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On marraskuun 22. päivän aamu.
Maa on ainakin väliaikaisesti lumi
valkoinen, taivas pilvipeitossa ja
pakkasta ulkona muutama aste. Eri
laiset ajatukset pyörivät päässä. Olisi
saatava aikaan lehtemme pääkirjoi
tus. Valmista pitäisi olla tämän päi
vän aikana – viimeistään. Päällim
mäisenä ajatuksista on joulun lapsi,
Jeesus Kristus, Vapahtajamme.

Miksi Hän, mietin? Valkoinen lumi
pimeässä heijastaa toivoa, luo uskoa
tulevaan. Siitä puhuu myös Raama
tun sana: ”Hänen jumalallinen voi
mansa on lahjoittanut meille kaiken,
mikä elämään ja jumalisuuteen tarvi
taan, hänen tuntemisensa kautta”.
Tuon lahjan takuumiehenä on yksin
Jeesus Kristus, joka kuoli puolestam
me ristillä, mutta nousi kolmantena
päivänä kuolleista vanhan testamen
tin ennustusten mukaisesti ja nousi
ylös taivaaseen helatorstaina. Hänen
syntymänsä muistamisesta on ny
kyinen joulunviettomme saanut al
kunsa.
Minua surettaa, että tuo joulujuhlan
alkuperäinen merkitys niin monasti
ja niin monen kohdalla jää sivuroo
liin, kaiken muun alle – myös minul
la. Iankaikkisen elämän lupaus Kris
tuksessa antaa toivoa elämän vaikei
nakin aikoina ja Jumalan lupaukset
Raamatussa uskoa elämämme asioi
den ja tilanteiden järjestymiseen,
koska emme ole vain omien mahdol
lisuuksiemme ja voimavarojemme
varassa. Jumala rakastaa meitä synti
siä niin paljon, että uhrasi poikansa
meidän syntiemme tähden ja haluaa,
että jokainen meistä löytäisi yhtey

den häneen ja pääsisi osalliseksi hä
nen aarteistaan – Luojamme aarre
kammiosta.

Vaikka loppuvuoden juhlallinen
huipentuma on joulun aika, niin mi
nulle ja meille suomalaisille myös it
senäisyyspäivä 6.12. on erityisesti tä
nä vuonna merkittävä juhlapäivä. It
senäisyyden saavuttaminen ja sen
jatkuminen 100 vuotta ei ole toteutu
nut ilman niin henkistä kuin fyysistä
kärsimystä. Kansalaissodan – tuon
kaikista julmimman ja eniten kansa
kuntia repineen sotamuodon – jou
tuivat myös suomalaiset kokemaan
itsenäisyyden alussa, eivätkä sen
kään kaikki haavat ole vielä täysin
parantuneet. Siksi on mielestäni ih
me, että Suomi kykeni taistelemaan
parikymmentä vuotta myöhemmin
ylivoimaa vastaan niinkin yhtenäi
senä ja säilytti itsenäisyytensä, joskin
suurten uhrauksien kautta. Tuolloin
presidentti Kyösti Kallio pahimpina
aikoina kehotti kansaa laittamaan
kädet ristiin ja rukoilemaan, jotta
selviäisimme. Olen iloinnut, että
myös nykyinen presidenttimme on
rohkeasti toivottanut kansalaisilleen
Jumalan siunausta. Se on toivon
merkki välillä niin ikävien uutisten
rinnalla.
Mutta loppuvuosi on monella – niin
myös minulla – aikaa, jolloin tutkis
telee mennyttä vuotta ja suuntaa
katseen tulevaan vuoteen, sen odo
tuksiin ja mahdollisuuksiin. Olen
niitä ihmisiä, joka uskoo, että men
neestä voi ja kannattaa ottaa oppia ja
että historialla on aina merkitystä
tulevaan. Emme useinkaan voi läh
teä asioissa tai ihmissuhteissa puh
taalta pöydältä. Olemme tavallaan

historiamme vankeja. Vain Jumalan
edessä on mahdollista aloittaa puh
taalta pöydältä, Kristuksen sovitus
työn kautta. Mutta tämä tutkiskelu
on jokaisen hyvä tehdä molempiin
suuntiin – myös ylöspäin, huonoim
millaankin se hetkeksi katkaisee pää
määrättömän ajelehtimisen ajan vir
rassa.
Sama tutkistelu meidän on tehtävä ja
teemme yhdistystemme toiminnan ja
koko kylämme kehittämisen osalta.
Loppuvuoden keskeinen päivä ky
lällämme toiminnallisesti on lauantai
2.12. Silloin klo 9.00 alkaen avautuu
Joulutori Pirtillä, klo 13.00 pi
detään kyläkokous aiheena
mm. ensi vuonna toteutettava
Turvallisuushanke, klo 18.00
syttyvät kylän jouluvalot ja
sen jälkeen lauletaan ”kau
neimmat joululaulut” ru
koushuoneella ja nautitaan
lopuksi vohveleista ja tois
temme seurasta.

Seuraava mahdollisuus mukanao
loon on kylän 2.12. tilaisuudet ja Ta
paninpäivän jumalanpalvelus klo
13.00 rukoushuoneella; sen järjestää
KuhmoinenPadasjoki kappeliseu
rakunta.
Toivotan sinulle Rauhaisaa Joulun
aikaa ja Jumalan siunausta alkavalle
vuodelle 2018!

Hannu Lahtinen

Arvoisa lukija. Kylämme tu
levaisuuden näkökulmasta on
äärimmäisen tärkeää, että sen
suunnittelu ja toteuttaminen
tapahtuu mahdollisimman
monen kyläläisen yhteisenä
hankkeena. Siksi haastankin
sinut mukaan kaikkien kylän
yhdistysten omiin ja yhteisiin
ohjelmiin. Näin tuet parhaiten
omalta osaltasi Elinvoimainen
Päijälä hanketta ja samalla
tutustut muihin kylän asuk
kaisiin. Hieno esimerkki osal
listumisista oli kesällä Neste
Ralli, joka kokosi yli 200 va 70vuotispäiväänsä viettänyt Hannu Lahtinen
paaehtoista talkoolaista. Kii kiittää lämpimästi niin päijäläläisiä kuin kaikkia
tos mukanaolostasi tuolloin. muitakin häntä juhlapäivänä muistaneita.

Rinnakkainasettelu

”Vastakkainasettelu” on käsite, jossa
aate asetetaan toista aatetta vastaan
kilpaillen siitä, mikä on parempi. Sa
ta vuotta sitten Suomessa oli kansal
lissodan aikaa, joka kosketti myös
Kuhmoista, eikä Päijäläkään ollut sii
tä vapaa. Ajat kuitenkin muuttuvat,
osapuolet sopivat riitojaan ja ajan
myötä riitapuolista voi tulla yhteis
työkumppaneita.
Tänään Päijälässä kysytään, oletko
välinpitämätön vai taisteletko kylän
puolesta? Kun kaikki menee hyvin,
voidaan kinastella vaikka pikku
asioista, mutta kun yhteinen uhka il
maantuu, liitytään yhteiseen rinta
maan. Yhteisen uhan nimi koko ky
lälle on autiotuminen eli toisin sa
noen kuolema. Tätä vastaan ovat ky
län eri tahot yhdistäneet voimansa
kukistaakseen päätä nostaneen jätti
läisen. Yhdistykset puhaltavat yh
teen hiileen kyläsuunnitelman to
teuttamisessa päämääränä saattaa
kylä uudelleen elinvoimaiseksi.
Myös erikseen kukin yhdistys täyt
tää oman osuutensa kokonaiskuvas

ta. Muhku pitää huolen meidän ruu
millisesta, kristillinen yhdistys hen
gellisestä ja kyläyhdistys mm. sosi
aalisesta ja kulttuurisesta hyvinvoin
nistamme. Metsästysseura taas huo
lehtii luontomme monipuolisuudes
ta ja jahtaa alueeltamme pois pedot.
Kaikki mainitut asiat yhdessä tuke
vat toinen toisiaan, ylläpitävät kylää
eikä kenenkään osuus ole vähem
piarvoinen kuin jonkun toisen. Yh
distykset tekevät työtä jatkossakin
yhtenä miehenä kyläsuunnitelman
tiimoilla mm. turvallisuutemme pa
rantamisessa, matkailun kehittämi
sessä, monipalvelukeskuksen luomi
sessa ym. yhteisten asioiden toteut
tamisessa. Puhumattakaan rallien
järjestämisestä.
Aikoinaan Päijälässä toimineen työ
väenyhdistyksen eräs peruspilari oli
yhteiskunnan rakentaminen. Tänä
päivänä kylämme yhdistykset teke
vät rinnakkain juuri sitä. Täten julis
tetaan siis Päijälänrauhaa.
Hyvää joulua!
Tom Riska

Kotiseutupyöräilyä

Mäkimaan Muhkun tämänsyksyinen
kotiseutupyöräily toteutettiin 17.9.
Kuinkas sattuikaan tapahtumapäivä
nä ei satanut kuin muutama varovai
nen kuuro. Säiden ennustelijat oli
vat kyllä luvanneet vieläkin parem
paa keliä.

kä järjestettiin pienet arpajaiset osa
nottajien kesken.
Maiviasta siirryttiin Haukkavuoren
kalliomurskaamolle ihmettelemään
mitkä valtavat määrät kiviainesta on
siirretty muualle ja mitkä jäljet on
luontoon jätetty.

Kolmas kohde oli samoilla seuduilla
Liikkeelle lähdettiin kahdelta suun Naapien myötävaikutuksella avattu
Liekokorven luonnonsuojelualue.
nalta. Muhkulaiset aloittivat Päijä
lästä ja Mäkimaasta, Voiman poruk Täällä käveltiin lyhyempi, tai pitem
ka Västilästä. Vinkiän tienhaarassa pi luontopolku ja kokoonnuttiin sit
ten hienolle laavulle. Paisteltiin
kohdattiin ja suunnistettiin sakilla
makkarat ja keitettiin nuotiolla kah
kohti Länkipohjaa. Ensimmäinen
vit mustuneilla pannuilla, sekä
etappi oli Hiukkaan Nikkilän Mai
vian Pidot. Juotiin Liisa Naapin voi muisteltiin menneitä.
leipä/piirakkakahvit, kuultiin talon
vanhaa ja uudempaakin historia, se Kotimatkalla osa porukasta poikkesi
vielä Kalliojärven ja Lahna
järven väliselle purolle, jossa
lyhyellä matkalla kymmen
kunta metriä putoava koski
ryöppysi vaahtoavana ja jy
lisevänä. Paikalta löytyi
sammalikosta vielä jälkiä
kosken voiman hyväksikäy
töstä mm. kovasimien hion
nassa. Moni totesi ihaillen,
kuinka hienoja luonnonnäh
tävyyksiä löytyy ihan omilta
nurkiltakin.
Mukana olleena sain käsi
tyksen, että 25 osanottajan,
osin kohteiden välit autoil
leiden, odotukset reissusta
täyttyivät.
Risto Lehto

”Muutto mielessä
alusta lähtien”

Ikosista tuli päijäläläisiä

Päijälä sai joulukuun alussa kaksi
uutta asukasta, Marja ja Jouko Iko
sen. Marja on paluumuuttaja. Muut
to oli heidän mielessään jo talon ra
kentamisvaiheessa, mutta työt ja pa
ritalon puolikas pitivät vielä vuosi
kausia Helsingissä.
”Kuvittelin pääseväni eroon töistä
63vuotiaana, mutta viisi vuotta pi
dempään meni”, toteaa Jouko, jolla
on edelleen sitoumuksia helsinkiläi
sessä puutavaraliikkeestä. Työrupea
ma päättyi keväällä, mutta paperien
siirto Kuhmoisiin oli vuorossa vasta,
kun koti meni kaupaksi eikä sitä tar
vinnut enää huoltaa.
”Olen ollut Päijälässä paljon yksin,
sillä pääsin pois työelämästä jo
2014”, täydentää Marja. ”Jotkut ovat
ihmetelleet, miten uskallan olla yk
sin? Pelännyt en ole, mitä minä nyt
kotonani pelkäisin ja hyvä naapuri
kivenheiton päässä. Kiva tietysti,
kun nyt on toinen, jota voi ohjeistaa
hommiin.”
”Onko siellä vielä asutusta?”
Marja Ikonen. o.s. Kankaanpää, tot
tui yksinäisyyteen jo talon rakenta
misvaiheessa, vuoden 2010 vaiheilla.
Vuorotteluvapaallaan hän otti vas
taan talotarvikkeita ja kuunteli kul
jettajien kiroilua siitä, että ”kaikkiin
helvetin paikkoihin joutuu tavaraa
kuskaamaan”. Kerran muuan kuljet
taja soitti epätoivoissaaan Pörvälän

vaiheilta ja kysyi, onko edessäpäin
vielä asutusta.
Maallemuutto oli Ikosten pitkäaikai
nen haave, sillä Jouko ei ole ikinä ty
kännyt asua kaupungissa. Kun pitkä
etsintä Kuhmoisissa ei tuottanut tu
losta, he valitsivat kotipaikakseen
Sorakankaan, Marjan kotipaikan.
Vanha rakennus oli liian kehno kor
jattavaksi, ja he päätyivät uuteen
puutaloon. ”Tässä tontilla oli paljon
muistoja ja hyvää valmiina, sillä Jou
ko oli esimerkiksi remontoinut van
haa navettaa, rakentanut grillikatok
sen ym.”, perustelee Marja.
Rakennuslupa heltisi helpolla, mutta
kunnan rakennustarkastajakaan ei
heti hoksannut, että vaadittiin myös
ylemmän tahon poikkeuslupa. Ori
vedentien tontti oli nimittäin kaa
voissa merkitty kirjaimilla TA eli
taajama.
Rakennusvaiheessa Ikoset vuokrasi
vat asunnon viereisestä rivitalosta.
Sieltä löytyi lisääkin tilaa, kun sitä
tarvittiin huonekalujen säilyttämi
seen ja työmiehille. ”Luulimme saa
vamme rakennusmiehiä lähiseudul
ta, mutta ei onnistunut. Parhaat olisi
pitänyt varata puolitoista vuotta
etukäteen.”
Talon anturat valettiin elokuussa
2009. Pian sen jälkeen yhtenä sun
nuntaiiltana tuli talopaketti. Jo
maanantaina olivat seinät pystyssä ja
kattotuolit paikallaan, mutta loppu
tarkastukseen päästiin vasta 2012.
”Kaksi vuotta oli ihan hullun hom
maa, kun Jouko oli viikot töissä ja
laittoi taloa kuntoon viikonloppuisin
talkooporukan kanssa”.

Luontoon ja talkoisiin
Marja Ikonen jaksaa edelleen ihastel
la, miten hienoa on päästä kotiovelta
suoraan luontoon, samoin Mirrikis
sa. Joukolle on tärkeätä vapaus ja
mahdollisuus päästä kalaan. Molem
mat kehuvat kyläyhteisön yhteishen
keä ja vilkasta toimintaa. Apua saa
pyytäessä vaikka mihin.
Ikoset ovat aktiivisia kyläläisiä. Mar
jasta kyläyhdistys ja rallirinki ovat
saaneet ammattitaitoisen sihteerin.
Jokke on mönkijöineen nähty kuljet
tamassa milloin puuta ja milloin ruo
hoja, ajoittain rakennuspuuhissa.
Ralleissa hän on organisoinut lipun
myyntiä.

kein on tarjolla. Nyt vedetään hen
keä ja tutkaillaan mahdollisuuksia.
Mieluisia minulle olisivat muun
muassa konsertit ja teatteri”.
Joukon sydämenasia tulee selväksi jo
alakerran takkahuoneessa, jonka sei
niä koristavat omien tai osaomisteis
ten hevosten kuvat. Mies haluaa ra
veihin. Se onnistuu vaikkapa Tam
pereella, missä pariskunta käy eri
koistarvikekaupoissa.
”On tämä kylä hiljentynyt ensi
käynnistäni vuodesta 1990, jolloin
toimi vielä kauppakin ja järjestettiin
siltatansseja. Suurin unelmani olisi
saada kunnon tiet eri suuntiin”, tote
aa Jouko.
Molemmat uskovat kylän kehittymi
Palveluja tutkailemassa
seen, Marja toimii sihteerinä myös
Marja harrastaa sauvakävelyä ja
kehittämishankkeessa. ”Terveys ja
hyötyliikuntaa. Mielellään hän kävi kunnon lääkäripalvelut on A&O, et
si edelleen uimassa ja vesijumpassa, tä pystyy täällä asumaan.”
mutta ne palvelut ovat nyt kaukana.
”Vähän on vielä hakusissa, mitä oi Teksti: Merja Åkerlind

Jouluna 2017 Ikoset saavat mieluisia vieraita, Joukon kaksi lasta
perheineen. ”Vanhaan taloon eivät kaikki olisi mahtuneetkaan.”

Ilmoitustaulu kuin uusi

Vanha ilmoitustaulu päätettiin lo
pulta remontoida, kun kunta tarjosi
Rallikiireiden helpotuttua kylän tal tilalle olemattoman pientä vaihtoeh
kooaktiivit kerkisivät kohentamaan toa. ”Tämä isompikaan ei kesäkau
uimakopin ja ilmoitustaulun rahoil tena riitä kaikille tapahtumajulisteil
la, joita kyläyhdistys sai Kuhmoisten le”, harmittelee kyläyhdistyksen ex
kunnalta ”kohentamisavustuksena” puheenjohtaja Aino Ruokola.
jo 2015. Rahoja on vielä jäljellä niin, Ilmoitustaulun hioivat ja maalasivat
Jouko Ikonen ja Hannu Kaleva. Sep
että kylän laiturikin saa uuden il
po Pohja viimeisteli kokonaisuuden
meen joskus tulevaisuudessa.
ledvaloilla niin, että ajankohtainen
tieto leviää nyt
pimeälläkin.

Uimakoppi nyt puusta

miehille.
Paikalla onnistuu veteen pulahtami
Jo aiemmin syksyllä Pohjan Seppo ja nen miltei ympäri vuoden, sillä virta
ei herkästi jäädy.
kumppanit laittoivat Santapakalle
uuden uimakopin.
Vanha uimakoppi oli
peltinen ja niin ke
vyesti perustettu, että
joskus ilkivallanteki
jät kumosivat koko
kopin virtaan. Nyt ti
lalla on kunnon puu
rakennus. Edelleen
löytyy omat pukeu
tumistilat naisille ja

Länsimetro vai
laajakaista Päijälään?

ennen, länsimetro Espooseen vai
laajakaista Päijälään. Meidän ta
pauksessamme kylä voitti päivällä.”
Hitauskilpailussa tasapeli Koko hitauskilpailun voi katsoa
päättyneen tasapeliin, sillä osassa
Ruokolan yrittäjäpariskunnalla, Sei Päijälää vielä odotettiin laajakaistaa
sisäseinään tai reititintä postista, kun
jalla ja Vesalla, päättyi yli viiden
vuoden odotus, kun he saivat laaja espoolaiset tungeksivat kokeilemaan
metroa. Osalla kyläläisistä puuttui
kaistayhteyden perjantaina 17.11.
”Olikin tässä vuosien mittaan katsel vielä uusi sopimus teleoperaattorin
kanssa.
tu kaapelikeloja kirkonkylän tien
Yrittäjä Pekka Tervala yhdisteli
varressa ja veikkailtu, kumpi ehtii
metron avajaisjuhlien jälkeen
laajakaistaan muun muassa
Päijälän rukoushuoneen.
Kaikkiaan hän laskeskeli yh
distäneensä valokuidun noin
kolmeenkymmeneen taloon
tai mökkiin, muutama on vie
lä remontin tai jonkin muun
syyn takia kesken.

Pekka Tervala

Enemmän TVkanavia
Åkerlindille Orivedentielle
yhteys avautui ensimmäisten
joukossa, torstaina 16.11.
Heikkiä avusti laitteiden kyt
kemisessä Mikapoika. ”Val
koinen laatikko tuli seinälle jo
kesällä, ja toisella käynnillään
Tervalan Pekka yhdisti kaa
pelin päät.”
Heikki kiittelee teräväpiirto
tekniikan parantaneen tvku
van laatua, ja ilmaiskanavia
näyttää riittävän lukemaan
221. Telia tarjoaa myös liudan
lisäpalveluita, joista pääsee
vähitellen selville.
Tietokoneyhteys on nopeutu
nut ja pelaa langattoman rei
tittimen ansiosta koko talossa. Vielä

Heikki ei ole tutkinut, kauasko yh
teys kantaa.
Åkerlind laajakaistasopimus on ke
sältä 2013, jolloin palvelu luvattiin
jouluksi. Kun yhteyttä viimeisteltiin,
ei vuonna 2015 maan pintaan jätetty
kaapelikieppi enää erottunut maas
tosta.

Puuseppä Vesa voi uuden tekniikan
ansiosta vaikkapa vastaanottaa piir
roksia asiakkailta tai lähettää heille
tarvittaessa valokuvia ja kysyä lisä
ohjeita.

Riesana metsäkoneet
Pitkänveden takana Hartikaisilla
koitti pitkään odotettu ihmepäivä
tiistaina 21.11. ”Pyysivät kokeile
Pankkiyhteys ei katkea
Vielä pidempi odotus oli Seija ja Ve maan, onnistuuko pankkiasiointi, ja
sa Ruokolalla Särkänpohjassa. Yrit onnistui se”, kiitteli Elvi Hartikainen
täjinä he tavoittelivat parempia yh keskiviikkona.
Hartikaisilla palvelun tuloa hidasti
teyksiä maksamalla laajakaistansa
ensimmäisen joukossa eli jo elokuus toistuva kaapelin katkeaminen.
”Helsingistä asti kävi kerran mies
sa 2012.
”Langaton mokkula tarjosi yhden tai mittailemassa, että yhteys on poikki
kahden megan välitysnopeuden, jo 2,5 kilometrin päässä talosta. Ongel
ka sekin katkeili esimerkiksi kesken ma oli sillä kertaa hakkuutyömaalla
Ojasen vaiheilla”, kertoo Elvi Harti
pankkilaskujen maksun. Tuntuu
mukavalta asioida varmalla 100 me kainen.
gan laajakaistalla”, kiittelee pitopal Hartikaiset tietävät nyt hyvin, ettei
valokaapeli kestä metsäkoneita, ei
veluyrittäjä Seija Ruokola.

Elvi Hartikainen

Seppo Pohja

ainakaan syksyn 2017 märillä keleil
lä ja matalaan asennettuna. ”Jo ai
emmin kummastelimme Esan kans
sa, miten vastarannalla laitettiin kaa
peli yhdessä kohdin kiven päälle ja
vain pieni pelti peitoksi. Onneksi
puut on täälläpäin jo suurin piirtein
kaadettu, joten metsäkonepulmasta
päästäneen eroon.”

teys pelasi. Muutaman kerran ehdin
soittaa Kuhlan toimistoon. Kävin
paikan päälläkin uhkailemassa, että
vitkutan laskua muutaman vuoden,
koska olen oman osuuteni sopimuk
sesta hoitanut jo 2012.”
Seppo Pohjan mukaan hänelle olisi
nettiyhteyksissä riittänyt vanha
mokkula, vaikka pankkiyhteys on
välillä katkeillut. ”Jälkikasvu se kai
Maksukanavia lapsenlapsille
paa parempia yhteyksiä tietokoneil
Pohjalla Hahmajärven rannalla eivät leen ja peleilleen.”
laajakaistayhteydet olleet vielä käy Lapsenlapsia ajatellen Pohjat ovat ti
tössä viikon 47 alussa. Seppo Pohja
lanneet pienen peruspaketillisen
odotteli kirjallista ilmoitusta siitä, et maksullisia TVkanavia. Se käsittää
tä reititin olisi noudettavissa Rkios myös Sepolle rakasta moottoriurhei
kilta. ”Tiistainahan ei kirjeposti
lua sekä Discoveryn dokumentteja,
enää edes kulje. Sopimuksen kävin
joita katsoo mielellään myös Maija
tekemässä Telialla Lielahdessa Tam Liisapuoliso.
pereella.
”Tervalan Pekka ehti käydä meillä
Teksti: Merja Åkerlind
kahteenkin kertaan ennen kuin yh
Kuvat: Ulla Lahtinen, Merja Åkerlind

Päijälän kesäkuulumisia

Tänä syksynä Pirtti on ollut kovassa juhlakäytössä. Toimituksen korviin on tullut
peräti kolmet pyöreät synttärit. Pekka Åkerlind täytti 70, Hannu Kaleva 60 ja Hannu
Lahtinen 70. Kahdet ensimmäiset synttärit vietettiin Pirtillä, Hannu Lahtisen juhlat
olivat kotona Tuomaalassa. Pekan juhlien kuvat katosivat bittiavaruuteen, mutta
melkein samanikäiset Pekka ja Hannu onnittelevat toisiaan Tuomaalassa.
Neljä polvea. Hannu
Kalevan juhlissa
syötiin melkein
pelkästään Hannun
hankkimia ja Tertun
valmistamia kaloja,
sieniä ja marjoja. Jopa
muikunmäti oli itse
pyydetyistä muikuista.

Hyötykasvikerhon syyslounas
28.9.2017

Kokit ja ruokalajit:
Aino Ruokola: tilliliha, hyväsalaatti, silliä
viilimarinadissa, valkosipulia etikassa
Leena Bragge: rakuunaperunat, minttuhyytelö,
kahvi
Terttu Hietala (Marja): juureskeitto
Ulla ja Hannu Lahtinen: kaalikääryleet,
paistetut juurekset, saaristolaisleipä
Aulikki Savolainen: sadonkorjuuleipä,
levite
MaijaLiisa ja Seppo Pohja: Sipulipiirakka
Pirkko Järvinen (Jokke): puolukkahillo
Alma Karevesi: herukkamehu
Eila Ankeriasniemi: mustikkakukko
jäätelöllä
MarjaLiisa Luostarinen: kanttarelleja
etikassa
Ruokavieraat:
Maija Leppänen
Liisa ja Tapio Konttila
Heikki ja Jorma Åkerlind
Yhteensä 17 henkeä

Frisbeegolfin Kuhmoisten
kunnanmestaruuksista kisattiin syyskuun
viimeisenä viikonloppuna. Nuorten
sarjassa oman kylämme värejä puolustivat
kesäpäijäläläiset Kasper Hämäläinen, Miro
Mäkinen ja Santtu Aatola. Äärimmäisen
jännittävien vaiheiden jälkeen Kasper
nappasi hopeaa, Miro pronssia ja Santtu
oli mukavasti viides.

Kuka osaa arvata, kuinka monta
lemmikkiä ihan kylän keskustassa
asuu? Minä en ainakaan arvannut.
En tiedä, onko joku vielä jäänyt
huomaamatta. Saanko esitellä:

Kylän kissat ja koirat

Ihan alkuun pieni muistokirjoitus.
Riitta Paavonkallion lapinkoira Py
ry nukkui pois viime toukokuussa n.
13,5vuotiaana. Riitta ei ole vielä
kään oikein toipunut siitä. Aina töis
tä tullessa sen poissaolo tuntuu pa
himmalta. Uuttakaan koiraa Riitta ei
kuitenkaan ole halunnut ottaa aina
kaan vielä. Mutta Pyry sai elää pit
kän ja hyvän elämän ja toi paljon
Kuvauksissa selvisi, että sillä oli kar
iloa läheisilleen.
vapalloja suolistossa. Myö
hemmin sillä oli myös erään
karkureissun jälkeen vettä
keuhkoissa. Roope on aina
ennen ollut vapaana ulkona,
mutta nykyään sitä pitää ul
koiluttaa hihnassa, ettei se
katoa tai mene tielle. Jos se
pääsee sinne, se istuu keskel
lä tietä eikä väistä autoja.
Roope on kuitenkin oppinut
kulkemaan hihnassa, se on
nistuu jopa pyytämään hiiriä
niin. Roope toimii Koskisten
kellona: illalla pitää mennä
Reijo ja Marjatta Koskisella on aina kymmeneltä nukkumaan ja aamulla
ollut kissa tai kaksikin. Roope on 12 seisemältä ylös. Roope elää koko
ajan kesäajassa. Iltapäivällä se nu
vuotias ja sen äiti eli 22vuotiaaksi.
Roope lakkasi pari vuotta sitten syö kuttaa Reijon päiväunille. Keittiön
mästä ja juomasta, lääkäri ehdotti jo ikkunalauta on sen lempipaikka,
eutanasiaa, mutta Marjatta ruokki si sieltä se tarkkailee pihan elämää.
tä kuukauden pipetillä ja vähitellen Roopella tuntuu olevan seitsemän
elämää.
Roope parani lääkityksen avulla.

Marja ja Jouko Ikonen olivat raken
tamassa nykyistä kotiaan, kun hei
dän vanha kissansa sairastui. He löy
sivät sopivasti pihavajan alta sur
kean ja laihan tyttökissan lievittä
mään vanhan kissan poismenon ai
heuttamaa ikävää. Mirri on hyvin
arka eikä pidä vieraista, silloin se
menee mielellään piiloon. Mutta
oman perheen kesken se on rento
kissa, venyttelee ja voimistelee, vah
tii Marjan kyläyhdistyssihteerin toi

mia tietokoneen vieressä tai joskus
jopa näppäimistöllä, menee televi
sion eteen esiintymään, jos tv vie lii
aksi isäntäväen huomion. Mirri oli
onnellinen, kun autoilu Helsingin ja
Päijälän välillä loppui ja asetuttiin
yhteen paikkaan. Joka aamu se tar
kastaa tontin rajat, ettei kukaan outo
ole käynyt pihalla. Mirri on hyvin
tarkka reviiristään. Mirri ei tykkää
kynsien leikkaamisesta eikä sylissä
olemisesta (paitsi autossa), se ei osaa
naukua eikä kehrätä, mutta ilmankin
on tullut toimeen. Mirrin
kanssa ollaan sovittu, että se
ei mene pöydälle, lintulau
dan alle eikä maantielle jos
kus unohtuu. Jos Marja ja
Jokke pakkaavat matkalauk
kua, Mirri pakkaa itsensä
mukaan. Aamuisin ja iltaisin
se toivottaa hyvät huomenet
ja yöt. Päijälä on Mirrin mie
lestä upean vapaa paikka.
Maarit Erosella on lapsesta
asti ollut kisssoja; hän sanoo,
ettei osaisi olla ilman. Koska
Maarit asuu kylän rivitalois
sa tien lähellä ja kissat saavat
hiirestää ulkona suht va
paasti, aina silloin tällöin jo
ku kissa jää auton alle. Tällä
hetkellä hänellä on kaksi kis
saa: Täplä ja Tupu. Täplä on
6vuotias ja Tupu 4. Ne ovat
kumpikin erilaisia luonteita.
Täplä ei karta kylmääkään
säätä, mutta Tupu ei halua
mennä ulos märällä kelillä.
Molemmat ovat melko arko
ja, mutta Tupu on vieläkin

varautuneempi;
kuvasta näkee, mi
ten epäluuloisesti
se mulkoilee toi
mittajaa. Aluksi
kissat kyräilivät ai
kansa toisiaan Tu
pun tullessa taloon
auton alle jääneen
kissan tilalle, mutta
nykyään ne tulevat
hyvin toimeen kes
kenään, kuin veli ja
sisko.
Hannu Kaleva on
lapsesta asti tottu
nut koiriin. Ilman
niitä hän osaisi ol
la. Kun Tane pari
vuotta sitten jäi au
ton alle, Hannu sai
samasta paikasta

lemmat mukana. Rane tykkää
olla myös kalassa, mutta Retua
ei voi ottaa veneeseen, se on
liian vauhdikas. Tuli mieleen
vanha Sidostesukkamainos,
kun ne repivät pehmolelua toi
siltaan. Vauhdikas oli myös al
lekirjoittaneen saama tervetu
lotoivotus; Rane ja Retu eivät
ujostelleet.

Virosta sekarotuisen terriericollien
näköisen Ranen. Rane on nyt kaksi
vuotias ja muistuttaa tv:n Ransukoi
raa. Se on innostunut supeista. 8
kuukautinen Retu taas on villi
beagle, josta on tarkoitus kouluttaa
jäniskoira. Koirilla on oma tarha pi
halla, jossa vauhtia riittää, niin kuin
myös sisällä. Jos ovi jää hetkeksikään
raolleen, ne karkaavat; juoksevat pit
kin metsiä Rane edellä ja Retu peräs
sä. Metsästysretkille ei voi ottaa mo
lempia koiria yhtaikaa, mutta sienes
sä ja marjassa ne saattavat olla mo

Kareveden perhe on myös hy
vin eläinrakas. Heillä on ollut
melkein aina kissoja ja useampi
koirakin on jo ehtinyt olla. Ny
kyinen Vilikoira on puolitois
tavuotias villikko, se on moni
rotuinen, mutta eniten siinä on
kääpiöpinseriä. Se vahtii ja
haukkuu tarkasti jokaisen ohi
kulkijan. Vilillä on myös har
rastus, se käy kerran viikossa
noseworkryhmässä, jossa har
joitellaan hajujen etsintää. Joka
päivä käydään kaksi kertaa
muutaman kilometrin lenkillä,
useimmiten Anuemännän
kanssa. Vili ei kuitenkaan tyk
kää kylmästä, talvella sillä pi
tää olla takki päällä. Vili kuvittelee,
että perheen kissat, Minni ja Sulo,
ovat samaa lajityyppiä sen kanssa,
mutta kissat eivät ole samaa mieltä.
10vuotias Minni on harmaa pitkä
karvainen norjanmetsäkissa, joka
vaeltelee lähiseuduilla hiiriä pyy
dystellen ja saattaa olla joskus vii
konkin poissa. Se ajaa välillä Viliä
takaa ympäri taloa (vai oliko se toi
nen kissa?). 8vuotias harmaa maa
tiaiskissa Sulo on todella mukavuu
denhaluinen. Sille riittää sohva, vesi

ja ruokakuppi, joiden välillä se
laiskasti liikuskelee ja viettää kis
sanpäiviä.

sivat auton oven, Rex hyppäsi kyy
tiin ja se oli siinä. Perheen lapset tie
tysti itkivät. Rex on sekarotuinen,
mutta siinä on russellinterrieriä.
Muuten Rex on ollut terve, mutta
sillä on vain yksi silmä: toinen jou
duttiin poistamaan pahan tulehduk
sen takia. Se ei kuitenkaan haittaa
Anneli ja Hannu Ojanperällä on ol menoa. Kun Suomi täyttää 100, Rex
lut lähes aina koiria ja kissoja. Kun
täyttää 6 vuotta. Rex on asunut Päi
edellinen bernhardilainen nukkui
jälässä kolmisen vuotta. Se pakottaa
pois, he olivat jonkin aikaa ilman
ulkoilemaan säällä kuin säällä. Joka
koiraa, mutta sitten he alkoivat etsiä päivä tehdään kaksi 4 km:n lenkkiä
netistä jotain pienempää. Näin Rex
lähinnä Riihigallerian maastossa.
tuli heille. Se oli raumalaisen lapsi
Rex huolehtii meidän kunnosta,
perheen koira, jota ei voitu pitää ker nauraa Anneli.
rostaloon muuton takia. Heillä oli
treffit Rexin kanssa huittislaisella
Uddin perheellä kylän keskustassa
huoltoasemalla. Kun Ojanperät ava on oikea eläintarha: neljä koiraa ja

kaksi kis
saa. Koi
rat ovat
lähinnä
metsäs
tyskoiria,
osa kave
reiden
kanssa
yhteisiä.
Haastat
teluhetkellä 2,5vuotiaat suomenajo
koira Eetu ja amerikankettukoira
Pumpa tervehtivät tulijaa pihatar
hasta, jossa ne muutenkin viihtyvät
metsästysretkien välissä. Pumpa ja
saksanmet
sästyster
rieri Nakki
olivat juuri
viikonlo
pun Suo
mussalmel
la pienpeto
joukkueiden SMkisoissa. Joukkueen
sijoitus oli 11:s, mutta metsästykses
sä ja kilpailuissa tärkeintä ei ole saa
lis vaan ajan viettäminen metsässä.
Lisäksi perheessä on vielä vanha
herra Aatu, 11vuotias suomenajo
koira, joka ei enää jaksa liikkua met
sässä yhtä paljon kuin nuoriso. Se on
kuitenkin edelleen
hyvä ja kokenut ka
veri jänismetsällä.
Sekä Mika että Satu
Udd ja välillä pojat
kin ovat innokkaita
metsästäjiä. Yksivuo
tias Nakki on ns.
luolakoira, joka aut
taa supien, mäyrien

ja kettujen
pyynnissä. Sillä
on jo irronnut
yksi hammas ja
naama täynnä
arpia yhteeno
toista mäyrien
ja muiden
otusten kanssa.
Koirat ovat kaikki persoonallisuuk
sia, ja niiden elämässä on tarkka ar
vojärjestys ja hierarkia. Aatu on van
hin ja arvovaltaisin, Eetu rauhallinen
ja sovitteleva, Pumpa omasta mie
lestään kingi. Nakki on touhukas ja
odottaa perjantaita, että pääsee toi
sen isäntänsä Maken kanssa mökille
ja metsälle.
Koirien lisäksi talossa on myös aina
ollut hiirten takia kissoja. Tällä het
kellä viisivuotias Pilli ja tämän kol
mevuotias pentu Vilu. Pillin kaksos
veli Pulla katosi jossain vaiheessa
ehkä ilveksen suu
hun. Pilli pitää puo
lensa koirille, mutta
Vilu on tapaturman
seurauksena vähän
reppana, jota koirat
kin välillä retuuttavat.
Mutta Vilu viihtyy it
sekseen eteisen ka
tonrajassa olevassa
”yksiössään”.
Uddin perheessä eläimet ja ihmiset
näyttävät elävän harmonista yhtei
seloa, jokaisella on oma paikkansa ja
tehtävänsä.
Koirat ja kissat kävi haastattelemassa
Ulla Lahtinen

Hapankaalia joulupöytään

Perjantaiiltana 20.10. kokoonnuttiin
Pirtille kuuden naisen voimin val
mistamaan hapankaalia. Enemmän
kin olisi mukaan sopinut, mutta hy
vin saatiin kosketus kaalin valmista
miseen. Hyvä ja vanha säilöntäme
netelmä sekin. Kannattaisi ottaa jat
kossa käytäntöön.

Hapattaminen on tuhansia vuosia
vanha menetelmä monissa muodois
saan. Ensimmäiset kirjoitetut ohjeet
löytyvät roomalaisen luonnontutki
jan Pliniuksen kirjoituksista vuodelta
50 jKr. Tiedetään että kiinalaiset ha
pattivat kaalia jo tuhansia vuosia sit
ten. Vielä nykyäänkin KaakkoisAa
siassa hapatetaan kalaa, hedelmiä ja
vihanneksia. Samoin Venäjällä, jossa
myös maitohappojuomat ovat säily
neet alkuperäisessä muodossaan
kvassin nimellä. Kievin Pyhän Wla
dimirin hovitapoja kuvaavassa luos
tarikirjoituksessa vuodelta 996 kvas
si mainitaan ensimmäisen kerran.

Hapankaalia on pidetty venäläisenä
ruokana, mutta alkujaan se on kehi
tetty länsimaissa merenrantavaltiois
sa. Se on Cvitamiinipitoisuutensa
vuoksi ollut tärkeä merimiesten ruo
ka keripukkia vastaan. Pitkillä meri
Hapankaali ei ole ainoa maitohap
matkoilla se on hyvin säilyvää, hy
vin sulavaa ja myös sellaisenaan syö potuote. Sitä ovat myös hapanleipä
ja piimä ja muut hapanmaitotuotteet.
tävää.
Nykyään teolliset tuotteet ovat me
Venäjällä maitohapposäilöntä on säi nettäneet ”elävyytensä”. Tästä yksi
esimerkki koettiin kurssilla. Kun yri
lynyt nykypäivään asti. Kun alkoi
pakastimien ja sokerisäilönnän aika tettiin kermaviilistä saada heraa
kaalin hapatteeksi, niin se ei siitä
kausi, niin hapattaminen hyljättiin.
erottunut, mutta piimästä se onnis

tui. Emme kaupassa tiedä kaikkien
tuotemerkkien ominaisuuksia.
Hapankaaliin voidaan käyttää mo
nenlaisia vihanneksia ja mausteita.
Kurssilla käytimme kaalin lisäksi
porkkanaa, sipulia ja omenaa. Maus
teeksi valkosipulia, tillinvarsia, ku
minaa, katajanmarjoja, sinapinsieme
niä sekä suolaa. Hapatteena oli rei
käleipäviipaleita ja heraa.
Hapattaminen on prosessi. Nyrkki
sääntö: Kaaliastia voidaan pitää en
sin 23 päivää huoneenlämmössä,
pari viikkoa n. 15° lämmössä ja 46
viikkoa alle 8° kellarissa. Onnistu
nut kaali on sitten syötävää.
Hapankaali
10
litran astia, kannellinen
8 kg perattua kaalia
3 rkl katajanmarjoja
1,5 rkl kuminoita
34
hapahkoa omenaa
11,5%suolaa (80120 g) karkeaa
¼l
heraa ja mausteita, yrttejä, ha
panleipäviipaleita

Osan kaalista voi korvata muilla vi
hanneksilla kuten esim. 1 kg pork
kanaa ja ½ kg ruokasipulia.
Kaalit silputaan mieluummin terä
vällä veitsellä, että neste säilyy pa
remmin kaalissa. Porkkanan voi
raastaa. Silppu nuijitaan mieluum
min ämpäriin, kunnes neste irtoaa.
Ainekset ladotaan astiaan kerroksit
tain. Astiaan paino ja kansi päälle.
Hapattaminen on monitahoinen kä
site. Helpointa se on aloittaa kaalista.
Meillä oli rattoisa ilta tehdä hapan
kaalia ja juoda välillä kahvia. Syysil
ta oli pimentynyt lähtiessämme kaa
liämpärinemme kohti kotia. Perästä
kuuluu kuka makoisamman kaalin
maistoi.
Aino Ruokola

Ihmisiä Jeesuksen seurassa

Jeesuksen ensimmäiset seuralaiset
olivat tietysti hänen isänsä ja äitinsä.
Äidin Marian on arveltu olleen to
della nuori. Vanhemmat olivat köy
hiä. Sen voi päätellä heidän uhris
taan lapsen syntymän takia temppe
lissä: kaksi kyyhkystä. Varakkaam
mat ihmiset toivat suuremman eläi
men uhriksi.
Kun Jeesus oli syntynyt Beetlehemis
sä, häntä tulivat tapaamaan paime
net. Heitä katsottiin silloisessa yh
teiskunnassa alaspäin. Papiston lain
mukaan heitä ei hyväksytty edes to
distajiksi.
Itämaan tietäjät, jotka tulivat kaukaa
katsomaan Jeesusta, kumarsivat
häntä ja antoivat hänelle kultaa, suit
suketta ja mirhaa. He olivat siis rik

kaita, ”yhteiskunnan kermaa”. Jee
suksen ja tietäjien kohtaamista muis
tellaan loppiaisena.
Jeesus sai veljiä ja sisaria. Veljet ei
vät uskoneet Jeesuksen olevan jotain
erityistä tämän elinaikana. Mutta
kun Jeesus oli noussut kuolleista, ai
nakin Jaakob ja Juuda –nimiset veljet
uskoivat hänen olevan Vapahtaja. Il
meisesti he olivat nähneet Jeesuksen
ylösnousseena. Molemmat ovat kir
joittaneet uskonhenkiset opetuskir
jeet alkuseurakunnalle. Ne on talle
tettu Uuteen testamenttiin.
Johannes Kastaja kulki Jeesuksen
edellä ja julisti parannusta juutalai
sille. Hän kehotti heitä uskomaan
Jeesukseen. Emme tiedä, kuinka pal
jon Jeesus ja Johannes Kastaja olivat
tekemisissä keskenään, mutta heidän
kohtaamisestaan kerrotaan evanke

liumeissa. Johannes kastoi Jeesuk
sen. Johanneksen ja Jeesuksen per
heet tunsivat toisensa. On herttaista
ajatella, että he lapsena leikkivät kes
kenään.
Herodes Antipas, Jeesuksen kotiseu
dun hallitsija, mestautti Johannes
Kastajan. Se tapahtui eräiden Hero
deksen järjestämien juhlien yhtey
dessä. Juhlista kerrotaan joitakin yk
sityiskohta Uudessa testamentissa.
Mistä evankeliumin kirjoittaja voi
tietää, mitä juhlissa tapahtui? Vas
taus on yksinkertainen: Jeesuksen
seurassa kulki naisia ja muitakin, jot
ka palvelivat häntä varoillansa. Yksi
heistä oli Johanna, Herodeksen ta
loudenhoitajan Kuusaan vaimo.
Kuusas oli luonnollisesti osallistunut
juhliin ja kertonut tapahtumista vai
molleen.
Jeesus valitsi seuralaisistaan kaksi
toista apostolia, jonkinlaista ”suurlä
hettilästä”. Heissä oli monta kalasta
jaa, kuten Pietari ja hänen veljensä
Andreas ja Johannes ja hänen veljen
sä Jaakob. Jeesus valitsi apostolik
seen myös Juudaksen, josta tuli Jee
suksen kavaltaja. Uuden testamentin
mukaan Jeesus tiesi alusta alkaen
Juudaksen tulevasta petturuudesta.
Huomiota apostolien valinnassa
kiinnittää se, että heissä ei ollut ke
tään oppinutta ihmistä.
Jeesus seurusteli paljon sellaisten ih
misten kanssa, joiden elämäntapaa
ihmiset pitivät arveluttavana, esi
merkiksi porttojen kanssa. He rik
koivat Jumalan käskyjä räikeästi elä
mässään. Uusi testamentti kertoo, et
tä moni näistä langenneista ihmisistä
teki parannuksen eli muutti elämän

sä suuntaa Jeesuksen seurassa.
Matteuksesta – toiselta nimeltään
Leevistä – tuli evankeliumin kirjoit
taja (evankeliumi tarkoittaa ilosano
maa). Matteus oli ennen Jeesuksen
seuraamista publikaani eli verojen
kerääjä Herodes Antipaan palveluk
sessa. Publikaanit olivat usein epäre
hellisiä. He huijasivat rahaa itselleen
niiltä, joilta kantoivat veroja. Mat
teus jätti entisen työnsä ja vietti kol
misen vuotta Jeesuksen seurassa
apostolina.
Sakkeus, samoin publikaani, järjesti
kodissaan pidot Jeesuksen kunniak
si. Hän sanoi Jeesukselle: ”Katso,
Herra, puolet omaisuudestasi minä
annan köyhille, ja jos joltakulta olen
jotakin petoksella ottanut, niin an
nan moninkertaisesti takaisin.”
Jeesuksen seuraan tuppasi myös sen
ajan papiston edustajia. He pääasias
sa vastustivat Jeesusta ja yrittivät
paljastaa Jeesuksen huijariksi. Hehän
sitten aiheuttivat Jeesuksen kuole
man ristillä. Heitä Jeesus nuhteli
usein ja puhui heille kovillakin sa
noilla.
Jeesuksen seurassa kulkeneista ih
misistä voi siis sanoa, että heissä oli
kaikista mahdollisista taustoista tul
leita ihmisiä. Jos Jeesus sanoi ”suoria
sanoja”, niillä oli myös suuri merki
tys. Jeesus pyrki kaikessa siihen, että
ihmiset uskoisivat häneen, tekisivät
parannuksen ja siten pääsisivät ian
kaikkiseen elämään.
Kaija Taival

Pääkaupunkiimme Kathmanduun
johtava tärkein tieväylä on kehnossa
kunnossa. Joka kerta sitä kulkiessani
pohdin, miksei tätä noin kahdeksan
kilometrin mittaista tieosuutta saada
kuntoon.
90luvulla tien varrella näki kiven
hakkaajia, jotka lekaa muistuttavalla
työkalulla hienonsivat kiviä sepelik
si tien tekemisen tarpeisiin. Nyt työ
on siirtynyt syrjemmälle.
Vietimme äskettäin Lähetysseuran
kummimatkalaisten kanssa kolmi
senkymmentä tuntia tien päällä. Pis
täydyimme yhdessä kivenhakkaaja
kylässä. Haastattelimme kolmea

nuorta naista, jotka suorittavat pe
ruskoulun jälkeisiä opintoja Lähe
tysseuran kummiohjelman tuella.
Tytöt ovat daliteja, alakastisia. Viral
lisesti kastisyrjintä on lailla kielletty,
mutta mennee vielä monta sukupol
vea ennen kuin se toivottavasti jää
historiaan.
Jokaisen tytön perheenjäseniä on
töissä joella: miehet kokoavat joesta
isoja kiviä, naiset, lapset ja nuoret
hakkaavat niitä sepeliksi. Yksi ty
töistä kertoo auttavansa äitiään joella
koulupäivien jälkeen, myös kaikki
vapaaajat.
Koulutus on näille tytöille tie toisen
laiseen elämään. Sunita haaveilee oi
keustieteen opinnoista. Samjana ha

Kuva: Ismo Haapanen

Tehkää tie!

Elina Lind (vas.) juttelemassa kivenhakkaajakylän nuorten nepalilaisten
kummityttöjen kanssa. Lindin vieressä yhden tytön äiti, sitten Sunita ja Samjana.

luaisi opiskella tiedotusoppia ja teh
dä töitä journalistina. Sangitan toi
veammatti on opettaja.
Tätä tietä olemme saaneet suoma
laisten kummien tuella olla heille ta
soittamassa. Tiellä avautuu upeita
näköaloja jos nuoret dalitnaiset pää
sevät vaikuttamaan juristeina, jour
nalisteina ja uusien sukupolvien kas
vattajina! Ehkä silloin vähitellen syr
jintä todella lakkaa ja korruptio saa
daan aisoihin  ja teiden kunto konk
reettisestikin kohenee.
Näiden tyttöjen kaltaiset nuoret kas
vavat roolimalleiksi nuoremmille.
He näyttävät, että ennen mahdoton
onkin mahdollista: että alakastiset,
tytötkin, voivat pärjätä koulussa ja
valmistua haluamiinsa ammatteihin.
Adventti on kirkkovuodessa tien te
kemisen aikaa. Pohdin omaa osuut
tani Jumalan valtakunnan tien teke

misessä. Se on kuin kivenhakkaajan
työtä – niin pientä, että lopputulok
sen hahmottaminen on vaikeaa. Silti
on luotettava siihen, että tie valmis
tuu, että Tie on jo olemassa.
Tätä tietä Jeesuskin ratsastaa – nii
den keskellä, joita halveksitaan, syr
jitään ja sorretaan ja jotka silti jaksa
vat uskoa ja toivoa, ponnistella kohti
parempaa huomista. Tätä tietä kan
nattaa olla tasoittamassa! Se vie
iloon, rauhaan ja oikeudenmukai
suuteen. Tehdään se yhdessä, Juma
lan avulla.
Elina Lind
Elina ja Juha Lind ovat Hollolan
srk:n ja myös Päijälän kristillisen
yhdistyksen nimikkolähettejä.
Tammikuussa rukoushuoneella on
Nepalaiheinen lähetystapahtuma.

VIRRAN VARRELTA
 Päijälän kylän äänenkannattaja, joulu 2017
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
 ladattavissa www.paijala.fisivustolta
 julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
 toimitus: Leena Bragge, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto,
Anita Ojala, Tom Riska, Aino Ruokola, Sanna 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
Leena Bragge, 040 832 6131, leenaobragge@gmail.com

LASTEN OMAT SIVUT

PÄIJÄLÄN TAPAHTUMIA TALVELLA 201718
Ti 28.11. klo 13 Päivätuokio Tuovi Konttilalla,

Päijäläntie 51 0. Järj. Hollolan srk.

La 2.12. JOULUN AVAUS PÄIJÄLÄSSÄ
Klo 913 Joulutori Pirtillä. Tervetuloa ostamaan ja myymään!
Klo 13 Kyläkokous. Miten kyläsuunnitelmaa aletaan toteuttaa?
Klo 18 Kylän jouluvalojen sytytys ja kauneimmat joululaulut rukoushuoneella
Ti 5.12. klo 13 Kirjapiiri Päijälän kirjastossa. Luettava

Hurskas kurjuus

kirja: Sillanpää,

To 14.12. klo 18 Syksyn viimeinen raamattupiiri rukoushuoneella

Kevään ensimmäinen to 11 .1 . klo 1 8. (parillisten viikkojen torstai)

26.12. klo 13 Tapaninpäivän jumalanpalvelus rukoushuoneella

Kristian Saarnio ja Hannele Erola. Kirkkokahvit.

Tammikuussa Nepalaiheinen lähetysilta rukoushuoneella.

Katso lähempänä www.paijala.fi-sivuilta.

Ti 13.2. klo 13 kirjaston jälkeen laskiaispullia ja kahvia ohjelman
Su 18.2. klo 13 Minikirkko rukoushuoneella

Osallistumalla toimintaan edistät kylän
palveluiden säilymistä ja kehittämistä.
Voit myös lähettää lehteen juttuaiheita, kirjoittaa
juttuja ja antaa muutenkin palautetta ja ideoita.
Lisätietoa: www.paijala.fi, Facebookin
Päijäläryhmä, kylän ilmoitustaulu

kera Pirtillä

