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Putkilahden
 Kylälehti

Vuoden vaihtuessa joutuu aina ihmettele-

mään sitä, miten nopeasti aika kuluukaan. 

Tuntuu kuin ajan ratas vain kiihdyttäisi vauh-

tiaan. Kylälehteämmekin ajatellen vuodet 

ovat vierineet kuin huomaamatta. Vuonna 

1993 perustettu kylälehtemme täyttää pian 

seitsemäntoista vuotta. Se on aikamoinen 

saavutus.

Kylälehdellä on tärkeä merkitys kylän 

yhteisöllisyyden kannalta. Oman kylän lisäksi 

kylälehti ylläpitää kanavaa niihin muualla 

asuviin ihmisiin, joilla on olemassa jonkin-

laisia sidoksia Putkilahteen. Ilman kylälehteä 

tällaiset sidokset saattaisivat vuosien kuluessa 

helposti kokonaan katketa.

Into kylälehden tekoon syntyy halusta 

tehdä tekoja kotikylän hyväksi. Sitä voisi 

nimittää kotiseuturakkaudeksi. Kylälehden 

tekijät koostuvat kylämme asukkaista, nykyi-

sistä ja entisistä, mökkiläisistä, nuorista ja 

vanhemmista, kaikilta ammattialoilta. Leh-

temme yhtenä pyrkimyksenä on herätellä 

lukuharrastusta ja kiinnostusta kirjoittami-

seen. Kylälehti tarjoaakin kaikille oivan tilai-

suuden kokeilla lehtijutun kirjoittamista. 

Kylälehden parhainta antia ovat kyläläis-

ten tarinat, heidän kokemuksensa ja osaami-

sensa. Luettavaksi on myös tarjottu kattavia 

erilaisten asiantuntijoiden ja kulttuurin edus-

tajien artikkeleita. Lehtemme arvokas tehtävä 

on tallentaa tämän päivän elämää kylällämme 

unohtamatta entisajankaan kokemuksia.

Suurten valtakunnallisten medioiden 

kentässä kylälehdellä on oma, tarkasti har-

kittu linjansa.  Politiikka ei kuulu kylälehden 

sivustoille. Tarkoituksemme on luoda yhteis-

henkeä ja tukea kylän tapahtumia, ihmisten 

välistä kanssakäymistä ja yritystoimintaa. 
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Aune Turunen, päätoimittaja

TA A S  U U S I  T A I V A L  A L K A M A S S A

Kylälehtemme rakentuu kaikilta osiltaan 

positiivisen ajattelun tuloksena ja se tarjoaa 

äänen kaikille, joita Putkilahti koskettaa.

Uutta taivalta aloittaessamme kiitämme 

lämpimästi kaikkia kylälehtemme tekotal-

koisiin monin eri tavoin osallistuneita ja 

toivomme yhteistyömme jatkuvan edelleen 

hyvissä merkeissä! Kiitämme myös kaikkia 

lehtemme tilaajia! Toivoisimme kyläleh-

temme tarjoavan lukijoilleen jo alkaneena 

vuonna 2010 mielenkiintoista luettavaa ja 

katseltavaa. 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

KAIKILLE LEHTEMME LUKIJOILLE 

JA YSTÄVILLE!
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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.

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Missu Wahlberg
koulutettu hieroja
• kotikäynnit

ajanvaraus ma-pe 8 -10
p. 040-419 1245
missu.wahlberg@pp.inet.fi 

Putkilahden kyläseuran omistama kylätalo, jossa järjestetään kylän yhteiset tapahtumat. Tiloja 

myös vuokrataan ulkopuolisille leirikoulu-, kokous- ja juhlakäyttöön. Koulurakennuksen 

vasemmassa päädyssä ja yläkerrassa on kaksi vuokra-asuntoa. Päätyasunto on nyt vapaana.

Asunto vuokrattavana

Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+keittiö+kph.  
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja.

Huom! Lemmikkieläinten tuonti asuntoon ei ole sallittua, 
asunnossa ei sallita tupakanpolttoa. 

Vapautuu sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen
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KA L E NT E R I T 
E S I I N

Erityisesti vuosituhansien, -satojen ja -kym-

menien vaihtuessa nousee mieleen ajatus ajan 

kulumisesta, mitä aina on mitattu kalente-

reilla, tuntemamme kalenterinkin avulla jo 

noin 2700 vuotta. Päätökset kalenterimme 

kehittämisestä on aina tehty Rooman kau-

pungin alueella. Terävin tieteellinen kalen-

teriosaaminen on kuitenkin yleensä ollut 

peräisin Egyptistä. 

Kalenterin perustana ovat luonnon omat 

jaksot vuosi, kuukausi ja vuorokausi. Ka-

lenterin teossa on vaikeutena se, että kuu-

kauteen tai vuoteen ei mene tasaluku päiviä 

eikä vuoteen myöskään tasaluku kuukausia. 

Nimittäin vuodenaikojen toistumisväli eli 

maan kiertoaika auringon ympäri on noin 

365 ¼ vuorokautta ja kuun vaiheet täysi-

kuusta täysikuuhun toistuvat noin 29 ½ 

vuorokauden välein. 

Noiden likiarvolukujen ja erityisesti nii-

den tarkkojen arvojen selvittäminen on vaa-

tinut tähtitieteilijöiltä satojen ja tuhansien 

vuosien työn ja taivaalle tähystelyt. 

Tähtitieteen kehitys onkin monissa kult-

tuureissa alkanut juuri ajanlaskun tarpeista. 

Kalenterit auttoivat ennustamaan vuodenai-

kojen vaihtelun ja siihen liittyen sopivat kyl-

vöajat. Toisaalta niiden avulla papisto ajoitti 

uskonnolliset, kalenterissa liikkuvat merkki-

päivät, tärkeimpänä pääsiäinen.  

Roomalainen kalenteri

Ajanlaskumme perustuu n. 700 eKr. käyt-

töönotettuun roomalaiseen ajanlaskuun, 

jonka pohjana oli kuun kiertoaika maa-

pallon ympäri.  Roomalaisessa kalenterissa 

vuosi alkoi maaliskuusta ja kesti 10 kuu-

kautta. Vuodessa oli 304 päivää ja kuukau-

sien pituudet olivat 20 päivästä jopa yli 35 

päivään. Kymmenennen kuukauden (joulu-

kuu) jälkeen oli parin kuukauden nimetön 

talvijakso, jota ei pidetty varsinaisesti vuo-

teen kuuluvana. Tarun mukaan roomalai-

sen kalenterin suunnitteli Romulus, toinen 

Rooman perustajista. 

Kuukaudet nimettiin aluksi järjestysnu-

meroilla, mutta sitten niitä alettiin omistaa 

jumalille. Ensimmäinen kuukausi omistet-

tiin sodan jumala Marsille, koska sotilaal-

linen toiminta alkoi talven mentyä. Toinen 

kuukausi omistettiin Venukselle, mutta se 

sai nimensä ”Aprilis” luonnon heräämisestä. 

Kolmas kuukausi omistettiin kasvun juma-

lattarelle Maialle ja neljäs Jupiterin vaimolle 

Junolle. Loput kuukaudet nimettiin järjes-

tysnumeroilla (maaliskuusta lukien): Quin-

tilis, Sextilis, September, October, Novem-

ber ja December. 

Romuluksen seuraaja, kuningas Numa 

Pompilius (715-673 eKr.) kehitti roomalais-

ta kalenteria. Vuotta ryhdyttiin laskemaan 

aurinkovuoden mukaan ja vuosi jaettiin 12 

kuukauteen. Numa lisäsi vanhan kalenterin 

perään kaksi uutta kuukautta: tammikuu 

(Januarius) pyhitettiin Janus-jumalalle ja 

helmikuu (Februarius) Februus-jumalalle. 

Kuukausi oli kuitenkin edelleen likimain 

kuun todellisen kiertoajan pituinen, joten 

vuoden pituudeksi tuli vain 354 vuorokaut-

ta. Jotta kalenteri pysyisi samassa tahdissa 

kuin vuodenajat, lisättiin joka toiseen vuo-

teen ylimääräinen karkauskuukausi. 

Tämä Numan korjaama kalenteri meni 

vähitellen sekaisin. Kalenteri jäi vuodenajois-

ta jälkeen yli kolme kuukautta vuosisadassa. 

Ajanlaskusta huolehtineet uskonnolliset joh-

tajat yrittivät korjata tilannetta sovittelemal-

la karkauskuukausia aina tarpeen (tai omien 

henkilökohtaisten tarpeiden) mukaan tai 

jättämällä niitä lopulta pois kokonaan. Yli-

määräisillä karkauskuukausilla ylipappi pys-

tyi pidentämään virkakauttaan.

Juliaaninen kalenteri

Julius Caesarin (100-44 eKr.) tultua Rooman 

ylipapiksi osuivat uskonnolliset juhlat kuu-

kauden verran liian varhaiseen aikaan, ja 

esimerkiksi joihinkin rituaaleihin tarvittavat 

viinit ja viljat eivät olleet vielä olleenkaan 

kypsyneet. Asiaan oli saatava parannus!  
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Kun Caesar tiesi, että Roomassa ei ol-

lut riittävää kalenteriosaamista, hän ulkoisti 

kalenterin uudistamisen egyptiläiselle täh-

titieteilijälle Sosigeneelle. Egyptissä oli jo 

paljon aikaisemmin löydetty vuoden oikea 

pituus tarkkailemalla Niilin tulvia ja taivaan 

kirkkaimman tähden Siriuksen ilmestymistä 

aamutaivaalle. Niili tulvi vuodesta toiseen 

miltei samalla hetkellä. Kylvötyöt oli suo-

tuisinta tehdä juuri ennen Niilin tulvaa, sillä 

sen nostattaman ravinteikkaan lietteen avul-

la runsas viljasato oli taattu. Huomattiin, 

että Sirius-tähden esiinnousu yötaivaalla oli 

varma merkki tulvan noususta. Tuon huo-

mion myötä Egyptissä korjattiin käytössä 

olleen kalenterin vuodenpituutta.  

Siriuksen avulla Egyptissä oli päädytty 

siihen, että vuodessa on 365 ¼ vuorokautta, 

jonka Caesar nyt sääti vuoden pituudeksi.  

Neljännesvuorokausia ei vuodessa voinut 

olla, ja siksi Caesar määräsi, että vuodessa 

on 365 vuorokautta ja joka neljännessä kar-

kauspäivän takia 366 vuorokautta. Caesar 

vahvisti myös vuoden alun siirron maalis-

kuun ensimmäisestä tammikuun ensim-

mäiseen. Tosin tämä tapa yleistyi erittäin 

hitaasti, esim. Keski-Euroopassa vasta 1500-

luvulla.  Caesarin säätämää, vuonna 46 eKr. 

käyttöönotettua ajanlaskutapaa ruvettiin sa-

nomaan juliaaniseksi kalenteriksi.  

Rooman senaatti julisti kalenterinuu-

distaja, diktaattori Gaius Julius Caesarin 

jumalaksi ja nimesi viidennen kuukauden, 

heinäkuun, Juliukseksi. Myöhemmin myös 

Rooman ensimmäinen keisari, keisari Au-

gustus (63 eKr. – 14 jKr.) sai saman kun-

nian ja kuudes kuukausi, elokuu, nimettiin 

Augustukseksi. Nykyiset englannin- ja esim. 

ruotsinkieliset kuukausien nimet juontavat 

juurensa tässä kerrotuista yli 2000 vuoden 

takaisista kuukausien nimistä. 

Juliaanisen kalenterin omaksuivat myös 

kristityt, jotka tosin muuttivat 500-luvulla 

vuosiluvut alkamaan Kristuksen syntymästä. 

Sitä ennen vuosia laskettiin esim. Rooman 

perustamisesta tai sen ja sen hallitsijan niin 

ja niin monentena hallitusvuotena.  

 

Gregoriaaninen kalenteri

Juliaaninen kalenteri oli voimassa yli 1500 

vuotta. Sen syrjäyttäminen johtui siitä, 

että se ei ollut tarpeeksi tarkka. Juliaanisen 

kalenterin vuosi oli keskimäärin 365 ¼ vuo-

rokauden pituinen. Mutta uudemmat ja tar-

kemmat mittaukset antoivat tulokseksi, että 

todellinen vuodenpituus oli n. 11 minuuttia 

tätä lyhyempi. Yksitoista minuuttia ei tunnu 

kovin suurelta virheeltä, mutta kun minuut-

teja kertyy vuodesta toiseen ja vuosisadasta 

toiseen, virhe kasvaa. Kun tultiin 1500-

luvulle, olivat vuodenajat jo toistakymmentä 

vuorokautta väärässä paikassa. 

Mutta mikä pahinta katolisen kirkon 

mielestä, myös pääsiäinen oli väärässä pai-

kassa. Pääsiäisen paikkaa laskettaessa käytet-

tävä kevätpäivän tasaus 21.3. oli ajautunut 

jo maaliskuun 11. päivään. Pääsiäinen piti 

saada takaisin oikealle kohdalleen!

Ajanlaskun korjaajaksi tuli paavi Grego-

rius XIII, joka 1580-luvulla otti käyttöön 

uuden ”gregoriaanisen kalenterin”, mikä 

Suomessa on tälläkin hetkellä käytössä. 

Gregorius teki juliaaniseen kalenteriin pari 

muutosta. Kevätpäiväntasaus ja vuodenajat 

palautettiin kohdalleen jättämällä ajanlas-

kusta pois kymmenen päivää. Tämä tapah-

tui syksyllä 1582, jolloin 1okakuun 4. päivää 

seurasi suoraan lokakuun 15. päivä. Vuoden 

oikea pituus otettiin huomioon säätämällä 

karkauspäiväsääntöä. Täysistä sataluvuista 

karkausvuosia olivat vain ne, jotka ovat ja-

ollisia 400:lla. Siten vuosi 1900 ei ollut kar-

kausvuosi, vuosi 2000 oli ja taas 2100 ei.  

Gregoriaaninen kalenteri otettiin paa-

vin määräyksestä käyttöön katolisissa mais-

sa (esim. Italia, Ranska, Espanja, Portugali, 

Puola) heti vuonna 1582. Sen sijaan luteri-

laisissa ja ortodoksisissa maissa  ei voitu aja-

tellakaan, että katolisen kirkon päämiehen 

määräystä olisi ruvettu sellaisenaan noudat-

tamaan, vaikka hyvin tiedettiin kalenteriu-

udistuksen tarve ja uuden kalenterin edut 

vanhaan verrattuna. 

Luterilaisessa Saksassa keksittiin ongel-

maan ratkaisu, kehitettiin ns. parannettu ka-

lenteri. Siinä oli samat ominaisuudet, kuin 

gregoriaanisessa, mutta pääsiäisen paikka 

laskettiin hieman eri tavalla. Oma pääsi-

äislaskenta antoi käytännössä aina saman 

tuloksen kuin gregoriaaninen kalenteri. Pa-

rannettu kalenteri otettiin Saksassa käyttöön 

vuonna 1700 ja Ruotsi-Suomessa 1.3.1753. 

”Täällä” kalenterikorjaus (n. 11 päivän vä-

liinjättö) tehtiin siten, että helmikuun vii-

meinen päivä oli keskiviikko 17.2 ja sitä 

seuraava päivä olikin torstai 1.3. Saksa luo-

pui vuonna 1776 parannetusta kalenterista 

ja siirtyi aitoon gregoriaaniseen kalenteriin. 

Saman teki Ruotsi vuonna 1823. Suomi oli 

tuolloin jo osa Venäjää, eikä Ruotsin päätök-

set enää koskettaneet sitä, vaan Suomi jat-

koi parannetun kalenterin käyttöä ainoana 

maana maailmassa. Tästä johtui, että vuon-

na 1845 Suomi vietti pääsiäistä eri aikaan 

kuin mikään muu maa maailmassa. Tapaus 

herätti ulkomaillakin huomiota. Seuraavan 

kerran vastaavanlainen tapaus olisi sattunut 

vuonna 1869, mutta keisarillisella julistuk-

sella Suomi otti käyttöön aidon gregoriaani-

sen kalenterin sopivasti vuoden 1869 alusta. 

Venäjä otti uuden kalenterin käyttöön vasta 

vuonna 1917.

Risto Perttula

Keskeinen lähde

Heikki Oja: Allakkatieto; Weilin&Göös 

1982
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Synnyin mansikka-aikaan heinäkuun 21. 

päivä 1992. Suvun perinteitä vaalien sain 

nimekseni Jafet Mikael.

Koska kotini on maalla, sekä maaseutu-

yritys, on elämäni ollut erilaista kuin yleensä 

ikäisteni.

Perheessänikin on isän ja äidin lisäksi 

kesäisin Aini-mummo ja kesätyöntekijöitä. 

Myös 5 km:n päässä asuvat äidin eno Erkko 

ja täti Taimi kuuluivat lapsuuteni perhee-

seen. Erkon kuoleman jälkeen Taimi muutti 

kotiimme ja on asunut meillä 3 vuotta. 

Eipä ole aika käynyt pitkäksi, kun töitä 

on saanut tehdä, vaikka ne kotityöt eivät 

aina maistuneetkaan. Hauskempaa oli, kun 

pääsi Hakasen Erkin mullikoitten ajoon ke-

sälaitumelle. Pienenä tietenkin sain leikkiä,  

mutta heti kun laskutaito ja voimat karttui-

vat olen ollut kesämyymälässä mansikoiden 

ja villisianlihan myyjänä. Muita minulle so-

pivia hommia esimerkiksi ruohonleikkuuta 

on piisannut! 

Syksyn tullessa pääsin isän kanssa hir-

vimetsälle. Se oli isällekin uusi harrastus, 

Erkolta peritty. Passissa olo ei 12-vuotiasta 

kiinnostanut, koska olisi pitänyt olla hiljaa 

ja paikoillaan. Pääsinkin sitten ”Pehtoorin”, 

Autioniemen Jorman mukaan ajopuolelle 

– ja se oli mukavaa. Siinä on tullut Putkilah-

den maisemat ja hirvien jäljet tutuiksi. 

Harjoittelin kyllä ampumista jo aiemmin 

ja ensimmäisen kerran suoritin hirvikokeen 

14-vuotiaana.

Mutta passiin varsinaisesti menin vasta 

viime syksynä. Jo toisena passipäivänä on-

nisti. Sain kaadetuksi vasan. Kaato onnistui 

hyvin, joten hymy oli herkässä. Sitten vielä 

sain kaadetuksi toisenkin vasan, mutta eri 

seurueen jahdissa.

Heinäkuun lopulla viime kesänä ”per-

heemme” kasvoi: Hepovaaran Jekku, har-

maa norjanhirvikoira tuli  7-viikkoisena pal-

lerona, piikikkäillä hampailla varustettuna! 

Nyt Jekku on 7 kuukautta ja lähes täysiko-

koinen.

Yhdessä ollaan tutustuttu hirven jälkiin, 

hajuihin ja maastoon. Aikomuksenani on 

viedä Jekku näyttelyihin ja haukkukokei-

siin. 

Ammattikoulua olen käynyt Viitanie-

messä puolitoista vuotta ja samanverran on 

jäljellä. Valmistun sieltä  levyseppähitsaajak-

si. 

Kouluajan viikot asun Aini-mummon 

luona Jyväskylän keskustassa. Siellä on kou-

lun jälkeen hyvät harrastusmahdollisuudet. 

Käyn kaverini Akustin kanssa kolme kertaa 

viikossa ”punttisalilla”, joskus uimassa sekä 

lenkillä.

Muuna vapaa-aikana tulee Raatikaisen 

Tomin kanssa rassattua autoja ja ajeltua 

kylillä. Kotitilan työn jatkaminen jossain 

muodossa kiinnostaa, mutta nykyisin on 

hyvä olla useampiakin ammatteja ja yritän-

kin päästä koulun päätyttyä töihin, koska isä 

ja äiti jaksavat vielä tehdä tilan töitä.       

Jafet Simola

JA HVE T T I,JA HVE T T I,
SI M O L A N N U O R I I S Ä NT ÄSI M O L A N N U O R I I S Ä NT Ä

Ampuja, vasa ja Jekku
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AN J A N 
K U U L U M I S I A

Anja Autioniemi muutti Korpilahden kes-

kustaan viime vuoden syyskuussa. Sitä ennen 

hän asui Putkilahdessa melkein 60 vuotta, 

joten paikka on tullut hänelle tutuksi. 

Hänen syntymäkotinsa on Korpilahden Ves-

terissä. Anja kertoo, että nuoruus oli menoa 

monissa paikoissa, mutta sitten hän pysäh-

tyi Autioon. Martin kanssa hän oli naimi-

sissa 53 vuotta asuen ensin Autiossa, sitten 

Kouhinsalon koululla. ”Kolme vuotta sitten, 

Martin kuoleman jälkeen, jäin yksin kou-

lulle ja se muuttui hankalaksi”, Anja kertoo.  

Ennen muuttoaan hän oli asunut koululla jo 

18 vuotta.  Anja on tyytyväinen kirkolla asu-

miseen ja se, että saa olla terveenä on ”suur 

kiitoksen aihe”. Korpilahdella asuessaan 

hän pääsee itse menemään kauppaan, kirk-

koon, kirjastoon ja pankkiin. Hän käy myös 

Korpilahden menoissa ja riennoissa. Anja 

pääsee tekemään rivitaloasuntonsa pihalla 

puutarhatöitä, hän touhuaa myös käsitöi-

den ja lukemisen parissa. Anjan mielestä on 

kiva päästä itse hakemaan kirjoja kirjastosta. 

Hän käy myös paljon kävelemässä ja tapaa 

putkilahtisia ystäviä, jotka ovat muuttaneet 

Korpilahden keskustaan.    

Teksti ja kuva Sohvi Tuominen

Wanhat kuvat:  Virtasalmen silta kuvattuna Ylisjärven suunnalta. Sillan vasemmassa päädyssä näkyy Hovisen kaupan makasiini ja taempana 

kaupan sauna. Uusi silta korvasi vanhan sillan vuonna 1967. (Pentti Lahnamäen kokoelmat)
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Nuorisoseuran järjestämä joululauluilta 

Seuralassa 5.12.2009 saavutti ilahduttavan 

suuren suosion. Talo oli täynnä väkeä ”vau-

vasta vaariin” asti. Joululaulut ovat kansalli-

sia aarteitamme ja niitä halutaan laulaa joka 

joulunaikaan; niin laulettiin tässäkin tilai-

suudessa hyvillä mielin ja täysin rinnoin. 

Ilta aloitettiin nauttimalla kuumaa glö-

giä, piparkakkuja ja joulutorttuja; riisipuu-

ron ja sekahedelmäsopan vuoro oli ohjelman 

loppupuolella. Herkuttelujen ohessa oli ti-

laisuus vaihtaa kuulumisia tuttujen kesken ja 

tehdä tuttavuutta uusien asukkaiden kanssa. 

Sananlaskussakin sanotaan: ”Ei suul vallan 

syör, sillä puhutaan kans.”

Illan ohjelman aloitti lauluyhtye Pul-

muset laulamalla Mirja Könnön haitarisäes-

tyksellä  ”Kynttilöiden syttyessä” ja ”Elämää 

juoksuhaudoissa”. Lauluillaan he halusivat 

kunnioittaa ajankohtaista Suomen itsenäi-

syyspäivää ja muistaa talvisodan syttymistä 

70 vuotta sitten.

Seuraavaksi näyttämölle hypähtivät 

Janika Alhola, Saga ja Sofi a Kuokkanen 

sekä Riikka ja Anna Häkkinen esittäen Ja-

nika Alholan suunnitteleman dicgotans-

sin/Chris´man birls. Tyttöjen rytmikkään 

tanssin jälkeen oli taas laulun vuoro. Tarja 

Simola ja Marjo Merivirta eläytyivät herkästi 

lauluihinsa ”Joulu” ja ”Joulupukki suukon 

sai”. Laulujen jälkeen lavalle ilmestyivät 

nuoret voimistelijattaret Aurora Ruth ja Je-

nina Salmela. Tyttöjen taidokkaan notkeat 

liikkeet paljastivat katsojille, että voimistelua 

on harrastettu jo pidemmän aikaa. Reippaan 

esityksen loputtua Marjo Merivirta siirtyi 

jälleen pianon ääreen ja säesti Janna Salmis-

ta hänen laulaessaan Jukka Kuoppamäen 

sanoittaman ja säveltämän kauniin laulun 

”Aavistus”. Sitten esiintymisvuoron sai Jeni-

na Salminen, hän soitti pianolla ranskalaisen 

sävelmän ”Heinillä härkien kaukalon”. 

Ja jälleen saatiin kuulla laulua. Marjo 

Janika Alhola, Saga ja Sofi a Kuokkanen sekä 

Riikka ja Anna Häkkinen

JO U L U L A U L U I L T AJO U L U L A U L U I L T A  SE U RA L A S S ASE U RA L A S S A
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Merivirran säestyksellä Janna Salminen ja 

Emma Merivirta lauloivat rakastetun joulu-

laulun ”Varpunen jouluaamuna”.

Sitten alkoikin meno ja meininki, kun 

lavalle pyrähti  lavan täydeltä tonttuja. Kas 

vaan, siellähän vilistivät punaisissa piip-

palakeissaan tontut: Janika, Toni, Teemu, 

Saga, Sofi a, Riikka, Anna, Janna, Henriikka, 

Katariina, Ellen, kaksi Auroraa ja kaksi Je-

ninaa. Posket punaisina Mirja Könnö pani 

parastaan haitarilla ja yleisö lauloi mukana 

”Nissepolkkaa” ja ”Tonttujen jouluyötä” ja 

tontut leikkivät mukana minkä tossuiltaan 

kerkesivät. Siellä heiteltiin välillä kärryn-

pyöriä ja kuperkeikkoja ja milloin mitäkin 

vauhdikasta menoa lavalla nähtiin. Nykyiset 

tontut näyttävät osaavan muutakin kuin pii-

rissä pyörähtelyä.

Joululauluillan etukäteen suunniteltua 

ohjelmaa täydensivät ex-tempore-esityksil-

lään pienet piipertäjät: Ilpo, Sanni, Teppo 

ja monet muut, jotka osallistuivat omalla 

herttaisella tavallaan kaikkeen, mitä ympä-

rillä tapahtui. Puolivuotias Hilmakin seurasi 

menoa tyytyväisenä   levittäen aina välillä 

kasvoilleen ihanan valloittavan hymynsä.

Joulupukki oli pitänyt vuodentakaisen 

lupauksensa ja tuli kuin tulikin pusseineen 

ja paketteineen taas kaikkien riemuksi. Van-

haa hyvää tapaa noudattaen lapset lauloivat 

pukille tervetuliaislaulun.

Tilaisuuteen oli järjestetty myös myyjäis-

pöytä, josta sai ostaa lahjoitettuja tuotteita  

nuorisoseuratoiminnan hyväksi.

Joululauluilta on siitä erikoisen kiitettävä 

tilaisuus, että se kokoaa kylän väen yhteen.   

Nuorisoseuran puheenjohtaja Pentti Könnö 

totesikin onnistuneen illan päätteeksi: ”Täl-

laisia tilaisuuksia pitääkin ruveta järjestä-

mään useammin.” 

Putkilahden Nuorisoseura kiittää kaikkia 

joululauluiltaan osallistuneita: talkooväkeä, 

lahjoitusten antajia ja ostajia, ohjelman suo-

rittajia ja hyvää yleisöä.

Teksti:  Aune Turunen 

Kuvat: Osmo Weijo ja Aune Turunen

Puolivuotias Hilma seurasi joululauluillan 

ohjelmaa tyytyväisenä, olihan ohjelmaa suo-

rittamassa Hilman oma isomummokin, Maire 

Järvinen.   

Kuvassa vasemmalla yllä: Tarja Simola ja 

Marjo Merivirta.

Kuvassa vasemmalla keskellä: Aurora Ruth ja 

Jenina Salmela
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Kuvassa oikealta Erkki Hakanen, Eira Kor-

pinen, Jai Chih Chiang, Miao Ru, Liu-Ju 

Chen,Erkki Pitkänen ja Kirsti Tuomi

KA N S A I NVÄ L I S I Ä 
V I E RA I T A  
PU T K I L A H D E S S A

Professori Eira Korpinen kertoi, että Jyväs-

kylän yliopistossa opiskelee vuosittain noin 

1000 ulkolaista opiskelijaa eri puolilta maa-

ilmaa. Kaupunkilaisia toivotaan osallistu-

maan kansainvälisen osaston organisoimaan 

ystäväperhetoimintaan. Toiminnan tarkoi-

tuksena on kotouttaa opiskelijoita suomalai-

seen elämään.

Eräs toimintaan osallistuja on kasvatus-

tieteen lehtori (emerita) Marja-Leena Hus-

so. Viime vuonna hänellä oli amerikkalaisia 

opiskelijoita; tänä vuonna mukana on ollut 

taiwanilaisia opiskelijoita. Tutustuin Marja-

Leena Hussoon hiljattain. Hänen kuultuaan, 

että meillä on kesäpaikka Putkilahdessa, hän 

sanoi, että haluaisi näyttää tytöille lehmiä 

ja navettaa sekä pyysi, voisinko tiedustella 

Putkilahdesta tällaisella tilalla käyntiä. Soitin 

Ylätalolle isäntä Erkki Hakaselle ja tieduste-

lin asiaa, ja sovittiin vierailupäiväksi 22. päi-

vä marraskuuta.

Marja-Leena oli kutsunut meidät ensin 

kotiinsa lounaalle ja nautittuamme moni-

puolisen aterian, pääsimme vihdoin mat-

kaan. Pelkäsin, että isännällä olisi jo kiire 

navettaan lypsylle, vaan ei isäntä näyttänyt 

ollenkaan hätäiseltä. Hän kertoi leppoisasti 

sukutilastaan, tilan hoidosta ja karjastaan. 

Lehtori Erkki Pitkänen käänsi asiat taiwa-

nilaisille englanniksi. Sen jälkeen mentiin 

navettaan tutustumaan lehmiin. Isäntä oli 

varannut muovisia laseja, joihin hän lyp-

si käsin lämmintä maitoa retkeläisille. Oli 

harvinainen tilaisuus maistaa juuri lypsettyä 

maitoa. Hyvää oli ja jotkut santsasivatkin. 

Matka oli mielenkiintoinen.

Lämpimät kiitoksemme Ylätalon isäntä-

väelle Eija ja Erkki Hakaselle.

Kirsti Tuomi

TE R VE I S E T 
KO R P I L A H D E L T A

Näin vuoden alussa on tapana toivottaa 

hyvää uutta vuotta, vaikea tehtävä tällai-

selle ”kyläpakolaiselle”, joka on muuttanut 

tänne kirkon juurelle, palvelujen ääreen. 

Teiltä putkilahtisiltakin vietiin ensin koulu 

ja pankki, nyt sitten kauppa ja posti, siitä ei 

ole onnittelemista. 

Useinpien mielestä kaikki on EU:n syytä, 

tiedä häntä kun Kiinassa ja Ameriikassakin 

lama ja alasajot koittelee. Onhan teillä vielä 

jäljellä ”maat ja mannut” ja kauniit maise-

mat. Ei uhkana tulvat ja terroristit. Vanha 

fraasi ohjeeksi: puhaltakaa yhteen hiileen, 

vetäkää köyttä yhdessä samaan suuntaan. 

Minulla on mieluisat muistot Putkilah-

desta, sainhan siellä olla monessa mukana. 

Nyt täällä palvelujen äärellä on saanut huo-

mata, miten monasti lääkärin ja ”kipusisko-

jen” hoivaa on tarvittu. Muuten on kaikki 

hyvin, koen olevani portaikon ylimmällä 

pykälällä, (88 askelta).

Kuvittelen istuvani pehmeällä penkillä, 

korkealla kukkulalla, lauha tuuli puhaltelee 

kun heiluttelen koipiani, penkki on niin 

korkealla että kantapäät ei raahaa tanteree-

seen.

Toivotan Putkilahden kylälle ja kylä-

seuralle ja kylälehdelle Toivorikasta Uutta 

Vuotta.

Reino Koskinen
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MI T Ä U U S I 
V U O S I T U O K A A N 
T U L L E S S A A N?

Niinhän sitä sanotaan, että uusi vuosi ja 

uudet kujeet. Putkilahden kyläseurassakin 

tapahtuu. Ensimmäisenä mainitsen Marja 

Riikosen, kyläseuran pitkäaikaisen rahaston-

hoitajan ja monitoiminaisen. Voin todeta 

koko sydämestäni, että on ollut todella ilo ja 

kunnia työskennellä Marjan kanssa. Hänellä 

on niin laaja tieto/taito monessa asiassa, että 

olen vain voinut yrittää oppia mahdollisim-

man paljon. Marja on ollut minulle se hen-

kilö ja tukipilari, jonka puoleen olen voinut 

kääntyä asiassa kuin asiassa. Olen voinut 

luottaa siihen, että apua löytyy. Suurkiitos 

sinulle, Marja!

Olet hoitanut kyläseuran raha-asioita 

monet, monet vuodet. Emme varmasti osaa 

edes kuvitella, millainen työmäärä noihin 

vuosiin sisältyy. Olet ollut oikea ihminen oi-

keassa paikassa. Tuntuu vaikealta ajatella, että 

et jatkakaan enää. Hymyilin itsekseni tuossa 

eräänä iltana, kun ajattelin, että kenenkähän 

postilaatikkoon käyn jatkossa tiputtamassa 

kyläseuran laskuja jne. Voi Marja, täyden 

palvelun nainen… olet ihana!  Kukahan us-

kaltautuisi jatkamaan hommiasi?

Kyläseuralla on vuonna 2010 myös oma 

hankkeensa. Hankkeeseen kuuluu siis keltai-

sen koulun lämmityksen uusiminen. Myös 

ulkorakennusta pyrimme remontoimaan, 

jotta sitä voisi hyödyntää varastotilana si-

niseltä koululta tuleville tavaroille. Siniselle 

koulullekin on tarkoitus tehdä remonttia. 

Nämä asiat varmasti puhuttavat ja tuovat 

mukanaan myös talkoohommia tulevana 

vuonna.

Eiköhän myös perinteen mukaisesti 

laskiaissunnuntaina lasketa mäkeä tutulla 

paikalla. Tapahtuma on kerännyt aina mu-

kavasti ihmisiä nauttimaan mukavasta talvi-

päivästä yhdessä lämpimän kaakaon, kahvin 

ja mehun kera, unohtamatta niitä ihania 

pullia ja nuotiomakkaroita! Myös tulevan 

kesän tapahtuma, Jazzit, on varmasti mie-

tintämyssyssä. Saadaanko tapahtuma taas 

järjestettyä? Voin tässä vaiheessa todeta, että 

TOIVOTTAVASTI!

Kyläseuran johtokunta  kokoontuu 

tammikuun alkupuoliskolla. Puhuttavaa, 

juteltavaa ja toimintaa varmasti riittää koko 

vuodeksi taas eteenpäin. Muutama uusi 

jäsenkin on saatu mukaan johtokuntaan, 

mutta heistä ja johtokunnan kokoonpanosta 

kirjoittelen sitten seuraavassa lehdessä.

Toivotan koko kylälle valoisaa ja onne-

kasta uutta vuotta 2010!

Marjo Merivirta 

Putkilahden kyläseura
Koulun käyttökorvaushinnat

Koko koulu
Luokkahuone
Jumppasali
Keittiö ja ruokala
Sauna 30 euroa/kerta

tunti
20 euroa
5 euroa
5 euroa

10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
80 euroa

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA
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