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Kymmenen järveä yhdistävä melontareitti
yllätti suosiollaan kaikki odotukset.



Arvoisa Virran Varrelta
lehtemme lukija!

Olin tänä sunnuntaina Längelmäen
kirkon jumalanpalveluksessa, jossa
päivän aiheena oli lähimmäisenrak
kaus. Tuo aihe on monin tavoin tänä
”koronakesänä” ollut niin omassa
mielessä kuin yleisessäkin keskuste
lussa. Monet rajoitukset rakkaiden
ihmisten kanssakäymisessä ovat pu
huttaneet niin päättäjiä kuin kansaa
kin. Erityisen hankalaa on ollut niil
lä, joiden lähimmäiset ovat olleet lai
toshoidossa. Tapaaminen on tapah
tunut – jos lainkaan – lasiseinien tai
visiirien läpi ja koskettaminen on ol
lut pääsääntöisesti kiellettyä. Ei olisi
uskonut alkuvuodesta, mitä kaikkea
loppuvuosi toi ja tuo tullessaan. Ja ti
lanne eteenpäin on vielä suuri kysy
mysmerkki.

Myöskin elämä täällä pienessä Päijä
län kylässä muuttui niistä suunnitel
mista, mitä vielä tammihelmikuussa
tehtiin mm. eri yhdistyksissä. Muu
tos ei kuitenkaan ole ollut niin mer
kittävä kuin kaupunkikeskuksissa,
joiden kasvua on pidetty ja pidetään
yhteiskunnan paremman ja vau
raamman tulevaisuuden perustana,
välttämättömänä taloudellisen kas
vun takaajana ja siihen perustuvan
paremman elämän turvaajana.

Mutta onkohan nuo ikäänkuin ki
veen hakatut ja meille tosiasioina
markkinoidut perustat nyt saaneet
ainakin jonkinlaisen kolauksen.
Kaikki ei ole mennytkään ihmisen
suunnitelmien mukaisesti. On il
mennyt tekijöitä, jotka ovat muutta
neet miljardien ihmisten elämää –
erityisesti kasvukeskuksissa – hei
dän ja meidän tahtomatta. Virus on
pakottanut uudenlaisiin toimintata
poihin, jotta sen leviäminen saatai

siin rajattua, siinä vielä maailman
laajuisesti onnistumatta, vaikka ra
haa viruksen voittamiseen on käy
tetty suunnattomia määriä. Yhteis
kuntien elämän  niin ihmisten kuin
yritysten – jatkuvuutta on lisäksi py
ritty ja pyritään myös tukemaan
kaikkialla maailmassa rahamäärillä,
joiden suuruuden ymmärtäminen on
meille tavallisille päijäläläisille erit
täin vaikeaa.

Maailma on ihmisen tahtomatta
merkittävässä muutostilassa, jonka
jatko jää nähtäväksi. Mutta täältä
Päijälän kylän suunnasta katsottuna
merkittävimmät muutokset ovat ol
leet monien yhdistysten tapahtumi
nen poisjäänti vuoden ohjelmasta
kevään ja alkukesän aikana sekä ky
lämme suurponnistuksen, Neste
Rallin peruuttaminen. Monia pieni
muotoisempia tilaisuuksia on touko
kuun jälkeen toteutettu ja niistä ker
rotaan laajemmin tämän lehden si
vuilla. Mielenkiintoista on ollut, että
mm. lauantaitori kokosi aiempia
vuosia merkittävästi enemmän kävi
jöitä. Ihmiset halusivat nähdä toisi
aan, tavata ystäviään.

Melontareitin ja luontopolun mark
kinointiprojekti Sannan toteuttama
na (juttua lehdessä lisää) aloitettiin
kesäkuun alussa, ja kesällä panostus
kohdistui erityisesti melontareitin
markkinointiin. Varmasti sen takia ja
lisäksi koronan aikaansaaman koti
maan matkailun kasvun myötä me
lojien määrä Pitkäveden melontarei
tillä on moninkertaistunut edellisiin
vuosiin verrattuna. Päijälä on tullut
yhä enenevässä määrin tunnetuksi
rallin lisäksi kauniin luontonsa ja sii
hen liittyvien palvelujen kautta.
Näin voi päätellä melojien antamasta
palautteesta. Luontopolkua raken
netaan parhaillaan, ja metsästysseu



ran tukikohtaan Passuun rakenne
taan lahtivajaa (mikä mahdollistaa
myös muuta toimintaa) jo aiemmin
valmistuneiden majoitustilojen ja
rantasaunan lisäksi. Talkootyötä on
tehty korona huomioiden ja talkoo
työ jatkuu Elinvoimainen Päijälä
2025 suunnitelman tavoitteita to
teuttaen.

Muutokset maailman tilanteessa –
sen uhista, ongelmista ja ikävistä
seuraamuksista huolimatta – näyttä
vät myös vahvistavan mielestäni ky
lämme arvopohjaa tukevia asioita.
Olemmehan perustaneet toimin
taamme merkittävästi yhteisöllisyy
den ja kylämme monipuolisen ja
kauniin luonnon varaan – koko ky
lää koskevissa asioissa kaikkien yh
distysten yhteistoiminnalla. Tietysti
jokaiselle yhdistyksellä on lisäksi
oma tärkeä erityisrooli ja tehtävä,

joita ne toteuttavat omien päätösten
sä mukaisesti.

Kun kuuntelin saarnaa tänään Län
gelmäen kirkossa, vahvistui mieles
säni, kuinka tärkeää ihmiselle – mi
nulle – on nähdä jokainen Jumalan
luoma ihminen lähimmäisenä, yhtä
arvokkaana ja tärkeänä. Näin on Ju
malan näkökulmasta, miksei sitten
minun. Jokaisella on yhtä tärkeä teh
tävä elämässä, niin myös kylämme
rakentamisessa kyvyistä, ominai
suuksista ja kunnosta riippumatta.
Ehkä tässä on voimamme toteuttaa
Päijälän ”unelmaa”. Maailmanme
noa emme voi muuttaa, mutta lä
himmäisiämme voimme rakastaa ja
kylämme elämää kehittää!

Jumalan siunausta syksyn arkeen

Hannu Lahtinen

Toritapahatumat vetivät yleisöä koronasta huolimatta. Eljas Liehu viihdyttää
yleisöä kesätorilla.



Uusien luonto
kohteiden kuulumisia

Pitkäveden melontareittiä ja Sysipat
terin luontopolkua on markkinoitu
tänä kesänä Luonnossa Liikkuen
Päijälässä hankkeiden tiimoilta.
Markkinoinnin tavoitteena on saada
luontokohteemme paremmin mat
kailijoiden tietoon.

Melontareitti on rakennettu varsinai
sesti jo 2019, mutta nyt kävijöiden li
sääntyessä on talkoovoimin viimeis
telty opasteita, raivauksia ja koskien
kiertopolkujen tasoitusta. Päijälän
keskustasta alkava luontopolku
odottaa tässä vaiheessa vielä vii
meistelyään: pitkospuita, tauko
penkkejä ja pöytää sekä laavua Päi
jälän Pirtin viereen. Merkitylle polul
le on tehty 15 tietokylttiä, joihin kiin
nostavia luontofaktoja ovat kirjoitta
neet mm. Päivi Korhonen Ojasten
lahden tilalta ja Päijälässä lapsuuten
sa viettänyt Markus Jaskari.

20,4 km mittainen melontareitti kul
kee vanhaa tukinuittoreittiä Pitkäjär
veltä Pitkävedelle. Reitin aloituspis
teessä on lähtölaituri, Kuoksenjärvel
lä laavu ja Pukarajärvellä toinen vi
rallinen taukopaikka. Reitti päättyy
Riihigallerian rantaan Pitkävedelle.
Saman järven rannalla on myös kak
si yritystä, joista saa varattua melon
tavälineet ja kuljetukset, majoituksen
ja saunomismahdollisuuden. Siis
luksusta luonnon keskellä!

Opastetulle melontaretkelle tai

omatoimisesti seikkailuun

Heti juhannuksen jälkeen melonta
reitillä on alkanut vierailla useita
porukoita viikoittain. Luonnossa lii
kutaan paitsi omin neuvoin, myös
opastetuilla retkillä. Kaikki retket
ovat olleet loppuunmyytyjä noin 15
hengelle, tämän isompaa porukkaa
olisikin vaikea mahduttaa taukopai
koille. Valmis paketti kiinnostaa
etenkin kauempaa tulijoita. Matkai
lijan on helppo saapua paikalle vaik
ka Vantaalta samana aamuna, kun
meillä on tarjota välineet, kuljetus,
retkiruoka, majoitus ja sauna.

Kohderyhmää on tutkittu jo tällä
pienellä otannalla: puolet näistä kä
vijöistä olivat ensi kertaa Päijälässä,
suurin osa 4050 vuotiaita kaupunki
laisnaisia ja heidät on tavoitettu so
siaalisen median kautta tai kaverin
vinkkauksesta. Kävijät ovat haltiois
saan joki ja järvimaisemista, jotka
ovat säilyneet poikkeuksellisen erä
maisina. Reitti on myös fyysisesti
raskas, noin 10 h suoritus ja tarjoaa
tehokkaan liikuntapäivän.

Pitkäveden melontareitti on pitkä
päiväreitti, mutta helpohkoa melot
tavaa. Järvet ovat pieniä ja kapeikot
tarjoavat tuulensuojaa lähes koko
matkan ajan. Majaniemen laavu, se
kä Haavistonniemen yksityinen va
rauslaavu tarjoavat mahdollisuuden
myös reitillä yöpymiseen. Koskien
kiertoreitit onnistuvat kajakkeja kan
tamalla, tai siirtäen kajakinsiirtokär



ryillä. Reitiltä voi myös valita ly
hyemmän, itselle sopivan etapin.
VINKKI: Esimerkiksi Kereskoski –
Kohisevankoski välillä voit meloa
mukavaa jokipätkää ilman kanto
osuuksia noin 34 tuntia ja pitää
tauon Pukarajärvellä. Tämä väli so
pii hyvin myös lapsille tai suplau
dalla melottavaksi.

Markkinoinnin avulla monenlaista

materiaalia ja yhteydet sidosryh

miin

Omatoimisen retkeilyn avuksi olem
me luoneet karttoja melontareitistä
kokonaisuutena ja tarkemmin kusta
kin järviosuudesta. Laminoituja kart
toja voi ostaa itselleen kyläyhdistyk
seltä tai lainata veloituksetta melon
taretken ajaksi. Yhdessä Ahlmanin
luontoohjaajaopiskelijoiden kanssa
olemme luoneet myös tarkan reitti
kuvauksen, jonka avulla voi tutustua
reitin haasteisiin etukäteen. Keskei
simmät materiaalit tulevat löyty

mään jatkossa www.paijala.fi/luon
tokohteet.html sivustolta.

Runsaan kävijämäärän ansiosta
olemme saaneet paljon hyvää kuva
ja videomateriaalia, jota käytetään
osana sisältöä Luonnossa Liikkuen
Päijälässä hankkeen sosiaalisen me
dian tileillä Facebookissa ja Instagra
missa. Luontokohteista on tiedotettu
mm. melontaseuroille, joiden har
rastejaostot etsivät jatkuvasti uusia
reittejä. Myös ulkoliikuntaan keskit
tyvät harrasteryhmät Facebookissa
tavoittavat tuhansittain oikeaa koh
deryhmää. Maakunnallisia Visitsi
vustoja, printtimedioita ja ilmoitus
taulujakin on hyödynnetty.

Reitit löytyvät sähköisesti Metsähal
lituksen ylläpitämästä Retkikartta.fi
palvelusta. Sen avulla retkeilijät
ympäri maan voivat paitsi etsiä
uusia luontokohteita, myös käyttää
sovellusta karttana reitillä edetes
sään. Sovellus näyttää oman sijain



nin ja taukopaikat reitillä, mikä on
verraton apu suunnistukseen luon
nossa. Myös GPSreititystä ollaan
pian tekemässä. Tämä mahdollistaa
paikannuksen ja reitin tarkkailun il
man internetyhteyttä.

Innostusta havaittavissa

Moni kyläläinen on aktivoitunut ret
keilytouhuun seuratessaan talkoopo
rukan työskentelyä yhteisten kohtei
den eteen. Taukopaikkoja rakennel
laan, omia kajakkeja ostetaan, ja Pu
karajärven rannalla mökin omistaja
Jussi Hämäläinen halusi tarjota nie
men kärjessä sijaitsevan laavun va
rauksesta retkeilijöiden käyttöön.
Hän ehtii mökille vain muutaman
kerran kesässä, joten on mukavaa jos
laavusta on jollekin iloa myös muul
loin.

Melontareitti kulkee paikoin hyvin
läheltä kesäasuntoja ja koteja. Vaikka
vesialue on kaikkien kuljettavissa jo

kamiehen oikeuksien nojalla, muis
tetaanhan kunnioittaa kotirauhaa ja
kiertää mökkirannat ja laiturit mah
dollisuuksien mukaan etäältä. Reit
tien kunnostus ja käyttö tehdään
luonnon ehdoilla ja kohteissa nou
datetaan myös roskattoman retkei
lyn periaatetta.

Nyt tehdyillä toimilla on luotu pohja
ja saavutettu jo iso harppaus luonto
kohteiden näkyvyyden edistämisek
si. Pitkäjänteisellä työllä saavutetaan
parhaat tulokset ja siksi markkinoin
tia onkin tarkoitus jatkaa myös
hankkeen päätyttyä. Perinteinen
puskaradio on havaittu loistavaksi
keinoksi saada sana kiertämään,
suositeltakoon sitä siis ihan kaikille.
Toivottavasti markkinoinnin vaiku
tukset kantavat hedelmää vielä vuo
sien viiveelläkin.

Sanna Ruokola



Turistina Päijälässä
Haastattelussa Taina Eweiss
Mistä sait idean osallistua Pitkäve

den melontareitin ohjatulle retkel

le?

Seuraan Facebook:ssa Osuuskunta
Liipan toimintaa ja sitä kautta retki
tuli tietooni.
Minkä verran melontakokemusta

sinulla oli ennen retkeä ja luonnis

tuiko melonta hyvin?

Olen melonut muutamia kertoa ai
emmin. Melonta sujui hienosti ja
matkan varrella sain joitain uusia
vinkkejä ohjaajilta.
Miten kuvailisit reittiä? Haasta

vuus, maisemat?

Sää suosi meitä tällä kertaa ja sen
myötä reitti oli ainakin minulle sopi
van mittainen. Hienointa reitissä on
vaihtelevat maisemat sekä useat ka
peahkot jokiuomat. Koskien ohituk
set onnistuivat maitse kätevästi kär
ryjen avulla. Niiden käyttämiseen
sai ohjaajilta tarvittaessa opastusta.
Millainen ryhmähenki retkellä oli?

Retkellä oli iloinen ja innostunut
ryhmähenki. Retkeilijät ottivat toi
sensa hienosti huomioon ja ohjaajat
loivat retkelle turvallisen ilmapiirin.
Yhden retkeilijän aloitteesta kirjoi
timme jopa yhteisen runon retkes
tämme toisen taukopaikan vieraskir
jaan
Minkälaisina koit reitin taukopai

kat?

Taukopaikoille oli hyvä rantautua ja
ohjaajilta sai tarvittaessa apua ran
tautumiseen. Oli kiva, että taukopai
kat poikkesivat hieman toisistaan.
Ensimmäisellä taukopaikalla oli laa

vu, missä söimme todella hyvää lo
hikeitto ja joimme nokipannukahvit.
Toinen taukopaikka on kiva kallio
alue, jossa söimme omia eväitä ja
pulahdimme myös uimaan. Siellä oli
myös hauska Päijäläselfiekehikko,
josta napsimme kukin kuvat matka
muistoksi.
Mitä etuja näet vierailijan näkökul

masta opastetussa retkessä verrat

tuna omatoimiretkeen?

En olisi tällä melontakokemuksella
uskaltanut lähteä tälle reitille ilman
opastusta. Opastetulla retkellä on
myös kätevää, kun saimme yhteis
kuljetuksen aloituspaikalle ja retki
päättyi Rukoushuoneelle, missä au
tomme sijaitsivat.
Kenelle voisit suositella tätä me

lontareittiä?

Mielestäni melontaretki sopii kenelle
tahansa, koska matkassa mukana oli
ammattitaitoisia ohjaajia.

Sanna Ruokola

Taina Eweiss (vas.) on Ahlmanin ammat
ti ja aikuisopiston rehtori Tampereelta.
Hän vieraili ensikertaa Päijälässä osallis
tuttuaan Osuuskunta Liipan järjestämäl
le melontaretkelle. Matkaseurana Kati
Vaahtolammi.



Melomassa
ensikertalaisena

Miten ihmeessä tulin luvanneeksi
lähteä kokopäiväiselle melontaret
kelle, vaikka en ole ollut kajakeista
koskaan kiinnostunut. Jospa se paat
ti kaatuu. Enkä ollut varma miten
jaksan koko päivän meloa ja raahata
painavaa kajakkia koskien ohituspai
koissa. Suurin syy innostukseeni oli
varmaan seikkailunhalu, jota olen
potenut koko ikäni. Haluan kokea
kaikkea, mitä en ole ennen tehnyt,
enkä tähän mennessä ole vielä ker
taakaan pettynyt.

Opastettu melontaretki on aloitteli
jalle se kaikkein paras tapa aloittaa.
Olisin voinut tietenkin kokeilla ensin
parin tunnin melontaa, ennen kuin
lähden pidemmälle reitille. Päivi,
Saana ja Sanna toimivat Päijälän Pit
käveden melontareitin neitsytmat
kan ohjaajina. Olimme turvallisissa
käsissä. En tee tästä reittikuvausta,
vaan kerron enemmänkin tuntemuk
sia ja havaintoja.

Monta asiaa olisin tehnyt toisin, jos
olisin kokenut meloja. Katselin ka
jakkikaksikkoa ensimmäistä kertaa
läheltä, kun piti pakata tavarat sii
hen. Olin varustautunut hyvin ja
reppuni oli tietenkin liian iso, eikä
mahtunut tavaratilaan pienestä
reiästä purkamatta sieltä muutamaa
tavaraa. Sain repun tungettua sisään
ja ajattelin, että varaeväsleipä meni
pahasti mykkyrään. Sade alkoi jo en
nen kuin päästiin veteen, joten istuin

oli märkä. Olin laittanut farkut jal
kaan ja nehän imevät vettä hyvin, ei
vätkä kuivu kovinkaan nopeasti.
Onneksi minulla oli peffan alle alus
ta, joka piti lämpimänä ja eristi hiu
kan kosteutta. Ensi kerralla tiedän
sonnustautua parempiin retkivaat
teisiin. Vesi oli lämmintä, enkä tun
tenut vilua missään vaiheessa.

Oli siis sadepäivä ja mielestäni
enemmän aikaa satoi kuin oli pou
taa, vaikken sitä itseasiassa silloin
juurikaan huomannut. Välillä heitin
hupun päähän ja otin pois kun ei pi
saroita vedessä enää näkynyt. Aal
lokkoa ei tarvinnut pelätä koko päi
vänä, koska sade oli tasaisen jatku
vaa. Kajakki oli yllättävä vakaa, eikä
kertaakaan tullut eteen tilannetta, et
tä se olisi näyttänyt edes kallistuvan.
Turvallista menoa. Jokiosuuksilla oli
monessa kohtaa vettä niin vähän, et
tä pohja otti kiinni, mutta päästiin
melkein aina jollakin tavalla irti ja
matka jatkui. Kerran kajakki ajautui
poikittain joella ja voimakkaan vir
ran vuoksi emme ilman apua pääs
seet irti.

Matkan teko alusta loppuun oli hui
kea kokemus: katsella kauniita mai
semia aivan upeassa seurassa. En
nestään vieraat ihmiset tuntuivat tu
tuilta, kun kokemus oli yhteinen.
Järvet olivat minulle tuttuja ja kui
tenkin vähän vieraita. Järveltä päin
katsottuna ei erota saaria niemistä.
Joen suut ovat piilossa. Ilman hyvää
karttaa niitä on vaikea löytää. Ei olisi
haitannut, vaikka välillä olisi vähän
reitiltä eksyttykin. Kenelläkään ei ol



lut mitään kiirettä minnekään. Koko
päivä aikaa olla vaan.

Jokiosuudet jäivät syvälle mielen so
pukoihin. Sinne ei veneellä pääse. Se
pitää kokea kanoottiperspektiivistä.
Jokien reunamat olivat osin suope
räisiä. Heinäkuussa vesi oli laskenut
jonkin verran ja pinnan alta paljastu
nut lukemattomia onkaloita ja juura
koita. Vesikasvit olivat osin erilaisia
kuin järvien rannoilla. Oli hienoa su
keltaa kaislaviidakkoon ja tarkkailla

että vettä riittää alapuolella, koska
sivulle ei nähnyt. Vesilintuja en
kaikkia edes tuntenut. Ne eivät ka
jakkeja juurikaan pelänneet. Oltiin
han me jalattomia kellujia, vaikkakin
isokokoisia.

Jaksoinko meloa koko päivän? Olisin
jaksanut enemmänkin. Melonta on
verkkaista menoa ja välillä voi antaa
virran viedä. Pitää pysähtyä usein
huomaamaan luonto ja kuuntele
maan sen hiljaisuutta. Jos käsivarteni

olivat jäykät ennen
lähtöä, niin melo
minen oli täydellis
tä terapiaa kiristy
neille lihaksille.
Kun vedimme ka
jakit viimeisen ker
ran Rukoushuo
neen rannalle, siinä
eräs seniori totesi:
”Jos joku ensikerta
lainen olisi tehnyt
tämän reissun, niin
ei varmasti lähtisi
uudestaan”. Kat
soin häntä vähän
virnistellen ja sa
noin: ”Minä olen
yksi viidestä ensi
kertalaisesta ja läh
tisin ehdottomasti
uudestaan, joskaan
en ehkä enää tä
nään.”

Leena Bragge

Lataa lehden sähköinen versio:

www.paijala.fi



Melonta – Lyhyt
oppimäärä

Kanootti on yleisnimitys kajakeille ja
avokanooteille.

Avokanootti on avonainen kanootti,
jossa on istuinpenkit. Alunperin
PohjoisAmerikan intiaanien puusta
tehtyjä yleiskulkuneuvoja järvi ja
jokiseuduilla. Tästä nimitys ”inkka
rikanootti” tai ”inkkari”.

Kajakki on umpinainen ja siinä on
pyöreät istuinaukot. Kajakkeja käyt
tivät alunperin eskimot vaikeissa
olosuhteissa avomerelle suuntautu
villa pyyntiretkillä. Kajakki raken
nettiin pingottamalla puukehikon
ympärille hylkeennahka.

Yksikkökajakki = yksipaikkainen
kajakki

Kaksikkokajakki = kaksipaikkainen
kajakki

Kajakkia melotaan kaksilapaisella
melalla.

Avokanoottia melotaan kaksin yksi



lapaisilla meloilla.

Aukkopeite – Kajakkimelojan päälle
puettava aukkopeite kiristetään is
tuinaukon päälle estämään veden
pääsy kajakin sisälle.

Kajakkia/kanoottia vuokrattaessa
settiin kuuluu yleensä kaikki tarvit
tava; aukkopeite + mela + pelastus
liivit.

Kajakkikärryt = Välineiden siirtoa
helpottavat pyörät. Pyörät kiinnite

tään nopeasti sokalla ja runko on tai
tettava. Mahtuu kulkemaan mukana
säilytystilassa.

Pukeutuminen melontaretkelle
Säänmukainen ulkoliikuntavaatetus
sopii melontaan. Kahlaukseen kan

nattaa varautua,
housun lahkeet on
hyvä pystyä kääri
mään ylös tarvittaes
sa. Kengiksi sopivat
esimerkiksi lenkka
rit, uimatossut tai
melontatossut.
Hanskat ehkäisevät
rakkojen syntymistä
käsiin. Hattu ja sade

takki on hyvä olla mukana pidem
millä retkillä.

Pakkaaminen melontaretkelle
Huomioi, että avokanootissa kaikki
tavarat ovat sään armoilla, kuten ve
neessä. Tavarat on hyvä laittaa ve
denpitäviin pusseihin. Myös kän
nykkä kannattaa olla tätä tarkoitusta
varten tehdyssä vesitiivissä pussu
kassa tai esimerkiksi minigrippus
sissa.

Kajakissa on kannella suljettavat
säilytystilat edessä ja takana. Iso
reppu ei mahdu sisään, tavarat
kannattaa pakata pienissä pus
seissa tai irrallaan. Kajakin ulko
puolelle ristikkotaskuihin kan
nattaa laittaa usein tarvittavat
tavarat, kuten kartta, juomapullo
ja jotain naposteltavaa.

Jos pakkaat paljon tavaraa, mieti
sijoittelu niin, että painopiste tulee
mahdollisimman alhaalle ja keskelle.
Painavat esineet, kuten ruoka ja ve
sipullot lähelle melojaa, kun taas
vaatteet ja makuupussi kärkeen tai
perään.

Sanna Ruokola



Tasavuosijuhlien laistajat

Kaksi Päijälän ahkeraa talkoolaista
täytti kesällä tasavuosia, mutta il
moitti jättävänsä juhlinnan väliin.
Ihan niin se ei sujunut, sillä sekä
Lehdon Ollille että Saarijärven (o.s.
Åkerlind) Maijalle järjestettiin yllä
tyskahvit.

Lehdon Ollia juhlittiin Mäkimaan
Muhkun vuosikokouksen perään
veljensä Riston mökillä. Kokouskah
veille ilmaantui lopulta noin 20 hen
keä. Edustuksensa oli lähettänyt
myös perinteinen otteluvastustaja
Västilän Voima.

Oma seura lahjoitti puheenjohtajalle
miehenmittaisen muotokuvan, jonka
Koskisen Vesa, Päijälästä lähtenyt
puuveistosten taitaja, oli tehnyt valo
kuvan perusteella. Yhdestä puusta

veistetty taideteos oli sen verran pai
nava, että Ollin pakettiauto hyytyi
ensimmäiseen nousuun. Joukko ja
konevoimalla se saatiin liikkeelle.

Ollin herkisti myös polkupyörähar
vinaisuus vuodelta 1941. Urheilu
merkkisen pyörän mukana seurasi
Tampereen poliisin virallinen lupa
ajaa Pirkanmaalla. Pyörän löysi ja
kunnosti Åkerlindin Matti, joka sai
kustannuksiin tukea kyläläisiltä ja
muilta Ollin ystäviltä.



Saarijärven Maija usutettiin kesken
mehujen teon mökille Tippavaaraan.
Kakkukahveilla hänelle selvisi, ketkä
olivat syyllisiä siihen, että kotimaan
matkan aikana oli kotipihaan Kanga
salle ilmaantunut kaksipuolinen

puutarhakeinu. Asialla olivat suku
laiset ja ystävät, joista juhlakahveille
pääsi parikymmentä henkeä. Juhla
hetken loppuvaiheissa Maija (oik.)
intoutui musisoimaan siskonsa Aino
Ruokolan kanssa.

Teksti ja kuvat Merja Åkerlind



Åkerlindin serkku
bileet Pirtillä

Tyynen ja Martin jälkeläiset ovat ai
na olleet suurimmaksi osaksi juhli
joita. Ei ole mitään, minkä vuoksi ei
kannattaisi kokoontua yhteen viettä
mään aikaa hyvän ruoan ääreen ja
mitä parhaimmassa seurassa. Martti
oli kyläseppä ja Tyyne oli tiiviisti
mukana kyläyhteisössä Pirtin pääe
mäntänä. Tyttärensä Aino jatkoi hä
nen työtään ja tällä hetkellä allekir
joittanut jatkaa samoissa saappaissa
suvun perinnettä.

Tyynellä ja Martilla oli yhdeksän las
ta, joista yksi on poissa. Lapsilla on
20 jälkeläistä, joista 12 onnistuttiin
saamaan yhtäaika paikalle serkkubi
leisiin kahdeksan avecin saattelema
na. Ikäeroa vanhimmalla ja nuorim
malla on 38 vuotta. Vanhin ja nuo
rimmat eivät pääseet mukaan, joten
paikallaolijoiden ikäero kaventui 22
vuoteen. Olimme siis jo ”melkein sa
manikäisiä”. Serkkujen tapaamiseen
kauimmaiset saapuivat 250 km:n
päästä Karjalohjalta ja lähimmät vii
den km:n päästä Pukarankulmalta.

Seijan pidot oli valmistanut herkulli
sen iltapäiväaterian kaikkine lisuk
keineen ja jälkiruoaksi kakkukahvit.
Syömisen jälkeen oli esittelykierros.
Mielenkiintoista oli nähdä uusia kas
voja, koska nykyään vaihdetaan
puolisoita useammin kuin ennen
vanhaan. Nämä uudet kasvot olivat
kovin mielissään, että olivat päässeet
mukaan näin mukavaan tapaami

seen. Ei tullut kysyttyä, oliko mieli
pide jälkeenpäin sama. Monet eivät
tienneet toistensa jälkikasvusta ja sii
tä, mikä heistä oli tullut isona.

Meillä oli ohjelmaa livenä, kun duo
Raisa & Kimmo laulaa lurauttivat
muutaman tutun kappaleen, joihin
yleisökin saattoi yhtyä mukaan lau
lamaan. Heillä oli illalla vielä toinen
keikka, joten pieni äänen avaus oli
hyväksi näin alkuillasta. Muisteltiin
lapsuuden kommelluksia ja nauret
tiin vedet silmissä ja mahat kippu
rassa. Muutamilla serkuilla on eri
tyinen kyky kertoa asiat huumorin
pilke silmäkulmassa, vaikka ei ne
asiat silloin lapsena yhtään nauratta
neet.

Olin jo keväällä ajatellut, että kerään
serkuilta perhetiedot tässä tapaami
sessa. Åkerlindin sukukirja on tehty
vuonna 1999, jonka jälkeen on ta
pahtunut paljon muutoksia. Tämä
oli hyvä hetki saada tiedot ajantasal
le. Sepän Tyynen ja Martin perhees
sä on tällä hetkellä 125 henkilöä. Pir
tille tulisi ahdasta, jos kaikki pääsisi
vät sukukokoukseen.

Kiitokset Riitalle ja muille asianosai
sille tapahtuman järjestämisestä.
Seuraavaa tapaamista odotellessa….

Leena Ainontytär Bragge, o.s. Ruokola



Etuvasen: Sanna, Pia, Riitta, Leena, Riku ja Raimo. Takavasen: Pirkko, Sari, Vesa,
Jenni ja Kati. (Kimmo puuttuu).

Kesätorikin toteutui Pirtin kentällä normaalisti. Siellä oli myyntipöytien lisäksi
monenlaista aktiviteettia. Kuvissa Taika ja Taimi Nisula askartelevat lastenteltassa
ja Pauliina Koskinen musisoi myyntityön välissä.

Kesätorin touhuja







Pikku hiljaa Pörvälässä

Tamperelainen Eeva Lähteinen oli
jonkin aikaa hakenut pientä mökkiä
järven rannalta, kun hänen Face
booksivuilleen ilmaantui tuttavan
suositus Pörvälän talosta. Lisätietoja
kuhmoislaiskohteesta löytyisi huuto
kauppasivuilta. "Kävi niin hassusti,
että minusta tuli vuonna 2019 ison
talon ja lukuisten muitten rakennus
ten omistaja. Tavallaan unelma pie
nestäkin on toteutunut, sillä käytän
asumiseen vain yhtä Pörvälän huo
netta."

Lähteiselle Pörvälä oli ensimmäinen
nettihuutokauppaostos ikinä. Hän
oli viime tingassa ehtinyt ison talon
esittelyyn Päijäläkirkonkylätien
varteen, ja se herätti kiinnostuksen
1939 valmistunutta taloa kohtaan.

"Joku nosti tarjousta aina vaan niin,
että itse jo luovuin havittelemasta
taloa. Kun tarjouskilpailun voittaja
perui ostoaikeensa, talo jäikin yllät
täen minulle."

Kellarin kuivausta

Talokauppa johti toiseenkin netti
huutokauppaostokseen. Talon kun
nostaminen vaati kuljetuskalustoa.
Oma pakettiauto on seissyt Pörvälän
pihassa jo jonkin aikaa  nimeno
maan seissyt, sillä ajopeli ei juuri nyt
suostu lähtemään liikkeelle.

Kiireellisin kunnostuskohde oli ra
kennuksen kellari, jonne tuli tullut
kosteutta. Vahinkoa lisäsi poistoput
ken tukkeentuminen. Kissanluukut
eivät riittäneet ilmastointiratkaisuk
si, vaan polttopuut oli homeisina

vietävä pois, samoin
saunan paneelit.

Kellaritiloja on tuule
tettu muun muassa
avaamalla ovia, joista
osa ehditty naulata
kiinni. Kuivatuksen
edistämiseksi ja lisä
vahinkojen estämisek
si on talon ympäriltä
kaivettu maata ja lai
tettu sadevedelle pin
tajuoksutuksia. Pahim
mat ongelmat ovat
kellarissa ohi, uskoo
Lähteinen.

Aitta on Lähteisen mielestä Pörvälän kaunein rakennus.
Sen asuntokäytön estää toistaiseksi kärppä tai vastaava,
joka ehti asettua taloksi aiemmin.



Kauniita lautalattioita

Museoalan maisterina Lähteinen
osaa arvostaa vuosikymmeniä van
haa rakennusta. Se on suorassa ja
enimmäkseen kunnossa, mitä nyt
kuistilla on katto vuotanut ja vesi la
hottanut rakennelmia.

Nuohooja on todennut tuvan suuren
uunin hyväksi, mutta hella kaipaa
vähän entrausta.

Kuin konsanaan naistenlehtien si
sustusjutuissa muovi ja kokolattia
mattojen alta löytyi perinteisiä lauta
lattioita. Jotkut kohdat kaipaavat
vielä lisätöitä, koska matto on niin
kovasti kiinni.

"On tämä touhu minua kyllä vähän
huvittanut, olenhan pikkutyttönä
pessyt puulattioita kalsarinlahkeella
kotona keskisuomalaisella pientilal
la. Ajattelin silloin, että lika se vain
menee rakoihin."

Unelmia ilman suunnitelmia

Eeva Lähteinen toteaa elävänsä päi
vän kerrallaan ja tekevänsä, mitä
milloinkin pystyy. Hän ottaa Pörvä
läprojektinkin rennolla meiningillä.
"Mikään ei koskaan mene niin kuin
olen suunnitellut. Ei siis kannata ka
malasti suunnitella."

Lähteinen jätti aikanaan museoalan
ja ryhtyi opiskelemaan koneistusta
Tampereen ammattikurssikeskuk

Eeva Lähteinen asuu Pörvälässä vain kesäisin kissansa ViuhtiVauhdin kanssa.
Pohjanmaalta Tampereelle muuttanut aviomies pysyttelee toistaiseksi mieluummin
kaupungissa.



sessa. Ammattiopintojen loppuvai
heessa avautui työpaikka konden
saattoritehtaalta, ja kerrankin hän
tunsi olevansa varmalla oksalla ...
kunnes tulivat ulkomaiset omistajat
toisensa perään ja koko firma loppui.

"Minun jälkeeni voi Pörvälässä jat
kaa joku muu, vaikkapa tyttäreni.
Sonja on 22vuotias ja opiskelee Tu
russa. Minun tapaani hän arvostaa
luontoa ja kierrätystä sekä kerää sie
niä ja marjoja. Yhdessä käymme
mielellämme uimassa Hahmajärves
sä. Joskus olisi mukava saada vene
paikkakin, vaikka tähän kiinteistöön
ei omaa rantaa kuulukaan.

Pop up kauppaa

Elokuun viimeisellä viikolla Pörvä
län vaiheille ilmaantuivat taulut an
tiikin kauppaamisesta. Eeva Lähtei
nen ryhtyi myymään tavaraa, jota oli
löytynyt talon kymmenistä kome
roista, vintiltä ja säilytyshuoneka
luista.

Hän aloitti kaupanteon lähinnä teks
tiileillä, sillä ne vanhenevat nopeam
min kuin vaikkapa maataloustyöka
lut. Tekstiilit hän sitä paitsi tuntee
hyvin työskenneltyään aikanaan
Suomen käsityömuseossa ja hoidet
tuaan kokoelmien digitointia. Tarjol

Pörvälä vanhassa tuvan seinän maalauksessa.



la oli muun muassa Pörvälän eri su
kupolvien naisten käsitöitä sekä
miesten pukuja.

”Kauppaakin toki käytiin, mutta
miellyttävin yllätys oli mahdollisuus
tutustua paikallisiin ihmisiin. Kes
kustelut toivat minulle paljon tietoa
Pörvälästä ja sen asukkaista.”

Taas varakievariksi?

Pörvälän talolla on historiansa kie
varina. Kuhmoisten historia I teos
tietää, että O. V. Pasiselle annettiin
oikeus toimia ns. varakievarina Ori
vedentien varressa 1890. Toiminta
jatkui vuoteen 1905. Matkustavais
ten palvelun sai tuolloin hoidetta

vakseen Eemil Leppäkoski, mutta se
palasi Pörvälään vuonna 1910.
Vuonna 1920 toiminta siirtyi koko
Suomessa valtion huomiin.

Eeva Lähteinen kuuli kievarimen
neisyydestä vasta sen jälkeen, kun
oli alkanut kuvitella kahvilatoimin
taa taloon. ”Sekin pysyy haaveena
siihen asti, kun saadaan kunnon
keittiötilat, juokseva vesi ja sähkö
tienpuoleiseen päähän taloa.”

”Takahuoneissa voisi edelleen kau
pata tavaroita niin kuin Vehkajärven
entisellä koululla tapahtuu. Varakie
vari sopisi jälleen nimeksi.”

Teksti ja kuvat: Merja Åkerlind

Pörvälän sohva saattaa olla niin vanha, että se on nähnyt kievariajat.



Lammaspaimenen
seikkailuja

Vuonna 2016 keväällä Metsähallitus
oli tehnyt sopimuksen erään lam
mastilan kanssa lampaiden laidunta
misesta Huhtalan entisillä mailla,
peltojen ja niittyjen ennallistamisek
si. Tein lampurin kanssa sopimuk
sen aitojen hoidosta kesäkautena.
Muutamia kertoja kesän aikana oli
vanhoilla peltoalueilla ruokailemaan
tottunut hirvi rikkonut aitaa, muu
ten en havainnut mitään erikoista ta
pahtuneeksi, kunnes eräänä päivänä
sain puhelinsoiton yksinäisestä lam
paasta.
Lähdin tarkastelemaan asiaa, mutta
en saanut mitään havaintoa karan
neesta eläimestä, ja totesin sen löytä
misen yksin 1000 hehtaarin alueelta
mahdottomaksi tehtäväksi, joten pa
lasin kotiin. Muutaman päivän ku
luttua tehtiin uusi havainto lampaas
ta, nyt toisella puolella tarhaaluetta
Länkipohjantien ja Huhtalantien ris
teysalueen välittömässä läheisyydes
sä. Saavuttuani paikalle en kuiten
kaan eläintä löytänyt ja pettyneenä

lähdin ajelemaan hiljalleen kotia
kohti välillä pysähdellen ja kuulos
tellen, jos jotain kuitenkin näkisin tai
kuulisin. Tullessani vanhan tanssila
van luokse huomasin kadonneen
lampaan seisovan keskellä tietä ja
määkivän. Se toivoi tietysti saavansa
kuulohavainnon katraastaan, mutta
maasto on niin mäkistä ja kalliojyr
känteistä, ettei ääni kanna kovin
kauas. Matkaa aitaukseen oli lin
nuntietäkin kilometrin verran.
Ilokseni huomasin lampaan tunte
van ääneni, ja sain sen houkuteltua
pysäköintialueelle pois vilkkaasti lii
kennöidyltä tieltä. Sitten alkoi tahto
jen taistelu, kun etäisyys välillämme
oli kolmisen metriä. Koska lammas
on erittäin epäluuloinen eläin, her
kutkaan eivät tehonneet. Aina ot
taessani askelen lähemmäksi lammas
perääntyi. En aikaisemmin ollut
keksinyt mitään tarkoitusta sanalle
”kehityskeskustelu”, mutta noin
tunnin neuvottelun jälkeen pääsin
niin lähelle lammasta, että sain sie
pattua sen syliini. Tarkoituksenani
oli saada se tanssilavan aitauksen si
säpuolelle, mutta valitettavasti portti

oli lukossa ja aita liian
korkea nostaakseni
eläimen sen ylitse.
Vaihtoehdot olivat jäl
leen vähissä: en voinut
päästää lammasta va
paaksi, sillä tiesin etten
saisi sitä enää kiinni,
joten totesin ainoaksi
varteenotettavaksi
vaihtoehdoksi laittaa se
autoon ja toivoa paras
ta.



Autoni oli farmarimallinen ja taka
penkit oli kaadettu tavaratilaksi, jo
ten takaovesta sain tuupattua eläi
men sisälle. Siellä se sitten seisoi hie
man hölmistyneen näköisenä mutta
rauhallisena. Hivuttauduin hitaasti
kuskin paikalle ja mietin, mistä sai
sin kaverin avukseni. Nostaessani
käteni apukuljettajan istuimen selkä
nojalle, tuli lammas eteenpäin ja pai
noi päänsä käsivatrrelleni tuijottaen
herkeämättä eteenpäin. Uskaltau
duin hitaasti liikkeelle kohti Huhta
laa ja veräjää, josta saisin sen aitauk
seen ja katraansa luokse. Matka tait
tui rauhallisesti, lammas luotti nyt
minuun ja pääsimme perille. Nous
tessani autosta kytkeäkseni pois ai
tauksen sähkövirran ja avatakseni
veräjän lammas jäi rauhallisena
odottamaan autoon. Katras oli ollut

toisella puolen tarhaa, joka on kool
taan hieman alle 20 hehtaaria, mutta
kun olin saanut virran katkaistua ja
palaamassa auton luokse, kuulin
kuinka koko lauma juoksi kovasti
määkien minua kohti. Myös autossa
alkoi tapahtua: lammas loikkasi etu
penkille ja pukkasi sarventyngillään
tuulilasin säröille onneksi kuiten
kaan satuttamatta itseään. Juoksin
veräjälle, avasin sen ja auton oven, ja
eläin pääsi onnellisesti tuttiujen ka
vereiden luo.
Minä palasin kytkemään sähkövir
ran päälle ja rikkoutuneesta tuulila
sista harmistuneena potkaisin yhtä
heinämätästä, josta pilkisti vanha
pullo. Mutta se onkin sitten jo toinen
tarina.

Tassu

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



Auringolla autoilemaan

Kesään kuuluu päivänpaiste ja au
ringon palvonta. Vuosi sitten saim
me Oksniemen kärjessä olevaan
mökkiimme auringon myös pimene
vien iltojemme iloksi aurinkopanee
leiden avulla. Tänä kesänä Pukaran
aurinko on saatu valjastetuksi auton
voimanlähteeksi. Tällainen ihme tuli
mahdolliseksi, kun pitkän harkinnan
jälkeen luovuimme bensavoimasta ja
ostimme täyssähköauton, korealai
sen Ioniqin.
Toki monenlaisia varoituksen sanoja
tuli luetuksi lehdistä ja keskustelu
palstoilta. ”Entäs sitten kun akku on
tyhjä? Minkäslaisella kanisterilla
käyt huoltoasemalta sähköä kanta
maan?” Netissähän näitä löytyy
”Autovouhotus”sivustoja, joissa kii
tetään omia ja moititaan muitten me
nopelivalintoja. Vastakkain ovat
”polttis” eli polttomoottoriintoilijat
ja ”sähkiksen” eli sähköauton heh
kuttelijat.
Omat poikamme ovat osaltaan olleet
mukana tässä keskustelussa ja ym
päristötietoisuudellaan vaikuttaneet
meidänkin valintaamme. Keskim
mäinen pojistamme Santeri Lanér oli
jopa perustamassa SähköautotNyt
liikettä kymmenen vuotta sitten.
Tässä hänen eräs puheenvuoronsa
nettipalstalta:

”Eiks sähköllä kulkeminen riitä ih
meellisyydeksi? Tää auto kulkee
magneeteilla!
Tässä yks ilta Ioniqilla maantiellä
auringonlaskun aikaan ajellessa tuli

mieleen yllättäen että hitto, täähän
on silleen magiaa, että energia siirtyy
liikkeeksi ilman mekaanista välitys
tä. How does it work? Magnets!
Saman tien tuli mieleen, että poltto
moottoriautot on mekaniikkaan ja
tuleen perustuvan tekniikan huipen
tuma. Tuli on ollut meillä käytössä
varmaan vähintään 50 000 vuotta,
ehkä satoja tuhansia. Tän päivän
polttomoottoriautot, jotka jää kohta
historiaan, on ton luolamiesteknii
kan huipentuma. Tulta ja mekaniik
kaa.
Sähköautot on taas sähköä ja mag
neetteja. Ne on tunnettu jokunen tu
hat vuotta ja osattu hyödyntää muu
tama sata vuotta. Katotaan missä ol
laan kun tää tekniikka on tuhansien
tai kymmenien tuhansien vuosien
ikäinen (no, kärjistäen, toki teollistu
misen näkökulmasta polttomoottori
tekniikkakin on aika tuoretta, mutta
sen perusta, tuli ja kepit, vivut ja
pyörät ikivanhaa).
Polttikseen verrattuna ollaan ihan eri
planeetoilla.
Tuli mieleen myös, että Tesla on ai
noa valmistaja joka isosti hehkuttaa
tätä eroa. Ja iso osa Teslan fanituk
sesta tulee tästä. Että ollaan oikeasti
massiivisen teknologisen murroksen
äärellä. Perinteiset autotehtaat ei eh
kä ihan samalla tavalla halua pistää
polttis ja sähkistekniikkaa vertai
luun, koska tuli ja mekaniikka hävi
ää kyllä aika heittämällä sähkölle ja
magneeteille.”

Poikkeuskevään vuoksi tulimme
Päijälään vasta kesäkuulla, jolloin
aurinko oli parhaassa terässään.



Niinpä kytkimme piuhat paneelijär
jestelmältä virransyöttöön ja katso:
auton tietokone kertoi watteja kerty
vän Ioniqin akkuun sellaista vauhtia,
että tunti päivänpaistetta muuttui
kymmeneksi ajokilometriksi. Ja tuo
hon edellä olevaan kysymykseen
akun yllättävästä tyhjenemisestä voi
vastata, että sehän on vain omaa tyh
myyttä. Ajoreitit voi nykyisin Suo
messa (ja suuressa osassa Euroop
paa) suunnitella , niin että virtaa riit
tää ja latauspisteitä löytyy. Netistä
löytyy kuvauksia mm. sähköautolla
tehdyistä Hammerfestin reissuista.

Tähän loppuun vielä kiitokset aurin
koisesta kesätoripäivästä Pirtillä.

Päijälän oivasta kylähengestä saim
me nauttia, kun vaimoni Anja löysi
ihastuttavan hyönteishotellin, mutta
taskussa oli vain ”muovirahaa”. Asi
aa pahoitellessamme ystävällinen
herra kyläyhdistyksen tiskin takaa
kysyi, ”Riittääkö viisikymppinen?”
ja ojensi seteliä. ”Laittakaa sitten ti
lille, tässä yhteystietoni!” Suurkiitos
Jouko Ikonen !!! Taas kerran koettiin
kuhmoislaisten ystävällisyyttä ja et
temme ole muukalaisia jostain koro
narajojen takaa vaan oman kylän vä
keä.

Tapani Sihvola

Peruuntuneita harrastuksia

Korona muuttaa, siirtää ja estää mei
dänkin kylässämme tapahtumia, joi
ta on odotettu. Villanvärjäyskurssi
oli tarkoitus pitää lokakuun alussa,
mutta se pitää siirtää hamaan tule
vaisuuteen. Kurssilaiset voisivat
käyttää kauniin syksyn keräämällä
vaikka veriseitikkejä ja muita vär
jäykseen kelpaavia sieniä sekä kas
veja ja kuivattaa ne seuraavaa kurs
sia varten. Itse olen viihtynyt kaive
lemassa nokkosen juuria. Saattaa ol

la että tapaamme vasta alkukesästä.
Karjalanpiirakkakurssia oli pyydet
ty, mutta kesä meni varovasti vältel
len kaikkia ylimääräisiä tapahtumia.
Katsotaan, miten virus säätää elä
määmme ja tähdätään kurssi pidet
täväksi ensi kesänä.
Kyläkirjastomme on sentään taas
normaalisti auki.

Leena Bragge



Tiekirkko Päijälän
rukoushuoneella
kesällä 2020

Kristillisen yhdistyksen vuosiko
kouksen päätös pitää Tiekirkko auki
tänäkin kesänä huolimatta koronas
ta, oli onnistunut ratkaisu. Päätök
seemme vaikutti tieto siitä, että Aino
Latvalalla olivat työt valmiina kesän
tiekirkkonäyttelyyn nimellä ”Juma
la puhuu sinulle”. Toinen vaikuttava
asia oli se, ettei Riihigalleria ollut tä
nä kesänä auki ja monta muutakin
tapahtumaa oli peruttu sekä kesän
vierailukohteita suljettu. Meillä oli
mahdollisuus tarjota levähdys, koh
taamis ja virkistymis paikkaa niin
kyläläisille kuin vierailijoillekin. Ko
rona vaikutti myös siihen, että au
kiolo rajoittui vain heinäkuun vii
konloppuihin.
Niinä kahdeksana päivänä, jolloin
ovet olivat auki, saimme iloksemme
palvella n. 185 vierai
lijaa. Aiempien vuo
sien Riihigallerian
näyttelyt ovat tuoneet
useita katsojia myös
Tiekirkon näyttelyyn.
Tänä kesänä kehuja ja
kiitoksia kerännyt Pit
käveden melontareitin
päätepiste Rukous
huoneen rannassa toi
monia uusia, innostu
neita luontoihmisiä
myös Tiekirkkoon.
Vastaanotto oli mo
nella tapaa myöntei
nen: kylän ja Rukous

huoneen kauneutta sekä asukkaiden
aktiivisuutta ihailtiin, Ainon taulut
puhuttelivat ja yli puolet niistä tuli
myydyiksi. Rukoushuoneen ja kylän
historia kiinnosti monia kävijöitä,
niitäkin jotka poikkesivat moottori
pyörillään kahvilakyltin huomattu
aan. Vanhan talon kauniisti uudis
tettu olemus ja rauha puhuttelivat
niin valvojia kuin vierailijoitakin.
Moni koki tulleensa siunatuksi.
Oli mahtavaa saada olla edes pie
nesti luomassa iloa ja rauhaa sekä
kauneuden elämyksiä etsijöille. Vä
litän tässä lämpimän kiitokseni ja
siunauksen toivotukseni tämän ko
ronakesän tiekirkkotapahtuman on
nistumisesta kaikille: taiteilijalle,
ihanille valvojille, leipojille, kukitta
jalle, siistijöille ja erityisesti kävijöil
le.

Tiekirkkovastaava Riitta Hellqvist

Aino Latvala Riitta Hellqvistin haastateltavana.



Pyhiinvaellus Vehka
järveltä Päijälään

Lähes vakiintunut kahdenkymme
nen vaeltajan joukko lähti Vehkajär
ven kirkosta jumalanpalveluksen ja
kirkkokahvien jälkeen neljän vuoden
takaista tuttua reittiä kohti Päijälää.
Nyt sovimme, ettemme poimi kaik
kia marjoja ja sieniä matkan varrelta,
että ehdimme ajoissa iltamessuun.
Alussa vanhan maantien pohja oli
ihanteellista käveltävää asfalttiin
verrattuna. Matkalaisten joukossa oli
perhosten keräilijä ja asiantuntija, jo
ka ilahdutti tiedoillaan meitä kaikkia
varsinkin tällä matkan ensimmäisel
lä osuudella Pitkän matkan päästä
hän osasi nimetä ko. perhosen, joka
lennähteli kukasta kukkaan niin, että
sitä ei aina ehtinyt kunnolla huoma
takaan.
Kävelimme 23 kilometrin matkoja ja
sen jälkeen pidimme tauon. Tänäkin
vuonna sää suosi meitä: aurinkoista
muttei hellettä. Onneksi huoltoauto
kulki tuttuun tapaan koko ajan mu
kana ja sen kyytiin saattoi mennä
osaksi matkaa, jos kunto ja
terveys ei olisi kestänyt reilua
15 kilometrin matkaa kävellä.
Yksi pyöräilijäkin oli mukana
ja varmasti hyvin pysyi siinä
levollisuuden ilmapiirissä
mukana, jonka vallassa saim
me matkaamme tehdä.
Toinen pysähdyspaikka oli
Nurmisten sisarusten kodin
pihapiiri, jossa meillä oli tuolit
ympyrän muotoisesti asetettu.
Siellä Sarin johdolla pidimme

kelttiläisen rukoushetken ja lauloim
me yhdessä. Pirkon leipomat pullat
maistuivat sielläkin kuten kirkon
mäellä ennen matkaa.
Pömpeli, jossa oli nuotiomakkarat ja
nokipannukahvit tarjolla, oli odotet
tu pysähdyspaikka ennen perille
pääsyä rukoushuoneelle. Suolainen
makkara maistui! Lopussa tuli niin
kiire päästä perille Päijälään ja ui
maan, että unohtui kokonaan har
taushetken pitäminen Pömpelillä.
No, olimme ainakin hyvissä ajoin
rukoushuoneella ja halukkaat pääsi
vät uimaan. Kaikessa rauhassa odot
telimme vaeltajanmessun alkamista
kahvitellen ja Lahtisen Hannun ker
toessa rukoushuoneen historiaa. Sa
malla hän sai jutella niistä ajatuksis
ta, jotka unohtuivat Pömpelillä ker
toa. Ehkä se olikin Taivaan Isän vii
sasta ajoitusta!
Kiitollisena taas kerran varjeluksesta
ja koetusta yhteydestä!
PS. Samassa tilaisuudessa myös
rukoushuoneen uusi sähköpiano
vihittiin käyttöön.

Terhi Ratalahti



Takaisin kaupunkiin

Nykyään puhutaan paluumuuttajis
ta maalle, mutta joskus tulee aika, et
tä on muutettava takaisin kaupun
kiin. Tällainen muuttaja on mm. Eila
Ankeriasniemi, josta tämä tarina ker
too.

Eila on syntyperäinen päijäläläinen.
Hän on juuri saanut myydyksi kesä
asuntonsa Huhtilahdesta. Kun ikä
alkoi painamaan, niin kesäpaikan
huoltaminen kävi ylivoimaiseksi. Oli
tehtävä haikeanvaikea ratkaisu myy
dä mökki oman lapsuudenkotinsa
maisemista.

Eila on Leppäkosken talon keskim
mäinen tytär, syntynyt ennen sotia
juhannusaattona juuri samana päi
vänä ja samana vuonna 1937 kuin
entinen presidenttimme Martti Ahti
saari. Leppäkosken äidin kukkapen
kissä kukkivat silloin juhannus
ruusut ja myös keisarinkruunut.

Leppäkoski on ensimmäinen kanta
talo Pitkänveden itärannalla, jonka
maille Leppäkosken kyläkunta on
rakentunut. Leppäkosken talon his
toriasta on kerrottu jo Virran Varrel
ta lehden viime vuoden joulunume
rossa, kun haastateltiin talon nykyis
tä isäntäväkeä Jarkko Sihvoa ja Päivi
Raskista. Eila on Jarkon täti.

1900luvulta voimme todeta talon
periytyneen kolmessa sukupolvessa
tyttärille, joita olivat Ida Leppäkoski
Paateri, Elsa PaateriAnkeriasniemi

ja Marja AnkeriasniemiSihvo. Eilan
isä Eino Ankeriasniemi oli kotoisin
Lammilta, ja jossain vaiheessa Eila
otti takaisin tyttönimensä, että Päijä
lässä olisi vielä yksi nimenkantaja.

Tässä elämänvaiheessa voidaan lä
hinnä muistella menneitä Eilan
kanssa. Varhaislapsuus oli siis sota
aikaa. Isät olivat rintamalla. Muistoi
hin ovat jääneet mm. evakot. Leppä
koskenkin karjatarhassa lypsettiin
karjalaumoja ja pirtin lattia oli täyn
nä nukkuvia. Tilapäisasukkaita Lep
päkoskella olivat mm. talvisodan
Lankiset ja kesäsodan Bisterit. Karja
laiset vieraat olivat huolettomaan
lapsuuteen mielenkiintoista vaihte
lua.

Alkoi koulut ja työnteon oppiminen.
EevaLiisalla, Eilalla ja Marjalla ei ol
lut veljiä. Einoisä piti heidät poikien
asemassa. Kun hän ruokatunnin jäl
keen veti saappaita rappusilla jal
kaansa, kuului komennus: No niin
pojat, lähdetäänpäs sitten taas töihin.
Sitä komennusta kuulivat myös naa
purin tyttäret – ja pojat. Kesä on työ
sesonkia maalaistalossa. Peltotöistä
ei laistettu silloinkaan, kun EevaLii
sa ja Eila olivat Aitoon kotitalous
keskikoulussa ja kesälomaa vain
kuusi viikkoa.

Einoisä oli edistysmielinen maan
viljelijä. Sodan jälkeen hän suunnit
teli pihattonavetan, joka valmistui
1952. Mutta mitä sitä ennen tehtiiin,
se tulee tässä: Isäntä rakensi tiiliteh
taan talosta puolen kilometrin pää
hän Leppäslammelle päin. Siellä val



mistettiin navetan tiilet. Töissä olivat
tietenkiin omat tyttäret, naapurin
nuorisoa ja kylän miehiä. ”Opittiin
han työtä tekemään”, toteaa Eila.
Nuorin tytär Marja autteli enimmäk
seen äitiä kotona. Tiilitehtaalla oltiin
töissä monta kesää, kun tiiliä tehtiin
sivullisillekin.

Heinäpellolla tarvittiin paljonkin vä
keä hangon tai haravan varteen. Isä
Eino niitteli koneella heinät nurin.
Meitä joskus harmitti vain se, kun
nuori mies Risto sai istua haravako
neen pukilla ja meidän täytyi vain
seivästää. Hauskaakin oli, kun jos
kus kilpailtiin kenen rivi pikemmin
valmistui. Seiväsriviä vietiin aina pa
reittain.

Talon pirtissä oli todellinen työmaa
ruokala. Kolme kertaa päivässä oli
ruoka ja kaksi kertaa kahvi. Kahvin
kantoi työmaille uuttera karjakko,
karjalaistyttö Anni Holopainen apu
laisenaan Marja. Työväkeä oli ajoit
tain 2030 henkeä. Elsaäidin täti ran
tahuvilaltaan kävi usein perunoita
kuorimassa. Koulun perunat kasva
tettiin Leppäkoskella. Syksyisin kou
lulaisilla oli perunapäivä, jota vietet
tiin Leppäkoskella perunannostossa.
Kylä tuotti silloin asukkailleen lähes
kaiken lähiruoan, josta nykyisin pu
hutaan kuin uutena keksintönä.
Koulun ruokaaineista tärkeimmät
maito, liha, perunat, herneet, kaura
ryynit, ruisjauhot ja puolukat olivat
kotikylän tuotantoa.

Työnteko kiinnosti Eilaa jo ennen
kouluikää. Eräänä päivänä Eila sei

soi jakkaralla tiskipöydän vieressä
tiskaamassa. Äiti vieressä varoitteli,
että älä sitten vaan riko astioita. Sil
loin ei osattu unieksiakaan kerta
käyttökulttuurista, pahvimukeista
ym. Niihin aikoihin ilmestyi Leppä
kosken keittiöön kuivauskaappi,
jonka valmisti oman kylän puuseppä
Albert Terlin.

Eilalta jäi lapsuus ja nuoruus, tuli
avioitumisen aika. Eila meni naimi
siin oman kylän pojan valokuvaaja
Väinö Niemisen kanssa, ja he muut
tivat Tampereelle. Lasten, Jaanan ja
Jarin, ollessa pieniä Eila oli kotiäitinä
ja hoiteli samalla naapurinkin lapsia.
Lasten vartuttua Eila on ollut töissä
ravintoloiden keittiöissä ja myöhem
min Tampereen keskussairaalan
keittiöllä sekä tehnyt muutakin työtä
siellä parikymmentä vuotta.

Kesämökki Huhtilahteen valmistui



70 luvun alussa. Viisikymmentä
vuotta se on ollut toisena kotina. Elä
keaikaa nyt on takana kohta pari
kymmentä vuotta, mutta toimetonta
Eilaa ei ole nähty. Sen minkä Tampe
reen Mummonkammarista ehtii, on
Eila osallistunut Päijälän kylän tal
koisiin ja rientoihin. Siivoustalkoissa
Riihigallerialla on naisista rohkein
eli Eila kiivennyt tikapuita pitkin
vintille ja pessyt kattoikkunat. Sa
moin Pirtillä usein Eilan osa on ollut
ikkunoiden pesu.

Nyt Eila on luopunut kesäpaikas
taan Huhtilahdesta ja jättänyt aukon
kyläaktiivien riviin. Eila on nyt koto

naan Tampereella. Onneksi hänellä
on vielä asiaa Päijälään päin, kun
tyttären perheellä on kesäpaikka
Oksjärven rannalla isänsä perintö
maalla. Siellä Eilallakin on nyt mus
tikkapaikka ym. asiaa.

Tämä ei ole jäähyväispuhe, vaikka
Eilan läksiäisiä kahviteltiinkin kesäl
lä lauantaitorilla. Yhteyttä voidaan
pitää edelleenkin. Kuluneista vuo
sista ja töistä kiitos Eilalle!

Nähdään!

Päijälässä kaikkien puolesta
Aino Ruokola





Tänä kesänä kun
rallitalkoita ei ole ollut,
kyläläiset ovat ehtineet
keskittyä melontareitin ja
luontopolun
rakentamiseen.
Melontareittiä on raivattu,
ohituspoluille kuskattu
haketta, Majaniemeen
rakennettu komposti.

Luontopolkua on raivattu ja
tampattu, rakennettu ja
asennettu tarvittavat kyltit,
viety penkkejä. Laavu ja
pitkospuut odottavat vielä
valmistumistaan. Mutta jo
nyt kesän projekteihin on
käytetty yli 400 talkootuntia
1015 talkoolaisen voimin.
Kiitos talkoolaiset työstä ja
tervetuloa muutkin
tutustumaan
aikaansaannoksiin.
Syystorilla 12.9. tavataan!

Kesätalkoita


