
HEINÄKUU

7/2008

S I S Ä L T Ö

……
M A R J A - A I K A A N

……
I L T A M A T

……

M A N S I K A N V I L J E L I J Ä N 
E L Ä M Ä Ä  L U O N N O N 

E H D O I L L A

……

E L Ä V Ä Ä  M U S I I K K I A 
PU T K I L A H D E N  J A Z Z E I L L A 

J O  X : N N E N  K E R R A N

……
J A Z Z E I L L A 

K A U K A I N E N  V I E R A S

……
M A R T T I - V E L J E N I 

M U I S T O L L E

 ……
R E S E R V A A T T I - N Ä Y T T E L Y 

H A I H A T U K S E S S A

……
K E S Ä T E R A S S I N  A V A J A I S E T

……

KIITOS ILMOITTAJILLE, 
ILMAN TEITÄ TÄMÄ LEHTI EI VOISI 
ILMESTYÄ TÄSSÄ LAAJUUDESSA.

……
TILAA KYLÄLEHTI 

LAHJAKSI TUTTAVALLESI!
……

Putkilahden 

KylälehtiKylälehti
Putki lahden kylä leht i  myös  internet issä : 
www.putki laht i .net 

Perustettu 1993.
I lmestyy 12 ker taa  vuodessa .
Kylän paras  t iedotta ja .

Irtonumero 

2,00 euroa

LUOMISEN PALOA ISÄSTÄ TYTTÄREENLUOMISEN 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 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 te o k s i a  j a  ke ra m i i k k a aKe r t t u  We i j o n  t a i d e te o k s i a  j a  ke ra m i i k k a a

 N ä y t t e l y  P u t k i l a h d e n  K y l ä t a l o l l a  6 . - 2 0 . 7 . 2 0 0 8 N ä y t t e l y  P u t k i l a h d e n  K y l ä t a l o l l a  6 . - 2 0 . 7 . 2 0 0 8



Putkilahden KYLÄLEHTI  
(ISSN 1236665X)
PERUSTETTU 1993. ILMESTYY KERRAN KUUSSA.

KUSTANTAJA: PUTKILAHDEN KYLÄSEURA RY

PUHEENJOHTAJA: TIMO SUOMINEN 
SÄHKÖPOSTI: TIMO.M.P.SUOMINEN@SUOMI24.FI

OSOITE: KOUHINSALONTIE 109, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIN: (050) 301 1493

PAINOS: 315 KPL

TILAAJIA: 251 (HUHTIKUU 2007)
PAINOPAIKKA:                   KOPIJYVÄ OY, JYVÄSKYLÄ

KYLÄLEHDEN KEHITTÄMINEN

KYLÄLEHDEN YHTEYSHENKILÖT OTTAVAT VASTAAN 
EHDOTUKSIA LEHDEN KEHITTÄMISEKSI. HEILLE VOI 
TARJOTA MYÖS AINEISTOA JULKAISTAVAKSI. YHTEYSHEN-
KILÖLUETTELO OIKEALLA.

TILAUSHINNAT  1. 1. 2008 ALKAEN

PERUSHINTA EUROA 21.00/12 NUMEROA

KESTOTILAUSALENNUS EUROA 3,00 / VUOSI

SUOMEN ULKOPUOLELLE LISÄHINTA EUROA 3,00/VUOSI

IRTONUMEROT EUROA 2.00.
IRTONUMEROITA MYYDÄÄN PUTKILAHDESSA VIRRAN 
PUODISSA

ILMOITUSHINNAT 1. 1. 2008 ALKAEN

PERUSHINTA 0,13 €/PALSTAMM. VÄHINTÄÄN 10 €.
TOISTUVA ILMOITUS 0,10 €/PALSTAMM

TAKAKANNEN VÄRI-ILMOITUSLISÄ 0,05 €/PALSTAMM

KANNEN VÄRI-ILMOITUS 0,50 €/MM (140 MM LEVEYS)
YHDISTYSTOIMINTA SOPIMUKSEN MUKAAN

PUTKILAHDEN UUTISIA  INTERNETISSÄ:
http://www.putkilahti.net/

PÄÄTOIMITTAJA:
AUNE TURUNEN P. (050)  464 3683
VESPUOLENTIE 1568, 41800 KORPILAHTI

SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@PUTKILAHTI.NET

MUU TOIMITUSKUNTA:
VALTO KOSKINEN, TAITTO P. (050) 563 7344
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@PUTKILAHTI.NET

ESKO PERTTULA, ILMOITUKSET P.  (0400) 762211
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@PUTKILAHTI.NET

YHTEYSHENKILÖITÄ:
MARJA RIIKONEN, TILIT P. (0400) 647909

UUDET TILAUKSET: 
YLLÄ MAINITUT YHTEYSHENKILÖT

AINEISTOPÄIVÄMÄÄRÄ: 

ILMESTYMISKUUKAUDEN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Putkilahden
 Kylälehti

M A R J A - A I K A A N

Suomen suvi on ihana! Ihanuutta lisää se 

seikka, että ihmisten henkinen ja fyysi-

nen kunto kohenee kesällä huomattavasti. 

Tärkein vaikuttaja tähän on varmaankin 

lisääntynyt ulkoliikunta. Kesä tuo tulles-

saan monia mukavia puuhia ja rientoja joita 

toteutetaan raikkaassa ulkoilmassa. Toinen 

tärkeä hyvinvointiin vaikuttava tekijä on ter-

veellinen ravinto. Kesän sato alkaa kypsyä ja 

ruokapöytiimme ilmestyy päivittäin uusia ja 

tuoreita lehtisalaatteja, perunoita, juureksia, 

herneitä, sieniä ja marjoja. Näistä herkuista 

elimistömme saa arvokkaita hivenaineita ja 

vitamiineja. Tärkeätä olisikin nauttia kesän 

antimista juuri nyt, kun ne ovat parhaim-

millaan. Tärkeätä on myös säilöntä. 

Metsämarjojen keruu on erinomaista 

hyöty- ja kuntoliikuntaa. Etsiessäsi marjan 

sieltä, toisen täältä, saat kumarrella ja nousta 

ylös monen monta kertaa. Maaston moni-

muotoisuus asettaa myös tasapainotaitosi 

hyvään harjoitukseen. Mikäli liikut lakka-

suolla, vaatii taitoa  hypätä mättäältä toiselle 

putoamatta suonsilmään. Jyrkkä kivinen 

vuorenrinne tarjoaa marjamiehille oikein 

kunnon hikijumpan.

Hyvältä marjastajalta edellytetään run-

sain mitoin kärsivällisyyttä. Mikäli marjoja 

ei löydykään voi lohduttautua sillä, että 

tulipa tehtyä kunnon maastolenkki. Hieno 

kokemus on myös tutustua metsään ja sen 

loputtomiin ihmeellisyyksiin. Marjastajalta 

edellytetään lisäksi kärsivällisyyttä mah-

dollisten ympärillä pörräävien ampiaisten, 

mehiläisten, kiiliäisten ja muiden piikki-

nenäisten surisijoiden suhteen. Annetaan 

niiden tehdä elintärkeää pölytystehtäväänsä 

kaikessa rauhassa. Ihaillaan niiden ahke-

ruutta kiitollisina.  Ilman luonnon tarjo-

amaa tämänkaltaista palvelua marjasadon 

saanti on vaarassa loppua.

Metsämarjoistamme suosituimpia säi-

löntämarjoja ovat mustikka, vadelma, lakka 

ja puolukka. Kesäherkuttelun lisäksi talvinen 

ruokavaliomme saa marjoista mitä virkistä-

vimmän lisänsä. Marjaruoat ovat terveellisiä 

ja maukkaita. Ne tarjoavat  myös silmänruo-

kaa. 

Mitä olisi kesä ilman mansikoita? Olem-

mehan yhtä mieltä siitä, että puutarha-

mansikka kruunaa koko kesän! Voiko olla 

suurempaa nautintoa kuin työntää suuhunsa 

mehevän kypsä, ihanalta tuoksuva punainen 

mansikka?

Suomen suvella on makoisat antimet. 

Talletetaan makuja myös talveksi!

MAUKASTA MARJAKESÄÄ!

Aune Turunen
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I L T A M A T
PUTKILAHDEN SEURALASSA LAUANTAINA  19.7. kello 20.00-01.00

Ohjelmassa: 

Pienoisnäyte lmä Missä  on Juul ia? 
Kirjoittanut Anu Linnanahde

Putkilahden Pulmuset esiintyy y.m. Tanssia: Pentti Könnön Orkesteri

Liput 10 ja 5 euroa. Tervetuloa! 

Järjestää Putkilahden Nuorisoseura

Putkilahden reipas ja iloinen nuorisoseura 

järjesti jälleen Juhannusiltamat 21.06.2008 

nuorisoseuran talolla. Ja kuten tavallista, 

iltamat houkuttelivat ihmisiä eri puolilta 

Suomea. 

Ohjelmassa oli Anu Linnanahteen käsi-

kirjoittama pienoisnäytelmä: “Missä on 

Juulia?” Näytelmä kertoi eriskummalli-

sella ja  kutkuttavalla tavalla Putkilahtelaisen 

perheen elämästä ja siitä, kuinka joidenkin 

asioiden halutaan pysyvän vain oman per-

heen sisäisinä. Perheen äiti katoaa ja kolme 

naista, joilla on hieman taipumusta juo-

ruiluun, alkavat tutkia asiaa täysin omalla 

tavallaan. Pian poliisikin on puuttunut 

asiaan ja perheen isä alkaa olla kovan pai-

neen alla. Nämä kolme naista ovatkin 

kehittäneet pienissä uteliaissa päissään 

teorian siitä, että Juulia, perheen äiti, on 

kuollut, ja perheen isä, Petri Peltomaa, 

on haudannut hänet arkkupakastimeen 

pottupellolle. Esitetään kuitenkin myös 

mahdollisuutta, että Juulia olisi muurattu 

leivinuuniin tai kellariin. Onneksi asia 

kuitenkin selviää kaikin puolin kau-

niilla tavalla, ja kolmen juoruile-

van leidin naamat venähtävät, mutta 

kaartuvat kuitenkin hymyyn hyvinkin pian.

 Anu Linnanahde on taas ylittänyt itsensä, 

jos näin voi sanoa. Hänen mehevä mieliku-

vituksensa ja taito käyttää maalaishuumoria 

jättivät katsojille sekä näyttelijöille mukavan 

pyöreän jälkimaun.

Ohjelmassa oli myös kesäisiä lauluja 

I L T A M A TI L T A M A T

kyläläisten laulamina ja Mirja Könnön säes-

täminä. Sekä tietysti reippaat Juhannustans-

sit Pentti Könnön orkesterin johtamana. 

Iltamissa palveli myös pieni kahvila, jonka 

herkut houkuttelivat näyttelijöitä, soittajia 

ja totta kai myös vieraita! Juhannusrullia, 

joiden leipomisesta piti huolen Irma Turma 

ja Sara, ostettiin jopa koteihinkin tuliaisiksi. 

Tästä suuri kiitos ahkerille leipureille: rullat 

olivat mahtavia! Kiitos myös muille leipojille 

ja kahvilan tukijoukoille.  

Iltamissa palveli myös grilli, jonka mak-

karavahtina toimi näytelmästä tuttu Riitta 

Hakanen. Kiitokset myös hänelle! 

Iltamat  sujuivat rattoisasti, eikä pieni 

vesisade haitannut yhtään, päin vastoin: 

kevyt vesisade virkisti reippaita ja innokkaita 

tanssijoita, ja täten he  jaksoivat tanssia lop-

puun asti. Omasta puolestani voin sanoa, 

että olen hyvinkin tyytyväinen siihen, että 

Putkilahden nuorisoseura järjestää tällaista 

ohjelmaa. Iltamat olivat hienot ja onnis-

tuneet! On hienoa tietää, että meidän pie-

nessä kylässämme pihisee valtavasti voimaa

 ja rohkeutta, sekä  ennen  kaikkea  taitoa  

ja  tahtoa!

Cindy Jokinen



Putkilahden
 Kylälehti4

”Kaksivuotiaana tupsahdin mansikkamaan 

reunalle Järvelän pihapiiriin”, kertoo Simo-

lan mansikka- ja villisikatilan emäntä Tarja 

Simola. ”Veriinhän se on mennyt äitini Aini 

Simolan tehokkaalla komennuksella.” Par-

haimmillaan viljelypinta-ala on Peuhannie-

mellä ollut neljä hehtaaria, nykyisin käytössä 

on puolet tästä alasta.

Suunnittelu alkaa talvella

Vaikka olisi luntakin maassa, viljelijällä on 

silti mansikat mielessä. Pitää miettiä mitkä 

lajikkeet sopivat maalajeihin ja kestävät sää-

oloja, osa lajikkeista kun ei kestä lumetonta 

talvea. Lisäksi on tilattava lannoitteet, maan-

parannusaineet, muovit, pakkaus- ja myynti-

tarvikkeet sekä torjunta-aineet ja petopunkit 

jos tarve vaatii. Tulevan kesän säätäkin on 

alettava miettiä, puhumattakaan viljelijän 

paperisodasta.

Voikukista ja halloista

Kun huhtikuun tienoilla lumet sulavat 

lopullisesti, selvitellään onko maa tarpeeksi 

kantava traktoria varten ja onko tarpeeksi 

kuivaa, että lehtikarike ja vanhat varret saa-

daan harjattua pois. Harjaus vaatii onnistu-

akseen tuulisen ja kuivan kelin. Puhdistettua 

ja pölytöntä maata on mukava lähteä kitke-

mään!

Ensimmäisten voikukkien nostaessa 

päätään kohti aurinkoa onnellinen emäntä 

kaivelee kuokalla niiden pitkiä juuria man-

sikkapensaiden juurakonlohkojen välistä. 

Eivätpähän kasva voikukat enää, jollei 

lähistöltä satu lentelemään siemenhahtuvia 

mansikkapensaan tyvelle. Mutta jos kevät 

onkin kuiva, emäntä joutuu hampaat irvessä 

vääntämään maasta irti parin sentin juuren-

palasia, ja eikös parin viikon kuluttua voi-

kukka iloisesti vilkutakin pensaan keskeltä! 

Kaikista rikkaruohoista voikukka on kaik-

kein haastavin ja samalla rakkain. Kun vielä 

Reijo-isäntä viipeltää käytäviä edestakaisin 

leikkurin kanssa, tulee niin siistiä jälkeä että 

sitä voi oikein istahtaa ihailemaan.

Kevät kuluukin siinä mukavasti töitä 

tehden ja hallojen tuloa seuraillen. Kasvu-

kaudella Simolan perheen suosituimpiin 

harrastuksiin kuuluu säätiedotuksien seu-

raaminen televisiosta ja sääpalvelusta. Jos 

halla uhkaa, jo aamupäivällä alkaa sadetus-

kaluston levittäminen ja pumpun virittä-

minen rantaan, jotta sadettimien toiminta 

ehditään testata ennen iltaa. Myös sitä mie-

titään, mitkä lohkot ovat parhaiten kukassa 

ja oletettavasti tuottavat parhaiten satoa. 

Koska sadetuslaitteet eivät riitä koko alalle, 

ainakin näille alueille pyritään saamaan kat-

tava suoja. Yöllä seurataan lämpömittaria, ja 

kun elohopea laskee nollaan isäntä kipittää 

rantaan, laittaa pumpun käyntiin ja sadetti-

met alkavat toivon mukaan pyöriä. Sadetus 

jatkuu aamuun asti kunnes lämpötila kipuaa 

takaisin plussalle ja aurinko taivaalle.

Ja niin alkavat mansikat kasvaa…

Edellisenä syksynä vanhin ja huonoin kas-

vusto on tuhottu ja keväällä maan ollessa 

sopivan kosteaa vanhat muovit nostetaan 

pellosta käsivoimin. Muovin poiston jälkeen 

maa kynnetään, muokataan ja kylvetään vil-

jalle. Viljaa pidetään välikasvina pari kolme 

vuotta, jotta mansikan tuholaiset ja kasvi-

taudit häviäisivät maasta (osa tosin häviää 

vasta kymmenessä vuodessa). 

Uusi mansikkalohko perustetaan rikka-

ruohoista ja tuholaisista vapaaseen maahan. 

Jos maa on mansikalle ”huonoa”, sitä voi 

parantaa esimerkiksi turpeella ja kalkilla. 

Lohkon ravinne- ja pH-tasot tarkiste-

taan viljavuusanalyysilla. Ravinnesuhteiden 

tulee olla tasapainossa. Lohkon maa muoka-

taan jyrsimellä kuohkeaksi, sitten levitetään 

muovi muovinlevittimellä, jossa on mukana 

lannoitin. Tällöin lannoite tulee suoraan 

penkkiin. Kaltevassa maassa muovi ei tahdo 

levittyä hyvin, joten perhesopu testataan 

lähes vuosittain. Säänkin pitäisi olla aurin-

koinen ja maan sopivan kosteaa.

Jos aikoo välttyä tuholaisilta ja taudeilta, 

on ostettava kunnon taimet varmennetuilta 

kasvattajilta. Taimissa on valinnanvaraa, 

löytyy perinteisiä paljasjuurisia ja potti-

taimia, ja jos haluaa ajoittaa satoa myöhem-

mäksi on siihenkin omat taimityyppinsä.

Simolan tilalla edetään satoaikojen suh-

teen ”vanhanaikaisesti”, harsojakaan ei ole 

enää käytetty mansikka-ajan aikaistamiseen, 

osin aikaisen makean lajikkeen puutteessa, 

osin emännän rakenteellisten vikojen takia. 

”Ei tahdo kroppa kestää kolmenkymmenen 

kesän koukkimista vaan tulee tyyppivikoja”, 

Tarja naurahtaa.

Taimien istuttamisen jälkeen pitää tie-

tysti huolehtia kastelusta, jos ei ole sateita 

tiedossa. Ensin lasketaan traktorin perässä 

olevasta säiliöstä letkuilla jokaiselle taimelle 

puolisen litraa vettä, sitten siirrytään sade-

tukseen.

Kun eletään kesäkuun loppupuolta, 

istutukset ja pahimmat kitkemiset on saatu 

tehtyä ja mansikka kukkii hienosti – toivot-

tavasti keli on kukintavaiheessa pysynyt kui-

vana, jotta pölytys on onnistunut eikä kostea 

sää ole päässyt aiheuttamaan hometta. Mutta 

raakilevaiheen alkaessa mansikanviljelijät 

toivovat vettä. Jos sitä ei tule, on viimeistään 

tässä vaiheessa viritettävä sadetuskalusto 

pellolle. Parasta sadetusaikaa on iltayö, kun 

M A N S I K A N V I L J E L I J Ä N  E L Ä M Ä Ä  L U O N N O N  E H D O I L L A
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haihdunta on pientä ja yökaste on lisänä. 

Nykyisin osalla viljelijöistä on perustamis-

vaiheessa maahan asennetut tihkuletkut, 

joiden kautta niin kastelu kuin lannoituskin 

sujuu tehokkaasti.

…kunnes ne poimitaan pois.

Putkilahden ensimmäiset avomaanmansi-

kat kypsyvät keskimäärin kesä-heinäkuun 

vaihteessa, ja räkättirastaat löytävät tiensä 

pelloille. Parhaaksi konstiksi mansikoiden 

pelastamiseksi on useiden kokeilujen jälkeen 

havaittu rastaiden hävittäminen ampumalla, 

ja siksi joka kesälle on anottu riistanhoitopii-

riltä poikkeuslupa, jotta myös varhaisman-

sikkaa saataisiin myyntiin.

Sitten onkin aika päästää poimijat pel-

lolle sadonkorjuuseen. Vaikeinta viljelyssä 

onkin saada sopiva sadonkorjuusää. Poi-

mijoiden olisi myös osattava valita ehjät, 

homeettomat ja kypsät marjat – siis ne laa-

dukkaat joita jokainen asiakas haluaa. Laji-

kevalinta näyttelee tässäkin tärkeää osaa, 

joku lajike kestää paremmin kuumuutta, 

joku ei homehdu herkästi, jotkut ovat alt-

tiita taudeille. Nämä vaikuttavat niin mar-

jojen laatuun ja poiminnan helppouteen 

kuin satotasoon. Ja tietenkin on muistettava 

MAKU . Esimerkiksi makean mutta huonosti 

kuumaa kestävän Polkan kanssa on otettava 

se riski, että satoa tulee huonosti tai ei lain-

kaan, koska asiakkaat pitävät lajikkeesta.

Ukkoskuuroja ja hellepäiviä lämpimillä 

öillä mansikanviljelijä ei halua nähdä edes 

painajaisunissaan – kaikki marjat mätäne-

vät tällä reseptillä (vaikka pahin painajai-

nen onkin raju raekuuro). Pitkä, poutainen 

hellekesä rasittaa myös kasvustoa, jossa 

vaikutukset näkyvät vuosia. Vanhemmalle 

lohkolle tämä saattaa olla lopullinen loppu. 

Mansikanviljelijän ja lomalaisen säätoiveet 

eivät siis juurikaan osu yksiin.

Kaikesta huolimatta sadonkorjuuaikaa 

odotetaan mansikkatilalla innolla; silloin 

pääsee tapaamaan niin vanhat tutut kuin 

uudetkin asiakkaat, toivoen pystyvänsä tuo-

maan jokaiselle kesäisen makuelämyksen 

mieleisellä mansikan maulla, mistä lajik-

keesta kukin sitten pitääkään.

Viimeisten itsepoimijoiden lähdettyä 

pellolta ja kesätyöläisten poistuttua aitoista 

voi talonväki taas huokaista – oli mennyt 

kesä hyvä tai huono – ja jatkaa mansik-

kapensaiden kitkemistä. Rikkaruohohan 

kasvaa kuitenkin aina…

Ammatillinen aineisto: Tarja Simola

Kielellinen pilkunviilaus ja kuva: 

Silja Ojanen

Musiikin, Kulttuurin  ja Taiteen 

Edistämisyhdistys ry järjestää 

ATHENIS 

FINLANDIAE -

tapahtuman Jyväskylässä 
14 .- 16.8.2008

Ohjelmassa on latinan kursseja, luen-

toja, Päijänne-risteily, maakuntaretkiä 

ja konsertteja, mm. Puistokonsertti 

Virve Rosti & Menneisyyden vangit, 

Lounaispuistossa 14.8.2008 klo 19.30-

22.00. 

Tapahtumassa luennoivat:

- Jyväskylä, kulttuurin polttopisteessä 

150 vuotta,   prof. Teivas Oksala

- Latinan asema EU:ssa, FT Erkki 

Palmén

- Selkä paskana ja sama latinaksi,   

maalaislääkäri Tapani Kiminkinen

- Sivistys ja Ihminen, kirjailija Aino 

Suhola, dos. Jukka Ammondt ja Isä-

Mitro

Lisätietoja:

Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edis-

tämisyhdistys, Rauno Hänninen, 

0405778427, ja tapahtumakoordinaat-

tori Athenis Finlandiae, Tuula Pouta-

nen, 0407648851

www.athenisfinlandiae.com
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Ison vapaaehtoisvoimin pyörivän tapahtu-

man järjestäminen ei ole mikään läpihuu-

tojuttu. Vanhasta kokemuksesta on paljon 

hyötyä, kun asioita kootaan ja tapahtuman 

aikana toimitaan. Putkilahti jazz & blues fes-

tival –nimellä alkuaan järjestetty tapahtuma 

tuli kesäkuun 14. päivänä järjestetyksi kym-

menennen kerran. Sen eteen tekivät työtä 

lukuisat vapaaehtoiset, joista monet ovat 

olleet mukana usean kerran. Tapahtuma ei 

olisi ollut näin monena vuotena mahdolli-

nen ilman lukuisia lahjoittajia ja tukijoita, 

joita kaikkia haluamme lämpimästi kiittää. 

 Tapio Leino on koko tapahtuman his-

torian ajan vastannut artistien ja orkesterien 

mukaan saamisesta, hän on kasannut tapah-

tuman taiteellisen ilmeen ja vastannut siis 

toisesta puolesta järjestelyjä sen lisäksi, että 

on laulanut ja soittanut itse oman bändinsä 

kanssa tapahtumassa. Osoitamme parhaan 

kiitoksen Tapsalle näinä vuosina tehdystä 

työstä! Homma on sekä musiikin, tekniikan 

että vierailevien artistien puolesta toiminut 

loistavasti ja taiteellinen taso ollut korkea, 

rennosta ilmapiiristä tai viihteellisyydestä 

silti tinkimättä. Näin maallikko-musiikin-

ystävänä minun on sanottava, että (lainaus): 

”Jag är personligt lycklig!”   

Pidän siitä, miten kerrot asioita, tunteita

Pidän siitä, mitä teet

Teet sen kauniisti ja hyvin

Sinä yllätät kaikki

Paitsi ne jotka tietää

Kyläseuran työmyyrät vastaavat lopusta: 

tapahtuman rahoittaminen, lupien hake-

minen, järjestyksenvalvonta, ihmisten 

pyytäminen talkooporukkaan, artistien 

joukkoruokailun järjestäminen, opastus ja 

ilmoittelu, suorituspaikan rakentaminen tel-

toista ym. kylätalon pihalle. 

Vaikka työ sujuu jo rutiinilla, ei mikään 

silti tapahdu itsestään. Paljon puheluja soi-

tellaan ja kädet tekevät. Hiirolan Maire 

leipoo ruisleipää arpajaispalkinnoiksi, Tero 

tuo kukkapuskia. Anu, Senja, Ritu, Riitta, 

Sirpa, Sisko, Päivi, Helka, Erkki ja Riikoska 

kasaavat keittiöpuolta ja hoitavat kahvitelt-

taa, Valto, Niilo, Irma, Veksi, Risto ja allekir-

joittanut touhuavat järjestyksenvalvonnassa, 

telttojen purussa ja pystytyksessä (itse vedin 

EL ÄVÄ Ä M U S I I K K I A PU T K I L A H D E N J A Z ZE I L L A J O X:N N E N KE R RA N

Tapio Leino, Putkilahden kesäasukas 

ja Jazz-tapahtuman ohjelmavastaava.
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kyllä kahden edestä soppaa, mutta eihän 

meillä lasketa). Cindy myy arpoja; pihames-

tari Lennart määrittää optimaalisen ajan-

kohdan nurmikonleikkuulle ja leikkaa sen 

sekä vastaa tyylikkäästä kranssikoristelusta 

ja on mukana myös telttojen kasaamisessa ja 

roudauksessa. Iso kiitos kaikille, taas! Ja nais-

väelle ruusut. 

Olemisen riemu ei ravistele olkapäitä

Runoilijan kehto ei ole ruusuista tehty 

koskaan

Hiljaisuuden huntu ei milloinkaan petä 

kuulijaa

Mikä nämä yhdistää?

Rakkaus suureen elämään. 

Soittajat ovat saaneet soppaa, siis soitto 

alkakoon. Jyväskylän puhallinorkesteri avaa 

tapahtuman – valssimusiikilla! Kansalliset 

lavaklassikot käydään läpi: jenkkaa, hump-

paa, tangoa jne. sekä tietty vaaleanpunaista 

shampanjaa!  JYTKE BigBand pääsee jo 

otsikon mukaiseen asiaan, kuulemme tut-

tuja klassikkosävelmiä komeasti tulkittuna. 

Sitten on vuorossa tämän kesän solistivieras 

Juhani Markola, pitkän linjan takuuvarma 

artisti, joka esiintyy Tapio Leinon Swing-

Bandin säestämänä. Esitettyään mm. kap-

paleet ”Tenderly”, ”Night and Day”, tutun 

teeman elokuvasta ”Päivien kimallus” sekä 

Aznavourin ”Maman” suomenkielisenä 

versiona kokoonpano saa ansaitut kiitokset 

yleisöltä. 

Viimein – sokerina pohjalla – kesto-

vieras Willie& the Wolves soittaa vanhaa 

rhytm an’ bluesia. Maku Tuominen vedät-

tää tyylikkäästi eläytyen: se tyttö Tennes-

seestä on NIIN wahou – huuu – huuuu – u! 

Jaska Prepula loihtii läskibassosta rytmik-

kään soundin, kitara on mukana menossa. 

Pojat kasasivat bändin vielä Putkilahteen, 

tapahtuma päättyy ja pistämme kumpikin 

porukka kamat kasaan. Kiitos kundit! 

Kellon tullessa kuutta istumme Outin 

ja Lennartin kanssa lämpimällä kuistilla. 

Aurinko paistaa utupilven läpi, sateen tulo 

on varmaa. Vain painumat nurmikolla kie-

livät kiireisestä päivästä. Tapahtuma on siir-

tynyt muistoiksi mieliemme kiintolevyille, 

ehkä vähän on myös bitteinä tietokoneella. 

Ja monella on hyvä, tyytyväinen olo, tiedän 

sen. 

Valoa ja pimeää

Ei siinä ole mitään luonnotonta

Kummassakin laulussa hyvä tunne 

kasvaa ja kasvaa

En pidä siitä, että siirtyminen 

vaatii mahtavia tekoja

Sateen jälkeen hiekkatiellä

Kauneus hehkuu ja kumartaa syvään

teksti: Timo Suominen   

kuvat: Aune Turunen  

runokatkelmat: 

Kai Otto Donner ”Pieni ja hento ote”
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JA Z ZE I L L A 

K A U K A I N E N V I E RA S

Kanadasta kotoisin oleva Jennifer Himmel 

on ensivierailullaan Suomessa halunnut 

käydä erikoisesti Putkilahdessa, joka on 

hänen isoäitinsä, Hannele Himmelin os. 

Heinonen, lapsuuden ja nuoruuden kesän-

viettopaikka.

Täällä Jennifer tapasi myös serkkujaan ja 

kommentoi asiaa näin:

”In Putkilahti only 2 things are better 

than a sauna and swim… Spending time 

with my fantastic cousins and being in a 

place treasured so much by my grandmot-

her.”

(”Putkilahdessa on kaksi saunaa ja uimis-

takin parempaa asiaa… yhteinen aika muka-

vien serkkujeni kanssa sekä mahdollisuus olla 

paikassa, joka on isoäidilleni niin rakas.”)  

Putkilahden jazz-tapahtumasta Jenni-

fer oli todella ”otettu”. Hänestä on hienoa, 

että pienestä yhteisöstä löytyy halua ja intoa 

järjestää tällaisia tapahtumia. Jenniferin 

mielestä tapahtuma oli rento ja mukava, ja 

musiikkikin sen mukaista.  

MA R T T I-VE L J E N I

M U I S T O L L E 

Martilla oli kaksi siskoa ja kaksi veljeä,  

siskot olivat vielä nuoria tyttöjä. Rauni oli 

reilut kaksi vuotta minua vanhempi ja oikea 

isoveli. Jos jotain oli, niin kisaa käytiin aina 

minun ja Martin välillä. 13 vuotta täytet-

tyäni minä pääsin niskan päälle, Martti ei 

saanut minua kiinni, kun hävisi juoksussa, 

jos halusi minua “rökittää”. 

Minä olin kouluiässä hyvin pienikokoi-

nen, minä itkin sitä isällekin, että mikä siinä 

on, vaikka minä kuinka syön, niin ei tule 

kuin maha kipeäksi, ei pituutta, vaikka isä 

on niin iso. Isä lohdutteli, että on sulla jo 

toi jalkaterä pitkä, kyllä sulle vielä housun 

täytettä tulee, kun vain jaksat ootella. 

Martti piti huvinaan useinkin kiusotella 

minua sanomalla pätkäks tai tenkelikiks. 

Pahinta oli sanomalla “Manuks”, se oli ver-

taamista isän isäpuoleen, joka oli kuvista 

päätellen hyvin matala miehen tellukka. Toi-

veista huolimatta ei minusta suurta tullut. 

Minulla oli Uuno-eno, kokoseksee “nappee 

mies”, kuten sanonta kuului. Hän oli aikoi-

naan harrastanut kaikenlaisia voimalajeja. 

Hän kertoili, että kyllä sitä pieneenkin mie-

heen voimaa sopii kun harjoittelee. Kerran 

me Martin kanssa riihellä ollessa vedettiin 

sormikoukkua, minä hävisin, mutta jäi 

tunne että se oli tipalla, että Martti olisi 

hävinnyt. Uuno-enon oppien mukaan minä 

vuoden harjoittelin. Seuraavana syksynä oli 

sitten uusintaottelu ja minä voitin. Sinä pin-

nasit, sanoi Martti ja uusittiin. Voitto mikä 

voitto. Siihen se sitten jäi. 

Martti oli hyvin rivakka luonteeltaan, 

hommia piti tehdä vauhdilla ja valmista 

piti tulla äkkiä. Vaikka hän mielellään ajoi 

hevosta, ja saikin tehdäkseen kaikki hevos-

työt. Hän ilmaisi  tulevaisuuden suunnitel-

mansa lauseella: Kyllä noi hommat hevosen 

kanssa on nikertämistä, kun saan sotaväen 

käytyä, ostan kuorma-auton ja rupeen sillä 

päästelee. Uskon kyllä, että se olisi toteutu-

nut, jos ei olisi käynyt sitten toisin. 

Rauni-veli oli 1938 kesällä lähtenyt 

sotaväkeen, pääsi pois kesällä 1939. Muuta-

man viikon päästä hänet kutsuttiin takaisin 

armeijaan. Moskovan neuvottelut oli käyn-

nissä. Kun viljat saatiin puitua, me Martin 

kanssa lähdettiin Kannakselle linnoitustöi-

hin. Mennessä nähtiin Kouvolan asemalla 

veli Rauni ja naapurin poika Vilho Perttula. 

Se oli viimeinen näkeminen, kumpikin kaa-

tuivat sitten talvisodassa. Kun tultiin kotiin 

linnoitustöistä, oli tullut määräykset kerätä 

kaikki piikkilangat armeijalle. Sitten tuli 

määräys, että armeija tarvitsi meidän hevo-

sen, kärryt ja heiniä evääksi. Martti oli kuin 
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päiviltä pois, kuten on sanonta. Ei ole mitään 

tekemistä, kun ei ole hevosta. 

Kun sodan uhka oli ilmeinen, kyseltiin 

vapaaehtoisia suojeluskuntapoikia vartiomie-

hiksi rautatiesilloille ja tunneleihin. Martti 

oli heti valmis lähtemään, minä lähdin sitten 

mukaan. Sota alkoi sitten marraskuussa, ja 

tammikuussa Martti joutui armeijaan ja 

mukaan sotaan. Minun rautateillä vartiointi 

loppui siihen kun isä sairastui ja joutui sai-

raalaan. Hevonen kotiutui sodasta sitten 

keväällä, ja isä sairaalasta vasta elokuussa. 

Martti jatkoi armeijassa, olihan asevelvolli-

suusaika säädetty kestämään kaksi vuotta.

Lyhyt rauhankausi päättyi jatkosotaan, 

joka alkoi 1941 kesäkuussa. Minulle kutsu 

kävi 30. kesäkuuta. Sotatieni kulki Jyväs-

kylän kautta Kiestinkiin ja Uhtualle. Se oli 

sitä asemasota-aikaa melkein kolme vuotta, 

kunnes 1944 divisioonamme siirrettiin Kan-

nakselle. Kun venäläisten hyökkäys alkoi 9. 

kesäkuuta, joukko-osastomme vietiin tor-

junta asemiin Kivennavalle Lintulan luos-

tarin lähistölle, vetäytymisreittimme kulki 

sitten Keski-Kannasta Kuuterselkään ja Kan-

neljärvelle. Kanneljärvi on kartalta katsoen 

Peippolan naapurikylä, missä Martti-veljeni 

sotataival katkesi 17.6.1944, kestettyään 

neljä ja puoli vuotta. 

Monenlaisten vaiheiden jälkeen osas-

tomme päätyi asemiin Noskuajärven mai-

semiin. Taisteluja oli käyty yli kuukauden, 

oli 14. heinäkuuta kun ihmeellisellä tavalla 

pelastuimme, vaikka kranaatti tuli ruoka-

pöytäämme. Seuraavana päivänä sain kotoa 

kirjeen, jota menin lukemaan omaan pote-

rooni. Tieto Martin kaatumisesta sumensi 

silmäni niin että kirjeen luku pysähtyi siihen. 

Vaistomaisesti ristin käteni ja huokailin Kor-

keimman puoleen, kuinka vanhat isä ja äiti 

kestää jos vielä kolmaskin poika tänne jää. 

Rukoukseni kuultiin, kun tässä vielä kirjoit-

telen. 

Kun Martin kaatuminen oli vähän epä-

selvä, eläteltiin toiveita, jos hän vaikka van-

kien palautuksissa kuitenkin tulisi. Vankeja 

tuli monta erää, vaan ei Marttia heidän jou-

kossaan. Monta vuotta vielä odoteltiin kuin 

ihmettä tapahtuvaksi. Oli useampi saman-

lainen sankarivainaja, jotka sitten vuosien 

päästä siunattiin kentälle jääneinä. 

Yllättäen melkein vuosi sitten sisareni 

Aili sai kirjeen Vainajien muiston vaalimis-

säätiöltä, jossa kerrottiin veli Martin jääntei-

den löytyneen tuntolevyn kera Kannakselta 

Uudenkirkon Peippolasta. Häntä pyydettiin 

antamaan DNA-näyte oikeiden jäänteiden 

varmistamiseksi. 

Kuukausien kuluttua kaikki muodolli-

suudet oli kunnossa. Martti Koskisen jään-

teet siunattiin Korpilahden sankarihaudan 

rivistöön aikaisemmin asennetun kiven kät-

köön 7.6.2008. 

Siunaustilaisuuteen osallistui lähiomais-

ten lisäksi kaikki Korpilahden veteraanijär-

jestöt seppelein ja osastojen lippujen kanssa. 

Korpilahden reserviläisten osasto järjesti 

kunniavartion Suomen lipun kanssa. 

Minä tahdon kiittää kaikkia jotka ovat 

tehneet uhrautuvaa työtä Martti-veljeni 

jäänteiden löytämiseksi ja saattamiseksi 

oman pitäjän siunattuun multaan. Samoin 

kiitän kaikkia, jotka läsnäolollaan ovat kun-

nioittaneet veljeni muistoa. 

Reino Koskinen 

AINA EDULLISESTI!

- Ulko- ja sisämaalit
- Kuultavat puunsuojat
- Lakat
- Punamullat
- Ilmalämpöpumput
- Pellettipolttimet

Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunpolku 68
Muurame Puh 0400 540448
www.tilamaali.com

Kiitos
muistamisesta 14.6.2008

- Katri Ruth



RESERVAATTI -
NÄYTTELY 
HAIHATUKSESSA

Joutsassa sijaitseva taidelaitos Haihatus 

elää parhaillaan yhdeksättä kesäänsä. Kesä-

näyttelyn 22 taiteilijaa ovat asetelleet teok-

sensa nähtäville taidelaitoksen huoneisiin, 

avovintille, ulos puutarhaan, pelloille ja 

Taiteen valvomoon eli entiseen urheiluse-

lostamo-torniin. Haihatuksen kesä esitte-

lee tänä kesänä myös oman ensimmäisen 

pysyväisnäyttelynsä. Kysymyksessä on put-

kilahtelaisen Reino Koskisen vuonna 2007 

Haihatukselle lahjoittamat teokset, jotka 

ovat nyt kesänäyttelyssä esillä Reservaatti -

nimisenä kokoelmana. 

Reino Koskinen kertoo saaneensa idean 

taiteen tekemiseen oman kylän sepältä, Yrjö 

Könnöltä. Katseltuaan Könnön töitä Kos-

kisen mieleen juolahti ajatus aloittaa itse-

kin kokeilla tällaista puuhaa. Materiaaleiksi 

töihinsä Koskinen on käyttänyt maatilata-

loudessa tarpeettomaksi käynyttä vanhaa 

tavaraa: työkoneiden osia, auroja, harava-

koneita, äkeitä, jyriä ja erilaisia työkaluja. 

Nämä aikanaan hyvinkin kalliit teollisuuden 

tuotteet ovat joutuneet ajan kehityksen seu-

rauksena siirtymään pois uuden ja tehok-

kaamman tieltä. Taiteen tekeminen tällaisen 

raskaan materiaalinsa puolesta vaatii hyvin 

miehistä työskentelyä, pääosaltaan se on 

hitsaamista. Osa teoksista on varsin suuri-

kokoisia.

Koskinen on kätkenyt teoksiinsa vuosi-

kymmenien mittaisen tarinan maaseudun 

ihmisten elämästä, kertomuksia jokapäiväi-

sen leivän hankinnasta. Näyttelyssä olevien 

teosten nimetkin antavat viitteitä tähän: 

”Leipää hien kanssa”, ”Varsasta puimako-

neeksi”, ”Ruuvien uusi koti”, ”Jäänteitä isän 

ja pojan työkaluista” jne..  Kaikkiin Koskisen 

töihin liittyy muistoja, tavallisimmin useam-

piakin.

Erään hänen teoksensa nimenä on 

”Köröhöylä”. Koskinen kertoo, kuinka tämä 

teos sai alkunsa Putkilahden vanhan myllyn 

hihnapyörästä. ”Kun myllyn toiminta lope-

tettiin, pidettiin paikalla huutokauppa, josta 

Peuhalainen osti jäljelle jääneet romut ja hih-

napyörä akseleineen meni romun mukana 

Peuhaan. Peuhalainen oli ajanhampaan 

mukana kehittämässä maataloutta ja hän 

esitti, että rakennettaisiin risumylly. Ennen 

risut hakattiin käsityönä hakoraudalla hie-

noksi hakotukin nenässä. Yrjö kekkas´ 

hihnapyörän ja siihen laitettiin pärehöylän 

terät, semmoset kaks´ ja moottori vetämään. 

Kovat pyörät saatiin Peuhan rekikärryistä 

ja kumipyörät kuuluivat alkujaan lannoite-

sijoite-koneeseen, jota vedettiin traktorilla. 

Moottori ja pumppu ovat meidän ensim-

mäisestä lypsykoneesta. Hyvin mylly toimi 

ja risuista tuli hienoa. Oli se hurja kone! 

Myllyyn ei oltu laitettu minkäänlaisia suojia, 

niinpä pulikat lentelivät Ylätalon pihalle 

asti.”

Taiteen tekeminen on innostavaa ja elä-

Putkilahden
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Naurulokki
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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 te 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 

Kesäterassilla avajaiset

Virran Puodin uudistetun kesäterassin ava-

jaisia juhlittiin 13.6.2008 kahvituksen ja 

villisikamakkaratarjoilun lisäksi musiikki-

pitoisella ohjelmalla. Päivällä kuultiin hai-

tarimusiikkia Onni Hellstenin soittamana 

ja illemmalla esiintyi kymenlaaksolainen 

Juha-Pekka Suomalainen orkestereineen.

Uudistetulle terassille on rakennettu 

hirsirakenteinen myyntipiste, josta voi 

ostaa kahvia, virvokkeita ja jäätelöä. Laa-

jennuksen myötä terassille on saatu lisää 

istumapaikkoja ja myös hyvä tanssilattia.

Kaupan asiakkaiden, mökkiläisten, 

veneilijöiden ja matkustavaisten on mukava 

poiketa viihtyisällä terassilla levähtämässä ja 

nauttimassa virvokkeita ja tapaamassa tut-

tuja. Ihmisten kohtaamispaikkana terassilla 

on hyvin tärkeä merkitys. Kauppias Jyrki 

Suomalainen lupaa lisäksi, että kesän mit-

taan terassilla on tarjolla erilaista ohjelmaa 

ja myös herkullista suuhunpantavaa.  

Toivotaan kauniiden kesäpäivien ja 

-iltojen myötä kesäterassille parhainta 

menestystä ja paljon tyytyväisiä, iloisia asi-

akkaita! 

Aune Turunen

- sopivia lajeja niin aikuisille kuin lapsillekin
- ei niinkään hampaat irvessä kuin irvi hampaassa 
- ohjelmaa vielä muotoillaan em. ohjeilla
- hauskaa yhdessäoloa kuten viime vuonna

Tervetuloa!    Putkilahden Ketterä ry

leikkimieliset  

Putkilahden urheilukentällä
su 20.7. klo 13.00 alkaen

mänsisältöä rikastuttavaa harrastusta. 

Se antaa tekijälleen nautintoa. Muuta 

palkkaa siitä ei varmaan moni saakaan. 

Hyvä mieli taiteilijalle tulee siitäkin, 

jos hänen luovuutensa saa ymmärrystä 

ja hyväksyntää. Toisinaan valitetaan, 

että nykykansantaide on vaikeatajuista. 

Taiteilijan työhönsä kätkemä sanoma 

ei aukene.

Haihatuksen näyttelyssä ensi kertaa 

vieraillut joutsalaismies tunnusti: ”En 

ole käynyt näyttelyissä aikaisemmin, 

koska olen pitänyt tämäntyyppistä 

taidetta vähän sellaisena… enkä ole 

antanut sille mitään arvoa. Mutta 

nyt ajatukseni ovat muuttuneet ihan 

päinvastaisiksi, näihin töihin täytyy 

syventyä tarkemmin, ne vaativat ajat-

telua”, sanoo mies, ja seisoo pitkään 

Reino Koskisen teoksen ”Jäänteitä isän 

ja pojan työkaluista” edessä. Teoksen 

sanoma oli puhutellut joutsalaismiestä 

vakavasti.  

Aune Turunen
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