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Arvoisa Virran Varrelta
lehtemme lukija!

Aloitin syksyn kynnöt pari päivää
sitten iltapäivällä. Eipä aikaakaan
kun oli sytytettävä valot traktoriin,
jotta näki, missä se kyntövako me
nee ja milloin pellonreuna tulee vas
taan, mikä tapahtuu usein pienillä
pelloillamme. Mutta hämärä ja lo
pulta pimeys sai ajatukset käänty
mään kymmenluvun alkupuolelle,
kun kyntö alkoi sujua rutiinilla. Olin
tuolloin lukenut Nehemian kirjaa
Raamatusta, hänen elämäänsä ja eri
tyisesti hänen huoltaan raunioituvan
Jerusalemin kohtalosta. Nehemia, jo
ka rakasti Jerusalemia, sai monen
vaiheen jälkeen varmuuden siitä, et
tä Jumala oli varannut hänelle tehtä
vän, korjata Jerusalemin muurit ja
turvata sillä tavalla elämän jatkumi
sen Jerusalemissa, kuten sitten ta
pahtuikin.

Tuo Raamatun kertomus jäi pyöri
mään päähäni. Rukoushuoneen kor
jaus sen satavuotisjuhliin oli meneil
lään. Mutta ajatuksiani vaivasi epäi
lys siitä, tarvitaanko kunnostettua
rukoushuonetta, jos kylän elämä jat
kaa siihen asti tapahtunutta hiipu
mista. Juttelin asiasta kylällä eri hen
kilöiden kanssa. Vastaava huoli ky
lämme tulevaisuudesta oli myös mo
nen muunkin mieltä painamassa.
Näin silmissäni Jerusalemin
”loiston päivät” Nehemian johtaman
muurien korjaustyön jälkeen sekä
sen muutoksen, joka seurasi myös
kansan jokapäiväisessä elämässä,
mikä heijastui myös kiitollisuutena
Jumalaa kohtaan.

Keskustelujen seurauksena halusin
uskoa ja myös unelmoida Päijälästä
kylänä, jossa väistämättömänä pide
tyn maaseudun hiipumisen suunta

muuttuu, muurin aukot korjataan ja
elämä kylällä saa uutta voimaa.
Tuo muutos alkoikin mielestäni yh
distysten yhdessä päättämän Elin
voimainen Päijälä 201525 hankkeen
käynnistymisen myötä. Kyläko
koukset, haastattelut, vierailut eri
kylissä jne. mahdollistivat toteutus
kelpoisen suunnitelman syntymisen,
jonka pohjalta ja suuntaamana on
kylällä toteutettu viime vuosina
useampia hankkeita. Rakennettu pe
rustusta pala palalta tavoitteena
elinvoimainen Päijälä nykyisille ja
tuleville sukupolville. Työ on vielä
pahasti kesken, mutta uusia versoja
on jo puhkeamassa, jotka tulevina
vuosina ja vuosikymmeninä näkyvät
ja vaikuttavat elinvoiman kasvattaji
na toivottavasti meidän kaikkien ja
tulevien kyläläisten hyväksi – tavalla
tai toisella. Suuri kiitos jokaiselle eri
hankkeisiin ja niiden talkoisiin osal
listuneelle nyt päättyvänä vuotena.
Erityisen ilahtunut olen siitä, että tä
hän kylän kehitystyöhön on tullut
monia uusia kyläläisiä ja olemme
saaneet myös ammattimaista apua
sellaisiltakin vapaaehtoisilta, joilla ei
tällä hetkellä ole kiinteitä sidoksia
kyläämme – mutta kylläkin rakkaus
kyläämme kohtaan. Nehemia lähti
tehtäväänsä Jumalan kutsusta, mutta
myös rakkaudesta ja huolesta Je
rusalemia kohtaan.

Olen monelle jo sanonutkin, että
oma motiivini Päijälää kohtaan on
monen asian summa. Vaimoni koti
kylän luonnon kauneus on jo viiden
kymmenen vuoden ajan ”lumonnut”
minua ja saanut syttymään ensin
orastavan rakkauden kyläämme
kohtaan. Viime vuosikymmenenä
selvinnyt isäni suvun historia on en
tisestään syventänyt rakkautta tätä
kylää ja sen asukkaita kohtaan. Mut
ta uskon kuitenkin tällä hetkellä



suurimpana vaikutteena ja voiman
antajana olevan Jumalan ”kutsun”.
Jos Jeesus ei olisi kutsunut minua 50
vuotta sitten seuraamaan Häntä 
ohjannut elämääni, auttanut vaikei
na hetkinä, armahtanut syntistä, ra
kastanut myös minua – olisin jäänyt
ilman tämän kylän ja kyläläisten
kautta saamaani elämän mahdolli
suutta, sitä, josta en aikanaan edes
osannut unelmoida.

Halusin avata ajatuksiani  sinulle
Lukija, joka olet jaksanut lukea tänne
asti – siitä, mikä minun elämässäni
on ollut tärkeintä; uskon saaminen
Kristukseen, syntisenä, lahjaksi.
Tuon Kristuksen syntymäjuhlaa
kohta juhlimme. Kaikkihan me tie
dämme tämän. Juhli sinäkin avaa
malla sydämesi vastaanottamaan us
kon lahja, jos vielä et ole sitä tehnyt.
Tuo lahja on mahdollistanut minulle
Elämän nyt ja iankaikkisesti. Ota

Elämä vastaan.

Toivotan sinulle Lukija rauhaisaa
Joulun aikaa ja siunausta alkavalle
vuodelle 2021!

Hannu Lahtinen



Pirtti puhallettiin puhtaaksi

Olemme talkoilleet ja urakoineet jo
kuutisen vuotta koko kylää elävöit
tävää yhteistä hanketta EUtuella.
Yhdistyksillä on ollut myös omia
hankkeita. Kyläyhdistys otti tällä
kertaa käsittelyyn Pirtin sisätilat,
joihin on vuosien varrella kertynyt
nokea ja ajan patinaa. On helpompi
markkinoida tiloja, kun paikat ovat
edustuskunnossa.
Tarjouspyynnöt lähetettiin muuta
malle urakoitsijalle. Valitsimme Kui
vajääpuhallus Eskimot Ylöjärveltä
suorittamaan lasikuulapuhalluksen,
jolla saataisiin tasaisin lopputulos.
Salin lattian hiomiseen ja
lakkaukseen löysimme Jyväskylästä
lattioiden ammattimiehet Widgrenil
tä. Haimme ja saimme

hankkeelle EUtukea.
Aloitimme urakan talkoohengessä
purkamalla seiniltä kaikki irtain ja
kantamalla pöydät ja tuolit
näyttämölle. Piano ja harmooni siir
tyivät kuin ihmeen kautta samaan
paikkaan, vaikka se vaatikin
muutamaan raavaan miehen niitä
nostamaan.

26.10. Kaminan suojamuurit ja keit
tiön palomuurit puhdistivat ja ta
soittivat oman kylän pojat Lehdon
veljekset.  4.11. he kävivät maalaa
massa palomuurit.
6.11. SähköRuokolahden Eemeli ir
rotti salin katosta lamput ja johdot
alas.
9.11. Eskimot aloittivat oman puhal
lusurakkansa salin katosta ja seinis
tä. Lasikuulapuhallus osoittautui



onnistuneeksi ratkaisuksi. Ero van
haan oli kuin yöllä ja päivällä. 10.11.
puhallettiin kahvion katto ja
seinät sekä osa eteistäkin. Pölyn
määrä oli huikea, mutta puhdasta
tuli.
11.11. Aki kävi laittamassa salin joh
dot ja lamput takaisin kattoon ennen
lattioiden käsittelyä. Laitettiin
samalla vähän tehokkaammat led
polttimot lamppuihin.
12.11. jatkoivat puhdistusta Widgre
nit hiomalla salin lattian. Lattia sai
mahdollisimman
huomaamattoman, mutta kestävän
mattapinnan, joka ei kiillä eikä ole
liukas. Kuivaaminen vei viikon pari
aikaa.

Tulevaisuuden mietintämyssyssä on
seinien käsittely suojaaineella ennen

kuin kaikki tavarat laitetaan
takaisin paikoilleen, mutta se onkin
jo toinen tarina.
Joulutorin valmistelut aloitettiin sen
jälkeen kun tämä lehti oli jo mennyt
painoon. Näillä näkymin
joulutori ei jää väliin koronan takia.
Kuvia uudesta Pirtistä voitte ihailla
vaikkapa Päijälän kotisivulla,
mutta tulkaa ihmeessä itse katso
maan, miltä näyttää.

Leena Bragge



Luontokohteiden
kuulumisia

Luonnossa Liikkuen Päijälässä
hankkeet ovat edistyneet taas kesän
jälkeen; Sysipatterin luontopolulla
on taukopenkit ja pöytä paikallaan.
Pitkospuut on siirretty polun viereen
odottamaan asennusta.
Luontopainotteinen Päijäläesite se
kä paljon kysytyt reittikartat on työs
tetty ja saapuvat pian painosta.
Kesällä Pitkäveden melontareitillä
kiersi matkailijoita eripuolelta Suo
mea. Syksyllä tiedotusta on jatkettu
luontoalan oppilaitoksiin ja kouluil
le, muunmuassa Kuhmoisten lukios

ta useampi ryhmä on käynyt tutus
tumassa melontaan vielä syksyllä.
Pitkäveden melontareitti on kaikin
puolin valmis ja Sysipatterin luonto
polun avajaiset on tarkoitus järjestää
keväällä 2021. Luontokohteista teh
dyt mainosvideot löytyvät Päijälä –
Kylä virran varrella Youtubetililtä.

Hyvinvointipäivä luonnon keskellä
Luontokohteille toivotaan kävijöitä
edelleen ja vain käyttämällä ne py
syvät hyvässä kunnossa. Nyt olisikin
hyvä aika talven aikana suunnitella,
minkä porukan sinä voisit tuoda
Päijälän luontoreiteille ensi kesänä
luontoa ihastelemaan? Melontaretki

tai kävely
luontopolulla
ovat mainioita
työhyvinvoin
tipäivän
viettotapoja tai
sukulaisporu
kan puuhapäi
viä. Retken
päätteeksi sau
nomismahdol
lisuutta ja
majoitusvaih
toehtoja löytyy
metsästysseu
ran tukikoh
dasta Passusta
jopa 30 henki
lölle, mökki
majoitusta
erikokoisille
porukoille

Hyvinvointia liikunnasta kurssin opiskelijat Kuhmoisten lukiosta
kävivät tutustumassa melontaan Ojastenlahden tilalla Päijälässä.



Tuomaalan ti
lalta ja Ojasten
lahden tilan
päärakennus on
vuokrattavissa
isompiin
juhlatilaisuuk
siin. Paikallinen
pitopalvelu Sei
jan Pidot loihtisi
varmasti työpo
rukallesi notku
van herkku
pöydän ulkoi
lupäivän päät
teeksi. Paikalli
sia palveluja yh
distelemällä saa
daan luotua ”luksusta luonnon kes
kellä” tyyppinen paketti vaikka
minkälaiselle seurueelle.

Suunnitelmia tulevaisuuteen
Noin puolivuotisen markkinointi
pestini aikana olen ehtinyt tutustua
moniin uusiin tahoihin, ja erämaiset
kohteet tuntuvat herättävän kiinnos
tusta monissa luontoliikkujien ryh
missä. Opastetut reitit kirkasvetisine
järvineen, joilla saa olla melko rau
hassa keskellä hiljaisuutta, ovat hel
milöytöjä näinkin eteläisessä
Suomessa. Koronan sävyttämänä
vuonna uusista luontokohteista on
yhä enemmän pulaa ja se on osal
taan näkynyt myös Päijälän luonto
kohteiden yllättävässä suosiossa.
Markkinointi jatkuu tästä eteenpäin
kylän yhdistysten talkoovoimin.
Luontopolulle on sovittu harrastus
ryhmien retkiä jo ensi keväälle ja
myös viralliset avajaiset on tarkoitus

järjestää silloin kyläyhdistyksen toi
mesta. Luontokuulumisia voi seura
ta sosiaalisen median tileiltä
@luonnossaliikkuenpaijalassa .

Ensi kesänä opastettuja melontaret
kiä järjestää Osuuskunta Liippa,
seuraavina lauantaipäivinä:
29.5.2021 19.6.2021 17.7.2021
21.8.2021
Laitahan mieleinen päivämäärä tal
teen! Lisäksi opastettua melontaa on
tulossa näillä näkymin myös muuta
man tunnin jokipainotteisina elä
mysretkinä ja eksoottisina yömelon
toina. Näistä tiedottaa Osuuskunta
Liippa omissa kanavissaan.

Lisätietoja luontokohteista ja väli
nevuokrauksesta: www.paija
la.fi/luontokohteet.html sivustolta.

Sanna Ruokola

Mannekiinit Sysipatterin luontopolun mainosvideokuvauksissa.
Vas. Lotta Ruokola, Nella Ruokola, Elli Ruokola, Mia Ruokola.



Mäkimaan Muhkun syksyi
nen kotiseutupyöräily

Syyskuussa 2020 kaksi perinneta
pahtumaa osuivat Päijälään samaan
aikaan. Mäkimaan Muhkun kesä
kauden tavaksi miltei vakiintunut
kotiseutupyöräily ja meidän ”metsä
siskojen” perinteinen syyskuun ret
kiviikonloppu. Olemme siis viiden
naisen ryhmä, 3/5 Ahlmanin
maatalousoppilaitoksen kurssikave
reita ja pari myöhemmin liitettyä jä
sentä. Innostus metsäsiskoissa oli
suuri, kun havaitsimme olevamme
pyöräilyn aikaan paikkakunnalla.
Tottakai osallistuisimme! Eli polku
pyörät pakattiin perjantaina retkita
varoihin Kangasalla, Valkeakoskella,
Hämeenlinnassa ja Lempäälässä,
suunta kohti Tippavaaraa Päijälässä.
Kauniin aurinkoisen syyskuun vii
meisen sunnuntain retkelle lähdim
me Tippavaarasta jo aamukahdek
san jälkeen. Matka jatkui kohti Mäki

maata, jossa suurin osa 17. pyöräili
jästä odotteli valmiina. Lehdon Olli
oli liikkeellä syntymäpäivälahjak
seen saamallaan pyörällä, johon hän
oli jo
väsännyt tarpeellisille tavaroille ko
telon ja tavaratelineellä oli tuliaiseksi
taukokotaan vietävä närelenkki. Kun
reitin suunnitellut Matti Åkerlind
saapui, pääsimme matkaan.
Ensin poljimme Mäkimaan mäet
kohti Västilää. Maasto havaittiin to
della nimensä mukaiseksi.
Jatkoimme Löytäneentietä Kiikan ja
Taipaleen talojen kautta Venttolan
talon pihamaalle. Oli mukava nähdä
talo, josta Taipaleen Iisakki on kotoi
sin. Matti oli suunnitellut todella
vaihtelevan ja mielenkiintoisen rei
tin, oli tietä, polkua jne.
Hyväntahtoinen isäntä kutsui mei
dät tutustumaan 1870luvulla raken
nettuun Venttolan päärakennukseen,
joka pirttikin on n. 10 x 10 m ja uu
ninpankko pääkaupunkilaisen yk

siön kokoinen.
Retkiseurue is
tui pirtinpen
keille ihmette
lemään men
nen ajan tun
nelmaa ja
kuuntelemaan
historiaa.
Talon histo
riasta Auni
Nuolivaara on
kirjoittanut kir
jan ”Paimen,
piika ja emän
tä” vuonna
1936 ja kirjastaOllin tuunattu syntymäpäiväpyörä lisävarusteineen.



valmistui suosittu elokuva 1938.
Kannattaa kysyä teosta Päijälän kir
jastosta. Historian havinasta poljim
me metsämiesten kodalle, jossa pais
tettiin makkarat ja Lehdon Olli keit
teli nuotiokahvit sotaajan kenttäpa
kissa.
Mäkimaasta lähteneille ajomatkaa
kertyi noin 30 km, mutta yli 50 km
mittariin tuli esim. Pirkan mestari
pyöräilijä Kati Kahilalle, joka kuuluu
metsäsiskotporukkaamme. Kyselin
Katin tunnelmia pyöräilyn jälkeen:
Kuvaile Mäkimaan Muhkun syys
pyöräilyä kolmella sanalla:
Ikimuistoinen, lämmin ja hauska.
Mikä oli kalustovalintasi ja oliko
valinta onnistunut?
– Vuoden 1946 naisten mallin
Champion. Oli ihan paras näille teil
le.
Mikä oli parasta Muhkun syyspyö

räilypäivässä?
– Yllärinä pääsy vanhaan kartanoon
sisälle asti ja ihana pyöräilijä, jonka
mökiltä saatiin paluumatkalla vesi
täydennystä.
Kannattiko reissuun lähteä?
– Pyöräily kannattaa aina.
Kommentti reittivalinnasta:
Vaihteleva, rauhallinen ja hienot
maisemat
Kenelle voisit suositella Mäkimaan
Muhkun urheilutapahtumia?
– Kaikille ei niin tosikoille liikkumi
sesta tykkääville.
Vapaa Sana:
 Iso kiitos järjestäjille, että jaksavat
puuhata tällaisia tapahtumia talkoo
hengessä. Joillekin ne ovat tosiaan
ikimuistoisia ja ainutlaatuisia koke
muksia.

Pirkko Nurminen

MMuuhhkkuunn ppyyöörriilliijjäätt lläähhddöössssää.. JJuuttuussssaa hhaaaassttaatteellttuu
mmeettssäässiisskkoojjeenn KKaattii KKaahhiillaa ttooiinneenn ooiikkeeaallttaa..



Kulttuuripäivä Päijälän
Pirtillä: Metsäkulttuuria

Aleksis Kiven päivää vietetään pe
rinteisesti suomalaisen kulttuurin
päivänä. Päijälässäkin se on ollut jo
pitkään tapana. Aino Ruokola toi
votti melkein täyden salillisen ylei
söä tervetulleeksi kertaamalla ensin
lyhyesti Aleksis Kiven vaiheita.
Tänä vuonna varsinaisena aiheena
oli kuitenkin metsätyö ja tukkilais
perinne, josta vanhat konkarit Olli ja
Risto Lehto olivat kertomassa. He
kuuluvat PirkkaHämeen Jätkäpe
rinneyhdistykseen, jonka nimissä he
ovat kiertäneet ympäri Suomea ja ul
komailla asti kertomassa suomalai
sen metsätyön vaiheista.
Ollilla on pääosin lahjoituksina saatu
400 esineen metsätyöaiheinen ko
koelma erilaista rekvisiittaa: työkalu
ja, ruokailuun liittyviä esineitä, tu
pakkaaskeja, säännöstelykortteja,
jätkän kalentereita ja paljon lehtileik
keitä ja valokuvia. Pirtilläkin oli mu
kana vaikuttava näyttely.
Lehdon veljekset ovat metsätyö ja

uittomiehiä jo kolmannessa polves
sa, joten heidän oli luontevaa lähteä
hommiin jo nuorena. He aloittivat
uransa noin 15vuotiaina, ei kuiten
kaan koskaan virallisena ammatti
naan.
Olli muisteli olleensa mukana uitoil
la ainakin seitsemän kertaa, Risto
viisi. Risto kertoi, miten hän vielä
valtion virkamiehenä jäi toukokuus
sa lomille, että pääsi ”oikeisiin töi
hin”, hakkuille, ja istutuksille. Paljon
on kuulemma lähitienoilla Riston is
tuttamia puita. Sen jälkeen uitoille.
Niistä sai rahaa, kuntoa ja tyydytystä
työn tuloksista.
Metsien hakkuu alkoi Suomessa
1800luvun lopun suuressa tukki
huumauksessa. Ainakin 1950luvulle
asti puut kaadettiin, käsiteltiin ja
kuljetettiin käytännössä miesten ja
hevosten lihasvoimin, mikä vaati
valtavan määrän työvoimaa. Monet
viettivät talvet savotoilla ja kesät ui
toilla. Ihan alussa työkaluna oli
pelkkä kirves, mutta sitten kehitet
tiin kahden miehen käyttämä justee
ri ja 1920luvulla pokasaha, josta

suunniteltiin erilaisia
versioita. Pokasahaa oli
helppo kuljettaa puret
tuna repussa kaukai
semmillekin työmaille.
Syväniemen veljekset,
jotka olivat seppiä, ke
hittivät gramofonin
käytetyistä vietereistä
sahanterän, josta tuli
suorastaan myyntime
nestys. Tampereelta
käytiin musiikkiliik
keestä ostamassa rikkiYYkkssii mmoonniissttaa ppookkaassaahhooiissttaa eessiitttteellyyssssää..



näisiä vietereitä raakaaineeksi. Au
gustimerkkinen Työtehoseuran lei
malla varustettu oli suosittu pokasa
ha. Vuoden 1947 Jätkän kalenterissa
oli jopa sen tekoohjeet. Päijälän
Osuuskaupasta rupesi saamaan val
miita sahoja sodan jälkeen. 1950lu
vun taitteessa tuli teräskaarinen sa
ha, joka oli hieno keksintö, koska
kaari läpäisi lumen eikä puiden juu
ria tarvinnut lapioida. Ensimmäisen
suomalaisen moottorisahan patenttia
haettiin 1914; silloinen versio painoi
80 kg. Ne rupesivat kuitenkin yleis
tymään vasta 5060lukujen taittees
sa. Painavia ne olivat vielä veljesten
kin nuoruudessa. Ahkiolla vedettiin
metsään, ja puut vain kaadettiin niil
lä. Kirveellä ja muilla työkaluilla teh
tiin työ loppuun.
Kun tukit sitten oli saatu savotoissa
tehtyä ja siirrettyä hevosvoimin ve
sistöjen varsille, alkoivat reppusel
käiset tukkilaiset ilmestyä eri puolil
ta paikkakunnalle. Se oli varma ke
vään merkki. Uittaminen ei kuiten
kaan ole mikään uusi eikä suomalai
nen keksintö. Jo Raamatussa Salo
mon uitti Libanonin seetrit Jerusale
min temppelin rakennuspuiksi. Tie
dä häntä.
Tukkilaisten tehtävä oli laittaa jokiu
omat ja rannat kuntoon, raivata väy
liä, että tukit mahtuvat mahdollisim
man helposti uimaan. Tarvittaessa
rakennettiin rännejä koskiosuuksiin,
niin kuin Päijälässä sillan alla Ylä
lammista Alalammiin. Miehet seura
sivat tukkeja yläjuoksulta alas ohja
ten niitä kekseillään tai välillä pur
kaen sumia. Homma vaati taitoa ja
kuntoa ja oli joskus vaarallistakin.

Oli pystyttävä kävelemään tukkien
päällä ohjailemassa niitä. Silloinen
uittoväylä on lähes sama kuin kylän
nykyinen melontareitti.
Muutama vuosi sitten väylää ennal
listettiin kalakannan parantamisen
takia, mikä toisaalta on kaventanut
melontareittiä. Mutta aika aikaa ku
takin.

Paikkakunnalla vaikutti monia met
säyhtiöitä; täällä oli paljon hyviä
metsiä. Raiskion Eero oli Rosenlewin
pitkäaikainen ja luotettu työnjohtaja,
jonka alaisina Olli ja Risto Lehtokin
työskentelivät. Kun hommia tehtiin
kirveellä ja teräskaarisahalla, päivän
saldo oli yleensä neljä mottia, joskus
suotuisissa olosuhteissa kuusi. Yh
tiöillä mittamiehet olivat erikseen,
tekijät erikseen. Yhtiöillä oli siihen
aikaan jo erilaisia
kannustimia. Kun kaikki oli kortilla,
metsuri sai lahjaksi pakkauksen, jos

MMaarrkkuuss KKoosskkiinneenn vvooiittttii
hhuuuuttookkaauuppaassssaa nnäärreelleennkkiinn..



sa oli sokeria, kahvia ja neljä tupak
kaaskia, jos sai aikaan kahdessa vii
kossa 48 mottia. Isommilla kämpillä
oli myös pieniä kiertäviä kirjastoja,
jos joku jaksoi vielä töiden jälkeen
lueskella. Miehillä oli repussa huuli
harppuja ja muitakin soittimia, niin
että ilman kulttuuriakaan metsässä
ei tarvinnut olla.
Raiskion Eero oli Rosenlewin työn
johtajana 37 vuotta ja reilun miehen
maineessa. Jätkätkin olivat rehellistä
porukkaa. Eero antoi förskottia jos
kus omistaankin. Eikä hänen tarvin
nut koskaan pettyä. Förskottia
saatettiin antaa vaikka näreiden te
kemisestä, koska närelenkkien piti
olla aina uitossa valmiina ja niiden
tekeminen oli pitkä prosessi. Neli
metrisiä kitukasvuisia näreitä etsit
tiin jo syksyllä metsästä. Niiden
vääntäminen kierteelle ja lenkeiksi
oli kova työ, vaikka ne olikin peh
mennetty saunassa tai muuten kuu

mentamalla. Ennen sotaa käytettiin
puomeissa jo metallisia lenkkejä,
mutta sodan ja sotakorvausten
takia palattiin vanhaan konstiin. Nä
relenkit olivat välttämättömiä, kun
puomeja sidottiin jopa 80 yhteen
lenkiksi tukkien pitämiseksi kasassa
järviuiton ajan. Ei ollut kahluusaap
paita eikä kumirukkasia, pihkaiset
vanttuut kädessä väännettiin lenk
kejä puomien päissä oleviin reikiin
kylmässä vedessä. Se oli tärkeä
homma, sillä jos lenkki olisi pettänyt,
tuhannet tukit olisivat levinneet ym
päri järveä. Joskus rantojen
asukkaat löysivät näitä karkulaisia.
Silloin saatettiin juoda ”leimakah
vit”. Koska jokaisen yhtiön puun
päässä oli yhtiön leima, se piti vain
sahata pois ja polttaa, jolloin puu oli
löytäjän ainakin löytäjän mielestä. 
Keluuveneellä sitten hinattiin puo
mien sisällä olevaa tukkilastia ank
kurin avulla vähä vähältä eteenpäin
määränpäähän tai seuraavaan jo
kiuittoosuuteen. Joskus tuulisella
säällä matkanteko saattoi olla hyvin
kin hidasta. Myöhemmin oli jo
moottorikäyttöisiä keluuveneitä.
Vuonna 1963 oli viimeisten tukkien
uitto Päijälässä, 1964 Vinkiältä. Sen
jälkeen puut kulkivat tehtaille lähin
nä kumipyörillä.
Ollilla ja Ristolla riittäisi hauskoja
tarinoita ja mielenkiintoisia jätkäper
soonia vaikka kokonaiseen kirjaan.
Olli kertoo kerran tavanneensa Itä
vallassa jossain metsätapahtumassa
Joutseno Pulpin johtajan, joka oli ol
lut nuorena metsäopiskelijana Kohi
sevan yläpuolella harjoittelemassa.
Tämä muisteli, kuinka siellä oli ollut

MMaaiijjaa SSaaaarriijjäärrvvii  iittsseekkiinn ppuuuukkkkoommeessttaarrii
 iihhaaiilleeee OOlllliinn ttaakkoommiiaa ppuuuukkkkoojjaa..



vallan erikoisia tukkijätkiä: kravatit
kaulassa uitolla. Olli oli ollut yksi
heistä ja pääsi kertomaan tarinan
taustat. He olivat joutuneet helators
taina töihin. Raunisetä oli ostanut
huutokaupasta kasan kravatteja, joi
hin tukkilaisporukka päätti pukeu
tua pyhäpäivän kunniaksi. Naurua
riitti tapausta muistellessa. Tukkijät
kän asuna oli yleensä rippi tai hää
puvun takki, flanellipaita, diagonaa
lihousut ja saappaat/pieksut, joissa
levysukat eli jalkarätit.
Risto puolestaan muistelee, miten
erään entisen kirkkoherran isä teki
hänelle kerran ikävän tempun:
”unohti” keluuveneestä rannalle,
niin että hän joutui kävelemään ko

tiin pitkän
matkan.
Mutta oli Ris
tolla muka
vampiakin
muistoja. Hä
nen elämäs
sään tukki
laisroman
tiikka on toti
sinta totta:
hän löysi tuk
kipoikana yli
50 vuotta sit
ten Hely vai
mon Päijäläs
tä.
Entisen ja ny
kyisen metsä
työn eroa ku
vastaa, että
vuonna 1935
hakattiin 35
miljoonaa

kuutiota metsää pokasahoilla, kun
taas nykyään konepelillä jopa 800
kuutiota tuurissa/yhdessä vuorossa.
Ennen samaan olisi tarvittu 350 po
kasahamiestä. Ennen jätkä omisti
vain pokasahan; välillä oli nälkä,
mutta toimeen tultiin. Nykyään voi
omistaa 5 metsäkonetta, jotka teke
vät 25tuntista päivää. Kun puun
myynnin olosuhteet muuttuvat,
kaikki menee. Raskasta kumpikin
mutta eri tavalla.
Ken elää, näkee, millaiseksi metsäe
linkeino ja metsänhoito vielä muut
tuu. Paljon se on muuttunut reilussa
sadassa vuodessa.

Ulla Lahtinen

Varsinkin miespuolista yleisöä kiinnostivat näyttelyesineet.



Lukijoiden toiveuusinta:
PÄIJÄLÄN IHMEITÄ
Juurakkosalmen salaisuus –
suo, kuokka vai Jussi?

Juttu on aiemmin julkaistu Päikkärissä
numero 8/1999. Uudelleenjulkaisuun on
saatu lupa päätoimittaja
Matti Santaselta ja tekstin kirjoittajalta
Merja Åkerlindilta.

Koko salmi niin täynnä juurakoita,
ettei ole terveellistä yrittää moottori
veneellä lävitse ja soutuveneelläkin
pitää reitti tietää.

Jo useat sukupolvet ovat ihmetelleet
Juurakkosalmen salaisuutta. Mikä
on täyttänyt vesistön hehtaarien
laajuudelta? Onko jättiläinen suuttu
nut, ruvennut repimään ja katko
maan puita ja lopulta heittänyt
juuriosat veteen.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajalle
Urho Liehulle salaperäinen paikka
on tuttu jo lapsuudesta, ja tulee siellä
käytyä joskus mökiltäkin.
– Kädellä yltää soutaja kantoon kiin
ni, kun vesi on alhaalla. Puita näkyi
joskus pinnallakin, mutta ne osat
ovat nyt hapertuneet pois.

Kantoja on koko saaren ja rannan vä
lillä 300–400 metrin leveydeltä noin
sadan metrin matkalla.
Salaperäisyyden tuntua lisää se, ettei
puissa ole sahaamisen jälkiä. Ne
ovat kuin itsestään katkenneita,
vaikka ovatkin tukkipuun kokoisia,
halkaisijaltaan jopa muutama kym
menen senttiä. Ainakin suurin osa

on pystyasennossa, monet toinen
toistensa päällä kerroksittain.

Teorioita paikan synnystä on liikku
nut Päijälässä pitkään. Metsäalaa
tuntevat kesäasukkaat ovat tiettä
västi Juurakkosalmen syntyyn pe
rehtyneet, mutta ainakaan Päikkärin
toimituksen tietoon ei vielä ole tullut
veden ja kannonpitävää selitystä.
Tässäpä muutamia vaihtoehtoja:

 Paikalla on ollut metsä, joka on pa
lanut. Sen jälkeen vesi on voimallaan
vienyt maan, ja niemen sijaan
syntyi salmi.

 Isompi suoläntti on uinut vesien
mukana ja pysähtynyt salmeen.
Suollakin puita on usein kerroksit
tain.

 Niemen Jussilla oli tarkoitus perus
taa tervanpolttolaitos. Siksi hän oli
uittanut kannot valmiiksi lähistölle.
(Paikka on entisiä Venttolan maita.
Venttolan Villellä oli tapana kom
mentoida suhdettaan veljeensä:
”Meni pissapotan sanka Jussin kans
sa poikki.”

 Paikalla oli ennen sankka metsä.
Vesi on vähitellen noussut. Isoimmat
puut on sahattu pois ja vesi on
vähitellen kuluttanut sahausjäljet.

 Saaresta piti tehdä tie mantereelle.
Kantojen ansiosta paikka olisi ollut
helpompi täyttää.

 Viereinen pelto tehtiin kaskeamal
la. Puiden polttamisen jälkeen kan



not revittiin irti ja vietiin salmeen –
ehkäpä talviaikana jäälle.

Jos Juurakkosalmi on ihmisten työtä,
on meillä syytä kunnioittaa esiisien

aherrusta. Senaikaisilla välineillä
ei ollut kovin kevyttä hommaa repiä
suuria kantoja kokonaisena ylös ja
kuljettaa niitä paikasta toiseen.

Juurakkosalmi löytyy Pitkältävedeltä, Honkasen selän eteläpäästä. Honkasensalmi
päättyy Aittosaareen, jonka itäpuolella on kaikkien tuntema Syväsalmi. Juurakko
salmi on Aittosaaren länsipuolella. KARTTA: Maanmittaushallitus



Kyläyhdistys tarjosi kesän talkooporukoille lounaan.
Ojastenlahden tila tarjosi puitteet. Kuvassa miehet ihmettelevät
tuvan valtavaa kiviuunia.

Sanna Ruokola esittelee
melontarettiä Eeva ja Ritva
Kalevalle sekä Terhi
Ratalahdelle, joka oli jo
ehtinyt meloakin reitin
siskojensa kanssa ja kehui
hienoksi.

Syksyn sattumuksia Päijälässä



Syystorilla oli taas
myyjiä, yleisöä ja
tunnelmaa.

Sanna Ruokola esittelee
melontarettiä Eeva ja Ritva
Kalevalle sekä Terhi
Ratalahdelle, joka oli jo
ehtinyt meloakin reitin
siskojensa kanssa ja kehui
hienoksi.

Mikkelinpäivän elojuhlat
rukoushuoneella saavat aina
huutokaupoista innostuneet
huutamaan kilvan syksyn satoa.

Syksyn sattumuksia Päijälässä



Kirjastokuulumisia

Mitähän sitä nyt koronaaikana ker
toisi kuulumisina? Keskikesä oli hil
jaiseloa, kun kirjastonhoitajakin oli
lomautettu. Päijälän Pirtin nurkissa
kyllä oli vilskettä, kun monenlaista
kokous ja talkooväkeä oli liikkeellä.
Joka viikko oli katettu kahvipöytää.
Oli tehty eväitä talkoolaisille, luonto
polun ja melontareitin raivaajille. On
ollut toritapahtumia, yhdistysten ko
kouksia, yhteislauluja tai vietetty ko
tiseutupäivää ym.
Kaikki tämä touhu ei suoranaisesti
liity kirjastoon, mutta aina kun kir
jastonhoitaja on ollut paikalla, niin
on myös kirjojen lainaaminen ollut
mahdollista.
Kirjapiiri on kuitenkin toiminut
säännöllisesti noin kerran kuussa
Lahtisen Ullan vetämänä seuranaan

kymmenen uskollista osallistujaa.
Vietimme vasta ryhmämme 8vuo
tisjuhlaa. Kokoontumisia on kerty
nyt 71, luettuja kirjoja muutama
enemmän, Olemme pitäytyneet suo
malaisissa kirjoissa. Ohessa on luet
telo kaikista kirjapiirissä luetuista
kirjoista.
Nyt talveksi on kirjasto jälleen viral
lisesti auki. Päivä on tiistai. Kirjoja
voi lainata myös sopimuksesta.
Uutuuskirjoja saamme pääkirjaston
kautta. Ja mikä on huomioitu, niin
vanhat kirjat ovat myös suosiossa.
Vanhemmat lainaajat lukevat myös
nuorten vanhoja kirjoja. Isommista
kirjastoista niitä on paljon poistettu.
Kirjapiirissäkin käsiteltiin juuri loka
kuussa pakinoitsija Aapelin Pikku
Pietarin pihaa.

Aikaisemmin on luettu Anni Swanin
Tottisalmen perillinen ja Väinö Riik
kilän Pertsa ja Kilu. Lomaaikoina on
ilo nähdä myös lapsia kirjastossa.
Joulun lähestyessä on ajankohtaista
lainata myös lapsille jouluaiheisia
kirjoja.
Uutuuskirjoja tulee nykykirjailijoilta
joka vuosi. Esimerkkinä Pirjo Tuo
minen, Enni Mustonen, Seppo
Jokinen, Kari Hotakainen ja monet
muut.
Nykyisin tehdään kirjoja myös
omalta paikkakunnalta. On kylähis
torioita, sukukirjoja ja kaunokirjalli
sia julkaisuja. SirkkaLiisa Ranta on
juuri palkittu tietokirjailijapalkinnol
la. Hänen alaansa on kansatieteelli
set aiheet. SirkkaLiisa asuu Kuh
moisissa ja on aikanaan lähtenyt Päi
jälästä. Hänen kirjojaan löytyy PäijäPäijälän kirjaston joulukirjat.



län kirjastosta toistakymmentä. Tu
tustumisen arvoisia kaikki. Toivo
tamme onnea palkinnon
saajalle. SirkkaLiisa on myös tulossa
tammikuun kirjapiiriin kertomaan
tuotannostaan. Tervetuloa mukaan
muutkin kuin vakituiset jäsenet!
Juhlavuosien historiikkejä on Kristil
liseltä yhdistykseltä sekä urheiluseu
ra Mäkimaan Muhkulta kirjastossa
lainattavissa. – Kotiseudun merki
tystä ei koskaan arvosteta liikaa.
Taas on Kuhmoisten Kotiseutuyh
distys toimittanut Kuhmoisten Joulu
lehden. Sitä on myynnissä myös
Päijälän kirjastossa.
Toivotelkaamme toisillemme kirjari
kasta joulun aikaa omien tai lainakir
jojen parissa.
Tervehtien

Aino Ruokola

KIRJAPIIRISSÄ LUETUT KIRJAT 2012  2020
27.10.2012 Auni Nuolivaara: Paimen, piika ja
emäntä. (3 osaa)
13.1.2013 Elli Kaarlehto: Palaessaan kynttiläkin
kuluu ja Pitkä matka Päijännettä
10.2.2013 UllaLeena Lundberg: Jää
10.3.2013 Aki Ollikainen: Nälkävuosi
28.4.2013 Sofi Oksanen: Puhdistus
26.5.2013 Tuomas Kyrö: Kerjäläinen ja jänis
14.9.2013 Veikko Huovinen: Hamsterit
19.10.2013 F.E. Sillanpää: Nuorena nukkunut
16.11.2013 F.E. Sillanpää: Ihmiset suviyössä
4.1.2014 Kjell Westö: Kangastus 38
22.2.2014 Anja Snellman: Pääoma
25.3.2014 Pauliina Rauhala: Taivaslaulu
3.5.2014 Aulikki Savolainen: Rakkauslaulu
14.6.2014 Kari Hotakainen: Ihmisen osa
30.8.2014 Miika Nousiainen:
Vadelmavenepakolainen
4.10.2014 Tommi Kinnunen: Neljäntien risteys

9.11.2014 Enni Mustonen: Lapsenpiika
10.1.2015 Anni Blomqvist: Myrskyluodon
Maija
7.2.2015 Mika Waltari: Felix Onnellinen
21.3.2015 Harri Tapper: Näin syntyvät
revontulet
25.4.2015 Marko Tapio: Korttipelisatu
23.5.2015 Inari Krohn: Musta ja muut värit
27.6.2015 Osmo I. Kaila: Seitsemän nuoruuden
vuotta
5.9.2015 Veijo Meri: Peiliin piirretty nainen
3.10.2015 Katja Kettu: Kätilö
30.10.2015 Rakel Liehu: Helene
24.11.2015 Joni Skiftesvik: Valkoinen Toyota vei
vaimoni
2.2.2016 Märta Tikkanen: Emma ja Uuno
1.3.2016 Lauri Viita: Moreeni
2.4.2016 Panu Rajala: Intoilija
7.5.2016 Eeva Joenpelto: Tuomari Müller
29.6.2016 Tommi Kinnunen: Lopotti
6.7.2016 Lauri Viita aiheena Runon ja suven
illassa
10.9.2016 Anu Kaipainen: Arkkienkeli Oulussa
1.11.2016 Antti Tuuri: Pohjanmaa
29.11.2016 Hannu Väisänen: Taivaanvartijat
17.1.2017 Sirpa Kähkönen: Mustat morsiamet
14.2.2017 Pirkko Saisio: Elämänmeno
14.3.2017 Juhani Aho: Muistatko
18.4.2017 MarjaLiisa Vartio: Kaikki naiset
näkevät unia
27.5.2017 Jussi Kylätasku: Revari
9.8.2017 Hannu Salama: Minä, Olli ja Orvokki
15.9.2017 Antti Hyry: Alakoulu
18.10.2017 Jussi Talvi: Ystäviä ja vihollisia
5.12.2017 F.E. Sillanpää: Hurskas kurjuus
16.1.2018 Aino Kallas: Sudenmorsian
20.2.2018 Jari Tervo: Layla
3.4.2018 Pentti Haanpää: Isännät ja isäntien
varjot
8.5.2018 Tito Colliander: Kohtaaminen

20.6.2018 Paavo Rintala: Rikas ja köyhä



15.8.2018 Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia
18.9.2018 Zinaida Linden: Ennen
maanjäristystä
20.11.2018 Tove Jansson Muumilaakson
marraskuu
18.12.2018 Anni Swan: Tottisalmen perillinen
22.1.2019 Mika Waltari: Jokin ihmisessä, novelli
26.2.2019 Salli Salminen: Katriina
26.3.2019 Oiva Paloheimo: Levoton lapsuus
27.4.2019 Eeva Kilpi: Tamara
25.5.2019 Minna Canth: Hanna
26.6.2019 Elvi Sinervo: Vuorelle nousu, novelli
7.8.2019 Juha Seppälä: Hyppynaru
7.9.2019 Bo Carpelan: Kesän varjot
5.10.2019 Minna Rytisalo: Rouva C
19.11.2019 Väinö Riikkilä: Pertsa ja Kilu
merellä

21.1.2020 Minna Lindgren: Kuolema
Ehtoolehdossa
18.2.2020 Leena Lander: Tummien perhosten
koti
23.6.2020 Antti Heikkinen: Maaseudun
tulevaisuus
6.7.2020 AnnaLiisa Veijalainen: Nainen
rintamalla
13.8.2020 Lassi Nummi: Olemassa toisillemme,
runoja
22.9.2020 Anni Kytömäki: Kultarinta
20.10.2020 Aapeli: Pikku Pietarin piha
17.11.2020 Joel Haahtela: Adelen kysymys

Hidastetaan maskeilla
koronan leviämistä

Mökkeilen Päijälässä Kokantiellä ja
opiskelen Berliinissä. Olen ommellut
aikani kuluksi maskeja, koska koro
na on rajoittanut muuta tekemistä.
Tein keväällä ainakin 100 maskia
lahjoituksena mm. Berliinin nuoriso
talolle sekä koululuokalle.
Maskivalikoima on vähitellen kehit
tynyt ja muuttunut värikkäämmäksi.
Pyhäinpäivänä poikkesin Pirtillä te
kemässä pientä maskikauppaa. Tar
koitus on tulla seuraavan kerran
myymään maskeja joulutorille.
(Maskien hinnat 7 e)
Miksi ja miten käyttää maskia
Suomessa koko maata koskeva mas
kisuositus on tullut vasta syksyllä
voimaan. Esimerkiksi Berliinissä
maskeja on ollut pakko käyttää jo
maaliskuulta alkaen kaikissa julkisis

sa tiloissa. Kangasmaski on usein
miellyttävämpi kuin kaupan maski.
Talvella se myös lämmittää muka
vasti.
Kangasmaskeilla, kuten useilla
muillakin kaupasta ostetuilla mas
keilla, suojataan muita ihmisiä, jos
itsellä olisikin korona. Kangasmaski
ehkäisee pisaroiden leviämistä ym
päristöön, kun se istuu hyvin kas
voille.
Suurimmat pisarat pysähtyvät mas
kiin, mutta se lyhentää myös hie
nompien pisaroiden kantomatkaa.
Pisaroita lentää esimerkiksi aivas
taessa, yskiessä ja puhuessa.
Kangasmaski pestään 60 asteessa tai
keitetään. Voit esimerkiksi kiehaut
taa maskin ja laittaa sen vielä muun
pyykin joukkoon. Liikkeellä ollessa
maskia on helpoin säilyttää pienessä
muovipussissa silloin, kun se ei ole
kasvoilla.



Näin ompelet maskin itse
Maskeja on suhteellisen helppo om
mella itse, kun vain jaksaa nähdä
vaivaa. Käytä maskiin kahta erilaista
kangasta, jotta kuidut menevät var
memmin ristiin. Pese kankaat ennen
leikkaamista vähintään 60 asteessa,
jotta valmis työ ei kutistu.
Huomaa, että suun kohdalla ei saa
olla saumaa eikä siihen kohtaan saa
laittaa neuloja työvaiheessa, jotta
tiiviys ei kärsi.
 Leikkaa kaavan mukaan kaksi kap
paletta eri kankaista. Kaava ei sisällä
saumavaroja. Ompele
molempien kappaleiden muotolas
kokset. Ompele kappaleet oikeat
puolet vastakkain, mutta jätä
toinen pää auki.
 Käännä työ oikein päin ja tikkaa
koko maskin ympärys.
 Taita päädyt ja ompele kuja nau
halle.
 Leikkaa trikoosta 1,52 cm leveää

soiroa. Venytä niin, että se käpristyy
kunnolla. Leikkaa kaksi n. 30
cm pätkää ja pujota nauhakujaan.
Solmi sopivalle kireydelle ja ujuta
solmukohta kujan sisään.

Lotta Matikainen

Lisää kaavaan saumanvarat.



Talkoohenki elää
Päijälässä  miksi?

Kylän hankkeiden syksyn vihovii
meiset talkoot pidettiin pyhäinmies
tenpäivänä. Luontopolun pitkospuu
tarpeet piti viedä suon laitaan odot
tamaan talvisempia kelejä. Sihvon
Jarkko metsätraktoreineen oli lupau
tunut apuun. Raavasta miesvoimaa
kin silti tarvittiin – ja taas sitä löytyi.
Kyselin päivän päätteeksi miehiltä
heidän tullessaan Pirtille ansaituille
voileipäkahveille, mikä saa miehen
käyttämään vapaapäivänsä/ viikon
loppunsa kylän yhteiseen hyvään.
Vastauksia alkoi tulla tuutin täydel
tä:
Kahvi ja pulla!
Aina se kotiolot voittaa!
Käsky kävi!
Sanktioiden pelosta!

Tämmöisiä vastauksia voi tietysti
odottaakin, kun toistakymmentä
meluisaa ja nauravaa miestä tulee
metsästä kahville. Mutta kyllä he va
kavoituakin osasivat.
Kalevi Vaitti Kangasalta on ollut va
paaajan asukkaana Päijälässä vasta
vuoden verran. Mutta kun hän
kerran ohitti Kohisevan lähellä ran
toja raivaavan miesporukan, hänestä
se oli niin hienoa, että hän halusi
heti mukaan. Maaseutua kierrelles
sään hän on monesti harmitellut,
miten kaunis luonto pusikoituu eikä
kukaan tee mitään. Tällaiseen po
rukkaan haluaa kuulua.
Pekka Tennilä, pitkäaikainen mökki
läinen Tampereelta tunnustaa ehti
neensä vasta ensimmäistä kertaa
tämän kesän talkoisiin.
En uskaltanut olla tulematta, että
pääsen luontopolulle, hän naureske

Jouko Ikonen, Pekka Tennilä, Matti Åkerlind, Kalle Lahtinen, Kalevi Vaitti



li.
Hannu Kaleva, päijäläläinen vakia
sukas sanoi:
Tämä on harrastus, minun vapaaeh
toistyötäni. En tulisi pakotettuna en
kä maksusta.
Ilkka Lehto, vapaaajan asukas Mä
kimaasta /Lempäälästä, sanoi jon
kun tutun kaverin ensin houkutel

leen mukaan.
En tuntenut juuri ketään, mutta nyt
olen tutustunut moniin uusiin ihmi
siin. Rallitalkoissa on välillä työn
makua, mutta tämän kesän luonto
talkoot ovat olleet leppoisampia.
Porvoolainen, Luodoksen rannalla jo
kauan mökkeillyt Mikko Jokinen sa

noo saman
kuin moni
muu:
Ilman muuta
porukkahenki
on se, jonka ta
kia haluaa aina
tulla mukaan
kun vaan pää
see!

ELÄKÖÖN
PÄIJÄLÄN
PORUKKA
HENKI!HHaannnnuu KKaalleevvaa.. MMiikkkkoo JJookkiinneenn,, IIllkkkkaa LLeehhttoo

Jarkko Sihvon metsätraktorin apuna lehtikuusipöllejä nostelemassa.



Muhku on julkaissut oman uuden nettilehden
Muhku Magazine. Jos haluat sen lukeaksesi, lähetä
sähköpostiosoitteesi Lehdon Ristolle.

Aurausviittoja 20 vuotta

Åkerlindin Matin kanssa muistelim
me, että hänen kauttaan kulki syk
syllä 2001 PäijälänSalmen
tienhoitokunnan tiedustelu Muhkun
mahdollisuudesta aurausviittojen
pystytykseen PäijäläSalmi tielle. Se
hän sopi aina pienessä rahapulassa
toimivalle ja talkootöitä kaihtamatto
malle seuralle.
Homma tuli toteutettavaksi vähän
äkkiä. Noin 800900 aurausviittaa ja
pystytysporukka piti saada kasaan
hetkessä. Lauantaina lokakuun 10.
päivän aamuna Matti Åkerlind, Pek
ka Paajanen , Olli ja Risto Lehto oli
vat rautakankien ja viitta kuormi
neen Leppäkosken sillanpielessä val
miina tuntemattomaan urakkaan.
Täydellisen pimeyden vallitessa työ
oli pakko keskeyttää noin 11 kilo
metrin kohdalla. ”Sarkaa” jäi ”kuok

kimatta” parisen kilometriä, jonka
Olli ja Risto kävivät viitoittamassa
seuraavalla viikolla. Seuran palkin
tojen hankintakassaan kilahti muka
vasti sovitut ja tärkeät 2000 markkaa.
Näin se alkoi. Yhteistyö tienhoito
kunnan kanssa on jatkunut katkotta
20 vuotta niin, että 17.10. kuluneena
syksynä nyt muoviset aurausviitat
pystytettiin 14 miehen voimin muu
tamassa tunnissa.
Talkoot ovat seuralle aina olleet ta
loudellinen, mutta paljolti osanotta
jille myös sosiaalinen tapahtuma tal
kookahvi makkaranpaisto ja ”huu
lenheitto”nuotioineen. Seudun väki
on muutenkin viime vuosina tehnyt
ihmeitä yhteisvoimin monella taval
la.

Risto Lehto
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Hyötykasveja pöytään
syyslounaalla

Lounas jäikin ainoaksi tapahtumaksi
kerholaisille näin koronavuonna.
Monet, jotka vähemmän
puutarhassa yleensä puuhastelevat,
olivat tänä vuonna innostuneet ko
keilemaan muutakin kuin yrttejä.
Onhan se mukavaa kasvattaa itse
terveellistä ruokaa omassa puutar
hassa. Paprika oli tämän vuoden
vihannes, mutta siitä ei varsinaista
pääruokaa nähty. Salaatissa tai pais
toksessa se on oiva lisuke.
Meillä on melkein joka vuosi ollut
neljän ruokalajin lounas, mutta tänä
vuonna se kutistui kahteen.

Alkukeittoa ei ollut, joten söimme
tukevan pääruoan. Perunaa ja karja

lanpaistia syötiin remoulade
kastikkeen ja salaattien kanssa. Pais
toksina tarjottiin punajuurta, kaalia
ja sekajuureksia. Lisukkeina oli
puolukkahilloa, mustikkahyytelöä,
säilykkeitä, omenamehua, saaristo
laisleipää ja vaaleaa leipää.
Jälkiruoka jäi pois välistä, mutta ke
säkurpitsakakku kahvin kanssa
kruunasi lounaan.
Pyysimme muutaman kyläläisen
vieraaksi nauttimaan ruokailuhet
kestä kanssamme, kuten meillä on
ollut tapana. Kahvio on käynyt ah
taaksi ja katoimmekin ison pöydän
salin puolelle, että voimme lounas
taa yhdessä. Ensi vuonna odottelem
me pöytään kurpitsaa, joka on vuo
den 2021 vihannes.

Leena

NNaaiisseett eennssiinn!!



Joulun odotusta ja ajatuksia
Ojastenkulmilta

Marraskuun ensimmäiset päivät ja
hämmästyttävä lämpö ovat todelli
suutta kirjoittaessani näitä ajatuksia.
Istun tulen ääressä vanhassa Ojasten
talossa. Löydän itseni isojen asioiden
ääreltä.
Pohdin Joulua, toivoa ja luontoa.
Muutama viikko sitten sain viettää
useamman päivän Lapin ensilumen
valaisemissa maisemissa ja sen virit
tämässä toiveikkuudessa. Vaikkakin
tiesin, että Lapin maa oli matkalla
kohti kaamosta ja lumen valo muut
tumassa sinisen hetken kajoksi. Silti
toivo valosta ja ajatus toivosta alkoi
hyristä sisälläni. Paluun jälkeen ete
län hämärän kostea tunnelma luon
nottomine lämpöasteineen löi kas
voille. Uskallanko olla toiveikas? Et
tä ehkä kuitenkin saamme valkean
Joulun. Isompi ajatus – että vielä eh
dimme varjella maan. Että talvet voi
vat tulla, että Luojan luonto jaksaa
varjella meidät vuodenajasta ja vuo
desta toiseen. Tarjota koko riemuk
kaan kirjonsa elämää ylläpitämään.
Olemme saaneet viettää Päi
jälässä Jouluja vasta vuodesta
2016. Toisaalta, tuntuu usein
ihan kuin olisimme aina ol
leet täällä. On ollut ihana
huomata, että jälkikasvu al
kaa jo ajoissa kysellä, olem
meko Jouluna Päijälässä ja il
moittavat halustaan tulla ky
läilemään pyhinä. Viettä
mään
yhdessä aikaa. Ne samaiset

kin, joita ei olisi nuoruusvuosina
saanut maalle ja kauas kaikesta.
Näen jo silmissäni Jouluaaton ja
kuinka ne hiippailevat pihan pi
meässä lyhtyineen kohti joulusaunan
lämpöä, kiskovat myssyt, tumput ja
toppahousut yllensä ja tähyilevät
tyytyväisinä taivaan lukemattomia
tähtiä ja revontulia. Seisovat ripirin
nan hiljaa pihamaalla. Luonto pu
huttelee Päijälässä kävijän, kun aset
tuu pieneksi ja kuulolle. Kietoo hil
jaiseen viittaansa, näyttää voimansa,
riisuu katsojansa, kertoo Luojastaan.
Aattoiltana sytytän tuohuksen pala
maan ikonin eteen. Joulun juhlan
odotus tuntuu hyvältä. Nukkumaan
mennessä tietää saavansa aamulla
(niin kuin jokainen aamu) ansaitse
mattoman lahjan.
Sen isoimman lahjan lisäksi – jos
saan toivoa, niin kohmeinen ja val
kea maa lastenlasten huopikkaiden
alle ja pakkanen paukuttamaan tä
män vanhan talon nurkkia.
Ihanaa Kristuksen syntymäjuhlaa
kaikille!
Ojastenlahden tilalla,

Päivi Korhonen



Pentti Ruokola (14.11.1929
–24.10.2020) on poissa

Pentistä ja kaksoisveljestään Martista
oli juuri keväällä myöhästynyt syn
tymäpäivähaastattelu
lehdessämme. Silloin ei olisi arvan
nut, että Pentin tapaaminen jäi koro
nan vierailurajoitusten takia
viimeiseksi.

Pentti Ruokola tunnettiin lähinnä
Päijälän kristillisen yhdistyksen pit
käaikaisena puheenjohtajana (1986
2007). Mutta hän oli myös maanvilje
lijä, ensin Längelmäen Rauhalassa ,
jossa antoi tilojaan myös jengi ja
alkoholistityön käyttöön, myöhem
min Päijälässä Kohisevalla. Lisäksi
hän oli suuri luonnon ystävä ja kir
joitti
koko ikänsä myös runoja: ”taskuun
takin on aina pistettynä vihko ja ky
nä”. Elvivaimon kanssa he ehtivät
olla naimisissa yli 60 vuotta, ja kun
Elvi kuoli kaksi vuotta sitten kevääl
lä, Pentti ei enää oikein toipunut
menetyksestä, vaan toivoi aina jo
pääsevänsä Elvin perässä.

Pentti Ruokolaa jäi kaipaamaan kol
me poikaa perheineen sekä laaja
sukulais ja ystäväjoukko.

Ulla Lahtinen

Pentti Ruokola antoi runonsa kristil
lisen yhdistyksen käyttöön, jolloin
niistä julkaistiin kyläläisten valoku
vin kuvitettu runoteos Päivien rai
doissa rukoushuoneen 100vuotis
juhlien kunniaksi. Teosta on vieläkin
saatavilla. Kirjan viimeinen runo so
pii Pentin muistokirjoitukseen:

Testamentti

Kun lähden,
tää maa kun jää,
rannalle Päijänteen
minut peittäkää.
Ja muistakaa:
Herrani tähden
toivon sieluni taivaaseen.
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Pojanpojan kissa

Pojanpoika jätti kissansa viikoksi
isovanhempien Pentin ja Elvin hoi
viin Kohisevalle. Heitä vastuu hiu
kan hirvitti: mahtaisiko kissa välttää
metsissä vaanivat pedot.

Eräänä iltana pelko näyttikin toteu
tuvan, eikä kissaa löytynyt mistään.
Huuteluista huolimatta se ei vielä pi
meän tullessakaan ilmaantunut pai
kalle.

Penttipappa turvautui rukoukseen:
”Auta nyt, hyvä Taivaan Isä, että
kissa selviäisi hengissä. En minä us
kostani luovu, vaikka se ei palaisi
kaan, mutta olisi ikävää kertoa pojal
le kissan kadonneen.”

Pentillä oli oikea asenne: emme vaa
di Jumalalta mitään vaan tyydymme

Hänen tahtoonsa. Emme luovu us
kostamme, vaikka hän ei täyttäisi
kään pyyntöjämme.

Kun eräissä häissä viini loppui kes
ken, Jeesuksen äiti tuli sanomaan
Jeesukselle: ”Heillä ei ole viiniä.”
Yksinkertainen rukous. Ei ratkai
suehdotuksia, ei vaikutusyrityksiä,
ei tunteellista paatosta. Jos hätä on
suuri, saa huutaa vaikka koko ajan,
mutta Jumala ei sitä tarvitse.

Jumala ei suostu juoksupojaksemme,
mutta kuuntelee kyllä pyyntömme.
Ei niin pientä eikä suurta asiaa ole
kaan, jossa Hän ei olisi kaikkivaltias.

Kissa tuli seuraavana aamuna takai
sin.

Anita Ojalan muisto Pentti Ruokolasta

Lataa lehden sähköinen versio:
www.paijala.fi

Penttikummi vai
Marttisetä?

Pienenä tyttönä tapasin Marttia
useammin naapurissa. Pentti asui
kauempana Rauhalassa, jossa ei niin
usein käyty. Olin joskus 10vuotiaa
na naapurin kylässä. Veljekset tuli
vat peltotöistä päivällä syömään ja
istuivat minua vastapäätä ruokapöy
tään. Toinen heistä kysyi minulta, et
tä kerroppas nyt Leena, kumpi
meistä on kumpi. Katselin heitä het

ken toisesta toiseen ja luulin että se
olisi helppoa, vaikka olivatkin
identtiset kaksoset. Ei ollut, kun mo
lemmat olivat niin saman näköisiä.
Mutta sitten Martin suupieli alkoi
veikeästi nykimään, kuten sillä oli
aina tapana tehdä. Silloin katsoin
toiseen mieheen ja sanoin, että sinä
olet Penttikummi.

Leena Bragge



Hei!
Olen sinun haltiatonttusi. Minulla on
isot korvat, että kuulen kaiken.
Kun sinulla on kivaa, kerrothan mi
nulle, sillä ”jaettu ilo on kaksinker
tainen ilo”.
Jos sinulla joskus on paha mieli, ker
rothan senkin. Minä otan puolet siitä
mielipahasta, niin sinulle jää vain
puoli murhetta.
Otathan minut joskus kainaloosi
telkkaa katsellessasi. Jos sinua jän
nittää, minua voit puristaa, ei mi
nuun satu.

Yötä en tykkää nukkua vieressä, sillä
olen villaa, niin voi tulla kuuma.
Lattialla en tykkää lojua.
Toivottavasti meistä tulee kaveruk
set.
Tätä toivoo isomummo

Veera Mäkipään koronakäsitöitä. Hän
teki kaikille kahdeksalle lapsenlapsenlap
selleen vasemmanpuoleisen
tontun ja kirjoitti jokaisen mukaan hel
lyttävän saatekirjeen. Ideaa saa lainata.





Sillä seuvulla ol suuret laijunmoat,
johon paimenet ol kyöränny elävänsä
yöks syömään. Siinä kahtellessaan
paimenet näk, kun Herran enkel seiso
ihan siinä likellä, ja ne pölästy kauhiisti
sitä ylmoallista valuu, joka säjeht siinä
ympärillä.
Kun enkel huomas sen, nin se sano
niille: ”Älkeä pölätkö ollenkoan, voan
kuuvelkoas nyt, kun minä ilmotan
teitille mahottoman suuren ilouutisen,
ja sitä iluu soa kuuvella nyt kaikki
moaliman kansat:
Teitille on täneän syntynny Toavetin

kaupunkissa Petlehemissä Vapahtaja,
joka on Ristus, Herra. Ja minä annan
teitille osviitan: työ löyväten sen lapsen
sieltä pilttuusta olk’ruumenten peältä
makoamasta kapaloon keärittynä.” 
Ja kun enkel ol männy paimenten tykyy
taivaaseen, nin ne paimenet peättivät
lähtii asparaastaan Petlehemiin kahtoon,
mitä siellä on oikeen tapahtunnu ja
mistä Herra anto niille tiejon.

(Katkelma jouluevankeliumista
Kuhmoisten murteella)

Onnellista joulun aikaa kaikille lehden lukijoille!




