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 Aune Turunen, päätoimittaja

 Eletään keskikesää

Kesä on kiirehtinyt jo heinäkuulle. Alkuke-

sän viileyden jälkeen on saatu nauttia iha-

nista, aurinkoisista päivistä. Järvien vedetkin 

ovat vihdoin lämmenneet uintikelpoisiksi ja 

veden suomaa iloa riittää nyt lapsille kuin 

myös aikuisillekin.

Kesää on sävyttänyt huomattavalla 

tavalla harvinaisen suuret hyttysparvet. 

Onneksi kovin pahaäänisiä ne eivät ole 

sentään olleet. Hiljalleen vain hiiviskelevät 

ihollemme ja työntävät pistävän piikkinsä 

jopa vaatteiden läpikin. Muistoksi jättävät 

kutiavan patin. On pienellä oliolla väkevät 

voimat!

Hyttysistä suurempaa huolta ja pelkoa 

aiheuttavat kylällämme tehdyt karhuhavain-

not. Ei ole mukavaa kohdata suurta petoa 

kotipiirissä tai metsässä kulkiessaan. Sano-

taan, että karhu pakenee ihmistä, mutta 

pakeneekohan aina? 

Hyttysistä ja karhuista huolimatta Put-

kilahdessa on harrastettu innokkaasti ulko-

liikuntaa, on käyty lenkillä, pelattu pelejä 

ja retkeilty metsissä. Kaipa sitä marjassakin 

uskalletaan vielä käydä.

Kylämme kesään kuuluu perinteisesti 

kulttuuritarjontaa ja olemmekin saaneet 

nauttia jo useamman kerran monipuolisesta 

musiikista ja iltamista näytelmineen. Kuva-

taiteesta kiinnostuneille nähtävää on ollut 

runsaasti esillä Oittilassa ja kirkonkylällä.

Tämän hetken nuorten tyttöjen mieli-

harrastuksiin kuuluu ratsastus ja hevosten 

hoito. Ratsastaminen on hauskaa ja jännit-

tävää, mutta se vaatii harrastajaltaan moni-

puolista taitoa ja uskallusta. Usein ratsastaja 

kiintyy hevoseensa lämpimästi ja näin kehit-

tyy kaikkinainen vastuuntunto ja huolenpito 

eläinystävää kohtaan. Nämä ovat arvokkaita 

ominaisuuksia nuorillemme.

Kaikille ikäryhmille yhteinen ja erittäin 

suosittu kesäajan harrastus on kalastus. Jär-

virikkaat seutumme tarjoavatkin tälle har-

rastukselle loistavat mahdollisuudet. Saat-

taa olla niinkin, että kalastajaa houkuttelee 

vesille paitsi kalansaalis, myös järvimaise-

main sykähdyttävä kauneus ja rikkumaton 

rauha, joka järvillämme on vielä säilynyt 

hyvänä. Toivottavasti säilyykin! 

Mukavaa kesänjatkoa lukijoillemme!
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

Korpimarket Ky Virranpoika
palvelemme kesällä:
MA-TO 08:00-18:00
PE        08:00-19:00
LA          09:00 -17:00
SU        10:00 -16:00

 

Tervetuloa!
Virranpoika Jukka ja Pirkko

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

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

Rakennustyöt 
Pyöröhirs ikehikot
Sirkkel isahaukset
Puutavaran myynt i
Traktor i työt

Tammijärv i

Jyrki  Heinonen 
0400 583 253

Raportti turnauksesta su 24.6.2012

Nuoret voittoon 
Juhannusturnauksessa

Juoksukunto ratkaisi Putkilahden Ketterän 

tämän Juhannuksen jalkapalloturnauksessa, 

kun nuorekas FC Korppujauho kukisti toi-

sen puoliajan kirillään FC Graham Brothers 

-joukkueen numeroin 13 - 10.

Ensimmäinen puoliaika oli näyttävien 

yksilösuoritusten ilotulitusta. Kokeneet 

Graham Brothersin maalitykit jyräsivät 

puoliajalle mentäessä tulostaululle jo 4 - 8, 

ja Korppujauhon oli haettava nopea tak-

tiikkamuutos. Tulosta alkoikin syntymään 

klap-klap-klap-maali -tyyliin, käyttääk-

semme eräästä toisesta ”pallopelistä” tuttua 

kuvausta tehokkaasta syöttöpelistä. Nuori 

Korppujauho kiilasi tasoihin ja lopulta ohi, 

Graham Brothersin jo ponnettomista kau-

kolaukauksista huolimatta.

Kahden joukkueen miniturnauksessa 

olikin vauhtia hengästymiseen saakka, kun 

vaihtopelaajia ei ollut ja pelattiin suhteelli-

sen pienillä joukkueilla (FC Korppujauho 5 

pelaajaa ja FC Graham Brothers 4 pelaajaa).

teksti Veikko Perttula
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Kylä kiinnostaa -hanke järjesti Jyväskylän 

maaseutualueen, Muuramen, Laukaan ja 

Uuraisten kylätoimijoille ja kylien kehit-

tämisestä kiinnostuneille kylien asukkaille 

opintomatkan 15.–18.4.2012. Matkan ai-

kana tutustuttiin eri kyliin ja kylien kehittä-

mishakkeisiin Tarton ja Peipsjärven seuduil-

la. Opintomatkalle osallistui 16 henkilöä 

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien 

alueelta.

 Matka lähti liikkeelle sunnuntaina Jyväs-

kylästä tilausajobussilla 9-tietä kohti etelää ja 

Helsinki-Vantaan lentokenttää, josta matka 

jatkui FlyBen lennolla Tarttoon. Tarttoon 

saavuimme iltamyöhällä ja majoituimme 

Dorpat-hotelliin. Illalla teimme vielä pie-

nen kävelylenkin kaupungilla ja kävimme 

yhdessä ruokailemassa.

Maanantaina heti aamiaisen jälkeen klo 

09.00 hotellilla oli oppaamme Aime meitä 

vastassa ja aloitimme kyliin tutustumisen. 

Ensin ajoimme Tarton läheiseen Rahin-

gen kylään, jossa on n. 350 asukasta. Kylä 

kuuluu Tähtveren kuntaan ja uudehkossa 

kylätalossa meitä oli kyläseuran puheenjoh-

taja vastassa ja esitteli Leader-rahoituksella 

toteutettua kylätalohanketta. Kylätalo, enti-

sestä pannuhuoneesta remontoitu Rahingen 

Külakattila on kaikkien kyläläisten ylpeys ja 

talossa on paljon erityyppistä toimintaa mm. 

lapsille ja eläkeläisille. Kylätalo on melkeinpä 

ainut yhteinen paikka, jossa tavata toisia 

kyläläisiä  – ihmiset kun käyvät suurilta osin 

töissä Tarton kaupungissa ja siten myös muu 

sosiaalinen toiminta tahtoo olla kaupungin 

suuntaan. Aktiivisesti kylää kehittävät ja elä-

vöittävät Rahinge Kyläseura ja Urheiluseura 

AK Rahinge. 

Seuraavaksi matkamme jatkui Urheilu-

seura AK Rahingen perustamaan O'Neill 

Rahinge Kaabliparkiin. Kaabliparki on pai-

kallisen tekojärven rannalle perustettu muo-

vimäki ja järven yli vedetty kaapelilinja, jossa 

voi harjoitella lumilautailua, hiihto- ja uima-

hyppyjä ja kesällä myös jalka- ja lentopalloa. 

Rahingesta ajoimme takaisin Tarttoon, 

jossa oli vapaata aikaa kävellä Vanhassa 

Kaupungissa ja mahdollisuus ostoksiin ja 

lounaaseen. Iltapäivällä lähdimme tapaa-

maan Tõrvandin kyläläisiä ja tutustumaan 

käsityöseuran ihmisten kanssa heidän kylä-

talonsa toimintaan. Paikalla oli kylän aktii-

vit ”mummot”, jotka kiertävät kouluissa, 

tapahtumissa ja järjestävät kursseja opet-

taen lapsille ja muille halukkaille perinteisiä 

virolaisia käsityötaitoja. ”Mummot” (kuten 

Aime heitä kutsui) ovat itse kirjoittaneet 

hankkeita ja toteuttaneet niitä. Saimme 

ihailla mm. upeita tilkkutöitä ja kudonnai-

sia, joita saimme myös halutessamme ostaa 

ja ostimmekin mukaan.

Klo 18.30 lähdimme kohti Alatskivin 

linnaa, jossa meitä oli vastassa linnan opas 

ja Marja Korpimäki. Marja on Sipulitien 

yrittäjä, joka pyörittää Marjan Majat ja 

ApolloBelvedere nimisiä yrityksiä Peipsin-

maalla. Saimme kuulla vuonna 1885 valmis-

tuneen linnan huikean tarinan, joka ulottuu 

aina 1500- luvun puoliväliin asti. Vuosia 

kestänyt, osin Leader- ja Eu-rahoitteinen 

remontti on nyt valmis ja tällä hetkellä kunta 

hallinnoi linnaa. Marja käänsi opastuksen 

hienosti suomenkielelle. Linnakierroksen 

jälkeen olikin jo kova nälkä ja siirryimme 

läheiseen ApolloBelvedere ravintolaan illan-

viettoon, jossa meille kerrottiin kylän ja 

Sipulitien toiminnasta.

Tiistaina aamiaisen jälkeen starttasimme 

kohti Kolkjan kylää ja Vanhauskoisten 

museota. Kuten eilenkin, myös tänä päivänä 

sää oli sateinen ja kolea. Anna kertoi mie-

liinpainuvasti vanhauskoisten elämästä ja 

tavoista, alueen historiasta ja sipulinviljelystä 

alueella. Sipulit ja Euroopan neljänneksi suu-

rin Peipsijärvi ovat antaneet elannon alueen 

ihmisille vuosisatojen ajan. Peipsin sipulit 

olivat aikoinaan kuulua kauppatavaraa, jota 

Kylätoimijoiden opintomatka Viroon

Opintomatkalaiset 
Nina Kordonin pihassa.
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vietiin Pietariin asti myytäväksi. Vielä nyky-

äänkin Peipsin sipuli on kuuluisaa, mutta 

viljelyalue on supistunut ja tuotanto vähen-

tynyt väestön ikääntymisen myötä. Nuoret 

eivät enää tämän tyyppisistä töistä perusta ja 

ovat muuttaneetkin muualle asumaan. Sipu-

linviljely tehdään Peipsin alueella pelkästään 

käsityönä lapio ja kuokka työvälineinä. 

Kolkjan kylästä kuljettajamme käänsi 

linja-automme pyörät kohti Kokoran kylä-

taloa, jossa meidät otti vastaan kyläaktiivi 

Riina Salu. Kylässä asuu n. 160 asukasta 

ja koulu ja päiväkoti sijaitsevat Alatskiven 

kuntakeskuksessa. Kylätalo on valmistunut 

2007 ja talon yläkerrassa sijaitsee kirjasto ja 

atk- välineet. Alakertaa vuokrataan erilaisten 

juhlien ym. tilaisuuksien pitoon. Talossa jär-

jestetään kyläiltoja ja lasten tilaisuuksia jne. 

Kylän missio on paikallisen kulttuurin ja 

yhteistyön edistäminen. Rahoitusta on saatu 

paikalliselta toimintaryhmältä kolmeen eri 

hankkeeseen. 

Matka jatkui pieneen kylään metsien 

keskellä nimeltä Välgi. Poimimme mat-

kalta Varan kunnanjohtaja Väinö Kivirüü-

tin mukaan. Välgin kylätalolla meitä ottivat 

kylän naiset vastaan. Kylätalolla on kunnan 

järjestämänä terveydenhoitajan vastaan-

otto kolmena päivänä viikossa. Talolle on 

hankittu myös yhteinen pyykinpesukone, 

joka on kyläläisten käytössä. Naistenkerho 

kokoontuu säännöllisesti kylätalolla. Tie-

dusteltuamme missä kaikki miehet olivat, 

saimme vastauksen ettei heitä ole - kylä-

läiset ovat pääosin ikääntyneitä leskinaisia. 

Kuitenkin kesäaikaan tulevat lapset ja lap-

senlapset kylälle ja toiveena on myös että 

he paluumuuttaisivat kylään eläkepäivien 

viettoon. Kylän korkeimmalla paikalla sijait-

see pieni, kaunis ortodoksinen kirkko, jossa 

piipahdimme vielä lopuksi. Saimme Välgin 

terveydenhoitajalta tiedon, että noitati-

lan isäntä oli äkisti sairastunut. Näin ollen 

ajelimme suoraan Koosan kyläkeskukseen 

ja tutustuimme kunnanjohtajan opastuk-

sella Koosan nuortentilaan, jonka jälkeen 

siirryimme lounaalle Koosan pubiin. Lou-

naan jälkeen matkasimme vielä Peipsijärven 

rannalla sijaitsevaan Kallasten kaupunkiin 

ihmettelemään punaisia hiekkakivikalliota. 

Kallio on lähes 700 metriä pitkä, kahdek-

san metriä korkea ja syntynyt 350 mil-

joonaa vuotta sitten. Kallasteen perustivat 

alueelle 1700-luvulla tulleet vanhauskoiset 

venäläiset. Asukkaista valtaosa on edelleen 

venäjänkielisiä ja vanhauskoisia. Kylmää oli 

kävellä pitkin hiljaista ja vähän ränsistynyttä 

kaupunginraittia, aika oli pysähtynyt täällä 

Alatskivin linna ja 

kyläkehittäjä Seija Lemmetti

jo vuosia taaksepäin… Palasimme majapaikkaan, 

jossa kuuma sauna odotti saunojia. Osa poru-

kasta teki vielä pikkukävelyn Ninan rantaraitilla 

ja kävi ihmettelemässä rannalla yksin seisovaa 

majakkaa.

Matkan viimeiseen illanviettoon Nina Kor-

don majatalossa oli kutsuttu paikallisen Leader-

ryhmän, Tartumaa Arensusselts edustajia, Sipu-

lulitie-yhdistyksen väkeä myös alueen yrittäjiä 

ja toimijoita. Nina Kordonin emäntä Aigme 

toivotti vielä kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja 

kertoi majoituspaikan historiaa. Saimme kuulla 

miten Sipulitie-hanke on edennyt ja kerroimme 

kuulumisia meidän kyliltä. Yrittäjät kertoivat 

millaisia palveluja heillä on kehitetty ja saatavilla. 

Sipulinviljelijäkin oli paikalla ja kertoi vielä sipu-

linviljelystä tarkemmin.

Keskiviikkona aamuvarhain lähdimme kohti 

Tarttoa, josta FlyBe:n lento lähti klo 10.35 kohti 

Helsinkiä. Helsinki-Vantaalla Lampisen tilaus-

ajobussi oli meitä vastassa ja matka jatkui kohti 

kotia ja Jyväskylää. Mielenkiintoinen ja opetta-

vainenkin reissu!

Matkanjohtajana matkalla toimi kyläke-

hittäjä Seija Lemmetti ja paikallisena oppaana 

Kodukant Tartunmaan edustaja Aime Vilu. Put-

kilahden kyläseuran edustajina matkalle osallis-

tui Veikko ja Marja Riikonen.
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Tuimalan 

ratsutalli

- Odota minua! huusin Jennalle joka 

laukkasi täyttä päätä Seukalla varmaan 30 

metriä minua ja Speedyä edellä.

- Joo joo mätämuna! Jenna huusi 

minulle.

Kotitalli häämötti jo meidän edessä. Oli 

lauantai ja me oltiin päätetty mennä Jennan 

kanssa kunnon laukkaretkelle. Huusin Jen-

nalle:

- Hiljennetään, ettei laukata tallin 

pihalle. Joku hevonen pian säikähtää!

- Olet  oikeessa, Jenna vastasi. 

Kun me tulimme käynnissä tallin pihalle 

siellä vallitsi täysi kaaos. Tallin omistaja,Tiina 

huusi hädissään:

- Tulipalo, tulipalo! Kaikki hevoset on 

pakko saada tallista ulos!

 Hyppäsimme ratsailta ja laitoimme 

hevoset ensimmäiseen tolppaan jonka 

näimme. Sen jälkeen juoksimme sydän kau-

husta hakaten hakemaan muita hevosia tal-

lista.

- Ota sää noi oikeen puolen karsinoissa 

olevat hevoset niin mää otan vasemman 

puolen! minä huusin Jennalle.

- Joo äkkiä nyt!  Jenna vastasi.

Tallin takaosa liekehti jo kokonaan ja 

minua ja Jennaa pelotti ihan kauheasti. Vii-

dentoista minuutin päästä palokunta saapui 

paikalle ja Tiina huusi niille:

- Vihdoinkin! Soitin teille jo 15 minuut-

tia sitten! Täällähän olisi voinut joku vaikka 

pahimmassa tapauksessa kuolla!

- Emme kerenneet kun oli muita hom-

mia, palokunnan johtaja vastasi tyynesti.

- No sammuttakaa nyt tuo tuli ennen 

kuin se leviää metsään joka ympyröi tätä 

koko tallia, jos ette sattuneet huomaamaan!

- No niin, toiset toiselle puolelle tallia 

ja toiset toiselle puolelle ja ei muuta kuin 

sammuttamaan, palokunnan johtaja huusi 

muille palomiehille.

Tunnin päästä palo oli saatu sammutet-

tua ja olihan siinä mennyt vähän metsää-

kin, mutta kaikki hevoset olivat selvinneet 

eikä kukaan ihminenkään ollut saanut sur-

maansa, onneksi. Tiina kutsui kaikki koolle 

hänen  talolleen ja sanoi:

- Kiitos teille kaikille siitä, kun olitte 

pelastamassa tallia. Se talli meni siinä, mutta 

uutta aletaan tekemään heti kun pystytään. 

Onneksi kukaan viidestätoista hevosesta 

ei saanut surmaansa. Mutta nyt tulee se 

ongelma: mihin hevoset laitetaan siksi ajaksi 

kun tallia rakennetaan?

- Hei! Meidän ihan tossa lähellä on yks 

vanha talli jota ei käytetä. Voin soittaa sen 

omistajalle että voisko hevoset viiä sinne, 

minä sanoin.

- Voi kiitos Hannele! Tiina sanoi.

- Käyn soittamassa tossa pihalla, minä 

sanoin.

- Hei!

- Moi! Hannele tässä.

- No moi Hannele mitäs sulla oli asiaa?

- Sitä vaan, että tää talli missä käyn palo 

just äskön niin mietin että onko sulla vielä 

se vanha talli?

- Herttinen aika! On minulla se. Voitte 

viedä hevoset sinne.

- Kiitos paljon! Tämä korvataan kyllä!

- Juu laittakaa olkia karsinoihin, ne löy-

tyy sieltä tallin perältä!

- Okei kiitti. Moi moi!

- Hei hei.

Puhelu katkesi ja riensin takaisin sisälle.

- No miten kävi? Jenna kysyi.

- Me voiaan viiä ne sinne! Sanoin iloi-

AuAuAuA roorarara jjja a a
kekekesäsäsäähehehevovooosessensnn a aa AsAsAsA tatat
KuKuKuvavava: JJJJananananikikka a RuRuththth



Putkilahden
 Kylälehti 7

sesti.

- No niin, käydään sitten hevosten siir-

tohommiin! Jenna ja Hannele ottakaa te 

Seukka ja Speedy ja ratsastakaa sinne edeltä. 

Me tulemme perässä heti kun pääsemme. Ai 

niin, ja laittakaa jo oljet ja vedet karsinoihin, 

Tiina sanoi.

- Selvä me mennään. Moi, minä huusin 

samalla kun paiskasin ulko-oven kiinni. 15 

minuutin päästä olimme jo vanhalla tallilla.

- Tämä kaipaa vähän fi ksausta, sanoin 

Jennalle, joka seisoi vieressäni ja tuijotti tal-

lia.

- Joo todellakin! Jenna huudahti.

- Laitetaan hevoset kiinni tohon puuhun 

mikä on tossa vieressä ja aletaan hommiin. 

Kyllä me tästä ihan hyvä väliaikaistalli saa-

daan, minä sanoin.

- Just niin! Jenna vastasi.

Vähän ajan päästä olimme jo laittaneet 

karsinoihin oljet ja vedet eikä muita vielä 

kuulunut. Niinpä sanoin Jennalle:

- Laitetaan Seukka ja Speedy karsinoihin 

ja mennään auttamaan muita.

- Hyvä ajatus, Jenna totesi.

Lähdimme kävelemään tallille päin kun 

huomasimme vähän matkan päässä muut 

tulossa vanhalle tallille päin. Huidoimme 

niille kättä ja he tulivat meidän luokse.

- No niin! Missä se talli on? Tiina kysyi.

- Se on tuolla, sanoin ja huidoin kädellä 

tallin suuntaan. Olimme tulossa auttamaan 

teitä, mutta ette te taida tarvita apua.

- Joo emme tarvitse, Tiina sanoi.

- No me menemme Jennan kanssa takai-

sin sinne! Tulkaa perässä! Minä huusin ja 

lähdimme juoksemaan Jennan kanssa van-

halle tallille.

Kun saavuimme Jennan kanssa tallille 

huomasimme, että tallin ovi oli auki.

- Toivottavasti kukaan ei ole käynyt 

täällä, sanoin hermostuneena Jennalle.

- Tuskin on, mutta onhan kaikki mah-

dollista, Jenna sanoi hiukan pelokkaasti.

Kun astuimme pelosta jäykkänä huoma-

simme iloksemme ettei tallissa ollut käynyt 

kukaan.

- Huh! Minä huokaisin iloisena.

- Kukaan ei ole käynyt täällä! Jenna rie-

muitsi.

Hetken päästä muut saapuivatkin hevos-

ten kanssa tallille. Autoimme  heitä laitta-

maan hevoset karsinoihin, jotka me olimme 

siistineet Jennan kanssa. 

- No niin! Kaikki on valmista joten 

kaikki voivat lähteä koteihinsa, Tiina sanoi 

samalla kun käveli tallin ulko-ovea kohti.

- Tulemmeko aamulla tänne hoitamaan 

hevoset, minä kysyin Tiinalta. 

- Kyllä jos viitsitte, Tiina sanoi iloisesti. 

- Tottakai viitsimme! Hevoset on meille 

kaikki kaikessa, vastasin.

- No hyvä! Tiina näytti tyytyväiseltä.

- Nähdään huomenna, Jenna sanoi.

- Joo nähdään huomenna. Moi,moi, 

Tiina huikkasi meille samalla kun lähti käve-

lemään kotiaan kohti.

- Moi, moi! Huikkasin hänelle samalla 

kun lähdin juoksemaan Jennan perään. 

Kun vihdoin sain Jennan kiinni, olimme jo 

minun taloni kohdalla.

- No moi, mennään huomenna yhessä 

tallille, sanoin  Jennalle.      

- Joo, huikkasi Jenna minulle ja juoksi 

omalle talolleen joka sijaitsi meidän taloa 

vastapäätä.

Juuri kun olin päässyt eteiseen, äitini 

huusi keittiöstä:

- Vaihda vaatteet , pese kädet ja tule syö-

mään.

- Jep, tulen heti! 

Vaihdoin äkkiä vaatteet sekä  pesin kädet 

ja sen jälkeen kipitin yläkerrasta jossa huo-

neeni sijaitsi alakertaan keittiöön ja istahdin 

pöytään. Mätin ruokaa lautaselleni koska 

minulla oli  hirvittävä nälkä.

- Äiti arvaa mitä? Kysyin äidiltä.

- No? 

- Talli paloi tänään, vastasin suu täynnä 

ruokaa.

- Ei kai? Äiti hämmästyi.   

- Kyllä, vastasin.

- No mitäs sitten tapahtui? Äiti jatkoi.

- No vähän kaikkea. Kerron huomenna 

tarkemmin kun isäkin palaa sieltä työmat-

kalta. Niin sekin sitten kuulee. Mutta sen 

voin kertoa, ettei kukaan kuollut ja kaikki 

hevoset ovat nyt tuossa vanhalla tallilla. 

Muistat sen varmaan? 

- Selvä, äiti sanoi.

- Missä muuten mun oma kulta Topi on?

- Ai se sun koirasi? Se on siskosi kanssa 

lenkillä.

- Kerrankin Sara suostui käyttämään sen 

lenkillä, sanoin äidille.

- Menen huoneeseeni, sanoin äidille joka 

oli siirtynyt pöydän äärestä tiskaamaan asti-

oita.

- Selvä, ja muista siivota se sun huone! 

äiti huusi perääni.

- Joo, joo, huusin takaisin.

Kun olin siivonnut oli jo myöhä ja pää-

tin mennä nukkumaan. Huusin vain hyvää 

yötä siskolleni joka oli vihdoin saapunut 

Topin kanssa lenkiltä ja äidilleni joka katsoi 

alakerrassa sohvalla televisiota.

- Hyvää yötä! Äiti huusi takaisin.

- Joo hyvää yötä! Sarakin huusi omasta 

huoneestaan joka sijaitsi minun huoneeni 

vieressä.

Huusin vielä Topin huoneeseeni, sillä se 

nukkui aina minun huoneessani. Kun se sit-

ten vihdoin laahusti huoneeseeni suljin oven,  

laitoin yöpaidan päälleni, sammutin valot ja 

kömmin sänkyyni peiton alle. Nukahdin 

heti kun olin saanut pään tyynyyn. Niin 

väsynyt olin päivän tapahtumista.

Aurora Ruth (11v.)
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Putkilahden yksi kesätapahtumista oli taas 

tänä vuonna Juhannusiltamat. Seuralassa 

pidetty tapahtuma kokosi talon täydeltä vä-

keä. Toisaalta talon ulkopuoleltakin löytyi 

iltamiin osallistujia. Ohjelma osuuden aloit-

ti Pulmuset lauluesityksillään. Seuraavaksi 

Pentti Könnö piti puheen talon historiasta 

ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Kolmantena 

musisoivat kansalaisopiston Luhangan ryh-

mä. Soittimina kuultiin viulua, haitaria ja 

JuhannusiltamatJuhannusiltamat
pianoa.  Kuulimme myös Toni Edelmannin 

säveltämiä lauluja jotka tulkitsivat Marjo 

Merivirta ja Tarja Simola. Näitten esitysten 

jälkeen tuli Kartanossa tapahtuu näytelmä, 

joka oli jatkoa viime vuoden näytelmälle. 

Vauhdikkaassa esityksessä näimme monen-

moista henkilöä, kuten kosmetoligin, polii-

sin, kangasniemeläisiä sukulaisia ja taidevää-

rentäjän.(Näytelmä on nähtävissä uudestaan 

7.7.2012 Seuralassa.) Tämän jälkeen alkoi 

vapaampi seuranpito. Buff etista sai pientä 

iltapurtavaa nälkäisille ja tanssittamisesta 

huolehti Pentti Könnön yhtye solistinaan 

Antti Sorsa. Myös ulkona oli väkeä juttele-

massa ja tapaamassa tuttuja. Illanvietto jat-

kui rattoisasti yömyöhään.

Kuva: Osmo Weijo

Teksti: Aurora Weijo

Jatsit jammailtiin tänä vuonna sikäli juhla-

vissa merkeissä, että mies ison saksipiipun 

takana – Tapio Leino, tapahtuman taiteelli-

nen järjestäjä – täytti vuosia, ei uskoisi. Mut-

ta hyvät asiat eivät vanhene, kuten musiik-

kikaan ei happane vaikka vesi Virtasalmessa 

kulkee. Taivaalta sitä vettä saatiin pariinkin 

otteeseen, yleisö ei tästä kuitenkaan peläs-

tynyt ja olihan niitä erilaisia sadekatoksia ja 

henk.koht. suojaimia. Ja palvelu pelasi tu-

tuttuun ystävälliseen tapaan, mistä parhaat 

kiitokset kaikille talkoolaisille! Yhtä lailla 

suuret kiitokset kaikille muusikoille ja tek-

niikalle! 

Tapahtumaan tullaan aika laajalta alu-

eelta, näin ilmeni pienen otoksen pika-gal-

lupista, mökkiläisiä on varmasti myös ja hei-

dän seurueidensa jäseniä. Suuri osa yleisöstä 

oli muusikoiden ystäviä ja heidän kauttaan 

tapahtumasta kuulleita. Tietoa tapahtu-

masta kehoitettiin levittämään paremmin, 

ja totta on että kyllä Koulupuistoon hyvin 

mahtuisi ainakin aurinkoisella säällä enem-

mänkin ihmisiä järjestelyjen siitä juurikaan 

vaikeutumatta. Tapahtuman laatu ansaitsisi 

lisää kuulijoita.

Musiikki aloitettiin perinteisesti isolla 

JAZZ-IT kilahtivat Koulupuistossa 14. kerran
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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

orkesterilla: Jyväskylän puhallinorkesteria johti Tiiu Tuominen. Lähdettiin 

liikkeelle jälleen klassisesti, suomalaisella iskelmämusiikki -ja kesämusiikki-

suosikeillamme valssilla ja tangoilla, sitten siirryttiin kohti jatsimaisia teemoja. 

Uudehko kokoonpano, jossa myös Leinon Tapsa soittaa eli Soul&Sweat 

band aloitti räväkästi Blues brothers -elokuvasta tutulla klassikolla ”Ewery-

body needs somebody”, sitten seurasivat mm. ”Mustang Sally”, Vaya con dios-

yhtyeen ”What's a woman, Black magic woman”, sekä vielä sitkeiden kätten-

läpytysten päälle saatiin kuulla  maukasta bluesia.

Light jazz band soitti puolestaan rauhallisempia sointuja – tyylikästä ja 

omaperäistä haitarijatsia: mm. kappaleet ”Mökki laidalla maantien, Aamu, 

Lapin kesä” viimemainittu  improvisaatio -versiona, sekä muuta jatsahtavaa 

musiikkia. Haitari osoitti taipuisuutensa tyylien välillä, siitä saa iloa irti rillu-

mareistä vakavaan jatsiin, ja muuhunkin. 

Tomi Leino Blues trion musiikissa kuultiin Ameriikan syvän etelän ryt-

mistä ääntä bluesin liepeiltä. Swamp ja jump -tyylistä, sanoi Leinon Tapsa 

(ei sukua Tomi Leinolle):  swamp on Mississippin suistosta rouheeta ja reh-

tiä käyttömusaa, jumpista en niin tiedä ja väliäkö niin tyyleistä, oli oikein 

kuunneltavan hyvää soitantoa! Tosin yleisö alkoi jo poistua osin sateisesta 

säästä johtuen mikä  oli vahinko, viimeinen orkesteri veti 

settinsä hienosti ja tunteella, ja sai lämmenneen yleisön-

kin mukaansa. Monet tanssahtelivat kostealla nurmikolla 

ennen tapahtuman loppusoittoa ja piuhojen kelaamista 

rullalle. 

Seuraavan kerran näillä nurkilla jatsi-teemaan palataan 

Korpilahden Satama-bluesissa lauantaina 25.8. klo 20, 

joka on myös ilmaistapahtuma, joten näkemisiin siellä ja 

hyvää kesää kaikille! 

teksti: Timo Suominen

kuvat:  Aune Turunen ja Olli Huhtinen
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Karhujen määrä on lisääntynyt Suomessa 

suuresti viimeisten kymmenen vuoden aika-

na, sillä vuonna 2001 maassamme oli Riista- 

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan 

noin 850 karhua, kun tämän vuoden arvio 

kannasta on noin 1330-1445 täysikasvuista 

yksilöä. 

Paikallisestikin karhujen määrän lisään-

tyminen näkyy siinä, että Putkilahdessa tai 

sen lähialueella on alkukesän aikana tehty 

havaintoja tiettävästi viidestä eri karhusta. 

Eräänä kesäkuisena iltana nähtiin nimit-

täin ensin kolme karhua maantiellä Putki-

lahden ja Tammijärven välillä. Pari tuntia 

myöhemmin saatiin vielä havainto Hörhän 

metsätieltä kahdesta karhusta, jotka kokonsa 

puolesta eivät vaikuttaneet samoilta kuin 

maantiellä tavatut. Putkilahden ja Tammi-

järven väliseltä alueelta on saatu kuluvana 

kesänä myös useita muita karhuhavaintoja.

Karhut ovat myös aiheuttaneet tuhoja 

mehiläistarhoilla sekä Putkilahdessa että 

Tammijärvellä. Putkilahdessa karhu hajoitti 

toukokuun lopussa Komppa-Seppälän 

hunajatilan mehiläispesän  Herapohjantien 

varressa. Kun karhu samoihin aikoihin oli 

hajoittanut myös useita muita Komppa-Sep-

pälän tilan mehiläispesiä aiheuttaen arviolta 

kymmenentuhannen euron vahingot, vahin-

kokarhulle myönnettiin kaatolupakin kah-

den viikon ajaksi, mutta tuona aikana karhu 

ei palannut aterioimaan pesille ja niinpä se 

jäi kaatamatta.

Karhuista on tehty useita jälkihavaintoja 

myös Kivivuoressa ja Töppöspohjalla, joten 

Putkilahdessa karhun kohtaaminen lienee 

mahdollista millä suunnalla tahansa. Kar-

huhavainnoista on syytä ilmoittaa Autionie-

men Jormalle, joka toimii alueemme peto-

yhdysmiehenä.

Suomen Riistakeskus on julkaissut 

10 kohdan ohjeet karhun kohtaamiseen:

1. Karhua ei saa koskaan ruokkia Ruok-

kiminen totuttaa karhun ihmisen läheisyy-

teen. Karhu muistaa helpon ruoka-apajan. 

Hävitä kesämökillä kaikki jätteet. Älä jätä  

ruokatarpeita tai  roskapusseja yöksi ulos. 

2. Karhu kuulee äänet jo kaukaa. Pidä 

pientä ääntä kulkiessasi, jotta karhu ehtii 

väistää sinua. Jo jalan alla risahtelevat oksat 

antavat karhulle tiedon sinusta. 

3. Jos näet karhunpennun, on emo 

varmasti lähistöllä. Älä mene lähemmäksi, 

vaan poistu tulosuuntaasi. Vaarallisinta on, 

jos joudut emon ja pentujen väliin. Emo 

puolustaa tällöin vaistomaisesti pentujaan 

hyökkäämällä vaaran aiheuttajaa eli SINUA 

kohti.

4. Karhu vetäytyy talvipesään syys-mar-

raskuulla. Karhun pesä voi olla muurahais-

pesässä tai kaivettuna maahan, joskus myös 

louhikossa tai kuusen alla oksien suojassa. 

Jos koirasi on löytänyt karhunpesän, mene 

kauemmaksi ja houkuttele koirasi pois. Suu-

rimmassa vaarassa olet sinä, sillä koiralla on 

paremmat mahdollisuudet selvitä tilanteesta. 

5. Jos löydät karhun tappaman eläimen, 

poistu heti paikalta tulosuuntaasi. Karhu 

on todennäköisesti lähistöllä lepäämässä. 

Haaska on yleensä peitetty sammalilla tai se 

on osaksi upotettuna suohon. 

6. Karhut voivat helpon ravinnon toi-

vossa käydä talojen ja mökkien pihoissa. 

Karkota karhu kolistelulla ja huudoilla pois. 

Älä mene valokuvaamaan karhua. Mikäli 

Karhuhavaintoja Karhuhavaintoja 

PutkilahdessaPutkilahdessa

IlIllalan n kukulklkijija aa PuPutktkkililahahdedessssa Vanhhhnhha-a-a-a-a-
ReRepopolalan pepellllolollala JJorormama AAutuutionininie-e-ee-e
memen n rir isi taakakamemem raran n tataltltioioimimanana a 
1414.6.6.2.20112 kekek llllo oo 2222.5.54.4.
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lähistöllä on tavattu karhuja, iltaisin ulos 

lähdettäessä on syytä pitää normaalia 

kovempaa ääntä, ettei yllättävää kohtaa-

mista tule. 

7. Karhu liikkuu iltaisin ja aamuvar-

haisella. Päivällä ne lepäilevät suojaisessa 

paikassa. Karhut syövät kesällä mielel-

lään marjoja. Siksi ihminen kohtaa kar-

hun usein juuri marja- tai sieniretkellä. 

Karhut voivat ruokailla syksyisin myös 

kaurapellolla. Karhua ei pidä mennä 

häiritsemään tai valokuvaamaan. Ne tot-

tuvat ihmisen läheisyyteen eivätkä enää 

väistä ihmistä. 

8. Pidä koirasi kytkettynä! Vapaana 

liikkuva koira joutuu todennäköisimmin 

karhun kanssa tekemisiin. Jos koirasi on 

irti ja kuulet sen suunnasta voimakasta 

ärähtelyä tai karjumista, poistu kauem-

maksi ja hakeudu avoimeen paikkaan. 

Jos koira lähtee karhua pakoon, se tulee 

todennäköisesti sinun luoksesi ja karhu 

voi tulla perässä. 

9. Karhu varoittaa nousemalla taka-

jaloilleen, valehyökkäyksin ja karjumalla 

voimakkaasti. Peräänny rauhallisesti, 

samalla hiljaa puhuen. Älä huuda tai ään-

tele voimakkaasti, sillä karhu tulkitsee 

sen vihamielisyydeksi. Älä tuijota karhua 

silmiin, se merkitsee haastetta. Älä kiipeä 

puuhun, sillä karhu on parempi kiipei-

lijä. 

10. Jos karhu kuitenkin käy kiinni 

… heittäydy mahallesi maahan, suojaa 

käsillä päätäsi ja niskaasi, ole liikku-

matta eli tekeydy valekuolleeksi. Pakoon 

juoksu ei kannata, karhu on aina sinua 

nopeampi. 

 

Riitta Hakanen

Havaintotiedot Jorma Autioniemen 

muistiinpanoista.

Suvisena sunnuntaina on kylätalon kokous-

tilassa hyvien jälkilöylyjen aika. Juhlan teki-

jät ja sankarit istuvat nauttimassa mainiota 

seuraavan aamun brunssia, ja puheenaiheena 

on edellispäiväisen juhlan kulku. 

Mutta entäpä itse juhlapäivänä lauan-

taina? Silloin juhlittiin paitsi Hannun kuusi-

kymppisiä, myös Eijan syntymäpäivää – sekä 

pariskunnan hyvää ja onnellista parisuh-

detta, mikä selvästi näkyi paitsi heistä itses-

tään niin juhlan ohjelmasta. Musiikkioh-

jelmassa mukana ollut Merivirran Marjo 

täytti pyöreitä vuosia hänkin, mikä hänet 

korkealle tukevilla käsivarsilla kohottaen 

huomioitiin. Musiikkiin painottuva ohjelma 

sisälsi useita Toni Edelmanin säveltämiä lau-

luja Juhani Kotomäen sanoin, Luhangan 

laulajien esittämänä. Edelman oli säveltänyt 

päivänsankarille yllätyksenä kaksi nimikko-

laulua, jotka hän esitti. Kai Chydeniuksen 

maakuntalaulumme sanoihin uudelleen 

tekemä sävellys oli erityisen komea; taattua 

tavaraa. Marjo ja Tarja esittivät kahdestaan 

Hannulle serenadeja ja lopuksi juhlakalu sai 

naisilta komean jättiläisruusun, kun nämä 

olivat ensin laulattaneet koko runsasta juhla-

kansaa miljoonin ruusuin. 

Herkempää ohjelma-osuutta kuultiin, 

kun Toni Edelman lauloi ja soitti säveltä-

mänsä kaksi Joseph von Eichendorffi  n runoa 

”Illanrusko” ja ”Kuutamoyö”; nämä oli sak-

san kielestä suomentanut kylämme klassisen 

kulttuurin Gran Maestro, latinisti Teivas 

Oksala. Hän piti myös lyhyen alustuksen lau-

lujen syvähenkisistä teemoista ja kiitteli sävel-

täjää kohdalleen osuneesta säveltulkinnasta. 

Sävellykset olivat samalla kantaesityksiä. 

Juhlissa nautittiin maukasta porokeittoa 

ennen ohjelmaa ja kahvitus täytekakkuineen 

oli vuorossa ohjelma-osion väliajalla. Pitojen 

onnistuneesta emännyydestä vastasi putki-

lahtelainen Ulla Larkiala apulaisineen. Kan-

saa nauratti Sysmän ”Linta ” roisinpuoleisella 

miehenmetsästys -huumorillaan: tämän kek-

sitty persoona oli kuitenkin ronskiudessaan 

ehyt eikä karannut hallinnastakaan, aivan 

samoin kuin mm. surrealismin taiteilijalla 

Salvador Dalilla aikanaan. 

Eheiksi ja mukaviksi persooniksi voisi 

mainita paitsi Hannua ja Eijaa, niin myös 

lukuisia muita juhliin osallistuneita. Kalamies 

- Hannu sai jättiläisuistimen sen jättiläisruu-

sun kaveriksi: niitä kelpaa kuviin ikuistaa, 

samoin kuin sitten loppukesästä Inarilla niitä 

uistelusaaliita (eikun kireitä siimoja!). 

Erityismainintana vielä Erkki Hakasen 

näytelmäpiirin puolesta luovuttama mitali 

”Elämän keventäjä”. Mitali on saajansa erit-

täin korkealle arvostama. 

Paljon onnea vielä jälkikäteen, ja hyviä 

vuosia tästä eteenpäin!

Timo SuominenHannu livenä  juhannusnäytelmässä  Nuoriso-
seuran talolla. 23.6.2012    kuva: Osmo Weijo
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