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Vierasvenesatamakisassa menestystä
Nelostien remontti kohta vilkkaimillaan
Etelä-Päijänteelle kymmeniä uusi yrityksiä
SM-pilkki Vääksyyn neljännen kerran
Olavi Virrasta kootaan muistokirjaa

Ihanat vaaleat pilvet
liukuvat taivaalla.
Hiljaa ja lumoavasti
laulaa ulappa.
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Aaltojen hyväilyistä
hiekka on väsynyt.
Tulisit aivan hiljaa,
tulisit juuri nyt –
Saima Harmaja
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Puoli vuosisataa kunnanvaakunoita

Asikkalalla maakunnan vanhin
Suurin osa Suomen kunnanvaakunoista on otettu
käyttöön
1940–60-luvuilla. Näin siksi, että alun perin vain kaupungeilla oli
oikeus käyttää vaakunaa.
Vasta vuonna 1949 säädetty laki kunnanvaakunoista
salli myös maalaiskunnille
vaakunan käytön, joskaan ei
tehnyt sitä pakolliseksi.
Lain säätämistä seuran-

neiden 20 vuoden aikana
sisäasiainministeriö vahvisti
vaakunan kaikille Suomen
kunnille, yhteensä 466 vaakunaa, joista ensimmäinen
Orivedelle 30. marraskuuta
1949 ja viimeinen Kempeleelle 24. marraskuuta 1969.
Päijät-Hämeen maakunnassa vanhin kunnanvaakuna ei
ole Heinolalla eikä Lahdella,
vaikka kaupunkeeja olivat-

kin vuoden 1949 lain voimaan tullessa. Niiden nykyisin käytössä olevat vaakunat
eivät ole niitä, jotka alun perin otettiin käyttöön.
Maakunnan vanhin kunnanvaakuna on Asikkalalla,
sisäasiainministeriö vahvisti sen 6. maaliskuuta 1952.
Sen on suunnitellut Ahti
Hammar (1911–1979), joka
suunnitteli kaiken kaikki-

aan 94 suomalaisen kunnan
vaakunan. Hänen piirustuspöydältään on myös Sysmän
vaakuna vuodelta 1954.
Vuonna 1956 käyttöön
otetun Padasjoen vaakunan
suunnitteli Olof Eriksson
(1911–1987). Hänen luomiaan kunnanvaakunoita on
peräti 106. Tämä tuottelias
heraldikko suunnitteli myös
vuonna 1964 käyttöön ote-

tun yhden markan kolikon
vaakunapuolen.
Ekokemin ja Enso-Gutzeitin liikemerkkien suunnittelijan Kaj Kajanderin
(1924–1991)
käsialaa on Hartolan vaakuna vuodelta 1966, samoin
kuin Heinolan maalaiskunnan vaakuna, joka poistui
käytöstä 1996 kunnan liityttyä Heinolan kaupunkiin.

Käytöstä ovat poistuneet
myös Artjärven, Hämeenkosken ja Nastolan vaakunat. Suomen Kotiseutuliitto
on antanut suosituksen, että
lakkautettujen kuntien vaakunoista tehdään kotiseutuvaakunoita.
EERO MATTILA

Kunnanvaakunoita Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipaikassa. Ylärivissä Asikkala, Artjärvi, Hausjärvi, Hollola, Nastola, Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä ja Luhanka.
Alarivissä Padasjoki, Sysmä, Joutsa, Iitti, Lahti, Orimattila, Mäntsälä ja Hartola.

Suomen kaunein koti
-ohjelma vierailee
Asikkalassa ja Sysmässä

Suomen kaunein koti -ohjelma jatkuu Mtv3-kanavalla

Kesämökit-kauden parissa.
Ohjelmaan on valittu 30 eri-

laista, upeaa ja persoonallista
vapaa-ajan viettopaikkaa.
Maaliskuussa
tuomarit
Hanna Sumari, Sini Rainio
ja Tero Pennanen tutustuvat
persoonallisiin ja kompaktisti toteutettuihin mökkikokonaisuuksiin upeilla rantatonteilla. Lapsiperheen kesäpaikassa Sysmässä ihastellaan

kahta pikkumökkiä ja upeasti
toteutettua laituria.
Huhtikuussa tuomarikolmikko tutustuu Iitissä, Asikkalassa ja Tervossa kolmeen
moderniin ja inspiroivaan
mökkiin, joissa ei ole päädytty pelkästään perinteisiin ratkaisuihin. Asikkalan mökistä
löytyy tutkittavaksi arkkiteh-

tonisia yksityiskohtia, kuten
viistoja seiniä ja useampaan
tasoon asettuva ulkokatto.
Kymmenessä jaksossa jokaisessa esitellään kolme
kaunista kesämökkiä, joista
tuomarit valitsevat yhden jatkoon. Finaaliin tuomariäänillä etenee kymmenen ihastuttavaa kesäpaikkaa, joista

yleisöäänestyksellä valitaan
Suomen kauneimman kodin
-tittelin saava kesämökki.
Äänestystulokset ja voittaja julkistetaan kauden päätteeksi finaalijaksossa 13.6.
Voittaja saa palkinnoksi 10
000 euroa omien mökki- ja
sisustushaaveiden toteuttamiseen. – PL
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Voimakas keskittäminen näkyy tässä taulukossa. Padasjoella useampi kuin joka neljäs ääntään käyttänyt antoi sen Antti
Räsäselle. Melkein yhtä vahva oli Mika Järvinen Sysmässä.

Vahva keskittäminen tuotti
paikkoja aluevaltuustoon

Suomen
ensimmäisten
aluevaalien äänestysvilkkaus jäi 47,5 prosenttiin koko
maassa.
Päijät-Hämeen
hyvinvointialueella jäätiin
keskiarvon alapuolelle: vain
45,6 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla.
Päijänteen Lehden alueella
vaaleista innostuttiin muuta
maakuntaa enemmän. Äänestysaktiivisuus: Padasjoki
51,8, Asikkala 50,9, Sysmä
49,8 ja Hartola 47,2 prosent-

tia. Padasjoen prosentti oli
maakunnan korkein. Matalin
oli Orimattilassa: 43,4.
Kansa valitsi Päijät-Hämeen aluevaltuustoon 515
ehdokkaan joukosta 69 aluevaltuutettua. Hartola jäi ainoana kuntana ilman aluevaltuutettua. Yhden valtuutetun
saivat Kärkölä ja Padasjoki.
Iitistä valittiin kolme, samoin
Orimattilasta.
Asikkalasta
valittiin neljä, Heinolasta viisi ja Hollolasta kahdeksan.

Keskuskunta Lahti sai kolme viidesosaa valtuutetuista,
kun 42 lahtelaista pääsi läpi.
Tulos on suhteessa väkilukuun, sillä 120 000 asukkaan
maakunnassa lahtelaisia on
105 000.
Pienissä kunnissa äänestäjät keskittivät ääniä tunnetuille ehdokkaille. Alle 7 000
asukkaan Iitti sai ”yliedustuksen”, samoin 8 000 asukkaan Asikkala, niin myös 3
600 asukkaan Sysmä.

Aluevaltuutetut päättävät
muun muassa hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta,
pelastustoimen
palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten
valitsemisesta toimielimiin.
Ensimmäisen aluevaltuuston
toimikausi alkoi 1.3.2022 ja
päättyy 31.5.2025. Jatkossa
aluevaltuuston toimikausi on
neljä vuotta.
EERO MATTILA

Sahanrannalle kunniamaininta

Sysmän Ilola Inn
on taas Vuoden
vierasvenesatama

Ilola Inn, kuvaaja: Jari Hudd.

Suomen Messusäätiön ja
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) järjestämässä
Vuoden vierasvenesatama
-äänestyksessä voittajiksi valittiin Saaristomeren nostalginen Gullkrona ja Sysmän
Ilola Inn, jolle tunnustus on
jo toinen peräkkäinen.
Sysmän Ilola Inn valittiin
Vuoden vierasvenesatamaksi

sisävesiltä jo toisen kerran
peräkkäin. Sataman vieraat
arvostavat tasokkaita palveluita ja tyylikkyyttä.
– Vuoden vierasvenesatama -tunnustus oli selvästi
viime kesänä asiakkaillamme tiedossa. Melkein kaikki
huomioivat tämän ja esittivät onnittelunsa, palkinnosta ilahtunut hotellipäällikkö

Päijänteen ympäri
ajetaan maaliskuussa

Helsingin moottorikerho ja
runsaat 25 yhdistystä ja seuraa vapaaehtoisineen järjestävät Päijänteen ympäriajon
19.
–20. maaliskuuta. Sen
erikoiskokeita osuu useisiin Päijänteen rantakuntiin,
muun muassa Asikkalaan ja
Padasjoelle.
Enduromoottoripyörillä
ajettava kilpailu on Suomen
vanhimpia
yhtäjaksoisesti
järjestettyjä urheilukilpailuja
ja sen ajo-olosuhteet saattavat olla vielä talviset ja
siten vaikeat.
Kisa ajettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1927, ja se on
jätetty ajamatta ainoastaan
sodan takia vuosina 1940–
1948. Tänä vuonna Päitsi
ajetaan 86. kerran, ja ensimmäisestä Päitsistä on kulunut

yli 90 vuotta.
Vuosina 2017 ja 2018 Päitsi
oli myös enduron MM-osakilpailu. Vuonna 2019 ajettiin ensi kerran myös Päitsi
Trophy.
Päitsi Trophy -reitti tarjoaa uusille harrastajille matalan kynnyksen mahdollisuuden maistaa, millainen
kokemus Päitsi on. Se on
yksipäiväinen ja reitti on
Asikkala–Jämsä-välillä sama
kuin muilla kilpailijoilla, ja
Trophy-reitin
kuljettajien
kilpailu päättyy Jämsään.
Huippuvuonna 1991 Päijänteen ympäriajoon lähti
264 kuljettajaa, mutta maalin
asti heistä pääsi alle puolet.
Helpoin ajokeli puolestaan
oli vuonna 2005, jolloin lähes kaikki pääsivät maaliin.

Satu Ärling kertoo.
SPV:n venesatamakomitea
jakoi lisäksi kunniamaininnat neljälle satamalle. JärviSuomesta kunniamaininnan
saavat Kuhmoisten Sahanranta sekä Puumalassa sijaitseva Sahanlahti Resort. Merialueilta huomioitiin Bodö
Saaristomereltä ja Rödhamn
Ahvenanmaalta.
Äänestyksessä haettiin rannikkoalueen ja Järvi-Suomen
suosikkisatamaa. Ääniä annettiin kaikkiaan noin 2400.
Vuoden vierasvenesatama

-palkinnolla innostetaan vierasvenesatamia kehittämään
palveluitaan. Palkintoon sisältyy satamatoiminnan kehittämiseen tarkoitettu Suomen Messusäätiön myöntämä 2500 euron palkinto
kummallekin voittajalle.
Palkinto jaetaan yleensä
Vene Båt -messujen avajaispäivänä Messukeskuksessa.
Vene 22 Båt -messut siirtyivät ensi vuoteen. Vene 23
Båt -messut järjestetään 10.–
19.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa.
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PÄÄKIRJOITUS 10.3.2022

Valmiussuunnitelmat
esille ja käytäntöön
Vakava sota on käynnissä Ukrainassa. Se ei ole kaukana,
esimerkiksi Helsingistä on sinne sama matka kuin Suomen
Lapin pohjoisosaan. Välimatkan lyhyys konkretisoitui vuonna 1986 Padasjoella, joka oli yksi pahimpia Tšernobylin onnettomuuden laskeuma-alueita Suomessa.
Kansalaiset luottavat Suomen valtionjohtoon, mikä on olennainen asia. Pari viime vuotta ovat osoittaneet, että vastuussa
olevat ovat suoriutuneet tehtävistään, mutta tuskin ansaitsevat
korkeinta mahdollista arvosanaa.
Suomessa on valmiuslaki, joka on viimeksi otettu käyttöön
2020 ja 2021, syynä poikkeusolot koronaviruksen takia. Jokainen ymmärtää, että mainitut poikkeusolot voivat moninkertaistua joskus, mutta toivottavasti ei koskaan.
Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä
turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Kunnat ovat toimineet kokonaisuutena ottaen hyvin. Paikallista väestövastuuta on toteutettu myös luonnonilmiöiden ja
esimerkiksi asukkaiden juomaveteen liittyvissä ongelmissa,
Asikkalassa moneen otteeseen ja viimeksi Sysmässä. Kuntien
ja niiden kumppaneiden osaaminen ja sen vahva kehittäminen
on välttämätöntä nykyisessä erittäin epävarmassa tilanteessa.
Omassa maanosassamme on ihmisiä, joiden suurin huoli on
jokin muu kuin likaantunut vesijohtovesi. Koti sekä oma ja
läheisten koko elämä on uhattuna. Nyt niin on tuhannen kilometrin päässä, kukaan ei takaa etteikö jonakin päivänä lähempänä.
* * *
Valmiuslaissa mainitaan kuntien etukäteisvalmistelut ja valmiussuunnitelmat, joiden turvin voidaan varmistaa tehtävien
hoitaminen poikkeusoloissa.
Joissakin Suomen kunnissa on tehty valmiussuunnitelma.
Vaikka se monessa tapauksessa perustuu Kuntaliiton pohjaan,
se on tavallisellekin kansalaiselle kokonaiskäsityksen hahmottamista auttava asiakirja.
Näyttää siltä, että alueemme kuntien verkkosivuilla haku
”valmiussuunnitelma” antaa tuloksen ”Valitettavasti hakuehdoilla ei löytynyt sisältöä”. Näin käy myös haulla ”väestönsuojelu”. Tämä ei ole dramaattista, sillä tosipaikan tullen ei
ole mitenkään taattua että internet ja kännykät toimivat, sähkönjakelusta puhumattakaan.
Voisi olla hyödyksi, jos kuntalaisille jaettaisiin tietoa vakaviin poikkeusoloihin varautumista varten. Vaikka ensi alkuun
netin kautta. Ja vaikka aloittamalla siitä monissa kunnissa arkistojen kätköissä olevasta valmiussuunnitelmasta, eihän se
salainen saa olla.
* * *
Oli valmiuslaki voimassa tai ei, suunnitelmat ovat tärkeitä, mutta käytännön työ on tärkeämpää ja se että kuntalaiset
kokevat ja tuntevat organisaation toimivan. Ammattitaitoisia
työntekijöitä on, myös paljon vapaaehtoisia kouluttajia ja auttajia löytyy. Alueemme kunnat ovat sitoutuneet olemaan itsenäisiä alueensa väestöä palvelevia yhteisöjä. Niin sen kuuluu
olla. Yhteisvastuuta tietenkään unohtamatta, mutta toimiminen ja auttaminen lähellä auttaa myös laajemmin.
Nerous on usko omaan ajatukseen, usko siihen, että
se, mikä on totta omassa sydämessä, on totta muutenkin.
Ralph Waldo Emerson

10 KYSYMYSTÄ
1. Arkkitehti Eliel Saarisen
isä syntyi nykyisen PäijätHämeen maakunnan alueella. Missä kunnassa?
2. Suomen kuusi suurinta kuntaa ovat Helsinki,
Espoo, Vantaa, Tampere,
Turku ja Oulu. Mikä kunta
on seitsemänneksi suurin?
3. 40 vuotta sitten (1982)
alkoi Mauno Koiviston presidenttikausi. Minä vuonna se päättyi?
4. Onko EU:n harvimmin
asuttu maa Latvia, Ruotsi
vai Suomi?
5. Suomen kielen kelirikkoa tarkoittava sana rospuutto on laina toisesta
kielestä. Mistä?
6. Onko Lahdesta Padas-

joen kautta Jämsään johtavan valtatie 24:n pituus
94, 114 vai 134 kilometriä?
7. Ansioituneelle papille
voidaan myöntää rovastin arvonimi. Suosituksen
mukaan papin tulisi olla
iältään vähintään tietyn
ikäinen. Siis kuinka vanha?
8. Aloittiko Helsingin metro säännöllisen liikenteen
1972, 1982 vai 1992?
9. Suomen isoimman linnun siipien kärkiväli voi
olla lähes kaksi ja puoli
metriä. Mikä lintu on kyseessä?
10. Mikä on Suomen suosituin urheilulaji?
Vastaukset toisaalla tässä
lehdessä.

Valtatie 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Kuva on tammikuulta 2022.

Valtatie 4:n Hartola–Oravakivensalmivälin rakennustyöt vilkkaimmillaan
tulevana kesänä

Rakentamistyöt valtatien
4 liikenteen sujuvuuden ja
turvallisuuden lisäämiseksi
Hartolan ja Oravakivensalmen välillä etenevät aikataulussa. Rakentaminen on
vilkkaimmillaan
tulevana
kesänä, jolloin töitä tehdään
koko hankealueella.
– Hankkeessa valtatietä 4
parannetaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi 12 kilometrin matkalla, ja rakennetaan uusi keskikaiteellinen
ohituskaistaosuus
uudelle
tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin yhdeksän kilometrin osuudelle, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Viime vuonna paljon
maanrakennustöitä
Kesäkuussa 2021 käynnistyneet rakennustyöt ovat
edenneet
suunnitelmien
mukaisesti. Kesän ja syksyn aikana urakka-alueella
kaivettiin yhteensä yli puoli
miljoonaa kuutiota maa-aineista, joka pystytään hyödyntämään esimerkiksi tien
penkereissä ja meluvalleis-

sa. Syksyllä aloitettiin myös
pohjavesisuojauksen rakentaminen sekä maatyöt kuivatusjärjestelmien ja valaistuksen osalta. Hartolan kohdan
liittymäjärjestelyistä
sekä
Koitintien että Valittulantien
parantaminen valmistui pääosin vuoden 2021 aikana.
– Kehitimme yhteistyössä
urakoitsijan kanssa vuonna
2009 laadittua tiesuunnitelmaa tämän päivän suunnittelu- ja rakentamisohjeiden
tasolle. Konkreettisesti se
näkyy esimerkiksi pohjavesisuojauksessa, josta tulee
rakenteeltaan alkuperäistä
suunnitelmaa
toimivampi
ja
materiaalivalinnoiltaan
laadukkaampi, Hämäläinen
toteaa.

Tasoliittymiä
parannetaan
Valtatien 4 liittymä- ja
rinnakkaistieratkaisujen kehittämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi
on laadittu erillinen tiesuunnitelma, joka eteni viime
vuoden aikana asukas- sekä
sidosryhmävuorovaikutuksen avulla. Tiesuunnitelma

Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välisistä liittymäjärjestelyistä oli nähtävillä joulu–tammikuussa.
Seuraavaksi tiesuunnitelma
etenee hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastolle
(Traficom). Hyväksymisesityksessä ELY-keskus esittää
vastineensa saatuihin lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin.
Kevättalvella työskennellään muun muassa johtosiirtojen, tiealueen kuivatuksen
sekä valtatien tierakenteen
levitysten parissa. Kunnolla työt pääsevät vauhtiin,
kun talviolosuhteet hellittävät. Kesäkaudella 2022
parannetaan Keskustien ja
Vuorenkyläntien
liittymiä
Hartolassa ja viimeistellään
Koitintien ja Valittulantien
liittymät.
– Lisäksi tavoitteena on,
että kaikki pohjavesisuojausrakenteet valmistuvat syksyyn mennessä, jotta luiskien
verhoilut ja vihertyöt olisi
mahdollista aloittaa vielä
vuoden 2022 loppupuolella.
Lisäksi tehdään sekä valtatien 4 että yksityisteiden rakentamistöitä läpi kesän ja

pitkälle syksyyn niin kauan
kuin säät sallivat, Hämäläinen jatkaa.
Tulevana kesänä aloitetaan
myös päällystystyöt, jatketaan valaistustöitä ja asennetaan liikenteenohjauslaitteita. Hanke valmistuu syksyllä
2023. Rakennustöistä vastaa
GRK Infra Oy.
Töiden vaikutukset liikenteelle pyritään minimoimaan
Pohjavesisuojauksen
rakentaminen haittaa jonkin
verran liikennettä erityisesti
ensi kesänä, jolloin muutamassa kohdassa urakka-aluetta on valtatiellä 4
käytössä vain yksi kaista.
Liikennejärjestelyjen kesto
pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja työt pyritään ajoittamaan
mahdollisuuksien
mukaan hiljaisen liikenteen
aikaan. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.
Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja
tavaraliikenteen
pääväylä
etelä-pohjoissuunnassa, joka
kuuluu Euroopan unionin
määrittelemään
TEN-Tydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26
miljoonaa euroa. – PL
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Suuruus on sitä, mitä
me itse emme ole.
Jakob Burckhardt
Vaikka niin vähän viihdyn nykyisessä maailmassa, tahdon kumminkin oppia kohtaamaan
sen harmittomasti ja rakastettavasti.
Jakob Burckhardt

Talitiainen oli tänäkin vuonna BirdLifen pihabongauksen yleisin laji.

Hartolassa ja Padasjoella
innokkaita pihabongaajia
Pihabongaus on vakiinnuttanut asemansa Suomen suosituimpana luontotapahtumana. Viime vuosina havaintoja on ilmoitettu yli 15 000
paikalta ja havainnoijia on
ollut enimmillään yli 25 000.
Pihabongaus on järjestetty
tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006.
Osallistujamäärä oli tänä
vuonna ennätyksellinen: yli
25 000 tarkkailijaa ilmoitti

havaintoja noin 17 500 pihalta tai muulta tarkkailupaikalta. Pihabongaukseen osallistuttiin yhteensä 304 kunnasta
eli melkein kaikista Suomen
kunnista.
Padasjoella
kirjattiin
BirdLife Suomi ry:n tilastoon ennätysmäärä pihoja, 41
(edellisvuonna 34). Ennätys
tehtiin myös Hartolassa: 46
(38). Asikkalasta pihabongaukseen ilmoittautui 79 pihaa

Vääksyyn ei toista
talviuintipaikkaa
Asikkalan kunnan Tekniset
palvelut ei tässä vaiheessa
ole valmis ottamaan itselleen
vastuuta avantouintipaikkojen tai -paikan yllä- ja kunnossapidosta, vaan pyrkii
kehittämään jo olemassa olevaa uintipaikkaa Kanavalahdessa.
Näin vastaa tekninen lautakunta asikkalalaiselle, joka

toivoi Kanavalahtea viihtyisämpää ja rauhallisempaa
talviuintipaikkaa. Hän esitti
talviuintipaikaksi muun muassa Vesijärven puolella Venetien päässä olevaa uimapaikkaa edellytyksellä, että
siihen rakennettaisiin laituri
sekä uimakoppi.
Kanavalahden talviuintipaikkaa ylläpitää Asikkalan

(75).
Sysmässä sivuttiin kolmen
vuoden takaista ennätystä 47
pihakirjauksella (40).
Edellisten vuosien tapaan
tavallisimmat pihabongaajien havaitsemat lajit olivat
talitiainen, sinitiainen, harakka ja käpytikka. Lukumääräisesti eniten laskettiin
talitiaisia, keltasirkkuja, sinitiaisia ja pikkuvarpusia. – PL

Tallukkajalat yhdessä Majakkapaviljongin
kanssa.
Talviuimareita on useita
kymmeniä.
Tallukkajaloilla ei ole mahdollisuutta talviuintipaikan
rakentamiseen ja ylläpitoon
Vesijärven puolella.

Tule viihtymään
Peurunka Areena

Live Klubi

11.3.
1.4.
9.4.
22.4.
23.4.
28.5.

4.3.
18.3.
25.3.

Suvi Teräsniska
Vesterinen Yhtyeineen
Arttu Wiskari
Antti Tuisku
Erika Vikman
Apulanta

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

8.4.
6.5.
20.5.

Kake Randelin
Nina Åkerman & ManTra
Teemu Roivainen &
Energia
Leif Lindeman & Amore
Mikko Mäkeläinen &
Myrskylyhty
PNP

Koe yhteinen energia
Järjestä henkilöstöllesi elämyksellinen tilaisuus. Kokousta ja virkisty
oheisohjelmien parissa. Herkuttele ja fiilistele keikalla.

Pyydä tarjous myyntipalvelusta:
peurunka@peurunka.fi tai 020 751 6300
Lue lisää PEURUNKA.FI
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MEDIAKATSAUS

Tandefeltit
ja konttauskisat

PUKUVUOKRAAMO
Olen rauhallinen, sillä tiedän, että minulla on jotain
sanottavaa ja kykenen sanomaan sen voimakkaasti.
Leo Tolstoi

Sysmän
mahtipitäjäajat,
kartanonhaltijat ja merkkihenkilöt heijastuvat valtakunnan mediaan myönteisinä
mainintoina, silloin tällöin.
Helsingin Sanomissa oli
helmikuun alussa Sami Sykön mainio tarina, jossa kerrottiin, miten ”Suomenlinnassa meren ja suojamuurin
välissä seisoo upea puinen
huvila. Siellä asuvat Suomenlinnaa kehittäneen aatelissuvun jälkeläinen sekä 500
nukkea.”
Jutussa kerrotaan talossa
sijaitsevasta Suomenlinnan
Lelumuseosta, joka on talon
alakerrassa. Omistajan perhe
asuu yläkerrassa.
Talon omistaa Petra Tandefelt, jonka esi-isä on
1600-luvulla elänyt Arvid
Tandefelt.
Arvid Tandefeltin elämä on
ollut aiheena Jalmari Fin-

nen romaaniin Sysmäläinen
vuodelta 1910 sekä Valentin
Vaalan samannimiseen elokuvaan vuodelta 1938.

Kontaten
kuuluisuuteen
Eri puolilla Suomea ilmestyvissä sanomalehdissä
julkaistiin uutinen Hartolan
umpihankikonttauksen maailmanmestaruuskilpailusta,
johon osallistui kymmeniä
konttaajia.
Youtubessa on kisasta noin
viiden minuutin video, mukavasti yläviistosta kuvattu.
Sille on kertynyt muutamia
satoja katselukertoja.
Myös aikaisempi, vuonna
2019 järjestetty MM-konttaus sai julkisuutta esimerkiksi
Iltalehdessä.
EERO MATTILA

Asikkalaan 50,
Hartolaan 12 ja
Padasjoelle 25 uutta
yritystä viime vuonna

Lahden seudulle vuosittain
perustettujen uusien yritysten määrä on ollut viime
vuosina tasaisessa, hienoisessa kasvussa – koronasta
huolimatta.
Lahden Seudun Kehitys
Ladec Oy:n toiminta-alueen
kuntiin – Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin,
Lahteen, Orimattilaan ja Padasjoelle – perustettiin viime vuonna 2021 yhteensä
1119 uutta yritystä, mikä oli
48 yritystä (4 %) enemmän
kuin vuonna 2020 ja jopa
93 yritystä (8 %) enemmän
verrattuna koronapandemiaa
edeltävään nk. ”normaaliin”
vuoteen 2019.
Koko Suomessa uusia yrityksiä perustettiin Patentti- ja
rekisterihallituksen tilastojen
mukaan viime vuonna 2021
noin 6 % enemmän kuin
vuonna 2020.
Ladecin neuvonta- ja kehittämispalveluista vastaava johtaja Päivi Karttunen
pitää LADECin toimintaalueelle perustettujen uusien
yritysten määrän hienoista
kasvua positiivisena asiana.
Erityisesti hän iloitsee siitä,
että vuonna 2021 alueelle pe-

rustetuista uusista yrityksistä
kuntien tarjoamaa maksutonta Ladecin yrittäjyysneuvontaa hyödyntäneitä oli hieman
enemmän kuin edellisvuonna
2020. Asiakkailta saadun palautteen mukaan LADECin
yrittäjyysneuvontaa olisi valmis suosittelemaan jopa 92
prosenttia asiakkaista.
– Kaikkien alueellamme
yrittäjyyttä suunnittelevien
kannattaisi kyllä ehdottomasti hyödyntää maksutonta,
Suomen Uusyrityskeskusten 9001 -laatusertifioitua
neuvontaamme. Nimittäin
vaikuttavuustutkimusten
mukaan yli 80 prosenttia
Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä
viiden vuoden kuluttua, kun
vastaava osuus kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on noin 50 prosenttia,
toteaa Päivi Karttunen.
Karttusen mukaan kokeneiden yrittäjyysneuvojien
avulla yrittäjäksi ryhtyvä
saa varmemmin vakaamman
pohjan yritykselle, kuin jos
yrityksen perustaa omin neuvoin. – PL

Asikkala osti laavun
ja maata Mustjärveltä
Asikkalan kunta on ostanut
laavun ja 2500 neliömetriä
maata sen ympäriltä Mustjärveltä. Mustjärven kyläyhdistys ottaa laavun hoito- ja
ylläpitovastuun.
Kultainen tassu -laavukierroksen reitti on kulkenut Mustjärvellä yksityisten
maanomistajien mailla, ja
sen varrella on ollut useampi
laavu retkeilijöiden käytössä.
Reitin maanomistajan vaihduttua reitti ei ole enää yleisesti käytettävissä.

Uusi maanomistaja rakennutti maalleen uuden laavun
ja tarjosi sitä ja ympäröivää
maata kunnalle 5000 euron
hintaan. Ehtona oli, että kunta ei myy laavua ennen vuotta 2050 ja laavu on vapaasti
kaikkien kyläläisten ja kuntalaisten käytössä.
Kunnanhallitus perustelee
ostamista sillä, että se linkittyy olemassa olevaan reittiin. Lisäksi laavu keskellä
Mustjärven kylää palvelee
kyläläisiä ja kuntalaisia.

SM-pilkki Vääksyssä
neljännen kerran
Vuoden 2022 SM-pilkki
pilkitään lauantaina 19.3.
Asikkalan Vääksyssä Vesijärven Kajaanselällä. Kilpailukeskus on aiemmista
Kajaanselän
SM-pilkeistä
tutulla paikalla Kalmarin
rannassa.
SM-pilkki piti alun perin
järjestää Kerimäen Puruvedellä, mutta se jouduttiin
perumaan koronatilanteen
takia. Rajoitusten nopea hellittäminen ja siten isompien
tapahtumien mahdollistuminen antoi myös uuden mahdollisuuden kilpailun järjestämiseen. Kaakkois-Suomen
Vapaa-ajankalastajapiiri

ryhtyi SM-pilkin pikaisiin
valmisteluihin.
Vääksyssä on aiemmin
pidetty kolmet SM-pilkkikilpailut. Vuonna 2008 Vesijärven jäälle rynnisti kaksi
ja puolituhatta pilkkijää. Kajaanselän 25–35-senttiseen
jäähän kairattiin lähes kuuden tunnin aikana tuhansia ja
taas tuhansia ahvenenmentäviä reikiä.
Vääksyssä on pidetty SMpilkkikisat myös 1974 ja
1992, jolloin kirjattiin kaikkien aikojen osallistujaennätys, 6 751 kilpailijaa.
EERO MATTILA
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Roosa nauha -keräys
saavutti ennätystuloksen
Syöpäsäätiön Roosa nauha
-keräys saavutti ennätystuloksen. Keräys sai viime syksyn aikana kokoon kotimaiselle syöpätutkimukselle 4,9
miljoonaa euroa. Keräyksen
tuotoilla tuetaan laajasti eri
syöpien tutkimusta. Keräyksen teemana oli tällä kertaa
suolistosyövät.
Suomalaiset rikkoivat jälleen rajoja Roosa nauha -keräyksen tukijoina. Keräyksen
tulos on yli puoli miljoonaa
euroa parempi kuin edellisvuonna ja ylitti reilusti myös
Syöpäsäätiön asettaman 3,5
miljoonan euron tavoitteen.
Valtaosa keräyksen tuotosta kertyi rintanauhojen ja
kampanjatuotteiden myynnistä. Maailmanmestari Eva
Wahlströmin suunnittele-

mia nauhoja ja rannekkeita
myytiin lähes 439 000 kappaletta ja yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotteiden myynnillä kerättiin yli
miljoona euroa syöpätutkimukselle.
– Wau, huikea tulos! Kiitos
kaikille keräykseen osallistuneille. Pidetään huolta toisistamme. On hienoa huomata,
että näinä poikkeuksellisina
aikoina ihmiset välittävät toisistaan, Wahlström riemuitsee.
Huippusuositun Roosa nauha Tanssii Tähtien kanssa
-tv-ohjelman aikana kertyi
kertalahjoituksia yli 1,1 miljoonaa euroa suomalaiselle
syöpätutkimukselle. Lisäksi
yli 7500 henkilöä liittyi mukaan kuukausilahjoittajiksi.

Hyvinvointi
& Terveys

8

PÄIJÄNTEEN LEHTI – KEVÄT 2022
4

1

VALTATIE
24
1.
TJ-Katsastus Oy
Pietiläntie 8,
42100 Jämsä
2.
Tehin Moottori
Tehintie 279
17870 Kuhmoinen

2

3.
Sisustussuunnittelu
– Inge Uotila,
17500 Padasjoki

Dieselmoottorit – työkoneet – veneet
Huollot ja korjaukset myös kausihuollot
Jaltest-testerillä vianhaku ja vikakoodit

4.
Uimahalli Jokihelmi
Tammitie 7
17500 Padasjoki
5.
Kaivinholsti Oy
17500 Padasjoki

5

6.
Jari Engberg Oy
Kellosalmentie 307,
17500 Padasjoki

3

7.
Päijänteen Lukko
ja Mökkipalvelu
Tapiolantie 3
17500 Padasjoki
6
Kartta on
pelkistetty
ja kohteiden
sijainnit ovat
viitteellisiä.
Katso ilmoituksista
tai listasta
tarkka osoite.
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Päijänteen Lehti
tavoittaa asukkaat
Valtatie 24 varrelta.

Tieyhdistys vaatii
satsausta tiestöön
Liikenneturvallisuutta edistäviä toimia tarvitaan yhteiskunnan eri tasoilla. Näin
toteaa Suomen Tieyhdistys
kannanotossaan.
Yhdistyksen mukaan turvallisen liikennejärjestelmän
keskeisiä osa-alueita ovat
turvalliset liikennevälineet,
turvallinen
liikenneympä-

ristö sekä erilaiset turvavälineet. Tehokas ja toimiva
liikenneverkko luo pohjan
liikkumisen ja kuljettamisen
palveluiden turvalliselle järjestämiselle.
– Turvallinen liikenneympäristö muodostuu rakentamalla. Liikenneympäristön
tulee tukea nollavision mu-

kaista tavoitetta, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti
liikenteessä, muistuttaa Liisa-Maija
Thompson Suomen Tieyhdistyksestä.
Suomen Tieyhdistys vaatii, että liikenneturvallisuusstrategiaan, sen periaatepäätökseen ja toimenpideohjelmaan
kirjataan turvallisuutta parantavia infrastruktuuritoimenpiteitä, joilla vähennetään konkreettisesti tieliikenteen

kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia
(mm. ajosuuntien erottelu). Tieyhdistys
pitää ristiriitaisena, että tieliikennettä
koskevat konkreettiset infratoimenpiteet sivuutetaan täysin strategian tasolla.
– Tieinfraan ei ole viimevuosina satsattu riittävästi, vaikka liikennemäärät
ja ajoneuvojen mitat ja massat ovat
kasvaneet. On korkea aika korjata tiestö nykyajan vaatimuksia vastaavaksi

ja parantaa tieliikenteen turvallisuutta,
Thompson huomauttaa.
Yhdistyksen kannan mukaan tieinfrastruktuuri on parhaiten saavutettavissa
oleva liikkumisen mahdollistava verkosto kautta maan. Kaikki liikenneturvallisuustyö edistää turvallisuutta, mutta ilman tieinfraan kohdistettuja toimenpiteitä nollavision saavuttaminen ei ole
mahdollista.
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OP Järvi-Hämeellä
hyvän kasvun vuosi
Satavuotisjuhlavuottaan
elävä Järvi-Hämeen Osuuspankki kasvoi vahvasti viime vuonna ja sai 850 uutta
asiakasta. Pankin liikevoitto
oli 3,572 miljoonaa euroa.
Omistaja-asiakkaille pankki
maksoi bonuksia miljoona
euroa, lisäksi tuotto-osuuksille maksetaan 3,25 % tuotto
eli yhteensä 686000 euroa.
– Viime vuosi oli erinomainen kasvun näkökulmasta.
Rahoitustoiminta
kasvoi
4,2 % ja myönsimme uusia
luottoja lähes 80 miljoonaa
euroa. Asiakasvarat kasvoivat kokonaisuutena 7,2 % ja
yhteensä asiakasliiketoimintamme kasvoi lähes 6 prosenttia, toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa kertoo.
– Pandemiatilanne vaikutti kaikkien elämään myös
viime vuonna. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut
voimakkaasti viime vuosien
aikana. Erityisesti mobiilipalvelun käyttäjien määrä
on kasvanut vauhdilla, viime
vuonna yli 800 uutta asiakasta otti mobiilipalvelun
käyttöönsä. Viime vuosi oli
kokonaisuutena tarkastellen
mainio ja siitä kuuluu iso
kiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja suuri kiitos henkilökunnallemme loistavasta
työstä, Sarhemaa jatkaa.
OP Järvi-Häme sai viime
vuonna 515 uutta omistajaasiakasta ja omistaja-asiakkaiden määrä oli vuoden
vaihteessa 14050.
– Olemme iloisia, että niin
nykyiset kuin uudet asiakkaamme arvostavat nopeaa
ja henkilökohtaista palveluamme. Olemme Päijänteen johtava finanssitoimija
ja vetovoimainen pankki,
Teemu Sarhemaa kehuu. –
Meidän perustehtävänä on
luoda kestävää taloudellista
menestystä,
turvallisuutta
ja hyvinvointia omistajaasiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Osuustoiminnallisena yrityksenä
kannamme aidosti vastuumme toimintaympäristöstämme. Olemme lahjoittaneet
viimeisten viiden vuoden aikana 250000 euroa toimialueemme elinvoimaisuutta ja
kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Asiakkaat säästivät
ja sijoittivat paljon
Op Järvi-Hämeen asiak-

kaat säästivät ja sijoittivat
runsaasti viime vuonna. Sijoituksia tehtiin eniten rahastoihin joko suoraan tai
sijoitusvakuutusten kautta.
Rahastosijoitukset kasvoivat
lähes 30 % ja vakuutussijoituksetkin 12 %. Myös osakesijoittamisen suosio kasvoi
edelleen.
Rahastosijoittamisessa
etenkin vastuullisen sijoittamisen rahastot ovat suosiossa ja OP-Ilmasto oli viime
vuonna Suomen suosituin
rahasto.
Järvi-Hämeen Osuuspankki on erittäin vakavarainen
pankki. Pankin omien varojen määrä nousi 91 miljoonaan euroon ja vakavaraisuus
oli 55,05 %. Pankin riskitilanne ja luottosalkun laatu on
edelleen hyvä.
– Yritysrahoitus edellyttää
vakavaraisuutta. Paikallisena
asiakkaidemme omistamana
pankkina koemme velvollisuudeksemme rahoittaa taloudellisesti kannattavia ja
järkeviä investointeja. Meidän perustehtävä on luoda
omistaja-asiakkaillemme
menestyksen edellytyksiä,
Teemu Sarhemaa muistuttaa.

Mökit ja talot
kävivät kaupaksi
OP Koti Järvi-Hämeen
viime vuosi oli kiireinen ja
kauppa kävi hyvin. Varsinkin
vapaa-ajan asuntojen kysyntä oli edelleen voimakasta.
– Korona lisäsi toista vuotta peräkkäin selvästi kiinnostusta mökkeilyyn ja varsinkin omarantaiset kohteet
menivät kaupaksi nopeasti,
myyntineuvottelija
Mika
Mäkinen ja kiinteistönvälittäjä Vesa Teräväinen kertovat.
– Pandemia näkyi mökkien
kasvaneen kysynnän lisäksi
myös siinä, että nyt kysyntää
oli myös omakotitaloista aiempaa enemmän – etätöiden
lisääntymisen vuoksi moni
kaipaa selvästi erillistä työhuonetta, Mäkinen arvioi.
– Omakotitaloja myytiinkin
Asikkalassa kaksinkertainen
määrä edelliseen vuoteen
verrattuna. Asikkalalla on
selkeästi imua, Mäkinen jatkaa.
Mäkinen ja Teräväinen arvioivat, että vapaa-ajan asuntojen kysyntä jatkuu hyvänä
tänäkin vuonna.

Kokeneet Asikkala-oppaat ryhmäkuvassa, vasemmalta Riitta Kuituniemi, Merja Palokangas-Viitanen, Merja Karjalainen, Ulla Immonen, Riitta Tuominen, Sisko Ojanperä, Maija-Leena Pusa ja Juha Pehkonen.

Asikkala-oppaat muistelivat
vanhoja hyviä aikojaan
Joukko kokeneita Asikkala-oppaita kokoontui Sisko
Ojanperän luona Vääksyssä
ystävänpäivänä. Koolla olivat Riitta Tuominen, Maija-Leena Pusa, Riitta Kuituniemi, Merja Karjalainen, Juha Pehkonen, Sisko
Ojanperä, Ulla Immonen
sekä myöhemmältä kurssilta
oppaaksi valmistunut Merja
Palokangas-Viitanen.
Oppaat muistavat hyvin,
miten Maija-Leena Pusa
käynnisti Asikkala-oppaiden
koulutuksen
Asikkalassa.
Oppaiksi halukkaita löytyi,
ja koulutus onnistui hyvin.
Pusasta tuli sittemmin Asikkalan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja. Kurssin käytännön järjestelyt vuonna 1988
hoiti Asikkalan kansalaisopisto.
Opaskurssille lähtemiseen
on ollut monia erilaisia syitä.
Oppaana toimiminen on antanut oppaille tietoa omasta
pitäjästä ja sen arvostamista,
lisäksi esiintyminen on parantanut itseluottamusta ja
esiintymistaitoa.
Riitta Tuominen kertoi,
että hän on ylpeä ja onnellinen kotiseudun maisemista.
Hän muistaa, miten bussi-

retkeläiset pitivät elävästä
kerronnasta ja tilasivat heti
bussiretken seuraavallekin
kesälle. Hän toivoo bussimatkoja
markkinoitavan,
sillä liikennöitsijät ovat kärsineen koronasta.
Merja Karjalainen halusi päästä Asikkalan kunnan
asioista selville, sillä hän oli
juuri muuttanut Asikkalaan,
eikä juuri tuntenut pitäjää.
Hän kertoi olleensa aina kiinnostunut historiasta ja halusi
päästä sisään pitäjän historiaan ja olemukseen. Hän kävi
Tallukassa kertomassa Asikkalasta saksalaisille.
Riitta Kuituniemi oli myös
juuri muuttanut Asikkalaan –
ja opaskurssilla pitäjä tuli tutuksi. Hän piti opastettavista
ryhmistä ja tykkäsi kertoa pitäjän asukkaista ja paikoista.
Opaskurssista ja kielitaidosta
oli apua myös Tallukassa,
jossa hän tuohon aikaan työskenteli.
Merja Palokangas-Viitanen
kehui Asikkalaa ihanaksi kotiseuduksi ja kuin uskonkappaleeksi, josta voi olla ylpeä
ja jota mielellään esitteli ryhmille. Hänen bravuureitaan
olivat Päijänteen laivamatkat
ja erityisesti päiväretket Kel-

venteelle.
Juha Pehkonen sanoi saaneensa esiintymistaitoa ja
paljon tietoa historiasta opaskurssilla.
Sisko Ojanperä kertoi
muuttaneensa
Asikkalaan
1974 ja katsoneensa järvet,
harjut ja päättäneensä jäädä
pitäjään loppuelämäkseen.
Hän työskenteli ensin koulutoimen kanslistina, mutta
vaihtoi matkailupalveluihin.
– Opaskurssi toi yksitoikkoiseen toimistotyöhön haasteita ja onnistumisen tunteita.
1990-luvun lama koitui onnekseni: pääsin kehittämään
Asikkalan matkailua päätoimisesti.
Ojanperä erikoistui paikallisiin tarinoihin ja runonlausuntaan. Hän vei matkailijoita muun muassa Järnefeltien
jalanjäljille Vääksyyn, Aleksis Kiven ja Anian Immen
tarinaan ja Lauri Rapalan
Elma-vaimoon, naiseen Rapalan menestyksen takana.
Sisko Ojanperä rakastaa vanhanaikaisia retkiä.
Useimmat mukana olevat
ovat seniori-ikäisiä, eivätkä
jaksa kävellä paljon, mutta
pitävät hyvistä tarinoista,
hyvästä ruuasta ja kauniista

Muistojen Virta kokoaa Seurakunta avasi Olkkarin Padasjoella
Padasjoen Olkkarin tarkoi- veja, tietokilpailuja yms.
rupattelemaan.
tarinoita Olavi Virrasta tuksena
on yksinäisyyden
Osoitteessa Keskustie 21
Toiminnan järjestää HolKesällä 2022 Olavi Virran (vuoteen 1926 Ilmén,
27.2.1915 Sysmä–14.7.1972
Tampere) kuolemasta tulee
kuluneeksi 50 vuotta. Aviador Kustannus julkaisee samana kesänä teoksen, johon
kootaan suomalaisten muistoja kansan rakastamasta tähdestä.
Olavi Virran ikivihreät tangot ja elokuvaroolit ovat tehneet vaikutuksen kansaan yli
sukupolvien. Aikanaan lukematon määrä suomalaisia
tutustui ja ystävystyi hänen
kanssaan tai pääsi nauttimaan Virran musiikista niin
tanssilavoilla kuin levysoitti-

men äärellä.
Muistojen Virta -tietoteos
kokoaa yhteen suomalaisten muistoja Olavi Virrasta.
Teoksen kokoaa tamperelainen Hannu Ignatius, jonka
viime vuonna julkaisema
Tapsa – Koko kansan reissumies sai kiitetyn vastaanoton.
Tarinoita ja muistoja joko
itse, sukulaisen tai tuttavan
kokemana kerätään huhtikuun 2022 puoliväliin saakka. Voit toimittaa myös kotialbumisi aarteet kohtaamisista sähköpostiin olakirja@
gmail.com.

poistaminen ja syrjäytymisen
estäminen.
Matalan kynnyksen Olkkarissa järjestetään kaikennäköistä seurustelua, pullakah-

sijaitseva Olkkari on avoinna tiistaisin ja perjantaisin
kello 11–14. Torstaisin kello
11–14 miehet kokoontuvat
Olkkarissa kahvittelemaan ja

lolan seurakuntaan kuuluva
Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunta.

Asikkalan kunta huojentaa
kunnan toimitiloissa olevien,
koronasta kärsivien yritysten
vuokria väliaikaisesti.
Kunnalla on useissa eri toimitiloissa yrityksiä vuokralla. Kunnan mielestä vuokratulon menetys ei ole kunnalle
merkittävä, mutta yksittäiselle yritykselle se voi olla

selviytymisen kannalta elintärkeä.
Kunnanhallitus päätti, että
enintään kolmen kuukauden vuokravapautus voidaan
myöntää tapauskohtaisesti
Asikkalassa kirjoilla oleville, kunnan tiloissa tai kunnan
tytäryhtiön tiloissa toimiville
yrityksille, mikäli vuokra-

laisen taloudellinen tilanne
on merkittävästi heikentynyt
tai liiketoiminta estynyt koronapandemian rajoituksista
johtuen.
Kunta voi myös pidentää
vuokran maksuaikaa. Vuokrahelpotuksen myöntää kunnan kehittämispäällikkö Isa
Maunula.

Asikkala helpottaa koronasta
kärsivien yritysten vuokria

maisemista.
Uudet oppaat tekevät Sisko
Ojanperän mielestä hyvää
työtä hyvää työtä Asikkalan
parhaaksi.
– Nykyisten oppaiden
opastoimintaa en tarkkaan
tunne. Matkatoimistot sopivat ja tilaavat ohjelman
ryhmän toiveiden mukaisesi
suoraan oppaiden kanssa.
Korona määräyksineen on
lähes pysähdyttänyt bussiretket. Olemme toiveikkaita,
senioreita riittää ja kysyntää
on tulevalle suvelle.
Oppaiden mielestä erilaisille ihmisille ja ryhmille on
hyvä tarjota erilaisia ohjelmia ja retkivaihtoehtoja.
– Me olemme tässä asiassa vanhan liiton ihmisiä.
Kun olin töissä Asikkalan
Matkailussa, teimme yrittäjien kanssa yhteistyötä. Oli
vähän kuin Joulupukki olisi
tullut taloon, kun toimme 50
ihmistä syömään, juomaan
ja ostoksille. Katsottiin silloin, että matkailun tehtävä
on tuoda yrittäjille rahaa eli
edistää elinkeinoja.
ARTO KANTOLA

Asikkala
palkitsee
työntekijöitään
lahjakorteilla
Asikkalan kunta palkitsee
työntekijöitään kuluneesta
vuodesta, mutta hieman eri
tavalla kuin vuosi sitten.
Nyt työntekijät saavat 100
euron ostokortit paikallisiin
yrityksiin.
Viime vuonna kunnan
työntekijät saivat 100 euron
liikunta- ja kulttuuriedulla.
Edun sai, jos työntekijän tai
viranhaltijan palvelussuhde
oli voimassa 2.1.2020 ja
työntekijä oli ollut töissä tai
saanut palkkaa vähintään
6 kuukauden ajan vuonna
2020.
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Palveluksessanne
HEINOLASSA

RAUTA-JUURIKKALA OY

Villenkatu 42, Heinola, puh. 0400 172 050
AVOINNA ma–pe 7–17 ja la 8–14

PÄIJÄNTEEN LEHTI – KEVÄT 2022

Palveluksessanne HEINOLASSA
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Kaikki, mitä
Kaikki,
hyvään kaivoon tarvitset
hyvään
tarvitset

Kaivokannattaa
kannattaa huoltaa
huoltaa säännöllisesti.
Kaivo
säännöllisesti.
Teemme
sen
puolestasi
ammattitaidolla
Teemme sen puolestasi ammattitaidolla
hygienisesti. Laitetaan
Laitetaan kaivosi
jajahygienisesti.
kaivosi kerralla
kerralla
kuntoon!
kuntoon!

PALVELUMME
PALVELUMME
• juomavesikaivojen kuntotarkastukset

• juomavesikaivojen kuntotarkastukset
• huollot ja kunnostukset
••huollot
ja kunnostukset
uudet kaivot,
Vipe Akva siiviläputkikaivot
••uudet
kaivot,
Vipe Akva siiviläputkikaivot
sertifioidut vesinäytteet
••sertifioidut
vesinäytteet
kaivotarvikkeet
• kaivotarvikkeet
Kuntotarkastuksen hinta PäijätKuntotarkastuksen
hinta
PäijätHämeessä 70–120hinta
€ ja kaivon
Kuntotarkastuksen
PäijätHämeessä
70–120
ja kaivon
kaivon
huollon tai70–120
kunnostuksen
hinta
Hämeessä
€€ ja
keskimäärin
1500–2500 €hinta
huollon
tai kunnostuksen
kunnostuksen
hinta
huollon
tai
kokonaisurakkana.
keskimäärin
1500–2500 €€
keskimäärin
1500–2500
Kaivon kunnostuksen
kokonaisurakkana.
kokonaisurakkana.
kustannukset
ovat työn
Kaivon
kunnostuksen
Kaivon
kunnostuksen
osalta kotitalousvähennyskustannukset
ovat työn
työn
kustannukset
ovat
kelpoisia
verotuksessasi.
osalta
kotitalousvähennysosalta
kotitalousvähennysLue lisääverotuksessasi.
www.vero.fi
kelpoisia
kelpoisia
verotuksessasi.
Lue lisää
lisää www.vero.fi
www.vero.fi
Lue

Olla lainkaan puhumatta itsestään on erittäin hieno
teestentelytapa.
Friedrich Nietzsche

Tilaa kaivon kuntotarkastus!
Tilaa
kaivon
Soita
(03)kuntotarkastus!
7172 982 tai
tee Soita
tilaus (03)
sivuilla
www.kaivo.fi
7172
982 tai
tee tilaus
sivuilla
www.kaivo.fi
Yrittäjäntie
8, 19700
Sysmä
asiakaspalvelu@kaivo.fi
Yrittäjäntie
8, 19700 Sysmä
asiakaspalvelu@kaivo.fi

PUHTAAN VEDEN AMMATTILAINEN
JOVEDEN
VUODESTA
1993
PUHTAAN
AMMATTILAINEN
JO VUODESTA 1993
Kansansuosio on loukkaus, jota en ole koskaan sietänyt.
Oscar Wilde

NYT ON
PUHTAAN VEDEN AIKA!
Menestys on matka, ei
määränpää.
Ben Sweetland
Voittajatkin saavat ar-

AKVA
FILTER - kotimaiset vedensuodattimet Vesiosuuskunpia.
Johnny Cash
nille - Omakotitaloihin
- Maatalouteen - Kesämökille
Menestys
kuuntelee
vain aplodeja. Kaikelle
muulle se on kuuro.
Elias Canetti

Tuhansien käyttäjien
myönteinen palaute jo
vuodesta 1966 lähtien!

• Raudan – Mangaanin – Humuksen
– Radonin – Uraanin – Fluoridin –
Arseenin – Haju-ja makuhaittojen
poistoon
NYT ON neutralointiin
• Happamuuden
PUHTAAN– eiVEDEN
• Varmatoiminen
tukkeudu AIKA!
AKVA
FILTER
kotimaiset
vedensuodattimet
• Automaattinen tai manuaalinenVesiosuuskunnille - Omakotitaloihin - Maatalouteen - Kesämökille
vastavirtahuuhtelu
• Raudan – Mangaanin – Humuksen
– Radonin
– Uraanin –kytkeä
Fluoridin –
• Suuri suodatusteho
– voidaan
Arseenin – Haju-ja makuhaittojen
sarjaan tai rinnakkain
poistoon
neutralointiin
• Helppo huoltaa•• –Happamuuden
harvat huoltovälit
Varmatoiminen – ei tukkeudu
• Automaattinen
tai manuaalinen
• Materiaali ruostumaton
teräs
vastavirtahuuhtelu
• Suuri suodatusteho – voidaan kytkeä
sarjaan tai rinnakkain
• Helppo huoltaa – harvat huoltovälit
• Materiaali ruostumaton teräs

Tuhansien käyttäjien
MEILTÄ
MYÖS UV-LAITEET
myönteinen palaute jo
vuodesta
1966
lähtien!
BAKTEERIEN POISTOON!

MEILTÄ MYÖS UV-LAITEET

LVI-AROALHO OY
Talasniemenkuja 5, SYSMÄ
(03) 717 1357, 0400 626 357
lvi-aroalho@phnet.fi
• Asennus • Huolto • Myynti
• Arkisin 7–16

POISTOON!
LISÄTIEDOT JABAKTEERIEN
REFERENSSIT
LISÄTIEDOT JA REFERENSSIT
NETTISIVUILLA.
NETTISIVUILLA.

puh. 044 271 9227 • info@akvaﬁlter.ﬁ
19650 Joutsa • www.akvaﬁlter.ﬁ

puh. 044 271 9227 • info@akvaﬁlter.ﬁ
19650 Joutsa • www.akvaﬁlter.ﬁ
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Rakennus on tyhjillään, sitä on siivottu kaikesta vanhasta tavarasta ja ihan roskastakin, paljon oli museoesineistöä
huoneissa, jotka nyt asianmukaisesti luetteloitu, järjestelty
ja säilötty muualle.

Kullasvuoren Vanhasta
museokoulusta tulossa
Padasjoen kotiseututalo
Padasjoen 4H-yhdistys ja
Padasjoen kunta suunnittelevat yhdessä uutta toimintaa
Kullasvuoren koulun pihapiirissä sijaitsevalle Vanhaan
kouluun. ”Padasjoen kotiseututaloon” sijoittuvat muun
muassa kahvio ja kokoontumistiloja yhteisöjen, oppilaitosten ja kunnan toimijoiden käyttöön sekä pysyvä ja
vaihtuva museonäyttely.
Vanha koulu on rakennettu
1874 ja sitä pidetään kulttuurihistoriallisesti merkittävänä
rakennuksena.
Padasjoen kunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioonsa 120000 euroa
Vanhan koulun peruskorjaukseen. Lisäksi kunta hakee
Päijänne-Leader-rahoitusta
180000 euroa kunnostamiseen.
Talossa kunnostetaan keittiö ja vessat, sähkö- ja putkityöt sekä lattiat ja muut pinnat. Lisäksi rakennus muutetaan toiminnallisesti esteettömäksi. Koulurakennuksen
aiemmin vuotanut katto on jo
uusittu vuonna 2020.
Padasjoen 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtajan Katri Suntelan mukaan on varmistu-

nut, että 4H:n osalta toimintojen avaus ja kahvila käynnistyvät vasta kesällä 2023.
– Remontti ei ehdi millään
valmistua kesälle 2022. Kahvila tulee olemaan iso osa
4H-kesätoimintaa sekä nuorten kesätyöllistämistä, hän
kertoo.
Kotiseututaloon on ideoitu toimintaa ja palveluja.
Padasjoen 4H-yhdistyksen
ylläpitämän kahvion lisäksi
tiloissa voidaan toteuttaa esimerkiksi nuorten työpajoja,
matkailupalveluja sekä muita
yhdistys- ja paikallisyhteisöjen toimintaa tukevia tila-,
koulutus- ja sisältöpalveluja.
4H:n hankkeen tarkoituksena on kehittää malli paikallisten nuorten työllistymiseen kotiseututalon opas- ja
kahvilatoiminnassa.
Yhdistys sai aiemmin Hämeen ely-keskukselta lähes
30000 euroa hankkeeseen,
jossa selvitettiin rakennuksen soveltuvuus kahvila- ja
näyttelytilaksi, kuntalaisten
olohuoneeksi ja yhteisöjen
kokoontumispaikaksi. Selvitettävänä oli myös, millaista
remonttia tilat tarvitsevat.

KOSKINEN KY

Pianisti Ilmo Ranta
soittaa Hartolan kirkossa
Pianomusiikin helmiä huippupianisti Ilmo Rannan
soittamana kuullaan Hartolan
kirkossa sunnuntaina 13.3.
alkaen kello 16.00.
Ohjelmassa on Heino Kasken, Oskar Merikannon, Jean
Sibeliuksen, Franz Schubertin, Selim Palmgrenin, Pjotr
Tšaikovskin, Robert Schumannin, Johannes Brahmsin
ja Fanny Hensel-Mendelssohnin tuotantoa.
Konsertin järjestäjän, Tainionvirran seurakunnan Facebook-sivuilla mainitaan,
että Espoossa 1956 syntyneen Ilmo Rannan sukujuuret
juontavat Hartolan Kalholle.
Ranta on opiskellut pianonsoittoa Espoon musiikkiopistossa ja Sibelius-Akatemiassa Liisa Pohjolan oppilaana.
Hän suoritti pianonsoiton
diplomitutkinnon
1984.
Lisäksi hän on opiskellut
pianonsoittoa
Münchenissä Klaus Schilden johdolla 1982–83 ja osallistunut
lukuisille mestarikursseille
opettajinaan muun muassa György Sebök, Dmitri
Baškirov, Ralf Gothóni ja

Mittatilauksena valmistetulla
takkasydämellä lisää
lämmitystehoa.

.
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Takkasydämen kiertoilmalämmitys muuttaa
avotakan tehokkaaksi lämmityslaitteeksi
ja tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.

Katso lisää kotisivuiltamme

0400 903 149

Ilmo Ranta on vieraillut
myös Sysmän Suvisoitossa.
Hartmut Höll. Lisäksi hän
on tehnyt opintomatkoja
Saksaan ja Ranskaan.
Rannalla on ollut soolo- ja
kamarimusiikkikonsertteja
sekä esiintymisiä orkesterisolistina kotimaassa. Hän on
myös pitänyt liedkonsertteja
muun muassa Karita Mattilan ja Jorma Hynnisen
kanssa useissa Euroopan
maissa.

HORMIC.fi

100% kotimaista työtä.

Ammattitaidolla vuodesta 1989

www.
Meiltä myös:

- Savupiippujen kunnostukset
- Hormikuvaukset ja kartoitukset
- Piipunhatut - Tikkaat

email:

hormic@hormic.fi
0400-885055

puh:
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MIELIPIDE

Tienhoidosta
Sysmässä tienhoidon taso
on kuluneena talvikautena
ollut heikkoa pääteiden osalta. Varsinkin Sysmä-Hartolatie sekä Sysmästä Luhankaan
johtava tie.
Molemmat ovat kärsineet
puutteelisesta
aurauksesta
josta on seurannut erttäin
paha tien urautuminen. Molemmat tiet ovat niin koululaisliikenteen ja raskaan puu-

Kuukauden

Fixut!

Huomiovärinen työtakki

Huomioväriset housut

Vettä hylkivä, kevyt ja kestävä takki fluoresoivalla värillä ja
vinoheijastimilla. Joustavan kankaan ansiosta ainutlaatuinen
liikkumisen vapaus kiristämättä ja hiertämättä.
• Koot S-4XL
• ULTIMATE STRETCH *
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN ISO 20471 - luokka 2
• ProWash®

Vettä hylkivät, kevyet ja kestävät housut fluoresoivalla värillä ja
heijastimilla. Joustavan kankaan ansiosta ainutlaatuinen liikkumisen vapaus kiristämättä ja hiertämättä.
• Koot 48-62
• ULTIMATE STRETCH *
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN ISO 20471 - luokka 1
• ProWash®

19009-511-17010S...19009-511-170104XL

19179-511-091782C48...19179-511-091782C62

Koot XXXL, XXXXL 165,00

129

00

S, M, L, XL, 2XL

Autolaturi mini
• 30 W 2 x USB-C
• Ulosvedettävällä kahvalla
• Integroitu LED-valo
880-CCMINI2USBCBK

23

90

tavaraliikenteen
käytössä.
Viikonloppusin teillä on runsasta vapaa-ajan liikennettä
perusliikenteen lisäksi.
Urautunut liukas tie on
turvallisuuskysymys
sekä
turhaan rasittaa tienkäytäjien ajoneuvoja lisäten niiden
rikkoontumisia.
Myös lisää polttoaineen
kulutusta näin aiheuttaen
turhia lisäpäästöjä luontoon.
Rahasta ei ole puutetta, sillä
autoilijoiden maksamat vuosi vuodelta kohoavat verot
polttoaineessa sekä muina
veroluonteisina
maksuina
riittävät kyllä teiden hoitoon.
Elämme vuotta 2022 emmekä voi palata 1950-luvulle
tien hoidon tasossa.
Kuntien päättäjien tulee
vaatia jatkossa parempaa teiden hoitoa siitä vastaavilta
tahoilta. Varsinkin nyt, kun
kotimaan matkailu kasvaa ja
liikennemäärät lisääntyvät
näilläkin teillä.
TK

Onni miestä seuraa, kuratauti vasikkaa.teestentelytapa.
Sananparsi Helsingistä

129

00

Autolaturi mini
• 30 W 1USB + 1USB-C
• Ulosvedettävällä kahvalla
• Integroitu LED-valo
880-CCMINIUSBUSBCBK

23

90

Työsormikas, 12 paria
• Polyuretaanikämmenellä
• Koot S-XL
929-1208...929-1211

Siirtoalusta
vetokahvalla

10

80

• Koko 29 x 58 cm
• Kääntyvät pyörät
• Kantavuus max. 200 kg
929-2958

16

90

12 paria

fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.3.2022 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.

10 VASTAUSTA
Merkillisen reilu.

1. Sysmässä.
2. Jyväskylä.
3. 1994.
4. Suomi.

5. Venäjästä.
6. 114 km.
7. Vähintään 50 vuoden
ikäinen.

8. 1982.
9. Merikotka.
10. Jääkiekko.
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MUISTIINMERKITYT

Vielä vähän vaalipöhinää
Aluevaalien alla jäi muutama televisio-ohjelma tallentimeen myöhemmin katsottavaksi. Talven pimeinä iltoina
niitä on mukava katsella, sillä hyvä dokumentti tai elokuva ei menetä mitään, vaikka
sen katsoisi vasta viikkojen
tai kuukausien päästä.
Elokuvien seassa on aluevaaleissa kisaamassa olleiden puolueiden mainoksia.
Hevosmiesten tietotoimiston
(HTT) piti oikein kokoontua
pohtimaan vaalien menestyjiä ja hävinneitä.
Ehdolla oli taitavia neuvottelijoita, peruspalvelujen
puolustajia, sote-konkareita,
kaikki kaikesta tietäviä viisaita, kuten kaikissa vaaleissa aina on.
Huomiota herättivät tvmainokset, joissa kehotettiin
äänestämään bensan hinnan
korottajat pihalle. Siitähän
vaaleissa ei ollut kyse, ja kun
äänestäjät ymmärsivät sen,
populistipuolue ansaitusti ei
menestynyt.
***
Keskustan slogan ”Keskusta. Se kotimainen” puhutti
hevosmiehiä. HTT:n kielimies sanoi sen sisältävän pii-

lomerkityksen tai -väitteen,
että muut puolueet eivät ole
kotimaisia.
Aikoinaan Suomessa Valmet valmisti Saab-merkkisiä
autoja, joita mainostettiin samaan tapaan: ”Saab. Se varma kotimainen.” Se oli kai
ainoa Suomessa valmistettu
henkilöauto.
Se-sanan käyttö on muutenkin lisääntynyt mainonnassa.
”XYZ. Se eniten ostettu tulehduskipulääke.” ”YZX. Se
joku jotain.” ”XZY. Se eniten
kysytty se ja se.”
Mikael Agricola loi suomen kirjakielen kääntäessään 1500-luvulla Uuden
testamentin suomeksi. Sen
nimeksi tuli Se Wsi Testamenti. Agricola ilmiselvästi
halusi suomen kieleen ruotsin kielen määräävän artikkelin ”Det”. Nykykieleen se
ei oikein istu.
Agricolan ajoista kieli on
muuttunut kovasti. Hauska
esimerkki on Isä meidän -rukouksesta. Agricolan käännöksessä sanotaan ”Lehestulkon sinun waldakundas.”
Martti Lutherin Katekismuksessa se on jo muodossa
”Lähestyköön sinun valta-

kuntas.” Samalla lähestulkoon-sanan merkitys on
muuttunut lähelle tulemisesta tarkoittamaan lähes tai
melkein.
***
Kun ennakkoäänestys oli
alkanut, uutisvälineet toitottivat päivittäin, että sen ja
sen kunnan asukkaat äänestivät aktiivisimmin. Ei oikein
hevosmiesten korviin osunut
tuo lausahdus.
Jokainen
äänioikeutettu
päätti omalla kohdallaan, äänestääkö vai ei ja äänestääkö
ennakkoon vai vaalipäivänä.
Ei siinä ole kyse aktiivisuudesta, eikä siinä tehty mitään
joukkopäätöstä.
Vaali vaalilta joillakin on
vaikeuksia numeroiden kirjoittamisessa. Asikkalassa
jouduttiin hylkäämään 15
ääntä, Padasjoella 6, Sysmässä kaksi ja Hartolassa
viisi.
***
Suomaisista jopa 10–15
prosenttia kärsii asiantuntijaarvioiden mukaan lukihäiri-

östä eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta. Lukivaikeus ja lukihäiriö ilmenee
lukemisen, kirjoittamisen tai
luetun ymmärtämisen vaikeutena.
Tämä selviää hyvin avaamalla Facebookin, josta on
vaikea löytää hyvää suomen
kieltä.
”4 keitto kirjaa.” ”Myydään ikean lack sohvapöytä
ja 2kpl lasten valkoista tuolia. Vain nouto hämeenkoskelta.” ”3 Tuisku Maljakkoa
MMM.” ”Siitä myyntiin
miesten kulta kello Eterna
jäännyt itselle tarpeettomaksi. Hp450€.” ”TEHDÄÄN
SULLE NOSTALGIA SUKAT EDULLISESTI KERRO KOKO MITÄ HALUAT.” ”Onko asikkalassa joku
joka ymmärtää öljypoltin ja
lämpökattila juttuja olisi hieman ongelmia.”
HTT:ssä on jo kauan sitten lakattu uskomasta Pisatutkimukseen, joka vuodesta
toiseen nostaa suomalaiset
lukemis- ja kirjoittamistaidoissa aivan maailman kärkeen.
ARTO KANTOLA

EERON ERIKOISET
17 900.-

5 800,Padasjoki ottaa kirjastoonsa
mediaohjaajan
Padasjoen kirjasto uudistuu
palkkaamalla mediaohjaajan.
Sellainen voidaan palkata,
kun kirjastovirkailijan toimi
muutettiin
mediaohjaajan
toimeksi.
Paikka kiinnosti 11 hakijaa.

Paikan saa filosofian maisterin Risto Arvassalon.
Arvassalon ansioiksi arvioinnissa koulutuksen lisäksi
kokemus työstä kirja-alalta ja
alakouluikäisten tiedekerhon
ohjaaminen.

MYYDÄÄN

Asuntoauto Elna 2,5 d. -96, kats. Ok
Hinta 7500,Puh. 040 845 1257

MYYDÄÄN

Käytetty soutuvene, ponttonilaituri,
sauna 2 x 2 m
Puh. 0400 716 304

Päijänteen, Pirkanmaan ja Keiteleen portit
Kuhmoisten kunta jätti sote-uudistuksen myötä
hyvästit Päijät-Hämeelle ja
liittyi Pirkanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta. Samalla valtatien 24:n varren
mainoskylttiin liisteröitiin
kunnan uusi slogan eli tunnuslause: Pirkanmaan portti
Päijänteelle. Iskulause on
totta, aikaisemmin yksikään
Pirkanmaan kunta ei rajoittunut Päijänteeseen, joka on
Päijät-Hämeen maakunnan
nimikkojärvi.
Kuhmoislaisten maakuntajärvi on jo toista vuotta ollut
Päijännettä kahdeksan kertaa pienempi Längelmävesi.
Eipä silti, vaikka Kuhmoisilla on merkittävä matka Päijänteen rantaviivaa, se on aikaisemminkin joutunut maakunnallisesti
liputtamaan
kaukana lainehtivia ulapoita,
sillä keskisuomalaisten maakuntajärvi on – laulun mukaan vehmas – Keitele.

Olavi Keiteleen, joka nousi
Merimies-Unionin johtoon
legendaarisen Niilo Wällärin jälkeen.
Edellä mainituilla Keiteleillä ei tiettävästi ole kiinnekohtia
Keitelejärveen.
Merkillistä kyllä, sitä ei ole
Keitele-nimisellä kunnallakaan. Keiteleen keskustasta
Keiteleen rannalle on lyhimmilläänkin kymmenen kilometriä.
Keiteleen kunnassa syntyneestä Oulun Kärppien keskushyökkääjästä Juho Keräsestä, Kertsistä, on käytetty luonnehdintaa Keiteleen
Pommikone.
Samanlaista luovuutta on
Keiteleen kunnan sloganissa
Aja, Souda, Kävele – Aina
kutsuu Keitele. Ehdotonta
kuntien iskulauseiden kärkeä. Kunnan imagon lisäksi
kirkastuu myös Keitelejärven ennestäänkin kirkas pinta.

* * *

* * *

Keitele nimenä on joistakin yhteyksistä tuttu. Varttuneemmat muistavat 1980-luvun kasinotalouden symboliksi leimautuneen pankkiiri
Jukka Keiteleen, vielä
varttuneemmat tämän isän,

Päijänteen
rantakuntien
sloganeissa järvi mainitaan
Kuhmoisten lisäksi Asikkalassa: Portti Päijänteelle ja
Luhangassa: Elämää Päijänteen rannalla.
Miten on Jämsän sloganin

PÄIJÄNTEEN LEHTI
Puolueeton, riippumaton aluelehti.
Perustettu 1987 nimellä
Asikkalan Lehti. ISBN 1799-7844.
Julkaisija: Tmi Laiser (yhteistyössä: Suomen Mediavoima Oy).

Kuhmoinen on nyt Pirkanmaata, jolle avautui portti Päijänteelle.
laita, vihjaako se kylmänkalseaan suhtautumistapaan
vai talviseen Päijänteeseen:
Jämsä jää sydämeen.
Sysmä sijaitsee Päijänteen
rannalla, mutta ei ole maakuntajärveä tunnuslauseeseensa saakka nostanut, vaan
mainostaa: Maaseudun mallia maailmalle – Yksi Sysmä.
Tämän voi tulkita lupauksena. Jos entisen mahtipitäjän –

nykyisen sahtipitäjän – keskustaajama kasvaa ja muut
kylät hiljenevät, niin silti
ei perusteta toista Sysmää,
siis Sysmän maalaiskuntaa.
Olisikohan oppia otettu Päijänteen pohjoispäästä Jyväskylästä, joita ennen oli kaksi:
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta.
EERO MATTILA

paijanteen.lehti@gmail.com
Lehti tavoittaa kaikki kodit neljän
kunnan alueella lukuun ottamatta
mainoskieltoluukkuja.
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula

Vastaava toimittaja:
Eero Mattila p. 0400 765 234
mattilaneero@gmail.com

Ilmoitusmyynti:
Harri Kuusela, Laiser
p. 0400 716 304
harri.paijanteen.lehti@gmail.com

Jakelu: Posti Oy:ltä tilattu kotitalous- ja yritysjakelu Asikkalaan, Hartolaan, Padasjoelle ja Sysmään.

Liisa Saari-Kuusela, Laiser
p. 040 845 1257
harri.paijanteen.lehti@gmail.com

Eero Mattila p. 0400 765 234
paijanteen.lehti@gmail.com
Sivunvalmistus, ilmoitusvalmistus:
Arto Kantola p. 050 541 1924
ilmoitukset.paijanteen.lehti@gmail.
com
Lehti julkaistaan force majeure
-varauksin. Lehden kustantaja ei
suorita hyvitystä lakon tai julkaisijalle ylivoimaisen esteen takia
julkaisematta jääneistä ilmoituksista. Lehden vastuu ilmoituksen

poisjäämisestä tai julkaisemisessa
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehti ei vastaa
puhelimitse jätettyihin ilmoituksiin
tulleista virheistä.

Jakelualueen ulkopuoliset
noutotelineet:
Heinola: Heila Lähiruokatori,
Itä-Hämeen Apu ja Kierrätys,
K-Market Heinolantori,
S-Market Heinola
Kuhmoinen: Neste Kuhmoinen
ja Matkahuolto
Joutsa: Teboil Huttula
Lahti: Neste Oil Karisto
Luhanka: M-Market
Neste Taukotuuli Lahti

Katso ilmoitushinnasto ym. lisätiedot: www.paikallis.info

www.facebook.com/
paijanteenlehti

Paljon kuvia
ja kommentteja.
Käy peukuttamassa!
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