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Putkilahden
 Kylälehti

Joulu on perinteistä rikasta aikaa. Kaikki 

jouluun liittyvät tapamme ja tottumuksem-

me seuraavat meitä vuodesta toiseen. Joka 

joulu koristamme kotimme jouluiseen asuun 

kuusineen ja monine koristeineen. Joulun 

perinteiset ruoat ja leivonnaiset maistuvat 

edelleen yhtä hyviltä ja herkullisilta kuin 

aina ennenkin. Joulupukkiakaan ei ole las-

kettu vielä eläkkeelle, vaikka sen ikä jo sitä 

edellyttäisikin.

Ja ne lahjat! Joskus joutuu ihmettelemään, 

mitä joulu oikeastaan onkaan! Kauppojen 

hyllyillä on joulutavaraa tarjolla suunnatto-

mat määrät ja niitä myös ostetaan joka vuosi 

enemmän ja yhä vain kalliimpia. Monille 

tuottaa päänvaivaa se, mitä hankkisi lahjaksi 

ihmisille, joilla on jo kaikkea ihan liikaakin. 

Lahjoja hankittaessa olisi hyvä miettiä, mitä 

lahjan saaja voisi lahjallaan tehdä. Olisiko se 

kapistus, josta ei olisi mitään hyötyä saajal-

leen? Lahjan tarkoitushan on ilahduttaa 

saajaansa ja mieluimmin niin, että lahjasta 

olisi iloa koko vuodeksi. 

Lahjoja on monenlaisia. Kauniiseen jou-

lupaperiin kääritty paketti on yhä suosituin, 

mutta muitakin lahjoja on mukava antaa ja 

saada.

Lehtitilaus on monille mieleinen lahja, 

siitä on iloa koko vuodeksi. Putkilahden 

Kylälehti on tervetullut lahja niin ystäville 

kuin sukulaisillekin. On myös hyvä huomata, 

että lehteämme tehdään talkootyönä ilman 

palkkioita; näin Putkilahden Kylälehti on 

kaikkien tekijöidensä lahjaa niille, jotka sen 

vastaanottavat. Tilaus- ja ilmoitusmaksut 

menevät lehden paino- ja postituskuluihin.  

Kylämme asukkaat lahjoittavat toisilleen 

paljon erilaisia lahjoja. Aina ei tule edes aja-
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Aune Turunen, päätoimittaja

Monenlaisia lahjoja

telleeksi sitä, miten paljon lahjoja saamme. 

Mietitäänpä, mitä kaikkea ne voisivat olla? 

Lahjaa on se, kun naapuri tulee auttamaan 

silloin, kun tarvitsemme apua. Lahjaa on 

sekin, kun kylämme eri seuroissa toimivat 

ihmiset tekevät pyyteetöntä työtä yhteiseksi 

iloksi ja hyödyksi. Lahjaa on myös se, kun 

kyläkaupassamme saamme ystävällistä ja 

huomaavaista palvelua. Monta muutakin 

lahjaa tähän voisi lisätä.

Varmaan lieneekin niin, että lahjoista 

parhaimpia ovat ne, joiden arvoa ei mitata 

rahassa. Näiden lahjojen antina on sydämen 

lämpö ja ihmisyys.

Oikein hyvää joulua
 kaikille lehtemme lukijoille!
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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
koulute  u hieroja
• ko  käynnit

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

Asunto vuokrattavana Putki lahdessa 

60 m 2,  2h +  keitt iö  +  sauna
Heti  vapaa. 

T iedustelut:  Saara Hakanen p.  044 280 4531

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+kei   ö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varasto  loja.

Vapaa he  . Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Ilmoita 
 Putkilahden kylälehdessä

alkaen vain 
20 euroa/kerta

HYVÄÄ JOULUA 

JA KIITOS ILMOIT TAJILLE, ILMAN TEITÄ TÄMÄ 

LEHTI EI VOISI ILMEST YÄ TÄSSÄ LAAJUUDESSA.
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Joulukuusen historia on lyhyt verrattu-

na joulunvieton historiaan. Joulua alettiin 

viettää Jeesuksen syntymäjuhlana 300-lu-

vun puolivälissä, kun ensimmäiset mainin-

nat joulukuusesta joulun juhlinnan eräänä 

symbolina ovat 1500-1600 lukujen vaihteen 

Saksasta, mistä joulukuusi saapui Ruotsin 

kautta Suomeen 1800-luvun jälkipuoliskol-

la. Tavallisen kansan pariin joulukuusi yleis-

tyi meillä vasta 1900-luvun alussa, tärkeim-

pinä sanansaattajina olivat kansakoulujen 

kuusijuhlat.  

Aluksi kuusi ilmestyi kaupunkien vauraitten 

kotien saleihin, sitten pappiloihin ja kar-

tanoihin. Vast`ikää kaupunkilaistuneiden 

perheiden kotiin metsän tuoksuinen kuusi 

kelpasi aluksi luonnollisessa asussaan ilman 

koristeita. Pari vuotta sitten tehdyssä suoma-

laisessa kyselyssäkin rakkaimmaksi joulun 

tuoksuksi äänestettiin joulukuusen tuoksu. 

Joulukuusen koristelu kertoi aluksi 

perheen yhteiskunnallisesta asemasta. Pik-

kuhiljaa joulukuusia alettiin koristella 

perheen varallisuuden ja elämäntilanteen 

mukaan. Aluksi koristeet olivat syötäviä, 

jotka symboloivat joulun lahjoja: makeisia 

ja herkkuja, kuten omenia, piparkakkuja, 

muita leivonnaisia, pähkinöitä, karamelleja 

ja konvehteja. 

Syötävien koristeiden rinnalle alettiin 

myös itse askarrella koristeita. Vanhim-

pia niistä olivat  erilaiset paperista leikellyt 

nauhat ja ketjut, lippurivistöt, olkikoris-

teet, kävyt, villalankatontut, pumpulilumi.  

Siniristilippunauhat olivat suosittuja erityis-

esti Suomen itsenäistymisen ja sotien aikaan.  

Joulukuusen koristelu ilmensi myös 

perheen yhteiskunnallista asemaa. 1920-30 

-luvuilla rikkaimmissa perheissä oli jo esim. 

lasisia palloja koristeina, joita tuotiin ulko-

mailta ja jotka syrjäyttivät omenat kuusen 

koristeina. Tosin koristeita askarreltiin 

niissäkin perheissä, joissa olisi ollut varaa 

ostokoristeisiin, koska yhteisiä jouluvalm-

isteluja pidettiin joulutunnelmaa luovana 

tekijänä. 

Sodan ja niukkuuden 

ajan koristeista nykypäivään 

Joulukuusesta ei luovuttu sota-aikanakaan, 

sillä jouluperinteen noudattaminen toi tur-

vallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta puut-

teen ja ahdistuksen keskelle. Myös rintami-

en korsuihin pyrittiin tuomaan joulukuusi, 

koristeina saattoi olla esim. latvatähti, kynt-

tilöitä, rivistö Suomenlippuja sekä  muuta-

mista kiväärinhylsyistä sidotut koristeniput. 

Sodanjälkeinen niukka aika näkyi myös 

joulukuusen koristelussa, koristeita tehtiin 

niistä aineista, mitä saatiin,  esim. oljista, 

kreppipaperista, naavasta, villalangasta, 

pumpulista tai siivilävanusta. 

Joulukuusen ulkonäköä ei enää 1950-

luvun lopulla määrittänyt niinkään per-

heen yhteiskunnallinen asema, vaan miel-

tymykset. Esim. lasiset pallot, kävyt, kellot, 

linnut, sydämet ja joulupukit olivat jo lähes 

kaikkien saatavilla Suomessakin.  

Kynttilät ovat kuuluneet suomalaisiin 

joulukuusiin ”aina”. Kynttilöitä oli hyvin 

saatavissa kaupoista, ja niitä myös tehtiin 

itse. 1950-luvulla sähkökynttilät alkoivat 

syrjäyttää perinteiset, elävät kynttilät. Vaikka 

sähkökynttilöitä pidettiin vähän kylminä ja 

etäisinä elävään liekkiin verrattuna, ne olivat 

myös tervetullut uudistus; vanhempien ei 

enää tarvinnut vahtia joulukuusen ympärillä 

pyörivää jälkikasvua niin tiukasti kuin 

elävien kynttilöiden aikaan.    

Pallokoristeiden esikuvana on Raama-

tussa kerrotun paratiisipuun  omenat.

Koristeiden teollinen valmistus

Joulukuusi rantautui Suomeen Ruotsin kaut-

ta Saksasta, josta peräisin on myös joulukuu-

sen koristelun malli ja koristeiden teollinen 

valmistus. Ensimmäiset lasiset kuusenkoris-

teet puhallettiin Saksassa jo 1500-luvulla. 

Ne olivat umpinaisia, joten ne eivät paina-

vuutensa vuoksi soveltuneet kovinkaan hy-

vin kuusenkoristeiksi. 1800-luvulla opittiin  

puhaltamaan kevyitä ja onttoja lasipalloja, 

ne soveltuivat paremmin ripustettaviksi 

hennonkin kuusen oksaan. Lattialle pudo-

tessaan särkynyt lasipallo saattoi turmella 

koko joulutunnelman, niinpä lasisia palloja 

alettiin korvata 1950/60-lukujen vaihteessa 

särkymättömillä muovipalloilla. Saksan ja-

kaantumisen jälkeen koristeiden valmistuk-

sen mahtimaa oli itäinen Saksa, DDR, ja 

saksojen yhdistymisen aikoihin koristeiden 

massavalmistus siirtyi Aasian maihin. 

Suomessa joulukuusen koristeita on 

valmistettu teollisesti vuodesta 1924, 

kun vielä nykyisinkin toimiva kansakou-

lunopettaja Kalle Aimo Weisten perus-

tama K.A.Weiste Oy aloitti toimintansa. 

Tämänkin joulun alla on mukava nähdä 

tavarataloissa tuon yrityksen valmistamia 

joulukoristeita aasialaisen joulurihkaman 

rinnalla.  Weiste on nykyisin pohjoismaiden 

ainut joulukuusen koristeita valmistava yri-

tys. 

Koristeet kuvaavat 

joulun sanomaa ja symboliikkaa

Joulukuusen oksille ripustettavat koristeet 

liittyvät joulun sanomaan ja symboliikkaan. 

Nykyaikaisen joulukuusen edeltäjänä voi-

daan pitää Raamatun paratiisipuuta, mitä 

JOULUKUUSTA KORISTELTAESSAJOULUKUUSTA KORISTELTAESSA 
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punaisine omenoineen käytettiin kirkkojen 

esittämien Kristuksen kärsimysnäytelmien 

lavasteina keskiajalla. Täältä periytyvät nyky-

kotienkin joulukuusissa riippuvat hedelmät, 

omenat ja pallokoristeet. 

Latvatähti on eräs kristinuskon tärkeim-

mistä symboleista. Se muistuttaa Beetle-

hemin tähdestä, joka ohjasi kolme itämaan 

tietäjää seimen luokse. Itse asiassa latvatäh-

den historia on nuori, 1920- ja 1930-luvuille 

saakka ”tähtenä” oli enkeli, joka kuusen lat-

vasta julisti joulun sanomaa. Varmaankin  

siirtymäajan kompromissina muistan lap-

suuskotini joulukuusesta latvatähden, jonka 

keskiössä oli kiiltokuvaenkeli. 

Joulukuusta kiertävä lippunauha muis-

tuttaa siitä, että Jeesus syntyi kaikille maail-

man kansoille. Pienet joululinnut livertävät 

joulupuun oksilla paratiisin sanomaa rau-

hasta ja rakkaudesta.  

Kuusen kynttilöillä ja jouluvaloilla 

yleensäkin on sama merkitys, ne symbol-

oivat elämän valoa ja Kristuksen syntymän 

tuomaa toivoa. 

Rakkaat muistot 

näkyvät suomalaisissa joulukuusissa

Suomessa joulukuusen koristelu  ei ole ker-

takäyttökulttuuria, koristeita ei heitetä pois 

joulun jälkeen, vaan mummilta perityt 

ja lasten aikoinaan askartelemat tontut ja 

muut kuusen koristeet säilytetään vuodesta 

toiseen. Lapsuuskotini kuusenkoristeetkin 

olivat hyvin perinteiset, vuosittainen kor-

isteiden uusiutuminen oli vähäistä. Kesän 

ajaksi koristeet talletettiin silkkipaperiin 

käärittynä saapaslaatikkoon.   

Risto Perttula

Keskeinen lähde:

Kaisa Koivisto, Hannele Nyman, Marjo-

Riitta Saloniemi: Joulupuu on rakennettu; 

Tammi 2009 

Suomalaiset pitävät joulukuusta koristellessaan 

kiinni vanhoista perinteistä: kuusen oksille 

ripustetuissa koristeissa tiivistyy koko perheen 

yhteinen historia. Kuusen oksilla roikkuvat 

niin lapsuusjoulujen muistot, lasten askarte-

lemat ja mummilta perityt koristeet, eri vuo-

sikymmenien koristeuutuudet – kaikki sulassa 

sovussa. Kuva: Tuomas Perttula

LÄHTEENMÄEN TILAN UUSI ISÄNTÄ 60 VUOTTA

Vuonna 2005 Putkilahden Herapohjan-

tien alussa sijaitsevalla Lähteenmäen tilalla 

puhalsivat muutosten tuulet. Tuolloin alle-

kirjoitettiin kauppakirjat tilasta ja se siirtyi 

Kyöstille. Entinen isäntäväki muutti vasta 

parin vuoden päästä asunto-osakkeeseensa 

Korpilahden kirkonkylälle lähemmäs palve-

luita asumaan. 

Kyösti syntyi 10.11.1950 kolmantena 

lapsena Koskisten kuuden lapsen perheeseen 

Lähteenmäkeen ja kävi Putkilahdessa kan-

sakoulun. Sen jälkeen taskurahojen toivossa 

Kyösti lähti Könnön Yrjön avuksi tukina-

joon 16-vuotiaana, mutta lopetti hommat 

viikon sekä yhden läheltä piti-tilanteen jäl-
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Runo Kyöstin merkkipäivän johdosta
Tältä mäeltä lähdit aikanasi maailmalle,

mutta ympyrä sulkeutui kun palasit isiesi  maille.

Ehkä kirkolla asuessasi tunteesi salasit,

mutta nyt olet onnellinen kun isännäksi palasit.

Vaan eipä voi moittia muualla vietettyjä vuosiasikaan,

sil lä niin paljon olet tehnyt ja saanut näkyvää aikaan. 

Rakensit Kotamäen, kesämökin 

ja nyt olet korjannut tämän talon,

siinä kaikessa näemme Koskisen suvun rakentamisen palon.

Vaan jokohan sinulle riittää jo vasarat ja naulat

onko tulevina vuosina vuorossa apilat ja kaurat?

Sillä nyt on sinun vuorosi kylvää ja niittää, 

myös Lähteenmäen metsissä raivuuta riittää.

Vaan jos entisi l lä isännillä oli talon hoidossa ruuasta huoli, 

sen nykyisin korvaa kait EU:n vaatima paperipuoli.

Mutta nyt on oma unelmasi toteutunut,

ja vaimokin lienee jo oloihin sopeutunut.

Ei muuta kuin onnea ja pitkää ikää,

ja toimeliaita vuosia paljon lisää!

Jukka Koskinen & Miia Luoma

keen. Seuraavaksi Kyösti lähti Reino-isän kanssa ropsin ajoon 

Oittilanvuoreen, mutta kuukauden uurastuksen jälkeen palk-

kapäivänä olivat tilinauhassa sellaiset lukemat, että hänen mie-

lestä oli parempi lähteä opiskelemaan kunnon ammattia. 

Syksyllä vuonna 1967 Kyösti pääsi Saarijärven Tarvaalan 

maatalouskouluun, josta sai kahdessa vuodessa maataloust-

eknikon paperit itselleen kaupalliselta linjalta. Sen jälkeen oli 

vuorossa 11 kuukautta varusmiespalvelusta Haminassa, mistä 

Kyösti palasi kotiin kersanttina. 

Lähteenmäen tilalla ei ikävä kyllä kuitenkaan löytynyt töitä 

sekä isälle että pojalle, joten Kyösti pohti muita vaihtoehtoja. 

Moni naapurin poika lähti siihen aikaan Ruotsiin töihin, mutta 

Kyöstiä ei kaukainen maa kiehtonut  ja näin ensimmäinen työ-

paikka lohkesi Helsingistä Tuottajain lihaskeskuskunnalta eli 

TLK:lta. 

Kaupungissa asuminen ei kuitenkaan maalaispoikaa viehät-

tänyt ja sieltä Kyösti muutti takaisin kotiseudulleen päästyään 

töihin Hankkijalle. Myöhemmin työn ohessa hän suoritti 

keskikoulun opinnot. Hankkijan palveluksessa Jämsässä ja 

Jyväskylässä sitten vierähtikin seuraavat 38 vuotta. Nimi fi r-

malla ehti välissä vaihtua useita kertoja, mutta työpaikka pysyi. 

Oma vaimo löytyi kotiseudulta, vieläpä Putkilahden kylältä 

ja häitä vietettiin vuonna 1982. Kyösti rakensi perheelleen 

Korpilahden kirkonkylälle Kotamäkeen omakotitalon, joka 

valmistui vuonna 1982. Siitä parin vuoden kuluttua Kyöstin ja 

Riitta-Liisan perheeseen syntyi esikoisena Tuomas, pari vuotta 

myöhemmin Saara ja vuonna 1991 kuopuksena Juho. Lasten-

kasvatuksen lomassa Kyösti piti yllä rakasta rakennusharrastus-

taan tekemällä perheelleen myös kesämökin Päijänteen rannalle 

Putkilahteen, jossa lähes kaikki vapaa-aikakin on sittemmin 

tullut vietettyä. 

Rakentaminen sai siis jatkoa vuonna 2007, kun Kotamäen 

talo myytiin pois ja tilalle astui haasteellinen arki ison remontin 

parissa. Töissä piti edelleen käydä loppuvuoteen 2008 saakka ja 

samalla remontoida täyspäiväisesti. Talo onkin kokenut parissa 

kolmessa vuodessa lähes täydellisen muodonmuutoksen sekä 

sisältä että ulkoa. Vaikka haasteita toki vanhan remontoimisessa 

on riittänyt, niin lopputulos tyydyttää meitä kaikkia. Ja var-

masti talo on muuttunut edukseen.  

Remontoinnissa monin tavoin apuna ovat toimineet myös 

omat lapset, jotka ovat ehkä juuri perheen yhteisen projektin 

myötä suuntaamassa enemmän ja vähemmän rakentamisen 

pariin. Juho valmistui keväällä talonrakentajaksi, Saara opisk-

elee arkkitehtuuria yliopistossa ja Tuomas työskentelee keittiökalusteita 

valmistavassa yrityksessä kunnossapitoinsinöörinä. Liekö tosin sukuvika 

myös tuo rakentaminen, onhan Kyöstin isoisä eli Kalle Koskinen ollut 

aikoinaan rakennusurakoitsija ja rakentanut muun muassa Putkilahden 

koulun.  

Taloremontti Lähteenmäessä alkaa olla jo loppusuoralla, projekti 

on oikeastaan enää vain yhtä huonetta vaille valmis. Ensi kesän suun-

nitelmissa on vielä pihan kunnostus. Tilan perinteitä on jatkettu perunan 

viljelyn muodossa ja sahdintekoperinnettäkin on viritelty jo henkiin. Har-

rastamaan Kyösti ehtii myös tilan pidon ja rakentamisen lomassa. Hir-

venmetsästys ja kalastus ovat lähellä sydäntä, kuten myös ”puuaskartelu”. 

Jälkimmäiselle ei tosin ole muutamaan vuoteen liiennyt aikaa, kun on 

ollut ”se iso puutyö” tekemisen alla. Laakereilleen ei Kyösti aio tulevaisu-

udessakaan jäädä lepäämään, sillä remontin valmistuttua on vuorossa 

metsän raivausta, missä samalla tulee hoidettua myös omaa kuntoa. 

Saara Koskinen
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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

PESTUUMARKKINAT

JA KISSAVIIKKO

Kaapin kätköistä löytyi vuonna 1964 op-

pikoulussa äidinkielen tunnille tekemäni 

esitelmä. Sen pohjaksi muistan tuolloin 

kuunnelleeni  mummoni Lydia Reinan ku-

vauksen  pestuumarkkinoista ja kissaviikosta  

Suomen itsenäistymisen aikoihin.

"40-50 vuotta sitten olivat pestuumark-

kinat ja kissaviikko talojen palvelusväen 

odotetuimmat ajat. Pestuumarkkinat olivat 

syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina suu-

remmissa kirkonkylissä. Näille pestuumark-

kinoille kokoontui lähiseutujen maanvilje-

lijät pestaamaan palvelusväkeä, ja toisaalta 

miehiä ja naisia, jotka hakivat itselleen uutta 

työpaikkaa taloissa piikoina ja renkeinä.

Työ, josta pestuumarkkinoilla sovittiin, alkoi 

aina seuraavan marraskuun alkupuolella ja 

kesti vuoden eteenpäin. Kesken vuotta ei täl-

laisesta työstä saanut sitten lähteä pois. Pal-

kasta sovittiin myös. Rahan lisäksi palkkaan 

kuului ns. parseelit rengille: kotikutoinen 

villakankainen puku, 2 paria maalaissuuta-

rin tekemiä saappaita, 2 paria villasukkia, 

2 paitaa ja 2 paria roimosia eli alushousuja. 

Piialle annettiin: puku, 2 kengät, 1 kg villoja 

ja kappa pellavan siemeniä kylvettäväksi ta-

lon peltoon.

Tällaisilla pestuumarkkinoilla löytyi työ-

paikka kauempaakin kuin omasta kylästä. 

Kerrotaan erään viisastelijan sanoneen, että 

hankkihan se Heikkilän isäntäkin Joutsasta 

kaksi silpuskopan jalkaa (tällä tarkoitettiin 

piikaa).

Entisessä työpaikassa kuluivat sitten syksy-

kuukaudet kunnes koitti marraskuun ensim-

mäinen viikko, vapaa- eli kissaviikko.

Kissaviikon ensimmäisenä päivänä isäntä 

kutsui jokaisen palvelijan erikseen huonee-

seensa tekemään tiliä kuluneesta vuodesta. 

Jotkut olivat vielä saamassa palkkaansa, mut-

ta joillekin sattui ns. pujopäälitviikki. Tämä 

tarkoitti sitä, että palvelija oli ottanut rahan-

sa jo vuoden kuluessa.

Kissaviikon aikana palvelijoille kuului talon 

ruoka. Toiset palvelijat, joilla oli vielä oma 

koti, menivät sinne. Heille annettiin evääksi 

mukaan 8 leipää, lihaa ja voita. Jotkut rengit 

kuljeskelivat ostelemassa mökkilöissä myytä-

vää sahtia ja pitivät iloista elämää.

Kissaviikon aikana ne piiat, joilla oli pellavaa 

kasvamassa, järjestivät pellavatalkoot. Niihin 

kutsuttiin toisia kyläkunnan kissaviikkolai-

sia. Talkoonpitäjä osti kaupasta kahvia, soke-

ria sekä rinkeliä. Lämmitetyssä saunassa piiat 

vitoivat ja rengit loukuttivat. Työn lomassa 

nautittiin kahvia. Nämä talkoot olivat haus-

koja ja rattoisia tilaisuuksia saunan kuumuu-

desta ja pellavan pölystä huolimatta. Kissa-

viikon päättäjäisiksi pidettiin vielä karkelot.

Näin viettivät kissat vapaaviikkoaan. Mutta 

pian olivat päivät menneet ja edessä oli uusi 

työntäyteinen vuosi entisessä tai uudessa pai-

kassa."

Anneli Lång

Tarpeeton linja  
Aikanaan oli kovasti toivottu elinolosuhteiden parannus, että Herapohjaan saa-

tiin vedettyä puhelinlinja. Näin Kuhaniemi ja Heralahti pääsivät sähköisen 

tiedonvälityksen vaikutuspiiriin. Kuvassa puhelinlinjaa ollaan purkamassa mar-

raskuussa 2010. Tieto Herapohjaan kulkee jo ilman lankoja. Pylväät ja kupari-

langat joutavat nyt uusiokäyttöön. Kuva: Osmo Weijo
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MITEN 
SÄÄENNUSTE 
SYNTYY?
Sää on asia, joka kiinnostaa suomalaisia 

kovasti. Sijaitsemmehan maantieteellisesti 

alueella, missä sää vaihtelee liikkuvien mata-

lapaineiden takia jatkuvasti. Suomessa säätä 

on myös melko vaikeaa ennustaa verrattuna 

esimerkiksi päiväntasaajan alueeseen, missä 

saattaa olla aurinkoista 9 kuukautta putkeen 

ja sitten sataa kuin saavista kaatamalla seu-

raavat 3 kuukautta. Kaikki varmasti seuraa-

vat säätä ainakin jonkin verran, vähintään-

kin juhlapyhien alla. Suurimmalle osalle 

näkyvin osa säänennustamista on Mette 

Mannonen tai Pekka Pouta kertomassa te-

levisiossa seuraavan viikon säästä. Tämä on 

kuitenkin vain hyvin pieni ja viimeinen osa 

pitkää prosessia. Mitä sitä ennen tapahtuu?

Kaikki lähtee liikkeelle säähavain-

noista, joilla pyritään määrittämään 

mahdollisimman hyvin sääennusteen 

lähtötilanne. Säähavaintoja tehdään pin-

tahavaintoina sääasemilla, lentokoneista 

nousun ja laskun aikana sekä laiva-asemilla. 

Tärkeitä säähavaintolähteitä ovat myös tut-

kat ja satelliitit, joilla saadaan tietoa laajalta 

alueelta hyvällä aika- ja paikkatarkkuudella. 

Satelliitit ovat erityisen tärkeitä merialue-

illa, mistä on muuten satunnaisia laivoja 

lukuunottamatta hankalaa saada havaintoja. 

Havainnoitavia sääsuureita ovat esimerkiksi 

lämpötila, ilmanpaine, sademäärä, tuulen 

nopeus ja suunta, pilvisyys sekä ilman kos-

teus. Nämä havainnot syötetään alkuar-

voina säänennustusmalliin, jossa varsinainen 

sääennuste syntyy.

Säänennustusmalli on tietokoneohjelma, 

joka koostuu suuresta kolmiulotteisesta 

pisteiköstä. Pisteikössä jokainen piste kuvaa 

tiettyä koordinaattipistettä maanpinnalla ja 

tiettyä korkeutta pystysuunnassa. Jokaiselle 

pisteelle on määritetty havaintojen ja edel-

lisen sääennusteen perusteella lämpötila, 

paine ja kosteus ja muita suureita. Ennus-

teessa pisteille lasketaan uudet arvot tietyin 

aikavälein (esim. 10 minuuttia) ilmakehän 

liikkeitä kuvaavien fysikaalisten yhtälöiden 

mukaisesti. Uusiin arvoihin vaikuttavat sekä 

pisteen omat lähtöarvot että ympäröivien 

pisteiden arvot.

Miksi joulun säätä 

ei voi ennustaa jo marraskuussa? 

Virheiden kasautuminen asettaa takarajan 

sääennusteen pituudelle. Täydellisen ennus-

teen aikaansaamiseksi meidän pitäisi tietää 

lämpötila, paine ja kosteus jokaikisessä pis-

teessä ilmakehässä ennusteen alkuhetkellä. 

Tämä ei tietenkään ole mahdollista. Lisäksi 

sääennustusmallin pisteikön pitäisi olla 

äärettömän tiheä, mikä vaatisi äärettömän 

määrän laskentakapasiteettia. Tällä hetkellä 

tarkimmissakin säämalleissa paikkatarkkuus 

on 1 kilometrin luokkaa. Useat sääilmiöt, 

kuten sumu tai pienet kumpupilvet, ovat 

tätä pienempiä ja ne jäävät mallilta huo-

maamatta. Kaikki edellä mainitut seikat 

aiheuttavat sääennusteeseen virhettä. Virhe 

kasvaa ennusteen pidentyessä ja tästä syystä 

luotettavan sääennusteen pituus on rajal-

linen. Tämä pituus on kasvanut koko ajan 

säämallien kehittyessä, mallien laskentate-

hon kasvaessa, ja meteorologien tietotaidon 

karttuessa. Kuitenkin edelleenkin ehdoton 

yläraja luotettavalle sääennusteelle on noin 

10 vuorokautta. Yläraja riippuu suuresti 

säätilanteesta; joissain tapauksissa säätä on 

hyvin vaikeaa ennustaa edes muutaman 

vuorokauden päähän. Ennusteiden paikkan-

sapitävyyttä seurataan jatkuvasti ja pieleen 

menneitä ennusteita käytetään säänennus-

tusmallien kehittämisessä.

Säänennustusmallista saadaan lop-

putuotteina esimerkiksi ilmanpaineen ja 

lämpötilan jakaumat. Meteorologi tekee sää-

mallin antaman ennusteen perusteella oman 

analyysinsä tulevasta säästä. Meteorologi 

osaa oman kokemuksensa ja tietämyksensä 

perusteella havaita mallin antamassa ennus-

teessa mahdollisesti olevat virheet ja tulkita 

mallin antamat ilmakehän virtausraken-

teet säätilana. Meteorologi myös kirjoittaa 

ennusteen sanalliseen muotoon ja piirtää 

havainnollistavat kuvat säärintamineen. 

Tv-meteorologin työnkuvaan kuuluu tiety-

sti lisäksi laatimansa ennusteen esittäminen 

televisiossa.

Tuuli Perttula

Kirjoittaja työskentelee tutkijana ja tekee sa-

malla meteorologian jatko-opintojaan Hel-

singin yliopistossa
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Kylätalolla järjestettiin tiedotustilaisuus 9.11 

kyläläisille ja esiteltiin esiselvitystyyppistä 

aluevaraussuunnitelmaa kevyen liikenteen 

turvallisuuden parantamisesta Korpilahti 

- Joutsa maantielle 610 Putkilahden kylän 

kohdalle. Hankkeen tavoitteena on löytää 

suunnitteluratkaisu, jonka perusteella yksi-

tyiskohtaisempi suunnittelu voidaan myö-

hemmin käynnistää. Lisäksi ratkaisuilla 

saadaan perusteet alueen asemakaavoitusta 

varten.

Aluevaraussuunnitelmia on Keski-

Suomen alueella paljon ja Putkilahti ei ole 

tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten joukossa. 

Kevyen liikenteen väylän esisuunnitelmia on 

tehty mm. Jyväskylään, Muurameen, Jäm-

sään ja Toivakkaan.

Yleisötilaisuus oli avoimien ovien 

tilaisuus, jonne asianosaisilla ja muilla asia-

sta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tulla 

keskustelemaan hankkeesta ja tutustumaan 

suunnitelmaluonnoksiin.

Suunnittelijat, Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksesta hankin-

tapäällikkö Hannu Keralampi ja TL Suun-

nittelu Oy:stä projektipäällikkö Jarmo Uotila 

esittelivät suunnitelmaluonnoksia. Kyläläisiä 

oli paikalla pitkälti toistakymmentä hen-

kilöä. Yleisöä alustajien mukaan oli runsaasti 

verrattuina muihin Keski-Suomen alueella 

järjestettyihin vastaaviin tilaisuuksiin. Asian 

tiimoilta käytiin illan mittaan vilkasta kes-

kustelua.

Hanke tähtää liikenneturvallisuuden 

parantamiseen. Esisuunnitelmassa kevyen 

liikenteen väylä on kilometrin mittainen ja 

alkaa kyläkaupan pohjoisesta liittymästä ja 

päättyy etelässä Pikahuolto OY:n kohdalle. 

Väylä on 2,5-3 metriä leveä ja kulkee siellä 

puolen tietä, missä enemmistö asukkai-

sta asuu. Tällöin tien ylitys vaaratilanteita 

syntyy vähempi. Joitakin nykyisiä liittymiä 

suljetaan ja näin saadaan turvallisuutta lisää. 

Mitä vähempi on liittymiä, sen turvallisem-

paa on. Nykyinen maantie ja silta säilyvät 

suunnitelman mukaan ennallaan.

PUTKILAHDEN 
LIIKENNETURVALLISUUTTA 
SUUNNITELLAAN PARANNETTAVAKSI 

Nopeutta pyritään hiljentämään laitta-

malla taajamaportit ja nopeusrajoitus. Kylän 

halki autoliikenne on vilkasta, keskimäärin 

750 ajoneuvoa kulkee päivittäin ja kesäisin 

määrä nousee 1000.

Pääosin hankesuunnitelmaa pidet-

tiin hyvänä. Aikataulua suunnitelman 

toteuttamiseksi ei ole tiedossa. Joitain osia 

voidaan kenties tehdä. Valaistusta uudis-

tetaan vuoteen 2014 mennessä vaihtamalla 

polttimot.

Tilaisuuden perusteella laadittu raportti 

on joka tapauksessa kansissa ja lähtenyt lau-

suntakierrokselle.

Julkisten menojen leikkaukset huomi-

oon ottaen itse en rohkene olla edes varo-

vaisen toiveikas kyseisen hankkeen toteu-

tumisen suhteen lähitulevaisuudessa.

Teksti ja kuva: Lasse Elfvengren

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Put-

kilahden kylän kohdalle on monen kyläläisen 

toive. Ei ihme, että asiaan liittyvät suunnitel-

mat kiinnostivat, koska läpikulkeva raskas lii-

kenne aiheuttaa vaaratilanteita. Jäämme nyt 

odottelemaan jatkotoimenpiteitä.
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JOULUN ODOTUSTA 

VIRRAN PUODISSA

Talvi on saapunut Putkilahteen, maisema on 

luminen, pakkaset paukkuvat ja joulumiel-

täkin alkaa olla jo runsain mitoin. Muuta-

mat asiakkaat ovat jo saapuneet ostoksille 

hiihtäen sekä potkukelkalla, ja ensimmäiset 

lumiukot ja jäälyhdytkin on jo kuuleman 

mukaan tehty. Talven yksi merkittävämmis-

tä juhlapyhistä alkaa olla lähellä, ja luvassa 

paljon joulun askareita.

 Joulun odotuksen merkkejä on näkynyt 

kaupallakin, joulukalenterit on ostettu, sekä 

joulukortit ja kirjeet joulupukille lähetty. 

Virran Puodissa on valmistauduttu jouluun 

kovaa vauhtia, valikoimaan on tullut per-

inteiset joulunherkut, glögit, piparit ja muut 

jouluruuat sekä joulukinkkutilausvihko löy-

tyy kassalta. Joulunaika on täynnä perinteitä 

– ja ehkä yksi tärkeimmistä perinteistä on 

juuri jouluruokailu. Virran puodin hen-

kilökunta auttaa kanssanne toteuttamaan 

täydellisen joulupöydän. 

Virran Puodissa on joulun alla aloitta-

nut uusi työntekijä, joka on tullut monelle 

tutuksi vuoden varrelta, Antti on ollut aut-

tamassa kaupalla kauppias siskoaan. Antti 

suorittaa työn ohessa kaupanalantutkintoa, 

talvella häntä ei joka päivä kaupalla tapaa, 

sillä välillä on käytävä istumassa pulpetin 

ääressä.

Kaupan väki toivottaa kaikille rauhallista 

joulunaikaa, ja tarjoaa Teille joulutorttuja 

lämpimän juoman kera 17.12. Tervetuloa! 

Samalla järjestetään myös Joulukori arvonta.

Jouluterveisin Kauppias Kati

TERVEHDYS 
OITTILASTA

Jälleen on aika vierähtänyt kesän helteistä 

joulun odotukseen. Valoviritykset ja tontut 

on taas kaivettava esille, tahdoimmepa tai 

emme. Onneksi lumi jo valaisee ja kuu taas 

ajallansa.

Oittilassa joulua tärkeämpi aihe on nyt 

jätevesiasia. Asia puhuttaa eduskuntaakin 

joka on tämän sopan keittänyt. Me olemme 

täällä jo varhain liikkeellä ilman kunnon 

lakia ja asetusta. Kylällä putken laittaminen 

alkoi jo marraskuun alkumetreillä ja tohinaa 

riittää helmikuulle. Kunnon miehet ovat 

asialla ja Oittilan vesiosuuskuntaa luotsa-

taan varmoin ottein. Halpaa hommaa se ei 

varmaan ole. Puhdas vesi tulee sieltä vuorilta 

kraanoihimme ja jätevesi menee Kärkisten 

vesiosuuskunnan putkiin. Aika näyttää kan-

nammeko omat jätöksemme mökkisaunan 

pataan porisemaan. Se tässä vain ihmetyttää, 

että kumpi se enemmän kuormittaa Päijän-

nettä, lannoitesäkin sisältö vai omat paskat.

Kylän raitti on nyt kyllä 

“turistikohde”, kun koneet 

jylläävät tien poskessa. Tie 

on muutenkin kapea ja 

kuoppainen, lumi vielä sitä 

kaventaa. Ei tarvitse mennä 

maksulliselle henkiin-

jäämiskurssille, kun taiteilee 

hiekka- ja tukkirekkojen, 

koulubussin ja -taksien, 

pienten koululaisten, aura-

auton jne. seassa. Toivotta-

vasti ei tapahdu vakavampaa. Luulenpa, että 

tiemestari-rouvammekin saa vähän hikeä 

otsaansa aamuisin töihin ajaessaan täältä lai-

takaupungilta keskustaan. 

Pysykää tekin siellä vuorten takana, näin 

ei autonne säry ja henkenne säilyy. Sitten 

kesällä taas olette tervetulleita vaikka kaf-

feelle Villa Cawéniin ihastelemaan taidetta 

ja kauniita maisemia, sekä kertoilemaan 

kuulumisia.

Syksyisin luonto vaipuu keräämään 

uusia voimia uuteen kevääseen ja kes-

ään. Marraskuussa maa on jo “martaana” 

eli kuolleena. Valitettavasti olemme täällä 

saaneet kuulla suruviestejä. Elämä kuitenkin 

jatkuu, vaikka se joskus kirpaiseekin läheisiä 

ja meitä muitakin.

Tontut kurkkivat jo ikkunoitten takana, 

joten olkaamme kilttejä. Näyttääköhän 

se oikea pukki vielä jouluna 2010 samalta 

kuin vuonna 1998 Lapin pajassaan? Tarkis-

takaapa! Poikani ei ainakaan tuolloin pelän-

nyt kyseistä papparaista.

Rauhallista ja kiireetöntä Joulua  ja 
parempaa vuotta 2011 meille kaikille!

Toivottaa 

Mirja Ekström (o.s. Uusitalo)   



Putkilahden
 Kylälehti 11

AIKANSA 
KUTAKIN...
Nyt kun vuosi lähestyy loppuaan ja joulun 

tunnelma on jo hiipinyt kotiin, on hyvä rau-

hoittua ja vaikka muistella muutamaa edel-

listä vuotta. Noin pari vuotta sitten minut 

valittiin Putkilahden kyläseuran puheenjoh-

tajaksi. Tällaisessa tehtävässä en ollutkaan 

koskaan aikaisemmin toiminut, joten lähdin 

kokemattomana ja avoimin mielin uusia 

tuulia päin. Olen aina ollut innokas uusia 

asioita kohtaan, ennakkoluulotonkin. On-

neksi olen saanut alusta asti tukea ja neuvoja 

ihanilta ihmisiltä. He ovat kannustaneet mi-

nua ja tsempanneet. Kysyvä ei tieltä eksy... 

niin olen ajatellut ja se kyllä pitää paikkansa! 

Paljon olen oppinut näiden parin vuoden 

aikana. Entistä rikkaampana voin jatkaa 

eteenpäin. Olenkin päättänyt, että nämä 

kaksi puheenjohtajavuotta riittävät nyt tältä 

erää... aikansa kutakin. Mistäpä sitä koskaan 

tietää, että joskus yrittäisin uudestaan, sitten 

kun muu elämä on rauhoittunut lasten kas-

vettua isommiksi.

Musiikki on lapsesta asti ollut minulle 

erittäin tärkeä asia. Pienenä tyttönä ollessani 

pappa tuli meille kotiin joka lauantai. Pap-

pakin oli musiikkimiehiä. Hän soitti man-

doliinia ja lauloi komeasti. Yhdessä me sit-

ten soittelimme ja lauloimme olohuoneessa 

muiden kahvitellessa keittiössä. Monta ker-

taa säestin papan johtamaa kuoroakin erilai-

sissa tilaisuuksissa. Muistan saaneeni ihanan 

sinisen mekon esiintymisiä varten ja pitkät 

hiukseni kiharrettiin. Se oli niin hienoa!!

Musiikki ja pianon soittotaito on avan-

nut minulle monia ovia elämässä. Olen 

päässyt kurkistamaan moniin paikkoi-

hin ja tilaisuuksiin. En kyllä tiedä mitään 

sen mukavampaa, kun että voin olla iloksi 

muille soittamalla ja laulamalla, esiintymällä! 

Koskaan en ole oikeastaan kärsinyt minkään-

laisesta esiintymisjännityksestä, vaan nautin 

aina kaikin siemauksin! Nytkin tänä jouluna 

saan mennä pikkujouluihin säestämään ja 

esiintymään. Ihanaa!!!

Kun omat lapset olivat vielä oikein 

pieniä, aikaa ei oikeastaan riittänyt muuhun 

kun arjen pyörittämiseen. Rakas harrastus 

jäi silloin kovastikin taka-alalle. Työssäni 

sain onneksi musisoida joka viikko. Lasten 

kanssa laulaminen ja soittaminen on sellaista 

hauskuutta, jota toivoisin jokaisen ihmisen 

kokevan! 

Nyt tässä hetkessä huomaan sen, että 

tämä rakkain harrastukseni, musiikki, ei 

katoa elämästäni varmaan koskaan. Jos oli-

simme jäänet asustelemaan Muurameen, 

niin elämäni olisi aivan toisenlaista ja var-

masti tylsempää! Täällä Putkilahdessa olen 

saanut uutta elämänsisältöä ja uskomatto-

man ihania ihmisiä ympärilleni. Musiik-

kiharrastukseni jatkuu ja uusia haasteita 

siihen liittyen on luvassa! Nyt nautin itseni 

kehittämisestä ja sen ilon jakamisesta myös 

muille!

Teille kaikille haluan toivottaa rauhal-

lista ja tunnelmallista joulua sekä menestystä 

uudelle vuodelle 2011!

Marjo Merivirta

Putkilahden Kylälehti ilmestyy vuonna 2011 edelleen kerran kuukaudessa. Lehden tilausmaksulaskut tulevat joulukuun lehden 

mukana. Tammikuun lehti lähetetään kaikille uusille ja vanhoille tilaajille. Helmikuusta lähtien lehti lähetetään vain niille tilaajille, 

jotka ovat suorittaneet lehden tilausmaksun eräpäivään 10.1.2011 mennessä. 

Kylälehden tilaushinnat vuonna 2010 ovat: vuositilaus 21 euroa/vuosi, kestotilaus 18 euroa/vuosi. Suomen ulkopuolelle lisähinta 

3.00 euroa/vuosi. 

Toivotamme kaikille lukijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Putkilahden Kylälehti
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 sähkösuunnittelu

KORPILAHDEN 
APTEEKKI

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

LUHANGAN
SIVUAPTEEKKI

p. (014) 877 271
Avoinna:

ma - pe 9.30 - 16.00
www.korpilahdenapteekki.fi

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

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

päivittäistavarat  
k ahvio  

bensi ini  95E,  polttoöl jy  
rauta ja  maatalous  

valokopio -  ja  nett ipalvelu  

Puoti avoinna 
ma–to 9.30–17.00, pe 9.30–18.00,
la 10.00–15.00

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
HEIDI: 040 353 3015 
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

MYÖS RAKENNEKYNNET!

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla


0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti

•  kir jat 
•  paperit 

•  askartelu 
•  lahjatavarat

Päi jänteen  K i r ja
Eija Kankainen

Isämatintie 1, 41800 Korpilahti

puh. 014 821760, 040 7740589
PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 


