
AUTOLLA
PÄIJÄNTEEN

YMPÄRI

SUOMEN KUVALEHDEN AUTORETKI
1000 km matkaa — 7 kaupunkia — viikon yösNat ja
ruoka — saunat, uimarannat, nähtävyydet — 605 mk.



AUTOLLA PÄIJÄNTEEN
YMPÄRI

ARV OISA LUKIJA!

Joko olet päättänyt, missä vietät kesälomasi? — Haluatko
nähdä mahdollisimman paljon kauniin synnyinmaasi

sydänseutujen viljelyksiä, vesiä, teollisuutta jakulttuuria? —

7 kaupunkia ja n. iooo km automatkaa, yösijat ja ruuat,
saunat ja uimarannat — 6oj mk:lla. Joka viikko lauantai-
illasta seuraavaan lauantaihin. Uintia Roineessa, kylpy Korpi-
lahdella, hiekkarantaelämää Heinolassa ... vireää liikkumista
ja rauhallista lojumista ... Muodostakaa »nurkkakuntia»,
jotka päättävät yhdessä vallata autobussimme 15 paikkaa
viikoksi.

Suomen Kuvalehti järjestää lukijoilleen tänä kesänä
yhteismatkoja kauniin Päijänteen ympäri. Viikon kestäviä



matkoja autobussilla; lähtö tapahtuu Helsingistä lauantaina
iltapäivällä ja paluu seuraavana lauantaina. Tämän sanoo
helposti ja nopeaan, mutta miten paljon tällaiseen loma-
matkaan sisältyy, sen osaa parhaiten kuvata se, joka on
suorittanut sanotun kiertomatkan muutamina aurinkoisina
lyhyen kesämme päivinä.

Autonkuljettaja painaa kaasua ja matkamme alkaa.

Miten ihana tunne täyttääkään mielen, kun ehkä kesä-
loman ensi tunnilla kaiken hermostuttavan kiireen jälkeen
istuudumme autobussiin valmiina vastaanottamaan uusia
vaikutelmia ja avoimin silmin näkemään ihanaa synnyin-
maatamme. Utelias katsaus matkaseuraan ja jo ensi sil-
mäyksellä toteamme, että aika mukavia taitavat olla kaikki.

Nyt kaikki viisitoista matkustajaa on löytänyt paikan
itselleen ja matkalaukkukin on saatu mukavasti sijoitetuksi,
ja niin painaa autonkuljettaja kaasua ja matkamme alkaa.

Läpi Helsingin, sivuuttaen Käpylän huvilakaupungin ja
Tuusulan järven kulkee matkamme Hyvinkäälle, jossa nou-
semme hetkeksi jaloittelemaan ja ehkä juomaan iltapäivä-
kahvit asemaravintolassa.

Hämettä Hattelman harjanteilta

Jatkamme matkaa ja parin tunnin kuluttua saamme
Hattelmalan harjanteilta ihailla laaksossa, Vanajaveden par-

taalla uinuvaa
Hämeenlinnan
kaupunkia. E
tosin kuuta-
molla, niinkuir
vanha krena-
tööri, vaan to-
dennäköisesti
ilta-auringon
kuultavassa .

valaistuksessa.
Hämeenlin-

nassa meidät
viedään maja-
paikkaan, ate-
rioimme yhdes-
sä jalähdemmi
Aulangonvuo-
relle ihailemaan
auringon las-
kua. Ja sitten
olemme val-
miit lauantai-
ehtoona painu-
maan levolkAulanko.



kukin omaan muka-
vaan vuoteeseensa.

Sunnuntai-aamuna
herätys, aamukahvi
ja lähtö Hattulan
vanhalle kirkolle.
Siellä matkalla seu-
raava opas kertoo,
että Pyhä Risti-ni-
minen kirkko on ra-
kennettu 1300-luvun
alkupuoliskolla ja yh-
dessä katselemme sit-
ten kirkon vanhoja
kattomaalauksia.

liiiiiiiluii vanha kirkko.

Vehoniemi.

Kesäpäivä Kangasalla.

Kauniiden hämäläisten tienoiden läpi saavumme Kangas-
alan kauneudestaan kuuluille harjuille. Vehoniemen harjulla
tämä suurenmoinen luonnonkauneus aivan salpaa henkeä. —

Konttorikirjojensa ääressä kuivettunut kamreerikin, vanha-
poika, tuntee oudon ailahduksen rinnassaan, kun hänelle
yllättävänä, ikäänkuin uutena näyttäytyvät isänmaan lem-
peät äidin kasvot. Ellei hän niin visusti kääntäisi päätään
poispäin, näkisimme ehkä hänen silmäkulmassaan jotakin
kosteata. —

Kun vielä on uitu »Roineen armaissa aalloissa», olemme
matkalla muutaman kilometrin päässä olevalle Kangasalan
kirkolle. Emme ehdi ajoissa jumalanpalvelukseen, mutta
saamme ehkä nähdä kirkkokansan liikkuvan kirkkomäellä.
Komea, luonnonkivistä tehty kirkko, sen korkealla kaareu-
tuva katto ja vanha, koristeellinen saarnastuoli ja katto-
kruunut herättävät ihailuamme. Opas näyttää meille ns.
verikiven kirkon seinässä ja kertoo tarinan viattomana kuo-
lemaan tuomitusta neidosta.



Tampere.

Suomen Manchesterissa.

Jo on aika rientää autobussiin, sillä Tampereella Hospiz
Emmauksessa odottaa nälkäisiä matkamiehiä vankka lounas.

Katselemme Tampereen kaupunkia, sen Tuomiokirkkoa
kuulume seinämaalauksineen, koskea, siltoja patsaineen ym.
sekä ihailemme kauniita näköaloja Pyynikin rinteiltä.

Viljavien seutujen läpi ja korkeiden mäkien yli kulkee
tiemme Oriveden kansanopistolle. Ohjelmaamme täällä kuu-
luu ateria, yön lepo ja uinti opiston rannassa sekä käynti
Hörtsänän kuuluisassa puutarhassa.

Hörtsänä.Orivesi.



Kt'i/'iltilili

Pysähdymme hetkeksi tienristeykseen

Länkipohjassa pysähdymme hetkeksi Matti ja Ilmari
Laurilan muistopatsaan luo. Näillä kohdin sankari-isä ja
-poika kuolemalla isänmaan puolesta kruunasivat maineik-
kaan työnsä.

dän hyvä olla, ja sentähden jäämme tänne tiistaipäiväksi
lepäämään, soutelemaan ja uimaan.

Meitä varten vuokratulla höyrylaivalla teemme huvi-
matkan Päijänteellä. Erään maalaistalon kohdalla nousemme
maihin ja hilpeällä mielellä syömme päivän toisen aterian
eväskoreista.

Seuraavassa pysähdyspaikassa, Jämsänkosken paperiteh-
taalla, saamme nähdä mielenkiintoisen tehdaslaitoksen sisäl-
täkinpäin ja kosken partaalla juomme Lottien tarjoilemat
kahvit.

Tähtiniemessä kylvemme illalla uusilla vihdoilla hämä
laisessa maalaissaunassa.

Jämsänkoski

Soudamme, uimme ja teemme laivamatkan Päijän-
teelle.

Aurinko kallistuu jo länteen, kun maanantaina ilta-
päivällä olemme tulossa Korpilahdelle. Korkealta mäeltä
on unohtumattoman kaunis näköala laaksoon, jossa järven
rannalla sijaitseva kylä kirkkoineen idyllisenä lepää korkei-
den harjujen ympäröimänä.

Jyväskylä

Kreeta Haapasalon haudalla ja seppä Högmanin
pajan paikalla.

Levättyämme Korpilahdella toisenkin yön, ajamme Suo-
men Ateenaan. Jyväsjärven rannalla sijansa saanut viehät-
tävä seminaarikaupunki voittaa jakamattoman ihailumme.

Lounaan jälkeen käymme hautausmaalla Kreeta Haapa-
salon haudalla. Siellä opas palauttaa mieliimme jalon kansan-
naisen elämäntarinan, kuinka suuren lapsiparven äiti kato-
vuosina elätti perheensä yksinkertaisella, sydämellisellä lau-
lullaan. Hänen laulunsa »Mun kanteleeni kauniimmin» soi
korvissamme siirtyessärrume toisen mielenkiintoisen muisto-
kiven luo samalla hautausmaalla.

Sijoitumme Tähtiniemen täysihoitolaan, joka sijaitsee
kauniilla niemellä vastapäätä kirkonkylää. Täällä on mei-



Omituinen kivi I'äi-
jänteen itäpuolella.

Oravasalmella tila-
taan lautta

mella*.

Kivi on pystytetty
sille paikalle, jossa seppä
Jaakko Högmanin paja
sijaitsi v. 1799, jolloin
Paavo Ruotsalainen, toi-
vottomana hengellisestä
tilastaan, saapui tapaa-
maan herännyttä sep-
pää. Täällä Paavo Ruot-
salainen, sittemmin Suo-
men herännäisyyden ete-
vin maallikkojohtaja,
pääsi sisäiseen selvyy-
teen.

Auton »keula» kääntyy etelään.

Jyväskylästä n. 10 km itäänpäin on korkea Kanavuori.
Sen laelta avautuu avara näköala Päijänteelle ja ympäröi-
ville saloille. Pysähdymme hetkeksi ihailemaan näitä, ennen-
kuin jatkamme Leivonmäen kauniiden seutujen läpi Heino-
lan kylpykaupunkia kohti.

Matka käy Hartolan kautta, jossa pysähdymme juomaan
kahvia ja katselemaan Itä-Hämeen museota.

Oravansalmen luona päättyy mantie veteen, mutta me
soitamme lautturia ja pian on meidät laulaen lautattu sal-
men vastakkaiselle rannalle.

Toivottavasti on ilma lämmin ja aurinkoinen, kun
Heinolassa aiomme viettää torstaipäivän hiekkarannalla ja
kelkkamäessä. Illalla menemme kasinolle kuuntelemaan
soittoa.

Vielä toinen yö Heinolassa ja perjantaiaamuna olemme
taas valmiit lähtemään eteenpäin.

Kauniin mäntymetsän läpi tulemme Vierumäen urheilu-
opistolle, jossa urheiluun innostumattomallakin on paljon



I It inula.

kiinnostavaa tarjolla. Ennen lounasta katselemme ympä-
ristöä. Jyrkän rinteen alla on mitä ihanin järvi, niemi ja
suuri uimalaitos. Kaiken muun lisäksi lähellä rantaa pui-
den lomassa häämöttää kauniita kävelyteitä, jotka kutsu-
vat tuttavalliselle kävelylle matkatoverien kanssa.

Samana päivänä kuljemme vielä komean Vuolenkosken
sillan yli, saamme nähdä Kuusankosken, sekä Utin leirin
ja lentokentän. Aterioituamme Kouvolassa ajamme kaunista
tietä jokirantaa pitkin, meidät kuljetetaan lautalla. Kymi-

Vierumäki.



Utti.

joenyli ja pian olemme muistorikkaassa Anjalan kartanossa,
jossa vietämme matkan viimeisen yön.

Anjalassa opas kertoo paikkakuntaan liittyvistä histo-
riallisista muistoista, täällä Kustaa III:n aikana solmitusta
Anjalan liitosta ym. — Lähellä sijaitsevat, Anjalan koskesta
voimansa saavat tehdaslaitokset edustavat nykyaikaa teknil-
lisine saavutuksineen.

Anjala.

Matkan viimeinen ilta.

Tämä ilta ja yö ovat viimeiset yhteisellä matkallamme.
Ei voida kieltää, etteikö tunnettaisi hienoista kaihoa mie-
lessä. Olemme matkatovereissa tavanneet ehkä useitakin,
joiden seurassa olemme viihtyneet hyvin ja joihin tutustu-

minen on meille ollut sekä mieluisa että arvokas elämys.
Huomenna eroamme kukin omalle suunnallemme. Emme

hennoisi lopettaa tuttavuutta näin alkuun. Ties', vaikka
se vielä jatkuukin; ellei syvällisenä ystävyytenä, niin aina-
kin iloinen katse ja päännyökkäys kadulla tavatessa ilmai-
sevat, että mielissä on säilynyt valoisa muisto Suomen
Kuvalehden järjestämästä onnistuneesta matkasta Päijän-
teen ympäri.



Loviisa.

Itäisellä Uudellamaalla

Kun seuraavana aamuna varustaudumme lähtemään Hel-
sinkiin päin, ovat haikeat ajatukset häipyneet. Reippaina
ja uteliain mielin jatkamme matkaa Loviisaan, jonka lai-
dalla olevia Svartholman linnan raunioita katselemme aina-
kin autobussin ikkunoista. Katselemme kylpylän puistoa ja
siistiä vanhanaikaista kaupunkia, syömme siellä lounaan ja
jatkamme taas.

Pernajan kirkon lähellä saamme nähdä Pernajan pojan
Mikael Agricolan muistokiven. Kirkon veräjän luona on
meillä tilaisuus runopukuisen kehoituksen innostamina panna

Porvoo.



i

L

ropo kirkon vaivaislaatikkoon. (Taitaa olla ensimmäinen
kerta koko matkalla, kun rahapussin nyöriä hellitämme;
kaikki matkaan kuuluvat menot ja maksut sisältyvät nim.
matkan hintaan.)

Korkeita harjanteita pitkin jatkuu matka Porvooseen,
Runebergin kaupunkiin. Siellä käymme katsomassa runoi-
lijan kotia, käväisemme ehkä kirkonmäellä sankaripatsaalla
tai muistoista rikkaalla hautausmaalla, missä mm. Runeberg
ja Eugen Schauman ovat saaneet leposijan.

Vielä juomme jäähyväiskahvit kahvilassa Unter den
Linden ja autobussimme, joka viikon aikana uskollisesti on
kuljettanut meidät sekä ylä- että alamäet, pyörii iloisesti
pääkaupunkia kohti.

Kiitollisina ja tyytyväisinä me eroamme, kukin tahol-
lemme. Uskomme varmaan, että paljon siitä kauniista ja
hyvästä, jonka kuluneella viikolla olemme saaneet nähdä ja
kokea, on jäävä pysyvästi mieliimme. Kokemamme on tuo-
nut meille läheiseksi oman kansamme ja opettanut meitä
yhä lämpimämmin rakastamaan ihanaa isänmaatamme.

Vähän varusteistakin.

Reipas ja hilpeä mieli on kaikkein tärkein matkavarus-
tus, — sen rinnalla on vaatetuskysymys vain toisarvoinen
asia matkan onnistumiseen nähden.

No niin. Ei tällaiselle autobussilla suoritettavalle mat-
kalle suuria varustuksia tarvita. Suosittelemme pitkää tak-
kia, joka suojelee iltakylmää ja mahdollista pientä sadetta
vastaan. Pieni päähine, esim. baskermallinen, on mukava
ja näyttää reippaalta. Puku mahdollisimman vähän rypis-
tyvä. Kävelykengät, mukavat ja matalakorkoiset. Ken haluaa
vaihtelua puvustoon, pukeutuu ehkä kevyempiin kenkiin
ja toiseen pukuun mennessään torstai-iltana Heinolan kasi-
nolle. — Uimapukua älköön unohdettako. Jos se on villai-
nen tai muuten hitaasti kuivuva, voi niitä tarvita parikin.

Mutta, kuten sanottu, saadakseen suurimman vastineen
tällaisesta retkestä, on matkalle lähtijällä ennen kaikkea
oltava reipas ja iloinen mieli.

Ei kulje se tyhjänä maailmanrantaa,
joka ilonsa omassa repussa kantaa.

Hinta!

Koko matkan hinta on 605 mk. Paikkoja saa tilata
Suomen Matkatoimisto Oy:ltä Helsingissä, Pohj. Espl. 19.

Otavan syväpaino.


