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Metsästysseuran Ei bingoa, vaan Elävänä
ensimmäinen naisjäsen lautapelejä eläkkeelle
sivu 910 sivut 49 sivut 1213
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PPääiijjäälläänn jjoouulluunnaavvaauukksseeeenn 11..1122.. sseekkää kkaaiikkiillllee
rraauuhhaaiissaaaa jjoouulluuaa jjaa rriieemmuukkaassttaa uuuuttttaa vvuuoottttaa!!



Arvoisa lukija!

Kulunut syksy on ollut elämässäni
poikkeuksellinen. Vietimme vaimoni
Ullan kanssa kuusi viikkoa Sisiliassa
ja EteläItaliassa ja lopuksi 4 päivää
Roomassa. Emme ole Päijälään muu
ton jälkeen olleet täältä pois viikkoa
pidempää jaksoa. Ulla kuitenkin on
ilmaissut halunsa päästä johonkin
lämpimään syksyllä, ja vähitellen
minunkin mieleni kypsyi ajatukselle
ikään kuin yhteiseksi 70vuotislah
jaksi. Ehkä tulevaisuudessa ei siihen
olisi enää mahdollisuuksiakaan iän
mukanaan tuomien rajoitusten takia,
kulki ajatus. Matka onnistui kaikin
puolin, pysyimme terveinä ja haave
reilta vältyttiin. Mutta kyllä monta
kertaa laitettiin kädet ristiin  apua ja
neuvoa pyytäen eri tilanteissa  ja
vastauksiakin saatiin.

Miksi käytän lehtemme joulunume
ron pääkirjoitustilaa kirjoittamalla
matkastamme, voi monikin kysyä.
Vastaan tuohon kysymykseen parilla
matkalla syntyneellä huomiolla.
Nuo EteläItalian kylät ja kaupungit
ovat täynnä kirkkoja. Ei niin pientä
kylää, ettei sieltä löytäisi kirkkoa, jo
ka on auki ja jossa on messu lähes jo
ka päivä, usein päivällä ja illalla. Ja
messussa ihmisiä. Pienissä kylissä
väestö on samanikäistä kuin meillä
kin. Monet heistä menevät hetkeksi 
turistien lisäksi  hiljentymään kirk
koon ja istuskelevat sitten illalla ky
län keskustassa rupatellen ja ihme
tellen maailman menoa. Myöskin
koko perheen yhteinen iltasyöminen
ulkona näyttää kuuluvan elämänta
paan. Yhteisöllisyys ja yhteen kuulu
minen näkyy satunnaiselle kulkijal
lekin.

Meillä puhutaan ihmisten jäämisestä
yksin, erakoitumisesta tai syrjäyty

misestä, niin vanhojen kuin nuorem
pienkin, mikä korostuu pitkinä juh
lapyhinä. Mitä teemme asian korjaa
miseksi? Onko meillä paikkoja, joi
hin kokoontua? On, mutta ovatko ne
auki. Usein ei. Ei meidän kylällä
kään. Miksi, siksi, että ihmiset eivät
tule, vaikka olisi paikkakin. Ha
luammeko todella olla vain omissa
oloissamme vai spontaanisesti tois
temme kanssa? Mikä on muna ja mi
kä kana? EteläItaliassa tuntui, että
ihmisiä yhdisti ainakin uskon perin
ne ja oma kylä. Onko meidät luotu
invidualisteiksi, jotka olemme yh
dessä vain jonkin projektin tai ta
pahtuman myötä? En usko. Olemme
historiamme ja kulttuurimme van
keja tässä asiassa. Olemme onnistu
neet luomaan keskimäärin vauraan
ja turvallisen Suomen. Mutta olem
meko unohtaneet tai unohtamassa
perustat? Uskon Jumalaan ja sen an
tamaan rauhaan ja rakkauteen ih
misten kesken. Paavali kehottaa
osallistumaan oman seurakunnan
kokoontumisiin, kuulemaan Juma
lan sanaa, mutta myös tapaamaan
lähimmäisiä. Ihminen on luotu toi
nen toiselleen avuksi. Voisimmeko
tehdä tälle asialle jotain myös omalla
kylällä? Mm. ralli ja kylän yhteiset
hankkeet ovat edistäneet yhteisölli
syyttä – hyvä näin. Mutta miten ”va
paamuotoinen” yhteys ilman muuta
tarkoitusta voisi onnistua nykyistä
paremmin? Avoimet ovet, vaikka
kyläkirkolla, Pirtllä, missä?

Toinen huomio liittyi Roomassa Co
losseumiin, tai paremminkin sen
historiaan. Miksi se rakennettiin?
Ainakin siksi, että saatiin kansalle
(joka tarkoitti roomalaisia) leipää ja
sirkushuveja. Niitä olivat mm. gladi
aattoriottelut, jotka alkoivat noin 300
ennen ajanlaskua ja jatkuivat noin
700 vuotta. Mitä siellä tapahtui?



Vangit, murhaajat, orjat, köyhät ja
etenkin eiroomalaiset taistelivat toi
siaan tai petoeläimiä  esim. leijonia
ja karhuja  vastaan, kunnes toinen
osapuoli joko sai surmansa tai ei
pystynyt jatkamaan. Keisari ratkaisi
sitten hävinneen kohtalon peukalon
liikkeellä. Seisoessani tuon mahta
van, osittain rauniona olevan aree
nan toisessa kerroksessa, koin hyvin
ristiriitaisia tunteita. Oi, miten mah
tava rakennelma – lähes ihme. Mi
tenkähän se on ylipäänsä voitu ra
kentaa. Ja toisaalta kammottava olo
niistä hirveyksistä, joita kymmenet
tuhannet katsojat aikanaan tulivat
innolla todistamaan. Tuo kauheus
loppui, kun kristinuskosta tuli Roo
man valtakunnan uskonto ja Colos
seum sen jälkeen vuosisatojen aika
na revittiin käytännössä alas.

Kristinuskon yksi perusasia, jota eri
tyisesti Paavali lähti todentamaan
omalla työllään pakanoiden aposto
lina, on kaikkien luotujen ihmisten
tasaarvo Jumalan ja ihmisten edes
sä. Evankeliumin sanoma on, että
Jeesus kuoli ristillä sovittaen kaik
kien ihmisten synnit – riippumatta
rodusta, sukupuolesta, yksilöllisistä
ominaisuuksista, varallisuudesta,
koulutuksesta, yhteiskunnallisesta
asemasta – avaten näin jokaiselle
tien Jumalan yhteyteen, rauhan ja
rakkauden osallisuuteen. Ennen
Kristuksen ristinkuolemaa ja ylös
nousemusta eivät ihmiset tunteneet
tietä iankaikkiseen elämään.

Nykyinen keskustelu ihmisten tasa
arvosta unohtaa, että sitä on julistet
tu jo Raamatussa eikä asian kristi
tyille pitäisi olla uusi, kuten se tun
tuu olevan monelle. Sen hyväksymi
nen ei vaan ole toteutunut kaikkialla
edes kristityissä maissa. Tähänkin
ajankohtaiseen aiheeseen, josta vas

takkaisia arvomaailmoja edustavat
mm. Colosseumin tapahtumat ja
monien sotien kärsimykset, vastaus
on tuotu esiin mailmankaikkeuden
Luojan taholta Joulun sanomassa,
Kristuksen, Vapahtajamme synty
män myötä. Se on rauhan sanoma
ihmisten kesken ja rauhan sanoma
Jumalan ja ihmisen välillä.

Paljon ajatuksia ehti nousta mieleen
tuon kuuden viikon aikana, mutta
ehkä niistä myöhemmin. Saimme
matkan aikana kaksi suruviestiä.
Kyllä nuo viestit pysähdyttivät taas
kerran miettimään myös oman elä
män rajallisuutta. Päiviemme määrä
on Jumalan käsissä. Olen kiitollinen
jokaisesta uudesta aamusta ja päi
västä.

Kaiken uuden ja mahtavan jälkeen
pakko on todeta, että oli ihanaa pa
lata kotiin Päijälään, läheisten ihmis
ten luo, omaan sänkyyn ja saunaan.
On meillä hieno kylä ja kyläyhteisö,
mutta on niitä muuallakin. Ehkä
voisimme oppia niistä jotain sellaista
uutta, joka laventaisi yhteisömme
elämää uusille mahdollisuuksille ja
kokemuksille – nykyistä elämää täy
dentäen.

Mietitään näitä ja muita elämän
asioita Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen syntymäjuhlan lähes
tyessä ja sitä juhliessamme, kukin
tavallamme.

Teitä kaikkia lukijoita ja kylän asuk
kaita siunaten

Hannu Lahtinen

Lataa lehden sähköinen versio:
www.paijala.fi



Hyvät ystävät ja kyläläiset!

Tämä vuosi on ollut antoisa kaikin
puolin. Talvi oli luminen, minkä seu
rauksena saimme kuuman ja kuivan
kesän. Eihän nämä säät aina kaikille
ole sopivia, mutta minä ”vilukissa”
ainakin nautin täysin rinnoin pitkän
lämpimän kesän jokaisesta hetkestä.

Jätin muutamaksi kuukaudeksi pu
heenjohtajan hommat vähemmälle ja
hyppäsin kenttätöihin turvallisuus
tietoa jakamaan. On ollut suuri ilo
tutustua teihin ”kesä”kyläläisiin
omassa ympäristössänne ja tehdä
tärkeää työtä. Tämä kylä on asutum
pi kuin luulinkaan ja se tietää sitä,
että meillä on paljon potentiaalia pi
tää asiat hanskassa ja huolehtia toi
sistamme. Olen saanut teiltä itseltän
ne paljon arvokasta tietoa parantaak
seni turvallisuushankkeen toteutu
mista parhaalla mahdollisella taval
la. Keväällä jatkan vierailuja ja tou
kokuussa näemme Pirtillä Turvalli
suuspäivän merkeissä.

Pirtti on ollut ahkerassa käytössä
kaiken vuotta. Kokouksia on riittä
nyt jokaiseen lähtöön. Tänä vuonna
syntymäpäiviä oli vain yhdet (viime
vuonna kolmet). Kevään laskiaistiis
tain papusoppatarjoilu oli suuri me
nestys ilman mäenlaskuakin. Tästä
huomaa sen, että väki ikääntyy, kun
mäenlaskut vähenee. Äitienpäivä
lounas tarjoiltiin kahtena päivänä.
Suojoen 50juhlavuoden kunniaksi
tauluja oli näytteillä myös Pirtillä ke
säaikaan. Runon ja suven ilta heinä

kuussa sekä Kulttuuripäivä, Kuh
moisten Kukot pelipäivä lokakuus
sa saivat kyläläiset kokoontumaan ja
viihtymään yhdessä. Kirjapiiriläiset
kokoontuivat ahkerasti kahdeksan
kertaa vuoden aikana. Kirjastopäivät
mukaanlukien Pirtin tapahtumia oli
taas reilut 100 tänäkin vuonna. Päi
jälässä on aina jotain tekemistä.
Muuallakin kokoonnuttiin, kuten
gallerialle yhteislauluiltaan ja Kylien
päivän kulkueeseen kirkolle ym.

Kylämme toimii pääosin talkootyö
voimin, jos on kysymys yhteisestä
hyvästä. NesteRallit veivät taas ison
osan aikaa vuodesta. Luontopolku
hanke on hyvällä alulla. Melonta
reittihanke etenee myös talven aika
na, kun saadaan laituri ja laavu kul
jetettua paikan päälle. Palokoppi
Pirtin risteyksessä on saanut uuden
maalipinnan. Siivoustalkoita on ollut
Pirtillä ja gallerialla. Lämmin kiitos
jokaiselle talkoolaiselle osallistumi
sesta.

Joulu tupsahtaa taas pian ovesta si
sään ja voimme rauhoittua hetkeksi
perheen kanssa nauttimaan hyvästä
ruoasta ja kynttilänvalosta.

Toivon teille jokaiselle oman turval
lisen suojelusenkelin kulkemaan
kanssanne.

Leena Bragge
pj, PSKY



Elinvoimainen Päijälä
Turvallinen Päijälä hanke

Hankkeen tarkoituksena on toteut
taa Elinvoimainen Päijälä 20172025
kyläsuunnitelmassa kuvattu, kylän
asukkaiden turvallisuutta lisäävä
osaalue suunnitelmasta. Päijälän
kylän yhdistykset ovat hakeneet ja
saaneet tukea Turvallinen Päijälä
hankkeen toteuttamiseksi Maaseu
turahastosta Vesuriryhmän kautta.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaa
da Päijälän kylälle sen omista lähtö
kohdista lähtevä turvallisuussuunni
telma ja ohjeistus. Hanke on suun
niteltu toteutettavaksi 1.5.2018
30.6.2019 välisenä aikana.

Talvella pidetään muutaman kuu
kauden tauko, mutta turvalli
suusprojektihenkilö Leena Bragge
on tarvittaessa tavoitettavissa niin
puhelimitse kuin sähköpostillakin:
0408326131.
leenaobragge@gmail.com

Kesän aikana on jaettu sijaintitietolo
makkeita ym. tietoa jo yli puoleen
kiinteistöistä (noin 300). Koordinaa
tit on otettu 250 kiinteistöstä. Leena
jatkaa kiinteistövierailuja keväällä
huhtikuusta lähtien. Toukokuun ke
sätorin yhteydessä järjestetään koko
perheen TURVALLISUUSPÄIVÄ.
Asiasta ilmoitetaan Kuhmoisten Sa
nomissa, Virran Varrelta lehdessä ja
ilmoitustauluilla.

Kirjasto palvelee
Kaikki joukolla lukemaan

Olemme saaneet pitää kirjastoa Päi
jälässä pitkälti toistasataa vuotta.
Kunnallisena sivukirjastona se on
toiminut vuodesta 1955 lähtien. Su
kupolvet ovat vaihtuneet, mutta yhä
uskolliset kirjaston käyttäjät ovat
kirjaston löytäneet. Huomattava lu
kijakato koettiin koulun loppumisen
myötä neljätoista vuotta sitten, kun
kouluikäiset muuttivat kirkolle. Päi
jälässä ollessaan heillä oli aina kir
jastossakäyntitunti kirjastopäivänä.

Marraskuun alussa kirjastossa siir
ryttiin taas talviaikaan. Kirjasto on
auki tiistasin klo 1013. Myös muina
aikoina voidaan sopia kirjastopalve
luista, esimerkiksi viikoloppuisin to
ri ja muina tapahtumaaikoina. Kir
jaston käyttäjiä toivotaan lisää. Päi
jälän kirjasto järjestää myös muuta
ohjelmaa. Helmikuussa ja lokakuus
sa jokin kulttuuritapahtuma, kesällä
runon ja suven päivä sekä kirjapiiri
kokoontuen n. 10 kertaa vuodessa.
Viimeisin kirjamme on nyt vaihteek
si lasten kirja Janssonin Muumilaak
son marraskuu, jota jostain syystä
vietetään ilman muumeja. Pienten
kirjaston etu on myös siinä, että uu
tuuskirjoja ei tarvitse kauaa jonottaa.
Monet kaupunkilaisetkin lukijat saa
vat ne täältä helposti.

Tervetuloa löytämään joululukemis
ta myös kirjastosta!

Hyvän Joulun toivotuksin, Aino



Villanvärjäyskurssi ”Villa
poukamassa” 16.9.2018

Kyläyhdistys on järjestänyt melkein
joka vuosi kurssin toivotusta aihees
ta. Tänä vuonna se oli värjäyskurssi
luonnon raakaaineista. Villalanka
vyyhdet ovat vastaalkajalle helppoa
materiaalia. Näin syksyllä kasvien
vihreä väri ei enää välttämättä irtoa,
mutta teimme kokeiluja vaihteleval
la menestyksellä.

Ulla kutsui porukan Tuomaalan sau
narantaan, joka oli mitä oivallisin
paikka. Monta nuotiopaikkaa pa
doille sekä vettä rannassa Pitkänve
den verran. Maija hankki lankaa ja
alunaa. Hänellä oli myös vaadittavat
tiedot toimia kurssin vetäjänä. Lee
nan onnistui saada edellisellä viikol
la käsittelemätöntä lampaanvillaa,
jonka värjäystä kokeiltiin pesun jäl

keen. Saini pääsi mukaan peruutus
paikalle viime hetkellä. Miehet eivät
värjäyksestä perustaneet, mutta
heistä oli apua päivän aikana muissa
puuhissa. Matti toi isoja astioita. Jas
ka sytytteli tulipesiä. Vesiä kannet
tiin valmiiksi ämpäreihin ja saavei
hin. Hannu toi iltapäivällä lisää koi
vuklapeja, kun navakka tuuli sai
lieskat polttelemaan kuivia puita
tiuhaan tahtiin.

Ensin kuumennettiin iso vesipata
kiehuvaksi. Lämmintä vettä tarvit
tiin moneen paikkaan. Raakavillat
pestiin moneen kertaan ja sullottiin
pesupussiin odottamaan puretusta.
Villalankavyyhdet kasteltiin perus
teellisesti ennen puretusveteen lait
tamista, että väristä tulisi tasaisem
paa. Puretusvesi on aluna (kaksois
suola)vettä, joka kiinnittää värin lan
kaan. Samaan aikaan keitettiin vär

Tuomaalan vanha pyykkipata uudessa käytössä. Maija, Leena, Ulla ja Saini
odottelevat jännittyneinä tuloksia.



jäysaineita kattiloissa ainakin tunnin
verran. Kuusenkävyt olivat pari
vuotta lojuneet maassa – niistä lähti
hyvin ruskeaa väriä. Punajuuren
naatit tuottivat pettymyksen – väriä
ei juurikaan irronnut, mutta kun se
kaan laitettiin punasipulin kuoria,
niin johan tuli kauniin
okrankeltaista lankaa.
Poimulehtiä oli kiva kei
tellä, mutta väriä ei lähte
nyt. Jäkälän väri oli har
maa ja lanka muuttui ihan
vaaleanruskeaksi. Viimei
senä keltasipulin kuoria ja
keltaistahan siitä tuli.
Kaikki luonnonvärit ovat
kauniita ja sopivat
keskenään yhteen.

Iltapäivällä saimme mak
karasoppaa saaristolais
leivän kera ja kahvit. Ruo
kalevolle emme ehtineet,
koska urakka oli pahasti
kesken. Kaikki villat piti
vielä huuhdella vedessä ja
lopuksi etikan kanssa.
Rannalla oli pari heinäsei
västä, joiden tappeihin
laitettiin vyyhdet valu
maan ja ihailtaviksi. Au
rinko paistoi melkein ko

ko päivän, järvellä uiskenteli muuta
ma joutsen ja iso kurkiaurakin näyt
täytyi muuttomatkallaan.

Lopputulos oli se, että saamamme
värit olivat keltavoittoisia, niin kuin
syksyllä voi olettaakin. Punaista ei
tullut mistään ja vihreät värit ovat
alkukesällä parhaimmillaan. Sininen
on teollinen väriaine eikä sitä juuri
luonnossa tapaa. Raakavillat eivät
oikein värjäytyneet, joten päätimme
kehrätä niistä ensin lankaa. Ensi ke
vääksi suunnittelimme jatkokurssia,
jospa vaikka saisimme lisää eriväri
siä raitoja sukkiimme. Päivä oli an
toisa ja nautittava kaikin puolin.

kurssilainen Bragge

Valmista tuli!

Villat kuivumassa.



Muhkun XXXXIV
Kekrijuoksu

Talvi yllätti lokakuun lopulla keski
suomalaiset, myös mäkimaalaiset.
Innokkaimmat avasivat hiihtokau
den. Pyhäinpäivänä jo laulettiin , et
tä onkos tuullut kesä? Muhkulaiset
saivat kesäkelin perinteiselle Kekri
juoksulle. Tosin harmaan ja sumui
sen päivän ja kuraisen tien. Onneksi
urheilullista porukkaa oli liikkeellä.
Samassa tilaisuudessa huomioitiin
ensi vuonna 60 vuotta täyttävän
Muhkun perustajajäsentä ja presi
denttiä Lehdon Ristoa. Hänellekin
tulee tasalukuja elämänkaaressa.
Juotiin kakkukahvit ja Muhkun toi
mihenkilöt muistivat lahjalla ja mu
kavalla kronikalla. Helmisen Paavo
oli veistänyt metrinmittaisen pöllön.
Risto on Muhkun sielu, tekijä ja toi

mija. Kaikkia mahdollisia urheilula
jeja on Mäkimaassa harrastettu. Hä
nen johdollaan on juostu, hiihdetty
ja hypätty. Hän on meitä kaikkia
kannustanut liikkumaan ja urheile
maan ja matka jatkuu!
Ensi vuoden pitkäperjantaina on Ur
heiluseura Mäkimaan Muhkun juh
laliikuntatapahtuma. Ja kaikki saavat
kahvia juodakseen!!
Kekrijuoksun tulokset:
Tytöt 8 v Milja Heimonen Mäkimaan
Muhku 5.59,
Naiset 6km Jaana Kuittinen Tampe
reen Yritys 32.18,
Naiset 4.5km 1.Raili Oittinen 28.29
Mäkimaan Muhku ,2. Airi Vahdersa
lo 28.29 Mäkimaan Muhku ,
Miehet 60v 6km Tapio Nieminen
Jämsän RetkiVeikot 25.44,
Miehet 65v 6km Antero Lintulahti
Saunatalo 29.29,
Miehet 75v Olli Lehto Mäkimaan
Muhku 41.28,
Miehet 65v sauvakävely Matti
Åkerlind Mäkimaan Muhku 41.27.
Kuntoilijat: Mauri Kuittinen, Pauli
Vahdersalo, Merja Åkerlind, Pekka
Åkerlind, MarkkuPekka Heimonen,
MarjaLiisa Luostarinen, Asko Kurki,
Hely Lehto, Jouko Ikonen , Martti
Åkerlind, Maija Saarijärvi, Heikki
Åkerlind , Jouko Järvinen, Kalervo
Karvanen, Raili Nieminen, Risto
Lehto.
Unohtaa ei voi kylän ehkä innok
kainta juoksijaa Serikoiraa, joka jo
aamusta odotti tapahtumaa. Juoksi
ilman numerolappua, mutta iloisena.
Palkintona kelpasi kakunpala.

Teksti: Pirkko LehtoJärvinen
Kuvat: Jouko Järvinen

Risto Lehto kirmaa lennokkaasti kohti
uusia täysiä kymppejä. Onnittelurunon
löydät tämän lehden sivulta 20.



Hyötykasvikerhon
kuulumisia

Syysnumerossa jo kerroin kerhom
me vuotuisesta retkestä, joka tänä
kesänä tehtiin Tampereelle Ahlma
nin maatalousoppilaitokselle. Kulu
neen kesän aikana emme kierrelleet
toistemme kasvimaita, koska muut
kylän tapahtumat ovat vieneet ai
kamme. Syksyn kurssina oli kasvi
värjäyskurssi Tuomaalassa, josta ker
rotaan toisaalla tässä lehdessä.

Perinteinen syyslounas kuitenkin
mahtui ohjelmaamme. Se oli Pirtillä
tiistaina 25.9. Osanottajina oli 13 ker
holaista. Muutama puuttui työestei
den vuoksi. Tällä kertaa meillä ei ol
lut kutsuvieraita syömässä, koska
saman viikon lauantaina oli Pirtillä
”Kiitoslounas” rallityöntekijöille, joi
ta oli läsnä yli 100 ruokailijaa. Muuta
palkkaa eivät rallitalkoolaiset ole
saaneet kesän töistä.

Syyslounas kertoi siitä, mitä kenellä
kin oli pihallaan kasvanut. Lounasta
varten oli kyllä vähän retkeiltäväkin,
esimerkiksi metsästä oli haettava sie
net ja puolukat sekä kaupasta maito,
voi ja leipäjauhot.

Menyystä voisi kertoa seuraavaa:
 Sienikeitto ja saaristolaisleipä tuli
vat Otteleelta.
 Kasvispaistos sekä porkkanaome
na vaalea leipä ja vaaleanvihreä sa
laatti Hahmajärven rannoilta.
 Vihersalaatti Päijälän kesäasukkail
ta Kangasalta.
 Kalastajanvuoka perunalla ja puo
lukkaporkkanaraaste Pukarankul
malta.
 Punajuuriviipaleita lasimaljassa
keskeltä kylää.
 Raparperipiiras jälkisadosta vanil
jakastikkeella Syväniemen kulmilta.
 Pikkulisukkeina: kurkkuraastesa
laatti, herneenversoja, marinoituja
valkosipuleita, kasvipikkelsiä, paah
dettuja kurpitsansiemeniä, kotikal
jaa, viinimarjamehua.
 Kahvi

Vain maasta nousee ihmisen leipä.
Joka syksy on mielenkiintoista näh
dä, mitä kulunut kesä on viljelyksiltä
tai luonnosta antanut. Kun keväällä
kylvät siemenen, et aina tiedä kuin
ka se itää tai tuottaa satoa. Kun jou
lun aika on loppuun odotettu, alkaa
kevään odotus. Kevään kylvöihin
varataankin sitten juurikasvien sie

meniä. Sillä juurikkaat ovat
vuoden 2019 vihannes.

Kiitos kesästä!
Hyvää joulun odotusta!
Aino Ruokola



Nostitko
kätesi?

Oletko ensi
vuonna valmis
rallitalkoisiin? kysyttiin syys
kuisten rallimuistelusten ja –kiitos
ten lopuksi. Useimpien käsi nousi
talkooväen kansoittamalla Pirtillä.
Selvää väsymystä ilmeni niiden jou
kossa, jotka olivat kuukausien tai
viikkojen ajan valmistelleet rallia ja
siivonneet tapahtuman jäljet.
 En nostanut kättä enkä nosta, il
moitti muun muassa Seppo Pohja,
jonka ei ole vuosiin tarvinnut pohtia
itselleen kesätekemistä.

Markku Niemi kuuluu Hahmajär
ven Erän metsästysporukkaan, joka
hoiteli seitsemän hengen voimin jär
jestyksenvalvonnan noin kilometrin
matkalla rallitaipaleen loppupäässä.
 Minulla oli 400 metriä matkaa ruu
tulipulle.
 Päivä oli suunnilleen yhtä pitkä
kuin itselläni kahtena edellisenäkin
vuotena, aamuviidestä iltayhdek

sään. Olin varannut juomaa kuu
maan päivään, mutta iloisena yllä

tyksenä saimme myös huoltokassin,
kertoo Lahdesta kirkonkylälle eläke
päivien viettoon palannut Niemi.
– Nostin käteni. Pääosin olen muka
na rallin takia, olinhan katsomassa
Jyväskylän rallia jo 1962 ja kiersin it
sekin autokisoja 20 vuotta. Hahma
järven Erä ei peri korvausta talkoo
työstä, vaan jättää tulot yhteisön hy
väksi Päijälän kyläyhdistykselle.
Leppäkoski on minulle tuttu ympä
ristö nuoruusvuosista sähkölaitok
sella.

Jarkko Sarkela ja Marion Aas osal
listuivat uusina päijäläläisinä ralli
talkoisiin, kun sitä kysyivät niin Mi
ka Liehu kuin Seppo Pohja. Päivä
tarjosi oivan mahdollisuuden tutus
tua kyläläisiin. Pariskunta muutti
keväällä Helsingistä kylän vuokrari
vitaloon Helsingistä. He vastasivat
järjestyksestä tulevilla kotikulmil
laan, ostamansa Karimaan talon vai
heilla. Sinne pääsi kahville, ja naa
purissa Kivimäessä oli tarjolla gril



lievästäkin. Molempien mielestä 16
tuntinen päivä oli ehdottomasti liian
pitkä. Jarkko ilmoittautui silti mu
kaan myös 2019. Marion miettii vie
lä.

Kirsi Huttunen ja Pentti Mäkelä tu
livat talkoisiin Tampereelta. He ma
joittuivat houkuttelijansa, Kirsin ser
kun Hannu Kalevan sohvalla rivita
lossa.
– Varsinaisia ennakkoodotuksia ei
ollut, sillä aiemmin olemme olleet
ralleissa vain katsojina pimeässä
yössä. Talkookokemus oli aivan
mahtava.
 Molemmat olemme valmiita
mukaan ensi vuonna. Hel
pointa olisi mennä samaan
työhön, Lehtonen 2 rallira
vintolaan. Päivän pituus ei
ole ongelma, onhan kyseessä
vain yksi päivä ja sen tietää
etukäteen. Pariskunta jännitti
etukäteen räiskäleitten pais
tamista. Sitä taitoa ei lopulta
tarvittu, sillä heidän osansa

oli myydä ral
liyleisölle juo
tavaa, sämpy
löitä ja pullaa
sekä rahastaa
sekä toimia
grillimestarina.
 Hyvässä tii
missä oli haus
kaa. Asiakkaat
kin osoittau
tuivat vallan
mahtaviksi ja
rennoiksi ko
vasta kuumuu

desta huolimatta. Joukossa oli aina
kin virolaisia, ja kouluruotsillekin
löytyi käyttöä.

Heikki Jaatinen kuului harvinai
sempaan talkooväkeen. Hän ei ollut
lainkaan mukana rallipäivänä, mutta
pystytti etukäteen päivän aitoja Ot
teleenkankaalle metsästysseuran jä
senenä.
– Sain jo uusia tuttuja metsästysseu
ran kavereista. Rallipäivänä kalente
rini täytti beach volley –turnaus, jota
en jätä väliin.
 Nostin käteni eli tulen mukaan tal

Kirsi Huttunen ja Pentti Mäkelä.

Marion Aas ja Jarkko Sarkela.



koisiin aikataulujeni puitteissa, ker
toi Jaatinen.
 Jos asuisin edes pikkuisen lähem
pänä kuin Tampereella, voisin olla
talkoissa enemmän. Se on lupsakkaa
hommaa hyvässä seurassa.
Tottakai sillä on merkitystä, että
metsästysseura saa ralleista rahaa
maanvuokriin sekä Kalevalan kun
nostamiseen ja uudisrakentamiseen.

MarjaLiisa Luostarinen hääri kol
matta vuotta Lammela 2:n tarjoilu
pisteessä.
– Nostin nytkin käden, sillä toivon
saavani elää ja kokea ralleja vasta
kin. Yhteisöllisyys on niin hienoa.
 Saimme apua turkulaisilta katsojil
takin, kun sähkökela ei toiminut.
Pyysin heitä tuomaan ensi vuonna
sähköt tullessaan. Luostarinen sanoo
toipuneensa hyvin rallipäivästä, joka
alkoi pommiin nukkumisella. Kotiin
hän pääsi vasta iltayhdeksän jälkeen.

– En ole tuntenut hommaa kauhan
raskaaksi. Tosin 2017 jouduin kah
vinkeittäjänä kantamaan aika raskai

ta pannuja. Luostarisen talkoopa
nos menee Mäkimaan Muhkun
hyväksi. Pienessä urheiluseurassa
on leikkimielisesti jo ryhdytty
miettimään, mihin rallitulot saisi
kulumaan.

Kätensä kohotti myös Mauri Ta
kanen Hahmajärveltä, koska hä
nen mielestään talkoohenkeä täy
tyy kylällä olla. Takanen oli muka
na rallijärjestelyissä ensimmäistä
kertaa kyläyhdistyksen sihteerin
Marja Ikosen tekstiviestin innoit

tamana. Hän ohjasi liikennettä Poi
kuksentien ja Kuoksentien risteyk
sessä. Matkaa pikataipaleelle oli noin
300 metriä ja pyörämatka kotiin kol
misen kilometriä.
 Osuus ja pysäköintipaikka olivat
uusia, eivätkä ihmiset oikein löytä
neet meitä. Aamupäivällä ohjasin
tien varteen noin 40 autoa ja iltapäi
vällä noin 80. Takanen kiittelee, ettei
asiakkaissa ollut lainkaan känkkä
ränkkiä. Alkoholin vaikutuksen alai
sia hän ei havainnut aamupäivällä
yhtään, ja iltapäivän ainoasta piti
porukka huolta.

Teksti ja kuvat: Merja Åkerlind

Heikki Jaatinen.

MarjaLiisa Luostarinen.



VirkistysKalevalahanke

Moni ohikulkija on saattanut Sap
peentietä ajaessaan ihmetellä, mitä
Passun pihapiirissä on kuluvan vuo
den aikana tehty. Metsästysseura on
purkanut talkoovoimin pihapiirissä
sijainneen huonokuntoisen navetta
rakennuksen ja rakentanut alueelle
uutta saunaa. Vanha huonokuntoi
nen navettarakennus purettiin jo
maaliskuussa ja uuden saunan ra
kentaminen aloitettiin toukokuussa
ja löylyihin pääsee keväälle 2019.
Tähän mennessä talkootyötunteja on
kertynyt noin 1000 tuntia ja talkoi
siin on saatu hyvin työväkeä aina
kun niitä on järjestetty. Talkootun
nelmaa on sävyttänyt raskaidenkin
työvaiheiden aikana hyvä yhteishen
ki ja reipas tekemisen meininki.
Passun kehittämistarpeita oli käsitel
ty metsästysseuran vuosikokouksis
sa ja metsästysseura päätti ryhtyä to
teuttamaan niitä. Tarkoituksena on,
että Passun alueelle saataisiin luotua
sellaista pitkäaikaista lisäarvoa, joka
on alueen asukkaiden, vapaaajan
asukkaiden, eri yhdistysten ja seuro

jen sekä muiden toimijoiden käytet
tävissä.
Hankkeen toteuttamiseen haettiin
EU:n maaseuturahaston osarahoi
tusta MannerSuomen maaseudun
kehittämisohjelman 20142020 tuki
rahoituksesta. Kehittämisohjelmasta
kohdistetaan rahoitusta sellaisiin
hankkeisiin, jotka kohdistuvat ensi
sijaisesti maaseudun palveluiden ja
kylien kehittämiseen. Saunan raken
taminen on edellyttänyt seuran
omaa rahoitusta sekä julkista tukira
hoitusta. Tukirahoituksen saamiseksi
laadittiin loppuvuodesta 2017 hyvin
perustellut sekä tarpeeseen pohjau
tuvat suunnitelmat, joiden perus
teella tukirahoitusta myönnettiin se
kä Pirkanmaan että KeskiSuomen
ELYkeskuksilta.
Päijälä on tunnetusti vakituisten ja
vapaaajan asukkaiden muodostama
kyläyhteisö, jonka elinvoimaisuutta
on haluttu pitkäjänteisesti ja aktiivi
sesti kehittää. Metsästysseura haluaa
olla osaltaan tiivisti mukana kylän
kehittämisessä ja elinvoimaisuuden
turvaamisessa.

Pentti Koli



Kulttuuripäivä Päijälässä

Lautapeliksi se meni tämäkin aurin
koinen ja lämmin syyspäivä, mutta
olihan nyt sunnuntai. Pelimestari
Markuksella oli syntymäpäivä. Pirk
ko toi täytekakun siinä tarkoitukses
sa, että tarjoaisi sitä lähinnä kummil
leen oman syntymäpäivänsä johdos
ta, joka oli jo viikko sitten. Mutta sii
tä riitti kakkua kummille, Markuk
selle ja koko peliporukalle.

Kahvittelun jälkeen muistimme ko
koontumisemme varsinaisen tarkoi
tuksen. Aluksi vielä muita odotelles
sa aloimme harjoitella Kuhmoisten
laulua, jonka olin löytänyt vanhasta
kansiostani. Harjoittelu alettiin jo ke
sällä Runon ja suven illassa, jolloin
päätettiin ottaa se yleiseen käyttöön.

Laulun jälkeen pantiin Kuhmoisten
kukot kiekumaan ja levitettiin Ruo
kolan Sannan tekemät lautapelit
pöydille. Kieku kuului lähinnä vain
kirkonkylän alueella. Arpanoppa
määritteli vauhdin ja pysähtelyt kel
taisille nappuloille ja myös yhdellä
sellaisella oli Kukot. Rahapeliä kun
pelattiin, niin oli rahatkin kotoisin
Sannan setelipainosta. Rahaa tarvit
tiin mm. huoltoasemalla, kukkien
ostoon ja veneenvuokraukseen Ravi
lansaareen tai Päijänteelle. Joskus
myös rahat pääsi loppumaan ja vain
toisilla kävi tuuri, että Kuhmoisten
OP sattui olemaan auki lisärahan
nostamiseen.

Pelin pääaihe oli kukkojen takaaajo.

Joka sen kiinni sai, niin siitä alkoi
uusi vaihe, kun pelikaverit alkoivat
suunnitella kukkojen ryöstämistä
jne.

Kuhmoisten kukot ovat ne kukot,
jotka koruna ovat Papinsaaren kai
vauksissa herätetty henkiin ja ovat
nyt kiekumassa 150vuotiasta Kuh
moisten kuntaa. Kukot itse tietysti
ovat paljon vanhempia.

Siinä oli teemaa meidän kulttuuri
päivämme viettoon tänä vuonna.
Kuluneella viikolla oli Aleksis Kiven
päivä, suomalaisen kirjallisuuden
päivä. Nämä perinteiset lokakuun
tapahtumat ovat olleet eri aiheisia ja
nimeltään myös kotiseutupäiviä.

Väinö Mäkelän Kuhmoisten laulu
vuodelta 1978 alkaa sanoilla: On
seutu rakkain minne aatos rientää...
Toinen säkeistö kuuluu:

”On kotiseutu Kuhmoisissa aivan
kuin kainalossa jylhän Päijänteen.
Se suven hellä väylä purren, laivan
on armas saarineen ja lahtineen.
Vaan armahampi ruska vainioiden
ja metsän siinto yllä kuhmojen...”

Aino Ruokola



Kanoottireitti valmiina palvelemaan vesiretkeilijöitä

Pohjan Seppo
rakensi lähtölaiturin
kanoottireitille
Pitkäjärven rannalle
Korpusmaantien
varrelle...

...sekä kanoottireitin
varrella olevaan
Majaniemeen wc:n.
Kylän miehet siirsivät
ne paikoilleen. Laavu
siirretään sinne
myöhemmin talvella
jäiden aikaan. Näihin
on saatu tukea
Maaseuturahastolta
Vesurin kautta.
Kuvassa Matti
Åkerlind, Seppo Pohja
sekä Esa Hartikainen.



KYLÄLLÄ SATTUNUTTA JA TAPAHTUNUTTA

Leppäkosken kalastusosakaskunta istutti 4600
siianpoikasta Pitkäänveteen. Poikaset olivat 8–12
senttisiä, ja ne ovat pyyntikokoisia 5–8 vuoden päästä.



KYLÄLLÄ SATTUNUTTA JA TAPAHTUNUTTA

Mirkka Lempiäinen on suunnitellut Päijälän uuden logon.

AnolaPukkilat
lahjoittivat pianonsa
kyläyhdistykselle
muuttaessaan kirkolle.

Kylän palokoppi Pirtin tiehaarassa
sai uuden maalikerroksen Jaska
Åkerlindin pensselistä.



Netta ja mummi
jänismetsällä

”Saat oman pyssyn sitten, kun olet
pidempi kuin ase”, on Satu Udd lu
vannut pojantyttärelleen Netalle, 9 v.
Parivaljakko käy jänismetsällä suun
nilleen aina, kun Netta saapuu Jy
väskylästä isovanhemmilleen Päijä
lään.
Satu Udd, o.s. Liehu, on Päijälän
metsästysseuran ainoa naisjäsen; toi
nen on parhaillaan koejäsenvaihees
sa. ”Eivät taida kaikki muut tietää jä
senyydestäni, kun pyytävät tapaami
sissa niin herkästi kahvinkeittäjäksi.
Mikaserkulla on kyllä tapana maini
ta kokouksissa, että nyt ovat seuran
naisjäsenet sataprosenttisesti paikal
la.”
Sadun jäsenyys alkoi noin kymme
nen vuotta sitten. Silloin ei vielä ol
lut koeaikakäytäntöä, ja isä Hannu
ehdotti häntä johtokunnalle. Metsäs
tykseen on käytettävissä aviomiehen
haulikko, johon Sadulla on rinnak
kaislupa.

Lihasoppa eli hirvikeitto
Liehun perheessä ja suvussa on met

sästäjiä enemmänkin. Satu kasvoi
pöllöjen ja muitten täytettyjen lintu
jen sekä hirvensarvien alla. Pikkuli
kasta lähtien hän kulki Tyynemuo
rin kanssa marjassa. Taunovaari is
tui kannon nokassa, kun Vinkukoira
touhusi metsässä.
Lihasoppa merkitsee Sadulle nime
nomaan hirvikeittoa, kun ”muissa ei
oikein ole makua”. Vaari kaatoi hir
viä  perimätiedon mukaan välillä
omaankin lukuunsa. Isänsä kanssa
Satu kulki hirviporukoissa kuusi
vuotiaasta lähtien.
”Nylkemispaikka oli silloin meillä
ulkohallissa. Kun ukot lähtivät ha
kemaan seuraavaa hirveä, jäin velje
ni Maken sekä serkkujeni Mikan ja
Peten kanssa nylkemään edellistä.”

Metsästyskortti äidillekin
Satu innostui hankkimaan oman
metsästyskortin siinä vaiheessa, kun
kyyti omia poikiaan kirkonkylälle
kokeeseen. ”Ensimmäisellä kerralla
ei onnistanut, kun en tunnistanut
kaikkia lokkeja toisistaan, mutta toi
sella kerralla kortti irtosi.”
Aviopuoliso Mika tuntee hyvin Päi
jälän ja lähitienoon metsästysmaas
tot, sillä Sadun mukaan tämä met
sästää seitsemän päivää viikossa: jä
niksiä, kettuja sekä supeja ja muita
pienpetoja. Satunnaisesti Mika käy
myös hirvimetsällä.”
Saalisvalikoiman selittää se, ettei
meillä ole lintukoiraa, mutta ajokoi
ria olen kouluttanut alusta lähtien”,
lisää Mika. Ensimmäinen koira os
tettiin heti, kun pariskunta osti talon
mäen päältä kylän keskustasta.
Pihalla omissa aitauksissaan elelee



nyt kaksi metsästäjän apulaista: Nil
siästä noudettu suomenajokoira Ee
tu, hienommalta nimeltään Huolet
toman Zazu sekä amerikankettukoi
ra Bumba, joka on peräisin Kuusa
mosta Luolaukkelin kennelistä. Niil
lä on vain kahden viikon ikäero. Koi
rat ikävöivät kovasti toisiaan, jos toi
nen on päässyt sisälle taloon. Viikol
la pihalla majailee myös saksanmet
sästysterrieri Nakki. Osaomistaja
Markku Liehu ottaa sen tavallisesti
matkaansa viikonloppuisin.

Sosiaalista metsästystä
Satu Udd ei ole kaivannut mukaan
hirviporukkaan, koska saa keittoli
haa tarvittaessa kotoa Liehusta. Pää
saalis on jänis, mutta on Satu
”ohiampunut kettuakin”. Hänestä
jänis maistuu paremmalta kuin lin
nut.
”Olen miltei oppinut, mistä jänikset
kulkevat. Se on viisas eläin, joka
kiertää samoja reittejä. Saalis ei kui
tenkaan ole tärkeintä. Koirat tarvit
sevat lenkkeilyä luonnossa, ja se on
hyvää vastapainoa myös lähihoita
jan työlle.”
Sadulle metsästys on sosiaalinen ta
pahtuma, johon liittyy ainakin mak

karanpaistoa porukalla nuotiolla.
Välillä on tosin käynyt niin, että her
kut ovat menneet Nettaneidin na
paan.
Tyttö on opetellut kuuntelemaan
tarkkaan koiran paikannuspannan
signaaleja, jotka ovat oleellinen osa
nykymetsästystä. ”Nyt se ajaa. Nyt
pitää olla hiljaa”, matkii Satumum
mi kommentteja.

”Mummi, ammu!”
Oikean leipä ja makkaralaadun va
linta on tärkeätä Netalle. Tämä ei ol
lut kuin 5—6vuotias, kun kysyi Sa
dulta Prisman kassajonossa Jyväsky
lässä, ovatko nämä meidän metsäs
tysretken eväät. ”Takanamme seiso
nut vaari kuuli sanat. Käveli ohi,
katsoi meitä ja kiitteli, että on tytöllä
muitakin harrastuksia kuin nuket.”
Netta aloitti jänismetsäretket isänsä
Juuson mukana kolmivuotiaana.
Makkaranpaiston lisäksi aikaa kuluu
kivillä ratsastaen ja sieniä noukkien
niin, ettei tyttö ole koskaan kinunut
metsästysretkiltä kotiin.
Jännittävin muisto liittyy jäniksen
ajoon, joka alkoi Saarijärven rannas
ta. Satu Udd kulki Honkatietä hau
likko käsivarrelle taitettuna ja Netta
kaksi metriä takana. Hän näki noin
kahden metrin päässä jäniksen, joka
näytti morjestavan. ”Mummi, am
mu!” komensi tyttö. ”En pysty, kun
pyssyssä ei ole panoksia. Ne ovat
taskussani.”
”Kohta Joonas ampui sen jäniksen
lähistöllä. Ei se ollutkaan tervehtinyt
meitä tassu pystyssä. Yksi jalka oli
vioittunut.”

Lue lisää seuraavalta sivulta ===>



Jänistä Sadun tapaan

- Jänis pi lkotaan niin, että l ihat
mahtuvat sopivasti
valurautapataan.

- Vesi maustetaan suolal la,
pippuri l la ja laakerinlehdil lä.

- Lisukkeiksi kuoritaan lanttua,
porkkanaa ja sipul ia.

- Haudutetaan neljä—viisi tuntia.

”Kun aamulla laittaa, ni in
i ltapäiväl lä herkutel laan.”

RISTOKAS runo

RITARISTO  Ottaa muut huomioon ja hymyilee usein.
SISARISTO  Asutusrypäs Mäkimaassa

PATTERISTO  Ainakin RUKki Haminassa.
MAURISTO  Maurit ovat työnsä saaneet, pomo saa lähteä

työvoimatoimistosta.
KALTERISTO  Mieluummin Helyherastuomarin tossun alla.

KAKARISTO  Tarvittaisiinkohan rallijärjestelyihin reipasta talkoomiestä?
KARISTO  Kirjallisiakin kykyjä löytyy ja käytetään.

MITTARISTO  Kaikilla niin hyvä juoksutulos, että ansaitsevat palkinnon.
TUOMARISTO  Huono alastulo, annan 13 pistettä

AIRISTO, VARISTO  Mitä melkein tamperelainen tekee Turun seudulla?
HAITARISTO – Vahvistaa Oksettiorkesteria.

SAARISTO  Mieluummin Pitkänveden ranta  vai haettiinko sittenkin
laulusolistia haitaristille?

PARISTO  Mistä sitä virtaa riittää?

RISTO  Täyttää tasavuosia, mutta siitä ei saa puhua. Onnea!

Uddien eläinhavaintoja

 Ajokoira ei suostu tekemään Riihi
gallerian lenkkiä, koska se pelkää il
vestä. Kerran ilves nappasi siinä
maastossa itselleen koiran ajaman jä
niksen, ja ajo loppui kuin seinään.
 Pöllön näkee vaikkapa Tuomaalan
riihellä.
 Ilveskanta on kasvanut. Hämeen
maakuntaeläimiä elelee ainakin Sap
peentien lähellä Hopeaharjun sivus
sa. Yksi on nähty Liehun Maken mö
kin ikkunan alla.
 Ahmakin kuuluu lajistoon vähin
tään läpikulkijana. Petoyhdysmiehen
havaintojen mukaan ahma jatkoi
matkaansa entisen Längelmäen puo
lelle.
 Karhun jäljistä, jätöksistä ja hunajan
etsinnästä on useampiakin havainto
ja.

Teksti: Merja Åkerlind
Kuvat: Mika Udd



Paljain jaloin
tai sukkasillaan

Katselen hindulaisen Shivajumalan
temppeliin jonottavia naisia. On Teej,
naisten juhlapäivä, jolloin kaikki nai
misissa olevat naiset paastoavat ja
rukoilevat puolisoilleen kaikin puo
lin hyvää tulevaisuutta. Naimatto
mat naiset rukoilevat tulevien mies
tensä puolesta. Edes vettä ei saa juo
da, jotta miehen onni ei vaarantuisi.
Parisataa metriä ennen temppelin si
säänkäyntiä kaikki riisuvat kenkän
sä. Paikalla on vartijoita, jotka muis
tuttavat, jos joku on astumassa liian
pitkälle kengät jalassa. Hindulaiset
pitävät nahkaa epäpuhtaana. Siksi
kin kengät riisutaan. Tavallisenakin
päivänä temppeleihin uhrilahjoja
vievät riisuvat kengät jalastaan –
miehet myös vyönsä.
”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka,
jossa seisot, on pyhä.” (2. Moos.3:5).
Pyhyyden kokemuksessa on jotain
universaalia: täysin eri tavoin usko
vat ihmiset eri puolilla maailmaa
ovat omaksuneet samankaltaisia ta
poja
Täällä myös kristityt jättävät yleensä

kengät ulkopuolelle kirkkoon tulles
saan. Jumalanpalveluksen toimittajat
ovat myös sukkasillaan. Tämä voi
olla enemmän käytännöllistä kuin
pyhän kunnioittamista. Perinteisesti
kirkoissa on istuttu lattialla, ja risti
istunnassa on helpompi istua paljain
jaloin tai sukkasillaan kuin kengät
jalassa. Eikä kura kulkeudu matoille.
Joissain Kathmandun isoissa seura
kunnissa on siirrytty istumaan tuo
leille ja luovuttu tavasta riisua ken
gät ovella. Niin kauan olemme itse
kin olleet tässä maassa, että kenkien
jättäminen jumalanpalvelustilan ul
kopuolelle tuntuu tutummalta.
Kenkien riisumiseen voi sisältyä
myös aavistus Pyhän kosketuksesta.
Itse koen pyhän koskettavan usein
myös toisen ihmisen elämäntarinan
äärellä, ehkä vahvimmin silloin, kun
tarina on ollut karu.
Jokainen ihminen on Jumalan luo
mistyön ihme, hänen elämänsä Ju
malan antama.
Rikkinäisenäkin siitä säteilee jotain
pyhää, joka tekee mielen araksi,
pyyhkii pois kovat sanat ja tuomion
ajatukset.
”Riisu kengät.” Onko se sitä, että tu

lemme Jumalan eteen yh
dessä, paljaina, avoimina
ja ihmetellen?

Elina Lind

Lindit ovat kristillisen
yhdistyksen
nimikkolähettejä
Nepalissa.



Koskaan ei ole
liian myöhäistä

Maija Saarijärvi (o.s. Åkerlind) on
kylän monitoiminainen, vaikkei tääl
lä ihan kokonaan asukaan. Vanhem
mat ihmiset muistavat hänet Seppä
Martin ja ja lähes satavuotiaaksi elä
neen Tyynen tyttärenä. Maija on 9
lapsisen perheen kolmanneksi nuo
rin. Töitä hän oppi tekemään pienes
tä pitäen. Ensimmäinen pesti oli 8
vuotiaana lapsenlikkana. Hän pai
mensi kesän kahta alle kouluikäistä
lasta 10 tuntia päivässä, auttoi välillä
siivoushommissa ja sai palkaksi ui
mapuvun. Tietysti ruoka kuului
luontaisetuihin.

Keskikoulun jälkeen Maija kävi am
mattikoulun pukuompelulinjan.
Siellä ollessaan hän sai esimakua
suuresta maailmasta, sillä kurssin ty
töt tekivät opettajansa kanssa luok
karetken Pariisiin. Rahat he hankki

vat ompelemalla satoja sairaalatak
keja.

Koulun ja lyhyen työrupeaman jäl
keen hän päätti kurssikaverin kanssa
lähteä yhdessä maailmalle kieltä op
pimaan. Vaihtoehtoina olivat Ham
puri ja Lontoo. Arpa valitsi Lontoon,
jossa he olivat reilun vuoden juuta
laisessa vanhainkodissa töissä. Van
hainkodin ruokapöydässä ei saanut
sakon uhalla puhua mitään muuta
kieltä kuin englantia, joten englanti
opittiin. Lontoosta lähdettiin suo
raan Hampuriin oppimaan saksaa.
Nappeja ja muita käsin tehtyjä luo
muksia tuli tehtyä korkeamman luo
kan muotisalongissa reilun vuoden
ajan. Viimeisinä Hampurin viikkoina
Maija törmäsi merimieskirkolla tule
vaan puolisoonsa ja lastensa isään.

Suomeen palatessa oli sopivasti te
kun pääsykokeet, ja Maija pääsikin
opiskelemaan vaatetusteknikoksi.
Parikymmentä vuotta Maija ehti
työskennellä tekstiilialalla.

Toisen työuransa Maija on kuitenkin
tehnyt vyöhyketerapeuttina ja ho
meopaattina, mikä on pitkä tarina
sekin. Maija oli alkanut rakentaa
miehensä ja kahden pienen tyttären
sä kanssa taloa Kangasalle, kun ra
kennustyömaalla tapahtui onnetto
muus, jossa mies menehtyi. Maija oli
32vuotias ja hänen elämänsä tuntui
pysähtyvän. Jostain hän kuitenkin
sai voimia ja viisautta saattaa talo
valmiiksi. Sen jälkeen hän oli kuiten
kin aivan loppu ja löysi oljenkortena
ilmoituksen vyöhyketerapiasta. Puo
lessa vuodessa hän sai apua. Tutus
tuttuaan valoisaan ja herkkään Mai



jaan terapeutti oli ilmoittanut hänet
lupaa kysymättä Tampereella alka
vaan vyöhyketerapeuttikoulutuk
seen, johon Maija aikansa pähkäilty
ään suostui. Hän jatkoi kuitenkin
vanhaa tekstiiliuraansa, kunnes
kymmenen vuoden kuluttua työt
muuttivat Portugaliin. Silloin Maija
aloitti virallisesti vyöhyketerapeutti
na. Taas elämä kantoi.

Lähestyessään viidenkympin virs
tanpylvästä Maija havahtui, että mo
net haaveet olivat vielä toteutumat
ta. Hän ajatteli: nyt tai ei koskaan.

Maija aloitti kansalaisopistossa pia
notunnit, kävi 10 vuotta, kunnes
opisto kehotti antamaan tilaa nuo
remmille. Silti Maija harrastaa pia
nonsoittoa edelleen. Venäjän kieli oli
seuraava haaste monien Venäjän
matkojen takia, edelleen Maija käy
keskustelupiirissä. Kalle Mäkelän
kohtaaminen käynnisti latinan ja ita
lian opinnot.

Mutta varsinaisestihan Maija tunne
taan kädentaidoistaan. Maijan ruis
leipiä saa aina kylätorilta, voittipa
hän vuonna 2013 Kuhmoisten leipä
mestaruuden. Ja koska Maija ei ha
lua pitää taitoja vain ominaan, hän
järjesti muutama vuosi sitten kylän
naisille ruisleiväntekokurssin.

Tietenkin sepän tytär tekee myös
puukkoja. Niitä hän alkoi tehdä Mat
tiveljen kanssa Ollin pajalla. 15 suo
malaista perinnepuukkoa on synty
nyt. Maija ajatteli ensin, että puuk
koprojekti on pikkujuttu, mutta tois
takymmentä vuotta niitäkin on tul
lut tehtyä. On niin mielenkiintoista

saada rauta taipumaan.

Mattiveljen kanssa on aloitettu uusi
harrastus: tuohityöt. Tähän mennes
sä on saatu aikaan kontti, koppa ja
olkalaukku.

Syksyllä Maija opetti kylän naisia
värjäämään villalankoja luonnonvä
reillä (josta enemmän toisaalla tässä
lehdessä). Keväällä kuulemma jatke
taan. Ja ihan oikeita lampaanvilloja
kin on löytynyt, joten keväällä/ke
sällä voisi olla tiedossa myös kars
taus ja kehräyskursseja. Tyyneäiti
hän jo ylläpiti näiden vanhojen pe
rinteiden säilymistä ja jakoi oppejaan
eteenpäin.

Ikonimaalaus oli Valamon käyntien
jälkeen yksi Maijan haave ja nyt ehkä
rakkain kaikista harrastuksista. Hän
on viiden vuoden aikana tehnyt
kymmenkunta ikonia eikä osaa selit
tää ikonimaalauksen viehätystä; sii
nä vain on jokin juttu, se rauhoittaa.
Ikoneista löytyy aina maa, vesi, tuli
ja ilma. Värissä on tekijän sielu, vä
rien sekoittaminen on hidasta mutta
terapeuttista.

Vieläkö Maijalla on toteutumattomia
haaveita? Hän hymyilee mietteliääs
ti: ei oikeastaan. Nyt hän haluaisi
opetella olemaan enemmän kotona,
hoitaa puutarhaa, katsella luontoa ja
lintuja, nauttia kaikesta kauniista.
Kiireen takia kulkee usein hienojen
ja tärkeiden asioiden ohi.

”Elämä kantaa”, sanoo Maijan mo
tokseen. Ja se on kantanut.

Ulla Lahtinen



Kesämökkiläinen
paluumuuttaa

Palasin usean vuoden tauon jälkeen
mökkiläiseksi Oksniemeen Pukara
järven rannalle. Kävi niin kuin mo
nelle käy. Perin pari vuotta sitten ke
sämökkitontin, jonka vanhempani
olivat alkujaan omistaneet. Oli pää
tettävä, pidänkö paikan vai luovun
ko siitä. Onneksi päädyin säilyttämi
seen. Tosin sauna jäi toiselle tontille,
joten oli alettava puuhaamaan uutta
saunamökkiä rantaan. Viime kesänä
on jo saunottu monen monituista
kertaa. Myös uiminen Pukaran usko
mattoman puhtaassa ja lämpimässä
järvivedessä on ollut suurta nautin
toa.
On siis pääteltävissä, että ratkaisu
paikan pitämisesti oli oikea. Mutta
ehkä kaikkein tärkeintä paluumuu
tossa kesämökkiläiseksi ovat olleet
ihmiset. Välillä olen miettinyt, onko
se ehkä johtunut kesäajasta, että

olemme tavanneet vain mukavia ih
misiä Kuhmoisissa. Väki on tosin
vakuutellut, että mukavia ollaan
myös muulloin.
Saunamökin rakentaminen vaatii
erinäisiä toimenpiteitä. On otettava
yhteyttä useisiin eri tahoihin, on löy
dettävä hyvät ja luotettavat ammatti
ihmiset viemään hanketta eteenpäin.
Ystävällisiä neuvoja ja opastusta löy
tyi joka lähtöön. Välillä vähän har
mitti, että täytyi lähteä Kuhmoisia
kauemmaksi joitakin tarvikkeita
hankkimaan. Olin jo niin voimalli
sesti sisäistänyt kotipaikkahengen,
että mieluiten olisin kantanut jokai
sen euron paikkakunnalle.

Vanhempani löysivät myytävänä
olevan vanhan Oksniemen kesämö
kin vuonna 1965. Se sijaitsi lähes ki
lometrin mittaisen kapean niemen
kärjessä Pukarajärven rannalla. Sil
loinen omistaja möi heille puolet
Marianniemitontistaan. Vanhemmat

antoivat alueelleen nimen
Kanjanniemi, siinä kun oli
mukana molempien lasten ni
met: Kai ja Anja.
Varsinkin äitini oli jo pitkään
hakenut meille omaa kesä
paikkaa. Hänellä oli ollut
useita vaatimuksia paikan
suhteen. Ensinnäkin paikan
piti sijaita kaukana kaikista
suurista taajamista. Äiti oli
kokenut nuoruudessaan Hel
singin pommitukset vuoden
1944 helmikuussa. Kesämökin
piti sijaita turvallisessa pai
kassa, jos vielä joskus joutuisi
lähtemään sotaa pakoon. Päi
jälään onkin sopivasti matkaa
n. 100 km niin Lahdesta, Tam

Vanha mökki.



pereelta kuin Jyväskylästäkin.
Mökin piti sijaita järven rannalla
luonnonkauniilla paikalla. En tiedä
kuinka monta paikkaa vanhempani
kävivät katsastamassa ennen kuin
löysivät etsimänsä. Maisemat taisi
vat lumota heidät siinä määrin, ettei
huolettanut edes se, ettei ajotietä ol
lut perille saakka. Alussa matka tait
tuikin usean vuoden ajan vesiteitse
Oksniemen kärkeen. Lopulta saatiin
tiekin, ja nykyisin pääsemme muka
vasti mökin pihalle saakka.
Perheemme otettiin ystävällisesti
vastaan. Veera ja Leevi Mäkipää neu
voivat ja opastivat helsinkiläisper
hettä paikkakunnan asioissa. Heidän
navetastaan haimme tuoretta mai
toa, ruokaostoksia teimme kyläkau
passa ja joskus kävimme myös myy
mäläautolla. Juomavettä sai hakea
lähteestä. Mäkipäiden talon ovet oli
vat aina avoinna, ja tunsimme ole
vamme tervetulleita. Pihapiirissä vi
listi iloisia pellavapäisiä poikia. Äiti
ni ja Veera ystävystyivät siinä mää
rin, että aloittivat jopa kirjeenvaih
don keskenään.

Vanhempieni ostama mökki oli ai
van pikkiriikkinen, ja samanlainen
oli myös vastakkaisella Kesärannan
tontilla sijaitseva Winbergin sisarus
ten kesämökki. Kun sisko ja veli
päättivät iän karttuessa luopua
omasta kesäpaikastaan, vanhempani
ostivat sen.
SirkkaLiisa Rannan kirjoittamasta
mainiosta Päijälän seudun historias
ta kertovasta Leppäkosken kohinaa
kirjasta voi lukea Oksniemen mök
kien syntyhistoriasta: Pukarajärven
rannalle ensimmäiset huvilat tehtiin
vuonna 1929 tapahtuneen perinnönjaon

jälkeen. Aleksi Nieminen oli lankonsa
Väinö Aaltosen tavoin töissä Helsingin
kaasulaitoksella, jossa työtehtäviin kuu
lui katuvalojen sytyttäminen ja sam
muttaminen aamuin illoin. Myös Väinö
Aaltonen rakensi viime sotien aikoihin
Pukarajärven rantaan Paasivuoren mö
kin.
Helsingin kaasulaitoksen miehiä saapui
huvilanrakennuspuuhiin Pukarajärvelle
myös viime sotien aikaan. Paavo Aalto
nen möi 1940luvun alussa Oksniemestä
hehtaarin tontin helsinkiläisille Leo
Blomqvistille ja George Ekströmille. He
panivat tontin puoliksi ja rakensivat
lautarakenteiset pienet mökit. Leo
Blomqvistin ja Mary Winbergin mökki
sai nimekseen Kesäranta. Toisen mökin
nimeksi tuli Marianniemi.

Olemme parin kesän aikana kierrel
leet Päijälän seutuja ja tutustuneet
sen historiaan. Asuinalueilla, joilla
on eletty lukuisten sukupolvien ajan,
on aivan oma lumovoimansa. Myös
vanhat rakennukset pitävät sisällään
kiehtovia tarinoita. Varmaan joukos
sa on myös vuosien saatossa synty
nyttä fabulointia. Kun vanhempani
ostivat kesäpaikan Oksniemestä,
kertoi silloinen omistaja villejä tari
noita mökin rakentaneen miehen
rakkausseikkailuista. Niin tai näin,
ainakin se on totta, että vietimme
nuorenaparina avioiduttuamme ro
manttisen viikon Oksniemessä. Il
meistä on, että viiden poikamme nyt
aikuistuttua, myös heillä on paljon
nostalgisia muistoja kesänvietosta
Pukarajärven rannalla. Onkin seu
raavan sukupolven aika tutustua ke
säelämään Päijälän viehättävissä
maisemissa.

Anja Lanér



Elävänä ja toimintakykyi
senä eläkkeelle ja eläkkeellä

Geriatrian professori Timo Strand
berg, Helsingin yliopisto ja HUS;
kesäpäijäläläinen

Ihmislajin takuuaika on 65vuotta ar
vioivat vanhenemisilmiöiden tutki
jat. Viime vuosikymmenien kehitys
on kuitenkin osoittanut että tähän
voidaan hyvin lisätä ainakin pari
kymmentä kohtuullisen toimintaky
kyistä elinvuotta . Onko näin, on pit
källe omissa käsissä (ja jaloissa). Elä
mänaikaiset elintavat ja se miten it
seään hoitaa vanhemmallakin iällä
ratkaisevat. Tämän lisäksi tarvitaan
tietysti myös hyvää tuuria (onnetto
muuksilta välttyminen) ja hyviä so
siaalisia suhteita. Hyvät geenit ovat
tietysti avuksi, mutta niiden osuus
on pienempi kuin luullaan eikä nii
hin voi ainakaan toistaiseksi vaikut
taa.

Vielä muutama vuosikymmen sitten
suomalaiset työikäiset miehet johti
vat maailman sydäntautitilastoja.
Kansanterveydellisten toimien an
siosta tilanne on huomattavasti ko
hentunut ja nykyään työikäisten joh
tava kuolinsyy alkaakin jo olla liialli
nen alkoholin käyttö.

Työikäisten kuolemien vähentymistä
selittää pääosin tupakoinnin vähen
tyminen, sekä ravintomuutokset (vä
hemmän suolaa ja tyydyttynyttä
rasvaa), jotka ovat pienentäneet
väestön kolesteroli ja verenpaineta

soja. Toisaalta lihavuus, diabetes ja
vähäinen liikunta ovat yleistyneet
keskiikäisillä ja nuoremmillakin.
Nämä riskitekijät eivät suoranaisesti
yleensä tapa, mutta altistavat sydän
ja verisuonitaudeille – ja myös de
mentialle  ja lisäävät näin kuole
manvaaraa ja huonontavat monin
tavoin eläkeiän elämänlaatua.

Sydän ja verisuonitaudit eivät kui
tenkaan valitettavasti ole kadonneet
vaan siirtyneet myöhemmälle iälle.
Parempi tietysti niin kuin keskiiäs
sä, mutta valitettavan moni kuolee
juuri kun on päässyt eläkkeestä
nauttimaan. Verisuonitaudiksi al
kavat monet tutkijat nykyään laskea
myös muistisairaudet (Alzheimerin
tauti, dementia) tämä on hyvä asia,
koska verisuonitauteihin on jo ole
massa päteviä ehkäisykonsteja

Hyvän eläkeiän varmistaminen kan
nattaa joka tapauksessa aloittaa
ajoissa. Kovin ihmeellistä uutta ei
näissä asioissa ole viime vuosina
keksitty, vaikka kohuotsikot kaiken
laisista ihmedieeteistä ja ”luontais
tuotteista” usein muuta väittävät.
Näyttöön ja tutkimuksiin perustuvat
ohjeet terveellisistä elämäntavoista –
ruokavaliosta, liikunnasta ja tupa
koimattomuudesta  pätevät jatku
vasti. Toisin kun saatetaan luulla ja
tiedotusvälineiden otsikoista voisi
päätellä, tutkijat eivät päivittäin
muuta mieltään esimerkiksi terveel
lisestä ruokavaliosta .

Tämän lisäksi on syytä tarvittaessa ja
ajoissa alentaa myös lääkityksellä



korkeaa kolesterolitasoa ja korkeaa
verenpainetta.

Olen usein käyttänyt seuraavaa lis
taa avuksi niille, jotka haluavat
ajoissa kohentaa mahdollisuuksiaan
hyvään vanhenemiseen ja mahdolli
simman laadukkaaseen eläkeikään:

1. Älä koskaan tupakoi tai lopeta
mahdollisimman pian

2. Liiku omin lihaksin joka päivä –
kävely ja portaiden nousu ovat tässä
erinomaisia ja ilmaisia konsteja

3. Älä hakeudu onnettomuuksiin ja
kiinnitä turvavyö

4. Vältä ihmedieettejä äläkä usko
kaikkia mainoksia terveystuotteista
(ei hyötyä mutta onneksi vain ra
hanmeno yleensä suurin haitta)

5. Syö sydän ja aivoystävällisesti
(vaihda kovat rasvat pehmeisiin, syö
hedelmiä ja vihanneksia 58 kertaa
päivässä)

6. Vähennä suolaa (tai vaihda mine
raalisuolaan) ja vähennä ”tyhjiä”
hiilihydraatteja kuten sokeria ja val

koisia jauhoja

7. Älä liho (vanhuusiässä tosin taha
ton laihtuminen on vaaran merkki)

8. Alkoholia kohtuudella (välttämät
tä ei tarvita yhtään)

9. Pidä silmällä kolesterolia, veren
painetta ja verensokeria ja hoida tar
vittaessa. Muistakin seulonnoista ja
influenssarokotuksesta on hyötyä

10. Vaali sosiaalisia suhteita: suosi
ystäviä ja vältä vihamiehiä

11. Rentoudu (vaikkapa ystävän
kanssa)

12. Pysy ajan tasalla mutta vältä me
diamyrkkyjä – niiden sijaan suosi
kohtia 2, 10 ja 11 – TV:n katselun ja
netin näpräämisen vähentäminen
voi auttaa kohdassa 7!

13. Älä hermostu pikkuasioista –
käytä perspektiiviä

Kukaan ei ole täydellinen, mutta
mahdollisuudet ovat hyvät, jos 8
9:kin kohtaa toteutuu



Muistoja
joululauluista

Varmaan monen muistoihin joulu
lauluista kuuluu ”Enkeli taivaan”,
Martti Lutherin sanoittama virsi, jo
ka on sävelletty Saksassa vuonna
1539. Todennäköisesti Luther on
myös virren säveltäjä. Minusta tun
tui lapsena ja tuntuu edelleen niin
hienolta, kun viimeistä säkeistöä lau
lettaessa noustaan seisomaan. ”Nyt
Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon
Poikansa” alkaa tuo säkeistö.
Yksi voimakkaimmista muistoistani
joululauluista liittyy aikaan, kun te
levisio oli tullut hiljattain kotiimme.
Olin ehkä kuusivuotias. Televisiossa
jotkut poliitikot leikkivät piirileikkiä
ja lauloivat: ”Hetken kestää elämä, ja
sekin synkkää ja ikävää.” Olin aivan
ihmeissäni, mitä tarkoittaa, että elä
mä on synkkää ja ikävää. Kyllä ai
kuisena on joskus synkkyyskin iske
nyt, mutta en yhdy nykyäänkään
laulun sanoihin. Varsinkin Jeesuksen
kanssa elämä on pääosin positiivista.

VesaMatti Loiri ja moni muukin on
laulanut suomalaisten sydämiin lau
lun ”Näin sydämeeni joulun teen ja
mieleen hiljaiseen taas Jeesuslapsi
syntyy uudelleen.” (sanat Veksi Sal
mi, sävel Kassu Halonen) Moni Jee
sukseen uskova ihminen pitää lau
lusta, vaikka siinä onkin ”harhaop
pia”: ei Jeesuksen tarvitse joka joulu
sydämeen syntyä. Riittää, kun ker
ran elämässään sanoo Jeesukselle:
”Saat tulla sydämeeni, anna syntini
anteeksi!” Voit sanoa sen Jeesukselle

vaikka tällä hetkellä. Kun olet näin
avannut sydämesi Hänelle, olet ian
kaikkisen elämän tiellä. Sinun kan
nattaa kertoa muillekin siitä, että ha
luat elää Jeesuksen kanssa. Kannat
taa myös lukea Uutta testamenttia ja
tutustua näin Jeesukseen paremmin.
Uskovien kanssa yhdessä keskustelu
ja hengellisten puheiden kuuntele
minenkin tekee hyvää – vaikkapa
rukoushuoneella.
Kysyin kerran eräältä muusikolta,
miten sellainen ihminen, joka ei ole
tunnustava kristitty, pystyy eläyty
mään niin täysin jopa hengelliseen
sanomaan kuin Veksi Salmi. Hän
vastasi, että taiteilija ovat usein niin
herkkiä, että he pystyvät eläytymään
eri asioihin jopa näin hyvin.
Matkustimme kerran joulun alla sil
loisesta kodistamme Vantaalta mie
heni Timon kanssa Timon Jaanasis
kon luo Jyväskylään, jossa Jaana sil
loin opiskeli. Kun pysähdyimme
kahville, kahviossa soi juuri tämä
”Näin sydämeeni joulun teen” –lau
lu. Minua itketti. Niin moni saa
kuulla tämänkin laulun kautta Jee
suksesta.
Pysähdyin nyt kertomaan tästä yh
destä laulusta, mutta kyllä monen
joululaulun sanoma on vaikuttanut
sydämeeni. Yksi niistä on lause
”laps’ hankeen hukkuu, unhottuu”.
Miten paljon touhua liittyykään jou
luun, mutta ehkä tärkein jää pois:
Jeesuksen syntyminen maailmaan
Vapahtajaksi, pahojen tekojen ja aja
tusten anteeksiantajaksi. Tietysti
herttaisia ja tarpeellisiakin ovat
myös maalliset jouluvalmistelut.
Tuovathan ne joulun tunnelmaa.



Hyvin tärkeää on myös sukulaisten
tapaaminen, mikä liittyy useimpien
jouluun.
Vasta aikuisena olen kuullut Pekka
Ruuskan sanoittaman ja säveltämän
joululaulun, jossa kerrotaan seuraa
vaa: Suutari, ”vanha ja lempeä
mies”, on saanut Jeesukselta tiedon,
että Hän tulee kylään miehen luo tä
nä jouluaattona. Ovelle koputetaan.
Siellä on kylmissään köyhä äiti ja hä
nen lapsensa. Suutari antaa huovan
lapsen ympärille. Seuraavaksi ovelle
tulee pummi, joka pyytää korppua
nälkäänsä. Suutari tarjoaa hänelle
Jeesukselle valmistamaansa keittoa.
Viimeiseksi ovelle ja sisään tulee
juoppo naapuri, joka on hukannut
avaimensa. Hän jää yöksi. Unessa

suutari sanoo Jeesukselle: ”Et tullut
kaan kylään.” Silloin Jeesus vastaa:
”Kävin luonasi kolmasti.” Unessa
Jeesus myös kiittää suutaria hänen
hyvistä teoistaan.
Jeesus sanookin Matteuksen evanke
liumissa, että kaiken, minkä me
teemme yhdelle vähimmistä veljistä,
sen teemme Hänelle. Olisiko meidän
kohdallamme tämä vähin veli tai
sisko vaikka joku yksinäinen lähim
mäisemme, jonka voisimme pyytää
jouluna torttukahville?

Toivotan iloista joulua kaikille!
Muistakaa myös joulun Herraa!

Kaija Taival
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- julkaisi jat: Päijälän kristi l l inen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku
- toimitus: Leena Bragge, Pentti Koli , Li isa Kontturi, Hannu Lahtinen,
Ulla Lahtinen, Anja Lanér, Pirkko Lehto-Järvinen, El ina Lind,
Aino Ruokola, Sanna Ruokola, Timo Strandberg, Kaija Taival,
Seppo Unnaslahti , Merja Åkerl ind
- taitto: Juha Mäkinen
- yhteystiedot: Päijälän kristi l l isen yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Lahtinen, 0500 304 769, hannu. lahtinen@paijala.fi
- Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Leena Bragge, 040 832 61 31 , leenaobragge@gmail .com
- Mäkimaan Muhkun puheenjohtaja Oll i Lehto, 0400 645905

Lisää tietoa: www.paijala.fi , Päijälän Facebook-sivusto
ja kylän i lmoitustaulut

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



Jeesuslaps soa
lahjoja tietäjiltä

Kun Jeesus ol syntynny Juutean
Peetlehemissä kuninkas Heroteksen
aikana, Jeerusalemiin tul
ijästä tietäjiä. Ne kysy: ”Missäs se
juutalaisten kuninkas o, joka äskön
on syntynny? Myö nähtiin sen täht
nousevan taivaalle ja myö lähettiin
asparaastaan kunnioittaan sitä
kuninkasta.”

Kun kuninkas Herotes kuul tästä, se
pölästy ja nin tek koko Jeerusalem.
Se kuhtu kansan ylpapit ja
lainopettajat kokoukseen ja kysy,
missäs sen messiaan pitäs syntyä.
”Juutean Peetlehemissä”,
Herotekselle vastattiin.

Ja Herotes käsk ne
tietäjät mäneen
juoksujalkoa
Peetlehemiin.
”Mänkeä sinne ja
ottakoa asiasta
selkuu. Kun löyväten
lapsen, laittakoa
minulle tietuu, että
minäkin peäsisisin
lasta kumartaan.”

Kun ne puheet ol
kuultu, tietäjät läks
taipaleelle, ja täht,
jonka ne ol nähny
taivaalle nousevan,
män eellä päin. Kun
täht tul sen paikan
kohalle, missä laps

ol, se seisaht siihe. Miehet huomas
tähen ja ne riemastu siitä. Ne män
taloon ja siellä ne näk lapsen ja
Moarjan, joka ol lapsen äite. Ja yhtä
peätä ne kumartu lapsen eteen ihan
moaha asti, ne aukas kapsäkkinsä ja
antovat tyyriitä lahjoja: kultoa,
suihtuketta ja mirhoa.

Unessa ollessaan ne kuul Jumalan
varotuksen, etteivät misseän nimessä
mänis eneä Heroteksen tyhö. Ja nin
ne tietäjät läks toisen tien kautta
omille mailleen.

Seppo Unnaslahti
Kuva: Risto Ojala

Seimen äärellä Ebba, Mysi, Sylvi ja Miona.



Juhlavuosi Kuhmoinen 150 vuotta

Vapaaajan kotini on Kuhmoinen
Helmi Päijänneneidon helmassa
Uusi helmi Pirkanmaalle.

Kuhmoinen, olet saavuttanut merkkipaalun
sata ja viisikymmentä mittari osoittaa.
Seisot siniristilipun alla
juhlavuoden merkkipäivä 8.11.2018 on jo käsillä
Sinua muistetaan ja juhlitaan.

Maisemakuvaasi on piirtynyt monet kasvot, monet myrskyt
vuosien saatossa olet kohdannut monet hyökyaallot, onnelliset kesäpäivät,
täynnä lintujen laulua, auringon kultaa ja metsän kimallusta.

Ihmisten nauru on raikunut kallioilla, saaristossa, järvien heinikoissa
Päivä on paistanut järvien rantamilla ja aurinko on kimallellut
omenapuiden kukinnoilla ja keväinen tuomen tuoksu levinnyt yli pihojen.

Helmassasi ovat syntyneet ja rannoillasi lapsiansa kasvattaneet mestari
Haloset, Hannikaiset, Haljalat, Hukit, Rentolat, Kilpaset, Unnaslahdet,
jotka ovat maisemakuvaasi kuvanneet ja tallentaneet sukupolville
ja luoneet kauneutta ja eheyttä koko Suomen kansalle.

Malja juhlivalle Kuhmoisille

Kausiasukas Liisa Kontturi
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LA 1.12. JOULUN AVAUS PÄIJÄLÄSSÄ

Klo 1013 Joulutori Pirtillä
Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, laatikoita, kaikkea jouluun. . .
Joulupuuro, torttukahvit, arpajaiset, korttiaskartelua, tontun pussit lapsil le
Kirjasto avoinna
Tervetuloa ostamaan ja myymään!

Klo 18 Kauneimmat joululaulut
ja kylän jouluvalojen sytytys Rukoushuoneella
Glögiä ja vohveleita

To 13.12. klo 18 Rukoushuoneella elokuva Matkalla Beetlehemiin
Draamaelokuva Jeesuksen syntymästä
Ohjaus: Catherine Hardwicke, kesto 1 03 min.
Vapaa pääsy, lopuksi teetarjoi lu

Ti 18.12. klo 13 Kirjapiiri Päijälän kirjastossa
Luettava kirja: Anni Swan, Tottisalmen peri l l inen

26.12. klo 13 Tapaninpäivän joulukirkko Rukoushuoneella

To 10.1. klo 18 Kevään raamattupiirit alkavat Rukoushuoneella
(Joka toinen torstai pari l l isina viikkoina)

Ti 5.3. klo 13 Laskiaistapahtuma Pirtillä: Hernesoppaa ja laskiaispullia
(I lmoittaudu Ainol le 040 5359041 , ettei soppa lopu kesken)

Su 24.3. klo 13 Marianpäivän jumalanpalvelus Rukoushuoneella
Sen jälkeen Kristi l l isen yhdistyksen vuosikokous.

Seuraa www.paijala.fi-sivustolta talven
tapahtumia, joita ei vielä tässä ole tiedossa.

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




