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Arvoisa lukija!
Tämä lehden myötä lehdellämme tulee täyteen 6 vuotta. Se ei ole lehtimaailmassa pitkä aika, mutta paljonpitempi kuin ensimmäistä lehteätehdessämme ajattelimme. Lehtihänsyntyi Päijälän kristillisen yhdistyksen toimesta yhdistyksen valmistautuessa 100vuotisjuhliinsa. Tarkoituksena oli tuoda yhdistystä, sen sanomaa, toimintaa ja historiaa tutuksikylämme kaikille asukkaille. Viimeisten vuosikymmenien aikanaelämä kylällä oli hiipunut ja ihmisten tietoisuus kristillisen yhdistyksen toiminnasta ja sen tarkoituksesta samoin. Nimi ”Virran Varrelta”saatiin kyläämme halkaisevasta, rukoushuoneen vieressä virtaavastajoesta. Virtaava vesi ja vesi ylipäässäon elämän välttämätön rakennusaine, ja sitä käytetään Raamatussamyös vertauskuvallisesti elämänlähteenä. Sykarin kaivolla Jeesus sanoi naiselle:”Anna minulle juoda”.Naisen empiessä Jeesus jatkoi: ”jossinä tietäisit Jumalan lahjan ja kukase on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle eläväävettä”.
Parin vuoden päästä lehtemme toimittamiseen ja kustantamiseen tulimukaan kyläyhdistys ja tämän vuoden alusta myös Mäkimaan Muhku.Resurssien kasvun myötä lehden sisältö on laajentunut ja sen jakelumäärä on kasvanut. Elokuussa pidettiin ensimmäinen lehden toimittajienkokous, johon osallistui edustajiakaikista mukanaolevista yhdistyksistä, yhteensä 13. Keskusteltiin lehdentulevaisuudesta, tulevista jutuista ja

linjasta. Todettiin, että jatkossakin –ainakin lähitulevaisuudessa – lehteätullaan jakamaan Päijälän postilaatikoihin ja että lehti on myös mahdollisuus saada kotiin postin välityksellä. Lehden jakelu ajankohdasta riippuen on 400 – 700 kappaletta, joistapostin kautta tällä hetkellä meneenoin 100. Lehti säilyy maksuttomana. Jatkossakin lehti tulee painottumaan kylän ja sen yhdistysten ja ihmisten asioihin, kylän tapahtumieninformoimiseen etu ja jälkikäteen,kylän kehittämiseen liittyviin asioihin sekä ihmisen elämän eri osaalueita  niin fyysistä, henkistä kuinhengellistä – luotaaviin kirjoituksiin.Pyrimme myös ottamaan aiempaaparemmin huomioon niin osaaikaasukkaat kuin eri ikäryhmät mukaanlukien nuoriso ja lapset. Kiitäntässä kaikkia lehden toteuttamiseeneri tavoin osallistuvia siitä talkootyöstä ja ajasta, jonka olette olleetvalmiit nyt ja tulevaisuudessa antamaan. Ilman panostanne ei lehteäolisi ollut eikä olisi jatkossakaan.Kiitos.....
Kesä oli kylällämme vilkasta, sanoisinko monen kohdalla erittäin työntäyteistäkin aikaa. Yhdistysten omatohjelmat täydennettynä yhteisellärallitapahtumalla ja kylän kehityshankkeilla edellyttivät suuria aikapanostuksia, mutta ovat myös palkinneet tekijänsä. Yhdistysten tapahtumissa on ollut runsaasti väkeäja sen myötä yhteisöllisyys ja toistemme tunteminen on lisääntynyt jaohjelmat ja tapaamiset ovat antaneetmonelle uutta käytttövoimaa elämäntuleviin kiemuroihin.
Rallitapahtuma toi kyläämme run



saasti väkeä – enemmän kuin koskaan aiemmin – ja sen myötä myöspaljon kiirettä ja huolta tapahtumapäivänä, mutta myös hedelmiä syötäväksi tulevaa talvea vasten. Mukana rallipäivänä oli paljon uusia talkoolaisia. Toivon, että jokainen saiväsymyksen lisäksi päivästä myösmielenkiintoisia kontakteja ja kokemuksia. Kiitos jokaiselle niin valmisteluihin kuin rallipäivän töihin osallistuneelle. Jokaista tarvittiin! 16.9klo 14.00 alkaen pidämme rallitalkoolaisten kiitostilaisuuden Pirtillä,jossa saamme syötävää ja voimmevaihtaa kuulumisia ja kokemuksiarallin ympäriltä.
Rallin jäkeisestä elämästä olen viettänyt merkittävän osan mustikoita,vadelmia, sieniä ja risuja keräten. Seon ollut minun omaa aikaani. Olennauttinut siitä ja erityisesti siitä, ettäkerätessä on voinut taas kerran miettiä elämän pieniä ja suuria asioita.Olen miettinyt, miten paljon olensaanut kokea Jumalan siunausta niinläheisten ihmisten – vanhojen jauusien  kuin elämän mahdollisuuksien muodossa. Keräilijänä on aikaarukoilla läheisten, kylän ja sairaidenpuolesta. Olen myös rukoillut rakkautta lähimmäisiin ja viisauttaomiin  mutta myös kylän asioihin.Kaikki ei ole mennyt, niinkuin olisinhalunnut. Jumalan vastaus on usein– odota, kunnes aika on täynnä. Niinnytkin. Ei ole kiire. Kopat ja koritovat täyttyneet. Luonto on ollut armelias. Kiitos siitä!
Rauhoittavaa, nautinnollista syksyäja Jumalan siunausta sinulle, lehtemme lukija! Hannu Lahtinen

Laajakaista toiminnassa
Kuhmoisten Laajakaista Oy:ltä saamani tiedon mukaan laajakaistan pitäisi toimia Päijälässä tämän lehdenilmestyttyä. Viimeinen, osittain viallinen liitäntä on löydetty ja sitä korjataan parhaillaan. Toivottavastikaikki on nyt kunnossa.Laajakaistan toimivuudesta – kun seon saatu käyttöön  muualla Kuhmoisissa on pääsääntöisesti saatuerinomaista palautetta ja niin uskonkäyvän myös omalla kylällämme.Minulle itselle tuota palvelua ei tullut sijainnistamme (Oriveden puolella) johtuen ja se kyllä vähän harmittaa. Mm. tänään yhteydet ovatolleet todella heikkoja. Mutta samalla iloitsen kuitenkin niiden kanssa,joilla laajakaista on todellisuutta.Uskon laajakaistalla olevan merkittävä vaikutus kylämme kehittämisenja kehittymisen edistäjänä. Se avaajatkossa mahdollisuuden etätyöntekijöiden asumiselle ja samalla myösuuden aallon yritystoiminnan toteutumiselle kylällämme. Kiitos laajakaistan saamisesta kuuluu Kuhmoisten kunnan ennakkoluulottomalle toiminnalle, joka on samallamyös merkki kylillä asumisen jaasuvien ihmisten arvostamisesta javahvistaa meidän kyläläisten uskoaparempaan tulevaisuuteen.

Hannu



Kun ”kaikki” loppui
Reppu täynnä juomia, toisessa kä
dessä kassillinen makkaroita ja toi
sessa ämpärillinen lettutaikinaa, tai
vallettavana kilometrin polku Tiekir
kolta Lehtosen mutkaan. Niinkin
vietti Airi Vahdersalo rallipäivää,
ensi kertaa grillitiimin vetäjänä.
 `Ogierin mutkaan´ oli kyllä aavis
teltu isoa katsojamäärää, mutta ei
kukaan osannut varautua pariin tu
hanteen ihmiseen. Lukuisat ulosajot
toivat aina vain uutta väkeä.
Airi Vahdersalolle tuli paniikki vain
kerran.  Aggregaateista paloivat su
lakkeet juuri, kun oli saatu päälle
kolme kahvinkeitintä ja jääkaappi.
Onneksi Pohjan Seppo ja muut jär
jestysmiehet auttoivat.
Airi kiittää asiakkaitten joustavuutta
sekä hyvää talkooporukkaa siitä, että

päivästä selvittiin.  Vasta 11vuotias
Aliisa Koskinen avasi makkarapa
ketteja sen kuin ehti ja täytti jää
kaappia.
Ensin loppuivat makkarat. Lisäerä
haettiin kirkolta, mutta makkara
jouduttiin tarjoamaan paperin sijaan
suodatinpussissa ja lopulta ketsupin
kera. Letun kaveriksi tarjottiin hillon
loputtua hienoa sokeria. Lapset mu
rustelivat letun päälle palasokeriakin
niin kauan kuin taikinaa riitti.
Varhain loppuivat myös pienimmät
setelit kassasta. Täydennystä saatiin
muista myyntipisteistä ja talkooväen
omista kukkaroista.
Airi Vahdersalo kävi päivän jälkeen
ylikierroksilla; uni ei tahtonut tulla.
Jälkikäteen ajatukset kiireisestä päi
västä ovat positiivisia. Yhteishenki
on täällä maalla niin mahtava, kiitte
lee Mäkimaan ja Muhkun tyttö, ny
kyinen kangasalalainen.

Katsomosta löytyi runsaasti sekä veto että työntömiehiä Vetomiesluokan
kisailijoiden tueksi, kun Ogierin mutka erotteli säälimättä pojat miehistä.
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Sampanjaa ja rahapussi
Kiireisestä päivästä nousee Airi
Vahdersalon mieleen kaksi hienoa
hetkeä. Yksi asiakas toi grillipisteen
väelle sampanjalasilliset kiitokseksi
siitä, että sai paahtaa leipänsä ison
lettupannun reunalla.
Tyytyväinen oli myös mies, jonka
nimeä Airi Vahdersalo huhuili mäen
huipulta – paljastamatta, että kyse
oli löydetystä rahapussista. Etsityn
tuttu kuuli huudon ja välitti pyyn
nön puhelimitse kaverilleen. Pussis
sa oli muun muassa yrityksen luot
tokortti.

Rallitalkoisiin ehätti myös uusi sukupolvi: 6vuotias Patrick
Palomäki täyttämässä sämpylöitä rallia edeltävänä päivänä.



Jännitystä ralliyön pimeydessä
Myin yöparkkilippuja Riihigallerian
tien risteyksessä. Kello läheni puolta
yötä. Sain puhelun Pirtiltä, jossa ky
seltiin järjestysmiestä. Tiedustelin,
mikä hätänä ja minulle vastattiin, et
tä siellä on kaamea hässäkkä. Lähe
tin järjestysmiehen, joka juuri tuli
luokseni, katsomaan tilannetta. Het
ken päästä tuli toinen puhelu, jossa
kerrottiin, että pirtillä varmaan ta
pellaan, kun sinne on kutsuttu polii
sikin. Sanoin, että lähetän sinne yö
vartijan, joka juuri tuli peltoparkilta
päin. Kului tovi, kun kuulin vielä
jostain päin laukauksia, jolloin ole
tin, että poliisit varmaan jahtaavat
niitä rettelöitsijöitä pitkin metsiä.

Mielikuvitus sai aikaan tarinan, jon
ka todellisuus muutti toiseksi:  Pir
tin yöparkki oli tullut täyteen, jolloin
pihaan ajavat autot jäivät jumiin, ei
vätkä päässeet edes kääntymään,
kun ketään ei ollut ohjaamassa lii
kennettä. Poliisin hälytysäänet lähti
vät tööttäilevistä autoista. Pyssyjen
pauke kuului rallikansan ilotulitus
raketeista. Pirtin pihalla vietettiin
rauhallinen yö sen jälkeen, kun ris
teykseen saatiin nauha ja kyltti
”Täynnä”.

Leena Bragge

Rallitalkooväki ahkeroi.



Esapekka Lappi tyylitteli Päijälän kylällä. Kuva: Jukka Wilen.

Kaiken kaikkiaan ralleissa oli yli 200 talkoolaista. Osa teki etukäteen 800 sämpylää
tai yli 20 ämpärillistä lettutaikinaa. Joku lahjoitti rallikuviensa tuoton kyläyhdis
tykselle. Kylän miehet raivasivat kesän ajan reittejä metsään, ja kesäasukkaat, su
kulaiset, ystävät ja tuttavat varmistivat rallipäivänä erilaisissa tehtävissä
rallireitin ja teiden varsilla ja grillipisteissä, että rallivieraat olivat tyytyväisiä. Ns.
Ogierin mutkan väenpaljoudesta on juttu ohessa, mutta sen lisäksi oli neljä muu
takin tärkeää myyntipistettä, ja vielä Pirtin palveleva yöparkki. Puhumattakaan
niistä yökyöpeleistä, jotka kiersivät kylää koko yön varmistaen, että kaikki sujuu.
Toivottavasti jokainen koki olevansa omalla paikallaan ja oli hyvällä mielellä ran
kan päivän jälkeen. Jokaisen panos oli välttämätön rallipäivän onnistumiselle.
Päijälä kiittää lämpimästi kaikkia talkoolaisia!



Kyläyhdistyksenpuheenjohtajan mietteitä
Alkuvuosi onkin ollut ralleja täynnä.
Aivan upeaa nähdä, että kyläläiset
jaksoivat taas kerran tehdä suuren
urakan yhdessä. Elämän ei kuiten
kaan pitäisi olla pelkkää rallia ja hur
jaa vauhtia.
Kyläyhdistyksellä on paljon muita
kin tapahtumia, joita ei sovi unoh
taa. Neljä kertaa vuodessa on tori
päivä Pirtillä. Myyntipöydän vuokra
ei edelleenkään maksa mitään. Toi
votamme tervetulleeksi entisten
joukkoon kaikki uudet myyjät ja
tuotteet. Myymme kirpputoriarpoja
kyläyhdistyksen hyväksi – voiton
voi valita itse. Kirjapiiri kokoontuu
noin kerran kuukaudessa. Kotiseu
tuiltaan ovat kaikki tervetulleita lo
kakuussa.
Järjestämme kursseja kysynnän ja
tarjonnan mukaan. Hapankaalikurs
sille pääsee lokakuun loppupuolella.
On ehdotettu myös pullanleipomista
ja lankojen värjäystä luonnonväreil
lä. Voitte ehdottaa muitakin kursse
ja, jos haluatte vetäjäksi tai muuten
vain osallistua. Kesän pingiskurssilla
oli kuulemma tosi hauskaa. Tapah
tumat löytyvät parhaiten lehden ta
kasivulta.

Leena Bragge
Mitä kuuluu kylänkehittämishankkeille?
Kylähdistys kutsui 5.9. kokoon yh
distysten edustajat järjestäytymisko

koukseen päättämään ja keskustele
maan kylän kehittämishankkeiden
jatkamisesta. Pohjana hankkeille on
keväällä valmistunut kyläsuunnitel
ma. Tarkoituksena on pitää seuraava
kyläkokous lauantaina 2.12. jouluto
rin jälkeen klo 13.00, jossa syksyn
suunnitelman etenemistä käsitellään.
Monitoimikeskuksesta on keskustel
tu pitkin kesää ja alkusyksyä, mutta
tällä hetkellä ei vielä ole uutta ker
rottavaa. Muutama viikko sitten jul
kisuudessa ollut Eskolan kylä Kan
nuksessa Pohjanmaalla on hieno esi
merkki palvelujen keskittämisestä ja
toteuttamisesta kylällä. Olemme tie
tysti merkittävästi pienempi kylä ja
syrjemmälläkin, mutta emme silti ole
miettimässä mahdottomia, jos emme
niin halua ajatella. Uskoa tulevaan
omalla panostuksella on kylillä tällä
hetkellä ympäri Suomea. Jokaisen
kylän on vain kurkotettava tulevaan
omista resursseista ja vahvuuksista
käsin.
Mutta emme ole olleet toimettomia
kesänkään aikana. Vesurin teema
hankkeiden puitteissa olemme
käynnistäneet turvallisuuteen kuu
luvan aggregaattihankkeen ja me
lontareitin kehittämishankkeen, ku
ten aiemmissa lehdissä on jo kerrot
tu. Aggregaatit on hankittu Pirtille ja
Rukoushuoneelle. Syksyn aikana
tehdään sähkömuutokset molempiin
kiinteistöihin.
Metsähallitukselta on vuokrattu rei
tin lähtöpaikalta ja puolivälistä
Kuoksenjärveltä maaalueet 15 vuo
deksi ensi vuoden alusta alkaen.
Lähtöpaikalle rakennetaan ilmoitus
taulu ja lähtölaituri sekä Majanie



meen pysähdyspaikka laavuineen,
vessoineen ja tulisijoineen. Kaikki pi
täisi olla valmiina ensi vuoden lop
puun mennessä teemahankkeen eh
tojen mukaisesti. Myös reitin rai
vausta suunnitellaan. Miten edetään,
päätetään kehittämistyöryhmässä.

Hannu Lahtinen

Mäkimaan Muhkungolfmestaruuskisa
Vuoden 2017 Muhkun golfmesta
ruudet ratkottiin SuurHelsingin
Luukin kentällä.
Ennustettu rankkasade ja ukkonen
vähensi hieman osanottajia!!
Yllättäen kisan alkaessa sade lakkasi
eikä ukkostakaan kuulunut ja takay
sillä jo aurinkokin paistoi.
Kenttä oli tosi märkä sateen jäljiltä.
Kuitenkin greenit olivat loistavassa

kunnossa, tämä mahdollisti kohta
laisen tulostason.
Kisa käytiin täysin tasoituksin bo
geypistekisana.
Pisin draivi kisan voitti Maija Typ
pi.
Lähimmäksi lippua kisan vei Matti
Santanen.
Tulokset:
1. Kai Vallenius 34p.
2. Olli Moilanen 29p.
3. Martti Åkerlind 28p.
4. Jouko Järvinen 27p.
5. Raimo Åkerlind 27p.
6. Matti Santanen 26p.
7. Liisa Santanen 23p.
8. Väinö Typpi 22p.
9. Maija Typpi 19p.

Teksti ja kuva Jouko Järvinen

Kuvassa voittajakolmikko vasemmalta Martti Åkerlind, Kai Vallenius ja Olli
Moilanen



Riihigallerian kesä
Riihigallerian kesänäyttely Karhun
kantapäillä oli menestys, sanoo Soh
vi Koskinen, näyttelyn organisoija.
Kesän aikana galleriassa vieraili 3293
kävijää, mikä on oikeastaan ennätys
koko sinä aikana, kun Riihigalleria
on ollut Kuhmoisten kunnan omis
tuksessa.
Galleria oli ensimmäistä kertaa
avoinna myös rallin aikana, mutta
ralliyleisön keskuudessa se ei saanut
kovin suurta suosiota. Niin Juuso
karhun kuin muidenkin taiteilijoiden
teoksia myytiin mukavasti.
Ensi vuonna on sitten edessä Riihi
gallerian juhlavuosi. Tulee kulu
neeksi 50 vuotta siitä, kun Niilo Suo
joki ja vaimonsa Fanny avasivat itse
rakentamansa Riihigallerian ensim
mäistä kertaa yleisölle. Taiteilija itse

kuoli jo toisen näyttelykesän jälkeen,
mutta Fanny Suojoki piti Riihigalle
riaa avoinna vielä muutaman vuo
den. Kuhmoisten kunta osti gallerian
vuonna 1975.
Ensi kesän näyttelyn tarkoitus on
tehdä kunniaa Suojoen henkiselle
perinnölle, niin että Riihigallerian
50vuotisnäyttely saa ansaitsemansa
huomion. Olihan Riihigalleria Pur
nun ohella Suomen ensimmäisiä ke
sänäyttelypaikkoja. Mitään Suojoen
retrospektiivistä näyttelyä siitä ei tu
le, koska edellisestä on kulunut liian
vähän aikaa, mutta tavoitteena on
hankkia sinne 10 suomalaista eturi
vin taiteilijaa, Sohvi Koskinen suun
nittelee.



Rukoushuoneen kesä
Kylän rukoushuone oli tänä kesänä
avoinna tiekirkkona jo viidennen
kerran. Samalla siellä oli Aulikki
Niemi Savolaisen taidenäyttely Hil
jaisuus. Taidenäyttely tiekirkon aika
na toteutettiin neljännen kerran.
Lasten lauantaikerho heinäkuussa
on myös tullut tutuksi jo monille
lapsille. Kesäjuhlaperinne on jatku
nut kristillisen yhdistyksen alusta
asti, 106 vuotta. Tänä vuonna puhu
jina olivat Hollolan kirkkoherra Ant
ti Lahtinen, paikkakunnan vävy Erk
ki Parikka sekä kristillisen yhdistyk
sen puheenjohtaja Hannu Lahtinen.
Pyhiinvaellus toteutettiin kolman
nen kerran, tällä kertaa Längelmäen
rukoushuoneelta omalle rukoushuo
neellemme, 21 km. Minikirkko alkoi
keväällä ja jatkuu noin kerran kuus
sa, samoin raamattupiiri alkaa taas
syyskuussa. Minikirkosta on juttua
toisaalla lehdessä.

Tiekirkossa oli vieraskirjan mukaan
kävijöitä noin 300, muissa tilaisuuk
sissa kesän aikana toista sataa. Ralli
päivänä rukoushuoneen grillipiste
sai moottoripyöräilijöiden lisäksi
varsinkin Kuhmoisten suunnalta tu
levia rallifaneja pysähtymään monia
pitkäksikin aikaa jutustelemaan. Tä
nä vuonna kokeiltiin myös uusia
tuotteita: hernekeittoa, hampurilaisia
ja munkkeja. Munkit olivat lettujen
ohella suuri menestys.
Rukoushuoneen kynnys on madal
tunut monen kävijän kohdalla. Toi
vomme, että se jatkossakin voisi olla
yhteinen kohtaamispaikka ja elämää
suurempien kysymysten virittely
paikka. Eli niin kuin Kristillisen yh
distyksen säännöissä sanotaan: ru
koushuoneen tehtävä on pitää tarjol
la Jumalan sanaa ja toimia kylän yh
teiseksi hyväksi.

Ulla Lahtinen

Lasten lauantaikerholaisia rukoushuoneella.



Pingpong!
Kropalla, kropalla ei kädellä
yläkierre
pehhmeä kosketus
tarkkkaan palloon
älä kurkota
vaihto
liiku, liiku pallon mukaan
liian lähellä, peruuta
hyvä
piiitkä liikerata
älä purista, muista lötkö
ranne
hienoa!
Tällaista ohjeistusta kol
me nuorta saivat Pekka
Tennilältä heinäkuussa
kolmen päivän ajan.
Harvalla mökkiläisellä
on oma pingishalli mökkitontilla,
mutta Pekka Tennilällä on Pitkänve
den rannassa. Hän on itse nuorena
pelaillut väestönsuojassa.
Omat pojat aloittivat 90luvun lo
pulla, jolloin ryhdyin vähitellen val
mentamaan heitä. He pelaavat ja kil
pailevat edelleenkin. Olen valmenta
nut 15 vuotta PT 75:ssä Tampereella.
Tällä hetkellä on yksi henkilökohtai
nen valmennettava ja sen lisäksi ju
nioriryhmä, joka harjoittelee kolmes
ti viikossa. Mökin pingishalli on
kohtuullisessa käytössä, sillä viikon
lopuksi on tulossa 13 pelaajaa (omat
pojat kavereineen) pingisleirille, jol
loin me itse joudumme evakkoon,
Tennilä kertoilee.

Päijälän ensimmäisellä pingisleirillä
olivat mukana 11vuotiaat Rilla Paa
volainen ja Elias Tanhua (viettivät

syntymäpäi
viään pingik
sen merkeis
sä) ja 9vuo
tias Masi
Lehto. Paina
kaa nimet
mieleen! Ku
ka tietää,
millaisia pin
gismestareita
heistä vielä
nousee. Jat
kokurssiakin
vähän vilau
teltiin. Elias
oli ainoa, jo
ka oli pelan
nut jo aiem
min vähän

enemmän pingistä, muut lähinnä
pelailleet välitunnilla.
Meno tuntui hauskalta, vauhdik
kaalta ja ammattimaiselta. Apuna oli
välillä palloja syöksevä robotti ja
lyöntipyörä, jolla harjoiteltiin oikeaa
liikerataa rysty ja kämmenlyönnis
sä. Kolme kurssilaista eivät ehtineet
pitää paljon hengähdystaukoja, mitä
nyt käytiin välipalalla syömässä
Tarja LatikkaTennilän loihtimia
herkkuja.
Opettajan ammattimaisuus näkyi
siinä, miten hän ehti havainnoida ja
opastaa useamman pelaajan lyönti
tyylejä samanaikaisesti. Kolmen
puolipäivän kurssilla ei tietenkään
kauheasti ehdi, mutta säännöt ja pe



rusasiat käydään läpi yrityksen ja
erehdyksen menetelmällä. Tärkeätä
on oppia heti alussa oikea asento,
etäisyys, rentous, katsekontakti. Eh
kä kipinä pingikseen ehti kuitenkin
syttyä.
Kysyessäni, onko Pekka ankara
opettaja, sain vastaukseksi: Ei aina
kaan meille!
Urheilumaallikon korviin ja silmiin
pingis rupesi vaikuttamaan aika
haasteelliselta ja kiinnostavalta pelil
tä. Siinä ei riitä, että osuu palloon,
pitää osua myös oikealla voimalla ja
oikealla kierteellä. Välipalalla saim
me pienen teorialuennon lyöntien
kierteistä ja niiden lukemisesta. Hy
vä pelaaja osaa vastata erilaisiin
lyönteihin oikenlaisella lyönnillä.
Miten sen sitten oppii? Harjoittele
malla, harjoittelemalla. Sitten on vie
lä jokin mystinen ominaisuus, taipu
mus, pallosilmä, jonka ansiosta toi
set oppivat nopeammin kuin toiset.
Mutta kun katselee, miten sujuvasti
nuoret räpläävät kännyköitä, voisi
kuvitella taidon yltävän pingispal

loonkin, Pekka myhäilee.
Mikä on vaikeinta pingiksessä?
Kämmenlyönti, vastasivat Rilla ja
Masi. Syötöt, sanoi Elias.
Entä mitä he olivat oppineet kurssil
la? Siihen olikin vähän vaikeampi
vastata. Kaikkea, sanoi Masi, joka ei
ollut paljon pingistä aiemmin har
rastanut. Toisten mielestä oli kiva
pelata robottia vastaan, toisten ih
mistä. Niin että ilmeisesti oli muka
va saada kokeilla erilaisia tapoja.
Toivottavasti jatkoa seuraa.
Mistä tulee kiinalainen nimi ping
pong? Pallon äänestä tietenkin. Mi
nulle oli uutta, että vuoteen 1910 asti
maila oli pelkkää puuta (ilman ku
mipintaa), joten korkeampi pingää
ni tuli pallon osuessa pienempään
vastukseen, mailaan  ja pong sen
osuessa pöytään, isompaan vastuk
seen.

Ulla Lahtinen



Päijälästä hääkylä?
Kyläsuunitelmaa tehdessä nousi
idea Päijälästä hääkylänä esiin
useammin kuin kerran. Sinänsä se ei
ole mikään uusi idea, sillä aika moni
kyläläinen lienee vihitty Päijälän ru
koushuoneella ja häitä juhlittu Pirtil
lä.
Tänä kesänä perinne taas pitkästä
aikaa jatkui, kun kylällä vietettiin
peräti kansainvälisiä häitä. Morsian
oli Kristiina Silvan (Mikkolan sukua)
ja sulhanen puolalainen Kamil
Kowalczyk. Juhlat kestivät koko vii
konlopun, sillä paikalla oli sukulai
sia paitsi Suomesta – myös Puolasta

ja nuorenparin opiskelukavereita eri
puolilta maailmaa.
Avioliiton siunaustilaisuus tapahtui
rukoushuoneella suomeksi, puolaksi
ja englanniksi. Sen jälkeen vieraat
vaelsivat kulkueena hääparin peräs
sä Pirtille. Sää oli onneksi mitä iha
nin, mikä ei ollut itsestäänselvyys
tänä kesänä. Pirtin pihassa hääteltas
sa juotiin onnittelumaljat ja onnitel
tiin hääparia ja vanhempia. Siellä
myös puolalaisen perinteen mukaan
vieraat mursivat osansa suolatäyttei
sestä leivästä niellen samalla ver
tauskuvallisesti pariskunnan mah
dolliset tulevat kyyneleet. Sulhasen
isä ojensi myös morsiamen valitta
vaksi kaksi pikaria, joista toisessa oli

vodkaa, toisessa vettä.
Vodkan saanut päättää
tulevassa kodissa kaapin
paikan. Sen sai Kamil. To
sin myöhemmässä suo
malaisessa hääkakun leik
kaamisseremoniassa Kris
tiina ehti ensin. Niin että
toivottavasti heistä tulee
tasavertainen pariskunta.
Seijan pidot oli loihtinut
herkullisen suomalaisen
häämenun yli 70 vieraalle.
Lämpimänä ruokana oli
karjalanpaistia, ja hääka
kun lisäksi sulhasen toi
vomuksesta mustikkapii
rakkaa. Onnittelupuheita
pidettiin suomeksi, puo
laksi ja englanniksi. Sul
hasen isä mm. kertoi ensi
tapaamisestaan morsia

men kanssa: ”Ihana tyttö, mutta mi
ten hänen kanssaan kommunikoi

Kristiina ja Kamil kylän sillalla.
Morsiamen hääpuku on hankittu
Minskistä, ValkoVenäjältä.



daan.” Yllätys oli suuri, kun Kristii
na osasikin puolaa (hän on opiskel
lut venäjää ja puolaa) Opiskelut hä
net veivätkin Krakovaan vuonna
2013, jossa hän tutustui paikallisessa
teehuoneessa Kamiliin. Leikkejä lei
kittiin mahdollisuuksien mukaan
myös kaikilla kielillä, oli Tuttu juttua
ja hääbingoa. Ilmeisesti hääperinteet
ovat paljolti samantapaiset eri mais
sa.
Virallisen osuuden, syömisten ja ka
kunleikkauksen jälkeen siirryttiin
Mikkolaan, morsiamen suvun kesä
paikkaan, jatkamaan juhlia vapaa

muotoisemmin. Ilta
jatkui karaoken, hää
leikkien, vapaan seu
rustelun ja ruokailun
merkeissä aamuyö
hön asti. Suuri osa
vieraista jäi yöksi. He
majoittuivat Mikko
lan lisäksi sukulais
ten ja naapureiden
mökkeihin. Keskus
teluja käytiin puola
laisten ja suomalais
ten sukulaisten kes
ken elekielellä, piir
täen jne, kun yhteistä
kieltä ei ollut.
Morsiuspari ja suku
laiset olivat ylen on
nellisia ikimuistoisis
ta juhlista: Kaikki
järjestelyt sujuivat
erinomaisesti, ruoka
oli herkullista ja vie
raat viihtyivät. Kai
ken kruunasi lämmin

ja aurinkoinen suo
malainen kesäsää perjantaista sun
nuntaihin.
Päijäläläiset toivottavat rakkautta,
iloa ja onnea Kristiinan ja Kamilin
yhteiseen elämään!
P.S. Olisi mielenkiintoista tietää,
kuinka monet häät Päijälässä on vie
tetty tällä reseptillä: vihkiminen ru
koushuoneella, juhlat Pirtillä? (Toi
mitukseen voi ilmoittautua.)

Ulla Lahtinen

Morsian ja sulhanen vanhempineen Pirtin pihassa.



Päijälän kesäkuulumisia

Virran varrelta lehden avustajat kokoontuivat elokuussa
toimituskokoukseen rukoushuoneelle.



Matti ja Liisa Santanen järjestivät
elokuussa pihagolfkisan jo 25.
kerran Ryttylän torpan mailla.
Vähimmillä lyönneillä yhdeksästä
väylästä selvisi Jouko Järvinen
Mäkimaasta (takana). Hän saa
nimensä kiertopalkintoon täten jo
toisen kerran. Ryttylä Openin
kakksoseksi tuli Matin entinen
työkaveri Ilkka Marttila Espoosta
ja kolmanneksi Martti Åkerlind.

Kesätorilla voi harrastaa kaikkea kadonneitten levyjen metsästyksestä uhkapeliin.
Mitähän syystorilla 16.9?



Jormakan uudetomistajat harkitsevatmatkailukäyttöä
Jormakan talon suureen tupaan sopii
vaikeuksitta yli 50 juhlavierasta. Ta
lon uudet omistajat Päivi Korhonen
ja Kalle Lahtinen testasivat tilan ke
säisissä lapsenlapsen ristiäisissä.
Korhonen ja Lahtinen ovat metsä
alan ammattilaisia ja opettajia Lam
milta. He olivat puolivakavasti etsi
mässä metsä tai mökkitonttia, kun
eteen sattui syksyllä 2016 nettitieto
Päijälässä myytävästä tilasta.
 Näytössä oli niin paljon porukkaa,
ettemme arvelleet saavamme tätä.
Pyyntihinta oli hämmästyttävän al
hainen, 110 000 euroa, vaikka tilaan

kuuluu 200 metriä Pitkänveden ran
taa, toteaa Kalle Lahtinen.
Vanha tieto kiinnostaa
Päivi Korhonen ihastui metsään,
vanhaan taloon, peltoihin ja puroon.
Sittemmin on löytynyt muun muassa
hienosti kivetty vanha lähde ranta
niityn kasvillisuuden joukosta.
Kivetyn lähteen paikan selittää se,
että päärakennus sijaitsi aikanaan lä
hempänä rantaa, rinteen alaosassa.
Sen tietää vuoden 1840 kartta, jonka
Päivi Korhonen löysi netistä. Ke
väällä näkyivätkin selvästi kivijalka
ja muurinpohja, jotka vankka kasvil
lisuus kätkee sisäänsä kesällä.
Rantapenkereeltä löytyy kiuas, joka
on jäännösten mukaan ollut enem

Kalle Lahtinen ja Päivi Korhonen hävittivät jo kuistin väliseinän ja saivat avaran
kahvittelutilan. Mukana myös yhteinen Saratytär.
 Itsestäkin on jo niin kiva oleskella täällä, että mahdammeko yrittääkään sitä ma
joitusjuttua?



män kuin metrin kanttiinsa. Uudem
pi rantasauna on Olli Jormakan ajoil
ta.
 Talon historia kiinnostaa kovasti, ja
etsimme sitä koskevia tietoja ja valo
kuvia. Olisi kiva hahmottaa paperil
le kaikki vanhat kivijalat. Sen tie
dämme, että tien varressa on ollut
rehupönttö. Aittarivi on ollut pidem
pi, ja sen toisessa päässä on sijainnut
muonamiehen talo. Tiekin on tullut
toisesta paikkaa, mutta liittymä kävi
kai vaaralliseksi autoliikenteen li
sääntyessä, tuumii Päivi Korhonen.
Tilaa suurperheelle
Talo on suuri pariskunnalle, joiden
mukana Päijälässä kulkee useimmi
ten yhteinen silmäterä, kahdeksan
vuotias Sara. Tyttö on tottunut ko
luamaan vanhempiensa kanssa
luonnossa, ja tekemistä sellaiselle
lapselle riittää Päijälässä. Tuossa
tuokiossa Sara antaa talon hirsisei
nälle pysähtyneelle haapaperhoselle
nimen Toivo.
Kaikkiaan uusperheellä on yhdeksän
lasta. Se tiesi väkeä kesäisiin lapsen
lapsen ristiäisiin, joissa Kasper Siilas
sai paitsi nimen myös nimikkotam
men pihaan. Pihaa on tarkoitus jat
kossa vähän raivata, mutta ei ”yli
hoitaa”.
 Juhlakakun päälle löytyi omalta
tontilta litra ahomansikoita. Vieraat
viihtyivät niin hyvin, että voisimme
ehkä järjestää täällä muitakin juhlia,
sanoo Päivi Korhonen.
Kalle Lahtisen mukaan matkailu
käyttöä ajateltiin jo taloa hankittaes
sa. Pariskunnalla on entuudestaan
kokemusta mummonmökin

vuokraamisesta Asikkalassa.  Tun
tuu hyvältä, että juuri matkailu on
valittu yhdeksi painopisteeksi Päijä
län uudessa kyläsuunnitelmassa.
Kunnostustöitä riittää
Korhonen ja Lahtinen ovat katselleet
rakennuskantaa matkailusilmällä.
Esimerkiksi suuressa puimaladossa
voisi järjestää tansseja, kunhan laite
taan lattia. Päärakennuksen avoi
meen yläkertaan saisi majoitustilaa –
varsinkin, jos palautettaisiin vanha
katon poikkiharjannerakenne.
Luontomatkailun mahdollisuudet
ovat Päijälän maisemissa monipuoli
set. Omaan lähiympäristöön saisi
vaihtelevan luontopolun, eikä Isojär
vellekään ole kuin 20 kilometriä.
Lahtinen ja Korhonen ovat jo kuul
leet reittien luokittelijoilta, ettei sel
laista etäisyyttä pidetä liiallisena.
Vielä tarvitaan lottovoitto, naurahtaa
pariskunta. Kalevi Lahtinen haluaa
ensimmäiseksi kunnostaa peltikaton,
joka vuotaa naulaamisen jäljiltä.
Kunnostusta kaipaavat myös päära
kennuksen vanhat savupiiput ja val
tava uuni. Vanhasta keittiöstä saisi
tunnelmallisen keittiön, jolloin 1960
luvulla laitettu moderni keittiötila
vapautuisi muuhun käyttöön.
Sormet syyhyvät yliikäiseen puus
toonkin. Korhonen ja Lahtinen lu
paavat avartaa maisemaa niin, että
Jormakan talo näkyy jälleen Orive
dentien kulkijoille niin kuin aika
naan karjan laiduntaessa.



Leppäkosken kolmannes
on kiertänyt monissa käsissä
Jormakkana tunnettu talo syntyi
vuonna 1790, kun Leppäkosken talo
jaettiin kolmen perillisen kesken. Sen
koomin on talolla riittänyt omistajia
ja asukkaita.
Leppäkosken suvulta talo siirtyi Oja
sille 1872. Sitä perua kyläläiset käyt
tävät talosta myös Ojasen nimeä.
Vihtori Ojanen rakennutti noin 110
vuotta sitten uuden talon, joka edel
leen kielii tilan silloisesta vauraudes
ta. Pelkällä tuvalla on kokoa liki sata
neliötä, ja peruskivien siirto on ollut
uskomaton urakka.
Ojanen muutti Tuusulaan 1915 vä
rikkään, henkirikokseen liittyvän ta
pahtumaketjun seurauksena. Maita
myytiin tuolloin yksityisille ja Val

keakosken metsäyhtiölle.
Seuraavat noin 50 vuotta Jormakan
Ojasen talo vaihtoi omistajaa keski
määrin kerran vuosikymmenessä.
Maataloutta hoitivat pitkälti vuokra
laiset, piiat ja rengit. Toimipa talo
metsätyöntekijöitten kämppänäkin,
mistä on kerrottu jo aiemmin Virran
varrelta –lehdessä.
Jormakoitten tullessa omistajiksi
1960luvulla tilan pintaala oli 90
hehtaaria, mistä myytiin pois liki
puolet. Suvun luopuessa talosta 2016
asuinkiinteistöön liittyi enää seitse
män hehtaarin alue, sillä pääosa
metsistä myytiin erikseen.
(Historiatiedot pääosin Leppäkosken
kohinaa teoksesta)

Teksti ja kuvat: Merja Åkerlind



Päijälän kasarikoululaisentapaaminen lauantaina19.8.2017
Keskiiän tunnistaa kai siitä, että
mieli alkaa helposti hakeutua ”van
hoihin hyviin aikoihin”. Jostain
syystä itse olen viime vuosina muis
tellut paljon alakouluaikaani. Muu
tama vuosi sittenhän entisiä Päijälän
koululaisia kokoontui isolla porukal
la Pirtillä. Minä aloin miettiä vähän
pienimuotoisempaa tapaamista
suunnilleen yhtä aikaa kanssani ala
astetta käyneiden kanssa. Ikäluok
kamme olivat hurjan paljon pienem
piä kuin aikaisemmat suuret ikäluo
kat. Omana alaasteaikani oppilaita
koko Päijälän koulussa sen kuudella
luokalla oli yhteensä vähimmillään

muistaakseni vain 12, joka taisi ai
emmin olla helposti yhden luokan
koko. Heitin idean tapaamisesta
muutamalle vanhalle kaverille ja
päätimme, että se voisi hyvinkin olla
toteuttamisen arvoinen. Siispä tuu
masta toimeen. Rajasimme osallistu
jat 80luvulla Päijälän koulua käy
neisiin muutaman vuoden heitolla
suuntaan tai toiseen. Vähän muka
vuudenhaluisena ihmisenä päätin,
että voisimme tavata lapsuudenko
dissani Ruokolassa Päijälässä; eipä
hän itse ainakaan tule tapaamisesta
luistettua lähtemisen vaikeutta teko
syynä käyttäen.
Kasarikoululaisten tapaaminen sai
innostuneen vastaanoton Facebookin
Päijäläryhmässä. Ajankohdaksi va

Koulukuva vuodelta 1982/ kuvaaja:Asko Ylätalo
Ylärivi vas. Ritvaopettaja, Ossi Koivu, Ulla Ruokola, JuhaPekka Ruokola, Rita
Sarkanen, Marketta Tuominen, Uoleviopettaja. Keskirivi vas. Vesa Koskinen,
Kimmo Ruokola, Markus Jaskari, AnuMari Urpunen, Katja Huokonen, Irene
Nieminen. Alarivi vas. Elina Ruokola, Anne Sulin, Mika Tuominen, Tero Kivistö,
Teemu Urpunen, Sami Taival, Kimmo Lahnajärvi.



likoitui elokuun 19. päivä. On aina
haastavaa ja käytännössä mahdoton
ta saada soviteltua päivä, joka sopisi
kaikille. Nytkin muutamalle osui
päällekkäisyyksiä ja he eivät harmik
seen päässeetkään mukaan tapaami
seen. Loppujen lopuksi tapaamisem
me jäi väkimäärältään aiottua pie
nemmäksi, mutta vietimme tosi mu
kavan iltapäivän/illan jutellen,
muistellen ja nauraen. Lahnajärven
Kimmo ajeli mökiltään paikalle, sa
moin Inkiläisen (os. Ruokola) Ulla.
Kareveden (os. Urpunen) Anuhan
asuu nykyään Päijälässä, joten hänel
lä oli lyhyt matka tulla, enkä itse
kään kirkonkylää kauempaa paikalle
saapunut. Pisimmältä tuli Jaskarin
Markus, joka asuu nykyään IsoBri
tanniassa, mutta on viettänyt nyt
muutaman kuukauden Suomilomaa
mökillä Kangasalla. Hämeenlinnassa
nykyään asuva Markuksen entinen
luokkakaveri Paunun (os. Huoko
nen) Katja piipahti myös myöhem

min meitä moikkaamassa, kun muil
ta menoiltaan mökilleen ehti.
Monet meistä eivät olleet toisiaan ta
vanneet ollenkaan kouluaikojen jäl
keen, mutta sitä ei kyllä huomannut.
Juttu lensi sujuvasti grilliruuan val
mistuessa, perunoiden kypsyessä ja
myöhemmin ruokaillessamme ja
kahvitellessamme. Muistelimme
paljon ja lämpimästi edesmenneitä
opettajiamme, Markuksen vanhem
pia Ritvaa ja Uolevia, jotka ovat kai
kille jääneet mieleen suurina persoo
nallisuuksina, perinteisinä vanhana
jan opettajina, ”kansankynttilöinä”.
Muistelimme, miten Uolevin johdol
la marssimme ryhdikkäästi polvia
nostellen tahdissa sillanpielessä, kun
pioneerit olivat rakentamassa uutta
siltaa 80luvulla. Joku muisti, miten
Uoleviopettaja oli yhden erään vä
hän vilkkaamman pojan istuttanut
pulpetteineen yläluokan nurkkaan
rajaten liidulla lattiaan ”karsinan”,

Tapaamisessa 19.8. Takana Kimmo ja Markus, edessä Elina, Ulla ja Anu



josta ei passannut opetuksen aikana
poistua. Me tytöt muistelimme
muun muassa Ritvan käsityötunteja,
ja allekirjoittanut sitä, miten Ritva
totesi tuskastuneesti joskus kurttuja
ja solmuja selvitellessään, ”ettei Eli
na ole käsityöihminen”. Tämän väit
teen olen ilokseni voinut myöhem
min kumota innostuttuani kutomaan
villasukkia kolmekymppisenä. Myös
Koivun Marian laittamaa kouluruo
kaa muistelimme kaihoisasti, ja sitä,
miten ruoka kuljetettiin koreilla keit
tolasta luokkiin, jossa se ruokaliinoin
suojatuilla pulpeteilla nautittiin. (Al
lekirjoittaneen viimeisenä alaaste
vuonna siirryimme luokista ruokai
lemaan keittolan ”eteiseen”.)
Tällä porukalla muisteltiin luonnolli
sesti myös koko kylän suurta tapah
tumaa vuonna 1982, koulun kuusi
juhlan televisiointia, jossa kaikki
olimme mukana. Muistelimme, mi
ten asia meille oppilaille ilmoitettiin
erään aamunavauksen yhteydessä
yläluokan taululle kirjoitetun Hirsi
puupelin avulla. Se hämmästys ja
epäusko, kun kirjainten arvuuttelun
jälkeen taululla luki ”Joulujuhlamme
televisioidaan”! Kuvauksista moni
muisti ainakin Jaskarin Iiriksen teke
mät upeat lavasteet, kuumat spotti
valot ja pienen jännityksen. Myös
ohjelmanumeroita muisteltiin. Kim
mo ainakaan ei ole kuulemma niiden
joulujuhlien jälkeen valkoisiin suk
kahousuihin joutunut pukeutumaan
ja epäili, ettei häntä enää moiseen
saada suostumaankaan, ainakaan te
levisioon. Tunnistettiinpa joku pipa
rinpaistaja myöhemmin Lahden So

koksellakin. Joulujuhlan televisioin
tia seuranneena keväänä pääsimme
koko koulun retkelle Tohloppiin ja
Särkänniemeen.
Monenlaiset muistot värittivät yh
teistä iltapäiväämme; iloiset, hauskat
ja haikeatkin. Muistelimme kouluka
vereita, ja saattaa olla, että vähän
juoruiltiinkin, mutta vain hyvässä
hengessä. Olimme tosi yksimielisiä
siitä, että Päijälän seudulla oli hyvä
asua ja käydä koulua. Koimme it
semme jopa vähän etuoikeutetuiksi,
kun olemme saaneet ponnistaa maa
ilmalle niin turvallisista ja hyvistä
lähtökohdista. Oli jotenkin helppoa
ja luonnollista viettää aikaa yhdessä,
sillä eihän kukaan ymmärrä toistaan
niin hyvin kuin lapsesta asti tuttu,
samalla pienellä kylällä ennen some
aikaa elänyt Päijälän entinen koulu
lainen. Ehkäpä ensi kesänä otetaan
miitti uusiksi, jos vaikka saadaan
uusiakin muistelijoita mukaan? Eikä
kai sekään haittaa, vaikka mentäisiin
samallakin porukalla, alammehan
mekin olla jo ruuhkavuosissamme
siinä vaiheessa, että aina ei vanhoja
muista, vaikka tikulla silmästä koit
taisi kaivaa… onhan Ullakin sentään
jo nelinkertainen mummo!
Tapaajien valtuuttamana muistelot kir
jasi Elina Poikala



Tukin tie inkkarikanootilla
Melojat Markku Holkeri ja Simo
Lievejärvi. Melontaaika 23.7.1997 
7.7.2002
Idea lähteä melomaan ns. tukin tietä
Hahmajärveltä Poriin tuli yhtenä
saunailtana, kun hyvä ystäväni
Markku Holkeri oli vierailemassa
mökilläni Lievejärven rannalla. Mo
lemmat olemme syntyneet ja kasva
neet ko. uittoreitin varrella: Markku
Toijalassa ja minä Päijälässä. Markku
oli hiljattain hankkinut inkkarika
nootin, joten siitä vaan liivit päälle,
20 litran kannelliset saavit mukaan
varusteita varten, mela käteen ja me
noksi! Alun pitäenkin suunnittelim
me jakavamme reissun sopivan pi
tuisiin pätkiin usealle kesälle.
23.7.1997, aika 10.0018.00
Hahmajärvi – Päijälä. Järven korkeus
128 m (lähtöjärven korkeus).
Reitti: Lähdimme Orivedentien koh
dalta Hahmajärven yli ja löysimme
ojan, josta joku paikallinen kesäasu
kas sanoi, ettei ole nähnyt koskaan
kenenkään sitä melovan. Pääsimme
sen kautta kuitenkin ensin Pitkäjär
velle ja sieltä edelleen Mauharinojaa
pitkin Lahnajärvelle. Matkan aikana
jouduttiin kantamaan kanoottia ja
väistelemään ojassa olevia hakkuu
jätteitä ja jossakin kohtaa jopa ylittä
mään majavan pato. Reitti jatkui Pu
karanjärvelle ja Jokisaaren ohi Har
jujärvelle. Tästä edelleen Kohisevan
kosken kohdalta kanoottia kantaen
Luodosjärvelle ja edelleen Päijälän

sillalle.
24.7.1997
Pitkävesi – Vinkiän sähkömylly. Jär
ven korkeus 106 m.
Reitti: Alalammelta Pitkäävettä pit
kin Jokipolven sillan alta jokea pitkin
Vinkiänjärvelle ja edelleen jokea kul
kien Myllysillalle. Myllysillan koh
dalla jouduimme lopettamaan kos
ken kivikkoisuuden vuoksi; koski oli
hiljattain kunnostettu lohia varten.
Matkaa Längelmäveteen oli vielä jäl
jellä pari kilometriä.
18.19.6.1999, pe 18.00– la 20.00
Sähkömylly (Längelmäveden ranta)
– Valkeakoski. Järven korkeus 84 m.
Reitti: Längelmävesi: Koljonselkä 
Rönninsalmi – Enonselkä  Ponsan
selkä – Pelisalmi  Kangasalan Kai
vanto – Roine – Mallasvesi. Matka
arvio n. 90 km.
Matkan varrella etsimme kovasti va
paata telttapaikkaa yöpymistä var
ten ja lopulta noin kahden aikaan
yöllä kelpuutimme yhden niemen
nokan Ponsanselän alussa. Sen ranta
oli kuitenkin niin kivinen, että kau
empana rannasta jouduttiin jonkun
mökin huoltorakennuksen taakse,
johon majoituimme aamukuuteen
asti.
Toinen melontapäivä oli kuuma ke
säpäivä, ja Valkeakoski tuntui todel
la kaukaiselta. (Kangasalan Kaivan
nolla, johon Längelmävesi loppuu,
on mielenkiintoinen historia. Vuon
na 1830 Kaivannon sulkurakenteet
murtuivat ja Längelmäveden pinta
laski vajaat 2 metriä, ja Längelmäve
den alueelle tuli n. 2500 ha vedena



laista viljelykelpoista maata.) Kai
vannosta matkamme jatkui Roinetta
ja Mallasvettä pitkin kohti Valkea
koskea. Roineella Saarikylän kohdal
la vastarannalla jouduimme pitä
mään parin tunnin tauon kovan vas
tatuulen ja vilkkaan moottorivenelii
kenteen takia. Tuulenpuuskat jatkui
vat aina Valkeakoskelle saakka; ai
van loppumatkasta tuuli tempaisi jo
pa lakin päästäni. Valkeakoski saa
vutettiin lopulta noin kahdeksalta
lauantaiiltana. Matka sähkömyllyltä
Valkeakoskelle kulki laivaliikenteen
opasteita seuraten.
14.7.1999
Valkeakoski – Lempäälä. Vanajave
den korkeus 79 m.
Reitti: Vanajavettä melottiin Sääks
mäen siltojen kohdalle, josta kään
nyttiin jyrkästi oikealle yli Makkara
selän ja ohi Toijalan. Siitä edelleen
moottoritien ali Konhon siltojen koh
dalta kohti Viialaa, jonka jälkeen
reitti vähitellen kaventui jokimaisek
si lähestyttäessä Lempäälää. Ennen
Pyhäjärveä reitti jakaantuu sekä
Lempäälän kanavaan että vapaaseen
Kuokkalan koskeen, joista me valit
simme siis edellisen.
Elokuu 2000
Pyhäjärven ylitys. Järven korkeus 71
m.
Reitti: Pyhäjärven ylitys kohti Noki
aa. Melontapäiväksi sattui kova, lä
hes myrskyn kaltainen vastatuuli, jo
ka pakotti meidät rantautumaan Sor
vanselän kohdalle ja keskeyttämään
matkanteon kanoottiin kertyneen
raskaan vesilastin takia. Ehdimme

meloa reitistämme noin kaksi kol
masosaa.
11.7.2001 Tottijärvi – Nokia – Vam
mala. Kuloveden korkeus 57 m.
Reitti: Tottijärveltä Pyhäjärveä pitkin
Nokialle. Nokialta jouduttiin vie
mään kanootti autolla aina Siuroon
Melon voimalaitoksen alapuolelle.
Reitti Nokialta Siuroon on suljettu
eikä sivullisella ole sinne asiaa. Siu
rosta matka jatkui Kulovettä pitkin
ohi Kutalan ja Ellivuoren, jossa järvi
vaihtui Rautavedeksi päätyen Vam
malan venesatamaan.
5.7.7.2002 Vammala – Pori. Koko
naismatka n. 100 km.
Reitti: Vammala  Huittinen  Koke
mäki – Harjavalta – Ulvila – Pori.
Suoritimme tämän reitin kolmipäi
väisenä melontaretkenä Satakunnan
kansansoudun yhteydessä, jolloin
sulkuportit olivat muutenkin auki,
mikä helpotti koskien laskemista.
Tällä välillä sattui myös ainoa kaatu
misemme viimeisessä vapaassa kos
kessa ennen Ulvilaa (Ruskelankoski).
Siitä oli seurauksena onneksi vain
kastuminen. Porin keskustaan sillan
pieleen aivan Rosenlewin sahan tun
tumaan saavuttiin 7.7. noin klo 17.
Tukin tie oli kuljettu.
Käytimme matkaan viiden vuoden
aikana yhteensä kymmenen päivää.
Matkaa kertyi arviolta lähes 300 km.
Matka suuntautui idästä länteen,
mikä merkitsi lähes aina vastatuulta.
Koko matka melottiin samalla ink
karikanootilla. Melontareitti noudat
teli suurimmille vesialueille merkit



tyjä reittejä. Se merkitsi, että myös
vene ja laivaliikenne kulki samalla
väylällä, mikä vaikeutti välillä me
noa.
Retkemme osoitti konkreettisesti,
miten pitkä ja monivaiheinen matka
tukilla on ollut metsästä tuotantoon.
Siitä saisi toisenkin tarinan uittajan
näkökulmasta. Matkan varrella oli
tai on ollut monia puuta jalostavia
tehtaita, mm. Orivedellä, Valkeakos
kella, Viialassa, Nokialla, Tampe
reella, Kokemäellä, Vammalassa se
kä Porissa. Vettä pitkin kulkien tuttu
maareittikin sai aivan uuden sisäl
lön. Myös kunnioitus uittoperintee

seen ja tukkilaisiin kasvoi. Varsinkin
nyt kun Päijälässäkin puhutaan ka
noottireitin kunnostamisesta, van
han retken muistot palaavat mieleen.
Ehkä joku innostuu kokeilemaan sa
maa reittiä. Tällaista matkaa ei voi
helposti tehdä ilman avustajia, joita
tarvitaan varsinkin kuljetuksiin.
Heidän apunsa mahdollisti unel
mamme toteuttamisen ja lämmittää
mieltä vuosienkin jälkeen. Kuvia
emme tainneet reissultamme ottaa,
mutta muistot säilyvät sydämessä
muutenkin.

Simo Lievejärvi

Yön kuningatar
Ainon Yön kuningatar innostui
kukkimaan elokuun yössä. Kukka kukkiin
vain yhden yön ja kuihtuu heti aamuvalon
kajastaessa. Aino antoi aikanaan
tyttärelleen Leenalle (11 v.) omasta
kuningattarestaan yhden lehden, jota
tämä vaali vuosikymmeniä. Leenan kukka
kukkii yhdestä kolmeen kertaan vuodessa
öisin. Muuton jälkeen Yön kuningatar on
tuohduksissaan, eikä pariin vuoteen
suostu kukkimaan. Kun Ainon kukka
aikanaan kuoli, antoi Leena äidilleen
omasta kukastaan yhden lehden alun
muutama vuosi sitten. Nyt se kukkii
kiitollisena Ainon ikkunalla.
Alkuperäinen kukka on siis yli 60 vuoden
takainen sukuperintö.



Kirjaston nurkilta
Jälleen yksi kesä on syksyssä. Ilmo
jen puolesta enimmäkseen viileät
päivät ja yöt ovat sävyttäneet kesää.
Se on antanut tilaa lukuharrastuksel
le niin vakituisille kuin kesäasuk
kaillekin. Kesä on kuitenkin aina lii
an lyhyt kesällä toimitettaville asioil
le. Nyt säät säätelevät työjärjestystä.
Kiitos lukijakunnalle kirjaston kesäs
tä. Olemme vielä saaneet pitää kir
jaston kylän palvelupisteenä, joka on
osoittautunut tarpeelliseksi. Myös
lapset ovat löytäneet kirjansa lasten
kirjojen hyllystä.
Uutuuskirjat saamme Kuhmoisten
pääkirjastosta. Kirjastotietoinen lai
naaja tietää kysyä mielikirjailijansa
viimeistä painosta, jota meidän kir
jastosta ei tarvitse kauaa odottaa ver
rattuna kaupunkien kirjavarausjo
noihin.
Kesän aikana meidän kirjastoon tul
leita kirjoja naiskirjailijoilta ovat
mm.
Veera Vaahtera: Sopivasti sekaisin
Sinikka Nopola: Onko teillä täm
möistä
Pirjo Tuominen: Tulen väri punai
nen
Enni Mustonen: Ruokarouvan tytär
Raija Oranen: Kreivin aikaan
Laila Hirvisaari: Hiljaisuus
Tuotteliaat dekkarikirjailijat Seppo
Jokinen, Ilkka Remes, Jo Nesbø
ja Reijo Mäki ovat edelleen pinnalla
– ja monet muut. Uusi metsästäjän
opas ja luontokirjoja on saatu kirjas
toon.
Kyläläiset ovat muistaneet kirjastoa

lahjoituksin esim. käsityökirjasarjal
la ja lapsille Satumaailma kirjasar
jalla.
Kirja ei yleensä vanhene vaikka
uusia ilmestyy koko ajan. Vanhat
klassikot kiehtovat erityisesti van
hempaa lukijakuntaa. Myöskään tie
tosanakirjat eivät vanhene historial
lisessa mielessä. Tallenteet niissä
vain loppuvat ilmestymisvuoteen
mennessä.
Kirjaston merkeissä on Pirtillä järjes
tetty myös muuta ohjelmaa. Kirjapii
ri toimii edelleen Ulla Lahtisen vetä
mänä. Olemme keskittyneet suoma
laiseen kirjallisuuteen, jossa myös
Kalle Mäkelällä on ollut asiantunte
vaa kerrottavaa mm. kirjailijoitten
taustoista.
Runon ja suven päivänä 6.7. on jär
jestetty iltatilaisuuksia eri vuosina
eri aihein.
Syksyisin olemme viettäneet Pirtillä
Kotiseutupäiviä, joissa on käsitelty
myös kirjallisia aiheita musiikin
säestyksellä. Tänä syksynä vietämme
sitä Aleksis Kiven päivänä 10.10. Se
on nimetty suomalaisen kirjallisuu
den päiväksi.
Aukiolopäivä on lauantai kesällä,
mutta muuttuu marraskuussa tiis
taipäiväksi maaliskuun loppuun asti.
Syksyn illat hämärtyvät. Poikkea
kirjastossa.

Terv. Aino



Minikirkkoa kehitetään
Minikirkko on pienimuotoinen ju
malanpalvelus, jota on kokeiluluon
toisesti toteutettu Rukoushuoneella
maallikkovoimin noin kerran kuussa
pääsiäisestä lähtien. Saadun palaut
teen perusteella sitä on tarpeen vie
läkin kehitellä, ja se on mahdollista,
koska mikään kaava ei meitä sido.
Minikirkossa on joka kerta ollut kes
kustelusaarna juontajan ja yleisön
kesken. Tämä on kuitenkin vaikutta
nut sen, että minikirkosta on pyrki
nyt tulemaan maksikirkko, koska
esiin on tullut paljon ajatuksia ja kes
kustelu on venähtänyt. Jatkossa ko
keillaan erilaisia keskustelutapoja,
mm. siten, että 23 ihmistä keskuste

lee saarnatekstistä ja yleisö voi halu
tessaan kommentoida.
Haluamme kuitenkin pitää saarnan
pääasiassa keskustelumuotoisena,
koska pidämme tärkeänä, että osal
listujat eivät olisi vain passiivisia
vastaanottajia, opetuksen kohteita,
vaan aktiivisia, oman elämäkoke
muksensa pohjalta osallistuvia, kor
tensa kekoon tuojia. Uskomme, että
tämä rikastuttaa meitä kaikkia eni
ten.
Päämääränä ei ole vain yhdenlainen
minikirkko, vaan se voi vaihdella
vaikka kuukausittain. Otamme mie
lellämme vastaan ideoita.

Anita Ojala

Tänä vuonna pyhiinvaellus tehtiin Länkipohjan rukoushuoneelta Päijälän
rukoushuoneelle.



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

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

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

Mäkimaan Muhku
 toimitus: Leena Bragge, Jouko Järvinen, Hannu Lahtinen,

Ulla Lahtinen, Simo Lievejärvii, Anita Ojala, Rilla Paavolainen,
Elina Poikala, Aino Ruokola, Merja Åkerlind

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

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

Kesäviikko Päijälässä
Minä käyn Päijälässä, koska minun
äitini äiti on sieltä kotoisin. Ja nyt
ajattelin kertoa, mitä kaikkea Päijä
lässä voi tehdä viikon aikana.
Ensinnäkin äiti oli koko viikon Riihi
galleriassa töissä hoitamassa kahvio
ta, joten autoin siellä, kun ehdin.
Tiistaina autoin Riihigalleriassa. Kes
kiviikkona alkoi kolmen päivän pi
tuinen pingiskurssi. Siellä pingis
kurssilla meitä oli kaks jotka oli syn
tyny 19.7. 2006. Pingiskurssin jäl
keen juhlittiin mun 11 v. synttäreitä

Riihigalleriassa terassilla. Samalla
juhlittiin mun tädin ja äidin kummi
tytön nimppareita.
Torstaina pingiskurssi jatkui. Sen
jälkeen menin auttamaan äitiä. Pin
giskerhossa opin vähän pelaamaan,
mutta en mä siinä mikään hyvä oo.
Lauantaina taas oli lauantaikerho
rukoushuoneella ja kirjasto oli auki.
Ja sieltä tulin auttamaan taas äitiä
Ainonsiltaa pitkin. Se oli kiva viikko!

Rilla Paavolainen







PPÄÄIIJJÄÄLLÄÄNN TTAAPPAAHHTTUUMMIIAA SSYYKKSSYYLLLLÄÄ 22001177
Pe 15.9. klo 17 Kirjapiiri Päijälän kirjastossa. Luettava kirja Antti Hyry: AlakouluLa 16.9. klo 913 Syystori Päijälän Pirtillä. Tervetuloa ostamaan ja myymään!Su 17.9. Muhkun kotiseutupyöräily
Lähtö Pirti l tä 8.30, Mäkimaasta 9.00; Arvioitu kesto n. 6 tuntia. Tied. Risto
Lehto 050 5952051
Reitti : Hiukkaa (voileipäkahvit Maivian pidot) - Haukkavuoren murskausasema
- Liekokorven laavu
(nokipannukahvit ja mahdoll isesti pieni patikkaretki) Omat makkarat haluttaessa
mukaan.Su 17.9. klo 11 Minikirkko Päijälän rukoushuoneella
Seuraavat kerrat 22.1 0. ja 1 9.1 1 . klo 11To 21.9. klo 18 Raamattupiiri rukoushuoneella, jatkuu joka toinen torstai
(pari l l iset vi ikot)La 30.9. klo 11 Pirtin kentällä mökkien ja kotitalouksien erikoisjätteen keräys
Kodinkoneita, pienelektroniikkaa jne. (ei rakennusjätettä) voi tuoda Pirtin
kentäl le osoitettuun paikkaan
viikkoa ennen. Kuhmoisten vapaa-ajan yhdistys järjestää keräyksen.La 7.10. klo 13 Pirtillä Hyvinvointiiltapäivä,
jossa tutustutaan Aloe Vera -tuotteisi in. Esittel i jänä FBO Riitta Åkerl ind.
Ohjelmassa mm. tuote-esittelyjä, käsihemmottelua, niskahierontaa ja arvontaa.
Tuotteita myös sisäiseen
hyvään oloon. Tervetuloa hemmottelemaan itseäsi!
I lmoitt. etukäteen 1 .1 0. mennessä Marja Ikoselle (040 5247944)Su 8.10. klo 13 Elojuhla ja myyjäiset Päijälän rukoushuoneellaTi 10.10. klo 18 Kotiseutuilta Pirtillä. Aiheena mm. Päijälän kirjaston historia.Ke 11.10 klo 13 Päivätuokio Tuomaalassa Lahtisilla, Tuomaalantie 60.
Järj. Hol lolan srk.Pe 20.10. klo 16:sta alkaen Hapankaalikurssi Pirtillä
I lmoittautumiset 1 6.1 0. mennessä Aino Ruokolal le (040 5359041 )Ti 28.11. klo 13 Päivätuokio Tuovi Konttilalla, Päijäläntie 51 0. Järj. Hol lolan srk.La 2.12. Joulun avaus PäijälässäKlo 913 Joulutori PirtilläKlo 13 KyläkokousKlo 18 Kylän jouluvalojen sytytys ja kauneimmat joululaulutrukoushuoneella26.12. Tapaninpäivän jumalanpalvelus rukoushuoneella




