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Kiitos asiakkaillemme tästä vuodesta.
Hyvää Joulua ja Maukasta Uutta Vuotta!
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PÄÄKIRJOITUS

Ilon ja valon juhla
Ei varmaankaan ole sattuma, että joulu osuu keskelle pimeintä, lumen puutteessa sekä koronaepidemian jyllätessä myös
synkintä vuodenaikaamme.
Joululle on yhteisöllinen tilaus, vaikka sitä yhä useammin vietetään yksin tai ihan vain perhepiirissä. Yhteisöllisyys näkyy
kuitenkin voimakkaasti jouluajan tapahtumissa: kauneimmat
joululaulut vetävät kirkot täyteen, samoin jouluajan messut ja
hartaustilaisuudet ja hautausmaat kukkivat kynttilämerinä.
***
Joulu on ajoittunut muinaisen roomalaisen kalenterin mukaiseen talvipäivänseisauksen aikaan. Sanaa joulu pidetään rautakautisena lainasanana muinaisskandinaavisista kielistä ja sen
sanotaan ennen kristinuskoa merkinneen talvipäivänseisauksen
juhlan muinaisgermaanista nimeä.
Niinpä nykyjoulussa yhdistyvät kristillinen Jeesuksen syntymäjuhla, muinainen roomalainen saturnalia-juhla sekä PohjoisEuroopan maiden maatalousvuoden päättäjäis- ja keskitalven
juhla, Suomessa vanha vuodenvaihteenjuhla kekri.
Monella suomalaisella jouluperinteellä on erikoinen, toisinaan jopa hassunhauska alkuperä. Sen edeltäjä sadonkorjuujuhla oli pitkään – mahdollisesti tuhansia vuosia – tärkeämpi
kuin joulu.
Suomalaisten joulupukki oli nuuttipukki, joka pukeutui hedelmällisyysriitin mukaiseen hahmoon pukiksi. Asun täydensivät
tuohesta tehty naamari ja nurin käännetty lammasnahkaturkki,
suurin piirtein samat kuin tavarataloissa joulun alla vierailevalla Joulupukillakin.
***
Jouluna monelle tärkein asia on perheen yhdessäolo ja läheisten muistaminen. Moni kuvaakin joulua mielentilaksi, jossa
yhdistyvät pysähtyminen, kiireettömyys ja onnellisuus. Kun
viimein ehtii pysähtyä, voi löytää sisältään rauhan. Samalta ei
tunnu minään muuna juhla-aikana.
Joulun lumo ja loiste ei ole himmentynyt eikä näytä himmenevänkään, vaikka joulu on voimakkaasti kaupallistunut ja ”mustilla perjantailla” ja ”mustilla viikoilla” sekä joulunjälkeisillä
alennusmyynneillä venytetty jopa parin kuukauden pituiseksi.
Joulu on pieni sana, johon mahtuu paljon. Nauttikaamme keskitalven ilon ja valon juhlasta – kukin omalla tavallaan ja omien perinteidensä mukaisesti. On varmaankin paikallaan sanoa,
että vääriä tapoja tuskin on.
Ainoan kerran kirjailija saa oikean palkkion silloin,
kun lukija lämmittelee hänen yksinäisyydessä lietsoman
liekkinsä äärellä.
Henry Miller, amerikkalainen kirjailija

Jaana Huumo levittämässä seurakunnan saamia tekstiilejä kuvattavaksi.

Halu tekemiseen syntyi jo lapsena

Lea Blomqvist lahjoitti taidetekstiilinsä Asikkalan seurakunnalle
Asikkalalaisen Lea Blomqvistin värikkäitä taidetekstiilejä on ollut esillä Asikkalan
uudessa seurakuntakodissa.
Tekstiilien myynnistä saadun
tulon tekijä on lahjoittanut
Asikkalan seurakunnan tukikanavayhdistyksen kautta
seurakuntakodille.
Osa töistä jäi myymättä, ja
Lea Blomqvist lahjoitti ne
seurakunnalle edelleen myytäväksi. Diakoniatyöntekijä
Jaana Huumo kertoo, että
työt tulevat myytäviksi myöhemmin, mahdollisesti esimerkiksi Kevätmielisten toripäivän tapahtumaan.
Lea Blomqvist katseli tyttösenä, kun hänen isänsä äiti
teki isoilla kangaspuilla kaikenlaista.
– Hän kutoi pöytäliinoja
monella mallilla, muun muassa lumihiutalemallilla. Sitten
oli kaitaliinoja – ja ne olivat
pumpuli- ja silkkilangoilla.
Hienoja liinoja, valkoisia ja
värillisiä. Olin niin pieni, etten ylettänyt itse kutomaan,
kun oli alle kymmenen vanha.
Myöhemmin aikuisena Lea
kutoi samoilla kangaspuilla
mattoja. Lapsuuden kudonnan näkemisestä ja kokemisesta jäi kaipaus hakeutua
oppiin sitten, kun siihen on
mahdollisuus.
– Se toteutui sillä tavalla,
että hakeuduin Asikkalan
työvoimareserviläisille ensin
ompelijaksi ja sitten kutojak-

si. Olin siellä harjoittelijana.
Irma Keränen oli kudonnanopettajana, ja sain häneltä
perusopin.
Työttömien yhdistyksessä
Lea ompeli kaikkea korjausompelua ja kierrätysmateriaaleista kaikenlaisia kausituotteita.
Kudonnan puolella kudottiin poppanoita, pöytäliinoja,
seinätekstiilejä ja mattoja.
Lea muistaa, että hän sai
usein suunnitellakin mallin.
Kudonta jäi tauolla Lea
Blomqvistin
sairauden
vuoksi, mutta alkoi taas parikymmentä vuotta sitten.
Marraskuussa hänellä oli
tekstiilitaiteen näyttely seurakuntakodissa.
– Idea näyttelyyn lähti siitä, että näytin seurakunnan
tukiyhdistyksessä
mukana
olevalle Riitta Ojalalle puhelimesta kuvan tekstiilistäni,
värikkäästä kirjontatyöstä. Se
oli pieni tekstiili, 20 kertaa 15
senttiä, ja Riitta kysyi, onko
minulla vielä lisää niitä töitä.
Tehdään näyttely, hän sanoi –
ja innostuin.
Näyttelyssä oli esillä kaikkiaan 54 erikokoista työtä.
Jokainen työ kuvasi jotain
ja jokaisella oli nimi. Osa
meni kaupaksi. Lea Blomqvist muistaa, että hänen
Työvoimareservissä pidetystä näyttelystä menivät kaikki
kolmisenkymmentä
teosta
kaupaksi. Tuoton sai seura-

Lea Blomqvist sai opin kudontaan työttömien yhdistyksessä
Työvoimareservissä kauan sitten.
kunta tuolloinkin.
Nyt on tarkoitus, että seurakunta myy loput työt parhaaksi katsomallaan tavalla.
Seurakunta ja uusi seurakuntakoti ovat Lealle tärkeät.
– Kun se lopulta saatiin tänne, on hieno asia. Kallishan
se on, mutta… Parikymmentä
vuotta on aikaa maksaa sitä.
Toivottavasti löytyy lisää lahjoittajia.
Lea Blomqvistilla on suunnitelmia tekstiilitöiden suhteen, tällä kertaa vain omaksi
ilokseen.

– Edelleenkin harrastan ja
teen silloin, kun huvittaa. Nyt
on tarkoitus tehdä itselle sellainen kodin ryijy. Toteutan
sen helmipoiminnalla kokonaan. Se on erittäin työläs ja
se tulee kolmesta kappaleesta.
Siinä on 20-senttisiä ruutuja,
joissa jokaisessa on kukkakuvio ja reunassa menee kukkakehys. On haasteellista tehdä
useammasta
kappaleesta.
Tätä en tuo näytille, sillä se
on niin henkilökohtainen.
ARTO KANTOLA

Tainionvirran kirkollisvero pysyy ennallaan
Tainionvirran
seurakunta
pitää kirkollisveroprosentin
ennallaan eli 1,75 prosentissa.
Seurakunnan talouspäällikkö
Tarja Uustalo kuitenkin ennakoi, että vuoden 2023 tuloveroprosentin korottaminen
on ”hyvinkin välttämätöntä
ilman suuria rakenteellisia
säästöjä”.
Hartolan ja Sysmän seura-

kuntien kirkollisveroprosentti
oli 1,75, ja Tainionvirran seurakunta jatkaa samalla veroprosentilla.
Vuoden 2022 talousarvio
on ilman mitään toimenpiteitä noin 100000 euroa alijäämäinen. Alijäämään on useita
syitä: jäsenmäärä vähenee ja
siitä seuraava verotulojen vähäisyys suhteessa menoihin.

Menoja ei ole pysytty vähentämään samassa suhteessa.
Veroennusteen mukaan seurakunnan verotulot ovat ensi
vuonna noin 1000000 euroa.
Ensi vuoden verotuloennusteen epävarmuus teki talouspäällikön mukaan tuloveroprosentin
määrittämisestä
hankalaa.
Hän laski, että veroprosen-

tin korotus 0,05 prosenttiyksiköllä merkitsisi verotulojen
kasvamista noin 25000 eurolla eli noin viidellä eurolla
seurakuntalaista kohti vuodessa. Ensisijaisena keinona
talouden tasapainottamiseen
hän pitää kuitenkin menojen
vähentämistä.
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IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA

Koivuklapia myös toimitettuna.
Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

p. 0400 611 786

Hartolaan sijoittuva dekkari menestyy
Elina Backmanin esikoisromaani Kun kuningas kuolee
(2020) oli ehdolla Ruotsin
parhaaksi käännösdekkariksi, mutta ei saavuttanut menestystä. Romaani När kungen dör julkaistiin Ruotsissa
elokuussa. Sen on kääntänyt
Marjut Hökfelt.
Suomalaiset ottivat Kun
kuningas kuolee -romaanin
omakseen heti sen ilmestyttyä. Helsinkiin ja Hartolaan
sijoittuva teos voitti sekä
Elisa Kirjan Vuoden tulokas
-palkinnon että Storytelin
Vuoden äänikirja -palkinnon
Jännitys ja dekkarit -kategoriassa.
Romaanin oikeudet on
myyty jo 15 maahan. Lisäksi Hartolassa järjestettiin
Kuninkaan polulla -kävely
kirjan tapahtumapaikoille, ja
Escape Room Helsinki loi romaaniin perustuen pakohuonepelin Mitä tapahtui Laura
Malmille?
Helsinkiläisen Backmanin
toinen romaani, esikoisen itsenäinen jatko-osa Kun jäljet
katoavat ilmestyi Suomessa viime keväänä ja sai heti
huippuarviot kriitikoilta ja
kirjabloggaajilta. Esikoista
kuvattiin muun muassa ”jännittäväksi ja taitavasti rakennetuksi
kokonaisuudeksi”,
kakkososaa ”täysosumaksi”.
Backmanin romaanit ovat
myyneet yhteensä jo lähes
50 000 kappaletta kaikissa

Ompelimo
TikkiTii
Elina Backman singahti kertaheitolla Suomen dekkaritaivaan tähdistöön esikoisromaanillaan Kun kuningas kuolee. (Kuva: Otava)
formaateissa, ja Aurora Studios kehittelee kirjoista tv-

sarjaa kansainvälisille markkinoille. Saana Havas -sarjan

kolmannen osan on tarkoitus
ilmestyä ensi vuonna.

Tuleeko Sysmään historian
ensimmäinen Vuoden Kylä -palkinto?
Päijät-Hämeen
Vuoden
Kylä 2022 -tittelistä kamppailee neljä kylää.
Hakemukset jättivät määräpäivään mennessä Lappila
(Kärkölä), Suopelto (Sysmä),
Tennilä (Hollola) ja Vuolenkoski (Iitti).
Suopellolla on mahdollisuus
tehdä historiaa, sillä vuodesta 1997 Päijät-Hämeessä on

valittu vuoden kylä ja kertaakaan ei valinta ole osunut
Sysmän alueelle.
Naapurikuntien kylistä tämän huomionosoituksen ovat
saaneet Padasjoen kirkonkylä
2014, Kellosalmi-SeitniemiVirmaila (Padasjoki) 2016,
Vuorenkylä (Hartola) 2007,
Kalkkinen (Asikkala) 1997
ja 2012, Mustjärvi (Asikkala)

2015, Kurhila-Hillilä (Asikkala) 2000, Urajärvi (Asikkala) 2004 ja Vanha Vääksy
(2021) Asikkala.
Voittajan valitsee joulukuun
aikana valintaraati, johon on
kutsuttu Päijät-Hämeen Kylien kyläjaoston lisäksi paikallisen median edustajia, 2021
voittajan eli Vanhan Vääksyn
edustaja, 2021 voittajakylän

palkinneiden Osuuspankin ja
kotikunnan eli Järvi-Hämeen
Osuuspankin edustaja ja
Asikkalan kunnan edustaja
sekä edustajia Päijät-Hämeen
liitosta.
Voittaja julkistetaan 2022
tammikuussa ja se osallistuu
valtakunnalliseen
Suomen
Vuoden Kylä -kilpailuun.
EERO MATTILA

Tärkeintä valoisan mielen säilyttämiseksi on se, ettemme anna tyhjänpäiväisyyksien järkyttää itseämme. Sen
lisäksi on muistettava arvostaa osaksemme tulevia pieniä
ilon aiheita.
Samuel Smiles
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Kuntakohtaiset ympäristöteot palkittiin
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Kuntakohtaiset
ympäristöpalkinnot
myönnetään
vuosittain ja asukkaat voivat
ehdottaa palkittavia. Tunnustuksella ja kunniamaininnoilla halutaan nostaa esiin pieniä
ja suuria paikallisia tekoja,
joilla on poikkeuksellisen positiivinen vaikutus ympäristöön.
Asikkalan
ympäristöpalkinto luovutettiin Asikkalan
seurakunnalle. Vuoden 2021
aikana seurakunta on aktivoitunut monessa asiassa ympäristön hyväksi, mm. kirkko
siirtyi öljystä maalämpöön,
uusi puinen seurakuntakoti
avattiin ja seurakunta haki
suojelua Aurinkovuorella sijaitsevalle metsäpalstalle. Seurakunta on ollut aktiivisesti

myös mukana kunnan ympäristövuosiprojektissa vieraslajiopastuksen ja roskienkeruutalkoiden kautta.
Hartolan ympäristötekijän
huomionosoituksen sai Heikki Leisti, jonka vetämä Kirpputori Runsaudensarvi on
toiminut jo 16 vuotta aluksi
”Hempan supermarkettina”
ja ”Elämysbasaarina”. Heikki
Leisti on kierrätyksen äänitorvena osoittanut rohkeutta ja tarmokkuutta luontoa
säästävässä kirpputoritoiminnassa, jossa ”Toisen roska on
toisen aarre”. Heikki Leistin
työ on myös merkittävää vapaaehtoistyötä vähävaraisten
ja apua tarvitsevien ihmisten
auttamiseksi.
Sysmän vuoden 2021 ym-

Asikkalalla yritysystävällisin teko

Poikamiehet tietävät enemmän naisista kuin naineet
miehet; jos eivät tietäisi, hekin olisivat naimisissa.
H. I. Mencken

Asikkalan kunta on saanut
Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko 2021 -palkinnon.
Päijät-Hämeen yritysystävällisin teko -kilpailussa kunnat
saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua
kilpaan. Toisen kerran järjestettyyn kisaan osallistui kuusi
päijäthämäläistä kuntaa.
Kilpailun
valitsijaraati
päätti valita voittajateoksi
Asikkalan kunnan tekemän
Pulkkilanharjun matkailullisen kehittämisprojektin. Raati
totesi, että Asikkalan kunta
on tehnyt mittavasti työtä kyseisen kehityshankkeen kohdalla, ja teko sopii malliksi
muillekin kunnille kaavoitus-

prosessin yritysmyönteisestä,
yritystoimintaa
edistävästä
vauhdittamisesta.
Kilpailun avulla haluttiin
nostaa esiin Päijät-Hämeen
kuntien yritysystävällisiä tekoja ja auttaa kuntia tunnistamaan yrittäjien arjen kannalta
oleellisia toimintamalleja ja
mahdollisia kehityskohteita.
– Kunta, joka päätöksenteossaan ja toimissaan huomioi
yritysvaikutukset, on houkutteleva sijoittumispaikka
yrityksille. Yritystoiminnan
edellytysten kehittäminen on
kunnalta pitkäjänteistä, toteaa
Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta VihervirtaVuontelo tiedotteessa.

Nykyaikaiset naiset ymmärtävät kaikkea paitsi aviomiehiään.
Oscar Wilde

päristötekijän huomionosoituksen sai Sysmässä Sysmän
riistanhoitoyhdistys. Yhdistyksen toiminta on alkanut
jo ainakin vuonna 1962. Tätä
aikaisemminkin, jo aikojen
alusta lähtien, ovat paikalliset
metsästäjät olleet osana kestävässä riistanhoidossa, joka on
myös luonnonsuojelua sisältäen mm riistapeltojen perustamista, riistaruokintaa, pesäpönttöjen rakentamista sekä
vieraslajien ja haittaeläinten
torjuntaa.
Riistanhoitoyhdistykset ovat kautta aikojen
edistäneet ihmisten luontoharrastusta ja luontoa suojelevaa toimintaa sekä edistäneet terveellisiä elintapoja
jäsenistölleen. Palkitsijoiden
mukaan riistanhoitoyhdistys

ansaitsee huomionosoituksen
ympäristötekijänä edistäessään hyvinvointia monin eri
tavoin luonnon omilla ehdoilla sekä suojellessaan kotoperäisten lajien elinvoimaisuutta.
Palkinnon jakaa Asikkalassa
Asikkalan luonnonystävät ry,
Hartolassa ja Sysmässä ItäHämeen luonnonsuojeluyhdistys ry, Heinolassa Heinolan
kaupungin kylä- ja kaupunginosaraati, Hollolassa Hollolan ympäristöyhdistys ry
yhteistyössä Hollolan kunnan
kanssa, Iitissä Pohjois-Kymen
Luonto ry ja Lahdessa Lahden
kaupunki.

Jos toivotte vaimonne kuuntelevan sanottavaanne, sanokaa se toiselle naiselle.
Sudhin N. Ghose

ASIKKALA
Olemme tänä vuonna joulukorttien lähettämisen
sijaan muistaneet tärkeää työtä tekevää
Asikkalan Pelastakaa Lapset ry: tä.

Hyve tuo kunniaa ja kunnia turhamaisuutta.
Thomas Fuller

Tainionvirran seurakunta
hoitaa itse 31 hautaa

METSÄ

OP JärviMONIPUOLISET METSURI- JA METSÄNHOITOPALVELUT! Hämeelle
uusi
• Koneelliset hakkuut ja lähikuljetukset Terri 34 c koneella
• Tontti- ja maisemahakkuut ja piha- ja tonttipuiden kaadot edustajisto
• Metsänhoitotoimenpiteiden
suunnittelu / toteutus

Terri kulkee maastossa ja pihoilla
lähes jälkiä jättämättä!

OTA YHTEYTTÄ!
Kimmo Siivonen, Kutajärvi

0400 537 534 / www.kutajoenmetsarengit.fi
Kiitämme asiakkaitamme ja toivomme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Kiitos asiakkaillemme tästä vuodesta. Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle.

Järvi-Hämeen Osuuspankin
omistaja-asiakkaat valitsivat
keskuudestaan uuden edustajiston neljäksi vuodeksi vaalissa 4.–17.11.
Edustajistoon valittiin Asikkalan vaalipiiristä Liisa Ahola, Ahti Jussila, Miia Kangas,
Petteri Kivistö, Sari Kolsi,
Minna Koskinen, Eino Luostarinen, Petri Manninen, Marko Pastila, Petteri Pulkkinen,
Juuso Pykälistö, Jussi Salonen, Mia Seppälä, Juha Siltala, Juha-Pekka Tapionsalo,
Veikko Ylä-Hemmilä.
Hartolan vaalipiiristä Päivi Koskela, Heikki Kuisma,
Juho Kuisma, Reijo Lång,
Heini Merinen, Mika Salonen.
Kuhmoisten
vaalipiiristä
Tuire Launonen, Sanna Luukkanen, Kari Paajanen, Seija
Ruokola, Seppo Unnaslahti.
Sysmän vaalipiiristä Juho
Hopeasaari, Tanja Järvinen,
Heikki Kuurne, Janne Lehtinen, Terttu Palvalin, Heli
Pylkkänen, Sirkka-Liisa Sokka, Virpi Streng.
Varsinaisessa edustajiston
kokouksessa se päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää
isoimmat lahjoitukset.

Tainionvirran seurakunnan
edeltäjäseurakunnat ovat vuosien aikana ottaneet omaan
hoitoonsa kaikkiaan 31 hautapaikkaa. Seurakunnan hoiotamia hautoja on Hartolan
hautausmaalla 12, Sysmän
kirkkomaalla 12, Otamon
hautausmaalla 5 ja Nuoramoisten hautausmaalla 2.
Kirkkojärjestyksen määrit-

telee, että seurakunnan kirkkovaltuusto voi ottaa haudan
seurakunnan hoitoon, kun
vainajan muiston vaaliminen
on seurakunnalle tärkeä.
Seurakunnan hoidossa on
seurakuntien työntekijöiden
hautoja, seurakunnalle omaisuuttaan testamentanneiden
hautoja sekä joitakin muilla
perusteilla hoitoon otettuja.
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Nuohous edistää hyvinvointia
Nuohousalan Keskusliiton
syysopintopäivillä
Jyväskylässä marraskuussa 2021
keskusteltiin puhtaasta puun
pienpoltosta sekä nuohouksesta ympäristöystävällisenä
ja energiaa säästävänä tekona.
Nuohottu tulisija kuluttaa
energiaa huomattavasti vähemmän kuin nuohoamaton.
Säännöllinen nuohous edistää
niin ympäristönsuojelua kuin
ihmisten hyvinvointia. Huollettu tulisija lämmittää parhaiten ja vähentää samalla muuta
lämmitysenergian kulutusta.
Säännöllisellä nuohouksella
taataan se, että tulisija on parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa ja myös ekologi-

suuden näkökulmasta nuohous mahdollistaa tulisijan
ympäristöystävällisen käytön.
Säännöllinen nuohous vähentää polttopuun kulutusta ja
edistää täydellistä palamista,
jonka kautta taas päästöt ja
ympäristön tarpeeton kuormitus vähenevät.
Nuohooja opastaa tulisijan käyttäjää mielellään ja
sitä kautta myös pienhiukkaspäästöt vähenevät, kun
käyttäjä on tietoinen oman
tulisijansa parhaista käyttötavoista. Asiakas saa tietoutta,
ymmärrystä ja myös energian
säästöä. Tulisijassa tapahtuva
paras mahdollinen palaminen
edesauttaa myös sitä, että ta-

lon sisäilma pysyy laadultaan
hyvänä eikä naapurille koidu
ylimääräisiä savuhaittoja.
Nuohooja luo omilla jokapäiväisillä teoillaan pohjan
ympäristöystävällisemmälle

ja päästöttömämmälle puun
pienpoltolle. Hän on ekotekijä, joka mahdollistaa omalta
osaltaan puhtaan ja vähäpäästöisen puun pienpolton nyt ja
tulevaisuudessa.

Tilaa kattopaketti
suoraan uudelta
kattopeltitehtaaltamme
kestopelti.fi
Asennamme saumattomat
räystäskourut ja kattovarusteet!
Kattosillat - Seinätikkaat - Kattotikkaat
- Sadevesijärjestelmät - Lumiesteet

KYSY KATTOREMONTTIA

Mökkiläiset valmiita
maksamaan kuntaveroa
myös mökkipaikkakunnalle
Moni mökkeilijä on valmis
maksamaan kunnallisveroa
myös
mökkipaikkakunnalleen, mikäli monipaikkaisuusaloite etenee eduskunnassa. Tämä käy ilmi Vapaa-ajan
asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kyselystä.
Jopa 64 prosenttia vastaajista
sanoi olevansa valmis harkitsemaan tätä vastineeksi kunnan palveluista, jos kokonaisveroaste ei nousisi.
Tärkeimpinä mökkipaikkakunnan palveluina pidetään
julkisia
liikenneyhteyksiä,
harrastusmahdollisuuksia
ja tapahtumia. Myös vapaaajanasukasyhdistyksen toimintaa ja yhteisöllisyyttä arvostetaan paljon. Määrällisesti eniten mökkiläiset arvioivat
käyttävänsä
jätepalveluita,
ulkoilutiloja ja -reittejä, kulttuuritapahtumia sekä posti- ja
vesihuoltopalveluita.
Parhaiten tietoa eri palveluista
mökkiläiset kokevat saavansa
paikallislehdestä ja toiseksi
parhaiten kunnan kotisivuilta.
Etätöiden
lisääntyminen
näkyi vastauksissa, sillä jopa
joka kolmas vastaaja oli tehnyt etätöitä mökiltä käsin.
Keskimäärin mökillä vietettiin kolme kuukautta vuodessa. Noin viidesosa vastaajista
oli harkinnut muuttavansa
mökin vakituiseksi asunnoksi.

Kourutuote Oy,
Kissamäenkatu 2, 15300 Lahti
puh. 040 756 5266 · www.kestopelti.fi
Koti ei ole siellä missä asut vaan siellä missä sinua
ymmärrretään.
Christian Morgenstern

Toteuta
unelmasi

Haaveissa
hirsihuvila tai talo
Tervetuloa tutustumaan monipuolisiin vaihtoehtoihin.
PS. Samalla saat vapaa-ajan talokirjan.
eino.kahkaro@honka.com, 040 514 9393

RAKENTAJAN TALOCENTER
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Hyvinvointi
& Terveys

Muunnelma lohikeitosta, mukana perunan ja lohen lisäksi porkkanaa, fenkolia, sipulia ja valkosipulia, kanaliemi, yrttejä ja
kookosmaitoa.

Penkkivelliä, röpörieskaa, ohrapippoa

Vieläkö perinneruuat elävät
Etelä-Päijänteen pitäjissä?
Kokki ja keittiömestari,
opetusneuvos Jaakko Kolmonen (2.5.1941–3.9.2016)
tuli monille suomalaisille tutuksi maamme ensimmäisenä
televisiokokkina. Vanha polvi
muistaa Kolmosen ruoka-aiheisista televisio-ohjelmista,
esimerkiksi Maukasta mutkattomasti, Patakakkonen ja
Asia on pihvi, joita hän juonsi
ensin aisaparinsa Veijo Vanamon kanssa.
Jaakko Kolmonen opetti
ruuanlaittoa monissa ammattikouluissa ja kotitalousopettajien toimipisteissä. Lisäksi
hän oli tuottelias ruokakirjailija; hän julkaisi lähes 40
ruoka-aiheista teosta.
Eräs erikoisimmista Jaakko
Kolmosen ruokakirjoista on
Suomen perinneruoat, jonka
hän kokosi ”tuhansilta perinneruoan taitajilta” 1980-luvulla. Kirja luettelee ja antaa
ohjeita myös eteläisen Päijänteen kuntien Asikkalan,
Padasjoen, Sysmän, Hartolan
ja Kuhmoistenkin perinneruuista.
Monilla ruuilla on nykysuomalaisen korvaan oudoilta
kuulostavat nimet. Miltä kuulostavat penkkivelli, röpörieska, ohrapippo? Ohrarieska ja
lohikeitto sentään ovat tuttuja

kaikille kotikokeille.
Soittokierros ammattikeittiöihin osoittaa, että perinneruuat elävät enää paperilla.
Sanoipa yksi ravintolayrittäjistä, että vanhoilla nimillä ei
oikein uskaltaisi ruokia edes
markkinoida.

Hämäläiset ruoat
tehtiin perusaineksista
Hämäläinen ruoka on vuosisatoja perustunut viljaan,
perunaan ja maitoon. Runsaat sata vuotta ruokia alettiin
vahvistaa sianlihalla ja suolakalalla.
Kun kasvimailla alettiin
kasvattaa juureksia ja vihanneksia, niitä alettiin syödä entistä enemmän.
Asikkalalla ja sen kappalaisella, varapastori Axel Laurellilla (22.5.1715 Koski Hl.
– 22.10.1790 Asikkala) oli
merkittävä rooli perunatiedon
levittäjänä. Hän nousi yhdeksi Suomen merkittävimmistä
perunanviljelyksen edelläkävijöistä.
Laurell sai ensimmäiset
siemenperunansa tiettävästi
vuonna 1749, kun kuningas
tuotti niitä valtakuntaan, ja
toista laatua olleen toisen
erän vuonna 1761 englanti-

laisesta laivasta. Hän viljeli
innokkaasti perunaa ja jakoi
sitä koskevaa tietoa. Maaherra välitti hänelle kuninkaan
kiitokset valistustyöstä.
Viljelykokeilujensa perusteella Laurell julkaisi 1773
yksityiskohtaisen perunanviljelyoppaan
Lyhykäinen
Kirjoitus Potatesten eli MaanPärönain Viljelemisestä, säilyttämisestä ja Hyödytyksestä
Huonen hallituxesa. Teos julkaistiin myös ruotsiksi ja siitä
otettiin toinen painos 1776.
Laurellin mukaan peruna oli
hyvä ravintokasvi seuraavista
syistä:
»Jos lasten edes olis fati
täynnän maapäronia, nihn ei
he olis nijn suuri wattaiset
kuin nyt, waan hoikat. Ei he
tulis myös nijn paljo syöpäisiksi, kuin monda heistä
nyt owat, waan he kaswaisit
woimallisimmaxi, ja heistä
tulis nopsamba ja wahwemba
wäke. Ja minä uskon, että he
myös estäisit monda tautia,
ja ei nijn monda kuolis sijnä
kaswawasa ja parahasa ijässä.»
Ei ole ihme, että Asikkalan
perinneruuista ykkönen on
lohikeitto Laurellin tapaan.
Jaakko Kolmosen kirja mainitsee sen lisäksi ohrarieskan,

perunamunavoin, marjamaidon ja sahdin.

Röpörieskaa,
penkkivelliä...
Hartolan
perinneruuiksi
Jaakko Kolmonen kokoama
kirja mainitsee Kustavuksen
paistin, suolakalan, röpörieskan ja ohrapippon, talkkunavellin ja sahdin tai kotikaljan.
Kirja nostaa Kuhmoisten
perinneruuiksi liha-perunakeiton, penkkivellin sekä
keitetyn ja paistetun kaurapuuron.
Penkki velli tarkoittaa perunajauhomuttia. Se on ruisjauhoista ja perunoista valmistettu velli, joka saa imeltyä.
Velliin lisätään sahtihiiva ja
sen annetaan käydä pari päivää.
Säilytetään kylmässä penkin
alla. Syödään yöpalaksi, kun
on tultu riiuulta.
Padasjoen
perinneruokia
ovat perunavelli, suolasiika
tai -särki, marjamänni ja perunalimppu.
Sysmän pitäjä- eli perinneruokia ovat uunipaisti, hernetuutinki, tikkutollo (uunissa
kypsennetty ruismarjapuro),
ohrapippo ja sahti.
ARTO KANTOLA

Lohikeitto Laurellin tapaan, röpörieska ja ohrapippo
Lohikeitto Laurellin tapaan
1 litra perunalohkoja
1 sipuli
1 litra vettä
6 maustepippuria
1 tl suolaa
1 kg lohta
1/2 litraa maitoa
50 g voita
nippu persiljaa
Keitä perunalohkoja ja sipulia 10 minuuttia suomalla ja
maustepippureilla maustetussa vedessä. Lisää lohi paloina
ja maitoa. Jatkla keittämistä,
kunnes ruoto irtoaa. Lisää voi
ja persilja.
Ohrarieskat
1 kg ohrajauhoja

1 tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
1 l kylmää vettä
Sekoita jauhoihin suola ja
leivinjauhe. Lisää sekaan
kylmää vettä nopeasti käsin
sekoittaen. Tee taikinasta löysähkö.
Kaada taikina jauhotetulle
pöydälle ja jaa kahteen osaan.
Paloittele kumpikin palanen
8 osaan. Muotoile noin 0,5–1
cm:n vahvuiset rieskat. Käytä
apuna reippaasti jauhoja. Painele rieskojen pinnat rystysillä ja paina vielä haarukalla
reikiä pintaan.
Paista rieskat 275-asteisessa
uunissa 5–8 minuuttia. Rieska on kypsä, kun se kumisee
ontosti pohjaan koputettaes-

sa. Kääri rieskat paistamisen
jälkeen leivinliinan, niin ne
pysyvät pehmeinä. Tarjoa
lämpiminä voin kanssa.
Röpörieska
4 dl kermaviiliä
6 dl karkeita ruisjauhoja
1/2 tl suolaa
tuoreita kaalinlehtiä
Sekoita raaka-aineista löysähkö taikina. levitä taikina
kaalinlehdille. Paistarieskoja
275 asteessa 10 minuuttia.
Perunavelli
perunoita
vettä
maitoa
suolaa

Keitä kuoritut ja paloitellut
perunat, kaada vesi talteen ja
survo perunat. Lisää keitinvesi ja maitoa niin, että saat
vellimäisen seoksen. Mausta
suolalla.
Ohrapippo
1/2 litraa piimää
1 kg ohrajauhoja
2 tl suolaa
Sekoita aineksista taikina.
leivo siitä ohuita leipiä. Pistele haarukalla ja paista 300
asteessa pilkullisiksi. Laita
liinan alle pehmenemään.
Tarjoa lämpimänä voin kera.

- Erikoislääkäreitä, yleislääkäreitä
- Fysioterapiaa
- Sairaanhoitajan vastaanotot:
laboratorio, rokotukset
- Magneettikuvaukset
Lahti: Aleksanterinkatu 9, puh 0207 345 678
Sysmä: Sysmäntie 53, puh 0207 345 671
Orimattila: Erkontie 20, puh 0207 345 678
www.arte-laakarit.fi

PÄIJÄNTEEN LEHTI 16.12.2021

7

Hyvinvointi
& Terveys

Liivikeskuksen lahjakortilla
onnistut ihanasti!

Nouda tai lataa netistä

Rautatienkatu 26, Lanun aukio

ma-pe 10-17 la 10-14 su 12-16
WWW.LAHDENLIIVIKESKUS.FI

Miten oudolta tuntuukaan se, että iljettäviä tekoja on aina
puolusteltu uskonnolla, moraalilla ja isänmaallisuudella.
Heinrich Heine
Rakkaudessa onni on epänormaali tila.

Marcel Proust

ILOISTA JOULUA!
APUVÄLINEITÄ - SENIORITUOLEJA OSTOSKÄRRYJÄ - NIVELTUKIA TUKI- JA LIUKUESTESUKKIA ja paljon muuta!

HUIPPUTARJOUS!
ROLLAATTORI DOLOMITE JAZZ
myös matala
malli
helposti
kokoontaitettava

199,norm. 372,VERKKOKAUPPA
JA MYYMÄLÄT:
www.ettonet.fi

ASIAKASPALVELU:
info@ettonet.fi
03 781 7996
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Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.
Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

- elintarvikkeet
- kahvio
- Veikkaus

AVOINNA:
MA-PE 9-18
LA
10-16
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Joulu alkoi Tuomaasta
ja päättyi Nuuttiin
”Joulua
odottivat
kaikki, niin vanhat
kuin nuoret, niin isännät kuin torpparit ja
palvelusväkikin.” Näin
on painettu Einar W.
Juveliuksen Sysmän
pitäjän historiaan I-II,
painettu 1927.
Kirjassa käsitellään
yhtenä lukunaan elämää
juhla-aikoina 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella.
Kirjassa
mainitaan,
Tonttihakkuut miestyönä, kuinka arkena joskus
saattoi tuntua yksiraivaukset ja pihapuiden kaadot
toikkoiselta syrjäisessä Sysmässä, mutta oli
- juhla-aikoja
puutaravana ajo
- lumenauraus
- polttopuiden
jolloin
elämyynti
polttopuun
teko
asiakkaan
luona
mä oli värikkäämpää ja
vilkkaampaa.
Ennen vanhaan joulu
alkoi Tuomaanpäivästä
21.12. Kustaa Vilkuna
Tuomas.
mainitsee
Vuotuises- Apostoli
T:mi Pilke Teemu Vikman
Jacques
Calletin
piirsa040
ajantiedossa,
741 0020 miten
pilke.teemu@gmail.com
apostoli
Tuomas Kak- ros vuodelta 1632.
sosen tehtäväksi on
koitunut tuoda kristi- taa, vietettiin monessa
kunnalle joulu ja samal- suhteessa samoin kuin
Tehtiin
la julistaa joulurauha. jouluaattoa.
Hämeessä ja Uudella- taikoja, jotta saataisiin
maalla sanottiin: ”Tuo- tietää tulevan vuoden
maasta housut naulaan tapahtumia. ”Kerrottiin etenkin juuri uuden
ja alkaa joulurauha.”
Ruoka oli keskeisessä vuoden aattona piirasemassa. Joulua var- retyn oviin ympyröitä
ten oli säästetty pitkin ja niihin ristit suojaksi
syksyä, sadonkorjuusta noituutta vastaan.. Jouluöinä, samoin kuin
saakka.
Kirsti Kantalan ar- pitkäperjantai- ja päätikkelissa kirjassa Hä- siäisöinä, liikkui paljon
meenmaa 6 (1939) mai- noitia.”
• Maanrakennus • Kaivinkonetyöt • Soratoimitukset
nitaan Asikkalan mie- Loppiaisena vielä syö• Tienlanaus
• Kuljetukset
hen sanoneen: ”Minä tiin jouluruokia, mitä
• Sora- ja kalliomurskeet
syön seittemän kertaa niistä oli jäljellä.
jouluyönä ja annan he- Eri puolilla Suomea
LOKAKAIVOJEN TYHJENNYKSET EDULLISESTI
vosellenikin.” Samassa on riimitelty Nuutista
Puh. 0400 121 008 HARTOLA
SYSMÄ
artikkelissa kerrotaan, (Knut), jonka päivään
www.kuljetuskoskinen.ﬁ
miten Tapanina käytiin (7.1. tai 13.1.) joulu
Esimerkiksi:
ajamassa varsahevo- loppui.
silla. Taloon tultaessa ”Tuomas kulta joulun
huudettiin: ”Tapanille tuopi, hiivanuutti pois
kauroja, Tapanille kau- sen viepi.”
roja.” Hevoselle piti Hämeessä sahtiseuantaa talosta kauroja ja duilla kerrotaan miesmiehille sahtia. Muu- ten kulkeneen Nuuttitenkin pidettiin Tapa- na talosta taloon oltta
ninpäivänä kemuja ja etsimässä, ja jäljelle
jäi vain hiivat tynnyrin
tansseja.
Juvelius
mainitsee, pohjalle.
että Sysmässä joulupy- Nuuttipukkiperinne
hiä pidettiin usein nel- on muuttunut niin, että
nuuttipukit
jäkin päivää. Kun ne nykyisin
olivat loppuneet, vietiin useimmiten ovat lapsia,
joululeipä aittaan ja se jotka kulkevat porukassyötiin vasta, kun en- sa talosta taloon, esittäsimmäinen lehmä kan- vät lauluja tai runoja ja
saavat jotakin palkkitoi.
Uuden joulun 1.1. aat- oksi.
EERO MATTILA
toiltana, Kantala kirjoit-

Kiittäen asiakkaitamme toivotamme
Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

KOSKINEN KY
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Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.
Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Viisaat ovat harvoin
oppineita; oppineet ovat
harvoin viisaita.
Laotse
Ystävät, jotka tapaavat
ruokapöydän ääressä, tapaavat rauhan merkeissä.
Lin Jutang
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AUTOT JA LIIKENNE

Toivotamme
Hyvää Joulua!

Kiertotie kulkee Koitintien (tie 423) ja Honkapääntien (tie
15064) kautta.

Sahajoen silta
Hartolassa uusitaan

Sahajoen sillan uusiminen
Hartolassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Lepsalantiellä. Lepsalantie (tie
4251) katkaistaan liikenteeltä
Hietjärventien ja Koitintien
välillä sijaitsevan Sahajoen
sillan kohdalta perjantaina
17.12.2021 klo 17.00 ja ava-

taan liikenteelle viimeistään
sunnuntaina 19.12.2021 kello
21.00.Työn valmistuessa tie
voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Koitintien (tie 423) ja Honkapääntien (tie 15064) kautta.
Kiertotien pituus on 20,9 km.

Älä puhu koskaan toisten vioista, olivatpa ne miten
suuria tahansa! Sillä et mitään voita. Et voi auttaa kestään puhumalla hänen vioistaan. Vahingoitat häntä ja
samalla itseäsi.
Swami Vivekananda
Ymmärrän, ettei huumori ole kaikkia varten. Se on vain
niitä varten, jotka haluavat pitää hauskaa, nauttia elämästä ja tuntea elävänsä.
Anne Wilson Schaef

17 900.-

Ei pidä olla liian selkeä esityksessään. Useimmat eivät anna arvoa sille minkä ymmärtävät ja kunnioittavat
kaikkea mitä eivät tajua.
Baltasar Gracián

10 KYSYMYSTÄ
1. Päijännetunneli on maailman toiseksi pisin raakavesitunneli. Onko vielä pidempi
Australiassa, Kiinassa vai Yhdysvalloissa?
2. Minkä hämäläiskunnan pitäjäruoiksi nimettiin 1980-luvulla perunavelli, marjamämmi ja perunalimppu?

6. Missä maakunnassa aluevaaleja ei toimiteta?
7. Tertsetti on lauluyhtye.
Kuinka monta laulajaa siihen
kuuluu?
8. Moskova on Venäjän suurin kaupunki. Entä toiseksi
suurin?

3. Peittävätkö metsät noin 25,
50 vai 75 prosenttia Suomen
maapinta-alasta?

9. Minkä niminen on Heinolan kaupungin kohdalla oleva
Kymijoen osuus?

4. Kuka oli Yleisradion toimitusjohtaja ennen Merja YläAnttilaa?

10. Onko uudenvuodenpäivä
Suomessa virallinen liputuspäivä?

5. Valitaanko tammikuun
vaaleissa 13, 17 vai 21 aluevaltuustoa?

Vastaukset toisaalla tässä lehdessä.

HARTOLAN AUTO/PARTURILIIKE TUOMINEN
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Vuolenkosken M‐kyläkauppa
Suurella sydäMellä

Vuolenkosken M‐kyläkauppa
Suurella sydäMellä

• Alkon verkkokaupan noutopiste
• Kausalan apteekin toimipiste
• Schenkerin noutopiste
• tuotevalikoima
Postin noutopiste
illä on monipuolinen
• Alkon
verkkokaupan noutopiste
• Veikkaus
Kausalan
apteekin toimipiste
ja kattavat •lisäpalvelut!
• Nestekaasut
• Schenkerin
noutopiste
• Take
k away ‐kahvia
k h
• tuotevalikoima
Postin
noutopiste
illä on monipuolinen
• Veikkaus
• Take a soup ‐ lounaskeitto (ma–pe)
ja kattavat lisäpalvelut!
• Nestekaasut
• Käteisnostot (max. 50 €)
• Take
‐kahvia
k h
•k away
Kalastusluvat
(vuosi, päivä)
• Take a soup ‐ lounaskeitto (ma–pe)
•
Ruokakassin
ja toimituspalvelu
• Käteisnostot (max. 50keräys‐
€)
•
•

Kalastusluvat (vuosi, päivä)
Ruokakassin keräys‐ ja toimituspalvelu

Talvella palvelemme teitä

MA–LA
9–19,teitä
SU 12–16
Talvella
palvelemme
MA–LA 9–19, SU 12–16

Tervetuloa paremman palvelun kyläkauppaan!

Tervetuloa paremman palvelun kyläkauppaan!
Vuolenkosken M‐kyläkauppa, Vuolenkoskentie 1471,

Vuolenkosken M‐kyläkauppa, Vuolenkoskentie 1471,
Huutotöyry.
Puh.9268
044‐237 9268
1916019160
Huutotöyry.
Puh. 044‐237

Kankaita ja naisia ei pidä arvostella takkatulen valossa.
Italialainen sananlasku

Hartola otti
kakkossijan
kävelykisassa
Neljännen kertaa järjestetty
valtakunnallinen kävelykilometrikisa oli tänä vuonna suositumpi kuin koskaan. 2 405
joukkuetta saivat huhti-lokakuun 2021 aikana käveltyä
yhteensä 3 989 886 kilometriä, siis 99,7 kertaa maapallon
ympäri. Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin
järjestämässä leikkimielisessä kisassa oli neljä eri sarjaa.
Lisäksi kunnat kilpailivat paremmuudesta omassa sarjassaan.
Kuntien välisessä kisassa
oli mukana peräti 268 kuntaa.
Voittajaksi selvisi Enonkoski,
jolle kertyi kaikkiaan 16,7 käveltyä kilometriä per asukas.
Toisen sijan saavutti Hartola 11,2 kilometrillä asukasta
kohden. Hartolassa mukana
oli 51 jalankulkijaa. Naapurikunta Pertunmaa sijoittui
seitsemännelle sijalle (22 kävelijää ja 5,16 km kävelijää
kohti).
Tulokset on suhteutettu kunnan asukaslukuun: esimerkiksi Helsinki saavutti 47. sijan
1,2 kilometrillä asukasta kohden, mutta yhteensä Helsingin
1 865 kävelijälle kertyi lähes
800 000 km. Enonkosken
joukkueeseen kuului 68 jäsentä, ja käveltyjä kilometrejä
kertyi 22 711.

OP JärviHäme tuki
alueensa
yhdistyksiä

PUKUVUOKRAAMO

Järvi-Hämeen Osuuspankki tuki päättyvänä vuonna 17
alueellaan toimivan yhdistyksen toimintaa.
Pankin lahjoituksen saivat
seuraavat yhdistykset:
Asikkalasta Asikkalan Raikas
ajanottojärjestelmän
hankintaan. Kanava Golf
-yhdistyksen
junioritoimikunta harjoittelusimulaattorin
hankintaan, Viitailan Kisa
latuhöylän hankintaan ja Viitailan-Paakkolan kyläyhdistys
ulkoliikuntalaitteen hankintaan.
Sysmästä
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Sysmän
paikallisyhdistys pomppulinnan hankintaan,
Sysmän Moottorikelkkailijat
moottorikelkkareitin
parantamiseen,
Tikkalan
Nuorisoseura
porakaivon
hankintaan, Sysmän Kirjakyläyhdistys penkin hankintaan
torin laitaan ja Sysmän Sisu
ilma-asetaulu oheislaitteineen
ja ajanottolaitteiston hankintaan.
Hartolasta Hartolan Voima
aurinko/sateensuojien hankintaan, Hartolan latu matkailupyöräilyreittihankkeen
toteuttamiseen,
Hartolan
NMKY pesäpallovälineiden
hankintaan,
Hartolan
Riistanhoitoyhdistys Nuoramoisten ampumaradan perusparannukseen,
SilmukkaKoukussa-yhdistys
mainoslakanan hankintaan ja
Unetun Ratsastaja -yhdistys
estekaluston hankintaan.
Kuhmoisista Haukkasalon
Uuras padel-kentän rakentamiseen ja defibilaattorin hankintaan.

Palveluksessanne
HEINOLASSA
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Palveluksessanne HEINOLASSA

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki- ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

ma–pe 9.30–18,
la 9.30–15, su 11–15
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EERON ERIKOISET

Maapallon väki järvien jäille
Aika kauan on leikitelty
teorialla, mahtuuko koko
maapallon väestö Inarinjärven jäälle. Laskelman mukaan kyllä mahtuu, sillä kun
jokaiselle ihmiselle varataan
tila puoli kertaa puoli metriä niin neliömetrille mahtuu
seisomaan neljä tyyppiä. Vai
mahtuuko kuitenkaan?
Kun Inarinjärven pintaalaksi on mitattu 1080 neliökilometriä, niin edellä mainitulla laskutavalla kapasiteetti
olisi noin 4,3 miljardia. Näin
ollen Inarinjärven kantokyky
– tässä ei kuitenkaan puututa mahdolliseen jäänkestävyyteen – on loppunut jo
1970-luvulla.
Maapallon väkiluvun arvio
on nyt jossakin 7800 tuhannen miljoonan eli 7,8 miljardin tietämissä. Jääsijoittamiselle Inarinjärvi on aivan liian
pieni. Lapin kansan avuksi on
kuitenkin tarjolla järvenjäitä
täältä etelämpääkin.
Katsotaanpa. Vesijärvelle
saataisiin mahtumaan jonkin verran yli 100 miljoonaa
ihmistä eli hyvinkin kaikki
saksalaiset ja baltialaiset ja
osa
pohjoismaalaisistakin.
Eivätköhän ne jotenkin sopuisasti pärjäisi paikallisen
rantaväestön kanssa, ainakin
asikkalalaisten ja hollolalaisten. Lahtelaisten kanssa voisi
olla niin ja näin.
Ei, ei ole ratkaisevaa apua
Vesijärvestä. Siis otetaan
avuksi Päijänne jylhä ja Keitele vehmas, niin jopa rupeaa
mahtumaan! Vieläpä aika pitkään, sillä 10 miljardia maa-

pallolaista arvellaan olevan
aikaisintaan joskus vuonna
2050. Tällöin osalla Päijännettä ja Keitelettä olisi vielä
tilaa.
* * *
Niin kuin nähtiin, ei maapallolta tila lopu vaikka siltä voi vaikuttaa kun mediaa
seuraa. Kyse on sulloutumisesta. Niin yleismaailmallisesti kuin alueellisestikin.
Helsinki on vuosikaudet
tuntenut ahdistusta ja ahminut itselleen lähialueita,
enemmän tai vähemmän
alueen asukkaiden mielipidettä kuunnellen tai kuuntelematta. Pääkaupunkimme
väestö kuitenkin mahtuisi
aivan mainiosti jopa nykyistä
paljon pienempään tilaan, ja
tilaa löytyisi varmasti enemmän kuin puoli kertaa puoli
metriä.
Osa helsinkiläisistä muuttaakin osaksi vuotta väljempiin maisemiin, esimerkiksi
tänne Päijänteen rantamille.
Täällä on tilaa ottaa vaikka
kaikki helsinkiläiset ja iso osa
muitakin eteläsuomalaisia.
Voidaan laskea, että Sysmän
alueelle mahtuisi pääkaupungin asukastiheydellä mitattuna 2,8 miljoonaa asukasta,
tämä on totta laskennallisesti.
Mutta varjelkoon korkeampi
voima, ettei tämä ole milloinkaan totta käytännössä.
* * *
Rauhallista joulua ja maini-

Meill’ on hanki ja jää, meill’ on halla ja yö, kirjoitti Koskenniemi. Vaan onpa meillä välillä auringonpaistetta ja kirkkauttakin.

ota uutta vuotta kaikille maapallon asukkaille, ja eritoten

Inarinjärven, Päijänteen, Vesijärven ja Keiteleen jäillä

viihtyville. Olkaa huoleti, tilaa riittää ja tulijoita sopivasti

– ei liikaa.

EERO MATTILA

MUISTIINMERKITYT

Joulupuu on rakennettu
Tilastokeskus kokoaa tilastoja mitä
ihmeellisimmistä asioista. Yksi tilastoinnin kohteista on joulu ja siihen liittyvät toiminnot.
Suomalaiskoteihin ostetaan, saadaan (tai anastetaan) tulevana jouluna noin 1,4 miljoonaa joulukuusta.
Niistä kotimaisia joulukuusiksi kasvatettuja on alle miljoona. Joulupuuseura arvioi, että ulkomailta tuodaan
noin 150000 puuta.
Tullin mukaan Suomeen tuotiin
vuonna 2019 yhteensä 61500 joulupuuta. Suurin osa oli Tanskasta
ja Puolasta. Joulupuita tuotiin Suomeen myös Alankomaista, Saksasta
ja Ruotsista. Vuonna 2019 Suomesta
vietiin lähes 1 300 puuta Venäjälle.
Luonnonvarakeskuksen tilastojen
mukaan Suomen kasvihuoneissa
kasvatettiin vuonna 2019 noin 2,5
miljoonaa hyasinttia, 1,5 miljoonaa
ritarinkukkaa ja 1,5 miljoonaa joulutähteä.
***
Joulukukkasesongin arvo on noin

sata miljoonaa euroa. Noin 70 prosenttia kotitalouksista hankkii kukkia joko omaksi ilokseen tai joulutervehdyksiin muille.
Suosituimmat joulukukat ovat joulutähti, hyasintti ja amaryllis/ritarinkukka.
Tekijänoikeusjärjestö Gramex on
selvittänyt, mitkä joululaulut soivat jouluna 2018 eniten yksityisissä
radioissa. Soitetuin joululaulu oli
Wham!-yhtyeen Last Christmas.
Toiseksi soitetuin joulukappale
oli Mariah Careyn All I Want For
Christmas Is You ja kolmannella sijalla John Lennon & Yoko Ono kappaleella Happy Xmas (War Is Over).
Joulun neljänneksi soitetuin ja samalla soitetuin kotimainen kappale
oli Haloo Helsinki! -yhtyeen kappale Joulun kanssas jaan. Viidenneksi
sijoittui Katri Helenan Joulumaa.
Kahdenkymmenen kärkeen mahtui kuusi kotimaista kappaletta.
Kotimaisen listan kolmantena oli
Leevi & The Leavingsin Jossain on
kai vielä joulu, neljäntenä Suvi Teräsniskan Hei mummo, viidentenä

Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun
teen ja kuudentena Laura Voutilaisen Kun joulupukki suukon sai.
***
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään tänä jouluna 48.
kerran. Viime vuonna keräyskampanja keräsi historiansa parhaan tuloksen, 1165000 euroa.
Viime vuonna suosituimmaksi
joululauluksi äänestettiin Sakari Topeliuksen Varpunen jouluaamuna.
Toiseksi nousi Pekka Simojoen Tulkoon joulu ja kolmannella sijalla oli
Kassu Halosen ja Vexi Salmen Sydämeeni joulun teen.
Lihatiedotuksen teettämän joulukinkun ostoaikomuksia selvittäneen
tutkimuksen mukaan 75 prosenttia
suomalaisista kotitalouksista ostaa
joulukinkun. Kinkun hankkivista
kotitalouksista 87 prosenttia valitsee
kotimaisen kinkun. Kinkun sijaan
syödään useimmiten kalkkunaa, kalaa, riistaa, seitankinkkua, kasviksia,
tofua tai muuta lihaa. Kinkkua syö-
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dään joka joulu 6–7 miljoonaa kiloa.
Pro Luomun arvion mukaan markkinoille tulee tänä jouluna noin
125000 kiloa kotimaista luomukinkkua. Viime vuonna luomukinkkuja
oli tarjolla 90 000 kiloa, mikä johtui
suurelta osin saatavuusongelmista.
Päivittäistavarakaupan ketjujen mukaan luomukinkut todennäköisesti
myydään siitä huolimatta tänäkin
vuonna loppuun.
Lidlin vuonna 2018 tekemän joulututkimuksen mukaan suomalaiset
ostavat joulukuussa graavikalaa 2,5
kertaa enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Kaikesta vuoden aikana myydystä graavikalasta
viidesosa tekee kauppansa joulukuussa.
***
Viime aikoina olen vieraillut sairaalassa useammin kuin koskaan
tukemassa ja rohkaisemassa lähimmäistäni parhaani mukaan.
Ties kuinka kauan sairaalaväen
uurastusta katseltuani olen alkanut

ymmärtää kirurgia, jolle sattuu leikkauksessa vahinko, osastonhoitajaa,
joka koettaa ajaa heikkokuntoisen
potilaan kotiin, koska sairaala ei
ole lepokoti, sairaanhoitajaa, joka
tiuskaisee, kun potilas ei heti saa
nimeään sanotuksi, ja siistijää, joka
pudottaa potilaan kellon lattialle.
Olen oppinut myös iloitsemaan potilaan omahoitajasta, joka olemuksellaan, toimillaan ja sanoillaan tuo
auringonvalon mukanaan, ja hoitajaopiskelijoista, jotka ovat tavattoman
energisiä ja ystävällisiä eivätkä ainakaan vielä ole monen kokeneemman tavoin kyynistyneet.
Yhtä en ymmärrä, enkä haluakaan
ymmärtää. En ymmärrä, miksi kalakeitto edelleen tehdään pakastesein
palasista. Lapsuudessani ei saanut
talvella tuoretta kalaa kaupoista, joten syötiin pakastesefileitä ja niistä
tehtyä kalakeittoa. Se ruoka ei päässyt jatkoon.
Rauhallista jouluaikaa lukjoilleni.
ARTO KANTOLA
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Huoltoalus M/S Roopettaren kesään kuului retkisatamien
perushuoltoa ja kunnostusta sekä kesätapahtumia.

Vesistömatkailun suosio
kasvaa Päijänteellä
Asikkalalla
ja Sysmällä
nimikkokorut
Asikkalan kunnalle on suunniteltu oma nimikkokoru.
Virtaavaa vettä kuvaava koruaihe on saanut innoituksensa
kunnalle luonteenantavasta
puhtaasta vedestä eri muodoissaan.
Korun on valmistanut käsityönä lahtelainen kultaseppä
ja korumuotoilija Carina
Blomqvist. Hän kertoo saaneensa innoituksen koruun
Asikkalan kauniista vesistöistä, kuohuvasta koskesta, puhtaasta pohjavedestä ja upeista
hiekkarannoista. Korun nimi
onkin osuvasti Vetten valtakunta.
Korun kuviossa toistuu elävä vesi pyörteineen ja aaltoineen. Kuntakoru toteutettiin
tyylikkäänä solmioneulana
ja kaulariipuksena, jotka on
pakattu kunnan brändin mukaiseen lahjarasiaan. Kunta

antaa koruja mm. merkkipäivämuistamisina kunnan työntekijöille. Lisäksi rajoitettu
erä koruja tulee myyntiin Päijännetalon lähituotemyymälään.
Naapurikunnalla Sysmällä
on ollut korusarja vuodesta
2019. Sysmän tuhansien vuosien historiasta on löytynyt
runsaasti arkeologisia löytöjä, esimerkiksi aarrelöydös
vuodelta 2017, joka löydettiin
läheltä Pyhän Olavin kirkkoa.
Siinä olevien korujen pohjalta paikkakunnan oma kultaseppämestari Anne Laitinen
loi Sysmä-korusarjan, jossa
on kaula-, käsi-, ja rintakoruja sekä sormuksia. Uutta
on myös kuppikivikorusarja.
Kaikissa Sysmä-koruissa on
Sysmän paikkakuntaleima.
EERO MATTILA

Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen retkisatamissa Päijänteellä kävi tänäkin kesänä
paljon retkeilijöitä. Pandemian vauhdittama kotimaan
matkailun kasvu näkyi retkisatamissa lisääntyneinä jätemäärinä ja polttopuuhuoltoina.
– Huoltokausi Päijänteellä
sujui hyvin, vaikka huoltotyötä oli paljon. Toinen pandemiakesä oli vähemmän
rajoitettu kuin ensimmäinen,
joten retkisatamien saunatkin
lämpenivät jälleen, kertoo
Pidä Saaristo Siistinä ry:n
Järvi-Suomen aluepäällikkö
Eeva Taimisto.
PSS ry huoltaa retkisatamia koko Päijänteen alueella.
Työkenttää on aina PohjoisPäijänteeltä Kalkkisiin ja
Vesijärvelle saakka. Huoltoreissut ovat kerrallaan viikon
mittaisia pitkien etäisyyksien
vuoksi. Kun puulasti Säynätsalon kotisatamassa lastataan
M/S Roopettaren kannelle,
jaellaan polttopuut reitillä
moneen retkisatamaan samalla kierroksella. Kohteissa tarkastellaan myös rakennusten
kuntoa, kunnostetaan rikki
menneitä rakenteita, huolle-

taan huussit ja napataan mukaan jätepisteiden roskat.
Kesä avasi myös tapahtumajärjestäjien
mahdollisuuksia järjestää ulkoilmatapahtumia. Heinäkuun alussa
M/S Roopetar miehistöineen
osallistui Vääksyn kanavan
150-vuotisjuhlallisuuksiin
yhdessä Etelä-Päijänteen veneseurojen, poliisin ja meripelastajien kanssa. Juhlava
eskaaderi Vääksyn kanavassa
kruunasi tapahtumarikkaan
juhlapäivän. M/S Roopetar
osallistui myös Päijännepurjehdukseen huolto- ja
turva-aluksena ja lisäksi sen
toimintaan tutustui yhteistyökumppaneita kesän aikana.
– Oli todella kiva, että M/S
Roopetar miehistöineen pystyi esittelemään toimintaamme ja osallistumaan kesätapahtumiinkin tänä kesänä,
iloitsee Eeva Taimisto.
Retkisatamien huoltokauden
nyt päätyttyä on tärkeää huomioida, etteivät jätepisteet ole
enää käytössä ja käyttää retkisatamien polttopuita säästeliäästi talven aikana, jotta ne
riittävät keväälle saakka kaikkien retkeilijöiden tarpeisiin.

MEDIAKATSAUS

Suomen vahvin nainen
löytyi Sysmästä

10 VASTAUSTA
1. Yhdysvalloissa.
2. Padasjoen.
3. Noin 75 prosenttia.
4. Lauri Kivinen.
5. 21.

6. Ahvenanmaalla.
7. Kolme.
8. Pietari.
9. Jyrängönvirta.
10. Ei.

Maaseudun
Tulevaisuus
julkaisi 23.10.2021 numerossaan laajan haastattelun Suomen Vahvin Nainen -kilpailun
voittajasta Laura Koskenniemestä.
Eija Mansikkamäen kirjoittamassa
reportaasissa
luodaan kattavasti henkilökuvaa noin kolmekymmisestä naisesta, joka asuu entistä
anoppilaansa, käy päivätöissä
Sysmän kotihoidossa, kuskaa
lapsia ja nostelee painoja.
Koskenniemi on asunut
ikänsä eri puolilla Sysmää,
vaikka äiti onkin kotoisin
Lahdesta ja isä Joutsasta.
”Haluan aina asua maalla.
Sysmäkin on pieni paikkakunta, mutta vasta täällä kotona on täysi hiljaisuus. Tykkään omasta rauhasta, kun työ
on hektistä ja ajoa saattaa olla
150 kilometriä päivässä.”
Lehdessä luetellaan tämänvuotisen Vahvin Nainen -kilpailun lajit, joita on kuusi.
Yksi niistä on kottikärryn
työntö: mönkijällä lastattua
180 kilon kärryä työnnettiin

20 metrin matka, nopein voitti.

Jari-Pekka -ralli
sai julkisuutta
Lokakuussa ajettu Jari-Pekka -ralli nosti Hartolan esille
valtakunnan mediassa, tällä
kertaa myönteisellä uutisoinnilla.
Esimerkiksi Ilta-Sanomat
viestitti, että Toyotan WRCtallin päällikkö Jari-Matti
Latvala osallistui Jari-Pekkaralliin ja voitti sen ylivoimaisesti.
Iltalehti puolestaan valaisi,
että Historic Rally Trophy
-luokassa ajaneen Latvalan
ajokkina oli Toyota Celica
2000 GT-Four (ST165), jolla
Latvala on kilpaillut myös aikaisemmin historic-luokissa.
”Latvalan menopeliä valmistettiin vuonna 1986–1989.
Nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen
ajoi vastaavalla autolla Australian rallin voittoon vuonna
1992”, lehdessä todettiin.
EERO MATTILA
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Erittäin uhanalaisen
järvitaimenen emokalapyynti
onnistui Päijänteellä
Järvitaimenen
emokalapyynnit Päijänteellä onnistuivat yli odotusten. Syksyn
aikana saatiin pyydettyä
kymmenen järvivaelluksen
tehnyttä kookasta naarastaimenta ja kahdeksan koirasta.
Hedelmöitetty mäti istutetaan
ensi keväänä tarkoin valituille
poikastuotantoalueille.
Etelä- ja Keski-Päijänteen
kalatalousalue ja PohjoisPäijänteen
kalatalousalue
perustivat vuosi sitten Päijänteen luonnonvarainen taimen
-nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on erittäin
uhanalaisen luonnonvaraisen
järvitaimenen elinvoimaisuuden parantaminen.
Yhdistys on lokakuun aikana pyytänyt Padasjoen reitille
Muuramenjokeen ja Rutajokeen nousevia emotaimenia.
Muuramenjoella pyynti toteutettiin kalatiehen asennetulla
emokalaloukulla ja muualla
jokisuuhun asennetuilla rysillä. Saaliiksi saatiin kymmenen 55–76 cm:n pituista
naarastaimenta ja kahdeksan
koirasta, joista suurimman pituus oli 67 cm.
Kutuvalmiit naaraat lypsettiin ja mäti hedelmöitettiin
koiraista saadulla maidilla.
Hedelmöittynyt mäti haudotaan silmäpisteasteelle ja
istutetaan mätirasioissa Päijänteeseen laskeville poikastuotantoalueille ensi keväänä.
Lypsyn jälkeen kaikki emoka-

Erittäin uhanalaisen järvitaimenen mätiä otetaan talteen
lypsämällä. (Kuva Tomi Ranta, Hämeen Kalatalouskeskus)
lat merkittiin kalamerkeillä ja
vapautettiin.
Emokalapyynnit on toteutettu yhteistyössä Hämeen
kalatalouskeskuksen ja Keski-Suomen
kalatalouskeskuksen sekä Padasjoen reitin,
Muuramen ja Rutalahden
osakaskuntien kanssa. Paikalliset aktiivit ovat hoitaneet
emokalojen pyynnin. Kalojen
lypsyt, mädin haudonta ja
kuljetukset ovat kalatalous-

keskusten vastuulla.
Hanketta ovat rahoittaneet
Osuuskauppa
Keskimaa,
Metsähallitus, alueen kalatalousalueet, Päijänteen osakaskunnat sekä Etelä-Päijänteen
kalastusyhdistys.
Lisäksi
hankkeen toteutukseen on
saatu avustusta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kalatalouden edistämismäärärahoista.
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