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Retkipäivä alkoi Padasjoelta Kellosalmen Kelossilta Niemisten Linjat liikenteen 30 -paikkaisella linja-autolla. 
Osallistujia oli hankealueelta 15 henkilöä ja 1 hankkeen toimija, yhteensä 16 henkilöä. 

Retkipäivän ohjelma 

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hanke järjestää 

RETKEN HARTOLAN VUORENKYLÄN KYLÄBONGAUSTAPAHTUMAAN 

LA 17.8.2013 

Niemisen Linjat – liikenteen 30 – paikkainen bussi lähtee Padasjoelta 

klo 7.50 Kellosalmen Kelossilta -pysähdyspaikat matkalla Tylläntien risteys, Harjunsivun pysäkki, Suutarin pysäkki 

klo 8.30 Asikkala Vääksy, taksiaseman alue, Anianpellontie 2, matka jatkuu Pulkkilanharjun kautta 

klo 9.20 Sysmä 

klo 10.00 Hartola, Vuorenkylä Purnun laskettelukeskus, Tohtaantie 68 

Bongauskohteina: 

- Purnun laskettelukeskus, karttojen lunastus 10 €/ hlö, alueeseen tutustuminen, aamukahvit 

- Elina ja Mika Seppälän maatilapiha, ylämaankarjaa, perinnebiotooppeja 

- Leena ja Mika Olkkosen maatila, Purri, piha-alueeseen ja puutarhaan tutustuminen 

- Ruuli, vanha asumaton maatila/ kantatilan pihamiljöö, rakennuksissa maatila-asumisen henki, näköalapaikka 

- Ruokailu Purnun kahvila-ravintolassa 

- Irene ja Esko Mannisen piha ja museoesineet 

- Jouni Hokkasen maatilapiha Iso-Paljo –järven rannalla, museoaittoja, lomamökkejä 

- Antti Pahalahden Oksalan tila, villisikojen tarhausta, rakennettu lampi, savusauna ja idyllinen hirsirakennus 

- kasveista ja perinnemaisemista kiinnostuneille mahdollisuus osallistua klo 13.00 Harjun perinnemaisematilan 
opastetulle tunnin kasviretkelle, jona aikana muu ryhmä tutustuu Hokkasen ja Pahalahden tiloihin. Opastus Harjun 
tilalla 3 e/hlö. Vaihtoehtoisesti mahdollisuus myös osallistua Purnu luontopolun kierrokselle, lähtö noin klo 12.00 
Purnun kahvilasta – kuulet tarinoita Vuorenkylästä ja näet upeita kalevalaisia erämaamaisemia 

- Hämäläisen pihapiiri, kirpputori ja kahvitarjoilu (bussiretki ei käy täällä) 

klo 14.00 Kahvitauko Purnussa 

klo 14.15- 14.30 Paluumatka alkaa 

Hanke kustantaa linja-automatkat. Osallistujat kustantavat itse 10 euron karttamaksun, mahdolliset opastusmaksut, 
ruokailun ja kahvit. Tervetuloa tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin, kalevalaisiin maisemiin ja upeisiin 
näköaloihin. Pikaiset ilmoittautumiset Riitta Kinnarille p. 040 5761 604 tai riitta.kinnari@proagria.fi (Jos haluat 
matkalta mukaan ota yhteyttä Riitta Kinnariin) 

TERVETULOA MUKAAN! 



Matkalla Hartolan Vuorenkylään retken oppaana toiminut Riitta Kinnari kertoi hankkeesta, 
kyläbongaustapahtuman kohteista ja Vuorenkylän vaikutusalueen vaiheista. 

 

Ensimmäinen kohde oli Purnuvuori , 
laskettelukeskus ja alhaalla oleva ravintola- ja 
huoltorakennus. Pihalla oli Vuorenkyläseuran 
jäseniä vastaanottamassa ja puheenjohtaja Mika 
Seppälä  toivotti vieraat tervetulleiksi. 
Purnun laskettelukeskus sai alkunsa v. 1985 kun 
kylätoimikunta käynnisti hankkeen 
laskettelukeskuksen rakentamiseksi. 
Rakennuksen yläkertaan on valmistunut kevään 
2013 aikana kyläseuralle kokoontumistila ”Purnun 
vintti”, jossa ryhmälle esiteltiin seuran 
monipuolista toimintaa. Kahvilassa nautittiin 
aamukahvit ja pihalta ihailtiin Purnuvuoren  
kohoavia rinteitä. 

     

Elina ja Mika Seppälän maatilapihalla kuultiin 
isäntäparin esittely tilasta. Maatila on yksi kylän 
kantatiloista. Pihassa on vanhoja rakennuksia, joita 
on myös kunnostettu. Kiinnostuksen kohteeksi 
nousi erityisesti laitumella ollut ylämaankarja, joka 
emännän kutsuhuutojen saattelemana tuli 
esittäytymään. 

 

 

 

 

Seppälän perheet lapset ovat oivaltaneet 
yrittämisen merkityksen jo nuorina. Myynnissä oli 
mielenkiintoisesti korjatussa piharakennuksessa 
lasten tekemiä käsitöitä. Saimme myös maistaa 
syksyn satoa marjamehun muodossa. 
 

 



Leena ja Timo Olkkosen maatilapihan rakennukset 
ovat upealla paikalla mäellä, josta on hienot 
näköalat. Olkkosten tila, Purri on myös kylän 
kantatiloja. Tilan tuotantosuunnat ovat 
kasvinviljely ja metsätalous. Emäntä on töissä tilan 
ulkopuolella. Myös isäntä tekee jonkin verran töitä 
tilan ulkopuolella. Vieraille esiteltiin myös avaraa 
piha-aluetta rakennuksineen. Kokemus oli nähdä 
päärakennuksen alakerran kellari, jossa viileys 
säilyy läpi kesän. 

 

Ruuli eli Olkkola eli Koulu on vanha, nykyisin 
asumaton maalaistalo. Tilalla on pitkä historia ja 
laajat näkymät avautuvat kauas. Vanhassa 
päärakennuksessa henkii vanha maatila-asumisen 
elämä. Tilan nykyinen omistaja Juhani Nieminen 
on pitänyt taloa kunnossa ja on luovuttanut sitä 
kyläläisille ja yhdistyksille erilaisten juhlien ja 
tapahtumien järjestämiseen. 

Purrin tilan isäntä naapurista Timo Olkkonen ja 
hankkeessa työskentelevä, maisemasuunnittelija 
Katriina Koski ProAgria Etelä-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisista esittelemässä tilaa vieraille. 

Ruulin jälkeen käytiin Purnun kahvila-ravintolassa syömässä keittolounas. 

 

Irene ja Esko Mannisen tilalla, Pohjolassa, oli paljon mielenkiintoista kuultavaa ja nähtävää. Kuulimme myös 
taivaanpankkosta ja helvetistä, jotka ovat lähialueiden paikannimiä. Tilan vanhaan ulkorakennukseen on 
koottu vanhaa esineistöä. Samoin pellon takana olevassa riihessä on hienosti säilytetty vanhoja työkoneita. 
Pohjolanmäeltä näkyy kauas Jämsään asti. Raportin etukannen kuvassa Pohjolasta näkyy mäen korkeus. 
Manniset ovat innokkaita perinteen tallentajia ja he toimittavat myös Vuorenkylän Kaiku-tiedotuslehteä. 



 

Jouni Hokkasen maatilapihalla oli isännän lisäksi 
vieraita vastaanottamassa talon iloinen koira. 
Rantalan tilalla harjoitetaan kasvinviljelyä, 
koneurakointia ja lomamökkien vuokrausta. 
Lomamökit sijaitsevat pihasta avautuvan Iso-
Paljojärven rannalla.  

 

 
   

  

               

 
 
Rantalan tila, joka sijaitsee Haran kylässä, on ollut 
Hokkasten suvun hallussa jo usean sukupolven 
ajan. Pihapiirin aittoihin on kerätty tilan vanhaa 
esineistöä esiteltäväksi yleisölle.  

 

 

 

 

 

 

 

 Esillä aitoissa on muiden muassa 
maidonkäsittelyvälineitä. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
          Viimeisenä kohteena retkiryhmä tutustui Haran
          kylässä olevaan Oksalan tilaan. Tilan isäntä, Antti 
          Pahalahti esitteli tilan toimintaa mm. villisikojen 
          tarhausta.  
  

  
 
 
 
 

    
    

                                                                                                                                                   
 Tilan edesmennyt vanhaisäntä Heikki Pahalahti   
 oli tuonut taiteellisuuttaan esille       
 rakentaessaan idyllisen hirsimökin 
 metsänreunaan. Läheisyydessä oli myös      
 rakennettu pieni lampi ja savusauna. 

 
 
 
 

 
 

Kyläbongausretki päättyi Purnun laskettelukeskuksessa juotuihin lähtökahveisiin. Paluumatkalla puitiin 
päivän antia ja todettiin kohteiden olleen erittäin hyviä ja kiinnostavia. Kaikissa oli paneuduttu esittelyyn 
todella hyvin. Tosin neljän tunnin aika oli liian lyhyt näin moneen kohteeseen tutustuttaessa eikä 
opastetuille kierroksille Harjun perinnemaisematilalle eikä luontopolulle halunnut ryhmästä jäädä kukaan. 
Bongauskierroksesta saisi hyvän paketin retkiryhmille myytäväksi.  Harjun perinnemaisematila on niin laaja 
kokonaisuus, että sinne kannattaa suunnitella oma retkiohjelma, lisättynä käynti joillakin kierroksen 
kohteista.  

Matkalla informoitiin myös hankekylien tulevista tapahtumista ja Riitta Kinnari kertoi Hartolan, Sysmän ja 
Asikkalan paikalliskulttuurista.  
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