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Esipuhe

Kyläyhdistyksen hallitus päätti syksyllä 2009 laatia kyläsuunnitelman. Tarkoituksena oli
löytää kylän vakituisille sekä vapaa-ajan asukkaille yhteinen tulevaisuuden tavoitetila,
visio, päämääräksi sekä kehittämisen linjauksia tavoitteen saavuttamiseksi.
Kylätoimikunta on tehnyt suunnitelman, joka on sen mielestä kylän näköinen ja
toteuttamiskelpoinen. Kasiniemen kestävän kehityksen edellytyksenä on vapaa-ajan
asukkaiden ja varsinkin nuorten saaminen mukaan kyläyhteisön aktiiviseen toimintaan.
Suunnitelman tavoitteena on koota kylän voimavarat sen toteuttamistyöhön kutakin
kiinnostavien asioiden ja tapahtumien osalta. Tiedottaminen Kasiniemen Sanomien ja
Padasjoen Sanomien sekä kylän uusien verkkosivujen avulla käynnistää toteuttamisen ja
ohjaa toimenpiteitä niitä haluavien asukkaitten tarpeiden toteuttamiseksi. Suunnitelma
viestii myös kunnan päättäjille ja muulle julkiselle vallalle kylän laajasta ja tavoitteellisesta
vapaaehtoistyöstä yhteisen viihtyisyyden sekä elinkelpoisuuden kehittämiseksi.
Kasiniemi on mukava kylä kun me teemme työtä yhdessä sen puolesta.

Padasjoella 28.9.2010
Kasiniemen kyläyhdistys ry:n hallitus

Kyläsuunnitelmatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pekka Salonen
ja jäseninä Pirkko Joutsen, Heljä Hörhä ja Leena Salmela
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TAUSTAA
Kasiniemi on Padasjoen luoteisin kylä ja se on myös Padasjoen kunnan nuorin kylä. Se sijaitsee
vedenjakajalla, josta virtaamat ohjautuvat Vesijakojärven kautta Kymijoen ja Kokemäjenjoen reitteihin.
Etäisyyttä lähikaupunkeihin; Lahteen, Hämeenlinnaan ja Tampereelle on kuhunkin noin 75 kilometriä.
Ihmisiähän täällä todistettavasti on ollut jo kivikaudella ja Nuijasodassakin on oltu mukana. Virallisesti
Kasiniemen kylän ja Vesijaon väliset rajapisteet vahvistettiin noin 400 vuotta sitten, vuonna 1588. Mylly
koskessa on jauhanut hyvinvointia monet miespolvet.

Elannon kyläläisille tarjosivat Ansion kartano, 30-luvulla perustettu Koivu Oy ja metsätyöt, sillä sotien jälkeen
puukauppa kävi vilkkaasti.

Työväkeä heinäpellolle lähdössä.

Koivun henkilökuntaa tauolla.
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Sotien jälkeen tulivat myös karjalaiset, jotka ahkerina ja hämäläisiä kanta-asukkaita vilkkaampina pian
löysivät oman paikkansa kyläyhteisössä. Leveä ja omintakeinen Kasiniemen murre sai seuraa
nopeatempoisesta ja vuolaana ryöppyävästä karjalankielestä.

Kasiniemen kansakoulussa riitti oppilaita omasta takaa. - Opettaja Halonen oli värikäs persoona mutta
osasivat oppilaatkin. Kerran Halonen antoi oppilaille ainekirjoituksen aiheeksi: Mummun luona käymässä.
Poika kirjoitti: Menin käymään mummun luona, mutta mummu ei ollut kotona. Piste. Kuva on Mirja Soukkion
albumista. Oma huumorinsa oli aikuisillakin: ”Se on hevoselle helpotus”, sanoi Niemis-Kustaa kun akka
reestä putos.
Kylässä oli kaksi sekatavarakauppaa, posti, kemikaalikauppa, bensamittari, kahvila ja ravintola. Tämä vielä
50-luvulla.

Kyläläisiä Etelä-Päijänteen
Osuuskaupan myymälässä.

Sivu 5 / 12

KASINIEMI TÄNÄÄN

Järvet ja vuoret, metsät ja kosken kuohut ovat entisillä paikoillaan. Tosin suuret metsähakkuut ovat
muuttaneet maisemaa, mutta metsähän kasvaa, joten se muutos on väliaikainen. Selkeästi kylämiljöötä on
muuttanut vain tie, joka nyt halkoo kylän keskustaa - Kasiniemen raitti. Vanha tiehän kulki kylän kohdalla
tehtaan piha-alueen sivuitse ja Sumasen kaupan ohi koulunmäelle.

Näkymä sillalta ylävirran puolelle Kirvessalmeen.
Nyt vakituisia savuja kylässä on noin 40 ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kantaväestö onkin
eläkeiässä. Mutta kylä ei ole tyhjentynyt, kesämökkejä ja vapaa-ajan asuntoja on jo noin 160. On
paluumuuttajia, uusmuuttajia ja vapaa-ajan asukkaita. Monella on juuret täällä Kasiniemessä.

Kasiniemi on edelleen elävä kylä. Uuskasiniemeläisten ansiosta kylätapahtumiin riittää osallistujia.
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KYSELY KYLÄSUUNNITELMAN POHJAKSI

Mitä me ajattelemme kylästämme, mikä täällä on hyvää ja mitä pitäisi tehdä, jotta täällä viihtyisi ja voisi
hyvin? Vai onko ihan hyvä näin? Haastattelut tuottivat noin 40 vastausta ja niissä oli monia ajattelemisen
arvoisia ehdotuksia ja mielipiteitä.

KYLÄRAITTI ON KÄYNTIKORTTI

Kanta-asukkaat ja kanta-asukkaiksi luettavat mökkiläiset suhtautuvat kylämaisemaan lukkarinrakkaudella.
Arvot ovat tunnepohjaisia tai syrjäisen kolkan aidossa luonnossa ja eläimistössä. Näkymää masentaa se,
että taloja autioituu ja rapistuu. Raitin varrella olevat asutut talot pihoineen ovat lähes kaikki siistejä ja
hoidettuja.

Satunnaiselle kävijälle kylä ei oikein avaudu. Ei ole oikein paikkaa, mihin pysähtyä. Kioski tai pienimuotoinen
kauppa olikin monen toivelistalla.

Yhteiset alueet, kuten Kokkopirtti ympäristöineen, kylänraitti ja uimaranta sekä urheilukenttä, pidetään
kunnossa siivous- ja kunnostustalkoilla. Mm. Kokkopirtillä on tehty perusremonttia jo kahtena keväänä, ja
kiitoksella on todettava, että Padasjoen kunta on osallistunut kustannuksiin.

Kokkopirtti rakennettiin alun perin lottataloksi. Se valmistui vuonna 1938. Myöhemmin talo siirtyi Padasjoen
Yrityksen Kasiniemen piirille ja 2000-luvun alussa kyläyhdistykselle.
Kylänraitin kaunistamiseksi saatiin monia hyviä ehdotuksia. Mm. kosken yläpuolelle ehdotettiin hankittavaksi
penkkejä, jotta pyöräilijät tai kävelijät voisivat pysähtyä kuuntelemaan kosken kohinaa ja syömään eväitään.
Vesijaon suojeluyhdistys ja kalastusosuuskunta puolestaan vaalivat järveä ja niiden kalakantoja.
Me, jotka tunnemme kylän, osaamme kyllä suunnistaa uimarannalle, Kurkisuolle, Ruhansillalle tai kiertää
Leppälahden lenkin. Jos kylä on vähän vieraampi, selkeä kartta olisi avuksi. Ehdotettiin myös merkittyä
lenkkireittiä Aholanraitille ja veneretkiä niin että maisemia voisi ihailla järveltä.
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TOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE

Kasiniemi eroaa muista maan syrjäkylistä edukseen siinä, että täällä on vuoden mittaan monia yhteisiä
tapahtumia. Talvikauteen kuuluvat Wellamon kudontapiiri ja liikuntapiiri, joissa on omat harrastajansa. On
hiihtokilpailut, pilkkikisat, maastojuoksut, käsityönäyttely, Vehkajärvipyöpäily, Vesijakojärven ympäripyöräily,
toripäivä, mato-onkikilpailu, joulumyyjäiset jne.

Tapahtumista on tullut perinne – mutta kaivataanko jotain muuta? Mitä nuoriso haluaa?

Tässä muutama ehdotus:

-

Kenttätalkoot; jalkapallo- ja lentopallopaikat kuntoon ja vetäjät toiminnalle
Nuorille omat kesäjuhlat tai yhteiset heidän kanssaan järjestäen
Urheilukilpailut lapsille heinäkuussa
Thriathlonista laajempi tapahtuma
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Näitä me arvostamme:

-

Puhdas luonto, luontoarvot, rauhallinen alue lähellä taajamia
Monelle kotiseutu tai vanhempien kotikylä
Luonto ja sen vetovoima vapaa-ajan asukkaille säilyttää kylän elinvoiman
Arvo on ihmisissä; kasvava vapaa-ajan asutus täydentää vakituista
Kylätoiminta, Kokkopirtti sekä urheilukenttä
Harrastustoiminta; jumppa, kudonta, jalkapallo, metsästys ja kalastus
Lomalainen voi tulla tänne lataamaan akkuja
Primitiivinen ympäristö, jossa saa olla rauhassa.
Yhteishenki, jota sitäkin vielä löytyy
Vanha perimätieto ja sen tallentaminen
Asukkaiden etujen valvonta

Miinusta

-

Palvelut ovat kadonneet, suurimpana syynä käyttäjien puute.
Etätyön tekeminen ei onnistu liian hitaan nettiyhteyden takia
Kylätapahtumien ylläpito on liian pienen (ja ikääntyneen) joukon harteilla
Kaavoihin kangistunut kyläorganisaatio

Hyviä asioita:
Luonnonrauhaa,
lähiruokaa,
rehtejä ja huumorintajuisia ihmisiä.
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Vahdinvaihto on avainkysymys
Kyläyhdistyksen toiminnasta vastaa kylätoimikunta, ja muutama aktiivinen kyläläinen. Työ on vapaaehtoista
ja talkoohenkistä, mutta sellaisenaan palkitsevaa. Talkootyö taitaa olla kasiniemeläisillä selkäytimessä.

Kyläsuunnitelman tärkein tehtävä on etsiä keinoja vahdinvaihtoon. Pitkällä tähtäimellä – ja puhutaan vain
vuosista - se ratkaisee kyläyhdistyksen toiminnan jatkumisen.
Nykyisen tiedonvälitystekniikan aikana välimatkat eivät ole ongelma. Monen mökkiläisen toiveena olivatkin
omat kotisivut yhdistykselle. Asiaa on viritelty. Sivuilla voisi tapahtumien lisäksi olla myös tietoja kylällä
saatavilla olevista palveluista ja syksyisin vaikkapa marjojen ja sienien myyntitarjontaa.
Vapaa-ajan asukkaat toimintaan mukaan. Hyöty ja kiire sanelee sen, millä panoksella kukin voi talk
oisiin ja tapahtumien järjestelyyn osallistua. Positiivista on, että noin puolet vastaajista halusi olla mukana
toteuttamassa tapahtumia.
Kaikkihan me haluamme, että

KASINIEMI ON MUKAVA KYLÄ
ja haluamme toimia

YHDESSÄ KASINIEMEN PUOLESTA
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VISION TOTEUTUS - TUUMASTA TOIMEEN

Kylätoimikunta on jo toteuttanut muutaman toimenpiteen, joita kyselyssä haluttiin:
-

Kylänraitin raivausta Kokkopirtin edustalta sekä virran rannasta näkymien
avartamiseksi

-

Kokkopirtin keittiökaapistojen uusinnan, kylmiön hankinnan ja terassikatoksen
rakentamisen sekä näyttämön lattian eristämisen

Päätetty on myös:
-

Kylälle kotisivut Päijät-Hämeen kylät ry:n palvelimelle

-

Hankimme ilmalämpöpumput parantamaan Kokkopirtin lämmitystä sekä
pienentämään suuria sähkölaskuja.

-

Urheilukentän tasaus aloitetaan tämän syksyn aikana. Tavoitteena on tehdä työ
kahden vuoden aikana puolet kerrallaan.

-

Triathlon-kilpailu toteutetaan yhteistyössä nykyisten järjestäjien ja kylätoimikunnan
kanssa. Tapahtuma on avoin ja ilmoitus kalenteriin.

Me-henkeä löytyy…
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Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
- Nuorten ja vapaa-ajan asukkaitten saaminen mukaan kyläyhteisön toimintaan ja
järjestämään itselleen mieluisia
tapahtumia sekä kehittämään tarvitsemiaan
paikallispalveluja
- Tietoliikenneyhteyksien parantaminen niin, että riittävän nopeat yhteydet toimivat koko
kylän alueella.
- Ikääntyvien ihmisten tukeminen asumaan kylässä mahdollisimman pitkään yhteiskunnan
ja kyläyhteisön palveluiden avulla
- Saada lisää asukkaita eläkkeelle siirtyvistä paluumuuttajista sekä vapaa-ajan asukkaista
- Parantaa vuorovaikutusta eri asukasryhmien ja kylätoimikunnan välillä niin että tarpeet
kylän sekä toiminnan kehittämiseksi tulevat esille.

KASINIEMEN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUS
Hallituksen, eli kylätoimikunnan kokoonpano on vuonna 2010 seuraava:
Puheenjohtaja, joka samalla on kylänvanhin, Heljä Hörhä, varapuheenjohtaja Pekka
Salonen, taloudenhoitajana Sinikka Ahola, joka hoitaa myös sihteerin tehtävät yhdessä
Pirkko Joutsenen kanssa. Muina jäseninä ovat Silja Alenius, Tero Hännikäinen, Jussi
Salonen, Jukka Rantanen, Simo Salmela, Seppo Harjula ja Mika Selonen. Tilintarkastajat
ovat Eero Hörhä ja Maija Kaasinen. Kokkopirtin talonmiehenä toimii Eero Hörhä

KASINIEMEN SANOMAT
Kasiniemen Sanomat on kylälehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1997 alkaen 1-2 kertaa
vuodessa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista sekä
muistellaan kylän värikästä historiaa. Päätoimittajana toimii Leena Salmela, 044 3733640,
leena.salmela@pp5.inet.fi

KASINIEMEN KYLÄYHDISTYKSEN KOTISIVUT
Kotisivut ovat osoitteessa www.phkylät.fi/kasiniemi. Kotisivujen päivitystä hoitaa Eero
Hörhä, 040 5838512, eero.horha@pp.inet.fi. Pyydämme toimittamaan sivuille halutut
viestit Eerolle.
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PALVELUJA KASINIEMESSÄ

MIKA SELONEN
p. 0400 949673
Koristepuita ja pensaita

SINIKKA AHOLA
p. 040 5236468
Kaikenlaista apteekkipalvelua keskiviikkoisin

JUSSI SALONEN
p. 0400 658054
Metsurintyöt mm. pihapuiden kaadot
Lumenauraus ja tienlanaus

PUURATKAISUT SALONEN
Juha Salonen
p. 03 8339920
juha.salonen@hotmail.com
Puurakennus-, korjaus- ja sisustustyöt

TERO HÄNNIKÄINEN
p. 0400 353818
Metsäkonepalveluja ja autoremonttia

KIRJASTOAUTO
Entisellä Kasiniemen kaupalla
Parillisilla viikoilla ke. klo 16.20-16.45
Parittomilla viikoilla ke. klo 14.35-15.00
Muut pysäkit ks. ilmoitustaulu

LOMASATAMA
Osmo Soukkio
p. 0400 938462
Lomamökkejä

KAUPPA-AUTO
Ma ja to Kasiniemen entisen kaupan pysäkillä
klo 15.10.
Muut pysäkit Kiiski, Leppämäki ja Kolula

PADASJOEN KOIVUJALOSTE OY
p. 0400 938 462
Saunakalusteiden sopimusvalmistusta
ja vanerin jatkojalostusta

TAKSI
Pe klo 11.30 kirkolta. Ilmoitus edellisenä
päivänä taksille p. 040 7775263

HELJÄ HÖRHÄ
p. 040 5904365
Palsantie 1028, hunajaa

Kylätalon vuokraus:
Kokous

20 €

Koko vuorokausi

Jälkisiivous

30 €

Kahvinkeitin

10 €

kahviastiasto (100 h)

12 €

Pöydät ja penkit

20 €

Tiedustelut ja varaukset: Eero Hörhä p. 040 583512

100 €

