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Aune Turunen, päätoimittaja

  HILJAISET MUISTOT

Putkilahtea pidetään kulttuuriystävällisenä 

kylänä. Väitteelle voidaan löytää moniakin 

eri kohteita, mutta eräs todiste kylämme 

kulttuuriystävällisyydestä on Putkilahden 

kotiseutumuseo. Pohjolan talon isännän, 

Osmo Salmisen (1907 - 1949), aikanaan ko-

koama esineistö valottaa elävästi maaseudun 

ihmisten elämänmuotoa useiden vuosikym-

menten takaa. Salminen oli monipuolinen 

kulttuuripersoonallisuus, joka museon pe-

rustamisen lisäksi harrasti maalaus- ja veis-

totaidetta. Kirjallisista taipumuksista puhu-

vat puolestaan hänen monet  Housuvuoren 

mökin vieraskirjoihin laatimansa kirjoitel-

mat kuin myöskin museoesineisiin liittyvät 

kertomukset, joista lehdessämme julkaistuna 

muutamia. 

Kokonaisen muistikuvien vyöryn nos-

tattaa myös tässä lehdessämme julkaistu 

näyte Solmu Hovisen vieraskirjasta ke-

siltä 1938 - 39. Vieraskirjaan kirjoittivat 

merkintöjään Solmu Hovisen kaverit ja 

ystävät, putkilahtelaiset nuoret miehet ja 

naiset, joiden tulevia kohtaloita määräsi 

järkyttävällä tavalla syksyllä -39 alkanut 

sota. Tutut nimet vieraskirjassa palauttavat 

vanhemman lukijakuntamme mieliin kauan 

sitten eletyn ajan tapahtumat, loppumatto-

man muistojen virran. 

Sota-aikana ja vielä sodan jälkeenkin 

Putkilahden väkimäärä lisääntyi huomatta-

vasti, kun sotaa pakoon lähteneitä rajaseu-

dun asukkaita sijoitettiin uusille asuinsijoille. 

Kansakoulussakin oli silloin paljon oppilaita 

ja hyvin monet karjalaislapset saivat täällä 

opetella ensimmäiset aakkosensa.

Jermorannankin perheen kaikki kahdek-

san lasta kävivät koulunsa täällä. Kaarina-

tytär on jo aiemmin kertonut lehdessämme 

muistojaan varhaislapsuutensa ajoilta 

Putkilahdessa. Nyt hän muistelee isänsä, 

Laatokan kalastajan, tuloa Päijänteen vesille 

jatkamaan ammattiaan. Ne muistot lämmit-

tävät mieltä.

Monet erityislaatuiset harrastukset tai 

vaikkapa matkat vieraisiin maihin ovat omi-

aan luomaan värikkäitä muistoja. Hienoa 

on myös tallettaa kokemuksiaan kuvina, 

kuten Lasse Elfvengén on tehnyt Norjan 

matkallaan. Näitä kuvia katsellessa voi aistia 

ympäristön ainutlaatuisuuden sekä havaita 

myös eläinten liikahtelut ja kuulla niiden 

äännähtelyt.

Kaikilla ihmisillä on muistoja, ne voivat 

olla kertyneitä hyvin kaukaisista tapah-

tumista tai äskettäin mieliin jääneistä het-

kistä. Muistot ovat omiamme, niitä ei 

kukaan voi ottaa meiltä pois. Lopulta koko 

ihmiselämä koostuu valtavista muistojen 

rakennelmista.
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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

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

Ilmoita 
 Putkilahden kylälehdessä

alkaen vain 
20 euroa/kerta

Myydään 
ruokaperunaa 

15kg:n säkeissä

Tiedustelut: Lähteenmäen  la
Herapohjan  e 5,  Putkilah  

lahteenmaen  la@gmail.com 
040 5103275

Hannu Riikonen
Maalattuja teoksia
 

Heinolan taidemuseo

Kauppakatu 4, Heinola

 

Näyttely on avoinna ti, to - su 

klo 12 - 16,   ke klo 12 - 20.

14.10. - 13.11.2011
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OSMO SALMISEN 
MUISTIINPANOJA 
MUSEOESINEISTÄ

 N:o 11. Puinen ruoka-astia. Perintätie-

tojen mukaan isonvihan aikuinen. Talvel-

la 1946 kävivät Osmo Salminen ja hänen 

tyttärensä Kerttu Salminen hakemassa sen 

Pimeän korven luolasta, Oittilan kylästä. 

Oppaana oli Mikko Vainiomäki. Luolaa 

on käytetty isonvihan aikaan piilopaikkana. 

Luolan katto on eräästä kohden hilseillyt. 

Todennäköisesti tässä kohden on pidetty 

tulia ruuankeittoa ja ehkäpä lämmitystäkin 

varten. Luola valokuvattiin. Aikaisemmin 

oli luolassa ollut enemmänkin puisia asti-

oita, jotka olivat tehty hongasta kirveellä 

hakkaamalla kaukalon muotoisiksi. Mikko 

Vainiomäen kertoman mukaan, joka oli lap-

sena isoisänsä kanssa tällä luolalla kulkenut, 

isompia puukaukaloita oli käytetty lasten 

pesuun ym. tarkoitukseen noina ankeina ai-

koina. Tämän hän kuuli silloin isoisältään, 

kun he olivat hetken viivähtäneet luolassa.

N:o 101.  Yksi-

puinen (kansi) 

pöytä.  

Hiirola, Putki-

lahti, luov. ta-

lon isäntä Aarne 

Järvinen 1946. 

Pöytä on isonvi-

han aikuinen ja 

alkujaan Hiirolan 

talon savupirtin 

pöytä. Myöhem-

min sitä käytettiin 

ruumislautana. 

Pöydän  kantta  

säilytettiin tästä 

syystä aitan alla. 

Pöydän jalka oli nykyisen päärakennuksen 

ruokahuoneessa käytännössä, mistä sen isän-

tä antoi museoon, kun sai vastaavan määrän 

lautoja. Perintätieto (Nupun-Pappa) kertoi, 

että isonvihan aikaan tuli joukko venäläisiä 

sotilaita Hiirolaan pyytäen syötävää. Talon 

kotona ollut naisväki ei kai toiminut kyl-

lin nopeasti. Tästä kimmastuneena tempasi 

joukon johtaja miekkansa tupesta ja sivalsi 

suutuksissaan palan pöydän kulmasta pois. 

Tässä kulmassa sattui olemaan suolan jauhin 

syvennys (kupru) joka myöskin meni osaksi 

sen tien. Pöytään on sen jälkeen tarvinnut 

tehdä toinen samanlainen syvennys. Suola 

oli nim. siihen aikaan erittäin vaikeasti saa-

tavissa ja vielä lisäksi karkearakeista. Isännän 

olikin tapana tällaisen pöydän päässä istu-

essaan puukkonsa päällä jauhaa ensin suola 

hienoksi ja sen jälkeen tarjota sitä puukon 

terällä kullekin pöydässä istujalle osansa. 

Myöhemmin, kun tuli enemmän suolaa 

tarjolle, alettiin käyttämään jokaisen ate-

rioitsijan kohdalla tällaista syvennystä. He 

saivat jauhaa myöskin itse suolaansa mielin 

määrin.

Kuvat: Osmo Weijo

N:o 55.  Höylä.  Kivisen mökki. Putkilahti. 

Ost. Vihtori Kiviseltä 1944. Vihtori Kivinen 

oli erittäin ansioitunut työmies. Kymmeniä 

vuosia hän kaivoi keväisin ojia saavuttaen 

hyvän ojurin maineen. Myöskin metsätöihin 

hän osallistui. Asui Peuhan talon alustalai-

sena Peuhan kankaalla pienessä mökissä 21 

vuotta. Kasvatti siinä suuren lapsilauman. 

Hänen vaimonsa os. Ekholm, oli myöskin 

työteliäs ihminen. Vaimonsa kuoltua muutti 

V. Kivinen vielä pienempään mökkiin Poh-

jolaan johtavan tien varressa. Luonteeltaan 

hän oli rehti vanhan kansan mies, jota har-

voin enään tapaa. Hän kuoli kunnalliskodis-

sa Korpilahdella.
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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

Nuorisoseurantalon nurkalle on kuluneen 

kesän aikana ilmestynyt grillikatos. Talkoo-

työllä aikaansaatu katos on tarpeellinen tila 

iltamien ja muidenkin tilaisuuksien yhtey-

dessä tapahtuvan makkaramyynnin järjes-

tämisessä. Katoksen alla voi grillaamisen li-

säksi istuskella ja nauttia suuhunpantavista 

sekä vaihtaa kuulumisia kyläläisten kesken. 

PePePe tntnttitititi jjjjjaa a a a MiMiMiMiMirjrjrjrjrjaa a aa KöKöKöKöKönnnnnnnnöö ö ö ö ovovovovo atatat tttyyyyyyyy tytyty--
väväväväiisisisiäiäää kkkkesesessänänänän rrrrakakakkenenennnunununususususurararakakakkan n nn vavaval-l-l
mimimimiststststumumumumisisisisesesese tatataa jjjja a aa hahahahah lululull avavvvatatat kkkkiiiiiittttttt äääääää  
kakakakaikikikikkikikikia aa a rararakekekekennnnnnnususu tytyyyöhöhööhönönönö oooosasasaallllisisistututu--
nenenen ititita a aa tataatalklklkkooooooolalalalaisisisiaiaia.. RaRaRaR kekekentntn amamamininneneenn 
onononono vvvvaaaaaaaaatitititinunununut t tt papapapap ljljljljonononon ttttyöyöyöy tätätät jjjja a omomanan  
aiaiaiaikakakakak nsnsnsnsnn a a aa uhuhuhuhu rarararaaamamamamisissistatatataa,,, ahahahahkekekk ruruuututu tatata jjja a a
osososaaaaaamimimimim stststa.a.a.a. OOOOnnnnnnekekekksisisiss nnnäiäiäiä tätätää kkkkaiaaikkkkkkkkkiaiiaiai  
onononn oooomamamamamaaltltltltlta a aa aa kyykykykylälääläältltltltää ää lölölölölööytyttytyy ynynynynytytytyt..

Grillikatos voi palvella myös esiintymislava-

na joissakin kesäisissä tapahtumissa.

Pientä vaille valmiin grillikatoksen 

vihkiäisiä vietettiin elokuun 8. päivänä. 

Vihkiäistunnelmaan virittäydyttiin popsi-

malla Mirja Könnön grillaamia makkaroita 

juomien kera ja sisällä kahvilassa nautittiin 

porukalla makoisat pullakahvit. 

Hannu Allonen

Mukavana yllätyksenä grillikatos sai jo 

vihkiäisissään ensimmäisen lavaesiintyjänsä, 

kun Hannu Allonen ilahdutti vihkiäisvie-

raita soittamalla kitaraa värittäen esitystään 

viheltämällä. Hieno esitys, jota soisi kuule-

vansa uudemmankin kerran.

Teksti ja kuvat Aune Turunen

GRILLIKATOS IHMISTEN ILOKSIGRILLIKATOS IHMISTEN ILOKSI
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LAATOKAN KALASTAJA LAATOKAN KALASTAJA 
PÄIJÄNTEELLEPÄIJÄNTEELLE

Isäni Heikki Jermoranta oli kalastaja jo Kar-

jalassa asuessamme ja kun sitten tulimme 

Putkilahteen, hän kalasteli Päijänteellä. Ka-

lastaminen oli jokapäiväistä varsinkin silloin, 

kun oman talon rannasta päästiin lähtemään 

vesille. Isällä oli muikkuverkkoja ja muita-

kin millä sai isompia kaloja. Maire-siskoni 

oli isän kalakaverina silloin, kun muita ei 

ollut. Maire on kertonut, että hän kutoi 

sukkia aina venematkalla mennen tullen. 

Muistan vielä itsekin, kuinka kesällä marja-

aikaan olimme koko perhe mukana. Isä vei 

meidät saareen, jossa oli marjoja ja lähti itse 

verkoille. Pois tullessaan isällä oli siikoja ja 

niitä hän paistoi hiilloksella. Kyllä niitä kel-

pasi hyvällä ruokahalulla marjamiestenkin 

syödä. Rakkaissa muistoissani ovat säilyneet 

nämä yhteiset retket ja ihanilta maistuneet 

äidin laittamat eväät ja kahvit niin kuin isän 

hiilloskalatkin. 

Isän pääelinkeinona oli kalastaminen, 

sillä hän hankki perheelle ruokaa ja toi-

meentuloa. Muistan monet kerrat, kun isä 

toi äidille peratut kalat milloin paistamista 

tai keittoa varten. Isä laittoi myös linja-

auton kyydissä Jyväskylään torimyyjälle 

kalaa myytäväksi kaiken kaikkiaan eräänkin 

laatikollisen.

Isälläni oli myös nuotta. Muistan, kun 

mieheni ensi kerran tuli sinne rantaan ja näki 

nuotan, hän oli aivan haltioissaan. Liekö 

sieltä hänenkin kalastuksensa saanut lisäki-

pinää, koskapa sitä kalaa on meilläkin ollut, 

jos ei verkoilla saatu, niin sitten pilkillä. Ja 

onhan velipojatkin kalamiehiä, sekin lie 

kodin perintöä, eikä ollenkaan huonoa ole-

kaan.

Toivotan hyvää kalaonnea kaikille kalas-

tusta harrastaville!

Kaarina Waldén os. Jermoranta

Waldén ja onkihauki
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Kaukana pohjoisessa, Norjan itäkolkassa, 

missä taivas kohtaa meren sijaitsee Varanger. 

Villissä maisemassa on lahtia, lintu-

vuoria, kalastajakyliä ja maailman laitaa 

kohti kurkottavia kielekkeitä. Manner-

laattojen yhteentörmäykset ovat muo-

ERILAINEN VALOKUVAUSREISSU

dostaneet uskomattomia vuoren kokoisia 

kiviröykkiöitä, joiden syntyä miettiessään 

kokee itsensä pieneksi.

Varangerin niemimaahan ja kaikkiin 

sen ainutlaatuisiin kohteisiin tutustuminen 

edellyttää useampia käyntejä. Varanger on 

Merilokit Hornoyssa

Norjan paras paikka tarkkailla lintuja. Siellä 

esiintyy lintulajeja, joita ei tavata muualla 

Norjassa. 

Tänä kesänä yksi lomani tavoite oli 

päästä tutustumaan Varanger-vuonoon ja 

erityisesti sen kuuluisaan Vardoyn ulkopu-

olella sijaitsevaan Horney-lintusaareen, jossa 

sijaitsee yksi Norjan suurimmista merilin-

tuyhdyskunnista. Jyrkän tunturin rinteillä 

pesii yli 4000 paria ruokkeja, etelänkiis-

loja, pikkukajavia, lunneja, pohjankiisloja, 

merimetsoja, riskilöitä ja karimetsoja.

Toinen kohde, aiemmalta käynniltäni 

tuttu oli Eckeroy- lintuvuori Flåget, jossa 

pesii vuosittain 20 000 pikkukajavaparia.

Lintujen ja muiden luonnonvaraisten 

eläinten valokuvaaminen on yleensä työlästä 

puuhaa. Siihen sisältyy melkoinen määrä 

oheistyötä kuten piilokojujen siirtoa, niiden 

asettelua tiettyyn kulmaan valolle sopivaksi, 

kärsivällistä odotusta ja onnea.

Varanger-vuonon kummassakin koh-

teessa sain kokea linnuilla katetun seisovan 

pöydän, jonka vuoksi ylitarjonnasta aiheu-

tuva ihmettely aiheutti ylimääräistä pouk-

koilua ja keskittyminen oli vaikeaa.

Tämä erilainen valokuvausreissu vastasi 

omia mielikuviani paikasta. Käynti oli tutus-

tumiskäynti ja huolimatta 40 000 lintuparin 

aiheuttamasta voimakkaasta ammoniakin 

hajusta sekä korvia huumaavasta metelistä 

jäi minussa kytemään palava halu päästä 

saarelle uudestaan. 

Kesäaikaan saarelle pääseminen on 

lautta-aikataulujen varassa ja aika saarella 

olemiseen on rajallinen. Toivon pääse-

väni Horney-saarelle uudelleen lintujen 

saapumisajankohtana maaliskuussa. Tälle 

viikon kestävälle reissulle kertyi autoon kilo-

metrejä lähes 3000. 

Teksti ja kuvat Lasse Elfvengren

Pikkukajavien reviiririita 
Flåget-lintuvuorella

Lunni lentoon lähdössä Hornoyssa
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Tapani Itäranta

JUSSILAN 
VIERASKIRJA

Solmu-enoni piti kesäkämpässään Hovisen 

aitan vintillä eli Jussilassa vieraskirjaa kesät 

1938 – 39. Tässä häivähdys kylän nuorten 

elämää 70 vuoden takaa:

31.5.1938

Sain kunnian aloittaa tämän vieraskirjan 

tänä toukokuisena iltana täällä tuomentuok-

suisessa ”Jussilassa” klo 19.30. Tuoksuista 

pyörtyneenä  

Martti Koskinen

19.6.1938

On käyty soittamassa ”kurttua” ja syömässä 

aniksia. Täällä vaan sireenit tuoksahtavat ja 

joskus p….. Eipä tällä kerralla olekaan muu-

ta sydämellä.

Sakari Aulas

26.6.1938

Tulin Solmun kanssa Lehtolasta tänne Jus-

silaan soittelemaan. Lopetettiin heinätyöt. 

(heinä tehty ompi ja ruista niitetään)

Veikko Hedman

26.6.1938

Jussilassa on taas vietetty yksi kesänen sateen 

makunen ilta. Suklaata on maisteltu että tu-

pakka on maittanut. Haitaria on revitty ko-

vasti ja nyt pitäisi lähteä hankaamaan kurk-

kua levänpalalla.

Sakari Aulas, 

synt. alasti tavallisista vanhemmista

J.K. Kynänterä on kuin variksen persesulalla 

kirjoittaisi 

6.7.1938

Eräänä talkooiltana tanssin sävelten kaikues-

sa Seuralalta ”Jussilaan” pälkähti päähän että 

olis lähdettävä sinne polkan tahdille.  

Kustaa Tikander

8.7.1938

Koska ulkona tuulee kovasti viskasi tuuli mi-

nut tänne yläkertaan Solmun kamariin taik-

ka kesähuvilaan. Täällä soitetaan ja lauletaan 

eikä täällä lysti lopu milloinkaan. Hedman-

nin Veikko soittaa haitarilla kikkelimarkkaa 

ynnä muuta. Solmukin koittaa taitoaan.

  Vilho Railomaa 

14.7.1938

Minäkin kävin täällä Jusulassa hakemassa 

nuottivihkoja. Sain vähän pastilleria isännäl-

tä. Mukava boksi tällä Hovisen pojalla on.

Sirkka Koskinen

J.K. Ensimmäinen tyttövieras

19.7.1938

Tulin herättämään Solmua ylös, kun oltiin 

eilen illalla yötuurissa Päijänteellä polakouk-

kuja laskemassa, ja tulihan niitä kalojakin. 

Olisi tullut hyvinkin, ellei niitä liehuhelmo-

ja olisi ollut häiritsemässä meidän kalaonne-

amme.

Veikko Hedman

24.8.1938

Onni sulle, onni sille,

joka sua rakastaa

Jonka kanssa vielä aiot 

samaa leipää nakertaa!

t:voo Naapurin Maija (Marjatta Aulas)

31.8.1938

Viimeinen ilta siviilissä, olemme joukolla 

Jusulassa. Hedman vetelee kurtulla jotakin 

Solmu Hovinen
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surumielistä laulua, siitä mahtaa olla hieman 

surumielistä lähteä Kouvolaan. Eiks je?

Alokas Rauni Koskinen

Kyllä, niin kuin arvaatten, minulla on sy-

dänsuruja, niin kuin alokas Koskisellakin. 

Alokas Veikko Hedman

Olen täällä Veikon ja Raunin läksiäisissä, 

Veikko on niin ikävissään, ettei tiedä missä 

käsiään pitäisi.  

Kirsti Ruth

Yhdyn edelliseen, Sirkka Koskinen 

Minä myös, Reino Koskinen

5.9.1938

Tulimme taas oikein joukolla tänne Jusulaan 

soittelemaan ja iltaamme viettämään. Tämä 

Jusula on niin hauska paikka, että täällä istu-

taan tunti viidessäkymmenessä minuutissa.

Martti Koskinen

5.9.1938

Täällä on meitä nelihenkinen orkesteri har-

joituksissa. Tauno Hedman hanuri, Martti 

Koskinen viulu, Solmu H. sahaa ja minä 

itse suuharpulla. Ja kyllä sitä kelpaisi toisten 

kuunnella. Kello on nyt 20.36.

Yrjö Mattila. 

5.9.1938

Olis pitänyt mennä tässä piikojen aittaan-

kin, mutta meitä on tässä vähän niin iso po-

rukka, että ne eivät laske aittaansa tällaista 

sakkia, kun kukaan ei jäisi millään pois.

Tauno Hedman

15.9.1938

Tultiin tänne helluntaikokouksesta ja poi-

kettiin valokuvia hakemaan.

Kirsti Ruth, Aili Lestelin, 

Uuno Ekholm

9.10.1938

Sitä minä ihmettelen, miten Solmu vielä tar-

kenee täällä vielä yöllä vedellä hirsiä, mutta 

kun oikein paksuja hirsiä vetelee, niin eikö-

hän siinä kuuma tule siinäkin.

Pian lähtee Solmu Hartolaan kansan-

opistoon, 24. pnä t.k. Toivottavasti ei tule 

tuhlaajapoikana takaisin. Oikein palelee jo 

varpaitakin ja on koleaa kuin avannossa. 

Täällä vedellään haikuja ”Per Sevilla” (lau-

sutaan persevilla). Kuvia äsken valmisteltiin, 

negatiivit vasta ja vähän korpee, kun meni 

liian selväksi, ihan harmaaksi. 

Saku (Sakari Aulas)

9.6.1939

Taas sitä ollaan täällä Solmun huvilassa. 

Minä, Tauno ja Solmu itte.

Solmu soittaa juuri niin kaihomielistä 

tangoa että ihan kyyneleet silmiin kohoaa.

Kunnioittaen Vilho Railomaa, 

Tauno Hedman

Juhannuksena 1939

Tulin taas tänne pömpeliin. Tulin Sysmästä 

häistä. Tulin valokuvia hakemaan, olin vielä 

vähän väsyksissä. Tänä iltana on rääpiäiset ja 

sinne täytyy mennä.

Veikko Masalin

Tanssit Koskisen pihalla, Rauni Koskinen, Aili 

Koskinen, Reino Koskinen, Helvi Hovinen ja 

Sirkka Koskinen

Kuvassa vasemmalta Solmu Hovinen, Veikko 

Hedman ja Kustaa Tikander
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17.7.1939

Tulin taas pitkästä aikaa käymään täällä Jus-

silassa. On sadepäivä niin joutaa istumaan. 

Tulin hakemaan kuvia kun isäntä lähtee 

huomenna linnoitustöihin. Hauskaa matkaa 

vaan rajalle ja takaisin.

Yrjö Mattila

18.8.1939

Olemme Sirkan kanssa täällä Solmun pok-

sissa iltaa viettämässä ja karamellejä syömäs-

sä. Kuulemme vanhaa tanssimusiikkia.

Kirsti Ruth

Minä olin Seuralassa näytelmäkappaleen 

harjoituksissa ja sitten tulin tuon Ruthin 

neidin kanssa tänne Solmun boksiin.

Sirkka Koskinen

10.9.1939

Tultiin justiin ompeluseurasta sekä myös 

saatolta. On niin kaunis kuutamo ja Solmu 

soittelee.

Hellurei Veikko Masalin

19.9.1939

Tämä kirja loppuu tämän kesän lopussa. Saa 

nähdä mitä tiedetään silloin kun uusi kirja 

täällä avataan. Nyt ei parane kuvitella tule-

vaisuutta, sillä parhaillaan kirjoitetaan maa-

ilmalla suurta rangaistuspäiväkirjaa, johon 

en minä ainakaan tahtoisi nimeäni kirjoitet-

tavaksi. On sota, ihmiset tappavat toisiaan 

samoin kuin 20 vuotta sitten. Puolasta ei ole 

kohta kuin nimi jäljellä, kaksi suurta hauk-

kaa on lentänyt sinne, toinen idästä, toinen 

lännestä. Vielä ei ole tietoa, mitä tuleman pi-

tää, toivokaamme saavamme täällä Suomes-

sa olla rauhassa tältä teurastukselta.

Kyllä se on niin, että se ei ole enää 

ihminen, joka ottaa kiväärin, jolla pitäisi 

vain ampua maalina eläin, ampuakseen 

toisen ihmisen.

Mutta on monelle se pakko, toivottavasti 

ei minulle. Ei ihmisellä pitäisi olla oikeutta 

lopettamaan edes omaa elämätään, koska 

me muutenkin täältä kukin aikanamme  

pääsemme toisiin maailmoihin. Kuka vielä 

väittää, että me olemme, me ihmiset, polveu-

tuneet apinasta? Emme ole, vaan olemme 

tulossa eläimiksi, toiset meistä.

Nyt olemme täällä Solmun kanssa kes-

kustelleet suurista asioista pienillä päillämme 

ja tulos on sen mukainen, emme tahdo 

päästä mihinkään varmuuteen kaiken ole-

vaisen tarkoituksesta. 

Saku (Sakari Aulas)

5.10.1939

Hyvästi nyt sitten tää kesä, tämä meni oikein 

mukavasti. Tää kämppä on kohta talviteloil-

laan, hyvästi.

Tuure Mikkonen

Vieraskirjan viimeinen kirjoitus: 16.12.1940 

Olen lomalla. Sain sitä 5 vrk:tta, mutta ko-

tona en ehdi silti olemaan kuin 2 ½ vrk. 

Olisin 100 kertaa mieluummin täällä kuin 

ruotuväessä. Toivottavasti se on pian ohi.

Täytyy valmistella vähitellen lähtöä, sillä 

aamulla on lähdettävä, että en myöhästy lo-

malta.

Hyvästi vanha kesäkämppäni, joskus 

palaan takaisin.

korpr. Solmu Hovinen, 7064 Puumala

Kylän nuorten elämä oli tavallisen huo-

letonta, kunnes syttyi sota.  Jussilan isännän 

Solmu Hovisen lisäksi vieraskirjan vakitui-

sesta ystäväpiiristä kaatuivat Martti Koski-

nen, Vilho Railomaa, Kauko Masalin, Rauni 

Koskinen ja Tuure Mikkonen. Solmun lähin 

naapuri ja soittokaveri Sakari Aulas kuoli 

tammikuussa 1941. (Jussilan vieraskirja ja 

kuvat: Tapani Itärannan arkistot)

Hovisen kauppa, aitta ja makasiini ennen 
Virtasalmen uuden sillan rakentamista.
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UUSIA ASUKKAITA

PUTKILAHTEEN

Putkilahti on saanut jälleen uusia asukkai-

ta. Jyväskyläläiset Pirkko ja Kari Immonen 

muuttivat elokuun alussa Putkilahden kylän 

keskustassa sijaitsevaan rivitalo-osakkeeseen. 

Ennen muuttoaan Putkilahteen Immoset 

kävivät tutustumassa mahdollisiin muihin-

kin asuntokohteisiin muun muassa Korpi-

lahden taajamassa. Putkilahti vei kuitenkin 

voiton muista vehreydellään ja kun vielä 

asuntokin löytyi nopeasti hyvältä paikalta, 

niin muutto tänne ratkesi helposti.

Kari Immonen on alkujaan maalais-

talon poika, mutta varsinaisen elämän-

työnsä hän on suorittanut metallimiehen 

ammatissa Valmet Tourulan tehtaalla ja 

viimeiset kymmenen vuotta työpaikkana 

on ollut Komas Oy. Nyt vapaa-ajan lisään-

tyessä maaseutu alkoi vetää puoleensa rau-

hallisen elämänmuotonsa ja luontoon liit-

tyvien harrasteiden houkuttelemana. Karille 

jo nuoruusajoista tuttu metsästysharrastus 

kutsuu miestä pienriistan perään ja samoin 

läheinen Päijänne ja kumpuilevat maastot 

ympäristössä tulevat antamaan toivottua 

ajankäyttöä tulevaisuudessa.

Pirkko Immonen on entinen matkatoi-

mistovirkailija ja hän on asunut suurimman 

osan elämästään kaupungeissa, Helsingissä ja 

nyt viimeksi Jyväskylässä. Häntä vähän arve-

lutti maallemuutto, mutta lopulta muutosta 

sovittiin puolison kanssa hyvässä yhteishen-

gessä. Pirkolle liikuntaharrastus on aina 

ollut tärkeätä ja nytkin hän odottaa kylällä 

pian alkavaa jumppailtaa innolla. Sienestys 

ja marjastus kuuluu Pirkon mieluisimpiin 

harrastuksiin lukemisen ohella. Molemmille 

yhteinen harrastus on ristisanatehtävät.

Elokuu on vaatinut Immosilta monen-

laista asettumista uuteen kotiin. Pääosiltaan 

alkuunlähtö on tehty omin voimin yhdessä. 

Osake piti ensin puhdistaa perusteellisesti ja 

sitten alkoi tapetointi- ja maalaustyöt. Nyt 

työ on jo voiton puolella ja kaikki alkaa olla 

valmista. Uudet kalusteet ja sisustustekstiilit 

luovat kodista hyvin kauniin ja viihtyisän. 

Tutustumiskäynnillämme uusien asuk-

kaiden luona 15.8. kyläseuran pj. Veikko 

Riikonen ojensi Pirkko ja Kari Immoselle 

kyläläisten tervetuliaislahjana Putkilahden 

kyläkirjan.

Lämpimästi tervetuloa Putkilahteen, 

Pirkko ja Kari!

Teksti ja kuva  Aune Turunen

Tuijun hohteessa
lämpömeren rannalla
onni avara.

Nokiseinien
himmentyviin syvyyksiin
matkaan vaieten.

Onnellisten maa
koskettamattoman taa
hämyyn aukeaa.



LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B1 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

LM-SÄHKÖ
Korpilahdentie 808

19920 Pappinen
0400 476 559

 sähköasennukset
 teleasennukset
 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

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

MYÖS RAKENNEKYNNET!

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla


0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti


