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PÄIJÄNTEEN LEHTI – KESÄ 2022

Ainoan kerran kirjailija saa oikean palkkion silloin, 
kun lukija lämmittelee hänen yksinäisyydessä lietsoman 
liekkinsä äärellä.

Henry Miller, amerikkalainen kirjailija

PÄÄKIRJOITUS 15.6.2022

10 KYSYMYSTÄ
1. Hirvisaari ja Kelvenne 
ovat Päijänteen saaria. 
Minkä kunnan alueella ne 
ovat?

2. Kuka säveltäjä on käyt-
tänyt salanimiä Sulo Soin-
tu, Pedro de Punta ja Or-
vokki Itä?

3. Kenen luoma hahmo on 
komisario Palmu?

4. Minä vuonna Sauli Nii-
nistö astui tasavallan pre-
sidentin virkaan?

5. Missä kaupungissa on 
Ratinan stadion?

6. Koiralla on etujaloissa 

neljä varvasta. Entä taka-
jaloissa?

7. Mitä tarkoittaa lyhenne 
KäO?

8. Mikä yhdistää Lauri 
Ylöstä, Eero Heinosta, Aki 
Hakalaa ja Emilia Suhos-
ta?

9. Onko Suomen yleisin 
perhonen lanttuperhonen, 
nokkosperhonen vai tes-
maperhonen?

10. Missä kunnassa jär-
jestetään Joutopäivät?

Vastaukset toisaalla tässä 
lehdessä.

Upea kesä Päijänteen 
maisemissa

Lähtemättä ennustamaan tätä kesää lainkaan sään osalta on 
syytä olettaa kesästä kokonaisuudessaan tulevan myönteinen 
– ainakin matkailullisesti – täällä Päijänteen vaikutuspiirissä, 
sen maakunnissa. On perusteltua odottaa ihmisten liikkuvan 
kotimaassa ja vierailevan tutustumiskohteissa edellisvuoden 
tapaan. 

Viime vuoden hellekesä virkisti rajoitusten kurimuksessa 
kamppaillutta matkailuelinkeinoa, kun lomalaisten matkus-
taminen oli käytännössä lähes kokonaan kotimaanmatkailua. 
Tilastokeskuksen mukaan yöpymisen sisältäneiden vapaa-
ajanmatkojen määrä kotimaassa lisääntyi touko-elokuussa 
2021 lähes kolmanneksen edellisvuodesta.

Samalla ihmiset ikään kuin löysivät uudelleen ne aarteet, 
mitä omassa maassa on tarjolla. Varsinkin kulttuuriperinnön 
arvo nousi selkeästi. Museoviraston barometrin mukaan pe-
räti neljä viidestä suomalaisesta haluaa nähdä kulttuuriperin-
tökohteita kotimaan matkoillaan.

Asikkalassa, Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä on eri-
laisia museoita parikymmentä, aihepiirejä on runsaasti, esi-
merkiksi kotiseutumuseo löytyy joka pitäjästä. Hartolastakin, 
joskin Itä-Hämeen museo on laajuudeltaan ja aukioloajoil-
taan omaa sarjaansa. Se on myös museokorttimuseo, samoin 
kuin naapurinsa Taidesalonki Talvio. 

Upeat maisemat ovat avoinna 24/7 ja ilman pääsymaksua. 
Suomessa ei onneksi kerätä tietullejakaan, ei edes Vääksys-
tä Pulkkilanharjun ja Sysmän kautta Luhankaan kulkevalla 
maisematiellä.

Kulttuurimatkailu on enemmän kuin museot. Siihen kuulu-
vat niin rakennetut kohteet ja tapahtumat kuin luonnonnähtä-
vyydet, myös paikkakunnan henki ja ilmapiiri. Näitä alueel-
lamme on aistittavana. Hyvää ja elämyksellistä matkailuke-
sää voi alkaa viettää heti, jos ei ole jo aikaisemmin ehtinyt.

Marilyn aikaansai Rapalan 
läpimurron 60 vuotta sitten

Marionille ja Life-lehden 
17.8.1962 numerolle on 
omistettu kulmaus Päijän-
netalossa. Kansikuvan ja 
Rapala-sivun lisäksi nähtä-
vänä on valaistu kokovarta-
lokuva Marionista.

Kerrotaan, että ensimmäi-
set Rapala-uistimet päätyivät 
Yhdysvaltoihin amerikan-
suomalaisten siirtolaisten 
ja Helsingin olympialais-
ten kisaturistien matkassa. 
Muistaakseni teollisuusneu-
vos Ensio Rapala mainitsi 
myös asikkalalaissyntyisen 
Santeri Tommolan roolin, 
mutta ”virallinen” Rapala-
historiointi on tämän jättänyt 
huomiotta.

Yhdysvaltalainen kalastus-
välineiden myyjä Ronald 
Weber alkoi markkinoida 
Rapalan vaappuja vuonna 
1959 Pohjois-Amerikassa ja 
perusti Normark Corporatio-
nin.

Läpimurto tapahtui, kun 
Life-lehti julkaisi 17.8.1962 
Rapala-uistimia ylistävän ne-
lisivuisen lehtijutun. Samas-
sa numerossa julkaistiin vain 
pari viikkoa aikaisemmin 
kuolleen Marilyn Monroen 
muistotarina. 

Life-lehden numero levisi 
miljoonapainoksena ja ai-
kaansai räjähtävän kysynnän 
kasvun Pohjois-Amerikassa.  
Muutamassa viikossa vuosi-
tuotannoltaan 200 000 paik-
keilla olevaa uistinta tilattiin-
kin moninkertainen määrä ja 
vuosituotanto kasvoi seuraa-
vina vuosina 1,6 miljoonaan 
vaappuun. – EM

Kuhmoisten 
ja Padasjoen
kappelit 
eri teille

Hollolan seurakunta lak-
kauttaa Kuhmoisten-Padas-
joen kappeliseurakunnan ja 
perustaa erilliset Kuhmoisten 
ja Padasjoen kappeliseura-
kunnat ensi vuoden alusta 
lähtien. Hollolan kirkkoval-
tuustossa päätöstä vastus-
ti vain Risto Ojala, mutta 
hänen esityksensä ei saanut 
kannatusta.

Kirkkovaltuusto alistaa 
päätöksen vielä tuomiokapi-
tulin vahvistettavaksi, mutta 
sen uskotaan olevan läpihuu-
tojuttu.

Kuhmoisten-Padasjoen 
kappeliseurakuntarakennet-
ta on nyt pohdittu parisen 
vuotta sen jälkeen, kun asia 
otettiin esiin. Padasjoen ja 
Kuhmoisten seurakunnat 
liittyivät Hollolan seurakun-
taan 1.1.2017 Kuhmoisten-
Padasjoen kappeliseurakun-
tana, joten sen historia jää 
lyhyeksi.

Kuhmoisten-Padasjoen 
kappelineuvosto esitti viime 
kesänä erillisten Kuhmoisten 
ja Padasjoen kappeliseura-
kuntien perustamista. Kirk-
koneuvosto palautti asian 
kappeliseurakunnan kappeli-
neuvostolle valmisteltavaksi.

Asia herätti Padasjoella ja 
Kuhmoisissa vahvoja vastak-
kaisia näkemyksiä. Hollolan 
seurakunnan johtoryhmä 
kutsui asian eläkeläispappi 
Matti Piispasen kappeliseu-
rakuntarakenteen selvittäjäk-
si.

Kappelineuvosto kutsui 
kirkkoherra Timo Huttusen 
esittelijäksi kappelineuvos-
ton kokoukseen joulukuussa 
viime vuonna. Kappelineu-
vosto päätti esittää kirk-
koneuvostolle ja edelleen 
kirkkovaltuustolle Kuhmois-
ten-Padasjoen kappeliseu-
rakunnan lakkauttamista ja 
Kuhmoisten ja Padasjoen 
erillisten kappeliseurakun-
tien perustamista. Esitys oli 
samansisältöinen kuin aiem-
pi, mutta sai tukea Matti Piis-
pasen selvityksestä.

Kappeliseurakunnassa on 
noin 4500 seurakuntalaista.

Kuhmoinen

Padasjoki

Viestipyhiinvaellus 
Hartolan, Sysmän  
ja Asikkalan kautta

Valtakunnallinen noin 800 
kilometrin mittainen py-
hiinvaellustapahtuma Py-
hän Olavin mannerreitillä 
Savonlinnasta Turkuun on 
parhaillaan menossa. Reitti 
kulkee sopivasti Hartolasta, 
Sysmästä Vääksyyn ja edel-
leen Lammille. Valelluksen 
viesti on kohtuus, kestävyys 
ja toivo.

Viestipyhiinvaellus 2022 
alkoi helatorstaina piispan-
messulla ja juhlalla Savon-
linnassa 26.5., Pyhän Olavin 
mannerreittiä pitkin Turkuun 
14.8. ja jatkuu sieltä Pyhän 
Olavin merireittiä pitkin 
14.8. kohti saaristoa ja Ahve-
nanmaata.

Vaellus kulkee Hartolasta 
Sysmän kautta Asikkalaan 
12.–19.6. välisenä aikana, ja 
reitin varrella voi halutes-
saan majoittua ja osallistua 
messutapahtumiin.

Viesti saapui Joutsasta 
Hartolan Kompelonniemeen 
12.6. ja jatkui maanantaina 
Hartolan kirkkoon. Tiistaina 
matka jatkui Sysmään kirk-
koon.

Sysmän Karilanmaalta 
kuljetaan 17.6. Asikkalan 
vanhaan kirkonkylään, siel-
tä 18.6. Vääksyyn ja 19.6. 
Vääksystä Lammille. Lam-
mille kuljetaan pyörävael-
luksena.
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Hartolan apteekin historiikki 
kattaa yli sata vuotta
Jos tämä ei auta, niin lähtee henki!

Juhlahetki. Historiikki on valmis. Kirjoittaja, kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi seurassaan nykyinen apteekka-
ri Minna Itkonen sekä aikaisemmat apteekkarit Anja Holopainen, Hilkka Lakeus ja Riitta Vuorio-Natunen.

Hartolan apteekkiperinnet-
tä ja terveyskulttuuria vuo-
desta 1903 kartoittava Har-
tolan apteekin historiikki on 
nyt julkaistu, monen vuoden 
työn tuloksena. Apteekkari 
Minna Itkonen kertoi jul-
kistamistilaisuudessa, että 
3.10.2018 ole se päivä jol-
loin kulttuuriantropologi Sa-
tumaarit Myllyniemi aloitti 
historiikin tekemisen. Työ al-
koi Kansallisarkiston ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seu-
ran arkistoissa ja jatkui muun 
lähdeaineiston keräämisellä 
sekä henkilöhaastatteluilla 
ennen lopullista kirjoittamis-
työtä.

– Hartolalaiset ihmiset ovat 
hyviä, värikkäitä ja auliita 
kertojia, historioitsija kiittää 
historiikin loppusanoissa.

Kolmen ja puolen vuoden 
jälkeen luettavana on teos, 
joka mielenkiintoisella taval-

la kertoo apteekkilaitoksen 
historiaa sekä valtakunnalli-
sesti että paikallisesti, mutta 
ei rajoitu vain siihen. Itähä-
mäläisten elinolojen ja ta-
pakulttuurin kuvaukset kul-
kevat läpi teoksen mukana 
luoden näin laajempaa näkö-
alaa siihen, miten apteekit ja 
monesti varsin persoonalliset 
kunnanlääkärit ja eläinlää-
kärit olivat kansan elämän-
menossa mukana.

Työ on tehty suurella tark-
kuudella ja perehtyneisyy-
dellä, kuten julkistamistilai-
suuden puheenvuoroissakin 
todettiin.

Esillä oli myös apteekkarin 
ja kulttuuriperinnön suojeli-
jan Bengt Mattilan lausunto 
uudesta kirjasta. Mattila tote-
si, että harvoin tormää näin 
kattavaan katsaukseen, jossa 
paikallisen terveydenhuollon 
kaikki osa-alueet on tuotu 

näin hyvin esille. ”Kaikki 
vaikuttaa kaikkeen. Myös 
henkilökuvaukset: apteekka-
rit, apteekin henkilökunta, 
lääkärit ja eläinlääkärit sä-
väyttävät, tuoden esiin myös 
tapahtumia ennen ja jälkeen 
Hartolan vaiheen. Upea his-
toriikki, joka tavoittaa paitsi 
apteekkilaisia ja hartolalai-
sia, myös niin sanottua suur-
ta yleisöä.”

Yli 200-sivuisen historiikin 
ilmeen on luonut graafik-
ko Kalervo Sammalvehrä. 
Minna Itkonen mainitsi juh-
latilaisuudessa taiteilijaa kiit-
täessään, että hän ei halunnut 
teoksesta steriiliä tietokirjaa, 
vaan elämänmakuisen hel-
posti luettavan ja kauniin 
kirjan.

– Sellaisen sinä olet tästä 
tehnyt. Kirja on ilo silmälle 
ja olet luonut sivuille vielä-
pä historiallisen apteekki-

ilmeen. Kuvat ja sommittelu 
ovat puhuttelevia ja ilme 
houkuttelee lukemaan.

Historiikin otsikkona on 
Jos tämä ei auta, niin läh-
tee henki! Näiden kerrotaan 
olevan saatesanat, joilla Har-
tolan pitkäaikainen apteek-
kari Usko Koskinen-Ter-
vaportti luovutti salaisella 
reseptillään valmistamansa 
yskänlääkkeen asiakkailleen. 
Lääke oli kuuluisa tehokkuu-
destaan.

Heinolan kanta-apteekki 
perusti Hartolaan, Tainion-
virran varteen, vanhan meije-
risillan korvaan, haara-aptee-
kin vuonna 1903. Hartolan 
sijainti Heinolan piirilääkäri-
piirin keskipisteessä oli hou-
kutteleva.

EERO MATTILA

Museorahaa Padasjoelle 
ja Vääksyyn

Museovirasto on myön-
tänyt paikallismuseoiden 
hankeavustuksia seitsemälle 
päijäthämäläiselle hakijalle, 
joista yksi on Padasjoella ja 
kaksi Asikkalassa.

Asikkalan Kotiseutuyhdis-
tys sai kotiseutumuseon ki-
vinavetan katon uusiminen 
8000 euroa. Asikkalan kunta 
sai Vääksyn vesimylly- ja 
sähkövoimalaitosmuseon ko-
koelman luettelointiin 7500 
euroa. Padasjoki-Seuralle 
myönnettiin kokoelmien in-
ventointiin ja luettelointiin 
5000 euroa.

Avustuksia paikallismu-
seoiden hankkeisiin myön-
netään museoille, jotka 
ovat kunnan, yhdistyksen 
tai säätiön omistuksessa ja 

jotka eivät kuulu lakisäätei-
sen valtionosuuden piiriin. 
Seuraava haku vuoden 2023 
avustuksista avautuu syksyl-
lä 2022.

Paikallismuseoiden hanke-
avustuksilla tuetaan paikal-
lismuseoiden kokoelmien 
ja rakennusten säilymistä, 
kokoelmien hyvää hallin-
taa sekä tiedon välittämistä 
museoiden kokoelmista ja 
paikallisesta kulttuuriperin-
nöstä. Avustusta myönnetään 
myös paikallismuseotoimin-
nan kehittämiseen ja suunni-
telmallisuuden edistämiseen. 
Avustusta myönnettiin 85 
hankkeelle. Keskimääräinen 
myönnetty avustussumma oli 
6049 euroa. – PL 

Asikkalan seurakunnan tulos heikkeni
Asikkalan seurakunnan vii-

me vuoden tulos jäi vain run-
saat 22 000 euroa plussalle. 
Tulos heikkeni edellisvuo-
desta runsaat 400 000 euroa.

Seurakunnan talousjohdon 
mukaan vuodet 2020 ja 2021 
ovat poikkeukselliset, eivät-
kä ne ole vertailukelpoisia. 
Vuonna 2020 seurakunta sai 
rahaa maanmyynnistä, ja vii-

me vuonna alkoivat uuden 
seurakuntakodin lainan korot 
ja poistojen kirjaukset.

Viime vuoden toimintatuo-
tot olivat 174343 euroa eli 
23996 euroa alle arvioidun. 
Alitus johtui arvioitua pie-
nemmistä puunmyyntitulois-
ta ja koronasta johtuvien toi-
minnan supistumisen myötä 
pienemmistä toimintatulois-

ta. Seurakunta sai PHP:n 
osakkeista edellisvuosien 
tapaan suuren osingon ja 
päinvastaisista odotuksista 
huolimatta verotulot ylittivät 
arvion.

Toimintakulut olivat 
1 470 365,51 euroa eli 
138 737 euroa alle arvion. 
Toimintakulut kasvoivat 
edellisvuodesta lähes 35000 

euroa. Henkilöstökulut olivat 
825 489. Palkkausmenojen 
myötä toimintakulut alittivat 
arvion.

Toimintakate oli 1 296 022 
euroa. Kirkollisveroa kertyi 
1 496 408 euroa, 45 879 eu-
roa vähemmän kuin edellis-
vuonna mutta 87 400 euroa 
enemmän kuin arvioitiin.
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Pyhän Olavin kirkon saneeraus kestää kuukausia

Pyhä Olavi olikin paha Olavi

Sysmän Pyhän Olavin kirk-
ko sulkeutuu useiksi kuukau-
siksi juhannuksen jälkeen. 
Työmaan rakentaminen alkaa 
juhannuksen jälkeen heinä-
kuun alussa. Vihkimisjuhlaa 
on suunniteltu maaliskuulle 
ensi vuonna.

– On iso urakka, kun tääl-
tä puretaan kaikki sisus-
ta pois. Tiililattia puretaan 
kauttaaltaan. Lattian alle on 
aikanaan haudattu ihmisiä, 
mutta täällähän on esimer-
kiksi 1900-luvun alussa teh-
ty remontti, jossa koko lattia 
uusittiin ja silloin ilmeisesti 
vainajien jäännöksiä on viety  
pois, kirkkoa esitellyt opas 
Anneli Ukkonen kertoi.

Remontin kustannukset 
on arvioitu noin kahdeksi 
miljoonaksi euroksi, mutta 
kun työn laajuutta ei tiedetä, 
summa saattaa kasvaa. Kirk-
kohallitus rahoittaa summas-
ta karkeasti puolet, toisen 
puolen maksaa Tainionvirran 
seurakunta muun muassa 
myymällä omaisuuttaan.

– Arvokkaan tästä kirkosta 
tekee se, että se on vanha kes-
kiaikainen kirkko ja että aina 
vaan on ryhdytty korjaamaan 
kirkkoa ja haluttu korjata se 
ja kokoontua siellä.

Kirkko tyhjennetään,
arvoesineet talteen

Kirkon arvoesineet siirre-
tään pois remontin alta ja 
konservoidaan todennäköi-
sesti Sysmässä, sillä kuljet-
taminen on hankalaa. Kan-
sallismuseon varastossa ole-
vat Ruma Madonna -veistos 
teokset on luvattu kotiuttaa 
Sysmään.

– Alttarikaappi on 1500-lu-
vulta Saksasta todennäköi-
sesti Stralsundin kaupun-
gista. Sen tekijästä eikä sii-
täkään, ketä hän esittää, ei 
tiedetä. Todennäköisesti hän 
esittää joko apostolia tai al-
kukirkon korkeaa henkilöä, 
sillä hänellä on kullattu vaate 
ja hän istuu majesteettisella 
valtaistuimella. Alttaritaulu 
on todennäköisesti sijainnut 
edessä keskellä ja messun al-
kaessa on avattu siinä olleet 
ovet, jolloin ihmiset ovat saa-
neet katsella kaunista kuvaa.

Alttarin takana on suuri pui-
nen koristeellinen triumfikru-
sifiksi. Alttariseinällä on kol-
me veistosta. Vasemmalla on 
apostoli Jaakob. Oikealla on 
Anna itse kolmantena -veis-
tos, joka esittää Jeesusta, Ma-
riaa ja Marian äitiä Annaa. 
Kuorin pohjoisseinällä on 
pieni Neitsyt Maria -veistos.

Pyhä Olavi oli ainakin nuo-
ruudessaan paha Olavi, sillä 
historia tuntee hänet viikin-
kipäällikkönä ja sittemmin 
väkivaltaisena ja ankarana 
käännyttäjänä. Katolinen 
propaganda on nostanut hä-
net pyhimysten joukkoon.

Pyhä Olavi eli Olavi Ha-
raldinpoika (993–1030) oli 
Norjan kuninkaana 1015–
1030. Nuoruudessaan Olavi 
oli viikinkiylimystöä. Hän 
osallistui ryöstöretkille muun 
muassa Tanskaan, Hollantiin, 
Englantiin ja myöhemmin 
vielä Gibraltarille. Norman-
diassa Olavi omaksui katoli-
sen uskonnon.

Olavi joukkoineen teki 

ryöstöretken myös Suomeen 
todennäköisesti vuonna 1008. 
Retki johti Herdalerin taiste-
luun, jossa Olavi miehineen 
koki tappion.

Olavi palasi vuonna 1015 
Norjaan ja otti vallan Eerik 
Jaarlilta. Olavi vakiinnutti 
katolisen uskonnon aseman 
Norjassa ankarilla pakko-
käännytyksillä. Niiden ansi-
osta hänet julistettiin myö-
hemmin pyhimykseksi, ja 
hänet on opittu tuntemaan 
nimellä Olavi Pyhä.

Ryöstöretkien, orjakaupan 
– viikingithän olivat muun 
muassa orjakauppiaita – sekä 
mestausten ja pakkokään-
nytysten vuoksi hän olisi 

ansainnut myös liikanimen 
Olavi Paha.

Aikalaisten keskuudessa 
käännytykset aiheuttivatkin 
kuitenkin vihaa ja katkeruut-
ta ja tekivät Olavista hyvin 
epäsuositun hallitsijan. Sen 
vuoksi Tanskan kuningas 
Knuut Suuri onnistui vuonna 
1028 valloittamaan Norjan 
melko helposti – ja Olavi 
joutui pakenemaan.

Vuonna 1030 Olavi palasi 
uudelleen Norjaan ja yritti 
saada vallan takaisin itsel-
leen. Hän kuitenkin kaatui 
Stiklestadin taistelussa 29. 
heinäkuuta 1030. Olavin kat-
sottiin kuolleen marttyyrina 
uskonsa puolesta taistelles-

saan vääräuskoisia pakanoita 
vastaan.

Pian taistelun jälkeen alkoi 
liikkua tarinoita ihmeteoista, 
jotka liittyivät Olaviin tai hä-
nen hautapaikkaansa. Kuole-
ma oli Olaville voitto, sillä se 
teki hänestä legendan.

Vain vuosi kuolemansa jäl-
keen Olavi julistettiin pyhi-
mykseksi. Hänen haudastaan 
Trondheimin tuomiokirkossa 
tuli pohjoismaiden keskeisin 
pyhiinvaelluskohde. Pyhän 
Olavin kuolinpäivä 29. hei-
näkuuta on Norjassa liputus-
päivä. Färsaarilla sitä viete-
tään kansallispäivänä, joka 
on siellä myös pyhäpäivä.

Nopeasti Olavi-kultti levi-

si muualle Pohjolaan ja tuli 
nykyisen Suomen alueelle. 
Pyhä Olavi oli 1200-luvun 
puolivälissä Neitsyt Marian 
ohella Suomen suosituin py-
himys.

Pyhästä Olavista tuli kaik-
kein kansanomaisin pyhimys 
Pohjoismaissa; häntä pidet-
tiin mahtavana ja suojeleva-
na kuninkaana, joka tappara 
kourassaan antoi turvaa ja 
suojaa. Kansan ajatuksissa 
Pyhällä Olavilla oli kyky 
suojella karjaa ja turvata 
hyvä sato, lisäksi häntä pi-
dettiin vaikeiden avioliitto-
jen suojelijana.

Suomessakin on monia Py-
hän Olavin mukaan nimet-

tyjä keskiaikaisia kirkkoja. 
Tunnetuin lienee Sastamalan 
Vammalassa sijaitseva Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkko eli 
Tyrvään vanha kirkko, joka 
jälleenrakennettiin 2000-lu-
vulla uudestaan tuhopolton 
jälkeen.

Eerik Akselinpoika Tott 
nimesi Olavinlinnan Pyhän 
Olavin mukaan. Vielä nyky-
äänkin Savonlinnassa vie-
tetään joka vuosi 29. heinä-
kuuta Pyhän Olavin päivää 
kaupungin syntymäpäivänä.

ARTO KANTOLA

nettu katolisella ajalla, luul-
tavimmin 1510- ja 1520-lu-
kujen välissä.

Se muurattiin harmaakives-
tä ja poltetusta tiilestä alun 
perin suorakaiteen muotoi-
seksi itä-länsi-suunnassa. 
Kirkon sisätila oli tarkoitus 
holvata, mutta työ on jäänyt 
kesken.

Keskiajalta alkuperäisinä 
ovat säilyneet runkohuoneen 
itä- ja länsiosat, niiden pää-
tykoristelut, ulkosaarnatuolin 
ja ullakon aukko sekä itäpää-
dyn kuori-ikkuna, joka näkyy 
kirkkosaliin.

Kirkosta on löytynyt kuusi 
seinille maalattua vihkiris-
tiä. Muita maalauksia ei ole. 
Alkuperäisistä kiinteästä 
sisustuksesta, sakastista ja 
asehuoneesta ei ole olemassa 
tietoa.

Keskiajan alkuvuosisatoina 
Sysmän seutu oli kirkolli-
sesti osa Hollolan emäseu-
rakuntaa. 1300-luvun lopulla 
Sysmästä tuli kappelivaiheen 
kautta itsenäinen seurakunta, 
johon kuuluivat nykyinen 
Sysmä, Hartola, Joutsa, Lu-
hanka, Leivonmäki, alueita 
Pertunmaasta ja laajoja taka-
maita kuten nykyinen Rauta-
lampi. Kirkollisessa suhtees-
sa Sysmään olivat Päijänteen 
länsipuolelta myös Jämsä ja 
Padasjoki.

Isoimmat muutokset
100 vuotta sitten

Kirkossa on sen historian 
aikana tehty monia korjauk-
sia. Suurin muutos on tehty 
vuonna 1833, kun kirkko 
muutettiin ristikirkoksi, muu-
rattiin uudet pohjois- etelä- ja 
länsiseinien ikkunat ja tehtiin 
sisäkatto sekä sakasti.

Vuoden 1953 korjauksessa-
rakennettiin uudet penkit 600 
hengelle. Ne tehtiin museok-
si muutetun viljamakasiinin 
laarien punahonkaisista sei-
nämistä. Kirkkoon asennet-
tiin myös lattialämmitys ja 
uudet valaisimet.

Itäpäädyn alkuperäinen 
kiinnimuurattu ikkuna ja län-
sipäädyn ikkuna otettiin esiin 
ja ne saivat lasimaalaukset. 
Kangasalan urkutehdas val-
misti kirkkoon 28-äänikertai-
set urut, jotka kunnostettiin 
vuonna 2009.

Vuonna 1991 kirkko maa-
lattiin lahjoitusvaroin ulko- 
sekä sisäpuolelta C.L. Enge-
lin aikaisiin väreihin ja kes-
kellä kattoa peitettynä ollut 
C. F. Blomin 1834 maalaama 
aurinko entisöitiin.

ARTO KANTOLA

– Keskellä on Pyhä Olavi, 
joka taidehistorioitsijoiden 
mukaan polkee jalkoihinsa 
kruunupäistä lohikäärmettä, 
jolla on ihmisen kasvot. Se 
voi kuvata sitä, että Olavi 
polkee omaa pakanallista mi-
nuuttaan tai sitten veljeään, 
joka ei koskaan kääntynyt 
kristinuskoon.

Kaikki nämä veistokset 
on tehty Suomessa 1500-lu-
vun alussa. Katosta riippuva 
kirkkolaiva on 1700-luvun 
lopulta.

– Remontissa valkoinen 
alttariseinämä puretaan ja 
siihen rakennetaan pienois-
veistoksista alttarikaappi tai 
-seinämä. Siihen tulee risti. 

Triumfiristi siirretään kuori-
alueen eteen niin kuin se on 
keskiaikaisessa kirkossa ol-
lut – joko poikkihirren päällä 
tai roikkunut katosta.

Alttarikaappi siirretään 
kirkkolaivan paikalle, jolloin 
se näkyy saliin paremmin.

Remontin suunnittelu alkoi 
2015 ja jatkuu yhä. Suun-

nittelua on vaikeuttanut mo-
ninaiset näkemykset muun 
muassa siitä, voiko katolisia 
veistoksia viedä alttarille ja 
minkälainen alttarikaide so-
pii kirkkoon.

Sysmän keskiaikainen, 
goottilaistyylinen Pyhän 
Olavin kirkko on 2000-luvun 
tutkimusten mukaan raken-

Keskiaikaisen alttarikaapin hahmoa 
tai tekijää ei tiedetä. Kaapin ovet eivät 
enää ole tallessa.

Anneli Ukkosen takana näkyy iso ik-
kuna, jollaiset muurattiin ison muutok-
sen yhteydessä 1833.

Alttarilla oleva krusifiksi on koristeelli-
nen. Sitä on jouduttu korjaamaan vuosi-
satojen aikana.

Pyhän Olavin kirkko muutettiin suorakaidekirkosta ristikirkoksi vuonna 1833. Kirkkoon tarvittiin lisää tilaa ja valoa, sillä 
Sysmä oli suurpitäjä, kun asukkaita ja alaa oli moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Kuvat: Eero Mattila
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Anianpellon juhlamarkkinoilla 
runsaasti ohjelmaa

Anianpellon markkinat järjestettiin viimeksi vuonna 2019. 
Tällöin avajaispuheen piti Yleisradion toimitusjohtaja Mer-
ja Ylä-Anttila. Kuva: Eero Mattila.

Kahden vuoden tauon jäl-
keen markkinakansa kokoon-
tuu jälleen elokuun toisena 
perjantaina ja lauantaina 
Vääksyyn Vesijärven Kalma-
rinrantaan.

Kyseessä on 50-vuotisjuh-
lamarkkinat, joten ohjelmas-
sa painotetaan järjestäjätahon 
Lions Club Asikkalan pitkä-
aikaista markkinoiden järjes-
tämistyötä.

Markkinaperinne ulottuu 
lähes kolmensadan vuoden 
päähän, sillä ensimmäiset 
historialliset Anianpellon 
markkinat pidettiin vuonna 
1728. Paikka oli silloin Ani-
anpellon kylässä, jossa mark-
kinoista muistuttaa suojeltu 
markkinamännikkö maantie 
313:n vieressä.

Markkinoiden ohjelmapääl-
likkö Matti Mäkiaho kertoo, 
että Asikkalan kunnan raken-
tama uusi tenniskenttä hiukan 
muuttaa myyntipaikkojen 
sijoittelua, mutta ei vaikuta 
myyntipaikkojen määrään.

Anianneidon valinta
jälleen kohokohtana

Runsaasta ohjelmasta Mä-
kiaho mainitsee klapikisan, 
joka palaa markkinoille pie-
nen tauon jälkeen. Kahden-
toista minuutin ajan kilpai-
lijat lyövät kirveellä halki 
pyöreitä puunpätkiä ja lato-
vat ne niin kauniiseen pinoon 
kuin osaavat. Kisassa ottavat 
mittaa toisistaan markkinoi-
den avaaja, uusi Päijät-Hä-
meen maakuntajohtaja Nii-

na Pautola-Mol, Asikkalan 
kunnanjohtaja Rinna Ikola-
Norrbacka, Kanta-Hämeen 

emeritus maakuntajohtaja 
Juhani Honka sekä Padas-
joen kunnanhallituksen va-

rapuheenjohtaja Mira Vilk-
man.

Päivien aikana kuullaan 
myös mukana olleiden 
muisteluja ensimmäisistä 
leijonien järjestämistä mark-
kinoista. Juhlamarkkinoita 
onnitteleville on myös va-
rattu aikaa. Tähän liittyviä 
yhteydenottoja hoitaa mark-
kinasihteeri Juha Kamppila 
p. 0500 205 565.

Lapsille on omaa ohjel-
maa. On markkina-aiheinen 
piirustuskilpailu sekä ongin-
takilpailu. Myös hirrensyök-
sy, markkina-ammunta sekä 
rantagolf Vesijärven rannassa 
ovat tuttuun tapaan mukana. 
Lisäksi on muuta erilaista 
oheisohjelmaa.

Anianneitokisa luonnolli-
sesti on yksi kiinnostavim-
mista ohjelmanumeroista. 
Neito valitaan entiseen ta-
paan yleisöäänestyksen pe-
rusteella.

Markkinoiden juontajakin 
on tuttu, asikkalalainen kan-
sanedustaja Hilkka Kemp-
pi apunaan radiotoimittaja 
Sirkka Haverinen. Markki-
napäällikön tehtävää hoitaa 
Jorma Hämäläinen, paikka-
myynnin hoitaa Raimo Rin-
tala, Anianneito-ohjelman 
Petri Pettinen ja tiedotuk-
sesta vastaa Yrjö Mattila.

LC Asikkalan ladyt hoi-
tavat ravintolan ruoka- ja 
kahvimyynnin. Lions-veljet 
myyvät olutta ja sahtia ravin-
tolassa. Markkina-alueelle on 
vapaa pääsy 12.–13.8.2022. 
– PL

Pitkin vuotta kuulen jokaisen puhuvan toisin kuin itse 
ajattelen; miksen minäkin saisi kerran sanoa, mitä miel-
tä olen?

Johan Wolfgang von Goethe, saksalainen runoilija
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Suolan määrää ruuassa  
pitää edelleen vähentää

Suomen markkinoilla on 
tarjolla voimakassuolaisia 
pakattuja elintarvikkeita yl-
lättävän paljon. Ruokaviras-
ton valtakunnallisen suolan 
ja ravintoarvon valvonta-
hankkeen mukaan sekalei-
pien, leikkeleiden ja valmis-
ruokien valmistuksessa tulisi 
vähentää suolan määrää vielä 
nykyisestäkin.

Ruokavirasto selvitti suo-
lan saannin kannalta mer-
kittävien elintarvikkeiden 
ravintoarvotietoja, merkintö-
jen säännöstenmukaisuutta ja 
oikeellisuutta. Kaikkiaan tar-
kastettiin 217 pakattua ja 100 
pakkaamatonta elintarviket-
ta. Yhteensä 170 pakatusta 
elintarvikkeesta analysoitiin 
suolan määrä ja lisäksi 62 
näytteestä myös muut pakka-
uksessa ilmoitettavat ravin-
toarvot.

Elintarvikevalvojat tarkas-
tivat pakkausmerkintöjen oi-
keellisuutta elintarvikkeiden 
valmistuspaikoissa. Ravinto-
arvomerkinnät suolaa lukuun 
ottamatta oli tarkastusten 
perusteella laadittu pääosin 
oikein. Pakkausmerkinnät ei-
vät vastanneet tuotteen koos-
tumusta 11 % tarkastetuista 
elintarvikkeista. Esimerkiksi 
resepti ja ainesosaluettelo 
eivät aina vastanneet toisi-
aan. Elintarvikkeen nimi oli 

virheellinen tai se puuttui 
kokonaan.

– Kunnissa elintarvikkei-
den ravintosisältövalvonta on 
ollut oikeansuuntaista, mutta 
resepti- ja pakkausmerkintä-
valvontaa on tarpeellista jat-
kossa tehostaa, ylitarkastaja 
Tuulikki Lehto arvelee.

Ruokaviraston laboratorion 
analysoimista tuotteista 12 
% poikkesi pakkausmerkin-
nöissä ilmoitetuista ravin-
toarvoista suolapitoisuuden 
osalta. Ruokaleipänäytteistä 
11 %, makkara- ja leikkele-
näytteistä 10 % ja valmisruo-
kanäytteistä 14 % eivät vas-
tanneet pakkausmerkintöjä. 

Noin joka viides tuote Ruo-
kaviraston laboratorion tut-
kimista tuotteista oli voima-
kassuolainen.

– Ruisleivät ja makkarat 
olivat pääsääntöisesti nor-
maalisuolaisia, kun taas 
sekaleivistä oli jopa puolet 
voimakassuolaisia, tutkija 
Janne Järvinen kertoo.

Suolan saantisuositus ai-
kuisilla on enintään 5 gram-
maa vuorokaudessa. Valtaosa 
aikuisista saa ruoasta liikaa 
suolaa. Elintarvike, joka on 
suolan saannin kannalta mer-
kittävä, täytyy ilmoittaa voi-
makassuolaiseksi, jos suola-
pitoisuus ylittää lainsäädän-
nössä asetetut raja-arvot.

Kirjakyläpäivät 
entiseen malliin

Kirjakyläpäiviin liittyy pal-
jon muistoja. Tämä kuva on 
neljän vuoden takaa. Au-
rinkoisella ohjelmalavalla 
Tuulikki Juusela Wanhoista 
Unelmista. Tuulikki ei ole 
enää keskuudessamme, hän 
menehtyi 6.5.2022 äkilliseen 
sairauskohtaukseen. Kuva: 
Eero Mattila.

Sysmän Kirjakyläpäivät 
palaa monien muiden kesäta-
pahtumien tapaan normaaliin 
päiväjärjestykseen kahden 
poikkeusvuoden jälkeen.

Kirjallisuuden ystävien toi-
vepäivät ovat 8.–9.7.2022 
kello 9–17 Sysmän torilla.

Luvassa on jälleen muka-
va kesäinen tapahtuma, joka 
tarjoaa vanhoja ja uusia kir-
joja, kirjailijatapaamisia ja 
musiikkia.

Avajaiset ovat perjantaina 
puolilta päivin. Toivottavas-
ti avaaja, kirjailija Anneli 
Kanto saa puhua poutasääs-
sä, eikä hänen kirjoittaman-
sa näytelmä Tango sateessa 
anna viitteitä vallitsevasta 
säästä.

Noin kuukausi Kirjakylä-
päivien jälkeen Kirjakyläyh-
distys järjestää jälleen myös 
Sysmän Kirjojen iltapäivän 
6.8.2022 Teatteritalolla.

Kirjailijahaastatteluissa 
ovat mukana J.P. Pulkkinen, 
Sirpa Kähkönen ja Juha It-
konen.

Teatteria on tarjolla kello 
15, Iiro Rantalan ja Lotta 
Kuusiston voimin.

Rakastan! – Elämän mittai-
nen tarina -esitys on kahden 
intohimoisen taiteilijan luo-
ma musiikin ja tekstin ilotuli-
tus rakkaudesta, kuolemasta 
ja onnesta – elämästä. Inten-
siivinen esitys, jossa kurkis-

tetaan Iiro Rantalan ja Lotta 
Kuusiston elettyyn elämään, 
pelkoihin, toiveisiin ja nau-
tintoihin. Tekstit ovat Eeva 
Kilven, Timo Parvelan, 
Tommy Tabermannin ja 
Claes Anderssonin kynistä.

Hyvinvointi
& Terveys
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Hyvinvointi
& Terveys

Kauppakatu 10-12  • 18100 Heinola  •  041 315 6306  •  www.nakostudio.fi
Ma-pe 9-17  •  La 10-14

SILMÄLÄÄKÄRILLE 
NOPEASTI JA TURVALLISESTI! 

Vastaanottavat silmälääkärit
Aleksi Sarkola
Jukka Siitonen

Suojaudu auringolta oikein
Vältä palamista ja totut-

taudu aurinkoon varovasti. 
Toistuva palaminen lisää 
riskiä sairastua pahanlaa-
tuiseen melanoomaan. Sen 
takia palamista pitää välttää. 
Erityisen tärkeää auringon 
ultraviolettisäteilyltä suojau-
tuminen on lapsille ja vaalea-
ihoisille, punatukkaisille ja 
pisamaisille.

Vuorokauden aikana ker-
tyvästä UV-annoksesta noin 
puolet tulee kello 11–15 vä-
lillä. Auringonpaahteen vält-
täminen keskipäivän tunteina 
pienentää saadun säteilyn 
määrää tehokkaasti.

Varjossa UV-säteilyä on 
puolet vähemmän kuin aurin-
gossa. Jotta varjo antaisi täy-
den suojan, pitää suuren osan 
taivaastakin peittyä puiden 
tai rakennusten taakse. Sä-
teilyn siroamisen takia UV-
säteilystä korkeintaan puolet 
tulee suoraan auringosta, ja 
loput tasaisesti koko taivaal-
ta. Tästä syystä uimarannalla 
tai vesillä oltaessa aurinko 
polttaa ihoa erityisen tehok-
kaasti.

Tärkein syy aurinkorannal-
la palamiseen on makuuasen-
to. Makailija saa nelinker-
taisen määrän UV-säteilyä 
pystyasennossa puuhaile-
vaan verrattuna. Liikuttaessa 
altistuminen jakautuu myös 
tasaisemmin eri ihoalueille.

Parhaan UV-suojan tarjoaa 
peittävä vaatetus. Useimmat 
kesävaatteet tarjoavat hyvän 
suojan UV-säteilyä vastaan. 
Kankaan ominaisuuksilla 
on merkitystä UV-suojausta 
mietittäessä. Jos vaate on 
tehty värikkäästä tai tiiviisti 
kudotusta kankaasta, se tar-
joaa iholle vaaleaa tai ohutta 
kangasta paremman UV-suo-
jan, koska tiiviistä tai värik-
käästä kankaasta UV-säteily 
ei pääse niin helposti läpi 
kankaan läpi iholle. Läpinä-
kyvä tai pitsimäinen kangas 
ei suojaa UV-säteilyltä juuri 
ollenkaan.

Lisää suojaa aurinko-
suojavoiteilla

Aurinkovoiteet sisältävät 
suoja-aineita, jotka vähentä-
vät UV-säteilyn, erityisesti 
UVB-säteilyn pääsyä iholle.

Suojakerroin kertoo tuot-
teen tehon. Etenkin herk-
käihoisten kannattaa valita 
suuri suojakerroin aurinko-
suojavoiteeseensa. Suurikaan 

suojakerroin ei kuitenkaan 
anna täydellistä suojaa UV-
säteilyä vastaan. Voiteesta 
huolimatta iho saa säteilyä 
sitä enemmän mitä kau-
emmin auringonpaisteessa 
oleskellaan. Aurinkovoiteita 
tulisi käyttää ihon säteilyra-
situksen vähentämiseksi eikä 
auringossa oleskelun piden-
tämiseksi.

Alle kaksivuotiaiden ihol-
le ei suositella käytettävän 
suojavoiteita lainkaan, vaan 
iho tulisi suojata vaatteilla tai 
varjolla, ja isompienkin las-
ten iholla kannattaa käyttää 
lähinnä lapsille tarkoitettuja 
aurinkorasvoja.

Aurinkosuojavoiteen tarjo-
ama suoja riippuu suojaker-
toimen lisäksi iholle levitet-
tävän voiteen määrästä.

Henki on kyky nähdä kaikissa ajallisissa ilmiöissä aa-
tetta.

Jakob Burckhardt, sveitsiläinen taidehistorioitsija
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Kotimainen salaatti sopii kesäpöytään 
– kokeile myös grillattuna

Salaattireseptejä:

Helposti ja nopeasti viljel-
tävät salaattilajikkeet ovat 
monipuolinen lisä kesän 
ruokapöytään. Ne sopivat 
sekä kylmiin että lämpimiin 
ruokiin.

Salaatti on monipuolinen 
raaka-aine, sillä sitä voi tar-
jota aterian lisukkeena tai 
siitä voi valmistaa kokonai-
sen aterian lisäämällä siihen 
muita kasviksia, perunaa tai 
pastaa sekä juustoa, kalaa, 
lihaa, papuja tai muita kasvi-
proteiineja.

– Salaatit ovat myös ke-
vyttä syötävää, sillä sadassa 
grammassa salaattia on vain 
20 kaloria. Vihreissä lehtisa-
laateissa on niukasti tärkei-
tä ravintoaineita, mutta sen 
takia niitä ei kannatta jättää 
syömättä. Perussalaatin ra-
vintoarvoa voi parantaa täy-
dentämällä sitä esimerkiksi 
tomaatilla, paprikalla, ome-
nalla tai pinaatilla, järjestö-
päällikkö Helena Velin Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskus 
ry:stä ohjeistaa.

Lehti- ja keräsalaatit ovat 
lajikkeista miedoimman ma-
kuisia, minkä vuoksi ne ovat 
hyvä pohja erilaisille salaa-
teille. Sikuri- ja punasalaatit 
sekä rucola ovat voimak-
kaampia, jopa aavistuksen 
kitkeriä, ja ne sopivatkin 
miedompien salaattien se-
kaan antamaan makua.

Tutuinta on käyttää salaat-
teja kylmänä, mutta mo-
net salaattilajikkeet sopivat 
myös lämpimiin ruokiin. Sa-
laattia voi vaikka grillata.

– Ota kiinteäkeräiseen, 
halkaistuun tai lohkottuun 
salaattiin nopeasti väriä 
kuumalla grillillä. Näin saat 
uutta makua tuttuun raaka-
aineeseen, Helena Velin 
vinkkaa.

Salaattia voi viljellä hel-
posti myös itse. Salaatit ovat 
kiitollisia viljeltäviä ja ne 
viihtyvät pienessäkin tilassa. 
Helpoin viljeltävä on yleensä 
lehtisalaatti.

Jos ei halua kylvää salaattia 
siemenestä, voi kaupan ruuk-

kusalaatinkin istuttaa uudel-
leen avomaalle, ruukkuun tai 
lavaan.

Pestä vai ei

Joissakin pakkauksissa 
on merkintä huuhtomisesta 
tai sanotaan, että salaatti on 
käyttövalmis huuhtomatta. 
Tulee kuitenkin muistaa, että 
mullassa ja turpeessa kasva-
tetuissa tuotteissa on aina ris-
kinsä, jollei niitä huuhdota.

– Kun irrotat ruukkusalaa-
tit, varmista, ettei lehdissä 
ole multaa. Kun salaatit pe-
see, salaattilinko on kätevä 
apu niiden kuivaamiseen, 
mutta ne voi myös ravistella 
kuivaksi lävikössä tai puh-
taan keittiöpyyhkeen sisällä, 
Helena Velin neuvoo.  

Salaatit ovat kokkaajan 
kannalta kiitollisia valmis-
taa, sillä salaatin ainesten tai 
ainesuhteiden ei tarvitse olla 
tarkalleen reseptin mukaisia 
kuten leivonnassa. Silti lop-
putulos on yleensä onnistu-

nut ja herkullinen.
– Salaattilajeja voi vaih-

della valikoiman mukaan, 
vaikka ohjeessa olisikin mai-
nittu joku muu salaattilajike. 
Myös kastikkeita voi vaih-
della oman mieltymyksen 
mukaan, Velin sanoo.  

Salaatit ovat myös oiva apu 
ruokahävikin vähentämi-
seen, sillä salaatin sekaan voi 
lisätä kaikenlaisia jääkaapis-
sa olevia aineksia.

Esimerkiksi aurinkokuivat-
tujen tomaattien tai säilöt-
tyjen artisokkien loput sekä 
hillosipulit antavat uutta il-
mettä ja makua arkiseenkin 
salaattiin. Salaatteihin voi 
lisätä myös ylijääneen kyp-
sän lihan tai kalan, keitetyt 
kasvikset, perunat tai pastan, 
joista ei muuten riittäisi koko 
ateriaksi.

Vähän nahistuneen salaa-
tin voi taas hyvin upottaa 
smoothieen tuomaan raken-
netta ja täyteläisyyttä.

Juusto-mansikkasalaatti. Kuva: Kati Laszka.

Grillattu salaatti. Kuva: Kati Laszka.

Grillattu salaatti
4 annosta

50 g saksan- tai cashewpäh-
kinöitä

500 g parsaa
200 g grillijuustoa
2 kpl sydänsalaattia tai 2–4 

kpl pak choi -salaattia
rypsiöljyä
suolaa, mustapippuria myl-

lystä
lehtipersiljaa

Sitruunakastike

0,5 dl sitruunamehua
1 dl rypsiöljyä
2 rkl hienonnettua lehtiper-

siljaa
0,5 rkl sokeria
mustapippuria myllystä

 Sekoita kastikkeen ainek-
set.

Paahda pähkinät sekoitel-
len paistinpannulla. Varo 
polttamasta. Kaada lautaselle 
jäähtymään.

Kuori parsat tarvittaessa, 
leikkaa tyven kuiva osa pois. 
Huuhdo parsat.

Leikkaa juusto viipaleiksi.
Huuhdo ja kuivaa salaatit. 

Leikkaa pitkittäin puoliksi. 
Sivele pintaan vähän öljyä. 
Ripottele päälle hieman suo-
laa ja pyöräytä myllystä pip-
puria.

Keitä parsat suolalla ja ri-
pauksella sokeria maustetus-
sa vedessä 3 –6 minuuttia. 
Jos grillissä on tilaa, voit 
myös grillata ne tai ottaa 
väriä pintaan grillissä keittä-
misen jälkeen. Voitele parsat 
öljyllä ennen grillausta. Pidä 
lämpimänä.

Grillaa juusto ja salaatit 
kummaltakin puolelta, kun-
nes saat väriä pintaan. Kat-
kaise parsat kahteen tai kol-
meen osaan ja kokoa ainek-
sista annossalaatit lautasille. 
Lisää salaattiannosten päälle 
lehtipersiljaa ja tarjoa kastik-
keen kanssa esimerkiksi al-
kupalaksi. Lisäkkeeksi sopii 
patonki.

Juusto-mansikkasalaatti
4–6 annosta

0,5 l mansikoita
noin 500 g vesimelonia ja/

tai cantaloupe-melonia
250 g leipäjuustoa
1 ruukku ruustinnan, peh-

toorin tai tammenlehväsa-
laattia

Mansikkakastike:
reilu 1 dl mansikoita
1 dl turkkilaista jogurttia 

tai kermaviiliä
1 rkl vaaleaa balsamietik-

kaa tai viinietikkaa
2 tl sokeria
rosépippuria

Valmista kastike: Soseuta 
mansikat haarukalla. Sekoi-
ta jogurttiin tai kermaviiliin. 
Mausta.

Perkaa mansikat ja leikkaa 
isot mansikat puoliksi. Kuori 
meloni ja leikkaa kuutioiksi.

Huuhdo, kuivaa ja revi sa-
laatti. Kokoa salaattiainekset 
kerroksittain. Tarjoa kastike 
erikseen.

WWW.KOSKENNIEMI.COM 

Koskenniementie 66 
19600 HARTOLA 

Puh. (03) 716 1135 
email@koskenniemi.com

GASTHAUS-CAMPING  
KOSKENNIEMI

GASTHAUS-HOTELLI 
• viihtyisät huoneet Tainionvirran rannalla 
• ravintola (A), ryhmille tilausruokapalvelut 
• hyvät tilat juhlille ja kokouksille 
• rantasauna ja takkahuone

LOMAMÖKKEJÄ 
• kaikissa mm. oma sauna 

LEIRINTÄALUE
• hyvä ja tasainen nurmikenttä matkailu- 

vaunuille ja teltoille
• hyvät huoltotilat • leirintämajoja

MONIPUOLISET HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 
• lähella mm. Hartola golf, Krouvin lava,  

Purnuvuori ja liikuntareitit 
• urheilukalastuslupien myynti Tainionvirralle

Upean 
Tainionvirran 
rannalla!

Paikallista
kädentaitoa ja tuotteita

lahjaksi, tuliaisiksi,
omaksi iloksi

kesä-heinäkuussa
ma-to 10-17   pe 10-18 la 9-15

heinäkuussa myös su 11-15 
elokuusta alkaen

ma-pe 10-17  la 10-15

Sysmäntie 31 Sysmä
Nestettä vastapäätä 

Sysmän Kässä- ja koristekauppa

PIHA JA PUUTARHA • PIHA JA PUUTARHA

Perhe on selkeästi yhteiskunnan suvaitsemattomin 
yksikkö.

Barbro Backberger
Yleensä hyvät perheet ovat pahempia kuin muut.

Anthony Hope
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PIHA JA PUUTARHA • PIHA JA PUUTARHA • PIHA JA PUUTARHA • PIHA JA PUUTARHA

..

Kammintie 6, 
Jyväskylä  
viherlandia.fi  
viherkauppa.fi  

Uudistunut
kauppa -
valtava

valikoima!

Yksi Suomen suurimmista puutarhaverkkokaupoista

T E R V E T UL OA
KA L KK IS I IN !

Pihamaan Tila
 
 

 

WWW.V I IN I - P IHAMAA .F I
 

OLEMME KESKELLÄ
KYLÄÄ ,  VA IN  5 00M

SATAMASTA .
S I LTAT IE  1 2

 
 

 

Maalaispuoti ja     
 Kahvila
Oman tilan viinit,      

Mansikat ja  
 vihannekset
Pientuottajien
herkkuja
Oma leipomo
Aurinkoterassi

      oluet ja siiderit

 

 

TERVETULOA
KALKK IS I IN !

Pihamaan Tila
 
 

 

WWW.V I IN I - P IH A M A A .F I
 

OLEM M E KES KELLÄ
KYLÄ Ä ,  V A IN  500M

S A TA M A S TA .
S I LTA T IE  1 2

 
 

 

Maalaispuoti ja     
 Kahvila
Oman tilan viinit,      

Mansikat ja  
 vihannekset
Pientuottajien
herkkuja
Oma leipomo
Aurinkoterassi

      oluet ja siiderit

 

 

TERVETULOA
KALKK IS I IN !

Pihamaan Tila
 
 

 

WWW.V I IN I - P IHAM AA .F I
 

OL EM M E K ESK EL L Ä
K Y L ÄÄ ,  VA IN  500M

SAT AM AST A .
S I L T AT IE  1 2

 
 

 

Maalaispuoti ja     
 Kahvila
Oman tilan viinit,      

Mansikat ja  
 vihannekset
Pientuottajien
herkkuja
Oma leipomo
Aurinkoterassi

      oluet ja siiderit

 

 

Tomaatti on vuoden vihannes
Puutarhaliitto ja Kotimaiset 

Kasvikset -yhdistys valitsivat 
suomalaisten rakastaman to-
maatin vuoden vihanneksek-
si. Tomaatti on monipuolinen 
vihannes, joka sopii syötä-
väksi sellaisenaan tai osana 
lämmintä ruokaa. Kotimai-
sena tomaattia on saatavilla 
ympäri vuoden.

Kotimaisen viljelyn sato-
kauden huiput ovat kesä-elo-
kuussa. Tomaatteja tuotetaan 
Suomessa vuosittain noin 40 
miljoonaa kiloa ympäri vuo-
den. Kotimaisessa tuotannos-
sa on niin perinteistä klas-
sikkotomaattia kuin erilaisia 
erikoistomaatteja.

Ravintoarvoiltaan tomaatin 
natriumpitoisuus on vähäi-
nen ja se sisältää reippaasti 
kaliumia. A-vitamiinia to-
maatissa on runsaasti ja C- ja 
E-vitamiinia kohtalaisesti, 
samoin kuin B-ryhmän vita-
miineja.

Helppo käyttää –
ei ruokahävikkiä

Punainen tomaatti on help-
pokäyttöinen vihannes, josta 
ei synny ruokahävikkiä. Kan-
taa ja terttua lukuun ottamat-
ta, tomaatin voi syödä koko-
naan. Tomaattia ei tarvitse 
kypsentää ruoanlaitossa: sen 
voi pilkkoa sellaisenaan sa-
laattiin tai leivän päälle. Na-
posteluun, kuten esimerkiksi 
välipalaksi, sopii pienet kir-
sikka- ja miniluumutomaatit.

Tomaatti kestää hyvin kyp-
sentämistä. Se sopii erin-
omaisesti muun muassa keit-
toihin, patoihin, grilliin ja 
täytettäväksi. Niitä voi myös 
säilöä tai tehdä hillokkeita. 
Tomaatilla on erinomaiset 
makuominaisuudet: se on so-
pivan makea ja hapokas pien-
tä karvautta unohtamatta. To-
maatissa on umamia, joka on 
makea, happaman, suolaisen 
ja karvaan lisäksi yksi ihmi-
sen aistimista perusmausta. 
Tämä upea kasvis korostaa 
ruuassa muiden raaka-ainei-
den makua.

Säilytä  
huoneenlämmössä

Tomaatti on arka viileälle. 
Kotikeittiössä sitä kannattaa 
säilyttää huoneenlämmössä. 
Jääkaapissa se menettää ma-
kunsa ja kiinteytensä. Ihan-
teellisin lämpötila tomaatille 
on +13 astetta. Oikein säily-
tettynä tomaatti pysyy mauk-
kaana. Oikein säilyttäminen 
vähentää myös ruokahävik-
kiä.

Tomaatti erittää etyleeniä, 
jonka takia sitä ei kannata 
säilyttää etyleenistä kärsivi-

en kasvisten lähellä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kurkku, pe-
runa ja kesäkurpitsa.

Vaikeasta alusta  
kaikkien suosikiksi

Löytöretkeilijä ja konkista-
dori Hernán Cortés ”löysi” 
tomaatin 500 vuotta sitten. 
Hän vei sen Karibian maihin, 
josta se kulkeutui ensin Es-
panjaan vuoden 1525 paik-
keilla.

Tomaatin ruokakäytön alku 
oli hankala Euroopassa, mut-
ta nykyisin se on maailman 
suosituin ja viljellyin vihan-
nes.

Villejä tomaattilajeja on 
kymmenkunta Etelä-Ameri-
kassa: Kolumbiassa, Equa-
dorissa, Boliviassa ja Perus-
sa. Villien lajien kuin viljel-
tyjen nimet ja niiden muodot 
vaihtelevat lähteittäin.

Tomaatin tarina Suomessa käynnistyi tiettävästi 1870-luvulla.
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Palveluksessanne
HEINOLASSA

Ma-Pe 10-17, La 10-15. Savontie 12, Heinola

KÄSINTEHDYT TUOTTEET – KUDONTA – KURSSIT – NÄYTTELYT

044 9752453  www.elamyspuoti.fi Elamyspuoti elamyspuoti

NÄYTTELYTARJONTAA KESÄ - ELOKUUSSA 2022
Kesäkuussa: Henna Paasosen kaislaraanuja ja pitsimaalauksia
Heinäkuussa: Rauni Mäkisen tussipesutöitä

Elokuussa: Vapaat taiteilijat.   NÄYTTELYIHIN VAPAA PÄÄSY.

Kylmiä ja kuumia

juomia, suolaisia ja

makeita herkkuja,

jäätelöä, 

salaatteja,

artesaanipizzaa ja

paljon muuta.

Heinolan Siltasaari Oy

Siltasaari 1 

18100 HEINOLA

044 74 77 001

info@heinolansiltasaari.fi

www.heinolansiltasaari.fi

.I.

KESÄ-HEINÄ-ELO

MA-TO 10-20

PE-LA 10-22

SU 10-18

 

Muut ajankohdat

katso kotisivuilta

VAPAA PÄÄSY

LAUANTAISIN  ALKAEN  KLO  18 .00

 

VAPAAPÄÄSY

 

MUUTOKSET  MAHDOLLISIA

4.6 The EBirds

18.6 Ami Huovinen

25.6 Olavi Virta -erikoisryhmä

 

2.7 Leevi & the Leavings tribuutti

16.7 Jani Wickholm

23.7 Tero Vaara

30.7 Pepe Ahlqvist

 

6.8 The EBirds

13.8 Ismo Haavisto

20.8 Ami Huovinen goes Juice

27.8 venetsialaiset
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Palveluksessanne HEINOLASSA

Villenkatu 42, Heinola
0400 172 050

www.rauta-juurikkala.fi

Avoinna 
•  ma-pe 7-18, la 8-14 
•  su suljettu

Tarjoukset voimassa 18.6. asti

Vinha  
11,7 l
VVA valkoinen

Pika-Teho  
11,7 l
A valkoinen 

Painekyllästetty 
terassilauta

Terassiruuvi 4,2x55 
(250kpl/ltk)

Aurora  
betonilaatta  
300x300,  
mustavalkoinen

Kaikki tarvittava rakentamiseen  
ja remontointiin saman katon alta.

 
Pihaan ja puutarhaan Husqvarnan koneet

sekä valtuutettu ja asiantunteva merkkihuolto.

TERVETULOA KAUPOILLE VILLENKADULLE!

Kaiken kattava 
ja palveleva 

rautakauppa Heinolassa

Villenkatu 42, Heinola
0400 172 050 

www.rauta-juurikkala.fi

Avoinna 
• ma–pe 7–17, la 8–14
• su suljettu

104€  
(+sävytys)

2,60€
kpl 

104€  
(+sävytys)

Ruskea 8,50€/ltk

Vihreä 6,50€/ltk

Vihreä 
28x95 1,99€/m

28x120 2,95€/m

Ruskea 
28x95 2,35€/m

28x120 2,95€/m  
(sileä ja urallinen)
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4

2

5

1

6
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Kartta on pelkistetty ja kohteiden sijainnit 
ovat viitteellisiä. Katso ilmoituksista tai 

listasta tarkka osoite.

Päijänteen Lehti 
tavoittaa asukkaat 
Valtatie 24 varrelta.

VALTATIE 24
1.
Tuomaalan Tila
Tuomaalantie 60
17930 Päijälä

2.
MP-Koneistus
Kavetie 10
17800 
Kuhmoinen 

3.
Kanuuna Oy
Sirkottimentie 
31
17780 Padasjoki

4.
Sisustus-
suunnittelu
–  Inge Uotila,
17500 Padasjoki

5.
PRH-tuotteet Oy
Keskustie 14
17500 Padasjoki

6.
Päijänteen 
Lukko ja 
Mökkipalvelu
Tapiolantie 3
17500 Padasjoki

7.
Elomaan 
Murske Oy
Harjulantie 44
17320 Asikkala 

8.
Autohuolto 
Janne A
17200 Vääksy

8

Valtatie 24 tulevaisuudessa nelikaistainen Lahden päässä
Uudenmaan ely-keskuksen 

suunnitelmissa on valta-
tien 24 vilkasliikenteisim-
män osuuden parantaminen. 
28.4.2022 päivitetyn han-
kekortin mukaan suunnitte-
lualue on 10,7 km. Se alkaa 
Lahden Karistosta ja päättyy 

Hollolan Kalliolaan Pitkän-
sillantien risteykseen.

Liikenteellisen toimivuu-
den ja turvallisuuden var-
mistamiseksi valtatie le-
vennetään nelikaistaiseksi 
keskikaidetieksi noin 8 km 
osuudella. Liittymiä kehite-

tään tasoliittyminä.
Väyläviraston mukaan han-

ke on mahdollista toteuttaa 
vaiheittain. Aikataulusta ei 
ole tietoa, sillä hankkeelle 
ei vielä ole rahoitusta. Kus-
tannusarvio on 50 miljoonan 
euron luokkaa.

Valtatie levennetään Lah-
den Ahtialantien ja Hollolan 
Rajaharjuntien välisellä 8,3 
km:n osuudella nelikaistai-
seksi keskikaidetieksi, jon-
ka nopeusrajoitus on 60–70 
km/h. Tietä levennetään ny-
kyisellä paikallaan. Rajahar-

jun pohjoispuolella valtatie 
säilyy nykyisen kaltaisena 
kaksikaistaisena tienä, jonka 
nopeusrajoitus on 80 km/h.

Liittymiä vähennetään, sa-
moin linja-autopysäkkejä 
jakson pohjoispäässä. Jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteyk-

sille on luvassa parannuksia. 
Kaikissa liittymissä varaudu-
taan liikennevaloihin.Melun-
torjuntaa rakennetaan noin 9 
km.

Jaksolla liikenteen määrä 
on nykyisin 8600–16800 ajo-
neuvoa vuorokaudessa.
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Vt 4 Parannettava tieosuus

Kiertotie

Suljettu reitti

Rakenteilla oleva tie

LUSI

VAAJAKOSKI

VT 4 HARTOLA–ORAVAKIVENSALMI
Kiertotiet

Valtatien 4 liikenne ohjataan 
kahdessa kohtaa kiertotielle

Ansiontien ja Luolantien välisen kiertotien pituus on noin kaksi kilometriä, ja kiertotie on käytössä arviolta joulukuun 
2022 alkuun saakka.

Valtatien 4 liikenne ohja-
taan kiertoreitille Ansiontien 
ja Luolantien välisellä tie-
osuudella sekä Rusintien ete-
läisen liittymän pohjoispuo-
lella kesäkuun alkupäivistä 
alkaen.

Kiertotiet ovat käytössä 
liikenteen molempiin suun-
tiin. Ansiontien ja Luolan-
tien välisen kiertotien pituus 
on noin kaksi kilometriä, ja 

kiertotie on käytössä arvi-
olta joulukuun 2022 alkuun 
saakka. Rusintien liittymän 
pohjoispuolella sijaitsevan 
kiertotien pituus on noin 300 
metriä. Tavoiteaikataulun 
mukaan kiertotie on käytössä 
elokuuhun asti. Työalueilla 
on voimassa alennetut nope-
usrajoitukset.  

Työt ovat osa valtatien 4 
parannushanketta Hartolan 

ja Oravakivensalmen välil-
lä. Ansiontien ja Luolantien 
väliselle tieosuudelle ra-
kennetaan keskikaiteellinen 
ohituskaistapari, ja Rusintien 
kohdalla valtatietä loivenne-
taan.

Vt 4 Hartola–Oravakiven-
salmi-hankkeen tavoitteena 
on parantaa liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta sekä 
vähentää pohjaveden pi-

laantumisriskiä ja meluhait-
toja. Valtatie 4 on Suomen 
tärkeimpiä päätieyhteyksiä 
ja tavaraliikenteen pääväy-
lä etelä-pohjoissuunnassa, 
joka kuuluu Euroopan uni-
onin määrittelemään TEN-
T-ydinverkkoon. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 
26 miljoonaa euroa.

Asikkalan miehet jatkosodassa – 
sotahistoriallinen ilta Urajärvellä

SA-kuva. Alkuperäinen kuvateksti: Kuvia JR 22:n lohkol-
ta: Tukikohta metsäkannaksella. Tyypillistä maastoa. Syvä-
ri 1942.11.18.

”80 vuotta sitten kesä-
kuussa 1942 jatkosodassa 
oli meneillään ns. asemaso-
tavaihe. Jalkaväkirykmentti 
22:n I Pataljoona muodostui 
pääosin asikkalalaisista mie-
histä, joiden päivät ja yöt ku-
luivat Äänisestä Laatokkaan 
laskevan Syvärin joen etelä-
puolella juoksuhaudoissa ja 
korsuissa. 

Jatkosota oli alkanut asik-
kalalaisten osalta heinä-
kuussa 1941 hyökkäyksellä 
Korpiselkään. Noin kahdes-
sa kuukaudessa suomalaiset 
joukot saavuttivat Syvärin, 
jonne joukot asettuivat puo-
lustukseen. Sotapäiväkirjo-
jen mukaan kesäkuun 1942 
päivittäisiä tapahtumia ku-
vattiin yleisimmin tyyliin ”ei 
mainittavaa”, vaikka lähes 
päivittäin neuvostoliittolaiset 
tulittivat tykistöllä, kranaa-
tinheittimillä ja jalkaväki-
aseilla suomalaisia. 

Suomen sodissa 1939-
1945 menehtyneiden tieto-
kannan mukaan Asikkalan 
sankarihautausmaalle ei ole 
haudattu yhtään kesäkuussa 
1942 menehtynyttä sotilasta, 
joten ”ei mainittavaa” riitti 

kuvamaan asemasodan ta-
pahtumia. I pataljoonan so-
tapäiväkirjassa on 14.6.1942 
maininta vihollisen tykistön 
keskityksestä pataljoonan 
alueelle, jossa keskityksessä 
yksi korsu sai täysosuman. 
Onneksi korsun katto kuiten-
kin kesti...”

Edellä olevat päiväkirja-
kuvaukset ovat Urajärven 
kesäasukkaan Mikko Hal-

meen internetistä kokoamaa 
sotapäiväkirja-aineistoa, 
joka on löydettävissä Kan-
sallisarkiston digisivus-
toilla (https://astia.narc.fi/
uusiastia/kortti_aineisto.
html?id=2358286499).   

Sotapäiväkirjat ovat rin-
tamalla käsin tehtyjä muis-
tiinpanoja sotatapahtumista. 
Niihin on merkitty muun 
muassa joukkojen sijainti, 

liikkeet, tehtävät ja käskyt 
sekä kuolleiden määrä ja 
muut tappiot.

Mikko Halme esitelmöi 
Asikkalan miesten jatkoso-
tataipaleesta Eino Leinon 
päivänä 6. heinäkuuta Töy-
rylä-talossa (entinen Urajär-
ven Nuorisoseuran talo)  klo 
18.00, os. Urajärvenraitti 24. 
Tilaisuudessa on klo 17.30 
alkaen kahvitarjoilu (maksul-
linen). Ilta on osa Urajärven 
– Rutalahden kyläkirjahan-
ketta.

Kyläkirjaan varten kerä-
tään alkuperäisiä rintamalta 
lähetettyjä kirjeitä, valo-
kuvia, puhdetöitä tai muita 
sota-ajan muistoja. Näitä on 
varmasti jäänyt jälkipolvien 
pöytälaatikoihin ja vinteille. 
Nyt on hyvä tilaisuus ottaa 
nämä arvokkaat dokumen-
tit rohkeasti esille ja tuoda 
mukaan tähän tilaisuuteen.  
Talolla on myös skannaus-
palvelu, jolloin alkuperäinen 
dokumentti on annettavissa 
omistajalleen välittömästi 
takaisin. Grand Old Lady 

Sysmän kirjastossa

Museoviikolla juhlaa 
Sysmässä, Urajärvellä 
ja Vesivehmaalla

Päijänteen purjehtijat 
kohtaavat Padasjoen 
satamassa

Seurakuntavaaleihin etsitään ehdokkaita

49. Päijännepurjehdus al-
kaa perjantaina 22.7. ja ta-
kaisin maaliin Padasjoelle 
saavutaan sunnuntaina 24.7.

Päijännepurjehdus kulkee 
tänä vuonna uutta reittiä, kun 
siirrytään yhden kilpailu-
keskuksen kilpailuksi. Tänä 
vuonna kilpailukeskuksena 
toimii Padasjoen satama ja 
ensi vuonna  kilpailukeskuk-
sena on Juurikkasaari Jyväs-
kylässä. Kilpailu järjestetään 
edelleen vuorovuosina poh-
joisessa ja etelässä.

Kilpailun reitti tulee kul-
kemaan tänä vuonna Padas-
joelta Päijänteen itäreunaa 
Judinsaloon ja sieltä Län-
sireunaa pitkin takaisin Pa-
dasjoen satamaan.  Kilpailun 

kokonaispituus pysyy yhtä 
pitkänä kuin aikaisemmin.

Kilpailijat kokoontuvat Pa-
dasjoen satamaan perjantain 
22.7. kuluessa. Kippariko-
kous järjestetään lähtösata-
massa perjantai-iltana kello 
19. Ensimmäisiä veneitä 
odotetaan takaisin Padasjo-
en satamaan tuulista riippu-
en lauantai-illan kuluessa, 
viimeisiä veneitä puoleen 
päivään mennessä sunnun-
taina 24. heinäkuuta.

Palkintojenjako järjeste-
tään sunnuntaina noin kello 
16 Padasjoen satamassa. 
Palkintojenjakoa voidaan 
aikaistaa, jos kilpailu sujuu 
arvioitua merkittävästi no-
peammin.

Päheet museot -museoviik-
ko Päijät-Hämeessä on maa-
kunnan museoiden yhteinen 
tapahtumaviikko, joka jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 2021. Museoviikko 
tavoitti etenkin maakunnan 
asukkaat, kesäasukkaat sekä 
lähialueiden kotimaanmat-
kailijat. Museoviikon toteu-
tusta koordinoi Lahden mu-
seot Päijät-Hämeen alueelli-
sena vastuumuseona yhdessä 
Päijät-Hämeen museoiden 
työryhmän kanssa.

Tänä vuonna Päheet mu-
seot -museoviikko Päijät-
Hämeessä järjestetään hei-
näkuun alussa, 2.–10.7.2022. 
Museoviikko täyttää alueen 
museot tapahtumilla ja tar-
joaa elämyksiä ja nostalgia-
matkoja menneeseen. Tänä 
kesänä Päheet museot -vii-
kon teemana on vesi. Vesi 
on tarjonnut kautta aikojen 
sekä elantoa, kulkureittejä 
että mahdollisuuksia vapaa-

ajan viettoon. Teema näkyy 
monin tavoin museoviikon 
ohjelmassa ja tapahtumien 
sisällössä.

Päijät-Hämeessä toimii yli 
kolmekymmentä museota, 
joista valtaosa on avoinna 
vain kesäkaudella. Päheet 
museot – museoviikon ai-
kana tullaan järjestämään 
tapahtumia, toimintaa ja 
avoimia ovia noin kahdessa-
kymmenessä museokohtees-
sa koko maakunnan alueel-
la – mukana on myös uusia 
kohteita!

Museoviikolla juhlistetaan 
lisäksi merkkivuosia neljässä 
museossa: Sysmän kotiseu-
tumuseo ja Päijät-Hämeen 
Ilmailumuseota ylläpitävä 
Lahden Ilmasilta täyttävät 60 
vuotta, Orimattilan kotiseu-
tumuseo täyttää 70 vuotta, ja 
Urajärven kartanomuseo juh-
lii kartanon päätymistä von 
Heideman -suvun haltuun 
350 vuotta sitten.

Kaiken kaikkiaan Martta Wendelinin elämäntyö tuotti yli 
300 kansikuvaa.

Sysmän kirjastossa on ke-
sän ajan esillä kuvataiteilija 
Martta Wendelin uraa ja 
elämää esittelevä näyttely. 
Sen järjestää Martta Wende-
lin Seura Tuusulasta. Näyt-
tely päättyy 28.7. Avajaislu-
ennolla seuran puheenjohtaja 
Leena Jäntti ja sihteeri Kir-
si Sukula-Ruusunen kertoi-
vat Wendelinin taiteilijauran 
vaiheista.

Martta Wendelin tunnetaan 
suomalaisen kuvitustaiteen 
Grand Old Ladyna, mutta 
hän oli myös taidemaalari, 
joka sai tunnustusta muoto-
kuvamaalarina ja muutenkin 
vapaan taiteen maalaajana. 
Erityisesti hänet tunnetaan 
lapsiaiheisista kuvituksista, 
postikorteista, aapisista sekä 
Kotilieden kansien kuvituk-
sista.

Asikkalan, Tainionvirran 
ja Hollolan seurakunnat 
valmistautuvat ensi syksyn 
seurakuntavaaleihin hyvissä 
ajoin. Seurakuntavaalit ovat 
20. päivänä marraskuuta ja 
ennakkoäänestys on 8.–12. 
marraskuuta.

Seurakuntavaaleissa jo 
16-vuotiailla seurakunnan 
jäsenillä on äänioikeus. Rip-
pikoulu tai konfirmaatio ei 
ole edellytys, sillä kirkon jä-
senyys riittää. Vaaleissa vali-
taan luottamushenkilöt seu-
raavalle nelivuotiskaudelle 

2023–2026.
Asikkalan ja Tainionvirran 

kirkkovaltuustoihin valitaan 
19 jäsentä, Hollolan 33. Hol-
lolan valtuutetut valitsevat 
kappelineuvostot ensi vuo-
den alussa aloittaviin Padas-
joen ja Kuhmoisten kappeli-

seurakuntiin.
Seurakuntien valtuustoeh-

dokkaiksi kelpaavat viimeis-
tään 20.11.2022 18 vuotta 
täyttävät ihmiset, jotka ovat 
seurakuntansa jäseniä vii-
meistään 15.9.2022.
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Moottoripolttoaineet
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Kokemusta ja asiantuntemusta:
Timo Hannonen  MTI, LKV 040 740 3442
Jyrki Mäkiranta  MTI, LKV, kaupanvahvistaja  050 307 6801
Piia Perälä  MTI, LKV, kaupanvahvistaja 0440 337 529
Leena Tetri  LKV 040 771 9923
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Metsätilat, 
mökit ja maatilat
myy ja ostaa
metsätilat.fi

Etelä-Suomen metsätilat LKV
Kansankatu 8, 15870 Hollola | etela-suomi@metsatilat.fi 

Tilavahti 
valvoo!

Uusimmat kohteet 
suoraan sähköpostiisi

Bensiinin ja dieselöljyn ko-
honneet hinnat kismittävät 
autoilijoita. Keskikokoises-
ta tankillisesta bensiiniä tai 
dieseliä joutuu maksamaan 
satasen verran, ja jos joutuu 
ajamaan paljon, satasia kuluu 
jopa useita kuukaudessa.

Vuosi sitten diesel maksoi 
1,78 ja kaksi vuotta sitten 
1,16. Myös bensiinin hinta 
oli tämänhetkisen verrattuna 
jopa hyvinkin edullisen tun-
tuista, vaikka sitäkin pidet-
tiin korkeana tuolloin.

Mikko Mäyrä Hartolasta 
pitää dieselöljyn hintaa aivan 
liian korkeana.

– Minun autoni kulkee die-
selillä. Kyllä se on liian kal-
lista. Dieselin hinta on nous-
sut paljon, mutta paljonko 
se oli, kun tankkasin… kun 
minä kortilla maksan, ei sitä 
tule katsotuksi.

Haastattelupäivän aamuna 
dieselöljy maksoi keskimää-
rin 2,28 euroa litralta ja ben-
siini 2,49.

– On se diesel näköjään 
pikkuisen halvempaa. Oli 
sellainenkin aika, että diesel 
maksoi enemmän kuin ben-
sa.

Hän ei ajele paljon, kun 
enää ei tarvitse käydä töissä.

– Mitähän sitä tulisi… tämä 
auto ei ole kuin viisi vuotta 
vanha ja mittarissa on 30000 
kilometriä. Uutena minä tä-
män ostin. Dieselin hinnalle 
ei voi mitään. Hinnassa on 

jonkun verran liikaa. Kun ot-
taa traktoriinkin polttoöljyä, 
se maksaa ihan älyttömästi. 
Diesel on kalliimpaa – ja die-
selvero sitten autosta vielä 
päälle. Dieselvero on satasia 
vuodessa.

Nimetön rouva Hartolasta 
arveli, että dieselöljy maksaa 
jotain 2,25 litralta.

– Kyllä se dieselillä auto-
ni kulkee. Sen hinta on liian 
korkea. Hinnassa on melkein 
euro liikaa. En oikeasti usko, 
että korkea hinta johtuu pel-
kästään tuotantokustannuk-
sista. Jos ajatellaan, että esi-
merkiksi jotain biodieseliä 
voitaisiin saada ilmaisesta 
jäteöljyistä – ruokaöljyt ja 
sellaiset – ja kun se proses-
soidaan, sen hinta on paljon 
korkeampi kuin tavallisen 
dieselin. Jotakin mätää on 
jossakin.

Rouva on kuullut, että polt-
tonesteiden saatavuudessa 
on ollut ongelmia ja hinta on 
noussut Ukrainan sodankin 
takia.

Hartolan paluumuuttaja 
Kari Lehtinen maksaisi 
bensiinistä korkeintaan kaksi 
euroa litralta.

– Bensa tähän maksaa 
päälle 2,30 euroa litralta… 
taisi olla jopa päälle 2,40:n. 
Siedettävä hinta olisi jossain 
kahden euron pinnassa. Ai-
nahan alempi hinta olisi pa-
rempi, Jokunen vuosi sitten 
bensa maksoi 1,50. Kaikki 

olisi kotia päin missä vaan 
halvemmalla pääsee. Korkea 
hinta johtuu veroista. On sii-
nä toki muutakin, mutta eikö 
siitä suurin osa ole veroa.

Hän arvioi, että jos valtio 
keventäisi bensiinin ja diese-
lin verotusta, kaikki alennus 
ei menisi pumppuhintoihin, 
sillä jakeluyhtiöt ottaisivat 
siivusta osansa.

– Se on selvä asia. Mutta 
onhan tämä tällaiselle eläke-
läiselle ihan hurjaa. Eläkkeet 
ja hinnat eivät törmää ollen-
kaan toisiinsa. Nyt kilomet-
rejä tulee vähän, mutta kun 
olin Helsingissä töissä, ajoa 
tuli paljon. No kyllä nytkin 
tulee toistakymmentätuhat-
ta kilometriä vuodessa, kun 
käyn Pohjois-Karjalassa ja 
Helsingissä.

Lisäksi häntä kiusaa, kun 
tiet ovat huonossa kunnossa: 
liikenteeltä kerätään miljar-
deja, mutta vain osa käyte-
tään tienpitoon.

– Kyllä meillä nyt aika 
kallista kaikki on. Ainakaan 
bensan hinnasta ei ole edes 
puhuttu, että se halpenisi. 
Tässä otetaan nyt varmasti 
veroja takaisin, kun valtiolla 
on ollut niin paljon kuluja. 
Kun on ollut kallis korona-
vuosi, nyt napataan takaisin. 
Ei näytä hyvältä, mutta näillä 
on mentävä. Ei ole suomalai-
sia paljon barrikadeilla. Ei se 
taitaisi paljon auttaakaan.

AUTOT • LIIKENNE • AUTOT

Kari Lehtinen maksaisi bensiinistä korkeintaan kaksi euroa litralta.

Mikko Mäyrä ajaa dieselautolla vähän, mutta silti harmittelee sen kallista hintaa.

Metsänomistajat
PÄIJÄT-HÄME

PUUKAUPPAA JA METSÄNHOITOA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDEN HOITOA

METSÄTILOJEN VÄLITYSTÄ

www.mhy.fi/paijat-hame
p. (03) 855 4300

Uudenmaan ELY-keskuk-
sen alueella Uudellamaalla, 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 
päällystetään tänä vuonna 

Teitä päällystetään viime 
vuotta vähemmän

yhteensä noin 500 ajorataki-
lometriä maanteitä. Tämän 
lisäksi tullaan päällystämään 
myös kävely- ja pyöräväyliä.

Tiestölle syntyy korjaus-
velkaa, kun liikenteen ja il-
maston vaikutuksesta teiden 
kunto heikkenee eikä huono-
kuntoisia jaksoja voida kor-
jata samaan tahtiin kuin uusia 
ilmaantuu.

Teistä päällystetään hieman 
viime vuotta vähemmän, 
koska päällystystöissä käy-
tettävien raaka- ja polttoai-
neiden hinta on noussut.

Tällä työmäärällä huono-
kuntoisten jaksojen määrää, 
korjausvelan kasvua ei saada 
pysäytetyksi, vaan huono-
kuntoisten teiden osuus tulee 
kasvamaan. Laskelmien mu-
kaan Uudenmaan ELY-kes-
kuksen alueella tulisi vuo-
sittain päällystää reilu 700 
ajoratakilometriä maanteitä, 
jotta korjausvelan kasvu saa-
taisiin pysäytetyksi.

Huonokuntoisia maanteitä 
pyritään pitämään liiken-
nöitävässä kunnossa myös 
paikkaustöiden avulla. Huo-
nokuntoisten osuuksien laa-
dukkaalla täsmäkorjauksella 
voidaan siirtää kohteita tu-
levien vuosien päällystys-
ohjelmaan. Oikea-aikainen 
paikkaustoiminta sekä kuiva-
tuksen toiminnan varmista-
minen ja parantaminen ovat 
tärkeässä osassa päällystei-
siin käytettävän rahoituksen 
ollessa alimittaista.

Asikkalassa 
ja Padasjoella 
siltatöitä tänä 
vuonna

Uudenmaan ELY-keskus 
korjauttaa muutaman  Päijät-
Hämeen alueen noin 600 tie-
sillasta tänä vuonna

Merkittävimmät siltahank-
keet Päijät-Hämeessä ovat 
Sukuran risteyssillan perus-
korjaus Heinolassa, Mer-
rasjärven alikulkukäytävän 
peruskorjaus Lahdessa, Rii-
kin alikulkukäytävän perus-
korjaus Lahdessa, Pulkkilan-
salmen sillan peruskorjaus 
Asikkalassa, Vierumäen yli-
kulkusillan peruskorjaus 
Heinolassa (2022–23),  Kois-
kalan risteys- ja ylikulkusil-
lan peruskorjaus Lahdessa 
(toteutus 2022–23) sekä     
Suomenjoen sillan uusimi-
nen Padasjoella.
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Maaseutukunnissa
runsaasti valtionteitä

Tilastokeskuksen ylläpi-
tämän tietokannan mukaan 
Asikkalassa, Padasjoella, 
Sysmässä ja Hartolassa on 
paljon ja monenlaista valtion 
maantietä.

Asikkalassa oli viime vuon-
na kaikkiaan 225 kilometriä 
erilaisia valtion teitä. Kesto-
päällyste oli 69:lla, öljysora 
tai vastaava 90:llä ja sora 
66:lla tiekilometrillä. Asik-
kalan teistä valtatietä oli 24, 
seututeitä 56 ja yhdysteitä 
145 kilometriä.

Padasjoella teitä oli yhteen-
sä 195 kilometriä. Kestopääl-
lyste oli 65:lla, öljysora tai 
vastaava 53:llä ja sora 
78:llä tiekilometrillä. Padas-
joen teistä valtatietä oli 27 
kilometriä, kantatietä 16 ja 
yhdystietä 152 kilometriä.

Sysmässä oli viime vuonna 

235 kilometriä teitä. Kes-
topäällystetty teistä oli 46, 
öljysora tai vastaava 64 ja 
sorapintaisia 124 kilometriä. 
Sysmän teistä valtatietä oli 
7, seututietä 76 ja yhdystietä 
124 kilometriä.

Hartolan tiestön pituus oli 
viime vuonna 213 kilomet-
riä. Kestopäällyste oli 47:llä, 
öljysora tai vastaava 48:llä ja 
sora 118:llä tiekilometrillä. 
Valtatietä Hartolassa oli 32 
kilometriä, seututietä 26 ja 
yhdystietä 118 kilometriä.

Vertailun vuoksi: Lahdessa 
maanteitä oli 244 kilometriä.

Keskimääräinen vuorokau-
siliikenne Asikkalassa vuon-
na 2021 oli 1112 ajoneuvoa. 
Padasjoella luku oli 682, 
Sysmässä 568 ja Hartolassa 
1187. Hartolan korkea luku 
selittyy 24-tiellä.
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Leijonat tarjosivat hernekeittoa

Uotinpäivät heinäkuun lopulla
Ensimmäiset Uotinpäivät 

vietettiin Sysmässä jo 1963 
ja vuosittain niitä alettiin 
järjestää vuonna 1969. Ko-
rona aiheutti kahden vuoden 
tauon, mutta tänä vuonna on 
jälleen mahdollisuus palata 
normaaliin. Ajankohta on 
29.–31.7.2022.

– Olen monen henkilön 
kuullut sanovan, että kahden 
huilivuoden jälkeen Uotin-

päiviä odotetaan erityisen 
paljon, kertoo järjestelyistä 
vastaava Visa Uutela uuden 
Sysmä-oppaan sivuilla.

Hänen mukaansa Uotinpäi-
vien luonne on rento, hyvän-
tuulinen, perinteisiin nojau-
tuva, kotiseutuhenkinen ja 
yhteen hiileen puhaltava.

Uoti on sysmäläinen mur-
remuunnos sanasta Olavi. 
Olavi on norjalainen viikin-

kikuningas (995–1030) ja 
hänelle on pyhitetty Sysmän 
keskiaikainen kivikirkko, 
Pyhän Olavin kirkko.

Sysmän kunnan nettisivu-
jen mukaan Uotinpäivät ke-
räävät melkein 300 markki-
nakauppiasta vuosittain Sys-
män Hyvien Ihmisten torille 
ja torin läheisyyteen sekä 
katujen varsille.

Traktorikyytiä Uotinpäivillä kolme kesää sitten. Kuva: Eero Mattila.

Lions Club Asikkala tempaisi uuden S-kaupan avajaisten yhteydessä tarjoamalla asiak-
kaille hernesoppaa. LC Asikkalan seuraava ponnistus on Anianpellon markkinoiden jär-
jestäminen Kalmarinrannassa elokuun toisena viikonloppuna. Koronan vuoksi markkinat 
ovat olleet kaksi vuotta tauolla, mutta nyt on mahdollisuus järjestää 50-vuotisjuhlamarkki-
nat hiukan myöhässä. Klubi järjesti ensimmäiset nykymuotoiset markkinat vuonna 1970. 
Viisikymmenvuotista taivalta on syytä juhlia, sanoo LC Asikkalan presidentti Yrjö Mattila.

Seurakuntien jäsenmäärä
vähenee yhä tasaisesti

Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon jäsenmäärä 
vähenee edelleen. Kirkon jä-
senmäärä laski 1,2 prosenttia 
viime vuonna.

Kirkon jäsenmäärä viime 
vuoden lopussa oli 3 689 998. 
Koko maan väkilukuun suh-
teutettuna kirkon jäsenten 
osuus väestöstä on noin 66,5 
prosenttia. Vuoden 2020 lo-
pussa kirkon jäsenenä oli 
67,7 prosenttia suomalaisis-
ta.

Helsingin hiippakunnassa 
kirkkoon kuului enää 51,4 
prosenttia väestöstä. Espoon 

hiippakunnassa jäseniä oli 
noin 60 prosenttia alueen 
asukkaista, Turussa ja Tam-
pereella hieman alle 70 pro-
senttia.

Kirkon jäsenmäärään vai-
kuttavat kirkkoon liittynei-
den, kirkosta eronneiden, 
alle 1-vuotiaiden kastettujen 
sekä vuoden aikana kuollei-
den määrät. Kirkosta erosi 
55 848 henkeä (edellisenä 
vuonna 48 100. Kirkon jäse-
neksi kastettiin alle 26 720 
alle 1-vuotiasta lasta (vuonna 
2020 noin 24 900). Kuollei-
den määrä oli 46 522. Kirk-

koon liittyi 20 422.
Asikkalan seurakunnan jä-

senmäärä viime vuoden lo-
pussa oli 5 617. Määrä supis-
tui vuodessa 87:llä. Vuonna 
2017 jäseniä oli 6 070.

Tainionvirran seurakunnan 
jäsenmäärä viime vuoden lo-
pussa oli 4 686. Määrä supis-
tui vuodessa 145:llä. Vuonna 
2017 Hartolan ja Sysmän 
seurakunnissa oli yhteensä 
5 356 jäsentä.

Hollolan seurakunnan jä-
senmäärä v iime vuoden lo-
pussa oli 23 109. Määrä su-
pistui 584:llä.
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Kesän odotukset 
ovat toiveikkaita

KESÄGALLUP

Päijänteen Lehti kysyi kesäkuun 
alussa Sysmän keskustassa liik-
kuneilta ihmisiltä, millaisia suun-

nitelmia, odotuksia ja toiveita 
heillä on tämän vuoden kesälle.

Kari Sivonen ja Masa-koira Helsingistä
Sysmän kesäasukkaita

Nurmikkoa leikataan ja siistitään tonttia kesämökillä Sys-
män Vintturissa. Polttopuita tehdään ja kalastetaan. Kyllä 
muuallakin reissataan kesällä, mutta Sysmän tapahtumissakin 
käydään. On kiva, että täällä on tapahtumia ja ihmisiä. Aika 
ahdasta oli aikaisempina vuosina, toivotaan, että säästytään 
uusilta varianteilta, niin saadaan viettää normaalia kesää tääl-
lä Sysmässä.

Eila Kantonen 
Sysmästä

Ensimmäinen ajatus on, 
että voisin pysyä terveenä 
ja saisin ystäväni pitää. Kai-
kenlaisia menojahan täällä 
kesällä on, niihin haluan 
osallistua ja paljon ajaa pyö-
rällä. Kaikissa mahdollisissa 
kesätapahtumissa aion käy-
dä. Niin kauan pitää mennä, 
kun kuntoa riittää. Nyt on 
taas helpompaa, kun pystyy 
enemmän ystäviä tapaamaan.

Satu Juutilainen 
Sysmästä

On muutamia perhejuhlia, 
joihin pääsee osallistumaan. 
Toivottavasti ei se korona 
tule takaisin, että päästäisiin 
reissaamaan vaikka ihan 
kotimaassa. Miniäkokelaan 
ylioppilasjuhlat ja kummi-
tytön rippijuhlat kuuluvat 
suunnitelmiin. Meillä on 
pieni vene, ja miehen kanssa 
aiotaan veneillä Päijänteellä 
tässä lähivesillä.

Sergei Lebedev  
Itävallasta
Sysmässä lomalla/
etätöissä

Tämä kesää menee elo-
kuuhun saakka Sysmässä 
Päijätsalossa, jossa teen töi-
tä internetin kautta. Osittain 
olen myös lomalla. Pidän 
kalastamisesta ja teen sitä 
paljon, siihen Päijänteellä on 
hyvä mahdollisuus. Vakitui-
sesti asun Itävallassa, jossa 
perheeni on. Siellä opiskelu-
kausi jatkuu, joten tulin tän-
ne Suomeen yksinäni jokin 
aika sitten.

Sini Sulonen Espoosta
Sysmän kesäasukas

Tarkoitus on viettää täällä 
Sysmässä aikaa ehkä use-
ampi kuukausikin. Toivon, 
että kesästä tulee vaihteleva 
ja mukava. Voin sanoa, että 
olen uskollinen Sysmän ke-
säasukas, sillä kuudeskym-
meneskahdes kesä Sysmän 
Suopellossa on alkamassa. 
Olen 62-vuotias ja vauvana 
aloitin. Suvisoiton konser-
teissa on aina käyty ja pe-
laamme Hartolassa golfia, 
nämä harrastukset ovat mu-
kavasti täällä lähellä.

www.joutsa.fi/jouto

Aforismi on viimeinen ketju pitkässä ajatusketjussa.

Kärsimys on ihmisten suuri opettaja. Sen hengähtäessä puhkeavat sielut silmuis-
tään.

Marie von Ebner-Eschenbach, sakslainen kirjailija
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KOSKINEN KY

Tilaa kaivon kuntotarkastus!
Soita (03) 7172 982 tai

tee tilaus sivuilla www.kaivo.fi

Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä
asiakaspalvelu@kaivo.fi

PUHTAAN VEDEN AMMATTILAINEN
JO VUODESTA 1993 

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

PALVELUMME
• juomavesikaivojen kuntotarkastukset
• huollot ja kunnostukset
• uudet kaivot, Vipe Akva siiviläputkikaivot
• sertifioidut vesinäytteet
• kaivotarvikkeet

Kaikki, mitä 
hyvään kaivoon tarvitset

Kuntotarkastuksen hinta Päijät-
Hämeessä 70–120 € ja kaivon 
huollon tai kunnostuksen hinta 
keskimäärin 1500–2500 € 
kokonaisurakkana. 
Kaivon kunnostuksen
kustannukset ovat työn 
osalta kotitalousvähennys-
kelpoisia verotuksessasi. 
Lue lisää www.vero.fi

Tilaa kaivon kuntotarkastus!
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tee tilaus sivuilla www.kaivo.fi

Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä
asiakaspalvelu@kaivo.fi
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Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä
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PUHTAAN VEDEN AMMATTILAINEN
JO VUODESTA 1993 

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

PALVELUMME
• juomavesikaivojen kuntotarkastukset
• huollot ja kunnostukset
• uudet kaivot, Vipe Akva siiviläputkikaivot
• sertifioidut vesinäytteet
• kaivotarvikkeet

Kaikki, mitä 
hyvään kaivoon tarvitset

Kuntotarkastuksen hinta Päijät-
Hämeessä 70–120 € ja kaivon 
huollon tai kunnostuksen hinta 
keskimäärin 1500–2500 € 
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Kaivon kunnostuksen
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osalta kotitalousvähennys-
kelpoisia verotuksessasi. 
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Listat  
myös  

asiakkaiden  
omista malleista!

www.tunnepuu.fi
Kauppatie 5, Askola
Puh. 0400 792 902

TunnePuu Oy
Tunnetta puust a

Erikoishöyläys 
Tukkien sahaus

Puutavaran myynti
Polttopuun myynti

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

Tuhansien käyttäjien 

myönteinen palaute jo 

vuodesta 1966 lähtien!

•	 Raudan	–	Mangaanin	–	Humuksen	
–	Radonin	–	Uraanin	–	Fluoridin	–	
Arseenin	–	Haju-ja	makuhaittojen	
poistoon

•	 Happamuuden	neutralointiin
•	 Varmatoiminen	–	ei	tukkeudu
•	 Automaattinen	tai	manuaalinen	
vastavirtahuuhtelu

•	 Suuri	suodatusteho	–	voidaan	kytkeä	
sarjaan	tai	rinnakkain

•	 Helppo	huoltaa	–	harvat	huoltovälit
•	 Materiaali	ruostumaton	teräs

MEILTÄ MYÖS UV-LAITEET 
BAKTEERIEN POISTOON!

LISÄTIEDOT JA REFERENSSIT 
NETTISIVUILLA.

AKVA FILTER - kotimaiset vedensuodattimet Vesiosuuskun-
nille - Omakotitaloihin - Maatalouteen - Kesämökille

NYT	ON	
PUHTAAN	VEDEN	AIKA!

puh. 044 271 9227  •  info@akvafilter.fi
19650 Joutsa  •  www.akvafilter.fi
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•	 Happamuuden	neutralointiin
•	 Varmatoiminen	–	ei	tukkeudu
•	 Automaattinen	tai	manuaalinen	
vastavirtahuuhtelu

•	 Suuri	suodatusteho	–	voidaan	kytkeä	
sarjaan	tai	rinnakkain

•	 Helppo	huoltaa	–	harvat	huoltovälit
•	 Materiaali	ruostumaton	teräs

MEILTÄ MYÖS UV-LAITEET 
BAKTEERIEN POISTOON!

LISÄTIEDOT JA REFERENSSIT 
NETTISIVUILLA.

AKVA FILTER - kotimaiset vedensuodattimet Vesiosuuskun-
nille - Omakotitaloihin - Maatalouteen - Kesämökille

NYT	ON	
PUHTAAN	VEDEN	AIKA!

Nyt on vapaa-ajan asunnoista kova kysyntä!

Oletko harkinnut omasi myyntiin laittoa?

Ota yhteyttä ja sovi aika maksuttomalle 
arviokäynnille!  Toivottavasti tapaamme pian!

OP Koti Järvi-Häme - aidosti paikallinen

#PäijänteenJohtavaJärvi-Häme Oy LKV

Matti Ilván 
0400 277 575

Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV
Sysmä, Hartola, 
Joutsa, Luhanka

Vesa Teräväinen
040 769 8133

Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV
Padasjoki, Kuhmoinen, 

 Asikkala

Mika Mäkinen
040 564 7849

Kiinteistönvälittäjä, LKV
Asikkala

Lasiterassit
Lasitukset
Kesäkeittiöt
Pihasaunat 

tahtiterassit.fi
LUE LISÄÄ:SOITA!

0404854813

Eikä enää lennä
kertakäyttöastiat 
 tuulen mukana!

En pysty lisäämään kyynärääkään maan suuruuteen.
Paul Heyse, saksalainen kirjailija

Ei kukaan ole niin arka kunniastaan kuin se, jolla sitä  
on hyvin vähän.

Erkki Melartin, suomalainen säveltäjä
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M I T T A T I L A U S -
M A R K I I S I T
UPEANNÄKÖISTÄ SUOJAA

Kaihdinkeskus
mittaus - suunnittelu - asennuspalvelu

Kaivokatu 9 18100 Heinola Puh 03-7152 904

www.kaihdinkeskus.fi

- TAITEOVET
- VERHOKISKOT
- KANGASKAIHTIMET

    

- MARKIISIT
- SÄLEKAIHTIMET
- SCREENKAIHTIMET  
- RULLAKAIHTIMET

Meiltä saat mm.

Mökkipaikkakuntien kuntakohtaisissa 
maksuissa huomattavia eroja
Mökkiläisten arvostus lisääntyy, arvioi Tapio Tervo

Suomalaiset viettävät yhä 
enemmän aikaansa kesämö-
keillä. Omakotiliitto selvitti 
jo neljättä kertaa, millaisia 
maksuja mökkiläiselle tulee 
maksettavaksi suosituimmil-
la mökkipaikkakunnilla. Ver-
tailu kertoo, että kuntakoh-
taisissa maksuissa on kuntien 
välillä yllättävän suuria ero-
ja, sillä kalleimman ja hal-
vimman kunnan välillä eroa 
on lähes 700 euroa vuodessa.

ertailun kalleimmilla mök-

kipaikkakunnilla Kuopiossa, 
Savonlinnassa ja Mikkelissä 
menee kiinteistöveroon, säh-
kömaksuun ja jätemaksuun 
yli tai lähes 1 200 euroa vuo-
dessa, selviää Omakotilii-
ton selvityksestä. Sen sijaan 
vertailun edullisimmalla 
paikkakunnalla, Oulussa, on 
summa vain 577 euroa. Kes-
kimäärin mökkiläinen joutuu 
pulittamaan kuntakohtaisia 
maksuja 903 euron edestä 
vuodessa.

Asikkala kuuluu
kalleimpiin kuntiin

Kalleimpien kuntien jouk-
koon kuuluvat myös Kanga-
sala, Mäntyharju, Parainen 
ja Asikkala. Edullisimmista 
kunnista sen sijaan löytyvät 
Oulun ohella Pori, Kouvo-
la, Rovaniemi ja Raasepori. 
Keskimäärin maksut ovat 
nousseet viime vuodesta 
10,9 %, joista leijonanosa 
muodostuu kallistuneista 

sähkömaksuista. Sähkön sel-
västi suurin kuluerä mökeillä 
on siirron perusmaksu, jonka 
osuus tässä selvityksessä on 
keskimäärin 41 prosenttia 
(ilman arvonlisäveroa).

Vertailussa oli mukana 20 
Suomen suurimpiin mök-
kikuntiin kuuluvaa kuntaa, 
joissa on yhteensä reilu 130 
000 kesämökkiä, eli yli nel-
jännes koko maan mökeistä.

Mökkeilyn kustannukset 
laskettiin 50 neliömetrin 

KYSY KATTO-REMONTTIA

Kuninkaaksi pääsyyn tarvitaan tosiaan paljon vä-
hemmän kuin  tulemiseen kirjailijaksi, sillä Preussin 
kuningas on tunnetusti maailman suurin tähänastinen 
kuningas, mutta kirjailijana hän on perin vaatimatonta 
luokkaa.

James Boswell, skotlantilainen kirjailija

Minä en arvostele ker-
naasti toisia – arvostelen 
taideteoksia siten, että 
tiedän nähneeni hyvn 
teoksen, jos katseltuani 
sitä tunnen itseni parem-
maksi ja voimakkaam-
maksi.

Walter Runeberg
suomalainen

kuvanveistäjä

Minun täytyy tehdä 
omaa työtäni ja elää 
omaa elämääni omalla 
tavallani, sillä olen vas-
tuussa molemmista.

Rudyard Kipling,
englantilainen

kirjailija
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LVI-AROALHO OY
Talasniemenkuja 5, SYSMÄ
(03) 717 1357, 0400 626 357

lvi-aroalho@phnet.fi
• Asennus • Huolto • Myynti

• Arkisin 7–16

VALMISBETONIA
KÄYTÄMME KOTIMAISTA

VÄHÄHIILISTÄ
SEMENTTIÄ

KULJETUS- JA 
PUMPPAUSPALVELU

LEIVON BETONI OY
0400 554 288
ww.leivonbetoni.fi

KOTI JA ASUMINEN • KOTI JA ASUMINEN

Vapaa-ajan Asukkaiden Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo 
valittiin vuoden västäräkiksi Hartolassa vuonna 2018.

Vertailussa oli mukana 20 Suomen suurimpiin mökkikuntiin kuuluvaa kuntaa, joissa on 
yhteensä reilu 130 000 kesämökkiä eli yli neljännes koko maan mökeistä.

sällä. Tutkimuksen teki KTI 
Kiinteistötieto Oy.

Mökkiläisten arvostus kun-
nissa lisääntyy koko ajan, ar-
vioi Vapaa-ajan Asukkaiden 
Liiton puheenjohtaja Tapio 
Tervo, joka on Hartolan ke-
säasukas. Vapaa-ajan asuk-
kaat tuovat mökkipaikka-
kunnille todellista tulovirtaa. 
Etelä-Savossa selvitettiin 
tarkemmin, millaisia sum-
mia mökkiläisten ”siirretyt 
ostoskorit” tuovat alueelle, ja 
tuloksena oli, että vapaa-ajan 
asukkaiden kulutuksen myö-
tä alueelle siirtyy vuosittain 
jopa yli 150 miljoonaa euroa. 
Koko Suomen laajuudelta 
ostoskorin arvo on noin 6–7 
miljardia euroa vuodessa, 
arvioidaan maa- ja metsä-
talousministeriön saaristo-
asiain neuvottelukunnasta.

Omakotiliitto kannustaa-
kin kuntia luomaan tapoja 
olla yhteistyössä vapaa-ajan 
asukkaiden kanssa.

– On tärkeää pitää mök-
kiläisiä koskevia asioita 
esillä lisäämässä kuntien 
elinvoimaa ja huolehtia, että 
kuntakohtaiset maksut ovat 
kohtuullisia. Esimerkiksi 
meneillään olevan kiinteistö-
verouudistuksen jälkeen va-
paa-ajan asuntojen kiinteis-
töveron pitäminen matalalla 
tasolla varmistaa, että mökki-
läisellä jää rahaa paikallisten 
palveluiden käyttöön, sanoo 
Omakotiliiton toiminnanjoh-
taja Marju Silander.

kokoisessa ja 35 vuotta van-
hassa mökissä, joka sijaitsee 

omalla, 4 500 m²:n tontilla ja 
jota käyttää neljä henkeä ke-

Ainoa hyve, jota väitän noudattavani, on totuus ja väkivallantekojen välttäminen, 
sillä erehdyksen tunnustaminen on kuin luuta, joka pyyhkii pois lian ja jättää pinnan 
entistä puhtaammaksi ja kirkkaammaksi.

Useimmat uskonnoliset miehet, joita olen tavannut, ovat kuin valepukuisia poliitikko-
ja. Minä taas, joka esiinnyn poliitikkona, olen sisimmässäni uskonnollinen.

Gandhi, intialainen kansanliikkeen johtaja
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1. Padasjoen.

2. Toivo Kärki.

3. Mika Waltarin.

4. Vuonna 2012.

5. Tampereella.

6. Viisi.

7. Käräjäoikeutta.

8. The Rasmus.

9. Tesmaperhonen.

10. Joutsassa.

OLETKO MYYMÄSSÄ VAPAA-AJAN 
ASUNTOA TAI OMAKOTITALOA 

JÄRVIMAISEMASSA?
Olen joutsalainen kiinteistönvälittäjä, jolla on 
loistava paikallistuntemus. Toteutan kauppasi 
turvallisesti, tehokkaasti ja Bo LKV:n tyylillä.

Ota yhteyttä:

VEIJO VIRTANEN
050 564 5100 | veijo.virtanen@bo.fi

bo.fi

VENEILYN YKKÖNEN

2022 FINNMASTER HUSKY R5  
BLACK EDITION + YAMAHA F70

2022 FINNMASTER HUSKY R6  
BLACK EDITION + YAMAHA F130

33 900€
+ tk.

47 900€
+ tk.

Käytännöllinen, helppohoitoinen ja monipuolinen 
vene. Black Edition -varusteina mustat kaiteet ja 
pollarit sekä mustat pulpettien yläosat.

Mökkeilyyn ja yhteysveneeksi. Black Edition -varusteina 
mm.: mustat kaiteet ja pollarit, mustat pulpettien ylä-
osat, Smart Deck -lattiat ja pilottipenkkien joustinjalat.

ark 10 – 18, la 10 –14
Laatukatu 2, LAHTI 

puh. (03) 7512 203
bikemarine.fi

Täydellinen perhevene. Black Edition 
-varusteina mustat kaiteet, pollarit 
sekä pulpettien yläosat, Smart Deck 
-lattiat ja pilottipenkkien joustinjalat.

2022 FINNMASTER HUSKY R7  
BLACK EDITION + YAMAHA F150

57 520€
+ tk.

Luotettavaa lokahuoltoa 
Sysmä-Hartola alueella

Me hoidamme lokakaivojen 
• automaattityhjennykset
• tyhjennykset tilauksesta
• panospuhdistamon vuosihuollot

Olemme vain soiton päässä!
Asiakaspalvelumme 029 029 5150

Voit tilata lokakaivon tyhjennykset 
asiakaspalvelu.sysma@rtkpalvelu.fi

Jäteasema ja Kierrätysmyymälä
Koskueentie 7 C, Sysmä

Aukioloaikamme:
RTK:n tomisto avoinna 
ma-pe klo 9 - 15

Jäteasema auki ti ja to 12 - 18 
sekä kesäaikana (huhti-lokakuu)
myös la 10 - 14

Parempia koteja

IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA
IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA
IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA
IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA
IHANAJÄRVEN
POLTTOPUUTA

Koivuklapia myös toimitettuna.

Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

Koivuklapia myös toimitettuna.

Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

Koivuklapia myös toimitettuna.

Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

Koivuklapia myös toimitettuna.

Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

Koivuklapia myös toimitettuna.

Kirveskoskentie 247, 19620 Pohela

p. 0400 611 786p. 0400 611 786p. 0400 611 786p. 0400 611 786p. 0400 611 786

10
VASTAUSTA

Rantatontit ja osingot
pelastivat Tainionvirran
seurakunnan vuoden

Tainionvirran seurakun-
ta teki viime vuonna hyvän 

tuloksen. Sen mahdollistivat 
seurakunnan omistamien 

rantatonttien myyminen sekä 
PHP Holdingin maksama 
osinko sekä koronapandemi-
an aiheuttama toimintameno-
jen pieneneminen.

Viime vuoden toimintakate 
oli 983 548 euroa eli 5,5 pro-
senttia edellisvuotta vähem-
män. 

Vuosikate oli 165 305 euroa 
ja poistot olivat 54 054 euroa. 
Tilikauden tulos jäi 111250 
euroa plussalle. Toissa vuon-
na tulos oli jopa 138 238 eu-
roa plussalla.

Viime vuoden aikana seura-
kunta Sysmän Pyhän Olavin 
kirkon korjauksen suunni-
telmat viimeistelyä vaille 
valmiiksi urakkatarjouksia 
varten.
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www.facebook.com/ 
paijanteenlehti

Paljon kuvia 
ja kommentteja. 
Käy peukuttamassa!
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MUISTIINMERKITYT

Pari sanaa sodasta

Citymaalainen on hyötyeläin
EERON ERIKOISET

Monilla maalaisilla on kakkosasunto Helsingissä. Ei kui-
tenkaan täällä, kasvitieteellisen puutarhan päärakennuk-
sessa, joka on Pentti Linkolan syntymäkoti ja josta piti tulla 
kuninkaanlinna Väinö-kuninkaalle.

Citymaalaiset ovat pääkau-
punkiseudulta lähtöisin ole-
via vapaaksi päästettyjä tai 
karanneita otuksia, jotka yrit-
tävät sopeutua maaseutuun, 
mistä ne varsinkin kesäisin 
hakevat auringonvaloa ja 
lämpimiä olosuhteita, joskus 
ihmissuhteitakin. 

Ensimmäiset havainnot 
citymaalaisista tehtiin jo 
kauan sitten, mutta terminä 
citymaalainen on uusi. Sitä 
ei tunne sen enempää Koti-
maisten kielten keskus kuin 
mikään urbaanisanoihin 
perehtynyt sanakirjakaan. 
Tiedon puutteessa joutuu tur-
vautumaan ennakkokäsityk-
siin, mikä on kyllä monesti 
ihan kelvollinen vaihtoehto, 
niin tässä kuin muuallakin.

Mutta onko citymaalainen 
citykaniin tai citykettuun 
verrattavissa oleva vierasla-
ji? Vai onko se lämpimän ja 
arvostavan vastaanoton an-
saitseva hyötyeläin?

*  *  *
Mutta kyllä citymaalaiselle 

löytyy selityksiä, löytyy kuin 
löytyykin.

Sysmän kunnan palve-
luopas mainitsee: ”Citymaa-
laisten kanssa työskentelim-

Monta vuotta sitten Asik-
kalan sotaveteraanit päättivät 
veteraanipäivänä jalkautua 
pareittain kouluihin kerto-
maan sodasta. Olin eräässä 
koulussa katsomassa, kun 
kaksi jo ikääntynyttä vete-
raania ihan asiallisesti kertoi, 
minkälaista oli sotia – ja jopa 
vastasivat kysymykseen, 
miltä tuntui tappaa.

Venäjän hyökkäyssotaa on 
verrattu Suomen talvisotaan, 
jossa maamme miehet ja nai-
set taistelivat moninkertai-
sesti ylivoimaista vihollista 
eli puna-armeijaa vastaan. 
Nyt se sama armeija on koet-
tamassa vallata Ukrainaa.

*  *  *

Olen lukenut, että Neu-
vostoliiton diktaattori Josif 
Stalin totesi muistelmis-
saan, että olisi ollut typerää 
olla hyökkäämättä Suomeen 
silloin marraskuussa 1939. 
Olemassa olleet hyökkäys-
suunnitelmat oli päivitetty 
kesällä 1939 – jo ennen Mo-
lotov-Ribbentrop-sopimusta 
lisäpöytäkirjoineen.

Suunnitelman mukaan Vii-
puri piti vallata neljässä vuo-
rokaudessa ja Helsinkiin piti 
päästä kahdessa viikossa.

Talvisodan alkaessa Suo-

men asevoimien vahvuus 
oli 250 000 miestä, joista 
130 000 oli Karjalan kan-
naksella. Hyökkääjä, joka 
puhui vastahyökkäyksestä, 
aloitti sodan 400 000 miehel-
lä, mutta pian sodan aikana 
miesvahvuus nousi 900 000 
mieheen.

Neuvostoliitolla oli 15 000 
panssarivaunua ja rajattomat 
täydennysmahdollisuudet, 
Suomella ei yhtään tykillistä. 
Pula ampumatarvikkeista oli 
kova.

*  *  *

Neuvostoliitto taipui 13.3. 
rauhaan, mikä johtui suo-
malaisten uskomattomasta 
ja sitkeästä vastarinnasta ja 
Stalinin pelosta, että tämän 
seikkailunsa vuoksi Neuvos-
toliitto tulisi vedetyksi suur-
sotaan, mikä ei tässä vaihees-
sa sopinut ollenkaan hänelle.

Suomi säilytti itsenäisyy-
tensä, vaikkakin silvottuna 
eli se saavutti päätavoitteen-
sa. Sotatieteilijät sanovat, 
että Suomi saavutti itse asias-
sa enemmän, sillä jos Suomi 
olisi antautunut tai miehitet-
ty, Suomea olisi kohdannut 
ns. puhdistukset eli kansan-
murha.

Puhdistukset saivat kokea 

kaikki Baltian maat sekä 
Puola. Kesäkuuhun 1941 
mennessä näistä maista 
pakkosiirrettiin 1 700 000 
asukasta Siperiaan. Näiden 
ihmisten kohtaloista ei juuri 
tiedetä.

Talvisodan alettua sisämi-
nisteri Berjan antoi sotatietei-
lijöiden mukaan käskyn, että 
keskitysleireistä on varattava 
tilaa 26 500:lle suomalaisel-
le, lähinnä upseereille.

Kun Stalinin heikko so-
tamenestys herätti naurua 
maailmalla, hän suuttui ja 
ilmoitti, että kaikki suojelus-
kuntalaiset oli tapettava.

Suomea puolustivat hei-
koin asein viimeiseen asti 
aivan tavalliset miehet ja 
naiset. Nykyinen itsenäinen 
Suomemme on heidän perin-
tönsä jälkipolville. Perintöön 
ei kuulu vain maa, vaan eri-
tyisesti myös arvot, perään-
antamattomuus ja tahto puo-
lustautua tuli sitten mitä tuli.

Neuvostoliitolle oli selvää, 
että Suomi-ongelma oli edel-
leen ratkaisematta. Niinpä 
syksyllä 1940 se teki uu-
det hyökkäyssuunnitelmat. 
Hyökkäys oli tarkoitus tehdä 
kolme kertaa vahvemmilla 
joukoilla, mm. 3 900 lento-
koneella.

*  *  *

Jatkosodan suurhyökkäyk-
sen kesäkuussa 1944 jälkeen 
Suomen hallitus esitti pak-
kotilanteessa vihollisuuksien 
lopettamista. Neuvostoliitol-
la oli siihen vain yksi vas-
taus. Suomen pitäisi antautua 
ilman ehtoja, ja Moskovassa 
laadittiin pikaisesti suunni-
telmat, mitä suomalaisille 
tehtäisiin Suomen antaudut-
tua. 

Nämä suunnitelmat ovat 
tulleet julki vasta n 20 vuotta 
sitten. Kohtia oli kymmeniä: 
koko Suomi miehitettäisiin, 
pankkien varat takavari-
koitaisiin, maa riisuttaisiin 
aseista ja yhteydet muuhun 
maailmaan katkaistaisiin. 
Valtion virkamiehet, poliisi, 
upseeristo ja muut Neuvosto-
liiton kannalta epäluotettavat 
henkilöt olisi tuhottu.

Stalinin tiellä olivat jälleen 
kenttäharmaaseen pukeutu-
neet miehet ja naiset. Kesän 
1944 kovissa torjuntataiste-
luissa venäläisille tuotettiin 
niin raskaat tappiot, että pu-
heet antautumisesta unoh-
dettiin ja tilaa jäi poliittiselle 
ratkaisulle. Sodissa kaa-
tui 90 000 ja haavoittui yli 
200 000 suomalaista.

ARTO KANTOLA

me tiiviisti viime vuonna.” 
Jaaha, uutta ja varsin kiin-
nostavaa, sillä kunnan stra-
tegiassa ei tästä lajista pu-
huta mitään, siellä puhutaan 
vapaa-ajan asukkaista, joita 
Sysmässä on niin paljon että 
kerrotaan kunnan asukaslu-
vun kolminkertaistuvan ke-
säkuukausina.

Ovatko citymaalaiset oma 
lajinsa vai vapaa-ajan asuk-

kaiden alalaji? Luetaanpa 
opasta lisää:

”On olemassa ihmisiä, jot-
ka haluavat niin urbaania 
kaupungin sykettä kuin maa-
seudun rauhaa.” Mitä! Nytkö 
näitä vasta on ilmaantunut, 
näitähän on ollut kautta ai-
kojen.

Mutta vihdoin opas opastaa 
perusasiaan: ”He ovat kau-
punkilaisia, jotka haluavat 

elää myös maalla, pitämällä 
kiinni myös kaupunkilaisuu-
destaan.”

Siis citymaalainen on kau-
pungissa vakituisesti asuva 
maalaiskunnan kesäasukas, 
joka ei suin surminkaan ha-
lua siirtää papereitaan maal-
le, vaikka vapaa-ajan asunto 
olisi isompi ja monipuoli-
sempi kuin kaupunkiasunto. 
Sellainen on siis citymaalai-
nen, joka kaikesta huolimatta 
on laskettava hyötyeläimek-
si, kun se tuo kaupunkiva-
luuttaa vaikkapa Sysmään. 
Sitähän Sysmä tarvitsee, kun 
omaa rahaa ei enää ole, sillä 
Sysmä-valuutta eli vain lyhy-
en ajan.

*  *  *
Voi kysyä, mikä se sem-

moinen laji sitten on, jolla on 
virallinen pesäpaikka maa-
seudulla, mutta omistaa – sa-
notaanko vaikka talvipesän 
– kerrostalossa kaupungissa. 
Vaikea keksiä, tuskin se lan-
dekaupunkilainen on, joten 
olkoon mikä hyvänsä. Ei sille 
nimeä tarvita, ainakaan niin 
kipeästi kuin citymaalaiselle.

EERO MATTILA

Avoimet Puutarhat 
-teemapäivä 7. elokuuta

Puutarhaliiton ja Svenska 
Trädgårdsförbundetin Avoi-
met puutarhat -teemapäivä 
on tänä vuonna sunnuntaina 
7.8. klo 12–17.

Yksi osallistujista on Kau-
kokallio Asikkalan Urajär-
vellä, osoitteessa Nahilan-
kulmantie 204.

Esittelytekstin mukaan 
siellä on ehyt ja aito maa-
laispihapiiri, jossa vaalitaan 
perinteitä. Laiskan puutar-
hurin valtakunta, jossa pihaa 
hoidetaan rennosti ja mie-
lellään luonnonmukaisesti 
periaatteella ”otetaan, mitä 
on”. Pihapiirin parhaita ko-
ristuksia ovat liinaharjaiset 
suomenhevoset ja maatiais-
kanat ja siellä täällä törmää 
ympäristötaiteeseen, jota 
etenkin talon isäntä luo. Ta-
pahtumapäivänä toimii myös 
pop up -kahvila kotitekoisine 
herkkuineen.

Nahilankulman navetta-
gallerian kesänäyttelyyn on 
koottu metsäisiä ja kierrä-
tyshenkisiä ”taideaarteita”. 
Gallerian vierailevana tai-
teilijana on tänä kesänä Lea 
Piltonen Vääksystä.

Gallerian isäntäväki Tii-

na ja Jussi Saarijärvi ovat 
puolestaan antaneet metsästä 
löytyneelle rautaromulle uu-
den elämän erilaisina taidete-
oksina. Näyttely on avoinna 
27.8. saakka muutamana ta-
pahtumapäivänä sekä tilauk-
sesta muina aikoina.

Avoimeksi puutarhaksi on 
ilmoittautunut Asikkalasta 
Kaukokallion lisäksi Hanne-
le Kokon Kalliorinne Vesi-
vehmaalla osoitteessa Kop-
perontie 96.

Padasjoelta ei ole osallistu-
jia. Ei myöskään Hartolasta 
ja Sysmästä, mutta niiden 
naapurikunnasta Luhangasta 
on kaksi pihaa mukana. 

Ritva Peltosen osoitteessa 
Mämminiementie 197 sijait-
seva Alamaisten Alkuasukas-
leiri on metsäpuutarha, jossa 
löytyy kaikenlaista yllättä-
vää.

Toinen luhankalainen koh-
de on Klemettilän vanhan 
kansakoulun piha osoitteessa 
Luhangantie 567. Se on Tai-
na Rantasen omistama heh-
taarin piha. Siellä on kukkia 
ja kauneutta sekä vähän syö-
tävää. kasvihuoneita ja lam-
pia.
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Mämminiementie 2, Luhanka. 
Avoinna ti–to klo 11–17, pe klo 11–18, la klo 10–16. 

muina aikoina SOITA puh. 040 555 2298 ja tulen paikalle!

Pienin kunta – Pienin hinta

LUHANGAN LÖYTÖ-
TAVARATALO TARJOAA

5000 kpl:n 
ERÄ LEIJONA

TYÖVAATTEITA!
TAKIT, HOUSUT
JA HAALARIT

20-45 €kpl
Norm. 119–295 €

Koot 44–68
Seuraa:

Kotimaiset
LENNOL

TYYNYT

10 
Useita eri
malleja.

€
kpl

 PELTI-
KYLTIT

Satoja erilaisia

10 €kpl

Laadukas
KOKKI-
VEITSI

9 €kpl

Nyt vain

Lennol Unette
LUXUS-PEITE

Suomen halvimpaan 
hintaan!!!

45 
150 x 200 cm

€
kpl

Fingerpori
KORTTI-
TAULUT

10 
Yksittäin

2,50 €

€5 kpl

 AURINKO-
LASIT

10 €kplNyt vain

Paljon
erilaisia!

Tutustu lisää:
www.visitluhanka.com

Tapahtumien
Luhanka

Peltolan Mäkitupalaismuseo 
Avoinna 6.6.–7.8. joka päivä klo 11–17
(Tammijärventie 164, Tammijärvi).  

Tiekirkko Luhangan kesäkirkko  
Avoinna 27.6.-7.8.2022 joka päivä 
klo 12-16. (Mämminiementie 6) 

Väreen katusähly
La 18.6. Klo 9 alkaen. 
Mämminiementie 2. 

Luhangan juhannus
La 25.6. Ravintola Reetin nurmi-
kentällä/rannassa  esiintymislavalla 
Dilemma klo 18- ja perinteitä 
kunnioittaen Rokkikone klo 20.30- 

Yhteislaulutilaisuus 
Ke 29.6. klo 18.00 alkaen kirkonkylän 
grillikatoksella. 

Runon ja suven päivän ilta 
jazz-musiikin parissa 
Ke 6.7.2022 klo 17.00 alkaen Ravintola 
Reetin ranta-alueelle (Rantatie 2)

Luhangan Väreen 
perinteinen huutokauppa 
La 9.7. klo 11.00 kirkonkylän torilla.

Judinsalon laituritanssit 
Päijännepurjehduksen aikaan 
la 23.7. klo 18.00 alkaen Judinsalon 
laivarannassa (Laivarannantie 340).

Luhangan yöjuoksu 
Pe 29.7. alkaen klo 19.00. Lähtö 
Kylätalolta (Kotipellontie 1). 

Venetsialaiset La 27.8. päivällä 
cruisailua Ravintola Reetin 
nurmikentällä/rannassa ja illalla 
Hausmylly klo 21.00.

Ravintola Reeti Live 
(Rantatie 2)
Faija La 18.6. klo 21.00.
Rokkikone La 25.6. klo 21.00. 
Mikko Mäkeläinen La 2.7. klo 21.00. 
Tony Montana La 9.7. klo 21.00
Janne Tulkki La 23.7. klo 21.00. 
Meiju Suvas Pe 29.7. klo 21.00 
Poju La 6.8. klo 21.00. 
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