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Päijälän kylän yhdistykset toivottavat Elias Liehun säestykselläkaikille oikein rauhallista joulua ja riemukasta uutta vuotta!

Lataa lehden sähköinen versio:
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Arvoisa lukija!
Olen usein aloittanut pääkirjoituksen kertomalla säästä, joka tänä tiistaiaamuna on selkeä, muutama astepakkasta ja hieman lunta maassa.Taivas on paksussa pilvessä ja siksimyös viimeöinen superkuu jäi näkemättä. No, ei se mitään. Onhan senähtävissä taas muutaman vuosikymmenen päästä. Pohdin, millainenhan kylämme silloin on. Ovatkokyläsuunnitelmamme ajatukset elävästä kylästä toteutuneet vai onkokyläämme enää kylänä lainkaan olemassa – vain joukko yksittäisiä mökkejä ja taloja siellä täällä, monet rapistuneina ja hylättyinä. Jos uskoisinsään olevan enne, ei tulevaisuusnäyttäisi kovinkaan valoisalta. Silleajatukselle en – ainakaan vielä  voiantaa tilaa. Elämme kylällämme nytyhtä tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa ajanjaksoa. Mihin uskomme,mihin suuntaamme voimavarammejatkossa? Mitä näemme silmillämmeja ajatuksissamme tulevasta?
Näitä mahdollisia käännekohtia onollut aiemminkin – eri tilanteissa.Täällä ei aiemmilta sukupolvilta oletulevaisuuden usko loppunut, vaanon tartuttu tilanteisiin ja mahdollisuuksiin, varmasti usein sumuisenkin tulevaisuudenkuvan edessä.Mutta periksi ei ole annettu. Kylämme teollistettiin vuosisadan vaihteentienoilla eri tuottein ja näin luotiinelämisen mahdollisuus tällä kylälläkymmenille perheille. Rakennettiinrukoushuone, työväentalo ja Pirtti –talkoilla, uskolla ja tahdolla – vaikkamoni hanke näytti pelkällä järjelläajateltuna vähintään uhkarohkealta.

Perustettiin oma kyläkirjasto ominvoimin 1910luvun alussa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus lukea jaoppia uutta. Perustettiin kylälle omakauppa ja pankki, jotta elämä kylälläolisi käytännöllistä ja jouhevaa.Kaikkeen uskallettiin ryhtyä ja jopahämäläisinä panna toimeen, ei vainfundeeraamisen asteelle. Tämä kaikki viime vuosisadan alkupuolella.
Entä nyt, uuden vuosisadan alkupuolella? Rakennukset ja kirjastoovat jäljellä kylällä tuosta työstä yhdistyksineen. Ja onhan vielä muutamia yrittäjiäkin, mutta muutoin kyläon hiljentynyt ja lähes tyhjentynytvakituisista asukkaista. Tilalle ononneksi tullut lukuisa joukko kesäasukkaita. Mutta liian harvoin heitänäkyy kylän raitilla ja tapahtumissa.Miksi? Ehkä siksi, että heitä kylä eiole onnistunut tavoittamaan ja/taipystynyt tarjoamaan toiminnallaanlisäarvoa riittävästi. Näihin asioihinkyläsuunnitelma tarjoaa muutosta –mutta ei ilman rohkeutta, tahtoa, uskoa ja talkoita.
Kylämme joulun avauspäivänä, lauantaina 26.11, joulutorin jälkeen pidetään Pirtillä kyläkokous klo 13.00,jossa esitellään ja keskustellaan viimeistelyvaiheessa olevasta Elinvoimainen Päijälä 2025 suunnitelmasta.Suunnitelman tekeminen on edennytTom Riskan työn tuloksena aikataulussa ja 26.11 keskustellaan ja lyödään lukkoon suunnitelman pääkohdat. Suunnitelma on haasteellinen ja siksi olisi erityisen tärkeää, että mahdollisimman moni olisi paikalla. Olemme mielestäni kylällä tilanteessa, jossa joko astutaan roh



keasti (kuten 1900luvun kylän uudistajat) kylän uuden nousun aikaan– tosin eri keinoin kuin 100 vuottasitten – tai jäädään katsomaan, mitenkauan nykyiset vanhenevat yhdistysten vetäjät ja vastuuhenkilöt jaksavat pyörittää nykyisenkaltaista aktiviteettia etupäässä kylän senioriväestölle. Onko aika nyt kypsä ja ihmiset valmiita istuttamaan uusia siemeniä, siitä luomme kuvan tuossakyläkokouksessa. Olethan mukana!
Saman päivän iltana ohjelma jatkuuRukoushuoneella klo 18.00. Sytytetään kylän jouluvalot, lauletaan”Kauneimmat Joululaulut” ja nautitaan sen jälkeen yhteinen jouluglögija vohveleita. Samalla sinulla onmahdollista katsoa, mitä kirjoja jakuka (vaikka omat isovanhempasi)on lainannut kyläläisten omasta kirjastosta 191020luvuilla. Itselleninuo löydetyt dokumentit avasivat

uuden oven isoisäni sielunelämään.
Haluan tällä kirjoituksella kutsua jokaisen lukijan mukaan 26.11. kyläntapahtumapäivään. Samalla haluantoivottaa jokaiselle lukijalle erikseenrauhaisaa Vapahtajamme syntymäjuhlan odotusta ja Jumalan siunaustatulevalle vuodelle 2017.
Ps. Muistathan Tapaninpäivän jumalanpalveluksen Rukoushuoneella klo 13.00 (muuttunut aika)!

Hannu Lahtinen

VIRRAN VARRELTA
 Päijälän kylän äänenkannattaja, joulu 2016
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
 ladattavissa www.paijala.fisivustolta
 julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys ja Päijälän seudun kyläyhdistys
 toimitus: Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto, Pirkko Lehto
Järvinen, Mika Liehu, Eeva Oittinen, Anita Ojala, Tom Riska, Aino
Ruokola, Kaija Taival, Merja Åkerlind

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

 Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Aino Ruokola, 040 535 9041

Lisää tietoa: www.paijala.fi, Päijälän Facebooksivusto
ja kylän ilmoitustaulut



Kyläsuunnitelmantilannekatsaus
Kyläsuunnitelmahankkeemme tar
koitus on luoda pohja kylän uudel
leen elinvoimaiseksi saattamiseksi.
Ei taida olla kovin suuri yllätys ke
nellekään, että olosuhteet ovat jon
kin verran meitä vastaan, tänä kes
kittämisen aikakautena. Mitkä asiat
sitten ovat meidän puolellamme?
Maailman rauhattomuus, ihmisten
tuntema veto juuriaan kohtaan, kyl
lästyneisyys kaupunkielämään,
suurten ikäluokkien eläkkeelle jää
minen, suuri mökkikantamme, uusi
maallemuuttotrendi sekä toimiva
laajakaista (toivottavasti joskus) ovat
kaikki mahdollisuuksia meille.
Mitä sitten voimme kylänä tehdä
oman kasvumme ja elinvoimaisuu
temme hyväksi omista
lähtökohdistamme ja resursseistam
me käsin? Voimme luoda puitteita,
mahdollisuuksia sekä
viihtyisiä kyläolosuhteita, jotka toi
mivat ponnahduslautoina ja vetovoi
maisuuksina kaikkien täällä
toimimaan halukkaiden elämiseen,
harrastamiseen ja yrittämiseen.
Voimme markkinoida kyläämme
ja vinkata sen mahdollisuuksista ja
käyttämättömistä resursseista sekä
nostaa oma valmiustasomme
omatoimiseen auttamiseen. Tehtä
vämme on aktivoida asukkaita ja
luoda valmiuksia kylälle ottaa
vastaan uusia ihmisiä tässä muuttu
vassa maailmassa ja auttaa itse it
seämme liikkeelle kasvuun ja

monipuolisuuteen.
Syystorin yhteydessä pidetyssä tilai
suudessa nostettiin esiin neljä asiaa,
jotka ovat mielestämme
kylän uuden nousun perusedelly
tyksiä, kokonaisvaltaisuuden kan
nalta. Nämä ovat:
1) Turvallisuuskysymykset. (Perus
turvallisuusvalmiustaso kaikissa ta
louksissa, kylän oma
turvallisuussuunnitelma, toimivat
puhelin ja internetyhteydet, poik
keustilannejärjestelyt jne.)
2) Tiedonvälitys. (Kylän oma tiedon
välitysjärjestelmä – myös kiinnostu
neille mökkiläisille,
uudistetut nettisivut, ilmoitustaulut
ym., kylän mainostaminen matkaili
joille jne.)
3) Monipalvelukeskuksen aikaan
saaminen kylän ”elämää sykkivänä
sydämenä” (Kohtaamispaikka, pal
velujentarjontapaikka, markkinointi
paikka, infopiste jne.)
4) Majoituskapasiteetin nosto.
(Kurssien, leirien ja juhlien järjestä
misen avuksi, matkailun ja
harrastusmahdollisuuksien kehittä
misen avuksi, luonto ja mm. olemas
sa oleva suuri mökkikanta
potentiaalina, yöpyjien mukana ky
lään jääviä euroja jne.)
Mainituista neljästä on kolme ensim
mäistä ”helpompia” toteuttaa vaik
kapa yhdistyksien yhteistyönä esim.
EUhankkeina, mutta neljäs on
enemmän yksilöistä kiinni. Alueen
vähäkäyttöisiä mökkejä voisi esim.
vuokrata matkailijoille. Näiden nel



jän päätavoitteen lisäksi on tietenkin
vino pino muita tavoitteita väestön
kasvun, elinkeinoelämän, viihtyisyy
den ja vetovoimaisuuden ja perus
palveluiden alueilla.
Kirjoittamisen hetkellä on menossa
varsinaisen kyläsuunnitelman luo
minen. Alustava suunnitelma
uusine hankkeineen on tarkoitus esi
tellä tämän projektin viimeisessä ky
läkokouksessa, joka pidetään lauan
taina 26.11 klo 13 heti joulutorin jäl
keen. Tervetuloa! Päijälän kyläsuun
nitelman teko on osallistava, eli ky
läläisten kommenttien ja parantami
sehdotuksien perusteella työ etenee.
Yhteinen asia tehdään yhteisin voi
min.
Nykyinen hanke siis päättyy vuoden
loppuun mennessä ja sen takia kiitän
hanketyöntekijänä omasta puolesta
ni nyt kaikkia, jotka ovat kyläsuun
nitelmasta kiinnostuneet ja oman pa
noksensa antaneet, eivätkä tällä ker
taa kyläkokoukseen pääse. 2016 oli
selvitystyön, tavoitteiden asettami
sen ja suunnitelman teon vuosi. Ensi
vuodesta jatkuu sitten kylän kehitys
työ toisissa muodoissa päämääränä
elinvoimainen Päijälä vuonna 2025.
Voit seurata kehitystä mm. Virran
Varrelta lehdestä.
Tom Riska
riskatom@gmail.com
0500884208

Tilastotietoa Päijälästä
Elinvoimainen Päijälä 20152025
hankkeen yhtenä osana on ollut sel
vittää kylän nykytilaa. Tässä noste
taan esiin siitä joitakin kenties mie
lenkiintoisia tietoja Virran Varrelta
lehden lukijoille.
Kylän asukkaat
Postin antamien tietojen mukaan
postialueella 17930 PÄIJÄLÄ löytyy
86 vakituisesti asuttua taloutta. Täs
sä luvussa ovat mukana myös yri
tykset ja muut vastaavat tahot.
Ilmansuuntien mukaan jaoteltuna
vakituisen väestön jakauma on
seuraavalla aukeamalla esitetyn
taulukon mukainen. Numerot eivät
ole absoluuttisen täsmällisiä, mutta
lähes. Aikoinaan vakituiseen asumi
seen rakennetuista asunnoista on
tällä hetkellä noin 50 alkuperäisessä
käytössä. Loput ovat vapaaajan
asuntoja.
Järvet
Päijälän alueella on noin 50 järveä ja
lampea. Näistä 42 on yli hehtaarin
kokoisia. Tietoa Suomen kaikista yli
hehtaarin kokoisista järvistä löytyy
osoitteesta https://www.jarviwi
ki.fi/wiki/Etusivu
Mainitun 42 järven yhteinen koko on
1998,3 ha ja yhteinen rantaviiva on
198,3 km. Yhteensä alueelta löytyy
siis yli 2000 ha järveä ja 200 km jär
vien rantaviivaa. Tässä on otettava
huomioon että suurimmat järvet,
Pitkävesi, Hahmajärvi ja Kuoksen



järvi, ovat kokonaisuudessaan mu
kana luvussa, vaikka ne eivät koko
naan mahdu määriteltyyn Päijälän
alueeseen.
Pellot ja entiset pellot
Alueen maatalousalueet ovat vähen
tyneet huimasti. Peltoalaa on 145 ha
ja niittyalaa on 41 ha.
Maatalousalueita on yhteensä siis
186 ha. Vuonna 1965 vastaava luku
oli 592 ha.

Olisiko jollakulla uutta raivausintoa?
:)

Tom Riska



Satiinia, huilukonsertti Pirtillä
Syyskuun alussa Pirtillä saatiin naut
tia harvinaisesta, kauniista huilu
konsertista.
Voisi kuvitella, että huilukvartetin
nimi Satiinia tulee huilun pehmeästä
äänestä, mutta ei.
Se tulee esiintyjien nimien alkukirjai
mista: Sabiina Ylönen, Tiina Viheriä
lä, Niko Tyni ja Aimo Leikas. Ko
koonpanon jäsenet ovat harrastaneet
huilunsoittoa, mutta eivät ole am
mattimuusikoita, vaan tekevät lei
pätyökseen ihan muuta. He ovat ta
vanneet Helsingin huiluorkesterissa,
jonka jäsenet ovat uudelleen huilun
soiton aloittaneita, eriikäisiä huilis
teja.
Miten he sitten eksyivät Päijälään?
Sabiina Ylönen on viettänyt kesiä
Päijälän entisellä koululla jo 12 vuo
den ajan, ja nyt uusi kokoonpano

päätti järjestää pienimuotoisen vii
konloppuleirin huilunsoiton mer
keissä. Sen päätteeksi tämän ko
koonpanon debyyttikonsertti sopi
paremmin kuin hyvin. Se toi tavoit
teen harjoittelulle ja kyläläisille hie
non konsertin.
Konsertin teemana olivat ranskalais
ten tai ainakin Ranskassa asuneiden
säveltäjien työt. Kuulimme musiiik
kia 1600luvulta melkein nykypäi
vään. Kvartetti soitti iloisesti, ke
peästi ja niin mukaansatempaavasti,
että kuulijoillakin jalka napsui. Pir
tillä näkyi, kuului ja tuntui yhdessä
soittamisen riemu. Aino Ruokolan
ojentaessa soittajille kiitoskukkasia,
Satiinian jäsenet summasivat iltapäi
vän: ”Ihana paikka, ihana yleisö,
kaunis päivä ja hieno orkesteri!” Sii
hen oli yleisönkin helppo yhtyä. Toi
vottavasti tapahtumasta tulee perin
ne!

Ulla Lahtinen

Kuvassa vasemmalta oikealle: Niko Tyni, Aimo Leikas, Sabiina Ylönen ja
Tiina Viheriälä.



Tervehdys kyläyhdistykseltä ja pientä historiikkia
Kuluvan vuoden heinäkuussa kahvi
teltiin kyläyhdistyksemme 90vuo
tistaivalta, josta on mainittu jo syys
numerossamme. Itse asiassa kyläyh
distys täytti vasta kaksikymmentä
vuotta. Sitä ennen se kantoi nimeä
Päijälän Pienviljelijäin yhdistys 70
vuoden ajan. 80luvulla tuli muotiin
perustaa kyliin kylätoimikuntia, joi
den kautta oli mahdollista hakea val
tionavustuksia kylän kehittämis
asioissa. Päijälässäkin kylätoimikun
ta toimi kolmetoista vuotta (1983
1996). Sen aikana kohennettiin mm.
Santapakan uimapaikka, saatiin ky
lälle katuvalot, ruopattiin Ylälammi
ja tehtiin kaupan rantaan laituri, to
teutettiin rivitalohanke, saatiin kou
lulle leikkipuisto ja jääkaukalo yh
dessä vanhempainneuvoston kanssa
sekä järjestettiin siltatansseja noin 10
vuoden ajan jne. Kaikissa näissä
hankkeissa oli pienviljelijäyhdistys
mukana työtalkoissa ym.
Tuli aika, että pienviljely ammattina
väheni ja lopulta tyystin tyrehtyi.
Pienviljelijäyhdistystä ei enää tarvit
tu. Silloin alettiin miettiä yhdistyk
sen ja kylätoimikunnan yhdistämis
tä. Samat kylän ihmiset toimivat
kummassakin toimihenkilöinä. Olisi
siis järkevää, että kylällä olisi vain
yksi johtokunta, yksi kirjanpito ja
toimitalona säilyisi Päijälän Pirtti.
Kyläyhdistyksen aika
Tulimme sitten vuoteen 1996, jolloin

kylätoimikunta ja pienviljelijäyhdis
tys yhdistettiin pitäjänneuvos Veik
ko Kilpasen avustuksella. Nimeksi
tuli Päijälän Seudun Kyläyhdistys
ry. Seuraavat 20 vuotta on ollut
myös muutosten aikaa. Emme ole
enää mukana keskusjärjestöissä,
Maatalouskeskusten liitossa, emme
kä PäijätHämeen Maakuntaliitossa,
mutta rekisteröitynä ja yhdistyksenä
(yleishyödyllisenä) olemme oikeu
tettuja EUrahoitukseen isommissa
työprojekteissamme.
Mitä sitten yhdistyksen rakennuksil
le on tapahtunut? Viljankuivuri
myytiin pois yksityiselle vuonna
2006. Toimitalo Pirtillä on tehty eris
tysremontti seiniin ja välipohjaan.
Varastorakennusta on myös korjattu
ja muutakin rakentamista on suun
nitteilla.
Vuodesta 1997 lähtien Matti Santa
nen alkoi toimittaa kylän omaa ää
nenkannattajaa Päikkärilehteä. Sitä
kesti yli kymmenen vuotta. Vuosina
19972005 kylällä toimi historiapiiri,
jonka tuloksena SirkkaLiisa Ranta
kirjoitti kyläkirjan Leppäkosken Ko
hinaa. 2000luvulla järjestettiin ”Mi
konmäessä” monena vuonna mäki
autokisoja. Vuonna 2004 loppui Päi
jälässä koulu, joka vaikutti myös yh
distysten toimintaan. Kunnan sivu
kirjasto toimi silloin vielä entisissä
postin tiloissa, mutta muutti pian
Pirtin takahuoneeseen. Toritapahtu
mia järjestetään nykyään neljä kertaa
vuodessa. Kesälauantaisin on myös
aamutori kylän sillanpielessä.



Kylän uusi äänenkannattaja Virran
Varrelta lehti on nyt ilmestynyt
muutaman vuoden. Kirjastossa ko
koonnutaan kirjapiiriin noin 10 ker
taa vuodessa Ulla Lahtisen johdolla.
Hyötykasvikerhoa pidetään kesällä
pienviljelyperinteen kannustamana.
Suurtapahtuma Nesterallit on työl
listänyt koko kylän ja yhdistykset
nyt kolmena kesänä peräkkäin. Par
haillaan vedetään myös kyläsuunnit
teluprojektia, joka nojaa nykyajan
mahdollisuuksiin kylän asuttuna pi
tämisessä. Laajakaistahanke on taas
etenemässä ja liittymä Pirtillekin on
siihen maksettu. Se voisi toimia kir
jastossa.
Kirjoitan tätä tiedoksi niille, jotka ei
vät vielä ole selvillä kyläyhdistyksen
asioista. Aina tulee vastaan kysyjiä,
jotka ovat ”uusia” yhdistysten ym
pyröissä.
Kyläyhdistys lienee keskeisin toimija
kylällä, vaikka tietyissä asioissa teh
dään yhteistyötä kristillisen yhdis
tyksen, Mäkimaan Muhkun ja met
sästysseuran kanssa – esimerkkinä
rallitalkoot ja kylänkehittämissuun

nitelma. Pirtillä kokoonnutaan vii
koittain kirjastoon ja sen yhteydessä
olevaan kahvilaan. Sen lisäksi on
muut tapahtumat ja kokoukset. Siitä
syystä voidaan sanoa, että Pirtti on
kokonainen huusholli muonituksi
neen, siivouksineen ja lämmityksi
neen. Lisäksi on muut talon huolto
työt.
Useimmat meistä toimijoista alkavat
olla ikäihmisiä. Toivotaan, että saa
taisiin nuorempaa väkeä eri tehtä
viin – myös johtokuntaan.
Joulupuuron keitto on lähellä Pirtil
läkin, 3 kg riisiä ja 3 isoa kattilaa –
nyt alkuun. Rusinasoppa ja torttu
kahvit. Joulun avaus 26.11. on taas
myös Päijälässä joulutoreineen, kau
neimpine joululauluineen ja joulu
valojen sytytyksineen. Päijälälogo
aiheet ovat näytteillä Pirtillä, jossa
yleinen kyläkokous klo 13.00. Toivo
taan runsasta osanottoa päivän ta
pahtumiin.
Hyvän joulun toivotuksin

Aino Ruokola



Aurausviittojatalkoohengen voimalla
Syksyllä 2001 PäijäläSalmi tiehoito
kunnan kanssa sovittiin, että Muh
kun porukka hoitaa tien aurausviit
tojen teon ja pystytyksen.
Seurassa arvioimme viittojen tar
peen 700800 kappaleeksi. Luku ei
ollut ihan riittävä, mutta pystyttäjien
määrä oli vielä riittämättömämpi.
Sen havaitsimme, kun 15.10. hom
maa oli muutama tunti hoidettu
Åkerlindin Matin, Paajasen Pekan
sekä Olli ja Risto Lehdon toimesta.
Vaikka miehet heiluivat kuin heinä
miehet illan jo pimentyessä, jäi viit
toja pystyttämättä vielä toisellekin
päivälle reilun kahden kilometrin
matkalle.
Seuraavana vuonna tiehoitokunta
piti selviönä, että muhkulaiset hoita
vat homman edellisen syksyn ta
paan. Seuran puolelta puolestaan
odoteltiin varmistusta, että työ kel
paisi tänäkin syksynä. Näistä syistä
urakan suoritus jäi aika myöhäiseen
ajankohtaan. Oli ollut erittäin kuivaa
syksyä ja jo melkoisia pakkasiakin.
Maa oli niin kovaa, että ensimmäisil
lä rautakangen iskuilla maa vain tö
mähti ja aivot heilahtivat päänupissa
reunoja vasten. Reitin selvittäminen
oli todella ankaran työn takana, har
tioita ja kämmeniä koetellen. Nyt oli
varattu kuitenkin väkeä riittävästi
(12 miestä), joten urakasta selvittiin
hyvinkin päivän näöllä. Työn aika
na tekniikan miehet ehtivät kehitellä

ajatuksia koneellisista ”rautakangis
ta” reikien tekoon kovaankin maa
han. Yhtään niistä ei ole kyllä vielä
toteutettu.
Kuluneena syksynä työ tehtiin 16.
kerran. Tiehoitokunnalla on jo vuo
desta 2012 ollut käytössä 600 muovi
viittaa, joten omatekoisia viittoja tar
vitaan vain noin 300 kappaletta.
Työhön osallistunut tottunut 1015
hengen porukka hoitaa pystytyksen
muutamassa tunnissa. Kaiken kaik
kiaan varsin sosiaaliseksi kehittynyt
tapahtuma sisältää aina myös nuo
tiolla seuran tarjoamat kahvit, voi
leivät, makkarat yms. ja tietysti tari
noinnit harvemminkin tavattavien
kavereiden kanssa.

Risto Lehto

Liikuntaa Mäkimaassa
Ensilumi ja tämän syksyn vielä ko
kematon pikkupakkanen piristi
Muhkun Kekrinjuoksutapahtumaa
Pyhäinpäivänä. Mäkimaassa kautta
aikain hehkutettu ajatus liikunnasta
vauvasta vaariin toteutui kuten en
nenkin.
Ennen palkintojen jakoa muistettiin
hiljaisella hetkellä Eino Enqvistin,
monipuolisen urheilumiehen ja suu
ren Muhkun ystävän, viimeisen
maalinauhan katkaisua. Kolmen
kymmenen vuoden aikana ei Einolta
jäänyt montaakaan kertaa osallistu
matta mm. Muhkun Kekrinjuok
suun. Yksi sellainen oli, kun hän



Muhkun toiminnassa vauvasta vaariin teema toteutuu kirjaimellisesti. 9
kuukauden ikäinen Minja Laaksonen oli tapahtuman nuorin osanottaja.
Paikalla olivat myös hänen isänsä Jani Laaksonen, mumminsa Pia Laaksonen
sekä isosisoisänsä Heikki Åkelind  siis kuntoilijoita neljässä polvessa.

juhli 75vuotispäiväänsä yksitoista
vuotta sitten 5.11. juoksemalla New
Yorkin maratonin. Kotipaikkakun
nallaan Jämsässä hänet tunnettiin
vielä paremmin monipuolisena ur
heilu ja muuna toimijana.
Kekrinjuoksun tulokset:
(MM=Mäkimaan Muhku)
Naiset 50 v
1.Tarja Patama MM 30.30
Tytöt 6 v
1. Milja Heimonen MM 15.50
Tytöt 4 v
1. Nella Heimonen MM 16.07
Miehet 75 v
1. Olli Lehto MM 51.25
Miehet 70 v
1. Mikko Turkki Västilän Voima
51.25
Miehet 65 v
1. Timo Konttila MM 28.53
Miehet 55 v
1. Juha Rajala VR: n Urheilijat 29.14

2. Leo Kalin Kollinmäen Hervotto
mat 36.47
Miehet 50 v
1. Timo Damskägg Jämsän Pallo
24.18
Miehet yleinen
1.TomiForsblomLempäälänKisa
22.01
Miehet sauvakävely
1. Erkki Lekkerimäki Kuhmoisten
Kumu 49.19
Kuntoilijat
Väinö Leppänen, Pauli Vahdersalo,
Airi Vahdersalo, Pirkko LehtoJärvi
nen, Heikki Åkerlind, Jouko Järvi
nen, Hely Lehto, Riina Heimonen,
Martti Åkerlind, Risto Lehto, Pia
Laaksonen, Marko Tanner, Maija
Saarijärvi, MarkkuPekka Järvinen,
Lauri Laakso, Asko Kurki, Liisa
Ruokolahti, Jani Laaksonen, Minja
Laaksonen, Katariina Walli



Kaunis syksyinen sää helli syystorin kävijöitä. Torilla oli myynnissä syk
syn satoa: puolukoita, tyrnejä, muikkuja, hunajaa, puutarhan antimia
sellaisenaan ja säilöttynä, leivonnaisia, keramiikkaa, kirpputoritavaraa
sekä villasukkia ja neuleita talvea varten. Jokaiselle jotain. Kuvassa Leena
Bragge myy äitinsä Aino Ruokolan puutarhan tuotteita.

Poimintoja Päijälän tapahtumista

Kotiseutuiltapäivässä Pirtillä
katsottiin video jämsäläisen
Vekkulan kylän historiasta. Kylässä
on paljon yhtymäkohtia jos myös
eroavaisuuksia meidän kylämme
kanssa. Riitta Hellqvist oli koonnut
syntymäpäivänsä kunniaksi
näyttelyn sukunsa historiasta, ja
esitteli niitä kotiseutuiltapäivässä.
Kuvassa hänen isoisänsä Otto
Vuorenpään kaupan jäämistöä.

Rallin päättäjäisiin osallistui n. 80 henkeä. Palautekeskustelun
lisäksi metsästysseura tarjosi porukalle hirvikeittoa ja
kyläyhdistys kakkukahvit. Elias Liehu musisoi taustalla.



Hyötykasvikerhon
sadonkorjuujuhlan menu 21.9.
* Kasvissosekeitto
* Ohrarieska, tumma leipä, munavoi,
viinimarja ja puolukkamehu
* Perunajauhelihalaatikko,
kaalikääryleet, mangoldimuhennos
* Hyväsalaatti, tomaattilohkot,
suippokaalisalaatti
* Tomaattikastike,
punajuurichutney,
pihlajanmarjahyytelö, puolukka
omenasurvos, puolukka,
tyrniporkkana ja omenahillo
* Palsternakkapiiras, sienipiirakka
* Kahvi ja tee, mustikkakukko,
kesäkurpitsatorttu
Paikalla oli 15 kerholaista, ja pöytä
oli katettu nyyttikestiperiaatteella.

Rukoushuoneella vietettiin
perinteistä elojuhlaa, jossa
huutokaupataan syksyn satoa
kristillisen yhdistyksen hyväksi.
Oriveden seurakuntapastori
Kari Mäkinen murtaa leipää
sadonkorjuumessussa
yläpuolella olevan alttaritaulun
tapaan.



Tervehdysmetsästysseurasta
Seuran vuosi on ollut jälleen kerran
talkoiden täyttämä. Alkukesästä
vaihdoimme Passun ikkunat, Ruo
kolan Vesan valmistamat. Rallital
koisiin osallistui seuran jäseniä ja ul
kopuolisia kannattajia 60 hengen rei
pashenkinen sakki. Kiitokset kaikille
ahertajille. Passussa järjestettiin koi
rien käyttökokeita, kaksi jäljestys
koetta ja yksi hirvenhaukkukoe. Jäl
jestyskokeessa koiran tulee kulkea
ennalta merkattua vuorokauden
vanhaa jälkeä hajuaistinsa perusteel
la. Toisessa Passussa pidetyistä ko
keista oli jaossa Pirkanmaan piirin
mestaruus. Osallistujamäärä kaikissa
kokeissa oli erittäin hyvä. Muuten
seuran arki on koostunut tänäkin
vuonna lähes samoista elementeistä
kuin aiemminkin.
Kesän kokouksissa varsinaista met
sästystä suunniteltaessa jouduimme
tekemään miesmuistiin ensimmäisen
kerran seuran alueelle varsin jyrkkiä
rajoituksia metsästykseen. Metsäka
nalintujen huonosti onnistuneiden
poikueiden toinen perättäinen vuosi
näkyy kannan vähäisyytenä. Rau
hoitimme metson seuran alueella ko
konaan ja teerin osalta annoimme
suosituksen, ettei metsästettäisi ol
lenkaan. Poikueiden epäonni on joh
tunut kahtena vuotena peräkkäin
kylmästä alkukesästä, josta poikaset
eivät ole selvinneet. Toinen vaikutta
va asia on vieraslajien eli supikoiran
ja minkin lisääntyminen, koska nä

mä syövät lintujen munia ja poika
sia. Metsäkauris ja valkohäntäpeura
ovat lisääntyneet viime vuosina mu
kavasti. Metsäkauriita on näkynyt
pitkin kesää kylän rantamaissa ja
peltojen tuntumassa. Peuraa ja kau
rista ei metsästetä seuran alueella.
Riistalle on tehty useampia riistapel
toja. Riistapelloilla kasvatetaan hir
vieläimille ja jäniksille maistuvia
kasveja.
Varsinaisen metsästyskauden alettua
seuran jänismiehet ovat olleet aktii
visesti metsällä. Jäniskanta on alu
eella erittäin hyvä. Hirven metsäs
tykseen on ollut aamuisin lähdössä
1520 hirvestäjää. Tänä vuonna seu
ran alueelle myönnettiin viisi aikui
sen ja viisi vasan lupaa. Hirvikanta
on alueella kohtuullisen hyvä ja
metsästäjillä tuuria matkassa. Saalis
takin on siis saatu. Yhteistyö naapu
riseurueiden kanssa on toiminut
mutkattomasti. Kylän uimarannan
lähellä sattui ikävä tapaus, kun hir
ven vasa joutui auton töytäisemäksi,
mutta onneksi kumpikin osapuoli
selvisi tapauksesta säikähdyksellä.
Hirvi matkusti pehmeästi auton no
kalla muutaman metrin pyllähtäen
lopuksi ojaan. Hirven jälkiä seurat
tiin pitkän matkaa pimeässä lamp
pujen kanssa, lopulta kaikeksi on
neksi voitiin todeta, että tapauksessa
ei ainakaan mitään vakavaa sattu
nut.
Majavien patojen aiheuttamia tuhoja
on alueella kahdessa eri paikassa.
Näissä kummassakin paikassa veden
alle on jäänyt muutamia hehtaareita



metsää. Alle jääneiden alueiden
puut ovat kuivuneet pystyyn ja näin
omistajille on aiheutunut merkittä
viä menetyksiä.
Tämä syksy on ollut meidän metsäs
sä liikkuvien unelmasyksy. Hirvi
kärpäsien määrä on ollut kohtuulli
nen, sienien poiminta on tuottanut
tulosta. Kelit ovat olleet suotuisia.
Metsässä on ollut mukava kulkea.
Näillä muutamien asioiden nostolla
haluan kertoa, miten metsästysseu
ran toiminta on paljon muutakin
kuin metsästystä. Metsästysseuratoi
minta on hyvä harrastus sekä ajan
kulu kaikille luonnosta kiinnostu
neille. Tämä on myös erinomainen
yhdistävä tekijä uusille ja vanhoille
kyläläisille.
Kuhmoisten riistanhoitoyhdistyksen
järjestämä Joulurauhan julistus met
sän eläimille järjestetään lauantaina
17.12. Aukeasuon ampumaradalla
klo 16 alkaen. Tähän lämminhenki
seen tilaisuuteen ovat tervetulleita
kaikki.
Rauhaisaa Joulun aikaa kaikille!

Mika Liehu
Päijälän Metsästysseura

Nurkkakettu
”Nurkkakettu” on hyödyllinen ko
tieläin. Kun talossa ei ole koiraa eikä
kissaa, niin Repolainen uskaltautuu
pihapiiriin päivälläkin. Olen nähnyt
sen omenapuun alla omena suussa ja

lähtevän viemään sitä omalle polul
leen. Vialliset omenat putoavat en
sin. Kettu kiertää kyläyhteisömme
avokompostit siinä toivossa, että
niistä löytyisi jotain suuhunpanta
vaa, ja mikä parasta se pitää kurissa
myyräkantaa kasvimaalla. Katselin
kesällä iltayöstä nuorten kettujen
myyrästystä. Ne tulivat pihanurmi
kolle sen molempiin päihin, joissa
myyräonkalot kulkevat. Tunnin ver
ran jaksoin sitä katsella ennen nuk
kumaanmenoa. Joskus minulla käy
tuttuja kissavieraita naapurista. Sil
loin ei pihalla näy kettuja. Pari ker
taa on täällä kissa antanut isolle ke
tulle kyytiä. Kettua ei tarvitse ruok
kia. Se kuuluu luontoon, eikä siitä
ole pihapiirissä mitään haittaa eikä
vahinkoa. Jos ei näyttäydy ketulle,
on sen puuhastelua hauska seurata.
 Ainoa ketun vihollinen on pyssy
mies näillä seuduilla, vaikka kettu
kanta luonnostaan pysyy kohtuulli
sena.
Kettu kuomaseni eläköön pihapiiris
säni!

Aino R.



Mitä kuuluuTsernobyliin?
Olen aina ollut kiinnostunut tästä
kuuluisasta paikasta. Matkatoimisto
Traveller mahdollisti matkan.
Kahden tunnin lento Kiovaan ja kah
den tunnin bussimatka. Tiukka ja
tarkka rajanylitys. Selvät turvallisuu
teen perustuvat pukeutumis ja käyt
täymisohjeet ja matka saastuneelle
alueelle voi alkaa.
Pahiten kärsinyt Pripyatin kaupunki
sijaitsi parinkymmenen kilometrin
päässä Tsernobylin reaktorista. Kau
pungissa asui noin 50.000 asukasta,
kaikki jouduttiin evakuoimaan. Yh
teensä lähialueelta evakuoitiin noin
135.000 asukasta. Ihmisten oli al
kuun aivan mahdoton ymmärtää

atomivoimalan räjähdyksen vaka
vuutta. Viranomaiset vähättelivät
vaaraa, suorastaan kiistivät. Antoi
vat ymmärtää, että kaikki oli hallin
nassa, vaan ei ollut mikään. Asuk
kaat kokoontuivat läheiselle sillalle
ja talojensa katoille ihailemaan tuli
paloa. Ei tajuttu lainkaan näkymä
töntä vihollista. Vihollista joka ei nä
kynyt, ei kuulunut eikä tuoksunut,
mutta joka kaikessa kauheudessaan
vaurioitti kaikkea. EI riittänyt että se
olisi koskenut lähellä olevia, vaan
seuraava sukupolvi, koko Eurooppa,
Suomi mukaan lukien, Pirkanmaa
pahiten. Sillä hetkellä syntymättö
mätkin olivat hirveässä vaarassa.
Kuinka sitä olisi voinut käsittää.
Päättäjät hidastelivat, kesti kolme
vuorokautta ennen kuin evakuointi
alkoi. Sitten nopeasti, liikoja selittä



mättä. Kaikki piti jättää nyt ja heti.
Tilannetta on mahdoton edes kuvi
tella. Hätää, kauhua, surua. He eivät
olleet edes tervetulleita mihinkään,
pelättyjä, säteileviä "kiiltomatoja".
Siellä ne nyt ovat, hylätyt talot, ui
mahallit, lastenkodit, urheilukentät,
ravintolat, leikkipuisto ja karuselli,
jota ei koskaan voitu käyttää. Talo,
jonka seinässä lukee: Anteeksi, että
joudun jättämään sinut. Rikolliset ja
vandaalit ovat aikojen saatossa va
rastaneet kaiken tarpeellisen. Ilmas
to on rappeuttanut rakennuksia, pal
jon on rikottu vain rikkomisen ilosta.
Puut ja pensaat ovat valloittaneet
ympäristön. Eläinkunta on jopa li
sääntynyt. Luonto voi siis hyvin.
Omenat ja pihlajanmarjat loistivat
kauniissa syyssäässä. Mutta näky
mätön vihollinen on edelleen paikal

la. Kasveihin ei saanut koskea, eikä
hedelmiä voinut syödä. Nurmikoilla
ei ollut terveellistä kävellä, säteily
mittarit rätisivät nopeasti.
Sekalaisin tuntein katselimme suurta
mahtavaa ranskalaisten rakentamaa
teräsrakenteista sarkofagia. Sillä pei
tetään räjähtänyt reaktori. Sen jäl
keen ei kukaan voi koskaan nähdä
onnettomuuskohtaa.
Mutta estääkö se säteilyn ja voiko si
tä uskoa? Syistä ja seurauksista, tek
nisistä tiedoista ja uhrien lukumää
ristä löytyy paljon tietoa Googlesta.
Inhimillisistä tarinoista kiinnostu
neille suosittelen Svetlana Aleksiji
vitshin kirjaa "Tsernobylistä nousee
rukous".

Teksti ja kuvat Pirkko LehtoJärvinen



Päijälän kirjaston esihistoria
Päijälän kylän ihmiset ovat olleet oma
toimisia jo yli sata vuotta sitten. Viralli
nen kirjastolaitos ei ollut vielä ehtinyt
Kuhmoisiin, mutta maailmalta kuului
huhuja erilasten kansankirjastojen ole
massaolosta. Kuhmoisissakin oli ilmei
sesti jonkinlainen seurakunnan ylläpitä
mä kirjasto. Niinpä Päijälän (tai silloin
Leppäkosken kylän) aktiivit rupesivat
hommaamaan kylälle omaa kirjastoa. Ei
siis mikään ihme, että kylämme kirjasto
toimii edelleenkin.
Löysin rukoushuoneen varastoja siivo
tessani pari pahvilaatikollista vanhoja
kirjoja ja papereita. Niistä löytyi rautai
sannos Päijälän kirjastohistoriaa: vali
koima ränsistyneitä kirjoja, Leppäkos
ken lainakirjaston kokousten pöytäkir
joja, kirjaston kirjaluetteloita ja lainaus
luetteloita vuodesta 1912 40luvun lop
puun (väliltä tosin puuttuu pätkiä). To
muisia papereita oli mielenkiintoista
tutkia, etenkin kun perustavista jäsenis
tä löytyi omia isoisovanhempia ja muita
sukulaisia. Yllätys oli myös suuri, kun
törmäsin mieheni Hannun isoisään, joka
kuoli suht nuorena ja josta ei tiedetä
paljoakaan. Hän osoittautui kuitenkin
ahkeraksi lukumieheksi asuessaan
muutaman vuoden kylällä Heikkilässsä
ja myöhemmin Peltovuoressa. Arkisto
jen perusteella tiedämme jopa, mitä kir
joja hän luki.
Miten tällainen kirjasto sitten toimi il
man yhteiskunnan tukea? Siihen ei näis
tä papereistakaan saa täyttä selvyyttä.
Rukoushuone oli vihitty elokuussa
1912, jolloin kansakoulu oli alkanut siel

lä. Heti lokakuulta löytyy ensimmäinen
pöytäkirja rukoushuoneella pidetystä
Leppäkosken lainakirjaston kokoukses
ta. Siinä valittiin johtokunta, johon kuu
luisi neljä henkilöä: ”2 kuhmoiselaista ja
2 längelmäkeläistä”. Valituiksi tulivat
rouva Enni Paasikallio, neiti Olga Tai
val, opettaja Alpo Lumme ja työnjohtaja
Jalmari Mikkola. Vuosien saatossa joh
tokunnassa oli jäseniä useimmista kylän
taloista Jalmari Mikkolan ollessa pisim
pään puheenjohtajana.
Kirjaston ensimmäinen sijainti tai hoita
ja ei käy ilmi, vaikka pöytäkirjoissa
pohditaan, että ”kirjastolle pitää löytää
paikka enintään puoli kilometriä sahan
sillasta”. Vuodesta 1914 eteenpäin kir
jasto toimi kuitenkin K.Ruuskasen kau
passa (nyk. Helanderin tontti) kauppi
aan hoitaessa kirjastoa ilman palkkaa.
Aiemmalle hoitajalle maksettiin 10 mk
vuodessa.
Mistä sitten saatiin rahaa kirjahankin
toihin? Pöytäkirjojen mukaan kansan
valistusseuralta oli pyydetty kirjoja,
mutta koska lainakirjastolla ei ollut
sääntöjä eikä omistajaa, kyläkunnan lai
nakirjastoa ei otettu huomioon. Siitä
syystä varmaan liityttiin vuonna 1914
Suomen kirjastoseuran jäseniksi, josta
saatiin esim. mallisäännöt. Myös Län
gelmäen ja Kuhmoisten kuntien viina
verorahoista anottiin rahaa kirjastolle.
Kuhmoisista sitä ilmeisesti saatiinkin,
koska sillä mainitaan lyhennetyn velkaa
Anna Leppäkoskelle. Lieneekö hän ollut
ensimmäinen kirjastonhoitaja Lamme
lan kaupassa? Lisäksi aktiivit kiersivät
keräämässä jäseniä kirjaston jäsenlis
toille. Tavallisen jäsenen vuosimaksu oli



1 mk, kannattavan jäsenen 2 mk ja pe
rustavan jäsenen 10 mk. Järjestettiin
myös myyjäisiä ja iltamia.
Iltamien järjestämiseen tarvittiin nimis
miehen lupa, ja niiden ohjelma oli tar
koin määritelty. Löytyneissä anomuk
sissa pyydettiin ”nöyrimmästi lupaa il
taman pitämistä varten, josta kertyvät
varat käytetään Leppäkosken Lainakir
jaston uusien kirjojen ostamista varten”.
Iltamapaikkoina mainitaan mm. Kus
taava Wenttolan, leskiemäntä Emma
Aaltosen ja Latojärven talot. Myös ohjel
ma piti ilmoittaa anomuksessa: terveh
dyspuhe, köörilaulua, näytelmäkappale,
kuplettilaulua, wiulunsoittoa, kuvaelma
jne. Nimismiehen vastauksessa ilmoite
taan, ettei ”iltamille löydy estettä, kun
han siellä pidetään yllä hyvää järjestys
tä”. Lisäksi vaaditaan, että ”määräyksiä
pääsylipuista kannettavasta ylimääräi
sestä verosta ja sen tilittämisestä tarkasti
noudatetaan”. ”Jos muun ohjelman li
säksi on tanssia korkeintaan yhden tun
nin aikana, kannetaan veroa 10 penniä
joka markalta tai sen osalta, vaan jos
tanssi kestää kauvemman aikaa, on ilta
ma katsottava tanssiaisiksi, joista kan
netaan 50 pennin vero joka markalta.”
Ilmeisesti rahaa näinkin kertyi, koska
kirjastolle hankittiin uusia kirjoja.
Vuodelta 1920 on olemassa lista Heinon
kirjakaupasta hankittavista, kirjastokan
siin sidottavista kirjoista. Kirjoja oli 12
kpl ja tilauksen hinta oli yhteensä 173,
50 mk. Ne olivat vastikään ilmestyneitä
kirjoja, lähinnä romaaneita. Muutamia
esimerkkejä mainitakseni: Lehtosen Put
kinotko, Alkion Puukkojunkkarit, Sil
lanpään Hurskas kurjuus, W.A.Kosken
niemen Kootut runot, Pälsin Pohjankä

vijän päiväkirjasta, Santeri Ivalon Ku
ningas Suomessa, Sotamarsalkka Hin
denburgin Elämäni ja Yrjö Karilaan
Suuren hiljaisuuden miehiä.
Kolmattasataa nidettä käsittävä kirjasto
ja säilytyskaappi oli myös vakuutettu
500 markan arvosta jo vuonna 1914, il
meisesti kirjaston siirtyessä K. Ruuska
sen kaupan tiloihin.
Kirjat oli luokiteltu romaaneihin, novel
leihin, runoihin, näytelmiin, seikkailu
kirjoihin, nuorten ja lastenkirjoihin, us
konnollisiin, historiallisiin, tieteellisiin ja
kasvatuskirjallisuuteen ja elämäkertoi
hin.
Lainauslistoilta voi löytää seuraavat tie
dot: lainauspäivä, lainaaja, kirjan nume
ro, lainausaika (14 viikkoa, eri kirjoilla
eri pituiset lainaajat), palautuspäivä,
mahdollisesti maksetut sakot. Kirjaluet
teloissa kirjat ovat numerojärjestykses
sä. Vuoden 1928 lopussa kirjastossa oli
luetteloituna 275 kirjaa. Tosin luetteloita
oli useampia, ilmeisesti eri ajoilta, joissa
oli osittain eri kirjoja (ehkä poistojen ta
kia); sen takia ei voi olla ihan satapro
senttisen varma henkilön lukemista kir
joista. Kuhmoisten historian mukaan
Päijälä sai vasta vuonna 1955 oman
kunnallisen piirikirjaston, joka toimi
koululla.
Jos olet kiinnostunut siitä, mitä esivan
hempasi lukivat, vai lukivatko, tervetu
loa rukoushuoneelle Kauneimmat jou
lulaulut tilaisuuteen (tai johonkin myö
hempään). Kirjaston materiaali on näh
tävänä siellä. Tokko sukulaisesi panevat
enää moista uteliaisuutta pahakseen.

(jatkuu seuraavalla sivulla)



Leppäkosken lainakirjaston kirja nro
1 oli A.A. Granfeltin Pyhä maa, joka
oli hienoin piirroskuvin kuvitettu
Palestiinan historia.
Ensimmäisenä vuonna 1913 kirjas
ton listoilla oli 82 lainaajaa, lainattuja
kirjoja oli 276 kpl, ja 44 henkilöä lai
nasi vuoden aikana useampia kirjoja
kuin yhden. Eniten lainannut henki
lö ehti lainata ensimmäisenä vuonna
27 kirjaa.
Kylämme vanhan kirjaston kokoel
mista löytyi myös T:ri Martti Luthe
rin Rukouskirjanen (WSOY 1908),
josta uskonpuhdistuksen 500vuotis
juhlan kynnyksellä sopinee ottaa yh
teiseksi joulurukoukseksi seuraava:
Juhlarukouksia, adwenttina:
Oi rakas Jumala, taiwaallinen Isä,
anna onni ja menestys Daawidin po
jalle, rakkaalle Pojallesi Kristukselle
Jeesukselle, hänen kuningaskunnas
saan. Suo hänen, sinun nimessäsi,

myös meidän luoksemme tulla, että
sinun nimesi olisi siunattu ja kun
nian saisi. Warjele meitä ja anna
meille armosi, että me olisimme se
pieni joukko, joka mielellään tahtoo
Kristuksen ottaa wastaan ja weisaa:
Hosianna, kiitetty olkoon Jumala, et
tä meillä on tämä kuningas ja että
me olemme kristityitä ja kutsutaan
kristityiksi; me tiedämme, miksi
meitä niin nimitetään, nimittäin ku
ninkaamme Kristuksen mukaan,
koska me olemme hänen nimeensä
kastetut ja hänen weressänsä pestyt.
Auta meitä sellaisina pysymään ja
herätä meitä olemaan walmiit, kun
rakas Poikasi tulee, häntä ilolla was
taanottamaan ja sinua puhtaalla sy
dämmellä palwelemaan saman si
nun Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta. Totisesti.

Ulla Lahtinen



Pieni on paljon
Syystori huipentui nukketeatterita
pahtumaan: Pieni on paljon. Osaai
kapäijäläinen Riitta Hellqvist vietti
syntymäpäiviään ja oli kutsunut
esiintymään Kansan Raamattuseu
ran nukketeatteriryhmä Sananjalan,
jonka kummi hän on. Esitys oli ajan
kohtainen ja kertoi konkreettisella
tavalla Raamatun kertomuksen pie
nen pojan eväistä. Näytelmässä pieni
maahanmuuttajapoika murehti serk
kunsa kohtaloa pakolaisleirillä
ja sai ystävänsä mukaan autta
maan ja antamaan jotain omas
taan. Tarina kosketti kaikeni
käisiä ja teki selväksi, että ku
kaan ei voi auttaa kaikkia,
mutta jokainen voi auttaa jota
kuta ja voi tartuttaa antamisen
ilon. Pienimmätkin lapset tem
pautuivat mukaan näytelmään

ja halukkaita loppulaulun säestäjiksi
riitti, kuten kuvista näkyy. Päijälä
läisillä isovanhemmilla oli vilkas vii
konloppu; jollakulla oli jopa seitse
män lastenlasta yökylässä.
Kuvassa Sananjalan Mikko Piiroinen
ja Merja Luukkonen sekä vapaaeh
toiset säestäjät Eevi Pohja, Lotta
Ruokola, Henna Urpunen, Nella
Ruokola ja Johannes Jokinen opetti
vat yleisölle laulun Riittää kaikille.
Toisessa kuvassa eläytyvää yleisöä.



Iloitaan virsistä!
Virsikirjan varmaan tunnetuin joulu
laulu on ”Enkeli taivaan”. Sen sanat
on kirjoittanut Martti Luther. Se syn
tyi ilmeisesti jouluksi 1534. Se oli tar
koitettu lasten seimikuvaelmaksi,
jollaisia siihen aikaan harrastettiin
paljon Saksassa. Sitä ei tiedetä, kir
joittiko Luther tämän virtensä erityi
sesti omia lapsiaan varten. Esikoinen
Hans oli siihen aikaan 8, Magdalena
5 ja Martin 3vuotias.
Virsi päättyy hienosti Jumalan ylis
tykseen: ”Nyt Jumalalle kunnia,/
kun antoi ainoon Poikansa./ Siit en
kelitkin riemuiten/ veisaavat hälle
kiitoksen.” Virren sävelmä on tehty
Saksassa vuonna 1539.
Virsi kaikuu kaikkialla
”Maa on niin kaunis” –virsi kaikuu
kaikkialla Suomessa jouluna. Sen
saksalainen sävelmä on peräisin
vuonna 1842 ilmestyneestä sleesia
laisten kansanlaulujen kokoelmasta.
Puhe sielujen toiviotiestä ja sielujen
laulusta saattaa vaikuttaa jotenkin
haaveelliselta. Virren lopussa selvi
ää, mikä on se laulu, joka vie kohti
taivasta. Se on enkelien kiitosvirsi
jouluyönä.
Virren sanat on alun perin kirjoitta
nut Bernhard Severin Ingemann
vuonna 1850, ja ne on kääntänyt suo
meksi Hilja Haahti. Pitkän kirjailija
nuransa kestäessä Hilja Haahti,
”Suomen kotien kirjailija”, tavoitti

romaaneillaan suuren lukijakunnan.
Lyyrikkonakin hän oli tuottelias.
Hilja Haahden omia runoja leimaa
lapsenomainen luottamus Jumalan
johdatukseen ja varjelukseen.
Muutetut sanat
Suomalaiset ovat laulaneet paljon
joululaulua ”En etsi valtaa loistoa,/
en kaipaa kultaakaan./ Ma pyydän
taivaan valoa/ ja rauhaa päälle
maan…” Monen suruksi laulun sa
nat on virsikirjan tekstiin muutettu.
Siinä virsi alkaa ”Ei valtaa kultaa,
loistoa/ tuo joulu lahjanaan,/ vaan
Luojan olkoon kunnia/ ja rauha
päällä maan…”
Miksi sanat on muutettu virsikir
jaan? Siksi, että virsikirjakomiteassa
oli pantu merkille seuraavaa: tutussa
joululaulussa eivät ole mukana kaik
ki Topeliuksen alkuperäisteksin tär
keät ajatukset. Siksi tarvittiin uusi
suomennos. Työn sai tehtäväkseen
Niilo Rauhala. Virren kaunis sävel
mä on Jean Sibeliuksen käsialaa.
Entinen pilkkaaja
Uudenvuoden virsistä otan esiin vir
ren, jonka ensimmäinen säkeistö
kuuluu: ”On Jeesus nimi ihanin/
sielulle uskovalle./ Se lohdun antaa
vaivoihin/ tuo rauhan ristin alle. ”
Neljästä säkeistöstä kolmannessa
lauletaan: ”Se nimi kallioni on/ ja
linna luja Herran./ Sen rikkaus on
loputon/ muu kaikki viedään ker
ran.”



Sanat virteen on tehnyt englantilai
nen John Newton (17251807), jolla
on mielenkiintoinen elämäkerta. Hä
nen elämässään oli jakso, jolloin hän
nuorena merimiehenä oli suistunut
jumalattomaan ja paheelliseen elä
mään. Merkilliset pelastumiset hen
genvaarasta ja perehtyminen Tuo
mas Kempiläisen kirjoihin olivat
tienviittoina elämänmuutokseen. En
nen luopumistaan merimiesuralta
Newton toimi orjia Afrikasta kuljet
tavan laivan päällikkönä. (Siihen ai
kaan ei orjakauppaa vielä pidetty
moraalittomana. Myöhemmin New
ton oli taustavaikuttajana, kun orja
kauppa 1807 lakkautettiin Englannin
siirtomaissa.)

Newtonista, entisestä jumalankieltä
jästä ja pilkkaajasta, tuli 39vuotiaa
na Englannin kirkon pappi. Hän kir
joitti paljon hengellisiä lauluja. Vir
ren ”On Jeesus nimi ihanin” jokai
nen sana on omakohtaiseksi koettua
asiaa. Virren sävelmä on tehty
Englannissa vuonna 1812.
Olkoot kauniit joululaulut mieles
sämme ja kielessämme viettäessäm
me joulun juhlaa!
Tauno Väinölän kirjan ”Virsikirjam
me virret” pohjalta

Kaija Taival

Joulutestin (s. 26)

oikeat vastaukset

1 . B; 2. C; 3. A; 4. C;

5. B, C; 6. C; 7. B;

8. C; 9. A, B, C



Aasilla on asiaa
Vanhassa testamentissa kerrotaan
Bileamista, jota moabilaiset houkut
telivat kiroamaan Israel. Hän lähti
kirousmatkalle aasilla, mutta aasi
kieltäytyi etenemästä, kun se havait
si tielle asettuneen enkelin. Aikansa
aasia piiskattuaan Bileamkin näki
enkelin, kun Jumala avasi hänen sil
mänsä. Kiroamisen sijasta Bileam
päätyi siunaamaan Israelin.
Jesaja kirjoitti n. 700 eKr: ”Härkä
tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä
seimen. Mutta Israel ei tunne, minun
kansani ei tajua.” Ensimmäisenä jou
luyönä kansa nukkui sikeää unta tie
tämättä, mitä täysin poikkeuksellista
oli tapahtunut: Jumala oli syntynyt
ihmiseksi.
Siinä härkien, lampaiden ja aasin
edessä, eläinten ruokakaukalossa le
päsi äsken syntyneenä kauan odotet
tu Messias, Jumalan lupausten to
teuttaja. Ehkä eläimet tässäkin tilan
teessa vaistosivat jotain yli ihmisym

märryksen käyvää: että koko luoma
kunnan vapautus kärsimysten ja
kuoleman orjuudesta oli alkamassa.
Paimenetkaan eivät olisi tienneet, el
leivät enkelit olisi tulleet kertomaan.
Aasi kuljetti Jeesuksen Betlehemiin,
kun hän oli vielä äitinsä kohdussa.
30 vuotta myöhemmin palmusun
nuntaina se kuljetti hänet Jerusale
miin.
Kun Rooman sotapäälliköt saapuivat
riemukulkueessa voittoisasta sodas
ta, heidän vierellään seisoi orja, joka
toisti: ”Muista, että olet kuolevai
nen”. Kun Jeesus ratsasti palmusun
nuntaina Jerusalemiin kansanjoukon
hurratessa, hän näki ratsunsa selässä
aasinristin. Sellainen on useimmilla
aaseilla: tumma juova pitkin selkä
rankaa harjasta häntään, poikkijuova
lapojen yli. Tuo kuvio muistutti Jee
susta siitä, että hän oli matkalla ris
tinkuolemaan.
Kantamalla pelastuksen merkkiä
kristitty julistaa Herran kuolemaa.
Niin aasikin.

Anita Ojala



Joulumuistoja
Sukupolvi menee, sukupolvi tulee,
mutta maa pysyy ikuisesti. Nämä
Raamatun sanat ovat lohdullisia. Jot
kut asiat ympärillämme muuttuvat,
toiset taas myöskin pysyvät.
Syntymä ja kuolema, rakkaus ja ilo
muokkaavat meitä, mutta pysyvät
keskuudessamme. Samoin kuin au
rinko nousee joka aamu ja laskee il
lalla. Ne ovat pysyviä olotiloja, joita
emme voi muuttaa, vaikka joskus
ehkä haluaisimmekin. Samoin joulu,
Kristuksen syntymäjuhla, tulee joka
tapauksessa haluamme tai emme.
Nykyajan joulut ovat muodostuneet
yhä kaupallisemmiksi, ja melkein
unohdetaan, minkä takia sitä viete
tään.
Toisin oli heti sotaajan jälkeen.
Muistan hyvin, kuinka niukka oli
joulupöytä. Lanttulaatikkoa itsekas
vatetuista lantuista, perunoita, pais
tinpannussa pieni lihanpala, jonka
paistinliemeen kastettiin hiivaleivän
palaa. Hiivaleipäkin oli oman resep
tin mukaan tehtyä, minkälaisia jau
hoja sattui olemaan. Voita tuskin
nähtiinkään. Mustikkasoppaa oli
kattilassa, mutta eihän sekään ma
kealta maistunut, sokeria näet oli
niukasti.
Joulukuusi sentään oli aito, omasta
metsästä haettu. Paperista leikattiin
koristeita, perunalla liimattiin jon
kinlaisia krinkuloita. Jostakin oli löy
tynyt pienet suomenliput, ne kierret

tiin kuusen ympäri. Lahjojakin olisi
pitänyt olla, mutta kun ei ollut. Äiti
oli ahertanut tietämättämme jonkin
laiset ”töppöset”, laittanut pakettiin
kuusen alle. Minä olin saanut jostain
jonkin koristeen, jossa oli pieni pala
marsipaania. Leikkasin siitä pienen
murusen itselleni maistiaisiksi, loput
käärin paperiin ja pistin kuusen alle
äidille.
Kaikesta tästä ankeudesta huolimat
ta meillä oli koti. Lauloimme joulu
virren, ehkä muitakin joululauluja.
Lunta oli paljon ja muutenkin kyl
mää. Valoa ei ollut kuin pieni piip
palamppu, paloöljy oli kiven alla, ei
sitä turhaan poltettu. Kynttilöitä ei
lainkaan. Uunia lämmitettiin aina il
taisin, siitä tuli vähän valoa pirttiin.
Niin me vaan pärjäsimme. Taivaan
Isä oli kanssamme, kun oikea isä oli
kaatunut rintamalla.

Eeva Oittinen
PÄIJÄLÄN KYLÄYHDISTYSetsii”auttavia käsiä”!
-Kyläyhdistys järjestää vuosittain

kymmeniä tapahtumia ja kokouksia,
joihin tarvitaan myös resursseja.

-Sinä päijäläläinen tai
mökkiläinen,tul isitko mukaan iloiseen

porukkaamme?
-Kaipaisimme lisää ”auttavia käsiä”

lähinnä keittiötoimikuntaan ja
muuhunkin.

-Jos sinun olisi mahdoll ista tul la
mukaan edes joskus, ota yhteyttä
Marja Ikoseen (040-524 7944)

-Seuraava tapahtuma on
joulutori 26.1 1 .



Testaa joulutietosi
Oikeita vaihtoehtoja voi olla useita.
Vastaukset löytyvät sivulta 23.
1. Kuka seuraavista oli kuninkaana
Jeesuksen syntyessä?
A Augustus
B Herodes Suuri
C Quirinius
2. Jeesus oli kuningas Daavidin su
kua
A Marian puolelta
B Joosefin puolelta
C molempien puolelta
3. Betlehem tarkoittaa suomeksi
A leipähuone
B lammashuone
C kuningashuone
4. Betlehem sijaitsee
A Galileassa
B Samariassa
C Juudeassa
5. Jeesus asui aikuisena
A Jerusalemissa
B Nasaretissa
C Kapernaumissa
6. Tietäjät tulivat Jeesuslapsen luo
A pohjoisesta
B etelästä
C idästä
D lännestä

7. Nimi Jeesus tarkoittaa
A Jumala kanssamme
B Herra pelastaa
C Maailman valo
8. Jeesuksen toinen nimi Immanuel
tarkoittaa
A Juutalaisten kuningas
B Rauhanruhtinas
C Jumala kanssamme
9. Minkä nimisiä sisaruksia Jeesuk
selle syntyi?
A Simon
B Juudas
C Jaakob
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