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Pääkirjoitus
Arvoisa lukija!
Aurinko paistaa ikkunasta sadekauden jälkeen, kun kirjoittelen tätä 
ulkoasultaan uudistuneen lehtemme toista pääkirjoitusta. Mieleen 
nousee kysymys – ilman selvää vastausta – olenkohan itse uudistunut, 
tarvitseeko minunkin uudistua, olenko sama kuin kymmeniä vuosia 
sitten, vaikka maailmanmeno ympärillä on muuttunut. Mustepullo ja 
kynä on vaihtunut läppäriin, jonka seurauksena on helppo muuttaa 
sitä, mitä  juuri kirjoitin. Ei tarvitse välittää virheistä kirjoituksessa 
tai vääristä sanavalinnoista, ne voi helposti muuttaa. Toisin oli muste-
pulloaikana. Oli mietittävä tarkkaan etukäteen mitä kirjoittaa ja sitten 
vielä tarkemmin, että kirjoitti heti oikein. Moni asia on muuttunut, 
mutta olenko minä ja miten?

Elämässä toiselle sanottu sana tai kirjoitettu ja jaettu teksti vaikka 
netin eri mahdollisuuksien kautta tekee  tehtävänsä, niin hyvässä kuin 

pahassakin. Tulee mieleen aina silloin tällöin tai useinkin, että olisipa vielä mustepulloaika, niin monel-
ta olisi säästynyt; silloin täytyi miettiä tarkkaan, mitä kirjoittaa ja ehkä miksikin kirjoittaa. Mutta moni 
asia ei ole silti muuttunut, vaikka siltä joskus näyttääkin. Suurin osa meistä ihmisistä kaipaa ja tarvitsee 
ystävää ja kylä kaipaa ja tarvitsee yhteisöllisyyttä, jotta sen asukkaat voivat elää ”hyvää elämää”. Tuon 
ovat todistaneet koronan rajoitukset taudin aiheuttamine pelkoineen ja toisaalta kylämme vapaaehtoinen 
talkoohenki eri hankkeissa. Pitkospuut ovat sen ansiosta nyt paikoillaan, melontareitti kunnossa eri palve-
luineen, kylän lehti käsissä jne.

Mutta onko yhteisöllisyys - ajateltuna itsekkäiden tarpeiden vastakohtana- tärkeää, tavoittelemisen 
arvoista kyläyhteisössä. On ja ei ole. Keinotekoisena ja pakonomaisena se ei saisi ollakaan, mutta vapaa-
ehtoisenakin se usein jää omien muiden asioiden puristukseen – vain vaihtoehdoksi, jos muuta tärkeäm-
pää ei ole. Ehkä iän myötä tai elämän kokemusten myötä (voittojen ja pettymysten), joista korona on yksi 
merkityksellisimmistä, yhä useampi meistä löytää yhteisestä tekemisestä ja olemisesta uutta voimaa ja 
intoa elämän unelmien ja haasteiden kohtaamiseen. Olen kuullut monen ei-kyläläisen sanovan ja ihmette-
levän, että tuollaista ”talkoohenkeä” vielä on olemassa ja usein takana on sitä kaipaava mieli.

Nyt edessä on viime vuotta lukuun ottamatta useista aiemmista vuosista poiketen rallivapaa kesä. Saam-
me nauttia yhdistysten muusta kesäohjelmasta koronan suomin mahdollisuuksin. Onneksi rokotusohjelma 
valtakunnallisestikin on edennyt niin, että heinä- elokuun taitteessa aikuisväestö on jo lähes rokotettu. 

Mutta: Olemme myös saaneet haasteen osallistua MM-rallin toteuttamiseen syys-lokakuun vaihteessa. 
Kyse on 70-vuotisjuhlarallista ja Päijälä on valittu ohjelmaan viime vuosien tapaan. Moni muu perintei-
nenkin erikoiskoe on karsittu. Olemme valittujen joukossa, mutta olemmeko ja jos olemme mukana, niin 
miten; siitä keskustellaan ja päätetään lähiaikoina kylän yhdistysten kanssa yhdessä. Jos päätös on se, että 
lähdetään mukaan, oletko sinä lukija mukana? Silloin jälleen kysytään yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä, 
sillä ilman kaikkia meitä ei pystytä toteuttamaan hanketta, johon myös korona tuo varmasti oman maus-
teensa.

Luin muutama päivä sitten aamulla hartauskirjaa, joka viittasi Keritin puron tapahtumaan (1 Kun.17:3). 
Jumala johdatti maan kärsiessä kuivuudesta profeettansa puron, ei joen rantaan. Miksi vain puron, joka 
voi kuivua nopeasti, eikä paljon vettä virtaavan joen rantaan. Ehkä siksi, että Hän haluaa, että olemme Hä-
nestä riippuvaisia päivittäin. Siitä että myös huomenna vettä riittää, vaikka se isossa joessa olisi itsestään 
selvää. Tarvitsemme vettä, mutta purovertauksessa tarvitsemme ennen kaikkea veden antajaa, Jumalaa, 
joka haluaa, että rakastamme Häntä yli kaiken, emmekä vain vettä. Välillä olen huomannut omassa elä-
mässä, että rakkaus veteen, Jumalan lahjaan, tulee helposti tärkeämmäksi kuin sen antaja.  

Viime viikolla olen saanut parikin kertaa kiperässä paikassa apua ihmisenkeleiltä. Yhtenä päivänä meillä 
oli ohjelmassa kova homma: uuden vuokramökkimme pihan laatoitus. Kuinka ollakaan: paikalle ilmestyi 
kolme miestä, jotka pistivät hihat heilumaan. Toisena päivänä olimme tulossa Tampereelta, kun täydessä 
lastissa olleen peräkärryn pyörän laakeri hajosi. Kuiskasin yläkertaan, että mitä nyt! Soitimme parille su-
kulaiselle, jotka tulivat avuksi siirtämään tavarat toiseen kärryyn. Lisäksi paikalle pysähtyi autoilija, joka 
kysyi, onko jokin hätänä. Hän oli konekorjaaja, joka lupasi hoitaa kärryn kuntoon. Kaikki järjestyi ensi 
ihmetyksen jälkeen vajaassa tunnissa ja kuorma saatiin kotiin. Kiitin mielessäni Taivaan Isää. Hän järjes-
tää ja pitää huolen lupauksensa mukaan. Tätä mm. on yhteisöllisyys maaseudulla.
Siunattua ja leppoisaa kesää!

Hannu Lahtinen
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Toukokuun puoliväli on jo ohitettu, kun tätä kir-
joitan ja lehti ilmestyy juhannuksen aikoihin. Sää 
vaihtelee, kuten aina keväisin. Aamulla pitää olla 
takki päällä lähtiessä ja iltapäivällä tekisi mieli 
vaihtaa jo shortseihin ja sandaaleihin. Vaikka en 
pidä itseäni multasormena, niin kyllä pihalla on  
hienoa kuopsuttaa maata ja nähdä kuinka talven 
jälkeen kasvit heräävät uuteen kukoistukseen.

Talviaikaan korona ei tuntunut vieläkään hellittä-
vän ja alkuvuonna oli vähemmän kohtaamisia. Vält-
tämättömät kokoukset pidettiin pienissä ryhmissä ja 
osin Teamsin välityksellä. Yhdistysten tapahtuma-
listat oli suunniteltava alkuvuonna, kuten jokaisena 
vuonna ennenkin. Koronatilannetta seurataan jatku-
vasti ja perutaan niitä tapahtumia, mitä ei voida tai 
ei ole tarpeellista pitää. Yhdistyksen vuosikokous 
on pidettävä joka vuosi. Tänä vuonna siirsimme sen 
kesäkuun alkuun ja mahdollisesti osin netin kautta, 
vaikka korona-suositukset sallivat jo alle 50 hengen 
kokoontumiset.  

Kesällä tilanne näyttää helpottuvan ja tartunnat 
vähenevät. Riihigalleria on jo avattu yleisölle, kun 
luet tätä lehteä,  mutta rajoituksia noudatetaan tilan-
teen niin vaatiessa. Kahvio ja käsityömyymälä ovat 
auki gallerian aukioloaikoina. Nyt on mahdollista 
käydä galleriassa koko kesän yhdellä lunastetulla 
lipulla. Se pitää vain muistaa ottaa mukaan sinne 
mentäessä.

Pirtin sisäseinien käsittely on suoritettu. Touko-
kuun siivouspäivänä haravoitiin pihaa, kerättiin 
risuja, pestiin ikkunoita ja laitettiin tavaroita paikal-
leen. Oli mukavaa puhdistaa joka nurkka kerrankin 
perusteellisesti ja alkaa uusi aika ”puhtaalta pöy-
dältä”. Keittiöön on saatu myös uusi sähkökaappi 
automaattisulakkeineen.

Monet tiehoitokunnat ovat löytäneet Pirtin ko-
kouspaikakseen sen väljyyden ja nyt myös valoi-
suuden vuoksi. Kevättorin myynti tapahtui ulko-
salla. Vain kahvio ja kirjasto olivat sisätiloissa. 
Kesätorilla noudatetaan kevättorin mallia. Sillan-
pielitorilla riitti kävijöitä viime kesänä koronasta 
huolimatta. Toivotaan, että tänä kesänä mennään 
samaan tahtiin. Perinteiset yhteislaulut lauletaan 
Pirtillä hyvän sään salliessa ulkosalla tai sateella 
sisätiloissa. Viime vuoden helteessä mahduimme 
väljästi saliin laulelemaan.

Mukavaa, että kylälle on saatu uusia kausiasuk-
kaita. Toivotaan, että jokaiselle löytyy sopivaa 
puuhastelua. Toiset viihtyvät omalla mökillä va-
paa-aikanaan ja toisille talkoilu on mukavaa yhdes-
säoloa. Välillä vietetään aikaa rennommin luonto-
kohteissamme meloen, kävellen, juosten, pyöräillen 
tai vaikkapa joogan parissa. Kulttuuria voi harrastaa 
taiteen, musiikin tai kirjallisuuden muodossa.
Lämmintä ja turvallista kesää kaikille!
Leena Bragge, pj. PSKY

ETEENPÄIN MYÖNTEISIN AJATUKSIN 
      Puheenjohtajan palsta

KYLÄYHDISTYS

PYSÄHDY HETKEKSI
ja rauhoitu Yin-joogalla

Olin kaksikymppinen, kun minulle kerrottiin, että 
ihmisen pitää olla terveesti itsekäs. Se tarkoittaa 
sitä, että täytyy pitää itsestään huolta, että voi aut-
taa muitakin. Istumatyössä jäsenet kangistuvat ja 
liikkumaan lähtemisen vaikeus on aina olemassa. 
Minulle parasta liikuntaa on puutarhassa tapahtuva 
hyötyliikunta yksin ja äidin kanssa, mutta se on 
osin aika yksipuolista. Rikkaruohojen kitkeminen ei 
juurikaan lihaksistoa vahvista.

Onneksi Päijälän liikuntamuodot ovat viime vuo-
sina monipuolistuneet ja yhdessä liikkuminen onkin 
sitä parasta - myös henkisesti. Viimeisin uutuus 
saapui Alangon Hannen myötä Pirtille. Yin-joogas-
ta en muistaakseni ole ennen kuullutkaan. Minulle 
jooga-sanasta on tullut aina mieleen ihminen, joka 
istuu lattialla keskittyneesti lootus-asennossa ja on 
hiljaa silmät kiinni tietämättä ympäristöstään yhtään 
mitään. Kyllähän se tuntuu ihan hassulta, jos ei 
tiedä mistä siinä on kysymys.

Sain Hannelta viestin ilmoittautumiseni jälkeen, 
että ota mukaan alusta, tyynyjä, vilttejä, villasukat 
ja lämpimät vaatteet. Tuli mieleen, että vain sän-
ky puuttuu. Kokeneemmat kaverit kertoivat, että 
kyllä niitä kaikkia tarvitaan.  Isoin Ikean (tämä ei 
ole mainos) kassi oli ainoa, mihin mahtui melkein 
kaikki.

Meitä oli Hannen lisäksi kuusi naista Pirtin salissa 
ringissä. Tarkoitus oli tehdä liikkeitä niin, ettei satu 
mihinkään, mutta venytykset tuntuvat. Tyynyillä 

tuettiin kehoa milloin mistäkin, että saatiin rentou-
tunut olo. Asennon vaihdon jälkeen oltiin samassa 
asennossa pitkään ”kuunnellen kehon tuntemuksia”. 
Hannen rauhoittava ääni hukkui välillä muminaksi, 
kun yritti keskittyä itseensä ja olla vaan. Kynttilä 
ringin keskellä levitti rauhoittavaa tuoksua. Muu 
maailma katosi.

Siinä ehti miettiä moneen kertaan, onko järkeä 
lojua lattialla keitetyn makaronin tapaan ihan velt-
tona, kun voisi tehdä jotain järkevämpääkin. Mutta 
kun puolitoista tuntia oli ohi, niin oli ihan mukava 
olo ja huomasin, että en ole aikoihin päässyt nou-
semaan lattialta ylös niin helposti. Jäsenet olivat 
hiukan menettäneet kankeuttaan tekemättä juuri-
kaan mitään. Olen aina sanonut, ettei hölkkääminen 
tai muu rasittava liikunta sovi minun vartalolleni, 
mutta joogasta voisi tulla uusi upea liikuntamuoto, 
jota saa kokeilla myös kotona. Kiitokset Hannelle. 
Tavataan taas.
Teksti: Leena Bragge

Siivoustalkoolaiset evästauolla

PÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUU

Rentoutunut tunnelma Päijälän Pirtillä. 
Ohjaaja Hanne Alanko kuvassa oikealla pinkissä paidassa. 

Hanne Alanko
Päijäläläinen hyvinvointiyrittäjä, jolla on 
toimipiste Kuhmoisten kirkolla. Siellä 
hän antaa klassista ja kuumakivihierontaa, 
intialaista päähierontaa, shiatsua, ääni-
maljahoitoja. Hän opiskelee rentoutus- ja 
yin-joogaohjaajaksi. Päijälän yin-joogaryh-
mä on neljän kerran kokeilu, joka jatkuu, jos 
halukkaita riittää. 
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Idea Pyynikin trikoon taiteilijayhteisön yhteisnäyt-
telyn järjestämisestä syntyi käydessäni Tampereella 
kesäkuhmoislaisen taiteilija Tuula Lehtisen luona. 
Elettiin muutosten vuotta 2020 ja olin itse juuri 
muuttanut Kuhmoisiin ja aloittanut työni kirjastos-
sa. Myös Pyynikin taiteilijat olivat uuden edessä, 
sillä vuosien taiteellinen työ ei saanut enää jatkua 
Pyynikin Trikoolla. Alueesta haluttiin muokata 
korkealaatuinen asuinalue, jossa ei ollut enää tilaa 
taiteen tekemiselle.

Taiteilijat olivat tuolloin kovan paineen alla et-
siessään uusia työtiloja, tyhjentäessään täpötäysiä 
työtilojaan ja varastojaan. Työtiloja löytyi sieltä 
täältä, mm. Nokialta Nansotalosta. Kaiken kaaok-
sen keskellä taitelijayhteisö kuitenkin halusi lähteä 
kesävieraaksemme Riihigalleriaan. Mutta vuonna 
2020 mikään ei mennyt ennalta suunnitellun mukai-
sesti, joten taiteilijoiden kesänäyttelykin siirrettiin 
vuodella eteenpäin ja tänä kesänä näyttely vasta 
saatiin esille. Näin taiteilijayhteisö pääsi muistele-
maan menneitä yhteisiä vuosiaan ripustustalkoiden 
ja avajaisten yhteydessä.

Kesän taiteilijavieraitamme ovat Tomas Byström, 

Maisa Heiskanen, Anna Maria Kirstinä, Jaana Kor-
telainen, Merja Lampinen, Minna Iso-Lähteenmäki, 
Sauli Iso-Lähteenmäki, Lea Kivi, Leena Kivipelto, 
Matti Kuronen, Janne Laine, Maria Laurikka, Tuula 
Lehtinen, Silja Merikallio, Ulla Pohjola, Mar-
jo-Riitta Sasi, Heli Schultz ja Sebastian Schultz. 
Riihigalleria on siis täynnä grafiikkaa, maalauksia, 
keramiikkaa ja veistoksia.

Pirkanmaalaisten taiteilijoiden kutsuminen vie-
raaksemme on osa Kuhmoisten integroitumista 
Tampereen kaupunkiseudun ja koko Pirkanmaan 
osaksi. Olemme tunteneet olevamme tervetulleita 
Pirkanmaalle ja samoin haluamme toivottaa myös 
pirkanmaalaiset luoksemme ja tulemaan tutuiksi. 
Riihigallerian lisäksi myös Kuhmoisten kirjas-
ton galleriassa on kesäkuussa vieraita Tampereen 
suunnasta, kun Raimo Haverisen veistokset ja Juha 
Jäntin valokuvat ovat yleisön arvioitavana.

Niilo Suojoen perinnön ja luonnon helmassa taide 
ja taiteen kokijat ja näkijät voivat hyvin. Riihigalle-
riassa on kaukana katala maailma.
Teksti: Marjo Soininen

PYYNIKIN TRIKOOLTA LÄHTENEET
Riihigallerian kesä

PÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUUPÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUU

MAIJA SAARIJÄRVEN IKONIT JA ULLA LAHTISEN 
TILKKUTYÖT   Tiekirkon näyttelyssä
Maija Saarijärven ikonit
Maija kertoi jo pikkutyttönä 
ajatelleensa, että joskus hän vielä 
haluaa maalata yhden ikonin.

Sitten myöhemmin elämässä 
matkat veivät häntä Venäjälle ja 
luostareihin, Laatokan Valamoon, 
Konevitsaan ja Solovetskiin,  jos-
sa ikonit rupesivat vaikuttamaan 
hänen sydämessään.

Yli kymmenen vuotta sitten 
Maija lähti kansalaisopiston 
ikonimaalauskurssille, ja sillä 
tiellä ollaan. Ikoneja on syntynyt 
toistakymmentä. Hän ei juurikaan 
maalaa itsekseen kotona, vaan 
aina kursseilla opettajan ohjauk-
sessa. Maalaamisessa on niin pal-
jon vaikeita asioita, joita täytyy 
kysyä viisaammilta.

Ikonimaalaus on kärsivällisyyt-
tä vaativaa puuhaa, siinä on niin 
monia vaiheita, jotka vievät aikaa. 
Puunkappale päällystetään ensin 
moneen kertaan ennen kuin siihen 
voi tehdä edes ääriviivat. Sitten 
värit valmistetaan käsin hiertä-
mällä ja sekoittamalla. Jokainen 
ikoni sisältää maata, ilmaa, vettä 
ja tulta. Värien sekoittaminen on  
hyvin rauhoittavaa ja terapeuttis-
ta. Ikonimaalaus ei ole sinänsä 
uutta luovaa, vaan jäljentämistä, 
mutta hyvin voimaannuttavaa ja 

kilvoittelua sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Ikoni ei ole taide-
teos vaan rukouksen väline. Kun 
ikonimaalauskurssi on maanan-
tai-iltaisin, koko viikko tuntuu 
alkavan hyvin. 

Ikonimaalaus on ehkä Maijan 
rakkain harrastus; se tuo elämään 
hiljentymistä, levollisuutta ja 
voimaa. Maija sanoi tekevänsä 
ikoneita niin kauan kuin käsi ei 
vapise.

Ulla Lahtisen tilkkutarinoita
Ulla Lahtinen kertoo: Olen pie-
nestä asti pitänyt ompelemisesta, 
vanhojen vaatteiden tuunaamises-
ta, kaikenlaisesta käsillä teke-
misestä. Äiti sanoi usein katsel-
lessaan puuhiani niitä ”turhalan 
taksvärkiksi”, mutta antoi minun 
aina kuitenkin tehdä kokeiluja-
ni. Vaikka käsityönumeroni oli 
koulussa seiska, ompelin silti 
varsinkin lasten ollessa pieniä 
melkein kaikki perheen vaatteet. 
Siinä syntyi monenlaista jämäpa-
laa, joita en raaskinut heittää pois. 
Ajattelin silloin aina, että sitten 
kun jään eläkkeelle, alan tehdä 
tosissani tilkkutöitä kangaspalois-
tani. Toki olen myös kangaskaup-
pojen tilkkukorien intohimoinen 
penkoja. Ostan tilkkuja niiden 

värien ja kuvioiden takia; ja 
useimmiten tilkut ovat löytäneet 
käyttötarkoituksensa -ennemmin 
tai myöhemmin.

Jossain vaiheessa eläkkeelle 
jäätyäni havahduin, että milloin-
kahan aion aloittaa. Ilmoittauduin 
kansalaisopiston tilkkukurssille, 
jossa ehdin käydä pari vuotta. 
Muuten olen itseoppinut netin, 
yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta. Paljolti työt ovat syntyneet 
lahjoiksi läheisille. Taiteilijaksi 
en uskalla itseäni sanoa, mutta 
käsityöläiseksi kyllä. Ehkä vähän 
naivistiksikin, sillä esim. Kotiky-
lä-työssä perspektiivit eivät ole 
kohdallaan ja muutkin yksityis-
kohdat vähän sinnepäin, mutta 
uskon jokaisen silti tunnistavan 
oman kotinsa, kenen talo on kan-
kaalle mahtunut. Muutenkin tilk-
kutyöt on tehtävä niistä tilkuista, 
jotka ovat saatavilla. Niinhän se 
elämäkin on elettävä.

Tilkkuja ommellessa yksi idea 
poikii toisen, aika ei vain tahdo 
riittää niiden kaikkien toteutta-
miseen. Näen usein tekstit mie-
lessäni kuvina, ja tässä tiekirkon 
näyttelyssä on monia töitä, joiden 
idea on tullut jostain raamatun-
kohdasta.
Teksti ja kuvat: Ulla Lahtinen 

Ulla ja vielä keskeneräinen Kotikylä-työ. Maija ja ensimmäinen ikoni.



Karoliina Sievänen Kerttu- ja Tiina Mustakallio Fan-
ni-ratsuillaan kävivät valmentautumassa Leppäkosken 
kentällä toukokuun alussa.
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PÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUUPÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUU

Olihan sitä jo suunniteltu syksyllä, mutta keväällä saatiin toimeksi. 
Sääennusteita tiirailtiin ja helatorstai lyötiin lukkoon. Kuuden hen-
gen seurue saatiin kokoon ja varattiin Tuomaalan kajakit.
Pari meistä oli melonut jonkin verran, jopa ollut melontakurssilla 
ja loputkin olivat joskus nähneet kajakkeja. Aamuyhdeksältä oltiin 
rukoushuoneella tomerina. Yllätykseksemme tämä on täyden pal-
velun paketti. Vuokraan kuuluu kuljetus lähtöpaikalle, vaikkemme 
mahtuneet kaikki yhteen autoon. Ihmettelimme ja kokeneemmat 
osasivat vertailla saamaansa palvelua aiempiin kokemuksiinsa, 
Päijälän palvelu oli alusta loppuun täydellistä.
Pirkko ja Kari Åkerlind kertoivat kokemuksistaan:
”Pitkäveden melontareitti on monipuolinen, järveä ja ihania jokia. Eikä päivämatkaksi liian vaativa.
Olemme lomailleet Päijälässä ja meloneetkin aiemmin Pitkällävedellä. Olimme ajatelleet, että pitäisi meloa 
tuo melontareittikin läpi. Säätila oli erinomainen helatorstaina, +26 astetta. Pieni tuulenvire antoi virkeyttä 
reissuun. Ja meillä oli huippuporukka! Ensikertalaiselle voisi sanoa: rohkeasti matkaan! Suunnistustaitoa ja 
evästä mukaan. Vettä tarpeeksi ja energiapatukoita. Majaniemen laavu on tosi hyvä taukopaikka. Erämaa-
kohdat upeita, käki kukkui ym. Luonto on niin lähellä ihmistä meloessa. Ikimuistoinen reissu.”
Päivän aikana oli niin hyvä olotila, että piti välillä nipistellä itseänsä, onko tämä totta. Oli niin täydellisen 
erilainen päivä kahden työpäivän välissä. Rippikoulusta muistan, että Jumala puhuu luonnossa. Sen kyllä 
kokee todeksi melontamatkalla. Rukoushuoneella joimme vielä iltakahvit ennen kotiinlähtöä.
Jos emmit, onko melontareissu sinun juttusi, niin kyllä se on. Se on juuri sinun juttusi. Virta tuo jo aika 
hyvää vauhtia kohti Päijälän keskustaa loppumatkasta, ainakin näin keväällä. Kunhan ohjaat alusta kokka 
eteenpäin ja et pahemmin kallistele, kaikki menee hyvin. 
Se, että kaikki on hyvä pakata  vesitiiviisti, myös puhelin, on ihan totta. Olkapääkivut unohtuvat meloes-
sa. Tavaraa ei mahdu mukaan rajattomasti, mutta sopivasti. Varaa pikkunaposteltavaa käden ulottuville jo 
lähteissä. Kun melot tuon 20 km, ymmärrät, mistä niitä mökkiläisiä Päijälässä riittää.
Ja laitetaan hyvä kiertoon, suositellaan tätä kokemusta lämpimästi! Teksti: Pirkko Nurminen

HELATORSTAIN MELONTARETKI

Eräjärven pyhäkoululaiset ovat kokoontuneet 
yli kahdenkymmenen vuoden ajan säännöl-
lisesti. Keväisin on aina ollut tapana tehdä 
perheretki. 

Tänä vuonna Terhi Ratalahti ohjasi heidät 
helatorstaina Sysipatterin luontopolulle. Ter-
hillä on vapaa-ajanpaikka Päijälän tien var-
rella, joten luontopolku on hänelle tuttu. Hän 
halusi jakaa elämyksen muidenkin kanssa. Ja 
päivä olikin mitä ihanin. Polku oli sopivan 
pituinen 4-8-vuotiaille lapsille.

PYHÄKOULULAISTEN LUONTOVAELLUS 
Sysipatterin luontopolulla

UUSI RATSASTUSKENTTÄ 
Leppäkosken pellolla
Moni on varmaan kevään kuluessa ihmetellyt, mikä kenttä 
Leppäkosken talon pellolle Riihigallerian tien tuntumaan on 
rakentumassa? Nyt se on selvinnyt, kun siellä on näkynyt 
ratsastajia hevosineen. Se on ratsastuskenttä. 

Leppäkosken emäntä Päivi Raskinen on ratsastuksenopetta-
ja ja II-tason lajivalmentaja ja työskentelee Saakoskella Men-
nalan Ratsutilalla. Mutta koska hän asuu nykyään vakituisesti 
Päijälässä, hän on tuonut tänne oman 6-vuotiaan FWB-tam-
mansa Caron. Se on saanut seurakseen kaksi 2-vuotiasta 
varsaa. 

Päivi opettaa työkseen ratsastajia. Mutta Päijälässä hänellä 
ei ole opetushevosia eikä hän voi tarjota valmennuksia kuin 
oman hevosen omistaville ratsastajille. Haaveissa on oma 
seuralaisponi Carolle, jolla voisi myös tarjota tunteja, mutta 
poneja on tällä hetkellä vähän tarjolla.

Laidunpaikkoja Leppäkosken talosta voi kysellä, jos kylällä 
on vaikkapa mökkiläinen, joka haluaisi viettää kesälomaa 
yhdessä hevosensa kanssa.

Kesätori on aloittanut sillanpielessä la 5.6. klo 9-11. Jatkuu lauantaisin, paitsi juhannusaattona pe 25.6.
Tervetuloa ostamaan, myymään ja tapaamaan tuttuja! Omat pöydät.
Huolehditaan toisistamme koronaohjeistuksin.

KESÄTORI ON JÄLLEEN AUKI
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PÄIJÄLÄN LINNAVUORI        Siis mikä ja missä?

Linnavuori on kyllä kovasti olemassa ja kiivetä-
kin sille voi, mutta se sijaitsee reilusti nykyisestä 
Päijälästä koilliseen, Puukkoisten tien varressa. 
Sen nimeen on historialliset syynsä, verrattavissa 
esimerkiksi Päijälän raittiin kirkonkylän kupees-
sa. Selvyyden vuoksi onkin parempi puhua vain 
Kuhmoisten Linnavuoresta ja jättää Päijälä-yhteys 
historioitsijoiden huoleksi.
Turvaa turvattomille
Kuhmoisten nykyisen kirkonkylän vaiheille Päijän-
teen lahden pohjukkaan oli 1000-luvun vaihteessa 
kasvanut pieni pysyvä muutaman kymmenen asuk-
kaan yhdyskunta. Turvapaikakseen se oli varustanut 
lähellä olevan jyrkkäseinäisen vuoren, Linnavuoren 
rautakauden päättymisen kynnyksellä 1000-luvun 
alkuvuosina. Tällöin Päijänteen eteläisemmät ran-
tatienoot ovat olleet pysyvän asutuksen rajamaata, 
ja erämaiden omistuksesta ja hallintaoikeuksista on 
näillä main käyty lännestä päin levinneen hämä-
läisasutuksen ja itäisten karjalaisten välillä katkeria 
heimosotia, joihin sekaantuivat myös Novgorodin 
ruhtinaskunta ja Ruotsin kruunu.

Linnavuori on luonnonmuodoiltaan sopiva pako-
linnoitukseksi. Se kohoaa kolmelta sivultaan lähes 
pystysuorana noin 45 metriä viereisen Saaresjärven 
pinnan yläpuolelle, neljättä loivempaa länsisivua 
on korotettu nykyisinkin havaittavalla kivimuurilla. 
Kuhmoisten Linnavuoren uskotaan kuuluvan sen ai-
kaiseen muinaislinnaketjuun, jonka lähin eteläinen 
piste oli Padasjoen Linnasaari ja pohjoisen suunnas-
sa Linnasenvuori Jämsässä.
Tuho tuli
Vuorella 1980-luvulla tehdyt kaivaukset johtivat 
poikkeuksellisen runsaisiin esinelöytöihin, arvion 
mukaan jopa pohjoismaiden rikkaimpiin. Kaiva-
uksissa löytyi yli 340 esinettä: sota-aseita kuten 
keihäänkärkiä, miekkoja ja kirveitä, lisäksi talouse-
sineitä, koruja ja seppien takeita. Esineet ovat ny-
kyisin Kansallismuseon kokoelmissa. Esinelöydöt 
ajoittuvat ristiretkiajalle ja varhaiselle keskiajalle 
(n. 1050-1200 jaa).

Kaivaukset ja radiohiilitutkimukset osoittavat, 

että vuorella sijainneet linnoituksen rakennukset 
ja esineet ovat palaneet 1200-luvulla. Vuorella on 
näinä vuosina käyty tuhoisa taistelu, joka on päätty-
nyt äkilliseen turvapaikan hylkäämiseen ja  autioi-
tumiseen.  
Näyttely kertoo Linnavuoren tarinan
Linnavuoren projektikseen ottanut  Kuhmoisten ko-
tiseutuyhdistys järjestää Linnavuoren muinaislinnaa 
esittelevän yleisen näyttelyn Kuhmoisten kirjaston 
galleriassa elokuussa 2021. Näyttelyssä esitellään 
Linnavuorta karttoineen ja kuvastoineen. Erityisesti 
esillä on Linnavuoren muinaislinnoitusta käsit-
televää  historiallista aineistoa, mm. alkuperäisiä 
kaivauksista löydettyjä esineitä Kansallismuseon 
kokoelmista. Lisäksi pyritään järjestämään ohjattuja 
käyntejä vuorella.
Teksti ja kuva: Kalle Mäkelä

Päijälän Linnavuori on kyllä ihan oikea nimi, mutta turhaa on Päijälässä kulkea niska  
kenossa ja yrittää arvailla, olisiko se vanha pakolinna nyt tuo nyppylä tuossa... 

Syksyllä 2020 valmistuneet portaat helpottavat nousua jyrkälle 
Linnavuorelle. Kuvassa vasemmalta rappumestari Kimmo Ruokola, 
apumies Olavi Nordman ja päällysmies Veikko Mattila, jonka kerää-
miin tietoihin tämä teksti nojautuu.

Tänä kesänä tarjoamme useamman mahdollisuuden päästä naut-
timaan luonnosta ja maisemista meloen. Uutuutena järjestäm-
me yön yli kestävän pyöräily- ja melontaseikkailun. Retkien 
tapahtumatietoja voit tutkia ja seurata Liipan FB-tilillä. Kaikille 
avoimien opastettujen retkien lisäksi voit tilata juuri sinulle ja 
ryhmällesi sopivan seikkailun melontareitille, järville tai luon-
toon. Päijälässä luonnonrauha on taattu!

Pitkäveden melontareitti Pitkäjärveltä Päijälään melotaan 29.5., 
19.6., 17.7. ja 21.8. Kannattaa ilmoittautua varasijalle, vaikka 
retki olisikin jo täynnä. 

Iltamelonnat melotaan 30.6., 7.7., 14.7. ja 21.7. Jokainen 
melonta suuntautuu eri kohteeseen Päijälän vesiin. Iltamelonta 
kestää n. 3 tuntia.

Pyöräily- ja melontaseikkailu Ojastenlahdesta Pitkäveden reitil-
le ja takaisin Ojastenlahteen seikkaillaan 1.-2.7.2021. Oma pyörä 
ja majoite mukaan!

Jos mielit melomaan oman aikataulusi mukaan, voit vuokrata 
Liipalta kajakkeja. Kajakit toimitetaan tarvittaessa haluamaasi 
kohteeseen tai voit noutaa ne itse Ojastenlahdesta (Orivedentie 
1944, Päijälä). Voit aloittaa melontaretkesi rannastamme tai päät-
tää sen rantaamme. Meillä voit myös saunoa retkesi päätteeksi. 
Nähdään Pitkävedellä! Ihanaa kesää luonnon keskellä!
Ps. Meiltä saat vuokrattua Tentsile-teltan (3 hlön) tai puoli-
joukkueteltan kesäisiin retkiisi ja tapahtumiisi. Voit myös varata 
näihin yösijan Ojastenlahden tilalla. 
Seuraa meitä: @liippa_official ja @ojastenlahdentila

TUOMAALAN TILAN TOIMINTAA

Tuomaalan tila on luomutila Päijälän Otteleella. (Tuomaalantie 
60)

Klapien ja luomukaurahiutaleiden lisäksi on tarjolla erita-
soista majoitusta: aittoja, rantasauna ja saunatupa, sekä vanhem-
pi hirsihuvila (osittain perheen omassa käytössä) ja upouusi Villa 
Vanamo.

Myös kanootteja ja kajakkeja on vuokrattavissa kuljetuksi-
neen melontapaikalle. Melontaretkeen voi yhdistää yöpymisen ja 
saunomisen. Ota yhteyttä! Suunnitellaan sinulle sopiva loma!
www.tuomaalantila.fi; 050 304769 / 040 5570949
Seuraa meitä: Facebook: Tuomaalantila, Päijälä 
Instagram: @tuomaalantila

PÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUUPÄIJÄLÄSSÄ TAPAHTUU

TULE MUKAAN SEIKKAILEMAAN  
LUONTOON JA MELOMAAN PUHTAISIIN 
VESIIN!
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Kylän pitkäaikainen lauantaitorimyyjämme Mar-
jatta on poissa. Marjatta Koskinen o.s. Helander 
oli syntynyt Otteleen Heinojalla 1.7.1944  
(k. 26.3.2021). Hänen isänsä Eino ja äitinsä Rau-
ha o.s. Blomberg olivat syntyperäisiä päijäläläi-
siä, jotka aikanaan antoivat oman työpanoksensa 
kylän yhteisiin asioihin nuoruudestaan asti.

Sitä perintöä Marjatta jäi jatkamaan jäädessään 
Päijälään Reijo Koskisen emännäksi. Sitä ennen 
hän  oli nuorena myyjänä Päijälän osuuskau-
passa. Heille syntyi kaksi poikaa, Pasi ja Vesa, 
joissa on nähty käsillisyys sukuperintönä mo-
lemmilta vanhemmiltaan. Tutuiksi ovat tulleet 
Vesan karhut ja muut puutyöt mm. Riihigallerian 
näyttelyistä.

Marjatta oli pitkään pienviljelijäyhdistyksen 
naistoimikunnassa, kun valmistettiin perinteisiä 
päivällisiä Pirtillä 30 vuotta. Hän oli myös nay-
telmissä ja tietysti keittiötöissä aina silloin, kun 
karjalta ja muilta töiltä ehti.

Toritapahtumia on kylällä järjestetty jo vuosi-
kymmeniä. Niissä on Marjatta nähty herkullisine 
piirakoineen ja leipineen ja myös Reijo sauna-
vihtoineen ja varpuluutineen. Viimeisin toripaik-
ka on ollut Päijälän sillanpielessä Marjatan ser-
kun Seppo Helanderin tontilla. Kesälauantaisin 
se on ollut kesäasukkaiden keidas saada tuoretta, 
kotonaleivottua.

Viime vuosien aikana Marjatta oli torilla muu-
tamia kertoja yksin, mutta viime kesänä myyjiä 
oli useita, kun kirjastonhoitaja ja gallerianpitäjät 
pääsivät myös torille. Korona oli sulkenut heidän 
työpaikkansa ovet. Sen sijaan Marjatta oli pois-
sa, mutta Marjatan toripöytää hoitelivat nyt Pasin 
perhe, josta välillä kuultiin myös huilun soittoa.  
Viime kesänä Marjatta jo sairasteli, mutta kävi 
invataksilla jättämässä meille jäähyväisensä. 
Elämä jatkuu nuoremmissa.

Muistelemme Marjattaa kiitollisuudella ja 
muistamme aina hänen ystävällisen hymynsä.

Päijälän kyläläiset

Teksti: Aino Ruokola

MARJATTA KOSKINEN ON POISSA
MUISTOISSAMMEMUISTOISSAMME

MARJATAN MUISTOLLE
Kun mummot kuolevat,

heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää
ja joistakin mummoista tulee puita
ja ne humisevat lastenlastensa yllä
suojaavat heitä sateelta ja tuulelta

ja levittävät talvella oksansa
lumimajaksi heidän ylleen.

Mutta sitä ennen he ovat eläneet elämänsä.

– Eeva Kilpi

Raamatussa on psalmien osasto. Ne olivat israeli-
laisten hengellisiä lauluja, ja niitä on sataviisikym-
mentä.

Psalmeissa lauletaan paljon luonnosta. Elämme 
juuri kesän parhaita viikkoja ja päiviä. Luonto on 
vehreimmillään. Saamme näin nauttia Jumalan 
suurista luomisteoista. Hänen luontonsa on ihmeel-
linen. Sen käsittämistä syventää sen tiedostaminen, 
että Jumala on viisaudessaan kaiken tehnyt.

Jumalaa verrataan psalmeissa useita kertoja 
kallioon. Se on luja. Se on turvapaikka. ”Jumalani, 
sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, 
sinulta saan avun ja suojan.” ”Sinä olet minun isäni, 
olet Jumalani, turvakallioni.”

Linnunpoikaset lentelevät jo näin juhannuksena. 
Useissa lauluissa Jumalaa verrataan lintuun. Lintu 
on poikastensa turva. ”Sinun siipiesi suojaan rien-
tävät ihmislapset.” ”Hän levittää siipensä yllesi, ja 
sinä olet turvassa niiden alla.” 

Jumalan armoa verrataan vaikkapa taivaaseen: 
”Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin 
ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi (oikeamie-
lisyytesi) on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin 
syvyyksien syvyys.” Lähde pulppuaa puhdasta 

vettä. Ihminen tunnustaa Jumalalle: ”Sinun luonasi 
on elämän lähde, sinun valostasi saamme valon.” 
Ilman Jumalan luomaa valoa ei ole elämää. Erityi-
sesti kesällä saamme siitä nauttia täällä pohjoisilla-
kin leveyksillä.

Jumala on mahtava: ”Meret pauhaavat ja kuohu-
vat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä.” 
”Hän käskee tuulensa puhaltaa, ja vedet virtaavat.” 
”Mahtava on meren aallokko, mahtavampi on kor-
keuden Herra!”

Välillä luonnosta tehdään ihmisen kaltainen (kir-
jallisuustieteessä puhutaan personifikaatiosta): luon-
to esimerkiksi ylistää Jumalaa. ”Taputtakoot virrat 
käsiään, yhtykööt vuoret niiden iloon…” ”Maa, 
kohota Herralle riemuhuuto!” ”Ylistäkää häntä 
(Herraa), aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat 
tähdet!” ”Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmä-
puut ja setrit, villipedot ja karja…”

Kesä on lomien aikaa. Toivotan sinulle, joka 
pääset vapaalle raskaan työvuoden jälkeen: ”Hän 
(Jumala) vie minut vihreille niityille, hän johtaa 
minut vetten ääreen, siellä saan levätä.”
Kuva ja teksti: Kaija Taival

Luonto psalmeissa
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Virran Varrelta -lehden uudistamisessa esillä oli 
ajatus, että sen jutut eivät olisi vain vakavia, vaan 
niissä olisi myös iloa ja lystiä. Ilo kuuluu tunnus-
omaisena peruspiirteenä kristilliseen jumalasuh-
teeseen ja elämään. Kristillisissä kirjoissa esiintyy 
usein hupaisia asioita.

Ambomaan, nykyisin Namibian, ensimmäi-
nen piispa Leonard Auala (1908–83, piispana 
1963–78) laati 10 lapselleen kirjeen, joka julkaistiin 
Kerron elämästäni -kirjana. Hän kertoo siinä ensim-
mäisestä auton näkemisestä 1915:

”Olin kuullut koulussa tuollaisesta asiasta. Meille 
oli opetettu profeetta Elian menneen taivaaseen tu-
lisella vaunulla, jota tulihevoset vetivät. Kun alkoi 
hämärtää, minä katselin taivaalle Olukondan suun-
taan nähdäkseni Elian vaunujen palaavan. Minäkin 
näin sen, mutta en pystynyt juoksemaan. Kuljin kuin 
matelemalla. Ääni tuli kov emmaksi kuin ukkosen 
jyrinä. Vaunun suuret silmät liikkuivat. Ne katsoivat 
milloin minnekin. Ehkä ne etsivät minua. Kun ne 
sitten näkivät minut, se tuli suoraan kohti ja kauas 
eteenpäin työntynein silmin se katsoi minua. Oli 

lähdettävä karkuun. Vaikka tulivaunu lähtikin pian 
pois, sen haju jäi Onandjokuelle. Pidin vain sen 
jäljistä. Kumpikin jälki näytti kauniisti kirjaillulta”. 
(SLS 1976, 2. p., 48–49.)

Lahtelainen Japanin lähetti Seppo Vänskä 
(1947¬2018) kertoo Tie valmis on -kirjassaan 
elämäntyöstään. Hymyilevä pappi -luvussa hän 
muistelee tapaamistaan rovasti Risto Santalan 
(1929–2012) kanssa v. 2007 konsertissa Lahden 
Sibelius-talossa. Santala oli tullut konserttiin kuun-
telemaan kouluajan luokkatoverinsa Paavo Berg-
lundin (1929–2012) johtamaa Lahden kaupungi-
norkesteria.

”Seppo ohjasi Riston kapellimestarin ovelle läm-
piötiloihin. Kun Risto Santalan vuoro vihdoin tuli, 
hän ei aikonutkaan kätellä, vaan otti nyrkkeilijän 
hyökkäysasennon ja sanoi: ”Tapellaanko?” Berg-
lund mietti muutaman sekunnin, kun jotakin muistui 
mieleen. Hän katsoi tuikeasti kysyjäå silmiin ja 
tokaisi hiukan epäröiden: ”Santala?” Sitten nousi 
hirveä naurunremakka. Vanhat velikullat halasivat 
ja tarinoivat… (Barents, 2017, 117–118.)”

Elämänilo

Kesäisin Suomessa on lyhyet ja valoisat yöt. Na-
papiirin pohjoispuolella aurinko ei laske ollenkaan. 
On yötön yö.

Usein leirikoulussa oppilaita oli vaikea saada 
nukkumaan. Oli niin hauskaa, ettei olisi malttanut 
käyttää aikaa siihen. Samoin käy, jos ollaan kaveril-
la yökylässä.

Uskontotunnilla tutkittiin Raamatusta, millaista 
on Jumalan valtakunnassa. Löytyi lause: ”Yötä siel-
lä ei ole.” Eräs poika totesi, että siellähän väsyy ja 
pitkästyy. Moni muukin arvelee, että taivaassa aika 
voi tulla pitkäksi.

Raamattu ei kerro paljon siitä, millaista on Ju-
malan valtakunnassa. Mutta sen hallitsija on sama 
Jumala, joka on luonut kaikki tämän maailman 
ihanat paikat ja mielenkiintoiset asiat. Hän kykenee 
luomaan vielä paljon lisää ihmeitä, joiden parissa 
mieluista puuhaa riittää loputtomasti.

Yö ja uni kuuluvat tähän maailmaan. Ruumiimme 
väsyy ja vaatii lepoa. Jumalan valtakunnassa ku-
kaan ei ole heikko eikä sairastu tai väsy. Se on kuin 
leirikoulu tai yökylä. On niin hauskaa, ettei nukkua 
malttaisikaan. 

Teksti: Anita Ojala

Kun yötä ei ole
Kuurojenpappi Lauri Paunu (1910–

2006) kertoo Kuuroja kuulemassa -kirjas-
saan monista hauskoistakin tapauksista 
elämänsä ajalta, mm. oudosta valituksesta:

”Asuin yhden lukukauden rouva Maria 
Paljakan vuokralaisena Liisankadulla. 
Ensimmäisenä iltana nukkumaan käydes-
säni alkoi seinän läpi kuulua outoa ääntä, 
kuin sairaan ihmisen valitusta. Valitus 
kesti vain vähän aikaa, sitten tuli suuri 
hiljaisuus. Seuraavana iltana sama ääni 
toistui. Kolmannen yön jälkeen en malt-
tanut olla kysymässä vuokraemännältäni 
olisiko hänen puolellaan joku sairaana, 
olin kuullut joka ilta valitusta.

– Ei toki, ei meillä sairasteta. Olette 
vain kuullun kun Risto lukee iltarukous-
taan. Hän on kuuro. Risto oli pari vuotta 
aikaisemmin päättänyt Turun kuurojen-
koulun ja jatkoi kotona iltarukouksen 
lukemista koulussa opituin sanoin.” (Kuu-
rojen Liitto 1991, 22.)

Taivas varjele – joka äijän rukouskir-
jassa on kymmenien miesten kirjoittamia 
rukouksia, mm. saviastiasta:

Se että olen savesta on tullut minulle 
selväksi varsinkin viime vuosina, peiliin 
katsoessa. Mutta millainen astia minusta 
vielä voisi tulla, sitä en tiedä. Voisiko mi-
nusta tulla keittokulho, josta suuri joukko 
voisi ammentaa tai jos se on liikaa, pieni 
juomakuppi johon mahtuisi tilkka vettä ja-
noiselle. Muistan olevani savesta ja joskus 
tajuan olevani tyhjä. Mutta eräs hyödyl-
linen astian ominaisuus minulta unohtuu 
usein: en ole auki, en valmis ottamaan 
vastaan. Jospa Sinä, Herra, tekisit minuun 
oikein paljon, reikiä olisin savesta tyhjä 
ja täynnä aukkoja niin kuin okariina. Jos 
Sinun henkesi puhaltaisi ja sisälläni oleva 
tyhjyys alkaisi soida vallatonta ja oikukas-
ta musiikkia.  
(Lasten Keskus 2012, 110.)

Teksti: Risto Ojala

MUISTOISSAMMEMUISTOISSAMME



Ulla, Pentti ja poikansa Julius uutenavuotena Huhtilahdessa.

Karinkannat viime vuoden juhannustorilla.

Vilkot nostamassa kotikaljamaljat uudella tontillaan Otteleella. 
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TULLAAN TUTUIKSI 
Uudet kesäasukkaat esittäytyvät

KUULUMISIA PÄIJÄLÄSTÄKUULUMISIA PÄIJÄLÄSTÄ

Vilkot ja puolen hehtaarin metsä
Nokialla asuvat Anna-Helena ja Kari Vilkko ovat 
uusia kasvoja Päijälän kulmilla.  He hankkivat pie-
nen puolen hehtaarin metsäpalan Ottelen alueelta 
huhtikuussa.

”Ostimme metsäpalan ihan virkistysmielessä. 
Tarkoituksemme on käydä siellä päiväseltään olei-
lemassa ja saada sinne pieni kota, jossa voisi pitää 
sadetta ja kesällä yöpyäkin”, he tuumivat.

Päijälä on tullut tutuksi heille Anna-Helenan 
pojan, Johannes Tapolan myötä, jolta he ostivat 
metsäpalan. Johannes oli ostanut sen ottaakseen 
sieltä puuta.

”Kun poikani sanoi, että voisi myydä palan pois, 
tuli ajatus, että sehän sopisi juuri meille.”

Anna-Helena ja Kari ovat luontoihmisiä. He 
retkeilevät mielellään luonnossa ihaillen maisemia 
ja nauttien luonnonrauhasta. Suorittaminen ja kiire 
eivät heidän mielestään kuulu luontonautintoon. 
Yhteisiä  retkiä on tehty Kuusamoon ja Lappiin.

”Karhunkierroksen (82 km) olen vetänyt kahdesti, 
jälkimmäisen vaimoni kanssa. Reitti on upea ja olin 
jo pikkupojasta asti haaveillut kiertäväni sen jos-
kus”, tuumii Kari.

Anna-Helena pitää uimisesta ja odottaa pääsevän-
sä Päijälässä pulahtamaan kesäuinneille. ”Huoma-
sin heti että kosken kohdalla oli hieno uimapaikka. 
Se on kokeiltava mahdollisimman pian. Muitakin 
uimapaikkoja kuulemma on.”

Päijälään Vilkot kävivät tutustumassa toukokuun 
kevättorilla. Mukaan tarttui kukkien siemeniä, koti-
tekoista syötävää sekä kyläyhdistyksen jäsenyys.

”Mukavan kodikasta kylämeininkiä. Juuri sellais-
ta mistä pidämme,” he tuumivat. Ja niin ihana oikea 
vanhanajan kirjasto.

”Olin täällä muuten jo vuonna toukokuussa 2019. 
Poikani kutsui minut tänne kylätalolle äitienpäivän 
lounaalle. Oli musiikkia, ihanat pitoruuat ja kahvit 
ja kerrassaan hieno tunnelma. Se varmaan osaltaan 
vaikutti siihen, että ihastuin Päijälään. Ja paluukyyti 
Mäkimaantietä oli elämys sekin”, kertoo Anna-He-

lena.
Vilkot ovat seurallista väkeä, sukujuuria Karja-

lassa. ”Tulkaapa vain rohkeasti tutustumaan”, he 
toivottavat.

Karinkannat Harjujärveltä
Olemme viisihenkinen perhe ja etsimme mökkiä 
parin kolmen vuoden ajan, korkeintaan puolentoista 
tunnin päästä Hollolasta, jossa asumme. Ensin aja-
tus oli Päijänteen puolelta, mutta hinnat olivat liian 
kovia, niin alettiin katselemaan pienempien vesien 
ääreltä. Kouvolan ja Heinolan suunnat olisi myös 
olleet mahdollisia, mutta sieltä ei löytynyt sopivaa. 

Tämä Harjujärven rannalla oleva mökki löytyi 
keväällä -20. Huomasimme sen olevan myynnissä 
jo syksyllä, mutta silloin ei järven koko tuntunut 
vielä riittävän suurelta. Sattuma toi meidät lopulta 
Päijälään. 

Etätöiden tekokin olisi hetkittäin mahdollista 
mökiltä käsin, mutta lasten koulunkäynti on estä-
nyt sen. Se olisi houkutteleva vaihtoehto. Toisaalta 
töiden pysyminen pois mökiltä on hyvä: sen päätar-
koitushan on  rentoutuminen. 

Päijälässä on upeat vapaa-ajanvietto mahdollisuu-
det: luonnossa liikkuminen, marjastus, sienestys, 
melonta, Kuhmoisten friba-rata, uintimahdollisuu-
det ym. Nuoriso ei tosin innostu kaikista em. asiois-
ta niin paljon kuin vanhemmat. Heille iso juttu on 
toimiva nettiyhteys. 

Virkeä kylätoiminta oli positiivinen yllätys. Sitä 
emme edes osanneet kaivata, mutta kiva lisä. Erityi-
sesti lauantaitori on kiva tapahtuma. Ihmiset tuntu-
vat olevan reippaita ja tulevat helposti juttelemaaan 
vieraammillekin, tulee tervetullut olo. 

Päijälässä on hyvää mm. kirkkaat vedet, luon-
non rauha, marjaisat metsät, yhteinen lähde ja kiva 
paikallislehti. Kuhmoisista tulevan tien kunto on 
harmillisen huono kuoppaisuuden vuoksi. 

Samoin nyt keväällä on mökkipihasta tarttunut 
useita punkkeja matkaan. Ne ovat itselle täysin 
vieras laji ja on saanut harmitusta aikaan. Niiden 

kanssa eläminen ei ole mukavaa ja ko-
vasti mietityttää, miten niiden esiinty-
vyyteen voisi vaikuttaa. Olisiko tähän 
jotain vinkkejä paikallisilta saatavissa? 

Välimäet Pitkäveden rannasta
Lahdesta kotoisin olevat Pentti ja Ulla 
Välimäki kiertelivät koronakeväänä 
ympäriinsä etsimässä mökkiä. Kun he 
vihdoin tulivat Pitkäveden rannassa 
olevan Eila Ankeriasniemen vanhan 
mökin pihaan, he tiesivät heti, että 
”tässä se on”. Myös omistaja halusi 
myydä mökkinsä juuri heille, ja niin 
kaupat syntyivät.

Siitä asti Pentti ja Ulla ovat melkein 
asuneet Päijälässä, eläkkeellä kun ovat. 
He vaihtoivat Lahdessa rivitalokotin-
sakin kerrostaloon, niin ovat vapaam-
pia lähtemään. Mökki on remontoitu 
omannäköiseksi ja autotalliin on tehty 
vierashuoneita kolmen lapsen perheitä 
varten. Koirakuumekin vaivaa.

Ilman koiraakin Välimäet ovat aina 
olleet kovia liikkumaan. Golf on vanha 
harrastus. Mutta nyt Päijälän tiet, polut 
ja lähimetsät ovat tulleet tutuiksi. 
Aamu-uinnit Pitkävedessä virkistävät 
ympäri vuoden. Puutarhanhoito on 
yhteinen harrastus ja Ulla leipoo ahke-
rasti - ruisleivästä alkaen. Ja herkkuja 
kirjapiiriin! Lukeminen on myös yksi 
harrastus, niin että kylän kirjasto ja 
kirjapiiri saavat kiitosta. Ja avuliaat 
naapurit -varsinkin Jarkko ja Päivi- 
ilman heitä olisi ollut sormi suussa 
monessa asiassa.

Pienen Päijälän aktiivisuus yllätti, ja 
Välimäet ovatkin olleet alusta asti tuttu 
näky tapahtumissa ja kylän raitilla. 
”Kun saisi vielä enemmän nuoria mu-
kaan talkoisiin ja muuhun toimintaan, 
etteivät kylän toiminnot nykyaktiivien 
vanhetessa laantuisi”, pohtii Ulla ja 
jatkaa: ”Jos jotain saa toivoa, niin 
kauniin luonnon hyödyntämistä entistä 
enemmän. Nyt täällä on jo luontopolku 
ja melontareitti. Vielä voisi olla ohjat-
tuja luonto-, yrtti-, sieni- tai linturetkiä. 
Kuka ottaa haasteen vastaan?”

Teksti: Ulla Lahtinen
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Vanhuus on yksilöllinen asia – ”vanhus on se, joka 
on itseä 20 vuotta vanhempi!” Vanhuus on myös 
ajankohtainen asia. Ei vähiten koronapandemian ta-
kia, koska sen pahat seuraukset kohdistuvat etenkin 
vanhoihin. Mutta vanhuus on yhteiskunnassa läsnä 
myös pandemian jälkeen, ja siihen liittyvien monien 
asioiden – ikävien, mutta myös iloisten --  ymmär-
täminen vaatii laajaa näkemystä. Tätä näkemystä 
pyritään tämän kirjan avulla edistämään.  

Kirjamme Suomiko onnellisen vanhuuden maa?  
sai alkunsa toimittajien pohdinnoista monien vuo-
sien aikana ja on toisaalta tietokirja, toisaalta myös 
monin paikoin pamfletinomainen ja toivottavasti 
ajatuksia herättävä. 

Ihmisen vanhenemista ja vanhuutta koskeva eri 
alojen tutkimustieto on räjähdysmäisesti lisääntynyt 
viimeisten noin runsaan puolen vuosisadan aikana. 
Vaikeuksia on kuitenkin ollut tulosten soveltamises-
sa käytännön toimintaan. 

On totta, että vanhuus on monasti sairautta ja 
raihnautta. Mutta se on myös viisasta sopeutumista, 
joustavuutta ja subjektiivisesti hyvää elämänlaatua 
– jopa hyvää terveyttä. Tätä ei nuorempana välttä-
mättä tiedä eikä ymmärrä.

Kirjan punaiseksi, joskin löyhäksi, langaksi muo-
dostui onnellisuus -- Suomi kun valittiin neljännen 
kerran  peräkkäin, viimeksi tänä vuonna 2021, 
maailman onnellisimmaksi maaksi. Mutta onko 
myös onnellinen vanhuus maailman onnellisim-
massa maassa utopiaa vai realistinen mahdollisuus? 
Tätä käsitystä eivät tietenkään tue jatkuvat otsikot 
vanhusten hoitolaitosten epäkohdista. Elinajan 
odotteen piteneminen (Suomessa 1900-luvulla noin 
30 vuodella) ja siihen liittyvä entistä monipuoli-
sempien julkisten palvelujen tarpeen kasvu on joka 
tapauksessa merkinnyt kasvavia haasteita palve-
lusektorilla. Mukaan lukien se, miten riittävästi 
rekrytoida pätevää ja motivoitunutta työvoimaa 
tarpeellisten palvelujen toteuttamiseksi, varsinkin 

SUOMIKO ONNELLISEN VANHUUDEN MAA?

OTTEITA KIRJASTA
Mistä puhumme, kun puhumme vanhuu-
desta? Yleisesti hyväksyttyä määritel-

mää ei käsitteelle ole.

Jokaisella meistä on vanhuudesta omat 
mielikuvamme, joissa keskeistä on niiden 

erilaisuus ja muuttuminen ajan myötä.

Vanhuuden onnellisuus – elämänmittai-
nen projekti

”En ole vanha, olen vain kauan elänyt.”

Toimintarajoitteisten ihmisten lukumää-
rä uhkaa kasvaa nopeasti, mikä uhkaa  
hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä ja 
usein myös heikentää ihmisten elämän-

laatua

Digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuk-
sia väestön terveyden ja toimintakyvyn 

edistämiseen.

Eläketurvan taso on olennainen kysymys 
vanhuudessa.

Sen sijaan, että nämä hyvinvoivat 
ikäihmiset nähtäisiin voimavarana, 

junnaa julkinen keskustelu ikääntymisen 
aiheuttaman hoivataakan, huoltosuhteen 

heikkenemisen ja taloudellisen kestä-
vyysvajeen ympärillä.

Vuonna 2030 hoitoa hakevien ikäänty-
neiden odotetaan olevan nykyistä vaati-
vampia ja haluavan yksilöllistä hoitoa.

Yksinäisyys onkin tunnistettu keskeiseksi 
ongelmaksi ikääntyneiden asumisratkai-

suissa.

KIRJANURKKAKIRJANURKKA

elämän viimeisimpien vuosien aikana.
Kirjassa lähestytään vanhuusikää poikkeuksellisen laa-

jasti ja monesta näkökulmasta:
niin terveen eliniän pidentämisen solutason rakennus-

puista ja niiden kartuttamisesta kuin onnellisen vanhuuden 
saavuttamisesta ja ehdoista mutta myös elämän realitee-
teista, toimeentulosta ja siitä,

miten onnellinen vanhuus Suomessa tänä päivänä toteu-
tuu. Arviointeja esitetään myös siitä, miten suuri ikäänty-
neiden määrä vaikuttaa yhteiskuntaan kaikilla tasoilla hen-
kilökohtaisista asioista väestöön, ympäristösuunnitteluun 
ja talouselämään. Kirjassa tuodaan esiin myös visioita ja 
maisemia vanhustenhuollon ajankohtaisista haasteista.

Kohdistetaan katse vielä tulevaisuuteenkin, joka korona-
pandemian saavuttua pyörremyrskyn tavoin kevättalvesta 
2020 yhtäkkiä onkin tässä ja nyt. Ihmisen vanhenemiseen 
ja vanhuuteen liittyvät perusasiat eivät menetä ajankohtai-
suuttaan.

Tähän kirjaan kirjoittajia kootessa pyrittiin sekä katta-
maan eri aloilla kerättyä runsasta tutkimustietoa ajanmu-
kaisen kuvan saamiseksi vanhuudesta Suomessa. Vanhe-
nemisen eri puolien asiantuntijoiden kirjoittamat luvut voi 
lukea itsenäisinä, sen takia osittaista päällekkäisyyttä ei 
ole vältetty. Vanhenemistakin voi katsoa monesta kulmas-
ta. 

Toivottavasti kirjamme kiinnostaa ja antaa virikkeitä 
innovatiivisiin keskusteluihin ja hankkeisiin onnellisen 
vanhuuden edistämiseksi.
Toimittaneet; Timo Strandberg, geriatrian professori, Hel-
singin yliopisto ja Eino Heikkinen, gerontologian emeri-
tusprofessori, Jyväskylän yliopisto
https://kauppa.intokustannus.fi 

Timo Strandberg
Olen Otteleen Mikkolan tilan perillisiä ja viettä-
nyt kesiä Pitkäveden rannalla Vähäniemessä vuodes-
ta 1957. Leppäkosken. sittemmin Päijälän, kylän elämää 
on siis tullut  seurattua pitkään, jo niistä ajoista kun kylällä 
vielä oli 2 kauppaa ja 3 pankkia !!! Ajat muuttuvat, mutta kylä 
ja virta pysyy. 

Työelämä on kulunut Hyksissa ja Helsingin yliopistossa  
(vuosina 2005-2011 tosin Oulun yliopistossa), josta jouduin 
täysinpalvelleena professorina eläkkeelle vappuna 2021. Gol-
fia en ole oppinut, joten tutkimustyöt jatkuvat. Ehkäpä on 
enemmän aikaa viettää Päijälässäkin, toivon mukaan.

Kaikki ikäännymme vuosi vuodelta mutta vanhenemme eri lailla. Vanheneminen ja vanhuus 
on niin monimuotoinen juttu, että sitä on vaikea puristaa yksiin kansiin. Tässä yritys on kui-
tenkin tehty. 
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LUONNOSTA LAUTASELLE
Tutustu villivihanneksiin

Villivihannesten tarkkailu kannattaa aloittaa lumien 
sulamisen jälkeen, sillä horta on herkullisimmillaan 
nuorena ja nuppuisena ennen kukintaa. Viimeistään 
kesäkuussa on aika vaihtaa ainakin osa kaupan 
salaateista maukkaampiin luonnon antimiin. Hortan 
satokausi jatkuu aikaisesta keväästä aina pitkäl-
le syksyyn. Villiyrtit ovat käyttökelpoisia ympäri 
vuoden, kun ne säilöö oikein. Hyviä säilömistapoja 
ovat muun muassa kuivaaminen, pakastaminen tai 
etikkaan tai alkoholiin uuttaminen.

Hortaa kerätessä kannattaa pysytellä 25- 50 metrin 
etäisyydellä maanteistä. Hortaa ei myöskään suosi-
tella kerättäväksi hyvin typpipitoisilta alueilta kuten 
kompostien läheisyydestä, eikä teollisuuslaitosten 
ympäriltä. 

VOIKUKKA - vuoden 2021 luonnontuote
Nuoret, heleänvihreät ja sileälaitaiset lehdet voidaan 
käyttää tuoreina, pakastettuina tai kuivattuina teenä, 
salaatin seassa tai viherjauheena, muhennoksissa, 
yrttisilppuna, keitoissa tai smoothieissa. Sahalaitai-
set suuret lehdet ovat kitkerän makuisia. Voikukan 
nuput voi säilöä kapriksien lailla ja kukista uuttaa 
vaikka maistuvaa juomaa.

VUOHENPUTKI
Vuohenputken tunnistaminen on tärkeää, sillä sen 
voi sekoittaa myös myrkyllisiin kasveihin. Varsi 
on ontto ja putkimainen. Lehdet ovat kolmisormi-
set ja lehdykät epäsymmetriset. Lehdet ovat päältä 

heleänvihreät ja alta sinertäviä. Tunnistusta helpot-
taa varren kolme pääruotia, joissa kussakin kolme 
lehteä sekä varressa oleva kouru.

Nuori vuohenputki on herkullinen villivihannes, 
jonka tuoksu on voimakkaan porkkanamainen ja 
sellerimäinen. Maussa erottuu myös selkeästi pork-
kana, varsiselleri sekä pippurinen mausteisuus. Ke-
rää syötäväksi aiotut vuohenputken lehdet nuorina.

MAITOHORSMA
Maitohorsma viihtyy etenkin hakkuuaukeilla ja 
muilla avoimiksi jääneillä alueilla. Koko kasvi 
kelpaa syötäväksi. Versot ovat parsan kaltaista 
herkkua, vastapuhjenneet lehdet sopivat salaatteihin 
ja moniin lämpimiin ruokiin. Kuivatuista lehdistä 
tehty hieno jauhe ryydittää vohvelitaikinan. Kukilla 
voi maustaa juomaveden.

ISOMAKSARUOHO
Kasvi on monivuotinen ja löytyy helposti kallioi-
silta alueilta. Isomaksaruohon paras tunnusmerkki 
ovat pulleat mehikasvimaiset lehdet, jotka ovat 
ruodittomat. Kasvin varsi on usein punertava.

Isomaksaruohoa kannattaa kerätä maltillisesti 
ja nauttia tuoreeltaan satokautena. Maku on alo-
emainen ja lehdet kannattaa käyttää kokonaisina, 
jotta mehukas suutuntuma säilyy. Lehdet kestävät 
kevyesti kypsennystä ja ovat mainio lisä vaikka 
wokkiin. Kokeile myös salaateissa.

SIANKÄRSÄMÖ
Siankärsämö viihtyy pihoilla, sorakentillä, niityillä, pelloilla, 
ojanvarsilla ja metsissä. Kasvi on hyvin helppo tunnistaa ja 
sen tuoksu on voimakkaan aromaattisen ryytimäinen. Nuoret 
lehdet sopivat sellaisenaan salaatteihin tuomaan mausteista 
makua. Siankärsämö sopii erityisen hyvin lampaalle sekä riis-
ta-, sieni- ja villikalaruokiin sekä kaalille ja juureksille. Sian-
kärsämöteellä korvaat esimerkiksi kasviliemen ruoanlaitossa.

POIMULEHTI
Ojanpientareilla, niittyjen ja purojen varsilla kasvava poimu-
lehti on erityisesti naisia hoitava villiyrtti, sen kuukautis- ja 
vaihdevuo sivaivoja sekä hormonitoimintaa tasapainottavan 
vaikutuksen vuoksi. 

Miedon kirpeät lehdet sopivat yrttijuomiin, keittoihin sekä 
leivontaan. Ne maistuvat myös salaatissa tai voileivän päällä. 
Kukat ja siemenet sopivat mausteeksi ja ruokien koristeluun.

NOKKONEN
Suomen villivihanneksista ehdottomasti tunnetuin. Kerää 
nokkosen nuoria latvaversoja ja lehtiä niin nokkonen tuottaa 
jatkuvasti uutta satoa. Älä kuitenkaan poimi nokkosta liian 
typpipitoisilta paikoilta ja heti sateen jälkeen. Kerätessä ja 
käsiteltäessä tuoretta nokkosta tulee käyttää paksuja käsineitä. 

Huuhtele ja ryöppää nokkoset parin minuutin ajan ennen 
ruoaksi valmistusta tai pakastamista nokkosen sisältämän 
nitraatin poistamiseksi. Käyttä pinaatin tapaan esimerkiksi sa-
laattiin, piiraisiin, pestoon tai vaikka sämpylöiden mausteena.

PUNA-APILA
Monikäyttöiset lehdet sopivat niin makeisiin kuin suolaisiin 
ruokiin ja sellaisenaan salaattiin tai leivän päälle. Tuoreita 
kukkia ja lehtiä voi käyttää raakakakkujen ja -suklaan valmis-
tukseen.

KÄENKAALI ELI KETUNLEIPÄ
Ketunleipä on maultaan raikkaan hapan, mikä johtuu sen 
sisältämästä oksaalihaposta. Ketunleipää käytetään tuoreena 
lähinnä salaatteihin ja keittoihin. Kauniit, hennot kukat so-
pivat hyvin salaattien koristeeksi.  Koska käenkaali kuivuu 
nopeasti, kukat ja lehdet kannattaa lisätä juuri ennen tarjoilua.

Teksti: Mirkka Lempiäinen
Lähteet: yle.fi, hortoilu.fi ja martat.fi

Sana hortoilu juontaa juurensa kreikan kielen sanaan horta, joka tarkoittaa luonnossa kas-
vavaa vihreää syötävää. Luontoon voi mennä jokamiesoikeuksien turvin poimimaan villiä 
vihreää ja hurmaantua luonnollisista mauista vaikka koko perheen voimin.

PÄIJÄLÄN HERKUT
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Nokkonen, tuo monikäyttöinen ruohokasvi, joka on jäänne maanviljelyn ja karjanhoidon ajoilta. Onneksi 
sitä vielä löytyy Päijälästäkin vanhojen asuntojen liepeiltä. Se ei kasva metsässä. Sitä vielä viljelläänkin 
mm. teollisiin tuotteisiin.

Nokkonen on ruoka ja lääke. Se on lannoite kasveille ja torjunta-aine tuholaisille. Kuitukasvina siitä on 
tehty lankaa. Juurakkoa on käytetty tekstiilien värjäykseen, kuten meidänkin villalanganvärjäyskursseilla 
Tuomaalassa.

Maalla asuvat ihmiset osasivat tehdä varsinkin pula-aikoina nokkosella höystettyä keittoa, pannukakkuja, 
leipää, teetä, muhennokset, pyörykät ym. Lääkekasvina se puhdistaa ja vahvistaa verta, hoitaa verensoke-
ria, verenpainetta ja sisäelinvaivoja. Nokkosvesi saunassa puhdistaa koko kehoa varpaista hiuksiin.

Puutarhan kasteluun kaikille kylvöksille ja kasveille. Nippu nokkosta ämpärilliseen vettä – kastelu seu-
raavana päivänä. Kukahan tänään paistaisi nokkospiirakan.
Teksti: Aino Ruokola

Nokkos-fetapiirakka by Tuula

Pohja:
200 g voita 
3 dl vehnäjauhoja 
ripaus suolaa 
tilkka vettä

Täyte:
150 g freesattua nokkosta 
150 g fetaa 
2 dl kermaviiliä 
1-2 kananmunaa 
oreganoa  
murskattua muskottipähkinää

HORTOILIJAN HERKUT 
  Kokeile juhannuksena näitä

PÄIJÄLÄN HERKUTPÄIJÄLÄN HERKUT

Tuula Suhonen

Tuula Suhonen on varmaan monelle tuttu Kyläyhdistyksen kahvilasta. 
Hänellä on olut mökki Lievejärvellä jo 12 vuotta, ja nyt Tuula on asunut 
siellä jo yli vuoden vakituisesti. Perheeseen kuuluu mies ja Cairn-terrieri 
Harald, jonka elämää voi seurata Tuulan fb- ja Instagram-sivuilla.

Reseptin tarjosi:

VOIKUKKAMARMELADI 
YLLÄTTÄÄ MAULLAAN

300 g voikukkaa  
(nuoria kukintoja noin 1 litra) 

4 dl vettä 
330 g hillosokeria 

1 tl sitruunankuoriraastetta

Kerää kukinnot tilavaan rasiaan 
ja sulje hetkeksi kannen alle. 

Näin mahdolliset ötökät kiipeä-
vät kanteen ja voit poistaa ne 

näppärästi. Huuhtele mieluiten 
tilavareikäisessä siivilässä ja 
valuta kukinnot hyvin. Nypi 
talteen vain keltaiset teräleh-

det, sillä vihreästä osasta tulee 
kitkeryyttä. 

Kumoa terälehdet kattilaan ja 
mittaa päälle vesi. Kuumenna 
kiehuvaksi ja nosta liedeltä. 
Anna hautua jäähtyvässä lie-

messä n. 20 minuuttia. Siivilöi 
liemi tiheän siivilän läpi toiseen 

kattilaan. Purista mukaan ku-
kista irtoava neste. Lisää sokeri 
ja kuumenna kiehuvaksi. Keitä 
5 minuuttia ilman kantta. Lisää 
keittämisen aikana sitruunan-

kuoriraaste. 
Jaa voikukkamarmeladi puhtai-
siin, kuumennettuihin lasipurk-
keihin ja sulje kannella. Säilytä 
voikukkamarmeladit viileässä.

Tarjoile vaikka juustojen kanssa 
tai paahtoleivän päällä.

1. Valmista ensin pohja ja esipaista sitä noin 15 min, 
200 C.

2. Sekoita täyte sillä aikaa, kun pohja on uunissa.
3. Murustele feta nokkosten sekaan, lisää mausteet ja 

kermaviili, sekoita lopuksi munat täytteeseen.
4. Kaada täyte esipaistetun pohjan päälle ja paista 

uunin alalämmöllä 200 C-asteessa noin 15 – 20 
minuuttia.
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Miten suojelen mökki/lähiluontoani?
Parhaiten mökkijärveä ja luontoa voi suojella laitta-
malla jätevesiasiat kuntoon. Uusi jätevesilaki astui 
voi maan 3.4.2017. Alueellista jätevesineuvontaa saa 
oman kunnan ympäristöviranomaisilta.

Vesistö voi kärsiä myös muustakin toiminnasta 
kuin jätevesistä. Matonpesu luonnonvesissä on 
kielletty jo vuo sia sitten. Mattopyykki kannattaa-
kin pestä mieluummin siellä missä on käytettävissä 
kunnollinen jätevedenpuhdistusjärjestelmä esim. 
Kuhmoisissa. 
Älä tiskaa tai peseydy vesistöissä
Valitse ympäristöystävällistä kosmetiikkaa/pe-
suaineita. Luonnonkosmetiikkatasoiset tiskiaineet, 
shampoot tai saippuat eivät kuitenkaan nekään 
kuulu luonnonvesiin, sillä kaikki ylimääräinen 
rehevöittää vesistöjä. Rehevöityneessä järvessä mm. 
happipitoisuus laskee ja aiheuttaa kalakuolemia.
Aurinkosuojat ja muut kemikaalit
Varsinkin teolliset aurinkosuojat sisältävät erittäin 
runsaasti haitallisia kemikaaleja. Jos uit järvessä, 
nämä kemikaalit joutuvat veteen. On tutkittu että 
merissä korallit kärsivät aurinkotuotteista. Sama on-
gelma on myös vesistöissämme. Jos olet käyttänyt 
aurinkosuojaa ihollasi tai lastesi iholla pese ne ensin 
pois vaikkapa saunassa. Panosta myös aurinkovoi-
teissa fyysisen suojan omaaviin luonnon aurinko-
suojiin ja varmista että aurinkosuojalla on vesistölle 
turvallista merkinnät.

Luonnonvesissä uidessasi kannattaa pestä pois 
myös hiuslakat sekä muut iholla olevat kemikaalit. 
Kaikki kemikaalit ovat luonnonvesiin kuulumatto-
mia. 
Hanki ekologisia tuotteita, myös kotiin
Mökille/kotiin kannattaa hankkia ekologisia tuottei-
ta. Kodinhoitoon löytyy nykyisin paljon luontoystä-
vällisiä vaihtoehtoja. Siivoussaippua on ekologinen 
ja monikäyttöinen tuote. Vaikka jätevedet menevät-
kin jatkossa pienpuhdistamoihin, kannattaa silti olla 
kemikaalipihi.

Kemikaalipihiys kannattaa kaikessa kodinhoidos-
sa. Pärjäät kodinhoidossa etikalla, soodalla ja sii-
voussaippualla. Ne ovat kaikki biohajoavia, eivätkä 

sisällä synteettisiä kemikaaleja. Usein myös pelkkä 
vesipesu on aivan riittävä lattioille ja myös saunalle. 

Huomioithan myös tuotteissa oikeanlaiset ser-
tifikaatit. Joutsenmerkki ja avainlippu eivät takaa 
tuotteen ympäristöystävällisyyttä, vaan liittyvät 
enimmäkseen tuotteen elinkaariajatteluun. Luon-
nonkosmetiikan yleisimmät sertifikaatit Suomessa 
ovat: EcoCert, COSMOS STANDARDI, AIAB, 
BDIH, Cosmebio, DEMETER ja NaTrue. Joten pe-
suaineita ja muita kemikaaleja valitessa tarkastathan 
pakkauksesta ekomerkinnät.
Mökkihuussi on ekologinen vaihtoehto
Huussi kuuluu mökille. Se on ympäristöä vähiten 
rasittava käymälätyyppi. Joku on joskus sanonut, 
että jos vesivessa keksittäisiin nyt, niin se ei saisi 
edes ympäristölupaa.

Vaikka mökillä olisi vesijohto ja viemärijärjestel-
mä, kannattaa hyödyntää ekologista tapaa kompos-
toida käymäläjätteet kompostikäymälässä. Oikein 
hoidettuna kompostikäymälä on hajuton, toimii 
tehokkaasti ja tuottaa ravinteikasta multaa.
Muiden jätteiden kompostointi
Kompostoimalla sekajätteen määrä vähenee. Ruo-
kajätteen kompostointi vaatii yleensä lämpökom-
postorin, mutta nykyään on mahdollisuus hankkia 
keittiöön esim pieni Bokashi-kompostori. 

Bokashoimalla keittiön biojätteet voidaan käsitel-
lä helposti ja ekologisesti suoraan keittiössä. Bo-
kashi-astiaan lisätään biojätteet ja Bokashi-rouhetta 
ohjeiden mukaan. Astiasta saadaan ravinteikasta 
nestettä, jota voi käyttää mm. kasvimaan lannoit-
tamiseen. Kun astia täyttyy, massa jälkikäsitellään 
esimerkiksi kompostorissa, ja lopputuloksena on 
ravinteikasta multaa.

Teksti: Mirkka Lempiäinen
Lähteet: Pro Luonnonkosmetiikka ry., Biolan ja 
Suomen Luonnonsuojeluliitto

VINKKEJÄ EKOLOGISEMPAAN 
MÖKKEILYYN JA ASUMISEEN

KESÄN TAPAHTUMAT 
PÄIJÄLÄSSÄ 2021
Tapahtumat voivat muuttua Korona-tilan-
teesta johtuen. Tapahtumien peruuntumi-
sista löydät tiedon parhaiten paijala.fi tai 
Päijälä facebook-ryhmästä.

Kesälauantaisin (5.6.-31.7.) Tori sillan kupees-
sa klo 9-11 

16.6. – 22.8. 2021 Riihigallerian näyttely: 
Helmiä Pirkanmaalta (ks. s.5). avoinna ti-su klo 
12-17. Pääsymaksu 7€, alle 15-vuotiaat ilmai-
seksi; Kahvio ja käsityömyymälä (vain käteinen 
kahviossa).

To 1.7. klo 18 Raamattupiiri Rukoushuoneella 
(aina parillisen viikon torstaisin)

 2.7.-25.7. Tiekirkko avoinna ti-su klo 12.30-
17.30 

La 3.7. klo 13 Tiekirkon ja näyttelyn avajaiset. 
Näyttelyssä Sydämestä käsin Maija Saarijärven 
ikoneita ja Ulla Lahtisen tilkkutöitä

La 3.7. klo 16 Yhteislaulua Pirtillä

Ti 6.7. klo 17 Suven ja runon päivä yhdessä 
kirjapiirin kanssa. Keskustelemme Veikko Huo-
visen Havukka-ahon ajattelijasta.

La 17.7. klo 9-13 Kesätori Pirtillä ja lastenta-
pahtuma torin yhteydessä 

Su 25.7. Rukoushuoneen kesäjuhla: klo 10 
jumalanpalvelus, Hollolan srk, 11.30 ruokailu, 
n. 12.30 iltapäiväjuhlassa Mission Europen toi-
minnanjohtaja Mika Tuovinen, Hannu Lahtinen, 
Ari Pelkonen

La 7.8. klo 13 Kirjapiiri: Paula Nivukoski, No-
peasti piirretyt pilvet

Su 29.8. Pyhiinvaellus meloen Vehkajärven 
kirkolta Päijälän rukoushuoneelle 

La 18.9. klo 9-13 Syystori Pirtillä 

PYHIINVAELLUS VEHKAJÄRVEN KIRKOSTA 
PÄIJÄLÄN RUKOUSHUONEELLE MELOEN

Viime vuonnakin lähdimme Vehkajärven kirkosta 
messun jälkeen kävellen tai pyörällä kohti Päijä-
lää, mutta tänä vuonna on tarkoitus tehdä se me-
loen (tai soutaen). Su elokuun 29.päivänä kokoon-
numme klo 10 messuun Vehkajärven kirkkoon, 
jonka hoitaa Kangasalan seurakunta. Sen jälkeen 
kävelemme Mattilantietä 1,5 km ja saavumme 
(nuorisoseurantalo) Touhulaan, jonka kohdalta 
Pajulanjärven rannasta lähdemme kajakeilla kohti 
Kivisalmea. Siellä pidämme eväs- ja hartaushet-
ken. Sieltä matka jatkuu Pitkävettä pitkin Päijälään 
joko Tuomaalan tai Riihigallerian rantaan. Ru-
koushuoneella on klo 18 hartaus.

Lähtö Vehkajärvelle tapahtuu kimppakyydein 
Päijälän rukoushuoneen pihasta klo 9.15 ja illalla 
hartauden jälkeen tarvittaessa takaisin Vehkajär-
velle. Mukaan säänmukaiset varusteet ja jotain 
evästä sekä juotavaa. Järjestäjien toimesta makka-
ranpaistoa ja kahvit.

Melontamatkalle on lupautunut vetäjäksi Päivi 
Korhonen, joka muutenkin vuokraa kajakkeja ja 
vetää melontaretkiä (Liippa). Hänen kajakkinsa 
ovat meillä käytössä, samoin Tuomaalan tilan 
(Hannu ja Ulla Lahtisen) kajakit/kanootit, yhteensä 
n. 20 paikkaa (yksikköjä ja kaksikkoja). Mukaan 
voi tulla myös oman kajakkinsa tai soutuveneensä 
kanssa. Perimme jokaiselta melojalta kymmenen 
euroa kajakkivuokraa, joka sitten lahjoitetaan 
johonkin hyväntekeväisyyteen.

Tämän pyhiinvaelluksen voi tehdä myös kävel-
len tai pyörällä. Huoltoauto on joka tapauksessa 
mukana, joten osan matkaa voi myös mennä auton 
kyydissä. Kesän aikana tarkentuu kävelymatkan 
reittimahdollisuudet paremmin ja matkan pituus.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet lähempänä 
ajankohtaa: Terhi Ratalahti  050 345 1961  (045 
131 8891). Olet sydämellisesti tervetullut!
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PÄIJÄLÄ INFO
KIRJASTO
Lähikirjasto Päijälän Pirtillä,  
Päijäläntie 12.  
Aukioloajat 1.11-31.3 tiistaisin 
klo 10-13,  
1.4-31.10 lauantaisin klo 10-13.

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

KIERRÄTYSPISTEET
Orivedentie 1501: Lasi, metalli, 
paperi, poltettava jäte.
Orivedentie-Poikuksentie :Poltet-
tava jäte.
Sappeentie-Pirttikulmantie: Pol-
tettava jäte
Antinkorven jätesema, Orive-
dentie 367: Hyöty- ja vaarallinen 
jäte; to 15-17, kesä-heinä 18:aan; 
la 9-11 (10.7, 31.7, 28.8.2021)

YHDISTYKSET
Päijälän Seudun kyläyhdistys ry. 
Yhteyshenkilö pj. Leena Bragge 
040 832 6131
Päijälän Kristillinen yhdistys ry. 
Yhteyshenkilö pj. Hannu Lahti-
nen 0500 304 769
Päijälän Seudun metsästysseura 
ry. Yhteyshenkilö pj. Mika Liehu 
0500 187 180
Urheiluseura Mäkimaan Muhku 
ry. Yhteyshenkilö  Risto Lehto 
050 595 2051

VUOKRAKOHTEET JA  
MAJOITUS
A) Julkiset tilat tilaisuuksia 
varten: 
Varaukset pj:ien kautta. Ks. yh-
distykset. 

Kyläyhdistyksen Päijälän Pirtti. 
Päijäläntie 12.
Kristillisen yhdistyksen Rukous-
huone. Orivedentie 1614. (Myös 
Tiekirkkona heinäkuussa)
Metsästysseuran Kalevala. Sap-
peentie 867. (Myös majoitus. 
Vuodepaikkoja 8-10+ sauna)
B) Kunnalliset rivitalot (Kaksi-
oita ja kolmioita):  
Orivedentie 1659 A-F.  
Tied. 040 524 7944

KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta:  
Esimies:  
Harri Mäkelä 050 368 3812 
Kalastusluvat:  
Terttu Haara-Hiltunen: 0400 870 
386, Hannu Kaleva 046 956 4850 
Kuoksenjärven kalastusyhdis-
tys: 
Esimies: 
Kari Bragge: 0400 622 621 
Kalastusluvat: Eva-Kaarina  
Ruokola: 040 737 8233
Hahmajärven kalastusyhdistys: 
Esimies+kalastusluvat:  
Jari Niemi: 050 530 3963
Löytäneen osakaskunta: 
Esimies Timo Taival:  
044 566 6834, myös lupia 
Kalastusluvat:  
Hannu Liehu 0400 739 889,  
Hannu Lahtinen 0500 304 769, 
Paavo Liehu 040 736 5310 
Seppo Kortelainen 0400 778 686

YRITYKSET
Ruokolan Puu Oy: Ovet, ikku-
nat, portaat ja tilauspuusepäntyöt.  
040 824 7331,  
www.ruokolanpuu.fi
Ruokolan Metsäkuljetus Oy: 
Metsäalan kuljetukset ja haketus. 
Konekorjaamo ja metalliraken-
teiden valmistus. 040 547 1511, 

www.ruokolanmetsakuljetus.fi
Kuhmoisten Maa ja Kiinteistö 
Oy: Maa-, tie-, vesi- ja saneeraus-
rakennustyöt. Kone-, kiinteistö ja 
henkilöstövuokraukset. Liikenne-
ohjaukset. 0400 344 957,  
www.kmkoy.fi
Tmi Jari Niemi: Polttopuut, 
metsänhoitotyöt, traktori- ja mök-
kitalkkarityöt. Telttakatoksen ja 
kalusteiden vuokraus. 
050 530 3963
Tmi Mika Tuominen: Traktori-, 
kaivinkone- ja metallityöt. 
0400 191 541
Petri Liehu Oy: Puun korjuu. 
Metsä- ja maansiirtokoneiden 
kuljetukset. 040 779 4457
Tmi Liehun Sora: Sora ja maan-
rakennus 040 580 0432
Tmi Seijan pidot: Pitopalvelu, 
leivonnat tilauksesta.  
0400 980 292
Tuomaalan tila: Mökkivuokra-
usta, kanoottivuokrausta, luomu-
kaurahiutaleita, polttopuita. www.
tuomaalantila.fi, 050 030 4769
Hannen hyvinvointi- ja koulu-
tuspalvelut: Hierontapalvelut. 
Koirakoulutus, 0400 452 524
Osuuskunta Liippa: Metsänhoi-
topalvelua, puunkaatoa, eräopas-
tusta, luontomatkailua, tilavuok-
rausta, kanoottivuokrausta. Päivi 
Korhonen 050 536 6374,  
www.oskliippa.fi
RUOKO design: Puiset sisustus-
tuotteet ja mittatilauskalusteet,  
www.ruokodesign.com,  
045 131 7045 / Sanna Ruokola
Rakennus- ja remonttityöt: 
Uuden ja vanhan suunnittelusta 
toteutukseen.  
Jarkko Särkelä 041 755 4848 
Email: ebr.garage@gmail.com
RR Kotipalvelua: Siivousta, 
asiointipalvelua, apua arkeen. 

PÄIJÄLÄ INFO
Virpi Rasilainen 040 778 6098
Tmi Reijo Ratalahti: Rakennus-
maalaustöitä vuosien kokemuk-
sella, puh. 050 309 3263

URHEILU
Urheilukenttä Päijälän Pirtillä.
Urheilutapahtumia: Mäkimaan 
Muhku, ks. www.paijala.fi
Kanoottivuokraus: Hannu Lahti-
nen 0500 304 769
Kajakkeja, Tentsile-puumajoite-. 
ja puolijoukkuetelttoja: Päivi 
Korhonen 050 536 6374

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

LÄHDE
Käynti yleisön käytössä olevalle 
lähteelle osoitteen Orivedentie 
1645 tienhaarasta, n. 50 m met-
sään sisään. Ammentaminen vain 
paikalla olevilla astioilla.

LAAJAKAISTA
Saatavilla Päijälän alueella, vas-
tuutaho Kuhmoisten Laajakaista 
Oy. www.kuhla.fi

HISTORIIKIT
Leppäkosken kohina -Päijälän 
seudun historiaa, toim. Sirk-
ka-Liisa Ranta.
Otteita elämästä – Päijälän kris-
tillinen yhdistys 1912-2012, toim. 
Kaija Taival.
Pienten on unelmoitava suuria. 
Riihigallerian perustajan, taitei-
lija Niilo Suojoen elämästä. Kirj. 
Sirkka-Liisa Ranta

Kirjat saatavana kirjastosta ja 
rukoushuoneesta.

ASIOINTILIIKENNE
Kuhmoisten kirkolle keskiviik-
koisin Päijälästä 9.30, paluu Kuh-
moisista 12.00. Kuljetustarpeesta 
on ilmoitettava viimeistäään 
tiistaina klo 18 mennessä, puh. 
0100 866 44.

KOTISIVUT www.paijala.fi 
FACEBOOKISSA Päijälä-ryhmä 
FB ja Instagram: Luonnossa  
liikkuen Päijälässä 

Sysipatterin 180 metriä pitkät pitkospuut odottavat kul-
kijoita. Siihen tarvittiin Maaseuturahaston Vesuriryhmän 
avustusta ja noin 200 talkootyötuntia.

NYT KAIKKI POLULLE



Haluatko osallistua lehden tekoon, tai onko sinulla kenties juttu idea? 
Ota yhteyttä Ulla Lahtiseen: ullalah48@hotmail.com

Anneli Anola-Pukkila80v.

www.paijala.fi

Elämän ihana taika
on eteenpäin vievä aika

sillä jokainen kaunis muisto
on sydämessä kuin kukkiva puisto

Onnittelut Annelille koko Päijälän kylältä!


