Kurhilan ja Hillilän kylien tiedotuslehti

KEVÄT 2021

Puheenjohtajalta

Kylillä
tapahtuu
La 14.2. klo 10–14
MARKKINAHIIHTOPÄIVÄ
Tommolantie 5, Suomela.
Siellä kahvit ja mehut ja
makkaratulet, omat makkarat
mukaan. Markkinahiihdon
arvontalipukkeiden jättöpaikka.
Myös mäenlaskua, koska on
laskiaissunnuntai. Kurhilassa
Kahvila HilleRin avoinna 12–15!
Su 21.3. klo 10–13
MARIAN PÄIVÄN KÄVELY
Perinteinen liikuntakisailu
kävellen ja hiihtäen kylien välillä.
Kirjoita nimesi 2 vihkoon. Ne
löytyvät koululta, Hilliläntien
alusta ja ns-talolta.
Su 21.3. klo 13–14
KEVÄTKOKOUKSET
Nuorisoseurantalolla:
- Kurhilan-Hillilän kyläyhdistyksen
kevätkokous klo 13.00
- Kurhilan-Hillilän nuorisoseuran
kevätkokous klo 13.30
Su 23.5. klo 13
LA AVULOUNAS
kaikille Kesätorin talkoolaisille.
Su 12.6.
ILTAMAT
nuorisoseurantalolla. Ks.
takakansi.
Su 26.6.
JUHANNUSKOKKO
KETTULANRANNASSA
Su 11.7.
RANTAKAHVIT
Uuden Kettulanrannan laiturin
vihkiminen.
JATKUU SIVULLA 3

V

iime vuosi oli erilainen. Se,
että perinteisiä iltamia ei
vielä saatu herätettyä henkiin, oli häviävän pieni harmistus kaiken muun rinnalla. Poikkeavasta tilanteesta huolimatta Kesätorilla
ja Lehmälotossa oli ennätysmäärä vieraita ja myyjiä. Perinteisen Kevarin Puurojuhlan sijaan Joulunuotio koulun pihalla
ulkona oli lapsiperheiden juhlaa.
Koulu sai kylän liikkeelle: valtuusto ja
virkamiehet kutsuttiin paikalle tutustumaan kouluun ja kuulemaan kyläläisten
mielipiteitä. Valtuusto päätti, että koulu
jatkaa. Lisäksi koulussa aloitetaan varhaiskasvatus 5–6-vuotiaille tänä syksynä, ja iltapäivätoiminta jatkaa, jos löydetään kahdeksan kiinnostunutta kylältä.
Molemmat tukevat koulun jatkuvuutta.
Kylään maisemaan hankkeen siivittämänä kolme ulkoilureittiämme saivat
kartat citynomadiin.Reiteille on merkitty historiallisia tapahtumia ja paikkoja.
Kylä sai lempinimen Elämän makuinen

Romut talteen!
Länsi-Asikkalan koulun
vanhempainyhdistys järjestää
ROMUNKERÄYKSEN 24.–25. HUHTIKUUTA.
• Otetaan vastaan rautaromua ja käytettyjä
akkuja.
• Keräyslavat Kurhilassa (koulun piha),
Viitailassa ja Äinäällä.
• Isoja eriä voidaan myös noutaa
keräyspäivinä. Sovi haku: Tuija Suutari 050
490 6130.
Keräyksestä saatu tuotto käytetään kevään
2022 leirikoulun järjestämiseen.

kotikylä. Suunnitelmissa on luoda kylälle oma leivos paikallisista aineksista.
Tänä vuonna yritämme uudestaan järjestää iltamat Teemu Harjukarin säestämänä Avoimien Kylien päivänä, 12.6.
Muiden perinteisten tapahtumien lisäksi on suunniteltu kylän kylttien rakentamista ja ilmoitustaulujen uusimista, ja
Nuorisoseurantalon maalausta ja sisäpuolen kohennusta jatketaan.
Viime vuoden kesätorin talkoolaiset
kestitään laavulla toukokuussa. Selvittelemme myös, josko kylälle voisi palkata
talkkariapua.
Kettulanrannan laituri uusitaan talkoilla ja laituri kastetaan Rantakahveilla
heinäkuussa. Joulukuulle on suunnitteilla joulukalenteri, joka huipentuu perinteiseen kylän puurojuhlaan.
Toipukaamme takaisin perinteisiin pian.
Satu Jaatinen
Kurhilan-Hillilän kyläyhdistys

Pikavuoroon oman
kylän kohdalta
Pikavuoropalvelu on parantunut.Nyt
pikavuorot pysähtyvät tarvittaessa
kaikilla pysäkeillä Vääksyn ja Jämsän
välillä 24:n varrella.
Olemme myös saaneet uusia bussivuoroja Hillilään ja Kurhilaan.
Kaikkien kylien kautta kulkevat
bussivuorot löytyvät osoitteesta
meitinenerkia.fi.
MEITIN ENERKIAN biokaasubussi
tekee keväällä ja kesällä taas retkiä
maakuntaan. Seuraa tarjontaa www.meitinenerkia.fi. Laita ideoita uusista reissukohteista Raunion
Heikille: puh. 044 588 0478.
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Länsi-Asikkalan koulu
jatkaa ja kehittyy
Maaseutu tarjoaa hyvän
kasvualustan lapsille ja
nuorille.

A

sikkala on maaseutukunta,
jossa luonto on jokaisen
kuntalaisen lähellä. Metsät,
pellot ja vesistö tarjoavat
fyysiset puitteet hyvälle elämälle.
Länsi-Asikkalasta on lyhyt matka
Lahteen. Kylässä korostuu vahva
yhteisöllinen henki. Yhdessä tekeminen
ja vapaaehtoistyö on arvokas pääoma,
jota tulee vaalia ja kehittää koko ajan.
Mitä useampi on toiminnassa mukana,
sitä pienempiä paloja jokaiselle tulee.
Luonto ja maaseutu
koulun vahvuudet
Länsi-Asikkalan koulu on vireä maaseutukoulu keskellä valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta vanhan
Hämeen härkätien varrella. Koulun
tulevaisuuden suuntaviivoja pohdittiin
syksyn kouluverkkoselvityksen
liittyneessä keskustelutilaisuudessa.
Länsi-Asikkalan koulun kehittämisen
kannalta on tärkeää tunnistaa vahvuudet. Kunnan opetussuunnitelma korostaa arjen perustaitojen opettelua ja
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hyvinvointia. Kaikki ne asiat, jotka
minulle on mahdollistettu lapsena, eivät
välttämättä ole arkea nykyisin.
Koulujen tulee myös erottautua jatkossa paremmin. Tästä syystä LänsiAsikkalan koulu profiloituu enemmän
luonto- ja maaseutupainotteiseksi kouluksi tämän kevään aikana.
Kehitystyö alkaa yhteisellä keskustelulla ja ajatusten vaihdolla, johon haastan myös kyläläisiä mukaan. Toivon,
että meillä on yhteisen suunta ja tavoite
valmiina kouluvuoden alussa elokuussa
2021.
Leikkikseen pääsee jo
Iltapäivätoiminnan järjestäminen on
tukenut koulun toimintaa tämän
lukuvuoden aikana. Se on mahdollistettu hankeavun turvin. Näen, että toimintaa on hyvä edelleen jatkaa.
Palveluiden parantaminen vaatii
aikaa. Pieniä askeleita voidaan kuitenkin tehdä heti. Avoin varhaiskasvatus
on kunnan tarjoamaa palvelua lapsiperheille. Leikkis kokoontuu Länsi-Asikkalan koululla keskiviikkoisin klo 9–12.
Leikkis tarjoaa lapselle turvallista hoitoa ja ohjattua toimintaa aikuisten johdolla.

Länsi-Asikkalan
koululaisia
syksyltä 2019.

Liikuntaa ja liikennettä
Asikkalan kunta on liikkuva ja hyvinvointia tukeva kunta. Länsi-Asikkalan
lähiliikuntapaikka on työn alla. Julkisen
liikenteen vuorotarjontaa on
lisätty, myös palveluliikennettä Vääksyn
keskustasta kylille seurataan ja
arvioidaan.
Asikkala on kehittyvä kunta. Kaikki
on sopivan lähellä luonto, harrastukset,
monelle työ tai etätyö. Pieni yhteisö tuo
turvaa ja tukee näin hyvinvointia.
Yhteinen hyvä antaa paljon, kiitos
kaikille ketkä sitä jaksatte tehdä
Petri Haapanen
vs. sivistysjohtaja
Asikkalan kunta

Peuhis tulee syksyllä
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa
päätettiin 17.11.2020 että Peuhiksen
satelliittiyhteys perustetaan
Länsi-Asikkalan koulun yhteyteen
elokuusta 2021. Satelliittiryhmään
kuuluvat ensisijaisesti 5–6-vuotiaat
lapset.

Omat maut esiin
Kylään maisemaan -hankkeeessa

Ja vielä
tapahtuu

ylän maut esiin oli viimeinen Kylään maisemaan
-hankkeen työpajoista Kurhila-Hillilässä. Etänä toteutetussa työpajassa pohdittiin, miten paikallisia raaka-aineita voitaisiin tuoda
paremmin esiin esimerkiksi kylän
tapahtumissa. Kylällä on paljon maatalous- ja puutarhatuotantoa, kuten marjoja, juureksia ja perunaa, joiden esiin
nostaminen ruokatarjonnassa antaa
omaleimaisuutta – vain meidän kylältä
saat tätä perunakakkua.
Syksyllä 2018 alkaneessa Kylään maisemaan -hankkeessa on herätelty arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita,
yrittäjiä ja yhdistyksiä huomaamaan
oman kulttuuriympäristön arvot. PäijätHämeessä on kuusi valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta ja 106 maakunnallisesti arvokasta aluetta.
Kurhilan ja Hillilän kylät kuuluvat
maakunnalliseen Kurhila-Hillilän kulttuurimaisemaan ja valtakunnalliseen
Etelä-Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaisemat (ent. Kurhila-Pulkkila) -nimiseen maisema-alueeseen. Arvokas maisema on houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö niin vakituisille kuin vapaaajan asukkaille.
Kylään maisemaan -hankkeessa Kurhila-Hillilässä on järjestetty työpajoja,
tehty Nomadi-sovellukseen kyläpolut
sekä kuvattu Etelä-Päijänteen kulttuurija harjusaarimaisemien aluetta esittelevää videota.

Su 15.8. klo 10–16
KYLÄTORI JA LEHMÄLOTTO
Perinteinen kesän kohokohta
Vanhalla Kevarilla. Koulun
vanhempainyhdistyksen
Lehmälotto pyörähtää käyntiin
klo 14, kun lehmät lasketaan
laitumelle

K

Syksyllä 2019 pidettiin hankkeen aloitustilaisuus Länsi-Asikkalan koululla,
jossa osallistujille esiteltiin hankkeen
tavoitteet. Tammikuussa 2020 kokoonnuttiin jälleen koululle Tarinoita maisemasta -työpajaan, jossa saatiin vinkkejä
viestintään sekä kerättiin kartalle Asikkalan Must maisemat vierailijoille vinkiksi. Toukokuussa Katriina Koski teki
yhdessä kyläläisten kanssa Kurhila-Hillilä kyläpolut -mobiiliopasteiset reitit.
Kurhila-Hillilän maisemat ja yrittäjät ovat esillä elokuussa 2020 kuvatulla
Etelä-Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaisemien alueella Asikkalassa -virtuaaliretkellä. Video on katsottavissa
Maa- ja kotitalousnaisten YouTubekanavalla https://www.youtube.com/
watch?v=IJYzGLnlLSc.
Hanketta toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry yhteistyössä EteläSuomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Suomen kanssa. Hanke
päättyy helmikuun lopussa.
Lataa Nomadi-sovellus
älylaitteellesi. Löydät
reittimme haulla: KurhilaHillilä kyläpolut
Sovellus näyttää maastossa polun ja
sijaintisi sekä ilmoittaa, että huomaat
kulkiessasi katsoa kohteen tekstin,
kuvan tai muun sisällön. Tietokoneelta
voit myös lähteä virtuaalikierrokselle ja
katsoa kohteita sekä suunnitella retken
etukäteen. www.citynomadi.com -->
Kurhila-Hillillä

Su 19.12.
PERINTEINEN KYLÄN
JOULUPUURO

Kahvila avoinna
Helmikuussa
la–su klo 12–15
Maaliskuussa
pe klo 12–18, la klo 12–15 ja
su 12–18
Huhtikuusta eteenpäin:
ke–to klo 11–15
pe klo 11–18
la klo 11–15
su klo 12–18
Huom! Muutokset mahdollisia.

HilleRin-konditoria
tuotteet arkeen ja juhlaan
tilauksesta.
HilleRin
Kurhilantie 275
Kurhila
hillerin.fi@gmail.com
0452140102

Laituritalkoot
Kettulanrannassa
Kettulanrannan uuden laiturin
rakennustalkoot pidetään toukotöiden
jälkeen kesäkuussa. Ilmoittaudu
talkooporukkaan: Pekka Koppanen 040 061
5971 tai Jukka Matsson 050 587 0751.

Kylällä priimat ladut
Ahkerat talkoolaiset ovat ajaneet kylien
lähipellot täyteen latuja. Katso itsellesi oiva
reitti latukartasta kylän Facebook-sivuilta.
(FB:Kurhila-Hillilä-Reivilä-Vähimaa/kuvat)
Latujen varsilla on vihkoja, joihin hiihtäjät
voivat laittaa nimensä. Muistathan
kirjata käyntisi, sillä kyläyhdistys tarjoaa
kahvin ja pullan Hillerinissä arpomalla
osallistuneiden kesken.

1.–19.12.
JOULUKALENTERI

MYYDÄ ÄN OMAKOTITALO
Kurhilassa. Valmistuu keväällä 2021.
• 115 m2: 4 makuuhuonetta, tupakeittiö,
khh, pesuhuone, sauna
• 70 m2 lämmin 2 auton autotalli
• tontti 6 160 m2, kunnallistekniikka on.
Yhteys: Matti Raunio, 044 327 8831,
matti.raunio@phnet.fi

Fysioterapeutti/pilatesohjaaja
Heidi Saarelma pitää
toistaiseksi Zoom online
pilatestunteja keskiviikkoisin
klo 16.30–17.30. Hinta 7 €/tunti.
Lisäksi hän tarjoaa pilatesta
yksilöohjauksena kotikäynteinä.
Tiedustelut saarelma.heidi@
gmail.com /040 823 5782.
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Perinne herää henkiin Hillilä-Kurhilassa:

Iltamat

lauantaina 12.6. Nuorisoseuratalolla

Tanssia
Teemu Harjukarin
säestyksellä
LAPSILLE OMAA OHJELMAA!

Puffetissa
kahvia ja
haukkapalaa

Tullaan tutuiksi
KUKA/KETKÄ
Markus, Reetta, Aarre ja Pyry Toukola. Muutimme
Kurhilaan keväällä 2016.
JUURET
Markus on syntynyt Kurhilassa. Reetta on syntynyt
Keski-Suomessa, mutta viettänyt lapsuutensa ja
nuoruutensa Kirkkonummella. Talo, jossa asumme, on
Markuksen kotitila, joka on ollut Toukolan suvulla yli
sadan vuoden ajan.
TYÖ
Reetta on työskentelee elintarvikealalla, mutta
opiskelee tällä hetkellä ympäristöteknologiaa. Markus
toimii liikennelentäjänä.
VAPA A-AIKA
Vapaa-aika kuluu molemmilla perheen kahden pojan
kanssa ja kun energiaa on jäljellä, suuntaavat Markus
ja Reetta esim. hiihtoladulle tai maastopyöräilemään.
TÄRKEITÄ TÄLLÄ HETKELLÄ
Tällä hetkellä tärkeää on, että perhe ja läheiset ovat
terveitä.
PAIKKA, JOTA SUOSITTELISIT KAIKILLE
Kylällä tykkäämme varsinkin sen tarjoamista
ulkoilumahdollisuuksista. Koronavuonna 2020 perhe
kävi lähiseudun laavuilla harva se päivä ja sama meno
näyttää jatkuvan tänäkin vuonna. Nuorisoseurantaloon
liittyy ihania muistoja; se oli hääpaikkamme 2013.

Yhteystietoja
Kylätoimikunta 2021
Kyläyhdistyksen sähköposti:
kurhilahillila@gmail.com
Satu Jaatinen, pj
0400 328 868, Teija Forsgren
varapj, Elina Leppänen
siht.,Jarno Pökälä, Anja
Nousiainen, Airi Piira, Jukka
Mattsson, Antti Niittylä,
Pekka Koppanen, Jarmo
Oksanen, Heikki Raunio ja
Reetta Toukola

4

k-h-pilotti 2021

Liput aikuisilta 10 €, lapset ilmaiseksi
Järj: Kurhila-Hillilä kyläyhdistys ja nuorisoseura

Kurhilan-Hillilän Nuorisoseura
Vuokraa tilat nuorisoseurantalo Kuhilaalta juhliin ja
illanistujaisiin ym.
Vuokrat:
Syys–huhtikuu
250 e/vrk
Touko–elo
150 e/vrk
Ravintolan vuokra
30 e/vrk
Lisäksi vuokrataan pöytiä, penkkejä ja astioita sekä
kahvinkeitintä.
Nuorten peli-illat
Sovitaan aloitus myöhemmin kun koronatilanne helpottaa.
K-H ns. johtokunta 2021
Jyrki Näsi, pj. 040 5748 742, Kaisa Koppanen, vpj 040 824 5901,
Katja Suomela 0440 846 620, Heikki Raunio 044 588 0478,
Risto Räsänen 040 8455 699, Pekka Koppanen, talonmies
0400 615 971

KH-Pilotti 2020
Länsi-Asikkalan koulun
vanhempainyhdistys
Tuija Suutari, pj
050 4906 130,
tuija.suutari@meandi.fi
Kurhilan-Hillilän
Nuorisoseura
Jyrki Näsi, pj 040 5748 742,
jyrki.nasi@phnet.fi

Tämän lehden
toimittivat: Elina
Leppänen, Satu
Jaatinen, Heikki Raunio,
Hanne Perttula, Anja
Nousiainen, Katja
Suomela ja Reetta
Toukola
Taitto: Päivi Liikamaa

Kylät netissä
www.kurhila-hillila.net -sivuja
uudistetaan
YRITTÄJÄ, tarkistathan tietosi ja
ilmoitathan muuttuneet tietosi
kyläyhdistyksen sähköpostiin
kurhilahillila@gmail.com
Kylän uusi kaikille avoin fb-sivu
Käythän tykkäämässä ja jakamassa
kavereille! https://www.facebook.
com/KurhilaHillila/
FB-ryhmä: Kurhila-Hillilä-ReiviläVähimaa

