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Putkilahden
 Kylälehti

“Kaikki on kaunista minulle

tämän ilman kannen alla:

ilo, murhe, itku, nauru,

luonto, maailma…..”

Näin tunnelmoi aikanaan Eino Leino, rakas-

tetuin suomalainen runoilijamme, jonka 

muistoa vietämme heinäkuun kuudentena, 

runon ja suven päivänä.

Suomen suven parhain aika on juuri 

meneillään. Täydellisessä kauneudessaan 

hehkuva luonto ympäröi meitä kaikkialla 

tämän ilman kannen alla. Kesäinen luonto 

kutsuu puoleensa ja saa ihmiset viihtymään 

ja liikkumaan ulkona paljon enemmän kuin 

talvisaikaan.

Heti vesien vapauduttua on tarjolla 

monenlaista mukavaa, sillä kesäajan suosi-

tuimpiin harrastuksiin: uintiin, veneilyyn 

ja kesäkalastukseen on taas tullut mahdol-

lisuus. Reipasta ja terveellistä touhua riit-

tää niin rannoilla kuin vesilläkin. Erittäin 

tervetullutta on tieto järviemme, erikoisesti 

Päijänteen veden puhdistumisesta. Se on 

meille kaikille erinomaisen suurimerki-

tyksellinen asia.  

Tässä lehdessämme kerromme myös 

oikein mukavia uutisia taiteen saralta. 

Harvinaista iloa ja mainetta kylällemme on 

tuonut pieni taiteilijatyttö, putkilahtelainen 

Jenina Salminen, joka osallistui suureen ja 

arvostettuun lasten piirustuskilpailuun voit-

taen siinä toisen palkinnon. Mukavaa on 

myös tutustua teatteriharrastukseen nuoren 

Tatu Toikkasen kertomana. 

Kaunis asia on sekin, että Korpilahden 

alueseurakunta on muistanut vanhene-

via seurakunnan jäseniä yhteisellä juhlalla. 

Myös poisnukkuneita muistetaan lämmöllä. 

Ilo ja suru kulkevat käsi kädessä.

Kuten Leinon runoudessa sykähtelevät 

herkästi kiihkeät elämisen riemut, keski-

päivän voimantunnot ja lopulta hiljaiseen 

rauhaan kirkastuva elämän iltarusko, niin 

myös kylämme ihmiset elävät elämäänsä 

suvisen luonnon keskellä, jossa kaikki on 

kaunista tämän ilman kannen alla.

Kaunista ja ilontäyteistä kesää kaikille 

lukijoillemme!
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Aune Turunen, päätoimittaja

Kaunista tämän ilman kannen alla
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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

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle yläkerrassa 

noin 50 m2, 1 h+kei   ö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varasto  loja.

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

Koulun käy  ökorvaushinnat
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

AINA EDULLISESTI!
- Ulko- ja sisämaalit
- Kuultavat puunsuojat
- Lakat
- Punamullat
- Ilmalämpöpumput
- Pellettipolttimet
- Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunmutka 68, Muurame 
Puh 0400 540448
www.tilamaali.com

Ko  maiset lihajalosteet 
Pajuniemen palviautosta
Virran Puodin edessä perjantaisin kello 13 – 14

Tervetuloa!  Lisätietoja puh. 050 564 2150
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Päätoimittaja pyysi minua vuosi sitten va-

litsemaan ja esittelemään jonkin juhannusta 

kuvailevan runon. Valitsin J. L. Runebergin 

Hanna-runoelman kolmannen laulun, joka 

on yksi Pohjolan kirjallisuuden suurista val-

kean kesäyön kuvauksista.

Nyt olisi tarjolla Runebergin runo 

”Matka Turusta”, jossa kuvataan eteläran-

nikon alkukesää: ”Ei tummu, ei nyt valkene 

– vaihtunut/ jo kulta päivän yön hopeaksi 

on/ vaiheilla venheen (. . .)” Aleksis Kivellä 

olisi useita ihania runoja, esim. ”Sunnuntai” 

(säveltänyt Martti Turunen) tai ”Onnelliset” 

(säveltänyt mm. Oskar Merikanto). Päädyin 

kuitenkin 19-vuotiaan Eino Leinon  runoon 

”Veneretki” (1897):

Minust’ oli kuin olisi soudettu

me kirkasta järven pintaa

ja aurinko aaltoja lämmittänyt

ja rantakallion rintaa.

Oli niin kuin oisi me laskettu

sen kallion kaunihin alle

ja kaahlattu hietaa valkeaa

ja kuljettu kukkulalle.

Ja eikö aurinko laskenut

taa saarien, salmensuiden,

ja tullut ilta ja tullut yö

yli laaksojen, laulupuiden?

Ylt’ympäri tanhusi terhenet yön,

utu ulapan aalloilla sousi,

unen vallassa laaksojen lammet 

ui –

ja uni se nousi ja nousi.

Se heilahti oksalta oksalle,

se kukasta kukkahan kiipi –

me seisoimme vuorella käsikkäin

ja katsoimme, kuinka se hiipi.

Oi, lyhyt on Suomessa suvinen yö!

Pian aurinko aalloista nousi.

Mut siitä asti mun aatoksein

yhä unten aaltoja sousi.

Teorian mukaan yksi lyyrisen runon 

tehtävistä on kuvata muistikokemusta, joka 

jatkuu yhä, kuten tässä juuri tapahtuu. Runo 

ikään kuin keinuu kuvitelman ja todelli-

suuden välillä ja siirtää eletyn tapahtuman 

sielulliseksi kokemukseksi. Kerrotussa tapah-

tumasarjassa on paljon yhteistä Runebergin 

Hannan kanssa: nuoret vaeltavat avoimin 

aistein alkukesän yössä. 

Lukijani voi itsekseen verrata Leinon 

runoa edellä mainitsemiini Kiven kesäru-

noihin ja ottaa vielä tarkasteluun Martti 

Korpilahden runon ”Elokuun iltana Put-

kilahdessa”, joka on kymmenisen vuotta 

Leinon runoa nuorempi ja jossa niinikään 

soudetaan, kiivetään vuorelle (Housulle?) ja 

koetaan kesäyön ihme.

Leinon ”Veneretken” on sävelittänyt 

Lauri Ikonen (1888–1966). Sävelkehittely 

tekee oikeutta Leinon sanoille huipentuen 

säkeeseen ”Oi, lyhyt on Suomessa suvinen 

yö!” Laulu luontuu kenties parhaiten hal-

litulle, kirkkaalle tenoriäänelle, jollainen oli 

nuoruusvuosieni tenoritähdellä Jorma Hut-

tusella. Huttusen suomen kielen ääntämistä 

pidettiin esikuvallisena.

Lyriikka edellyttää tutkijaltakin oma-

kohtaista luentaa. Itse ajattelen tätä runoa 

lukiessa Vaarun jyrkkää tai nousua Housu-

vuorelle sen takana  olevia uinailevia lampia-

kaan unohtamatta. Vanhuuden ja sairauksien 

tultua kaipaan eniten vaimovainajani kanssa 

tehtyjä metsävaelluksia, ”kun polku kiertäen 

käy lammen rantaa” (Martti Korpilahti). 

Niiden muistikokemus minulla kuitenkin 

on suurena rikkautena syvällä sielussani.

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

Kuva:  Aune Turunen

JUHANNUS JUHANNUS 
– AAVISTUS, – AAVISTUS, 
MUISTO, MUISTO, 
UNELMAUNELMA



Putkilahden
 Kylälehti 5

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

JuhannusiltamatJuhannusiltamat 

Juhannuspäivänä 25.6.2011 kello 20.00 Seuralassa

Näytelmä: Lottovoitto   Kakkuarpajaiset  Myös muuta ohjelmaa

Tanssia Pentti Könnön yhtyeen tahdissa

Liput 10 / 5 euroa  Tervetuloa!

Järjestää: Putkilahden nuorisoseura

LUHANGAN 
KELTAINEN 
KYLÄTALO

Luhangan kirkolle, Kotipellontie 1:een, 

nousi vuonna 2006 uusi ja aurinkoinen ra-

kennus. Kauniin keltainen, kutsuva ja kotoi-

sa Kylätalo näkyy kauniisti ja sopii ympäris-

töönsä; vihreiden puiden ja nurmikon, sekä 

ihanan sinisen järven naapuriksi. 

Kylätalolle oli aikanaan selkeä tarve. 

Pienessä kylässä kun riittää innokkaita, kai-

kenikäisiä ihmisiä, jotka harrastavat monen-

laisia asioita.  Tästä tarpeesta syntyi kaikkien 

luhankalaisten yhteinen kylätalo!

Luhangan kylätaloon muuttivat myös 

entisen Klemettilän koulun oppilaat ja opet-

tajat. Tänä päivänä puhummekin Kirkon-

kylän koulusta. Koulu sai käyttöönsä kaksi 

luokkahuonetta, joissa  opiskelu maistuu  

raikkaissa puitteissa. Pihalla oleva jalkapallo- 

ja pelikenttä muuntuu talvella jääkiekkokau-

kaloksi, jossa tavallinenkin luistelu sujuu. 

Reippaiden koululaisten lisäksi kylätalolla 

on hurjan paljon toimintaa ja toimijoita. 

Siellä on mm. Jyväskylän kansalaisopiston 

käsityö-, jumppa-, posliini-, savityöpiirejä. 

Julia Weijon piano- ja viulutunnit soivat 

myös talon tiloissa. Alakerrasta löytyy kun-

tosali ja saunatilat. Kunnan järjestöt saavat 

käyttää talon tiloja omiin kokoontumisiinsa. 

Luhangan Väreen liikuntakerho kokoontuu 

myös kylätalolla.

Mainetta niittänyt Luhangan laula-

jat -kuoro kokoontuu Toni Edelmannin 

johdolla joka maanantai. Ja laulu raikuu!! 

Vanhusten päiväkeskus on löytänyt myös 

paikkansa ja näyttelytila on ollut jo mo-

nien näyttelyiden pitopaikkana. Kylätalo on 

myös mainio paikka erilaisille tapahtumille 

ja konserteille. Luhangan laulajien ”Elo-

juhla” -tapahtuma toteutuu taas elokuussa. 

Luvassa on musiikkia ja elokuvaa ja niihin 

liittyviä mielenkiintoisia juttuja. Eli elokuun 

alussa ”Elojuhlille”  tervetuloa!

Luhankalaisille ja muillekin kiinnostu-

neille tiedoksi, että kylätalo on varattavissa 

ja sitä voi vuokrata myös juhlia varten. 

Monet häät, hautajaiset ja syntymäpäiväjuh-

lat on siellä järjestetty. Lisätietoa voit kysellä 

Luhangan kunnasta.

Tervetuloa Luhankaan ja sen iloisiin 

tapahtumiin kesän ja koko vuoden aikana!

Aurinkoisin terveisin Marjo Merivirta

(Luhangan koulujen kouluavustaja)
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Kaikkihan sen tietää, niin luulisi, mutta 

olen tavannut pääkaupunkiseudulla - jossa 

vessatkin huuhdotaan mökkijärvemme ve-

dellä - ihmisiä, jotka hämmästelevät “missä 

se on?” Missä on Päijänne? kysyy pöntös-

sä kasvanut syntymäurbaani stadilainen ja 

vieläpä ylpeänä tietämättömyydestään.

Se on Lahden ja Jyväskylän välissä, 

sitä pitkin kulkee Länsi- ja Itä-Suomen raja 

sääennusteissa, sen pinta on 78 m meren 

pintaa korkeammalla (syvin kohta tosin 

15 metriä merenpinnan alapuolella) siellä 

vesijohtotunnelin yläpäässä ja siinä on 18 

000 000 000 kuutiometriä (18 kuutioki-

lometriä) erinomaista vettä odottamassa 

Suomenlahteen pääsyä tai joutumista. Jär-

ven veden vaihtuminen kestää 2,5 vuotta ja 

loppumatkan 120 km pitkässä tunnelissa 

vesimolekyyli taivaltaa 9 vuorokaudessa. 

Kun 30 vuotta sitten siirsivät tunnelin nie-

lun nykyiseen paikkaansa Asikkalanselän 

syvänteen laitaan, Pulkkilanharjun etelä-

päässä, on Etelä-Suomessa laajasti nautittu 

maailman parhaimpiin kuuluvaa vesijohto-

vettä.

Toisaalta olen tavannut Päijänteen 

tuntumassa asuvia, jotka panevat veden 

korkeuden vaihtelut janoisten helsinkiläis-

ten piikkiin. No hei, Kymijokeen syöksyy 

Kalkkisissa keskimäärin 240 kuutiota vettä 

sekunnissa kun vastaavassa ajassa juoma-

vesitunneliin lorisee 3 kuutiota, eli vaivai-

set 1,3% kokonaisvirtaamasta... että sikäli.

Toisin oli Helsingissä ennen ja Turussa 

vielä tänäkin päivänä. Vasta niinkin myö-

hään, kuin 1962 asetettiin lakiin ensimmäi-

siä kieltoja vesien yleiselle pilaamiselle. 

Vantaanjoessa uiminen kiellettiin monin 

paikoin saasteiden ja leväkukintojen vuok-

si jo 60-70-luvuilla, raakaveden ottamisen 

jatkuessa silti vanhaan malliin. Minkäs teit? 

Vettä tarvittiin lähes miljoonan ihmisen 

tarpeisiin kiihtyvällä vauhdilla ja Päijänne-

tunneli oli vasta paperilla. Turun ja Aura-

joen ongelma sensijaan on hidas virtaama 

läpi Suomen vilja-aitan ja siinä kohtaa 5 m 

suojavyöhyke on pelkästään teoreettinen 

apu typen, fosforin ym poistossa.

Vesien kunnioitus suuren yleisön mi-

tassa on herännyt pikkuhiljaa. Pois silmistä 

- pois mielestä -periaatten mukaan on jär-

viin, jokiin ja mereen kuitenkin haudattu 

aikojen saatossa mielettömät määrät sinne 

kuulumatonta ainetta ja tavaraa. Hyvänä 

esimerkkinä yleisestä asenneilmastosta 50 

vuoden takaa on muistikuvani lapsuuden 

kesämökkirannasta Luumäen Kivijärveltä 

Etelä-Karjalasta; perheen ylpeys, pom-

pannappi - Fiat 600 pestiin kätevyyssyistä 

juotavan puhtaassa järvessä. Auto ajettiin 

rantahiekan yli matalaan rantaveteen poh-

jaansa myöten, saippuoitiin ja huuhdeltiin 

ämpäripelillä - näppärää! Me lapset otim-

me tietysti innolla osaa hauskaan hyöty-

liikuntaan ja siinä sivussa ihailimme sa-

teenkaaren väreissä säihkyvää pintavettä 

ja rantaviivaa öljypohjan ja bensatankin 

puhdistumisen seurauksena.

Se, joka koukkaa aamukahviveten-

sä mökkirannastaan, ei voi olla vesistön 

suurin uhka. Meidän mökillä järvivettä on 

käytetty ruokavetenä, varsinkin alkukesän 

raikkaana aikana. Hyvää tarkoittavat tä-

dit ja sedät ympäristöhallinnossa keksivät 

kuitenkin toinen toistaan huimempia viri-

tyksiä mökkiläistenkin parhaaksi. Kuului-

saksi tuli joku vuosi sitten ns. ”Mummon 

mökin pienpuhdistamo” -tapaus. Pellonlai-

tamökkiin edellytettiin asennettavaksi kal-

PUHDASTA JA RAIKASTA...

AINAKIN HANASTA JA HELSINGISSÄ!
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lis pienpuhdistamo mummo-paran paskan 

eliniminoimiseksi, kun samanaikaisesti 

viereisellä pellollä sontii monikymmenpäi-

nen lehmälauma täysin pidäkkeettömästi?! 

Suoranaista mummon kiusaamista muka 

ympäristön nimissä!

Päijänne jatkaa Vanhanselän korkeu-

dellakin puhdistumistaan hitaasti mutta 

varmasti, vaikka Jyväskylän kaupunki ja 

sen asukkaat, varsinkin 50- ja 60-luvuil-

la tekivät kaikkensa alapuolisten vesien 

kertakaikkiseksi pilaamiseksi. Kaupungin 

Jyväsjärven kautta Päijänteeseen laske-

man jäteveden fosforin sedimentoituminen 

Ristiselän ja Vanhanselänkin syvänteisiin 

ylläpitää yhä vielä jokakesäistä - kumpu-

amisesta johtuvaa - sinileväkukintoa. Jy-

väskylän lisäksi sellutehtaat Äänekoskella 

ja Lievestuoreella olivat myös mukana 

samassa myyräntyössä ja samoihin aikoi-

hin. Kankaan paperitehdas Jyväskylässä 

alkoi vasta suuren painostuksen alla 70-lu-

vulla ylipäänsä puhdistaa jätevesiään edes 

mekaanisesti, alapuoliset kalakuolemat 

tosin jatkuivat pitkälle 80-luvulle. Tehdas 

suljettiin alkuvuonna 2010 ja sen pitäisi 

osaltaan nopeuttaa myönteistä kehitystä 

Pohjois-Päijänteen veden laadussa. Tosin 

hajakuormitus metsistä ja maataloudesta 

on edelleen huomattava rasite järvelle.

Laitoin veneen veteen 4.5.2011 ja 

hämmästelin ennennäkemättömän kirkas-

ta vettä Vanhanselällä. Alkamassa oli 17. 

kesä Selkä-Kuivasessa ja nyt omin silmin 

näin sellaisia pohjan muotoja, jotka aiem-

min ovat olleet vain kartan tai kaiun varas-

sa. Luono parantaa. Saapa nähdä, kuinka 

erinomaiseksi Pohjois-Päijänteen vesi vie-

lä kehittyykään.  

Yllä: Vanhan Selän idylliä! Tosin taustalla 
rohmuaa istukkaita dieselit jyristen ympäristö-

hallinnon erityissuojeluksessakin operoinut 
”hoitokalastaja” vetäen perässään laahusnuotan 

lisäksi tuhatpäistä lokkilaumaa. Syystä tai 
toisesta  on lupaehtojen noudattaminen 

ollut ”hoitokalastajalle” tähän asti lähes 
ylivoimainen tehtävä.

Vas: Mökkinaapuri Asikaisen Pertti maaliskuisen

kuhasaaliin perkauspuuhassa. Ei kalan saaminen 

mikään ongelma ole, kun vaan muistaa pyytää. 

TEKSTI JA KUVAT  HANNU HURSKAINEN
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Olen Tatu Toikkanen 15, ja kuulun Kor-

pilahden ilmaisutaidon ryhmään. Ryhmän 

ikähaitari on suuri, se koostuu 13-vuotiaista 

jo 20-vuotiaisiin konkareihin. Ryhmämme 

on silti pieni ja tiivis, josta on hyötyä niin 

näyttämöllä kuin kulisseissakin.

Syksyllä aloitamme "lukukauden" ker-

ran viikossa harjoittelemalla perusasioita,  

esimerkiksi harjoittelemme selkeää artiku-

lointia ja erilaisten tunteiden näyttämistä.

 Kun lumi alkaa sataa maahan saamme 

nähdä tulevan näytelmämme tekstin, ja aloi-

tamme käymään sitä läpi pala palalta.

Taas kun vuosi vaihtuu, saamme omat 

roolimme ja alamme opettelemaan niiden 

vuorosanoja.

Helmi-maaliskuussa kun jokainen 

osaa melkein jo repliikkinsä ulkomuistista,  

sovimme näytöspäivät ja muut harjoittelu-

ajat.

Huhtikuussa kun lumet ovat jo melkein 

sulaneet pääsemme Korpilahden teatterille ja 

aloitamme siivoamaan, rakentamaan lavas-

teita ja hankkimaan rekvisiittaa. Tässä vai-

heessa harjoitusmäärä on ehtinyt kasvamaan 

kerta viikosta jo seitsemään päivään viikosta.

Kun ensi-ilta lähestyy jännitys kasvaa ja 

joukkomme tiivistyy entisestään.  Ensi-ilta-

päivänä kaikki tulevat teatterille ajoissa ja 

ilmassa on sähköä. Kaikki vaikuttavat hie-

man hermostuneilta, mutta silti todella 

hyväntuulisilta ja energisiltä. Olemme jo 

aiemmin suunnitelleet ensi-ilta-juhlat, jos 

näytös sujuu hyvin.

Vaihdamme nopeasti kuulumisemme 

ja rupeamme maskeeraamaan, pukemaan 

rooliasujamme  ja keskittymään illan koitok-

seen. Esityksen alkuun on enää pari tuntia 

aikaa, joten ohjaajamme Arja Antikainen 

pitää meille "palopuheen". Sen jälkeen hil-

jennymme ja menemme rooliimme sisään ja 

odotamme esityksen alkua.

Kun yleisön tuloon on enää pari minuut-

tia toivotamme toisillemme tsemppiä, ja 

kohta kuuluukin: "Ja, yleisö tulee!"

Teksti: Tatu Toikkanen

Kuva: Jutta Siikanen

Kuvassa vasemmalta oikealle:  Sofi a Piesanen, Josefi ina Uuranmäki, Moona Brandt, Tatu Toikkanen ja Anni Loberg.

TEATTERI HARRASTUKSENA
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Rakennustyöt 
Pyöröhirs ikehikot
Sirkkel isahaukset
Puutavaran myynt i
Traktor i työt

Tammijärv i

Jyrki  Heinonen 
0400 583 253

“Pöheikköjen boheemi”, “Hä-

mykieppi”, vastasit usein puheluuni, kun 

tiedustelin millainen keli on järvellä. Meillä 

oli verkkojatoja Maakuivanen, Iso-Kellosaa-

ri, Selkäkuivanen akselilla useana vuonna, 

varsinkin syksypuolella nämä olivat aiheelli-

sia kysymyksiä Päijänteen myrskyjen takia.

Muistan kerran Ketveneen kärjellä kun 

muoviveneen pohja halkesi aallokossa, ei 

auttanut muu kuin tunkea kalahanskoja 

repeämään, hyvä ettei katkennut koko vene. 

Tämä opetti, että joka myrskyyn ei lähdetty 

pyydyksille, säikäytti se sen verran ja Päi-

jänne on aina ottanut omansa.  

Kyllä Muuramen mummot saivat aika-

naan kalansa, siitä piti Retu huolen. Kyltti 

“Osta Retulta” oli tunnettu myös Viron 

puolella kuljettaessasi korjattuja ja käytettyjä 

kodinkoneita Viron puolelle ja esim. Vil-

jandissa olit jopa julkkis.

Kerran olimme reissulla sinä, Kupi-Jussi 

ja minä, kävimme Viron lisäksi Latviassa ja 

Liettuassa. Kupi-Jussi toimi valokuvaajana, 

ja tavallisella kameralla otetuissa 4:ssä fi lmi-

rullasta onnistui vain yksi kuva, se oli sinun 

pakettiauton sisäkatosta. Kyllä pankkiiri-

valokuvaajaa kehuttiin.

Samalta reissulta tullinainen ihmetteli, 

kun meillä oli mukana 250 kiloa hienoa 

sokeria ja kysyi: “Mitä ne miehet tällaisella 

määrällä sokeria tekee?”, johon Retu vastasi: 

“Kun kotia päästään ruvetaan leipomaan”. 

Ei ihan tyydyttänyt virkailijaa Retun vastaus 

ja saimme pikku sanktiot.

Toinen vastaavanlainen huumoritapaus, 

oltiin Peurungassa iltaa istumassa. Tans-

siravintolassa esiintyi Kaija Lustila, jonkun 

aikaa tanssittiin naisväen kanssa, kunnes 

ehdotit, että menisimme  pikkuravintolan 

puolelle. Siellä alkoi karaoken laulaminen ja 

olit aika tekijä ja velmuilija silläkin saralla. 

Kuulin, kun viereisessä pöydässä naiset kuis-

kutteli: “Kukahan tuo mies on kun on niin 

tutun näköinen?” Minä sanoin: “Se on Ere 

Kokkonen, se elokuvaohjaaja”. Kyllä syntyi 

säpinää ja sutinaa “Ere Kokkosen” ympärillä. 

Tulomatkalla vasta kerroin asian oikean 

laidan Retulle.

Maaliskuun loppupuolella kävit Liisan 

kanssa kylässä, olitte menossa saareen 

käymään ja pyysitte mukaan. Pystyit vielä itse 

ajamaan autoa. Käydessämme kääntämässä 

autoa huomasin, että se ratin kääntely otti 

voimille. Sanoit silloin, että lääkärit antoivat 

6 kk elinaikaa sairauden todettuaan, samaan 

hengenvetoon lisäsit: “On sitä tullut lisäai-

kaa 1 vuosi ennusteen päälle”. Seuraavalla 

viikolla sain tekstiviestin: “Ukkoa vietiin pii-

paa autolla sairaalaan”.

Kävin katsomassa sinua sädesairaalassa, 

huumorisi oli edelleen tallella ja jaksoit 

viisastella tapasi mukaan. Näin kyllä että 

vakava sairaus ei tulisi säästämään huumo-

rimiestäkään. Pois lähtiessäni sanoit: “Kössi, 

jos minä tästä vielä paranen lasketaan aina-

kin pari 60-metristä verkkoa jäiden läh-

dettyä.” Sanoin: “Kyllä vain se käy“. Meni 

viikko aikaa kun sain Liisalta suruviestin: 

“Retu on nukkunut ikiuneen”.

Oli laskettu verkot viimeisen kerran, nyt 

niitä kokee ystäväni kera Tuonelan Herran.

Ystäväsi Kyösti Järvinen

REIJO 
“RETU” 
PYNNÖNEN
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PYÖRIVÄ 
MAAPALLO

Putkilahteen 2. sija Valtakunnallisessa 

alakoululaisten  kuvataidekilpailussa tai-

deteoksella nimeltään "Pyörivä maapal-

lo", tekijänä taiteilija Jenina Salminen.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Euroopan Parlamentin  Suomen tiedotus-

toimisto ja Suomen Lasten Parlamentti jär-

jestivät  alakoululaisille suunnatun kuva-

taidekilpailun jonka aiheena tänä vuonna 

oli: Ollaan yhdessä -pienet ja suuret ovat 

samanarvoisia. Kilpailu järjestettiin viiden-

nen kerran ja siihen osallistui yli 1000 (tar-

kalleen 1051 työtä) työtä ympäri Suomen. 

Sarjoja oli kaksi 1-3 lk ja 4-6lk oppilaille ja 

molempien sarjojen kolme parasta kutsut-

tiin palkintomatkalle Helsinkiin 9.5.2011 

huoltajan tai opettajansa kanssa. Kuvataide-

kilpailun tavoitteena on lisätä koululaisten 

EU-tietämystä ja edistää lapsen oikeutta 

osallistua ja tulla kuulluksi.

Meille vanhemmille Jeninan kilpai-

lumenestys tuli täytenä yllätyksenä vaikka 

taiteellinen persoona onkin! Tammijär-

ven koulun opettaja Maija oli lähettänyt 

oppilaidensa töitä kisaan josta emme olleet 

kuulleetkaan. Siitä hänelle kiitos! Tällai-sesta 

kokemuksesta pääsee nauttimaan vain ker-

ran ja tapahtuman järjestäjät maksoivat mat-

kakulut sekä osan yöpymiskuluista, joten 

Äitienpäivän aamulaulujen ja kahvittelujen 

jälkeen Jenina ja isä sitten suuntasivat kohti 

Helsinkiä.  Hotelliksi oli valittu Radisson 

Blu Royal ja se jo itsessään oli upea koke-

mus! Nurkan takana oli  Kampin tori jossa 

Eurooppa-päivän tapahtumalava sijaitsi.  

Sunnuntai-iltana katsastettiin kaupunkia, 

käytiin elokuvissa ja pizzalla ja ehkä ihan 

vähän jännitettiin seuraavaa päivää.

Juhlallisuudet alkoivat torilla aamulla 

yhdeksältä arviointiraadin Sanna Lauslah-

den puheenvuorolla sekä voittajien palkit-

semisella. Kunniakirjoja oli jakamassa Euro-

parlamentaarikko Mitro Repo. Voittajat 

saivat lahjakassit jotka sisältivät mm. pelejä, 

pehmolelun, askarteluvälineitä, tehtäväkir-

jan jne. Juhlavieraita viihdytti myös Ken-

gurumeininki Duo, jonka esityksestä naut-

tivat niin isot kuin pienetkin! Itse näyttelyn 

avajaiset pidettiin kuitenkin Eduskunnan 

kirjastossa, jossa voittajia haastateltiin ja 

kuvattiin kilpailutöidensä kanssa. Näyttely 

on avoinna 9.5–5.6.2011 ja sen  jälkeen 

Kampin kauppakeskuksessa 6.–20.6.2011. 

Töitä asetetaan näytteille myös muualle Suo-

meen syksyn 2011 aikana.  Lisäviihdykettä 

tarjosi Espoon musiikkiopiston Jätkäjengin 

musiikkiesitys. Virallisuuksien jälkeen ohjel-

massa oli lounas eduskunnan ruokalassa ja 

opastettu kiertokäynti. Jeninaa kiinnosti 

erityisesti "tv:stä tuttu" täysistuntosali ja 

kuuluisa eduskunnan oveton hissi. Tähän 

päättyi sitten virallinen ohjelma, mutta 

paras oli tietenkin säästetty viimeiseksi: 

palkintoon kuului myös rannekkeet Lin-

nanmäelle! Aikaa huvipuiston aukeamis-

een oli kuitenkin muutama tunti, joten 

nuo rannekkeet päätettiin säästää vaik-

kapa kesälomamatkaa varten ja otettiinkin 

lauttamatka Korkeasaareen. Flamingot, 

tiikerit  ja pikkupandat olivat niiiiiin 

ihania, että loppu päivä kului ihan liian 

nopeasti ja kotimatkan aika koitti pian. 

Ajomatkan aikana ehtikin sitten jo nähdä 

unia kaikista päivän tapahtumista!

Matka itsessään on jo ikimuistoinen 

ja hieno kokemus, mutta ehkä parasta on 

se, että aikuiset, opettajat ja me vanhem-

mat annamme täällä maaseudulla asuville 

lapsille tilaisuuden huomata heillä olevan 

samat mahdollisuudet kuin kaupungeissa 

asuvilla, toteuttaa haaveitaan ja unelmi-

aan. Heistä voi tulla mitä vain, vaikkapa 

sitten kuvataiteilijoita tai tiikerinhoitajia!

Johanna Salminen

Janina Salminen ja 
taustalla kolme parasta 
kuvataideteosta 1–3 lk. 
sarjassa.
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LUHANGAN 
KOULUJEN 
LEIRIKOULU 
TURUSSA

Linja-auto lähti Tammijärven koulun pihas-

ta noin puoli yhdeksän aikaan kyydissään 

innokkaita oppilaita. Matkan aikana pysäh-

dyimme ABC Auralle syömään ja jaloittele-

maan parin tunnin matkan jälkeen.

Syömisen jälkeen jatkoimme Zoolandi-

aan, jonne oli vain vartin matka. Kiertelimme 

Zoolandiassa, jossa näimme monesta eri 

maasta tuotuja eläimiä. Sieltä matkasimme 

vajaassa puolessa tunnissa hotellillemme. 

Yövyimme Cumulus hotellissa. 

Seuraavana päivänä kiertelimme 

oppaamme Saijan kanssa Aboa Vetus-

museossa, Turun linnassa, Tuomiokirkossa 

ja Käsityöläismuseossa.  Oppaamme oli 

hyvin mukava ja tiesi paljon Turun histo-

riasta. Illemmalla kävimme shoppailemassa 

ja hohtokeilaamassa. Meillä oli mukavaa, 

vaikka väsymys painoi jo silmiämme. Illal-

listimme viereisen hotellin ravintolassa. 

Seuraavana aamuna luovutimme 

huoneet ja lähdimme katselemaan Turun 

saaristoa pienellä risteilyaluksella. Sää oli 

kylmä, mutta kokemus oli mieleenpai-

nuva. Kävimme lopuksi Forum Marinu-

missa, jossa oppaamme Saija kertoi meille 

Turun vesistössä tapahtuneista sodista. Läh-

dimme kotimatkalle ja välissä söimme lou-

naan ABC Orituvalla. Matkan loppupuo-

lella jouduimme liikenneonnettomuuden 

aiheuttamaan ruuhkaan, mutta pääsimme 

kuitenkin kohtuullisen nopeasti pois 

ruuhkasta. 

Sydämellinen kiitos teille, jotka tuitte 

leirikouluamme: Tammijärven Marttayh-

distys Ry, Putkilahden Nuorisoseura Ry, 

Helminen Matti, MTK Luhangan Yhdistys, 

Judinsalon Marttayhdistys Ry, Sarvan Erä 

Ry, Joutsan seurakunta, Luhangan Martat 

Ry, Moto-Jussi Oy, Aro Eero, Luhangan Op, 

Putkilahden kyläseura Ry ja Korpilahden 

apteekki.

Teksti: Janna Salminen ja Aurora Weijo 

Kuva: Eve Karjalainen

Onnittelemme
 Jarkko Saltiola kirjoitti ylioppilaaksi Korpilahden lukiosta.
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