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20 vuotta on pitkä aika painetulle leh-

delle, varsinkin kun sitä on tehty kaiken 

aikaa harrastaja- ja talkoovoimin. Helppoa 

se ei suinkaan ole ollut, kun lehti on ilmes-

tynyt kerran kuukaudessa.

Kylälehden perusti vuonna 1993 Veikko 

Perttula, joka toimi alkuvuosina sen kustan-

tajana ja päätoimittajana. Kaksi vuotta myö-

hemmin hän avasi myös Putkilahden nettisi-

vut, jotka ovat jatkossa kulkeneet hieman eri 

latuja painetun lehden kanssa, vaikka sisältä-

vätkin saman aineiston.

Vuosien varrella nykyiselle www.putki-

lahti.net -sivustolle on kertynyt koko maan 

mittakaavassa merkittävä arkisto kyläleh-

dessä julkaistua ja muuta Putkilahtea koske-

vaa aineistoa.

Veikko Perttula määritteli heti alussa 

lehden tehtävät, jotka kestävät edelleen. 

Jatkossa lehti siirtyi kyläseuralle vuonna 

1998, jolloin lehden päätoimittajaksi tuli 

Anne-Marie Perttula, joka myöhemmin otti 

hoitaakseen myös Putkilahden kyläseuran 

puheenjohtajan tehtävät. Hänen aikanaan 

kylässä tapahtui paljon, mikä näkyi myös 

lehdessä.

Putkilahti sai vuonna 1995 valtakun-

nallista mainetta, kun se nimettiin vuoden 

kyläksi, kyläseura sai samana vuonna Keski-

Suomen ympäristöpalkinnon ja jatkossa 

taisteltiin koulun puolesta. Putkilahti oli 

aktiivinen myös historiahankkeessa, jonka 

tuloksena syntyi Korpilahden ensimmäinen 

kyläkirja.

Jatkossa kyläseura hankki koulun kylän 

yhteiseen käyttöön ja jatkoi menestyksellä 

1990-luvulla aloitettua kesäjazz-tapahtu-

maa, jonka esiintyjät ovat olleet korkeaa 

kansallista tasoa.

Vuodesta 2005 lähtien päätoimittajana 

on toiminut Aune Turunen. Hänen ansiok-

seen on luettava erityisesti kylän omanar-

vontunnon ja yhteisöllisyyden vaaliminen. 

Hän on antanut myös persoonallisen äänen 

ja tyylin lehdelle. On hienoa, että hän on 

saanut mukaan paikallisten lisäksi hyviä 

ulkopuolisia kirjoittajia, kuten Teivas Oksala 

ja Tapani Itäranta.

Merkittävän käytännön panoksen kylä-

lehden tekemiseen ovat vuosien varralla 

antaneet päätoimittajien lisäksi Valto Koski-

nen, Esko ja Risto Perttula sekä Marja Rii-

konen taloushallintoon liittyvissä tehtävissä.

Kyläseuran ja lehden maine ja arvostus 

tuntuu olleen parempi kylän ulkopuolella 

kuin Putkilahdessa, jossa on ollut erityisesti 

ympäristöön liittyvistä hankkeista erimie-

lisyyksiä. Vuosien varrella on tehty myös 

runsaasti esityksiä siitä, mitä kaikkea kylä-

seura voisi tehdä. Vähemmälle huomiolle on 

jäänyt se, että seuratoiminta on kyläläisten 

yhteistä toimintaa, joka vaatii riittävästi teki-

jöitä.

Kyläseuran lisäksi arvostelun kohteena 

on ollut luonnollisesti myös lehti, mikä on 

tietysti ymmärrettävää ja hyväksyttävää. 

Pitää kuitenkin muistaa, että harrastajavoi-

min tehdyssä lehdessä työn jälki voi ja saakin 

olla joskus rosoista, vaikka tavoitteet on ase-

tettava korkealle.

Kylälehteä on tehty

Putkilahden puolesta

jatkuu seuraavalla sivulla
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

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

Kyläseura ja sen lehti on kriisissä, kun 

me vanhemmat tekijät jäämme syrjään. 

Kysymys on jo siitä, löytyykö nuorista jat-

kajia. On myös mietittävä sitä, mitä lehdeltä 

halutaan. Sen on tietysti oltava lukijalle 

riittävän kiinnostava, jotta sen tilauksista ja 

ilmoituksista saatavat maksut voisivat kat-

taa painamisesta ja postittamisesta koituvat 

kulut. Jos se ei onnistu, on harkittava lehden 

siirtämistä kokonaan nettiin.

Avainkysymys mielestäni on, onko leh-

den tehtävä toimia vain nykyisten ja entis-

ten putkilahtelaisten yhdyssiteenä, kun 

kyläseuran ensisijainen tarkoitus on kylän 

elinvoimaisuuden vaaliminen. Se on puo-

lestaan suurelta osin edunvalvontaa, joka 

edellyttää yhteyksien luomista ja verkostoi-

tumista ulospäin ennen kaikkea Jyväskylän 

kaupungin suuntaan.

Tämän takia lehtikään ei voi toimia pel-

kästään menneitä muistellen, vaan on kes-

kusteltava myös tulevaisuudesta. Tässä teh-

tävässä entisillä ja kesäputkilahtelaisilla voisi 

olla paljon sanottavaa.

Veikko Riikonen

Putkilahden 

kyläseuran puheenjohtaja

Kylälehden kansikuva 10 vuoden 
takaa eli vuonna 2003, jolloin jär-
jestettiin kunnon juhlat kylälehden 
kunniaksi. Silloin ei meillä ollut 
varaa yhtä hyvään painolaatuun 
kuin vuonna 2013.

Ilmoita 

 
Putkilahden 

KYLÄLEHDESSÄ

alkaen 
vain 20 euroa/kerta



Putkilahden
 Kylälehti4

Kylälehden 

taitava taittaja 

   - Valto Koskinen

Talvinen pakkassunnuntai. Lämpömittari 

ikkunalla näyttää toistakymmentä miinus-

astetta ja viima on pureva. Mutta mitä ih-

mettä? Viimassahan ajaa joku polkupyörällä 

säiden haltijoita uhmaten. Hahmo pysähtyy 

heijastinliivissään meidän postilaatikolle, ja 

seuraavalle ja seuraavalle... Sehän on Kos-

kisen Valto, kyläseura-aktiivi ja 20-vuoti-

aan Putkilahden kylälehden pitkäaikaisin ja 

ahkerin ”tossujakaja”, joka tuo uunituoreet 

kylän uutiset postilaatikkoihimme säässä 

kuin säässä. Valto itse sanoo, että lehden 

jakaminen ei ole hänelle talkootyötä, vaan 

hyötyliikuntaa ja tapa hoitaa kuntoa, mut-

ta yhtä kaikki, Valto pitää kunnia-asianaan, 

että jako tulee tehtyä aikanaan, ilmojen hal-

tijoista piittaamatta.

Vaikka kylälehden jakaminenkin on Val-

tolta kylän yhteisen edun hyväksi tehtävää 

työtä, vielä enemmän Valto uhraa aikaansa ja 

varojaankin kylälehden taittamiseen, siis leh-

den ulkoasun suunnitteluun. Taittajan työnä 

on lehden tekstin ja kuvien asettelu, sisäl-

löstä päättäminen, ja mahdollisesti joiden-

kin asioiden poisjättäminenkin silloin, kun 

uutisia on tarjolla niin paljon, että kaikki 

jutut eivät 12-sivuiseen lehteen mahdu. 

Lehden taittamisen alkeet Valto opetteli 

ikään kuin kantapään kautta jo 1990-luvun 

alussa, kun hän oli mukana helsinkiläisen Pc-

käyttäjät ry:n hallituksessa ja ”ajautui” tuol-

loin yhdistyksen tiedotuslehden taittajaksi. 

Tuolloin sivujen suunnittelu tehtiin pitkälti 

kynää apuna käyttäen, sillä tietokoneohjel-

mat tai kuvankäsittely olivat kaukana siitä 

tasosta, mitä ne ovat nyt. Niinpä valmiiseen 

tekstiin piti liittää kuvat liimaamalla ja kopi-

oimalla sitten tämä ”askartelutyö” kopioko-

neella yhtenäisen näköiseksi paperipinnaksi. 

Putkilahden kylälehden taittamiseen Valto 

ryhtyi vuoden 1998 alussa, kun lehden 

Valto toimi PC-KÄYTTÄJÄ -lehden päätoi-

mittajana ja taittajana muutaman vuoden 

1990-luvun alkupuolella. Silloin yhdistyksen 

tiedoituslehden tekoa oli pakko opetella kanta-

pään kautta, kun muitakaan vapaaehtoisia ei 

niihin hommiin löytynyt.   

Putkilahden ja Korpilahden keskusta-alueilla

Putkilahden kylälehti jaetaan suoraan tilaa-

jien postilaatikkoihin ”tossujakeluna” muu-

tamien vapaaehtoisten jakelijoiden toimesta. 

Suurin osa kylälehdistä menee kyllä Itellan 

postina eri puolille Suomea ja pari tilaajaa 

löytyy ulkomailtakin. Kuvassa Valto Koskinen

omalla reitillään Herapohjantiellä.

Kuva: Osmo Weijo
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ensimmäinen päätoimittaja Veikko Perttula 

luopui sekä päätoimittajan että taittajan teh-

tävistä muutettuaan pois paikkakunnalta.  

Nyttemmin Valto on hankkinut itselleen 

– omalla kustannuksellaan – lehden taitta-

miseen tarvittavan arvokkaan ja tehokkaan 

ohjelman, jollaista käytetään myös ammatti-

maisessa taittamistyössä, sillä erotuksella siis, 

että Valto on opiskellut taittamisen salat ja 

hienoudet itsenäisesti, ikään kuin harrastus-

mielessä meidän kaikkien lehden lukijoiden 

iloksi ja hyödyksi.

Valto osallistuu myös Putkilahden kylä-

seuran toimintaan monin tavoin. Hän on 

ollut mukana seuran johtokunnassa noin 15 

vuoden ajan  toimien välillä sen varapuheen-

johtajana ja tällä haavaa rahastonhoitajana. 

Näinä vuosina on Kyläseuran Koulupuis-

toon liittyvien hankkeiden käytännön toteu-

Talkkuna on perinteinen suomalainen jauho-

valmiste. Koostumus vaihtelee aika paljon eri 

puolilla Suomea, mutta hämäläisen talkkunan 

pääasiallinen raaka-aine on kaura. Mukana 

voi olla muutakin viljaa, hernettä ja suolaa. 

Talkkunan valmistukseen kuuluu kolme vai-

hetta; Ensin vilja keitetään vedessä, sitten 

märkä ja osittain kypsynyt vilja paahdetaan 

noin 200 asteen lämpötilassa ja lopuksi paah-

dettu ja kuivunut vilja jauhetaan myllyssä.

tus  ollut pitkälti juuri Valton vastuulla, osit-

tain myös siitä luonnollisesta syystä, että hän 

asuu Koulupuiston asunnossa, mutta ennen 

kaikkea siksi, että hänellä on ollut halua, 

voimia ja taitoa huolehtia monenlaisista käy-

tännön töistä ja anomuskaavakkeiden täyt-

tämisistä, jotka ovat vuosien varrella olleet 

välttämättömiä hankkeisiin toteuttamiseksi.

Putkilahden kyläseuran lisäksi Valtolle 

on kertynyt myös lukuisia muita luottamus-

toimia. Tällä hetkellä hän on mm. Keskus-

tan Korpilahden paikallisosaston puheen-

johtaja ja Jyväskylän perusturvalautakunnan 

varajäsen; viime vaalikaudella hän toimi sen 

varsinainen jäsenenä. 

Luottamustoimien lisäksi Valto haluaa 

varata aikaa myös fyysistä kuntoa ylläpitä-

ville harrastuksille, olkoonkin, että nekin 

ovat hyvin hyötyliikuntapainotteisia. Kylä-

lehden jakamisen mukanaan tuoman lii-

kunnan lisäksi Valto hoitaa kuntoaan myös 

pilkkomalla puita perinteisellä tukki ja kir-

ves -menetelmällä ja liikkumalla syksyisin 

marja- ja sienimetsällä; viime kesänä Valto 

keräsi peräti 150 litraa mustikkaa, josta 

liikeni sitten sekä lähellä että kaukana asu-

ville sukulaisillekin. 

Valtolla on oma yhden miehen yritys, 

toiminimi Putkilahden talkkuna, joka syntyi 

aikoinaan nyt jo edesmenneen isä-Reinon 

työn jatkoksi, ovathan Koskisen talkkunat jo 

vuosikymmeniä olleet kysyttyjä lähiseudulla 

ja kauempanakin.  Lisätoiminimenä Valtolla 

on Putkilahden maaseutupalvelut, jonka 

toimialana on maa- ja metsätalouden työt, 

yrityspalvelut, atk-apu ja kiinteistönhoi-

topalvelut. Valto toimii myös Putkilahden 

maamiesseuran kuivurin hoitajana. Seson-

kiaikaan elo-syyskuussa kuivurin hoito on 

kokopäivätoimista työtä ja ajoittain kuivuri 

hurisee  24 tuntia vuorokaudessa. Muina 

vuodenaikoihin kuivurilla toki on hiljaista.  

Valto, syntyperäinen putkilahtelainen, 

mutta nyttemmin tänne paluumuuttajana 

tullut, on tyyppiesimerkki asukkaasta, jollai-

sia kylämme tarvitsee: innokkaita yhteisiin 

asioihin osallistujia, jotka osaavat ja haluavat 

työllistää itse itsensä, vieläpä niin, että asuk-

kaan työ- ja harrastuspanoksesta on monin 

tavoin hyötyä ja iloa koko kylälle.

Teksti: Riitta Hakanen

Kuva: Osmo Weijo

Oljentuoksuna
synnyinhetken ihme on
läsnä, tallessa.

Äänenkäyttelyn
aloin muinoin oljilla –
tänään hiljennyn.

Näinkin kokea
voit: kuin lämpö turvaava
äidinkohdussa.
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Putk i lahden ky läs eura r y

Kevät-Kevät-
kokouskokous
sunnuntaina 7.4.2013 

kello 14.00 Koulupuistossa

Esillä sääntömääräiset asiat

Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

Seuran tarkoituksena on

• työskennellä toimialueensa 
sivistyksellisten , sosiaalisten ja 
taloudellisten olojen kehittämi-
seksi sekä viihtyisyyden lisäämi-
seksi

• olla toimialueensa asukkaiden 
yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan 
kehittäjänä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
seura

• järjestää kursseja, iltamia, tupail-
toja, kilpailuja, arpajaisia ja retkiä

• tukee jäsentensä osallistumista 
koulutukseen

• järjestää tilaisuuksia neuvotella ja 
päättää kylän yhteisistä asioista

• edustaa kyläkuntaa ulospäin 
yhteisissä asioissa

• edesauttaa talkootoimintaa

• ottaa vastaan lahjoituksia, testa-
mentteja 

• omistaa ja ylläpitää kiinteää ja 
irtainta omaisuutta

• tekee kylää tunnetuksi

• vaalii yhteisön kulttuurihistorial-
lista taustaa

• edesauttaa kylällä toimivien 
yritysten toimintaa

• myöntää lahjoituksia tai sti-
pendejä kylän tulevaisuutta 
parantavien toimien johdosta 

• toimii yhteistyössä muiden jär-
jestöjen ja yhteisöjen kanssa

Lukijan 

tervehdys 

kylälehdelle

Talviset terveiset täältä pohjoisen Keski-Suo-

men Kivijärveltä. Lapsuuteni ja kouluaikani 

Putkilahden Korospohjassa viettäneenä on 

ollut mukava palata jo hyvissä voimissa ta-

kaisin Keski-Suomeen tuttuihin maisemiin 

yli 30 vuoden Etelä-Suomessa vietetyn ajan 

jälkeen.

Jo kouluaikana alkanut kova lukuharras-

tus on jatkunut näihin päiviin asti suhteelli-

sen voimakkaana osana elämää. Putkilahden 

koulun sen aikainen kirjasto tuli luettua 

melko tarkkaan. Läksyt eivät ehkä niin pal-

jon kiinnostaneet? Putkilahden Kylälehti on 

ollut alusta asti kiinnostavaa luettavaa, ensin 

irtonumeroina ostettuna Tuusulassa olon 

aikana. Sitten muutettuamme Kivijärvelle 

v.1997 jouluksi, alkoi lehti kiinnostaa yhä 

enemmän. Olen huomannut, että kun tuli 

50 vuotta mittariin, alkoivat vanhat asiat ja 

lapsuuden maisemat kiinnostaa yhä enem-

män. Niinpä vuoden 2002 alusta lähtien on 

Kylälehti tullut tilattuna kotiin. Sieltä on 

ollut mukava lukea monia tarinoita koulu-

kavereiden elämästä ja muistakin heitä kos-

kevista elämänvaiheista. Myös uusien kylä-

läisten tarinoita on ollut kiinnostavaa lukea 

ja oppia näin tietämään heidän ajatuksiaan 

Putkilahden kylästä ja elämästä siellä.

On ollut mukava huomata näistä jutuista 

lehden palstoilta että tasapaino säilyy kylien 

välillä. Tästä hyvä esimerkki on se, että kun 

minä olen ajautunut Putkilahdesta Kivijär-

velle on Hannu Pekkarinen Kivijärvellä syn-

tyneenä ajautunut Putkilahteen asumaan.

Tässä kun on ollut aikaa seurata maail-

man menoa on tullut mieleen, että me ns. 

suuret ikäluokat taidamme olla ainoita tänä 

päivänä, jotka luemme yleensä lehtiä, nuo-

remmat näyttävät hakevan tietonsa netistä. 

Toivottavasti kuitenkin tällaisilla kylälehdillä 

riittää lukijoita jatkossakin, ainakin toivon 

niin. Onnea 20-vuotiaalle Putkilahden Kylä-

lehdelle, toivoo ahkera lukija Kivijärveltä!

teksti Veikko Saarinen

kuva Aune Turunen

Salmensuun Aili on taas ryhtynyt kalasta-

maan. Helmikuu 2013.
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Tero Alanko 

ihmettelee 

Kenian halpo-

ja ruusuja

Laskiaismäessä Mustalahdessa satelee lunta, 

kun tapaamme Alangon Teron kanssa kylä-

lehden haastattelun merkeissä. Pian toteam-

me, että olemme tulleet kylälle vakituisiksi 

asukeiksi samana vuonna, 2002. Itselläni oli 

tosin vuokra-asunto aiemmin terveystalolla, 

mutta työt veivät sitten muualle. 2002 Tero 

osti lähes uuden talon Päijänteen rannalta 

Pilkasenniemestä, liki Aholaa.

Tero on Jyväskylästä lähtöisin, ja asu-

nut jyväs-seudulla koko elämänsä. Kou-

lusta päästyään hän hakeutui puutarhuri-

harjoitteluun kaupunkiseurakunnalle, jotta 

pääsisi sen jälkeen puutarhurikouluun

opiskelemaan alaa. Tämä oli tuolloin sisään-

pääsyn edellytys. Valmistuttuaan puutarhu-

riksi hän on pyörittänyt omaa yritystä siitä 

lähtien; heidän suvussaan yrittäjyys on siir-

tynyt verenperintönä.

Kukka-alan nykytilanteesta riittää 

puhuttavaa, myös Teron omista kokemuk-

sista yritysuran varrelta on mielenkiintoista 

kuulla ja muistella menneitä aikoja. Kuinka 

1980-luvulla teetettiin isoja viheristutuksia 

sekä ulos että sisätiloihin eri puolille Suo-

mea. Kukkia käytiin hoitamassa ympäri 

Keski-Suomea niin pienissä maaseututaaja-

missa kuin Jyväskyän suuryrityksissä. Lai-

tettiinpa kerran uuden traktorimalliston 

julkistuksen yhteydessä tuhansien orvokkien 

penkki Valmetin Suolahden tehtaalle. Penk-

kiin muodostui orvokeista kaikkien pohjois-

maiden liput. Samoihin aikoihin toteutettiin 

myös esim. Levin kylpylähotellin vihersisus-

tustyöt. Vuosien varrella ympärivuotinen 

kotimainen kukkatuotanto on vähentynyt 

ja tuontikukkien osuus Keski-Euroopasta 

on kasvanut. Uusina maina leikkokukkia 

tuodaan esim. Afrikasta Keniasta ja Etioo-

piasta sekä Väli-Amerikasta Equadorista, 

Columbiasta ja Panamasta. Kyllä globaali

maailmantalous on Putkilahdesta tarkastel-

tuna ihmeellistä? Keniassa  tuotettu ruusu 

matkaa Euroopan tukkureille lentorahtina 

ja sieltä tänne pohjolan perukoille rekkakul-

jetuksena. Halvimmmillaan kesäaikaan 30 

senttiä maksavan lyhyen ruusun hinnasta 

rahdin osuus on 10 senttiä Hollannista 

tänne. Paljonkohan afrikkalainen puutar-

huri siitä saanee? Tosiasia on, että suuret 

keskusliikkeet päivittäistavarakauppojen

kautta hallitsevat kukka-alaa. Kukkakaupat 

menestyvät hyvällä palvelulla, sidontatai-

dolla ja laadukkaalla erikoisvalikoimalla. 

Kukkatukku Tero Alangon markkinara-

oksi on muodostunut joustava ja nopea 

kukkien ja tarvikkeiden toimitus. Kasvit 

hankimme suoraan Euroopan tukkureilta, 

ilman välikäsiä sekä suoraan kotimaisilta 

puutarhoilta. Asiakkaina ovat kukkakau-

pat ja hautaustoimistot sekä  päivittäista-

varaliikkeet. Kuluneen kymmenen vuo-

den aikana on oman kylän väki tilannut

lukuisia onnittelukimppuja ja hautavih-

koja. Hautavihkojen lisäksi kauttamme saa 

myös kotimaiset hautakivet. Tukkukaup-

paa käymme kotoa käsin, joten kalliita 

toimitiloja ei tarvita. Aikamme lumisa-

teessa turistuamme Tero lähtee kotiin, käy-

mässä ollut tytär on vietävä linja-autolle. 

Terveydenhoitoalalla erikoistumisopin-

toja suorittava Saija valmistuu keväällä

sairaanhoitajaksi. Puutarhurin kierrok-

set kukkia pullollaan olevalla autolla

puolestaan jatkuvat, ja kotiin palataan 

akkuja lataamaan suuren järven maiseman 

ääreen. 

tksti ja kuva Timo Suominen
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Muistoja 

vuosikym-

menten 

takaa

Helmikuussa katsoin televisiosta MOT oh-

jelman ”Särjetyt sydämet”, joka käsitteli so-

tilaiden saamia henkisiä traumoja palvelus-

ajaltaan.

Silloin palautuivat elävästi mieleeni 

sotien jälkeiset ajat Putkilahdessa, kun pie-

nenä tyttönä jouduin kotonani kuuntele-

maan niitä järkyttäviä tarinoita, joita sodasta 

selvinneet miehet kertoivat.

Isäni Vihtori Elfvengren selvisi sodasta, 

mutta hän hukkui Putkilahdessa työtehtä-

vissä ollessaan traagisesti, kun puulastissa 

ollut keluvene törmäsi uppotukkiin Päijän-

teellä. Näin äitini Selma ja me sisarukset 

Esa, Eila, Ella, Aune ja Kerttu jouduimme 

pärjäämään ilman isää tilanteessa, missä oli 

puutetta kaikesta.

Kotipaikkani nimi Putkilahdessa oli 

Hakamaa, jonka isäni oli ostanut silloiselta 

Salmelan isännältä Viljo Ruthilta. Aikai-

semmin asuimme Heikkilän talossa vuok-

ralla. Mieliin painuva tapahtuma oli muutto 

omaan kotiin Hakamaalle ja se, kun muuton 

yhteydessä jouduttiin myrkyttämään kaikki 

huonekalut jottei torakat ja muut ötökät 

päässeet uuteen kotiimme.

Isäni, joka silloisen tavan mukaan oli 

monitaitoinen käsistään, hallitsi myös par-

turihommat.  Kylän miehet  kävivätkin jou-

kolla tukkaansa leikkauttamassa, ja samalla 

kodistamme muodostui yhteinen kokoon-

tumispaikka, jossa parturoinnin ohella 

myös sodassa aikaansaatuja henkisiä paineita 

yhdessä kevennettiin.

Siinä pienen tytön mieli oli sekasortoi-

sessa tilassa, kun uteliaisuudessaan joutui 

kuuntelemaan niitä järkyttäviä tarinoita 

miten rintamatovereita kaatui oikealta ja 

vasemmalta, milloin tark`ampujien saaliina,  

milloin kranaattien tai tykkitulen toimesta 

ja miten rumaa jälkeä teki liekinheittimet 

puhumattakaan panssarivaunuhyökkäyk-

sistä.

Miehet kertoivat seuranneensa, miten 

vaikeasti haavoittuneita siirrettiin taiste-

lupaikasta saamaan ensiapua tarmokkailta 

rintamalotilta. Ja paljon, paljon muutakin 

järkyttävää sai silloin kuulla.

Näin jälkeenpäin ajatellen se oli miehillä 

paikka, missä tukanleikkuun yhteydessä 

heillä oli tilaisuus purkaa niitä sodassa saa-

tuja paineita, koska silloin taistelujen uuvut-

tamille miehille ja raskaat rauhanehdot 

saaneessa Suomessa ei katkeruuden ilma-

piirissä ollut muuta sanottavaa kuin  ”mitäs 

menitte”.

Vuodet ovat arvet paikanneet ja vete-

raanit saaneet heille kuuluvan arvostuksen. 

En voi kun ihmetellen todeta sen, että siellä 

jossain vuosikaudet taistelleet sotilaat olivat 

todella rautahermoisia miehiä, joiden henki-

nen vahvuus oli niin luja, että he pystyivät 

paineistaan selviytymään ilman yhteiskun-

nan apua.

Tukanleikkuusta oli siskoksille myös 

hyötyä, kun he siivosivat lattialle pudonneet 

hiukset niin he saivat siitä markan palkaksi. 

Siivouksen jälkeen oli tilaisuus livahtaa ulos 

omiin leikkeihin ja unohtaa kuullut kauhu-

kertomukset, mutta mielen perukoille ne 

silti jäivät. Kun ikää kertyy, niin vuosikym-

menten takaiset tapahtumat tulevat toisi-

naan voimakkaasti esiin ja niitä elää mieles-

sään uudemman kerran.

Minun, kuten kaikkien muidenkin lap-

suusaika päättyi ja aikuiseksi vartuttuani 

uudeksi kotipaikakseni tuli Imatra, jossa 

kasvatin kolme poikaani miehen ikään. Itse 

kävin ansiotyössä OVAKO Imatran Teräs-

tehtaalla toimien siellä nosturinkuljettajana 

eläkkeelle asti.

Nyt eläkeläisenä minulla on ollut aikaa 

harrastuksilleni. Olen ollut jo useamman 

vuoden Imatran Teräseläkeläisten puheen-

johtajana, ja öljyvärimaalausta olen harrasta-

nut Imatran Työväenopistossa.  Puutarhan-

hoito on ollut erityinen intohimoni.

Mukava on ollut aina lukea tänne tul-

lutta Putkilahden Kylälehteä. Erikoisen kiva 

oli lukea tämän vuoden helmikuun nume-

rosta, jossa sanoin ja kuvin kerrottiin Seu-

ralasta, nykyisestä nuorisoseuratalosta. Sitä 

lukiessa se tuntui niin tutulta ja kotoiselta, 

että siitä jäi mieleeni lämmin olo.

Toivotan teille kaikille kannustusta jotka 

pidätte kylää hengissä, sillä Putkilahti on 

hyvä kylä. 

Eila Kuivanen os.Elfvengren

*****

Yrjö Könnö:

Kyläsepän kuulemia

*****

Eihän se vanhuudenmerkki ole

jos naisella ripsipiirakkaan ryppyjä tulee, 

aikuistuu ja arvokkuus lisääntyy 

vain sille siitä.

*****

Se on huono rakastaja 

joka kertoja kehuu, 

aika se on joka terää tekee.

*****
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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

PilkkikilpailutPilkkikilpailut
Putkilahden Nuorisoseura järjestää pilkkikilpailut
Ylisjärvellä su 31.3.2013 pilkkimisaika klo 9 - 12.

Ilmoittautuminen Seuralassa klo 8.30 alkaen.

Sarjat: miehet, naiset, nuoret

Osallistumismaksu 10 € aikuiset, 2 € nuoret

TERVETULOA! 

Mäenlaskua
Laskiaissunnuntaina 10.2.2013 kokoonnut-

tiin jälleen laskemaan mäkeä Putkilahteen. 

Sää oli suotuisa pienen lumisateen kera ja 

väkeä riitti pulkkamäkeen. Lumi pöllysi, 

kun mäenlaskijat tulivat alas rinnettä. Las-

kijat olivat suurimmaksi osaksi lapsia, mutta 

oli muutama aikuinenkin kivunnut ylös pul-

kan kanssa. Alhaalle oli kerääntynyt joukko 

ihmisiä kuuman juoman ja makkaran kera 

nuotion ääreen. Tapahtuman loputtua jouk-

ko punaposkia lähti hymyssä suin kotiinsa 

päin. 

Teksti Aurora Weijo

Kuvat: Osmo Weijo

Aino
Järviniemi
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Jukka 

Tapiola 

5O-vuotta

23. maaliskuuta 2013 viettää syntymäpäi-

väänsä Jukka Tapiola, yrittäjä ja kauppias, 

mutta ennen kaikkea ihminen, joka jaksaa 

jatkaa.

Kevät saapuu ja aurinko sulattaa lumen. 

Kylmästä maasta nousevat ensimmäiset 

kukkaset. Usein kylmä pohjatuuli tuo vielä 

monta kertaa uutta lunta ja jäätä ennekuin 

auringon lämmittävä valo pääsee voitolle. 

Näin on myös, nyt 5O-vuotspäiväänsä viet-

tävän Jukka Tapiolan elämässä, yrittäjänä, 

ollut.

Jo pikku poikana Jukassa oli sitkeyttä 

toteuttaa päämääränsä. Lie yrittäjyyden 

kipinä alkanut hehkua jo silloin, 12-vuotiaan 

pojan sydämessä, kun hän kulki kilometrejä, 

päivästä toiseen, keräten pois heitettyjä pul-

loja ja osti haluamansa polkupyörän ansait-

semillaan rahoilla. Nuorukaisena hän halusi 

armeijaan, aikaisemmin kuin kaverinsa, ja 

toive toteutui. Itselleen asettaman päämärän 

tavoittaminen oli ja on Jukalle haaste, minkä 

hän halusi ja haluaa toteuttaa. Yrittäjyys on 

Jukalle elämäntapa.

Aikuisena, monien eri töiden jälkeen, 

hän halusi perustaa oman yrityksen ja se 

toteutui, kun hän Pohjois-Karjalan Outo-

kummussa aloitti tyhjästä ja yksin, myy-

mäläautokauppauran. Monesti kylmä poh-

jatuuli toi yksinyrittäjälle "lunta tupaan". 

Lannistumatta ja "läpi harmaan kiven" tie-

tänsä eteenpäin vieden, Jukka jatkoi aloitta-

maansa yrittäjyyttä, pitkiä päiviä tehden ja 

omaa etuaan tavoittelematta. Kevät, valo ja 

lämpö saapuivat; menestys kovan työn takaa.

Päämäärä silmissä, Jukka on kulkenut 

elämäntiellä; ei kiertäen kiviä vaan ylittäen 

ne. Usko "aina uudelleen koittavaan kevää-

seen" ja parempaan huomiseen, sytytti tuon 

pikku-pojan sydämessä hehkuneen kipinän, 

yhä palavaan tuleen. Myymäläautoyrittäjyys 

oli menestyksellistä ja laajeni. Uusi myymä-

läauto ostettiin ja auto kiersi yli 12 tunnin 

lenkkejä Pohjois-Karjalassa ja myös läänin 

rajojen ulkopuolella. Ajon jälkeen oli auton 

tyhjiksi myytyjen hyllyjen täyttö edessä. Päi-

vät venyivät pisimmillään 16-18-tuntisiksi. 

Jukka oli pidetty kauppias. Vaatimaton, 

Jukka vain. Hän ei tuonut itseään esille vaan 

asiakkaiden etu oli ensisijalla. Usein Jukka 

otti aikaa kireästä aikataulusta huolimatta ja 

auttoi ostoksien kantamisessa kotiin, lumi-

töissä tai vietti hetken aikaa muuten vain 

asiakkaan kanssa, vaihtaen kuulumiset.

Sydämessään hänellä oli myös toive, 

jonka hän halusi jonain päivänä toteuttaa. 

Syksyllä 2011 siihen tarjoutui mahdollisuus 

ja Jukka tarttui haasteeseen.

Tänään hän on Putkilahden kyläkauppa 

Korpimarket Ky Virranpojan kauppias. Hän 

toteutti toiveensa palata vaimonsa kanssa 

takaisin lähelle kotiseutuaan Muuramea ja 

Keski-Suomea joulukuussa 2011.

50 vuotta sitten hän sai lahjaksi elä-

män. Elämänvirta on virrannut mutkitellen. 

Välistä myrskyten ja taas hiljalleen tyynenä 

virtaillen. Myrsky tuulten puhaltaessa Jukka 

ei ole "piiloutunut vaan on rakentanut tuu-

limyllyn". Tuulimyllyn, mikä on pyörinyt 

sitäkin voimakkaammin kuin on myrskyn-

nyt, tuottaen uutta energiaa ja voimia jatkaa.

Lauri Viidan runon sanat kuvaavat Jukan 

päättäväisyyttä viedä aloittamansa työ onnis-

tuneesti eteenpäin ja uskoa yrittämiseen: 

”Elämä on ihmeellinen kaikin soluin, 

sydämin, usko, tahdo jotakin, niin se kerran 

tapahtuu!”

Tänään saamme toivottaa onnea ja 

menestystä 50-vuotiaalle Jukka Tapiolalle. 

Tästä on hyvä matkaa jatkaa.

"Tuhat kertaa tuhat vuotta

mitään ei voi tehdä suotta.

Nähkää, kuinka palmun siemen

pitkin pitkää meren selkää

pähkinässään samoaa!

Katsokaa ja ihmetelkää:

ken ei myrskyyn käydä pelkää.

sille hyväntoivonniemen

kerran tarjoo mannermaa!”

(L.Viita)

teksti ja kuva Pirkko Tapiola
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Kylässä

Jokaisessa kylässä on oma tunnelmansa - 

kuten jokaisessa kodissakin. Vieras aistii 

tunnelman heti tultuaan. Oma väki taas 

havaitsee poikkeavat virtaukset, jota vieras 

ei välttämättä huomaa. Mutta vieras tunnis-

taa yleisen. Minä olen käynyt Putkilahden 

kylässä säännöllisen epäsäännöllisesti lähes 

neljänkymmenen vuoden ajan ja aina olen 

tullut mielelläni. Kylän tunnelma rauhoittaa 

ja virkistää samanaikaisesti.

Olen usein miettinyt, millä perusteella 

ihminen tuntee viihtyvänsä toisessa paikassa 

ja toisessa ei. Omia sukulaisiani äitini puo-

lelta, karjalaisia evakkoja, olen kuunnellut 

tällä korvalla. He kun joutuivat asumaan  

monenlaisissa kylissä. Olosuhteet vaihteli-

vat, mutta muistoissa päällimmäiseksi nousi 

aina ihmisten suhtautuminen heihin.

Kun 1970-luvulla tulin ensi kerran käy-

mään Putkilahdessa, ja tuleva anoppini sai 

tietää karjalaisista sukujuuristani, hän alkoi 

heti kertoa Könnön tuvassa asuneista eva-

koista. Vuosikymmeniä myöhemmin tämän 

perheen tyttäret tulivat sitten Australiasta 

asti Putkilahteen katsomaan evakkoaikansa 

majapaikkaa. Hyviä muistoja heille oli jää-

nyt. Voin sen uskoa, koska kuulin aina anop-

pini puheissa arvostavan ja myötätuntoisen 

sävyn. Ihmisten suhtautumisella toisiinsa on 

merkitystä, joka ulottuu vuosikymmenten 

yli.

Olen myös vakuuttunut siitä, että ympä-

ristö muokkaa ihmistä. Jos asuu rähjäisessä, 

likaisessa ja roskaisessa ympäristössä, sitä 

alkaa pitää itsestään selvyytenä, hyväksyttä-

vänä. Jos ihminen ei omista mitään, tai ei 

voi mitenkään vaikuttaa ympäristöönsä, hän 

ei opi arvostamaan kenenkään omaisuutta. 

Tämän havainnon on voinut helposti tehdä 

itäisessä naapurimaassa käydessään tai sen 

historiaa lukiessa. Omasta lähiympäristöstä 

huolehtiminen ja kylän yhteisen maiseman 

vaaliminen on arvo, jonka vaikutukset näky-

vät ihmisen käyttäytymisessä. Syntyy kylän 

tunnelma.

Putkilahden kylälehti vaalii erinomaisen 

hienolla tavalla kylän yhteisöllisyyttä. Se tuo 

esiin asioita ja tapahtumia, joilla on merki-

tystä kyläläisille – ja muillekin. Se nostaa 

esiin ”pienen ihmisen” äänen. Mielestäni 

kylälehden tulee vaalia juuri ”pienen ihmi-

sen” ääntä, suuret lehdet vaalikoot ”suur-

ten ihmisten” ääntä. Pienestä ikkunasta voi 

nähdä avaran maiseman.

Luen mielelläni Putkilahden kylälehteä. 

Minua on ilahduttanut erityisesti se, kuinka 

päätoimittaja Aune Turunen toivottaa uudet 

asukkaat tervetulleeksi kylään. Lehdessä 

mainitaan nimeltä ja usein kuvan kanssa! 

Päätoimittaja kirjoittaa aina tekstinsä kau-

niisti, rakentavasti ja myönteisesti, mikä on 

vaikuttavaa ja huojentavaa. Kriittisyyttä, tyy-

tymättömyyttä, kyynisyyttä ja sarkasmiahan 

maailma on pullollaan. Lehdessä on myös 

ollut mielenkiintoisia muistelmia vanhoista 

ajoista, ihmisistä ja tapahtumista. Vanhat 

valokuvat ja niihin liittyneet asiat ovat kiin-

nostavaa historiatietoa, joista voi itselleen 

hahmottaa asioita yleisemminkin.

Toivotan Putkilahden kylälehdelle antoi-

sia vuosia eteenkin päin Anna-Mari Kaski-

sen runon kera. Runo menee jotenkin tähän 

tapaan:

”Maailman kaikkiin kyliin joku jää asumaan.

Joissakin otetaan syliin, joissakin odotetaan.

Yksi vain kylistä muista kodiksi muodostuu,

maailman kaikista puista yksi on pihapuu”.

Lukijaterveisin Porvoosta 

Ebba Riikonen

Ylisjärvellä mummolan rannassa ongella 

Matti Riikonen. Nestori-kissa

piti huolen siitä, että kukaan ei päässyt 

kalareissulle ilman sitä.

Kuva on vuodelta 1987.

Ylisjärvellä mummolan rannassa 
ongella Matti Riikonen. 

Nestori-kissa piti huolen siitä, 
että kukaan ei päässyt 

kalareissulle ilman sitä.
Kuva on vuodelta 1987.
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