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Hyvä lukija!

Päijälän kylän touhukas kesä on nyt
taas kerran takanapäin. Ulkona sataa
parhaillaan vettä. Puut ovat alkaneet
kellastua ja sieni ja marjasato pakas
timessa. Vain suppilovahverot puut
tuu. Syksy on ovella – niin pitääkin.
Nautitaan siitä. On aika miettiä ke
sän touhuja ja sitten suunnata katse
taas uudelleen tulevaan. Hetken py
sähdykselle ei parempaa aikaa ole
kuin nyt!

jaksa. Onneksi lopullisia päätöksiä
ensi vuodesta tarvitaan vasta ensi
keväänä ja kesänä, jos tuo reitti tän
ne suuntautuu. Sitä ennen kokoon
numme yhteiseen palautetilaisuu
teen Pirtille 24.9. klo 14.00 ruuan,
palautteen ja keskustelun merkeissä.

Toinen yhdistysten yhteishanke –
Elinvoimainen Päijälä 2025 – on
edennyt kesän aikana nykytilan sel
vityksestä kohti tavoitetilasta sopi
mista. Tom Riska on tehnyt paljon
työtä ja kaivanut tietoa niin nykyti
lasta kuin tulevaisuuden mahdolli
NesteRallin Päijälän pikataipaleen
järjestäminen – nyt kolmannen ker suuksista läheltä ja vähän kaempaa
ran – kylän yhdistysten yhteistyönä kin. Työryhmä valmistelee parhail
onnistui kohtuullisen hyvin, mikäli laan Tompan kanssa tavoitetilan ku
uskomme rallin kilpailujohtajaa Kai vausta, jota käsitellään ja josta pääte
Tarkiaista. Hän kirjoittaa palauttees tään syystoripäivänä 17.9 klo 14.00
Pirtillä. Mahdollisimman monen läs
saan: ”Omasta puolestani voin sa
noa, että tekeminen on ollut hyvällä näolo on tuolloin toivottavaa. Tule
tasolla ja yhteistyö kaikkien mielestä kuulolle ja vaikuttamaan kylän tule
kyläläisten kanssa oli helppoa ja mu vaisuuteen.
kavaa. Jos reitti suuntautuu sinne
ensi vuonna, niin voimme varmasti Jokaisella yhdistyksellä on ollut
edellämainittujen lisäksi omia tilai
nykyiseltä pohjalta sopia asioista
suuksia ja hankkeita kesän aikana.
varhaisemmalla aikataululla, mikä
helpottaa tekemistä molemmin puo Näistä tapahtumista on lehdessäm
me runsaasti kuvia ja juttuja. Ne to
lin.” Tästä onnistumisesta haluan
työryhmän ja omasta puolestani kiit distavat, että yhdistykset toimivat
aktiivisesti ja osallistujia eri tilai
tää jokaista rallin rakentamiseen ja
suuksiin riitti.
rallipäivän tapahtumaan osallistu
nutta. Iilman teidän jokaisen panosta
Omalla kohdallani hyvin läheisen
(yhteensä noin 150 talkoohenkilöä)
näin ison tapahtuman toteuttaminen ystävän poismeno elokuun alussa
pysähdytti taas kerran sen tosiasian
ei olisi kylällämme mahdollista.
edessä, että elämä ei olekaan rajatto
man pitkä vaan hyvinkin rajallinen.
Tiedän myös, että monen kohdalla
Emme kukaan tiedä elinpäiviemme
työpanoksen antaminen oli omien
määrää etukäteen. Huomasin mietti
voimien äärirajoilla niin henkisesti
väni muun muassa termiä ”ajantap
kuin fyysisesti. Mielessä on var
maankin minun lisäkseni monella ol paminen”. Jotain kovasti odottaessa
ajattelee että voi kun aika kuluisi no
lut ajatus, että en enää ensi vuonna

peasti. Tuo ajatus tuntui silloin ja
tuntuu vieläkin hullulta. Elinpäivät
ja jopa hetket ovat rajalliset ja siksi
sitäkin arvokkaampia. Ystävän kuo
leman jälkeen olen joutunut mietti
mään omaa ajankäyttöäni mm. kulu
neen kesän osalta. Osaanko arvostaa
minulle annettua aikaa, käytänkö
sen viisaasti – siihen, mihin Jumala
on sen minun osaltani tarkoittanut.
Ei minulla ole tällä hetkellä varmaa
vastausta, mutta ehkä mietin nyt tar
kemmin, mitä teen, mihin aikani
käytän.

tun ja samalla näen niitä ryppään,
osittain sammaleen peittämänä. Joh
datuksen etsiminen on oikeastaan
samanlaista. Raamatun sana ja ru
koileminen on se maaperä, josta joh
datus löytyy. On avattava silmät ja
korvat – mieli  vastaanottaviksi sa
nalle ja rukoukselle. Havaitsen sanan
puhuvan juuri minulle, ensin jotain,
sitten lisää. Polvistun Kristuksen
eteen ja sen jälkeen avautuu uusia
askelmerkkejä, jotka on juuri minulle
tarkoitettu. Sienikori täyttyy, nautin
osasta itse ja jaan loput eteenpäin.
Sitten halajan edelleen uusille sieni
Vastausta yritän hakea Raamatun sa maille.
nasta rukoillen ja olemalla herkempi
Jumalan johdatukselle. Ollessani sie Jumalan siunausta sinullekin syksyn
nimetsässä keräämässä suppilovah sienimaille!
veroita, olen oppinut tiedostamaan
Hannu Lahtinen
sopivan metsätyypin ja ottamaan
käyttöön suppilovahverokatseen. Il
man sitä ei löydä yhtään sientä. Mut
ta sillä löytää ensimmäisen. Polvis
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Kyläsuunnitelman
tilannekatsaus

jokainen osallistumaan kylän elä
vöittämiseen eri tavoin. Voimme
luoda viihtyisän ja vetovoimaisen
Me ihmiset kaikki teemme, toivotta kylän, työllistää itse itsemme ja avata
silmät katsomaan kylässä piileskele
vasti, työtä yhden tai useamman
viä resursseja ja mahdollisuuksia
asian puolesta. Kuka talon, yhdis
tyksen, kotimaan, kylän tai yhteisön tarttuen niihin. Tavoitteet siitä, min
puolesta, tai mitkä ovatkaan kunkin kälainen kylä on viimeistään vuonna
2025, esitetään kiinnostuneille kom
sydämen asiat. Monet uurastavat
vuosikymmeniä saman asian edestä. mentoitaviksi syystorin yhteydessä
Aikojen saatossa sitten nähdään mi hankkeen kyläkokouksessa 17.9. klo
14. Tule mukaan ja hyppää tavoite
ten käy sen suhteen jonka puolesta
on itseensä likoon laittanut. Se ehkä kelkkaan!
ränsistyy ja pikkuhiljaa kuolee pois
Koko hankkeen aikana (2016) teh
tai polkee paikoillaan eikä muutu
dään myös selvitystyötä niin paljon
miksikään tai sitten kasvaa ja ku
koistaa ja tuottaa uutta elämää. Hen kuin tarvitaan. Kaikki hyödyllinen ja
tarpeellinen tieto otetaan vastaan.
kilökohtaisesti haluan kyllä tehdä
työtä elämän eikä kuoleman puoles Voit edelleen myös ottaa yhteyttä al
ta ja nähdä miten tapahtuu kasvu ja lekirjoittaneeseen jos on ideoita tai
ajatuksia kylän kehityksen suhteen.
kukoistus. Entä sinä?
Katsomme yhdessä mitä voimme
Päijälän Leader rahoituksella toimi tehdä edessäpäin. Toisessa artikke
lissa tässä lehdessä on esitetty mui
va kyläsuunnitelmahankkeessa on
loppukesällä ollut mm tavoitteiden den kylien saavutuksia. Niistä on
meillekin inspiraatioksi ja ideoiksi
asettamisen aika. Realisti on tieten
kin syytä olla mutta rohkeus ja uska oman kylän kehittämisessä.
liaisuus on palkitseva. Tätä näimme
vieraillessamme hankkeen parissa
muissa kylissä kesän aikana. Pää
määrät oli monin paikoin saavutettu Tom Riska
riskatom@gmail.com
ja uusia päämääriä asetettu. Visio,
jonka näkee silmien edessä vie men 0500884208
nessään ja ajaa kohti päämäärää.
Englanniksi on sanonta: ”Think big,
grow big. Think small, stay small.”
(Ajattele suuria, kasva suureksi.
Ajattele pieniä, pysy pienenä.) Saat
taa olla ettei kukaan meistä kykene
perustamaan yritystä, joka palkkaisi
heti 10 työntekijää mutta pystymme

Muiden kylien saavutuksia
Kyläsuunnitelmahankkeemme
”Elinvoimainen Päijälä 20152025”
eräs osa on ollut tehdä vierailuja
muissa kylissä, missä on onnistuttu
virittämään kylään uutta elämää eri
tavoin. Tuomme tässä julki vähän
”makupaloja” kylien saavutuksista.
Useat näistä kylistä ovat saaneet
maakunnallisen Vuoden kylä nimi
tyksen menestyksekkäästä työstä.
Meille kylävierailut liittyivät tavalla
tai toisella omien viime vuosien ky
läkokousten tärkeiksi priorisoimiin
asioihin Päijälän kehityksen kannal
ta.

luu rahoitusavustuksella palkata
työntekijä toiminnan johtajaksi. Tä
mä jo toimii Hallissa. Länkipohjassa
toimii myös hyvin suosittu lauantai
kesätori. Sen menestys lienee sen
laaja tarjonta sekä tapa, jossa järjes
telyvuorossa on kunakin lauantaina
eri paikallinen yhdistys.

Vekkula (Jämsä).
Päijälän kokoinen kylä on menestyk
sellisesti järjestänyt turvallisuusasiat
koordinoiden yhteistyötä viran
omaisten kanssa. Näin on luotu
esim. vapaaehtoinen pelastuspalve
luryhmä, jonka saadaan kokoon no
peasti hätätilassa. On myös selvitetty
kylän pelastuskalustoa (kenellä trak
tori, vene, kelkka, aggregaatti jne).
Pietilä (Jämsä).
9 jäsenen Pietilän kyläyhdistys on ai Esim. myrskytapauksessa soitetaan
ympäri tiedustellen keneltä puuttuu
kaansaanut varsin laajan kulttuuri
uimalan entisen sähköpadon alueel sähköt ja tuodaan sitten aggregaatti
le talkoilla ja hankerahoilla. Pienellä paikan päälle. On myös järjestetty
alueella on vuokrattava saunamökki, jokaiseen talouteen laminoitu tur
vallisuusinfopaperi, jossa on kiin
laiturit, hyppytorni, kota, varasto,
teatterilava katetulla katsomolla jne. teistön osoite ja koordinaatit sekä
hätä ja palvelunumeroita. Sieltä
Talvella avantouintimahdollisuus.
saatuja ideoita voi aika helposti so
Tulevaisuuden suunnitelmiin kuu
veltaa Päijälään kylämme turvalli
luu turbiinin hankkiminen oman
suuden lisäämiseksi. Lisäksi on
sähkön tuottamiseen.
koottu digitaalinen kylän valokuva
albumi, jossa on 4500 kuvaa ja tehty
Länkipohja (Jämsä).
Eläkeläisliiton Länkipohjan osastolla kylästä kertova DVD. Lisätietoa:
on ikäihmisille oma kokoontumisti vekkula.com
la. Siellä järjestetään ruokailua, toi
Tikkala (Korpilahti/Jyväskylä).
mintaa ja kursseja, esim. käsityötä,
hierontaa, jalkahoitoa, SPR:n vapaa Kyläyhdistys ja viiden lähikylän yh
ehtoisten käyntejä jne. Tärkeimpänä teistyöyhdistys ovat taitavasti onnis
tuneet osoittamaan päättäjille kylän
kuitenkin koetaan se, että kohtaa
sijaintiin perustuen sen kehittämisen
mispaikka on auki lähes päivittäin.
tärkeyden. Näin on saatu esim. uusi
Tulevaisuuden suunnitelmiin kuu
koulu/päiväkoti, viemäriverkosto ja

kyläosakaava yli 20 km:n päähän
keskustasta. Ajatuksena on ”kau
punkikylä”  maalla mutta kuitenkin
palvelut saatavana. Yhden kylän ke
hittämisestä ovat hyötyneet muut
neljä ympäröivää kylää. Nyt suun
nitteilla on senioritalo ”rollaattorie
täisyydelle” ruokailusta, kirjastosta,
pysäkistä ym. palveluista. Eräs alu
een kylistä on Moksi, jonka edusta
jan kanssa pääsimme myös vaihta
maan ajatuksia rallin EKjärjestelyis
tä, heillä kun on pitkä kokemus (Sur
keen EK). Lisätietoa: tikkalankyla.fi

tuttiin saamaan noin 20 taloa myy
dyiksi vakituiseen asuinkäyttöön.
Muita projekteja on mm. ollut hie
non kylätalon, leikkipuiston sekä ke
säkioskin rakentaminen, johon sitten
on työllistetty alueen nuoria. Lisäksi
pikkupuron varrelle on rakennettu
maauimala, sauna, kota, laavu ja
siirretty vanhoja aittoja. Lisätietoa:
tykkoo.com

Luhalahti (Ikaalinen).
Eräs Pirkanmaan vuoden kylistä, jo
ka on aktiivisuudellaan mm. luonut
suosittuja markkinoita 5x/kesä. Ky
Tykköö (Jämijärvi).
lässä osataan myös kylän markki
(Kuva alla.)
noiminen lehtijuttujen ja sosiaalisen
Varsinainen ”ruutikylä”. Kyläyhdis median kautta mm. uusien asukkai
tys on jo vienyt läpi 6 Leaderhan
den hankkimiseksi. Kylässä on myös
ketta. Mm. ”Tyrkkäämme Tykköön vihreän lipun alakoulu. Läheisyy
tulevaisuuteen”, jolloin luotiin kylän dessä, pienessä IsoRöyhiön kylässä
markkinointiohjelma. Vetoamalla
on alkuperäiskunnossa oleva pari
tyhjien kiinteistöjen omistajiin onnis vuotta sitten uudelleen perustettu

110vuotias kyläpuoti. Nyt kesäisin
auki oleva kauppa on myymällä laa
tulähituotteita (lähinnä päivittäista
varaa) saanut mainetta. Viime kesä
nä oli jopa 5000 ostotapahtumaa. Li
sätietoa: ikaalistenkylat.net/luhalah
ti/ sekä kylapuoti.fi

työkalua. Toisena kohteena oli tänä
vuonna uudelleen avattu Puutikka
lan kyläpuoti. Myytävän vanhan
kauppakiinteistön olivat ostaneet
ystävättäret, jotka samalla tuumivat,
että perustetaanpa sitten kauppa sii
hen uudestaan. Näin tapahtuikin.
Lisätietoa: puutikkalanpuo
Eräjärvi (Orivesi)
ti.fi/kauppa/
Kylän kehittämisyhdistys ylläpitää
Kaupassa palaveroimme alueellises
kyläpalvelupistettä kahden palkatun ta matkailuhankkeesta, jonka puit
työntekijän voimin. On posti, ap
teissa on syntynyt myös kansainvä
teekki, netti ja veikkauspiste. Myy linen matkailuidea, jossa mainoste
dään käsityötä, välitetään lippuja
taan koko PohjoisHämeen järviseu
jne. Kun ei ole asiakasta käymässä,
tua luontoineen, palveluineen ja ak
tekevät työntekijät mm. kirjanpito
tiviteetteineen. Lisätietoa: tavastia
tehtäviä sopimusasiakkaille ja toi
lakeland.fi/sky
mittavat kylän viikoittaista lehtistä.
Lähistöllä on myös hieno kivimuseo. Kylävierailuistamme tehtiin lehtijut
Lisätietoa: erajarvi.net
tuja ainakin kahteen lehteen ja me
dät otettiin joka paikassa hyvin ystä
Rautajärvi (Luopioinen/Pälkäne).
vällisesti vastaan. Nostamme hattua
Alaspäin menevä kylä koki uuden
kylien saavutuksille ja olemme roh
nousun, kun kaksi rohkeaa yrittäjää kaistuneita niistä. Ylhäällä maini
avasi kaupan ja kahvilan uudelleen. tuissa kylissä on joissain jopa huo
Tämä sai aikaan aktivoitumista ja
mattavasti pienempi aktiivinen po
elämää. Yrittäjyys ja itsensä työllistä rukka kuin mitä Päijälässä on. Hyviä
minen oli avain.
esimerkkejä kannattaa seurata ja
Positiivinen kierre lähti liikkeelle.
käytännössä ne julistavat ”Tehkää
Saatiin mm. vielä uusi yrittäjä ky
perässä!” Meidän tehtäväksemme
lään ja kuntosali tyhjänä olevaan lii jää koetella mitä on sovellettavissa ja
ketilaan. Pääasiasiallisesti näistä
kehitettävissä Päijälään, ottaa koppi
asioista kylä sai Vuoden kylän nimi ja löytää kanavat hyvien ideoiden
tyksen. Lisätietoa: rautajarvi.fi
toteuttamiseen.
Rautajärvellä saimme vinkin eteen
päin ja teimme uuden matkan alu
eelle. Vierailimme Seppo Körhämön
vaikuttavassa yksityisessä metsätyö
museossa Haltian kylässä, missä oli
nähtävillä mm. 250 moottorisahaa ja
monen moista muunlaista konetta ja

Tom Riska

Rallitunnelmia lipun
myyjän näkökulmasta

Miksi sinne pitää päästä joka vuosi?
Miksi se kiehtoo? Mikä siellä on niin
mukavaa? Sitä on ilmassa niin, että
se on käsin kosketeltavaa. Se on si
suksissa, eikä siitä pääse irti. Sitä on
odottanut taas kerran koko vuoden,
että tapaa pienessä kylässämme pal
jon kansainvälisiä ja iloisia ihmisiä.
Lipunmyyjän näkökulmasta katsoen
itse kilpailu ei ole tärkeä. Tärkeää on
saada rallikansa tyytyväiseksi myy
mällä heille liput ja toivottamalla
heidät tervetulleiksi. Jokainen katso
ja on otettava huomioon yksilönä ja
tehtävä kaikkensa hänen viihtymi
sekseen. Jokainen pysäytetty auto oli
aina yhtä suuri arvoitus. Jokaiseen
kysymykseen löytyi vastaus. Vierais
ta kielistä englannilla pärjäsi mel
kein kaikkien kanssa – loput meni

viittomalla.
Ketään nimeämättä kerron muuta
man tapauksen, joka tuli eteeni.
 Miehellä oli vitonen parkkirahaa
kourassa valmiina. Kun annoin li
pun ja otin rahan sekä ojensin vielä
kartan, josta sanoin muutaman sa
nan, hän ei koko aikana sanonut sa
naakaan. En vieläkään tiedä, ym
märsikö hän minua, mutta ilmeisesti
kaikki oleellinen tuli selväksi, koska
auto rullasi parkkipellolle. 
Kolme nuorta aikuista käveli lipun
myyntialueelle. He olivat ilmeisesti
jättäneet auton kauemmaksi, ettei
tarvitse maksaa parkkirahaa. Suo
mea he eivät puhuneet. Kerroin
englanniksi, että pysäköintimaksua
ei tarvitse maksaa, mutta liput he
kyllä tarvitsevat. Eivät ostaneet, kos
ka luulivat, että katselu on ilmaista
jossain metsän laidassa. Lähtivät tal
lustelemaan takaisin päin. –

Vierasparkkimaksun maksanut luu
li, että hän voi parkkeerata ihan mi
hin haluaa, mutta neuvoin hänet
kuitenkin 4Wparkkiin, joka on lä
himpänä katselualuetta. Meillähän ei
ole erikseen guestparkkialuetta. 
Itselleen on mukava nauraa. Pysäy
tin kaksipyöräisen ja kyselin kiin
nostuneena, onko siinä moottoripyö
rille tarkoitettua sinistä parkkitarraa
samalla silmäillen pyörän etuosaa.
Mies naureskeli, että eihän tämä ole
mikään moottoripyörä. Tarkemmin
silmäiltyäni menopeliä se osoittau
tuikin jonkinlaiseksi skootteriksi.
Hymyillen myin hänelle vain katse
lulipun. 
Paikalle ajoi taksi, joka näytti tuovan
paikalle muutaman katsojan. Kyse
linkin kuljettajalta asiaa ja hän
myönsi näin olevan. Kerroin, että
voitte ajaa Ainonsillalle asti, mikä on
lähimpänä katselualuetta ja tulette
sitten takaisin samaa tietä pudotet
tuanne matkustajat. En myynyt
parkkilippua, mutta ei tullut taksi
kaan takaisin. Olenkohan näin sini

silmäisen näköinen.
Mikä meillä sai kiitosta? Lipunmyyjä
oli paikalla katsojan tullessa ja hänen
lähtiessään. He saivat käsiinsä alu
een kyläkartan, jonka kaikki ottivat
kiitoksella vastaan. Eräällä paris
kunnalla oli mukana viimevuotinen
kartta, jos tänä vuonna ei mahdolli
sesti saisi uutta. Joillekin oli tärkeää
saada tietää WCpaikat. Kaikkien oli
helpompi suunnistaa katselupaikoil
le ja saada yleiskuva kylän alueista. –
Lähtiessään moni nosti peukun pys
tyyn leveästi hymyillen tai hiljensi
sen verran, että ehti huikata kiitok
sen: Hyvin järjestetty taas kerran.
Monet kysyvät, mitä meille makse
taan tästä työstä? Kysyjän ilme oli
aina yhtä hämmästynyt, kun vakuu
timme, että tämä on vapaaehtoista
talkootyötä, jota ei voi rahalla korva
ta.
Leena Bragge

Rallitunnelmia 2016

Rallia edeltäneenä päivänä laitettiin nälkäisten iloksen 800 täytettyä sämpylää ja
vatkattiin 20 ämpärillistä lettutaikinaa. On aikamoinen saavutus, että Päijälän noin
80 asukkaan kylä saa nimikkopikataipaleelleen noin 150 talkoolaista, kun lasketaan
koko väki Liehuntien päästä Korpelaan.

Päijälän kylän kauneus jaksaa ihastuttaa katsojia vuodesta toiseen. Kuin Monet´n
taulussa, ihasteli keskiikäinen ranskalaismies ja kaivoi kameran esiin.

Kauppa kävi ja rallikansa viihtyi mainiosti kylän kuudessa  tässä rukoushuoneen 
myyntipisteessä.
Joki houkutteli rallikansaa vilvottelemaan.
Kun eräs nuori mies kuuli Ainonsillalla,
että vedessä voi pulikoida, olivat kaikki
vaatteet saman tien kaiteella. Hetken
kuluttua vilvoittelija jatkoi kelteisillään
matkaansa autolle päin.

Mikä tuli rallin saldoksi? Siitä ja muusta
ralliin liittyvästä lisää

Rallin päättäjäisissä Pirtillä
la 24.9. klo 14.
Kaikki ovat tervetulleita!

Kyläyhdistyksen
90vuotissynttärit

Heinäkuussa Pirtillä vietettiin ky
läyhdistyksen 90vuotisjuhlaa. Ky
läyhdistys itsessään ei ole vielä niin
vanha, mutta se on Päijälän Pienvil
jelijäyhdistyksen luonnollinen jatke.
Pitkäaikaisin puheenjohtaja Lauri
Helander hoiti aktiivisesti yhdistyk
sen asioita yli 50 vuotta järjestäen jos
jonkinlaisia kursseja ja tilaisuuksia,
sitten Topi Ruokola kymmenisen
vuotta. Urho Liehu ja Mauri Anola
Pukkila jatkoivat hänen jälkeensä, ja
nykyinen puheenjohtaja Aino Ruo
kola on luotsannut yhdistystä jo 12
tain tapahtuu.
vuotta.
Päijälän Pirtti on ollut monien tapah
tumien näyttämönä koko olemassao
lonsa ajan. Heimo Pohja on ollut tut
tu näky Pirtin tilaisuuksissa vuosi
kymmenten kuluessa.
Hän kertoo olleensa
46 vuotta Pirtillä jär
jestysmiehenä. Mi
tään pahempia järjes
tyshäiriöitä ei kuu
lemma koskaan sat
tunut. Kerran joku
paikalta evätty oli vä
hällä heittää kivellä,
mutta toinen järjes
tysmies huomasi ti
lanteen ajoissa. Näy
telmiä, tanhuja, urheilua, kursseja, il
tamia, tansseja, kaikenlaisia tapahtu
mia mahtuu 87vuotiaan Heimo
Pohjan muistiin, eikä hän malta vie
läkään pysyä poissa, jos Pirtillä jo

Matti Urpunen on käynyt Pirtin ti
laisuuksissa koko ikänsä. Osallistu
nut kesäjuhliin, kansantanhuihin,
näytelmäpiiriin ja tavallisiin iltamiin
tai tansseihin.

Harjoittelimme tanhuja usein ihan
itseksemmekin, silloinen puheenjoh
taja Lauri Helander ei puuttunut
paljoa harrastustoimintaan. Urpunen

muistaa Martti Åkerlindin taitavana
soittajana. ”Hyräilkääs vähän”, tämä
sanoi ja löysi sävelmän viulustaan
kuin itsestään.
Kerran voitimme nuorisoseurojen
näytelmäkilpailun näytelmällä ”Rat
sumies ja pustan herra”. Pirtin sei
nällä olleesta kunniakirjasta päätel
len vuosi on ollut 1949.
Ja kerran tansseissa tuossa seinus
talla istui nätti tyttö ja minä menin
pokkaamaan. Nyt on oltu yhdessä jo
yli 60 vuotta, Matti Urpunen sanoo
ja hymyilee Leavaimolleen.

Päijälässä ikänsä asuneet Reijo ja
Marjatta Koskinen muistavat par
haiten Pirtin tapahtumista kesäjuh
lat, näytelmät ja keskiviikkotanssit.
Sellaisista hekin lähtivät ensimmäi
selle yhteiselle kotimatkalleen yli 50
vuotta sitten. Nykyään he ovat aina
uskollisesti toritapahtumissa myyji
nä: Marjatta leipoo ja Reijo tekee vih
toja ja tuohitöitä.
Risto ja Hely Lehto ovat tavanneet
Päijälässä Riston ollessa uittohom

missa. Pirtin keskiviikkotanssit ovat
olleet heillekin tärkeät, ja hääjuhlia
kin juhlittiin Pirtillä. Juuri tuli 50
vuotta täyteen siitä juhlasta, he to
teavat onnellisina. Olisipa mielen
kiintoista tietää, kuinka monen pa
riskunnan rakkaus on saanut alkun
sa Päijälän Pirtillä!
Ulla Lahtinen

Poimintoja Päijälän tapahtumista
Pirtin neljä toripäivää
ovat tuttuja muillekin
kuin päijäläläisille.
Leivonnaisten,
puutarhan antimien,
käsitöiden ja lelujen
lisäksi kesätorilla oli
tarjolla useita
kirpputoripöytiä.
Hutalan avoimet ovet
keräsivät runsaasti väkeä
tutustumaan niin
navetassa toimivaan
leikkikauppaan kuin
ikivanhaan riiheen ja taloon
ympäristöineen.

Hyötykasvikerholaiset tekevät retkiä toistensa puutarhoihin ja jakavat ilojaan ja
murheitaan. Sateinen kesä toi tänä vuonna puutarhoihin tuholaisia ja rikkaruohoja.
Tämän kesän viimeinen tapaaminen on Pirtillä sadonkorjuujuhlassa 21.9, jossa
syödään oman maan antimia. Sinne ovat tervetulleita muutkin kuin kerholaiset.

Maijan ruisleipäkurssilla oli kahdeksan innokasta oppilasta. Kuvasta
puuttuu yksi, joka sairastui viimeiseksi päiväksi. Jokohan ensi kesänä
Päijälässä järjestetään omat ruisleipämestaruuskilpailut?

Lauantaitori sillan kupeessa
palveli asiakkaita kesäkuun
alkupuolelta elokuun
alkupuolelle eli niin kauan kuin
lomalaisia oli liikenteessä.
Keskustelut kahvikupposen
ääressä olivat melkein yhtä
tärkeitä kuin tuoreet
leivonnaiset ja muut tuotteet.

Kesätorilla sai uutuutena kokeilla
myös frisbeegolfia. Kuvassa frisbeetä
heittää Urho Niemelä,
”valmentajana” Miro Mäkinen.

Päijälän Kuusenranta
inspiraation lähteenä

Riihigallerian tämänkesäisen näytte
lyn yksi taiteilijoista oli Essi Ehrn
rooth (o.s. Vehkanen), jonka töiden
juuret ovat ehkä hieman saaneet ra
vintoa myös Päijälän maaperästä.
Essi Ehrnrooth on harrastanut tai
detta nuoresta saakka, opiskellut ku
vataidekoulussa ja erilaisilla kurs
seilla, valmistunut Otaniemessä mai
semaarkkitehdiksi 2010, minkä jäl
keen valmistunut taiteen maisteriksi
taiteen laitoksella 2014.
Riihigallerian näyttävin ja ehkä ai
nakin lapsivieraista ja hiiristä haus
kin ja luontoystävällisin teos, lin
tuinstallaatio oli osa lopputyönäytte
lyä Arabianrannassa. Muita loppu
työn elementtejä oli Riihigalleriassa
valokuvina. Lisäksi oli muutamia
vanhempia eri tekniikoilla tehtyjä

teoksia.
Essi työskentelee tällä hetkellä (vaik
kakin äitiyslomalla) suunnittelutoi
misto WSP Oy:ssä maisemaarkki
tehtinä ja ympäristötaiteen asiantun
tijana. Työn alla on viimeksi ollut
puistojen yleis ja rakennussuunni
telmia sekä ympäristötaideteokseen
ja arkkitehtuurikilpailuun liittyviä
ideasuunnitelmia. Yksi projektiesi
merkki on Myyrmäen aukioalueen
kehittämiskilpailu, jossa WSP:n mai
sema ja liikennesuunnittelutiimi
saavutti kaksoisvoiton osana monia
laista kolsulttitoimistoista ja raken
nuttajista koostuvaa työryhmää.
WSP Finland Oy on ympäristösuun
nitteluun erikoistunut monialainen
konsulttitoimisto, joka yhdistää pro
jekteissaan muun muassa insinöö
rien, arkkitehtien, maisemaarkki
tehtien, muotoilijoiden ja kuvataitei
lijoiden osaamista.

Essi Ehrnrooth kertoo: Päijälän
Kuusenranta on lapsuuden kesämai
semani, joka elää aina minussa. Isoi
säni äiti on syntynyt Luhtalassa, jon
ka maille rakennettu kesämökki on
ollut lapsuuden kesieni miljöö. Mi
nulla on aina ollut käsillätekemisen
into. Olen pienestä pitäen ihaillut
isoisoisän aikaansaannoksia ja myös
esiäitien käsitöitä. Koska äiti oli
opettaja, vietimme kesät paljolti Päi
jälässä. Viihdyin hyvin itsekseni piir
rellen ja luonnossa puuhastellen. Ra
kentelin jo lapsena monenlaisia viri
tyksiä luonnosta löytämistani mate
riaaleista. Muistan vieläkin, kun me
nin kerran pyytämään naapurista
Mäkipään Tassulta rautalangan pät
kää ja sain kokonaisen vyyhden. Sii
tä riittikin pitkästä aikaa askartelu
materiaalia. Ehkäpä kipinä ympäris
tötaiteeseen juontaakin jo sieltä.
Muistan 13vuotiaana saaneeni käsii
ni maataiteesta kertovia kuvakirjoja,
jotka inspiroivat. Vieläkin Päijälään
tullessani kylää ympäröivät pellot,
virtaava vesi ja kiviaidat saavat mie
likuvitukseni laukkaamaan ja ideoi
maan ties millaisia taideteoksia.

tää osaamistani esimerkiksi ympä
ristötaiteeseen keskittyvien festivaa
lien tai teosten suunnittelun parissa.
Unelmoin projekteista, joihin osallis
tuisi monipuolinen joukko muotoi
lun, kuvataiteen ja insinöörisuunnit
telun osaajia. Yleisesti ottaen haluai
sin vahvistaa ja vakiinnuttaa ympä
ristörakentamisen, muotoilun ja
taiteen asemaa maassamme. Ympä
ristösuunnittelua käsitteenä pitää
avata laajalle yleisölle ja arkisen ym
päristön suunnittelun tärkeyttä ko
rostaa entisestään, jotta työlle ym
märretään antaa myös rahallinen ar
vo. Ympäristötaide on monimuotoi
suudessaan vaikeasti määriteltävä
käsite, vaikka jokin puisto, aukio tai
puutarha voi antaa ihmiselle saman
kaltaisen tunnekokemuksen kuin
perinteisempikin taideteos.
Vaikka olen kiertänyt ja nähnyt pal
jon mielenkiintoista maailmalla, Päi
jälällä on aina paikkansa sydämessä
ni. Päijälä on kaunis ja inspiroiva,
täynnä vanhoja tarinoita. Toivon, et
tä kylä säilyttäisi oman luonteensa,
mutta voisi kuitenkin kehittää ja
hyödyntää omaleimaisuuttaan esi
merkiksi jonkinlaisena taidekylänä,
Riihigalleria sydämenään.

Kuvanveiston opinnot ovat olleet
töissäni hyvänä tukena. Olen kokeil
lut kaikenlaista puusta, luonnonma
Essi Ehrnroothin ajatuksia muistiin
teriaaleista, ylijäämätavarasta. Se on
merkitsi
ajatuksia avaavaa. Nykyään taas
piirränkin enemmän, kokeilen tieto
Ulla Lahtinen
koneella piirtämistä ja maalaamista.
Nyt kun perheessä on pieni lapsi,
piirtämistä voi toteuttaa hänenkin
kanssaan, vangita ohikiitäviä hetkiä.
Tulevaisuudessa haluaisin hyödyn

Kesä Riihigalleriassa

taideammateista ja vastailla kysy
myksiin niin taideteoksista kuin ky
lästäkin. Monet ihmiset olivat aivan
Riihigallerian kesä on taas takana
päin. Se oli tänä vuonna hiukan hil ihmeissään, että niin pitkien matko
jaisempi kuin viime vuonna. Kävijöi jen ja huonojen teiden takaa voi löy
tyä Riihigallerian kaltainen paikka.
tä oli noin 1600.
Hymyilevä Nina Järvinen oli Riihi
gallerian käyntikortti, opas ja lipun
myyjä. Hän kuuli keväällä kesätyö
torilta Riihigallerian oppaan työstä.
Hän ajatteli heti ilmoituksen nähdes
sään, että TUONNE HALUAN!
Nina on 18vuotias abiturientti Kuh
moisten Patavedeltä, mutta käy kou
lua Lahdessa, Kannaksen lukion ku
vataidelinjalla. Koska hän itsekin
haaveilee jostakin taideammatista,
työ Riihigalleriassa kolahti heti. ”Jos
pa minullakin joskus voisi olla oma
näyttely vastaavassa paikassa!”

Haasteellisempaa oli sateisina päi
vinä, kun galleria jäähtyi tosi kyl
mäksi, Nina toteaa. Mutta peruspo
sitiivisena ihmisenä hän jatkaa: Toi
saalta se ei haitannut, sillä pidän
muutenkin enemmän kylmästä. Hil
jaisetkaan päivät eivät olleet Ninasta
tylsiä, sillä silloin saattoi lukea tai
piirtää omia luonnoksia.

Nina kertoo, että Päijälä otti hänet
hyvin vastaan ja hän tunsi jopa kuu
luvansa sinne. Hän oli mukana myös
rallipäivän infopisteessä vastaile
massa ihmisten kysymyksiin ja sai
kin paljon kiitosta. Nina yöpyi kesän
Eikä Nina pettynytkään työpaik
asuntovaunussa rukoushuoneen pi
kaansa: hänestä Riihigalleriassa oli
todella mukava olla! Työ oli itsenäis hassa. Olihan se välillä yksinäistä ja
koleaa, mutta toisaalta olen vähän
tä eikä työyhteisö olisi voinut olla
parempi. Oli mielenkiintoista jutella boheemi tyyppi. Kesäni oli kuin eri
ihmisten kanssa, kuulla kommentte koinen seikkailu! Nina vakuuttaa
ja teoksista, saada vinkkejä erilaisista herttaisesti hymyillen.
Kysyessäni voisiko
hän kuvitella tulevan
sa uudelleen Päijälään
työhön, hän toteaa
diplomaattisesti:
 Miksei, mutta kos
kaan ei tiedä, mihin
elämä ensi vuonna
heittää!
Ulla Lahtinen

Ryttylä Open,
golfia kotipihalla

kenttiä kovin tiheässä ole. Niinpä
sitten perustin oman ”kentän” Ryt
tylän torpan pihapiiriin, jossa voisin
muiden mökkipuuhien ohella hioa
Perinteitä vaalivalla kylällä on lukui
piileviä pelitaitojani.
sia kesätapahtumia, jotka ovat saa
Mikä on pihagolfkenttä?
neet alkunsa kyläläisten kokoontu
Oikealla golfkentällä on 18 väylää ja
mistarpeista joko työn, hartauden tai
yhtä monta viheriötä, joiden kaik
ilonpidon merkeissä. Nykyaikana
kien keskellä maali eli kuppi on.
myös harrastuksille löytyy aikaa ja
Väylät ovat pisimmillään puolen ki
niiden merkeissä yhä useammin jär
lometrin mittaisia ja viheriötkin
jestetäänkin yhteisiä tapaamisia ja
useamman aarin kokoisia. Kuppiko
tapahtumia. Harrastuspohjalta on
ko on kuitenkin aina sama eli halkai
syntynyt myös tänä vuonna jo 24.
sijaltaan vain neljä tuumaa. Tilaahan
kerran Otteleella pelattu pihagolfki
tuollainen kenttäviritys vaatii jopa
sa Ryttylä Open.
satakunta hehtaaria, joten pelin
Mistä kaikki alkoi?
mahduttaminen hehtaarin tontille on
Kun ihminen jostain innostuu, niin
mahdotonta, ellei sitten tingi normi
aikaa asian harrastamiseen löytyy ja
vaatimuksista.
paikkakin usein järjestyy.
Ensimmäinen tiivistysajatus oli kes
Minulle kävi juuri niin. Ammoisina
kittää viheriöt yhteen paikkaan. Ko
aikoina kun golfista innostuin, niin
vaksi tallatulle pihalle tein viheriön
sen harrastaminen uhkasi vähentää
leikkaamalla ruohon puolen aarin
kotikulmilla Otteleella viettämääni
alueelta mahdollisimman lyhyeksi ja
vapaaaikaa, sillä näillä main ei golf
leikatun alueen keskelle kaivoin

kuopan kupille ja sen keskelle tökkä
sin lyhyen lipputangon pystyyn.
Toinen sovellettava asia oli golfpal
lot. Oikeat golfpallot ovat kivikovia
ja hyvän lyönnin saatuaan lentävät
toista sataa metriä ja ovat myös hen
genvaarallisia vielä naapuritontilla
kin. Niitä korvaamaan löysin kau
pasta ns. kevytpalloja, joita lyödään
samalla asenteella ja tyylillä kuin oi
keita pallojakin, mutta ne lentävät
vain muutaman kymmenen metriä
eivätkä vahingoita harhaan osues
saan kohdettaan. Niillä pelataan
aluksi, mutta lähempänä viheriötä
pallot kuitenkin vaihdetaan oikeiksi
golfpalloiksi, jotka sitten lähipelissä
vaarattomasti chipataan ja putataan
kuppiin asti.
Kolmas muunnos on vesiesteet. Pi
hapiirissä on aina paikkoja, joista nii

hin hairahtuneen pallon lyöntiä ei
pidetty suotavana, kuten marjapen
saat ja mansikkamaa. Kielletyistä
alueista tein vesiesteitä rajaamalla ne
narulla alueeksi, jonne ei saa mennä
palloa pukkaamaan.
Näin oli kenttä tehty. Tämän jälkeen
pihanurmikon leikkaaminenkin
muuttui golfkentän väylien avaami
seksi, ja se oli puuhana jo paljon
hauskempaa kuin perinteinen ruo
honleikkuu.
Innostuin pihagolfaatteesta jopa niin
paljon, että tuotteistin sen, ja siitä
mukailtuja välinepaketteja kokosim
me Liisan kanssa olohuoneemme
lattialla parisataa settiä. Ne menivät
etupäässä liikelahjoiksi ympäri maa
ta, mutta saattaa Päijälästäkin vielä
jokunen keräilyharvinaisuus löytyä?
Tapahtumahistoriikki
Onhan 24 vuotta jo miehen ikä yh
delle tapahtumalle, mutta aika vä
hän sen luonne on alkuajoista muut
tunut. Osallistujakaarti on enim
mäkseen sama kuin parikymmentä
vuotta sitten, ehkä hieman ikäänty
neempiä, mutta aina yhtä innokkaita
saapumaan elokuun puolenvälin
paikkeilla sosiaaliseen urheilutapah
tumaan EteläPäijälän perukoille Ot
teleelle. Sepän suku on ollut aktiivi
sesti mukana kisassa alusta lähtien,
pojat pelaten ja muu suku yleensä
avustaen ja kannustaen. Helsingistä
on tavallisesti saapunut 1 2 pik
kuautollista entisiä työtovereita ih
mettelemään korpikylässä pelattavaa
kolopalloa.
Kuten kaikki perinnekisoja seuran
neet tietävät, niin voittaja yleensä saa
huomaansa vuodeksi kiertopalkin

non, jossa hänen nimensä loistaa
kirkkaimmin, niin on myös Ryttylä
Openissa. Kiinteistöyhtiö Lahokar
tano Lahdesta ammoin lahjoitti ki
saan kiertopalkinnon ja nyt se on
kiertänyt eri kirjahyllyjä yli 20 vuot
ta. Kiertopalkinto on tietenkin se,
mistä kilvoitellaan, mutta se, mistä
kisa parhaiten muistetaan, on paikan
päällä savustetut muikut. Liehun
Heikki on ollut kisamuikkujen hovi
hankkija tapahtuman alkuajoista
lähtien ja muikkujen tuoreustakuuna
on ollut edellisöinen verkkopyynti
Vehkajärvestä. Muutaman kerran on
käynyt niin, että muikut ovat jostain
syystä päättäneet pysytellä kotiko
loissaan, eivätkä ole Heikin virittä
miin verkkoihin uineet, mutta yleen
sä niitä on riittänyt vielä seuraavak
sikin päiväksi kotiin tuliaisviemisik
si savuntuoksuisten vaatteiden lisäk
si.
Kuten golfkisat aina, niin myös Ryt
tylä Open, on kestoltaan pitkän ilta
päivän mittainen. Useimmiten se
kään ei riitä ja jatkoajalla Otteleen
yölaulajien sulosoinnut kantautuvat
ehkä naapurilähiöihin saakka.
Avoimesta nimestään huolimatta ki
sassa on Sepän poikia lukuun otta
matta ollut aika vähän mukana pai
kallista asujamistoa, mökkiläisiä kui
tenkin jonkin verran. Golf on ehkä
nimenä jo sellainen, että sen ennak
komaine elitistisenä harrastuksena
vieroittaa sen parista paikkakunta
laisia pois. Pihagolf on kuitenkin jo
tain aivan muuta. Suurin osa pelaa
jista ei ole koskaan golfia harrasta
nut ja heillä ainoa tuntuma peliin on
kerran vuodessa tarttuva ote rauta

mailaan, ja silloinkin leikkimielellä.
Vuoden 2016 Ryttylä Open kisa
Tämän vuoden kisa osui kesän ehkä
sateisimmaksi päiväksi. Aivan muu
tamaa paussia lukuun ottamatta aa
musta alkaen vettä pilvissä piisasi.
Mutta ei se kisafiilistä vesittänyt.
Aktiivisia pelaajia oli tällä kertaa
vain 12 ja muutama katsoja siihen
päälle. Tänä vuonna myös muikut
pitivät sadetta, eivätkä olleet lähte
neet uimaan Heikin pauloihin. Merja
oli kuitenkin edellisenä päivänä ke
rännyt metsästä röykkiöittäin lam
paankääpiä, jotka nyt maukkaiksi
maustettuina ja taidolla paistettuina
täyttivät muikuille varatut paikat
pelaajien kisavatsoissa.
Oikea golf on kuulunut Muhkun toi
mialaan jo vuosien ajan ja nyt myös
pihagolf on päässyt Muhkun tuen
piiriin. Muhkulaisia pelaajia on toki
aina ollut kilvassa mukana, mutta
nyt tänä vuonna synergia syveni ja
Muhku lahjoitti kisaan kiertopalkin
non, joka annetaan yhdellä lyönnillä
lähimmäksi tiettyä kuppia päässeelle
pelaajalle.
Tuloksia
Voittaja Ilkka Marttila
Toinen Olli Moilanen
Kolmas Jussi Santanen
Lipun lähimmäinen Väinö Typpi
Kotikenttäetu ei lopputuloksissa nä
kynyt, sillä tänä vuonna talonväki oli
emäntää lukuun ottamatta tuloslis
tan häntäpäässä.
Matti Santanen

Rukoushuoneen kesä

Rukoushuone oli jo neljättä kesää
avoinna tiekirkkona. Taidenäyttely
oli kolmannen kerran, tänä vuonna
rukoushuoneen naapurissa asuvan
Riitta Hellqvistin valokuvanäyttely
Katsokaa kedon kukkia. Tiekirkossa
ja näyttelyssä kävijöitä oli niin kuin
Riihigalleriallakin vähän vähem
män kuin viime kesänä, noin 550.
Uutena ideana oli tänä kesänä ru
koushuoneen ympäristöön rakennet
tu pihapolku, jossa erilaiset raama
tunkohdat ohjasivat kulkijaa. Kier
roksella ihmiset löysivät rukoushuo
neen kauniin ja rauhoittavan ympä
ristön ja joen rannan.
Lasten lauantaikerho kokoontui hei
näkuussa neljä kertaa, kuvassa ol
laan polkua kiertämässä.

Kesäjuhlan jumalanpalveluksessa
saarnasi teol.maist. Risto Ojala, ilta
päiväjuhlassa puhujina olivat yhdis
tyksen puheenjohtaja Hannu Lahti
nen ja Lahden seurakuntien musiik
kivastaava Pertti Nieminen, joka
myös soitti flyygelitorvea.

Mikä yhteistä on
maailman nopeim
milla autokuskeilla ja
hitaasti kävelevillä
ihmisillä? (Vastaus:
Liehuntie ja lopulta
yhteinen määränpää)
Tämä toteutui tietysti
pyhiinvaelluksella,
joka tehtiin jo toisen
kerran, nyt Vehka
järven kirkosta Päijä
län rukoushuoneelle.
Soili Juntumaa, Pirk
ko Nurminen ja Ter
hi Ratalahti vastasi
vat vaelluksesta. Tä
näkin vuonna sää
suosi vaeltajia. Mu
kana oli reilut pari
kymmentä kulkijaa
rattaissa kulkevan
Tiituksen ja Myy
koiran lisäksi. 15 ki
lometrin matkalla oli
monta levähdyspaik
kaa, joissa syötiin
eväitä ja hiljennyttiin.
Metsästysseuran
Pömpelillä keitettiin
oikein nuotiokahvit.
Yksi etappi kuljettiin
hiljaisuuden vallites
sa. Muutamat ehtivät
kerätä matkalla myös
sieniä ja puolukoita, eli vaelluksen
anti oli monipuolinen. Vaeltajat oli
vat sitä mieltä, ettei kahta vaellusta
ilman kolmatta.

Seuraava tilaisuus rukoushuoneella
on 25.9. elojuhla ja myyjäiset, jossa
perinteiseen huutokauppatyyliin
myydään syksyn satoa.

Hauskalan Pappa

ämmin, lempeä kevät
tuuli puhalteli puissa.
Saapui pienen aukion
syrjään, leikki sulavalla
lumella ja hyväili uutis
torpan juuri hakattuja seiniä.
Rakennusmiehet olivat äsken nosta
neet harjahirren uutistalon päälle ja
sijoittelivat sitä paikalleen. Heitä oli
neljä miestä. Kaikki nuorta, vankkaa
korven kansaa. Tänään oli talon
isäntä, jonka maalle torppa tehtiin,
tullut katsomaan rakennusta. Kun
harjahirsi oli saatu paikoilleen, istah
tivat miehet pihkaisen seinän päälle
ja panivat tupakaksi. Syntyi hetken
hiljaisuus...
Silloin lauloi pilven liepeillä kiuru.
Oudosti sykähti miesten sydän.
 Kiuru harjannostajaisia laulelee,
huomautti yksi miehistä.
 Niin laulaa, vastasi isäntä ja hetken
mietittyään jatkoi:  Kukas teistä,
miehet, jää sitten tänne mökkiin asu
maan?
Siinä oli enempi leikkiä kuin totta.
Sillä kukapa noista nuorista tänne,
tällaiseen korpeen laittaa pesänsä, ei
kukaan.
Miehet katselivat naurahdelleen toi
siaan. Vaan yksi ei nauranut. Hän
katseli synkkään metsään hetken,
nousi verkkaan ylös, tempasi kir
veen käteensä ja pudotti sen humah
taen hirrelle.
Jälleen oli hiljaista. Kaiku vain kor
vessa kiiri. Silloin hän suoristi varta
lonsa ja vastasi järeästi.
 Minä.

Vaikka hän ei huutanut vastausta,
vaikutti se enempi kuin huuto. Kaik
ki kävivät totisiksi. Se mies ei ole en
nenkään sanaansa syönyt. Isäntä
nousi seisomaan, kolistellen piippu
aan.
 Niin, sinä Vihtori olet mies paikal
laan täällä. Saammehan sopia asiasta
joskus.
Siihen jäi puhe sillä kertaa, mutta
Vihtori tuli uutistorpan valmistuttua
vaimoineen ja lapsineen sinne asu
maan.
Tästä alkoi se tavallinen, suomalai
nen uutisraivaajan tarina, alkoi tyh
jin käsin uurastaminen.
Mutta Vihtori Huokosen raivaajata
rinaan liittyy niin paljon suuria, ih
meellisiä kuvia, elämän puhtaita to
sia, joita ei voi olla salaa ihailematta.
Hänellä oli hilpeä ja rehellinen luon
ne, siihen viittaa sekin huvittava
seikka, kun hän laittoi torpan ni
meksi ”Hauskala”.
  
Hän on nyt maan povessa.
Viime keväänä nukkui vanhus...
Hänen kuolemaansa muistellessa tu
lee mieleen Linnankosken kertomus
Uutelan Juhasta. Sillä Hauskalan pa
pan elämässä oli samaa sielun pyhää
suuruutta, rehellistä ja rehtiä voi
maa.
Hänen kuolemansa jälkeenkin elää
sama suuruus hänen töissään.
Avautuu ihmeellisenä eteen kivisien
peltojen vieriltä.
Tulkaapa katsomaan rintamaiden
rikkaat asujat Hauskalan peltoja,
niin te nimitätte niitä rääsyiksi. Ja
varmaan pakenee pois multamaan
kyntäjä niiltä pelloilta, kun aura joka

askeleella kiveen kalahtaa. Mutta
katsokaa talon suuria suoviljelyksiä!
Luulen, että moni savisarkojen mies
saa hävetä nähdessään viivasuoria
sarkoja, kauniita ojia ja taustalla hu
misevat metsät. Siinä on korven mie
hen taideteos, hänen hengenpoltton
sa uljas luomistyö. Sitä katsellessa
valtaa tavallisen ihmisen mitättö
myyden tunne.
Niitä ojia kaiveli Hauskalan pappa,
kuokki kanervikoita pelloiksi. Tämä
oli työtä aineellista ponnistelua, jota
me jälkeenjääneet osaamme ihailla.
Mutta Hauskalan papassa oli jotain
muutakin suurta, sydämen suuruut
ta, joka hiljaisena unohtuu omistjan
sa mukana.
Hän oli aikoinaan sellainen ”humu”
mies, josta syystä kantoi liikanimeä
”haimunen”. Mutta hänestä ”hai
musesta”, tuli elon koulussa toinen
mies. Siinä ei tapahtunut mitään ih
mettä, hänelle tuli vain taivasikävä.
Se painoi entisen miehen haparoi
maan uusille teille, vei raamatun to
muisille aarteille. Sieltä löytyi uusi
elämä, joka kauniina, velvoittavana
muistona jäi meille isoisän perin
nöksi.
Uskonsa taistelusta hän kertoi, että
se oli paljon ankarampaa kuin kor

ven raivaaminen. Ja ehkä se olikin.
Mutta parhain satokin siitä ihmiselle
annetaan, ijäisyyden pyhä rauha ja
lepo.
Hiljainen, vakava vanhus. Paljon hä
nestä olisi kerrotavaa, mutta hän oli
vain kansan syvien rivien mies, ja
siksi hänen elämänsä hiljaa unohtuu.
Ja lopuksi lukijani. Vien sinut Haus
kalan hiljaiseen tupaan, menneinä
vuosina. Siellä on sunnuntainen ko
tihartaus. Oi, miten täytyy sitä kuvaa
rakastaa! Pappa on kumartuneena
pyhän kirjan yli ja rukoilee... Rukous
kohoo sydämestä, joka on uskon tu
lessa puhdistunut. Hyvä on silloin
asua siinä talossa. Siellä ei ole kos
kaan yksin. Jospa todellakin olisin
saanut viedä lukijani sinne Hauska
lan sunnuntaiseen tupaan, niin jota
kin suuria olisi silloin selvinnyt.
Hän ei sittenkään alkanut tyhjin kä
sin. Hänellä oli Jumalan rakkaus
mukanaan.
Santeri Paja
Ote lehdestä KOTI N:o 1.  1934
Santeri Pajan nimimerkin takana oli
Edvin Lahti, joka oli mm. Kristillisen
yhdistyksen puheenjohtajana 35 vuotta.
Tätä kirjoittaessaan hän oli 22vuotias.

Aino Ruokola sai kyläyhdistyksen synttäreillä johtokunnalta ansaitsemansa kiitok
set ja kukkakimpun uskollisesta työstään. Hän oli koonnut Pirtille kiinnostavan
valokuvanäyttelyn kylän tapahtumista, paikoista ja ihmisistä 90 vuoden ajalta. Se
on siellä vielä syystorillakin nähtävänä.

SYYSTORI PIRTILLÄ 17.9. klo 9‐13.
Tervetuloa ostamaan ja myymään!
Klo 13 Nukketeatteriesitys
(Ks. seuraava sivu)

Klo 14 Kyläsuunnitelmakokous,
jossa käydään läpi kylä‐
suunnitelman tämän‐
hetkistä vaihetta.
Vielä voit vaikuttaa!

Kaikkien läsnäolo tärkeää!

Näyttely kiinnosti ihmisiä. Kuvista
etsittiin ja löydettiin vanhempia ja
isovanhempia.

Katsellaan myös logo‐kilpailuun
tulleita ehdotuksia.

Lauantaina 1 7.syyskuuta 201 6 on Päijälän pirtillä syystoripäivä. Samana päivänä
vietämme ystävieni kanssa juhlaa yhdessä Rukoushuoneella. Ystäväni ovat 70
vuoden ajalta, eri puolelta Suomea. Halusin ilahduttaa heitä
nukketeatteriesityksellä. Olen ollut jo vuosia Kansan Raamattuseuran
nukketeatterin kummi ja siksi päädyin kutsumaan heidät tänne Päijälään, myös
teidän kaikkien lastenmielisten ihmisten iloksi. Minulla on ilo ja kunnia esitellä
teille:

Nukketeatteri Sananjalka,

joka juhli viime vuonna 1 0-vuotissynttäreitään.
Vuoden 2005 alussa tsunamikatastrofin seurauksena suru kosketti monia
suomalaisiakin läheltä. Silloin nousi ajatus nukketeatteriesityksestä, joka auttaisi
lapsia surun ja ikävän käsittelemisessä. Tästä syntyi Kansan Raamattuseuraan
Nukketeatteri Sananjalka ja Merja Luukkosen ja Helena Kaipion tekemänä
nukkenäytelmä Piilopaikka. Esitys valmistui toukokuussa 2005.
Kaikkiaan Sananjalka on tuottanut yhdeksän vähintäin puoli tuntia kestävää
nukkenäytelmää, sen lisäksi useita lyhyempiä esityksiä. Niitä on esitetty vauvasta
vaariin erilaisissa tilaisuuksissa, joissa ovat joskus hyvinkin koskettavia
kohtaamisia. Sananjalka on kiertänyt ympäri Suomea ja vieraillut yli 200
paikkakunnalla. Esityskertoja on kertynyt n.1 650 ja n.1 29 000 lasta ja aikuista on
nähnyt ryhmän esityksiä. Nyt on Päijälän vuoro.
Lauantaina 1 7.9.1 6 klo 1 3.00 SANANJALKA esittää Pirtillä nukkenäytelmän

PIENI ON PALJON
Se kertoo maahanmuuttajapoika Nicosta, joka haluaisi auttaa pakolaisleirillä
asuvaa serkkuaan. Luokkaretkellä maatilalle tämä haave paljastuu muutamalle
luokkakaverille. Asiaan erilailla suhtautuvat lapset haluavat lopulta olla osallisia
Nicon unelman toteutumisessa. Esitys sisältää Raamatun kertomuksen ”Pienen
pojan eväät”.
Esittäjät: Merja Luukkonen ja Mikko Piiroinen
Käsikirjoitus, ohjaus ja nuket: Helena Kaipio ja Merja Luukkonen
Yksi nukeista: Rainer Kaunisto
Lavastus: Helena, Merja ja Hannu Neuvonen
Taustaäänet: Helena
Laulun sanat ja sävel: Mikko Piiroinen
Kesto n. 40 min
Ikäsuositus: kaiken ikäisille
Ensi-ilta oli 4.2.201 4
Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita!
Riitta Hellqvist

Päijälän loppusyksyn tapahtumat 2016
La 17.9. klo 913 Syystori Pirtillä. Tervetuloa

ostamaan ja myymään!
Klo 1 3 Nukketeatteriesitys Pieni on paljon. Kansan raamattuseuran nukketeatteri
Sananjalan esitys lapsille ja lapsenmielisille. Vapaa pääsy, kesto n. 40 minuuttia.
Klo 1 4 Kyläkokous, jossa käsitellään kyläsuunnitelman etenemistä.
Logokilpailuehdotusten esittely.
Ke 21.9. klo 16 Hyötykasvikerhon sadonkorjuujuhla nyyttikestiperiaatteella

Päijälän Pirtillä

La 24.9. klo 14 Rallin päättäjäiset Pirtillä

Palautekeskustelua, ruokaa ja kahvia talkooväelle ja kaikille rallista kiinnostuneille.
Su 25.9. Elojuhla ja myyjäiset rukoushuoneella (Huom! Päivämäärä
muuttunut)

Klo 1 3 Sadonkorjuujumalanpalvelus: Kari Mäkinen ja Vesa Tulivirta Oriveden
srk:sta
Kirkkokahvit
Myyjäiset syksyn sadosta perinteisellä huutokaupalla
To 29.9. klo 18 Raamattupiiri rukoushuoneella (jatkuu
Ke 5.10. klo 13 Päijälän päivätuokio Syväniemessä
Su 9.10 klo 14 Kotiseutuiltapäivä Päijälän

Esa ja Elvi Hartikaisella

Pirtillä

Ti 1.11. klo 13 Kirjapiiri Päijälän kirjastossa:

Kirjasto siirtyy talviaikaan: avoinna ti 1 0-1 3.

joka toinen torstai)

Antti Tuuri; Pohjanmaa

Pyhäinpäivänä 5.11. klo 12 Kekrinjuoksu Mäkimaasta

lähtien

La 26.11. klo 913 Joulutori joulupuuroineen Pirtillä

Klo 1 9 Kauneimmat joululaulut ja kylän jouluvalojen sytytys rukoushuoneella
26.12. klo 12 Tapaninpäivän jumalanpalvelus Päijälän

rukoushuoneella

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

