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Nimipäivät
Ke: Noora, Elli,
!!!Nimipäivät_PH
Nelli.
To: Hermanni,
Herkko, Herman.
Pe: Joel, Ilari, Lari.

Menotärppi

La: Alisa, Aliisa.
Su: Rauni, Rauna.
Ma: Reino.
Ti: Ossi, Ossian.
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ISO-ÄINIÖLLÄ laitetaan jalalla
!!!Menotärppi_PH
koreasti keskiviikkona 18.7. kello
19–23. Kylätalolla, Myllykseläntie 27, järjestetään tuolloin
vanhan ajan tanssit, joita tahdittaa Hassakoivun pelimannit.
Ohjelmassa on myös nostalgiaarpajaiset.

Vääksyn luonto lumoaa
kiinalaisia turisteja
Vieraanvaraisuus ja sininen taivas ovat tehneet vaikutuksen.
ANTTI HARTIKAINEN

VÄÄKSY

Antti Hartikainen

Asikkalassa on käynyt Kiinan Chengdusta asti kaksi
kiinalaisryhmää, ja lisää on
tulossa. Tallukassa majoittuneet vierailijat olivat pääosin
koululaisia. Tallukan Kiinaprojektista vastaavan Virve
Walanderin mukaan vierailut ovat sujuneet sään puitteissa mallikkaasti.
–Nyt on mennyt kaikki
kympisti, kun on ollut upeat
ilmat. Kaikki ovat nauttineet,
niin aikuiset kuin lapsetkin.
Meillä on ollut metsäretkeä,
makkaranpaistoa ja mölkynheittoa. Mölkyssä on se
ihanaa, että siinä ei ole kielimuuria.
Vääksyn kanavaan tutustumassa ollutta joukkoa kiinnosti moni asia. Toimittajakin
pääsi paikalle tultuaan yli
kymmenen kiinalaislapsen
ympäröimäksi.
–He kuvaavat enimmäkseen meidän sinistä taivasta.
He tulevat 11 miljoonan ihmisen suurkaupungista ja isot
kaupungit ovat Kiinassa erittäin saastuneita. Nämä lapset eivät ole koskaan nähneet
sinistä taivasta. Se oli edelliselle ja tälle ryhmällä ihan
numero yksi.
VICTOR ZOU ja Jack Chen
kokivat luonnon ainutlaatuiseksi.
–Mielestäni Vääksy on
hyvin kaunis ja sininen taivas
on todella hämmästyttävä.
Ihmiset ovat myös ystävällisiä
ja mukavia. Vieraanvaraisuus
saa vääksyläiset tuntumaan
ystäviltä, vaikka heidät tapaisi vasta ensimmäistä kertaa,
Zou kuvailee.
–Yksi sana kuvaa Vääksyä: siisti. Luonto, ilmapiiri
ja ihmiset ovat erittäin siistejä, mukavia ja ystävällisiä,
Chen kiteyttää.
Kiinalaiset ovat Walanderin
mukaan hyvin käyttäytyviä,
siistejä ja he löytävät Vääksyn
luonnosta aina jotain ihmeteltävää.
–Nämä lapset tulivat istumaan ruokasaliin. Kaikki lapset kerääntyivät ovelle, kun
he näkivät siitä läpi pihalle.
Kun avasin oven, he juoksivat ulos ja huusivat ”vauu”.

RUORIJUOPPO

Humalainen
nukahti ruoriin
Mieshenkilön epäillään
syyllistyneen vesiliikennejuopumukseen
kuljettamalla venettä
alkoholin vaikutuksen
alaisena lauantaina yöllä
Asikkalassa Ekanniementien kohdalla.
Kuljettaja kertoi nukahtaneensa veneen rattiin
ja ajautuneen rantaan.
Kuljettaja puhalsi
alkometriin 1,93 promillea. Mies kuljetettiin
sairaalaan tutkimuksiin. Vene kärsi lieviä
vaurioita. Kuljettajalla oli
päällään pelastusliivit.
Tekoa tutkitaan vesiliikennejuopumuksena ja
liikenneturvallisuuden
vaarantamisena.

TÖRMÄYS

Auto töytäisi
pikkupyöräilijää

11 miljoonan ihmisen suurkaupungista Chengdusta tulleille vieraille metsä sekä saasteeton ja sininen taivas olivat
harvinaisia näkyjä. Tämä joukko halusi toimittajan kuvaamaksi.

Asikkalassa Anianpellontien ja Katajatien risteyksen lähellä tapahtui
maanantaina noin kello
18.30 aikaan liikenneonnettomuus, jossa
polkupyörällä liikkunut
8-vuotias jäänyt henkilöauton töytäisemäksi.
Lapsi loukkaantui törmäyksessä ja kuljetettiin
sairaalaan hoidettavaksi.
Poliisi tutkii osallisten
syyllisyyksiä ja alustavasti molempia epäillään
liikenneturvallisuus
vaarantamisesta.

SOUTU

Asikkalalaisia
mitalijoukkueessa

Jack Chen ja Victor Chou nauttivat Vääksyn luonnosta ja
suomalaisilta saamastaan lämpimästä vastaanotosta.

Kiinalaislapset innostuivat kuvaamaan leppäkerttua, jota
Tallukan Kiina-projektista vastaava Virve Walander esitteli.

–He olisivat olleet siellä vaikka miten pitkään ja
juosseet nurmikolla, vaikka
nämä ovat isompia lapsia. Se
on heille jotain sellaista, jota
he eivät ole koskaan kokeneet.
Chengdusta saapuneet
vieraat jakoivat kehuja suomalaisten luontoarvoille ja
luotettavuudelle.
–Ihmiset arvostavat täällä
sitä mitä heillä on. Menimme
eilen luontoretkelle metsään
ja siellä oli erittäin puhdasta sekä rauhallista. Ihmiset

–On mieletöntä huomata, kuinka hyvin paikalliset
ovat lähteneet mukaan tekemään tätä yhdessä, Walander
iloitsee.
Vieraiden ohjelmistoon
on kuulunut muun muassa
suomalaislasten kanssa leikkimistä, paikallisten opastamia luontoretkiä ja vierailuja
vääksyläisiin koteihin.
Kiinalaisryhmien tulo
Asikkalaan on seurausta
Tallukan aloittamasta Kiina-projektista. Asikkalaa on

eivät jätä roskiaan luontoon,
joten metsä pysyy puhtaana.
Se on todella arvostettavaa,
Zou tuumasi.
–Metsässä on julkisia nuotiopaikkoja polttopuineen
päivineen ilman mitään lukkoja. Ihmisten täytyy luottaa toisiinsa, jotta he voivat
pitää niitä kaikille avoimina,
ihmettelee Chen.
VÄÄKSYLÄISET ovat olleet
suurena apuna kiinalaisvieraiden vastaanottamisessa.

markkinoitu chengdulaisille.
Heinäkuun lopussa tulee vielä kaksi ryhmää ja elokuussa
tulee pari lisää.
Erilaisten kulttuurien kohdatessa tarjoutuu mahdollisuuksia oppia.
–Oli yllättävää, kuinka
hankalaa on tehdä heitä
miellyttävää ruokaa, vaikka
kuinka yrittää riisien ja muiden kanssa. Sichuan alueella
ruoka on niin erilaista. Ruisleipää on turha tarjota. Nämä
ovat opin paikkoja.

Hollolan urheilijoiden
joukkue voitti hopeaa
Sulkavan suursoutujen
kirkkoveneiden päälähdössä viime perjantaina.
Kilpailun voittoon ehti
Kouvolan Soutajat ajalla
4.11.02. Hollolan urheilijat hävisi Kouvolan
joukkueelle vajaat kaksi
minuuttia.HU:n joukkue
muodostui pääasiassa
hollolalaisista, lahtelaisista ja asikkalalaisista
soutajista. Jarkko AlaHeikkilä, Jukka Haverinen, Jari Nieminen,
Antti Nurkkala, Niko
Nättinen, Marko Punavaara, Jarno Pökälä,
Jorma Pöyry, Miika
Ruokonen, Timo Salmi,
Vesa Salminen, Jyrki
Taimisto, Mika Tommola, Petteri Vaherkoski ja
Antti Varis.

