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Putkilahden
 Kylälehti

Aika soljuu kuin virtaava vesi puron uomassa. 

Talvi ja kevät menivät ja nyt onkin jo kesä. 

Luonto on herännyt elämään ja se kukkii ja 

tuoksuu ympärillämme hehkeässä vihreydes-

sään. Kuinka ihanaa onkaan herätä huikaise-

van kauniisiin kesäaamuihin,  – on kuin aika 

seisahtuisi ja maailma unohtuisi! Vihdoinkin 

me kylmän pohjolan ihmiset saamme naut-

tia auringon lämmöstä ja voimme riemui-

ten pulahtaa puhtaiden laineiden suloiseen 

syleilyyn. Joinakin päivinä pienoinen pilvi 

pudottelee pehmeitä pisaroita niskaamme 

ja taas  toisinaan taivas repeää ja pesee koko 

luomakunnan puhtaaksi. Se kaikki kuuluu 

kesään.

Kesään kuuluu myös juhla ja juhannus-

ilta, jolloin ”tuomi tuoksuu ja laine laulaa”. 

Kesäajan suuri vuotuisjuhlamme on säilyt-

tänyt asemansa ja sitä juhlitaan edelleenkin 

kaikkialla maassamme perinteisin menoin 

kokkoineen ja tansseineen. Runoilija sanoo:

”Oli juhla ja juhannusilta

ja koivut ja seppeleet,

soi laulelot rantamilta

ja helkähti säveleet.”

 

Kesä on myös monien perhejuhlien 

aikaa. On rippijuhlia, lakkiaisia, valmistujai-

sia, häitä ja sukujuhlia. Monet kerrat pan-

naan parhaat päälle ja kokoonnutaan yhteen 

iloisin mielin ja parhain toivein. 

Kesällä on runsaasti tarjolla monenlaista 

viihdettä ja nähtävää. Meillä Putkilahdella 

on ollut kesäkuun alussa omat hienot jaz-

zimme ja naapurikylällä Tammijärvellä oli 

jo toukokuun puolella loistava musiikillinen 

”Viattomuuden lauluja” -tapahtumansa. 
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Aune Turunen, päätoimittaja

TAAS TUOMI TUOKSUU 

JA L AINE L AUL AA

Putkilahden Pulmuset osaltaan ilahduttivat 

kyläläisiä kevätkonsertillaan Seuralassa.

Kesän tapahtumista kenenkään ei tarvitse 

jäädä osattomaksi, sillä valinnanvaraa kyllä 

riittää. Kesäteattereita löytyy melkeinpä joka 

kylältä, samoin musiikkitilaisuuksia moni-

puolisin ohjelmin on tarjolla runsaasti niin-

kuin on myös paljon erilaisia festivaaleja ja 

urheilutapahtumiakin. Iltamat ja lavatanssit 

ovat myös suosittuja kesäohjelmia samoin 

kuin karaokelauluillatkin. Käsityö- ja tai-

denäyttelyitäkään ei pidä unohtaa. Arkki-

tehtuuriin tutustuminen kiinnostaa myös 

monia. Kesän matkat sekä maitse että vesitse 

tehtyinä avaavat kiinnostavia näkymiä oman 

kotiseudun ulkopuolelle. 

Suven leppeä aika antaa meille uusia 

voimia ja iloa monella tavalla. Saamme hel-

litellä itseämme valossa ja lämmössä kesän 

tuoreita herkkuja maistellen. Iltaisin voimme 

soudella kullalta kimaltelevalle järvenselälle 

ihailemaan auringon laskeutumista kau-

kaisten vuorten taa. Voiko kesältä enempää 

odottaa?

LÄMMINTÄ JA ONNELLISTA KESÄÄ 

KAIKILLE!
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PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

Hei! 

Nimeni on Sohvi Tuominen ja 

toimin tämän kesän Putkilahden 

Kylälehden kesätoimittajana. 

Työnantajani on 4H  ja kyläseura tarjosi 

minulle tämän työn.  Kesän lehtiin kir-

joittelen juttuja kylämme tapahtumista. 

Itse asun Putkilahdessa Kouhinsalossa. 

Olen 17 vuotta, opiskelen Jyväsky-

län ammattiopistossa vaatetusalaa ja 

minusta tulee pukuompelija. Isona 

haluaisin tehdä töitä yläasteella käsityön opettajana. Harrastan pianon soittoa ja soitan 

pelimanneissa huilua. Tykkään mm. uida, olla ulkona, pelata ja ommella. Katselen myös 

paljon suomalaisia elokuvia ja tv-sarjoja. Parasta kesässä on auringon paiste ja uiminen. 

Toivotan kaikille mukavaa kesää. Kuva Roosa Tuominen.

Roosa Tuominen sai ylioppilaslakin päähänsä lauantaina 30.5.2009. Koulumatka alkoi, 

kun Roosa  meni kuusivuotiaana eskariin Putkilahden kouluun. Kun Putkilahden koulu 

loppui  vähäisen oppilasmäärän vuoksi Roosa siirtyi Vespuolen kouluun, jossa kävi toi-

sesta kuudenteen luokkaan. Yläasteelle siirryttyä koulumatka piteni Korpilahdelle asti ja 

siellä hän kävi myös lukion. Roosan ryhmä lukiossa oli oppilasmäärältään pieni, mutta 

hyvin pärjättiin. Ylioppilaaksi hän kirjoitti hyvin tuloksin ja haaveilee luokanopettajan 

koulutuksesta. Kesäksi Roosa menee työharjoitteluun Korpilahdelle Renkituvan päiväko-

tiin. Roosa pitää monista asioista, harrastaa pianonsoittoa, soittaa pelimanneissa ja on 

positiivinen.  

Teksti ja kuva Sohvi Tuominen
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Silja Ojanen kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan 

lukiosta kiitettävin arvosanoin. Silja suo-

ritti tutkintonsa hajauttamalla, syksyllä hän 

kirjoitti englannin sekä ruotsin ja keväällä 

äidinkielen, fysiikan ja pitkän matematii-

kan.

Opinnot jatkuvat matemaattisluonnon-

tieteellisessä tiedekunnassa  fysiikan parissa. 

Opiskelun lomassa musiikin harrastus jatkuu 

mahdollisuuksien mukaan.

Teksti ja kuva: 

Jafet, Reijo ja Tarja Simola

EU-vaalit 2009

Vespuolen asukkailla oli 7.6.2009 historial-

linen hetki, kun saimme osallistua EU-vaa-

leihin ensi kertaa jyväskyläläisinä. Jyväskylä 

oli jaettu yhteensä 39 äänestysalueeseen, 

joihin kuului myös  Vespuolen äänestysalue. 

Vaalipaikkana oli Mutasen leirikeskus ja vaa-

litoimitsijoina olivat vas. Jaakko Kihlström, 

Helmi Varsell, Tapio Salminen (pj) ja Timo 

Suominen.  – AT
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Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Putkilahden Pulmusten kevätkonsertti 16.5. 

kokosi Seuralaan lähes salintäyteisen yleisön.  

Vuonna 2007 perustettuun lauluyhtyeeseen 

kuuluvat Maire Järvinen, Sisko Ruth, Virpi 

Ruth-Salonen, Sirpa Weijo, Tarja Halttunen 

ja haitarisäestyksestä vastaava Mirja Könnö. 

Konsertin ohjelma koostui vanhasta ja 

tutusta iskelmämusiikista. Tunnetusti pirteät 

ja eläytymiskykyiset Pulmuset tulkitsivat lau-

luillaan haikeuden ja kaipauksen ohella räis-

kähteleviä ilon ja hyvänmielen tunnelmia. 

Vastaanottavaiselle yleisölle tarjottiin varsin 

runsassisältöinen ohjelma, jossa kuultiin 

muun muassa Jukka Kuoppamäen, Oskar 

Merikannon, Georg Malmstenin, Giuseppe 

Fansiullin ja Martti Jäppilän sävelmiä ja 

sanoituksia.

Iloisena yllätyksenä konsertin juontajaksi 

oli saatu Putkilahden uusin asukas, Paula 

Tuisku, joka juonsi ohjelman erinomaisella 

ammattitaidolla. Hän esitteli laulut, niiden 

säveltäjät ja sanoittajat ja kertoi myöskin 

jotakin kappaleiden historiasta muun muka-

van sanailunsa ohessa. 

Konsertin antiin kuului lisäksi kahvi-

tarjoilu Pulmusten leipomien suolaisten ja 

makeiden kahvileipien kera. Illan miellyttä-

vään antiin voidaan laskea myöskin mahdol-

lisuus tavata vanhoja tuttuja ja solmia uusia 

ystävyyssuhteita. 

Aune Turunen

LA U L U T U NT E I D E N T U L K K I N A 
PU L M U S T E N KEVÄT KO N S E R T I S S A



J. L. RUNEBERG: JUHANNUSYÖN IHMEJ. L. RUNEBERG: JUHANNUSYÖN IHME
”Mitään suviyötä Pohjolassa tuskin onkaan; on vain viipyvä, viipy-

essään hiukan himmenevä ehtoo, mutta siinä himmeydessäkin

on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa. Se on suviaamun aavistus, 

joka lähenee.”

Näin alkaa F. E. Sillanpään ”eepillinen sarja” Ihmiset suviyössä 

(1934), ja siitä olisi hyvä jatkaa, jos aiheena olisi heinäkuun kesäyö. 

Mutta koska minulta pyydettiin juhannuskuvausta, otan J. L.  

Runebergin runoelman Hanna (1836), ruotsinkielisen heksametri-

eepoksen, jota en toki lainaile alkukielellä vaan suomennoksenani. 

Mutta kuusimitasta olen pitänyt kiinni. Suomennoksen olen rak-

kaudella laatinut mielessä monet Putkilahdessa koetut juhannus-

yöt. 

Runoelman teemana on Hanna-nimisen papintyttären rakastu-

minen ja kihlautuminen juhannuksena sisämaan järvimaisemassa. 

Lukija johdatetaan heti keskelle tapahtumia:

Riemukas saapui taas juhannus. Oli ehtinyt länteen 

päivä ja hohdettaan loi maalaispappilan ylle,

kun talo vanhana heijastui kotivalkaman peiliin.

Glad midsommarens kväll ren nalkades. Suomentajan on 

tärkeäsaada glad-adjektiivin vastine heti alkuun, koska se 

ilmaisee koko teoksen sävellajin. Saamme kuulla, että ”arvon 

pastori” odottaa juhannukseksi pappilaan Turussa opiskelevaa 

poikaansa sekä tämän kesävieraaksi pyydettyä opiskelutove-

ria.

Sitten tehdään tuttavuutta kudontatyötään lopettelevan ”seit-

sentoistiaan” Hannan kanssa. Paikalle ilmaantuu emännöitsijä 

”vanha Susanna”, joka kertoo tohkeissaan, että pitäjän iäkäs valles-

manni on saapunut – kaikesta päättäen – kosimaan pappilan nuorta 

neitiä. Näin tapahtuukin. ”Vanha Susanna” on innoissaan, ja myös 

pastori on asian kannalla, mutta hämmentynyt Hanna saa isältään 

auliisti miettimisaikaa.  ”Sorja Johanna” – luottopalvelijatar – sitä 

vastoin kauhistuu asiasta kuultuaan ja varottaa valitsemasta van-

huutta ja vaurautta rakkauden asemasta: jos moiseen avioon suos-

tuu, ei pidä enää katsoa ketään nuorukaista silmien syvyyksiin.*  

Neitonen nousee pappilan yläkertaan katsomaan sieltä avautuvaa 

maisemaa, mutta silloin: ”Porhaltain saman tien vilahtaa ajotiellä 

jo rattaat,/ vain kohoaa pöly, matkaajat hatun kohteliaasti/ nostaen 

tervehtii tätä tyttöä ikkunan luona.” Veljensä tyttö tunnistaa, mutta 

ei voinut tietää, että toinen – vielä tuntematon nuorukainen – oli 

vielä samana yönä tuleva hänen sulhasekseen. 

Toisen laulun alussa käy ilmi, että kesävieras onkin pastorin rak-

kaimman nuoruudenystävän ja opiskelutoverin poika. Kun Hanna 
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Kun Hanna näkee pappilan yläkerrasta juhannusvieraiden 

tulon, hän tuntee toisen nuorukaisen veljekseen, mutta ei voi 

aavistaa, että toisesta – tuntemattomasta – oli vielä samana 

yönä tuleva hänen sulhasensa: ”Kaunis tuo oli neito, kun vai-

meni valkea ilta,/ sulhasen olkaa päin hän painoi pään kiharai-

sen.” – Tauri Oksalan kuvitusta Teivas Oksalan suomentamaan 

Hanna-runoelmaan.
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saapuu teetarjottimen kanssa, isä kehottaa häntä vaihtamaan ”sis-

konsuudelman” uuden ystävän kanssa. Tyttö hämmentyy:

Empien, vaieten viipyi hän, vaan lempeä silmä,

niin kuin tuikkiva tähti, jo arkana kohtasi vieraan.

Irtaantui tämä nyt isän luota ja luo kävi neidon,

tuon käden otti ja niin tytön huuliin kuin kesätuulen

painoi suudelman, ei vastatun, ei paetunkaan.

Hanna poistuu emännän tehtävät suoritettuaan ja istuutuu kan-

gaspuille: ”Tunne tuntematon sydämessään kuin salahenki/ liikkui, 

nauroi, itki hän, itselleen oli outo/ kuin uni ilkkuva hämmentää 

sydämen ihanasti.” Seuraa väreilevän herkkä ensirakastumisen 

kuvaus, kun tyttö uskoutuu ”sorjalle Johannalle”: ”Näitkö, kun 

vieras tuo tuli? Ollut ei hämillänsä,/ yrmeä, ei jurokaan, ei ollen-

kaan lukutoukka./ (. . .) Sitten – kun lähestyy, heti hämmennys 

minut valtaa – / niin sydämellisen hartaan luo, tutun, rohkean kat-

seen,/ vanhoja tuttuja kuin sisaruksiakin olisimme.”

Tytön hämmennys taittuu, kun August-veli pyytää hänet kans-

saan vieraan kera juhannusyön vaellukselle. Kolmas laulu alkaa:

Päivä jo painui, sen kajo viipyi vuorien yllä.

Niin kuin morsian ilta on hempeä: pilvien kulta

maahan heijastuu valon myötä, ja lempeät tuulet

leikkivät niittyjen yllä ja kukkien tuoksua tuovat.

Liitävin askelin siivekkäin kuin soutaen ilmaa

nuoret suuntasivat luo peilinä kuultavan järven.

Ystävä vieraalleen kodin rakkaan näytti jo kaiken

kauneuden, näin lakkaamatta hän muisteli, haastoi:

”Katsohan: veen rusotus erilaista on kuin meri siellä,

missä se huoaten lyö kotiseutusi kalliorantaan.

Täällä on vihreys vaihtelevaa. Lukemattomat saaret

nousevat aaltojen alta (. . .)

Näin sisämaan poika puhuu etelärannikon kärjestä kotoisin ole-

valla ystävälleen. Saman elämyksen nuori kotiopettaja oli kokenut 

Saarijärvellä, ja siitä oli tuleva Maamme-runon Suomi-kuvan 

ydin.

Nuoret tutustuvat. Kun veli tiedustelee sisareltaan rannalla 

asustavan kalastajavanhuksen vointia, tämä esittää vavahdut-

tavan kertomuksen vanhuksen viimeisestä keväästä. Haikeus 

haihtuu ja vaihtuu riemuksi, kun nuoret kiipeävät ”kokkojen 

kukkulalle” ja pääsevät todistamaan alkavien juhannusjuhlien 

värivaikutelmia:

Tienoo vaihtelevampi nyt aukeni. Ääretön taulu

metsiä, järviä, peltojakin oli silmien eessä,

illan himmenevään se jo peittyi purppurahohtoon.

Parvena nuoria ilmaantui. Läpi lehtojen puiden

vilkkuu huivi ja niin katoaa kera rientävän neidon,

nyt sijallansa on uus värikäs, monenkirjava liina.

Tyyni on tuuli ja hiiskumaton. Vain kelloja karjan,

lemmen laulua vain, johon vastattiin salotiellä,

laaksot helkkyivät, jopa liittyi paimenen torvi

hiljeneviin säveliin, moninkertainen kävi kaiku.

Hanna saa kuulla vieraalta August-veljen vihreistä aat-

teista, joilla hän on hurmannut kesävieraan sisaren, ”korskan 

Marian”, ja muuttanut tämän ylpeästä tanssiaiskaunottaresta 

”hyväksi Mariaksi”.
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Nuoret laskeutuvar rantaan:

Tultiin lähteen luo. Se on taivaan kirkkaudesta

kuulas, ehtymätön, lepopaikkana kukkien vuode,

niin kuin ihmisen silmä se rauhaa rikkumatonta

henkii, välkehtii, elon sykkii valtimo alla.

Nuoret istuvat ääneti lähteen partaalle: ”Lähde kun peilinä on, 

tytön silmä jo huomasi vieraan/ hahmon, huomaamatta hän uskoi 

vain näkevänsä/ piirteet kalliit nuo, yhä katseli niin varomatta,/

kunnes äkkiä tuo hymysuin tytön kohtasi katseen.” Iltarusko peittää 

armeliaasti tytön hämmennyksen. Katseiden kohtaaminen sinetöi 

kihlauksen, ja paluumatkalla Hanna saa kuulla August-veljen kih-

lautumisesta Marian kanssa: ”syster mot syster – siskoa vastaan sisko”. 

Kun päästään pappilaan, isä pastori on ensin hämmästynyt, mutta 

sulkee sitten nuoret syleilyynsä.   

Jos joku väittää, että olen suomentanut Hannan liian auvoiseksi 

kesäyön kuvaukseksi, joka ei vastaa Suomen kolean kesän todelli-

suutta, totean puolustuksekseni, että Korpilahden Putkilahden Iha-

lahdessa olen kokenut moniakin tällaisia – lämpimiä ja lempeitä 

– juhannuksia: ”mild som en brud var aftonen dock  – niin kuin 

morsian ilta on hempeä”.

T e i v a s   O k s a l a

Kirjallisuus

J. L. Runeberg: Hanna. En dikt i tre sånger – Kolmilauluinen runo-

elma. Suomentanut ja selitykset laatinut Teivas Oksala.

Artipictura 2001. (Julkaisu on kaksikielinen)

* Kirjallisuuden tutkijana en malta olla toteamatta, että tämä kohta 

on ollut alkusysäyksenä ja mottona Juhani Ahon romaaneille  Papin 

tytär (1885) ja Papin rouva (1893).

” huilullain kun soitellen, laaksot täytin rie-

mullain…”

Näillä sanoin kajahti lasten kirkkaat 

äänet, kun ”Viattomuuden lauluja” 

-konsertin ensi-ilta alkoi. Juuri ennen 

ensimmäistä laulua taitava huilisti (Tiina-

kaisa Hintze) oli soittanut taianomaisia 

säveliä huilullaan. Tammijärven koulun 

sali oli täynnä konserttivieraita, mukana 

myös kauempaakin tulleita sekä oppilaiden 

vanhempia ja sisaruksia. Hämärässä salissa, 

salaperäisten valojen katveessa, (valaistus 

Korpilahden teatteri) konserttimme kirk-

kaana tähtenä loisti valloittava Arja Kori-

seva. Hänen äänensä taipui kauniisti Toni 

Edelmannin herkkiin ja upeisiin säveliin. 

Arja osasi innostaa pienet ja suuret lapset 

parhaimpaansa. Hymyt ja iloiset ilmeet tart-

tuivat kaikkiin läsnäolijoihin.

Mutta nämä pienet tähdet… viattomat 

lapset, muruset, he olivat kaikki juuri sellai-

sia Luojan luomia. Joku tutki varpaitansa, 

toinen haukotteli syvästi. Pienet tytöt heilut-

telivat ihanien hameidensa helmoja. Lasten 

panos tässä konsertissa oli se tärkein. He lau-

suivat runoja lapsen äänillään. Laulamisen 

ilo, pikkuinen jännitys, itsensä voittaminen 

ja onnistuminen sekä kaverin kannustus. 

Mahtavia koettuja asioita!

Jokainen lapsi arvokkaana osana hienoa 

kokonaisuutta, joka varmasti jää mieleen 

loppuiäksi.

Moni yleisössä herkistyi ja kyyneleitä 

pyyhittiin. Koskettavat sanoitukset (Hector 

ja Leena Havukainen) ja sävelet loivat läm-

pöisen tunnelman.

” Ilma nauraa kuin oisi mutkalla, vaarat 

vihreet on ihan tutkalla… HAH HAH 

HAA!

Naurulaulun alkaessa yleisökin sai 

kehotuksen nousta tanssahtelemaan iloisen 

laulun mukana. Arja Koriseva pyörähteli 

ja tanssi upeassa puvussaan (puvustus ja 

lavastus Heidi Manninen) ja oli kuin kuk-

kanen. Hän luki myös laulujen lomassa 

lasten itsensä kirjoittamia runoja ja tarinoita. 

Olipa erään pojan oma runo kauniista puna-

rinnasta saanut sävelen Toni Edelmannilta. 

Kuulimme tuon laulun kantaesityksen kon-

sertissa. Poikien street dance osuus ei jättänyt 

sekään ketään kylmäksi. Hauskoja ja taitavia 

liikkeitä, akrobatiaa, rytmiä, aplodeja! Mah-

tavaa musiikkia! (äänentoisto A-P. Laukka-

nen) WAU! Rohkeita poikia kerrassaan! 

Putkilahden omat tytöt saivat kunnian 

esiintyä soololaulajina. Essi Aaltonen esitti 

vakuuttavasti laulun ”Karitsa”, ihanan peh-

moinen pehmokaritsa kainalossaan. Janna 

Salminen lauloi herkästi kauniista kukka-

merestä. Myös viulisti (Julia Weijo) aiheutti 

upealla soitollaan oikein kunnon vilunvä-

reitä. 

VI A T T O M U U D E N  L A U L U J A  TA M M I J Ä R V E N  K O U L U L L A
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” uinu pienoinen, oottaa tuolla huominen. 

Uinu yön virtoihin, kuu peittää kultaan 

sinutkin…”

Kirkonkylän koulun tyttöjen sykähdyt-

tävä tanssi jäi mieleen. Se oli koskettava ja 

kaunis. Tytöt olivat kuin unen keveitä keiju-

kaisia. (koreografi a Hanne Oravakangas)

Loppuhuipennuksena soi upeasti  

”Armo, rauha, rakkaus”. Laulu kaikui mah-

tavasti ja nyt , jos koskaan, sai kaivaa nenä-

liinat käsilaukusta. Yleisö nousi seisomaan ja 

taputti! Hienosti meni! Ihastuneita huoka-

uksia kuului monesta penkistä. Helpotuksen 

ja onnelisuuden tuomat hymyt karehtivat 

lapsien huulilla. JEE!

Näin upean konsertin saimme aikai-

seksi yhdessä. Kodin ja koulun yhteistyötä 

parhaimmillaan! Sydämelliset kiitokset van-

hemmille, joita ilman tämä projekti ei olisi 

voinut olla sitä, mitä se nyt oli. Kiitos Toni 

Edelmannille järkkymättömästä luottamuk-

sesta ja vahvasta visiosta tässä projektissa 

sekä lauluista, jotka varmaan moni vielä osaa 

vuosienkin päästä.

Marjo Merivirta

Tammijärven koulun kouluavustaja

VANHAT 
VALOKUVAT KER TOVAT 
MENNEESTÄ AJASTA

Vanhoja valokuvia on mukava katsella.  

Ihmisen muisti on rajallinen, mutta valo-

kuvien avulla monet asiat ja jo unohtuneet 

tapahtumat ja ihmisten nimetkin palautuvat 

mieliin. Vanhoja valokuvia katselemalla on 

helpompi hahmottaa aikaa isovanhempi-

emme ajoista näihin päiviin saakka. Valo-

kuva voi kertoa yksityiskohtaisesti miten 

elämä on muuttunut rakennustyylien, kul-

kuneuvojen, koulunkäynnin, vaatetuksen ja 

yleensä elinkeinojemme ja koko elinympä-

ristömme suhteen. 

Vanhat valokuvat ovat arvokas osa paikal-

lista kulttuuriperintöämme.  Kylälehtemme  

kautta  lukijamme pääsevät tutustumaan 

vanhoista albumeista löytyneisiin kylämme 

elämästä kertoviin vanhoihin valokuviin. - 

AT 

Putkilahden tyttöjä Virtasalmen sillan kai-

teella vuonna 1938. Vas. Saara Reina, Saara 

Mattila, Aili Kihlströn, Sirkka-Liisa Mattila. 

(Sirkka-Liisa Mattilan kokoelmat)
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LI NT U J E N 
K U VA A M I N E N 
VE I M E N N E S S Ä Ä N 
Kevät toi muurarin, maalarin ja rannoille 

– lintukuvaajan! Vesilintujen pesimisaika 

on koittamassa ja Lasse Elfvengren on las-

kemassa ensikertaa vesille uusinta kelluvaa 

kuvauskojuaan, Kuikka II:sta. Mukanaan 

vienyt harrastus on jatkunut jo 23 vuotta 

ja nyt Virtasalmen laineilla kelluva koju on 

sarjassaan viides paranneltu malli. Älkööt 

kyläläiset siis ihmetelkö, jos matala ja maas-

tonväriseksi maalattu kuvauslautta viipyilee 

kesän aikana kylän rannoilla lintupaikkojen 

tienoilla. Kojua voi ajaa paikasta toiseen pie-

nellä sähkötoimisella perämoottorilla, joka 

on rakennettu kääntyväksi. 

Lassen pitkään kuvausharrastukseen 

mahtuu monenlaisia kokeiluja, voittoja ja 

tappioita sekä loputon määrä sitkeää yrittä-

mistä. On ollut todellisia vaaratilanteitakin. 

Luonnon kuvaaminen – nimenomaan eläin-

ten, lintujen ja nisäkkäiden – vaatii pitkää 

pinnaa. Lasse on keskittynyt lintuihin, viime 

vuosina enimmäkseen vesilintuihin. Nisäk-

käiden kuvaaminen on niin aikaa vaativaa 

kojussa istumista ja eläinten totuttamista, 

että leipätyökseen rakennusalalla toimivalle 

miehelle on paras keskittyä hieman helpom-

min tallennettavissa oleviin lintuihin. Tosin 

tämäkin on suhteellista: maallikolle riittää 

kokeeksi, kun yrittää ottaa kohtuullisen 

terävän ja tunnistuskelpoisen kuvan mistä 

tahansa kotipiirin linnusta. Taiteellinen vai-

kutelma tulee vielä tämän päälle. 

Hyvä luontokuva voi parhaimmillaan 

välittää kuvaushetken tunnelman ja antaa 

suurille ihmisjoukoille käsityksen eläinla-

jista, tietoa niiden ulkonäöstä tai käyttäyty-

misestä. Kuvan kautta ei voi silti elää täysillä 

mukana sitä väkevää varhaisen aamun hetkeä 

suolla tai ruovikontuoksuista kesäaamun 

tuulta silkkiuikun noustessa varovasti pesäl-

leen. Luonnon kokeminen ikään kuin sen 

yhtenä osana on se ydinasia, joka ajaa Lassen 

piilokojulleen aamuyön tunteina.  Kuvaus 

on hyvä keino tallentaa näitä hetkiä muistiin 

itselle sekä muille. Samalla kuvaaminen on 

haaste: kuvan asettelu, valoisuus, terävyys ja 

syvyysvaikutelma on kaikki saatava halutulla 

tavalla kohdalleen. Ja laukaisijaa on painet-

Toukokuun 15. laskettiin vesille kuvaus-
koju Kuikka II tuuliseen Virtasalmeen.
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tava oikeaan aikaan. Enempää ei kuvaaja 

lopputulokseen voi vaikuttaa.

Monia tarinoita ja tapahtumia mahtuu 

pitkään ajanjaksoon kuvausharrastuksen 

parissa. Kurkiparin keväistä riemua soiva 

väkevä huuto varhaisaamun kylmässä 

ilmassa ja tanssi suolla, teerien hyörinä 

soidinmenoissaan kiihkeän kuhertelun ja 

suhinan täyttäessä ilman. Kerran iltayöstä 

kuului suon vetistä pintaa pitkin tassutte-

levien askeleiden ääni. Kuvaaja vilkaisi ulos 

tirkistysaukosta– ja muutaman kymmenen 

metrin päässä kulki susi. Kookkaan eläimen 

näkeminen lähietäisyydeltä nosti karvat pys-

tyyn

Suuri, monen vuoden työn ponnistukset 

vaatinut täyttymys oli se, kun pääsi kuvaa-

maan kaulushaikaraa pesällään poikastensa 

kanssa. Tästä on kylälehdessä kerrottu aiem-

min. 

Lasse Elfvengren sanoo toivovansa, että 

nykyistä useammat ihmiset voisivat kokea 

näitä hienoja hetkiä varhaisaamun luon-

nossa. Tämä ei kuitenkaan vaadi mitään 

erityisvälineitä, ei kalliita laitteita eikä pii-

lokojuja. Suuri luontoelämys syntyy jo siitä, 

että joinakin kevätaamuina malttaa nousta 

varhain ja lähteä kotiovelta lintujen laulua 

soivaan aamunraikkaaseen metsään, tai 

kulkemaan kylän sivuteille kuulemaan ja 

katselemaan, mitä luonnolla on tänään tar-

jottavana. Se ei nimittäin koskaan ole aivan 

samanlainen, se liukuu yhtenä jatkuvana 

muutoksena elämän virrassa. 

teksti Timo Suominen

tarkistanut Lasse Elfvengren

lintuaiheiset kuvat Lasse Elfvengren
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