
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin

Niemenkylä, Orimattila

Kyläkävely 8.8.2013

Katriina KosKi

KYLÄKÄVELYraPortti 2013



2

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke ja Niemenkylän - Tönnön nuorisoseura järjestivät 
yhdessä Orimattilan Niemenkylässä kyläkävelyn torstaina 8.8.2013. Niemenkylän kyläkä-
vely oli järjestyksessä kolmas Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin hankkeen järjestämästä ky-
läkävelystä. Hankkeen puitteissa on aikaisemmin järjestetty Orimattilan keskustan kyläkä-
vely (2012) sekä Käkelän kyläkävely (2013). noin 4 kilometrin pituiselle lenkille osallistui 
48 kävelijää. Illan päätteeksi kokoonnuttiin Seppä-Kallen pajalle kahville ja kerrattiin vielä 
Niemenkylän historiaa Pertti Oksasen johdolla vanhojen valokuvien diaesityksen kautta. 
osuuspankki tarjosi kahvituksen. 

Suurkiitos Pertti ja Maija-Leena Oksaselle järjestelyistä. Kiitokset kaikille kohteiden esitteli-
jöille, ilman teitä kyläkävelyn anti olisi varmasti jäänyt vähäisemmäksi. Orimattila on yllättä-
nyt aktiivisuudellaan, kaikissa kyläkävelyissä on ollut ennätyspaljon osallistujia. Kotiseutu ja 
sen menneisyys selvästi kiinnostaa niin Niemenkylässä kuin muuallakin Orimattilassa.  

J O H D A N T O
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L Ä H T Ö  P E K K A L A N  KO R J A A M O

Kyläkävelyn lähtöpaikkana oli Pekkalan korjaamo, joka on toiminut jo vuodesta 1955, 
aluksi Pekkalan paja -nimisenä. Korjattavina olivat aluksi maatalouskoneet mutta myös 
kuorma-autot ja niiden perävaunut. Alkuvuosikymmeninä korjaamolla tehtiin lähes kaik-
ki osat itse, pajan ahjo olikin kovassa käytössä. Vähitellen maatalouskoneiden määrä vä-
heni ja nykyisin korjaamolla huollettavina on vain raskas kalusto. 

Pekkalan korjaamo laajensi vuosien saatossa. Toinen halli rakennettiin 1970-luvulla ja 
kolmas 1980-luvulla. Vuonna 2001 rakennettiin neljäs halli, joka vastaa tämän päivän 
korkeusvaatimuksia raskaan kaluston korjaustoiminnassa. Vielä 1980-luvulla korjaamolla 
oli useiden maatalouskoneiden merkkihuolto, vähitellen oltiin kuitenkin jo keskittymässä 
raskaan ajoneuvokaluston korjauksiin. 

Korjaamokäynti oli mielenkiintoinen, sillä raskasta kalustoa huoltavaan korjaamoon pää-
see harvoin käymään. 
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L Ä H T Ö  P E K K A L A N  KO R J A A M O

Korjaamon toimintaa esitteli 
havainnollisesti Jukka Pekkala. 
Korjaamolla käytetään työkaluja 
laajalla skaalalla, reilun kokoisis-
ta aina pienen pieniin hienosää-
tötyökaluihin. 
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KO H D E  1  T O U KO L A N  K A U P PA

Ensimmäisenä pysähtymiskohteena oli entisen 
Toukolan kaupan tontti. Yläkauppanakin tunnettu 
kauppa toimi aikoinaan kyläläisten seurustelupai-
kkana ja sen yhteydessä toimi myös posti. Kau-
panpitäjistä muisteltiin Meeri Tarkkilaa, joka luki 
suurella äänellä keille oli tullut kirjeitä. Kauppa 
lopetti toimintansa 1970-luvulla. 
Kohdetta esitteli Sanna Saarenkoski, joka per-
heineen on asuttanut kaupan tonttia vuodesta 
2004. 

toukolan kaupan tarinoita kan-
nattaa kirjoittaa ylös, nyt kun 
niitä vielä muistetaan. tarinoita 
voi esitellä esimerkiksi niemen-
kylän - tönnön nuorisoseuran 
kotisivuilla tai koota Niemen-
kylän kyläkirjaksi muiden kylän 
kohteiden ja tarinoiden kanssa.  

KEHITTÄMISEHDOTUS
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KO H D E  1  T O U KO L A N  K A U P PA

Timo Nyman esittelee entisen kaupan sisäänkäynnin kohtaa. 
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KOHDE 	 2 	 PÄÄRN I LÄN 	 TA LO

Tien eteläpuolella, vanhalla kylätontilla ja maisemallisesti näkyvällä paikalla sijaitse-
van Päärnilän kantatilan päärakennus on 1850-1860 -lukujen vaihteesta. Nykyisen 
muodon se sai 1900-luvun alkupuolella. Talon harmaakivikellari on 1700-luvulta. Pi-
hapiiriä rajaavat talli ja navettarakennukset. Pihapiirissä oleva entinen pakaritupa on 
ilmeisesti 1800-luvun lopusta. Päärakennusta laajennettiin vuonna 1909. Rakennus 
sijaitsee alkuperäisellä kylätontilla.

Orimattilan Osuuspankin edeltäjä, Niemisten Osuuskassa, aloitti toimintansa 
13.12.1905 Päärnilän talossa. Osuuskassa muutti keskustaan vuonna 1946 ja sivu-
konttori jäi Niemenkylään. Sivukonttorin hoitoa jatkoi pitkäaikainen kassanhoitaja Sii-
ri Päärnilä toistakymmentä vuotta. 

Päärnilän talon vaiheita esitteli Riitta Koskinen, joka on omistanut tilan vuodesta 
1960. Hän kertoi tilan olleen viimeisen sata vuotta naisten hallinnassa. Osuuskassan 
vaiheista kertoi Orimattilan Osuuspankin edustaja Eveliina Vuorenpää.
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KOHDE 	 2 	 PÄÄRN I LÄN 	 TA LO
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KOHDE 	 3 	 PAR I I S I 	 JA 	 KA L L IO JÄRV I

Orimattilasta löyyy mielenkiintoisia paikannimiä. 
Niistä ehkä yksi kutkuttavimmista on Pariisi, joka 
sijaitsee Kalliojärven rannalla. Kalliojärvelle vievän 
Uimarannantien varrella pääsee kulkemaan Parii-
sin lisäksi Berliinissä. nauhakylästä kertoneen 
Pirkko saarisen isovanhemmat asuivat Pariisin 
torpassa 1920- ja 1930-luvuilla. torppa oli ison 
kuusen luona olevassa pusikossa, jossa on vielä  
jäljellä rakennuksen raunioita kalliolla. 

Kalliojärvi on karu ja tummavetinen järvi jossa on 
erittäin miellyttävä hiekkapohja. Kalliojärvellä on 
Orimattilan yleinen uimaranta.

Pienet kuvat: Pertti Oksanen
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KOHDE 	 3 	 PAR I I S I 	 JA 	 KA L L IO JÄRV I KOHDE 	 4 	 KU LT TUUR IMA I S EMAN	
A R V O J A

niemenkylän pysyvästä asutuksesta on kirjallisia 
lähteitä jo 1520-30 -luvuilta lähtien. Varhaisem-
masta asutuksesta kertovat Luttulan tilakeskuk-
sen länsipuolelta sijaitsevalta kalliolta löydetty 
Orimattilan ainoa uhrikallio, jossa on 19 uhriki-
veä. 

niemenkylän alue sijaitsee maisemamaakunta-
jaossa Eteläisellä viljelyseudulla, joka on tyypil-
listä jokilaaksojen viljelymaisemaa. Peltoaukeat 
avautuvat paikoin miltei lakeudeksi. niemenky-
lässä maaston korkokuva on pää-
pirteissään alavaa mutta maisema 
on pienipiirteisyydessään vaihte-
levaa. Päijät-Hämeestä on tehty 
tarkempi Päijät-Hämeen maise-
matyyppijako, jossa niemenkylä 
sijoittuu Porvoonjoen viljelyseu-
dulle. täällä ovat tyypillisiä loivas-
ti kumpuilevat savipohjaiset vilje-
lysmaat ja niiltä kohoavat, veden 
karuiksi huuhtelemat metsäiset 
moreeni- ja kalliomäet. alueen 
kylät ovat suurehkoja ja keskiajal-
ta peräisin. Kylät, kuten niemen-
kylä, ovat olleet eteläisen viljely-
seudun itäisille osille ominaisesti 

tiheään rakennettuja ryhmäkyliä. Niistä suurin 
osa on iso- ja uusjaon yhteydessä hajaantunut. 

Porvoonjokilaakson kylien kehittymiseen ovat 
vaikuttaneet maatalous sekä varhainen teolli-
suus. Porvoonjokea on käytetty varhaisen teolli-
suuden voimanlähteenä. 

Niemenkylän kulttuurimaiseman arvoja ovat 
muun muassa loivasti kumpuileva viljelysmaise-
ma, laiduntavat eläimet, puusaarekkeet ja niityt.
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Ote senaatinkartasta 
Orimattila XIII 33. 
Kartan mittaukset ovat 
vuosilta 1873, 74 ja 75. 
Kartta: Kansallisarkiston 
digitaaliarkisto. 
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KOHDE 	 5 	 VÄÄRÄKOSKEN 	 K I V I KAUT INEN	
A SU INPA I KKA

Orimattilasta tunnetaan huomattava määrä esihistorial-
lisia muinaisjäännöksiä, jotka kuitenkin ajoittuvat lähes 
yksinomaan kivikaudelle, eli 8600 - 1300 eKr. väliselle ajal-
le. Kivikaudella asutus Orimattilassa on ollut suhteellisen 
tiheääkin, ainakin verrattuna myöhäisempiin esihistorian 
kausiin. 

Valtaosa kohteista sijaitsee Porvoonjoen tai siihen laskevi-
en sivujokien varrella. Tämä johtuu siitä, että kivikautinen 
asutus Orimattilassa lienee painottunut muinaisten järvien 
rannoille Porvoonjokilaakson vesistöalueelle. Kivikautiset 
asuinpaikat ovat lähes aina sijainneet veden äärellä, pai-
koilla, jotka kuitenkin nykyään saattavat maankohoamisen 
johdosta sijaita kaukana vedestä. Yleensä ne sijoittuvat 
matalille kumpareille tai muinaisille rantaterasseille, tiet-
tyjen korkeuskäyrien tuntumaan. 

Historiallisen ajan alussa suurin osa Orimattilaa oli erä-
maata. Joitakin merkkejä vanhasta pysyvästä asutuksesta 
Orimattilan alueelta kuitenkin on. Ehkä mielenkiintoisin 
niistä on Luttulan uhrikallio, joka on hieno, täysin varma 
muinaisjäännös. Se saattaa ajoittua kuitenkin historiallisen 
ajan alkupuolellekin. Luttulan uhrikallio sijaitsee Luhtiky-
lään menevän tien varrella. 

Vääräkosken kivikautinen asuinpaikka sijaitsee pellolla, 
joka viettää loivasti itään ja itäkaakkoon. Selvä löytökeskit-
tymä todettiin metsänreunan tuntumassa ja voimalinjan 
länsipuolella. Alueella havaittiin vuonna 2005 runsaasti 
löytöjä Vääräkosken voimalaitokselle vievän tien vieres-
sä, noin 80 metrin matkalla pääasiassa 65 m korkeuskäy-
rän tuntumassa. Löydöt olivat kvartsiesineitä ja –iskoksia. 
Kvartsi-iskokset ovat kiviesineitä tehtäessä syntyneitä huk-
kapaloja. Vuoden 2011 koekaivauksen perusteella asuin-
paikka rajautuu vain pellolle ja siinä olevalle loivalle teras-
sille 65 m korkeudelle mpy.
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KOHDE 	 5 	 VÄÄRÄKOSKEN 	 K I V I KAUT INEN	
A SU INPA I KKA
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KOHDE 	 6 	 JA 	 7 	 VO IMALA I TOS 	 JA	
PUHD I STAMO

Orimattilan kirkonkylän länsipuolitse kulkevan Porvoonjoen kaksi koskea, Vääräkoski ja Tön-
nön koski ovat olleet valjastettuina pitkään. Vääräkoskeen perustettiin voimalaitos 1910 ja 
Tönnön koskessa on ollut vesimylly vuodesta 1586 lähtien. Vääränkosken voimalan rakennut-
ti tehtailija Attila. Tehtaan lisäksi sähköä riitti muillekin. Niemenkylän monissa taloissa onkin 
ollut Vääräkosken voimalaitoksen ansiosta sähköt jo suhteellisen varhain. 

Kirkonkylän puolella sijaitsevan Vääräkosken voimalaitos patolaitteineen on säilyttänyt alku-
peräisen asunsa ja luonteensa. Voimalaitos kuului alkujaan sommarnäsin kartanolle. Edel-
leen käytössä oleva voimalaitos antaa omaa sähköä ja varavoimaa sen viereen rakennetulle 
jätevedenpuhdistamolle.

Puhdistamon toimintaa esitteli vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen. Ryhmämme pääsi kier-
rokselle puhdistamorakennukseen. Puhdistamo toimii biologisella prosessilla. Puhdistamo 
tulee kasvamaan parin vuoden päästä. altaat laajenevat ja rakennus kasvaa 20 metrillä. 
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KOHDE 	 6 	 JA 	 7 	 VO IMALA I TOS 	 JA	
PUHD I STAMO
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KOHDE 	 8 	 A LAKAUPPA

Puhdistamon jälkeen käveltiin kohti 
nauhakaupunkia. sen ensimmäinen 
kohde oli kylän toinen kauppa, nimel-
tään alakauppa. Kauppiaina olivat toi-
mineet mm. Viljo Larjanne, sällinen 
sekä viimeiseksi Eloranta. Kaupan toi-
minta loppui 1970-luvulla, tämän jäl-
keen lopetti myös Toukolan yläkauppa. 
talon rakentaja oli Viljam oksanen kir-
konkylältä. 
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KOHDE 	 8 	 A LAKAUPPA KOHDE 	 9 	 NAUHAKAUPUNK I

Pirkko Saarinen kertoi muistoja Nauhakaupungista. Alla oleva on hänen tekstiään. 

asiaa nauhakaupungista

”niemenkylän nauhakaupungissa on aina asunut taitavia käsityön tekijöitä. 1800-1900 –lukujen vaih-
teessa nimi ”NAUHAKAUPUNKI” tuli oikein tunnetuksi, kun ahkerat naiset käsityönä kutoivat kaunii-
ta nauhoja sukkien pitimiksi, kansallis- ym. pukuihin ja tarpeisiin. Naiset menivät kävellen Helsinkiin 
nauhoja myymään. Kengät, ”ruojut”, heitettiin olalle, toinen eteen, toinen selkäpuolelle ja puettiin jal-
kaan vasta Helsinkiin saavuttaessa. Minulla on tallessa alkuperäinen nauhanteon ”tiuhtalevy”. Sain sen 
1896-syntyneeltä naapurilta, jonka Hilma-äiti oli ollut yksi näistä kutojanaisista. Samoin oli oma isoäitini 
s. 1871. 

Pimeänä iltana vuosikymmeniä sitten, kun Hietalaidan mökit olivat vieri-vieressä, Tönnön suunnasta 
katsottuna näytti siltä, kuin valaistu nauha olisi kulkenut tien vartta pitkin mäeltä alas asti!  Siis ”NAU-
HAKAUPUNKI”

olen syntynyt niemenkylän ”nauhakaupungissa”. tarina alkaa sen keltaisen talon kohdalta, joka sijait-
see Pekkalan autokorjaamon takana. Samalla paikalla oli vuosikymmeniä sitten pieni, harmaa hirsimök-
ki, Pekkalan omistama, kenties työväen asunnoksi rakennettu. Vanhempani, Eino ja Sievä Peltonen, 
avioituivat 1930-luvulla ja saivat tästä vuokrattua ensimmäisen yhteisen asunnon. 

Sisareni syntyi tässä mökissä 1931 ja minä vuoden myöhemmin. Mielestäni tilaa oli riittävästi, vaikka 
mökissä oli vain iso tupa ja tilava ”porstua”, jonka takaosa toimi komerona ja varastona. Pihapiirissä 
oli myös pieni ulkorakennus, jossa puuvaja, ulkohuussi ja eläinsuoja, ”sikolätti”. Siellä meillä usein oli 
kesäsika, joka syksyllä teurastettiin, koska suoja ei ollut talvilämmin. Kaivoa ei ollut vaan vesi kannet-
tiin Pekkalan notkelmaan rakennetusta ”Aleskaivosta”. Kesäisin pyykinpesu onnistui puron varrella, joka 
mutkitellen virtaa kohti Porvoonjokea. Silloin 30-40 –luvulla puro oli hyvin runsasvetinen. 

Elämä oli turvallista ja valoisaa tässä kauniissa pihapiirissä. autokorjaamon rakennukset tulivat vasta 
vuosikymmeniä myöhemmin. ohitan nyt seppä-Kallen paja-alueen, joka oli minulle hyvin tärkeä paikka 
lapsuudessa. Kalle oli kummisetäni ja Siiri-täti äitini sisko. Nykyinen sukupolvi voi heistä kertoa enem-
män! 

Hyppään seuraavalle asuinpaikalle: Pajapengerryksen jälkeen tulee mieleen sEistiLÄn pikkumökki, niin 
pieni ja matala, että olisi voinut vaikka ikkunasta astua sisälle! Nestori Seistilä, hevosmies, sekä vaimon-
sa Olga asuivat tässä lapsineen ja heitä oli paljon – viimeiseksi vielä kaksostytöt Kirsti ja Kerttu! Isä-Seis-
tilä kuoli jo vuosia aikaisemmin, mutta Olga piti huolta mökistään ja pienen pienestä kasvimaastaan, 
joka juuri ja juuri mahtui pajapengerryksen ja pihamaan väliin. Kun Olga sitten kerran sai pikkumökkiin-
sä uuden maalipinnan, hän oli niin onnellinen, että joka kesä pesi mökkinsä ulkoapäinkin. 

Seuraavana Ilmari HOIKKASEN talo, joka selvästi eroaa rakennustyyliltään Hietalaidan pikkumökeistä. 
Se on isompi ja piha-aluekin reilun kokoinen, rakaosassa tarvittavat ulkorakennukset. Olisi mielenkiin-
toista tietää tämän paikan historian ajassa taakse päin, mutta muistutan tässä, että omat muistelmani 
ovat vain ajalta 1930 lopulta - 1950 alkuun. Hoikkasella oli oma hevonen, usein valkea, jolla hän ajeli ky-
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niemenkylän Hietalaidan mökkiläi-
set ja likinaapuri Järvikylän naiset 
kutoivat nauhoja. alueen nau-
hankudonnalle on ollut erikoista se, 
että sata vuotta sitten harjoitettiin 
kudontaa miltei joka talossa. nau-
hanteko ei rajoittunut yksistään 
kanttinauhaan, vaan kudottiin myös 
hameen lievenauhoja, sukkanauho-
ja ja kengännauhoja. 
Lähiajalta muistetaan nauhanku-
donnalla useita itsensä elättäneitä 
niemenkylän naisia, joista toiset 
kauppasivat kutomansa nauhat, 
ottivatpa myytäviksi naapurienkin 
kutomia. tällaisia kutoja-kauppi-
aita olivat Enkla, raatarin matami 
ja Heta, joista ensin mainittujen 
kauppatie johti Helsinkiin, Hetalla 
aina Viipuriin asti. Näiden lisäksi 
muistetaan vielä nauhankutojina 
Vappulan tilda ja Hietasten laidassa 
asunut Jusefiina ja Kivisen Sandra, 
joka käveli paljain jaloin Helsinkiin 
asti nauhaa myymään, kengät nyyt-
issä. tavallinen valkoinen nauha 
maksoi tuohon aikaan 5 penniä ja 
kirjava 10 penniä. sinivalkoinen 
hameen lievesnauha oli 15 penniä 
kyynärä. tekopalkka oli markka sad-
alta kyynärältä. Yksi henkilö kutoi 
päivässä noin 50 kyynärää ja ylikin.

N A U H A K A U P U N G I N  N A I S E T
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lissä keräämässä lumppuja. Hyväntuulisena miehenä hän tuli mainiosti juttuun ihmisten kanssa, joiden 
luona asioi. Tuolloin keuhkotauti oli paha riesa ”Nauhakaupungissakin”. Hoikkasen vaimo kuoli, samoin 
tytär - vain pieni Pentti-poika jäi isälle. Pentin hoitajaksi taloon tuli iäkäs mummo, kai Manta-niminen. 
Kun mustalaisjoukot hevosineen tulivat kylille, he majoittuivat aina Hoikkasen pihapiiriin, olivat saaneet 
luvan. Eivät he mitään pahaa tehneet - vain meitä lapsia peloteltiin: ”MUSTALAIS-KASPER TULEE JA 
SALVAA!”

Seuraava on ”NEDER-JUSSIN” mökki, musta päältä ja sisältä! Ainoa asunto, jossa olen ainoana keitto-
paikkana nähnyt nurkassa olevan tulisijan, jonka päällä pata riippuu rautakoukussa. Ei muuta lämmön-
lähdettäkään! 
Asukkaiden nimi oli oikeasti HIEKKANUMMI; perheen äiti, Ruusa, niin pieni, hento ja laiha ja silmistä va-
lui aina kyyneleitä. Lapsia useita, ainakin 6, vanhimmat lähteneet jo maailmalle. taaempana kapeassa 
pihapiirissä harmaa ulkorakennus, luultavasti nuorempi kuin tämä pieni, musta mökki. Siellä ainakin ke-
säaikana löytyi nukkumatilaa. Isä-Jussi oli lukutaidoton, mutta kävi mielellään meillä lehtiä katselemas-
sa. Kerran vanhempani kysyivät: ”mitä siellä lehdessä sanotaan?” Jussilla oli lehti väärinpäin kädessä ja 
selitti: ”KAUHEIT ON TAPAUKSIA; MYRSKYJÄ NÄKYY JA LAIVOJA ON KAATUNNU!” 

Ja sitten VAINIOT. Juuri viime vuosina tämä alue on kokenut suuria muutoksia. Tässä oikealla oli reilum-
man kokoinen Vainioiden asuintalo, joka purettiin vasta sitten, kun Leena tytär rakennutti tontille ke-
sämökin ja kaivon! Leena kuoli 2010 ja paikka on nyt uusilla omistajilla. ISÄ-VAINIO solmi ensimmäisen 
avioliittonsa tätini Sylvi Peltosen kanssa. Täti kuoli keuhkotautiin 1911 ja Jussin ja Sylvin poika, Veikko, 
lähti aikuisikään päästyään Venäjälle ja on kadonnut jäljettömiin. Vainio solmi uuden avioliiton Hannan 
kanssa ja lapsia tuli useita! Kävi niin, että Jussikin kuoli ja Hanna jäi yksin selviämään lastensa kanssa, 
josta joukosta myös keuhkotauti vei osansa. Ei ollut helppoa sillä äidillä!
Naapuritalossa, mäenrinteessä asui yksinäinen mies, TAMMINOTKON JONNE: Hän myös omisti sen ta-
lon.  – Kuinkas sitten kävikään? Aamorin nuolet alkoivat sinkoilla naapurien välillä ja niin Hannasta ja 
Jonnesta tuli pari. Hannalle syntyi vielä pieni Maija-tyttö ja Jonnekin sai ainokaisensa! Maija omistaa 
edelleen kertomani talon. 

Pienen etäisyyden päässä edellisestä on entinen Alma ja Valtteri Oksasen talo. Se on rakennustyyliltään 
täysin erilainen kuin edelliset. Vieläköhän tämä aikoinaan upealta näyttävä talo olisi pelastettavissa? – 
Oksasilla oli kolme lasta, Meeri, Paavo ja Veikko, joista vain viimeksi mainittu avioitui ja ent. Oksasen 
talo on nyt perikunnan hallussa (HENNUM). 

Sitten saavumme ”ALAKAUPPAAN”, - näin tätä mäen alla olevaa kauppaa nimitettiin erotukseksi Touko-
lasta, joka oli ”yläkauppa”. Rakennusvuotta en tiedä, mutta rakentaja oli Viljam Oksanen kirkonkylästä. 
– Aluksi sisäänkäynti oli talon kylänpuoleisesta päädystä, mutta muutettiin jossain vaiheessa tien suun-
taiselle sivulle. 
Ensimmäinen varma mielikuva on vuodelta 1937. Silloin sain ensikertaa yksin mennä kauppaan (taka-
oven kautta) ostamaan tuttia vastasyntyneelle serkkupojalle. - Kauppiaina olivat Sulmot. Kauppiaasta 
ei ole mielikuvaa, mutta rouva oli pieni ja ystävällinen. Heidän jälkeensä tulivat Larjanteet, reipasta ja 
touhukasta väkeä. Pentti-poika kävi meillä leikkimässä, koska hänellä ei ollut muuta ikäistään seuraa. 
Sen jälkeen tulivat Pouttu ja taloudenhoitajansa Rauha Keskinen. Pouttu oli isokokoinen ja tarmokas; sai 
hankittua paljon myytävää, vaikka pula-aikoja vielä elettiinkin! 
Tuli vielä muita omistajia, mutta minun tieni vei jo muualle! ”
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Kyläkävelymme päättyi Seppä-Kallen pajalle, joka 
on emäntämme Maija-Leena Oksasen isoisän Kalle 
saarisen rakentama. Pajassa pidetään nykyisin jou-
lun alla Seppä Kallen tonttupajaa. Pajassa on myös 
takavuosina pidetty elokuvanäytöksiä. 

Pajalla kuulimme kahvittelun yhteydessä Pirkko 
saarisen kertomuksia nauhakaupungin asukkaista 
sekä Pertti Oksasen kuvaesityksen vanhasta Nie-
menkylästä. 
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Vajaan kolmen tunnin kävelykierros sai aikaan paljon kes-
kustelua ja muistelua osallistujien kesken. Lopputilaisuu-
dessa Seppä-Kallen pajalla katsottiin diaesitys vanhoista 
valokuvista ja juotiin kahvit. Niemenkylän mielenkiintoi-
nen historia ja sen monet tarinat kannattaa laittaa muis-
tiin ja vaikka kyläkirjaksi. Hyvänä alkuna on Pirkko Saa-
risen muistelmat nauhakylästä. Kyläkirja voi olla myös 
artikkeli/muistelmakokoelma eri aiheista. 

 

Y H T E E N V E T O 



25

Kyläkävelyille on kiinnostusta ja ehdotuksia uusista kyläkävelykohteista nousi esiin, mm. tönnö 
ja kartanoiden Orimattila tulivat ensimmäisenä mieleen. Niemenkylän kyläkävely oli kolmas Ori-
mattilassa pidetty kyläkävely. Myös muissa kylissä kannattaisi kävely järjestää. Kyläkävelyjä on 
mahdollista järjestää myös pyöräillen. Tällöin pystytään valitsemaan pidempi reitti ja yhdistää 
kauempana toisista olevia kohteita. Kertyneistä kävelyreiteistä ja kohteista syntyy kattava kuva 
Orimattilan kylien kulttuuriympäristöistä. Kyläkävelyt ovat myös osallistavia tapahtumia ja eri 
teemoilla niiden tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa ja kunnan matkailussa. 
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!( kyläkävely kohde

kyläkävely reitti

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin
Orimattilan Niemenkylän kyläkävely 
8.8.2013 klo 17.00

© MML, 2012
0 200100 m

Text

Lähtö 

¯ Lähtö Pekkalan korjaamon piha

1. Toukolan kauppa
2. Päärnilän talo
3. Pariisi ja Kalliojärvi
4. Kulttuurimaiseman arvot
5. Vääräkoski kivikautinen asuinpaikka
6. Voimalaitos
7. Puhdistamo
8. Alakauppa
9. Nauhakaupunki
10. Seppä-Kallen paja


