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 Aune Turunen, päätoimittaja

 Joulun aikaan

“Tule meille Tuomas-kulta, tuopa 

joulu tullessas.” Tämä vanha sanonta 

sisältää toivomuksen joulun ja joulurauhan 

alkamisesta. 

Joulurauha on kaunis sana. Sanan sisäl-

tökin on kaunis. Se kuvastaa jotakin hyvin 

kallisarvoista. On olemassa paljon muitakin 

joulu-alkuisia sanoja, kuten joulukirkko, 

joululaulut, joulukuusi, joulupukki, joulu-

lahjat, joulutontut jne.. Jokaisella sanalla on 

oma tietty merkityksensä ja niiden taustalta 

löytyvät niin historialliset kuin uskonnolli-

setkin perinteet. Näiden perinteiden ympä-

rille rakennamme joulumme.

Vaikka joulu saattaa joskus tuntua rasit-

tavalta monine kiireineen ja rahaa vievine 

hankintoineen, on se kuitenkin säilyttänyt 

paikkansa yhtenä suosituimmista perintei-

sistä juhlistamme. 

Vuosikymmenten aikana joulunviettom-

me on huomattavasti maallistunut. Nykyajan 

yltäkylläisyydessä elävä sukupolvi arvostaa 

yhä enenevässä määrin materiaalisia asioita. 

Joulurauhaa nykyisessä ajassamme on yhä 

vaikeampaa tavoittaa.

Kaikesta huolimatta joulu on edelleenkin 

ilon ja valon juhla, jonka ytimeen kuuluu 

hienona piirteenä se, että se kokoaa vuosit-

tain perheenjäsenet yhteen.

Jouluun liittyvät monet elämänikäiset 

muistot. Vanhemmat ihmiset muistelevat 

usein, kuinka hienoa oli päästä jouluaamuna 

hevosen kyydillä kirkkoon. Joskus jotakin 

lapsena saatua pientä joululahjaa säilytetään 

kalliina aarteena vuosikymmenien ajan.  

Joululaulut, ne vanhat tutut ja satoja 

kertoja lauletut, ovat meille kaikille yhteisiä 

aarteita, suorastaan kansallisaarteitamme. 

Niiden sanoma ja säteily ei ole vuosikym-

mentenkään aikana himmennyt. Ne avaavat 

vuosi vuodelta meille oven ilon ja valon juh-

laan, jouluun.

Oikein hyvää ja rauhallista joulua 
kaikille lehtemme lukijoille ja ystäville!
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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

Putkilahden Kyläleh   ilmestyy vuonna 2012 edelleen kerran kuukaudessa

 Lehden tilausmaksulaskut tulevat joulukuun lehden mukana. Tammikuun lehti 

lähetetään kaikille uusille ja vanhoille tilaajille. Helmikuusta lähtien lehti lähete-

tään vain niille tilaajille, jotka ovat suorittaneet lehden tilausmaksun eräpäivään 

5.1.2012 mennessä. 

Kylälehden tilaushinnat vuonna 2012 ovat: vuositilaus 23 euroa/vuosi, kesto-

tilaus 20 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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Joulua 

odottaessa

Marraskuisessa iltahetkessä viritymme 

jo jouluun laulaen joululauluja. On pikku-

joulujen aika. Jään miettimään, mistä alkaa 

minun jouluni. En osallistu pikkujouluihin 

ja vierastan räikeitä jouluvaloja ja äänekästä 

musiikkia.

Mieleeni muistuu joulun aattopäivien 

kokemus parikymmentä vuotta sitten. 

Kauan olivat jo kaupungissa välkkyneet valot 

ja soinut joulumusiikki. Naapuripitäjästä 

soitti ystävä ja kysyi, voisinko lähteä hänen 

kyydissään kotikäynnille neljän fl unssaan 

sairastuneen vanhuksen kotiin. Ajelimme 

asutuskeskusten ulkopuolelle ja valtateiltä 

pienelle metsätielle, missä puut notkuivat 

lumesta ja ympärillä oli puhdas luonto ja 

äänettömyys. Perille päästyämme astuin 

sisään taloon, jonka yksinkertaisesti kaluste-

tussa suuressa tuvassa pöydällä oli valkoinen 

liina ja joulutähti. Uunin antamaa kodikasta 

lämpöä lisäsi lämmin vastaanotto. Teki mieli 

vain olla ja ihastella. Löytyi oikea joulu.

Runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan 

kävin hakemassa joulutunnelmani Korpilah-

den ala-asteen joulujuhlasta. Lasten kirkkaat 

silmät, antaumuksellinen ote juhlatunnel-

man virittämiseen ja lauluihin, runoihin ja 

näytelmiin sisällytetty oikean joulun sanoma 

johdattivat lähestyvään jouluun. Lapset ovat 

aikuistuneet ja alakoulun joulujuhlat jää-

neet taakse. Vielä vuosi sitten sain kuitenkin 

kokea samaa jouluriemua lastenlasten joulu-

juhlassa naapuripitäjässä.

Viime vuosina olen aattopäivinä aloitta-

nut joulun viettämisen kehitysvammaisten 

asuntolasta ystäväni Raakelin seurassa. Vil-

pitöntä iloa, vieraanvaraisuutta ja lämmintä 

läheisyyttä pursuava iltahetki on jäänyt pysy-

västi mieleen. Joulu syntyy siellä pienistä 

asioista ja tyytyväisyydestä vähään. Sinne 

haluaa yhä uudelleen mennä.

Jeesus syntyi halpaan talliin valonaan 

tähtitaivas ja korvissaan enkelikuoron kau-

nis musiikki. Yhä vielä löydän joulutun-

nelman yksinkertaisuudesta. Seimen lapsi 

tuntuu tänä päivänäkin viihtyvän  lasten ja 

lastenkaltaisten lähellä  ja sydämissä. Sieltä 

kannattaa lähteä hakemaan oikeaa joulu-

mieltä ja rauhoittua ja hiljentyä itse joulun 

sanomaan.

”Kun lapsi sydämiin tulla saa,

hän meille armonsa lahjoittaa.

Hän maille viimojen, nietosten

tuo lämmön kotiin ja rakkauden.”

Hyvää joulua Sinulle, lukijani!

Hellin Torkki 

Uintimatka Peurunkaan

Putkilahden Nuorisoseura ry Järjestää matkan Peu-
runkaan 29.12.2011. Lähtö Seuralan pihasta klo 10.00. 
Paluu noin klo 17.00.

Matka tehdään yhteiskuljetuksella. Peurungassa ui-
daan ja syödään jotain pientä. Matka ilmainen alle 16 
vuo  ailta, aikuisilta peritään 20 €. Ilmoi  autumiset 
23.12.2011 mennessä Mirjalle 040 702 6735

Matkan rahoi  aa Erkki H. 50 v. 
ja Putkilahden Nuorisoseura

Helmer Selin

Haikusaunan haikuja

Helle, pakkanen,

myrskyt, loska, jäinen maa

jäävät seinäin taa.

Lehvän hautuvan

tuoksu iltaan talven tuo

suven vihannan.

Kirkkaat pisarat

– niin kuin tähdet – tummuutta

vasten kiiluvat.
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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

 Putkilahden Ke  erä ry

Syyskokous
18.12.2011 kello 13.00 
Koulupuistossa

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

Tule pää  ämään talven ja kesän liikuntatempauksista.

Ke  erän Johtokunta toivo  aa kaikille 

Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2012

Syksyn saapuessa korviimme kantautui tieto, että Virran Puoti oli sulkenut 

ovensa. Pitkäaikainen, sanoisinko ”legenda jo toimiessaan, ehkäpä jopa ”pe-

rinne” kylällä päättyi.

Muutosten tuulet olivat jo kuluneena kesänä tarttuneet meihinkin täällä 

Pohjois-Karjalassa ja mieheni, ”kauppias-Jukka” halusi ja toivoi uusia ”tuulia” 

purjeisiin.

Usein olimme puhuneet paluusta kotikunnaille, Keski-Suomeen ja kuinka 

joka kerta kun pääsimme Jyväskylän ”sille puolen” oli tuo tunne; olemme 

palanneet kotiin.

Viesti ystäviltämme Korpilahdelta saapui lokakuisena torstai-iltana; Put-

kilahden kauppa kaipasi kauppiasta! Me kaipasimme takaisin sinne, mistä 

olemme kerran lähteneet ja mieheni pääsisi kanssani harjoittamaan taas 

ammattiaan, mihin hänet on ”luotu”. Hän toimi myymäläauto kauppiaana 

Pohjois-Karjalan Outokummussa. Kauppa-auto jatkaa omaa matkaansa nyt 

täällä ja me jatkamme omaamme Putkilahdessa.

Kerroin miehelleni kyläkauppiaan mahdollisuudesta ja innostuksen kipinä 

näkyi heti Jukan silmissä. Tuo legendaarinen Virran Puoti ja Pekka Salonen 

olivat miehelleni tuttuja.

Soitto Pekalle ja sopiminen tapaamisesta Putkilahden kyläkaupalla tapah-

tui nopeasti, heti lauantaiksi. Sopimuksiin päästiin ongelmitta ja niin Vir-

ran Puodin kuin meidänkin tulevaisuutemme oli sinetöity. 

Kyläkauppa heräisi uudelleen eloon kauppana kaikille, kau-

pan alkuperäisen ”hengen” mukaan: asiakkaita palvelevana 

päivittäisten elintarvikkeiden ja tavaroiden myyntipisteenä, 

kyläläisten tapaamispaikkana, ostosten ohessa.

Virran Puoti muuttuu Virranpojaksi. Mieheni Jukka 

Tapiola, Muuramesta kotoisin, Muuramejoen lähettyviltä, 

on Jukka vaan – niin kuin hän itse sanoo. Virranpoika saa-

puu virran rannalla olevaan kauppaan. Minä, Pirkko Tapi-

ola ent. Takala, Pirkko vaan, olen Korpilahdelta, Päijänteen 

rannalta ja Korpijoen läheltä.

Elämänvirta on kuljettanut monien vaiheiden kautta 

meidät yhteen ja nyt takaisin synnyinseuduillemme, rakas-

tamaamme työhön.

Toivomme teidän tulevan tutustumaan Virranpoikaan, 

kertomaan toiveistanne ja odotuksistanne kyläkauppaa kos-

kien. Yhdessä teemme sen mahdolliseksi, jotta kaupan elä-

mänvirta virtaisi vielä pitkään tulevaisuudessa Putkilahden 

kylällä. Tavoitteena on avata kauppa helmikuussa. Tarkkaa 

päivämäärää ei vielä ole, mutta palataan asiaan joulun jäl-

keen.

Pirkko ja Jukka Tapiola 

Virran Puotiin 

saapuu 

Virranpoika
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Monien joulun ajan päivien taustalla 

vaikuttavat Raamatun kertomukset ja kato-

lisen kirkon muistopäivät maustettuina suo-

malaisella kansanperinteellä. Useaan päivään 

liittyy nyrkkisääntöjä, miten ennen vanhaan 

jouluvalmistelujen tuli edetä. Vielä sata 

vuotta sitten ihmiset elivät enimmäkseen 

maaseudulla. Elettiin pitkälti omavaraista-

loudessa. Mm. kaikki jouluruuat ja –juomat 

pyrittiin tekemään itse omista raaka-aineista.  

Marraskuun viimeisenä päivänä on 

Antin nimipäivä. ”Antti aloittaa joulun val-

mistelut, Tuomas tuo sen tupaan”. Antin 

päivänä alkaa joulun odotus, talvi kallistuu 

yhä lähemmäksi joulua. Antti-nimen taus-

talla on apostoli Andreas, apostoli Pietarin 

veli. Kristikunta viettää marraskuun vii-

meistä päivää apostoli Andreaksen muisto-

päivänä.    

Adventtisunnuntait ovat neljä 

joulua edeltävää sunnuntaita. 

Ensimmäisenä  adventtisunnun-

taina kajahtaa kirkoissa ”Hoosi-

anna, Daavidin poika”. Näin alkaa 

adventtiaika ja valmistautuminen 

jouluun. Ensimmäinen adventti-

sunnuntai on Suomen kolman-

neksi suosituin kirkossakäynti-

pyhä. 

Perimätiedon mukaan 6.12. 

kuoli 300-luvulla elänyt turkkilai-

sen Myran kaupungin piispa Pyhä 

Nikolaus. Häntä on kunnioitettu 

jo varhain pyhimyksenä sekä 

idän että lännen kirkon piirissä.  

Nikolaus oli hyväntekijä ja muun 

muassa lasten suojelija. Jo ammoin 

joissakin maissa lapsille annettiin 

lahjoja 6.12. Pyhä Nikolaus onkin 

lahjoja jakelevan Santa Clausin eli 

suomalaisittain joulupukin esikuva. Omassa 

kalenterissamme 6.12. on Nikon ja Niilon 

nimipäivä. 

Pyhän Lucian, valon tuojan, muistopäi-

vää vietetään 13. joulukuuta. Pyhä Lucia oli 

sisilialainen hyväntekijä, sokeiden ja näkö-

vammaisten suojelija, joka kääntyi kristinus-

koon. Tuohon aikaan Rooman valtakunnassa 

kristityt olivat ankaran vainon kohteena. 

Lucia kärsikin uskonsa takia marttyyrikuo-

leman 13.12.304. Kynttilähiuksisen Lucian 

valinta ja kulkue on uusinta kansanperinnet-

tämme. Suomessa Lucian päivää on vietetty 

pitkään erityisesti ruotsinkielisissä piireissä, 

nykyisin päivää vietetään yhä useammin 

myös suomenkielisten keskuudessa, erityi-

sesti kouluissa ja päiväkodeissa. Lucia kulku-

eineen levittää ympärilleen iloa ja valoa osal-

listumalla tilaisuuksiin, joiden tuotto menee 

hyväntekeväisyyteen sekä vierailemalla mm. 

vanhainkodeissa ja sairaaloissa. 

Joulun valmistelut alkavat 

Pyhä Anna oli Neitsyt Marian äiti, eli 

Jeesuksen isoäiti. Pyhän Annan muisto-

päivää on 1700-luvun alusta vietetty 9.12.  

Tuolloin tuli käyttöön suomalainen alma-

nakka.  

Ennen almanakkaa Suomessa seurat-

tiin Turun hiippakunnan pyhimyskalente-

ria, missä Annan päivä oli jo 1400-luvulta 

alkaen 15.12. 

Kaikki Annan päivän sananparret liitty-

vät tuohon pyhimyskalenterin päivään. 

”Anna leipoo”. ”Anna oluet panee”. 

Vanhan kansan ajanlaskun mukaan ”Leipä-

Annasta” oli yhdeksän yötä jouluun, joten 

Annan päivä oli sopiva hetki aloit-

taa jouluvalmistelut: joululeipomi-

set, jouluoluen (tai sahdin) pano ja 

joulusiivoukset.  

Tuomas tuo joulun tupaan

Apostoli Tuomaan muistopäivää 

vietetään 21. joulukuuta. Tuomas 

tuo joulun ja taluttaa sen tupaan, 

tuoden mukanaan myös joulurau-

han: ”Tule tänne Tuomas-kulta, 

tuopa joulu tullessasi”. Tuomaan 

päivänä joulun valmistelujen piti 

olla jo loppuun suoritettuja. Kai-

ken ulkonaisen piti olla valmii-

na, kun Tuomas, joulun apostoli 

saapui. Tuomaan päivänä alettiin 

jo maistella, miten oli oluenpano 

Antista Nuuttiin – joulun ajan päiviäAntista Nuuttiin – joulun ajan päiviä

Kuva: Martta Wendelin
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onnistunut. Hyvät ruuat ja juomat kuulu-

vat Tuomaan päivään. Tuomaan päivä oli jo 

keskiajalla kaupungeissa lakisääteisen jou-

lurauhan julistamispäivä. Joulurauhaa kesti 

Nuuttiin asti ja joulurauhan rikkomisesta oli 

säädetty rangaistukset. Tämän päivän suo-

malaisissa kodeissa joulukiireet taitavat olla 

tässä vaiheessa vielä kuumimmillaan. Niinpä 

joulurauhakin julistetaan nykyisin vasta jou-

luaattona. 

Jouluaatto 24.12. on vuoden odotetuin 

ja suurin juhlapäivä, vaikka onkin vasta 

aatto. Kello 12  alkaa monien suomalais-

kotien jouluaaton vietto. Tällöin välitetään 

television ja radion kautta Suomen Turusta 

joulurauhan julistus koko maahan. Viimeis-

tään tässä vaiheessa virittäytyy nykysuoma-

lainenkin joulutunnelmaan. Aattoiltapäivän 

hämärtyessä on suomalaisilla tapana käydä 

hautausmaalla sytyttämässä kynttilä omais-

tensa haudoille. Näin pimeä hautausmaa 

muuttuu kauniiden muistojen kynttiläme-

reksi. Tapa yleistyi viime sotiemme jälkeen 

ja aluksi kynttilöitä sytytettiin sankarihau-

doille. Nyt lähes joka toinen suomalainen 

käy omaistensa haudoilla hiljentymässä jou-

luaattona. Haudalla hiljentymisen jälkeen 

mennään aattohartauteen kirkkoon. Joulu-

aatto onkin nykyisin yleisin kirkossakäyn-

tipäivä. Jouluaatto on täynnä joulun taikaa, 

pitkän joulun odotuksen vihdoin päättyessä. 

Monille joulun tärkein hetki on, kun jou-

lupukki saapuu joululahjoineen. Aattoilta 

kuluukin lahjojen parissa. 

Joulupäivä 25.12. on Jeesuksen synty-

mäpäivä. Joulupäivä on muiden joulun juh-

lapäivien tapaan täynnä joulun perinteitä ja 

hiljentymistä joulun tunnelmiin. Suomessa 

joulupäivä vietetään useimmiten perintei-

sesti rauhallisesti kotona. Lapset leikkivät 

uusilla leluillaan, aikuiset kuuntelevat jou-

lumusiikkia, lukevat tai vain lepäilevät ja 

nauttivat joulurauhasta. Kotoa poistutaan 

yleensä vain joulukirkkoon. Joulupäivä on 

toiseksi suosituin kirkossakäyntipäivä. Jou-

lupäivän jumalanpalvelus on aamuvarhai-

sella ja silloin kynttilöiden valaisema kirkko 

on kauneimmillaan. Jo kadonnutta kansan-

perinnettä on, kun joulukirkkoon mentiin 

hevosen vetämässä reessä, vällyjen alla, aisa-

kellon  helkkyessä. Kirkonmenojen päätyt-

tyä ajettiin kilpaa kotikylään. 

Toisen joulupäivän eli Tapaninpäivän 

vietto on ollut toisenlaista kuin joulupäivän, 

silloin ei enää vietetty hartaan hiljaista per-

heen keskeistä juhlaa, vaan lähdettiin liik-

keelle, vierailtiin sukulaisissa ja naapureissa. 

Tapaninpäivänä on perinteisesti lähdetty 

tapaninajelulle, aiemmin hevoskyydillä, 

nykyisin autolla. Tapaninpäivää vietetään 

kristikunnan ilmeisesti ensimmäisen mart-

tyyrin, Pyhän Stefanuksen muistopäivänä. 

Legendan mukaan Herodeksen tallirenki 

Stefanus ilmoitti isännälleen, että Kristus oli 

syntynyt. Herodes ei uskonut sitä ja antoi 

kivittää Stefanuksen. Pyhää Stefanusta pide-

tään hevosten ja hevosmiesten suojelijana.   

1770-luvulle saakka Suomessa oli joulu-

pyhiä nykyisen kahden sijasta neljä – pyhiä 

olivat myös kaksi tapaninpäivän jälkeistä 

päivää. Kansa nimitti niitä pikkupyhiksi (tai 

arkipyhiksi). Pikkupyhinä sai tehdä kaikkea 

pientä, mutta ei ollut soveliasta uurastaa 

kuten tavallisena arkena.  

Joulunpyhät loppuvat loppiaisena

Joulun ajan viimeinen kirkollinen py-

häpäivä on 6. tammikuuta vietettävä loppi-

ainen. Loppiainen lopettaa kirjaimellisesti 

joulunpyhien sarjan, ja siitä se on saanut 

nimensäkin. Loppiaista on Suomessa vietet-

ty nimenomaan viimeisenä joulunpyhänä, 

ennen kuin se sai kristillisen sisällön: loppi-

aisen evankeliumi kertoo itäisen maan tie-

täjistä, jotka tulivat tähden johdattelemina 

Beetlehemiin osoittamaan kunnioitustaan 

juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. 

Suomalaisten kotien loppiaisperinnettä on 

”joulun purkaminen”, syödään jouluruoki-

en tähteet, sekä joulukuusen syötäväksi kel-

paavat koristeet, kuten piparit, omenat ja 

karamellit. Joulukuusesta riisutaan koristeet 

ja pannaan laatikkoon odottamaan seuraa-

vaa joulua. Kansainvälisimmissä kaupun-

geissamme, kuten Viipurissa, oli aikoinaan 

tapana järjestää loppiaisena  mannermaiseen 

tyyliin loisteliaita tanssiaisia naamiaisineen 

ja arpajaisineen. 

Ennen vanhaan joulunvietto ei päätty-

nytkään vielä loppiaisena. Vanha kansa juhli 

riehakkaasti Nuuttia  aina viime vuosisadan 

puoliväliin asti. Nuutin päivä 7.1. (nykyisin 

13.1.) on 1100-luvulla eläneen tanskalai-

sen pyhän Knut-kuninkaan muistopäivä.  

Nuutinpäivänä kierteli talosta taloon  nuut-

tipukkien kulkueita. Kummalliseen, tarkoi-

tuksellisen rumaan, jopa pelottavaan pukeu-

tumiseen kuului esim. väärinpäin käännetty 

turkki, päähän laitetut sarvet ja kasvoja peit-

tävä lampaannahasta tehty naamari. Taloissa 

kerjättiin tähteitä joulukauden ruuista, ja 

erityisesti juomista. Nuuttipukit kinusivat 

viimeisiä pisaroita sahtitynnyristä. Jos talo 

tarjosi antejaan, siitä kiitettiin laululla tai 

runonpätkällä, toivotettiin hyvää tulevaa 

satoa ja karjaonnea. Jos tarjoilu ei pelannut 

nuuttipukkien toivomalla tavalla, syydettiin 

naamarien takaa talonväen niskaan sarjoit-

tain manauksia, solvauksia ja uhkauksia 

ennen poistumista.   

. 

Risto Perttula

Keskeiset lähteet: 

Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto

SKS Vuotuisjuhlat: www.fi nlit.fi /

tietopalvelu/juhlat/joulu/
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Putkilahden kansakoulun pitkäaikaisin 

opettaja, Rauha Aulas (1888-1963), kir-

joittaa päiväkirjassaan: ”Olen Putkilahdessa 

viettänyt suuren osan elämääni, lähes tasan 

30 vuotta. Siellä olen kokenut suurimmat 

surut, mutta myöskin iloja.”

Rauha Aulas aloitti opettajantoimensa 

Putkilahdessa vuonna 1923 ja työ jatkui 

aina vuoteen 1957 saakka, jolloin hän jäi 

eläkkeelle yli 65-vuotiaana. Pitkän ja työn-

täyteisen opettajanuransa ohessa Aulas osal-

listui aktiivisesti paikkakunnan moninaisiin 

rientoihin.

Aulaksen tyttärenpoika, Tapio Leino 

kertoi, että hänen isoäitinsä piti päiväkirjaa 

vuosina 1929 – 1957: 

”Hän nimesi kirjan `Jokamiehen päi-

väkirjaksi`, koska siihen saivat kirjoittaa 

kaikki, jotka koululla noina vuosina kävi-

vät. Tai olivat suorastaan velvollisia kirjoit-

tamaan. Tosin tuota velvollisuutta lyötiin 

usein laimin.

Kirjoja on viisi paksua tilikirjaa: ompelu-

seurojen osanottajat, lottien kokoukset, kou-

lutyön tapahtumat, siirtolaisten vastaanotot, 

kesävieraat, urheilukilpailut, säätiedot, Ket-

Kadonnutta aikaa etsimässäKadonnutta aikaa etsimässä

tuvuoren retket, Hiejanrannan kahvittelut, 

Kärkisten jäätilanteet jne..

Perheen sisäiset asiat kerrotaan monisa-

naisesti ja monella suulla ja kynällä. Ahke-

rin kirjoittaja on ollut Rauha itse ja lapsista 

enoni Saku ja Erkki. Myös äitini Marjatan 

käsialaa löytyy. Paljon on myös tuolloin 

läheisten henkilöiden kirjoituksia. Koska 

kirja oli avoin kaikille kävijöille, syvimpien 

tuntojen kirjaamista suoraan vältettiin. 

Rivien välistä voinee lukea asioita jotka tuttu 

tulkitsee ymmärtävänsä, oikein tai väärin.”

Olemme suuresti kiitollisia Tapio Lei-

nolle mahdollisuudesta tutustua hänen iso-

äitinsä päiväkirjoihin, joihin on tallentunut 

arvokas kokooma kylämme historiaa. Put-

kilahden asukkaista varsin moni on ollut 

Aulaksen oppilaana ja muistaa vielä hyvin 

opettajansa ja hänen perheensä. Kurkista-

malla päiväkirjojen sivuille saamme tilaisuu-

den etsiä ja palauttaa mieliimme jo kauaksi 

kadonnutta aikaa.

Tarkoituksemme on tulevissa lehtemme 

numeroissa julkaista otteita tästä rikassisäl-

töisestä päiväkirjasta. - AT

Tällä kertaa selailemme päiväkirjan 

sivuja loppuvuodelta 1936.

Rauha Aulas syntyi Lapualla Juho ja Maria 

Mandelbergin 10-lapsisen perheen nuorim-

maisena 22.3.1888. Perheen sukunimi Man-

delberg muutettiin vuonna 1903 Vaurioksi. 

Valmistuttuaan opettajaksi Rauha avioitui 

Paavo Forsblomin kanssa. Perheeseen syntyi 

neljä lasta. Avioliiton purkauduttua Rauhan 

ja lasten sukunimeksi tuli Aulas.

Forsblomin perhekuva 
vuodelta 1921. Henkilöt 
vasemmalta alkaen: Pertti, 
Marjatta, isä Paavo, 
Rauha, Erkki ja Sakari.
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Marrask 22

On kirkkovuoden viimeinen sunnun-

tai. Olimme harjoittelemassa kuorolaulua 

ensi sunnuntain adventtijuhlaa varten. Nyt 

olemme me kuorolaiset täällä alakerrassa 

istumassa ja – sanoisinko – kahvia odot-

telemassa. Otaksun näin, koskapa kerran 

Marjatta hääräilee vähän siihen tahtiin. - No 

niin, siinä se jo tulikin kahvikutsu kesken 

kaiken.

Kiitos vain! Aino Ahlgren, Johanna Ter-

vonen

Kiitos kahvista. Hyvää oli, vain liika hie-

nossa astiassa. A.A.

Siiri Rantanen, Anna Järviniemi, Hulda 

Huujärvi, Hilja Salminen 

Käväsinpä ”kaupunnissa”. Eilen menin 

ja tänään pois palasin! Ostokset olivat seu-

raavat: Palsa, hanskat, lakki, korvaläppää, 

sukkaa ym. pientä kamaa! Taas talvi var-

maankin vierähtää, ennenkö näen J:kylän 

jälleen silmieni edessä. Eihän hällä väliä, sillä 

täällä korvessa kyllä toistaiseksi tuntuu olo 

vielä kotoisemmalta!

Erkki

Marrask 26

Onhan siitä vierähtänyt kun viimeksi 

puumerkkini tähän kirjaamme piirsin. His-

sun-kissun viikot kuluvat ja joulu lähenee. 

Luntakin on taas muutteeksi. On vähän 

neulottu ja vähän pesty. – t.s. pesetetty – 

pyykkiä.

Seudun rientojakin on harrastettu käy-

mällä iltamissa ja kuukausikokouksissa. 

Toisilla on yskää, toisilla ei. ”Tilastotiedot” 

piirsi 

Marjatta

En tiijä monesko, mutta lauvantak ae- 

naki ja marrasta. Ei mulla miteä asiata ole, 

mutta tässä aekan ratoks vähä  järjestän taas 

mustoo valakoselle. Se on sauna taas poekoo 

pitkästä aekoo, sano viikon peästä. Erk-herra 

tullee kae ja meleko varmaannii tänne ”Ves-

puolelle” kottiisa sunnuntaeta viettelemää.

Eile illalla oltii Osuuskaupalla viettä-

mässä pariskunna kymmenvuotissuunni-

telma lopettajaisia. Monellaeset koakut ja 

pelit siellä ol. Ratihkoa kuuvveltii ja keitettii 

suuta. Ei muuta toas tähä tietoo. Kiitos voa, 

sano, niihä ne näkkyy kiittelevä toesettii.

Sake

Marrask 28

Terve vaan taas! Tultiin, vaik’ ei aivan 

auton vauhdilla, sillä keli kun oli lumista. 

Pyörällä sitä tuli tultua. Moneskohan kerta 

jo lieneekään kun sunnuntaiksi kotiin tulin? 

Tänne sitä vaan laiskottelemaan sunnun-

taiksi mieli tekee. No mihinkäs sitten muu-

allekaan, sillä täällähän sitä on kunii konsa-

naan kotonaan!

Erkki Aulas

Marrask 30

Kiittäen kaikesta ystävällisyydestä pyy-

dän saada toivoa, että toivon Jumala täyt-

täisi Teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, 

jotta Teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen 

kautta. 

Ilmari Salonen

Lauantai, jouluk. 5

On muutteeksi mukavakin oleilla öljy-

lampun ja kynttilän valossa. On entisajan 

rauhallinen tunnelma. Miksikö öljylampun 

ja kynttiläin valossa? Eilen illalla noin 21 

maissa sammui sähkö, luultavasti myrsky 

vioitti johtoja. Se vain on outoa, kun ei 

kuule radiosta mitään.

Toivottavasti Erkkikin on parin ja puo-

len tunnin perästä jo kotona. RA

Jouluk 7

Olin Korpilahdella itsenäisyyttä juh-

limassa. Kuorma-autollinen reilua sakkia 

meitä putkilahtisia oli.

Maija

Perjantaik.

Olen soanna jo 9 kappaletta haukia kou-

kuilla, joita olen laittanna 12. Eile sain 4 ja 

tänää 4. Pienenpuoleisia tuppiloita ovat voa 

liha se on niissäki. Jeä alakaa voa olemaa jo 

heikkoo ku o ollu jo kolome päevää suojoo, 

mittar o näyttänny kolomee ja puolta pykä-

lee kuumetta. Minä en eneä osoa kirjakieltä 

kuten näkyy, sitä moallistuu teällä vespuo-

len hengessä. – Partoo en o viihtinnä ajoa 

koko viikkoo, se onki ramovoonin neulan 

kokosta, ei taho kahinalta eneä voija nuk-

kuva.

Tänä iltana on Lottien pikkujoulu n.s. 

talolla ja minäkään en peäse sinne kun täytyy 

mennä osuuskaupalle kotmieheks! Mänen 

keäntelemää sinne ratihkota, tänä iltana 

kuuluuki Wien’istä taas Beethovenin viulu-

konsertti, sitä saa oikein rauhassa kuunnella.

Sakar

Jouluk 12

Erkki tuli kotiin! Pyllylläni olin 6 kertaa 

kelin liukkaana ollessa! 

Erkki

Jouluk 13

Oltiin vähän tänään joulutunnelmassa. 

N.s.talolla nim. oli pikkujoulu!

Erkki

Jouluk 16

Pimeimmän ajan pimein päivä. Syvää 

matalaa kaikkialla. Sumua, tuulta ja paksuja 

pilviä. RA

Jouluk. 19
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Tulinpa taas ”kotosalle”! Se on sauna 

tänäänkin ja lämmin näin lauantaina. Olipa 

kurasta keliä, mutta tultiin sitä vaan, vaik´ ei 

aivan auton vauhdilla.

Erkki

Taas on yksi rupeama raadettu. Kuusi-

juhla oli tänään. Hyvinhän se on mennyt. 

Työpäivien luku tänään 98. Ei maita sauna-

kaan, lieneekö siksi kun joulusaunan vuoro 

on niin lähellä. RA

Jouluk 20

Tulipa taas ajoista pitkistä kaunis sää. 

Aurinko paistaa melko kirkkaalta taivaalta ja 

ilmassa raitis tuntu. Joulukuun ilmaksi voi 

sanoa, että melko syksy-kesästä.

Olinpahan taas vähän pyöräilemässä ja 

havaitsinpa Putkilahden raitit melko tyh-

jiksi. Välipä sitten hällä, yhteenajon vaara 

vaan oli pieni.

”Pojat kansan urhokkaat” treenaavat 

soittotaitoaan luokassa ja ”Sä kasvoit neito 

kaunoinen” on kuuntelijana. Äiti pistäyty-

mässä Elomaalla ja minä itse olen kynämie-

henä vaan!

Erkki

Oltiin osuuskaupalla ”sahdilla”!

Äiti, Saku & Erkki

Repolan muorin joulusahti olikin oikein 

aika ärmättiä, sehän kävi oikein nauruher-

moihin. Pistettiin kolmeen pekkaan, kaup-

pias, Ellu ja minä 10 minuutissa koko pur-

killinen menemään.

Saku

Jouluk 22

Yhä vaan on lämpimiä ilmoja. Vettä satelee 

hiljalleen ja lämpömittari osottaa +6. 

Niin – nyt iltapäivällä satelee, aamupäivä 

oli selkeä, vaikkei aurinkoinen. RA

Jouluk 23

Päivä niin aurinkoinen kuin tähän aikaan 

vuodesta olla voi. Lämpömittari nollassa ja 

tuuli luoteessa.

Kinkun kypsentäminen on ollut tämän 

päivän huomattavin yritys. Tällä kerralla ei 

keitetty, kuten tavallisesti olemme tehneet, 

vaan paistettiin ja hyväksi näkyi paistuneen 

vaikka vaan hellan uunissa. Jouluvalmiste-

lut onkin jo loppupuolella. Kuusikin on jo 

jalassa (Uuno Perttula laittoi) ja odottaa pää-

syä ”lasten iloks’ pirttihin”. RA

Jouluk 24

Tulinpa kotiin jouluksi. 

Erkki

Aatto. 

Aamuhämärissä satoi hieman lunta; 

niinkuin valkea harso peittäisi maata.  RA

Ristolla on vielä se kiva aika elettävänään, 

että usko pukin olemassaoloon on totta. 

Poika käy tämän tästä ulkona katsomassa 

joko näkyy ”pitkäpartaista”. Luultavasti ei 

sitä tänään näy, sillä Saku ja allekirjoittanut 

eivät tunne itseään ”pukiksi”. 

Erkki

 

Joulu on siis taas enemmänkin kuin 

ovella. On käyty joulusaunassa j.n.e. Puk-

kikin on jo ehtinyt käväistä, vaikka emme 

kerinneet näkemään. Risto on ollut jo näke-

vinään tonttuja ulkona ja käy niitä usein 

verannalla tähystelemässä. Saapas nähdä ker-

kiääkö pukki meillä käymään, virkkaili Risto 

odotuksen sävy äänessään. Kello on nyt 19 ja 

siis tunnelma alkaa tuntua vähitellen joulun 

tuntuiselta. Pöytä on pidennetty ja sille alkaa 

ilmestyä monenmoiset herkut, kinkusta 

puuroon ja joulutorttuihin asti. Eipä tähän 

mennessä muuta.

Saku

Kyllä se pukki tuli pakettipaljouden 

kanssa, vaikkakin pitkän odotuksen perästä. 

Saku ei ollut nyt tällä kerralla sitä näke-

mässä. Risto oli ihan kalpea jännityksen 

laukeamisesta. Jälestäpäin päivitteli, kun ei 

huomannut sanoa pukille, että hän on jo vii-

den vanha. RA

Joulupäivä 1936. 

Hauskaa jatkuu vaan.

Ellu

Tapaninpäivä. 

Kaunista säätä oikein. Pakkasta suku, 

ilma vähän talvisempaa.

Erkki

Jouluk 27

3 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. 

RA

Nuoret miehet ja minä palasimme sahdin 

maistajaisista ja tultuamme kolmella silmä-

parilla todettiin täällä, että sahdin vaikutus 

oli olematon. Silmillä ei kumminkaan näe 

kaikkea, joten Erkin oli näytettävä housunsa 

kaulusta miten se oli täysin kuormitettu.

Hyvät Joulukahvit juotiin, Pukin anti-

mia ja kaunista kuusta ihailtiin.

Kiitos illasta. Paul, Aini

Sanotaan ”joulut pahalla puolella” ja niin 

näyttää sanassa perää olevan. Olisi viimei-

nen pyhä tässä käsissä ja sekin illassa jotenka 

näyttää siltä että kyllä kolmekin pyhää sen-

tään kuluu melko nopsaan.

Huomenna klo 8 ovet aukeaa Luhangan 

Osuuskaupalla, jotka allekirjoittanut pot-

kaisee mielessä ajatus, ”ensimmäisen kerran 

joulun jälkeen”.

Erkki Aulas
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Tänä päivänä koskettavat taloudellisten nä-

kymien synkät pilvet meitä jokaista. Huo-

nolta näyttää myös internetyhteyksien ti-

lanne ja niiden kehittäminen järkevälle ja 

kansalaisia tasa-arvoisina kohtelevalle tasolle.

Ongelmaksi on muodostunut suurten 

operaattoriyritysten ”rusinat pullasta”-men-

taliteetti niiden keskittyessä vain asutuskes-

kusten valokuituverkkojen kehittämiseen. 

Ne eivät ole kiinnostuneita laajentamaan 

valokuitukaapeliin perustuvaa toimintaansa 

haja-asutusalueille. TeliaSoneralta kerrottiin 

yhtiön pyrkivän pois puhelinkaapeliver-

kosta, eikä se enää tee uusia kiinteän puhe-

linlinjaan perustuvia sopimuksia. Lisäksi 

suuret operaattorit panostavat tällä hetkellä 

4G-verkkoihin, jotka toimivat radioteitse. 

Sen etuna nykytilanteeseen verrattuna on 

nopeampi tiedon kulku langattomassa ver-

kossa. Se mahdollistaa entistä paremmin 

ns. älypuhelimien käytön. Julkisuudessa on 

lisäksi ollut tietoja, että TeliaSonera täh-

tää internetyhteyksissä myös satelliitteihin 

perustuvaan tekniikkaan. Kysyessäni sen 

markkinoille tulohetkeä tai hintaa ei siihen 

osattu vastata. Elämme siis langattoman 

verkon ja vallitsevien kiinteiden yhteyksien 

varassa.

Valokaapeliverkon etuna langattomiin 

verkkoihin nähden on sen suuri tiedonsiirto-

kapasiteetti. Rakenteellisesti se yhdistää kau-

punkeja ja kyliä, jolloin kylissä sekä muissa 

asutuskeskuksissa on radiotiehen perustuva 

langaton lähiyhteys verkkoon. Minusta siis 

tehty suunnitelma verkon rakentamisesta on 

edelleen hyvä huolimatta 4G-verkon kehit-

tämisestä. Valokuituverkko mahdollistaa 

suuren tiedonsiirtokapasiteettinsa puolesta 

todellisen etätyöskentelyn myös maaseu-

dulla.  Samalla kyläkeskusten asukkaiden 

verkkoon liittymishinnat pysyvät kohtuul-

lisena. 

Olen myös purkanut huoltani valo-

kaapeliyhteyksien hitaasta kehittämisestä 

uudelle viestintäministerille Krista Kiurulle. 

Hänelle lähetin kuvan ”Sutjakan sähköpos-

tista” kansalaispalautteena. Sutjakan sähkö-

postin töpseli sekä viesti ”teille on saapunut 

etanapostia” löytyi Kilvensalon jätekatoksen 

seinästä.

Ministeri totesi vastauksessaan 8.9.2011 

mm seuraavaa: ”Valtioneuvosto teki vuonna 

2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta 

laajakaistahankkeesta, jossa vuoden 2015 

loppuun mennessä kaikki vakinaiset asun-

not sekä toimipisteet tulevat olla enintään 

kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s 

toimivasta valokuituverkosta. Hankkeesta 

on tällä hetkellä käynnissä väliarviointi, jossa 

paneudutaan hankkeen ongelmakohtiin ja 

jonka perusteella valtioneuvosto tulee päät-

tämään, mitä lainsäädäntö- ja toimintatapa-

muutoksia tarvitaan, jotta kunnianhimoi-

nen tavoite voidaan saavuttaa”.

Tätä kirjoittaessani ei tiedetä kaupungin-

valtuuston päätösaikataulua, mutta ymmär-

tääkseni valtuusto päättäisi lähiaikoina joko 

valita pieni operaattori valokuituverkon 

operaattoriksi tai odottaa valtioneuvoston 

uutta ohjeistusta. Jos jäädään odottamaan 

uusia ohjeita valokuitukaapelin rakentami-

nen suunniteltuun laajuuteen tuskin onnis-

tuu vuoteen 2015 mennessä. Nykyisessä 

taloudellisessa kolmen s:n tilanteessa; supis-

tuksia, supistuksia, supistuksia, valtuustolta 

odotetaan todella kauaskantoista päätök-

sentekokykyä sekä panostusta kansalaisten 

hyvinvointiin, tasa-arvoisuuteen ja maaseu-

dun kehittämiseen. Kaupunginvaltuustolla 

on varmasti tiedossaan myös se lähtökohta, 

että valokuitukaapelit katsottaisiin saman-

kaltaisiksi yhteiskunnan hoidettaviin asioi-

hin kuuluviksi tehtäviksi kuten esimerkiksi 

tiestö, rautatiet, vesiväylät, opetustoimi ja 

terveydenhuolto.

Tässä mallissa hyväksyttäisiin riski, että 

verkon ylläpito ja kehittäminen, varsinkin 

haja-asutusalueella, kuuluisi yhteiskunnan 

hoidettaviin asioihin. Kunta tai valtio perisi 

vuokraa operaattoreilta linjan käytöstä. Sil-

loin myös yhteyksien hinnoitteluperusteet 

pysyisivät hallinnassa. Varmasti tämä ei ole 

uusi näkökulma, mutta ei tämäkään tilanne, 

jossa kansalaiset ovat täysin eriarvoisessa ase-

massa, ole mitenkään houkutteleva asetelma.

Joulun odotuksen terveisin 

Ossi Kettunen

Jouluk 29

Rauhanpäiväkahvilla: Aini, Uuno, Saku, 

Maija ja Risto, joka sai kahvia ison kupillisen 

sekä itse päivänsankari. Pakkasta oli aamulla 

12 astetta. Harvinaista tänä talvena. Reu-

matismi riipoo päätäni milloin kovemmin, 

milloin lievemmin.

Rauhanpäivän ”sankari”

Istumme ja odotamme Vanhan Vuoden 

lähtöä ja Uuden Vuoden tuloa.

Lähti vuosi 1936. Tuli vuosi 1937.

Äiti A, Maija A, Toivo R

Rauha Aulaksen ”Jokamiehen 

päiväkirjat”  Tapio Leinon arkistot

Valtuusto temppelinharjalla
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MYÖS RAKENNEKYNNET!

PARTURI-KAMPAAMO
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Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla


0500 615263

www.hpn-pel  .fi /
Koppelkallion  e 1 B 9

41800 Korpilah  

MARKET LUHANKA
Rantatie 1, Luhanka puh. 040 865 3117

Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-16, su 12-16 

•Päivittäistavarat
•Seon automaatti: bensiini, 
  polttoöljy ja diesel
•Puutarhatuotteet
•Ravintola Uppotukista 
  avoinna arkisin klo 9-15,
  keittolounas klo 11–14 
•Internet asiakaskäytössä  

Päi i äi

Paikallista Palvelua!
Tervetuloa! 

Termen Ner palvelut
- käsitöitä
- lahjatuo  eita
- lastenvaa  eita
- ompelupalvelut
- ko  leivonnaisia  lauksesta
- kahvila-kioski, kahvila auki
  ma-pe 14-20, la-su 14-18

Vespuolen  e 2020, Putkilah  
puh. 040-7437370

www.termenner.net


