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Kylän turvallisuus Rallikansa valtaa Tukinuiton
hanke etenee Päijälän 28.7.! historiaa Päijälässä
sivu 67 sivut 89 sivut 1822
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Arvoisa lukija!

Virran Varrelta lehden kesänumero
on jälleen käsissäsi ja vuoden lehdis
tä paksuimpana. Haluan näin aluksi
kiittää kaikkia kirjoittajia aktiivisuu
desta. ”Elinvoimainen Päijälä” osoit
taa tässäkin asiassa luonteensa!

Viime kevättalvi ja toukokuun läm
pöaalto ja sateettomuus on ollut jo
tain sellaista, jota en muista aiemmin
näin hienona kokeneeni, tosin muis
tiinhan ei voi aina luottaa. Helmi
maaliskuun aurinkoiset pakkaspäi
vät ja toukokuun kesähelteet (14 pv)
tuskin toistuvat kovin useasti yhden
ihmisen elämän aikana samana
vuonna. Syytä on olla Luojalle kiitol
linen, kuivuudesta riippumatta. To
tesinkin muutama päivä sitten mie
lessäni Taivaan Isälle pienen sateen
jälkeen, että näyte oli hyvää, antaa
tulla vain lisää reippaasti. Mutta vie
lä tätä kirjoittaessa ei ole tullut.

Kesän seuraava hetki, jolloin erityi
sesti toivoisin aurinkoisia ja kuivia
päiviä, on heinäkuun viimeinen viik
ko. Lauantaina 28.7 (ja jo perjantai il
tapäivästä alkaen) alkaa toivottavasti
kansainvaellus kylällemme. Tuhan
net ihmiset tulevat katsomaan Neste
Rallin tapahtumia ja samalla tutus
tumaan kauniiseen kyläämme.
Olemmeko valmiit vastaanottamaan
heidät? Ja millä mielellä?

Kylämme yhdistysten yhteinen ral
liorganisaatio on jo maaliskuussa
aloittanut valmistelut ja se työ jatkuu
kiihtyvällä vauhdilla kohti tapahtu
maa ja sen jälkeen pari viikkoa pu
run, siivousten ja erilaisten selvitte

lyjen merkeissä. Reitti muuttuu lop
pupään osalta ja se on tuonut ja tuo
lisähaasteita ja työtä. Haluan tässä
kiittää kaikkia entisen reitin varren
maanomistajia jälleen positiivisesta
suhtautumisesta maiden käyttämi
seen rallin parkkialueina, katselua
lueina ja kulkureitteinä ja erityisen
kiitollinen olen myös niille uusille
maanomistajille, joiden maita tarvi
taan uusien katselualueiden ja kul
kureittien toteuttamiseen. Jokaisen
suhtautuminen oli myönteinen. Tällä
suhtautumisella mahdollistetaan
taas kerran kylän yhdistysten varo
jenhankinta tulevaa toimintaa ja ky
län kehittämistä tukemaan. Lähes
kaikki edellisinä vuosina mukana
olleet ovat myöskin ilmoittautuneet
mukaan, monet raivaus ja rakenta
mistyöhön, mutta erityisesti tuon
rallipäivän tehtäviin. Suurkiitos teil
le kaikille mukaan ilmoittautuneille,
niin uusille kuin vanhoillekin! Mutta
reitin muutosten takia työntekijöiden
tarve rallipäivänä ylittää viime vuo
den tarpeen. Toivoisinkin, että jos et
ole vielä ilmoittautunut mukaan,
mieti, olisitko sittenkin valmis lähte
mään maailman suurimman yleisö
tapahtuman toteuttajaksi? Sinua ja
minua tarvitaan!

Mutta on Päijälän kesä ja elämä
muutakin kuin vain rallia. Kylämme
helmi Riihigalleria täyttää 50 vuotta,
ja siellä on Suojoen töiden lisäksi 15
kuhmoilaistaustaisen taiteilijan töitä.
Kyläläisten omistamia Suojokimaa
lauksia on näytteillä myös Rukous
huoneella ja Pirtillä. Jokaisella yh
distyksellä on useampia omia tapah
tumia, jotka on järjestetty meitä
kaikkia kyläläisiä – asumistavasta



riippumatta – varten. Niistä tarkem
min lehden takasivulla. Ole rohkea –
jos et vaikka aiemmin ole ollut mu
kana – ja tule mukaan. Kaikissa tilai
suuksissa tapaat muita kylän asuk
kaita ja siten yhteisöllisyys lisääntyy
ja voi löytää vaikka apua omiin eri
laisiin tarpeisiin, olivat ne sitten
luonteeltaan mitä tahansa. Me kaikki
täällä elävät – ajankohdasta riippu
matta – muodostamme yhteisön ja
meidän mukana tämä kylä joko ke
hittyy tai taantuu. Suunnan ratkaisee
jokainen osaltaan.

Kylän kehittämistyö – merkittävältä
osaltaan taloudellisessa mielessä ral
litulojen myötä – on myös kevään ai
kana edennyt kyläsuunnitelman mu
kaisesti. Turvallisuushankkeeseen
haettiin projektihenkilöä mm. edelli
sessä VV lehdessä. Projektin johto
ryhmä valitsi tehtävään Leena Brag
gen, joka on jo aloittanut työn.
Hankkeesta enemmän muualla leh
dessä. Projektin puitteissa tavattiin
Vekkulan kylässä vastaavan hank
keen toteuttaneita ja heiltä onkin
saatu hyvää informaatiota hankkeen
käytännön toteuttamiseksi. Tavoit
teena on, että Leena tapaisi projektin
puitteissa kesän ja syksyn aikana
kaikki kylämme kiinteistöjen omista
jat.

Kehittämisohjel
man mukaisesti on
myös edennyt
luontopolkuasia,
jonka vetäjänä toi
mii Päivi Korho
nen, Ojasen talosta.
Tavoitteena on
saada suunnitelma

valmiiksi loppukesästä, jonka jäl
keen haetaan maaseudun kehittä
misrahaa sen toteuttamiseen.

Yhdistyksillä on meneillään myös
muita omia kehittämishankkeita eri
vaiheissa, joista kukin yhdistys in
formoi oman aikataulunsa mukai
sesti. Kylän tilannetta ja kehityksen
suuntaa ei muuteta pelkästään pu
humalla, vaan se edellyttää toimen
piteitä ja ne edellyttävät ihmisiä niitä
toteuttamaan ja varoja tarvittaviin
ulkopuolisiin panostuksiin. Etupääs
sä rallitapahtuma on tuonut varoja ja
monien ihmisten oman ajan käyttä
minen resursseja projektien ja hank
keiden toteuttamiseen. Olemme ky
lällä saaneet aikaan kehittymisen
suunnan muutoksen – elinvoimai
sempaan suuntaan, mutta tuo pyörä
voi pysähtyä, jos emme riittävän laa
jasti ole siinä mukana kukin omalla,
vaikka pienelläkin panoksella. Tule
sinäkin mukaan. Mukaan mahtuu!

Toivotan kaikille lukijoille ja kyläläi
sille Jumalan siunausta alkaneeseen
kesään!

Hannu Lahtinen

Suojoen piirros Riihigallerian esitteessä 50 vuoden takaa.



Turvallista elämää

Saatuani puheenjohtajan nuijan kä
teeni tiesin, että lankakorissani on
monta narunpäätä, jotka täytyy pitää
järjestyksessä. Reilun vuoden jälkeen
huomasin, että tämä homma on poi
kinut toisenkin lankakorin narunpäi
neen.

Lämpöpatterit vaihdettiin Pirtille en
nen helteitä. Saimme talkoilla siivot
tua Pirtin ja ympäristön äitienpäi
väksi. Kävimme myös gallerialla ha
ravoimassa lehdet pihasta ja parkki
paikalta. Iso kiitos kaikille osallistu
jille. Oli mukava esitellä galleriaa ja
sen luonnonkaunista, siistittyä pihaa
Vekkulan vierailijoille, jotka poikke
sivat Päijälässä turvallisuusasioiden
puitteissa.

Kylän turvallisuusasiat työllistävät
minut loppuvuodeksi  ja varmaan

jatkan vielä ensi vuoden puolellakin.
Oikeiden koordinaattien löytäminen
vaatii minua käymään pihoillanne,
joten olkaa kärsivällisiä. Saatte kaik
ki oman sijaintitietolomakkeen ja
muuta turvallisuustietoa.

Muistuttaisin vielä kaikille leipureil
le, että Pirtillä on tilaisuuksia kaiken
kesää. Jos jauhopeukaloa kutittelee,
niin ilmoittautukaa Marjalle. Saa
daan kahvileipää pöytään ja loput
pakkaseen – jos jää. Aineista saa kor
vauksen kuittia vastaan.

Helteet loppuivat juuri ja toivotta
vasti saadaan hiukan sadetta kui
vaan maahan. Luonto kaipaa virkis
tystä siinä kuin me ihmisetkin.

Mukavaa kesää kaikille kyläläisille!

Yhteistyöterveisin Leena Bragge, pj



Luontopolusta iloa
ja vetovoimaisuutta!

Päijälän kylään on suunnitteilla
luontopolku kylän asukkaiden, kesä
asukkaiden ja matkailijoiden iloksi.
Polkureitti suunnitellaan kesän 2018
aikana ns. Sysipatterin alueelle, joka
on alueena yllättävän monimuotoi
nen ja pienipiirteinen. Polun aloitus
ja päätepiste sijaitsevat Pirtillä. Sysi
patterin ympäristöön saadaan luon
tevasti erilaisia pisteitä opastustau
luille, joissa tullaan esittelemään
mm. luontoa, kulttuuria ja historiaa.
Polun myötä saadaan myös mu
kava mahdollisuus ja kannustin
luonnossa liikkumiseen. Maa
nomistaja suhtautuu hankkee
seen myötämielisesti ja hänen
kanssaan suunnitellaan vielä tar
kemmin rakentamiseen liittyviä
asioita.

Yhdistysten toteuttama kysely
vuoden 2017 lopulla (24 vastaa
jaa) vahvisti suunnitteluryhmän
näkemystää polun tarpeellisuu
desta. 100% vastaajista kokee
luontopolun lisäävän asukkai
den ja mökkiläisten viihtyvyyt
tää (75 % täysin samaa mieltää ja
25% jokseenkin samaa mieltää).
Kyselyn tuloksena saatiin myös
hyviä ehdotuksia opastustaulu
jen teemoihin. Iso kiitos kaikille
vastaajille! Kesän aikana laadit
tavan suunnitelman perusteella
haetaan syksyllä rahoitusta
hankkeen toteuttamiseksi. Pol
kuhankeen takana ovat paikalli

set yhdistykset Päijälän Seudun ky
läyhdistys, Päijälän kristillinen yh
distys, Päijälän Seudun Metsästys
seura sekä Mäkimaan Muhku. Tule
va hanke on jatkoa aiemmin kylällä
toteutetuille MannerSuomen maa
seudun kehittämisohjelman hank
keille (rukoushuoneen korjaus ja
metsästysseuran Kalevalahanke) ja
suora jatko Elinvoimainen Päijälä
20172025 hankkeelle.

Päivi Korhonen
Suunnitteluryhmän vetäjä



Turvallinen Päijälä hanke
käynnistyy!

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 tulevan kesän
syksyn aikana.

Turvallisuuden parantamisesta on jo
toteutettu aggregaattien hankinta
Pirtille ja rukoushuoneelle Vesurin
teemahankkeen puitteissa.

Hankkeen toteuttamiseksi on pal
kattu määräaikainen projektihenkilö,
joka kerää tiedot kiinteistöistä.
 Kaikkiin kiinteistöihin tuotetaan
laminoitu turvallisuusinfo kiinteis
tön sijaintikoodeineen

 kartoitetaan heidän
tarpeensa turvalli
suuden ja muun kiin
nostuksen osalta ky
lällä
 kerrotaan kylän
asioista
 kerätään heidän yh
teystietonsa tulevaa
viestintää varten
 lisäksi kerätään ky
län kalustolista poik
keustilanteita varten
 valmiusryhmien
tarpeen ja kiinnostuk
sen kartoittaminen
poikkeustilanteita
varten

Kaikki tieto kerätään
luottamuksella ja
käytetään vain hätä
tapauksissa.



Tehdään Päijälästä
yhdessä turvallinen

Olen aloittanut Elinvoimainen Päijä
lä 20172025 turvallisuusprojektin
valmistelut jokin aika sitten. Lähden
vierailemaan Päijälän palvelualueen
kaikissa kiinteistöissä. Vapaaajan
asunnot mukaan lukien niitä löytyy
reilusti yli kolmesataa. Tulen kerto
maan kylän asioista ja vastaamaan
kysymyksiinne. Tuon tullessani la
minoidun sijaintitietolapun, joka
auttaa hätätilanteessa kertomaan,
missä apua tarvitaan. Osoite ja koor
dinaatit ovat tärkeitä viranomaisille
tarkan paikan löytämiseksi. Annan
myös listan, josta löytyy hätä ja pal
velunumerot kolmen paikkakunnan
alueelta – Kuhmoinen, Jämsä ja Ori
vesi. Nämä tiedot olisi hyvä sijoittaa
näkyvälle paikalle kotiinne tai va
paaajanasuntoonne.

112sovellus älypuhelimessa on no
pea tapa soittaa apua. Hätäkeskus
näkee suoraan koordinaatit, mistä
soitetaan ja avun saaminen nopeu
tuu. Jos teillä ei vielä ole 112sovel
lusta, voin tarvittaessa auttaa lataa
maan sen tai antaa ohjeet myöhem
pää käyttöä varten.

Viime vuosien myrskyt ja sähkökat
kokset sekä routaiset tai muuten
huonossa kunnossa olevat tiet ovat
uhka turvallisuudelle. Pyrimme pa
rantamaan olosuhteita monin eri ta
voin ja siinä tarvitsemme kyläläisten
yhteistyötä. Kyselen myös erikoiso
saamistanne eri tilanteissa. Ensiapu,

suunnistus ym. taitoja saatetaan jos
kus tarvita.

Kerään kalustolistat poikkeustilan
teita varten. Jonkun lähellä oleva ve
ne saattaa auttaa hukkuvan pelasta
misessa. Jonkun toisen sammutin voi
sammuttaa alkavan metsäpalon. Ka
luston ilmoittaminen on täysin va
paaehtoista ja luottamuksellista. Tie
toja käyttävät vain pelastustoimissa
olevat.

Aloitan kierrokseni alkukesästä lä
hinnä viikonloppuisin Päijälän kes
kustasta joka suuntaan asteittain.
Elokuusta lähtien kiertelen myös ar
kisin. Jos ei ketään ole kotona, jätän
laput ovelle turvalliseen paikkaan ja
yhteystietoni, että voitte halutessan
ne ottaa yhteyttä. Tulen myöhemmin
uudestaan sovitulla ajalla. Kiinteis
töjen suuren lukumäärän vuoksi jat
kan ensi keväänä, jos tarve vaatii.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kaikis
sa turvallisuusasioissa.

Yhteistyöterveisin

Leena Bragge
turvallisuusprojektihenkilö
puh. 0408326131
leenaobragge@gmail.com



Tietoa Neste Rallista
Päijälässä 28.7.2018
Huom! Muutokset mahdollisia
alla oleviin tietoihin.

 Erikoiskokeesta AKK Sportille vas
taava organisaatio: Päijälän Seudun
Kyläyhdistys ry
 Tekniikasta ja rallin läpiviennistä
vastaava: Oriveden Seudun urhei
luautoilijat
(kilpailupäivän johto: EKpäällikkö
Oskari Röman, puh. 0400333120)

 MMsarjan lähtöajat: 08:13 ja 17:36
 Vetomiesluokan lähtöajat: 9:58 ja
15.00 (alustavat ajat)
 Reitti: Liehuntie, Sappeentie, Päijä
läntie, Aulusjärventie, Kuoksentie,
Poikuksentietä noin 1 km vasemmal
le, yhteensä noin 24 km

 Tarvittava konaishenkilömäärä
henkilöitä rallipäivänä yhteensä
noin 260270
 jaksopäälliköt, järjestyksenvalvo

jat, safetyhenkilöt, liikenteenohjaa
jat 138
 tekniikkaosuus (lähtö, maali, aja

notto, ekpäälliköt, viesti) 25
 lipunmyynti ja parkialueiden oh

jaus 40
 myyntipisteet ym. 6070

 Kilpailijoiden reittiin tutustuminen
/ nuotitus
 MMsarjan autot, tiistaina 24.7.
 Vetomiehet, perjantaina 27.7.

 Rallireitin sulkeminen ja avaami
nen

 Rallireitti 5:15 –
20:45, avautuu ruu
tulipulla varustetun
purkuauton jäl
keen.
 Muiden teiden
sulkeminen tai kulkemi
sen rajoittaminen
 Päijäläntie Kylämän suunnasta

Aulusjärventielle asti (tienvarsipysä
köinti)
 Hahmajärventie, tie osittain sul

jettu
 Orivedentie Poikuksentien ris

teyksestä kylälle, tienvarsipysäköinti
 Poikuksentie Orivedentien risteyk
sestä Kuoksentielle, tienvarsipysä
köinti
Ko. teiden päihin ja varrelle tulee 2
vk ennen rallipäivää tiedotteet tei
den mahdollisista sulkemisista, ajo
kielloista tai muista tienkäyttöön liit
tyvistä rajoituksista koskien 28.7.
päivää. Samoin niille läpikulkuyksi
tyisteille, jotka päätyvät rallireitille.

Rallireitillä liikkuminen
rallipäivänä
 reitti suljetaan klo 5:15 , jonka jäl

keen reitillä ei saa kulkea millään
ajoneuvolla (mukaanlukien polku
pyörät ja lastenvaunut)
 noin tunti ennen ensimmäistä au

toa jalankulku kielletään rallireitillä
ja katsojat ohjataan katselualueille tai
nauhoitetuille kulkureiteille
 Etuautot, MMsarja
SAFETY 2 auto 9060 min ennen en
simmäistä kilpaautoa
Tuomareiden auto 50 min ennen
FIA:n turvallisuustarkkailijat 3530



min ennen
SAFETY 1 auto 3025 min ennen
SAFETY 00auto 1510 min ennen
SAFETY 0auto 138 min ennen
 vetomiehillä oma 0auto

 Asukasluvat pyritään jakamaan/lä
hettämään kiinteistöihin 14.7 men
nessä. Jos et ole saanut, ota yhteyttä
allekirjoittaneeseen. Vakinaiset asu
tut kiinteistöt asukkaiden lkm:n mu
kaan, muut kiinteistöt 2/kiinteistö.
Asukasluvat jaetaan niihin kiinteis
töihin, joihin pääsy tapahtuman ai
kana on rajoitettu.

 Ilmoittautumiset järjestelytehtäviin,
paikkoja vielä avoinna:
 Mika Liehu 0500187180
 Marja Ikonen 0405247944
 Hannu Lahtinen 0500304769
 Risto Lehto 0505952051

Hannu Lahtinen
hannu.lahtinen@paijala.fi

TYÖPAIKKAILMOITUS *** TYÖPAIKKAILMOITUS *** TYÖPAIKKAILMOITUS

LIITY NYT PÄIJÄLÄN OMAAN LIIVIJENGIIN!

Päijälän EK tarjoaa jälleen yli 250 vapaaehtoiselle parhaat
katselupaikat ja takuulla kuumimmat rallitunnelmat. Lähde
epäröimättä mukaan, jos haluat kokea koko kesän ehdottoman
huipputapahtuman sen kovimmassa ytimessä!

ODOTAMME SINULTA:
 aurinkoista hymyä
 iloista asiakaspalveluasennetta
 hyväntuulista rallimieltä

TARJOAMME SINULLE:
 universumin parhaat työkaverit
 vauhdikkaan ja ikimuistettavan kesäpäivän
 kunnon kisaeväät eli pääset kerrankin
oikein luvan kanssa syömään kuormasta!

Rallihaasteita on tarjolla mm. liikenteenohjaajille, lipunmyyjille,
muurinpohjaletunpaistajille ja kisan turvallisuudesta vastaaville
supersankareille, joten pääset vieläpä valitsemaan haluamasi
talkoopuuhat. Ilmoittaudu askareisiin NYT ja ota vähintään anoppi,
siskonmies ja kolme parasta kaveriasi mukaan!

TYÖPAIKKAILMOITUS *** TYÖPAIKKAILMOITUS *** TYÖPAIKKAILMOITUS



Riihigalleria 50 vuotta

Niilo Suojoki ja vaimonsa Fanny
muuttivat Päijälään sodan jälkeen ja
rakensivat kodikseen Ihantolanimi
sen talon nykyistä Riihigalleriaa vas
tapäätä. Ei ole tietoa, kuinka kauan
Suojoella oli haaveena oman galle
rian rakentaminen. Useamman vuo
den haave ja visio se varmaan kui
tenkin oli. Suunnitelma oli hänellä
kuulemma selkeänä päässään.
Tontin ja rakennusmateriaalin eli
vanhojen riihien hankinta ja hevos
pelillä paikalle kuljetus ei kuiten
kaan käynyt käden käänteesssä, ra
kentamisesta puhumattakaan. Van
hat riihet ovat Ojasista, Kangasjär
veltä ja Eväjärveltä. Kolme riihtä
ovat sellaisinaan, mutta niistä jäi niin
paljon ylimääräistä, että huoneita on
Riihigalleriassa viisi. Rakennus on 32
metriä pitkä ja 12 metriä leveä. Ve
rantaa kannattelee 42 pylvästä, eli
varsin vaikuttavan ja sopusuhtaisen
näköinen rakennus on. Suojoen
oman perheen lisäksi rakentamassa
olivat ainakin Pentti Koppeloniemi,
Ågrenin Martti ja Konttilan Lasse.
Taipaleen Iisakki teki räystäskoris
teet. Kaikki ovat jo edesmenneitä, jo
ten rakennusvaiheet ovat osittain hä
märän peitossa. Iisakin poika Topi
Taipale muisteli isänsä räystäskoris
teiden tekoa. Taulukohan niistä tuli
maksuksi? Useampi vuosi galleriaa
kuitenkin rakennettiin, jo vuonna
1966 KoillisHämelehdessä oli juttu
rakenteilla olevasta galleriasta.
Juhannuksena 1968 oli vihdoin ava
jaiset, joissa oli kahdeksan ison kan
satieteellisen teoksen lisäksi 30 pie
nempää öljyvärimaalausta. Siihen ai
kaan kulku oli vielä joen toiselta

puolelta Suojoen pihan kautta siltaa
pitkin. Ensimmäisenä kesänä kävi
jöitä kerrotaan olleen 3000. Suojoella
oli suunnitelma 20 isosta maalauk
sesta, joista toteutui vain 8 Suojoen
varhaisen kuoleman takia. Taiteilija
ehti elää vain kahden Riihigallerian
kesänäyttelyn ajan. Vaimo Fanny jat
koi sitten näyttelytoimintaa, kunnes
Kuhmoisten kunta osti gallerian
1975.
Ensimmäisinä kesinä galleriassa ei
ollut vielä keittiötä, joten Åkerlindin
Tyyne keitteli kahvia Suojoen sau
nalla joen toisella puolella. Fanny
myi lippuja ja keskusteli kävijöiden
kanssa. Mm. Ikosen (silloinen Kan
kaanpään) Marja oli nuorena tyttönä
auttelemassa kaikenlaisissa juokse
vissa asioissa. Hän muistelee, ettei
Suojoki itse ollut usein gallerialla,
hän ei ilmeisesti ollut kovin seuralli
nen ihminen, vaan tuntui Marjan
mielestä vähän pelottavaltakin. Var
maan suuren unelman toteutuminen
ja sen saama vastaanotto tuntui tai
teilijastakin jännittävältä. Puhumat
takaan kyläläisistä. Kyllä sellaisen
rakennuksen pystyttäminen herätti
ihmetystä ja kunnioitustakin tavalli
sissa kyläläisissä. Oriveden Purnu
oli avautunut edellisenä kesänä,
muita kesänäyttelypaikkoja ei vielä
ollut. Näin jälkikäteen voi sanoa, että
Suojoella oli visio, ja hän oli aikaansa
edellä.

Ulla Lahtinen

Lähteenä kyläläisten haastattelut ja
SirkkaLiisa Rannan Pienten on unel
moitava suuria; Niilo Suojoki taide
maalari ja rakentaja



Riihigallerian juhlanäyttely
pyörähtää käyntiin
15 taiteilijan voimin 18.6.!
Kuudestoista taiteilija on itseoikeu
tettu gallerian luoja ja henki Niilo
Suojoki, jonka suuret kansatieteelli
set maalaukset ovat jokavuotiseen
tapaan esillä sekä gallerian rakenta
mista
kuvaava maalaus, joka lienee ainoa
tunnettu aihetta käsittelevä teos.
Taiteilijoista neljällätoista on lujia si
teitä Kuhmoisiin ja muutamat heistä
ovat aiemminkin esiintyneet Riihi
gallerian näyttelyissä. Kesävieraana
on tänä vuonna taiteilijaprofessori
Marjukka Vainio, joka ripustaa mus
taan riiheen kasviaiheisia valokuva
teoksiaan.
Taidekäsityön taitaja Kerttu Savijärvi
loisti raanuillaan ja ryijyillään jo
Fanni Suojoen pitämissä näyttelyis
sä. Pitkän tauon jälkeen saamme jäl
leen ihailla hänen sekä Terttu Hassin
työn
taidetta. Lauantaina, kun Olli Larjo
kokosi tilataideteostaan, lähdin kat
somaan siirrettyä puuceetä ja totesin
taas, miten hienoa, että tehdään eikä
meinata ja ajatuksella.
Silloin kaarsi parkkipaikalle kaksi
autoa ja kysyttiin, tiesinkö Lehdes
mäen ja totta kai tiesin; ovatpa aja
neet harhaan! He nousivat autois
taan ja esittäytyivät Lehdesmäen
Lapsiksi ja toivoivat näkevänsä vaik
ka ulkoa Riihigallerian, missä olivat
vierailleet joka kesä lapsina ollessaan
Lehdesmäen kesäsiirtolassa 7080lu
vuilla. Monilla (heitä oli 7) heistä oli
muistoja hienoista tekstiilinäyttelyis
tä, joista aikuiset ostivat ponchoja ja
raanuja. Ja onnekkaasti osuivat juuri
silloin, kun ovet olivat auki ja voivat

sisätiloissakin muistella gallerian
menneitä näyttelyitä.
Mikä hieno alku tulevalle juhlanäyt
telylle! Ja hienoa, kun Tiekirkossa ja
Päijälän Pirtillä on Niilo Suojoen
teoksia nähtävillä. Upea taidekesä
Päijälässä ja Kuhmoisissa tulossa!

Sohvi Koskinen

Riihigallerian taiteilijat 2018
Terttu Hassi, Kuhmoisissa syntynyt
tekstiilitaiteilija
Jorma Helenius, helsinkiläinen tai
demaalari, joka maalaa paljon Kuh
moisissa
Anna Juurikka, Kuhmoisissa synty
nyt ja asuva taidemaalari
Olli Larjo, Kuhmoisissa syntynyt
kuvanveistäjä
Reima Nevalainen, Kuhmoisissa
koulunsa käynyt taidemaalari, Vuo
den nuori taiteilija 2016
Aulikki NiemiSavolainen, Kuh
moisissa syntynyt ja asuva taide
maalari, akvarellisti
Jouko Nivarpää, Kuhmoisissa pit
kään asunut taidemaalari ja opettaja
Raili Nivarpää, Kuhmoisissa pit
kään asunut akvarellisti ja opettaja
Sami Perttilä, vapaaajan asukas
Kuhmoisissa, valokuvaaja
Mariella Rauhala, kuhmoislainen
pukusuunnittelija ja taiteilija
Svetlana Ruoho, jämsäläinen taide
maalari, joka maalaa paljon myös
Kuhmoisissa
Kerttu Savijärvi, Kuhmoisissa syn
tynyt tekstiilitaiteilija ja keraamikko
Marjukka Vainio, hämeenlinnalai
nen valokuvataiteilija
Eino Viikilä, Kuhmoisissa asuva
kuvanveistäjä, keraamikko, naivisti
Pirkko Viikilä, Kuhmoisissa asuva
keraamikko



Punkit syyniin

Päijälässä on syytä tehdä säännölli
siä punkkitarkastuksia ihmisille ja
kotieläimille. Pikagallupissa usea il
moitti löytäneensä verenimijän itses
tään tai lemmikistään. Moni huuteli
vierestä: ”Minullakin on ollut!”
Marjatta Koskisella oli kevättorilla
näyttää tuore punkinpurema, jo ke
sän toinen. ”Omilla kyntösillä pyö
räytin pois, kun ei kotona ollut pih
tejä. Ei se ollut vielä kauan minulla
ollut, kun ei ollut lihonut. Olin pian
sen jälkeen muilla asioilla terveys
keskuksessa ja lääkäri katsoi, ettei al
le viiden sentin jälki näyttänyt pa
halta.”
”Siellä terveyskeskuksessa oli moni
ottamassa punkkirokotetta. Kuhmoi
sissa antavat kuulemma rokotusai
koja ulkopaikkakuntalaisillekin”, to
tesi Marjatta. Hän tekee päivittäiset
uimareissunsa Latojärvelle saappaat
jalassa, jottei punkki tarttuisi mu
kaan.
Marjatan Reijopuolisolla on jo ker
ran ollut punkin jälkiä ja kissassa
punkki viisi—kuusi kertaa. ”Kissa

on tarkastettava päivittäin, se kun
nukkuu vieressäni.”
Sara Lahtisellekaan, 9, eivät punkit
ole tuntemattomia. Yksi tyttökave
reista pelästyi viime vuonna pahan
kerran, kun sai punkin jalkaansa
Ojasen talon heinikosta. Tytöillä ei
rantasaunasta palatessaan ollut kuin
pyyheet yllä, vaikka muutoin heillä
on tapana kulkea ja hyppiä ulkona

pitkissähousuissa ja pit
kähihainen paita yllään,
saappaat jalassa.
”Harmi, mutta nyt kaveri
ei enää halua lähteä ulos
luontoon. Lyhyessäkin
ruohikossa se kyselee ko
ko ajan, onko mulla
punkkia. Minulta itseltäni
löytyi viime vuonna
punkki reidestä, mutta en
pelästynyt niin pahoin.”
Perheen naiset havaitsivat

Sara Lahtinen

Marjatta Koskinen



tänä keväänä punkin myös Saran
isällä Kalevilla vähän oudossa pai
kassa, olkapäässä selkäpuolella.
”Pihdit pitää olla ja tarttua heti jämä
kästi kiinni”, neuvoo perheen äiti
Päivi Korhonen.
Eila Metso oli viipynyt mökillään al
kukesästä yhtäjaksoisesti kaksi viik
koa, mutta hänellä ei ollut mitään
havaintoja punkeista.
Pohjan MaijaLiisa tietää varoa
punkkeja omassa pihassa Hahmajär
ven rannalla. ”Sepolta on löytynyt jo
kaksi. Hän osaa käyttää kätevästi
jousellisia punkkipihtejä, jollaiset
meillä on kotona. Sai hyvin punkin
ulos, vaikka se oli jo paisunut pul
leaksi.”
Helsingin Sanomain kesäkuussa jul
kistamassa punkkikartassa on sekä
puutiaisten että taigapunkkien ti
hentymä Päijänteen länsipuolella.
Lehti neuvoi konstin punkkien kar
toittamiseen kotinurkissa tai mökki
maisemissa. Leikkaa flanellista noin
neliön pala ja teippaa vaikka sähkö
johdon pätkä painoksi. Sitten vedät
lakanaa hitaasti punkkimaastossa ja

lopuksi lasket saaliin.
Professori Heikki Henttoselle Luon
tovarakeskuksesta on Kuhmoinen
tutkimusmaastoa. Hän on haviannut
punkkien yleistyneen selvästi. Tutki
ja patisti HS:n jutussa koiranomista
jia huolehtimaan siitä, etteivät lem
mikit veisi verenimijöitä muualle
Suomeen, varsinkaan pohjoiseen.

Punkkeja voi vähen
tää tunnollisella
kampaamisella. Oi
kein varovainen heit
tää saaliin tuleen,
neuvottiin vastikään
yleisönosastokirjoi
tuksessa.

Merja Åkerlind

MaijaLiisa Pohja

Eila Metso



AnolaPukkilat muutto
puuhissa Päijälässä
Anneli AnolaPukkila sanoo edel
leen hämmästelevänsä kerrostaloa
sunnossa Kuhmoisten kirkolla, mi
ten hienoa olisi asua Päijälässä. As
kelten vähetessä ja lyhetessä se ei
enää onnistunut.
”Kaikesta luovutaan ennen pitkää”,
filosofoi Mauri AnolaPukkila 14.5.,
jolloin pariskunta myi kotinsa irtai
mistoa kevättoripäivänä.
Maurin sairastuttua alkoi elämä jo
vaikeutua kaukana kirkonkylästä.

Sairaalamatkat tihenivät vuosi vuo
delta. Anneli seurasi vastikään kir
kolla kotoa ikkunasta, miten lyhyt
kävely ilmoitustaululle talon
myyntiilmoitusta viemään – vaati
Maurilta muutaman lepohetken.
Muutto oli edessä viime vuonna,
kun Anneli joutui joksikin aikaa
pyörätuoliin. Molemmilla on näkö
heikentynyt niin, että Tarja Valka
man antama vapaaehtoinen lehtien
lukuapu on kovin mieluista. Mauris
sa, entisessä innokkaassa lukijassa,
oli nähtävissä haikeutta, kun hän
viskeli kirjahyllyn sisältöä roskasäk

kiin.
”Tuolla pianolla olen soi
tellut Ja samalla laula
nut”, muisteli puolestaan
Anneli rollaattoriinsa tu
keutuen. ”Juhlissakin kä
vin laulamassa Pirtillä ja
niin tutustuin vähitellen
päijäläläisiin. Ikävää olisi
kyllä aluksi ollut, elleivät
entuudestaan tutut Blås
tedtin Elli ja Olavi olisi
käyneet silloin tällöin ter
vehtimässä.
”Tuttuja alkoi vähitellen
tulla sitäkin kautta, että
olin välillä osuuskaupan
Päijälän myymälässä tis
kin takana”, muisteli
Mauri.
AnolaPukkilat ostivat
entisen Lehtosen kaupan
1977. Muutto tapahtui re
montin jälkeen kymme
nen vuotta myöhemmin.
Sosiaalinen pariskunta

asui sitä ennen kauppiaiAnneli AnolaPukkila keskellä myytävää tavaraa



na toimienyli 20 vuotta Vehkajär
vellä, minne ehti syntyä melkoinen
tuttavapiiri.
Mauri AnolaPukkila sanoo päijälä
läistyneensä varsin nopeasti. Tuu
raukset kaupassa sekä osallistumi
nen näytelmiin ja muihin pienviljeli
jä/kyläyhdistyksen toimintoihin tu
tustuttivat puolin ja toisin. Pariskun
ta osallistui monin tavoin kyläyhdis
tyksen toimintaan; Mauri toimi
muun muassa puheenjohtajana ja
Siltavoutina.
Hienointa Päijälässä on ollut maise
ma sekä kosken kohina, joka kuului
omalle tontille. ”Kyllä me vielä täällä
käydään, jos jaksetaan ja kyyti löy
tyy. Auto ehdittiin jo myydä pois.”
Heidän asuinkiinteistönsä sekä irtai
misto, Sappeentie 1187, on myynnis
sä. Näyttö sopimuksen mukaan pu
helin 0407619242.

Merja Åkerlind

Mauri AnolaPukkila möi lasimaljakon
Pirkko ( o.s. Huokonen) ja Esko Leväs
maalle, joilla on oma Kesäniemensä
Oksjärven rannalla.

Jasmin Turva löysi isovanhempien nurkista mieluisaa tavaraa omaan kotiinsa.



KYLÄN KUULUMISIA

Jaska Åkerlind hoiti kyläyhdistyksen
jäsenmaksujen keruuta osan toriajasta.

Kyläaktiivi Hannu Lahtinen oli torilla nyt myyjänä. Hän oli
valmistuttanut Tuomaalan tilan sadosta höyryttämättömiä
luomukaurahiutaleita Ylöjärven vehnämyllyssä. Oman vaivansa vaati
sekin, että pussin kylkeen sai painattaa FIEKO105tunnuksen.

Kesäinen kevättori
Kevättori osui toukokuun helteisiin ja veti ajoittain hyvin väkeä, mutta
monen myyjän mielestä olisi kauppa saanut käydä paremminkin.



KYLÄN KUULUMISIA

Jouko Ikonen (oik.) keräsi torilla allekirjoituksia tieadressiin, eikä siitä
tarjouksesta moni kieltäytynyt. Nimiä kertyi torilta liki sata ja
kaikkiaan 150. Hannu Kaleva (vas.) oli siirtänyt kalastuskorttien
myynnin väliaikaisesti ulkotiloihin. Palvelu jatkuu kesällä hänen
kotonaan rivitalolla. Taustan kahvio on avoinna kesälauantaisin
samoihin aikoihin kuin kirjasto.

"Elinvoimaisen Päijälän" edustajat lähtökuopissa Kuhmoisten Kiepsaus
kulkueessa Kylämän ja Puukkoisten motorisoitujen ryhmien välissä. Mutta
Päijälän plakaateissa lukikin "kulttuuriluontojärvetihmiset".



Puutavaran uitosta
Päijälän seudulla

Viime syksyn Virran varrelta leh
dessä oli Simo Lievejärven kirjoitus
kanoottimatkasta tukin uittotietä pit
kin. Tässä jutussa muistellaan nuo
ruuden uittokokemuksia Päijälän
ympäristössä tosin vain pintaraa
paisuna. Uitolla työskentelin vain
kuutena keväänä välillä Kereksen
RuuhkalampiLängelmäveden
Huuhkaimenselkä lukuisissa kohdis
sa reittiä. Viimeisin lähialueen ui
tonpätkä hoidettiin 1964 Vinkiän
Myllykulmalla Eero Raiskion johdol
la Mauno Luostarisen, veljeni Ollin
ja allekirjoittaneen ammattitaidolla.
Päijälän kautta kulkevalla reitillä, jo
ka alkaa Rasin, Saares ja Hahma
järvestä ja etenee Kuoksenjärven,
Pukarajärven, Pitkänveden, Vinkiän
järven ja niiden välisten lyhyempien
ja pidempien jokien ja koskiosuuk
sien kautta Huuhkaimenselän Lam
minsuuhun, tulee mittaa noin 50 ki
lometriä. Sitä myöden on liikuteltu
tukkeja, fanerikoivuja, paperipuita,
kaivospölkkyjä ja jopa halkoja (aina
kin vielä 1920luvulla) vuosia ja
määriä, joista kellään ei liene täs
mällisiä tietoja. Seudulle merkittä
vän paljon kumminkin.
Kun oli kysymys joki ja purouitosta
riitttävän veden määrä oli ratkaiseva
asia. Työ tuli aloittaa yläjuoksuilla
heti vesien vapauduttua jäistä ja eh
dittävä isommille järville puiden
kanssa tulvavesien harteilla. Puuta
vara ajettiin tästä syystä talvella ran
tatörmille, tai järven jäälle lähtöä

odottamaan. Lampia ja järviä pa
dottiinkin veden pinnan nostami
seksi ja säilyttämiseksi. Muistan
kouluajoilta Pitkänveden päässä
Haanjoen suulle keväisin lankuista
rakennetun padon, jonka yli oikais
ten koulumatka lyheni aika tavalla.
Jotta uitto sujui tarvittiin veden li
säksi kunnostettu väylä. Sahojen,
myllyjen ja pahojen koskien ohituk
seen rakennettiin lankuista jykeviä
uittoruuhia. Ne olivat 23 metriä le
veitä 12 metriä syviä ja pohjaa kohti
kapenevia. Niiden suoruuden tai
kaartuvaisuuden määräsi kosken, tai
mylly/saharakennusten malli. Sa
moin pituuden muutamasta metristä
kymmeniin metreihin. Päijälän alu
eella oli uittorännit ainakin Kerek
sessä, Kohisevalla ja kylän keskus
tassa. Seuraavat olivat ko. reitillä
PikkuVinkiällä ja Vinkiän Myllykul
malla. Siltojen pieliä ja rännien sui
ta suojaamaan, veden virtausta ja
uitettavaa puuta ohjaamaan sekä
kestämään sen pitkäaikaista kolhin
taa, sijoitettiin vahvoja hirsi tai
lankkurakenteita. Suuret työt tehtiin
aikojen kuluessa jokien ja koskien
perkaamisessa uittoa haittaavista ki
vistä, kallionkärjistä sekä kaivettiin
joen mutkia suoriksi, tai kokonaisia
uusia kulkureittejä vedelle. Yksi esi
merkki viimeksi mainitusta on tieto
jeni mukaan Pukarajärven ja Har
junjärven välisellä Luhtaojalla. Kun
uitot ovat tulleet uitetuksi, nyt samat
kosket kieritellään uudelleen kivi
siksi. Tähän sopinee tositarina Pik
kuVinkiältä, jossa päijäläläinen
Hermanni Mielonen räjäytteli vielä
viimeisten uittojen aikana koskessa



uittoa haittaavia ki
viä dynamiitipa
noksilla ja joutui tie
tysti kahlailemaan
kosken tyrskyissä.
Työ tapahtui Pa
jusen Arvon mökin
kohdalla. Arvo oli
poikamies ja oli juh
linut kaverinsa
kanssa tätä asiaa.
Hän oli tullut asial
leen ulos ja toimitte
li tätä talonsa sei
nään nojaten. Ha
rittavin silmin kos
kelle katsellen hän
totesi: ”En ole ennen
nähny, että shika
shukeltaa.”
Jokakeväisiä uiton
valmistelutöitä oli
joenvarsien polku
jen raivaaminen
edellisen kesän pen
saskasvustoilta ja
kaatuneilta puilta.
Vallankin koskio
suuksilla kulkuväy
lät rannoilla piti olla
esteettömät. Nopeus oli valttia, kun
tukin ”juoksussa” tuli ongelmia.
Erilaisia puomiletkoista muodostet
tavia ohjauspuomituksia tarvittiin
mutkissa ja poukamien suilla estä
mässä tavaraa poikkeamasta reitiltä,
osumasta kallion kielekkeeseen, tai
pysäyttävään kariin. Jokien ja kos
kien rannoilla puiden sujuvaa uintia
ohjattiin niin, että uitosta otettiin
kiinni tukkeja, joita nostettiin toises
ta päästään rannalle uiton ajaksi, tai

sidottiin rautalangalla toisesta päästä
rannan puuhun tai juurakkoon.
Näin törmäykset rantakiviin ja
penkkoihin sekä poikittaiseksi kään
tyvä uintisuunnan muutos vältettiin.
Tätä otvitukseksi sanottua parante
lutyötä uittomies teki kohdallaan
koko ajan. Joki ja purouittotyö oli
juuri sitä, että seurattiin ja edesau
tettiin uiton sujumista kitkatta.
Koskipaikoissa syntyi veden vauh
dista johtuen äkkiäkin tilanteita

Kohisevan koskella Olli, Veijo, Arvi ja Rauni Lehto,
kaksi poikaa ja kaksi isää.



huolimatta mainituista valmisteluis
ta, että muutamankin tukin tartuttua
ranta tai pohjakiviin syntyi ruuhkia
ja uitto oli pysäytettävä. Silloin oli
järki ja ammattitaito tarpeen. Työ oli
vaarallistakin, kun joskus talon kor
kuinen suma oli toimintatapa oikein
valitsemalla, voimalla, kangilla, kir
veillä ja jopa räjäyttämällä saatava
laukeamaan. Kosken yläpuolella oli
kyllä porttipuomi, jolla koskeen tule
vien puiden juoksutus saatiin este
tyksi, mutta ennen kuin sadankin
metrin päässä alkaneesta ruuhkasta
saatiin käsimerkein tieto portin sul
kijalle, tavaraa ehti tulla samaan ka
saan paljonkin.
Järvillä ei ole riittäviä virtauksia, jot
ka hoitaisivat uitettavan tavaran lii
kuttelun, vaikka ”alamäkeä” koko
ajan edetäänkin. Tätä varten oli ui
ton sekaan jo lähtöalueilta alkaen
valmistettu puomeja. Nämä olivat
reilun kokoisia 79 metrisiä tukkeja,
joiden molempiin päihin oli tehty
reiät ja niiden kohdalta hieman veis
tetty puomien yhteen liittämisen
helpottamiseksi. Alkuaikoina sito
minen tapahtui kuusen näreestä
kierretyllä vitsaslenkillä. Myöhem
min tarkoitusta varten kehitetyillä
helposti avattavilla, mutta aallokossa
kiinni pysyvillä teräslenkeillä. Sotien
jälkeenkin jouduttiin vielä palaa
maan vanhaan konstiin, kun teräksiä
tarvittiin muihin tarkoituksiin. Ta
pahtumia kiertävä PirkkaHämeen
Jätkäperinneryhmämme yksi tämän
päivän ihmisiä hämmästyttävä esi
tys on, kun väännämme kaksikol
mimetrisen ranteenvahvuisen
kuusen puomien sitomiseen sopi

vaksi. Eihän se ihan nailonköyttä
vastaava joustavuudeltaan ole. Puo
mit otettiin kiinni muun uiton jou
kosta, kun joki laski järveen ja liitet
tiin edellä kerrotuilla konsteilla toi
siinsa niin, että muista puista syntyi
vähitellen halutun kokoinen lautta,
jota voitiin siirtää hinaamalla seu
raavan joen suulle, jossa työ vaihtui
taas irtouitoksi. Lauttan ”rakenta
mista” nimitettiin vastuulla oloksi.
Itse olin yhtenä keväänä isän kanssa
tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti kol
misen viikkoa nykyisen Riihigalle
rian paikassa, jossa Leppäkosken ve
det laskevat Pitkäänveteen. Työ oli
melko raskasta, kun miesten puut
teen vuoksi vastasimme ajoittain
kaksin uiton sujumisesta AlaLam
milta saakka ja puomien kiinniotto
railakkaasti virtaavasta koskesta oli
oma hommansa. Paikka oli sinänsä
mielenkiintoinen. Tutustuinhan sil
loin aika hyvin persoonalliseen tai
teilija Niilo Suojokeen, jonka tontilla
etupäässä hoidimme työtämme.
Miltei jokapäiväisten keskustelujen
lisäksi hän toi usein meille kahvit
rannalle ja kutsui sisälle taloonsakin
tutustamaan sisustusratkaisuihinsa
ja kattomaalauksiin. Hänen monista
jutuistaan jäi mieleeni, miten hän
koulutti aikanaan nuorta vaimoaan
ruuanlaitossa. ”Vaadin heti alusta
asti eteeni ihan tavallista ruokaa.
Toihan Fanny aluksi pöytään kai
kenlaisia räättejä, mutta kun heitin
ne muutaman kerran seinille, rupesi
tulemaan tavallisia lihapullia”,
muisteli Niilo.
Lauttan suuruuden määritteli kuljet
tavan järvireitin koko, salmien ja



saarien sijainti jne. Päijälän seudun
järvillä lautta saatettiin rakentaa 50
60 puomin kehällä, jossa esimerkiksi
tukkeja (viimeisinä vuosina uitossa
oli vain niitä) oli 30003500 pölkkyä.
Pienillä vesillä hinaus tapahtui
varppaamalla tukevilla tukkiveneillä
miesvoimin tappikelua pyörittäen
tai jo vähän välityksiä omaavaa
vinssiä veivaten. Viimeisinä uittoke
sinä Pitkällävedellä oli käytössä jo
metallirakenteinen moottorikäyttöi
nen vene, jota ohjasti Mauri Erola.
Yhtenä kesänä palvelimme Åkerlin
din Jorman kanssa puolimatruuseina
kippari Erolaa. Varppauksessa veto
sinkkiin kiinnitetty ankkuri soudet
tiin menosuuntaan 100250 metrin
päähän lauttasta ja heitettiin poh
jaan. Palattiin sinkkiä kelulta pur
kaen lauttalle, joka kiinnitettiin ve
neeseen. Sitten ryhdyttiin kelaa
maan vaijeria veneen kiinteälle ke
lalle miesvoimin tai moottorin avul
la, jolloin lautta saatiin liikkumaan
ankkurille asti. Vene irroitetaan laut
tan puomikehästä ja ”kuokka” käy
tiin taas heittämässä seuraavaa ke
luamista varten.
Kun puutavara oli ohittanut joen, tai
järven ehkä useampiakin suoritet
tiin tottuneella porukalla ”häntien
ajo”. Irroitettiin otvitukseen käyte
tyt, veden laskiessa rannoille jääneet
tai poukamiin ajautuneet tukit uit
toon mukaan. Keruumiehet kokosi
vat järvillä karanneet puut, joista tie
detään osan ajautuneen rantojen lii
tereihin asti. Olen itsekin nähnyt ra
kennuksen seinässä lautoja, joihin
on selvästi kasvanut puomin reikiä.
Asia on jo vanhentunut, toteaisi laki

mies.
Päijälän seudulla eri yhtiöt uittivat
puunsa erillään, eli kukin yhtiö
omansa omilla työntekijöillään. Vä
hän syntyi kilpailua ja mutinoitakin
järjestyksestä, kun kaikilla oli kiire.
Suuremmissa vesistöissä yhtiöt uitti
vat puunsa sekaisin ja yhteisvoimin
ja erottelu tapahtui alempana, esi
merkiksi suurten jokien suilla.
Työstä maksettava tuntipalkka ei ol
lut huimaava, mutta kun työtä teh
tiin tuulien, ja kelien muuten sal
liessa täysin vuorotta pitkiäkin yhtä
mittaisia työrupeamia, ja pomoilla
oli mahdollisuus vähän lisätä tunteja
harkintansa mukaan, tuntui tili jon
kinmoiselta.
Keväisen uiton työllistämästä mies
määrästä (sotaaikana ja sen jälkeen
kin myös naisten) en osaa oikein ar
vioidakaan, kun väkeä oli reitillä
työssä samanaikaisesti monissa koh
teissa, vuodesta vielä riippuen. Mo
nia kymmeniä tukkilaisia kuitenkin,
kun muistan yhden pitkän uiton
ajalta Vinkiän Myllykulmalla meita
olleen samoilla koskilla 1520 miestä.
Väkeä oli paikkakunnalta, mutta
paljon edempääkin. Tilapäiset kort
teerit, joissa häthätää nukuttiin oli
vat saunoja, riihiä ja kuusen juuria
kin. Monesti sattui, kun ovia ei en
nen lukittu, että talon väen astuessa
pirttiin, lattia oli täynnä nukkuvia
tukkilaisia. Minulla oli kertomana
ni” Suojokikeväänä” loistotilat tai
teilijan maasaunassa, aivan työmaan
vieressä. Ruokaa ostettiin, jos vaki
kortteerista eväitä ei ehditty hakea,
paikallisista kaupoista ja reitin var
ren taloista. ”Ojan varressa” keitet



tiin paljon kahvia eväiden painik
keeksi ja hereillä pysymiseksi. Sen
tuli olla niin vahvaa, että tikulla piti
auttaa nokasta mukiin kaadettaessa.
Sanoipa joku satunnainen maistaja,
että huonommilla myrkyillä on ket
tujakin tapettu. Uitto oli yksi alka
van kesän merkeistä ja Päijälän rai
tillekin se toi elämää. Päijälän tukki
laisromantiikasta en paljon tiedä,
mutta minä ainakin löysin kylästä
niillä reisuilla vaimon 55 vuotta sit
ten.
Veden riittävyydellä oli suuri merki
tys, jonka vuoksi huhtikuulla aloitta
minen ei ollut turhaa. Esimerkiksi
1963 oli puita tavallista enemmän ja
viimeisiä Mauharinkorven isoja tuk
keja jouduttiin heinäkuun alkupäi
vinä Myllykulman Mattilan koskella
”taluttamaan” alaspäin veden vä

hyyden vuoksi molemmin puolin
keksillä edestakaisin pyöritellen ,
vaikka koski oli sihistetty, kuten ter
mi kuului, molemmille rannoille
pinkattujen tukkien avulla vain ka
peaksi ränniksi.
Uiton päätyttyä yhtiöiden edustajat
suorittivat katselmuksen rantojen
omistajien kanssa mahdollisista va
hingoista mitä uitto oli aiheuttanut
silloille, laitureille, aidanjohteille,
rannan puustolle jne. mahdollisia
korvausmaksuja ajatellen. Haitoista,
joita uitto aiheutti kalastukselle, ve
sillä liikkumiselle ym. tuskin kor
vauksia saatiin.
Uitosta ei enää ole merkkejä juuri
näkyvissä. Kumipyöristä, jotka tuli
vat sen tilalle, on ollut niitä havaitta
vissa Päijälänkin teillä.

Risto Lehto

- Päijälän kylän äänenkannattaja, juhannus 201 8
- i lmestyy neljä kertaa vuodessa
- jaetaan lähiseudun posti laatikoihin
- ladattavissa www.paijala.fi-sivustolta
- julkaisi jat: Päijälän kristi l l inen yhdistys, Päijälän seudun kyläyhdistys,
Mäkimaan Muhku

- toimitus: Leena Bragge, Päivi Korhonen, Sohvi Koskinen, Hannu
Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto, Pirkko Lehto-Järvinen, Tom Riska,
Aino Ruokola, Sanna Ruokola, Kaija Taival, 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

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



Käki

Selailin vanhaa Päikkärilehteä; siinä
Santasen Matti pähkäili, kuinka käki
muuttaa ja kuka sitä opettaa. Siinäpä
kysymys. Koko käen elämähän on
mielenkiintoinen.
Käkihän on aivan edesvastuuton.
Isäkäki häipyy heti kun kuulee, että
ehkäisy on pettänyt. Röyhkeästi vain
lentää kuusen latvaan ja senkun lau
lelee." Metookampanjastakin" sa
noo, että täyttä kukkua.Ei ole äitikä
kikään vastuullinen, heivaa jälkikas
vunsa toisten hoidettavaksi. Sen ver
ran sentään häpeää, ettei suureen ää
neen laulele. Röyhkeille vanhemmil
le syntyy röyhkeitä lapsia. Niinpä
käkilapsi ei kunnioita adoptiovan
hempiaan yhtään. Häätää toiset lap
set kotoaan ja elää herroiksi koko ke
sän. Mutta kuka käkilasta opettaa?
Kun lintuyhteisössä selviää, että
esim. leppälinnun perheeseen on
syntynyt erinäköinen lapsi, häpeä
hän se on. Kaikki vaan juoruavat, et
tä rouva on käynyt vieraissa. Niinpä

käkilapsi saa mennä menojaan, eikä
siinä neuvoja jaella. Isäkäki on ties
sään eikä vastaa teoistaan eikä sano
misistaan. Keväällä levittää valeuu
tisia ja "vaihtoehtoista faktaa". Eli ei
kannata uskoa huhua, että kevään
ensimmäinen kukunta tietäisi elin
vuosiesi määrää ja vaikka vanha
kansa riimitteli: Älä ilmoisna ikinä,
kuuna kullan valkeana kuuntele ke
vätkäkeä Pohjan puolelta mäkeä. Se
kaikki on väärää infoa ja turhaa pe
lon lietsontaa. Käki on vain huo
mannut, että vaikka on kuinka vas
tuuton, valehtelee ja on röyhkeä,
mutta kukkuu ja laulelee kauniisti,
niin kaikki ihailee! ( Jotenkin tuntuu
tutulta, eikä ole pakko mennä edes
Amerikkaan asti.)
Mutta niin tai näin. Kevät ilman
käenkukuntaa ei olisi oikea kevät.
Siis pitäköön luonto tapansa ja ol
laan onnellisia ja kiitollisia, että se on
niin ihana ja monimuotoinen. Nauti
taan kesästä, kuunnellaan lintujen
lauluja ja tuulen suhinaa!

Pirkko LehtoJärvinen

Lauantaaitorilla tarinoidaan kylän tärkeimmät kuulumiset.



Polku

Ihailen Sinun tekojasi.
Sinun antamasi kauneus
tähdistä
pieneen nurmitädykkeeseen
ja kaidan tien varren
juureviin lehtipuihin.

Näen polulta järven
hohtavan selän.

Sinun polkusi johtaa
iankaikkiseen päivään,
paratiisiin.

Ilo ja riemu

Tein matkaa.
Ilo tuli vastaan ja tervehti.
”Mistä tulet, ilo?” kysyin.
”Tulen Isän luota.”

Ilo ja riemu veivät
minut sivuun tieltä
ja antoivat laulukirjan.
”Saat täältä hyvää mieltä”,
he sanoivat.

Lauloin ylistystä.
Ilo ja riemu
liittyivät mukaan.

Lauloin ylistystä Herran.
Tätä täydellisesti kerran
teen Isän luona.

Luonto ylistää

Hei, heinä heilumaan
niitty karkeloimaan
nurmi nauramaan
kuusikko kuiskimaan
tuomi tuoksumaan
lepikko laulamaan

elävän Jumalan
kunniaksi.

Värejä

Unikko
pursuaa purppuanpunaa.
Jumala ilottelee
maalaamalla
runsailla väreillä.

Huomaanko Isäni luovuuden?
Luotanko, että Hän
luo nytkin uutta,
maalaa ihanilla väreillä
myös minun elämässäni?

Kaija Taival



Rukoushuoneen kesä

Kesän ensimmäinen tapahtuma oli
pyhiinvaellus 17.6., joka toteutettiin
tänä vuonna Kuhmoisten kirkosta.
Se oli samalla kylän panos Kuhmois
ten 150vuotisjuhliin. Messun jäl
keen vaellettiin parikymmenen
hengen ryhmällä 25 asteen helteessä
(osin autolla) Velisjärven leirikes
kuksen kautta Hahmajärven Vinttu
riin, sieltä Poikuskulman kautta Lie
vejärvelle ja Päijälän rukoushuoneel
le. Seppo Unnaslahti kertoi reitin
varrella mielenkiintoisia histori
atarinoita.

Rukoushuone toimii tiekirkkona jo
kuudetta vuotta. Tänäkin vuonna
siellä on tiekirkon lisäksi taidenäyt
tely. Tällä kertaa kyläläiset lainaavat
omistamiaan Niilo Suojoen maalauk
sia Riihigallerian 50vuotisjuhlan
kunniaksi. Avajaiset ovat 1.7. klo 14,
jonne kaikki ovat tervetulleita. Tie
kirkko on avoinna 3.7.  26.7. tisu
klo 12.3017.30.

Lasten lauantaikerho kokoontuu
lauantaisin klo 1112.30 neljä kertaa,
joista yksi isompi lasten tapahtuma
on Pirtin kentällä kesätorin yhtey
dessä. Siellä on erilaisia aktiviteetteja
nonstoptyylisesti. Tervetuloa kai
kenikäiset lapset mukaan sinne ja
rukoushuoneelle!

Perinteinen kesäjuhla (jo 106. kerta)
on 5.7. Se alkaa messulla klo 10, jon
ka toimittaa Hollolan srk. Yhteisen
ruokailun jälkeen päivätilaisuudessa
puhuu ”kylän oma poika” Pasi
Parkkila Isosta Kirjasta, Juha ja Elina
Lind, rukoushuoneen nimikkolähetit
Nepalista ja lopuksi kristillisen yh
distyksen puheenjohtaja Hannu
Lahtinen.

Sunnuntaina 11.8. klo 17 on muusik
ko Pekka Simojoen konsertti, jossa
kuulemme ja saamme laulaa hänen
suosittuja ja tuttuja hengellisiä lau
lujaan.

Pyhiinvaeltajat lähdössä Kuhmoisten seurakuntatalolta.



Seitsenkymppisen mietteitä

Kun täyttää 70, on myönnettävä, että
elämää on enemmän takana kuin
edessäpäin. Vaikka eihän sitä toki
nuorempanakaan koskaan tiedä päi
viensä määrää. Lehdissä puhutaan
paljon siitä, miten eliniän odote on
pidentynyt, ja miten entistä useam
mat meistä elävät 100vuotiaiksi.
Vielä 50vuotiaana oli helppo ajatel
la, että on vasta puolivälissä, mutta
nykyään 100vuotiaaksi eläminen ei
enää tunnu yhtä todennäköiseltä, ei
ehkä toivottavaltakaan.
Tänä keväänä 93vuotias kummise
täni nukkui pois, samoin toinen van
ha ystävä. Läheisillä on monenlaista
sairautta. Se on pannut miettimään
elämän rajallisuutta. Vieläkö minä
elän sitkuelämää, vai joko osaan
nauttia juuri tästä päivästä kaikkine
pikku vivahteineen? Mihin käytän
päivieni tunnit? Ajelehtimiseen vai
johonkin itselle tai jollekin muulle
iloa tuottavaan toimeen? Vaikka toki
välillä saa vähän laiskotellakin
(osaan sen liiankin hyvin) ja ihastella
vaikka luonnon ihmeitä. Joutilaisuus
on ihan tutkitustikin ihmiselle elin
tärkeää.
Tänä keväänä kesän tulo tuntui to
della ihmeeltä, kuin räjähdykseltä.
Jäät lähtivät melkein salaa ja vihreys
puhkesi silmissä jo toukokuun alus
sa auringon suloisesta lämmöstä pu
humattakaan. Kun katselen maasta
puskevaa hennonvihreää kielovii
dakkoa, se tuntuu niin neitseelliseltä
ja ihanalta, sitten puhkeavat tuoksu
vat kukat ja kesä, elämä, tuntuu täy

delliseltä ja sitten lähes yhtäkkiä
valkeat kukat jo taas näyttävät ihan
ränsistyneiltä ja rupsahtaneilta. Syn
tymäpäiväkukkani kielot saavat mi
nut aina miettimään elämän lyhyyttä
ja ohikiitävyyttä. Nuoruus, aikui
suus, vanhuus. Ruoho kuihtuu ja
kukkanen lakastuu, mutta... ilosano
ma: Herran sana pysyy iäti. (1 Piet 1:
2425)
Saimme nauttia valkeasta runsaslu
misesta talvesta; lapsuus tuli mie
leen, kun potkukelkkaili, hiihteli ja
rakenteli lumilinnoja lastenlasten
kanssa. Sen jälkeen olemme nautti
neet Euroopan lämpimimmästä ke
väästä (melkein teki jo mieli valittaa
kuumuutta, mutta ei ihan) ja kukka
loistosta.
Mutta ei Jumala ole kehottanut meitä
suremaan ja murehtimaan elämän
katoavaisuutta, vaan nauttimaan jo
kaisesta päivästä iloineen ja murhei
neen. Niin kuin omassa lempijakees
sani sanotaan: Älkää olko mistään
huolissanne, vaan saattakaa kiittäen
ja rukoillen tarpeenne Jumalan tie
toon. Siitä seuraa yli ymmärryksen
menevä Jumalan rauha. (Fil. 4: 67
omin sanoin) Tämä on se päivä, jon
ka Herra on tehnyt, iloitkaamme ja
riemuitkaamme siitä! (Ps. 118:24)
Miksi elämän pienet ilot hukkuvat
niin helposti arjen tasaisuuteen ja
pieniin vastoinkäymisiin. Olen aina
kin 40 vuotta opetellut elämään itse
tekemäni huoneentaulun mukaan,
enkä vieläkään ole oppinut. Toivot
tavasti olen edes pikkuisen kehitty
nyt. ”Onni on kyky solmia seppele
niistä kukista, jotka ovat saatavilla.”

Ulla Lahtinen



Sukankutominen ei ole
vain mummojen hommaa!

Riihigallerian käsityöpuodissa on
taas toinen toistaan ihanampia käsi
töitä myynnissä, mm. 16vuotiaan
Selja Jokisen kirjoneulesukkia.
Mamu (isoäiti) Maritta, kesäpäijälä
läinen, opetti Seljalle kutomisen hä
nen ollessaan alle 10vuotias. Aluksi
kudottiin tietenkin patalappuja ja
muuta helppoa, mutta tällä hetkellä
syntyy sukka päivässä, jos ei ole lii
kaa muuta tekemistä. Toki hän ehtii
harrastaa muutakin, tanssia ja kai
kenlaista liikuntaa. Uusi innostuksen
aihe on myös kassien tekeminen
kahvipusseista; niitäkin löytyy Riihi
galleriasta.
”Se on vain niin kivaa, kun näkee
kättensä työn tuloksen!” Mutta hän
myöntää olevansa vähän ”erikoi
nen”, kukaan kavereista ei harrasta

käsitöitä. ”Mutta kyllä he ihastelevat
sukkiani ja joskus tilaavat itselleen
kin.”
Koulussa ekalla luokalla käsitöiden
teko takkusi, kunnes opettaja ym
märsi, että olen vasenkätinen. Vii
dennellä luokalla opeteltiin neulo
maan lapanen, silloin jo osasin tehdä
myös sukkia. Käsityönumero on kyl
lä aina ollut kymppi tai ysi, mutta en
silti aio ruveta käsityönopettajaksi,
vaikka varmaan tulen aina harrasta
maan käsitöitä. Ensimmäinen epä
määräisen muotoinen patalappuni
riippuu yhä keittiön seinällä muis
tuttamassa, että alku aina hankalaa.
Mallit löytyvät useimmiten netistä
käsityöblogeista tai lehdistä, joskus
tulee sovellettua omastakin päästä.
Äiti ja isä ovat tähän asti kustanta
neet langat, minä vain kudon. Mutta
täytyy tunnustaa, että inhoan suk
kien päättelemistä, joten äiti auttaa
siinä! Selja kertoilee.
Toki Selja osaa neuloa muutakin
kuin sukkia: lapasia, neuletakkeja,
vauvanvaatteita, pehmoleluja. Neu
leohjeiden lyhennesalakielikin on
hänen mielestään ihan helppoa, mi
kään ei ole neulomisessa vaikeaa, ei
edes sukan kantapää! Neulominen ei
ole myöskään mikään talvilaji, vaan
sitä voi tehdä ympäri vuoden, missä
vain, vaikka uimarannalla.
Jos siis löydät Riihigalleriasta itselle
si mieluisat sukat, Selja kiittää. ”Siitä
tulee aina niin hyvä mieli, jos joku
tykkää töistäni!” Ja hän vinkkaa, että
tekee mielellään myös tilaustöitä.

Ulla Lahtinen



Päijälän sivu
kirjasto kutsuu

Uuden kesän saavuttua kohtaamme
taas uusia asioita ja ihmisiä
kylämme raitilla. Neljän vuodenajan
vaihteluissa yritämme pysyä ajan
tasalla myös lukuharrastuksissa.

Kirjastomme on saanut hyllyyn
uutta tieto ja ajanvietekirjallisuutta.
Tietopuolisista voisi mainita mm.
luontoon ja puutarhaviljelyyn
liittyvät kirjat unohtamatta käsitöitä
ja kokkausta. On eräkirjoja ja lehtiä
liittyen metsästykseen ja
kalastukseen.

Nykykirjailijoitten uutuuksissa
pysyvät mm. Enni Mustosen ja Pirjo

Tuomisen, Raija Orasen ja Seppo
Jokisen romaanit sekä tietysti monet
klassikot.

Meitä pidetään ajan tasalla omalta
paikkakunnalta ilmestyneistä
kirjoista. Nyt uusimpana voisi
mainita kirjan Lampien lumosta
metsien mahtiin – Kuhmoisten ja
Jämsän alueen luontokohteista.
 On kylä ja sukukirjat sekä
runokirjat
 Vanha romaani Paimen, piika ja
emäntä
 Historiikki taiteilija Niilo Suojoesta
 Eteläinen Längelmäki, kylän
pienteollisuuden historiasta kertova
kirja – ja monet muut.

Kirjastoon tulevia lehtiä saa lukea ja
lainata.

Kaikki varmaan tietävät, että
Kuhmoisten kunta täyttää tänä
vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi on Päijälän kylällä tehty
lautapeli Kirkonkylän kartan
pohjalle nimellä Kuhmoisten kukot.
Peli on käytössä kirjaston käyttäjille.
Peliä on myös myynnissä. Katso
Kuhmoisten Sanomat nro 18.

Kirjastoon liittyen netti on käytössä
ja kahvila on auki.
Kirjapiiri kokoontuu noin kerran
kuussa.

Entiset ja uudet lainaajat ovat
tervetulleita kirjastoon – myös
lapset.
Talvesta kiittäen kauniin kesän
toivotuksin

Kirjastonhoitaja Aino



PÄIJÄLÄ-INFO

KIRJASTO
Lähikirjasto Päijälän Pirti l lä,
Päijäläntie 1 2
Aukioloajat 1 .1 1 -31 .3 ti istaisin klo
1 0-1 3,
1 .4-31 .1 0 lauantaisin klo 1 0-1 3.

TORITAPAHTUMAT
Kesälauantaisin si l lan kupeessa n.
klo 9-11
Pirti l lä 4x vuodessa, ks.
www.paijala.fi

KIERRÄTYSPISTEET
Orivedentie 1 501 : Lasi, metal l i ,
paperi, energiajäte, poltettava jäte.
Orivedentie-Poikuksentie:
Energiajäte, poltettava jäte.
Sappeentie-Pirttikulmantie:
Poltettava jäte, paperi.

YHDISTYKSET
Päijälän Seudun kyläyhdistys ry
Yhteyshenkilö pj. Leena Bragge 040-
83261 31

Päijälän Kristillinen yhdistys ry
Yhteyshenkilö pj. Hannu Lahtinen
0500-304769

Päijälän Seudun metsästysseura
ry
Yhteyshenkilö pj. Mika Liehu 0500-
1 871 80

Urheiluseura Mäkimaan Muhku ry
Yhteyshenkilö Risto Lehto 050-
5952051

VUOKRAKOHTEET JA MAJOITUS

A) Julkiset ti lat ti laisuuksia varten
Varaukset pj: ien kautta. Ks.
yhdistykset
Kyläyhdistyksen Päijälän Pirtti .
Päijäläntie 1 2.
Kristi l l isen yhdistyksen
Rukoushuone. Orivedentie 1 61 3.
(Myös Tiekirkkona keskikesällä)
Metsästysseuran Kalevala.
Sappeentie 867. (Myös majoitus.
Vuodepaikkoja 9 + 1 0
aittarakennuksessa)

B) Kunnall iset rivitalot (Kaksioita ja
kolmioita)
Orivedentie 1 659 A-F
Varaukset: Al l i Peltonen 0400-
306646

KALASTUSKUNNAT
Leppäkosken kalastuskunta
Esimies Harri Mäkelä 050-368381 2
Kalastusluvat: Terttu Haara-Hiltunen:
0400-870386,
Hannu Kaleva 046-8401 61 6 ja
Västi län kauppa
Kuoksenjärven kalastusyhdistys
Esimies Kari Bragge: 0400-622621
Kalastusluvat: Eva-Kaarina Ruokola:
040-7378233
Hahmajärven kalastusyhdistys
Esimies+kalastusluvat: Jari Niemi:
050-5303963
Löytäneen osakaskunta
Esimies Timo Taival: 044-5666834,
myös lupia
Kalastusluvat: Hannu Liehu 0400-
739889
Hannu Lahtinen 0500-304769
Anja Karppi 040-771 3394



URHEILU
Uimapaikat
- Santapakka, Päijäläntietä n. 600 m
kylältä
- Ylälammella kylän laituri
Urheilukenttä Päijälän Pirti l lä
Urheilutapahtumia: Mäkimaan
Muhku, ks. www.paijala.fi
Kanoottivuokraus: Hannu Lahtinen
0500-304769

INFOTAULUT
Kylän keskustassa, Keikkamäen
kierrätyspistel lä, Mäkimaassa ja
Kangasjärventien tiehaaroissa.

LÄHDE
Käynti yleisön käytössä olevalle
lähteel le osoitteen Orivedentie 1 645
tienhaarasta, n. 50 m metsään
sisään. Ammentaminen vain paikal la
olevi l la astioi l la.

LAAJAKAISTA
Saatavil la Päijälän alueella,
vastuutaho Kuhmoisten Laajakaista
Oy. www.kuhla.fi

POSTILAATIKKO
Lähtevän postin posti laatikko on
vanhan pankkiki inteistön kohdalla,
osoitteessa Orivedentie 1 61 8.
Tyhjennys n. klo 9.

HISTORIIKIT
Leppäkosken kohina -Päijälän
seudun historiaa, toim. Sirkka-Liisa
Ranta.
Otteita elämästä – Päijälän
kristi l l inen yhdistys 1 91 2-201 2, toim.
Kaija Taival.

Pienten on unelmoitava suuria.
Riihigal lerian perustajan, taitei l i ja
Nii lo Suojoen elämästä. Kirj . Sirkka-
Liisa Ranta
Kirjat saatavana kirjastosta,
rukoushuoneesta ja Riihigal leriasta.

ASIOINTILIIKENNE
Kuhmoisten kirkol le keskivi ikkoisin
Päijälästä 9.30, paluu Kuhmoisista
1 2.00. Kuljetustarpeesta on
ilmoitettava viimeistäään ti istaina klo.
1 8 mennessä taksiasemalle, puh.
03-555 1 250.

KOTISIVUT www.paijala.fi
FACEBOOKISSA Päijälä-ryhmä

YRITYKSET
Ruokolan Puu Oy
Ovet, ikkunat, portaat ja
ti lauspuusepäntyöt.
040-8247331
http: //www.ruokolanpuu.fi

Ruokolan Metsäkuljetus Oy
Metsäalan kuljetukset ja haketus
Konekorjaamo ja metal l irakenteiden
valmistus
040-5471 511
http: //www.ruokolanmetsakuljetus.fi

Kuhmoisten Maa ja Kiinteistö Oy
Maa-, tie-, vesi- ja
saneerausrakennustyöt.
Kone-, ki inteistö ja
henkilöstövuokraukset.
Li ikenneohjaukset.
0400-344957
http: //www.kmkoy.fi/etusivu



Tmi Jari Niemi
Polttopuut, metsänhoitotyöt,
traktori- ja mökkitalkkarityöt
Telttakatoksen ja kelluvan saunan
vuokraus
050-5303963

Mika Tuominen
Traktori-, kaivinkone- ja metal l ityöt.
0400-1 911 541

Petri Liehu Oy
Puun korjuu
Metsä- ja maansiirtokoneiden
kuljetukset.
040-7794457

Tmi Tassun palvelut
Metsänhoitotyöt
040-5956749

Tmi Liehun Sora
Sora ja maanrakennus
040-5800432

Pekka Tennilä
Pöytätennisvalmennus nuori l le (kesä
201 8, ks. i lm. al la).

050-4004341

Tmi Seijan pidot
Pitopalvelu, leivonnat ti lauksesta.
0400-980292

Tuomaalan tila
Polttopuita, kanoottivuokrausta,
luomukaurahiutaleita
0500 304769

Hannen hyvinvointi ja
koulutuspalvelut
Hieronta, kuumakivihieronta, shiatsu.
Kirkkotie 8. Koirakoulutusta.
0400-452524

oskliippa.fi
Metsänhoitopalveluita, puunkaatoa,
koulutusta
Vil l impi vi ikonloppu vil l iyrttien parissa
30.6.-1 .7.201 8
Päivi Korhonen 050 5366374

Lasten ja nuorten pingiskurssi Päijälässä
Pihtakuja 25
- 1 7.7 - 1 9.7, ti .ke ja to, päivittäin klo 9.30-1 2.30, yksi tauko jol loin
väl ipala ja mahdoll isuus käydä uimassa
- ikäsuositus 7-1 4 vuotta
- kurssi järjestetään mikäli kolme osall istujaa ilmoittautuu,
tarvittaessa jako ikäryhmiin (toinen ryhmä klo 1 3-1 6)
- shortsit ja vaaleapohjaiset sisäpeli jalkineet
- mailat järjestäjältä
- hinta 50 eur
- i lmoittautumiset 1 5.heinäkuuta mennessä:
0504004341 / Pekka Tennilä



KESÄN TAPAHTUMIA PÄIJÄLÄSSÄ 201 8
Kesälauantaisin
Lauantaitori sil lan kupeessa klo 9-11
Kirjasto ja kahvio Pirti l lä 1 0-1 4
Kesän ajan kahviossa esil lä myös kyläläisten omistamia Suojokimaalauksia.
Lasten lauantaikerho Rukoushuoneella klo 11 -1 2.30 (30.6. , 7.7. , 1 4.7, 21 .7.)
Huom! 1 4.7. lastenkerho Pirtin kentäl lä osana kesätoria.

Riihigallerian 50vuotisjuhlanäyttely Kukkia ja kunniaa
1 9.6. -1 9.8 ti-su klo 1 2-1 7
Esil lä Suojoen töiden l isäksi 1 5 taitei l i jan kuhmoislaistaustaisen taitei l i jan töitä
Kahvio ja paikal l isten käsitöiden myymälä. Pääsymaksu 5 €, al le 1 5-vuotiaat
i lmaiseksi. Riihigal leriantie 81 .
Ke 20.6. klo 17 Kirjapiiri Riihigallerialla. Luettava kirja: Paavo Rintala,
Rikas ja köyhä

Rukoushuone tiekirkkona 3.7.26.7, tisu klo 12.3017.30
Tiekirkon ja näyttelyn avajaiset 1.7. klo 14
Näyttely kyläläisten omistamista Niilo Suojoen maalauksista
Orivedentie 1 61 3

Pe 6.7. klo 18 Runon ja Suven ilta Pirtillä
Su 8.7. klo 18 Yhteislauluilta Riihigallerialla
La 14.7. klo 913 Kesätori Pirtillä
La 28.7. NESTE RALLI 2018 Päijälän pikataival
Su 5.8. Rukoushuoneen kesäjuhla
Klo 1 0 jumalanpalvelus, Hollolan srk
Klo 1 2.30 Päiväjuhla: puhujina Pasi Parkkila, Iso Kirja, Nepalin lähetystyön-
tekijät Juha ja Elina Lind sekä kristi l l isen yhdistyksen puheenjohtaja Hannu
Lahtinen
La 11.8 klo 17 Pekka Simojoen konsertti Rukoushuoneella
La 15.9. klo 913 Syystori Pirti l lä
Su 30.9. Elojuhla ja myyjäiset Rukoushuoneella
Syyskuussa langanvärjäyskurssi luonnonväreillä (ajankohta tarkentuu
myöhemmin) Tied. Maija Saari järvi 040 5034557

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




