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Aleksi Sipilä sai kalan Rapalan vaapulla uistellessaan Pitkällävedellä
Kurjenluodoilta Otteleelle päin lähellä Honkasaarta. Hauen strategiset mitat
olivat 106 cm ja 7,5 kg. Kymmenisen minuuttia piti taistella, että sai haaviin.



Arvoisa lehtemme lukija!

Elämme nyt kesän ja syksyn taite
kohtaa. On oivallinen aika tarkastel
la taakse jäänyttä kesää Päijälässä ja
sen jättämiä vaikutteita ottamalla
hieman etäisyyttä päivän aherruk
sesta, asettumalla tarkastelemaan
mennyttä ja tulevaa avarammalta
paikalta. Kerrotaan, että Napoleonin
ollessa vankina St. Helenan saarella,
hän rakennutti eräälle jyrkälle kuk
kulalle tasanteen ja asetti sinne pen
kin, johon oli kirjoitettu sanat: ”Vael
taja, istuuudu ja ole kiitollinen”. Jee
suskin meni usein vuorelle rukoile
maan. Itsekin nuorempana juoksin
joskus Heikkilänkankaan harjulle, is
tahdin harjun laelle, josta oli avara
näköala Pitkävedelle. Istuin, mietin
ja rukoilin – milloin mitäkin. Eilen il
lallakin ollessani raivuulla, kiipesin
tauolla läheisen rantatörmän kor
keimmalle paikalle, istahdin kivelle
ja suuntasin katseeni avaraan järvi
maisemaan, mielen menneeseen ja
tulevaan, uskoen, että kaiken kau
niin maiseman luoja kuulee minua –
ja minä Häntä – kiitollisin mielin.

Niin. Mikä tai mitkä asiat ovat men
nestä kesästä Päijälässä nousseet eri
tilanteissa päällimmäisiksi mieleeni.
Ehkä juuri tuo kiitollisuus siitä, mitä
meillä tällä kylällä on ollut ja on.
Kaunis kylän keskusta ja sen ympä
rillä uskomattoman monivivahtei
nen, vesistörikas luonto sekä ihmi
set, jotka haluavat vaalia luontoa ja
yhdessä, vapaaehtoisuuden voimalla
elää ja kehittää yhteistä Päijälää.

Ei ole yksi eikä kaksi kertaa tänä
kään kesänä, kun ihmiset eri puolilta
Suomea  kerrottuani heille Neste
Rallin järjestelyistä tai kylän kehitys
hankkeiden toteuttamistavoita 
ovat kysyneet minulta, miten on

mahdollista tämän päivän Suomessa,
että tällaisia asioita voidaan toteuttaa
talkooperiaatteella. Kylän kehitys
hankkeet ja ralli edellyttää vuosittain
tuhansia ja tuhansia talkootunteja,
joka ei yksin kylän vakinaisten asuk
kaiden toimesta ole mahdollista.
Mukaan ovat tulleet enenevässä
määrin kesäasukkaat, kyläläisten
tuttavat, lähialueen yhdistykset ja
toimijoita myös eri puolilta Suomea.
On ollut ihmeellistä kuulla, että esim
rallipäivään on tullut ryhmiä aina
Pohjanmaata myöten kysyen, saako
tulla mukaan – talkoohengessä. Tänä
kesänä olen vasta todella ymmärtä
nyt, miten etuoikeutettuja olemme
voidessamme yhdistää kylän yhdis
tysten ja ystävien voimat yhteen ja
siten toteuttaa hankkeita, jotka muu
toin olisivat vain haihattelua. Kiitos
kaikille rallin toteuttamiseen tavalla
tai toisella osallistuneille. Teimme
sen taas kerran yhdessä. Jokaista tar
vittiin! Siksi tuo Napoleonin penkki
puhutteli ”Vaeltaja, istu ja ole kiitol
linen”. Tuolle penkille tulisi meidän
kaikkien aina silloin tällöin istahtaa
ja kiittää!

Kesän suurin yhteinen hanke – Nes
teRalli – sujui suuressa kuvassa –
kuten nykyään on tyypillistä todeta
– hyvin kaikin puolin. Väkeä saatiin
mukaan rakentamiseen, rallipäivään
ja purkuun tarvittava joukko ja vie
railijoita noin 30 % enemmän kuin
aiemmin. Palaute oli jälleen yleisön
osalta positiivinen ja sen myötä roh
kaiseva. Joitain asioita voidaan
edelleen parantaa, mutta myös tal
koolaisten palaute on ollut myön
teistä. On kiitelty yhteishenkeä, yh
dessä tekemistä ja opittu tuntemaan
uusia ihmisiä. Jaksettiinkin edellis
vuotta paremmin pitkä päivä. Monet
ovat jo kyselleet ja osa lupautunut
kin mukaan myös ensi vuodeksi,



niin kyläläisistä kuin kylän ulkopuo
lisista ystävistä. Onko Päijälä muka
na AKK:n suunnitelmissa ensi vuon
na, se selviää vuodenvaihteessa ja
sitten alkaa keskustelut yhdistysten
kesken, jos vanhan mallin mukaan
toimitaan. Nyt on jäähdyttelyn aika.

Mutta Päijälän kesää mahtui paljon
muutakin kuin ralli. Erityisen iloinen
olen siitä, että olemme saaneet mu
kaan uusia ja asiantuntevia henkilöi
tä rallin lisäksi myös kylän meneil
lään oleviin kehityshankkeisiin,
luontopolun ja melontareitin kehittä
miseen kuin myös kylän nettisivujen
toteuttamiseen ja ylläpitoon. Tarvit
semme uudistumista ja uusien ih
misten myötä se on myös lähtenyt
toteutumaan. Myös lehtemme on
saanut uusia kirjoittajia ja siten uutta
elävyyttä. Näissäkin asioissa on syy
tä istahtaa penkille ja olla kiitollinen.

Eri yhdistysten toiminta on kesän ai
kana ollut varsin aktiivista. Tilai
suuksissa on käynyt runsaasti po
rukkaa ja tilaisuuksissa on ollut pal
jon myös ensikertalaisia. Se on roh
kaisevaa järjestäjien ja jatkuvuuden
näkökulmasta. Metsästysseuralla jat
kuu toimitilojen kehittämishankkeet
saunan valmistuttua. Yhdistysten
syksyn ohjelmat ovat lehdessä näh
tävissä. Osallistutaan niihin innolla!

Itselläni on päällimmäisenää kiitolli
nen mieli menneestä kesästä. Väsy
mys alkaa kaikota. Muistiin jää kau
nis kesä, yhteiset ponnistelut ja ko
kemukset sekä ihmettely siitä, miksi
Päijälä on saanut sellaisen armon, et
tä olemme voineet yhdessä tehdä
asioita yhteiseksi hyväksi, kylämme
hyväksi talkoohenkeen pohjautuen.
Samalla nousee suuri kysymys, on
nistummeko säilyttämään yhteisölli

syyden aarteen arvossaan myös tu
levana ja tulevina vuosina. Meidän
kaikkien on syytä mennä penkille ja
olla kiitollisia, mutta nöyrällä mie
lellä etuoikeudemme edessä.

Haluan toivottaa lukijalle Jumalan
siunausta ja mukavaa syksyä 2019!

Hannu

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

Lataa lehden sähköinen versio:
www.paijala.fi



Rallimuistoja

Ralli on enää melkein vain kaukai
nen muisto, mutta se oli kuitenkin
niin monen talkoolaisen työn tulos ja
ponnistus, että muutamia muistoja
lienee syytä jakaa.

Raivaus, rakennus ja pystytyspo
rukka aloitti urakkansa hyvissä ajoin
lähes 4 viikkoa ennen Hhetkeä hei
nän niitolla ja vesomisella  13 mie
hen ja 7 siimaleikkurin voimin.
Neea Hurmerinta edustaa joukossa
nuoruutta ja tulevaisuutta.

Seuraavaksi oli vuorossa aitojen ra
kennus. Viikolla 30 aloitettiin myyn
tipisteiden valmistelut Lehtoselta.
Viimeisellä viikolla oli vuorossa pel
toparkkien valmistelu, myyntipistei

den pystytys
ja kalustus
sekä bajama
jojen sijoitte
lu. Ja vielä
rallien jäl
keen urakoi
tiin purku
talkoissa.
Useamman vuoden harjoittelun tu
loksena hommat sujui hyvin ja kaik
ki tiesivät mitä pitää milloinkin teh
dä. Urakkaa kevensi jokapäiväinen
huulenheitto ja päiväkahvit Pirtillä
tai Tiekirkolla. Talkoovoimia ilmestyi
aamuisiin tapaamisiin pitkistäkin
matkoista, mikä jälleen osoitti sen,
että meiltä löytyy voimia yhteisiin
ponnistuksiin. Eri alojen ammatti
laisten – metsurista timpuriin – mu
kanaolo oli erittäin tärkeää. Kiitos



kaikille mukanaolleille!

Rallin edellisenä päi
vänä Rukoushuoneel
la tehtiin 44 ämpärillis
tä lettutaikinaa, joista
40 paistettiin rallipäi
vänä letuiksi. Kuvassa
AnnaMaija Helle ja
Terhi Ratalahti työn
touhussa.
Pirtillä täytettiin 1000
sämpylää myyntipis
teille ja evääksi ja kei
tettiin 150 kanamunaa. Kuvia ei ku
kaan ehtinyt ottaa.

Ainonsillalle saatiin tänä vuonna en
simmäisen kerran passintarkastus
piste. Helena Korhonen Iisalmesta ja
Tuula Sassi Keuruulta viipyivät lu
kulaitteineen paikalla aamun ensim
mäiset tunnit.
Sää oli vähän kylmä myös teknisille

laitteille, mutta tovin lämmitys tas
kussa auttoi. Kaksi väärennyttä pas
sia löytyi, ja toinen niistä jäi järjestä
jien haltuun.

Tuula Sassi tarkastamassa rallivie
raitten passeja aamuvarhaisella. Vä
hän myöhemmin väkeä tulvi kah
desta suunnasta ja työtä riitti myös
hänen kollegalleen Helena Korhosel
le.



Tiekirkolla oli tänä vuonna taas
edellisvuotta enemmän ruuhkaa ja
piha täynnä moottoripyöriä, vaikkei
se ihan rallipätkän varrella olekaan.
Joillakin oli jo kolmatta kertaa oma
”kantapöytä” käytössä. Myös ilah
duttavan monet halusivat kurkata
kirkkoon sisään ja katsoa Timon va
lokuvia, vaikka tiekirkko virallisesti
olikin jo sulkeutunut. Vieraskirjan
mukaan rallipäivän poikkeajia oli
suomalaisten lisäksi mm. Espanjasta,
Miamista ja Saksasta. Mitähän kaik
kia kansallisuuksia kylässämme tuo
na päivänä vierailikaan?

Kauppa
Kevyen yön jälkeen aamulla 6 ai
kaan "vanha" tiimimme Maippi, Jut
ta, Marja, Mirja, Maritta ja makka
ranpaistajamme Jouni olimme iskus
sa, kun tapasimme kaupan kulmalla.
Aamu alkoi iloisena jälleennäkemi
senä, onhan tämä päivä kesän koho
kohta. Pöydät ja teltta oli jo edellisil
tana laitettu valmiiksi, nyt vain kau

niit, raitaiset räsymatot ruoholle ja
lättypannut sekä grilli kuumentu
maan.
Aamun ensimmäinen asiakas saapui,
joi kaikessa rauhassa kahvin ja söi
sämpylän muistellen edellisiä ralle
jaan vuosien varrelta. Hän oli vanha
konkari, kartanlukija Jyväskylän
suurajojen ajoilta. Siitä se päivä al
koi.
Asiakkaita virtasi tasaiseen tahtiin,
etenkin kahvi teki hyvin kauppansa
heti aamuhetkistä alkaen, samoin
sämpylät, lätyt ja pullat. Sää oli suo
siollinen. Täydennystä haimme vuo
rotellen tiekirkolta ja kottikärrytkin
olivat tarpeeseen.
Oli jännä seurata, että kun joku tuli
ostamaan makkaraa, oli ostajia välit
tömästi ruuhkaan asti. Ilmeisesti
makkaran tuoksu levisi ympäriinsä
ja vesi herahti naapurin kielelle.
Makkarapusseja avasimme toista sa
taa kappaletta.
Lättyjä paistoimme kahdella pan
nulla ja jonoa riitti. Loppuvaiheessa



jo hillopurkitkin kaavittiin loppuun
ja päälle siroteltiin sokeria.
Asiakkaat olivat tyytyväisiä, monet
olivat jo kuudetta kertaa Päijälässä ja
muistivat meidät. He kehuivat järjes
telyjä ja siisteyttä ja lupasivat tulla
taas. Meiltä sai eväitä koko päivälle
ja myös sateen suojaa hetkellisen sa
teen ajaksi.
Oli pitkä mutta mukava päivä, onko
han vielä seuraavaa kertaa, aika
näyttää!

Lammela 1
Kokoonnuimme kauniina kesäaamu
na kukonlaulun aikaan eli ennen kel
lo viittä rakentamaan grillipistettä ja
laittamaan kahvinkeittimet porise
maan.
Kahvi tuntuikin olevan aamun suo
situin artikkeli ja sitä keitettiin koko
ajan lisää, kun rallikansa jalkautui
autoparkeista.
Päivä sujui rittävän miehityksen an
siosta mukavasti ja myimme oman
kirjanpitomme mukaan ennätysmää

rän kahvia, makkaraa ja lettuja. Mei
dän pisteellämme oli lettujen päällä
hillon lisäksi kermavaahtoa, mistä
sana tuntuikin kiirineen rallikansan
keskuudessa. Päivämme ainoa mer
kittävä haaste oli, kun sähköt katke
sivat pieneksi hetkeksi aamukahvi
ruuhkassa. Vika löytyi nopeasti ja
ongelma ratkesi muutamassa mi
nuutissa.
Ralliyleisö oli tullut katsomaan au
toja eikä meille osunut yhtään haas
tavaa tilannetta, tupakoitsijat olivat
tyytyväisiä heille tehtyihin tupakka
paikkoihin. Todella moni kävijä kiitti
erikseen hyvistä järjestelyistä ja siis
teydestä.
Grillipiste purettiin kuuden jälkeen
illalla vielä nopeammin kuin raken
nettiin aamulla. Myyntituotteista ei
käytännössä enää ollut jäljellä kuin
juomia. Väsynyt mutta iloinen jouk
komme purkautui omiin suuntiinsa
yhtä rallipäiväelämystä rikkaampa
na.

Riitta, Marjis, Pauliinat, Päivi, Terhi, Heidi, Alisa ja Tuula.



Lammela 2:ssa päivä vieräh
ti vanhalla rutiinilla, vaikka
uusiakin henkilöitä oli ryh
mässä mukana. Se, että pis
teellä on kylmävaunu, hel
pottaa elämää kummasti,
kun tavaraa on lähellä riittä
västi. Ainoa haasteellisempi
hetki oli se, kun vanha kah
vinkeitin sanoi sopimuksen
sa irti. No, rukoushuoneelta
saatiin sitten toinen jossain
vaiheessa tilalle. Rallikansaa
riitti vanhaan malliin, ja ta
varaa oli tänä vuonna sopi
vasti, paitsi juomia vähän
ylimitoitetusti. Yksi ensiapu
kurssin käynyt letunpaista
jakin joutui/pääsi testaa
maan sidontataitojaan, kun
joku oli satuttanut itsensä
maastossa. Pitäisiköhän en
siapuapukurssi kuulua jat
kossa pääsyvaatimuksiin?

Lehtonen 2
Rallipäivä oli kiireinen ja työntäytei
nen. Ensimmäinen kahvikin myytiin
jo ennen kuutta aamulla. Jonot olivat
välillä niin pitkät, että meinasi epä
toivo iskeä. Mutta porukkamme sel
visi loistavasti ja ihmiset olivat hy
vällä tuulella eikä jonotusaika har
mittanut. Meillä oli kuitenkin kasas
sa taas huipputiimi ja kiireestä huoli
matta meillä oli tosi hauskaa.

Päiväämme piristi kolmen hengen
nahkasohva, joka vaelsi katselupai
kalle. Yllätykseksemme se lähti päi
vän päätyttyä kotiinkin päin.



Kiitollista kiirettä
Lehtonen 1 –myyntipisteellä riitti vi
linää ja vilskettä lähes koko rallipäi
vän. Ogierin mutkan rallikansa oli
kärsivällistä ja kiitollista palveltavaa,
sillä edes pitkät myyntijonot eivät
herättäneet poikkipuolisia kom
mentteja. Päinvastoin: asiakkaat kiit

telivät maailman parhaiten järjeste
tystä EK:sta lukuisilla eri kielillä.
Myyntipisteellämme palveltiinkin
asiakkaita kansainvälisesti: suomek
si, ruotsiksi, englanniksi, viroksi,
ranskaksi, italiaksi, saksaksi ja japa
niksi.

Päijälän kylän yhdistykset kiittävät!
Suurkiitos jokaisel le Neste-Rall in toteuttamiseen osall istuneelle kyläläisel le
ja kylämme ystävälle panoksestasi hankkeeseen. Yhdessä pystyimme to-
teuttamaan jäl leen suurtapahtuman, josta nautti yl i 1 2 000 vierasta meidän
itsemme lisäksi. Rall in tuotoi l la yhdistykset pystyvät jatkamaan kylän kehi-
tysohjelmaa ja samalla kehittämään omaa toimintaansa. Mutta tärkeintä
meil le kaiki l le l ienee kuitenkin yhteisöl l isyyden vankistuminen. Näin turva-
taan elinvoimainen Päijälä myös tulevaisuudessa seuraavil le sukupolvi l le.
Yhdistykset kutsuvat jokaisen rallihankkeessa mukana olleen yhtei

seen päätös ja lounastilaisuuteen Päijälän Pirtille 5.10 klo 14.00.

Päijälän Seudun kyläyhdistys, Päijälän Kristillinen Yhdistys,
Päijälän Seudun Metsästysseura, Mäkimaan Muhku



Luonto kutsuu kulkijoita

Luontopolkua suunnitellaan pikku
hiljaa, vaikka mitään näkyvää ei vie
lä ole saatu aikaiseksi. Reitti on kat
sottu ja merkitty, mutta se saattaa
inasen muuttua jos tarve vaatii. Jas
karin Markus otti minuun yhteyttä,
kun kuuli että Päijälään tehdään
luontopolku. Hän ehdotti, että tulisi
Esa Kallion kanssa tutkimaan maas
toa, jos sieltä löytyisi jotain erikoi
suuksia, mitä voisimme hyödyntää
polulla kulkijoiden iloksi. Eihän sen
tarvitsisi olla muuta kuin muura
haiskeko, josta tehdään muutaman
lauseen informaatioteksti valokuvan
kera.

Tapasimme juhannusviikolla Pirtillä
ja otimme Kareveden Ilpon oppaak
si, ettemme eksy toistaiseksi polutto
maan metsään. Minulla oli käsitys,
että joudumme rämpimään kiviko
luissa ja raivaamaan tiemme ryteik

köjen läpi päästäksemme eteenpäin.
Hämmästys oli suuri, kun heti Pirtin
takana oleva metsä aukeni avarana
ja helppokulkuisena aina Sysipatte
rin laelle asti. Sieltä ei juurikaan
maisemia näkynyt, koska metsää oli
ympärillä.

Aurinko kulki kanssamme ja väritti
luontoa. Löysimme maitikoita, käm
meköitä, rätvänöitä, naavaa, jäkäliä,
sieniä sekä monia muita kasveja.
Kuuntelimme lintujen lauluja ja kul
jimme hirvipolkua. Ison jyrkän kal
lion varjopuolella kivi hikoili, vaikka
muuten oli kuivaa. Suoalue oli mie
lenkiintoinen. Rahkasammalpeite oli
pehmeää ja kasvit olivat erilaisia
kuin muualla metsässä. Esa kertoi
raatekasvin suorastaan huutavan
sieltä, että älä astu päälle tai uppoat.
Raate kasvaa niissä vetisimmissä
paikoissa, mutta suolla pystyi käve
lemään Esan ohjeiden mukaan sam
malmättäältä mättäälle. On tarkoitus



tehdä pitkospuut suon yli ja sitä pit
kin kulkeminen tulee olemaan yksi
parhaimmista elämyksistä polun
varrella.

Meillä oli mukana Markuksen
englantilainen kaveri, joka hämmäs
teli monia asioita suomalaisessa met
sässä. Otin kukan maasta ja kerroin
hänelle, että tämä on suomeksi rät
vänä. Hän lausui sen ihan oikein är
rineen ja ääkkösineen, mitä ei moni
vieraskielinen osaisi.

Olin itse ensimmäistä, mutten toi
vottavasti viimeistä kertaa tulevalla
luontopolullamme. Paljon on vielä
töitä edessä, että se saadaan muotou
tumaan oikeaksi poluksi ja iloksi
meille kaikille, mutta hyvin suunni
teltu on puoliksi tehty ja tässä vai
heessa ollaan ihan hyvään suuntaan
menossa.

Leena Bragge

Roskat pois
nurkista talkoo

Päijälässä on viime aikoina keskus
teltu paljon roskien lajittelusta ja jä
tepisteiden siisteydestä. Aihe tuntuu
olevan kiinnostava myös monessa
muussa kylässä. Jätepisteitä ei ole
tarpeeksi, eivätkä ne ole aina siellä,
missä olisi tarvetta. Suurin osa asuk
kaista tietää, miten roskat lajitellaan
ja noudattaa myös ohjeita. Aina kui
tenkin löytyy niitä, jotka ovat innolla
viemässä roskia jätepisteeseen, mut
ta heillä ei ole minkäänlaista käsitys
tä siitä, mitä lajittelu tarkoittaa ja mi

ten roskat voisi pakata niin tiiviisti,
että pönttöjen tilavuus tulisi käytet
tyä mahdollisimman kokonaisvaltai
sesti. Mitään roskia ei saisi jättää
pönttöjen ulkopuolelle metsäneläin
ten – varsinkin lintujen – riepotelta
vaksi. Isot jätteet pitää viedä suoraan
kaatopaikalle.

Kuhmoisten Vapaaajan asukkaat ry
ilmoitti, että heillä olisi vapaaehtoi
sia roskienkerääjäpareja käytettävis
sä autoineen ja peräkärryineen niitä
jätteitä varten, joita ei voi viedä ta
valliseen jätepisteeseen. Tartuimme
härkää sarvista ja pyysimme tal
kooapua roskien poisviemiseen. An
tinkorven jäteasema teki lauantaina
24.8. poikkeuksen ja portit olivat
avoinna ylimääräisen jätekeräyksen
vuoksi tunnin pidempään. Laitoim
me Päijälässä ilmoituksia faceboo
kiin ja ilmoitustaululle, että Pirtin
pihaan voi tuoda ongelmajätteitä,
kuten: sähkölaitteita, kodinkoneita,
huonekaluja, vaarallisia aineita ym.
Kyllä niitä kertyikin kolmen perä
kärryllisen verran.

Kiitos kaikille niille, jotka käyttivät
tilaisuutta hyväkseen ja siistivät sa
malla omat nurkkansa. Ja kiitos
myös talkoolaisille, jotka veivät ros
kat asianmukaisesti Antinkorpeen.
Ensi keväänä tehdään samanlainen
projekti kevätsiivouksen aikaan.
Emmehän halua, että romut lojuvat
pihoilla kauniissa kylässämme.

Leena B.



Vääriä huhuja
Riihigalleriasta

Riihigalleria ei ole myytävänä, va
kuutti kunnanjohtaja Anne Heusala
PäijäläForumissa Pirtillä 17.8. ”Liik
keellä on kesällä ollut vääriä huhuja.
Riihigalleria on Kuhmoisten kunnal
le äärimmäisen tärkeä kulttuuri ja
matkailukohde, eikä siitä ole tarkoi
tus luopua.”
Riihigalleriassa pistäytyi tänä kesänä
yli 2 000 kävijää.”Yhtään nollapäivää
ei ollut, mutta välillä uusia asiakkai
ta piti kyllä odotella muutama tun
ti”, kertoi kolmatta kesää lippuja
myynyt Nina Järvinen.
Kävijät ovat enimmäkseen nuoria ja
keskiikäisiä, lähiseudulta niin kuin
kauempaakin. Järvisen yllätti se, että
joukkoon kuuluu edelleen ensikerta
laisia. Mieleen jäi erityisesti naisvie

ras, joka poikkesi galleriaan nähty
ään viitan Orivedentien varressa.
Hän ilmoitti olevansa näkemästään
pöllämystynyt.
Taideteoksista menivät parhaiten
kaupaksi Outi Heiskasen grafiikat,
mutta kysyntää oli myös Elina Ku
jansuun pienimmillä maalauksilla.
”Myymäläpuolelta lähti vieraitten
matkaan vähän kaikkea villasukista
Päijälätpaitoihin”, kertoi kahvilaa
loppuvaiheessa hoitanut Terttu Hie
tala. Hänen omat räsymattonsa kuu
luivat suosikkituotteisiin, samoin
Ruokolan Sannan laukut ja puutuot
teet sekä Tuomaalan tilan luomu
kauraryynit.
Kelpaa kunnan etsiä näyttelylle uut
ta intendenttiä jatkamaan Sohvi
Koskisen työtä!

Merja Åkerlind

Terttu Hietala



Muhkun golfmestaruus

Vuoden 2019 Muhkun golfmesta
ruus ratkottiin 23.8. Hämeenlinnan
Aulangon Everstikentällä.
Kuivan kesän jälkeen pelipäiväksi
ennustettu rankkasade verotti jonkin
verran osanottoa!
Kisa kuitenkin käytiin kuivassa ke
lissä. Kenttäkin oli suhteellisen kui
va, joskin joitain lätäköitä esiintyi
yön ja aamunsateen jäljiltä.
Kisa käytiin täysin tasoituksin bo
geypistekisana.
Naiset pelasivat punaiselta tiiltä ja
miehet keltaiselta.
Pisin draivikisa käytiin väylällä 8 ja
lähimmäksi lippua väylällä 16.

Pisimmän draivin löi Martti Åker
lind.
Lähimmäksi lippua osui Liisa Santa
nen.

Bogeypistekisan tulokset:

1. Martti Åkerlind 33p.
2. Arto Peurala 31p.
3. Liisa Santanen 29p.
4. Jouko Järvinen 27p.
5. Matti Santanen 26p.
6. Maija Typpi 24p.
7. Väinö Typpi 23p.

Kuvassa IGM 4612 Osanottajat odot
tamassa palkintojen jakoa.

Jouko Järvinen



Pitkävesi, maailman
upein pingisareena

Moni Pitkänveden rantaasukas saat
toi rallin jälkeisellä viikolla hieraista
silmiään, kun iso lautta pingispöyti
neen ja pelaajineen seilasi ohi. Mutta
Päijälässä mikään ei ole mahdotonta.
Jos et sattunut paikalle tapahtuma
hetkellä, löydät maailman upeim
man pingisareenan YouTubesta.
Linkki: https://www.youtu
be.com/watch?v=yyL9UTW4rSE&t=
117s

Ryhmä Pongfinity julkaisee YouTu
bessa mitä ihmeellisimpiä pingisvi
deoita, joilla on satojatuhansia katso
jia ympäri maailman. Itse asiassa
ryhmällä on tavoitteena rikkoa mil
joonan tilaajan raja vuoden loppuun
mennessä eikä se ole kuulemma
edes epärealistista (kanavan tilaajat
ja katsojat ovat siis eri asia).

Ryhmään kuuluu paitsi Otto Tennilä,
jolla on juuret Päijälässä, Miikka
O’Connor ja Emil Rantatulkkila.
Kaikki ovat pelanneet pingistä ala
asteikäisestä saakka ja tutustuneet
juniorimaajoukkueleireillä. Edel
leenkin pingis kuuluu heidän aktii
viharrastuksiinsa opiskelujen ohella.
Videoita he ovat tehneet seitsemisen
vuotta, mutta vasta reilun vuoden
kokopäivätoimisesti video viikossa
vauhdilla. Harrastus haittaa hieman
opiskeluja, mutta ”on taottava silloin
kun rauta on kuuma”, tuumii Otto

Tennilä. Niin kauan jatketaan kuin
kysyntää riittää, kuitenkin päivä
kerrallaan meiningillä. Mutta toi
vottavasti vielä pitkään, hän toivoo.
Kun YouTubevideoilla on tarpeeksi
seuraajia, osa mainostuloista tulee
tekijöille. Kiitos sen pojat saivat han
kittua dronekameran juuri tätä laut
tavideota varten. Ja kyllä Pitkävesi
ilmasta kuvattuna on melkoinen

Emil Rantatulkkila, Miikka O’Connor ja Otto Tennilä.



matkailumainos Päijälällekin. Päijälä
maailmankartalle tälläkin tapaa! Ku
vitelkaa: tämän jutun kirjoitushetkel
lä 722000 ihmistä eri puolilla maail
maa on katsonut Youtubesta pingis
lauttavideon ja ihaillut myös meidän
piskuista Pitkäävettämme! Ja tilaaja
määrä on koko ajan nousussa; viime
vuonna se kasvoi puolella miljoonal
la. Suomen kärkikastia näillä mitta
reilla mitattuna. Suosituin (21 mil
joonaa katsojaa) on koostevideo par
haista paloista The Best of Pongfinity
2018.
Vain mielikuvitus on rajana, kun
mietitään, mitä pingispalloilla ja
mailoilla voi tehdä. Sammuttaa
kynttilöitä, rikkoa samppanjalasin,
pelata monella pallolla… Katsokaa
itse! Temput eivät ole ihan jokamies
luokkaa, vaan pelitaitoja tarvitaan
oikeasti. Pongfinityryhmän seuraa
jat lähettävät kavereille omia ehdo
tuksiaan, mikä tietysti lisää kanavan
suosiota. Muutenkin säännöllisyys
uusien videoiden teossa on lisännyt
katsojia. Videot ovat englanninkieli
siä, sillä niitä katsotaan ympäri maa
ilmaa; vain murtoosa katsojista on
suomalaisia. Ja pääosassa ovat tie
tysti pingispallot, joita ymmärtää sa
noittakin.

Idea pin
gislautasta
keskellä
järveä syn
tyi kai va
hingossa,
kun Oton
perhe on
harrasta

nut mökkeilyä Pitkänveden rannalla
kymmenkunta vuotta. IsäPekka
auttoi lautan rakentamisessa. (Isä on
rakentanut myös pingishallin mök
kitontille.) Kaiken kaikkiaan lauttaa
rakennettiin pari päivää ja kuvaami
seen meni kolme päivää. Kaverukset
kuvaavat vuoron perään, mutta Emil
on pääeditoija. Tosin hän yrittää
opettaa taitoa muillekin. Materiaalin
leikkaaminen vie paljon enemmän
aikaa kuin kuvaaminen. Yleensä
heillä on jonkinlainen ”käsikirjoitus”
videolle, mutta käytännössä se usein
muuttuu kuvaustilanteessa. Lautalla
pelaaminen näyttää ainakin katso
jasta hauskalta, mutta omat haas
teensa on ollut oppia kuvaamaan ja
löytämään hyviä kuvakulmia no
peatempoisessa pelissä. Mutta har
joitus tekee mestarin, niin pingikses
sä kuin kuvaamisessakin.

Otto Tennilä lupaa, että jatkoa seuraa
 Pitkällävedelläkin.
Sitä odotellessa Virran varrelta lehti
toivottaa menestystä ja pitkää ikää
Pongfinityn joukkueelle!

Ulla Lahtinen



Kesäkuhinoita Päijälässä

Kirkkoveneen miehistöön mahtuu 15 henkeä. Sitä sai kokeilla Pitkällävedellä, kun
1.9. Längelmäen kirkosta Päijälän rukoushuoneelle tehtiin jo perinteeksi
muodostunut pyhiinvaellus.

Lauantaitori sillan pielessä oli avoinna kahdeksan kertaa. Siitä on tullut suosittu
tapaamispaikka viikonlopun alkajaisiksi; monet tulevat sinne aamukahville
kuulumisia vaihtamaan ja lämpimäisiä ostamaan. Joskus paikalla oli jopa elävää
musiikkia. Enemmänkin myyntipöytiä mahtuisi, vaikkapa kirpparin muodossa.



Riihigallerian yhteislaulut (Kuva
Leena Bragge): Riihigallerian
jokakesäisessä yhteislauluillassa
oli nelisenkymmentä innokasta
laulajaa. Ari Kajander oli taas
innostava laulattaja Eljas Liehun
ja Paula Tervalan säestäessä.

Kesätori keskellä heinäkuuta veti taas
paljon porukkaa säänkin suosiessa.
Åkerlindin Jaska teroitti halukkaiden
kirveet ja viikatteet tahkolla, moni
hankki itselleen Päijäläpaidan.
Kirpputorimyyjiäkin oli useampia ja
tietysti perinteiset leipurit. Lasten
lauantaikerhon teltalle kokoontui monia
lapsia pyhäkoulutuokioon,
askartelemaan, saamaan
kasvomaalauksen, kiertämään lasten
luontopolun tai kokeilemaan taitojaan
saippuakuplien teossa.
Tulevasta Päijälän luontopolusta saatiin
kesän toripäivänä esimakua lasten
luontopolulla Pirtin lähimaastossa. Aava
ja Nooa Ahlstenille sekä Linnea
Normialle olivat lasten luontopolun
kysymykset mieluisia ja helppoja, kertoi
Leena NormiaAhlsten.



Liki vai loitolla?
PäijäläForum keskusteli
vapaaajanasukkaista
Vapaaajanasukkailla on jopa vah
vempi suhde mökkipaikkaansa kuin
vakiväellä, mutta silti heidät on mo
nin paikoin unohdettu kyliä ja kun
tia kehitettäessä. Näin arvioi Päijälä
Forumissa tutkija Manu Rantanen,
joka on noin kymmenen vuotta pe
rehtynyt vapaaajanasutukseen Hel
singin Yliopiston Ruraliainstituutis
sa.
Rantasen mukaan ”suuri mökkiläis
joukko” jää pelkkään kuluttajan roo
liin, tavaroitten ja palveluitten osta
jiksi. Sellaisiksi heidän myös usein
hahmotetaan kunnissa ja kylissä.
Osa haluaa itsekin keskittyä vapaa
ajan viettämiseen omassa rauhassa.
”Kehittämispotentiaalia löytyy, sillä
vapaaajanasuntoja on noin puoli
miljoonaa. Onhan kumma, jos sitä ei

havaita tilanteessa, jossa vakiväestö
vähenee ja vapaaajanasutus yleis
tyy!”
Jos saadaan aikaiseksi parempaa
dialogia, vapaaajanasukkaat ovat
valmiita osallistujiksi, kuten kesä
teatteriesityksiin tai tapahtumajär
jestelyihin.
”Dialogin syntyä tukevat kausiasuk
kaitten omat kyvyt sekä ilmapiiri,
tunne vapaaehtoisuudesta ja ryhmän
turvallisuudesta. Parhaimmillaan
vapaaajanasukkaista tulee aktiivisia
kehittäjiä, kuten yhdistysten halli
tuksen jäseniä ja yritysvalmentajia.”

Erilaisia kyliä ja maita
Manu Rantanen tunnusti nähneensä
työssään paikkakuntia, joissa ei ole
ollenkaan dialogia vapaaajanasuk
kaitten ja vakiväen sekä kunnan vä
lillä. Päijälässä hän ei sellaisia merk
kejä tunnistanut, vaan jo alkusanois



saan onnitteli ilmapiiristä. Väkeä oli
Pirtille kerääntynyt enemmän kuin
hän osasi odottaa.
Rantasen mukaan Suomessa vapaa
ajanasutus on ratkaistu hyvin esi
merkiksi kaavoituksessa ja jätehuol
lossa. Perinteetkin suosivat rauhan
omaista kehitystä, sillä meillä ei ole
IsoBritannian kaltaista luokkayh
teiskuntaa eikä vapaaajanasumista
ole keskitetty Sveitsin malliin. Yh
dysvalloissa on ristiriitoja syntynyt
siitä, että vapaaajanasukkaat suosi
vat ympäristönsuojelua vahvemmin
kuin kantaväestö.
”Pohjoismaissa on yleensä kyse pa
luusta omille juurille, ei elitismistä.
Maaseudulta on vapautunut taloja
kausiasukkaitten käyttöön. Nyt kyllä
yhä useampi tulee kyliin ilman van
haa liittymäkohtaa.”

Kausittaista pöhinää
Vakinaisen asutuksen vähetessä va
paaajanasukkaitten merkitys kasvaa
ja saa ansaitsemaansa arvostusta.
Syntyy mahdollisuuksia ainakin
kausittaiseen pöhinään  ellei laajem
paan paikalliskehittämiseen  , kun
han rakennetaan verkostoja ja var
mistetaan tietojenvaihto.
Tietojenvaihdon avuksi ovat tutkijat
kehittäneet mobiilisovellutuksen ni
meltä Mökkilaiturilla. Kokeilukesä
2019 on osoittanut, että lataajissa on
enemmän alle 55vuotiaita kuin van
hempia ikäpolvia.
”Italiassa tutkijat ovat havainneet,
että tarvitaan myös tapaamispaikko
ja”, totesi Rantanen – ilmeisesti tietä
mättä, että kylätupa on mainittu yh
tenä tavoitteena Päijälän kehittämis

suunnitelmassa.
Kaksoiskuntalaisuus ei Rantasen kä
sityksen mukaan Suomessa toteudu,
eivätkä vapaaajanasukkaat välttä
mättä halua vakituisiksi asukkaiksi.
Yhden kasvunäkymän tarjoaa etä
työ, joka on taas noussut puheenai
heeksi. Iso juttu olisi kuluttajapoten
tiaalin hyödyntäminen nykyistä pa
remmin. Uusia mahdollisuuksia tar
joaa myös vapaaajanasukkaiden
henkisten voimavarojen ja verkosto
jen hyödyntäminen.
Manu Rantanen näkee tulevaisuu
den uhkakuvaksi sen, että mökkiin
nostus lopahtaa isojen sukupolvien
luopuessa. ”Mökeistä saattaa tulla
pelkkiä perintöriitojen kohteita. Pa
rasta olisi, että rakennuksia käytet
täisiin vaikka vuokraten.”

Kunnanjohtaja Anne Heusalan mukaan
Päijälä tunnetaan aktiivisuudestaan.



Foorumillinen yhteistyötä

Elokuinen PäijäläForum oli jatkoa
2018 kirkonkylässä järjestetylle Min
ne menet Kuhmoinen seminaarille.
Taustalla on Kuhmoisten vapaaaja
nasukkaat ry, joka on päättänyt vie
dä tilaisuuksiaan eri puolille pitäjää
yhdessä yhteistyökumppaneittensa
kanssa.
”Jos pienet kylät voivat hyvin, kun
takin voi hyvin”, muistutti Vapaa
ajanasukkaitten yhdistyksen pu
heenjohtaja Liisa Kontturi foorumin
avaussanoissa.
Kontturi korostaa, että noin 3 000 va
paaajanasukasta ovat osa elämän
menoa Kuhmoisissa. ”Me voimme
tehdä monenlaista yhteisön hyväksi,
jos lakkaamme pelkästään kysele
mästä, mitä kunta voi tehdä meille.
Meitä voisi hyödyntää päätöksen
teossa nykyistä paremmin. Vuoden

kesäkuhmoislaiset ovat luvanneet
jakaa yrittäjätietämystään.”
Kylien kiertämisestä on se etu, että
vierailuilla voi napata hyviä käytän
töjä. Esimerkiksi Päijälästä sai oppia
turvallisuussuunnitelman tekoon.
Kontturi kehotti kyliä pohtimaan lu
kuisien omien hankkeittensa yhdis
tämistä vaikkapa matkailullisesti.

Varma sähkö maksaa
Omakotiliitto on tänä vuonna en
simmäisen kerran selvittänyt myös
mökkeilyn kustannuksia. Toimin
nanjohtaja Kaija Savolainen luon
nehti Pirtillä kunnittaisia eroja huo
mattavan suuriksi. Niitä selittävät
varsinkin kiinteistöverot ja sähkö
maksut, erityisesti sähkösiirron pe
rusmaksu.
Mökkeilyn kustannusselvitys koski
ensimmäisellä kerralla 20:tä kuntaa.
Savonlinnassa vapaaajanasukkaalle

Kaija Savolainen sai Päijäläpaidan Liisa Kontturilta.



koituu sähkölämmitteisestä 50 ne
liön mökistä 1 100 euron maksut sa
maan aikaan, kun Oulussa selviää
480 eurolla.
Uudet toimitusvarmuusmääräykset
ovat korottamassa sähkönsiirtomak
suja enemmän kuin olisi tarpeen, to
tesi Savolainen. ”Maakaapeli hou
kuttelee yliinvestointeihin, kun siitä
saa parhaan tuoton. Hajaasutusa
lueilla riittäisi monin paikoin johto
katujen leventäminen tai johtojen si
joittaminen tien varteen.”
Savolainen kehotti keskustelemaan
siitä, voisiko vapaaajanasunnoilla
mahdollistaa pidemmät sähkökat
kokset. ”Maksetaanko keskeytymät
tömästä sähköstä vai siedettäisiinkö
pidempi kuin 36 tunnin katkos?”
Päijälän kausiasukas Mikko Jokinen
suositteli omien Lapinkokemusten
sa perusteella, että monesta mökistä
voisi laittaa piuhat kokonaan poikki.
”Aurinkopaneelit ja nestekaasukäyt
töiset laitteet ovat riittäneet.”
”Etäisyys on itsestä kiinni”
MarjaLeena ja Kari Virran mukaan

on mökkiläi
sistä itsestä
kiinni, mil
laista etäisyyt
tä he kylään
pitävät. ”En
simmäiset
vuodet teim
me omia pro
jekteja tontil
lamme Pit
känveden ta
kana, mutta
nyt olemme
etsineet yh

teyksiä kyläläisiin.”
Virrat ilmoittautuivat tämän kesän
rallitalkoisiin nähtyään pyynnön ky
lälehdessä. Molemmat ovat tyyty
väisiä kokemukseen, jota MarjaLee
na sai makkaranmyyjänä Lehtonen
I:ssä ja Kari turvahommissa sillan
vaiheilla. ”Ei ralli ole jatkossakaan
poissuljettu, mutta meillä työn hait
taa harrastuksia. Osallistumme tal
koisiin, jos aikataulu antaa periksi.”
Virtojen kesäinen tiekirkkokäynti
Rukoushuoneella venyi yli tunnin
mittaiseksi, kun opaskin ilmeni por
voolaiseksi. Haluja muihinkin ta
paamisiin olisi. ”Missähän se onnis
tuisi?”
Porvoolaiset tietävät omasta koke
muksesta, ettei seuraavalla polvella
oli enää samanlaista suhdetta mök
keilyyn. ”Käytiin sentään porukalla
mustikassa. Sopeutumisemme ky
lään on siinä vaiheessa, että tiedäm
me edes muutaman hyvän mustik
kapaikan.”

Teksti ja kuvat: Merja Åkerlind

MarjaLeena ja Kari Virta.



Kun isä aurinko
sähkön asensi

”Nyt tuntuu samalta Juhani Ahon
novellissa Kun isä lampun osti!” vai
moni riemuitsi, kun olin napsautta
nut aurinkopaneeleiden invertteri
säätimen päälle ja lukulampuista
hohtava ledvalo kirkasti Pukarajär
ven rannalla olevan saunatupamme.
Samalla hetkellä hyrähti myös teras
sille parkkeeratun jääkaapin
kompressori viilentämään illan sau
naoluita. Minä näpytelin älypuheli
meni näyttöä saadakseni bluetooth
toiminnolla näkyviin säätimien tar
joamat kiehtovat watti, voltti ja am
peerilukemat, jotka vielä pari kuu
kautta aiemmin olivat olleet käsittä
mätöntä sähkötekniikan slangia, fyy
sikkojen omaa salakieltä.
Mutta eipäs riennetä asioiden edelle.
Ennen kuin Juhani Ahoa päästiin si
teeraamaan, piti tapahtuman monta
ihmeellistä asiaa, jotka hämmästytti
ja kummastutti pientä kulkijaa.
Ilman sähköä oli meidän sukukun
tamme kesämökillä pärjännyt jo yli
puoli vuosisataa. Mutta iän myötä ja
mukavuudenhalun kasvaessa säh
kön ja sen myötä avautuvien mah
dollisuuksien maailma kävi yhä
houkuttavammaksi. Onhan kyntti
län valo romanttista, mutta iän kart
tuessa näkö vaatii yhä eneneviä
luxeja (ja tuntuu, että kirjatkin paine
taan nykyisin aina vain pienemmällä
präntillä). Ehkä tärkein asia oli saada
mökille jääkaappi. Aikojen alussa,
1960luvun puolivälissä, kun Anjan
vanhemmat olivat mökin hankkineet

oli Päijälässä kyläkauppa, kauppa
autokin liikennöi, kylällä oli posti ja
pankki. Tuoretta maitoa haettiin
kannulla Mäkipään maalaistalosta.
Palvelut pelasivat useita vuosia,
kunnes kaikki muuttui myös mökki
läisten elämässä. Nykyajan vempai
met käyttävät ahneesti sähköä. Kän
nyköiden akut hurahtivat tyhjiksi
kaikenlaisella googlailulla ja Yle
areenan uutisten seurannalla, puhu
mattakaan läppäreiden virran pii
saamisesta mökkioloissa. Siis sähköä
piti hankittaman.
Oksniemen kärjestä on lähimmille
sähkölinjoille joka ilmansuuntaan
kilometrin verran johdotonta mat
kaa, joten liittymämaksut voisivat
kouraista syvältä kukkaronpohjaa. Ja
olihan meillä vaihtoehtoinen malli
kin: kahdella mökkinaapurilla oli
aurinkopaneelit. ”Ekologista! Saas
teetonta! Ilmaista! Ja sitä riittää –
seuraaviksi miljooniksi vuosiksi.”
Näin olimme kuulleet.
Voisi kuvitella, että Ahon kuvaamis
ta öljylampun ostamisen ajoista on
nykymaailmassa edetty vallan help
pojen ja simppeleiden ratkaisujen
tielle. On internetin ihmemaailma,
josta parilla napin painalluksella
löytyy ratkaisu ongelmaan kuin on
gelmaan. Mutta mutta… Kun ”Isä
lähti lampun ostoon” puoteja, joissa
lamppuja myytiin oli vain se yksi ja
siellä vain yksi lamppumalli.
Kun laitoin googleen hakusanan au
rinkopaneeli hakukone viskasi 0.42
sekunnissa eteeni 1 160 000 tulosta –
siis pitkälti toista miljoonaa pelkäs
tään suomenkielisellä termillä ha
kiessa. Jostain olin lukenut, että kii



nalaisista verkkokaupoista saa todel
la edullisesti tilattua aurinkosähkö
vermeet. Niinpä kysäisin mr
Googlelta ”solar panel” ja nyt kesti
peräti 0.6 sekuntia ennen kuin avau
tui runsaat 400 miljoonaa sivustoa
valittavaksi. Oli lähellä, ettei olisi al
kanut ahdistaa.
No netti tarjoaa myös vertaistukea,
joten tutkailin keskustelupalstoja,
jotka usein sisältävät jo kertaalleen
seulottua, joskus jopa koeteltua tie
toa. Facebookissa on lukuisia ryh
miä, jotka auttavat ohjeita etsiviä.

Off the grid järjestelmät ja Tuuli
aurinko ja pienvesivoiman rakentajat
ryhmät sisältävät pitkiä, suorastaan
piiitkiä keskusteluketjuja, joissa pui
daan perinpohjin eri järjestelmien,
komponenttien ja laitetoimittajien
hyviä ja huonoja puolia. Sen sijaan,
että olisin ryhtynyt rakentamaan au
rinkosähköjä mökillemme, istuin ke
väiset ja osin alkukesäisetkin illat ja
yöt, joskus aamusta alkaen tietoko
neruudun kelmeässä valossa yrittäen
tulla hullua hurskaammaksi loput
toman puolesta ja vastaan argumen

toinnin äärellä.
Keskustelu oli niin
teknistä ja outoja
sähkösysteemei
hin liittyviä ter
mejä vilisevää, et
tä poikkesin kir
jastoon lainaa
maan ammatti
koulujen sähkö
opin ja asennuk
sen oppikirjat.
Kun yli viiden
kymmenen vuo
den takaiset lu
kioaikaiset fysii
kan perustiedot
oli päivitetty, alkoi
aurinkosähkökin
tuntua tutummal
ta.
Paras opas asiaan
oli kirjastosta löy
tynyt Janne Käpy
lehdon kirja ”Mö
kille sähköt aurin
gosta ja tuulesta –
rakenna itse”. Sii



tä löytyy selkeät askelmerkit, miten
arvioin sähkön tarpeen, mitkä perus
osaset on välttämättömiä, mitä voin
tehdä itse ja mihin tarvitsen ammat
timiestä (12 tai 24 voltin järjestelmiä
saa itse värkkäillä, mutta invertteris
tä tulevan 230 voltin jännitteisen vir
ran asennukset kuuluvat valtuutet
tujen sähkömiesten hommiin).
Sitten oli vaan pakko lopettaa netissä
haahuilu ja tehdä päätöksiä. Kysees
sä on kompromissi haaveiden (halu
aako pienen jääkaapin, lukulamppu
jen ja läppärin ja kännyköiden la
tauspisteiden lisäksi myös mikrouu
niin, kahvinkeittimen, pölynimurin,
taulutelevision, sähkösirkkelin
jne…) käytettävissä olevan budjetin,
oman aikataulun, osaamisensa ja
motivaationsa kesken.
Tarjolla oli monenlaisia valmispaket
teja lukuisilta eri toimittajilta. Mutta
kuten mökkirakentamisessa ”val
mispaketti” on useimmiten vain
”puolivalmis”, josko aina sitäkään.
Lisäksi pakettiin kuulumattomien li
säosien hankinnan ohessa on ostetta
va myös erinäisiä spesiaalityökaluja
sun muita vempaimia, joita normaa
liin mökkivarustukseen ei ole kuulu
nut.
Ostopäätös oli lopulta sittenkin ”va
listuneeseen arvaukseen” pohjautu
va ratkaisu, jossa soviteltiin yhteen
hintoja, tehoja, luotettavuutta, ta
kuuta, arviointivertailuja netissä,
alan julkaisuissa ja osaavampien ka
vereiden kokemuksissa. Ja kun netis
tä tilattu paketti, kolme paneelia,
kaksi akkua, säädin ja invertteri, yh
teensä n. 150 kiloa oli kuriiripaketti
na toimitettu saunamökkimme teras

sille, tapahtui radikaali muutos teke
misen tavassa. Siirryttiin teoriasta
käytäntöön, tietokoneen näppäimis
töstä rautakankeen.
Telineen rakentaminen rantapöpe
likköön viidelle neliölle aurinkopa
neelia olikin hikistä hommaa ruuvi
paalujen vääntämisineen ja kakkos
nelosten läpipulttaamisineen. Mutta
siellä se nyt seisoo ja 30 asteen kal
listuskulmakin on laskettu koulutri
gonometrian avulla kohdilleen.
Kolmisen kuukautta siinä kaikkiaan
meni hankintapäätöksestä siihen
kun auringon säteet ponkaisivat
elektronit liikkeelle oman voima
lamme kautta iltalamppujemme
iloksi. Kokonaisuutena projekti ei ol
lut sittenkään niin ylivoimainen,
miltä alun hämmennysvaiheessa vä
lillä tuntui. Ja auringonvalosta ei tar
vitse maksaa sähköyhtiöille siirto
maksuja eikä kilowattihintoja. Au
rinko paistaa meille kaikille yhtäläi
sesti.

Tapani Sihvola



Lorujen kieli

Runon ja suven päivänä kokoonnut
tiin Pirtille lorujen merkeissä. 6.7. on
runoilija Eino Leinon päivä, keskike
sää ja Kuhmoinen Kuhtuu viikkojen
aikaa. Päivän vietto on Päijälässä pe
rinteinen aiheita vaihdellen. Muistel
tiin lapsuuden ja kouluajan loruja ja
löytyihän niitä jokaiselta jotakin.

Lorut kuuluvat ennen kaikkea lasten
maailmaan. On uniloruja, leikkilu
kuja ja myös laulettuja loruja. Aapi
set sisältävät suuren määrän runoja
ja loruja. Ne jäävät helposti lapsen
mieleen ja pysyvät siellä elämän lop
puun asti. Niissä on aiheita kaikilta
elämän aloilta ja siten ovat myös
opettavaisia. Kuten esim. Suutari,
räätäli, pikipöksy, Pietari, kengän
kannan kaputtaja, naskalimen na
puttaja… Tai Maalari maalasi taloa…
tai Hakkaan, hakkaan, millä minä
hakkaan, kirveen kannalla… tai Paa
kari katsoi uunii, oliko pullat ruu
nii… jne.

Jos runosäikeissä on rytmi, ne voi
daan myös laulaa kuten Kalevalaru

not. Usein leikkiluvuissa on niin
”kontinkielistä” tekstiä, että kaikista
ei löydy aihetta, kuten Isikon tisikon
leikon teikon – immeri maaraa kim
meri kaaraa…

Loruilla on oma kielensä ja se on
niissä hauskinta. Loruja on hauska
tehdä, luoda sanat jokainen omalla
kielellään. Tunnemme kaikki lorun
Onnimannista, jossa kaikki sanat ei
vät ole tuttuja, kuten rimanko, so
ranko tai ramina. Ehkä sadan vuo
den kuluttua loruillaan:
Oli kerran älykänny – älykännystä
näkyvä.
Näkyvästä kansan some – kansan
somesta meteli…

Onkohan olemassa lorukirjoja, joissa
olisi myös arvoituksia ”solmusanoil
la” ym.

Lokakuussa on vietetty kulttuuripäi
vää Aleksis Kiven päivän aikoihin.
Se voi olla kirjallisuutta, musiikkia,
pelejä, leikkejä ym.  Nyt vietämme
kulttuuripäivää Pirtillä 12.10. klo 13.
Kiitos kesän lauluista ja runoista.

Aino Ruokola



Päijälä, ennen ja nyt

Vierailin tänä kesänä Päijälässä en
simmäisen kerran heinäkuun 2014
jälkeen, jolloin myin kirkonkylän
asunnon. Pystytin kesäkuun lopulla
Ullan ja Riitan asiantuntevalla avus
tuksella rukoushuoneen seinille noin
25 luontokuvaa. Lisäksi toin myyn
tiin Luontohartauskirjaani. Ensim
mäinen vierailuni kesti kolmatta
viikkoa. Kävin lisäksi elokuussa
noutamassa jäljelle jääneitä kuvia ja
puhuin rukoushuoneen kesäjuhlas
sa.

Satunnainen ohikulkija saattaa saada
käsityksen Päijälästä uneliaana tai
peräti nukkuvana kylänä. Itse muis
tan hyvin kylän niiltä ajoilta, kun
siellä oli vielä paljon asukkaita, sekä
kauppoja ja pankkeja. Nyt, hieman
pitempään Päijälässä vierailleena,
sain nähdä ja kokea toisenlaisen ky
län. Liikeelämän näkyvä puuttumi
nen ei tarkoita sitä, etteikö kylällä
olisi elämää. Eihän meillä Enonte
kiön Hetassakaan ole kuin yksi
kauppa, vaikka kirkonkylällä on
noin 800 asukasta.

Nykyisin Päijälän tuntenevat parhai
ten ralleista kiinnostuneet henkilöt,
käyhän ajoja katsomassa vuosittain
erittäin runsaslukuinen yleisö. Aiem
min kuvittelin, että ralli on sellainen
yhden päivän suoritus, joita varten
ei kovin ihmeellisiä järjestelyitä tar
vitse tehdä. Nyt, sivusta jonkin ver
ran seuranneena havaitsin, että etu
käteissuunnittelut ja valmistelut

vaativat melkoisesti työtä vähintään
viikkojen ajan. Muutamia vuosi
kymmeniä sitten katsojat liikkuivat
pikataipaleen varrella miten sattui
vat, eikä makkaraa ja muita tuotteita
tainnut olla yleisölle kaupan.

Rallin lisäksi Riihigalleria vetää kat
sojia kesästä toiseen. On hyvä, että
näytteilleasettajien joukossa on aina
vähintään yksi valtakunnallisesti
tunnettu taiteilija. Runsaan ja oikein
kohdistetun sometarjonnan avulla
Riihigalleria voitaisiin saada vieläkin
tunnetummaksi. Esilletuontia olisi
hyvä olla ympärivuotisesti, eikä vain
kesällä. Jokainen älypuhelinta käyt
tävä päijäläläinen pystyy tuomaan
Riihigalleriaa ja kylää esille somessa.
Hyvänä osoituksena Facebookin ja
muun somettamisen tehosta on Rii
situnturin kansallispuisto Posiolla,
jonka kävijämäärät nousivat monin
kertaisiksi talvisten tykkylumiku
vien ansiosta.

Rukoushuone on toiminut muuta
man vuoden ajan yhtenä maamme
tiekirkoista. Rukoushuoneen tiloissa
järjestettävät näyttelyt tuovat lisä
vierailijoita jo itsessään hienon ja
historiallisen rakennuksen lisäksi.
Totesin heinäkuussa oman näyttely
ni aikana, että tapasin lyhyessä ajas
sa sukulaisianikin enemmän kuin
koskaan ennen. Sain tuntea päivys
täjien ja muiden kyläläisten osalta
olevani erittäin tervetullut. Keskus
telin lukuisien ihmisten kanssa, ja en
kokenut puheissa lainkaan negatii
visia piirteitä. Itseäni hieman har
mitti, että olisi pitänyt kertoa enem



män rakennuksesta ja Herrastani
Jeesuksesta kuin kuvistani. Toisi
naan tuli ruuhkatilanteita, jolloin en
valitettavasti ehtinyt juttelemaan
muutamien kävijöiden kanssa juuri
lainkaan.

Muistan joitain asioita lapsuuteni ai
kaisista kesäjuhlista rukoushuoneel
la. Hyvin ujona lapsena en silloin
olisi voinut mitenkään kuvitella, että
itse vielä puhuisin kesäjuhlassa.
Alun perin todistuspuheenvuoroksi
tarkoitettu puheeni piteni vielä, kun
ilmeni, että pääpuhuja ei päässyt tu
lemaan mukaan tilaisuuteen. Koen
vajavaisuutta puhujana, mutta us
kon, että Jumalalla oli jokin tarkoitus
myös tälle tilanteelle.

Luotan siihen, että Päijälä säilyy jat
kossakin elinvoimaisena. Kun sekä
paikalliset asukkaat, että vapaaaja
nasukkaat puhaltavat yhteiseen hii
leen, saadaan aikaan näkyviä tulok
sia. Asioista voidaan toki tarvittaessa
olla eri mieltä, mutta sen tulee ta
pahtua rakentavasti. Tiet voisivat ol
la paremmassa kunnossa, mutta ny
kyisillä liikennemäärillä ne tulevat
pysymään entisenlaisina. Kirkonky
län ja Päijälän välistä tietä voisi mai
nostaa Päijälän elämystienä, jolloin
tieasiakin voisi kääntyä voitoksi, tien
kulloisestakin kunnosta huolimatta.

Timo Leppänen



Rukoushuoneen kesä

Rukoushuone oli tiekirkkona jo seit
semättä kesää, ja tätä kesää voi pitää
todella onnistuneena. Kävijöitä oli
yli 500, ja monet viipyivät kahvilla ja
juttelemassa pitkiäkin aikoja. Voi sa
noa, että tiekirkko oli todella koh
taamisten paikka.
Se, että Timo Leppänen oli paikalla
näyttelyssään yli puolet ajasta, oli
varmaan yksi tärkeä tekijä. Monet
Lapin kävijät, lintuharrastajat ja
luontokuvaajat halusivat tavata Ti
mon henkilökohtaisesti Timon su
kulaisista puhumattakaan. Mutta kä
vipä siellä ihan oikeita tiekirkkobon
gareita, jotka olivat jo vähällä kään
tyä takaisin, koska ”eihän täällä kes
kellä ei mitään voi olla tiekirkkoa”.
Mutta kärsivällisyys palkittiin. Pai
kalla kävi myös juuristaan kiinnos
tuneita henkilöitä, joille Leppäkos
ken kohinaa teos antoi uutta tietoa.
Lavrenchukin perheen konsertti sa
moin kuin kesäjuhla houkuttelivat
paikalle runsaasti väkeä, mikä on ai
na järjestäjille suuri ilon aihe.
Lasten lauantaikerholla oli Pirtin ke
sätorilla toista kertaa oma teltta, jos
sa pyhäkoulutuokioiden välissä sai

askarrella, ottaa kasvomaalauksen,
kiertää lasten luontopolkua tai ko
keilla jättisaippuakuplien tekoa.
Saippuakuplat auttoivat aikuisiakin
löytämään sisäisen lapsensa.
Rallipäivän kokemuksista voi lukea
toisaalta lehdessä.
Kesän viimeisin vaikka ei suinkaan
vähäisin tapahtuma oli jo viidettä
kertaa Oriveden seurakunnan kans
sa järjestetty pyhiinvaellus. Tällä
kertaa Längelmäen kirkosta, jolloin
Pitkäveden pätkä matkasta taittui
sujuvasti Kuhmoisten kulttuuriyh
distykseltä lainatulla kirkkoveneellä.
Kirkkoveneen lisäksi mukana oli ta
vallinen soutuvene kaksin airoin ja
kaksi kanoottia. Välillä pysähdyttiin
keskustelu ja eväshetkiin ja makka
ranpaistoon Syväniemen kodalla.
Sää oli mitä parhain, suorastaan hel
teinen, ja retkeen osallistui 20 py
hiinvaeltajaa ja lisäksi huoltohenki
löstöä. Loppuhartaus kahveineen pi
dettiin rukoushuoneella. Paikalla oli
jopa kuusi ihmistä, jotka olivat en
simmäistä kertaa Päijälässä ja ru
koushuoneella. Jatkoa tapahtumalle
toivottiin.

Nyt on aika kääntää katseet syksyyn.
Tervetuloa jo yli 100vuotiseen pe
rinteiseen Mikkelinpäivän elojuh
laan, jossa myydään huutokaupalla
ihmisten lahjoittamaa syksyn satoa
kristillisen yhdistyksen hyväksi. Ja
lähetysjuhlaan, kauneimpiin joulu
lauluihin…. Jumalan siunausta syk
syynne!

Ulla Lahtinen



Pingiskurssi (Kati Lahtinen): Pekka Tennilä järjesti pingishallissaan jo
kolmannet lasten pingiskurssit. Kuvassa Juho ja Kaisa Lahtinen, Elias Tanhua
sekä opettajaPekka. Laura ja Neeri Anttila pääsivät osallistumaan vain osaan
kurssista.

Ryttyläopen (Kuva Merja Åkerlind):
Perinteinen, elokuinen Ryttylä Open
pihagolfkisa keräsi jälleen viitisentoista
osanottajaa. Kilpailun sihteeri Liisa
Santanen pääsi tällä kertaa antamaan
voittajahalauksen puolisolleen Matille.
Näin Ryttylän torpan isäntä saa
neljännen kerran nimensä
kiertopalkintoon. Edellisestä voitostaan
olikin ehtinyt kulua jo 13 vuotta.

Päijälän pelimelskettä



- Päijälän kylän äänenkannattaja, syksy 201 9
- 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, Jouko Järvinen, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen,
Timo Leppänen, Aino Ruokola, Sanna Ruokola, Tapani Sihvola,
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,
rhlehto@kangasalalainen.com

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

VViirrrraann VVaarrrreellttaa

Joutsenet (Kuva Heli Nieminen): Kuusilapsinen joutsenperhe on ilahduttanut
päijäläläisiä läsnäolollaan koko kesän. Niiden pesä oli ilmeisesti Venttolahdessa.
Alkukesän ne ovat kierrelleet Pitkänveden rantoja ja laitureita tutustuen
asukkaisiin. Nyt syksyä kohden ne ovat laajentaneet reviiriään kylälle uiden
jokea vastavirtaan Alalammelle, Ylälammelle ja Luodokselle asti. Poikaset eivät
osaa ilmeisesti vielä lentää, joten silta on silminnäkijöiden mukaan ohitettu
turvallisesti ja vanhempien tiukassa valvonnassa tien yli taapertaen. Näiden
koko kylän lemmikkien vaiheita seurataan myös Päijälän fbryhmässä.



PÄIJÄLÄN TAPAHTUMIA SYKSY 2019

La 14.9. klo 913 Syystori Pirtillä. Klo 1 3 infoa vil lanvärjäyksestä sieni l lä.
Su 15.9. Muhkun kotiseutupyöräily Kuoksenjärven Majaniemen laavulle
Kereksen kautta. Lähtö Mäkimaasta klo 9, Pirti l tä 9.30.
To 19.9. klo 18 Raamattupiiri rukoushuoneella (aina pari l l isten viikkojen
torstaisin)
Pe 20.9. klo 13 Päivätuokio Syväniemessä Hartikaisilla, Pitkänvedentie 350
La 21.9. klo 10 Langanvärjäyskurssi sienillä Tuomaalan rannassa
(Tied. Maija 040 5034557)

La 28.9. klo 17 Aikuisten tanssit Pirtillä. Jätkäperinteen savottaorkesteri
Oksetti . Liput 1 0€.
Su 29.9. klo 13 Elojuhla ja myyjäiset Rukoushuoneella
Sadonkorjuumessu, jonka jälkeen myydään huutokaupalla syksyn satoa
kristi l l isen yhdistyksen hyväksi.

La 5.10. klo 12 Kirjapiiri Pirtillä: Minna Rytisalo, Rouva C.
La 12.10. klo 13 Syksyn kulttuuripäivä Pirtillä
Ke 23.10 klo 13 Päivätuokio Tuomaalassa Lahtisilla, Tuomaalantie 60
Su 27.10. klo 14 Lähetystilaisuus rukoushuoneella. Kansanlähetyksen
lähetti Anja Kolehmainen kertoo työstään Ital iassa ja Israelissa.

La 2.11. klo 12 Muhkun perinteinen Kekrijuoksu Mäkimaassa. Kilpaa tai
omaan tahti in.
Ti 19.11. klo 13 Kirjapiiri Pirtillä: Väinö Riikki lä, Pertsa ja Kilu merellä
Pe 22.11. klo 13 Päivätuokio Vintturissa NiemiSavolaisilla, Hahmajärventie
392
La 30.11. Joulunavaus Päijälässä
Klo 913 Joulutori Pirtillä
Klo 18 Kauneimmat joululaulut ja kylän jouluvalojen sytytys
rukoushuoneella
Tapaninpäivänä 26.12. klo 13 Joulukirkko rukoushuoneella



Päijälä ei ole kupla,
vaikka näin komeita
kuplia kesätorilla
saatiinkin aikaan.

Tuomaalan Villapoukamaksi ristityssä rannassa värjättiin taas heinäkuussa
lankoja mm. nokkosella, lupiinilla, raparperilla, suopursulla, horsmalla. Pieni
sadekaan ei haitannut luovaa työtä. 21.9. jatketaan sienillä ja kokeillaan, jos
saataisiin punaisempia sävyjä. Maija esittelee sopivia sieniä kaikille värjäyksestä
kiinnostuneille syystorin päätteeksi.

Värikästä syksyä!




