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KESÄ JA MENOT

On allamme viherjä maa

ja päällämme sininen taivas,

ja läntinen lehtistä laaksoa soittaa

lintujen laulaess´.   (A. Kivi)

Kesä on useimmille ihmisistä se kaikkein 

mieluisin vuodenaika, jota odotetaan har-

taasti. Talvella tehdään monenlaisia suun-

nitelmia kesän varalle. Yleensä ne liittyvät 

omaan olemiseen, mitä tehdään, minne 

mennään jne.. 

Putkilahden tarjoamat kesämenot eivät 

rasita kenenkään loman viettoa liiaksi. Jota-

kin meillä kuitenkin tapahtuu.

Kylämme suurin kesätapahtuma on Put-

kilahti Jazz, joka on Tapio Leinon ideoima 

lahja putkilahtisille. Jazzien soittajat ovat 

Leinon  muusikkoystäviä, jotka ovat vuo-

desta toiseen uskollisesti pysyneet mukana 

tapahtumassa. Tämä on erittäin huomion-

arvoinen asia. Merkittävää on myös se, että 

Leino on joka kesä onnistunut saamaan 

jonkun uuden soittajaryhmän tai solistin 

mukaan Putkilahteen. Putkilahti Jazz on 

elänyt nyt täyden vuosikymmenen ja rikas-

tuttanut kylämme elämää ja mainetta suu-

renmoisella tavalla. Suurkiitos tästä Tapio 

Leinolle muusikkoystävineen!

Putkilahden kesään kuuluu myös perin-

teiset Nuorisoseuran juhannusiltamat näy-

telmineen ja muine ohjelmineen. Pentti 

Könnön luotsaaman Nuorisoseuran toiminta 

on virkistynyt viime vuosina huomattavasti. 

On hienoa, että kylältä löytyy ihmisiä, jotka 

antavat aikaansa ja voimiaan yhteisen viihty-

misen hyväksi. 

Heinäkuussa Putkilahden kylätalolla 

on monipuolisen kulttuuripersoona Kerttu 

Weijon ja hänen isänsä Osmo Salmisen tai-

teen yhteisnäyttely. Tähän näyttelyyn kan-

nattaa tulla kauempaakin, sillä esillä olevat 

työt tarjoavat voimakkaan elämyksen tai-

teesta, joissa yhdistyy sekä sydän että mieli.

Putkilahdesta on lyhyt matka osallis-

tua myös Korpilahden kirkolla pidettäviin 

tapahtumiin. Tässä muutamia menovink-

kejä. Kirkonkylän satamassa on 28.6. Vesi-

turvallisuuspäivät, Palvipäivät ovat 11. 

– 12.7.  ja 12.7. Korpilahden kesäteatteri 

esittää Olli Soinin ohjaaman näytelmän 

Suomen hevonen. Kylä Kelpaa - asumismes-

sut ovat 6. – 13.7. Huomattavin kulttuurita-

pahtuma Korpilahdella on Jyväskylän Kesän 

Avajaiskonsertit Korpilahden kirkossa 8. 

– 9.7.2008. 

AURINGON LÄMPÖÄ JA ILOISTA 

KESÄÄ KAIKILLE!

Aune Turunen
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Putk i lahden 

Jazz-it 

täyttää 10 v

”Maailman pienimmät festarit maailman 

kauneimmassa maisemassa”, otsikoi Kylä-

lehti toukokuussa 1999. 

Kyläläiset ja kesäasukkaat lienevät yhtä 

mieltä otsikon ajatuksesta ainakin taas näin 

kesään valmistauduttaessa. Ensimmäiset 

kaksi vuotta juhlat pidettiin Virran Puodin 

”terassilla”,  josta   siirryttiin Koulupuistoon. 

Uusi ympäristö osoittautui loistavaksi retki- 

ja soittopaikaksi. Vielä kun esiintymisteltta  

siirrettiin alamäen puolelle,  tarjoaa katsomo 

hienon kesäretkipaikan koko perheelle vilt-

teineen ja eväskoreineen. Leppoisasta tun-

nelmasta kertovat vanhat valokuvat, joita 

varmasti löytyy  kansioista ja kovalevyiltä 

satoja. Unohdetaan se yksi sateinen ja viileä 

lauantai, jolloin soittajat värjöttelivät orans-

sissa teltassa ja harvalukuinen yleisö toisessa, 

pienemmässä katoksessa.

Esiintyjille kyläseura tarjoaa hienon 

palvelun, kahvi ja herkullinen keitto lisuk-

keineen maistuvat. On huomattu joiden-

kin esiintyjien käyvän syömässä jopa kaksi 

kertaa, ennen ja jälkeen keikan. Nälkäisin 

kävi kai välilläkin. Putkilahden festareihin 

on syntynyt joillekin soittajille niin vahva 

riippuvuus että jo kevättalvella he kysyvät 

että onko Putkilahti ja milloin. Kesä ei kun-

nolla käynnisty ilman tätä retkeä. Tämäkin 

kertoo että Koulupuistossa viihtyvät myös 

esiintyjät.

Kyläseuran arpajaiset jazzien aikana on 

ihan oma lukunsa. Minulle on kertynyt vuo-

sien mittaan muun muassa fi leerausveitsi, 

lippalakki, taskulamppu, teepaita, 2 kukka-

amppelia ja pumppuhaulikko. Ruisleipä ja 2 

maustekakkua on syöty. Joka arpa voittaa-

menetelmä on toiminut. Tai ainakin lähes 

joka arpa. Tai joka toinen.

Muutama vuosi sitten Vesalanmutkan 

äijä marisi Kylälehden palstoilla että ”miksi 

aina tätä samaa, torvisoittoa ja bluesin ryn-

kytystä”. Äijä rauhoittui kyllä kun hänelle 

selvitettiin perinteiden merkitystä nykyiselle 

elämänmuodolle sekä soittajien sosiaalisten 

verkostojen rakenteita. 

Ja että on olemassa muitakin sävellajeja 

kuin d-molli.

 Vakioesiintyjät ovat olleet lähes samat 

alusta asti. Laulusolistiksi on melkein joka 

toinen vuosi löytynyt nimekäs esiintyjä joista 

kannattaa erikseen mainita  Ritva Oksanen 

ja Maija Hapuoja. Kirjoittamalla hakusanan 

jazz  löytyy putkilahti.netistä viitisenkym-

mentä juttua menneiltä vuosilta.

 Tämän kesän esiintyjät ovat esiintymis-

järjestyksessä seuraavat:

• Jyväskylän puhallinorkesteri

• Jytke BigBand 

    laulusolistina Pirta Paananen

• Juhani Markola 

    säestäjänään Tapio Leino SwingBand.

• Willie&Th eWolves.

Lopuksi tietokilpailukysymys. Mitä 

yhteistä on Porin jazzeilla ja Putkilahden 

jazzeilla? Ennenkuin kilautat kaverille kerron 

oikean vastauksen: molemmissa soitetaan 

yhtä vähän jazzia.

Koulupuistossa tavataan lauantaina  

14.06.2008 alkaen klo 12. 

Keep swimming!

Tapio Leino
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Elämää 

Vierumäessä

Käynti Irma Turman luona Vierumäessä on 

todellinen elämysmatka. Vierumäki ei ole 

kaimansa niminen urheiluopisto, vaan oma-

kotitalo Putkilahden keskustan tuntumassa. 

Jo ennen kuin vieras astuu talon portaille, 

häntä tervehtii piharakennuksen verkkoai-

dan takaa kirjava kukko komealla ”kukko-

kiekuu” - tervehdyksellä. Sisällä talossa Irma 

Turma ottaa vieraansa vastaan ystävällisesti 

Oskun kanssa. Osku on jo 12-vuotias ja sillä 

on hyvin tuuhea turkki.

Irman tie Putkilahteen

Irma Turma on syntynyt Vääksyssä, mutta 

viettänyt lapsuus- ja nuoruusaikansa Kuh-

moisten kirkonkylässä. Perhe muutti Jäm-

sään Irman ollessa 19-vuotias. Jämsässä Irma 

tapasi tulevan aviomiehensä, Hannun, jonka 

kanssa asetuttiin asumaan ensin Jyväskylään 

ja sitten Muurameen. Perheeseen syntyi 

kaksi poikaa, Janne ja Kalle.

Vuonna 1979 Turmat ostivat Vierumäen 

kesänviettopaikakseen. Vuosien varrella 

asuinrakennusta laajennettiin ja saatettiin 

kaikin puolin nykyaikaiseen kuntoon. Näin 

asumisviihtyvyys parani huomattavasti ja 

niinpä Turmat muuttivatkin Putkilahteen 

vakituisiksi asukkaiksi vuonna 1995. Pari 

vuotta Hannu ja Irma ehtivät asua täällä 



Putkilahden
 Kylälehti 5

yhdessä, kun Hannu yllättäen kuoli kesällä 

1997. Siitä lähtien Irma on elänyt yksin Vie-

rumäessä. Pojat asuvat toinen Korpilahdella 

ja toinen Muurasjärvellä ja he käyvät usein 

perheineen äitinsä luona. Irmalla on kolme 

lastenlasta.

Työtä ja työmatkoja

Irma työskenteli yli neljäkymmentä vuotta 

verohallinnon palveluksessa ensin Jyväskylän 

kaupungin verotoimistossa verovalmisteli-

jana ja vuodesta 1974 Sisä-Suomen verovi-

raston verotarkastajana työalueenaan koko 

Keski-Suomi.

Putkilahdessa asuessaan Irma ehti käydä 

täältä käsin töissä Jyväskylässä kahdentoista  

vuoden ajan. Talvisin kulku oli hankalaa, 

kun lunta satoi ja tiet olivat usein tukossa. 

Irma aurasi itse kotitiensä auki traktoril-

laan, mutta toisinaan täytyi pyytää Salosen 

Pekkaa ja muita naapureita auttamaan, että 

pääsi lähtemään töihin. Nyt Irma on ollut jo 

toista vuotta eläkkeellä.

Irman eläinystävät

Irman suuri rakkaus on eläimet. Kaupunki-

oloissa eläintenpito ei onnistuisi niin hyvin 

kuin se on mahdollista Vierumäessä. Täällä 

on tilaa, pihamaata, peltoa ja ulkoraken-

nuksia. On mielenkiintoista tutustua Irman 

moniin eläinystäviin tarkemmin, joista koira 

ja kukko tulivatkin jo tutuiksi alkuterveh-

dyksillään.

Nyt tummankirjava kukko tulee arvok-

kain askelin pihalle ja antaa myös useille 

rouvilleen luvan tulla ulos esittäytymään. 

Sieltä ne tepastelevat joukolla: yksi valkoi-

nen leghorn, muutama maatiaiskana seu-

rassaan ruskeat isabrownit. Kukolla näyttää 

olevan patriarkaalinen suhde rouviinsa. Se 

kutsuu niitä syömään ja nokkailee kauranjy-

viä tärkeänä: ko-ko-ko, tulkaa ottamaan, ko-

ko-ko, tule sinäkin! Joku rouvista on jäänyt 

sivummalle, kukko huomaa sen ja lähtee 

pitkin ja päättäväisin askelin hakemaan 

sen joukkoonsa. Vaaleanruskea kanarouva 

saa vähän siipeäkin ohimennen, lie kukolla 

kevättä rinnassa!

Mutta mitä suloisia villapalloja tuolla 

verkkokopeissaan kurkisteleekaan? Pulleat 

ranskanluppakorvakanit siellä hyppelevät ja 

katsovat tulijoita kirkkailla nappisilmillään. 

Niitä on erikokoisia ja monen värisiä, rus-

keita, harmaita, kirjavia ja valkoisia. Irma 

kertoo, että ensimmäinen kanipari on tuotu 

Kerimäeltä ja sitten sukua on uudistettu eri 

suunnilta tuoduilla kaneilla. 

Seuraavaksi tapaamme Vierumäen 

uusimman asukin, Gunnarin. Se on neli-

vuotias vuohipukki, ei siis enää mikään kili-

pukki.

– Se on lähtöisin Muuramen Rannan-

kylästä. Kiltti se on ja pieniääninen, mutta 

aitauksen se tarvitsee ja nyt se on pidettävä 

kiinni lieassa, kun se on niin ketterä, että 

hyppää aidan ja portinkin yli, kertoo Irma.

Selvästi huomaa, että Gunnar on seural-

linen ja kiintynyt jo emäntäänsä, vaikka on 

ollut vasta kaksi viikkoa Vierumäessä.

– Joskus taluttelen sitä tässä pihassa 

narussa, mutta kauemmaksi en uskalla lähteä 

sen kanssa, se on niin voimakas vetämään, 

etten pärjäisi sille, naurahtaa Irma.

Mutta mikäs Gunnarin on ollessa, kun 

on suuri nurmikkoinen tarha ja oikein 

aurinkovarjolla varustettuna. Varsin tark-

kana se seurailee ympäristöään ja märehtii 

ruokaansa tyytyväisenä.

Eläkepäivien iloja ja harrastuksia

Irma ei kaipaa takaisin työelämään. Nyt on 

aikaa tehdä sitä, mitä haluaa ja mistä nauttii. 

Eläinrakkaan ihmisen aika ei tule koskaan 

pitkäksi, siitä pitävät eläimet huolen. Ne 

vaativat jokapäiväistä hoitoa ja huolenpitoa. 

Irma kiittelee hyviä naapureitaan siitä, että 

saa hoitajia eläimilleen silloin, jos täytyy 

lähteä pidemmäksi aikaa pois kotoa. Naapu-

reista Irmalle on muutoinkin paljon mieleistä 

seuraa ja iloa, jopa avantouintiinkin hän sai 

kaverin lähinaapurin Eijasta. Irman harras-

tuksiin kuuluu lisäksi lentopallo, bodya-

erobic, itämainen tanssi ja uinti. Viimeksi 

Peurungassa käydessään Irma ui 500 metriä 

vastavirtaan ja 500 metriä myötävirtaan.

– Eihän sitä pysyisi kunnossa eikä jak-

saisi tehdä kotitöitäkään, jos ei liikkuisi, 

sanoo Irma.  

Putkilahteen Irma on sopeutunut hyvin 

ja hänellä on täällä paljon tuttavia. Tutta-

vuuksia hänelle ja miehelleen syntyi jo kauan 

sitten heidän työskennellessään putkilah-

tisten talojen heinäpelloilla. Nuorisoseuran 

toiminnassa Irma on ollut mukana toista-

kymmentä vuotta toimien seuran sihteerinä 

ja kahvion hoitajana. Tätä kautta tuttava- ja 

ystäväpiiri on lisääntynyt huomattavasti. 

– Mukavasti täällä aika kuluu, ja hyvin olen 

viihtynyt Putkilahdessa, sanoo Irma, joka on 

tehnyt Vierumäestä harvinaisen lämpöisen 

elämäntavan tyyssijan.

teksti ja kuvat

Aune Turunen
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Anoppini Aune Riikonen os. Könnö 

(20.08.1910 – 09.12.1992) “pitää huolta 

elävistä”. Vajaan vuoden ikäinen Matti kat-

selee kiinnostuneena leivänpalojen katoamista 

lampaiden suuhun. Kuva on vuodelta 1978.

A N O P I N 
O P E T U K S E T

Kesän vehreyden puhjetessa muistuu mieleen 

puutarhatöistä erityisen innostunut anop-

pini - ja anopin opetukset. Anoppi muistuu 

mieleen, kun katselen perennojen nousua 

kukkapenkeistä. Ja anoppia muistellesani 

tulevat myös mieleen anopin sanonnat. 

Anoppi käytti esimerkiksi sanaa lahee, 

joka mietitytti minua pitkään – peräti vuosi-

kausia. Enkä unohda hetkeä, jolloin lamppu 

päässäni syttyi. Kun anoppi keitti mehua, 

siitä saattoi tulla laheeta. Laheeta saattoi 

tulla myös perunamuusista. Joku kangaslaa-

tukin saattoi olla lahee. Kun kysyin, mitä se 

tarkoittaa, voiko sen sanoa toisella sanalla, 

anoppi kehotti vain maistamaan, katsomaan 

tai kokeilemaan, kyllä sen siitä selville saisi. 

Kului aikaa, tuli kevättalvi. “Nyt siellä 

on lahee ilima”, sanoi anoppi. Siispä kiireesti 

tutkimaan tilannetta. Ja - ahaa – asia alkoi 

valjeta. Ilma oli lauha, leppeä. Mehussa lahee 

voisi siis tarkoittaa pehmeää, mietoa, peru-

namuusissa myös kuohkeutta ja kankaassa 

pehmeää taipuisuutta. 

Ilmaisu lahee on mielestäni niin hyvä, 

että putkilahtelaisten kannattaisi pitää se 

mielessä, kun rupeavat kehittämään paikal-

lista brändiä. Miettikääpä vain minkälaisia 

ilmaisuja viininmaistajatkin käyttävät. Ja 

lahee kannattaisi rekisteröidä ajoissa, ettei 

tarvitsisi jälkikäteen käräjöidä kuten Elisa ja 

DNA Mokkulasta. 

Anopin ilmaisu “Aina niistä vähän tun-

kiota tulee” pani minut myös miettimään. 

Anoppi pyyhki pölyjä ikkunalaudalta ja 

keräsi roskat kämmeneensä. Maatalouden 

historiasta tiesin sen verran, että tunkio-

lanta oli arvostettua tavaraa ennen kemial-

listen lannoitteiden aikaa. Talon vauraus oli 

verrannollinen tunkion kokoon. Taloudel-

linen anoppi oli, mutta minun mielestäni 

ruukkukukkien roskat eivät tunkiota kovin 

paljon kasvattaisi. Eikä anoppi niitä tunki-

oon vienyt, hukkaan heitti. Ja sitä kautta 

minäkin asian merkityksen ymmärsin. 

Meinasin vähän hätääntyä, kun anoppi 

totesi, että “Lapset tykkää elävistä”. Olin 

juuri huomannut, kuinka parivuotias Reetta 

roikotteli ja rutisteli tulisesti pihalla olevia 

kaneja. Elävä-sana merkitsi minulle vain 

kuolleen vastakohtaa. Siitä hätäännys. Mutta 

elävä saikin laajemman ulottuvuuden. Ja elä-

vistä anoppi piti aina huolta - sanan kaikissa 

merkityksissä.
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Kouluikäiseksi kasvanut Jaakko katseli 

kun mummu lopetti television katsomisen, 

nousi tuvan sohvalta ja kiiruhti työn tou-

huun: “Mummu lähtee kuin lentokone”. 

Kuvaus oli osuva. Anoppi oli jo menossa, 

vaikka selän suoristaminen kävi hitaasti. 

Nousu matalalta korkeammalle etukenossa 

ja eteenpäin. Huumoria ja herjan heittoa 

ymmärtäen.

Anoppia on ikävä. Ikävä tahtoo hiipiä 

mieleen erityisesti kesäsunnuntaisin kun 

istuu Könnön pihakeinussa ja katsoo aurin-

gon välkettä Ylisjärven pinnalla. Anopin 

levollinen tyyneys, ahkeruus, vaatimatto-

muus, huumorintaju, avarakatseisuus ja 

suvaitsevaisuus eivät suinkaan olleet ne 

vähäisimmät opetukset, joita häneltä yritin 

oppia.

Porvoossa 18.05.2008

Ebba Riikonen

EL ÄVÄ N T A I T E E N N ÄY T T E L Y

Joutsassa sijaitsevan taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelyyn osallistuu tänä kesänä 22 taitei-

lijaa eri puolilta maatamme, joukossa myös putkilahtelainen Reino Koskinen. Maanviljelijä-

taustainen nykykansantaiteilija Reino Koskinen lahjoitti syksyllä 2007 Haihatukselle omat 

teoksensa ja tämä merkittävä kansantaiteen kokoelma esitellään ensi kertaa Haihatus 2008 

näyttelyn yhteydessä Reservaatti -näyttelyn nimellä. Näyttely on avoinna 2.6. – 17.8. joka 

päivä klo 11-18.  Alapuolisessa kuvassa Reino Koskisen teräspulteista kokoama taideteos.

1 9 4 8 ,
var et bra år för pojkar.

Den 16 maj fi ck Skolparken en ny 

medlem i ”De äldre juniorernas club”. Valto 

Koskinen, en duktig tidningsman och en 

mycket trevlig saunafi losof, Valto, en man 

som är.

Stort Grattis!

Lennart Melin

1948, 

oli hyvä poikien vuosi.

16. toukokuuta sai Koulupuiston ”Van-

hempien juniorien klubi” uuden jäsenen. 

Valto Koskinen, taitava sanomalehtimies ja 

mukava saunafi losofi , Valto, mies joka on. 

(kuvassa alla) Kuva: Lennart Melin
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Korpilahden seurakunta 

liitetään Jyväskylän 

seurakuntaan 1.1.2009

Uusi Jyväskylän seurakunta aloittaa toimin-

tansa vuoden 2009 alussa, jolloin Jyväskylän 

kaupunkiseurakunta, Jyväskylän maaseura-

kunta ja Korpilahden seurakunta lakkaute-

taan. Uuden seurakunnan alue on Jyväskylän 

kaupungin ja maalaiskunnan sekä Korpi-

lahden kunnan yhdistyessä syntyvän uuden 

Jyväskylän kaupungin alue. Jyväskylän seu-

rakunta koostuu yhdeksästä toiminnallisesti 

itsenäisestä alueseurakunnasta.

Tulevassa Jyväskylän seurakunnassa 

on lähes satatuhatta jäsentä. Seurakunnan 

kirkkoherraksi tulee nykyinen Jyväskylän 

kaupunkiseurakunnan kirkkoherra Jukka 

Keskitalo. Jyväskylän maaseurakunnan 

nykyinen kirkkoherra Arto Viitala siirtyy 

yhteisen seurakuntapalvelun johtajaksi. Kor-

pilahden seurakunnan kirkkoherrasta Timo 

Iskalasta tulee Korpilahden alueseurakunnan 

aluekappalainen.

Uudessa seurakunnassa perusseurakun-

tatyö toteutuu hyvin pitkälle alueseurakun-

nissa. Alueseurakunnissa toimivat ainakin 

seuraavat työalat: jumalanpalvelus, musiikki, 

aikuistyö, lapsi- ja perhetyö, rippikoulu, 

varhais- ja nuorisotyö, diakonia ja kansain-

välinen työ. Alueseurakuntien papeilla ja 

kanttoreilla on vahva rooli alueseurakuntaan 

kuuluvien seurakuntalaisten kirkollisten toi-

mitusten toteuttamisessa.

Vanhojen seurakuntien omaisuus siir-

tyy uudelle seurakunnalle, joka vastaa lak-

kautettujen seurakuntien veloista ja muista 

velvoitteista. Uutta seurakuntaa koskevia 

valmisteluja hoitaa Lapuan tuomiokapitulin 

toukokuussa nimittämä järjestelytoimikunta. 

Ylimääräiset seurakuntavaalit toimitetaan 

tuomiokapitulin määräämänä ajankohtana 

loppuvuonna 2008.

Teivas Oksalalta 

uusi suomennos

Vänrikki Stoolin tarinoista

Suomen sodan 200 -vuotismuistoksi Artipictura Oy julkaisee Vänrikki Stoolin 

tarinoista Teivas Oksalan uuden suomennoksen alkutekstin rinnalla. Julkaisu 

on kokonaan kaksikielinen niin, että katsaus runojen niveltymisestä sodan 

kokonaiskulkuun esitetään myös ruotsiksi. Teos soveltuu näin yhteispohjois-

maiseen luentaan. Käsityksen julkaisutavasta voi muodostaa Teivas Oksalan 

teoksen Runeberg ja Vänrikki Stool 2000-luvulla. 9 suomennosta ja 9 kolum-

nia (Artipictura 2006) pohjalta.

Valaiseva näyte ”Sandelsista”.

Det var storm, det var brak, det var strid på den strand,

där den Sandelska hären var ställd.

I ett rökmoln svepte sig vatten och land,

och ur molnet blixtrade eld,

som av åskor dånade rymdens valv,

och den blodiga marken skalv.

Oli myrsky ja ryske, jo taistelu soi,

sotajoukot ottelivat,

yli maan, yli veen savu verhoa loi,

jopa kimposivat salamat.

Laki taivaan ukkosen soi jyrinää,

koko maa verinen täräjää.

J.L.Runeberg: Fänrik Ståls Sägner – Vänrikki Stoolin tarinat  Nid. 352 s. 

www.1809.fi (Suomen sodan tapahtumakalenteri)

Suom. Teivas Oksala  Artipictura Oy  2008

www.artipictura.fi 
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Huopa 

esi l lä  Jämsässä

Jämsän huopakesä viettää 10 -vuotisjuhlaansa 

tänä kesänä. Jokivarren kouluilla on perintei-

nen huopanäyttely 29.6. – 27.7.2008. Ava-

jaiset ovat 29.6.2008 klo 17, toivotamme 

tervetulleiksi kaikki huovasta kiinnostuneet. 

Näyttely kertoo, miten huopa muovautuu 

moneksi tekijän näkemyksen, tekniikan ja 

käyttötarkoituksen mukaan. Mukana on 

Suomen huopayhdistys FILTIN jäsenten 

töitä ”Villan Vivahteita” -teeman alla Joki-

varren kivikoulurakennuksessa. Mukana 

ovat Filtin kaikki jämsäläiset jäsenet töillään: 

Tiina Mäki, Anitta Hakola ja Hilkka Selin. 

Jämsän seudun huopaliikkeistä huopaliike 

Lahtinen sekä Koskenpään huopatehdas 

ovat mukana tuotevalikoimillaan.

Jokivarren puukoulurakennus saa luok-

kahuoneisiinsa Kuopion Muotoiluakatemian 

opiskelijoiden töitä, Jyväskylän aikuisopis-

ton käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden 

töitä sekä yhdessä luokkahuoneessa tulee 

olemaan jämsäläisten lasten huopatöitä.

Kymppivuoden juhlistamiseksi Kivi-

pankki galleriassa avataan heinäkuun 13. päi-

vänä klo 15 kansainvälinen huopanäyttely, 

johon on tulossa 40 huopataiteilijan työt, 

he edustavat 17 eri maata. Tämä näyttely on 

avoinna 17.8.2008 saakka. Kivipankki galle-

riaan tulee näyttelyn ajaksi myös huopatuot-

teiden myyntiä, mm. FILTTI 10-kirja.

Lisätietoja näyttelystä löytyy www.

jkouke.fi  > ajankohtaista sekä huopayhdis-

tyksestä www.fi ltti.fi 

Huopa on Huippua!

Terveisin Sirpa Mäntylä

hankevetäjä

Sirpa (o.s. Nurminen) ja Matti Tuominen vihittiin 10.5.2008 Korpilahden kirkossa. 

Perheeseen kuuluvat myös Jesse 8v. ja Jere 1v.  Kuva: Osmo Weijo

P e r h e a l b u m iP e r h e a l b u m i



Osmo Salmisen 

muistiinpanoja museoesineistä

N:o 430 PUINEN SATULA 

vuodelta 1837.  Niemelä, Putkilahti.

Satulaa käytettiin paitsi varsinaiseen tar-

koitukseensa, myöskin tavaran kuljetukseen. 

Siitä johtuen oli niissä erilaisia tavaran kiin-

nipitolaitteita, joissa hevosen kahden puolen 

ne sitten roikkuivat. Myöskin piimäleilit eli 

laskut olivat niihin hyvä ripustaa mentäessä 

heinään tai kasken polttoon talosta etääm-

pänä oleville alueille. Tätä Niemelän satulaa 

kerrotaan lisäksi entisen isännän ”Niemelän 

papan” käyttäneen riijuuretkillään naapuri-

pitäjään Luhankaan, josta hän myöhemmin 

tarkemmin sanottuna Huuskolan talosta toi 

itselleen emännän.

 Tieolot olivat siihen aikaan melko ole-

mattomat. Niinpä Luhangan ja Putkilahden 

välillä ei varsinaista maantietä ollut. Matkat 

olivat kuljettava selkähevosella satulaa käyt-

täen tai niin kuin leikillisesti sanottiin vanhan 

Ruotsin lain mukaan: Kellä ei ole hevosta, 

niin kävelköön.   Luov. museoon 1946.

***

N:o 431.  PUUSATULA,   

Koivisto, Leivonmäki, Vartiamäki. 

Tuotu museoon 1945. Satulaa käytet-

tiin kuten edellä mainitaan. Erikoisesti tältä 

museoesineiden keräilymatkalta jäi mieleeni 

se, että sairastin juuri sinä talvisena päivänä 

ankaraa sivutautia (noidannuoli). Jo meno-

matka hevosella Vihtori Masaliinin kanssa 

tuotti monellaisia vaikeuksia. Pieninkin 

nykäisy huonolla tiellä aiheutti ankaraa 

kipua. Mutta vasta perillä Vartiomäessä Koi-

viston talon pihamaalla se teki täysin topin. 

En päässyt askeltakaan eteenpäin jäätyäni 

keskelle pihaa kontulleni. Ihmiset katseli-

vat talon ikkunoista. Tilanne oli perin nolo. 

Konttasin lopuksi sisään, Masaliin, joka 

oli mennyt taloon edelläpäin, oli kylläkin 

selostanut talonväelle asian laidan. Mutta 

olin kesken kaiken siinä pirtin ovensuussa 

kömmittyäni tilaisuudessa panemaan mer-

kille ihmisten säälin ja vahingonilon sekaiset 

silmäykset. He ehkä luulivat viinalla olevan 

osuutensa pelissä. Mutta sitä se ei kuitenkaan 

sattunut olemaan. Ja aikani yritettyä pääsin 

kuin pääsinkin seisoalleni ja lopuksi sujui 

olosuhteet huomioon ottaen kaikki hyvin. 

Tulomatkan olin Masaliinin ajaessa hevosta 

(Humu-Pekkaa) reessä liisteiden päällä seläl-

läni katsellen talviyön kiiluvia tähtiä ja aja-

tellen ihmiselämän katoavaisuutta. 

***  
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Pikkulokki

P U I N E N  S A T U L A
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KESÄISIIN PUUTARHOIHIN
JA MIKKELIN KAUPUNKIIN
päiväretke l le  28.6.  lauanta ina

Menomatkalla poikkeamme Kangasniemen perinneperennapuistoon, Mikke-

lissä opastettu kaupunkikierros jonka jälkeen lounas ja toriostoksia. Kenkä-

veron pappilapuutarha on sen jälkeen vuorossa, Tertin kartanossa tutustumme

viehättävään ruusutarhaan. Paluumatkalla Hirvensalmen Kissakoskella kahvit

tai ruoka (mukaan KYMPPI –lehden kupongit!) ja paluu kotikylälle arv. klo

19-20 aikaan illalla. Linja-auto lähtee Putkilahdesta klo 7.30.

Jazz- talkoolaisille kyyti on ilmainen, kyläseuran jäsenet 10 euroa / os., muut

20 euroa / os. Ruokailut maksetaan itse.

Autossa on 34 paikkaa, täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

ILMOITTAUTUMISET 20.6. MENNESSÄ 

MARJO MERIVIRRALLE 050 379 7614

TERVETULOA MUKAAN KESÄRETKELLE!

LUOMISEN PALOA 

ISÄSTÄ TYTTÄREEN

O s m o  S a l m i s e n 
j a  h ä n e n  t y t t ä re n s ä 
Ke r t t u  We i j o n 
t a i d e t e o k s i a
j a  ke ra m i i k k a a

Näyttely Putkilahden Kylätalolla 6.-20.7.2008. Avoinna tiistaista perjantaihin

10.30 – 15.00, viikonloppuisin 10.00 – 16.00, maanantaisin suljettu

Avajaiset 6.7. sunnuntaina, Eino Leinon päivänä klo 13.00 Kylätalolla.

Ohjelmassa  musiikkia, puhe, kahvitus, tekijä esittelee näyttelyä.

Sisäänpääsy 3 euroa / hlö, lapset maksutta.

Soneran lankapuhelimet ja 

-laajakaistat langattomiksi

Sonera lähetti meille putkilahtelaisille asi-

akkailleen kirjeen alkuvuodesta ja kertoi 

lopettavansa lankapuhelinpalvelut jo tänä 

vuonna ja ADSL-laajakaistapalvelut ensi 

vuoden loppuun mennessä. Tilalle tarjo-

taan langattomia yhteyksiä.

Miten internet toimii 

Putkilahdessa ilman lankoja?

Todella nopeita laajakaistayhteyksiä (yli 

yhden megabitin nopeudet) ei ole nyt eikä 

lähitulevaisuudessakaan tarjolla tavanomai-

silla kuluttajahinnoilla. Tämä on haja-asu-

tusalueiden kohtalo toistaiseksi. Onneksi 

alle yhden megabitin yhteyksilläkin tulee 

hyvin toimeen ja suurin osa internetpal-

veluista ei välttämättä nopeampaa yhteyttä 

kaipaakaan. Alle yhden megabitin langat-

tomia  internetyhteyksiä on jo nyt paljon 

käytössä Putkilahdessa. Täysin ilman inter-

nettiä emme jäisi, vaikka vanhat puhelin-

langat kerättäisiin pois heti.

Hidas langaton GPRS-internetyhteys 

on saatavana aina, jos kännykkä toimii. 

Hinta on edullinen ja nopeus vanhan lan-

kamodeemiyhteyden tasoa. 3G-verkossa 

toimii 3G-kännykkä tai ”mokkula” Put-

kilahdessakin jo nyt, Hinta on vain noin 

10 €/kk ja nopeus 384 kb/s (usein paljon 

alle), mutta tulevaisuudessa jopa yli yksi 

mb/s.  Toistaiseksi nopein langaton  yhteys 

on uudessa @450-verkossa. Nopeus on yksi 

mb/s ja hinta noin 40€kk, lisäksi tarvitaan 

modeemi ja ehkä myös antenni.

Luottavaisin mielin me voimme siirtyä 

langattomaan aikaan. Internet toimii tyy-

dyttävästi sittenkin.

Valto Koskinen



S I H VA R I  OY
www.sihvari.fi, info@sihvari

Puh.  010 525 1640

<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B1 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

Ahjokatu 12 Ahjokatu 12  0424 20011

Nokia matkapuhelimien
ja Sonera liittymien 
asiantuntijaliike 
Seppälänkankaalla 

W W W . V I R R A N P U O T I . F I  
PUHELIMET: 014-825 177,  050-307 9445 

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

Baari avoinna: 
ma–to 10– 18, pe 10–20,
la 9–16, su 12–16
uudet aukioloajat 1.6. alkaenPuoti avoinna: 

ma–to 10– 18, pe 10–20,
la 9–16, su 12–16
uudet aukioloajat 1.6. alkaen

päivittäistavarat  

rauta ja  maatalous  
bensi ini  95E,  polttoöl jy  

baari  ja  kesäterassi   

valokopio -  ja  nett ipalvelu  

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti

L M - S Ä H KÖ
Korpilahdentie 808

19920 Pappinen
 0400 476 559

 sähköasennukset
 teleasennukset
 sähkösuunnittelu

KORPILAHDEN 
APTEEKKI

p. (014) 821 775
Avoinna:
ma - pe 9 - 17
la 9 - 13

LUHANGAN
SIVUAPTEEKKI

p. (014) 877 271
Avoinna:

ma - pe 9.30 - 16.00
www.korpilahdenapteekki.fi


