraiset kuin omani, nenä yhtä
iso. Pistoja 40 000, jos osasin
laskea oikein. Kun aloitin
työn helmikuun puolivälis
sä, arvelin, että sen tekemi
seen menee vuosia. Aloitin
kehyksistä, lanka kerrallaan,
ruutu kerrallaan, väri ker
rallaan. Mutta siihen jäi
koukkuun: vielä tämä lanka,
sitten lopetan, ehkä kuiten
kin tämä kuvio…

Sitten alkoi koronauutisointi
Suomessakin toden teolla:
istuin television ääressä al
kuun kaiket päivät yhä ah
distuneempana. Pienet pis
tot antoivat kuitenkin muu
takin ajattelemista. Koko
ajan syntyi kaiken synkkyy

den keskelle ihanan värisiä pikku
maailmoja. Tuntui, että tein jotain
hyödyllistäkin television edessä is
tumisen lisäksi. Tosin kuulin mieles
säni myös äidin äänen: turhalan
taksvärkkiä. Jos kutoisin vaikka suk
kia tai lapasia, se olisi järkevämpää
kuin tällainen kaunis turhuus. Mutta
mielestäni sitäkin tarvitaan ja äiti
sanoi sen aina ymmärtäväisesti, ei
tuomitsevasti. Minulle kaunis tur
huus on aina ollut liiankin tärkeää.
Koronauutiset ja kaiken epävarmuus
tekivät olon turvattomaksi. Vaikka
itse olin kotona Tuomaalassa kuin
Herran kukkarossa, suurin osa rak
kaista tärkeistä ihmisistä oli myrs
kyn silmässä. Koska luotan rukouk
sen voimaan, keksin oman pistoru
koukseni; aina yhdellä pistolla muis
tin yhtä ihmistä. Se antoi mielek



kyyttä myös näennäiseen ”turhalan
taksvärkkiini”. Täytyy kyllä totuu
den nimessä sanoa, että tällainen toi
minta onnistui vain yksivärisissä
kohdissa, joissa ei tarvinnut laskea
pistojen määrää. Mutta näin jälkikä
teen sekin tekee tyynystäni rakkaan
ja tärkeän.

Olen lukenut joskus jostain vertaus
kuvallisen tarinan vastaavanlaisesta
käsityöstä, ja tässä omassa työssäni
sekin antoi lisämerkityksen pistoille
ni. Niin kuin taiteilija on suunnitel
lut kuvion klovnista ja hänen elä
mästään, niin Jumalakin on suunni
tellut minun elämäni kuvion. Minä
toteutan sitä pisto pistolta, kuvio ku
violta näkemättä tehdessäni valmista
kokonaisuutta. Ja kaiken lisäksi näen
työni usein nurjalta puolelta, joka on
täynnä solmuja, langanpätkiä ja sot
kuisia oikopolkuja, niin että kuvios
sa ei näe mitään järkeä, se tuntuu
pelkältä sotkulta, joka kiristää joka
suuntaan. Vaikka monta pistoa sain
aamulla purkaakin, kun illan hämä
rässä olin tulkinnut värit väärin,
mutta vähä vähältä kuvioita tuli val
miiksi, niin että ymmärsin itsekin,
mitä siinä oli. Ja täytyy tunnustaa:
jotkin kohdat eivät ole suunnittelijan
kynästä. Olin laskenut pistojen mää
rän jossain väärin, mikä aiheutti niin
suuren ketjureaktion, että minun oli
sovellettava mallia ja tehtävä siitä
oma mukaelma. Kun tuskittelin vir
heitä, mies lohdutti, että eikös posti
merkeissäkin virhepainamat ole ar
vokkaimpia. Ja me ihmisethän oli
simme täydellisiä, jos osaisimme
elää täysin Jumalan suunnitelman ja

tahdon mukaan.

Yllätys yllätys: toisena pääsiäispäi
vänä kahden kuukauden intensiivi
sen pistelyn jälkeen klovnin elämän
koreus tuli valmiiksi. Toki viimeise
nä päivänä huomasin monta pik
kuista aukkokohtaa, jotka kaipasivat
muutaman piston viimeistelyä. Jospa
omassakin elämässä saisi mahdolli
suuden paikata muutamat kohdat,
sanoa sanomattomat sanat. Lopulta
kuitenkin kaikki 40 000 eriväristä
pistoa olivat paikoillaan. Mutta
kuinka ollakaan, tyynynpäällinen ei
muistuttanut ollenkaan neliötä vaan
lähinnä vinoneliötä. Alkoi ankara
venyttäminen ja vanuttaminen, mies
toisessa ja minä toisessa reunassa
huonolla tuloksella. Sitten keksin
ruveta höyryttämään työtä, ja pikku
hiljaa hitaasti ja kärsivällisesti sain
muokattua siitä melkein neliskul
maisen. Olen onnellinen ja tyytyväi
nen. Se on kaunis. Vaikka malli ei ol
lutkaan omani, olin kuitenkin itse
tehnyt sen. Jopa nurja puoli kaikkine
sotkuineen näytti minusta melkein
kauniilta. Ja sehän jää tyynyn sisään.
Niinhän me haluamme näyttää it
sestämmekin toisille mahdollisim
man kauniin ulkokuoren, vaikka si
sällämme on monenlaisia haavoja,
virheitä ja sotkua. Mutta ilman nur
jaa puolta ei olisi sitä päälipuolta
kaan.
Tällaisia mietteitä päässäni pyöri pa
rin kuukauden aikana terapiakäsi
työtä tehdessäni.

Ulla Lahtinen



PÄIJÄLÄ-INFO

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.
Tänä kesänä kirjasto sul jettu,
avoinna sopimuksesta.

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.
Antinkorven jätesema, Orivedentie
367: Hyöty- ja vaaral l inen jäte; to 1 5-
1 7, kesä-heinä 1 8:aan; la 9-11 (11 .7,
25.7, 22.8)

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 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 4.
(Myös Tiekirkkona keskikesällä)
Metsästysseuran Kalevala.
Sappeentie 867. (Myös majoitus.
Vuodepaikkoja 8-1 0+ sauna)

B) Kunnall iset rivitalot (Kaksioita ja
kolmioita)
Orivedentie 1 659 A-F
Tied. 040 6644347

KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta
Esimies Harri Mäkelä 050-368381 2
Kalastusluvat: Terttu Haara-Hiltunen:
0400-870386,
Hannu Kaleva 046-8401 61 6

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 0400-
739889
Hannu Lahtinen 0500-304769
Paavo Liehu 040 736531 0
Seppo Kortelainen 0400 778 686

URHEILU & RETKEILY
Urheilukenttä Päijälän Pirti l lä
Urheilutapahtumia: Mäkimaan
Muhku, ks. www.paijala.fi
Kanoottivuokraus: Hannu Lahtinen
0500-304769
Kajakkeja, Tantsi la-. ja
puoli joukkuetelttoja:
Päivi Korhonen 050 5366374

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 Laajakaista
Oy. www.kuhla.fi

HISTORIIKIT
Leppäkosken kohina -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 ja
rukoushuoneesta.

ASIOINTILIIKENNE
Kuhmoisten kirkol le keskivi ikkoisin
Päijälästä 9.30, paluu Kuhmoisista
1 2.00. Kuljetustarpeesta on
ilmoitettava viimeistäään ti istaina klo.
1 8 mennessä, puh. 0400647061 .

KOTISIVUT www.paijala.fi
FACEBOOKISSA Päijälä-ryhmä
FB ja Instagram Luonnossa li ikkuen
Päijälässä

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



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

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 Liehun Sora
Sora ja maanrakennus
040-5800432

Tmi Seijan pidot
Pitopalvelu, leivonnat ti lauksesta.
0400-980292

Tuomaalan ti la
Polttopuita, kanoottivuokrausta,
luomukaurahiutaleita

0500 304769

Hannen hyvinvointi- ja
koulutuspalvelut
Hierontapalvelut
Koirakoulutus
0400-452524

oskli ippa.fi
Metsänhoitopalvelua, puunkaatoa,
eräopastusta, luontomatkailua,
ti lavuokrausta, kanoottivuokrausta
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

Tmi Reijo Ratalahti
Rakennusmaalaustöitä
vuosien kokemuksella
puh. 050-3093263



PÄIJÄLÄN TAPAHTUMAT KESÄ 2020

KORONA-viruksen aiheuttaman ti lanteen vuoksi seuraavien tapahtumien
tiedot saattavat muuttua. Kotisivut päivitetään seuraavaksi vasta syyskuussa,
joten siihen asti voitte seurata informaatiota ti laisuuksista Päijälän facebook-
sivui lta ja i lmoitustaululta.

Kesälauantaisin klo 911 Tori sil lan kupeessa (6.6.-1 .8.) HUOM! Juhannuksena
tori on auki poikkeuksellisesti jo perjantaina.

Kirjasto suljettu toistaiseksi, mutta kirjastoasioissa voi ol la yhteydessä
Ainoon (040 5359041 )

RIIHIGALLERIA SULJETTU TÄMÄN KESÄN.

Ti 23.6. klo 14 Kirjapiiri Pirtillä. Luettava kirja Antti Heikkinen Maaseudun
tulevaisuus
Seuraava kerta sovitaan aina edell isel lä kerral la.
To 25.6. klo 18 Raamattupiiri Rukoushuoneella (pari l l isten viikkojen torstaisin)
La 27.6. klo 16 Yhteislauluilta Pirtin pihassa (säävaraus). Laulattajana Ari
Kajander, säestäj inä Eljas ja Paula.

La 4.7. klo 12 Tiekirkon ja Aino Latvalan taidenäyttelyn avajaiset
Rukoushuoneella
Tiekirkko rukoushuoneella avoinna poikkeuksell isesti vain heinäkuun la-su
klo 1 2-1 8
La 18.7. klo 913 Kesätori Pirtillä. Lastentapahtuma torin yhteydessä.
Kesätorin jälkeen yhteiset luontopolun tal laajaiset.
Su 26.7. klo 13 Päijälän kristillisen yhdistyksen kesäjuhlamessu

Su 16.8. Pyhiinvaellus Vehkajärven kirkosta Päijälän Rukoushuoneelle
Lähtö rukoushuoneen pihasta klo 9.1 5. Tied. ja i lm. Terhi Ratalahti 050 3451 961
La 22.8. klo 911 Pihat kuntoon. Vapaa-ajan asukkaiden syksyinen
ongelmajätteiden keräys.

La 26.9. klo 913 Syystori Pirtillä



Anneli AirikkaLammin
suunnittelema Elämän
koreutta. Toteutus: Ulla
Lahtinen.

Leena Braggen
suunnitteleman ja
toteuttaman
koronaryijyn aihe on
kokkenillivirus (korona
kuulosti liian
pelottavalta), ja se on
tehty syksyllä
luonnonväreillä itse
värjätyistä langoista.

Korona
käsitöitä




