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Arvoisa lukijamme!
Aurinko paistaa ulkona ja olemmesaaneet elää ilmojen puolesta yhdenparhaista keväistä moniin vuosiin.Ainakin siltä on tuntunut. Tosin ihmismuisti ei ole kaikissa asioissa kovinkaan pitkä. Mutta tulisiko sen olla pitempi?
Ajatukseni ovat olleet tulevassa kesässä Päijälässä. Monia merkittäviäasioita – ainakin tässä ja nyt – onedessä kylämme kannalta. Kyläsuunnitelman käytännön työ onkäynnistynyt, ralliakentaminen jasiihen valmistautuminen vauhdissa,laajakaista tulossa kyläämme ja tiekirkon osittain uudistuva konseptikehitteillä, muutamia asioita mainitakseni. Mm. nämä asiat täyttivätajatukseni vielä viime lauantain iltapäivään asti, jolloin astelin vaimonikanssa Kuhmoisten kirkkoon kuuntelemaan ”Huutolaistytön laulu”nimistä kirkkooopperaa.
Ooppera kertoi 150 vuoden takaisentarinan kahdesta hämeenkyröläisestä huutolaistytöstä , joita kukaan eihalunnut ottaa kotiinsa huutokaupassa. Suuret katovuodet alkoivat1866 ja seuraavien kahden vuodenaikana arviolta 15 % meistä suomalaisista kuoli nälkään ja sairauksiin.Käytiin keskustelua hädässä olevienihmisten ihmisarvosta ja yhteiskunnan, kirkon ja yksityisten ihmistenvelvollisuudesta ottaa vastuuta toisistaan. Kunnat yrittivät jopa sulkeaomia rajojaan, jotta muualta kerjuulle lähteneet tai joutuneet eivät olisipäässeet kunnan alueelle ja näin li

sänneet ruokittavien ja hoidettavienmäärää.
Mietin kuunnellessani ulkopuolisenatuota oopperan tekstiä, mitä olisintuolloin itse ajatellut tai miten toiminut. Ajatukseni vaihtelivat riippuensiitä, yritinkö samaistua kerjuullaoleviin tai talollisiin, joilla vielä olijotain syötävää, tai kirkon ja kunnanpäättäjiin, jotka yrittivät selviytyä tilanteesta. Oopperassa lauletut virretja rukoushetket todistivat siitä, ettätilanteessa, jossa kellään ei ollut ratkaisun avainta, lähes kaikki kääntyivät Jumalan puoleen ja panivat toivonsa Häneen. Sama on toistunutvielä nykyäänkin suurempien katastrofien sattuessa. Kirkot ovat täyttyneet surevista ja uutta suuntaa hakevista ihmisistä.
Oopperan jälkeen iltapalalla keskusteltiin kahden ystäväpariskunnankanssa ja todettiin, että nyt on meneillään vastaava tilanne Euroopassa. Rajoja sulkeneet kunnat ovatmuuttuneet EU:n valtioiksi ja omanmaan asukkaat Afrikan ja Lähiidänkansalaisiksi, jotka ovat lähteneetpakoon sotaa ja/tai heikkoja elämisen mahdollisuuksia, jopa suoranaista nälkää. Jälleen voidaan kysyä,kenen on vastuu näistä ihmisistä jamihin tuo vastuunkanto perustuu tairajaantuu, ihmisoikeuslainsäädäntöönkö, YK:n julistuksiin vai siihenRaamatun ilmoitukseen, että Jumalaon luonut jokaisen ihmisen omaksikuvakseen, yksilöksi omine ajatuksineen, toiveineen ja unelmineen, palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiään.



Me olemme eläneet täällä Päijälässätoistaiseksi ilman suoranaista kosketusta tämänpäivän kansainvaellukseen. Mutta meilläkin on täällä lähimmäisemme, toisemme omineunelmineen ja toiveineen sekä päivittäisine tarpeineen.
Ralli on erinomainen mahdollisuustehdä kyläämme tunnetuksi, muttasamalla tutustua toisiimme yhteisentapahtuman puitteissa. Tuo tapahtuma tuo meille myös resursseja toteuttaa kylään liittyviä tulevaisuuden hankkeita tavoitteena ”Elinvoimainen Päijälä 2025”, kuten kehittämishankkeen nimi kuuluu. On tärkeää, että mahdollisimman moniosallistuisi tämän hankkeen tilaisuuksiin, jotka Tom Riskan jutussatulevat esiin.
Rukoushuone on auki tiekirkkonajuhannuksesta elokuun 7. päiväänklo 12.30 – 17.30, poislukien maanantait. Se mahdollistaa osaltaan yhteisiä tapaamisia spontaanisti kylällä. Onnistumme sitä paremmin varautumisessa kylämme tulevaisuuteen, mitä vahvempi on meidän keskinäinen yhteytemme. Yhteyttä ulkomaailmaan parantaa niin rukoushuoneelle kuin Pirtillekin asennettavat laajakaistayhteydet, jotka tulevatosiltaan myös kaikkien kyläläistenkäyttöön  niiden valmistuttua.
Tavoitteenamme on kehittää kylää jasen palveluita niin, että meillä kaikilla olisi nykyistä paremmat elinmahdollisuudet kylällämme, voisimmenauttia omien tarpeittemme mukaanelämästämme täällä ja kokea asuinpaikkamme turvalliseksi riippumat

ta siitä, mitä suuressa maailmassatapahtuu. Emme voi asettua muunmaailman ulkopuolelle, mutta voimme rakenta kyläämme niin, että seon varautunut erilaisiin tilanteisiinmahdollisuuksien mukaan ja samallase on vetovoimainen niissä rajoissaja kohderyhmissä, jotka koetaanmerkityksellisiksi elinvoimaisen Päijälän rakentumisessa.
Olen lukenut viime aikoina Jesajankirjaa ja se on rohkaissut minua yhäuudestaan uskomaan siihen, ettämyös Päijälällä on edessään uusi tuleminen ”elävänä kylänä”. Älkäämme jättäkö mitään kiveä kääntämättäsentähden, että uskomme tulevaanhetkellisesti saattaa horjua. Tuleva eiole yksin meidän ihmisten käsissä –onneksi!
Näillä sanoilla toivotan jokaiselle lukijalle virkistävää ja kyläkeskeistäkesää. Yhdessä onnistumme rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Jumala meitä tässä työssä ja ajassa siunatkoon!

Hannu Lahtinen



Kyläsuunnitelmankuulumisia
Päijälän kylähanke pääsi harppauk
sen eteenpäin, kun alkukeväästä tuli
myönteinen rahoituspäätös ELYkes
kukselta. Rahoitus annettiin selvitys
ja suunnittelutyötä varten ja sen
avulla kylän yhdistykset pystyivät
palkkaamaan puoleksi vuodeksi
henkilön tekemään hanketyöryhmän
ohjauksessa laajapohjaisen selvityk
sen.
Hankkeen nimeksi valittiin Elinvoi
mainen Päijälä 2025 ja sen tarkoitus
on saada aikaiseksi strateginen vai
heittainen suunnitelma, joka ulottuu
mainituun vuoteen asti. Laaditun
suunnitelman pohjalta voimme teh
dä uuden hankeeen, johon on mah
dollista hakea uutta rahoitusta konk
reettisia toimenpiteitä varten alkaen
vuodesta 2017, jos rahoitus myönne
tään.
Tämän hankkeen työntekijäksi valit
tiin allekirjoittanut; olen tullut Päijä
lään vapaaajan asukkaaksi puolison
suvun kesäpaikan kautta. Kävi niin
kuin monelle muullekin, Päijälä ru
pesi puhuttelemaan minuakin kau
neudellaan ja hyvällä ilmapiirillään.
Jonkun ajan kuluttua aloin miettiä
kylän kehitysmahdollisuuksia ja
heittää ideoita sen suhteen ruohon
juuritasolla. Kiitollisena mahdolli
suudesta teen nyt Päijälän hanketyö
tä tänä vuonna. Asun tänä kesänä
perheeni kanssa kunnan rivitalossa.

Hankkeeseen liittyy siis vuonna 2016
kolme osaa: 1) Kylän nykytilan ja
saatavilla olevien resurssien kartoi
tus, 2) Tavoitetilan asettaminen vuo
deksi 2025, 3) Strategisen vaiheittai
sen suunnitelman laatiminen. Hank
keen aikataulutavoite on esittää ky
lälle kommentoitavaksi 1osa kesä
torilla, 2osa syystorilla ja 3osa, eli
suunnitelmaehdotus kokonaisuu
dessaan joulutorilla. Niin kuin tähän
mennessä kyläsuunnitelma on ollut
kylässä oleskelevien yhteinen pro
jekti, on se sitä jatkossakin. Sen takia
tuodaan aina välillä asia julkiseen ti
laisuuteen.
Kesätorin tilaisuudessa (klo 13) esi
tetään ”esiinongitut” perustiedot
Päijälästä ja myös mm. selville saa
duista ulkopuolisista resursseista.
Kerrotaan myös millaisia ideoita
hanketyöryhmän edustajat ovat saa
neet vieraillessaan kylissä, missä on
onnistuttu luomaan toimivia puittei
ta tai muuten oltu edistyksellisiä tie
tyillä alueilla, näin vahvistaen oman
kylän elämää. Olemme käyneet Jäm
sän Pietilässä, Vekkulassa ja Länki
pohjassa, Korpilahden Tikkalassa,
Jämijärven Tykköössä ja Ikaalisten
Luhalahdessa. Kirjoittamisen hetkel
lä on vierailuja edessä vielä Orive
den Eräjärvellä ja Luopioisten Rau
tajärvellä. Kylät valittiin Päijälässä
pidettyjen kyläkokousten antamien
priorisointien perusteella, eli sen
mukaan mitä osaalueita kyläläiset
ovat pitäneet tärkeinä kylän kehi
tyksessä.
Meidät otettiin vastaan hyvin ystä



vällisesti jokaisessa kylässä ja jokai
nen kohde teki omalla tavallaan vai
kutuksen meihin. Yhdellä retkellä
mukaamme lähtenyt Pirkanmaan
kyläasiamies Marja Vehnämaa ko
rosti sitä, että pelkästään lukemalla
toisten kylien asioista yleensä mi
tään ei tapahdu kotikylässä, vaan
vasta siinä vaiheessa kun itse lähtee
paikan päälle tapaamaan muutoksen
aikaansaaneita ihmisiä. Olemme kii
tollisia kaikille kylille ja toivomme,
että vastavisiitit onnistuvat viimeis
tään ensi kesänä.
Tarkoituksenani on olla kesätorilla
tavattavissa koko tapahtuman ajan ja
pyrin myös muuten kesällä silloin
tällöin liikkumaan kylällä näissä
merkeissä siellä missä ihmiset ko

koontuvat. Alhaalla yhteystietoni,
jotta voit olla yhteydessä kyläsuun
nitelman ja kylän tulevaisuuteen liit
tyvissä asioissa, jos sinulla on kysy
myksiä, ajatuksia tai ehdotuksia.
Kyläkehitysterveisin
Tom Riska
0500884208
riskatom@gmail.com

Kyläretkellä poikettiin ostoksilla Ikaalisten Luhalahden kyläpuodissa.



LuonnostammeRiihigalleriaan
Tänä kesänä Riihigalleriaan rakenne
taan neljän taiteilijan näyttelykoko
naisuus. Jokaisella taiteilijalla on
käytössään ”oma” riihi.
Maija Karman Vattumato näyttely
sisältää Topeliuksen sadun kuvituk
sen alkuperäisinä akvarelleina.
Näyttely on vuokrattuna Lastenkir
jainstituutista Tampereelta kuten
myös ensimmäistä kertaa
esillä oleva Luonnoksia ja piirroksia
–näyttely, joka esittelee Maija Kar
man merkittävänä akvarellistina.
Vuonna 1999 edesmennyt taiteilija
Karma kuuluu tavallaan vanhem
man väestön lapsuuskuvastoon;
hänhän kuvitti Lasten kultaisen aa
pisen ja kuvitti lehtiä Koululainen ja

Koululaisen Joulu.
Itse muistan kansakoulussa tuota
aapista tavanneeni, eikä tuntunut
missään tavata Aale Tynnin tekstiä
”Neekeri pesee kasvojaan, muttei
vaalene ollenkaan”. Maija Karman
taiteellinen ura kesti yli 50 vuotta,
jonka aikana hän kuvitti yli sata sa
tukirjaa, kirjan kansia, lehtiä, jopa
päällyspapereita Huhtamäkiyhty
mälle. Luonnosta ja varsinkin lap
suusmuistojen kesistä hän ammensi
ja Vattumadon kuvitus on Karmaa
parhaimmillaan.
EevaLeena Eklund on helsinkiläi
nen taiteilija, ekspressionisti, bambi
maailmastaankin tuttu,
pastellisia sävyjä suosiva maalari.
Hän on itse todennut …”maalauk
sessa minua kiehtoo selittämättö



myys, asiat joita ei voi pukea sanoik
si, sekä itse maalausprosessi… Usein
maalauksissani liikutaan hyvän ja
huono maun, kauniin ja ruman ra
joilla…”
Hän käyttää sekatekniikkaa (akryyli,
öljy ja munatempera) kankaalle tai
levylle. EevaLeena Eklundin ripus
tustyyli on omintakeinen ja osa ko
konaisuutta ja tänä kesänä siis saam
me nauttia hänen riihestään.
Seuraava riihi on Essi Ehrnroothin.
Hän on tuonut riiheensä installaa
tion Linnut sekä eri tekniikoilla to
teutettuja teoksia, jotka käsittelevät
maisemaa ja luontoa. Essi Ehrnroot
hin kesät ovat lapsesta asti kuluneet
Päijälän kylässä, Kuusenrannassa ja
tuosta ympäristöstä kumpuavat mo
net rakkaat muistot ja tunnetason
häilyvät hetket sekä kotimaiseman
työstämiselle ja kiireettömälle, loput
tomalle leikille luonnossa.
Nauttikaamme hänen kanssaan.
Musta riihi eli viimeinen riihi on saa
nut kunnian olla ensimmäisen vi
deoteoksen esittämisriihenä
Riihigalleriassa. Alun perin jämsäläi
nen Johanna Ketola tuo sinne yliste
tyn videoteoksensa Laakso L447, uu
denlaisen tavan nähdä aarniometsää,
mattona äänimaailma. Hänen teoksi
aan leimaa hiljainen maaginen rea
lismi, yllättävät yksityiskohdat,
luontosuhteen pohdinta kuvan kei
noin. Teosta on kuvattu Jämsän ja
Kuhmoisten rajalla, Arvajalla.
Helsingin Sanomien kriitikko Harri
Mäcklin on todennut ”… Teos imee

sisäänsä ja luo aidonoloisen luonto
kokemuksen, mutta samalla sen kei
notekoisuus vieraannuttaa…” ja
”Ketola ei kuitenkaan moralisoi,
vaan osoittaa hienovaraisesti, että
suhteemme luontoon on kaikkea
muuta kuin luonnollinen”
Luonnostamme –näyttelyssä on neljä
erilaista tapaa nähdä ja kokea luon
to.
Tervetuloa!
Sohvi Koskinen
näyttelyvastaava/
vastaava kirjastonhoitaja
Kuhmoinen



Riitta HellqvistKatsokaa kedon kukkia
Valokuvanäyttely Tiekirkossa Päi
jälän Rukoushuoneella kesällä 2016
Kuka olen?
Olen eläkkeellä oleva lastentarhan

opettaja ja lapsityönohjaaja Porvoos
ta. Olen syntynyt 1946 Jyväskylässä,
mutta juureni ovat vahvasti Kuh
moisten Päijälässä. Rukoushuoneen
Kuhmoisten puoleisella tontilla on
äidinisäni Otto Vuorenpään 1910lu
vulla rakentama kaupparakennus,
joka on toiminut 1970luvulta per



heemme rakkaana ja tärkeänä kesä
asuntona.
Näyttelyn taustaa
Niin kauan kuin muistan, luonto ja
erityisesti kukat ovat olleet minulle
tavattoman tärkeitä. Ensimmäisellä
Kodakin yksinkertaisella pokkarilla
yritin epätoivoisesti saada hienoja lä
hikuvia luonnon pienistä ja suurem
mista ihmeistä myös täältä Päijälän
maisemista. Varsinainen innostajani
luovaan ilmaisuun on ollut lukioai
kainen kuvaamataidon opettajani
Outi Heiskanen Jyväskylän Kesyssä
1960luvun loppupuolella. 1970lu
vulla kuvasin perheemme Canonin
järjestelmäkameralla enimmäkseen
lapsia mutta myös luontoa.
Perheeni suosiollisella avustuksella
ja kannustuksella kuvaaminen
muuttui innostuneeksi harrastuksek
si n. 10 vuotta sitten. Sain silloin
oman hyvin varustetun digitaalisen
järjestelmäkameran. Seurakunnas
samme, Porvoossa, alettiin samoihin
aikoihin järjestää Seppo J. Sirkan ve
tämiä luontokuvausretkiä ja kursse
ja, joilta olen saanut tavattomasti tie
toa, taitoa ja rohkeutta sekä lisää
luottamusta. Tosin koen jatkuvasti
olevani oppijan paikalla; tekniset tie
dot eivät tahdo pysyä mielessä. Digi
kuvauksen iloinen etu on kuitenkin
se, että kun riittävästi kuvaa, aina jo
ku onnistuu.
Ihanat ystävät Porvoossa yrittivät
monen vuoden ajan enemmän tai
vähemmän voimallisesti saada mi

nua kokoamaan kuvistani näyttelyä.
Vasta viime syksynä rakkaan ystä
väni, Anita Ojalan ehdotus valoku
vanäyttelyn kokoamisesta Raamatun
tekstien ympärille, sai minut liik
keelle. Tämän näyttelyn lähtökohtia
ovat olleet Psalmi 103 ja Jeesuksen
vuorisaarna. Lopputulos on nähtä
villä tiekirkon aukioloaikoina Päijä
län rukoushuoneella 23.6.2016 
7.8.2016.
Nyt esillä oleva näyttely on viralli
sesti kolmas, jossa olen mukana. En
simmäisen pidin Porvoossa yhdessä
Timoantti Lintusen kanssa syys
kuussa 2012. Siinä oli esillä maa
lauksia ja piirustuksiani.
Toinen näyttely, johon osallistuin, oli
Päijälän Rukoushuoneella tiekirkko
kesänä 2014, ns. kylän taiteilijoiden
yhteisnäyttely.
Valokuviani on mukana Porvoon
seurakunnan v. 2011 julkaisemassa
rukouskirjassa: Hiljaisia taukoja, se
kä Pentti Ruokolan 2012 julkaistussa
runokirjassa: Päivien raidoissa.
Kuviani on ollut myös Porvoon suo
malaisen seurakunnan julkaisuissa
useamman vuoden ajan.



MarjaTerttu Juntunen ja Jorma Raiskio (mökki Harju
järvellä): Riihigalleria ympäristöineen on aina yhtä hieno
paikka, samoin Ainon silta ja Isojärven kansallispuisto (ei
tosin Päijälässä, mutta inhimillisen matkan päässä). Geo
kätköilijöillekin löytyy Päijälässä kohteita.

Pirkko Koskinen (mökki
kylän keskustassa): Riihi
galleria on tietysti ykkös
kohde, samoin tiekirkko.
Lapset tykkäävät kierrellä
Riihigallerian lenkkiä Ai
nonsillan kautta. Santa
pakan kun saisi kuntoon,
se olisi ihana uimaranta.
Pienten lasten ranta tosin
puuttuu.

Oskari, Maija ja Eemeli Par
viainen (mökki Kuoksenjär
vellä): Ongelle ja veneretkel
le, huonolla ilmalla lainaa
maan kirjastosta lukemista.

Mitä tehdä Päijälässä? Mihin viet vieraasi?



Antti ja MarjaTerttu
Kärki (mökki Pitkänve
den saaressa): Riihigalle
riassa pitää tietysti käy
dä, ja kirjastossa ja lau
antaitorilla. Muuten sit
ten marjaan, sieneen ja
luontoon!

Leena ja Seppo Helander
(vapaaajan asukkaita kosken
rannalla): Riihigalleria on
ehdottomasti ykköskohde
riippumatta näyttelystä.
Sen miljöö ja tunnelma on
kokemisen arvoista. Ja tie
tysti kylän kosken ympäris
tö, joka on omaa pihapiiriä,
mutta jota ohikulkijatkin
pysähtyvät ihailemaan ja
kuvaamaan.

Anu, Alma ja Ilpo Karevesi (vakituisia kyläläisiä): Liikumme paljon koiran kanssa
ympäri kylää, joten kaikki metsätiet ja polut ovat tulleet tutuiksi. Niissä riittää tu
tustumista muillekin. Jos ei pääse ympäri, aina voi kääntyä takaisin. Siten on löy
tynyt monta hienoa paikkaa. Alma veisi kaverinsa ilman muuta uimaan kylän lai
turilta; se on paras paikka.



Hyötykasvikerholaiset kävi
vät tutustumassa Frantsi
lan yrttitilalle. Tässä ihas
tellaan nokkosviljelmää.

Lauantaitori on taas
aloittanut. Se on on
poikkeuksellisesti
avoinna perjantaina,
juhannusaattona.
Tervetuloa!

Kevättorilla oli taas
myynnissä leivon
naisia, taimia, käsi
töitä, keramiikkaa...

Kevätkuulumisia kylältä



Kesän tapahtumat edellyttävät melkoisen määrän siivous ym. talkoita, niin ru
koushuoneella, Pirtillä kuin Riihigalleriallakin.

Metsästysseurakin ahkeroi. 15 ahkeran tekijän kanssa vaihdettiin kaikki vanhat
ikkunat. Ikkunat valmisti Ruokolan Vesa Päijälässä.



Kaloja uuteen kotiin
Leppäkosken kalastusyhdistyksen ja
Hämeen kalatalouskeskuksen toi
mesta istutettiin huhtikuussa vasta
kuoriutuneita lohenpoikasia syksyllä
ennallistettuihin Rukoushuoneen ja
Kohisevan koskiin sekä Kereskos
keen yhteensä n. 4000 kpl.
Poikaset olivat parin sentin mittaisia
ja joillakin oli vielä ruskuaispussi

nähtävissä. Tomi Ranta ja Marko Pu
ranen kertoivat, että vain pieni osa
selviää aikuisiksi kaloiksi. Tämän ke
sän aikana ne kasvavat n. 10 cm.
Syksyllä kosket koe eli sähkökalas
tetaan, jolla selvitetään, miten suuri
osa kaloista on jäänyt henkiin.

Kuvassa Tomi Rannan ja Marko Purasen kalapussia tutkivat Tom, Niina ja Titus
Riska sekä Terttu Haarahiltunen Leppäkosken kalastusyhdistyksestä. Haarahiltu
nen kertoi myös yhdistyksen valinneen Pitkänveden kalastuksenvalvojiksi Hannu
Kalevan ja Eero Konttilan.



Äkeen piikistäpuutarhurin kuokka
Lehdon Olli piti pajapäivänsä Mäki
maan suunnalla toukokuussa ilmei
sesti 16. kerran. Kurssin vetäjällä,
puukkomestari Taisto Kuortilla alkaa
jo olla pula uusista aiheista, jotka ta
koja saa valmiiksi yhdessä päivässä.
Ideointia vauhditti nyt Kuortin erä
järveläinen kaveri, jolta oli jäänyt
hankmo vaille käyttöä. Mestari keksi
takoa äkeen piikin puolikkaista ka
peita puutarhakuokkia. Vaimo oli jo
kotona todennut työkalun tehok
kaaksi.

Piikki muuttui kaasuahjossa minuu
tissa punaiseksi, minkä jälkeen takoja
pääsi suoristuspuuhiin. Kuortilla oli
hitsausvalmiita metallisia varren is
tukoita. Lehto oli tukkilaisena varan
nut varsiaineiksi sata keksinvartta!
Takojia ilmaantui kymmenkunta,
muun muassa isä ja poika Tampe
reelta. Päivää rytmitti metallin kilku
tuksen lisäksi perinneorkesteri niin
kuin tapana on ollut.

Merja Åkerlind

Lehdon Olli oli jo etukäteen
takonut puukon seppäkurssiensa
tutulle vetäjälle Taisto Kuortille.



Hildamummun savusaunalla – ja vähänsukuselvitystäkin
Tässä menneitä muistellessa tulee
mieleen useat lapsuusajan saunomi
set Liehun mummulassa. Olimme
taas kerran sisareni Mirjamin kanssa
Liehussa käymässä. Mummu sanoi
serkkupojille, että käykeäppäs pojat
sanomassa Kangasportin mummulle
ja papalle, että tuliivaten meille illal
la saunaan, ja käykeä nyt oitistaan
oamupäivällä etteiväten ehi omaa
saunaansa laittaan lämmite.
Monissa taloissa oli silloin vielä sa
vusauna, niin Liehussakin. Saunara
kennus oli kaksiosainen. Toisessa
päässä oli sauna ja toinen pää oli

pyykkikotana. Kodan suuressa pa
dassa lämmitettiin saunavesi. Kes
kellä rakennusta oli välikkö, jossa
säilytettiin saunalla tarvittavat polt
topuut. Myös vesi saatiin läheltä,
saunan edustalla olleesta vinttikai
vosta. Saunaa lämmitettiin puoli
päivää ja vähän enemmänkin. Kiu
aspesän annettiin hyvin ”häältyä”,
ettei tullut saunojille ”häyryä” eli
häkää. Saunan seinien yläosassa oli
avattavat savuräppänät.
Tuli sitten ilta. Kangasportin mum
mu ja pappakin, Lyyti ja Kustaa, oli
vat tulleet. Miesväki kävi saunassa
ensin ja sitten me tytöt ja mummut.
Me kouluikäiset kestimme löylyä
vain lyhyen aikaa ja laskeuduimme
alalattialle peseytymään.

Kuvassa Lassi ja Leena Ruokola  neljäs sukupolvi Hildamummusta.



Mummuilla riitti lauteilla tarinaa.
Hilda heitti kiukaalle löylyä ja vihto
minen jatkui. Jossakin välissä Hilda
kysyi Lyytiltä, että jokos sinä olet si
pulis nostannu. No johan minä nos
tin. – No, saitko hyvin sipulia? Kyllä
ne taas hyvin kasvoi, vastasi Lyyti.
Johan minäkin sipulini nostin ja
tuolla ne on aitan portaalla kuiva
massa, jatkoi Hilda. No niinhän mi
nä tuolla tullessani huomasin että
olet sinäkin sipulis jo nostanut...
Kun me tytöt Paulaserkku, Mirjami
ja minä lähdettiin pois saunasta, jäi
vät mummut vielä vihtomaan ja tari
noimaan. He olivat veljesten, Euge
nin ja Kustaan, vaimot ja naapuruk
sina viettäneet elämänsä. Yhteisesti
oli töitä tehty ja yhteisiä olivat monet
työkalutkin, kuten kangaspuun pas
makaide ja keritsimet. Hilda jäi nuo
rena leskeksi kolmen lapsensa kans
sa nuorimman Toivoenomme olles
sa noin 10vuotias. Yksi oli kuollut
lapsena. Lyytillä ja Kustaalla oli ollut
10 lasta, joista neljä oli jo kuollut, yk
si kaatunut sodassa. He olivat pal
jossa tarvinneet toisiaan elämänsä ai
kana ja saivat vielä vanhuuttaankin
viettää naapuruksina kotikulmillaan.
Hildamummu oli kotoisin Velisjär
ven Kylmälästä. Lyytimummun iso
vanhemmat olivat rakentaneet naa
purin, Velisjärven Järvenpään. Se oli
Kopolan torppa. Silloin 1800luvun
loppupuoliskolla Kopolan väki myi
Kopolan pappilaksi ja muuttivat itse
Järvenpäähän. Lyytin vanhemmat
joutuivat muuttamaan siitä pois,

mutta isovanhemmat saivat jäädä
siihen loppuelämäkseen. Nykyisin
Järvenpää on seurakunnan leirikes
kus. Seppien sukua kirjassa maini
taan Lyytin vanhemmat, Emilia ja
Matti, sekä heidän kolme lastaan,
mutta ei enää Lyytiä, joka oli nuorin.
Hän syntyi heidän asuessaan Kuok
sen Äyräällä.
Hilda ja Lyyti olivat eri teitä kulkeu
tuneet Velisjärven kulmilta Liehun
kulmalle veljesten emänniksi – lä
hinnä sisariensa kautta, jotka jo asui
vat Sappeentien varressa.
Sauna on aina ollut se ”kotihospitaa
li”, joka on antanut terveyttä keholle
ja mielelle. Se yhdistää sanunojia toi
siinsa, luo rauhaa, mutta toisaalta
herättää uusia ajatuksia, niin kuin
myös muistoja menneiltä ajoilta.
Saunakahvit nautitaan saunan pääl
le. Liehussa sen keitti enon emäntä
Tyynetäti – jossain välissä. Oli suuri
perhe, vieraat ja karja. Mutta sopi
valla työnjaolla selvittiin launtaista
kin.
Sitä savusaunaa ei enää ole olemas
sa, mutta jäipähän monta muistoa
minullekin niistä nurkista.

Aino Ruokola



Pyhiinvaellukselle21.8.2016

Jälleen on tarjolla mahdollisuus mai
nioon elokuiseen pyhäpäivän viet
toon, pyhäpäivä pyhiinvaeltaen Päi
jälään! Viimevuotinen pyhiinvaellus
oli onnistunut ja vaelluskansan mie
lipide oli, että tätä lisää. Matkaa tait
taessa ajatuksissa syntyi jo suunni
telma tälle kesälle.
Nyt on hieno mahdollisuus vaeltaa
jälleen Päijälään. Nyt matkaa taite
taan Vehkajärveltä. Kävelymatkaa
tulee 15 km. Vaellus aloitetaan Veh
kajärven kirkossa messulla klo 10,
jossa Riitta Mikkola (Kuhmalahden
srk:n eläkkeellä oleva khra) toimii
pappina ja Ilkka Paavolainen (alle
kirjoittaneen lankomies, Forssan srk)
kanttorina. Messun jälkeen on kirk
kokahvit kirkonmäellä ja siitä lähde
tään matkaa taittamaan, Liehuntietä

taivalletaan kohti päämäärää. Mat
kanteko on rauhallista, sen viime
vuoden osallistujat muistavat. Tau
koja pidetään riittävästi. Tässä reis
sussa ei takuulla vauhti tapa.
Onko pyhiinvaellus sinun juttusi?
Jos et ole kokeillut, et voi tietää. Ku
kaan ei kysele matkalla vakaumus
tasi tai vaadi jäsenkirjaa. Matka on
hieno kokemus yhteisestä vaelluk
sesta, luonnosta, hiljaisuudesta ja
yhteenkuulumisesta. Oli uskonnol
linen tai ei, tälläkin pyhiinvaellusrei
teillä pääsee nauttimaan hitaan mat
kanteon riemusta. Jo muutamien ki
lometrien kävely johtaa myös mat
kalle omaan sisimpään.
Matkalle pääsee mukaan tulemalla
sunnuntaiaamuna 21.8.2106 klo 9



Päijälän rukoushuoneelle, josta on
kyyditykset Vehkajärvelle tai omalla
kyydillä Vehkajärven kirkolle klo 10.
Matkaa taittaa kanssamme Rengon
eläkkeellä oleva khra, Soili Juntu
maa. Hän on kokenut pyhiinvaeltaja
ja hyvä luotsi.
Päijälässä on illalla suurta perille
pääsyn juhlaa. Uimaan pääsee, ru
koushuoneella tarjoillaan kesän
herkkuja, kuten paistettua makkaraa
ja pidetään päätöstilaisuus klo 18,
jossa mukana rovasti Sauli Keskinen
Oriveden srk:sta. Tämä tilaisuus on
kaikille avoin ja toivotamme koko
kylän ja naapurikylien väet tervetul
leiksi pyhäehtoona rukoushuoneelle.
Vietin itse viime kesänä Päijälässä
useita kesäsunnuntaipäiviä, mutta
ehdottomasti pyhiinvaelluspäivä jäi
parhaiten mieleen. Olipa yksi kiiree
tön ja aurinkoinen päivä. Soudimme
Pitkäävettä kirkkoveneellä, astuim

me sukulaisten kanssa rinta rinnan
tuttuja teitä. Se oli hieno päivä, se jäi
mieleen.
Mukaan siis vaellussauva, avoin
mieli, hyvät kengät, hattu ja vesipul
lo (pienet napostelut matkalle). Mu
kana seuraa huoltoauto, jossa on
vettä yms. ja jonka kyytiin voi nous
ta, jos matka tuntuu ylivoimaiselta.
Matkalla on yksi pysähdys, jossa
tarjolla syötävää. Jos tulet Päijälästä
kyydillä Vehkajärvelle, olisi mukava
tietää etukäteen, että osaamme vara
ta kuljetuskapasiteettia sopivasti.
Lisätietoja Terhi Ratalahti 050 –
3451961,
Pirkko Nurminen 040 – 7550365
Tämä on todella matalankynnyksen
pyhiinvaellus, tervetuloa!

Pirkko Nurminen



Mummoudesta!
Olen nähnyt silloin tällöin pieniä
vauvoja, kun olen Eräjärven perhe
kerhossa mukana diakonina. Uusi
elämä pienessä lapsessa on aina sy
kähdyttänyt, mutta en arvannut mi
ten erilaista on nähdä ja pitää sylissä
omaa tyttärentytärtäni. Sehän oli to
della rakkautta ensisilmäyksellä.
Kaikki omat muistot äidiksi tulemi
sesta kertautuivat mieleeni.
Olen saanut nähdä useamman ker
ran tämän Lumivauvan kohta kol
men kuukauden aikana ja jopa yh
den illan sain olla kahdestaan hänen
kanssaan hoitaen häntä. Olisin voi
nut katsella hänen kasvojaan jatku
vasti, niin puoleensavetävä hän on.
Sitten ymmärsin, että hänhän tulee
taivaasta ja hänen enkelinsä näkevät
aina Isän kasvot. Hän tuo terveisiä
taivaasta!
Emme tiedä, mitä lapsesta isona tu
lee, mutta me tiedämme etukäteen jo
aika paljon. Hän on Jumalan kuvaksi
tehty (1.Moos.1:27) ja siksi hänen
kasvonsa ovat erityiset. Hän on suu
ri ihme (Ps.139:1317) ja Jumala on
luonut hänet sisintä myöten tietäen
myös tarkan syntymäajan. Hänen
elinpäivänsä ovat Jumalan tiedossa,
mutta Jumalalla on myös häntä var
ten varattuna suunnitelma
(Jer.29:11). Tiedämme, että hän on
armahdettu, sillä Jeesus kuoli hänen
puolestaan (2.Kor.5:1819). Ennen
kuin hän tuottaa vanhemmilleen yh
tään pettymystä tai ilon aihetta tämä

on totuus siitä, kuka hän on.
Kaksikymmentäviisi vuotta sitten
iloitsin perheeni kanssa kesäkuun
15.päivänä kolmannen lapsemme
syntymästä samalla tavalla kuin tänä
keväänä ensimmäisestä lapsenlap
sestamme. En voinut aavistaa, on
neksi, että siitä kahdenkymmenen
vuoden päästä pakahdumme suu
reen suruun saman lapsen menehty
misestä juuri tähän aikaan. Tätähän
se elämä voi olla, suuri ilo lapsen
syntymästä ja vielä suurempi suru
lapsen menettämisestä. Kuinka mo
nella tätä lukevalla onkaan sama su
ru jaettavana.
Kuitenkin Jumalan tiedossa on jo
kaisen ihmisen elämä ja sen pituus.
Hänellä on myös oma hyvä suunni
telmansa jokaisen varalle, vaikka
kaikki eivät löydä sitä eivätkä edes
halua löytää. Niin kauan kuin on
elämää, on toivoa löytää yhteys Ju
malaan, ja se on jo hyvä alku tule
vaisuuden ja toivon tiellä. Se ei ole
vähentänyt uskoani rakastavaan
Taivaan Isään, vaan päinvastoin.
Tiedän, että nyt Ennityttäremme saa
olla Jeesuksen kanssa.
Kun katson Lumivauvaa, kiitän
Luojaamme ja iloitsen sydämeni
pohjasta uuden elämän edessä. Nyt
meillä isovanhempina on uusi rooli
opittavana ja mieluinen sellainen.
Ehkä tärkein on se esirukoilijan teh
tävä, jolloin rukouksissa saa olla
kantamassa häntä Jeesuksen syliin ja
luottaa enkelien varjelevaan suoje
luun. Sitten myöhemmin tulee Lu



min kasvaessa leikit, metsä ja onki
retket isovanhempien kanssa mielui
siksi yhdessäolon hetkiksi, niin aina
kin toivon.
Näin keväällä, kun tutut nuoret ovat
päässeet kouluistaan tai valmistu
neet johonkin ammattiin, olen lähes
aina kirjoittanut korttiin seuraavan
Raamatun kohdan:”Minä tunnen

ajatukseni, joita minulla on teitä
kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rau
han eivätkä tuhon ajatuksia – minä
annan teille tulevaisuuden ja toi
von.” Jer. 29:11. Mutta nämä Herran
sanat on tarkoitettu meille kaikille,
myös sinulle lukijani!

Terhi Ratalahti



NesteRalli 30.7.2016Päijälässä
Ralli toteutuu nyt kolmannen kerran
Päijälässä tällä vuosikymmenellä. H
hetki on lauantai 30.7. Rallin lähtö
on nyt Päijäläntien Rasin puoleisesta
päästä ja jatkuu kylän sillan jälkeen
Sappeentietä ja Liehuntietä päättyen
Tampereentielle. Pikataival ajetaan
kaksi kertaa ja vä
lissä on vetomies
luokka.
Sopimukset ovat
kylän yhdistysten
ja rallin järjestäjän
välillä loppusi
lausta lukuun ot
tamatta tehty. Ke
säkuun aikan teh
dään sopimukset
maanomistajien kanssa parkkipaik
kojen, katselualueiden ja kulkureit
tien osalta. Katselualueet on jo sovit
tu rallijärjestäjien kanssa ja ne uusiu
tuvat osiltaan varsinkin Sappeentien
varrella.
Raivaustyöt kylän alueella on jo aloi
tettu Pohjan Sepon johdolla ja juhan
nuksen jälkeen työ jatkuu kasvavas
sa määrin. Yhdistysten vastuu eri
asioista kasvaa viime vuoteen ver
rattuna ja tämä tarkoittaa sitä, että
henkilöitä tarvitaan lisää erityisesti
rallipäivään 30.7. Lisätarvetta on
varsinkin järjestys ja turvamiehiksi
sekä yhteen uuteen myyntipistee
seen. Lisäksi lipunmyynti edellyttää
ainakin maalipään hoitoon 23 lisä

henkilöä. Yhteensä lisätarve viime
vuoteen nähden on 1015 henkilöä.
Tätä kirjoittaessa ilmoittautuneita
kylän alueelle on 63 ja tavoite on 80
henkilöä. Jos tiedät jonkun, joka ha
luaisi tai voisi tulla mukaan rallipäi
vään kylän alueelle (etuina ilmainen
pääsy alueelle, kohtuulliset sapuskat
päivän ajalle myyntipisteistä ja mu
kavia muistoja yhteisestä tapahtu

masta), ilmoittau
tua voi Marja Iko
selle (puh. 040
5247944 tai sähkö
postilla marja.iko
nen@paijala.fi).
Metsästysseuran
alueella (Liehun
tien alusta Heik
kilänkankaalle)
suurin muutos on

vastuun ottaminen Korkeelan hyp
pyrin ja Heikkilän peltojen alueesta.
Myös tällä alueella on lisähenkilö
tarpeita. Ilmoittautua voit Mika Lie
hulle (puh. 0107670250).
NesteRallin järjestelyihin osallistu
minen on yksi tärkeistä tulonlähteis
tä niin yksityisteiden kuin kylän yh
distysten osalta. Onnistunut järjeste
ly lisää mahdollisuutta rallin toteu
tumiseen Päijälässä myös tulevina
vuosina, mikäli maailmanmesta
ruusosakilpailu Suomessa tulevai
suudessa ylipäätään ajetaan. Tiedän,
että kylällämme ja teiden varsilla on
ihmisiä, jotka eivät kannata rallin
ajamista ja tiedän myöskin, että mer
kittävä osa talkooväestä ei ole ralli
faneja, mutta silti osallistuvat sen



järjestelyyn. Pontimena rallitalkoi
siin onkin enemmän itse tapahtuma,
yhteinen tekeminen ja toistemme
seurasta nauttiminen kylämme tun
netuksi tekemisen ja elävöittämisen
puitteissa unohtamatta sen taloudel
lista merkitystä kylän yhdistyksille.
Haluan tässä järjestelytyöryhmän
vetäjänä kiittää rallireitin varren
maanomistajia ja parkkipaikkojen
luovuttajia ralliyleisön käyttöön ai
empien vuosien positiivisesta suh
tautumisesta hankkeeseen ja toivon,
että sama positiivinen suhtautumi
nen jatkuu edelleen. Järjestelijänä
pyrimme vastaamaan siitä, että ral
liyleisö ei aiheuta vahinkoja alueilla
ja että alueet siistitään tapahtuman
jälkeen. Haluan kiittää myös tienvar
sien asukkaita ymmärryksestä ta
pahtumaa kohtaan, vaikka se monel
le aiheuttaakin erityisjärjestelyjä ko.
viikonlopun aikana ja lisäliikennettä
teille rallia edeltävänä parina viikko
na.
Odotetaan, että ilmat suosivat niin
katsojia kuin järjestelijöitä lauantaina
30.7.

Hannu Lahtinen
Päijälän Äitienpäivää
Kun Äidit oli aamulla kahvitettu se
kä miltei hukutettu kukkiin ja kii
toksiin, liikuttiin tavan mukaan Päi
jälän Pirtin kenttä kilpailukeskukse
na Muhkun Äitienpäiväjuoksun
merkeissä. Åkerlindin Heikki oli

edellisenä päivänä tarkistanut, että
Pitkävesi lainehti osalla rantapolku
ja, joten reittiä oli pakko hieman ly
hentää, mutta se kuitattiin varttu
neempien sarjoissa useammilla va
jaan kahden kilometrin kierroksilla.
Nuorimmat juoksivat eri reiteillä ly
hyempiä matkoja.
TULOKSET
Tytöt 9v.
1. Elli Hellsten Kuhmoinen 4.28
Tytöt 13v.
1. Alma Karevesi Mäkimaan Muhku
15.20
Pojat 5v.
1. Niilo Forsblom Lempäälä 1.19
Pojat 9v.
1. Eino Forsblom Lempäälä 3.30
Miehet 40v. 3 kierr.
1. Tomi Forsblom Lempäälän Kisa
19.34
Miehet 55v. 2 kierr.
1. Heikki Tontti Puotinkylän Valtti
20.51
Miehet 60v. 3 kierr.
1. Matti Åkerlind Mäkimaan Muhku
27.07
Miehet 75v. 2 kierr.
1. Olli Lehto Mäkimaan Muhku
22.33
Kuntoilijat
Anu Karevesin, Ilpo Karevesi, Hely
Lehto, Susanna HaavistoHellsten,
Pirkko Koskinen, Kalevi Koskinen,
Jaana Forsblom, Vesa Koivu, Rea
Koivu, Klara Koivu, Maija Saarijärvi,
Jorma Åkerlind, Risto Lehto sekä
Heikki Åkerlind.



Kyläyhdistys 90 vuotta
Päijälän Seudun Kyläyhdistys r.y.
täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Siitä
jo mainitsin tämän lehden kevätnu
merossa. Yhdistyksellä ei ole tarkoi
tusta järjestää varsinaista juhlaa
asian tiimoilta, mutta kakkukahvit
tarjotaan Pirtillä 23.7. kaikille kylä
läisille, vieraille ja ohikulkijoille. Lä
hempänä ajankohtaa siitä vielä il
moitetaan tarkemmin.
Kyläyhdistys perustettiin Päijälän
Pienviljelijäin yhdistyksenä v. 1926.
Nimenmuutos kyläyhdistykseksi tu
li v. 1996 yhdistyksen täyttäessä 70
vuotta. Pienviljellijöitä ei enää ollut.
Laadittiin uudet ohjesäännöt, jolloin
yhdistyksen tehtäväkenttä laajeni ja
monipuolistui. Siihen sisältyi myös
aiemmin toimineen ja nyt samaan ai
kaan lakkautetun kylätoimikunnan
tehtävät ja rahastonhoito. Tästä
eteenpäin selvittiin kyläyhdistykse

nä yhdellä rahakukkarolla ja yhdellä
toimihenkilöryhmällä.
Monia vaiheita mahtuu yhdeksään
kymmeneen vuoteen. Sukupolvet
vaihtuvat ja maailmanajat muuttu
vat. Ne luovat olosuhteita myös yh
teisille asioille kylällä. Yritän koota
pientä historiikkia kyläläisille luetta
vaksi juhlapuheen sijaan. Ehkä sitten
kymmenen vuoden kuluttua joku on
järjestämässä juhlat ja juhlapuheen,
kun yhdistykselle tulee täyteen sata
vuotta.
Nyt tänäkin vuonna vietämme ahke
rien kyläläisten kesää niin pienten
kuin suurempienkin tapahtumien
työstämisessä. Toivokaamme kaikil
le intoa ja voimaa, terveyttä ja kylä
työn iloa!
Lauletaan välillä!!

Aino Ruokola

Kyläyhdistyksen väellä riittää talkoita talven jälkeen sekä
Pirtillä että Riihigallerialla.



VIRRAN VARRELTA
 Päijälän kylän äänenkannattaja, juhannus 2016
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 jaetaan lähiseudun postilaatikoihin
 ladattavissa www.paijala.fisivustolta
 julkaisijat: Päijälän kristillinen yhdistys ja Päijälän seudun kyläyhdistys
 toimitus: Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto, Pirkko
Nurminen, Terhi Ratalahti, Tom Riska,
Aino Ruokola, Merja Åkerlind

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

 Päijälän seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Aino Ruokola, 040 535 9041

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

Leppäkoski, Kuhmoisten kauneuspilkku
KoillisHäme torstaina 22. toukokuuta vuonna 1975.
(Sitaatti toukokuisessa Jämsän seudussa.)
Kuhmoisten kauneuspilkku, syrjäinen Päijälä, entinen eläväinen elokylä
ikäänkuin uneksii toukokuun ihmehelteessä.
Leppäkosken, kylän minicityn, läpi sujahtaa silloin tällöin auto, mutta
kylän väki on suuresti näkymättömissä. Vasta kun ”kaivetaan” ihmiset
esiin, alkaa tapahtua löytyy ihmeen paljon taiteilijoita, taiteen suosijoita,
pikkuyrittäjiä, vankkoja maamiehiä ja yleensäkin ystävällisiä,
luonnonläheisiä ihmisiä.
Päijälän pikkujärvien ja purojen laajassa labyrintissä on jotakin
paratiisinomaista, epätodellisen satumaista, jota kalliiden kaupunkien väki
tuskin voi kuvitellakaan, tuskin Kuhmoisten kirkonkylänkään
tuomimetsien kauneudella kyllästetty väki on käynyt Leppäkosken läänin
kaikkia kauneuksia kurkkaamassa.
Päijälä olisi maalaus jo ilman Riihigalleriaa.



PÄIJÄLÄINFO
KIRJASTO
Lähikirjasto Päijälän Pirtillä, Päijä
läntie 12
Aukioloajat 1.1131.3 tiistaisin klo.
1013,
1.431.10 lauantaisin klo. 1013.
TORITAPAHTUMAT
Kesälauantaisin sillan kupeessa n.
klo. 911
Pirtillä 4x vuodessa, ks. www.paija
la.fi
KIERRÄTYSPISTEET
Orivedentie 1501: Lasi, metalli, pa
peri, energiajäte, kaatopaikkajäte.
OrivedentiePoikuksentie: Energiajä
te, kaatopaikkajäte.
SappeentiePirttikulmantie: Poltetta
va jäte, paperi.
KYLÄN LÄHDE
Käynti Orivedentie 1645:n kohdalta
YHDISTYKSET
Päijälän Seudun kyläyhdistys ry
Yhteyshenkilö pj. Aino Ruokola 040
5359041
Päijälän Kristillinen yhdistys ry
Yhteyshenkilö pj. Hannu Lahtinen
0500304769
Päijälän Seudun metsästysseura ry
Yhteyshenkilö pj. Mika Liehu 0500
187180

Urheiluseura Mäkimaan Muhku ry
Yhteyshenkilö pj. Risto Lehto 050
5952051
VUOKRAKOHTEET JA MAJOI
TUS
A) Julkiset tilat tilaisuuksia varten
Varaukset pj:ien kautta. Ks. yhdis
tykset
Kyläyhdistyksen Päijälän Pirtti.
Kristillisen yhdistyksen Rukoushuo
ne. Orivedentie 1613. (Myös Tiekirk
kona keskikesällä)
Metsästysseuran Kalevala. Sappeen
tie 867 (Myös majoitus. Vuodepaik
koja 9 + 10 aittarakennuksessa)
B) Kunnalliset rivitalot (Kaksioita
ja kolmioita)
Orivedentie 1659 AF
Varaukset: Alli Peltonen 0400306646
C) Lomamökit
Varaukset internetissä
Kotikoski. Luodoksentie, Luodok
senjärvi
Hirvenpesä. Hirviniementie, Kuok
senjärvi
Rantala, Pitkävedentie, Pitkävesi
Vastaranta. Kokantie, Pitkävesi
KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta
Esimies Jukka HaaraHiltunen: 0400
344957
Kuoksenjärven kalastusyhdistys
Esimies Kari Bragge: 0400622621
Hahmajärven kalastusyhdistys
Esimies Jari Niemi: 0505303963
Löytäneen osakaskunta
Esimies Timo Taival: 0445666834



Osallistumalla toimintaanedistät kylänpalveluiden säilymistä jakehittämistä.
Voit myös lähettää lehteen

juttuaiheita, kirjoittaa
juttuja ja antaa muutenkin

palautetta ja ideoita.
Lisätietoa: www.paijala.fi,

Facebookin
Päijäläryhmä, kylän ilmoitustaulu

URHEILU
Urheilukenttä Päijälän Pirtillä
Urheilutapahtumia: Mäkimaan
Muhku, ks. www.paijala.fi
Uimapaikat: Santapakka Päijäläntie
noin 60 sekä kylän laituri
KANOOTTIVUOKRAUS
Hannu Lahtinen 0500 304769
YRITYKSET
Ruokolan Puu Oy
Ovet, ikkunat, portaat ja tilaus
puusepäntyöt.
0408247331
http://www.ruokolanpuu.fi
Ruokolan Metsäkuljetus Oy
Metsäalan kuljetukset ja haketus
Konekorjaamo ja metallirakenteiden
valmistus
0405471511
http://www.ruokolanmetsakulje
tus.fi
Kuhmoisten Maa ja Kiinteistö Oy
Maa, tie, vesi ja saneerausraken
nustyöt.
Kone, kiinteistö ja henkilöstö
vuokraukset.
Liikenneohjaukset.
0400344957
http://www.kmkoy.fi/etusivu
Tmi Jari Niemi
Polttopuut, metsänhoitotyöt,
traktori ja mökkitalkkarityöt
Telttakatoksen ja kelluvan saunan
vuokraus
0505303963

Mika Tuominen
Traktori, kaivinkone ja metallityöt.
04001911541
Petri Liehu Oy
Puun korjuu
Metsä ja maansiirtokoneiden kulje
tukset.
0407794457
Tmi Tassun palvelut
Metsänhoitotyöt.
0405956749
Tmi Liehun Sora
Sora ja maanrakennus.
0405800432
Pekka Tennilä
Klassinen hieronta
Pöytätennisvalmennus nuorille (alk.
kesä 2017).
0504004341
Tmi Seijan pidot
Pitopalvelu, leivonnat tilauksesta.
0400980292



Päijälän tapahtumia kesällä 2016
Kesälauantaisin (11.6 6.8.) klo 911 tori sil lan kupeessa, klo 1013 kirjastoja kahvio Pirtillä
Huom! Lauantaitori poikkeuksell isesti perjantaina juhannusaattona

Ke 22.6. klo 18 Riihigallerian kesänäyttelyn Luonnostamme avajaiset
Essi Ehnroothin, Eeva-Leena Eklundin, Johanna Ketolan ja Maija Karman töitä
Näyttely avoinna 22.6-1 4.8. ti-su klo 1 2-1 7. Liput 5 e, al le 1 5-vuotiaat i lmaiseksi.
Kahvio ja käsitöitä.

To 23.6. klo 19 Tiekirkon ja Riitta Hellqvistin valokuvanäyttelyn Katsokaakedon kukkia avajaiset
Tiekirkko ja näyttely avoinna 25.6- 7.8. ti-su 1 2.30-1 7.30. Kahvio.

Ke 29.6. klo 17 Kirjapiiri Riihigal lerial la. Luettava kirja Tommi Kinnusen Lopotti

Heinäkuussa lauantaisin klo 11 Lasten kerho Rukoushuoneella (2.7. , 9.7. ,
1 6.7. , 23.7. Ei ral l i lauantaina 30.7.)

La 2.7. klo 18 Yhteislaulutilaisuus Riihigal lerial la

Ke 6.7. klo 18 Runon ja suven ilta Pirti l lä. Teemana Lauri Viita, jonka
syntymästä 1 00 vuotta.

La 16.7. klo 913 Kesätori Pirtillä
Klo 1 3 torin jälkeen kyläkokous kyläsuunnitelmasta Pirti l lä

La 23.7. klo 1216 Kyläyhdistyksen 90vuotiskakkukahvit kaiki l le kyläläisi l le

La 30.7. Nesteralli 2016, Päijälän pikataival
Su 7.8. Kesäjuhla Rukoushuoneella; Klo 1 0 Jumalanpalvelus, Ruokailu,
klo 1 3 Päiväjuhla, puhujana Pertti Nieminen Lahdesta

La 20.8 klo 1217 Avoimet ovet Pirkko LehtoJärvisen ”leikkikaupassa”
Hutalan pihapiirissä (Hutalantie, n. 6 km Päijälästä Oriveden suuntaan); ks.
Virran varrelta 2/201 5

Su 21.8. Pyhiinvaellustapahtuma Vehkajärven kirkosta Päijälän
rukoushuoneelle. Tapahtuma alkaa klo 1 0 jumalanpalveluksella ja kirkkokahveil la
Vehkajärven kirkossa ja päättyy hartaushetkeen Päijälän rukoushuoneella

Elosyyskuun taitteessa Maijan ruisleipäkurssi Seppälässä; kestää
viikonlopun, ajankohta vielä avoin. Tied. Maija Saari järvi 040 5034557

La 17.9. klo 913 Syystori Päijälän Pirti l lä

Su 2.10 Elojuhla ja myyjäiset Päijälän rukoushuoneella




