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KESÄ, ELÄMÄNILON LÄHDE 

On kesä, heinäkuu. On kuin luonto olisi 

levittänyt kasvoilleen lempeästi säteilevän 

hymynsä. Se hymy tavoittaa kaiken maan 

päällä eläväisen, ihmisenkin. Elämme valon, 

lämmön ja kasvun aikaa. 

Kesä sytyttää ihmismieliin uutta pirteyttä 

ja iloista toimeliaisuutta. Jokaisen kodin ja 

kesämökin pihamaalle on kiirehditty istutta-

maan kukkasia ja tarkasti huolehditaan, että 

nurmikot ovat kunnossa. Samoin tartutaan 

multaan ja siemeniin, kasvimaa perustetaan 

ja sitä hoidetaan kuten aina ennenkin on 

tehty. Maamies uurastaa pelloillaan totut-

tuun tapaan uskoen, luottaen ja toivoen. 

Kätten työ näkyy ja se tuottaa tekijälleen 

tyydytystä. 

Kesään kuuluvat myös monet erilaiset 

kohtaamiset ihmisten kesken. On juhlia, 

messuja, matkoja, toritapahtumia, kesäte-

attereita ja taidenäyttelyitä sekä moninaisia 

konsertteja erilaisin ohjelmin. Kesän aika on 

lyhyt. Se aika on itsessään suuri tapahtuma, 

jonka kokemiselle pitäisi myös järjestää 

aikaa.

Putkilahdessa on pidetty tänä kesänä 

useita leirejä ja kesäkerhoja lapsille ja nuo-

rille luontoaiheisin sisällöin. Sen lisäksi, että 

ulkoilmassa pidetyt leirit ja kerhot ovat ter-

veellisiä kokemuksia lapsille niin kuin aikui-

sillekin, ne tarjoavat arjen keskelle vaihtelua, 

uutta latautumista ja monipuolista sisältöä 

elämään. On arvokasta opettaa lapsia tun-

temaan luontoa ja lähestymään sitä oikealla 

tavalla. Kesäinen luonto on suuri elämänilon 

lähde. 

Vuodesta vuoteen luonto lahjoittaa 

ihmisille korvaamattomat antimensa. Ne 

ovat  aina uusiutuvia, kaikilla aisteillamme 

koettavia ja nautittavia varhaisesta lapsuu-

destamme elinpäiviemme loppuun asti. 

– Varmaankin jokainen muistaa lapsuu-

den onkireissultaan kokemuksen, kun kala 

nappasi onkeen ja veti kohon uppeluksiin 

veden alle. Mikä riemu ja jännitys tiivistyi-

kään tuohon pieneen hetkeen!  – Entä kesän 

monet maut, tuoksut ja värit!

– Mikä vetäisikään vertoja nautinnolle 

maistaa kesän ensimmäistä punaposkista 

mansikkaa, – tai putkilahtelaisella talkku-

nalla höystettyä mansikkamaitoa?  Mänty-

metsästä itse poimitut mustikat ovat suurta 

herkkua nekin! – Entäs tuoreista kanttarel-

leista tehty kastike tai uudet perunat ja voissa 

paistettu ahven, onko parempaa?

– Kesän huippuhetkiin kuuluvat sau-

naillat kipakasti sihahtavine löylyineen, 

pehmeine tuoksuvine koivuvihtoineen ja 

pulahtamiset järviveden silkkiseen syleilyyn. 

Ne  ovat ihmiselle kesän suomaa autuaallista 

nautintoa.

Kesään kuuluu hyvä mieli ja sopusointu 

ihmisten ja luonnon ympärillä. On juhlaa 

kohdata kanssakulkija kesäisen luonnon kes-

kellä ja ihmetellen havaita, kuinka taivas hei-

jastuu veteen niin kuin ihmisen kuva toiseen 

ihmiseen.     HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

         

AUNE TURUNEN

2



Putkilahden
 Kylälehti

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &   aikku
JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317

(014)877 036
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

3

Juhannus Putkilahdessa 
    – Mökkiläisen mietteitä

Juhannuksena suunnataan mökille Putki-

lahteen – minnekä muuallekaan Suomen 

kukkeimmassa kesässä. Tänä vuonna sää 

oli juhannuksen viettoon todella otollinen 

– aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. 

Meillä Kassinsaaren kärjessä tosin tuulee 

usein ja riittävästi, joten ihan hellevaatetta ei 

tarvittu tälläkään kertaa.

Tuullut oli varmaan muulloinkin, koska 

mökkitontti oli männynkäpyjen peitossa, 

vaikka sisareni Sirpa ne joka kerta kerääkin 

pois. Ne muodostavat kyllä ihan kuvauk-

sellisen asetelman, mutta satuttavat todella 

ikävästi paljasta jalanpohjaa, kun epähuomi-

ossa astuu päälle. 

Kukkien ystävänä pitää heti alkuun ehtiä 

niityille keräämään kesäkukkia maljakkoon. 

Keräsimme isot kimput harakankelloja, päi-

vänkakkaroita ja leinikkejä. Kävelyretkillä 

ihailimme myös Rantasen Pirjon kauniita 

kukkia ja hyvin hoidettua pihaa. 

Paratiisissa on kuitenkin myös käär-

meensä. Vain kerran aiemmin olemme 

nähneet käärmeen näiden Putkilahdessa 

vietettyjen 27 kesän aikana. Nyt tuli toinen 

kerta, kun kyy lekotteli mökkitiellä lauan-

tain auringonpaisteessa. Sisko sai kauhean 

sätkyn – hän on käärmekammoinen ihmi-

nen. Varmaan loppukesä kuljetaan mökillä 

kaiken aikaa kumisaappaat jalassa. 

Tuolla kävelyretkellä olimme menossa 

katsomaan uutta Voiton baaria kaupan 

yhteydessä. Baari tuntui olevan suosiossa, 

pöydät olivat täynnä ja mekin saimme 

yhden pariskunnan seuraksemme pöytään. 

Siinä vaihdettiin kuulumisia, hyvin hekin 

tunsivat Kassinsaaren ja siellä olevat kesä-

mökit. Tapsa-lanko oli meidän kävely-baa-

riretkemmekin ajan ahkeroinut mökillä, jo 

aamupäivällä hän aloitti vasaroinnin saunan 

takana. Siis juhannuspäivänä!

Tämä juhannus on kaiken kaikkiaan 

ollut rauhallisempi kuin viime kesänä. 

Ahkera Putkilahti-kävijä isämme Tauno 

Salmi lopetti mökkeilyn ja kaiken muun-

kin aivoinfarktiin viime kesän alkupäivinä.  

Edellisen juhannuksen käytimmekin sitten 

hautajaisten suunnitteluun ja ilo oli aika 

lailla kateissa koko kesän. Nyt on kuitenkin 

aikaa jo kulunut niin, että mieli alkaa tottua. 

Ensimmäinen vuosi oli pahin, ensimmäinen 

joulu, juhannus ja muut totutut tapaamiset 

olivat outoja ilman isää. Mutta vieläkin yllä-

tän itseni ajattelemasta: ’Nyt soitan isälle’, 

kunnes muistan, että se ei enää onnistu. Me 

soittelimme ahkerasti kuulumisia pienen 

perheemme kesken.

Juhannusaatto alkoi tänä vuonna kome-

asti lipunnostolla. Mökkinaapurit Heikki 

ja Linski tulivat henkilökohtaisesti hake-

maan meidät juhannusaaton lipunnostoon 

illalla kello kuusi. Lauloimme lippulaulun ja 

kohotimme lasit korkealle. Hieno tunnelma 

ja arvoisensa alku keskikesän juhlalle.

Taivaan milloin nään sinisen

Kaipaan sinisillalle sen

Korkeuteen huumaavaan

Päästä kahleista maan.

(runo Lauri Jauhiainen)

HELI SALMI

KASSINSAARI/KALLIO

AINA EDULLISESTI!

- Ulko- ja sisämaalit

- Kuultavat puunsuojat

- Lakat

- Punamullat

- Ilmalämpöpumput

- Pellettipolttimet

Vuokrataan korkeapaine- ja

punamultaruiskua

Ketunpolku 68

Muurame Puh 0400 540448

www.tilamaali.com



ja muistelin samalla menneitä keskikesän 

juhlia. Mieleeni muistui laulu, jota isäni 

lauloi aina näihin aikoihin. Laulussa kerro-

taan kesästä seuraavasti: ”On kesän kirkas 

huomen ja suvi sunnuntai, ei liiku lehti 

tuomen, on lintunenkin vait, vienosti kukkii 

pellot ja vaarat vihannoi, ja hartaat aamun 

kellot vain rauhaa, rauhaa soi.” Laulun 

sanojen kirjoittaja Simo Korpela on van-

ginnut runoonsa juuri sellaisia tunnelmia, 

joita minunkin mieleeni on noussut tämän 

juhannuksen aikaan.

Nyt, juhannuksen jälkeisellä viikolla 

aurinko ei ole päässyt paljoakaan näyttä-

mään säteitään. Tuntuu, että taivas itkee 

sadoin pisaroin. Tuntuu hiukan kolealta ja 

kylmältä, joten eipä tässä auta muu kuin 

lämmittää takka. Tuolla ulkona terassilla ei 

todellakaan tee mieli istua.

Mikään ei kuitenkaan voita Suomen 

suvea. En haluaisi olla missään muualla tänä 

Putkilahden
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KESÄISIÄ MIETTEITÄ MÖKILLÄ

TANJA 

VALMISTUI HAMMASLÄÄKÄRIKSI

– Tanja Rantanen on suorittanut ham-

maslääketieteen lisensiaatin tutkinnon 

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tie-

dekunnassa 28.6.2007.

Opintoihin Tanjalta kului viisi vuotta, 

jonka lisäksi koulutukseen kuuluu vielä 9 

kk:n mittainen ns. käytännön palvelu, joka 

suoritetaan laillistetun hammaslääkärin val-

vonnan alaisena. Käytännön palvelusta tulee 

suorittaa vähintään 6 kk. terveyskeskuksessa 

ja enintään 3 kk. yksityisellä sektorilla. 

Tanja kertoo aloittaneensa työt kesä-

kuun alussa Jämsänkosken hammashoi-

tolassa, jossa aikoo jatkaa ainakin kuluvan 

vuoden loppuun saakka.

– Paikka on tuntunut mukavalta ja töitä 

siellä riittää, joten todennäköisesti suoritan 

koko käytännön palvelun siellä. Sen jälkei-

sistä suunnitelmista ei ole vielä sen tarkem-

paa kuvaa, mutta varmasti jossain vaiheessa 

yksityinen ryhmävastaanotto olisi mukava 

paikka työskennellä, mutta aika näyttää. 

Työtilanne hammaslääkäreillä on tällä het-

kellä todella hyvä, ja potilaita on jonossa 

hoitoon, kertoo Tanja.  

Asuinpaikakseen Tanja on valinnut syn-

nyinkuntansa Korpilahden, jonka keskustan 

tuntumassa hänellä on uusi oma asunto. 

UUSIA 

YLIOPPILAITA PUTKILAHDESSA

– Ailu Taavitsainen, Korpilahden lukio

– Mikko Järviniemi, Muuramen lukio

–Janne Perttula, Muuramen lukio, sekä 

kaksoistutkintona logistikon tutkinto Jyväs-

kylän ammattiopiston Teknisessä oppilai-

toksessa.

– Putkilahtelaissyntyinen sairaanhoitaja 

Riitta Ikonen on myös tämän kevään uusia 

ylioppilaita. Ikonen kirjoitti työnsä ohessa 

ylioppilaaksi Jyväskylän aikuislukiosta 

samanaikaisesti tyttärensä Ringan kanssa, 

joka valmistui Jyväskylän Lyseon lukiosta. 

Onnittelemme!

Tanja Rantanen

Kevät 2007

Viime viikon lopulla vietettiin kaunista 

juhannusjuhlaa. Oli auringon paistetta, lin-

tujen laulua ja muutenkin rauhallista akku-

jen latauksen aikaa. Tapaan istua hyvällä 

säällä mökin terassilla ja nauttia ympärilläni 

olevasta vehreydestä ja luonnon sopusoin-

nusta.

Niin tein myös tänä juhannuspäivänä 
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valoisana aikana. Kesään kuuluu niin sade 

kuin auringon paistekin.

Olen hiukan väsynyt päivän töistä ja 

haluan vain rentoutua takkatulen loisteessa 

ja lämmössä. Nyt on jo aika myöhäinen ilta-

hetki ja hyräilen itsekseni erästä suomalaista 

kansansävelmää:

   

Suvi-illan vieno tuuli

huokaa vaaran alta,

hongikon polkua hopeoipi

kuuhut taivahalta.

Hiljaa huojuu korven honka, 

kaukaa käkö kukkuu;

vaieten istuu vaeltaja,

mielen myrsky nukkuu.

TUULA TIAINEN  

Kesäasukkaasta 
vak ituiseksi 
Huhkaimenvuoren al le

Jo jonkin aikaa on Rupansalmen rantamilla 

asunut hirsihuvilallaan Jaakko Rönkkä. 

Teimme kyläseuran puolesta tervehdyskäyn-

nin uuden ympärivuotisen asukkaan luokse 

heinäkuun ensimmäisenä päivänä, Etu-

Varman tienlaitojen kurjenkellojen komeaa 

kukintaa ihastellen. 

Kauniisti oli kukkia istutettu kivis-

ten piharakenteiden lomaan myös Jaakon 

pihassa. Jokainen kivi oli vähitellen löytänyt 

paikkansa rakennustyön jatkuessa pihalla; 

mikä portaissa, mikä askelkivinä, pöytänä 

tai patsaana. Isäntä on osannut hyödyntää 

luonnon tarjoamia esteettisiä mahdolli-

suuksia, mutta joutunut samalla käymään 

pitkää, sitkeää painia lohkareiden kanssa. 

Periaate on ollut, että kiviä ei tuoda tontin 

ulkopuolelta, tämä huomioon ottaen tulos 

on erinomaisen onnistunut. Vaikka jääkausi 

kivet sekoittikin, antoi ihmisen mielikuvitus 

mahdollisuuden löytää niille uutta käyttöä.

Jaakko teki kaupat kiinteistöstä 1990- 

luvun alkupuolella ja nykyinen asuinra-

kennus nousi paikalleen vuosikymmenen 

lopulla. Oltuaan ensin kesäasukkaana hän 

päätti muuttaa rauhalliselle ja kuvauksel-

liselle kesäpaikalleen vakituisesti asumaan; 

työssä hän käy Jämsänkosken suunnalla 

paperitehtaalla. Haasteelliselle työlle, monille 

työpaikan ihmiskontakteille ja kiireelle oma 

piilopirtti luo mieluisan vastapainon, joka 

antaa mahdollisuuden toisenlaiseen itsensä 

toteuttamiseen. Elämän eri puolet täydentä-

vät toisiaan. 

Vapaa-ajastaan Jaakko Rönkkä on käyttä-

nyt paljon erilaisiin rakennustöihin; milloin 

omiin, milloin lasten rakennushankkeisiin. 

Kenneltoiminnassa hän on mukana, 

pihalla haukkuu kaksi karhukoira-tyttöä  

sekä harrastaa eränkäyntiä. Kameraan ja sitä 

kautta kuva-arkistoon on tallentunut paitsi 

oman rakennustyön vaiheita niin myös 

muuta materiaalia jo pitkältä ajalta. Piha-

alueet kertovat ahkerasta puutarhaharrastuk-

sesta, lähiympäristön kauneuden luomiselle 

omistetuista hetkistä. Ja rannassa, kapealla 

alavan maan kaistaleella on pieni peruna-

maa. 

Tervetuloa kylän vakituisten asukkaiden 

kasvavaan joukkoon! 

TEKSTI: TIMO SUOMINEN, 

KUVA: MARJA RIIKONEN
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Heinäkuussa :

La 14.7. klo 20  – tanssittaa Pentti Könnön orkesteri

Pe 20.7. klo 18-22 Villisika-rosvopaisti-ilta

La 27.7. klo 19 alkaen Matin karaoke 

La 4.8. klo 19 alkaen Matin karaoke

Toivotamme kaiken kansan ter vetul leeks i  kesäterass i l l e  ja  kahvi laan Voit to-baar i in !

BAARI AVOINNA: 
MA,TI,KE,TO  9 – 21,

PE, LA 9 – 23, SU 10 – 18

VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIMET: 014-825 177,  040-556 7388
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Juhannusi ltamat Putk i lahdessaJuhannusi ltamat Putk i lahdessa
Seuralassa vietettiin juhannuslauantaina 24. 

kesäkuuta perinteisiä nuorisoseuran juhan-

nusiltamia. Ohjelmaa oli saapunut seuraa-

maan täysi salillinen ihmisiä, ja katsottavaa 

ja kuultavaa riitti monipuolisesti. Illan aluksi 

nähtiin jälleen näytelmä: Anu Linnanahteen 

kirjoittama ’On lautalla pienoinen…’, jonka 

paikalliset harrastajat olivat harjoitelleet 

keskenään, toisiaan ohjaten esityskuntoon. 

Ensiesityksestä kuultiin yleisöltä yksin-

omaan positiivista palautetta, vaikka näy-

telmää olikin harjoiteltu suhteellisen lyhyen 

ajan. Näytelmä kertoi Esko Talosesta (Pentti 

Könnö), joka oli joutunut aikamoiseen pin-

teeseen kutsuttuaan vahingossa neljä naista 

treffeille yhtä aikaa. Moninaisten kommel-

lusten kautta epäonninen morsiamenetsijä 

sai kuitenkin onnellisen lopun. Näytelmä 

nähdään vielä uudelleen 13. heinäkuuta.

Näytelmän jälkeen siirryttiin musiikil-

lisiin tunnelmiin. Ensin Joutsasta saapunut 

vieraileva tähti Heli Kivisaari ja Silja Ojanen 

esittivät pianolla ja laulaen kappaleen Into 

the West, minkä jälkeen Ojanen esitti vielä 

kappaleet The Heart Asks Pleasure First ja 

Loch Lomond.

Musiikille saatiin myös visuaalista 

ilmettä, kun lavalle astui esiintyjäkaartin 

kuopus Aurora Ruth, joka esitti taidokkaan 

tanssiesityksen Madonnan tahtiin. Kilpa-

tanssijat Kaisu Barck ja Joni Ihanus puo-

lestaan tarjosivat yleisölle kimallusta sekä 

lattareita, he tanssivat samban, cha chan, 

rumban sekä jiven.

Ilta jatkui tietysti tanssien merkeissä 

Pentti Könnön yhtyeen tahdittamana, ja 

tanssimisen lomassa ehdittiin vielä rauhoit-

tua seuraamaan Tuula Liukon esittämää 

itämaista tanssia sekä jännäämään kakkuar-

vonnan tuloksia.

SILJA OJANEN
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Kesäkerhossa
Kesä on koittanut srk:n lapsityössäkin ja on 

siirrytty sisätiloista ulos kerhon pitoon.

Kesäkerhoja pidetään kyläkunnilla ja 

kirkolla kesäkuussa juhannukseen asti. Ves-

puolen ryhmä on kokoontunut Putkilahden 

vanhalla urheilukentällä muutaman lapsen 

voimin, enemmänkin olisi toki mahtunut 

mukaan. Ympäristö ei lapsen silmin ole 

ollenkaan huono, vaikka aikuinen huomaa 

ruohottuneen kentän ja risukasat reunoilla. 

On tilaa juosta ja ympärillä riittää seikkai-

lumetsää.

Ensimmäisellä viikolla meitä helli 

kunnon hellesää, ja kunnostetun lentopal-

lokentän hieno hiekka suorastaan poltti 

lasten kesävarpaita, kun kirmasimme siinä 

hauskoja liikuntaleikkejä. Yhteiset ohjatut 

leikit harjoittavat monipuolisesti tärkeitä 

taitoja. Riemu, jännitys ja onnistumisen ilo 

kasvattavat itsetuntoa. Raamatunkertomus 

on mukavaa kuunnella nurmella loikoillen, 

ja eväät maistuvat ulkona.

Ohjaajalle ulkona työskentely on oikein 

mieluista vaihtelua. Illalla unta ei paljon tar-

vitse odotella. Monesti tuntuu, että on etu-

oikeutettu, kun saa joka päivä työskennellä 

lasten parissa ja imeä itseensä kirkkaita kat-

seita ja vilpitöntä iloa. Hyvää kesää kaikille!

PAULA PAANANEN

L u o n t o - L i i t o n 

kesäleirejä
”Tämä on paljon hauskempaa kuin video-

pelit!”  kuului huuto Putkilahden kylätalon 

suunnalta. Menossa oli toinen Luonto-

Liiton Keski-Suomen piirin tämän kesän 

lasten luontoleireistä ja lapset pelasivat lin-

tupeliä. Edellisiltaisen linturetken jälkeen 

muistui vielä hyvin mieleen muun muassa 

se, miksi linnut laulavat. 

Leireillä muun muassa nukuttiin tel-

toissa, retkeiltiin, tehtiin vesitutkimusta, 

vierailtiin maatilalla, kerättiin hyötykasveja, 

kalastettiin, taiteiltiin, leikittiin hauskoja 

leikkejä, laulettiin lauluja iltanuotiolla ja 

myös hiljennyttiin luonnon helmassa.

Säät suosivat etenkin ensimmäistä leiriä, 

joka tapahtui heti kesäloman ensimmäisellä 

viikolla 4. – 8.6. Aurinko porotti välillä 

vähän liiankin kuumasti. Toisella leirivii-

kolla 11. – 15.6. sää oli hiukan epävakai-

sempaa, mutta onneksi sade ei leirimenoa 

hidastanut.

Tänä kesänä Luonto-Liiton Keski-

Suomen piirin luontoleireille osallistui 

yhteensä neljäkymmentä 7 – 13 -vuotiasta 

lasta. Osa lapsista oli jo vanhoja konkareita 

ja osa ihan ensikertalaisia. Kaikki suoriutui-

vat leiriviikosta kuitenkin mainiosti.

Putkilahden Koulupuisto ympäristöi-

neen on loistava paikka luontoleirien jär-

jestämiseen. Itse kylätalon puitteet ovat 

loistavat. Lisäksi läheltä löytyy niin upeaa 

luontoa, hyvä uimaranta, asiantunteva 

luonto-opas, kuin loistava lähikauppa 

hyvine palveluineenkin. Leiriväki kiittää 

kaikkia mukavista viikoista. Ensi kesänä 

tavataan taas!

PAULA TULPPO

 LEIRINJOHTAJA
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Putkilahden yhdeksännet jazz-it järjestet-

tiin lauantaina 9.6.2007, joka oli alkukesän 

lämpimin päivä. Lämpötila kohosi yli helle-

rajan. Yleisöä oli paikalla parisen sataa. Tark-

kaa yleisömäärää on vaikea arvioida, koska 

yleisöä tuli ja meni koko ajan.  Aikaisempiin 

vuosiin verrattuna uusia esiintyjiä olivat 

saksalainen puhallinorkesteri ja oman kylän 

poika Markku Turunen. Kansainvälisistä 

vieraista johtuen Koulupuistossa kuultiin 

tavanomaista enemmän vierasta kieltä, niin 

keskusteluissa, myyntiteltalla  kuin juon-

noissakin. 

Soittajat viihtyivät  

Soittajien viihtyminen näkyi ja välittyi soi-

tosta. Soittajat saapuivat hyvissä ajoin ennen 

omaa osuuttaan, eikä heillä ollut kiirettä 

pakata laukkujaan oman esityksensä jälkeen, 

vaan he jäivät kuuntelemaan muidenkin esi-

tyksiä. Soittajat olivat pukeutuneet kesäisen 

mukavasti, viralliset esiintymisasut oli jätetty 

kotiin.  

Jazzit avasi Jyväskylän Puhallinorkesteri 

(www.jporkesteri.com), joka oli paikalla 

noin 30 soittajan voimin. Esitys piti sisäl-

lään mm. seuraavia kappaleita: ”Vaaleanpu-

naista sampanjaa”, ”Vippaa mulle viitonen”, 

”Quantanamera”,  ”Katupoikien laulu”, 

”Pieni polku”.  

Orkesterin johtaja Nikke Isömöttö-

nen kertoi, että Putkilahden jazzit ovat 

luonnollinen osa Puhallinorkesterin kesä-

kiertuetta. Jazzien ajankohta merkataan 

orkesterin kalenteriin jo vuodenvaihteessa. 

Niken mukaan Putkilahti vaikuttaa oikein 

mukavalta kylältä, vaikka hän ei kylää sen 

tarkemmin tunnekaan. Kysymystäni jazzien 

kehittämisestä hän kommentoi  sanomalla 

jazzien olevan parhaimmillaan juuri tällaise-

naan. Kuitenkin hän kertoi parin soittajansa 

maininneen, että kun iso torvi (esim. tuuba) 

osoittaa kattoon, niin telttakangas antaa 

periksi ja ”imaisee” äänen.  

Saksalaisen automaatioteknologiateh-

taan Sick AG:n (www.sick.com) työnteki-

jöistä koottu 18 soittajan puhallinorkesteri 

esiintyi jazzeilla ensimmäistä kertaa. Orkes-

terin kokoonpano muodostui vahvoista 

trumpetti-, pasuuna- ja saksofoniryhmistä, 

lisäksi mukana olivat sähkökitara ja rummut.  

Kuultu soitto oli saksalaisen täsmällistä, 

ammattitaitoista ja  mukavalta kuulostavaa 

swing-pohjaista torvimusiikkia. Orkesterin 

saamat aplodit olivat ansaitut. 

Jytke BigBand (www.jytke.com)  esiintyi 

18 soittajan kokoonpanolla Mika Heltelän 

johdolla.  Kuultiin mm. ”Just a gigolo” ja 

”Kohtalokas samba”. Mukana oli myös jazz-

juhlien klassikko ”Hopeinen kuu”, jonka 

sanoihin saksofonisti ja laulusolisti Tapio 

Leino oli saanut upotettua koko pizza-

menun. Tapion miehekäs lauluääni sai taas 

ansaittua huomiota yleisön joukossa.  

Mika Heltelä kertoi esityksen jälkeen, 

että Jytke BigBand on esiintynyt Putkilah-

J A Z Z A T T I I N  H E L T E E S S ÄJ A Z Z A T T I I N  H E L T E E S S Ä
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den jazzeilla joka vuosi, nyt siis yhdeksättä 

kertaa. Putkilahden jazzit ovat orkesterille 

merkkitapaus, koska ne päättävät orkesterin 

kevätkauden ja soittajat pääsevät sen jälkeen 

kesälaitumille. Mika varoitti, että jazz-tapah-

tumaa ei kannata kehittää pelkän kehittämi-

sen vuoksi. Nykyisellään jazzit ovat tutut 

ja turvalliset niin soittajille kuin yleisölle-

kin. Sen sijaan hän heitti esiin ajatuksen, 

että jazz-lauantaista tehtäisiin kaksiosainen 

tapahtuma: jazzit päivällä niin kuin nytkin, 

mutta lisäksi illalla olisi tanssit bigband-

musiikin tahdissa.  

Putkilahdesta kotoisin oleva Markku 

Turunen esitti akustisella kitarallaan mm. 

Tarregan, Ellingtonin ja itse säveltämäänsä 

musiikkia. Markku kertoi esityksensä jäl-

keen, että hän  aikoo jatkossa vähentää esiin-

tymisiensä määrää ja keskittyä harvempiin, 

mutta isommalle yleisölle suunnattuihin 

esiintymisiin. Tällä hän haluaa varata enem-

män aikaa työn ja perhe-elämän ohella myös 

omalle sävellystyölle ja kirjoittamiselle alan 

julkaisuihin. Musiikillisena näkemyksenään 

hän  kertoi, ettei halua olla luomassa raja-

aitoja eri musiikkilajien, esim. klassisen ja 

kevyen musiikin välille.  Laajalti maailmaa 

kiertäneenä Markku kertoi,  että maailmalta 

on vaikea löytää yhtä hyvää kasvuympäristöä 

kuin  Putkilahti on. Markku piti loistavana, 

että täällä on aina osattu arvostaa mm. tai-

detta, kulttuuria ja urheilua sekä pystytty 

tuottamaan näihin liittyviä erilaisia tapah-

tumia. Kaiken kruunaa kaunis ja puhdas 

luonto, josta nyt myös perheen lapset pääse-

vät kesäisin nauttimaan.   

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä 

esiintyi Henry`s Swing Club, jonka runko 

muodostuu aikaisempien vuosien jazzeilta 

tutusta Willie & Wolves –yhtyeestä. Bändi 

soitti kahden kitaran, basson ja rumpujen 

kokoonpanolla juurevaa, helposti kuunnel-

tavaa bluespohjaista rockia. 

Yleisö piti kuulemastaan 

Jyväskyläläiset Sari Heiskanen ja Seppo Sal-

minen olivat tulleet jazzeille kesämökiltään 

Ylisjärven rannalta. Sarin juuret ovat Put-

kilahdessa ja hän on ollut mukana jazzeilla 

noin seitsemän kertaa. Seppo oli paikalla 

ensimmäistä kertaa. Seppo on itsekin musii-

kin harrastaja, hän laulaa mieskuoro Sir-

koissa. Sari ja Seppo kertoivat pitäneensä 

erityisen paljon vieraanamme olleen sak-

salaisen puhallinorkesterin soitosta. Tietoa 

jazzeista he olivat lukeneet kylälehdestä, ja 

kuulleet myös Radio Keski-Suomen mainin-

neen niistä pari kolme kertaa. Esim. toisen 

ääripään jazz-tapahtumaan, Porin jazzeihin 

verrattuna Putkilahden jazzit ovat huo-

mattavan vapaamuotoiset, täällä on vapaa 

Markku Turunen, syntyperäinen putkilahte-

lainen, on ottanut akustisen kitaran taituri-

maiseen hallintaan. Osan esityksestään hän oli 

itse säveltänyt.

Putkilahden jazz-tapahtumassa on rento meininki. Musiikista ja tuttavien tapaamisista nauti-

taan luonnon helmassa. Päihteitä ei tapahtumapaikalle saa tuoda ollenkaan.
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tunnelma, yleisö voi liikkua vapaasti soiton 

aikanakin. Sari ja Seppo pitivät hienona, että 

Putkilahden kylä pystyy järjestämään tällai-

sia tapahtumia.

Espoolaiset Katri ja Markku Lahtela 

olivat jazzeilla mukana ensimmäistä kertaa. 

He olivat viettämässä viikonloppua tut-

taviensa kesämökillä Oittilassa ja olivat 

kuulleet jazzeista heiltä. Tarkemmat tiedot 

he olivat katsoneet kylämme nettisivuilta. 

Markku soittaa itsekin trumpettia. He piti-

vät jazzeja kivan tuntuisina juhlina, sääkin 

suosi. Palvelu myyntiteltalla oli ystävällistä. 

Musiikki oli heidän mielestään kepeän seka-

laista, he olivat odottaneet kuulevansa jonkin 

verran puhtaampaa jazzia, mihin tilaisuuden 

nimikin ”Jazz-it” viittaa. Heitä tuntui jonkin 

verran ihmetyttävän, miten soittajat viitsivät 

tulla näinkin isoilla kokoonpanoilla, vaikka 

yleisömäärä on suhteellisen pieni.  

Putkilahtelainen Aini Simola kertoi ole-

vansa jazzeilla nyt kolmatta kertaa. Hän sanoi 

olevansa musiikin suhteen kaikkiruokainen, 

mutta odottavansa erityisesti kylän oman 

pojan, Markku Turusen esitystä. Aini iloitsi, 

että jazzit ovat luonteeltaan siisti tapahtuma, 

johon niin vanhemmat ihmiset kuin pienet 

lapsetkin voivat hyvin osallistua.  

Järjestelyt onnistuivat  

Jazzien järjestelykoneistossa oli vajaa pari-

kymmentä henkilöä, järjestyksenvalvojina, 

makkaranpaistajina, arpojen myyjinä, myyn-

titeltalla ja keittiössä. 

Mirja Könnö toimi järjestyksenvalvonta-

tiimissä. Hän kertoi, että järjestyksenpidossa 

ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Näkyvissä 

liiveissään järjestyksenvalvojat olivat por-

tilla ja kiertelivät myös yleisön joukossa. He 

olivat varautuneet antamaan myös lääkin-

täapua esim. helteen uuvuttamille. Apua ei 

tarvittu. 

Anu Tarvainen kertoi myynteltalla, että 

myynti oli aikaisempia vuosia vilkkaampaa. 

Erityisesti tekstiilituotteet, virvoitusjuo-

mat ja kahvi olivat tehneet kauppansa. Anu 

arvioi, että osasyynä myynnin paranemiseen 

oli myyntiteltan parempi sijainti. Myynti-

teltta oli nyt tuotu soittoteltan tasolle, kym-

menkunta metriä lähemmäksi yleisöä. 

TEKSTI: RISTO PERTTULA

KUVAT: OSMO WEIJO JA VALTO KOSKINEN

Kyläseuran puheenjohtaja Timo Suominen 

yhdessä kylän vakituisten ja vapaa-ajan asuk-

kaiden kanssa onnistui jälleen kerran järjes-

tämään hienon kylätapahtuman kesäkauden 

alkajaisiksi.

Ilman toimivaa puhvettia ei tapahtumapaikalle saada sitä oikeaa ilmapiiriä, joten yksi alueen 

teltoista palveli puhvettina. Palvelutyön touhussa vasemmalta Ritva Lindroos ja AnuTarvainen. 

Espoolaiset Katri ja Markku Lahtela olivat 

mökkivierailulla Oittilassa ja pistäytyivät 

samalla Putkilahden Jazzit-tapahtumassa. 
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Outojen 

ääntel i jöiden 

öiset  laulut 

Koulupuiston pihaan kokoontui lau-

antai-iltana 16.6. joukko yölaulajista 

kiinnostuneita Korpilahden luonnonsuo-

jeluyhdistyksen perinteiselle iltayön lin-

turetkelle. Kauniissa, tuulettomassa illassa 

aurinko laski vähitellen Kivivuoren taa. Pia 

Högmander Keski-Suomen lintutieteelli-

sestä yhdistyksestä oli miehensä Harrin ja 

tyttärensä kanssa tullut oppaaksemme. Pia 

soitti ensin yölintujen ääniä levyltä, näytti 

kuvia ja kertoi hieman niiden elintavoista. 

Kylätalon pihaan kuulimme kaulushaikaran 

ja satakielen, lehtokurppa lensi muutaman 

kerran ylitse. Peipot ja pajulinnut soittelivat 

päivän viime säkeitään; sirittäjän ja vihervar-

pusen saattoi myös pihapiirissä kuulla. 

Portaanpielen koivuangervoissa kupari-

kuoriaiset möyrivät kukinnoissa. Pihakin oli 

täynnä elämää. 

Tämänkertainen yölaulajaretki oli pai-

notetusti omituisempien yön ääntelijöiden 

kavalkadi. Melodisista mestarilaulajista 

tapasimme vain satakieliä, mutta tämän 

retken mieleenpainuvuus tuli muista epä-

tavallisista lintuhavainnoista. Ensi kerran 

Kouhinsalontiellä käydessämme kuulimme 

jo kaksi ruisrääkkää, etäinen sirkkalinnun-

sukuinen ääni osoittautuikin Virran Puodin 

tuulettimeksi. 

Kassinsaaren umpeen kasvavan salmen 

kohdalla kuulimme sitten oikeasti viitasirkka-

linnun, jonka jatkuva ääni on kuin tasaisesti 

ja nopeasti ylös-alas raksuttava ompelukone. 

Nopeasti viilenevä ilta piti hyttyset kurissa; 

lämmin vaatetus osoitti arvonsa. 

Kerttusten ryhmästä emme tällä retkellä 

kuulleet kuin ruokokerttusen Koivusalmessa. 

Nämä linnut on helpointa tuntea laulustaan, 

koska ulkonäkö on eri lajeilla hyvin saman-

lainen: selkä vaaleahkon ruskea, vatsapuoli 

vaaleampi. Mestarilaulajat pukeutuvat vaati-

mattomaan asuun, myös satakieli. 

Melkoiset yllätykset odottivat vielä: ensin 

Virran salmella lensi rauhallisesti ja arvok-

kaasti yli kaksi kaulushaikaraa! Lokkimaista  

olemusta ei heti älynnyt joksikin paljon har-

vinaisemmaksi havainnoksi. 

Sitten Harri Högmander kuuli Niemelän 

peltojen suunnasta odotetun äänen ja pala-

simme Niemelänpolun tienhaaraan, hetken 

päästä viiriäinen huusi yllättävän kuuluvan 

bjut-bju-bjut -huutonsa pellosta useampaan 

kertaan. 

Oman kylän bonga-listalle taas laji lisää! 

Vaarulle suunnatessamme pysähdyimme 

aivan sattumalta Könnön tienhaaraan noin 

00.30 aikaan ja NÄIMME ruisrääkän nari-

suttamassa kurkkuaan suuren tuomipuskan  

alaoksalla! Tämä yksilö otti siis jonkinmoi-

sen riskin maksimoidakseen äänensä kan-

tavuuden. Parhaimmillaan rääkkiä kuului 

tuossa kohtaa kolmekin. Vaarun tukinlas-

tauspaikalla etäämpää hetken aikaa kuultu 

kehrääjä kruunasi tämän poikkeuksellisen 

elämyksellisen, loppua kohti huipentuneen 

yölaulajaretken. 

TIMO SUOMINEN

Ruisrääkkä on ollut pitkästä aikaa yleinen kylän nurmipelloissa. Tämä yksilö raksutti poikkeuk-

sellisesti näkyvillä tuomen oksalla. Piirros: Timo Suominen

- sopivia lajeja niin aikuisille kuin lapsillekin
- ei niinkään hampaat irvessä kuin irvi hampaassa 
- puhvetti, makkaranpaistoa, lettuja 
- ynnä hauskaa yhdessäoloa

Tervetuloa!           Putkilahden Ketterä ry

leikkimieliset  

Putkilahden urheilukentällä
su 22.7. klo 13.00 alkaen
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