Ryydynpohjan Omakotiyhdistyksen retki Jyväskylän seudulle 5.8.2017
Onkohan täällä aina näin hämärää ja onkohan täällä tehty ”hämäriä” päätöksiä?
kyselivät Ryydynpohjan Omakotiyhdistyksen retkeläiset istuessaan Säynätsalon
kunnantalon valtuustosalissa edustajien tuoleilla. Kunnantalo ja valtuustosali
valaisimineen ja kalusteineen kuuluu arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemiin
arkkitehtuurimme aarteisiin. Rakennus vihittiin käyttöön vuonna 1952. Säynätsalon
kunnantalo on Aallon arvostetuimpia töitä, ja se nostetaan esille puhuttaessa
rakennusaikakauden arkkitehtuurista. Se aloitti myös Aallon punatiiliarkkitehtuurin
sarjan, johon kuuluu myös yksi Jyväskylän yliopiston rakennuksista. Nykyisin
Säynätsalo kuuluu Jyväskylään ja entisen kunnantalon tiloja on mahdollista vuokrata
esimerkiksi kokouskäyttöön ja rakennuksesta löytyy lisäksi majoitustiloja.
Kesäretkemme kohteena oli siis Jyväskylän seutu, varsinkin Säynätsalo, joka sijaitsee
yhdellätoista Päijänteen saarella. Se on Jyväskylän saaristokaupunginosa, jonka
luonnonkauneus ihastutti. Bussikierroksen aikana tutustuttiin monipuolisesti
Säynätsalon nähtävyyksiin. Vierailimme myös Armas Lindgrenin ja Bertel Liljeqvistin
suunnittelemassa vuonna 1927 käyttöön vihityssä tunnelmallisessa vaaleaksi
rapatussa tiilikirkossa. Kirkon erikoisuutena on kirkkosalin kasettikatto, mikä on
tehty Säynätsalon tehtaalla valmistetusta vanerista.
Kierroksella nähtiin myös Haikan majakka, joka sijaitsee Muuratsalon saaren
niemessä. Saarella on asuinalue, jonka ruutukaavaan pohjautuvan asemakaavan on
1926 suunnitellut arkkitehti Wivi Lönn, Suomen ensimmäinen naisarkkitehti, joka
perusti oman toimiston. Ihastelimme lisäksi Lehtisaaren lehteviä maisemia,
Satasarvinen-vuorta ja Päijänteen päilyvää ulappaa. Tutuiksi tulivat myös Parviaisen
tehdassuvun vaiheet ja Säynätsalon nykypäivä Päijänteen sylissä.
Aamulla olimme jo nauttineet aamukahvin Jämsässä Witikkalan yli satavuotiaan
kartanon kahvilassa ja ihmetelleet miten paljon meillekin tuttuja tavaroita löytyi
legendaarisen Paavo Virtasen kauppamuseosta.
Hyvinvoinnistamme retken aikana huolehti myös Viherlandiassa nautittu maittava
lounas ja silmäniloa tuottivat vihertuotteet niin kotiin kuin pihaankin.
Korpilahden satamassa pääsimme vielä nauttimaan Satamakapteenissa
iltapäiväkahvin lisäksi kauniista järvimaisemasta
Muutenkin sää suosi retkeämme. Sateensuojia ei tarvittu, mutta ajomatkojen aikana
totesimme, että kovin oli meitä odotettu, kun kaikki kadutkin oli pesty ennen
tuloamme.

Retki tarjosi kiinnostavia käyntikohteita ja konkreettisesti myös ”makeaa mahan
täydeltä” ei vain ruoka- ja kahvitaukojen aikana, vaan myös yllätyksenä tulleella
käynnillä Pandan karkkitehtaalla.
Retken suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi taas oma ”voimakaksikkomme” Anja
ja AP vuosien kokemuksella; – heille jälleen Iso Kiitos!
K.R.

