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Päijälän uudet Tämä on Ensiavulla uusi
asukkaat ryöstö! puhelinnumero
sivut 1115 sivu 29 sivu 30

Onnellista joulua kaikille lehtemme lukijoille!
Tervetuloa kylän joulunavaukseen!



Arvoisa lukijamme!

Tämä VirranVarrelta lehti täyttää nyt
kahdeksan vuotta ja on 32:s lehti.
Lehtihän alkoi kristillisen yhdistyk
sen lehtenä marraskuussa 2011 aja
tuksena esitellä yhdistyksen toimin
taa, tarkoitusta ja sanomaa ennen
100vuotisjuhlia. Parin vuoden jäl
keen mukaan lehden toimittamiseen
liittyi Päijälän Seudun kyläyhdistys
ja sittemmin myös Mäkimaan Muh
ku. Näin lehdestä on sen ilmestymi
saikana muotoutunut koko kylän
yhteinen, jonka tarkoituksena on laa
jasti esitellä ja kertoa kylän yhdistys
ten toiminnasta ja tarkoituksesta se
kä kylän tapahtumista – niin tulevis
ta kuin menneistä, kertoa kylämme
asukkaista ja heidän kokemuksis
taan, esittää ajatuksia elämästä, toi
mia vapaana foorumina niille ajatuk
sille, jotka tavalla tai toisella kosket
tavat kyläämme tai kylämme ihmi
siä, menneisyyttä tai tulevaisuutta.
Unohtamatta lehden tärkeää tehtä
vää toimia tiedottajana kylän tapah
tumista kylämme uusittujen netti
palveluiden rinnalla.

Historiaa lehdellämme siis on jo
kahdeksan vuotta. Aika lyhyt verrat
tuna siihen historialliseen ympäris
töön, johon sain tutustua pari mar
raskuista viikkoa Kreikan Pelopon
nesoksen niemimaalla useilla päivän
mittaisilla retkillä. Lähdimme hake
maan kulttuuri ja uskonhistoriam
me ymmärryksen lisäämistä ja sa
malla aurinkoa ja molemmista saim
me nauttia. Olen kouluajoista alkaen
ollut kiinnostunut historiasta ja etsi
nyt selityksiä, miksi mitäkin on ta
pahtunut, mikä on minkäkin seu
rausta, niin yksilön, perheiden ja yh
teisöjen kuin valtioiden sisällä ja vä
lillä. Oppaamme sanoi usein, että
mikään ei tapahdu eikä ole tapahtu

nut sattumalta. Sen olen huomannut
omassa elämässänikin, mutta myös
sukuni ja vaimon suvun historiassa,
joita olemme yhdessä tutkineet mel
ko aktiivisesti viime vuosina.

Nyt oli kuitenkin mahdollisuus pai
kan päällä tutustua paikkoihin, aja
tusmaailmoihin, 2700 vuotta van
haan mytologiaan ja mystiikkaan,
mistä Homeros runoilee Odysseiassa
ja Sokrates ja Platon filosofoivat 300
vuotta myöhemmin. Asuimme ka
lastajakylässä, jonka satamasta op
paan mukaan tuhannet laivat lähti
vät valloittamaan Troijaa ja samalla
hakemaan ryöstetyn kuninkaan tyt
tären kotiin. Sotaretki kesti yli leh
temme historian ajan. Niin, totta vai
tarua? Kiistelläänhän siitä, oliko Ho
merosta edes olemassa ja kuka kir
joitti Sokrateen nimissä olevat teks
tit. Oli niin tai näin, joka tapauksessa
nykykulttuurimme perusta on siellä
syntynyt. Vastaavanlaisia kuvauksia
/ kirjoituksia on syntynyt runsaasti
tuon ajan jälkeenkin  jopa täällä
Pohjolassa; niistä voimme lukea
vaikkapa Kalevalasta.

Teimme vaimoni kanssa yhtenä päi
vänä omatoimimatkan myös van
haan Korintoon, joka sijaitsi vajaan
tunnin ajomatkan päässä asuinpai
kastamme. Se ei kuulunut ohjel
maan, mutta se kiinnosti meitä eri
tyisesti: kävellä ja istua niillä samoil
la kivilaatoilla ja istuimilla, missä
voin kuvitella myös Paavalin istu
neen ja opettaneen kuulijoitaan tun
temaan ainoaa Jumalaa, joka ei ole
ihmisten luoma. Se oli radikaali aja
tus sen ajan korinttolaisille, niinkuin
muillekin ihmisten luomia jumalia
palvoville. Noita jumalia oli tuolloin
korinttolaisillakin satoja.
Paavali ei ollut taruolento; hänen
vaiheistaan voimme lukea Raama



tusta Apostolien teoista ja mm. ko
rinttolaiskirjeistä. Korinton raunio
kaupungin torin laidalla oli myös
puhujalava (kivipaasista tehty), jolta
Paavalin kerrotaan julistaneen Juma
lan sanaa. Kiipesin sinne itsekin mo
nen muun lailla ja näin siinä Paava
lin ja Silaksen silmin kansanjoukon,
joka ihmetellen kuunteli Paavalin sa
nomaa ylösnousseesta Kristuksesta.
Kuvittelin myös Aguilan ja Priscil
lan, Paavalin työtoverit seisomassa
kansan joukossa. Täällä Korintossa
tapahtui se, että Paavali lopullisesti
irrottautui pakanoiden apostoliksi.
Uskon, että tuosta ratkaisusta saam
me kiittää Jumalaa siitä, että noin
1000 vuotta myöhemmin kristinusko
saavutti myös Euroopan pohjoisen
laidan, meidät, ja sen myötä antoi
perustan tälle tänä päivänä monella
mittarilla arvioituna maailman on
nellisimmalle yhteiskunnalle. Ei ol
lut sattumaa, että juuri tuolla Korin
tossa Paavalin mitta tuli täyteen juu
talaisten vastustusta. Olihan Korint
to yksi tuon ajan suurimmista kau
pungeista ja sen kautta kulki merkit
tävät kauppatiet itä – länsisuunnas
sa. Se edisti ihmisten liikkuvuutta ja
samalla evankeliumin leviämistä Ko
rintosta mm. koko Rooman valta
kunnan alueelle lännessä, lopulta
meillekin. Meidänkin täällä pohjo
lassa on syytä olla tänä päivänäkin
kiitollisia Paavalille, että hän roh
keasti julisti evankeliumia Korintos
sa. Pidän tuota paikkaa uskomme ja
vakaan yhteiskuntamme kannalta
erityisen merkittävänä. Siksi halusin
sen nähdä ja kokea.

Paavalin julistuksen ydin oli, että
”Jeesus on Messias”. Jeesus on se,
josta Vanha Testamentti monessa
paikassa puhuu etukäteen. Juutalai
set eivät ottaneet Jeesusta todesta,
mutta me pakanat olemme saaneet

armon ottaa. Jeesus syntyi ilmoituk
sen mukaan Betlehemissä, eli ja ju
listi Jumalan valtakunnan tuloa, ris
tiinnaulittiin juutalaisten toimesta,
ylösnousi kolmantena päivänä kir
joitusten mukaisesti ja astui ylös tai
vaisiin, jossa Hän rukoilee meidän
puolestamme. Kaikki on valmistettu.
Hänen syntymäjuhlaansa olemme
valmistautumassa taas kerran. Kun
enkelit ilmoittivat Kristuksen synty
mästä paimenille, he toivat viestin
Jumalalta: ”Jumalan on kunnia kor
keuksissa, maan päällä rauha ihmi
sillä, joita hän rakastaa.”

Otetaan tuo viesti todesta ja nauti
taan Kristuksen syntymäjuhlaan val
mistautumisesta ja itse juhlasta. Toi
votan jokaiselle kyläläiselle ja lehden
lukijalle rauhan ja Jumalan rakkau
den osallisuutta!

Hannu Lahtinen

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



Langavärjäystä sienillä

Villapoukamaan saapui jo kolmatta
kertaa innokkaita lankavärjäreitä
syyskuun loppupuolella. Näyttää
siltä, että villanvärjäyskurssit ovat
saaneet pysyvän sijan kurssilaisten
sydämissä. Ensimmäisellä kurssilla
viime vuonna saatiin loppukesällä
vain haaleita ruskehtavia ja kellertä
viä sävyjä. Toinen kurssi juhannuk
sen aikaan antoi vihertäviä värejä.
Tällä kertaa kokoonnuimme ensin
syystorin jälkeen tunnistamaan sie
niä, jotka antaisivat punaista väriä.

Kastuimme taas sateessa, mutta ei se
meitä haitannut. Jokainen osasi pu
keutua sään mukaan. Ulla ja Hannu
joutuivat lähtemään muualle, mutta
huolto pelasi hyvin. Ulla oli keittä

nyt termoskannun täyteen kahvia ja
Saini keitti perunakeiton, joka läm
mitettiin saunakamarin kaminan
päällä. Terttu oli leiponut omenapii
rakkaa ja Leena sponsoroi kyläyh
distyksen rallijäämistöistä kertakäyt
töastioita.

Lajittelimme aineet useisiin ämpä
reihin ja kattiloihin, että saisimme
mahdollisimman monta värisävyä.
Kuivatut veriseitikit olivat olleet
liossa jo edellisillasta lähtien. Veri
helttaseitikin heltat ja jalat eroteltiin
eri astioihin. Näin saimme monta eri
punasävyä. Kokenillikirvasta (Ei
Suomesta) saatiin voimakkaan pu
naista.

Uusia kokeiluja tehtiin Tertun pieta
ryrtistä, Seijan käävistä ja matara



juuresta sekä
Leenan ja Sai
nin poimimista
kielon eriväri
sistä lehdistä.
Maija oli käy
nyt useaan ot
teeseen sieni
metsässä ja
löytänyt veri
seitikkien li
säksi myös
violettiseitik
kejä ja lima
nuljaskoita.
Näistä ei lanka
paljon väriä
muuttanut. Jos
väriliemi oli
voimakas, lai
toimme sinne
vyyhtejä kol
meenkin ker
taan ja näin
saatoimme
värjätä liian
vaaleat uudes
taan ja saada
ennennäke
mättömiä sä
vyjä.

Lankoja oli riittävästi kaikkien tar
peiksi. Kun vyyhdit loppuivat, Mai
jalla oli iso laatikollinen keriä, joista
tehtiin vyyhdinpuilla vyyhtejä. Par
haita perusvärejä olivat valkoinen,
luonnonvalkoinen ja harmaa. Muita
kin lankalaatuja löytyi, kuten perus
lampaanvilla, joka oli vielä hiukan
tummempaa. Näin saatiin samasta
väripadasta jopa viittä eri värisävyä.

Kokeilu tehtiin myös kokonaisen
lankakerän värjäyksestä. Kerän piti
tulla päältä värikkäämmäksi kuin si
sältä. Lopputuloksena väljä kerä
värjäytyi kuitenkin tasaväriseksi.

Tällä kurssilla paikalla olivat Maija,
Seija, Saini, Terttu, Marketta, Leena
ja allekirjoittanut.

Leena



Majaniemen laavua
katsastamassa

Päijälän seudun miltei hengästyttä
vällä kehitysprojektilistalla yksi koh
de on Pitkänveden melontareitin
kunnostus. Jossain vaiheessa Mäki
maassa kuultiin, että reitin varrelle
Kuoksenjärvelle suunnitellaan poik
keamispaikkaa, johon sijoitetaan
mm. laavu. Silloin syntyi myös aja
tus, että Muhkun vuodesta 2005 läh
tien toteutetun kotiseutupyöräilyn
kohde voisi tänä kesänä olla tuo
Päijälän uusin matkailukohde.
Päätettiinkin järjestää yhteinen pyö
räilymatka 15.9.2019 kohteena Maja
niemi. Kuivan kesän jälkipuolella
olivat sateiset päivät yleistyneet ja
kuinkas sattuikaan, yksi niistä oli
kyseinen päivä aamusta alkaen.
Muutamia peruutuksia tästä syystä
saatiin kuulla lähtöhetkellä Mäki
maan ”Rajatorilla”. Kun ennakkoil

moituskäytäntöä ei ollut, sadetta
vieroksuneita lienee enemmänkin.
Kello 9 kohti Päijälää lähtijöitä olivat
Airi Vahdersalo, Pauli Vahdersalo,
Aira Tuominen, Olli Lehto ja Risto
Lehto. Päijälän Pirtiltä mukaan saa
tiin veljekset Jaska, Martti ja Matti
Åkerlind. Menomatka suuntautui
laavulle reittiä Orivedentie Poik
kuskulmantie Hirvijärventie Ilves
tie. Retkeily ja huoltojoukot Leena
Sihvo, Maija Saarijärvi, Hely Lehto,
Pirkko LehtoJärvinen ja MarjaLiisa
Luostarinen starttasivat perässä hie
man pyöräilijöitä myöhemmin.
Ilvestien päästä, johon pyörät ja au
tot jätettiin, on niemen kärkeen pari
kolme sataa metriä täyttä metsää ri
suineen, pensaineen, kallioineen ja
jalkoihin tarttuvine suopursumättäi
neen. Kun on kysymys melontareitin
levähdyspaikasta, onko tarkoitus
kaan (lupaakaan?) tehdä sinne varsi
naista kulkureittiä mantereen puo

lelta. Kylteistä on
tietääkseni suunni
telmat valmiina.
Etukäteen paikalle
ehtineet autoporu
kat lähtivätkin tästä
johtuen väärään
niemeen. Paikkaa
enemmän tuntevat
ja paljon käytettyjen
käsivarsien tarjoajat
ohjasivat nämäkin
osallistujat oikealle
rannalle.
Ja millaiselle rannal
le! Ainakin allekir
joittanut haukkoi
henkeään. Hieman



kallioinen mäntymetsäinen niemi on
huimaavan kaunis esimerkki suoma
laisesta järvimaisemasta. Järvi koh
talaisen laajana selkänä, rannoilla
metsän peittämät mahdolliset mökit,
kaunis saari ja pieni luoto. Itse nie
mi, kuin retkeilijän sadusta (oho, ei
kai tullut ylisanoja sentään). Kor
keahkolla kalliolla tukeva, ehkä 45
hengen makuupaikan laavu, tuli
paikka ja puusee. Rannassa tukeva
laituri. Kyllä kelpaa melojankin ran
tautua.
Ihasteluidensa ohella ja jatkuvasta
sateesta piittaamatta Muhkun po
rukka paistoi makkaraa, söi eväslei
piään ja joi eväsjuomiaan. Olli keitti
tapansa mukaan kahvit armeijan
”römssässä” (pakki) ja sitä riitti ha
lukkaille. Tarjottiin monenlaiset ka
ramellit eri repuista, kuivateltiin
märkiä vaatteita ja pidettiin pienet
arpajaiset . Ja taas ihasteltiin paik
kaa. Sieniäkin löydettiin syötäväksi
ja lankojen värjäykseen.
Paluumatkan reitiksi valittiin Kerek
sestä alkaen ylämäkien välttämiseksi
Kuoksenjärventie Päijäläntielle.
Mennessä noustun Helamäen velan
takaisin maksu jäi näin kyllä saamat
ta. Ihan ilman haaveria ei sentään
selvitty. Päijälän tietä sillan pieleen
laskevassa mäessä Jaskalta räjähti ta
karengas. Onneksi vasta tässä. Mä
kimaasta lähteneet saivat kirjata
noin kello 16 liikuntakalentereihinsa
40 kilometrin pyöräilysuorituksen.

Risto Lehto

Mäkimaan Pyhäinpäivää
Keliä taas piteli Muhkun 42.
Kekrinjuoksuissa Pyhäinpäivänä.

Monenlaisilla ilmoilla on tapahtuma
ehditty järjestää, joten sään puolesta
kahden hienon syyspäivän väliin
osunut sateinen päivä ei ainakaan
järjestäjiä pelästyttänyt. Osanottajia
olisi toki mahtunut paikalle
runsaamminkin. Tarjolla liikkujille
ei kyllä ollut kuin edellisenä päivänä
tienpitäjän tasoittelemaa ja aamun
ensimmäisten lumisateiden
liukastamaa suomalaista maantietä.
Seuran tavanomainen lupaus, että
sarjoja löytyy, toteutettiin
liikuntahengessä nytkin.
Kilpailijat:
Naiset 50 v.
Tarja Patama Mäkimaan Muhku
31.21
Miehet 55 v.
Timo Damskägg Jämsän Pallo
26.26
Miehet 65 v.
Antero Lintulahti Saunatalo
29.48
Miehet 70 v.
Timo Konttila Mäkimaan Muhku
32.42
Miehet 65 v. sauvakävely
Matti Åkerlind Mäkimaan Muhku
46.14
Miehet 50 v.
Kimmo Ronkonen Oriveden Tuisku
14.23
Miehet 75 v.
Olli Lehto Mäkimaan Muhku
43.24
Naiset
Katariina Ronkonen Oriveden
Tuisku 42.46
Tytöt 11 v.
Henna Urpunen Kuhkoinen
6.46



Pojat 7 v.
Toni Urpunen Kuhmoinen
8.43
Pojat 9v.
Niilo Ronkonen Oriveden Tuisku
14.24
Kuntoilijat:
Väinö Leppänen, Pauli Vahdersalo,

Raili Oittinen, Hely Lehto, Jorma
Hypen, Natalia Hypen, Risto Lehto,
Merja Lehto, Heikki Åkerlind,
Pirkko LehtoJärvinen, Esa
Hartikainen, Jouko Järvinen, Kaisa
Urpunen, Martti Åkerlind, Jorma
Paavolainen, Hetti Paavolainen, Rilla
Paavolainen

Valmiutta juhlaralliin
Noin joka kolmas rallitalkoolainen
saapui keskellä lokakuista kalsaa
Pirtille muistelemaan Päijälän eri
koiskoetta. Väkimäärä oli organisaa
tion pomolle Hannu Lahtiselle merk
ki siitä, miten merkityksellistä ja
mielenkiintoista on olla tapahtumas
sa mukana – itse rallin takia tai edis
tämässä yhteisöllisyyttä tai tukemas
sa kylän hankkeita.
Päätuntumaksi jäi kokoontumisesta
se, että olisi hienoa saada Päijälä
osaksi Jyväskylän 70vuotisjuhlaral
lia 6.—9.8. 2020. Arviolta 90 prosent
tia talkoolaisista ilmaisi valmiutensa
lähteä taas koitokseen.
Rallipäivänä 2019 oli töissä 280 hen

keä. Kun mukaan lasketaan myös
parin viikon etukäteisaherrus sekä
purku ja siistiminen, ei talkootyön
määrä jää kauas 10 000 tunnista, las
ki Lahtinen.
— Se on kova saavutus 85 vakiasuk
kaan kylälle, täysin mahdoton ilman
mökkiläisiä sekä kylän ulkopuolisia
ystäviä.
Kova lipunmyynti
Haluja rallin järjestämiseen ei aina
kaan heikennä se, että Päijälän eri
koiskoe oli 2019 taloudellisesti ja toi
minnallisesti parempi kuin aiemmin.
Päijälässä myytiin yksittäisiä pääsy
lippuja toiseksi eniten koko rallissa;
edelle nousi vain Jyväskylän keskus
tassa kiertävä Harjun erikoiskoe.

Kilpasarjalaiset.



Päijälä veti vähintään 10—12 000
katsojaa. Moni kertoi suuntaavansa
hyvien palveluitten takia aina juuri
Päijälään.
— Järjestelyt sujuivat hyvin, samoin
ralli ja myynti, tiivisti Lahtinen. Yh
distykselle jää rahaa kiinteistöjen ko
hentamiseen sekä muuhun toimin
taan, ja kylän EUhankkeisiin riittää
omarahoitusta.
Monta palikkaa
Lahtisen mukaan juhlarallin suhteen
ollaan viisaampia tammi—helmi
kuussa.  Kyse on reittikokonaisuu
desta. Meidän kannaltamme on han
kalaa, että Kuhmoisten toinen ralli
pätkä Pihlajakoski on vähän kysy
mysmerkki.
— Jos Päijälä halutaan rallin erikois
kokeeksi, tarvitsemme luonnollisesti
myös yksityisteiden hoitokuntien ja
maanomistajien luvat.

Synnyinkylällä
Simo Lievejärvi on syntyperäinen
päijäläläinen ja pitkäaikainen mök
kiasukas. Hän ilmoittautui rallital
koisiin jo vuosia sitten. Oli kova halu
työskennellä synnyinympäristön hy
väksi.
– Kunnon kanssakaan ei ole ollut
ongelmia, vaikka täytän ensi vuonna
80.
Lievejärvi nähtiin parina päivänä ra
kentamassa rallipuitteita ja päivän
purkumassa niitä. Rallipäivänä hän
työskenteli mökkitiehaaransa vai
heilla tukemassa lipunmyyjiä ja neu
vomassa kirkonkylän suunnasta tu
levia parkkipaikan löytämisessä. Sen
esimieshomman hän tuntee hallitse
vansa kuuden kesän kokemuksella.
 Työpisteeseeni on kylältä matkaa
4,5 kilometriä. Rallia en näe ennen

Simo Lievejärvi nosti kätensä, kun kysyttiin valmiutta talkootöihin 2020.



kuin lipunmyynnin loputtua.
Tärkeintä Lievejärvelle on ”meidän
joukko”, mahdollisuus tavata vanho
ja ja uusia ystäviä ja kuulla niistäkin,
jotka eivät päässeet paikalle.

Koirien tuomana
Tamperelaisen Juhani Lukkalan sekä
pojat Tonin ja Peten toi talkoisiin
koiraharrastus, jonka kautta Pete
tunsi metsästysseuran puheenjohta
jan Mika Liehun. Lukkalat tarttuivat
mahdollisuuteen saada koirille uusia
ulkoilumaastoja. Pete ja isä ovat ol
leet rallitehtävissä kolmasti ja Toni

kahdesti.
Sen verran oli ralleja käyty katso
massa, että oli etukäteen käsitys työn
luonteesta, kertoo Juhani Lukkala.
Kylän tuntemus on edelleen sen ver
ran ohutta, että turvahommia kuu
lemma tehdään ”reitin varrella, hir
vikeiton luona”.
Vastaava talkoohenki on erittäin
harvinaista. Meidät on vastaanotettu
hyvin. Viimeksi pyydettiin rallin jäl
keen lähitaloon kahville, ja siinä vie
rähti pari tuntia ennen kotiin paluu
ta.

Kokemukset ja yhdessäolo palkitsevat talkoolaisen vaivat, tuumivat Juhani ja Toni
Lukkala. Jos työtilanne sallii, he lupaavat tulla rallireitin varteen myös 2020.

Päijälä on jo kaksi vuotta ol lut Suomen MM-ral l in ainoa erikoiskoe, jol la
päävastuuta ei kanna autourheiluseura. Viral l inen paikal l isjärjestäjä on
kyläyhdistys. Se on sopinut urakan ja talouden hoidosta kristi l l isen
yhdistyksen, metsästysseuran ja urheiluseura Mäkimaan Muhkun kanssa.



Leppäkosken taloon
valoa jouluksi

Nuorellaparilla omat
talliharrastukset
Kylän kantatalon Leppäkosken ikku
nat ovat viime vuosina tuijottaneet
meitä enimmäkseen pimeinä. Tilan
ne muuttuu jouluna, sillä uusi isäntä
Jarkko Sihvo ja puolisonsa Päivi Ras
kinen ovat saaneet komean päära
kennuksen muuttokuntoon.
Nuoripari on remontoinut taloa pää
asiassa itse liki kahden vuoden ajan.
Huonejärjestys on pysynyt samana,
mutta esimerkiksi sähköt, vedet, pe
sutilat ja kaikki pinnat on uusittu.
Sauna oli marraskuun puolivälissä
vielä vähän ”vaiheessa”, mutta sen
kin pitäisi valmistua jouluksi.
–Ihan tavallinen joulu olisi toiveem
me. Itse laitettua ja ostettua sopivas
sa suhteessa. Kinkku ainakin paiste
taan ja käydään hautausmailla Jäm

sässä ja Kuhmoisissa.
Voi ohjelmassa kyllä olla muutto
laatikoiden purkuakin, lisää Päivi.

Vanha, hyväkuntoinen
Uuden talon rakentaminen ei käy
nyt mielessä. Tämä on hyvärunkoi
nen, terve talo korkealla kivijalalla,
toteaa Jarkko.
Pariskunta näyttää talon iän siellä
täällä. Kuistin komea ikkunaruu
dukko on entisellään. Pirtin kattona
toimii alkuperäinen, leveälautainen
laipio valtavine hirsitukineen. Työ
huoneen yksi seinä on jätetty hirrel
le, koska siinä näkyy vuosiluku 1892.
Seinäeristeinä oli sitäkin vanhempia
sanomalehtiä, vuosilta 1885—86,
kertoo Jarkko.
Jykevääkin jykevämmän pöydän ää
ressä Päivi ihailee 50 neliön pirttiä.
Vanhan tiilitakan – ja sitä edellisen
sukupolvien leivinuunin – paikalle
on remontissa rakennettu moderni



takkaleivinuuni. Iso kulmasohva,
joka sai vanhan kodin olohuoneen
tuntumaan ahtaalta, on Leppäkos
ken pirtissä ripaus nurkassa.

Kylästä kylään
Vuonna 1980 syntynyt Jarkko kävi
koulua Päijälässä noin 20 muun lap
sen joukossa Jaskarien ja Leinojen
opetusvuosina. Kylässä oli vielä
kauppa, kolme pankkia ja posti.
Muuttopäätös vei aikaa, mutta kyse
ei ollut palveluitten puuttumisesta.
Se ei haittaa, koska käymme vaste
deskin töissä muualla ja voimme
hoitaa kauppaasiat matkalla, totea
vat Jarkko ja Päivi.
Onneksi autot kulkevat, ja jonkinlai
nen tiekin Päijälään on.
–Sitä paitsi olemme asuneet 11 vuot
ta Päivin kotitilalla, Jämsän Juoks
lahdessa. Sieltäkin on 15 kilometriä
keskustaan. Koulu kyllä vielä toi
mii.
Jarkko on jo lähes 20 vuotta käynyt
töissä Kaipolan paperitehtaalla.
Luokkakaverit Jämsän ammattikou
lun metallipuolella kehuivat aika
naan, että siellä olisi varma työpaik
ka. Viimeiset kymmenisen vuotta
hän on työskennellyt telahiojana.

Hevosen paluu
Päivi Raskisen kotitilan maat ovat
isän nimissä, mutta Jarkon ja Päivin
omistama tilakeskus odottaa myyn
tiä. –Kahden tilan pitämistäkin har
kittiin mutta päädyimme panosta
maan Leppäkosken tilan 190 hehtaa
riin.
Päivi on Ypäjältä valmistunut ratsas
tuksenopettaja. Hän käy työssä Men

nalan ratsutilalla Korpilahdella ja
jatkaa siellä vastakin, mikä tietää 60
kilometrin työmatkaa.
Minulla oli kymmenen vuoden ajan
kotona neljä hevosta, ja edelleen
omistan yhden. Tarkoitus on tuoda
Putte Leppäkoskelle kesällä. Aiempi
hevoseni oli täällä hetken muutama
kesä sitten, mikä sai appeni Hannun
toteamaan, ettei Leppäkosken pihas
sa ole hevosta nähty 40 vuoteen.
Rakennamme tänne ratsastuskentän
mutta tarkkaa paikkaa emme ole
vielä päättäneet. Laitumia kyllä riit
tää.
 Voisinko järjestää opetusta myös
Päijälässä, on vielä auki, koska en
tunne harrastajia tällä suunnalla.
Kuhmoisissa on yksi ratsastuskoulu,
Lahtisen Miian ja Meijan Kirjonur
men Talli, sanoo Päivi Raskinen.



Remontoitavaa riittää
Jarkko Sihvo ei osaa vastata kysy
mykseen, montako rakennusta Lep
päkosken taloon kuuluu. Niitä on pi
hapiirin lisäksi myös kauempana
peltojen laidalla.
Joka tapauksessa nuoripari aikoo pi
tää kunnossa navetan. Se kaipaa
pientä remonttia ennen tallina toimi
mista.
Sukutilaviirin alla komeileva vanha
pakaririvi on aikojen saatossa rapis
tunut, eikä nuoriparikaan aio sitä
kunnostaa. –Aitta kannattaa ylläpi
tää, kun siellä on erillinen asuntokin.

Päivi Raskinen toivoo anopin avus
tusta, jotta Leppäkosken pihaistu
tukset pysyisivät entisessä kuosissa.
–Osaan leikata kuihtuneet kasvit
pois, mutta en paljon muuta.

Niskapersotteella
Ennen Jarkkoa ja Päiviä on Leppä
koskea pitänyt pitkään kaksi vähän
erilaista sukupolvea. Eino ja Elsa An
keriasniemi tunnettiin kyläaktiivei
na; pirtissä pidettiin niin kokouksia
kuin pyhäkouluakin. Marja ja Han
nu Sihvo katselivat kylän touhuja
enimmäkseen sivusta. Niinpä kysyn,
kumpaa linjaa Jarkko aikoo päijälä
läisenä noudattaa.
Vastauksena tulee ensin loiva hymy
sekä Jarkolta että Päiviltä. Sitten
Jarkko vastaa vakaaseen tyyliinsä:
”Isän ja äidin linjalla varmaankin.”
Niskapersotteella sain Jarkon läh
temään Pirtille Päijälä foorumiin,
naurahtaa Päivi. –Minä kaipaan
enemmän elämää ympärille kuin
hän. Talkoitten teko on kyllä nykyi

sellä ajankäytölläni lähes mahdoton
ta.

Rallikuviot auki
Yhtä kylän aktiviteettia Jarkko seu
raa tiiviimmin kuin muita, Hän on
itse harrastanut rallia vuodesta 2003
ja jo sitä ennen ajellut pelloilla. Alun
perin hänen kumppaninaan oli Mä
kipään Jukka Päijälästä, nykyinen
kartanlukija Mika Makkonen on ar
meijakavereita.
 Ajan muutamia ralleja vuodessa,
ensi vuonna mahdollisesti FRalli
sarjaa johon kuuluu viisi osakilpai
lua. Siinä taitaa viehättää kaikki:
vauhti, taito ja auton rakentelu. Yli
10 vuotta ajokkinani on ollut sama
Toyota Starlet, mutta kori siihen on
vaihdettu pari kertaa.
Päivi muistaa aiemmatkin autot,
Escortin ja Corollan. –Ei minulla ole



valittamista, olen itse hevostalilla,
kun Jarkko viipyy autotallilla tai aja
massa.
Jarkko muistuttaa, ettei kesän 2020
rallista ole Päijälässä vielä varmuut
ta. Vaikka hän suhtautuu maanomis
tajana myönteisesti tapahtumaan, pi
tää peltojen käyttö pysäköintialuee
na miettiä vuosittain viljelyksien
mukaan. (Kesällä 2019 hän lähti niit
tämään lisää aluetta puoli kuudelta
aamulla, kun parkkipaikat alkoivat
loppua kesken.)
Sukupolvenvaihdoksesta tulee ensi
keväänä viisi vuotta, ja on laaditta

va uudet peltojen viljelysuunnitel
mat. Pysäköinti ei välttämättä onnis
tu lohkoilla, jotka on keväällä kyl
vetty. On tässä vielä neuvoteltava
Kylänlahden Mikonkin kanssa, kun
hän on tehnyt heinän pelloiltamme
viime vuosina.
Päivillekin ralli on tuttua kotipuo
lesta. Leustun erikoiskokeen maaliin
on kotoa vain kolme—neljä kilomet
riä.

Teksti: Merja Åkerlind
Kuvat: MÅ ja Pro Fotoklubi



Leppäkosken
talon historiaa
 Kylän kantatalo, joka on ollut sa
man suvun hallussa yli 300 vuotta
 Alkuperäinen tila halkaistiin vuon
na 1790 kolmeksi: Leppäkoski, Koti
ranta ja Ojanen.
 Yleensä tila on periytynyt pojalle,
muutaman kerran myös tyttärelle.
 Päärakennus Orivedentien vieressä
1880luvulta, jolloin taloa pitivät
Matti ja Heta Leppäkoski. Heidän
kahdeksasta lapsestaan kaksi muutti
Amerikkaan. Vihtori ja Elli Leppä
koski palasivat, ja heille erotettiin
Kohiseva nykyisen Päijäläntien var
resta.
 Leppäkoski oli 1920—30luvulla
pitkään tyhjänä, kun isäntäpari Iida
(o.s. Leppäkoski) ja Kalle Paateri
asuivat toisella tilallaan Harjunsal

mella.
 Heidän tyttärensä Elsa ja lammi
laislähtöinen Eino Ankeriasniemi pi
tivät tilaa 1933—1975. He rakennut
tivat uuden navetan 1952.
 Marja (o.s. Ankeriasniemi) ja Han
nu Sihvo jatkoivat tilanpitoa 40
vuotta. He ostivat asunnon kirkon
kylästä ja muuttivat sinne, kun Jark
ko aloitti remontin toden teolla. Van
ha isäntäpari käy edelleen useasti
Päijälässä: yli 100vuotiaalla mökil
lään Toivolassa sekä puuhastelemas
sa Leppäkoskessa.
 Jarkko Sihvo lunasti tilan itselleen
2015; Johannasiskolle jäi mm. met
säpalsta Luodokselle. Jarkko avioitui
2017 Päivi Raskisen kanssa.

Lähde: Leppäkosken kohinaa



Syyssäpinöitä Päijälässä
Tämän syksyn hyötykasvikerhon lounaan 18.9. valmisti seitsemän kokkia.
Ruokailutapahtumasta on tullut traditio,
koska ”meidän kylän äitien” tekemä ruoka on
osoittautunut maukkaaksi ja monipuoliseksi.
Tämän vuoden vihannes on juurekset ja niitä
oli muutamassa reseptissä käytetty.

Kukkakaalisosekeitossa oli porkkanoita.
Punajuuripaistos aurajuustolla, imelletty
perunalaatikko ja juuresraastepata saivat
päälle hirvenlihakastiketta. Lisukkeina
vihreää salaattia, kurkkuviipaleita,
tomaattilohkoja, kurpitsapikkelsiä, puolukka
omenahilloketta ja minttuhyytelöä – kaikki omasta puutarhasta poimittuja. Vaalea
siemen/yrttileipä itse leivottua ja hapanleipä kaupasta haettu. Melkein
jokavuotinen jälkiruoka mustikkakukko jäätelön kanssa saatiin tänä vuonna
yllätyksenä, mutta vielä senkin jälkeen oli vatsassa tilaa kupilliselle kahvia
omenapiirakan kera.

Muutama kutsuvieras saatiin mukaan nauttimaan yhteisestä tapahtumasta hyvän
ruoan merkeissä. Ensi vuoden vihannes on paprika. Mitähän silloin syödään.

Rukoushuoneen elojuhlaa on vietetty koko rukoushuoneen olemassaolon ajan, eli
yli sata vuotta. Oriveden seurakunta piti ensin sadonkorjuumessun, sitten juotiin
kahvit. Sen jälkeen Esa Hartikainen myi lahjoitetun syksyn sadon huutokaupalla
eniten tarjoville. Tuotto meni kristilliselle yhdistykselle. Huutokauppatunnelma oli
taas korkealla!



Hannu Kaleva ja jalostettuja
Pitkänveden muikkuja

Kaija Dahlman oli lähtenyt
vapaaajanasunnoltaan
Västilästä kauppaamaan
kirpputoritavaraa, käsitöitä sekä
tyttärensä Maaritin luomia
kortteja. Jutustelukumppanina
käväisi muun muassa Pirkko
Järvinen.

Syystorin satoa

MMuuiissttaa
mmyyööss

JJOOUULLUUT
TOORRII

11..1122.. kklloo 1100

Syystoria vietettiin aurinkoisessa mutta koleassa säässä yli kymmenen myyjän
voimin. Tervetuloa taas joulutorille, niin myyjät kuin ostajat!



Lapsuus ja nuoruus
muistoja naapurikylien
vaiheilta
Olen joskus miettinyt, mikä on var
haisin asia, jonka lapsuudestani
muistaisin. En ole asiasta ihan var
ma. Sen muistan, kun enoni ohjasta
man hevosen vetämä kirkkoreki kaa
tui saapuessamme kotipihaan. Olim
me tulossa tädin luota Attilasta. Jo
tenkin tulee mieleen, miten istuin
yhtäkkiä pehmeässä lumihangessa.
Äitini kertoi heittäneensä minut han
keen, etten jäisi reen alle. Aika pieni
olin silloin vielä, ehkä kolmi tai neli

vuotias. Harmillista, etten ole kos
kaan pitänyt päiväkirjaa enkä kirjoi
tellut muutenkaan mitään muistiin.

Monta hienoa kokemusta on jäänyt
historian hämärään, mistä niitä ei
enää näin eläkeläisenä löydy.
Lapsuuden kotikyläni on Västilä, siis
miltei Päijälän naapurikylä. Olen
syntyisin Raahesta ja Västilään saa
vuin adoptioäitini noutamana kaksi
vuotiaana. Äitini hoiti Västilän pos
tia, joka oli silloin postiasema ykkö
nen. Monet muistoni liittyvät juuri
postiin ja sen asiakkaisiin. Posti oli



kotonani ihan maantien varressa.
Koska kasvoin äitini kanssa kahdes
taan, oli luontevaa, että olin varhais
lapsuudessani aina postissa mukana.
Istuin monet kerrat postisäkkikasan
päällä. Säkit olivat ruman harmaan
ja sinisen raidallisia. Muistan vielä
kin elävästi säkkien hajun, jota nyky
ään pitäisin varsin tunkkaisena ja li
kaisena, mutta silloin se tuntui vain
kotoisalta. Säkkien vieressä oli ros
kaastia, josta keräilin erilaisia naruja
sitä varten, että niitä käytettiin kirje
ja lehtinippujen solmimiseen. Kaik
kia naruja ei nippuihin tarvittu, joten
isompana, kun jo osasin tehdä vähän
käsitöitä, virkkasin naruista pieniä
maton tapaisia kaistaleita.

Postia kuljetti aluksi Jussi Kuoppala
autollaan, joka taisi ensin olla jon
kinlainen kuormaauton ja linjaau
ton yhdistelmä. Sen jälkeen Kuoppa
lalla oli pitkänokkainen linjaauto.
Kuoppala asui Leppäkoskella. Näin
me siihen aikaan puhuimme Päijälän
kylästä ja posti oli siellä kyllä Päijä
län posti. Muistaakseni sekin oli pos
tiasema ykkönen eli sellainen posti,
missä voi hoitaa myös pankkiasioita
Postisäästöpankissa. Sieltä voi ostaa
vero ja leimamerkkejä. Näitä ei pie
nemmistä postiasema kakkosista
saanut. Aamulehtiniput tulivat
(aamu?)päivisin N.T.Lahtisen linja
autossa Tampereelta, mutta kaikki
muu posti tuli vasta iltapäivällä
Kuoppalan mukana. Olisikohan
Kuoppalan auto tullut noin klo 16
Västilään. Västilästä Kuoppala jatkoi
Päijälään ja sinne päivän posti, muut
sanomalehdet kuin Aamulehti, aika

kauslehdet, kirjeet ja kortit, tuli vielä
myöhempään kuin Västilään.

Erkki Lahtinen kantoi postia Löytä
neen kylään Pohjolan taloon asti. En
millään muista sitä, lähtikö Lahtinen
ison postilaukkunsa kanssa vasta
Kuoppalan tuoma posti mukanaan
vai jo aamupäivällä päivän Aamu
lehtien ja eilispäivänä tulleen muun
postin kanssa. Erkki Lahtinen oli so
tainvalidi ja hänellä oli oikeassa kä
dessä proteesi. Vasemmalla hän lajit
teli ja jakoi postit. Vammastaan huo
limatta Lahtinen oli valoisa persoo
na. Ihmettelen, miten hän sai postin
jaetuksi huonojenkin kelien aikaan.
Sulan kelin aikana hän kulki polku
pyörällä ja lumikeleillä varmaankin
kelkalla.

Västilän postin alueella oli enimmil
lään pitkälti yli sata ruokakuntaa.
Monenlaisia asioita opin jo varhain
ja 13vuotiaana ensimmäisen kerran
hoidin postia äitini kesäloman ajan.
Silloin äiti kyllä taustalta seurasi,
miten selviän, mutta myöhemmin
hän saattoi lähteä jonnekin käymään
ja jäin yksin hoitamaan postia.
Asiakkaita tuli myös Mäkimaalta,
joskus Vinkiältäkin ja Pääskylästä.
Siihen aikaan ihmisillä ei yleensä ol
lut kiire ja he ehtivät tarinoimaan
kaikenlaista postissa käydessään.
Pysyimme äidin kanssa hyvin selvil
lä Västilän ja naapurikylien asioista.
Naapurissamme asui konstaapeli
Jaakko Laine ja hän asioi päivittäin
postissa. Hän oli poliisin työnsä li
säksi muun muassa kaupanvahvis
taja, joten hänellä oli paljon asioita,



joiden hoitamiseen hän tarvitsi pos
tin palveluja. Äitini sukunimi oli
myös Laine, mutta hän ei ollut mi
tään sukua Jaakko Laineelle. Olen
monet kerrat joutunut kysyjille to
teamaan, etten ole poliisi Laineen ty
tär, vaikka sukunimeni olikin Laine.
Muistan, kuinka Jaakko Laineella oli
kerran otsassaan tai ohimossaan si
de. Häneen oli osunut rikollisen am
puma luoti. Se taisi tulla auton lasin
läpi. Muistaakseni tämä tapaus liit
tyy Kuhmoisissa tapahtuneeseen
postiryöstöön ja veritekoon. Vaaral
lista oli poliisin työ jo silloin.

Kun vartuin, reviirini laajeni muual
lekin kuin ihan kotini lähelle. Suurin
muutos tapahtui, kun aloitin kou
lunkäynnin Puharilan kansakoulus
sa vuonna 1954. Olisin mieluusti
mennyt kouluun jo kuusivuotiaana,
mutta äitini ei siihen suostunut eikä
minua olisi varmaan otettu kouluun
vielä silloin. Yleensähän ne, jotka
aloittivat koulunkäynnin kuusivuo
tiaina, osasivat jo lukea. Minä en
osannut. Kuljin kuitenkin tulevaa
koulumatkaani harjoituksen vuoksi
jo kuuden vanhana. En mennyt kou
lulle asti, vaan käännyin takaisin jos
sain Salmisen pajan lähellä. Ensim
mäisellä luokalla opettaja Kaisa
Huhtala valitsi vierustoverikseni
Pirkko Lehdon Mäkimaalta. Ylä
luokkien opettajat olivat Aili Jaakko
la ja Kalervo Taivalaho (koulun joh
tajaopettaja). Taivalaho oli kotoisin
Päijälästä. Oli mukava saada kave
reita. Elin hyvin rajattua elämää lap
sena, sillä äitini ei mielellään päästä
nyt minua toisten lasten luo, mutta

koulussahan sain olla kavereiden
kanssa.

Maantien toisella puolen Puharilan
kouluun nähden oli Päijälän Osuus
kaupan sivuliike. Pääliike sijaitsi ni
mensä mukaan Päijälässä. Hyvin
harvoin asioin osuuskaupassa, koska
eihän minulla ollut rahaa esimerkik
si karamellien ostoon. Joskus kävin
Puharilan kaupassa äidin asioilla.
Nykyään kummassakaan kylässä,
Päijälässä ja Puharilassa, ei ole enää
osuuskauppaa eikä muutakaan
kauppaa.

Siirryin neljännen luokan jälkeen
oppikouluun Orivedelle. En osannut
edes kuvitella, että saisin käydä op
pikoulua, mutta uskon, että opetta
jaenoni sai äitini suostumaan siihen,
että sain käydä oppikoulua. Koulu
vei paljon aikaa ja edelleen autoin
kotiuduttuani koulusta äitiä postissa.
Postissa tapahtui muutoksia. Postin
oma postiauto alkoi liikennöidä lin
jaa Tampere – Kuhmoinen – Mänttä.
Päivän posti tuli jo aamulla ja lähte
vän postin matka alkoi iltapäivän
päätteeksi. Matkustin muutaman
kerran postiautolla Länkipohjaan,
Päijälän kautta siis. Oli mukavaa
katsella maisemia ja mieleeni jäivät
jo silloin Päijälän kylän kauniit nä
kymät.

Aika nuoresta aloin pyöräillä paljon.
Ajelin huvikseni myös naapurikylien
puolelle. Kuhmoisiin johtavalla tiel
läkin kävin useasti kääntymässä Mä
kimaan vaiheilla. Minulla oli kun
nianhimoinen tavoite polkea kaikki



ylämäetkin, mutta Mäkimaalla oleva
Huhdanlahden mäki jäi voittamatta,
vaikka sitä muutaman kerran yritin
selättää. En tiedä, miksi en onnistu
nut. Olenhan polkenut Eräjärvellä
olevan Syrjänmäenkin ylös asti. Ker
ran, kun ajoin kohti Mäkimaata, py
sähdyin tien alkupäässä olevalle sil
lalle ja katselin virtaavaa vettä. Sil
loin huomasin joessa olevalla kivellä
kauniin mustavalkoisen linnun. Me
nin sillalta varovasti katsomaan lä
hemmäksi. Koskikarahan se siellä ki
vellä oli ja se lennähti sitten jollekin
toiselle kivelle. Voi, kun olisi ollut
kamera mukana, olisi ollut mukavaa
saada kuva tuosta hienosta linnusta.
Yhdellä pyöräilyreissullani käännyin
Vinkiällä lähelle Vinkiänjoessa ole
vaa koskea. Tiesin, että siellä kasvaa
kaunis kukka näsiä. Halusin sen kas
vikokoelmaani. Siihen aikaan oppi
koulussa ollessa piti kerätä kasveja ja
kuivata ne kansioon liimaamista var
ten. Kuinka ollakaan, en saanut nä
siän vartta poikki käsin eikä ollut
puukkoa mukana. Niinpä purin var
ren poikki. Siitä seurasi valtava ki
helmöinti suussani. En ollut ottanut
huomioon sitä, että näsiä on myrkyl
linen. Onneksi suun kihelmöintiä
pahempaa tuosta episodista ei seu
rannut.

Monesti pyöräilin Västilän Voiman
urheilukentälle harjoituksiin. Kesä
juhlat Voimalla ovat jääneet hyvin
mieleen jo lapsuudesta. Västilän Voi
ma ja Mäkimaan Muhku ovat aina
kisailleet keskenään milloin missä
kin lajissa niin kesäjuhlien aikana
kuin muulloinkin. Se on ollut muka

vaa naapurikylien välistä yhteistoi
mintaa.
Pyöräilyinnostus on jatkunut koko
elämäni ajan. Ruuhkavuosien aikana
en ehtinyt kovin paljon pyöräillä,
mutta nyt eläkeläisenä olen suoras
taan intohimoinen pyöräilijä. Opis
kelin lukion jälkeen Jyväskylän yli
opistossa ja kesäisin pyöräilin parin
kuukauden ajan Västilästä kesätyö
höni Länkipohjan postiin. Edestakai
nen matka oli noin 30 kilometriä.
Saatoin iltaisin pyöräillä lisää ihan
muuten vain. En muista, että sateet
olisivat kovin usein haitanneet mat
kantekoa. Kaipa kesät olivat tuohon
aikaan poutaisia. Ihailin aina Vin
kiän kauniita maisemia. Varsinkin
Lahnajärvi oli hyvin kaunis ja on
edelleen.

Kun Riihigalleria avattiin Päijälässä,
kävimme siellä äidin ja enon kanssa
ja sittemmin omalla autolla. Galle
riarakennus isoine taideteoksineen
teki minuun syvän vaikutuksen.
Kun viime kesänä vierailin mieheni
kanssa monien vuosien jälkeen Rii
higalleriassa, tuntui varsin nostalgi
selta.

AnnaMaija Vuorinen o.s. Laine
Kirjoittaja ja hänen miehensä asuvat
eläkeläisinä ja paluumuuttajina Orive
den keskustassa.
Elämäntyönsä kirjoittaja on tehnyt ma
temaattisten aineiden opettajana Jyväs
kylässä ja Pälkäneellä.



Mietteitä mustasta aukosta

Töistä vapaalle ja Päijälään – ja Met
särantaan! Ei enää kaupungin taus
tamelua, ei hälyä eikä häiritseviä va
loja. Ympärillä on vain humisevaa
metsää. Illan edetessä tuuli vaime
nee, luonto hiljenee ja enää vain etäi
sen kosken kohina muistuttaa äänel
lään olemassaolostaan. Illan pimet
tyä yöksi, voin nähdä korkean tähti
taivaan, sen, jonka kaupungin valo
meri niin perusteellisesti taakseen
hukuttaa. VarsinaisSuomesta lähtöi
sin olevana voin ainoastaan ihmetel
lä silmieni eteen avautuvaa tähtitai
vasta Väinö Linnan Tuntemattoman
sotilaan alikersantti Urho Hietasen
sanoin:

”Ei, mut kyl täyty sanno poja et noi täh
re ovak kaukan. Stä luule et ne ova lähel,
mut ku ruppe oikke funterama, nii huo
ma et matka on niin pal, etei ollenka ta
valisel järjel ymmärrä.”

10. huhtikuuta 2019 NASA julkaisi
kaksi vuotta sitten otetun historialli
sen kuvan mustasta aukosta. Julkais
tun kuvan musta aukko on Messier
87 galaksin keskeltä. Messier 87
–galaksi on 53,5 miljoonan valovuo
den päässä. Yksi valovuosi on valon
vuodessa valonnopeudella kulkema
matka eli noin 9,46 biljoonaa kilo
metriä eli 9,46 x 1015 kilometriä. Nyt,
kun Messier 87 on 53,5 miljoonan va
lovuoden päässä, valolta kestää tulla
53,5 miljoonaa vuotta maapallolle.
53,5 miljoonaa valovuotta on etäi
syytenä 53,5 x 106 x 9,46 x 1015 kilo

metriä, joten julkaistun kuvan musta
aukko sijaitsee maasta noin 5,0611 x
1023 kilometrin etäisyydellä; eli, kun
kirjoitetaan tuo auki, saadaan noin
506 110 000 000 000 000 000 000 kilo
metriä. Kun kuun etäisyys maasta on
”vain” 384 400 km, Päijälän pikatai
val 22,87 km ja minä 0,00174 km,

”… nii huoma et matka on niin pal, etei
ollenka tavalisel järjel ymmärrä.”

Kuva mustasta aukosta on historial
linen. Einsteinin yleisen suhteelli
suus eli painovoimateorian mukaan
vuodelta 1916 mustia aukkoja voi ol
la olemassa. Tuohon kuvaan asti
mustan aukon olemassaolo oli vain
matemaattinen mahdollisuus. Nyt
Einsteinin teoria sai todisteen: mus
tia aukkoja on myös oikeasti olemas
sa. Mustassa aukossa on niin suuri
tiheys, että sen painovoimakentästä
muodostuu niin voimakas, ettei mi
kään, ei edes valo pääse sieltä pois.
Siksi sitä kutsutaan mustaksi aukok
si.

Mustia aukkoja ajatellaan löytyvän
galaksien keskustoista, ison raskaan
tähden romahtaessa ja, kuten arvel
laan, maailmankaikkeuden alusta,
suuresta alkuräjähdyksestä. Maail
mankaikkeuden alun mustaa aukkoa
tosin kutsutaan valkoiseksi aukoksi,
joka on siis musta aukko, jossa aika
kulkee taaksepäin. Ajatuksen, että
maailmankaikkeus syntyi alkuräjäh
dyksessä, esitti ensimmäisenä bel
gialainen matemaatikko, tähtitietei
lijä ja katolinen pappi, isä Georges
Lemaître vuonna 1927. Onko näin,



en tiedä; mutta tiedän, ettei kukaan
muukaan tiedä. Moni on etsinyt
Luojaa alkuräjähdyksestä, vaikka
Luojan käden töitä voi yhtä kaikki
nähdä niin Päijälän kuin Metsäran
nankin jokaisessa kukassa, ruohon
korressa ja männynkävyssä. Näissä
mietteissä alikersantti Hietanen jat
kaa ajatuksiani hänkin niin ikään
tähtitaivaasta inspiroituneena:

”Mää en ol mikkä viisaustohtor, mut
mun järken sano, et mailma ei ol voinu
tulla tän ittestäs. Mää tiärä sen niin
nuukaste. Mää en usko mihenkkä yle
luanolisse. Kuinkas voi jotta syntty it
testäs, nii etei sitä tehrä? Jumalan täyty
oll olemas.”

Jari Palomäki
Metsärannan isäntä

Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet
asettanut paikoilleen  mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.
Psalmi 8: 45



Rakkautta maailman yöhön
uinuva lapsi tuo,
taivallukseemme ja työhön
valoaan tähti tuo.

Alkuperäiset sanat Eyvind Skene, suo
mentanut Matti Kuronen,
laulun nimi on “Tähti kirkkaana lois
taa”.

Eipä tiedä, vaikka saisimme laulaa
tätä joululaulua rukoushuoneella
kauneimmissa joululauluissa. Välillä
on hyvä opetella uusiakin joululau
luja, kokeilla oudompiakin. Kau
neimmat Joululaulut vihko sisältää
kin joka vuosi jonkun uuden laulun
vanhojen tuttujen lisäksi.
Kauneimmat joululaulut on Suomen
Lähetysseurassa perustettu tapahtu
ma. Nyt on jo 47. kerta. Nykyään ta
pahtuma järjestetään jo noin 20
maassa. Aluksi oli tarkoitus järjestää
kirkkovuoden hiljaisimpaan sun
nuntaihin pieni Kauneimmat Joulu
laulut ilta. Mukaan ilmoittautui en
simmäisenä vuonna jo 140 seurakun
taa. Vihkoja painettiin 48 000 kpl, ny
kyään reilusti yli 700 000 kpl. Perin
ne oli syntynyt. Kauneimmat Joulu
laulut on yksi suurimmista hyvänte
keväisyyskampanjoista Suomessa ja
suurin vuotuinen musiikkitapahtu
ma Suomessa. Vuonna 2018 kolehtia
kerättiin yli miljoona euroa. Kolehti
varat käytetään lasten syrjäytymisen
vastaiseen työhön yli 20 maassa.
Työtä tehdään uskontoon, kieleen tai
etnisyyeen katsomatta, jotta jokaisel
la lapsella olisi toivoa ja oikeus pa
rempaan tulevaisuuteen.

Laulutilaisuudet kokoavat yhteen
suomalaiset niin kylissä kuin kau
pungeissa aina vauvasta vaariin,
näin sanotaan Suomen Lähetysseu
ran nettisivulla. Me voimme kaikki
todistaa tuon todeksi, kun kokoon
numme jälleen tänä vuonna Päijälän
Rukoushuoneeseelle laulamaan yh
dessä niitä kauneimpia joululauluja.
Päijälän tilaisuus on minun koke
mukseni mukaan paras. Tunnelma
on lämmin. Ei ole liian ahdasta, jo
kaiselle löytyy parkkipaikka ja juttu
kaverikin. Teille, jotka ette ole vielä
kokeneet Päijälän joulunavausta,
paljastan tässä siitä hieman. Ja par
haiten tunnelmaan pääsee, kun on
itse paikalla.
Mieluiten lauantaipäivä 30.11. suosi
tellaan avaamaan Pirtillä, joulu
markkinoilla klo 913. Ja takaisin ka
tuvalojen loisteeseen kylälle palail
laan klo 18. Silloin Rukoushuoneen
piha kuhisee väkeä ja on pimeä ja
jännitetään, tuleeko asparaastaan
Päijälään lähtenyt kanttori suoraan,
vai onko lipsahtanut ojan kautta.
Tähtitaivaan alla laulamme yhdessä
“ Maa on niin kaunis”, sitten sytty
vät Päijälän jouluvalot! Se on hienoa,
kun valot ison maailman malliin
muuttuvat vuosittain, aina on jokin
uusi valoviritys.
Kipuamme sisälle ja siellä on niin
valoisaa ja lämmintä. On ihan “Kello
löi jo viisi” laulun tunnelma. Lau
lellaan vihko kutakuinkin läpi. Toi
veita saa esittää. Kolehtikin kerätään
ja kun on laulettu, on pitojen aika.
Keittiössä on taiottu kaikenmoisia
herkkuja. Niitä maistellessa on hyvä
aika vaihtaa kuulumisia, toteuttaa



seurustelun sakramenttia.
Päijälän joululaulutilaisuus on sopi
van rauhallinen, ei tunkua ja kiirettä.
Kun Rukoushuoneelta lähtee kotia
kohti vielä hyvin ravittuna, on ajatus
selkeä, tästä alkoi se jouluntunnel
maan virittäytyminen.
Vaikka maanantaina olisi taas töissä
vastassa täysi tohina, on Päijälässä
päässyt hetkeksi aitoon joulun tun

nelmaan aidon joulunsanoman ää
rellä aitojen ihmisten kanssa.
“Tänään on teille Daavidin kaupun
gissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra.” Luuk 2:11

Siunattua ja rauhallista joulua suku
laisille ja muille lukijoille

t.Nurmispirkko



Vähän kulttuurista

On eletty täällä Virran Varrellakin ai
kaa syksystä jouluun. Näin on sanot
tu eläneen myös kirjailija Aleksis Ki
ven. Hän syntyi 10.10.1834 ja kuoli
31.12.1872. Näiden päivien väli ja hä
nen verrattain lyhyt elämänsä 38
vuotta ovat antanut aiheen Eino Lei
non runon säkeeseen ”Hän eli vain
syksystä jouluun”.

Aleksis Kiven päivää 10.10. on vie
tetty liputuspäivänä vuodesta 1950
lähtien. Suomalaisen kirjallisuuden
päivä liitettiin tähän samaan päivään
v. 1978. Kansalliskirjailijan aseman
Kivi saavutti vasta kuolemansa jäl
keen eräänä suomenkielisen kansal
liskirjallisuuden luojana. Hän loi
pohjaa suomenkieliselle kirjallisuu
delle ja suomalaisen kansanluonteen
kuvauksille, kuten edeltäjänsä Elias
Lönnrot omalla tavallaan.
Olemme opetelleet parina kesänä
pelaamaan Kuhmoisten kukot peliä,
joka on artesaani Sanna Ruokolan
tuotantoa. Tämän syksyn kulttuuri
päivässä oli esillä ajatus, että suun
nittelisimme Päijälästä oman lauta
pelin. Siihen tulisi esimerkiksi kylän
historiasta tai nykypäivästä aiheita.
Kuhmoisten kukot pelissä on vain
yksi kohde Päijälästä, Riihigalleria.
Pelin suunnittelussa voisivat kyläläi
set olla mukana keksimässä muuttu
jakorttien teksteihin aiheita. Silloin
se tuntuisi yhteiseltä luovan kylän
peliltä. Sanna on luvannut tulla mu
kaan auttamaan pelin toteutuksessa
siinä vaiheessa, kun meillä on jotain

konkreettista olemassa.
Kuhmoisten kukot kyllä pitää pin
tansa, vaikka rinnalle tulisi toinen
kin – mikä sen nimeksi sitten tulisi
kaan!?! Nyt ristikkolehdet nurkkaan
ja kaikki kehittelemään uutta peliä.
Laittakaa ajatus korvan taakse ja ta
vataan alkuvuodesta uusin ideoin
tosissaan ja leikkimielellä uuden pe
lin merkeissä. Kirjaston aukioloai
koina olisi mahdollisuus kokoontua
suunnittelemaan peliä kahviossa.
Laitetaan uuni lämpimäksi ja nauti
taan yhdessäolosta. Palataan…

Joulun linnut

Suomessa pesii jopa satoja erilajisia
lintuja. Useimmat niistä muuttavat
talven tullen etelään.
Monet niistä kuitenkin jäävät talvek
si tänne meidän iloksemme. Ne sel
viävät ilman hyönteisiä, jos löytävät
siemeniä tai silmuja. Täällä maalais
kylissä voimme ruokkia lintuja ja
tarkkailla ketä on jäänyt lintulaudal
lemme. Niitä sanotaankin paikallis
linnuiksi tai kiertolinnuiksi.
Pohjoisessa pesivät lintuparvet voi
vat poiketa pihallamme, kuten ur
piainen lokakuun lopulla. Myös tun
turijärvillä pesivä alli voi satojen tai
tuhannen yksilön parvena laskeutua
rantaamme marraskuulla matkal
laan Itämerelle tai Atlantille. Omat
kiertolintumme, kuten tilhet tyhjen
tävät pihlajat marjoista siirtyessään
etelämmäksi. Suuret lintuaurat, kur
jet ja hanhet lentävät ylitsemme.
Niille ei täällä metsäkylissä ole las
keutumispaikkoja.
Meidän talveemme jää kuitenkin



paljon lintuja, kuten neljä tai viisi
tiaislajia, keltasirkku ja viherpeippo,
punatulkku ja monet isommat lin
nut. Varpunen on harvinaistunut,
mutta pikkuvarpunen ja vihervarpu
nen ovat yleisempiä.
Englanti on nimennyt joululinnuk
seen punatulkun. Se on myös joulu
korttilintu, kuten tilhi ja tiaisetkin.
Lintuaiheista voidaan myös askarrel
la joulukoristeita.
Lintuja ei ole paljoakaan nimetty
joululauluihin. Tutuimmat ovat Sa
kari Topeliuksen Varpunen jouluaa
muna ja Sylvian joululaulu. Varpu
nen jouluaamuna on julkaistu v. 1859
ja suomeksi v. 1874. Sävellys on Otto
Kotilaisen 1910 tienoilta. Laulun aihe
tulee Topeliuksen perheestä. Hän
menetti lapsistaan kolme pieninä.
Nuorin Rafael kuoli isän syliin yksi
vuotispäivänään. Hän tuli jouluna
enkeleitten maasta tervehtimään iso
siskoaan varpusen muodossa.
Sylvian joululaulussa on arvoituksel
lisiakin säkeitä. Sylvia atricabilla on
mustapääkerttu, joka pesii Suomessa
ja muuttaa elosyyskuussa Välime
ren maihin, joissa on pyydystetty
pikkulintuja syötäväksi. Päivämäärä
24.12.1853 viittaa laulun syntyhet
keen nimellä ”Sylvias hälsning från
Sicilien”. Se julkaistiin runokokoel
massa Kanervankukkia v. 1854. Karl
Collan sävelsi laulun v. 1855.
Laulussa mainitaan häkkilintu, lau
laja ja vaikerrus vankilan. 1800luku
oltiin Venäjän keisarikuntaa. Tope
lius on tuonut esille häkkilinnun
kautta vapauden kaipuuta ja ennen
muuta itsenäisyyden kaipuuta, jota
sillä vuosisadalla paljon täällä koet

tiin.
Muistamme vielä aapisestamme To
peliuksen erään kertomuksen. Siinä
köyhä torpan perhe oli antanut vii
meisen ohralyhteensä linnuille jou
luna. Äiti huokaili kuinka lyhteen
jauhtetuista jyvistä olisi saanut lap
sille joulukakun. Isä lohdutteli, että
”armelias on rikas”. Palattuaan jo
ulukirkosta kotiin oli pöydälle il
mestynyt kaksi joulukakkua ja leili
täynnä maitoa. Eikä enää koskaan
halla käynyt heidän viljapellossaan.
1860luvulle sattuivat suuret kato
vuodet. Halla vei viljat ja perunat.
Kulkutaudit vei paljon lapsia ja
myös aikuisia. Mistä saivat henkiin
jääneet ihmiset lohtua ja tulevaisuu
den toivoa?
Entä tänään? Saamme Suomessa elää
suhteellisen yltäkylläistä elämää,
mutta sairaudet eivät ole poistuneet
maailmasta. Ja Sanan mukaan ”Köy
hät teillä on aina keskuudessanne”.
On vielä yksi joululintu ”tuo armon



valkokyyhky”. Sitä vaan ei nähdä
lintulaudalla. Sitä verrataan kirje
kyyhkyyn viestintuojana. Jouluna
siitä lauletaan ilosanoman tuojana
kun ”on juhla jumalainen, Messiaan
synnyinyö”.
Lintu on luomakunnan elollinen, jol
la on siivet ja joka osaa visertää. Lin
tu on myös kansanuskomuksissa
myyttinen välittäjä tämän ja tuon
puoleisen välillä. Kun viemme ruo
kaa lintulaudalle, muistamme myös
oman pihamme mustapääkerttua, jo
ka siellä Sisiliassa muistaa vapaan
syntymämaansa.

 ja kiitosta sen laulu soi Sylvian
ja soi aina lauluista sointuisimman

Kirjallinen kakku

Täällä Päijälässä ollaan myös kirjal
lista väkeä. Kirjapiiri kokoontuu
noin kerran kuussa kirjastolla. Syk
syllä käsiteltiin Minna Canthista ker
tovaa kirjaa Rouva C. Se kertoo Min
nan nuoruudesta, perheestä ja les
keksi jäämisestä.

Lahtisen Ulla oli löytänyt Minna
Canthin kakkureseptin. Allekirjoitta
nut paistoi Pirtin perinteiseen kult
tuuripäivään Minnan kakun harjoi
tuskappaleena. Se sopisi hyvin myös
joulupöytään, koska se on tumma,
pehmeä maustekakku. Kaikille lei
pureille voisi suositella kokeiltavaksi
Minna Canthin kakkua seuraavan
reseptin mukaan.

Minna Canthin maustekakku
(30 viipaletta)

Ainekset
4 dl kuohukermaa
2 kananmunaa
2 dl sokeria
2 dl siirappia
6 dl vehnäjauhoja
2 tl soodaa
2 tl pomeranssinkuorta
2 tl kanelia
1 tl neilikkaa
1 tl inkivääriä
75 g voita sulatettuna

Valmistus
1. Vaahdota kerma. Pese ja kuivaa
vatkaimet. Vaahdota huoneenläm
pöiset munat ja sokeri toisessa kul
hossa. Yhdistä vaahdot hyvin varo
vasti.
2. Kääntele joukkoon siirappi ja kes
kenään sekoitetut kuivat aineet. Li
sää lopuksi jäähtynyt rasva.
3. Kaada taikina voideltuun ja korp
pujauhotettuun isoon rengasvuo
kaan (2 l). Vuoka tulee taikinasta
melko täyteen, mutta se ei valu uu
nissa yli.
4. Paista 175 asteessa ensin 30 min.,
alenna lämpöä 150 asteeseen ja jatka
paistamista vielä noin
30 min. tai enemmän kunnes kakku
on kypsä. Kumoa kakku hieman
jäähtyneenä.

Piparinmakuista joulua!

Aino Ruokola



Vaihteeksi viihteen puolella

Kylämme Päijälä on pieni mutta
täällä asuu sitkeä väestö, joka ei
anna periksi. Eteenpäin on mentävä,
jos meinaa pysyä nykymaailman
mukana. Ilman yhdistyksiä ja
talkootyötä homma ei toimi. Joskus
tuntuu siltä, että pelkkä työn ilo ja
kiitokset eivät riitä korvaamaan sitä
puurtamisen määrää, mitä ollaan
vuosien mittaan jouduttu tekemään.
Yksin ei jaksa, mutta yhdessä
tekeminen keventää taakkaa. Rallien
talkooväen kanssa ollaan syöty
lounasta joka vuosi, mutta muiden

talkoiden palkitseminen on jäänyt
vähemmälle.

Marraskuun harmaana sadepäivänä
14.11. Luopioisten Linjan bussi vei
lastillisen kyläläisiä Pirtiltä kohti
Tamperetta tekemään yhdessä
jotakin muuta kuin talkoita. On
kulunut vuosia siitä, kun enemmän
tai vähemmän aktiivisia kyläläisiä on
kiitetty teatteriretken ja lounaan
muodossa.

Herkullinen ateria syötiin
Tampereen Työväenteatterin
lämpiössä, mistä olikin helppo

siirtyä suoraan
katsomaan Tämä
on ryöstö esitystä.
Näytelmä ei
jättänyt ketään
kylmäksi.
Komediallinen
farssi sai katsomon
täyttymään
iloisesta naurusta ja
taitavat näyttelijät
saivat osakseen
mahtavat aplodit
yleisöltä.

Vapaamuotoinen
yhdessäolo oli
lämmittävä
kokemus ja haikein
mielin lähdettiin
kotimatkalle
pimeään yöhön.
Sade oli lakannut.

PSKY, Leena



- Päijälän kylän äänenkannattaja, joulu 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, Hannu Lahtinen, Ulla Lahtinen, Risto Lehto,
Pirkko Nurminen, Jari Palomäki, Aino Ruokola, Sanna Ruokola,
Anna-Maija Vuorinen, 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 Facebook-sivusto
ja kylän i lmoitustaulut

VViirrrraann VVaarrrreellttaa



PPÄÄIIJJÄÄLLÄÄNN TTAAPPAAHHTTUUMMIIAA JJOOUULLUU//TTAALLVVII 220011992200

la 30.11. JOULUN AVAUS PÄIJÄLÄSSÄ
klo 1013 Joulutori Pirtillä
Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia, laatikoita ja muuta jouluun…
Joulupuuro, torttukahvit, arpajaiset, askartelua, tontun pussit lapsil le.
Päijälän logopaitoja ja huppareita.
Kirjasto avoinna.
Tervetuloa ostamaan ja myymään.

klo 18 Kauneimmat joululaulut ja kylän jouluvalojen sytytys
Rukoushuoneella.
Glögiä ja vohveleita.

To 12.12. klo 18 Rukoushuoneella elokuvasta Jeesus Nasaretilainen
joulun osuus. Pääsiäisen aikoihin katsotaan loput elokuvasta.

Ma 23.12. klo 1013 Kirjasto poikkeuksellisesti auki (jouluaattona kiinni)

To 26.12. klo 13 Tapaninpäivän joulukirkko Rukoushuoneella

To 9.1. klo 18 Raamattupiiri Rukoushuoneella. Jatkuu joka toinen torstai
pari l l isina viikkoina.

To 14.1. klo 13 Päivätuokio Hartikaisi l la, Pitkänvedentie 350

Ti 21.1. klo 13 Kirjapiiri, kirja Minna Lindgren, Kuolema Ehtoolehdossa

To 13.2 klo 13 Päivätuokio Veera Mäkipäällä, Luhtalantie 3 as 2

Ti 18.2. klo 13 Kirjapiiri, kirja Leena Lander, Tummien perhosten koti

Ti 25.2. klo 13 Laskiaistapahtuma. Hernesoppaa ja laskiaispul l ia.
I lmoittautumiset Ainol le 040 5359041 , että soppa ri ittäisi .

To 12.3. klo 13 Päivätuokio Tuomaalassa Lahtisi l la. Tuomaalantie 60

Ti 17.3. klo 13 Kirjapiiri, kirja Antti Heikkinen, Maaseudun tulevaisuus



Tervetuloa asumaan Päijälän
Leppäkoskelle Päivi ja Jarkko!

Jätkäperinteen savottaorkesteri Oksetti esiintyi Päijälän pirtillä 28.9. Tapahtuman
järjesti Päijälän Seudun kyläyhdistys. Illanvietto oli mukava ja monet pareista
tanssivat kaikki kappaleet. Marja ja Saini tarjoilivat kahviossa herkkuja ja taukojen
aikana seurustelu kävi vilkkaana. Erityisesti kiitos taas Sinikka ja Olli Lehdolle
mukavista muisteluista ja tarinoista.

Päijälän Facebookryhmässä kannattaa käydä kuuntelemassa liveesitys: ”Tilulei
halitulihai, se on sellanen jätkällä lauantai”. Klippiä on tähän mennessä jo käyty
kuuntelemassa ja katsomassa 180 kertaa.




