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Elokuu. Jostakin  mielen pohjalta nousee 

elävä muisto keltaisena lainehtivasta ruis-

pellosta, jonka pientareilla kukkivat siniset 

ruiskukat. Ilman täyttää kypsyvän viljan voi-

makas tuoksu. Se muisto on kaunis, se on 

täynnä rauhaa ja turvallista oloa.

Elokuu on sadonkorjuun aikaa. Siitä kuu-

kausi on nimensäkin saanut. Viljan lisäksi 

satoa korjataan metsistä ja puutarhoista.  

Talvella on sitten mukava ottaa omista kel-

lareista ja pakastimista itse kerättyjä marjoja, 

sieniä ja vihanneksia. Mutta ilman ahkeria 

käsiä ne herkut eivät varastoihimme tule. 

Elokuu onkin hyvin kiireistä työaikaa juuri 

sadonkorjuun ja säilönnän takia.

Elokuussa alkavat myös koulut. Sekä 

opettajille että oppilaille riittää monenlaista 

puuhaa valmistautuessaan uuteen työkau-

teen. Monille nuorille lähtö opiskelemaan 

vaatii tutun kotiseudun jättämistä. Se hetki 

on eräs ihmiselämän merkkipaaluista, joka 

avaa nuorelle uusia teitä ja näköaloja. Nuo-

remme tietävät, että kotikylällä heitä muis-

tetaan ja toivotaan heille kaikkea parhainta 

menestystä elämässään.

 Elokuun aikana paikkakunnallamme ja 

lähiseuduilla on tarjolla monipuolista kult-

tuuritarjontaa. Putkilahdessa on Helmer 

Selinin runoutta esittelevän teoksen julkis-

tamistilaisuus sekä Matti Asikaisen Martti 

Korpilahden runoihin säveltämän laulu-

sarjan kantaesitys. Teatteria tarjoaa Kor-

pilahden kesäteatteri näytelmällä Jäniksen 

vuosi. Näyttelyistä kiinnostuneille on tar-

jolla paljon mielenkiintoista nähtävää. Van-

hassa pappilassa on Pekka Suomäen Tähdet, 

tähdet valokuvanäyttely, Galleria Kaislassa 

kannattaa käydä tutustumassa mitä vinteistä 

on löytynyt ja Villa Cawénissa Oittilassa on 

esillä akvarellitöitä. 

Illat pimenevät hiljalleen ja öitä valaise-

vat lumoavan kauniit elokuun kuutamot. 

Ne  muistuttavat kesän loppumisesta. Sää-

minkiläinen runoilija Toivo Innanen sanoo 

sen runossaan näin:

On aika iltaan ehtinyt

kuin kesken kesätöitään.

Lie tuskin tuomi lehtinyt

tai suonut suvi öitään,

niin kaikki syksyyn kallistuu…

On ilta, elokuu. 

TUNNELMALLISTA ELOKUUTA!

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

(014)877 036
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

3

Kallen Kioski on rakennettu yhteistuumissa mummon kanssa. Kalle Liikanen (11 v) muistuttaa, 

että kioskivierailulle pääsee hyvin myös veneellä. 

KALLEN KIOSKI KUTSUU KAHVILLE

Muhkeita munkkeja, kuumaa kahvia, lettuja hillon ja kermavaahdon kera sekä limsaa. Eri-

tyisesti näitä artikkeleita on kaupan kesäisin ja sovittuina viikonloppuina Kallen Kioskissa. 

Yksitoistavuotias Kalle Liikanen on Seija-mummonsa kanssa pyörittänyt kioskia ystäville, 

tutuille ja kylänmiehille ja -naisille jo kolme kesää. ”Nyt keväällä rakensimme mummon 

kanssa ihan uuden kioskin, koska vanha romahti”, selvittää nuori kauppiaan alku. ”Mummo 

leipoo ja laittaa ruokaakin, minä teen hinnaston, myyn, tarjoilen ja tiskaan, kertoo Kalle 

työjärjestyksestä. Kioskihinnat ovat edulliset, muun muassa kahvi ja iso munkki maksavat 

euron. ”Kaikki ovat tervetulleita, mutta kannattaa soittaa mummolle numeroon 040 573 

7657, jotta tiedämme laittaa kioskin auki”, toivoo Kalle ja muistuttaa, että myös ensi kesänä 

kioski toimii mummolan kesämökillä osoitteessa Niemelänpolku 40.

TEKSTI JA KUVA: MAARIT HONKONEN-SEPPÄLÄ

AINA EDULLISESTI!

- Ulko- ja sisämaalit

- Kuultavat puunsuojat

- Lakat

- Punamullat

- Ilmalämpöpumput

- Pellettipolttimet

Vuokrataan korkeapaine- ja

punamultaruiskua

Ketunpolku 68

Muurame Puh 0400 540448

www.tilamaali.com

LO K A A L I  PA I K A L L I S K E H I T T Ä J I E N VA LTA K U N N A L L I N E N 
J U H L A S E M I N A A R I  LO I M A A L L A 21.9.2007
Ohjelmassa iltapäivällä alustuksia kyläaktivismista eri näkökulmista, maaseutuneuvos 
Eero Uusitalon arvatenkin mainio puhe ja muuta ohjelmaa; iltajuhlassa maatalous-
museossa lisää ohjelmaa, nautimme illallisen ja vaihdamme kuulumisia osallistujien 
kesken. 

Halukkaat mukaanlähtijät ilmoittautukaa Timolle (050 3011 493 tai Marjalle 
(0400 647 909) elokuun aikana! Iltatilaisuus ruokineen maksaa 20 euroa/osallistuja, 
päiväseminaari on ilmainen.

Ohjelma on nähtävissä Virran Puodin koneen työpöydällä tai www.farma.fi  - linkit 
- varsinais-suomen kylät ry - ajankohtaista -polkua pitkin.
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MATK A ITÄÄN…

Jotkut lähtevät hakemaan eksoottisia maita 

idästä tai Samarkandista. Itse tulin Suo-

meen. Miksi Suomi? Kahden työn välillä 

tulin kotiin Tukholmaan. Siellä tapahtui 

onnettomuus, joka päättyi rikkinäiseen pol-

veen. Silloin, kun hyppäilin keppien kanssa, 

ilmestyi pieni ”ylimielinen” nainen. Hän 

kysyy, minkä takia minä istun siinä ja pilaan 

ilmaa. Myöhemmin sain tietää, että hänen 

nimensä on Outi ja että hän on sairaanhoi-

taja. 

Muutaman viikon kuluttua ilmestyy 

Outi. Minä en pystynyt liikkumaan tar-

peeksi nopeasti, joten Outi sai minut kiinni. 

Hän pyysi minut kahville kotiinsa. Siinä 

kahvikuppien aikana näin kauniin öljymaa-

lauksen, se oli Outin lapsuudenkoti. 

Neljäkymmentäkahdeksan tuntia ja vii-

sitoista minuuttia myöhemmin kysyi Outi: 

”Onko sinulla halua ja aikaa tulla mukaan 

itään, näkemään taulu luonnossa?” 

Pienellä pakolla minut kiskottiin Itäme-

ren risteilijään, joka lähti Turkuun. Turusta 

matka jatkui linja-autolla vihreitten pelto-

jen, metsien, järvien, kanaloiden ja latojen 

välistä. Viiden tunnin linja-automatkan 

jälkeen tulimme Korpilahdelle. Sieltä 

löytyi vuokra-auto, vuorien ja lossin kautta 

tulimme perille Niittyniemeen. 

Nyt sain nähdä Ruotsissa näkemäni 

Outin taulun luonnossa. Se oli vähän eri-

laista kuin lasi ja betoni lännessä. Kun olin 

aikani katsonut ympärilleni, niin Outin 

mielestä oli aika katsoa suurta maailmaa. 

Yhtenä päivänä lähdimme veneellä 

Virran Puotiin. Siellä tapasin ensimmäisen 

kerran putkilahtelaisia. Se oli miellyttävä 

tapaaminen.

Yhden kesän jälkeen Niittyniemessä 

muutimme Outin pieneen mökkiin, ”Kata-

jamäkeen”. Se ei ollut vain Outin siniset 

silmät ja hulmuavat kiharat, se oli myös 

kivet, koivut, juuret ja vesi, joka sai minut 

jäämään tänne Putkilahteen.

Ensimmäinen kesä Katajamäessä. Outi 

jätti minut yksin, hänen täytyi lähteä Ruot-

siin töihin. 

Yhteys maailmaan toisella puolella järveä 

onnistui, käytin venettä. Kävin Virran Puo-

dissa, kävelin ympäri ”Punaisentorin”, katse-

lin näyteikkunoita, Dramaattisen teatterin, 

tapasin kauppiaan ja hänen tyttöystävänsä 

ja kassarouvan. He auttoivat minua saamaan 

metrin makkaraa ja perunoita, että voisin 

elää taas pari viikkoa siellä metsässä.

Sillä välin, kun Outi oli poissa, kat-

soin matkalippua. Oi, oi! Outi oli ostanut 

minulle lipun vain yhteen suuntaan, nyt olin 

kiinni (kummallinen tyttö). 

Parin vuoden kuluttua rupesimme suun-

nittelemaan ulkorakennusta. Saimme apua 

puun kaatamisessa hyvin miellyttävältä 

”sedältä” kylästä. Syksyllä olimme varmaan 

nostaneet satoja kiviä ja kantoja. Keväällä 

aloimme naulaamaan lautoja kokoon. 

Kauppiaan avulla saimme sen, mitä ei ollut 

kaupan hyllyillä. Loppujen lopuksi siitä tuli 

ulkorakennus, verta, hikeä ja kyyneliä, se on 

jatkuvasti pystyssä. 

Syksyn mukana tulivat sateet ja tuulet, 

sitä ei päässyt kauppaan niin helposti 

veneellä. Mutta kauppias tuli tavaroiden 

kanssa ihan keittiön pöydälle makkaran ja 

perunan kanssa. Jos ei kauppias itse tullut, 

silloin tuli pirteä nuori mies.

Kun talvi tuli ja jää peitti järven pinnan, 

potkukelkka oli hyvä väline silloin, kun ei 

ollut paljon lunta. Kun lunta tuli enemmän, 

oli vain käveltävä lumessa. Sitten kokeilin, 

että olisiko helpompaa talvella mennä kelkan 

kanssa tietä pitkin. Mäen huipulla teki mie-

leni kokeilla: istun kelkkaan ja lasken mäkeä 

alas. Se ei mennyt niin hyvin, kun lumipyry 

oli tukkinut tien, reppu ja kelkka nousivat 

pystyyn. Jatkoin matkaa rauhallisemmin. 

Kun pääsin kauppaan, sanoi kauppias, ettei 

ota vastaan lasin siruja.

Talvella, joskus Runebergin päivän aikaan 

oli pakkasta 32 astetta, silloin oli hyvä, että 

oli koivupuuta lämpöä antamassa. 

Joskus ei mene niin kuin on suunniteltu, 

yhtäkkiä alkoi Outin pumppu menemään 

omia aikojaan. Lääkärit Jyväskylässä saivat 

vauhtia koneeseen. Outilla ei ollut aikaa olla 

kauan poissa, hänellä oli kiire kissan (Arwid) 

luo. 

Kaiken seikkailun jälkeen Katajamäessä 

muutimme Putkilahti-Cityyn. Siellä tapa-

sin kyläläisiä, eivät ne niin vaarallisia olleet. 

Olen huomannut, että kyläläisillä on hyvin 

toimivat äänitorvet autoissa. Vielä eivät ole 

pelästyttäneet minua ojaan. 

Välillä tuntui, että kylä alkaa nukkua 

”Ruususen unta”. Ensin pankki lopettaa, 

sitten kauppias panee kaupan oven kiinni. 

Mutta elämä alkoi taas, tuli uusi kaup-

pias, iloisia ja valoisia ihmisiä kaikki. Sitä 

ei jokaiseen kauppaan pääse veneillä. On 

hauskaa nähdä kesäasukkaita pienillä ja suu-

rilla veneillä laiturissa, joskus on ”ajopuuta” 

seassa.

Matka itään ei mene pitemmälle, jään 

tänne.

SUOMEN SYDÄN, PUTKILAHTI

LENNART MELIN

SUOMENTANUT OUTI KUORIKOSKI      
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KUULUMISIA 

OIT TIL ASTA

Tervehdys täältä vuorten takaa Oittilasta 

sinne Putkilahteen. Kesä jatkuu ja syksyn 

kuulautta odotellessa saamme vielä naut-

tia elokuun lämmöstä, pimenevistä öistä ja 

kuutamosta sekä kypsyvien viljavainioiden 

kauneudesta. Monelle kiireiselle ihmiselle 

elokuu on, jos mahdollista, se paras loma-

kuukausi. Mökkiläiset pääsevät nauttimaan 

hämärtyvistä illoista kynttilöiden tai nuo-

tion loisteessa, marja- ja sienimetsissä on nyt 

mukava kuljeskella kun eivät hirvikärpäset 

vielä niin paljon häiritse. 

Oittilassa on ollut taas vilkas kesä ja 

tapahtumia riittää edelleenkin. Kylätalos-

samme on vaihtuvia taidenäyttelyitä, eri-

laisia konsertteja ja iltamat hanurimusiikin 

ja rantakalan merkeissä. Villa Cawén on 

kulttuuri- ja juhlatalo, mutta myös kahvila, 

kauppa, kirjasto ja posti. Se on tärkeä koh-

taamispaikka niin mökkiläisille kuin kylän 

parlamentillekin.

Syksyllä on ilon aihe kun Vespuolen 

(ent. Oittilan) koulu saavuttaa kunnioitet-

tavan 100 vuoden iän. Sen toiminta jatkuu 

yhä ja pienet taaperot pääsevät aloittamaan 

koulutiensä 13.8. Hirvijahti näkyy ja kuuluu 

sitten myöhemmin syksyllä kylän raitilla, ja 

maanviljelijät aloittavat syyskiireensä.

Tapahtumia riittää, joten toimetto-

mina emme täällä ole ja toisistamme huo-

lehdimme. Kaikkea mennyttä on taas kiva 

muistella talven pimeydessä uutta kesää 

odotellessa.

Maaseutu on kuitenkin muuttunut perin-

teisestä elämänmenosta ja lehmät ammuvat 

enää harvan talon pelloilla ja työssä käydään 

paljon muualla. Heinäseipäätkin ovat jouta-

neet muuhun käyttöön. EU- tukien hakijat 

väsyvät paperisotaan ja selvityksiin, mutta 

jatkajia tiloille kuitenkin löytyy ja uusia 

sukupolvia syntyy. Se on hienoa. Rakenta-

mista on paljon, myös uusia omakotitaloja 

ja monet mökkiläiset asuvat täällä melkein 

koko vuoden. Elämä jatkuu.

Jos eivät lehmät täällä enää laitumilla 

ammu niin koirat ainakin haukkuvat ja 

hevosten kavioiden kopse kuuluu eli vielä on 

jotain perinteistä. Joutsenet ovat kyllä val-

loittaneet rannat ja niiden ääntely on välillä 

äänekästä, ja ne karkottavat muut vesilinnut 

rannoiltamme pois. 

Tiestömme (Oittilantie) on kyllä surke-

assa kunnossa; se onkin ainut negatiivinen 

asia Oittilassa asumisessa. Liikenne, etenkin 

läpikulku- ja raskasliikenne rasittavat hiek-

katietä. Nykyaikaiset tietokoneohjelmoidut 

autot eivät ole oikein luotu kuoppaiselle ja 

söheröiselle tielle. No ehkäpä me nykyajan 

ihmiset olemme liian vaativaisia, mutta 

joskus tuntuu, että tuon tien kunto ei ole 

toisinaan paras mahdollinen edes polkupyö-

rälle. Sitä on vain kenties etsittävä ne vanhat 

kinttupolut ja laitettava reppu selkään, oiko-

polkua sitä ennenkin Oittilan ja Putkilahden 

väliä kuljettiin.    Näkemisiin!

HYVÄÄ LOPPUKESÄÄ KAIKILLE LUKIJOILLE

TOIVOTTAA MIRJA EKSTRÖM  (OS. UUSITALO) 
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Elokuussa :

La 18.8. klo 18 alkaen loimulohi-ilta

Toivotamme kaiken kansan ter vetul leeks i  Voit to-baar i in !

BAARI AVOINNA: 
MA - PE  9 – 18, LA 9 – 14

UUDET AUKIOLOAJAT 12.8. ALKAEN

VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIMET: 014-825 177,  040-556 7388

Villa Cawén on kulttuuri- ja juhlatalo, mutta myös kahvila, kauppa, kirjasto ja posti. Se on tärkeä 

kohtaamispaikka niin mökkiläisille kuin kylän parlamentillekin.
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Päijät-Hämeen maakuntakukka on ruiskau-

nokki eli ruiskukka. Lämpimät onnittelut 

maakunnan väelle erinomaisesta valinnasta! 

Sama kukka on heimokansallamme viro-

laisilla peräti kansalliskukkana. Suomella 

ja Virolla on lipuissaan yhteisinä väreinä 

sininen ja valkoinen – virolaisilla on lisäksi 

musta väri kertomassa mullasta, rukiin ja 

ruiskukan kasvupohjasta. 

Lapsuusmuistoihini kuuluu helteessä 

kylpevä ruispelto ja sen laitamaan kas-

vanut rypäs kauniinsinisiä ruiskukkia. 

Samalla tavoin kauneutensa takia jäi 

mieleen kukassa oleva pellavapelto ja 

sen pienet, taivaansiniset kukat. Hyvään 

aikaan en ole kumpaakaan näkyä silmii-

ni tavoittanut. Millaiset lienevät sinun 

mahdollisuutesi tavoittaa nykyään näitä 

kahta kukkaa?

Ruiskukka on itse asiassa rikkaruoho. 

Niinhän me kutsumme kasvia, jota 

emme osaa käyttää hyödyksi. Olkoon 

vaikka kuinka kaunis, mutta hyötyä me 

tavoittelemme. Ruiskukka on siis samaa 

sarjaa kuin voikukka ja juolavehnä. Tois-

ta on pellava, kallis ja arvostettu mate-

riaali, jota voi pukea päälleen tai panna 

pöydälleen liinaksi. Vaan saattaapa joku 

muistaa, että sotavuosina niin voikukan 

kuin juolavehnänkin juuri kelpasivat 

kahvin korvikkeeksi. Jotain oli pannuun 

saatava. Ja osattiin ruiskukkaakin ennen 

käyttää silmävaivoihin ja kukan siniväriä 

elintarvikevärinä – ”sokurileiville sinit-

teeksi”, kuten Elias Lönnrot sanoi.

Niin kaunis on ruiskukka, että rik-

karuohon nimi ei tunnu sille sopivan. 

Mutta tehomaatalous myrkkyineen ja 

puhdistettuine kauppasiemenineen on 

tehnyt kukasta luonnossa perin harvi-

naisen. Tehokkaasti on estetty maakukan 

aitoa esiintymistä. Toisaalla kauppapuu-

tarhat jalostavat monenkirjavia ruiskuk-

kia, jotka ovat monelle jo  tutumpia kuin 

aidot ja alkuperäiset sinisilmät. Ja aito 

ruiskukka vaatii seurakseen ruispellon, 

joka sekään ei ole nykyään itsestäänsel-

vyys. Jos onnistut löytämään leppeässä 

kesätuulessa aaltoilevan ruispellon ja jos 

vielä myöhemmin näet sen leikattuna ja 

kuhilaille pystytettynä, niin pysähdy kat-

somaan: se on harvinaisuus, jota ei enää 

juurikaan tarjoilla. Riihenpuinti lienee 

jo tykkänään siirtynyt historiaan ellei 

RUISKUKK A JA RUIS
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Ehtikkojuhla

Sunnuntaina 5.8.2007 vietettiin ehtikko-

juhlaa Mutasella.

Matka alkoi Putkilahdesta ja pikkubussi 

oli täynnä juhlaväkeä. Juhla alkoi kirkko-

komennolla pienessä ”Vespuolen kirkossa”. 

Kirkkoherra Timo Iskala piti kauniin ja aja-

tuksia herättävän saarnan. Kirkonmenon 

jälkeen oli vuorossa ruokailu, missä saatiin 

nauttia maittavasta lihakeitosta ja herkulli-

sen aterian kruunasi pullakahvit.

Sitten lauloi Salon perhe kaksi laulua. 

Vieraana oli myös Tampereen hiippakunnan 

lähetyssihteeri Anja Nurminen, joka kertoi 

lähetystyön tarkoituksesta ja kummityöstä, 

jonka jälkeen lauloimme loppuvirren. Tun-

nelma oli kotoisen viihtyisä ja usko lähetys-

työn tärkeään tehtävään sai vahvistusta.

Kotimatka alkoi kello 15. Kaunis kesäi-

nen päivä siivitti Ehtikkojhlan onnistumista 

kaikin puolin.

HYVÄÄ KESÄN JATKOA KAIKILLE

SISKO RUTH

jossain näytösluonteisesti sel-

laista järjestetä, vähän niin kuin 

teatteriesitystä. Moni riihikin on 

jäänyt virattomaksi ja kadonnut 

kokonaan maisemasta. Ja tur-

ha on niin ollen haikailla enää 

katto-olkien tai patjan täytteeksi 

kelpaavien olkien perään – toiset 

ovat nykymateriaalit. Himme-

lin tekijäkin joutuu tyytymään 

usein muovipilleihin. Jokohan 

lienee joulukoristeeksi tarkoitet-

tu olkipukki sekin vaihtumassa 

kohta muovipukkiin… Keinote-

koinen voittaa aidon, eli kiire ja 

tehokkuus osaavat ainakin ottaa 

– antimista ei ole niinkään var-

muutta. 

Niin ruis kuin ruiskukkakin alkavat 

olla tuontitavaraa meillä. Lehtiotsikko 

hätkähdyttääkin isokirjaimisella vies-

tillään: Pelastakaa ruis! Teksti kertoo, 

että ruisleipä ei ole enää nimensä väärti, 

koska suosituimpien ruisleipien sisällös-

tä vain noin kolmasosa on ruista. Muu 

”ruis” on yleensä vehnää ja perunaa. Ja 

niin kuin suomalaiset ulkomailla kaipaa-

vat kotoista, rehellistä ruisleipää! Ruista 

siinä on enää vähän, sekin useimmiten 

tuontiviljaa.

”Ruiskukka minulle aina oli rak-

kaampi kuin ruis”. sanoo runossaan 

syntymäpitäjäni kirjailija Joel Lehtonen, 

Putkinotko-romaanin tekijä. Sanotaan, 

että taiteilijan saa patistaa vaikka erä-

maahan ja hän palaa sieltä kukkia sylis-

sään. Taiteilijana Joel Lehtonen tarvitsi 

vähintään saman määrän kauneutta 

kuin leipää, koska ei ihminen elä pelkäs-

tään leivästäkään. Ruiskukka oli hänelle 

tarkoitettu ”sinitteeksi”, joka antoi enti-

sen huutolaispojan elämään harvinaista 

sokurileivän makua. 

Yhtä lailla kauneus voi olla tärkeä 

tekijä maalaisemännänkin maailmassa. 

Siinä on arki yleensä niin lähellä, että 

pienikin ilahduttava poikkeama 

voi olla löytö, joka pelastaa koko 

päivän. Viehättävä kirjailija Eeva 

Heilala on pohjalainen emäntä ja 

samalla useamman teoksen kir-

joittaja. Eräässä runossaan hän 

on antamassa lehmille heiniä, 

joita hänen mukana oleva pieni 

tyttönsä pöyhii – ja löytää niistä 

kukan. Eeva Heilala miettii: ”niin 

kauan kannattaa maata viljellä 

kun jaksaa vasikkaa rakastaa, hei-

nistä kukan hämmentää”. Lapsen 

löytämä kukka on sinitettä äidin 

arkiaskareisiin. Jos tavoitat Eeva 

Heilalan runokirjoja – vaikkapa 

Hyvä on maa ja Tuhat koivua – 

niin lue iloksesi. Minun maalaislähtöistä 

mieltäni ne ovat monesti lämmittäneet 

kauneudellaan, maanläheisyydellään ja 

kotiseutukiintymyksellään.

Ja kuinka suureen toimeen ruiskukka, 

tämä rikkaruoho, onkaan päässyt, kun se 

on sekä maallisen onnen että taivaallisen 

rakkauden vertauskuva. Jos ihmisen asi-

at ovat hyvin täällä ja tuolla, mitä vielä 

puuttuisi. Niinpä harvaa kukkaa voi sa-

noa yhtä sisällökkääksi kuin ruiskukkaa, 

Päijät-Hämeen maakuntakukkaa.

TEKSTI: ILKKA-PEKKA INNANEN

PIIRROKSET: LIISA VAHTERI (OS. KAURANEN)

Ruiskukat.
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TERVEISET 

JUHANNUSILTAMISTA

Tanssiurani alkoi sattumalta, kun olin kol-

mevuotias. Sitten siirryin balettiin nel-

jävuotiaana. Ja olin vuotta vailla valmis 

kärkitossuihin, mutta baletti ei kuitenkaan 

ollut minun lajini. Telinevoimistelu ja jouk-

kuelajit olivat monta vuotta suosikkeina, 

mutta tanssi oli kuitenkin tärkeämpää ja 

lähempänä sydäntä. Jotenka aloitin jazz-

tanssin. Se ei kuitenkaan tuntunut sopivalta 

minulle. Näiden jälkeen aloin keskittyä las-

ketteluun enemmän, koska se on ollut aina 

minulle hyvin tärkeää, sillä aloitin sen jo kol-

mevuotiaana. En voinut silti unohtaa tanssia 

ja lajin päätös oli hankalaa.

Parhaan ystäväni Julian kanssa olemme 

tehneet lukuisia eri tanssiesityksiä, mutta nyt 

halusimme jonkun suuntaa antavamman 

päämäärän.

Näimme televisiosta 10-tanssikilpailuja 

ja ajattelimme kuinka kaunista kilpatans-

si on. Päätimme monen harkinnan jälkeen 

aloittaa kilpatanssin.

Aloitimme kilpatanssiseurassa Tepikalla 

Jyväskylässä ja molemmat saivat parin. Pa-

rejamme tämä ei kuitenkaan sykähdyttänyt. 

Vaikka parimme lopettivat, jatkoimme yk-

sin ja välillä tanssimme kahdestaan. Tykkä-

simme todella paljon tanssia juuri tätä lajia. 

Reilun vuoden puurtamisen jälkeen Julia 

sai E-luokasta hyvän parin ja minä sain D-

luokasta hyvän parin (Joni Ihanus). Minä 

ja Joni kävimme ryhmätunneilla ja yksityis-

tunneilla sekä aloitimme myös pikapuoliin 

kilpailemisen. Hioimme kuvioita ja saimme 

tanssiimme varmuutta. Kilpailumatkat piris-

tivät arkea ja loivat yhteishenkeä. Odotimme 

innolla seuraavia harjoituksia ja otimme kai-

ken opin ja ilon irti. Kevätkauden loputtua 

nousimme C-luokkaan ja se antoi lisää puh-

tia harjoitteluumme. Kesällä harjoittelimme 

ahkerasti kolmesti viikossa aina 2 – 4 tuntia 

kerrallaan. Nyt odottelemme innolla seuraa-

vaa kautta ja toivomme, että kehittyisimme 

parina ja loisimme hyvää tanssihenkeä.

Vaikka tanssi vie paljon aikaa, vaivaa ja 

rahaa niin harrastus on kuitenkin jo osa elä-

mää ja arkea, sitä ei voisi kuvitellakaan lo-

pettavan.

Putkilahti on minulle erittäin tärkeä 

paikka, koska täällä asuu minulle tärkeitä 

ihmisiä ja täällä voi olla luonnon helmas-

sa. Luonto rauhoittaa mieltä ja saa ajatuk-

set pois arjen vaikeuksista lukuunottamatta 

tanssia, joka on mielessä päivin ja öin.

Kun olen ollut pienestä pitäen täällä 

Putkilahdessa mummoni Siskon ja pappa-

ni Matin kanssa, ”ihmiset” ovat oppineet 

tietämään minut, joten he kutsuivat minut 

ja Jonin tanssimaan Juhannusiltamiin. Siel-

lä myös esiintyi serkkuni Aurora Ruth tai-

dokkaalla Madonna-esityksellä ja hänkin on 

aloittamassa kilpatanssin.

Toivotamme teille lukijoille hyvää kesää 

ja tanssin iloa.

KAISU BARCK

Kaisu ja Joni Putkilahden Juhannusiltamissa 2007. Kuva: Osmo Weijo



Putkilahden
 Kylälehti 9

VIIK ATE
(Osmo Salmisen 

kertomuksia museoesineistä)

Kivisillä mailla käytettiin aikoinaan ns. 

vääränvarren viikatteita eli myrskynmerk-

kejä, kuten niitä kansa leikillisesti nimitti. 

Samoin luonnonheinäniityillä olivat väärä-

varret korvaamattomia. Kun niitto tapahtui 

lyömällä kahdenpuolen viikatteella ilmassa 

niittosuuntaan kääntäen, katkesi ohut niit-

tuheinä parhaiten. Myöhemmin kun alettiin 

viljellä peltoheinää, tulivat suorat varret käy-

täntöön. Niillä tapahtui niitto vain yhdeltä 

puolen oikealta vasemmalle lyöden eikä siis 

molemmin puolin kuten oli laita väärällä 

varrella niitettäessä. Suoran varren käyttö 

oli jokatapauksessa niittomiehelle helpom-

paa, kun niittäminen tapahtui suorin selin. 

Kysyttiinkin miestä ennenvanhaan, jolloin 

niitto suoritettiin yksinomaan näillä väärillä 

varsilla. Aamuyöstä mentiin niitylle kasteen 

aikana. Parhain niittäjistä alkoi tavallisim-

min vetää lakeista edellä ja toiset seurasivat 

takaviistoon perässä. Vasta useinkin pitkän 

niityn toisessa laidassa oli pieni hengähdys-

tauko. Kaikki yrittivät käyttää tätä hyväk-

seen viemällä lakeisensa laitaan siinä missä 

toinenkin. Ja vihdoin ruoka-ajan tultua 

eväät hupenivat kontista.

 Kerrotaan kerran erään isännistä viili-

kehlon päältä hotkasseen suurella lusikalla 

ensin kermat päältä sanoneen: ollaan nyt 

syöpävinämme vaikkei syödäkään. Renki 

totteli ja katseli vain kun isäntä pyhiskeli 

kermoja suupielistään. Ruokailu tapahtui 

tällöin tietenkin tuvanpöydässä, sillä viili-

kehloja ei heinäniitylle kuljetettu. 

Tuli sitten rengin ja isännän niittoaika 

ensin kotvan pidettyä ruokaperäisiä. Renki 

olikin tällöin isännän huomaamatta otta-

nut viikatteen terän varrestaan pois ja löi 

isännän perässä lakeistaan senkun kerkisi. 

Isäntä huomasi tämän ja sanoi että mitäs 

sinä nyt meinaat? Renki vastasi: ollaan lyö-

pävinämme vaikkei lyödäkkään. Niin oli 

rengin ja isännän palattava jälleen ruoka-

pöytään, ilman ei niitto näyttänyt käyvän. 

Syödä piti ja lujasti. 

Viikatteen luovuttanut oston kautta Jal-

mari Huujärvi 1947.

***

Muuttotouhuja 

Tulipa kolmenkymmenen vuoden odotuk-

sen jälkeen todelliseksi muutto Korpilah-

delle pienempiin kuvioihin. Uskomatonta, 

miten muuttotouhu yllätti täydellisesti 

tämänikäisen ihmisen. Kaikessa tohinassa 

tuli monta kertaa mieleen, kun tässä vielä 

hengissä selviäisi. Olihan sitä tavaraa tullut 

köyhyydessään kerättyä tarpeellista ja tar-

peetonta. Meikäläinen kun on niitä sota-

ajan kasvatteja ja opetettu, että kaikki on 

seitsemän vuoden päästä tarpeen. Se oli 

silloin todellisuutta ja vaikka olisi ollut 

vähän vanhempaakin säilynyt, tarpeen olisi 

ollut. Niin sitä ”roinaa” oli, että tuli monta 

kertaa mieleen ensimmäiseen työpaikkaan 

muutto. Kuinka ihanaa, kun ei ollut kuin 

matkalaukku, kassi sekä silityslauta! Linja-

autossa lähdin aamulla Putkilahdesta, Jout-

sassa odotin muutaman tunnin seuraavaa 

autoa ja olin perillä Pertunmaalla. Illalla oli 

paikat järjestyksessä, että keitin tulokahvit 

uusille ystäville ja avustajille. Asiaa auttoi, 

kun oli kalustettu asunto.

Nyt totesin, että oli muuttotouhusta 

jotain hyötyäkin, paino putosi viisi kiloa 

ja kunto kohosi melko lailla. Olihan meitä 

nuoretkin auttamassa, eihän siitä mitään 

muuten olisi tullut. Kiitos heille. Uudet 

tuulet ovat puhaltaneet, on aamu-uinti-

paikka lähellä, palattaessa on tosin 54 por-

rasta noustava, se antaa sydämelle sopivasti 

työtä ja samalla piristyy. 

Nyt on todettava, että menee aikaa 

ennen kuin oppii kaikki tarpeelliset ta-

varat löytämään, kun kaikilla on uusi 

paikka. Mutta se on todettava, että kyl-

lä vanhanakin oppii, mutta se vie aikaa 

enemmän kuin nuorempana, sen on 

tullut monta kertaa huomaamaan. Taisi 

olla sopiva hetki muuttaa.

Tulkaahan ystävät käymään, kyllä se 

kahvipannu on tallessa vielä!

Yli seitsemääkymmentä vuotta Put-

kilahdessa, Reinolla yli kahdeksankym-

mentä, haikein mielin muistellen.

KIRSTI KOSKINEN 
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Putkilahden urheilukentälle keräännyt-

tiin muutaman vuoden tauon jälkeen 

kisailemaan leikkimielisissä tunnelmissa 

sunnuntaina 22.7. Kisat muodostuivat 

kolmiottelusta lasten ja aikuisten sarjoissa. 

Lasten lajeissa yhdistyi vauhti ja taito, aikuis-

ten sarjassa koiteltiin myös voimia. Ericso-

nin kännykkää viskattiin parhaimmillaan 

yli kolmekymmentä metriä. Erillisenä lajina 

oli tikanheittoa kahden aikuisen ja yhden 

lapsen joukkueena. 

95-97 syntyneiden tyttöjen sarjan voittaja 

Ida Nyrjä kertoo, että vahvin osa-alue hänen 

ottelussaan oli jalkapallon kuljetus pujot-

teluradalla, koska hän harrastaa muutoin-

kin jalkapalloa. Ida kuului myös tikkakisan 

voittaneeseen Pirttivuoren kauhu –jouk-

kueeseen, jossa mukana oli myös Hilkka ja 

Marja-Leena Harjula. Joukkueen jäsenet 

arvelevat voittoon vaikuttaneen eniten suo-

tuisat olosuhteet. He toteavat lisäksi urhei-

luhenkisesti tuurinkin olleen vähän heidän 

puolellaan. Aikuisten kolmiottelun voit-

tajajoukkueen Team Surfi n jäsenet Sami ja 

Samuli Larkiala kertovat kisan olleen tiukka. 

Voitossa ratkaisevaa heidän mukaansa oli 

saumaton yhteispeli.

Yksitoistavuotias Tilla Arisalo-Larkiala 

kertoo osallistuneensa kaikkiin lasten lajei-

hin, joista mieluisin oli taitojuoksu. Lajissa 

piti juosten kuljettaa käpyä sulkapallomailan 

päällä. Tilla kertoo osallistuneensa kesäkisoi-

hin kerran aikaisemminkin. Vaikka kaikki 

paikalla olleet eivät osallistuneet kisoihin, 

niin suurin osa osallistui kuitenkin Riitta 

Hakasen paistamien muurinpohjalettujen 

syöntiin. Uudelleen raivatulla urheiluken-

tällä mahtuu nykyään kisailemaan suurem-

mallakin porukalla, uusia kisailuideoita tai 

ajatuksia toiminnasta voi esittää Putkilahden 

Ketterälle.

Reko Autioniemi keskittyy 

täydellisesti kävyn kuljetukseen.

KETTERÄT KESÄKISAT

Palkintojen jako kesäkisoissa. Toimeenpanijoina Putkilahden Ketterä ry:n pj Timo Suominen ja vpj Katri Ruth.



Tulokset
Putkilahden kesäkisat 22.7.2007

Putkilahden urheilukentällä

Järjestäjä: Putkilahden Ketterä

Lasten kolmiottelun lajit: 

Kävyn kuljetus mailassa, jalkapallopujottelu 

ja vauhditon pituushyppy.

Lasten kolmiottelu (95-97 syntyneet) tytöt

1. Iida Nyrjä

2. Fanny Harjula

3. Lea Larkiala

4. Tilla Arisalo-Larkiala

Lasten kolmiottelu (95-97 syntyneet) pojat

1. Reko Autioniemi

Lasten kolmiottelu (98-00 syntyneet) pojat

1. Kare Autioniemi

2. Niklas Nyrjä

Lasten kolmiottelu ( 01- > syntyneet) tytöt

1. Vilma Turunen

2. Milena Turunen

Lasten kolmiottelu ( 01- > syntyneet) pojat

1. Tommi Lamminaho

2. Jonatan Perttula

3. Jyry Arisalo-Larkiala

Aikuisten kolmiottelu: toteutettiin parikil-

pailuna. Lajeina kännykän heitto välineenä 

Ericson GA 628, esteratajuoksu sokkona 

sekä vauhditon pituushyppy.

1. Team Surf

2. Team vasurit

3. Julia ja Veikko

4. Mirjam ja Ari

Kännykkä lensi voittajaparilla yhteensä 

62.20m

Tikan heitto toteutettiin joukkueena kaksi 

aikuista ja lapsi

1. Pirttivuoren kauhu (tulos 69 )

2. Reko, Veksi ja Riikoska (tulos 63)

3. Kare, Osmo ja Julia (tulos 49)

4. Risami (tulos 34)
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Putkilahden lentopallokentän kunnostus 

beach volley käyttöön keräsi muutaman 

vuoden hiljaiselon jälkeen porukkaa vinhaan 

metsittyvälle urheilukentälle. Asiasta huo-

lestuneet talkoolaiset ryhtyivät  kunnostus-

toimiin viime kesänä. Samalla huomattiin 

tarve laittaa myös kentän omistavan seuran 

toiminta asialliselle tolalle. Muutama kesä-

putkilahtelainen ja kyläläinen muodostavat 

Ketterän uuden hallituksen ja toimintaa ide-

oidaan yhteistyössä kyläseuran kanssa. 

Ketterä keskittyy liikunnalliseen toi-

mintaan ja urheilukentän kunnossapitoon. 

Toivomme, että kentällä pelaaminen saa 

liikkeelle myös lapsia ja nuoria. Liikunnal-

liset harrastukset toivottavasti myös lisäävät 

kesäasukkaiden ja kyläläisten yhteistyötä. 

Iloksemme Ketterän toiminnassa ja talkoissa 

on ollut mukana kyläläisiä, entisiä Ketterän 

aktiiveja sekä liikuntahenkisiä kesäasuk-

kaita.  

Otamme mielellään vastaan ideoita 

Ketterän toiminnasta ja puuhaihmiset ovat 

tervetulleita mukaan toimintaan. Terveisiä 

ja toiveita voit lähettää Ketterän hallitukselle 

Ketterän www-sivujen kautta. Voit hakea 

Ketterän jäseneksi alla olevasta osoitteesta. 

Sivuilta löydät myös Ketterän hallituksen 

tiedot.

Osoite:

http://kettera.putkilahti.fi 

Ketterän jäseneksi liittyminen: 

http://kettera.putkilahti.fi /jasenlomake.php

Toimintaa:

Beach volleyn pelaamista sekajoukkueella 

sunnuntaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 

18.00 alkaen Putkilahden urheilukentällä. 

Kiinnostuksen mukaan myös muina iltoina.

 PUTKILAHDEN KETTERÄN PUOLESTA

KATRI RUTH,  KETTERÄN VPJ

KUVAT: OSMO WEIJO

P U T K I L A H D E N  K E T T E R Ä N  U U S I  N O U S U

Iida Nyrjä voitti lasten  kolmiottelun
(95-97 syntyneet tytöt).
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