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Arvoisa kylälehtemmelukija!
Kädessäsi on nyt vuoden 2017 ensimmäinen Virran Varrelta lehti. Perinteisesti se on ilmestynyt ja on nytkin saatu jakeluun pääsiäiseksi, jokaon ollut kristikunnan elämässä sentärkein juhla jo parin tuhannen vuoden ajan. Viimeisten vuosikymmenien aikana pääsiäisestä on myös kehittynyt monien perheiden yhteinenrentoutumis ja lomaaika. Ja sitämoni on varmasti kaivannut ja senmyös ansainnut.
Omalta kohdaltani joulun jälkeinenaika on mennyt metsätöiden, kyläsuunnitelman viimeistelyn ja tulevan kesän ralliajatusten pohdinnassa. Näistä kylää koskevista asioista jasuunnitelmista tarkemmin toisaallalehdessä. Talvikuukausien aikaaolen myös vaimoni Ullan kanssakäyttänyt aikaa sukujemme tutkimiseen sukututkimuskurssilla. Tuontutkimisen seurauksena – näyttääsiltä – ovat jälleen monet omaa elämääni koskevat avoimet palapelinosat loksahtamassa kohdalleen. Entiedä, onko se iän syytä, mutta yhäenemmän olen kaivannut vastauksiasiihen, kuka olen, mistä tulen ja miksi olen olemassa. Nuo kysymyksetvoi tietysti sivuuttaa ja jättää miettimättä vastauksia, mutta itse en olevoinut siten elää. Olen 50 vuodenajan uskonut siihen, että jokaisenelämällä – myös minun ja sinun  ontarkoitus ja että sattuma ei ainakaanyksin ohjaa kenenkään elämää. Ehkätuolta pohjalta on ollut pakko selvittää omaa taustaa ja syitä tapahtuneisiin asioihin, varsinkin kun tietoni

oman sukuni historiasta on ollut vähäistä ja sekin suurelta osin vainkuulopuheita.
Kuluneen talviajan matka sukututkimuksen syövereissä on ollut edelläkuvatussa mielessä antoisa. Kun tapasin Ullan ensi kerran Kuhmolantansseissa 1966 keväällä, en tiennytKuhmoisista mitään, puhumattakaan Päijälästä tai silloin vielä Leppäkoskesta. Tiesin vain, että hyväystäväni ja koulutoverini, jonkakanssa tuonne Kuhmolaan menimme, asui Kuhmoisissa. Tummatukkaisesta tytöstä tuli kohtaloni. Nyttiedän, 50 vuotta myöhemmin, ettäkaikki oli edeltä valmistettu. Myösse, että elän elämääni täällä Otteleella, en ”irtolaisena” vaan esiisienikotikonnuilla. Olen juurillani. Kuulun tänne. Moni on kysynyt, mitensinä, kaupunkilainen voit viihtyätäällä keskellä ei mitään. Vastaan:tämä maa oli minulla jo idussani.Olen vain ollut lainassa muualla.Tänne minä kuulun. Tallaan samaamaata, jota myös minun esiisäniovat tallanneet. Siksi on hyvä olla jamieli on kiitollinen. Itselleni onmennyt koko elämä selvittää, mihinkuulun. Mutta tiedän, että Herra onjohtanut kulkuani ja tiennyt kokoajan, mitä tuleman pitäää. KiitosHerralle!
Mutta on toinen ja vielä pitävämpitarttumapinta kuin suku. JeesusKristus kuoli ristillä pääsiäisenä vajaat 2000 vuotta sitten – kuten mekaikki tiedämme – meidän syntiemme tähden. Sovitti pahat tekommekuolemallaan ja nousi ylös taivaisiin,jotta meillekin olisi se elämä mah



dollinen, jonka Jumala on meille kullekin omassa rajattomassa armossaan valmistanut. Pietari kirjoittaakirjeessään: ”Mutta te olette valittusuku, kuninkaallinen papisto, pyhäheimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseenvalkeuteen; te jotka ennen ette olleetkansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut”.Tuon Pietarin lupauksen mukaankuulumme Jumalan sukuun, armahdettuihin, valkeuteen. Se on suurinta, mitä ihminen voi elää ja myös kokea todelliseksi. Tuosta olen saanutmaistaa jotain, saanut nähdä johdatuksen. Sattumilta näyttävät tapahtumat ovat muotoutuneet yhäeheämmäksi, suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Ei ole mitään kestävämpää ja parempaa ihmiselle, kuinkuuluminen Jumalan kansaan ja ar

mahdettuihin. Pääsiäisen tapahtumat avasivat meille jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden ja tientähän yhteyteen.
Toivotan Jumalan siunausta ja huolenpitoa jokaisen lukijan kevääseen!

Hannu Lahtinen

VIRRAN VARRELTA
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Kylän kuulumisia
Kyläsuunnitelman tilannekatsaus
Alkuvuoden aikana työryhmä – eri
tyisesti Marja Ikonen – on työstänyt
kyläsuunnitelmasta loppuversiota,
joka tullaan esittelemään kevään ky
läkokouksessa kevättorin yhteydessä
17.5. klo 13.00 alkavassa tilaisuudes
sa. Tom Riskan tekemä selvitystyö
tuotti valtavasti materiaalia. Kyläyh
distys on tallentanut materiaalin ja
sitä hyödynnetään, kun jatkotoimen
piteet lähtevät liikkeelle. Jokainen
yhdistys saa oman versionsa suunni
telmasta, joka on sitten yhdistyksen
ja sen jäsenten käytettävissä.
Marja on myös viimeistelemässä ely
keskuksen loppuraporttia, joka on
toimitettava Vesurille kesäkuun lop
puun mennessä, jotta loput tukirahat
saadaan kyläyhdistyksen kassaan.
Ennen raportin jättämistä on vielä
tehtävänä tiedotusosion toteuttami
nen. Suunnitteilla on kyläesite. Tom
teki ensimmäisen version ja sitä ol
laan nyt työstämässä lopulliseen
muotoon. Työryhmän lisäksi sen ke
hittelyyn ovat osallistuneet Merja
Åkerlind ja Ulla Lahtinen. Esite pyri
tään saamaan valmiiksi toukokuun
kyläkokoukseen mennessä.
Vesurin teemahanke
Kyläyhdistys jätti tammikuussa Ve
surin teemahankkeeseen kaksi han
keehdotusta, joista melontareitin
kehittämishanke (lähtölaituri Rasiin

ja pysähdyspaikka Kuoksenjärvelle)
on hyväksytty ja aggregaatit liitty
mineen Pirtille ja rukoushuoneelle
hyväksytään huhtikuussa saamam
me tiedon mukaan.
Melontareitille (Rasi – Päijälän kylä)
on saatu Metsähallituksen lupa
(vuokrasopimus 15 vuotta) rakentaa
Rasiin lähtölaituri ja ilmoitustaulu
sekä Kuoksenjärven niemeen laavu,
tulentekopaikka ja vessa. Teema
hankkeen ehtojen mukaan toteutuk
sen on tapahduttava vuoden 2018
loppuun mennessä. Hirsilaavu tila
taan pystytysvalmiina ja muut ra
kennetaan sekä laavu siirretään pai
kalleen talkootyönä.
NesteRalli
Maaliskuun puolivälissä pidettiin
ensimmäinen tulevaa kesää koskeva
rallikokous. Sen jälkeen kylän kaikki
yhdistykset ovat käsitelleet asiaa ja
päätyneet siihen, että neuvotteluja
rallin toteuttamiseksi jatketaan. Työ
ryhmä Mika Liehu, Marja Ikonen,
Risto Lehto sekä allekirjoittanut on
tavannut Oriveden Urheiluautoilijat
ja NesteRallin johtaja Kai Tarkiai
sen. Uskon, että sopimukseen rallin
toteuttamisesta päästään pääsiäiseen
mennessä.
Ralli ajetaan 29.7. lauantaina. Reitti
(Liehuntie–Sappeentie–Päijäläntie)
ajetaan kahteen kertaan. Siis tänä
vuonna taas eri suuntaan kuin viime
vuonna. Lähtöajat MMrallissa ovat
noin 10.15 ja 18.30. Näiden välissä
ajetaan kahteen kertaan vetomies



luokka, joten reitillä on tapahtumia
lähes tauotta.
Työryhmä toivoo, että mahdollisim
man moni innostuisi rallin toteutta
misesta ja osallistuisi talkootyöhön
rallin rakentamisessa ja/tai rallipäi
vänä. Yhdistysten vastuu toteuttami
sesta tulee olemaan viime vuosia
laajempi ja siksi jokaisen panos to
teuttamisessa on tärkeä. Kysykää
myös ystäviä mukaan tapahtumaan.
Jokaisen pelkästään rallipäivään
osallistuvat panos on kylän yhdis
tyksille vähintään 50 euron arvoi
nen. Näin voit omalla työlläsi tukea
kylän yhdistyksiä ja sen myötä koko
kylän kehittämistä. Kaikki suunnitel
lut kehityshankkeet edellyttävät yh
distyksiltä talkootyön lisäksi omaa
rahallista panostusta. Rallitalkoot
ovat yhteisen kassan kartuttamiseen
erinomainen mahdollisuus.

Hannu Lahtinen

Myyttinen ja mystinenkarhu ensi kesänäRiihigalleriassa
Tulevana kesänä karhut valtaavat
Riihigallerian. Itse kuuluisa Juuso
karhu tuo töitään näytteille, kunhan
herää talviuniltaan. Mukana on
myös ”ihmistaiteilijoita”. Luontoku
vaaja ja kirjailija Antti Leinonen sekä
luontokuvaaja Valtteri Mulkahainen
esittelevät karhuaiheista tuotanto
aan, samoin patsastelija Eino Viikilä
tuo näytille karhuveistoksiaan ja
kuviaan. Mukaan saattaa tulla vielä
muitakin teemaan sopivia taiteilijoi
ta, mutta heidän kanssaan neuvotte
lut ovat vielä kesken.
Avajaiset ovat 21.6.2017.

Eino Viikilä karhuineen.



Mäkimaan Muhkunhiihtokausi
Sitä ei meinannut tulla ollenkaan.
Varsinainen metsäinen latureitti on
pysytellyt miltei lumettomana koko
talven. Odottelun jälkeen järjestettiin
sentään hiihtokilpailut 4.3. Neulajär
ven metsäautotiellä. Talven aikana
käytössä olevalla osalla latu oli hei
konlainen ja jäinen, mutta ummessa
olevalle Ruuhijärven haaralle saatiin
aikaiseksi suorastaan loistava osuus.
Vuodesta 1962 katkotta joka talvi jär
jestetyn ampumahiihtokilpailun pe
lättiin jäävän ampumajuoksuksi,
mutta niin vain se hiihdettiin 19.3.
Vaadittiin kyllä monituntinen ja
miehinen Bobcat ja lapiotyö, että
saatiin kuntoon kilometrin mittainen
tosi vauhdikas latu, jota hiihdeltiin

edestakaisin. Hutalan pihassa suori
tetun ammunnan tuloksiin vaikutti
kai kirkas auringonpaiste jopa
enemmän, kuin hiihtäjätärsankaril
lamme Mäkäräisellä toisaalla talven
aikana. Epävarmat olosuhteet mo
lemmissa hiihdoissa vaikuttivat osa
nottajamääriin.

Hiihdot 4.3.
Naiset
1. Airi Vahdersalo18.55
2. Pirkko LehtoJärvinen 26.31
Miehet 60 v
1. Matti Åkerlind 46.18
2. Ensio Valo 52.15

Risto Lehto ja Matti Åkerlind.



Miehet 75 v
1.Olli Lehto 40.59
2. Risto Lehto 54.40
Ampumahiihto 19.3.
Naiset
1.Airi Vahdersalo 41.10 (9 sakkomi
nuuttia)
Miehet
1. Olli Lehto 27.59 (6 ”)
2. Martti Åkerlind 28.41 (5 ”)
3. Matti Åkerlind 34.39 (6 –”)
4. Risto Lehto 40.39 (9 ”)
Kisan jälkeen syötiin MarjaLiisa
Luostarisen tarjoama hernekeitto,
juotiin pullakahvit hiihtokauden
päätteeksi ja istuttiin seuran vuosi
kokous merkittäviä päätöksiä teh
den.

Risto Lehto

Airi Vahdersalo



Pirtin keittiönuusi kevätilme
Kyläyhdistyksen emännistö on jo pi
dempään haikaillut parannuksia Pir
tin keittiöön: valaistus oli huono,
kaappeja ja etenkin pöytätasoja oli
liian vähän varsinkin jos hommissa
on enemmän kuin yksi ihminen.
Kaapit taisivat olla ihan alkuperäiset
ja luvalla sanoen aika epäkäytännöl
liset. Ainon laskelmien mukaan Pir
tillä oli viime vuonnakin kymmeniä
erilaisia tilaisuuksia, eli keittiö ei ole
tyhjän panttina.
Joulun alla miehet sitten rupesivat
purkamaan keittiötä, ja sitä ennen
emännät tietysti tyhjensivät ja inven
toivat kaikki kaapit. Paljon mielen
kiintoista löytyi kaappien perukoilta.
 Hämeenlinnasta haettiin uudet val
koiset kaapistot ja uudenvuoden jäl

keen niitä ruvettiin kasailemaan,
kertoo Seppo Pohja, joka oli päävas
tuullisena hommassa. Toki hänellä
oli hanslankareita, miten kukin sat
tui pääsemään: Konttilan Tapio, Ka
levan Hannu, Ikosen Jokke, Lahtisen
Hannu...
Palkallista työvoimaa oli vain säh
kömies. Pistorasiat ja valaistus päi
vitettiin, kahvinkeitinkin uusittiin.
Työtasot yhtenäistettiin ja niitä teh
tiin lisää. Kaappi ja hyllytilaa tuli
runsaasti lisää. Tammihelmikuun
taitteessa homma oli voiton puolella.
Emännät pääsivät taas järjestämään
tavaroita omille uusille paikoilleen.
Kunnalta anotaan rahoitustukea re
monttiin jälkikäteen. Toivottavasti
saadaan.
 Työtunteja ei laskettu, myhäilee
Seppo, joka niitä taisi eniten käyttää.
Ja vielä odottaa muutama pikku



maalausrupeama ilmojen lämpene
mistä.
Kiitos Sepolle ja muille puuhamie
hille uudesta valoisasta keittiöstä!
Siellä kelpaa taas talkoilla! Tervetu
loa uudetkin emännät!

Ulla Lahtinen



Kirjaston nurkilta
Palvelupiste Päijälän sivukirjasto
Pirtillä elää vielä ja voi hyvin. Tal
viaika on aina hiljaisempaa, kun kir
jastopäivä on tiistai, eikä lomaasuk
kaitakaan ole paljon kirjastoa käyttä
mässä.
Kalevalanpäivänä 28.2. on vietetty
suomalaisen kulttuurin päivää. Kir
jastossa oli kahvitusta ja näytteillä
oli pieni kokoelma kirjoja historiasta
nykypäivään. Kalevala on kansalli
seepoksemme, jonka aiheet ovat jat
kuvasti tieteellisen tutkimuksen läh
teinä. Se on samanaikaisesti kansan
sielun uskontoa, sotaa, arkipäivää,

maailmanaikojen ja sukupolvien
vaihteluita. Kalevala on koottu kir
jaksi parisataa vuotta sitten. Sen teki
Elias Lönnrot. Mutta kuinka kauan
on runoja laulettu, sitä ei varmaan
tiedä kukaan. Kansanrunojen keruu
on Suomessa alettu ja 1600luvulla.
Merkkihenkilöitä keruusta tiedetään
esim. Henrik Gabriel Porthan ja C.
Ganander. Suomalaisen Kirjallisuu
den Seura perustettiin 1831. Sen an
siosta on julkaistu ensimmäinen Ka
levala v. 1835, ja myös 33osainen
Suomen kansan vanhat runot 1900
luvun alkupuolella. Pitkä hyllyrivi
näistä löytyy ainakin yliopistojen
kirjastoista.
Kalevala on inspiroinut monia taite
lijoita esim. GallenKallelaa, Jean Si
beliusta ja Eino Leinoa. Kansanlau
luista ja kansansaduista löytyy Ka
levalaaiheita. Kalevalasta puoles
taan löytyy esim. luku ja kirjoitus
taidottoman kansan kristinusko
Marjatan laulussa ja Väinämöisen
lähdössä.
Toinen kirjastoon liittyvä tapahtuma
Kalevalanpäivän lisäksi on Runon ja
suven päivä Eino Leinon päivänä
6.7. Se on jo perinteinen vapaamuo
toinen runolaulukirja tilaisuus. Sa
maan aikaan on ollut Pihlajakoskella
Runon ja suven päivä, joka siellä
mainitaan Kuhmoinen kuhtuu vii
kon ohjelmassa.
Kolmas kirjastoon liittyvä ohjelma
Päijälässä on kirjapiiri. Se kokoontuu
noin 10 kertaa vuodessa. Osallistujia
on ollut 810 henkilöä. Luemme suo



malaista kirjallisuutta, vanhaa ja
uutta. Ne ovat antaneet aina aihetta
vilkkaaseen keskusteluun, vaikka ei
vät kaikki kirjat lukiessa tuntuisi
kaan niin mielenkiintoisilta.
Kirjastomme lukuvalikoima kattaa
kaikki kirjastoille kuuluvat pääkirja
luokat. On pidetty hyllyssä myös
vanhoja klassikoita, joita ikäihmiset
kin mielellään lukevat. Uutuuskirjat
tulevat pääkirjaston kautta. Luku
harrastusta säätelevät myös vuode
najat. Näin keväällä luetaan mielel
lään esim. puutarhaan ja luontoon
liittyviä kirjoja.
Lasten lukuharrastusta tulisi ylläpi
tää oikeilla paperisilla kirjoilla. Pie
nille lapsille tulisi lukea kuvakirjoja
mahdollisimman paljon. Leikki ja
luovuus löytyvät myös kirjoista.
Ulla Lahtinen on löytänyt arkistoista
Päijälän kirjaston syntyyn liittyvää
aineistoa, josta olemme jo saaneet lu
kea Virran Varrelta lehden viime
joulun numerosta. Toivokaamme et
tä kirjasto palvelupisteenä kylälläm
me säilyisi vielä pitkään. Siitä kiitos
kuuluu lukijakunnan ahkeruudelle.
Tervetuloa taas valitsemaan omia
mieleisiä kirjoja tai lehtiä meidänkin
kirjastosta. Myös kahvila Pirtillä on
auki.

Aino Ruokola

Oravaruno
Minä olen pikkuinen oravanpoika.
Kotini on kurrelassa.
Nyt oli minulla lounasaika,
restaurant Ainolassa.
Täällä on aina ovi avoin
tinttien, sirkkujen käydä.
Miks en minäkin niiden tavoin
vois kynnyksellä näin syödä.

Aino



”Juhlii työn merkeissä… ensi kertaa vieraana Päijälän lukupiirissä”
Kun Ainon 80vuotissyntymäpäivää
alettiin odotella, Aino teki selväksi,
että nyt ei juhlita. Mutta miten se sit
ten huomioidaan…ja tähtiidea syn
tyi, kokoonnutaan Päijälän lukupii
riin, se on kaikille avoin tilaisuus.
Sovimme tarjoomisista ja aloimme
etsiä lukupiirissä luettavaa kirjaa. Se
olikin ollut Ainon toivomuskirja.
Kirja oli Juhani Ahon ” Muistatko ?”
Sain kirjan maanantaina, kun luku
piiri oli tiistaina. Ehdin lukea vain 17
sivua. Mutta olipahan oltava kerran
kin ihan hiljaa, kun ei ollut sanotta
vaa, kun oli läksyt lukematta.
"Ainolla on kuitenkin kahvia tarjolla
siellä, kunhan viedään kastettavaa
isommalle porukalle." Ainolla on ai
na pöytä koreana. Vaikka ollaan

vain käymässä kirjastossa, saadaan
aina nauttia kirjaston kahvion tuot
teista. Aina on useata sorttia, eikä
maksun ole niin tarkkaa, jos ei ole
kolikkoa taskussa, se ei ole este kah
vilan asiakkuudelle.
Mutta se lukupiiri!! Kuulin etukä
teen, keitä siellä yleensä käy. Että
ajavat jopa kirkolta lukupiiriin. Täy
tyy olla ihmeellinen lukupiiri, että
sinne tullaan kirkolta asti.
Mutta se olikin ihmeellinen. Niin
fiksua keskustelua. Erilasia näkökul
mia, erilaisia näkemyksiä ja elämän
katsomuksia. Miten noin ohuesta
vanhan äijän kirjoittamasta muinai
sesta kirjasta saadaankin noin pitkä
ja mielenkiintoinen keskustelu aikai
seksi? Mutta Päijälässä se onnistuu.
Aino luo kirjastoon oman rauhalli
sen ja levollisen ja kiihkottoman il
mapiirinsä. Ulla Lahtinen on luku
piirin vetäjä, mutta ainakin maalis
kuun kokoontumisessa Ulla ei mei
nannut saada suunvuoroa, kun kes
kustelu oli vilkasta. Mutta keskuste
lu ei ole asiatonta. Se on asiallista ja
perusteellista. Jos lukupiirissä on
näin mukavaa ja mielenkiintoista, ei
ole ihme, että sinne tullaan kauem
paakin.
Aino on ollut aina kulturelli persoo
na. Nuorena jo Ainoa kiinnostivat
taiteet. Toivonkummulle hankittiin
pianokin Ainon ansiosta. Aino piti
pianoa tärkeänä hankintana ja muis
tankin olleeni vähän kateellinen Ve
saserkulle, joka esitteli sillä omia sä
vellyksiään. Toivonkummulla sai



kokeilla pianoa. Aika harvoissa maa
laispaikoissa sitä edes silloin oli. Ja
jos oli, siihen ei saanut koskea, jos ei
osannut soittaa. Mutta miten sitä
voisi oppia soittamaan, jos siihen ei
saa koskea?? Toivonkummulla sai
koskea pianoon ja verstaassakin sai
naapurinkin lapset kokeilla ja opetel
la tekemään. Toivonkummulla oli
semmoinen kulturelli ilmapiiri. Se
koittuen sianhajuun.
Mutta nyt kun Ainon ei tarvi enää
käydä sikalassa, hän omistautuu
ikäisekseen erittäin hyväkuntoisena
Päijälän kulttuuritoimintaan täysin
palkein. Ilman Ainoa ja Ainon tark
kaa ja huolellista paneutumista
asioihin moni tapahtuma Päijälässä
jäisi toteutumatta. Oma auto ja ajo
kortti ovat välttämättömät, kun Aino
piipahtaa kirkolla asioilla. Nuorem
millekin Päijälän kuskeille keliolo
suhteet ovat välillä ylivoimaisia,
mutta Ruokolat senkun ajavat vaan.

Ainon levollisuus ja huolellisuus
ovat varmaan isän perintöä. Viulun
soitto ja kädentaidot ja tarkkuus
niissä myös samoin. Kertovat, että
Marttivaarikin oli huono rahasta
maan. Niin on Ainokin. Ahne ei ol
lenkaan ja antelias viimesen päälle.
Aino muistaa jouluna jopa sisarensa
lapsenlapsia, vaikka omaakin jälki
kasvua on reippaasti.
Suurella sydämellä Aino huolehtii
Päijälän asioista ja on aivan aiheel
lista antaa hänelle Kiitosta ja Kunni
aa, ei vain palavereissa istumisesta
ja kokousedustamisista, vaan huo
lellisesti loppuun asti viedyistä teh
tävistä ja laajalle ulottuvasta velvol
lisuudentunnosta.
Kiitos Aino!

Pirkko Nurminen
Päivänsankarin kummityttö



Päijälän seudunkyläyhdistykselleuusi puheenjohtaja
Aino Ruokola on ollut Päijälän seu
dun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
na 12 vuotta. Hänen toimikautenaan
kyläyhdistystä ei sovi ainakaan
moittia tapahtumien puutteesta. Ky
läsuunnitelmakin on saatu aikaan.
Aino olisi ollut halukas luopumaan
puheenjohtajan nuijasta jo jonkin ai
kaa, mutta nyt, Ainon täytettyä 80
vuotta, Leena ”Ainontytär” Bragge
otti tehtävän vastaan voisi sanoa
melkein suvun perinteenä.
Aino jatkaa edelleen kirjastonhoita
jana, hyötykasvikerhon vetäjänä,
musiikkivastaavana, lehden toimit
tajana ja ties missä tehtävissä ja on

varmaan tavattavissa edelleenkin
usein Pirtillä.
Leena Bragge ei asu vakituisesti Päi
jälässä, mutta vierailee usein Toi
vonkummulla äitinsä luona. Hän ar
veli, että puheenjohtajan hommat
hoituvat yhteistyössä muiden johto
kunnan jäsenten kanssa. Aino jää
kyläyhdistyksen johtokuntaan kun
niajäseneksi ja mentoriksi.
Kiitokset ja aplodit Ainolle pitkästä
ja arvokkaasta kyläyhdistyksen hy
väksi tehdystä työstä! Ja tervetuloa
Leena!
Tässä vielä kyläyhdistyksen uusia
yhteystietoja:
Pj. Leena Bragge 040 8326131
Siht. Marja Ikonen 040 5247944



Logokilpailu välietapissa
Kylän logosta on saatu useampia ehdotuksia, mutta työryhmä on jättänyt
asian hetkeksi jäihin ja odottaa vielä uusia ehdotuksia. Kun kyläsuunnitel
ma on nyt valmistumassa, odotetaan, josko se omalta osaltaan toisi vielä
uusia ideoita kylän imagosta. Tätäkin asiaa käsitellään kevään kyläkokouk
sessa.

Kuvissa pari ehdotusta, lisää nähtävissä Pirtillä.



Talvikalastusta Päijälässä
Jouko Aalto ja Hannu Kaleva
ovat olleet koko ikänsä intohi
moisia kalastajia. Joukolla on ol
lut mökki Päijälässä kolmisen
kymmentä vuotta ja jäätyään
eläkkeelle 16 vuotta sitten, hän
on asunut lähes kokoaikaisesti
kylällä. Hannu Kaleva asuu vaki
naisesti Päijälässä neljättä vuot
ta, mutta on viettänyt täällä pal
jon aikaa jo lapsena oppien ka
lastusniksit isältään.
Molemmat siis tuntevat Pitkän
veden parhaat kalapaikat ja eh
kä vähän muidenkin lähijärvien.
Vasta pari talvea sitten he ovat
löytäneet toisensa kalastuskave
reina. Usein on kolmantena
myös Hannun kumppani Terttu
Hietala. Joukon Annevaimo sen
sijaan on kalojen perkaajamesta
ri.
Tänä talvena on ollut ihanteelli

set jääkelit talvikalastukseen.
Vaikkei kovia pakkasia ole paljon
ollutkaan, vähäluminen talvi on
kasvattanut jääkerrosta. Maalis
kuun alussa Pitkänveden jään
paksuus oli puoli metriä. Aurin
koiset päivät sulattavat jäätä,
mutta yöpakkaset vastaavasti
jarruttavat sulamista. Joka talvi
on erilainen. Viime talvena verk
koja pystyi pitämään vasta tam
mikuun puolestavälistä kaikki
aan viisi viikkoa. Tänä talvena
reilusti yli 3 kk.
Kaveruksilla on kuusi verkkoa
jään alla yhdestä avannosta.
Terttu on oikein verkonnosto
mestari ollessaan mukana. Mie
het luokittelevat itsensä vain
apumiehiksi. He käyvät koke
massa verkot joka kolmas päivä
oli sää millainen hyvänsä,
yleensä jo aamusella. Parisen
tuntia siihen menee. Haukea
nousee runsaasti. Paras kerta
saalis tänä talvena Pitkältävedel



tä on ollut kuusi haukea,
reilu puolitoistakiloinen
siika ja kaksi puolikiloista
ahventa. Yleensä kerralla
tulee 56 haukea, 12,5
kiloa kalaa. Talven aikana
on saatu 11 madetta.
Sitten kun jäät sulavat,
voi vielä olla pilkillä mitä
tietysti tulee tehtyä kai
ken talvea. Pilkillä saa lä
hinnä ahventa. Jouko
Aalto kertoi erikoisena kokemuk
sena kuoreiden lippoamisen Kai
vannossa neljä vuotta sitten jäi
den lähdettyä. Kahdessa tunnis
sa tuli 250 kiloa kuoretta, jonka
ravintolat veivät käsistä. Kesäka
lastus on sitten oma lukunsa.
Mitä miehet sitten tekevät pyytä
millään kaloilla? Ensin tietysti
jakavat ne kristillisesti, sitten
perkaavat, kuka kussakin per
heessä. Joukon vaimo on opetel
lut fileeraamaan hauet täysin
ruodottomiksi Harri Syrjäsen tv
ohjelman avulla (kuka tahansa
kuulemma voi oppia). Hannun
hauet fileerataan ja jauhetaan
suureksi osaksi myllyssä hienok
si ja tehdään kalapihveiksi. Mui
kut savustetaan, osa purkitetaan
tai pakastetaan ja suuri osa saa
liista jaetaan aina ystäville Tam
peretta myöden. Pirtin torilla on
ollut myynnissäkin näitä umpioi
tuja muikkupurkkeja.
Kalamiehiltä kysytään tietysti ai
na suurinta kalaa. Joukon suu

rin kala on ollut 12kiloinen
hauki muikkuverkosta Pitkällä
vedellä. Hannun taas 13,5 kg:n
painoinen hauki virvelillä Tam
misaaressa.
Miehet toivoisivat lisää kalastajia
Pitkällevedelle. He eivät siis ole
lainkaan kateellisia muille pyy
täjille. Järvessä on kuulemma
ihan liikaa haukea, joka syö
suuren määrän sinne istutettuja
siikoja, niin että ne eivät kos
kaan ehdi kasvaa isoiksi. Hah
majärvessä on enemmän siikaa.
Pitkänveden muikkukanta sen
sijaan on hyvä, vaikka vuodet
toki ovatkin erilaisia.
Hannu Kaleva muistutti kaikkia
kalastajia laittamaan kalastus
luvat kuntoon, sillä hän toimii
myös kalastuksenvalvojana.
Ensi kesänä ELYkeskus on ke
hottanut tarkastamaan tehoste
tusti myös 1865vuotiaiden vir
velöijien luvat.

Ulla Lahtinen



Kaijan kirjanurkka
Pastori osallistuisalaliittoon

1.säkeistö: Hyvyyden voiman ih
meelliseen suojaan/ olemme kaikki
hiljaa kätketyt./ Me saamme luottaa
uskolliseen Luojaan,/ yhdessä käy
dä uuteen aikaan nyt. 3. säkeistö:
Suo, Herra, toivon kynttilöiden lois
taa,/ tyyneksi, lämpimäksi liekki
luo./ Valaiset pimeän, voit pelot
poistaa./ Jää keskellemme, Kristus,
rauha tuo! (virsi 600)
Nämä ihanat virrensäkeistöt on kir
joitettu natsiSaksan salaisen poliisin
Gestapon vankilassa. Ne kirjoitti
saksalainen teologian tohtoriksi jo
21vuotiaana opiskellut Dietrich
Bonhoeffer. Hänen siskonmiehensä
oli juutalainen. Tämä seikka muok
kasi varmaan tulevia tapahtumia.

Bonhoeffer opetti seuraavalla taval
la: kristinuskossa on kysymys per
soonasta, Jeesuksesta Kristuksesta ja
ihmisen suhteesta häneen. Hän kir
joitti eräässä kirjeessään: ”Yksin
Raamattu on vastaus kaikkiin kysy
myksiimme, ja meidän pitää vain
pyytää toistuvasti ja nöyrästi löy
tääksemme siitä vastauksen.” Paitsi
Jumalan Sanasta Bonhoeffer piti
suuresti musiikista ja muista taiteis
ta.
Saksan valtakunnankirkko, niin sa
notut saksalaiset kristityt, hyväksyi
vät Führerin, Hitlerin. Saksalaisuus
määriteltiin näissäkin yhteyksissä
juutalaisuuden vastaiseksi. Bonhoef
fer alkoi puolustaa juutalaisia. En
simmäinen maailmansota päättyi
Versaillesin rauhaan vuonna 1919.
Rauhanehdot olivat saksalaisille to
della nöyryyttävät. Sotakorvaukset
olivat valtavia. Hitleristä odotettiin
jonkinlaista ”pelastajaa” kansalle.
Bonhoeffer oli eräässä vaiheessa sak
salaisten seurakuntien pastorina
Lontoossa. Hän jatkoi pastorina Sak
sassa. Hän ja Raamattuun nojautuvat
kirkonmiehet perustivat Tunnustus
kirkon. Se oli virallisesti ja julkisesti
julistanut olevansa riippumaton nat
sien vallassa olevasta valtakunnan
kirkosta.

Hitleriä vastaan
Hitler tuli valtaan vuonna 1933.
Tunnustuskirkon pastoreita alettiin



pidättää. Valtakunnankirkossa van
nottiin uskollisuutta Hitlerille vuo
desta 1938 lähtien. Koska Hitler vi
hasi juutalaisia, Bonhoefferin sisko ja
tämän juutalainen siskonmies lähti
vät pakoon Sveitsiin. 9.11.1939 oli
surullisenkuuluisa kristalliyö. Silloin
Saksassa tuhottiin ja ryöstettiin juu
talaisten koteja ja yrityksiä, sytytet
tiin palamaan synagogia ja piestiin ja
tapettiin juutalaisia.
Bonhoeffer liittyi salaliittoon Hitleriä
vastaan. 1939 Saksan laajentaessa
alueitaan juutalaisia ja puolalaisia
teurastettiin sumeilematta. Myöhem
min Hitler laajensi alueitaan länteen.
Vuonna 1940 Bonhoeffer meni työ
hön Saksan tiedustelupalveluun. Hä
nellä oli tässä työssä laaja liikkumis
vapaus, joten hän voisi jatkaa työ
tään pappina. Tietysti hänen sitoutu
misensa valtioon oli vain näennäistä.
Hänellä oli näin peite, jota hän tar
vitsi laajentaakseen toimiaan salalii
ton hyväksi. Huolimatta kristillisestä
vakaumuksestaan hän oli valmis
murhaamaan Hitlerin.
Operaatio salama Hitleriä vastaan
toteutettiin 20.7.1943. Hitleriä kuljet
tavaan lentokoneeseen sijoitettiin
pommi. Se ei kuitenkaan räjähtänyt.
Myöhemmin itsemurhapommittaja
ei onnistunut hankkeessaan murhata
Hitler. Hitler oli itsemurhapommit
tajan luona liian vähän aikaa. Pommi
ei ehtinyt laueta.
20.7.1944 Hitlerin virkapaikkaan, Su
denpesään, asetettiin pommi. Se rä

jähti ja moni kuoli, mutta Hitleriltä
menivät lähinnä vaatteet riekaleiksi.

Vangiksi
Bonhoeffer otettiin kiinni 5.4.1943.
Hän joutui Gestapon vankilaan lä
hinnä sen takia, että hän oli auttanut
juutalaisia pakenemaan rajan yli.
Siellä hän oli neljä kuukautta. Hän
joutui sitten parillekin keskitysleiril
le. Lopulta saatiin selville, että hän
kin oli mukana salaliitossa (siinä oli
vat myös hänen lankonsa ja veljen
sä). Hänet tuomittiin kuolemaan
2.2.1945.
Hänet teloitettiin Flossenbürgin kes
kitysleirillä. Teloitustaan edeltävänä
päivänä hän piti vankitovereilleen
salaa pienen jumalanpalveluksen.
Hän sanoi: ”Tämä on loppu. Minulle
elämän alku.” Elämän alulla hän tar
koitti iankaikkista elämää.
Ennen teloituspaikalle viemistä Bon
hoeffer polvistui lattialle ja rukoili
palavasti Jumalaansa. Teloituspai
kallakin hän rukoili lyhyen rukouk
sen. Kaksi viikkoa teloituksesta,
23.4., liittoutuneet marssivat Flos
senbürgiin. Reilun viikon kuluttua
siitä Hitler teki itsemurhan ja sota
loppui.

Kaija Taival
Kirja: Eric Metaxas, Bonhoeffer –
pastori, marttyyri, näkijä, vakooja.
Suomentaneet Merja Pitkänen ja
Marja Sevón. Päivä Oy 2013.



Pääsiäisen viettoaennen vanhaan
On kaunis päivän alku. Olemme
menossa kohti kevättalven suurta
juhlaa, pääsiäistä. Talven selkä on
taittunut, kevätpäiväntasauskin
ohitettiin. Valo lisääntyy entisestään.
Valo tuo uutta virkeyttä elämään.
Talvi on ollut ilmojen suhteen vähän
erikoinen, välillä pakkasta ja välillä
vesisadetta. Lunta paikoin tosi
vähän. Näillä leveysasteilla on
totuttu talvella kinoksiin. Lieneekö
syynä sitten yleinen ilmaston
muutos?
Pääsiäisen koristeeksi me haemme
ojan pientareelta kasvavasta pajusta
oksia, joissa aukeaa pajunkissoja.
Sisälle tuotaessa kissat pöyhistyvät
isoiksi, joukkoon voi katkaista
jokusen koivun oksan. Muutaman
päivän kuluttua puhkeavat
hiirenkorvalle.
Aika muuttuu ja pääsiäinenkin on
muuttunut yhä kaupallisemmaksi.
Suklaamunat ja narsissit valtaavat
alaa. Onneksi mämmi on pysynyt
entisellään, vaikka ulkonäöltään
onkin ”pahvistunut”. Ennen mämmi
paistettiin tuohesta tehdyissä
tuokkosissa. Keväällä mahlan aikaan
revittiin koivusta tuohta. Se oli
keväällä norjaa ja hyvin
muovailtavissa. Tuokkoset tehtiin
pääasiassa marjaastioiksi, mutta
juuri mämmin paistamiseen ne
olivat oivallisia astioita.

Muistan hyvin, kuinka nuorikkona
ensimmäistä pääsiäistä omassa
kodissa viettäessäni jännitin sitä
mämmin laittamista. Ajattelin, miten
se onnistuu. Mutta yrittänyttä ei
laiteta. Siksi rohjeasti kattila hellalle,
ruisjauhot ja mämmimaltaat viereen,
ja siitä se alkoi. Muistelin vain,
kuinka äiti oli sitä tehnyt. Päivähän
siinä meni, ennen kuin se oli
imelletty ja keitetty. Jäähtynyt
mämmi sitten kaadettiin niihin
keväällä tehtyihin tuokkosiin ja
sitten uuniin. Uuni ei saanut olla
liian kuuma, etteivät tuokkosen
reunat ruvenneet palamaan.
En siitä ensimmäisestä mämmistäni
varmaan ihan kiitettävää arvosanaa
saanut, mutta syötyä tulivat. Ajan
mittaan taitokin kasvoi. Tänä
päivänä ostan pahviropposen
kaupasta. Sisältö on tosi hyvää,
mutta tuokkosessa paistettu mämmi
on erikoista.
Sitten ne pääsiäismunat. Ne ovat
nykyään suklaata, jos vaikka minkä
väristä ja kokoista. Ei minun
lapsuudessani ollut mitään
suklaamunia. Sotaajan lapset eivät
suklaata nähneetkään. Tavallisia
kananmunia keiteltiin jos oli, ja niitä
sitten vesiväreillä maalattiin kukin
taitonsa mukaan. Näitä värjättyjä
munia ei voinut säilyttää ja ihailla,
koska ne olivat ruokaa. Taideteokset
särjettiin ja syötiin.
Lampaan lihaa yritettiin metsästää
pääsiäisen herkuksi.Siinä tuskin
onnistuttiin, ellei sattunut olemaan



omaa lammasta teurastettavaksi.
Sitten huveista: Puun oksaan
ripustettu narukeinu oli
välttämätön. Narua ei aina tahtonut
löytyä, koska naruistakin oli
puutetta. Sitten hypinlauta, aina sitä
jostain lankunpätkä löydettiin, jokin
tukki alle, niin hyppylauta oli
valmis. Siinä meni monta tuokiota ja
oli hauskaa. Pääsiäisnoitia oli
liikkeellä. Niillä oli luudat, joilla
laukkasivat, vähän kuin nykyajan
keppihevosilla.
Pääsiäisen hengellisestä puolesta en
niin paljon muista.
Pitkänäperjantaina ei saanut mennä
kylään, piti pysyä kotona vähän
rauhallisemmin. Hypinlauta oli
pihassa. Ja jos oli hankikantonen,
siellä sitä viiletettiin.
Toivotan kaikille lukijoille oikein
hyvää pääsiäistä. Lisätköön Herra
runsain mitoin teidän rakkauttanne

toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
Eeva Oittinen

PITKÄPERJANTAINA
JAPÄÄSIÄISENÄ(s.24-26)

Tehtävienoikeatvastaukset:

1.Temppelinesirippurepesi
kahtia.
2.Klo12-15
3.Totisesti,tämäoliJumalan
Poika.
4.5kaatuivatmaahankuin
kuolleet.
5olivieritettypoishaudansuulta.
5näkivätenkelin.
5jaPietari.
5vainkäärinliinat.
5jottahesanoisivat,ettäopetus-
lapsetvarastivatJeesuksen
ruumiin
5.Palmusunnuntai



Ihanuuksia luvassa
Ajelemme kuoppaista, rapaista ja
liukasta Orivedentietä pimeän har
maana kevättalven päivänä. On vai
kea kuvitella ankeampaa. Kokemuk
sesta kuitenkin tietää ja uskoo, että
vastenmielisen rumuuden takaa pil
kottavat kevään jokavuotiset ihmeet,
muuten ei perin juurin masentumat
ta edes jaksaisi.
Päijälän lukupiirissä tutkimme vii
meksi Juhani Ahon Muistatko?teos
ta, yhtä Sadan vuoden kirjoista. Mi
näkertoja on kirjoittanut itselleen
lapsuusvuodet, turvan, onnen ja
kauneuden maan, johon lukija vää
jäämättä haikeasti kaipaa. Edes maa
ilmanloppu ei pelota, koska maailma
on pihapiirin aidan takana, ja lapsi
isän selän takana. Mikäpä hätä sil
loin? Kirjan minä imee elämää ja

ympäristöään lapsen kulumattomin,
kirkkain aistein. Hän rakastaa luon
toa ja erämaata, ystäväänsä, jonka
varhaisnuoruudessaan kokee ai
noakseen.
Meiltä lapsen terävät aistit ovat to
dennäköisesti himmentyneet, ja kai
kenlaiset maailmanloputkin pelotta
vat, sillä pihapiirin turvallista aitaa
ei enää ole. Monet tämänkin talven
tapahtumat muistuttavat siitä, että
elämä kaikkine lahjoineen ei ole
meidän omaisuuttamme vaan Juma
lan myöntämä laina, jonka lainaaika
rajallinen, emmekä tiedä, milloin se
päättyy. Mutta kevät tulee – jos Luo
ja suo. Sen punertavassa iltavalossa
surviaissääsket tanssivat ja pihojen
nurmi on väkevän vihreä, vielä kyl
mä jalan alla, ja nuoret vatunvarret
sinkoavat karmiininpunaa tiheästä
piikkipeitteestään. Puutarhurit käy
vät, ei kolmikymmenvuotista vaan



koko elämän kestävää sotaa vuohen
putkia vastaan, joita kuitenkin salaa
rakastavat kun ne ilmaantuvat läm
pimään rinteeseen, tuoksuvien mus
taviinimarjapensaiden alle.
Mutta jo ennen tätä, talven taituttua,
mennään aamuhämärissä portaalle
kuuntelemaan rastaiden lumoavaa
konserttia ja teerien soidinta. Ehkä
taas tänä keväänä tulee se ihmeelli
nen yö, jonka aikana suuret muutto
lintuparvet saapuvat, ja aamulla il
ma soi ja helisee. Ja lämpimän tuulen
myötä saadaan sade, joka muuttaa
alastomat puut yhden päivän aikana
vihreiksi.
Kevät lupaa uudistumisen ihmeitä,
valoa, lämpöä ja kasvua. Puutarhuri
kin herää talviuniltaan, vaikkei enää
niin innokas olekaan että kylväisi ja
istuttelisi etukäteen sisätiloihin. Ko

kemus osoittaa, että ammattipuutar
hurit osaavat hoitaa ne tehtävät mi
nua paremmin ja edullisemmin, jos
tarvetta on vain yhteen tai muuta
maan taimeen. Kokemus osoittaa
myös yhtä ja toista muuta, minkä
olisi aikanaan voinut lukea asian
tuntijoiden kirjoituksista, ja luinkin.
Mutten uskonut. Oli niin kauhea in
to saada jotain valmista, etten malt
tanut ajatella vuoden tai parin mai
den kunnostusjaksoa ennen kasvien
istuttamista. Olisi kannattanut, tie
dän nyt ja tiedän paljon muutakin.
Kuinka jälkiviisaaksi ihminen voi
kaan tulla? Tulisi vielä niin viisaaksi
että osaisi hyödyntää jälkiviisauttaan
ennen kuin on lopullisesti myöhäis
tä.
Ihanaa pääsiäistä ja kevättä kaikille!

Aulikki NiemiSavolainen









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

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

PÄIJÄLÄN KYLÄYHDISTYSetsii ”auttavia käsiä”!
- Kyläyhdistys järjestää vuosittain kymmeniä tapahtumia ja

kokouksia, joihin tarvitaan myös resursseja.

- Sinä päijäläläinen tai mökkiläinen, tul isitko mukaan
iloiseen porukkaamme?

- Kaipaisimme lisää ”auttavia käsiä” lähinnä
keittiötoimikuntaan ja muuhunkin.

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

Mikä minikirkko?
Toisena pääsiäispäivänä Päijälän rukoushuoneella järjestetään minikirkko
klo 12. Asia kaipaa ehkä hieman selvennystä, koska sellaista ei ole aiemmin
rukoushuoneellamme ollut.
Minikirkko on maallikkovoimin järjestetty ”tiivistetty”
sanajumalanpalvelus. Siinä on kaikki jumalanpalveluksen osat
synnintunnustuksineen, rukouksineen, päivän teksteineen ja saarnoineen
ilman pitkiä liturgisia osuuksia. Saarna voi olla perinteinen tai sitten esim.
keskustelu päivän tekstistä. Virsiä ja lauluja voidaan laulaa vaikkapa
äänitteiden avulla. Näin ollen voidaan toimia ilman papin ja kanttorin
paikallaoloa. Minikirkon kesto on noin 45 minuuttia. Kirkkokahveilla tai –
kuten nyt pääsiäisenä – kevyellä lounaalla voidaan haluttaessa jatkaa
keskustelua aiheesta.
Tarkoitus on kokeilla minikirkon toimivuutta ja järjestää niitä noin kerran
kuussa, jos ei rukoushuoneellamme ole seurakunnan järjestämää
jumalanpalvelusta. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!
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Pe 11.5 Naisten tupailta Vintturissa. Järj. Kuhmoisten srk.Su 14.5. Äitienpäivälounas Päijälän Pirtillä. Kattaukset klo 1 2 ja 1 4.30.
Aikuiset 23e, 7-1 5v. 1 0e, 2-6v. 5e. I lmoittautumiset 1 2.5. mennessä Seija
Ruokolal le 0400 980292.Su 14.5. klo 15 Muhkun äitienpäiväjuoksu Pirti l täKe 17.5. klo 18 Kinkerit Päijälän rukoushuoneella. Järj. Kuhmoisten srk.La 20.5. klo 913 Kevättori Päijälän Pirti l läKlo 13 Kyläsuunnitelman julkistaminenSu 28.5. klo 14 Päijälän rukoushuoneella yhteistilaisuus Kuhmoisten
helluntaiseurakunnan kanssa

La 10.6. klo 911 Lauantaitori aloittaa sil lan kupeessaKe 21.6. Riihigallerian avajaiset (näyttely selviää myöhemmin)Su 25.6. klo 18 Yhteislauluilta Riihigal lerial la

4.728.7. Tiekirkko Päijälän rukoushuoneella (avoinna ti-su 1 2.30 – 1 7.30)
Tiekirkossa Aulikki Niemi-Savolaisen taidenäyttelyLasten lauantaikerho rukoushuoneella 8.7. , 1 5.7. , 22.7. klo 11Ke 5.7. klo 18 Kansanlaulukirkko VintturissaTo 6.7. klo 18 Runon ja suven ilta Päijälän Pirti l läLa 15.7. klo 913 Kesätori Päijälän Pirti l läLa 29.7. Nesteralli, Päijälän pikataival
Su 6.8. Rukoushuoneen kesäjuhlaSu 27.8. Pyhiinvaellus Länkipohjan rukoushuoneelta Päijälän rukoushuoneelle




