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Putkilahden
 Kylälehti

Kesä on siitäkin syystä onnellista aikaa, että 

silloin ihmiset kohtaavat toisiaan useammin 

kuin muina vuodenaikoina. Putkilahdessakin 

elämä vilkastuu huomattavasti kun lomalai-

set tulevat mökeilleen. Se on iloinen asia. On 

mukavaa tavata pitkän talven jälkeen.

Iloisiin asioihin kuuluvat myös paluu-

muuttajamme, jotka muualla viettämiensä 

vuosien jälkeen ovat palanneet takaisin koti-

kylän tuttuihin  maisemiin. Lämmin terve-

tulotoivotuksemme kaikille heille! 

Erittäin suuren ilon aiheuttaa lapsuu-

den- ja nuoruudenystävän kohtaaminen 

vuosikymmenten takaa. Tätäkin iloa on 

koettu tänä kesänä Putkilahdessa. On häm-

mästyttävää, miten ystävyys säilyy vaikka ei 

vuosikausiin nähdäkään! Tavatessa monet 

yhdessä koetut hetket tulevat elävinä mieliin 

ja niiden muistojen kautta koetaan ainutlaa-

tuista yhteenkuuluvuutta. 

Hiljaisen kylämme elämänmenoa piris-

tävät monet kesän eri tapahtumat. Joka-

kesäiset Putkilahti jazz-it kokoavat aina 

suuren joukon ihmisiä paitsi kuuntelemaan 

musiikkia, myös tapaamaan toisiaan. Samoin 

Nuorisoseuran järjestämät juhannusiltamat 

kokoavat runsaasti väkeä koolle. Yhdessäolo 

iloisissa merkeissä on aina tervehdyttävä ja 

rentouttava kokemus. Mukavaa kohtaamista 

tapahtuu myös urheilukentällä, jossa useina 

kesäiltoina tavataan reippaan liikunnan 

merkeissä. Myöskin lapsille on ollut Koulu-

puistossa useita leirejä, joissa on harrastettu 

monenlaista hauskaa puuhaa sekä entisten 

että uusien leiriläisten kesken. 

Meille tärkeä Virran Puoti on aina 
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Aune Turunen, päätoimittaja

Kesä on kohtaamisten aikaa

ollut kylän keskus ja on sitä edelleenkin; 

siellä ihmiset kohtaavat toisiaan päivittäin. 

Kaupan terassista on tullut myös kesäajan 

suosittu kohtaamispaikka.

***    

Tänä kesänä Putkilahtea on kohdannut 

suuri suru. Reino Koskinen on siirtynyt 

ajasta ikuisuuteen. Muistamme kiitollisuu-

della pitkäaikaista ystäväämme ja merkittä-

vää kylämme asukasta, jonka persoonallinen 

ja harvinaisen monipuolinen elämäntyö 

kohdistui aina kaikessa kylämme parhaaksi. 

Reino Koskinen rakensi elämällään kunni-

oitettavan suuren osan kylämme historiaa. 

Muistonsa elää. 
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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 

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+keittiö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja.
Vapaa heti. Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

•  kir jat 
•  paperit 

•  askartelu 
•  lahjatavarat

Päi jänteen  K i r ja
Eija Kankainen

Isämatintie 1, 41800 Korpilahti

puh. 014 821760, 040 7740589

AINA EDULLISESTI!

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

Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunmutka 68
Muurame Puh 0400 540448
www.tilamaali.com
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PU T K I L A H D E N 12. JA Z Z-I T KO U L U P U I S T O S S APU T K I L A H D E N 12. JA Z Z-I T KO U L U P U I S T O S S A

Putkilahden kesä alkaa viimeistään pääs-

kysten saavuttua paikalle, mutta kesätunnel-

maan päästään Putkilahden ”Jatseilla”. Pai-

kalle on saapunut sade-ennusteita uhmaten 

kymmeniä ihmisiä asianmukaisesti varus-

tautuneena. Puolenpäivän aikaan ilmoille 

kajahtaa upeasti jatseilla kävijöille tutut vas-

kipuhaltimet ja rytmit kapellimestari Nikke 

Isomöttösen johdolla, kun Jyväskylän Puhal-

linorkesteri avaa tapahtuman.  

Koulun verannalla Jytke BigBandin 

muusikkoja seuraa puhallinorkesterin kon-

serttia. Risto Koskinen, Antti Karvonen ja 

Tuukka Vainikainen kertovat olleensa jat-

seilla soittamassa joka vuosi. Putkilahden 

jatseilla on hyvä meininki ja erinomainen 

lihakeitto, näistä syistä tänne aina tullaan, 

miehet kertovat.  Putkilahteen saapumisen 

taustavaikuttajana toimii Swingin ystävät ry, 

jonka yksi tavoite on viedä swingin ylväs-

tä aatetta maakuntiin, Koskinen kuvailee. 

Yleensähän jatseilla on joko todella kuuma 

tai sitten sataa. Joka tapauksessa tapahtu-

ma on leppoisa ja mukava perhetapahtuma, 

miehet pohtivat.

Ihmisiä saapuu pikkuhiljaa paikalle lisää, 

kahvit ja munkit tekevät kauppansa. Jytke 

BigBand pääsee soittovuoroon ja kapelli-

mestari Mika Heltelä vuorostaan tahdittaa 

menoa. Oye como va ja Rock around the 

clock laittaa ihmisiä tanssahtelemaan. Yksi 

jokavuotisista kohokohdista on, kun Leino 

tulkitsee pitserian ruokalistan grappan kera 

Hopeisen kuun tahtiin. 

Yksi paikalle saapuneista on Helena Vihi-

nen  (os. Pynnönen), joka kertoo käyneensä 

koulunsa tässä pihapiirissä. Helena kertoo, 

että 10 vuoden ajan hän on ollut tapahtu-

maan tulossa ja aina on tullut muita estei-

tä.  Nyt hän kertoo päättäneensä, että tänne 

tullaan, satoi tai paistoi.  Erityisesti hän on 

tullut kuuntelemaan Juhani Markolaa ja pal-

jastaa, että Markolan ihailijoita on paikalle 

saapunut muitakin.

Markola pääseekin aloittamaan osuuten-

sa auringon paisteessa, taustaorkesterinaan 

Tapio Leino Swing Band. Myös Leinon yh-

tye on soittanut Putkilahdessa aivan tapah-

tuman alkuajoista alkaen, tosin joku kävi-

jöistä saattaa muistaa yhtyeen nimenä  Old 

Time Swingers.  Juhani Markola tunnetaan 

iskelmälaulajana mm. Herttua -yhtyeestä 

ja hän on levyttänyt vuodesta 1962 alkaen, 

mm. suomalaisten sydämiä sykähdyttäneitä 

italialaisia iskelmäkappaleita. Putkilahdessa-

kin kuulemme kauniit tulkinnat kappaleista 

Jos itken, jos nauran, La mama ja Niin pal-

jon kuuluu rakkauteen. Lisäksi Markola lau-

loi Tapio Leinon kanssa yhdessä 40 -luvun 

swingiä, kappaleen Sä kaunehin oot. Silloin 

Juhani Markola ja 
Tapio Leino (oikealla).
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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

naiset saivat tuntea itsensä kauniiksi sadetakeissaan ja kumisaappaissaan. 

Myös Helena Vihinen on Markolan osuuden jälkeen sitä mieltä; Putkilah-

den jatseilla on myös sateen sattuessa aivan ihana meininki. 

Kun ajattelen Putkilahden jatseja, ensimmäisenä mielikuvana on Jaska 

Prepula kontrabasson kaulassa ja näin kävi tänäkin kesänä. Tapahtuman pää-

tösosuudeksi on palannut viime vuoden tauon jälkeen Willie & Th e Wol-

ves. Tapio Leino Swingbandin muusikot kuvailevat kahvinjuonnin lomassa 

W&W yhtyeen soittavan ”semmoista helposti menevää musiikkia, jonka yh-

tye toteuttaa maltillisesti”. Rytmiblues ja rokkabilly saattavat eri muusikoi-

den käsittelyssä päästä niin sanotusti ryöstäytymään, mutta yhtye soittaa 50 

-luvun klassikkomusiikkia taitavasti. ”Mika Lähteenmäen  Fender  Telecaster 

kitarasaundit ovat kuten James Burtonilla”, Swingbandin miehet vertaavat. 

Yleisöä tapahtumalla oli arviolta 150 henkilöä. Tapahtuman päätteeksi 

taiteellinen johtaja Tapio Leino toteaa, että tunnelma tänä vuonna on ollut 

niin hyvä, että toivottavasti ensi vuonnakin sataa vettä. 

Teksti ja kuvat Katri Ruth

Mikä on Putkilahden 

Jazz-it tapahtuma?

12.6. vietettiin 12. kerran Putkilahden 

Jazz-it  musiikkitapahtumaa. Tapahtuma 

on saanut alkunsa vuonna 1998 Virran 

Puodin terassilta ja alun perin tapahtu-

man nimi on ollut Putkilahden Jazz and 

Blues. Tapahtuman taiteellisena johtajana 

on toiminut Tapio Leino. Hän on toden-

nut kylläkin, että tapahtumassa soitetaan 

suunnilleen yhtä paljon jatsia kuin Porin 

Jazz tapahtumassa nykyään. Ohjelmiston 

painopisteenä kuullaankin usein swing-

musiikkia, vanhaa rock-musiikkia ja 

iskelmämusiikkia mukavan letkeästi sovi-

tettuna.  Vuodesta 2000  alkaen jatseja on 

jammailtu Koulupuistossa, tilavammassa 

ja tunnelmallisemmassa ympäristössä. 

Jazz-it järjestää Putkilahden kyläseura. Iina ja Veeti Pakkanen ovat kokeilemassa, kuinka 
uudet kuulosuojaimet toimivat festivaaliolosuhteissa. 
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REINO KOSKISEN 
MUISTOLLE

11.6. soi puhelin ja sain viestin: Reino on 

poissa. Taivaan isä oli kutsunut luokseen 

ystävän, tukijan, turvallisen isähahmon 

ja kyyneleet saivat luvan virrata vuolaana 

pitkän aikaa.

Sydämeeni oli tullut reikä: jotain merkit-

tävää oli poissa.

Minulla on ollut ilo tuntea Reino 80-

luvun alkupuolelta lähtien muutettuani 

Putkilahteen. Ensimmäisiä kyläpaikkoja oli 

Reinon ja Kirstin koti, johon on aina ollut 

hyvä poiketa. Ystävällisyys, vieraanvaraisuus, 

mukavat rupatteluhetket ovat jääneet pysy-

vinä muistoina mieleeni. Muutto kirkonky-

läänkään ei tätä tunnelmaa rikkonut.

Reino oli monella tapaa tulevaisuuteen 

katsova mies. Kylällä muistetaan hänen 

avarakatseisuus niin maamiesseuran, nuo-

risoseuran kuin urheiluseurankin toimissa. 

Monitoimimies ei sanonut ”EI” visioille ja 

muutosprosesseille heti ensimmäisessä aal-

lossa ja jos sanoikin, sanoi sen toisessa aallos-

sa ja tarkkaan perusteltuna.

Reino investoi tulevaisuuteen ja uskoi 

meihin nuoriin. Se näkyi mm. investoin-

teina maamiesseuran kuivaamoon, oman 

työpanoksen sijoittamiseen kylän parhaaksi 

sekä myös omassa lapsikatraassa. 

Minulle erityisen merkittävä ja kannus-

tava henkilö Reino on ollut kyläseuran työn 

tukijana. Kun koulutoiminta loppui Putki-

lahdessa, olimme Riikosen Veikon kanssa 

kunnanhallinnossa sekä kyläseurassa muka-

na pohtimassa kiinteistöjen kohtaloa. ”Kou-

lu ostetaan kyläläisille”, oli Reinon ehdoton 

kanta, jonka hän antoi ohjenuoraksi kunnan 

kokouksiin lähtiessäni. Olihan kyseessä isä 

Kallen kulttuuriperinnön kohtalo. Taiste-

limme kiinteistöstä tuolloin ja voitimme. 

Onneksi näin, koska nykyinen kaupunkim-

me tuskin olisi antanut meille edes mahdol-

lisuutta puolustaa omaa taloamme. 

Kulkiessani Reinon kanssa ympäri kou-

lun tonttia ja Reinon metsämaan reunaa ra-

japyykkejä etsien, lausui hän minulle: ” Tais-

tele ja pidä pintasi, kyllä sinä pärjäät ”. Ja niin 

pärjäsimme. Nyt saamme nauttia kyläseuran 

omistamasta rakennuskokonaisuudesta niin 

ilo- kuin surujuhlienkin viettopaikkana.

Reino ymmärsi historian merkityksen ja 

mitä se voi antaa tulevaisuudelle. Perinteen 

tallentajana, historian kirjaajana, maatalous-

työn kuvaajana jne hän on omalta osaltaan 

siirtänyt meille ja tuleville polville arvokasta 

tietoa kylän ja sen ihmisten historiasta sekä 

työtavoista. 

Olisiko meillä ilman Reinoa

• kyläkirjaa ”Häreviä hakamiehiä ja 

   väkeviä vaimoja”

• torppien historiaa

• henkilöhistoriaa Reinosta itsestään 

   ja hänen perheestään

• kylän henkilöhistorioita lukuisia 

   määriä. 

Putkilahden kylälehti olisi monesti ol-

lut suhteellisen laiha lukupaketti, ellei Rei-

no olisi kaivanut pöytälaatikosta esiin omia 

kirjoituksiaan sivuja täyttämään. Aluksi kä-

sikirjoitetut tekstit olivat melko tuskallisia 

työstää näin puhtaaksikirjoittajan näkökul-

masta, mutta aikaa myöten tekniikan ihme, 

tietokone, tuli tutuksi ja word-muotoiset 

tekstit täyttivät muistitikkuja, joilta oli help-

po siirtää tekstejä lehden palstoja täyttämään. 

Reinon luovuus ja kirjoittamisen into poiki 
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aina viime aikoihin  asti uskomattomia suo-

rituksia, joista viehättävin viimeisin muisto 

liittyy k-kirjaimen avulla kirjoitettuun  pie-

neen historiikkiin Koskisen perheestä. 

Reino ei kuitenkaan jäänyt ”historian 

poteroon” makaamaan eikä sotakaan saanut 

miestä katkeroitumaan. 

Huumoria ja idearikkautta on riittänyt 

aina viime aikoihin saakka. Uskallusta heit-

täytyä luovaksi niin nuorisoseuran näyttämö- 

kuin kuvataiteilijanakin, on suonut meille 

monille tunnelatauksia laidasta laitaan.

Maataloustavaroiden uusiokäyttö taide-

teosten kautta teki Reinosta myös moder-

nin taiteen edustajan, joka ansaitusti lunasti 

oman paikkansa Joutsan Haihatuksen kesto-

näyttelykokoelmista.  Uskoakseni kotiväestä 

on saattanut monesti tuntua moinen ruos-

teisten muttereiden ja pulttien, heinähan-

gon, äkeen ja auran piikkien säilyttäminen 

turhauttavalta romun keräämiseltä, mutta se 

kulttuuriperintö, joka niistä syntyneiden tai-

deteosten kautta on luotu, voi vielä jatkos-

sa olla mittaamattoman arvokasta. Tämän 

huomasin itse, kun kiersin modernin taiteen 

museossa Ars Novassa Turussa pari viikkoa 

sitten ja  katselin 80-luvulla tehtyjä, ruos-

teisten peltipurkkien avulla luotuja teoksia, 

joiden lähtöhinnat olivat nelinumeroisia eu-

rolukuja. Reino näki kauneuden ja tulevai-

suuden myös taiteen kautta. 

Meille Reinon kanssa löytyi yhteinen 

taistelutanner myös veteraanijärjestöjen pa-

rissa. Olimme jonkin aikaa Reinon kanssa 

yhdessä Korpilahden kunnan ja Veteraani-

järjestöjen yhteisesti perustamassa Veteraa-

nien asuntosäätiössä, jonka suurin voimain 

ponnistus liittyi palveluasunto / päiväkeskus 

Korpihovin rakentamiseen ja toiminnan 

käynnistämiseen. Kokoukset muistuttivat 

ajoittain asemasotatilannetta: kunta vastaan 

veteraanit. Näkemykset palvelutoimintojen 

tukemisesta ja järjestämisvastuusta poik-

kesivat melkoisesti välillä toisistaan ja itse 

en aina tiennyt, kenen puolella olisi pitä-

nyt milloinkin taistella. Edesmennyt Niilo 

Tikkanen veti ansiokkaasti hallitustyötä ja 

kunnan edustajana jouduin melkoisen pyö-

rityksen keskelle. Muistan erään kokouksen, 

jolloin itku kurkussa lähdin, Reino pelkää-

jän paikalla istuen, ajamaan kotiin koko-

uksesta. Syvä hiljaisuus vallitsi autossa aina 

Vaaruvuoren laelle asti, jolloin syyspimeässä 

illassa kuului sivupenkiltä: ”Hyvin sinä pär-

jäsit, saipahan Niilo kerrankin kunnon vas-

tuksen”. Nuo sanat lämmittivät tuolloin ja 

vielä tänäkin päivänä.

Koti, uskonto ja isänmaa; perusarvot oli-

vat Reinolla kohdillaan. Koti rakentui vaike-

uksien kautta lujalle pohjalle: vaimon, lasten 

ja lastenlasten rinnalla kulkien taakse on 

jäänyt uskoakseni hyvä elämä, josta tuskin 

Reino ei vaihtaisi kovinkaan montaa päivää 

pois. Luonnon kunnioitus ja luojan mukana 

olo arjessa toivat mielen- rauhaa ja lohdu-

tusta tuskaisiin aikoihin. Olihan seurakun-

nan toiminta lähellä Reinon sydäntä myös. 

Kylän vanhimpana monet seurakuntapiirin 

illat hän ennätti isännöidä. 

Tavatessani Reinon viimeisen kerran ke-

vättalvella, ajattelin, että nyt on Reino lähel-

lä Jumalaa. Tapasin väsyneen, mutta hymyi-

levän ystävän, jolta vielä riitti kannustuksen 

sanoja matkaevääkseni vaikka silmät eivät 

enää jaksaneet auki pysyäkään. 

”On kuin kartanon kuusi olisi kaatunut”, 

sanoi Hakasen Saara, kun kuvasi tuntojaan 

Reinon poismenon tiimoilta. Turvallinen 

kotikuusi on poissa. Kuusi, joka on antanut 

suojaa niin sateelta kuin paisteelta omille 

sekä vieraille. Kylästä on kaatunut haltija-

puu ja tilalle on jäänyt kanto, jonka juuret 

ovat syvällä. Ansioituneena metsän vaalijana 

uskoisin Reinon nyt sanovan: ”Istuttakaa 

hyvät ihmiset uusia taimia ja vaalikaa taimi-

koita, niistä kasvaa hoitamalla uusia kuusia 

ja suojapaikkoja. Sijoittakaa tulevaisuuteen 

ja vaalikaa perinteitä.” 

Reinon taakse on jäänyt pitkä, hyvä 

elämä. Tietokoneen kovalevy on täyttynyt. 

Olemme kiitollisia siitä työstä ja sijoituk-

sista, joita hän on tehnyt meidän eteemme. 

Kiitollisena niin omalta osaltani kuin Putki-

lahden kyläseuran puolesta,  jätämme hyväs-

ti ja suuntaamme kohti tulevaisuutta. 

Aino Suholaa siteeraten:

On tavoitettava 

oikeat mittasuhteet,

ettei ikävä jäisi elämää suuremmaksi.

Minun on uskallettava.

Nyt painan siipiäni 

kupeitani vasten,

elämä pelottaa 

ja kuolemassa pelottaa 

elämättä jäänyt elämä.

On elettävä niin,

että jonakin päivänä 

voi luopua elämästä

siitä 

kyllänsä saaneena. 

(Aino Suhola: Rakasta minut vahvaksi)

Kiitollisin mielin Reinoa muistaen

Putkilahden Kyläseura ry

Anne-Maria Perttula

Kii t o s !
Lämpimästi kiitämme kaikkia 

jotka kunnioititte rakkaamme 

Reino Koskisen muistoa ja 

myötäelitte suuressa surussamme.

 Omaiset
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J U H A N N U S I L T A M A T  S E U R A L A S S AJ U H A N N U S I L T A M A T  S E U R A L A S S A

Varsin sateinen ja  epävakainen juhannus-

päivä muuttui iltaa kohti aurinkoiseksi 

kesäillaksi, kun oli perinteisten Putkilahden 

nuorisoseuran juhannusiltamien aika.

Iltamat aloitti nuorisoseuran pitkäaikai-

nen puheenjohtaja Pentti Könnö toteamalla, 

että seura oli tehnyt väärän valinnan teh-

dessään Seuralan pihaan uuden grillikatok-

sen; “tupaahan tässä olisi pitänyt laajentaa”. 

Tällä Pentti viittasi siihen, että sali oli ääri-

ään myöten täynnä, väkeä sekä istui lattialla 

penkkirivien edessä ja vieressä että seisoi 

takapenkillä nähdäkseen paremmin, mitä 

näyttämöllä tapahtui. 

Pentin humorististen avajaissanojen 

jälkeen oli Putkilahden Pulmusten vuoro; 

lauluryhmä, johon kuuluvat Virpi Ruth-

Salonen, Sirpa Weijo, Tarja Halttunen, 

Sisko Ruth ja Maire Järvinen lauloivat Mirja 

Könnön hanurin säestyksellä kolme laulua, 

jotka olivat Suvivalssi, On elämä laulu ja 

Perhonen. Ansaittua kiitosta laulajat saivat 

paitsi sointuvasta, iloisesta laulustaan, myös 

upeista luonnonkukkaseppeleistä, joilla he 

olivat juhannuksen kunniaksi koristautu-

neet. 

Lauluesityksen jälkeen piti hetki odo-

tella, että Virpi ennätti sonnustautua uuteen 

esiintymisasuunsa, ja heti kohta Virpi oli 

taas näyttämöllä, nyt sairaalasängyssä Raija-

potilaan vaatteissa valitellen kipeää jalkaansa; 

illan odotettu näytelmän ensi-ilta oli alkanut. 

Kun sairaalahuoneen toinen potilas Laura 

(Riitta Hakanen) sai lohduteltua Raijan 

ankeaa elämää ja hieno rouva (Eija Kuikka) 

vielä vähän lisäsi vettä myllyyn, olivat naiset 

valmiita elämänmuutokseen, joista heidän 

aviomiehensä Matti (Antti Koivu) ja Jussi 

(Hannu Pekkarinen) eivät lainkaan ilahtu-

Saara Koskinen on 

edesmenneen Reino Koskisen pojantytär.

PAPPANI 
MUISTOLLE 
”Pappa, kerro tositarinoita!”, muistan lap-

sena mummolassa iltaisin pyytäneeni, ilta-

saduksi. Ja papalla oli aina aikaa kertoa. 

Tositarinat olivat jännittäviä kertomuksia 

hänen ajastaan rintamalla, sodan aikana. Ja 

olihan papan elämässä paljon tapahtumia 

myös sodan jälkeenkin. Sittemmin tosita-

rinat ovat päätyneet kansien väliin elämä-

kertaan ja muihin kirjoituksiin. Muistoksi 

meille ja iloksi itselleen, nauttihan pappa 

itsekin kirjoittamisharrastuksestaan.

Aika kultaa muistot, sanotaan. Mutta 

mitä tapahtuu niille muistoille, jotka 

ovat kultaa jo syntyessään? En muista 

ainuttakaan hetkeä, jolloin pappa olisi 

menettänyt malttinsa tai antanut surulle 

vallan. Saati katkeroitunut tai valittanut 

kipua, vaikka varmasti aihettakin olisi ollut. 

”Pappa on saanut tekonivelen polveen ja voi 

nyt hyvin”, mummo kertoi viime keväänä. 

En edes tiennyt, että siinä vanhassa olisi 

ollut jotain vikaa!  Mutta sellainen pappa 

oli, näki kaikessa aina positiivisen puolen 

ja oli kiitollinen kaikesta hyvästä, mitä 

elämässään sai. Ei hän uhrannut yhteistä 

aikaa valittamiseen, vaan nautti siitä aina 

täysin siemauksin.

Papasta minulla on vain hyviä muistoja. 

Hän aina hymyili ja kertoili juttuja pilke 

silmäkulmassa. Kuunteli ja ymmärsi. Ihailen 

hänen ainutlaatuista elämänasennettaan, 

jonka hän säilytti loppuun saakka. Veljeni 

kysyi sairaalassa käydessään, olisiko papalla 

vielä jotain toiveita, mitä voisimme toteuttaa. 

Ei ollut, kaikki oli jo toteutettu. Kyllä hän 

nyt oli valmis. 

Ikävä on suuri, mutta jäljelle jäi myös 

paljon arvokkaita muistoja, jotka lohduttavat. 

Toivoisin itsekin joskus osaavani suhtautua 

elämään yhtä positiivisesti ja aidosti 

kunnioittaen jokaista saamaani päivää. 

Nähdä kaikessa aina ne positiiviset asiat ja 

nauttia niistä, tuhlaamatta aikaani turhaan 

murehtimiseen. Olla yhtä tasapainoinen ja 

onnellinen. Parempaa esikuvaa minulla ei 

kai olisi voinut olla. Ja sitten kun oma aikani 

tulee kertoa tositarinoita, on minulla niitä 

silloin ainakin yksi, tarina papastani. Koska 

hänen sydämensä oli aidosti kaunis ja hyvä, 

kultaakin kalliimpi. Ja tällaisia ihmisiä on 

harvassa.

Lämpimästi kunnioittaen rakkaan 

pappani muistoa, 

Saara Koskinen 
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Pulmuset.

neet. Näytelmä “Kyllä mieskin oppii” oli jälleen 

putkilahtelaissyntyisen Anu Linnanahteen käsialaa, 

niin kuin niin monena vuonna aikaisemminkin. 

Rooleissa nähtiin edellisten lisäksi myös Jafet Simola 

sairaalan komeana lääkärinä, Pentti Könnö hienon 

rouvan lipevänä aviomiehenä, Päivi Pasanen hienon 

rouvan yhtiökumppanina sekä Sara Huujärvi, Janna 

Salminen ja Jenna Salminen hienon rouvan lapsina. 

Suurin työ oli tietenkin tehty ja tehtiin kulissien 

takana, kun Mirja Könnö oli houkutellut esiinty-

jät mukaan ja Anneli Koivu oli ohjannut näytelmän 

sekä toimi turvallisena kuiskaajana lavasteissa. 

Taisipa käydä niin, että kaikki halukkaat eivät 

näytelmää tilan puutteen vuoksi edes nähneet, mutta 

luvassa on kesän aikana vielä toinen esityskerta, joka 

alustavien tietojen mukaan on 14 elokuuta. 

Näytelmän jälkeen oli tietenkin niiden aina niin 

perinteisten juhannustanssien vuoro, jotka tahditti 

Pentti Könnön orkesteri, jossa musisoivat Pentin 

lisäksi Raimo Hämäläinen, Mirja Könnö ja Antti 

Sorsa.

 Illan kuluessa ja kuulumisia vaihtaessa tuli 

entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä, että Nuoriso-

seuran tansseja kaivataan jatkossakin Putkilahdessa; 

monelle Putkilahdessa lomailevalle juhannus ja Seu-

rala on vuoden aikana ainoa mahdollisuus tavata 

entisiä ja nykyisiä putkilahtelaisia, niin monta 

iloista “Hei, sinuakin näkee” -huudahdusta kuului 

Seuralan pihalla. 

Mutta iltamia ei synny ilman tekijöitä, tässä 

aktiivisten nuorisoseuralaisten, kuten Mirja ja 

Pentti Könnön, kahvilassa nytkin hääräilleen Irma 

Turman ja aina luotettavien järjestysmiesten Jorma 

Autioniemen ja Niilo Huujärven sekä monen muun 

vapaaehtoisen panos on ollut ratkaiseva. Toivotta-

vasti aktiivista talkooväkeä löytyy jatkossakin ja jo 

vuosikymmeniä kestänyt juhannusiltamien perinne 

jatkuu tulevinakin vuosina.

Teksti Riitta Hakanen

Kuvat Ida Kuikka Kyllä mieskin oppii -näytelmässä 
Virpi Ruth-Salonen (vas.), Riitta 
Hakanen ja Eija Kuikka.

Kyllä mieskin oppii -näytelmässä  Riitta Hakanen (vas.), Virpi Ruth-Salonen 

Hannu Pekkarinen ja Antti Koivu.
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LUONTOLEIRI-
ELÄMÄÄ 
KYLÄTALOLLA

Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri (Kessu) 

järjesti kaksi luontoleiriä kesäisessä Putkilah-

den kylätalossa 7.–11.6. ja 14.–18.6. Leirit 

olivat avoimia kaikille 7-12 -vuotiaille. 

Ensimmäisellä leirillä lapsia oli 16 ja toisella 

leirillä jo mukavasti enemmän eli 26. 

Putkilahden kylätalo on osoittautunut 

loistavaksi paikaksi järjestää leirejä ja Kes-

su onkin palannut paikalle kesästä toiseen. 

Putkilahti tarjoaa monipuolista luontoa lä-

heisine Kettuvuorineen ja järvimaisemineen. 

Lähimetsässä on helppo tutustua metsän elä-

mään ja suolla haavia vesiötököitä suovehkan 

seasta. Myös itse kylätalo pihapiireineen tar-

joaa oivat puitteet leirielämälle. Takapihalle 

nousi molemmilla leireillä pienoinen teltta-

kylä, ja etupihalla saattoi leikkiä isommalla-

kin porukalla tai istua iltahetkeä pehmeällä 

nurmella. 

Sää suosi molempia leirejä, eikä päiväoh-

jelmien aikana tarvinnut juuri kastua. Alku-

kesän koleiden öiden päästessä yllättämään 

oli aina mahdollisuus siirtyä teltoista sisälle 

lämpimiin sänkyihin. Päivisin leireillä tutus-

tuttiin luontoon taiteen, tieteen ja leikkien 

avulla. Ohjelmassa olikin muun muassa lin-

tujen tarkkailua, Kettuvuoren kierros ja ötö-

köiden tutkimista. Lisäksi ehdittiin ainakin 

järjestää jännittäviä pöytäteatteriesityksiä, 

rakentaa muurahaisille nähtävyyspolkuja ja 

onkia huimia kalasaaliita leirikokin kisalle 

vietäväksi. Ohjelmanumeroiden lomassa 

syötiin maukasta kasvisruokaa, saunottiin 

ja touhuttiin niin vanhojen kuin uusienkin 

kavereiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan leireistä jäi varmasti 

mukavat muistot niin lapsille kuin ohjaajil-

lekin. Kessu haluaakin kiittää kaikkia niitä, 

jotka jälleen kerran ovat mahdollistaneet 

leirien sujuvuuden Putkilahdella, sekä eri-

tyisesti kylätalon pihapiirin asukkeja tuesta, 

Putkilahden kyläseuraa ja Virran Puoti- Tar-

mo lähikauppaa. Lisätietoa Kessun toimin-

nasta löytyy osoitteesta www.luontoliitto.

fi /kessu.

Katri Pukarinen ja Paula Kinanen
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KAUNIS 
SININEN TALO

Istuin auton takapenkillä, kun yhdessä 

Uolevi ja Aune Turusen kanssa suunnistimme 

kohti haastattelupaikkaamme. Uolevi oli jo 

aiemmin lupautunut kuskiksi ja Aune valo-

kuvaajaksi. Alkukesän iltapäivä oli kauneim-

millaan. Aurinko paistoi ja niityn kukkaset 

loistivat jokainen omalla ja ainutlaatuisella 

värillänsä. Etu-Varmantietä pitkin täytyi ajaa 

körötellä jonkin aikaa, kunnes oikealla puo-

lella oli etsimämme tienviitta, Lakkulantie. 

Kyllä, tästä me käännymme!

Uuden näköinen, kaunis sininen hirsi-

talo osui heti silmääni.  Pihalla puuhaste-

li talon isäntä, Ismo Laine. Hän oli meitä 

iloisena vastassa ja samoin suuri koira, Anja, 

haukahteli meidät tervetulleeksi. Ismo on 

lähtöjään kotoisin Kotirannasta, aivan uu-

den talonsa vierestä. Lapsuudenkodissa 

asustelee tällä hetkellä sisaruksista vanhin, 

Orvokki. Velipojan, Laineen Markun, moni 

meistä tunteekin, taksimiehen. Ismo on siis 

sisarusparven nuorin. Mukavaa ja rauhallis-

ta on Ismon nyt asustella tutuilla seuduilla 

ja tuttujen ihmisten seurassa. Lapsuudes-

ta on hänelle jäänyt hyvin mieleen heinän 

teko. Vanhemmilta tuli tiukat ohjeet tehdä 

aina työt ensin ja sitten vasta tulisi huvitus-

ten vuoro. Ismo kävi lapsuusajan koulunsa 

Kouhinsalon koululla. Kun kyselen, keitä 

oli samaan aikaan koulussa, niin Ismo mai-

nitsee ainakin Otavan takaa Rantasen pojat 

ja Ikosen Arin ja Raimon. Muitakin nimiä 

muistelossa vilahteli.

Kuinkas Ismo sitten päätyi takaisin Put-

kilahteen? Ismo eli perheinensä Luhangassa, 

kunnes tuli avioero. Vanha koti jäi entiselle 

emännälle ja Ismo asui jonkin aikaa vuok-

ralla Luhangassa. Ajatuksissa alkoi itää, jos-

pa sitä vielä rakentaisi uuden, oman kodin. 

Ja niinpä siinä sitten kävi, että Ismo muutti 

uuteen siniseen kotiinsa syksyllä 2009. Ra-

kennusprojekti on kuulemma vielä hiukan 

kesken. Ismo aikoo rakentaa terassin kiertä-

mään koko taloa ja muitakin suunnitelmia 

kuulostaa olevan. Talon rakentamisessa hä-

nellä on ollut apuna luhankalainen timpu-

ri, Reino Jantunen. Pääasiassa Ismo on itse 

talonsa rakentanut, enimmäkseen iltaisin ja 

viikonloppuisin. 

Seurana Ismolla on koiran lisäksi oma 

naisystävä Veera. Toisensa he ovatkin jo tun-

teneet useamman vuoden ajan. Työt pitävät 

ystävän Jyväskylässä ja täällä Putkilahdessa 

he viettävät yhteistä aikaa jonkin verran. 

Kumppanin kanssa on turvallista jakaa elä-

män ilot ja surut. Veera onkin ollut  suurena 

tukena ja voimana, kun Ismoa ovat sairau-

det koetelleet. Sairaslomalla Ismo on ollut 

jo pitkään. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin 

ja elämä voittaa! Piristystä arkeen tuo myös 

koiranäyttelyt, joissa Ismo ja Veera käyvät 

yhdessä. Nytkin he ovat lähdössä Tanskaan 

asti näyttelyyn. Veeralla on kaksi samanro-

tuista koiraa, kuin Ismollakin. Rotu on Fila. 

Komean näköinen koira kertakaikkiaan! Iso 

ja vahva talonvahti. Onnea heille vaan koi-

ranäyttelyyn!!

Kiitos sinulle Ismo, että saimme käydä 

sinua tervehtimässä! Mukavia lukuhetkiä ky-

läkirjan ja myös tulevien kylälehtien parissa! 

Marjo Merivirta

Kotikylälle palannut Ismo Laine toivotettiin 

lämpimästi tervetulleeksi takaisin synnyin-

seudulleen. Kyläseuran puheenjohtaja Marjo 

Merivirta ojensi hänelle tervetuliaslahjana 

Putkilahden kyläkirjan.
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