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Elämme parhaillaan keskisuven rikasta ai-

kaa. Koko luomakunta, maat, metsät, ve-

det, pellot ja puutarhat tarjoavat juuri nyt 

parhaintaan. Uusi sato odottaa kerääjiään ja 

herkkusuilla on onnenpäivät. Suomalaisessa 

ruokakulttuurissa on aina osattu antaa arvo 

kotimaisille luonnonantimille. On hyvä asia, 

että perhepiirin lisäksi kouluissakin kiinni-

tetään huomiota ruokien terveellisyyteen. 

– Mitähän alan ihmiset keskustelivatkaan 

entisajan kouluruuista, luetaanpa aiheesta 

lehdestämme. 

Ruoan lisäksi terveyden aakkosiin kuu-

luu tärkeänä osana liikunta. Leppeät kesäke-

lit vetävät ihmisiä usein ulkosalle liikuntahar-

rastusten pariin, tavallisimmin juoksemaan 

tai kävelemään. Kuinka riemullista onkaan 

kesäaskelien kepeys! Jalan noustessa kevyesti 

on mukavaa lähteä lenkkeilemään metsäpo-

luille tai järvien rantamille. Mikä nautinto 

onkaan kävellä kotikylän tanhuvilla maise-

mia katsellen ja muistoissa eläen! Ja kaikki 

kesäiset tuoksut ja lintujen äänet, ne yhdessä 

lumoavat kulkijan matkan.

On hienoa, että viime vuosien aikana 

Urheiluseura Ketterä on ryhtynyt järjestä-

mään kylän väelle liikuntatapahtumia sekä 

talvella että kesällä. Tänäkin kesänä Putki-

lahden urheilukentällä pidettävät leikkimie-

liset kisat liikuttavat kaikenikäisiä ihmisiä 

hauskoilla tempauksillaan. 

Kylämme kesäajan mukaviin antimiin 

kuuluvat myös monet yhteiset kokoontu-

miset.  Putkilahden Nuorisoseura on tänä 

kesänä ponnistellut ahkerasti ja saanut val-

misteltua kahdet iltamat näytelmineen ja 

pitivätpä vielä porukalla kirpputorinkin. 

Kesäkuun alussa jatsit vetivät musiikin ystä-

vät koolle ja juhannuksen jälkeen avattiin 

Koulupuiston tiloissa  Ulla Rupan (Virta) 

taidenäyttely “Vuosien varrelta”. Tämä 

kaikki on kesämme rikkautta.

On ilahduttavaa, että henkisen ja fyysi-

sen vireyden ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi 

uurastetaan kylällämme. Se on myönteistä, 

hyvää toimintaa, joka rakentaa hienolla 

tavalla kotikylämme kulttuurista kuvaa.

Aune Turunen, päätoimittaja

Keskisuven rikasta aikaa
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

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

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

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

Koulun käy  ökorvaushinnat 2013

Koko koulu 1/2 vrk 60 euroa, 1/1 vrk 100 euroa
Sauna 30 euroa/kerta

Tiedustelut ja varaukset: 
Marja Riikonen p. 0400 647 909 tai Valto Koskinen p. 050 563 7344

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

Suoritan teiden- ja peltojen pientareiden murskausta INO-245 piennar-
murskaimella. Koneen työleveys  245cm. Kuvassa kone työmaalla.
Ota yhteyttä: Matti Saltiola P: 0400345314. 

 < ilmoitus >

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa 

vuokralle  Sinisen koulun päätyhuoneiston 

70 m2, 2 h+kei   ö+kh+parvi
Huoneistossa on sähkölämmitys ja puu-uunit. Sähkö ja vesi laskute-
taan kulutuksen mukaan. Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta 
ja varasto  loja. Edullinen vuokra, joka sisältää pol  opuut. Vapautuu 
1.8. Kiitos ei tupakoin  a tai lemmikkieläimiä sisä  loissa. Tiedustelut: 
p. 0400 647 909/Marja Riikonen tai p. 050 563 7344/Valto Koskinen.
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Putkilahden urheilukentällä.
Lajeina: Juoksua, hyppyä, heittoa ja leikkimieltä
Koko perheen tapahtumassa on omat kilpailusarjat kaikille 
vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneille lapsille. Tätä vanhem-
mille ja aikuisille on omat kisailunsa.

Ketterät Kesäkisat torstaina 18.7. klo 13:00
Kopilla myös kisapuhvetti.

Tervetuloa!

Kerttu Weijo 

80 vuotta
Kerttu Weijo  täytti kesäkuun 19. päivänä 80 vuotta. 
Juhlapäivä oli aurinkoinen ja lämmin. Juhlat pidettiin 
sukulaisten ja muutaman hyvän ystävän kanssa. Ulkona 
juteltiin, syötiin, leikittiin ja vietettiin aikaa puutarhan 
keskellä. Ystävät Anna-Liisa ja Meeri ilahduttivat päivän-
sankaria omatekoisella onnittelulaululla. 

Pirteä päivänsankari hoitaa metsäänsä ja huolehtii 
puutarhastaan edelleen tarmokkaasti. Hän tekee myös 
käsitöitä esimerkiksi neuloo sukkia ja ompelee itsellensä 
vaatteita ja soittaa pianoa. Esiintymisiäkin on ollut kuten 
viimeksi Julia Weijon vetämän ryhmän kanssa nuorisoseu-
rantalolla juhannusiltamissa. Kerttu on myös innostunut 
tekemään sukututkimusta.

Kertusta mukavinta juhlissa oli tuttu ja lähei-
nen seura joiden kanssa oli mukava viettää syn-
tymäpäiväänsä. Hänen kesä jatkuu samaan mal-
liin kuin ennenkin eli puutarhan ja metsän 
hoitoa ja sukututkimuksen jatkamista eteenpäin.                                                                                                              
”Elämäni aika on mennyt kuin siivillä, itse valmistamani 
lentävän lehmän kyydissä!”

kuva: Osmo Weijo teksti: Aurora Weijo

Seurantalon 

kirpputori

Koitti kolea kesälauantai, kun itseni ylös 

sängystä väänsin, auton nokan kylää kohti 

käänsin; tarkoitus oli mennä kirpparitapah-

tumaan katsomaan ja myös jotain ostamaan. 

Perillä siellä kahvipisteen rahastajina kolme 

reipasta tyttöä hääri. Mirja-rouva makkarat, 

sinapit paperiin kääri. Letun paistajan nimeä 

kysyin, sanoi olevansa Eija-täti, sukunimen-

sä jo unohdin, joku lintu se oli, muttei käki. 

Viivi-sisko kehui, ettei vuoteen ole niin hy-

viä lettuja saanut. Silloin sattui hälle moka 

juttuun, kun kertoi, ettei vuoteen ole lettuja 

paistanut, eikä myöskään maistanut. Mo-

nenlaista kamaa olivat Pirjo, Anneli ja Helga 

myyntiin tuoneet, hyvän kirpparitunnelman 

luoneet. Pirjo oli pitkästi mattoa luonut, ne 

kaupattavaksi tuonut. Ei ollut varmaan suu-

ri rahasato, kun monenlaisten tapahtumien 

takia oli väkikato. Helga esimerkiksi hyviä 

farkkuja myyntiin tarjosi, suoraan sanoen 

minua harmitti, kun ei minun takapuoli nii-

hin mahtunut. Eräs hoikka rouva niillä her-

rastelee nyt. Annelin pöytä oli täynnä tosi 

laadukasta liinaa, laukkua ja sellaista muuta. 

Kovasti naiset siellä käyttivät suuta.

Sivussa kauppoja saatiin! Hyvä, kun 

minun ostokset edes sopi muovikassiin! Saa-

pui sinne myös rouva Tarja lahjoittaen pöy-

tänsä tuoton hyväksi nuorisoseuran, maksaa 

sai omantunnon mukaan, kylmäksi sille ei 

jäänyt kukaan. Minäkin häneltä liian pieniä 

puseroita ostin jotka edelleen pois lahjoitin. 

Summa summarum mukava tapahtuma 

kieltämättä, ilman tätä hauskaa ihmisten 

kohtaaminen olisi jäänyt viettämättä. Villa-

pöksyjä itse menin kylmän vuoksi ostamaan, 

onneksi ei kukaan niitä tuonut kuitenkaan. 

Omat aittani kun kolusin, huomasin, että 

sinne muinoin pöksyt piilotin. Turha oisi 

ostos ollut, kutinan ihoon taas tuonut. Nyt 

tuli lorusta loppu, kahvin juontiin kiire, 

hoppu!

Näin riimitteli: Kirsti Kaunisto  
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Ulla Rupalla 
taidenäyttely Putkilahdessa    
Ulla Rupan (Virta) näyttely 26.6. – 

7.7.2013 Putkilahden Koulupuistossa on 

saanut paljon ansaittua huomiota Putkilah-

dessa. Näyttelyyn oli koottu kattava koko-

elma Ulla Rupan töitä eri vuosikymmeniltä. 

Ulla Rupan ura on ollut hyvin kansain-

välinen. Hänen töitään on esitelty useilla 

mantereilla, lukuisissa Euroopan maissa, 

Amerikoissa ja Aasiassa. Hänen töitään on 

esillä kymmenissä gallerioissa ja museoissa eri 

puolilla maailmaa. 

Ulla Rupan näyttely Koulupuistossa on 

merkki siitä, että kuvataide elää Putkilah-

dessa. Tästä saamme kiittää Putkilahden tai-

telijaystävällistä perinnettä ja varmasti myös 

verrattoman kaunista kesäluontoa. (AT)

(“Maanläheinen elämä – Rupan Ullan 

ajatuksia tästä päivästä ja taiteesta” artikkeli 

löytyy Kylälehden 2012 marraskuun nume-

rosta.)

Putkilahden  KylälehtiKylälehti 20 vuotta

Nokiholvissa
hämyn vastakohtana
mietteen kirkkaus.

Viime lyöntiään
kohti suonen sykkeen saa
lämpö kiihtymään.
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Valokuva 

kertoo suvun 

tarinoita

Tämä valokuva on otettu vuonna 1930 Vir-

tasalmen rannalla kauppias Juho Hovisen 

saunan edustalla. 

Kuva oli pitkään arvoituksellinen, koska 

tunnistin vain osan henkilöistä.

Vasemmassa laidassa soittelee huuliharp-

pua Solmu Hovinen, Hovisten ainoa poika.

Solmu Hovisen ottamat valokuvat ja 

päiväkirjat ovat hienolla tavalla tallentaneet 

Putkilahden kylän ihmisiä ja elämää.

20-vuotias Solmu kaatui jatkosodan ete-

nemisvaiheen aikana 1941 kolmen pojan 

porukassa venäläisen tykistökranaatin täys-

osumaan. 

Valkotukkainen kauppias Juho ja hänen 

liinapäinen rouvansa Emmi istuvat vieretys-

ten kuvan keskellä. Juho oli syntynyt nykyi-

sen Jyväskylän yliopiston paikalla sijain-

neessa Syrjälän talossa, jonne hänen isänsä 

Juho Hovilainen oli mennyt ensin vävyksi, 

sitten isännäksi. Sitä ennen Hovilainen oli 

myynyt perimänsä Hovilan talon nuorem-

malle veljelleen. Hovilan talo pihapiireineen, 

aittoineen ja kellareineen on suojelukohde 

ja on edelleen olemassa Jyväskylässä. Putki-

lahteen kauppias Juho Hovinen tuli ensin 

Luhangan ja Putkilahden osuuskaupan hoi-

tajaksi, kunnes 1925 perusti oman kauppa-

liikkeen Virtasalmen sillan korvaan.

Juhon puoliso Emmi, o.s. Puntila on 

kotoisin Hauholta.  Emmi oli koulutuksel-

taan puutarhuri. Hän toimi pitkään maata-

lousyhdistyksissä puutarhaneuvojana. Emmi 

kirjoitteli lehtiin, veti tutustumiskäyntejä 

huomattaviin puutarhoihin ja oli mukana 

puutarha-alan järjestötoiminnassa. Hän 

oli myös aikansa julkkiskokki, joka kiersi 

ympäri Etelä-Suomea pitämässä suosittuja 

ruokakursseja. 

Emmin äidin, Matilda Wuolijoen veli 

oli valtiopäivämies Juho Robert Wuolijoki. 

Juhon pojat, Wäinö ja Sulo olivat Emmin 

serkkuja. Wäinö oli diplomaatti, Sulo oli 

sosialisti ja naimisissa Hella Wuolijoen 

kanssa. Hella kirjoitti Bertolt Brechtin 

kanssa näytelmän ”Herra Puntila ja hänen 

renkinsä Matti”. Herra Puntila oli selvin 

päin sietämätön ja ilkeä, mutta juovuksissa 

mitä sydämellisin ihminen. Herra Puntilan 

esikuva oli Matildan ensimmäisestä avio-

liitosta syntynyt Emmi Puntilan velipuoli 

Roope Junnila. 

Valokuvassa Hovisten toinen lapsi, tytär 

Helvi istuu heidän edessään.

Äitini Helvi joutui sotaan lottakomen-

nukselle. Palatessaan hän oli raskaana ja 

meni naimisiin komean viestikersantin, 

Lauri Itärannan kanssa. Lapsia ehti syntyä 

neljä, ennen kuin Itäranta lähti lopullisesti. 

Hän oli ammatiltaan näyttämöohjaaja, eikä 

töitä löytynyt mistään läheltä. Suurin syy 

lähtöön oli huikenteleva elämäntyyli, jossa 

perheelle ja lapsille ei ollut tilaa. Helvi kas-

vatti lapsensa yksinhuoltajana.

Liinapäisen Emmin vieressä istuu Fanny 

Johnson, Hovisten vakituinen kesävieras. 

Fannyn edessä istuu hänen tyttärensä, joka 

myös on nimeltään Fanny. Hän on naimi-

sissa kuvan ottajan, Arvo Heinosen kanssa. 

Kuvan oikeassa reunassa on Lydia Hovi-

nen, kauppias Juho Hovisen sisar. Lydia on 

ollut Fanny Johnsonin ja Heinosten koti-

apulainen yli 30 vuotta.

Talon tytär Lydia Hovinen meni nuorena 



Putkilahden
 Kylälehti 7

oli harjoitellut Julia Weijon opastuksella niin 

tunnelmallisia kuin vähän reippaampiakin 

kappaleita aina Lemminkäisen äidistä Myl-

lärin possuihin asti. Ryhmässä musisoivat 

Julian itsensä lisäksi Kerttu Weijo, Hannu 

Allonen, Tiina Peltonen, Meeri Ruuti, Mirja 

Könnö ja Hannu Pekkarinen. 

Takuutavaraa ovat aina myös Tarja 

Simolan ja Marjo Merivirran esitykset. Tällä 

kertaa saimme kuulla kaksi kaunista rak-

kauslaulua, Toni Edelmannin Anna-Mari 

Kaskisen runoon säveltämän Se oli rakkautta 

sekä Tuure Kilpeläisen laulun Tahtoisin, tah-

toisin.

Vielä ennen illan näytelmää soittivat 

Julia Weijo, Mirja Könnö ja Hannu Allo-

nen vetävän tangon Kuoleman paikka.  On 

todella ilo huomata, että aina löytyy uusia 

esiintymiskykyisiä ja -haluisia ihmisiä ja ryh-

miä meitä kuulijoita ilahduttamaan!

Illan odotetuin ohjelmanumero lie-

nee kuitenkin ollut näytelmä. Tällä kertaa 

kyseessä oli näytelmän Kartanossa tapahtuu 

osa 2. Siinä uudet kartanon omistajat Kauko 

(Hannu Pekkarinen) ja Maija (Virpi Ruth-

Salonen) olivat juuri saapuneet Th aimaan 

matkalta. Th aimaassa Kauko oli pelastanut 

– tai ainakin luuli pelastaneensa – ihmis-

kaupan uhrin, poloisen Hamana-tyttösen 

(Marleena Jaatinen) orjakauppiaan kyn-

sistä. Tilanteesta aiheutui monenlaista sot-

kua, mutta onneksi kaikki kääntyi lopulta 

hyväksi tilan pehtoori Ripan  (Erkki Haka-

nen) ja tämän vaimon Tertun (Eija Kuikka) 

toimiessa sovittelijoina, vaikka EU-tarkastaja 

(Kare Autioniemi) yrittikin vielä aiheuttaa 

ylimääräistä harmia kartanon väen elämään.

Näytelmän jälkeen väki lähtikin jo mie-

lellään kahville ja jaloittelemaan, sillä tyyni 

ja lämmin ilta sai aikaan sen, että salissa 

alkoi olla melkoisen kuuma. Kahvin jälkeen 

Hannu Pekkarinen ja Meeri Ruuti esittivät 

vielä pihamaalla pari iloista laulua kuulijoi-

den iloksi. Myös etelä-Suomesta asti tullut 

tyttönä jyväskyläläisen kauppaneuvos Julius 

Johsonin pojan Allanin ja hänen vaimonsa 

Fannyn kotiapulaiseksi vanhaan Kuokkalan 

taloon. Vuonna 1900, Allanin kuoleman 

jälkeen, Fanny Johnson siirtyi lapsineen 

Helsinkiin ja Lydia muutti mukana. Lomil-

laan Lydia kiersi sukulaistaloissa Jyväskylän 

liepeillä. Hän oli yhteydenpitäjä suvun eri 

haarojen välillä. Lydia ryhtyi kesäisin järjes-

tämään myös isäntäperhettään täysihoitoon 

sukulaistaloihin.

Valokuvan tuntemattomia olivat vasem-

malla tupakka suussa seisova mies, Helvin 

edessä istuva pikkutyttö, oikeassa reunassa 

nojaileva nuori mies ja hänen edessään istuva 

nainen.

Valokuvan arvoitus ratkesi aivan yllät-

täen.

Sukututkimusta harrastava pikkuserk-

kuni Martta Rantanen näki tutkimusmat-

kallaan sattumalta saman valokuvan.

Kuvan etualalla istuva pieni tyttö on 

Jyväskylässä asuva 90-vuotias Salme Jääs-

keläinen. Hän on kuvan ainoa vielä elossa 

oleva henkilö. Tupakka suussa on hänen 

isänsä, Juho Hovisen serkku Matti Jääskeläi-

nen. Salmen vanhempi veli Aimo on kuvan 

oikeassa reunassa ja äiti Saima Jääskeläinen 

istuu Aimon edessä.

Salme kertoi, että he ajelivat parina 

kesänä moottoriveneellä kotitalostaan Ora-

vasaaren Turasta pitkin Päijännettä Juho 

-serkkua tapaamaan Putkilahteen. 

Kuvan ottamisen jälkeen tupakka suussa 

seisova Matti Jääskeläinen eli vain vajaat 

pari vuotta. Hän oli vuonna 1932 kevättal-

vella saapunut Jyväskylän Suojeluskuntata-

lolle kokoukseen, jossa pohdittiin, pitäisikö 

Jyväskylän miesten osallistua Mäntsälän 

kapinaan. Matti nousi puhujakorokkeelle 

ja vaati painokkaasti miehiä luopumaan 

kapinasta laillista esivaltaa vastaan. Tämän 

sanottuaan hän putosi korokkeelta ja kuoli. 

Tapaus oli traaginen, mutta silti jotkut irvi-

leuat veistelivät, että Matti se ei vastaväitteitä 

halunnut kuulla.

Vanhaan valokuvaan sisältyy aina monta 

elämää.

Teksti: Tapani Itäranta

Kuva: Tapani Itärannan arkistot

Seuralassa juhlittiin juhannustaSeuralassa juhlittiin juhannusta

Tuulinen ja pilvinen juhannuspäivä selkeni 

tyyneksi juhlaillaksi samaan aikaan kun 

Putkilahden Seuralan piha alkoi täyttyä 

autoista; oli perinteisten juhannusiltamien 

aika. Ystävät ja tuttavat tapasivat toisiaan 

toivotellen hyvää juhannuksen jatkoa kii-

rehtiessään varaamaan itselleen salista istu-

mapaikkaa, tiedossahan oli, että sali täyttyy 

juhannuksena ääriään myöten. Eikä tämä-

kään juhannus tuottanut poikkeusta, talo 

oli ohjelman alkaessa aivan täynnä.

Nuorisoseuran puheenjohtaja Pentti 

Könnö avasi iltamat toivottaen yleisön 

tervetulleeksi vitsikkääseen ja leppoisaan 

tapaansa. Heti sen jälkeen koko yleisö pääsi 

osallistumaan ohjelmaan, sillä Putkilahden 

oma lauluryhmä Pulmuset johdatti meidät 

laulamaan illan juhlalliseksi  aloitukseksi 

Keski-Suomen kotiseutulaulun. Pulmuset 

esittivät myös pari muuta tuttua laulua, 

mm. Kulkurin valssin. Sen jälkeen tunnel-

moi kansalaisopiston musiikkiryhmä, joka 
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Kyllikki Ruth aloitti keittäjän työnsä Put-

kilahden kansakoululla 1960-luvulla ja 

keitteli maukkaita ruokia reilun kolme-

kymmentä vuotta. Hän jäi hyvin ansaitulle 

eläkkeelle parikymmentä vuotta sitten.

– Aloittaessani työt, äitini ompeli 

minulle työasuksi valkoisen esiliinan sekä 

valkoisen huivin peittämään hiukseni. Puu-

villapusero ja hame sekä myöhemmin pitkät 

housut olivat työasuni, Kyllikki kertoo.

Alkuvuosina olosuhteet olivat keittäjälle 

nykymittapuun mukaan haasteelliset. Kou-

lun keittolassa oli ruoan valmistukseen iso 

puuhella. Hellalla oli aina suuri punainen 

kattila jossa kiehui vesi, tiskejä varten. Vain 

kylmä vesi tuli keittolaan. Puilla lämmitet-

tävän leivinuunin lämmittäminen sopivan 

lämpöiseksi olikin keittäjälle taidonnäyte. 

Edellisenä päivänä täytyi hakea liiteristä hal-

koja ja sytykkeitä aamua varten valmiiksi, 

jotta nopeasti saataisiin uuni lämpöiseksi ja 

ruoat uuniin. 

– Puut noudin kelkalla tai kärryllä ja jos-

kus yläkoulun pojat tulivat auttamaan, Kyl-

likki muistelee. 

– Puilla lämpisi myös ala- ja yläkoulussa 

olevat pönttöuunit luokissa, joista myös 

loma-aikoina huolehdin. Suuri muutos 

kansakoulussa koettiin kun 70-luvulla tuli 

keskuslämmitys.  Kuumaa vettä alkoi tulla 

hanasta. Samalla saimme isokokoisen sähkö-

hellan ja -uunin keittolaan.

– Ruokalistan suunnittelin viikoksi ker-

ralla, mutta siihen saattoi tulla matkan var-

rella muutoksia, Kyllikki naurahtaa.

Alkuvuosina listalla oli ainoastaan lusik-

karuokia kuten manna- tai makaronivellejä 

ja marjapuuroja. Niiden nauttimiseen oli 

lautaset ja lusikat koulun keittolasta. Lei-

pänä oli näkkileipää, vähitellen myös ruislei-

pää. Kouluruoka koki muutoksen 70-luvulla 

ja ruoista tuli monipuolisempia. Tilliliha, 

laatikkoruoat, keitot, perunat ja kastike sekä 

raasteet tulivat ruokalistoille. Unohtamatta 

pinaatti- ja verilettuja puolukkahillon kera. 

Kyllikin mukaan lettujen paistaminen 

oli aloitettava varhain aamulla. Lettujen val-

cheerleader-ryhmä ilahdutti tänäkin vuonna 

yleisöä huikeilla tempuillaan, tällä kertaa siis 

Seuralan pihamaalla, jossa olikin paremmin 

tilaa vauhdikkaalle esitykselle kuin sisällä 

täpötäydessä talossa. 

Loppuilta sujui yleisön ”oman ohjelman” 

parissa, sillä kaikki halukkaat pääsivät laitta-

maan jalalla koreasti Pentti Könnön yhtyeen 

tahdittamana. Vain perinteiset ja odotetut 

kakkuarpajaiset katkaisivat tanssin hetkeksi, 

kun yksi ja toinen yleisön jäsen taputettiin 

esiin noutamaan omaa kakkuaan, joita kylän 

emännät – lienevätkö isännätkin? - olivat lei-

poneet arpajaisvoitoiksi. 

Putkilahden nuorisoseura haluaakin 

vielä kerran kiittää kaikkia esiintyjiä, järjes-

telyihin osallistuneita ja kakun leipojia, joi-

den ansiosta iltamat onnistuivat odotetusti. 

Ilman niin monen ihmisen työpanosta täl-

laiset koitokset eivät voisi olla seuralle mah-

dollisia!

Riitta Hakanen

Keittäjä ja oheiskasvattaja
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S I H VA R I  O Y
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

mistamisessa käytettiin voita ja täysmaitoa. 

Pinaattilettujen kanssa oli valmiiksi voidel-

lut juusto- tai kinkkuruisleivät. Erilaisia pas-

taruokia laitettiin 80-luvulla.

Vielä 70-luvulla Putkilahden kansakou-

lun keittolaan oppilaat joutuivat tuomaan 

muutaman kilon puolukoita tai vaihtoehtoi-

sesti omenoita talven varalle. 

– Kouluruoalle määrätyt määrärahat jos-

kus ylittyivät, josta minullekin silloin huo-

mautettiin, että pysyisin budjetissa, Kyllikki 

huokaisee. 

Oppilasmäärä koulussa alkoi vähentyä 

70-luvulla ja sillä oli suuri vaikutus ruoan 

menekkiin. Koulun keittolaan perunaa saa-

tiin omalta kylältä kuten Koskisesta, Yläta-

losta ja muista lähitaloista. Kananmunat, 

jauhot, lihat, veri, maito ynnä muut elin-

tarvikkeet ostettiin kaupasta. Kylällä oli 

tuolloin peräti kolme kauppaa. Viimeisinä 

vuosina elintarvikkeet hankittiin keittolaan 

Virran kaupasta Ainolta. 

Kyllikin mukaan peruna oli erittäin laa-

dukasta. Kouluaterialla oppilas sai itse kuo-

ria perunansa. Eipä silloin kuultukaan ns. 

”kumiperunasta” mitään!

– Mielestäni oppilaat olivat tyytyväi-

siä ruokiin. Joskus jotkut pojat uskalsivat 

sanoa, että ruoka oli liian suolaista tai että 

keitossa oli vähemmän lihaa kuin viimeksi. 

Näin varmaan joskus saattoi ollakin. Oli tär-

keää saada palautetta, jotta seuraavan kerran 

maku olisi ollut kaikkien oppilaiden mie-

leen, Kyllikki pohtii.

Kolmella vuosikymmenellä keittäjänä 

häärinyt Kyllikki arvuuttelee minulla oppi-

laiden suosikkiruokaa kautta aikojen. Arve-

len jotakin keittoa. Ei, vaan se oli lihama-

karonilaatikko. Suosikkeihin lukeutuivat 

myös makkarakeitto, veri- ja pinaattiletut. 

Jälkiruokia ei juurikaan ollut. 

Putkilahden kansakoulussa ruoka haet-

tiin keittolasta luokkiin joissa se sitten jaet-

tiin ja nautittiin omalla pulpetilla. Koulussa 

ei ollut erillistä ruokasalia. Allergisia oppi-

laita ei Kyllikki muista olleen, mutta diabee-

tikoita oli siihen aikaan muutamia ja heille 

oli eri ruokavalio.  

– Työtä piisas, kun hoidin keittäjän 

hommien lisäksi kahden koulun siivouk-

sen siinä sivussa. Onneksi olen ollut melko 

terve, iloitsee Kyllikki. Minulla oli vakitui-

sena sijaisena Kallion Toini joka riensi avuk-

seni suursiivousten ajaksi tai jos sairastuin.

– Keittäjänä Putkilahden kansakoululla 

koin olevani oppilaille myös oheiskasvattaja. 

Moni oppilas piipahtikin keittolassa kerto-

massa kuulumisiaan tai huoliaan. Tärkeää 

oli huomioida kaikki oppilaat tasapuolisesti. 

Minulle jäi pelkästään mukavia muistoja 

keittäjän hommista sekä kilteistä oppilaista. 

Vuodet olivat antoisia, kasvamista koko elä-

mänvarrella, toteaa Kyllikki tyytyväisenä.

Varmaan moni meistä Putkilahden 

koulun entisistä oppilaista muistelee kou-

lun ruokailuhetkiä ja maukkaita aterioita 

loihtinutta Kyllikkiä hyvillä mielin. Uskon 

vakaasti, että monelle meistä ruokailut olivat 

jopa koulupäivän kohokohtia.

teksti: Senja  Lankinen

kuva: Aino Riikonen

Senja Lankinen 
ja Kyllikki Ruth
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Tuttu valssi ”On Päijänteen seljät niin aavat” 

avasi leppoisasti JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKES-

TERIN osuuden jatseilla 8.6. lauantaina. Ih-

misiä soljui sisään kauniissa kesäisessä kelissä 

hymy naamallaan. Suomi-klassikoiden kaut-

ta edettiin torvisoitannossa lattarimusaan ja 

rokahtavampaan: ”Crokodile rock, Quanta-

namera, Amor, amor”... Muusikoille tämä 

kylätapahtuma on odotettu kesänavaus, jo 

perinteeksi muotoutunut murrosikäinen. 

Pirkko Tapiola seurasi ohjelmaa koris-

teomenapuun varjossa ensimmäistä kertaa. 

Kyläkaupan Pirkko tykkäsi; tapahtuman 

anti oli monipuolista ja bändit vaihtuivat. 

Tapahtumalle voisi saada lisää yleisöä ja 

tunnettavuutta, ohjelma oli sen arvoinen. 

Pirkko oli löytänyt mukavan varjoisen pai-

kan hieman esiintymisteltan sivulta, koris-

Jamit iloisella mielellä: 

Jazz-it 15. kerran

teistutusten lomasta. Itse asiassa juuri tämä 

paikka on oleiluun tarkoitettukin, eräänlai-

nen aitio siis. 

Otto eli Jorma Pynnönen kommentoi 

lyhyesti, että keli oli kohdallaan ja ihmiset 

viihtyivät. Ohjelmapuolella hänellä ei eri-

tyistä suosikkia ollut, kaikki kävi. Tämä 

ehkä kertoo siitä, että jatsit voi ottaa myös 

kevyemmin, kesäisenä ja mukavan sosiaa-

lisena tapahtumana. Jo ympäristö kertoo, 

ettei tämä mikään konserttisali-tapahtuma 

olekaan. 

SOUL&SWEAT jatkoi tanakasti reippaalla 

rytmimusiikilla, USA:n Georgian osaval-

tion tunnuskappale ”Georgia on my mind”, 

joka on jazzmies Hoagy Carmichaelin sävel-

lys, toimi hitaampana osana menon ollessa 

muuten reipasta, jalanvispausta aikaansaa-

vaa. ”I feel good” pelitti komeasti, samoin 

muukin setti – puhallinsektion työ vasem-

malla sivustalla oli mainiota niinkuin sota-
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kentän ratsuväellä. 

Tapani ja Pia Relander ovat vakiovieraita: 

”jazzit on mukava perinteinen kesänaloi-

tustapahtuma, jonne tulemme aina mielel-

lämme. Musiikki on letkeää ja tunnelma 

mukavan välitön ja rento. Samalla on hyvä 

tilaisuus tavata tuttuja ja muita kyläläisiä. 

Jazzit merkataan kalenteriin aina heti kun 

niiden ajankohta ilmoitetaan kylälehdessä. 

Esiintyjien korkea taso on myös asia, joka  

miellyttää: Putkilahden jazzit ovat takuuvar-

maa viihdettä kesäkauden alkuun. Tämän 

vuoden jazzit olivat taas hyvin järjestetyt ja 

esiintyjät olivat laadukkaita. Myös kelit suo-

sivat tapahtumaa, mikä kruunasi päivän.” 

Ossi Kettunen kommentoi tapahtumaa: 

”Mökkiläisen kannalta tarkasteltuna on erit-

täin hienoa, että kyläseura jaksaa koota ihmi-

siä monella tavalla yhteen. Siihen liittyvät 

niin jazz-hetki kuin monet muutkin tapah-

tumat kylällä. Olemme jazzin ja muunkin 

musiikin "suurkuluttajia" ja tällainen hetki 

on aivan kesän kohokohta!”

Lopuksi JUHANI MARKOLA avasi viimei-

sen satsin kappaleella ”Maria Elena”, kun 

Liikasen Kirstin piti lähteä kesken pois koi-

rateknisistä syistä – hän kävi esittämässä toi-

vomuksen, ja tokihan Markola sen toteutti. 

Sen jälkeen kuultiin useita romanttissävyisiä 

klassikoita varmalla otteella, mm. ”Nigth 

and day”, ”Summertime”, lopuksi Louis 

Armstrongin klassikko ”What a wonderfull 

world”, ja kovat aplodit päälle. Tällä kertaa 

Tapio Leino esiintyi osana Soul&Sweat 

-kokoonpanoa. Lisäksi hän on järjestänyt 

joka vuosi esiintyjät Putkilahden Jazz-

tapahtumaan

ohjelma oli lyhyempi ja lopussa tavallisesti 

kuultu rhytm& blues -osasto jäi pois, sitä 

tuli ainakin allekirjoittaneella ikävä. On 

kyllä niin, että väki on valunut aiempina 

vuosina jo siinä vaiheessa alamäkeen kohti 

kauppaa, joten ratkaisulle oli perusteensa. 

Katri Ruth sanoi tapahtumasta näin: 

”Musiikki Putkilahden festivaaleilla on aina 

ollut erittäin ammattitaitoista ja tyylikästä. 

Se on tuonut aina, kuten tänäkin vuona, 

tapahtumalle kesäisen rennon tunnelman. 

Tanssimatta ei ole tullut kotiin lähdettyä 

koskaan ja mukana olen ollut muistaakseni 

joka vuosi. Musiikillinen ohjelma ansaitsisi 

vaikka vähän laajemmankin kuulijajoukon 

paikalle.”

Kiitokset haastatelluille, koko työporu-

kalle, soittajille sekä yleisölle, ja hyvää kesää 

kaikille!

Timo Suominen teksti 

Osmo Weijo kuvat
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