
K o r p i l a h d e n  O s u u s p a n k i n  s a t a v u o t i a a t 

j u u r e t  o v a t  P u t k i l a h d e n  O s u u s k a s s a s s a

Korpilahden Osuuspankin taival alkoi 

Putkilahdessa sata vuotta sitten. Pitä-

jän ensimmäinen osuuskassa,  Putki-

lahden kylän Osuuskassa perustettiin 

4.5.1907.

Osuuskassa sai Keisarillisen Suomen 

Senaatin vahvistuksen 15.8.1907.

Perustamisasiankirjan kirjoitti 14 

jäsentä. He eivät varmaankaan tuolloin 

osanneet arvata, että sata vuotta myö-

hemmin osuuspankin omistajajäseniä 

on Korpilahdella jo yli 2 500.

Osuuskassa perustettiin Putkilah-

teen niin kuin myöhemmin myös Hirvi-

mäkeen, Korpilahdelle ja Moksiin, jotta 

taattaisiin maaseudun väestölle mahdol-

lisuus saada lainaa ja tallettaa rahansa 

turvallisesti omalla paikkakunnalla. 

Laina oikeaan aikaan kylvösiemenen, 

hevosen tai auran ostoon  mahdollisti 

monen tilan kasvamisen ja kehittymi-

sen. Yhteisesti hoidettu osuuskassa oli 

yhteisöä taloudellisesti vahvistava ja 

henkisesti virittävä laitos.

Putkilahden Osuuskassalla on ollut 

onni saada pysyviä ja luotettavia kylä-

läisiä hallintoon.

Putki lahden uutis ia 

myös internetissä:

www.putki lahti .net
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Omistajajäsenemme, asiakkaamme ja
yhteistyökumppanimme!

TERVETULOA PANKKIMME

SUNNUNTAINA 16.9.2007
KORPILAHDEN

KOULUKESKUKSEEN

KAHVITARJOILU
ruokasalissa klo 12.30-13.45.

JUHLA ALKAA
liikuntasalissa klo 14.00.

JUHLAPUHUJANA
toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen

Osuuspankkikeskuksesta.

MUSIIKKIA
� Kansanmusiikkiryhmä Kiiri

� Suden aika –kvartetti

100 vuotta – lähellä Sinua

Tervehdysten vastaanotto klo 12.30-13.30,
ajanvaraukset 10.9.2007 mennessä p. (014) 518 5100.

Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan
pankkimme stipendirahastoon, tilinumero 516602-243730.

(jatkuu sivulla 4)
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ILOA SYKSY YN

Syksykö harmaa ja ikävä? Mitä uutta ja 

mukavaa syksystä voisi löytyä?

Ennen varsinaista kaamosaikaa syksy ei 

suinkaan ole harmaa. Luonto alkaa pukeutua 

silmää hivelevän värikylläiseen syysasuunsa. 

Puiden ja pensaiden lehdet vaihtavat värinsä 

punaisiksi, oransseiksi, keltaisiksi ja rus-

keiksi; lopulta ne leijailevat tuulen mukana 

maahan. Viimeiset syksyn sienet kohotte-

levat ihmetellen hattujaan kirjavien lehti-

kerrosten alta. Ja mikä ilo onkaan kohdata 

sammaleisen kannon kupeella ryhmä kiil-

tävänpunaisia puolukoita, jossa ne posket 

pulleina hymyillen odottelevat poimijoitaan! 

Kiintoisaa on myös seurata kuulakkaan tai-

vaan kaaren alla kokoontuvia lintuparvia, 

jotka valmistautuvat lähtemään pitkille 

lentoreiteilleen etelää kohti. Koko syksy on 

täynnä väriä ja elämää.

Iloa ja piristystä syksyyn tarjoavat run-

saasti ajankohtaan kuuluvat puuhat ja 

toimet. Kotiympäristön puut, pensaat ja 

kukkaistutukset vaativat siistimistoimen-

piteitä ja huoltoa tulevaa talvea ja kevättä 

varten. Haravoinnista saa hyvää kuntoliikun-

taa ja iloa, sillä työn tulos näkyy ja se tuot-

taa tekijälleen tyydytystä. Mukavaa puuhaa 

on myös piilotella kukkasipuleita puiden ja 

pensaiden juurille tai niille varattuihin kuk-

kapenkkeihin. Syyskuussa voi vielä istuttaa 

kestäviä lehtipensaita ja -puita sekä erilaisia 

perennoja. Tämä kaikki on mukavaa puu-

hailua ja mikä hienointa, pienellä vaivan-

näöllä voi saada ihmeitä aikaan niin itsensä 

kuin muidenkin iloksi.

Ympäristön lisäksi ihmisen omaan kun-

toonkin kannattaa kiinnittää huomiota 

syyskaudella. Onko vyötärölle kertynyt 

kesämuistoja tai tuntuuko olo muutoin ras-

kaammalta? Jos näin on, olisi varmaankin 

aiheellista aloittaa oikea kunnonkohottamis-

ohjelma syksyn kunniaksi. Tahdonlujuutta 

vaativa temppu saattaa onnistuessaan palkita 

kilvoittelijan mukavammalla ololla, parem-

malla ulkonäöllä ja virkeämmällä mieli-

alalla. 

Paras lääke ikävystymiselle on seurustelu 

toisten ihmisten kanssa. Syksyllä alkavat 

monet harrastepiirit, seurakunnan eri kerhot 

ja kansalaisopiston kurssit tarjoavat mahdol-

lisuuksia kohdata muita ihmisiä. Television 

tuijottamisen sijaan pysyvämpää ja henki-

sesti rikkaampaa virkistystä voi löytää vaik-

kapa hyvästä kirjallisuudesta. 

Syksy on upeaa aikaa ja sen moninaiset 

antimet ovat kaikkien saatavilla. Luonto 

valmistautuu syksyn kuluessa talven lepoon 

puhjetakseen taas seuraavana keväänä uuteen 

eloon ja kukoistukseen. Omalla hienolla 

tavallaan luonto opettaa ihmistä ymmär-

tämään ja sopeutumaan elämän kiertokul-

kuun.

ILOITAAN SYKSYSTÄ!

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
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Kirjastoauto

Kirjastoautonkuljettaja Martti Levaniemi, 

auton puhelin: 0400 245 999 

Korpilahden kirjasto 

Koulutie 6, 41800 Korpilahti 

puh. 014 - 647264

Kirjastoauton aikataulu syksyllä 2007

PARILLINEN VIIKKO TIISTAI 

14.30 - 15.00  Huujärvi th. 

15.00 - 15.20 Reinan th.

15.30 - 16.30  Virran puoti

16.40 - 17.00  Korospohja

PARITON VIIKKO TIISTAI

14.30 - 16.00  Virran puoti  

16.10 - 16.40  Töppöspohja (Järviniemi J.)  

16.40 - 17.00  Töppöspohja (Järviniemi T.)

Lähde netissä:

http://www.korpilahti.fi /

web/300/111/727/734/

Kirjaston aineistohakuun pääsee tästä: 

http://www.aaltokirjastot.fi 

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 maatalousmuseossa 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. 

Kansalais-

opisto

Liikunta naiset  

ke. klo 19.00 alk. 26.9.2007 

Koulupuisto

Itämainen tanssi 

ti. klo.17.30 alk. 25.9 

Ns. talo

4H

Puuhakerho 

tiistaisin klo.17.30 - 19.00 alk. 4.9.2007 

Koulupuisto

SRK-KERHOT

Lastenkerho 

jkt tiistai kello 13-15  (18.9.   2.10.   23.10.  

6.11.  20.11.  4.12.  ja 18.12.)

Koulupuisto

Aikuiset 

maanantaina klo. 12-14 (17.9.,  22.10  ja 

12.11.)

Koulupuisto
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Putkilahden Osuuskassan ensimmäise-

nä puheenjohtajana toimi Vihtori Salmi-

nen vuoteen 1913. Häntä seurasivat Kaarlo 

Lehtonen 1914-31, Selim Peuha 1932-50 ja 

Lauri Toivola 1951. Osuuskassan kirjanpitä-

jinä ja kassanhoitajina toimivat Vihtori Sal-

minen, Oskari ja Sulo Kopiseva ja vuodesta 

1941 Aino Ahlgren.

Vuonna 1951 putkilahtelaiset päättivät 

liittyä Korpilahden Osuuskassaan, sillä pie-

nen Osuuskassan toiminta ei ollut enää talo-

udellisesti helppoa. Korpilahden Osuuskas-

saan olivat jo liittyneet Länsi-Korpilahden 

(alun perin Hirvimäen) Osuuskassa 1938 

ja Moksin Osuuskassa sulautui Korpilahden 

Osuuskassaan 1958.

Yhdessä oltiin vahvempia ja pystyttiin 

hoitamaan suurempia lainoja asiakkaiden ja 

jäsenten käyttöön.

40-vuotisperhejuhlaa vietettiin

Putkilahden uudessa konttorissa

Korpilahden Osuuspankki juhli 40-vuotista 

taivaltaan uusissa Putkilahden konttorin 

tiloissa elokuussa  1968. Juhlaa luonneh-

dittiin kutsussa perhejuhlaksi. Lounaalla oli 

tarjolla pitokokki, opettaja Toivo Pekkasen 

loihtimia herkkuja neulamuikuista paistet-

tuihin etanoihin.

Juhlaohjelma koostui hallintoneuvoston 

puheenjohtaja Erkki Vuoren tervehdyksestä,  

toimitusjohtaja Erkki Haapasen  historiikis-

ta ja muista tervehdyksistä. Korpilahdella 

kesällä 1968 kuvattu  Kotomaamme koko 

kuva -elokuva sai juhlassa ensiesityksen.

Satavuotisuutta

juhlitaan 16.9.

Korpilahden Osuuspankin toimitusjohtaja 

Kyösti Myller katsoo luottavaisena tulevai-

suuteen.

- Meillä on vahvat perinteet, jotka anta-

vat pohjaa tulevaisuuden menestykselle.

Tänä päivänä haasteet ovat erilaiset kuin 

Putkilahden konttorin syntyaikoihin.

Nyt ei ole pula viljasta ja rehusta, mut-

ta tänä päivänä meidän on pystyttävä tar-

joamaan yhä parempaa palvelua asiakkail-

lemme. Paikallisena pankkina Korpilahden 

Osuuspankin  vahvuus on paikallistunte-

mus, mutta haasteena  on monipuolisen pal-

velutarjonnan  ylläpitäminen.

Satavuotias Korpilahden Osuuspankki 

juhlii sunnuntaina 16.9. Korpilahden kou-

lukeskuksessa. Juhlaohjelma koostuu tutusta 

ja turvallisesta, mutta myös uudesta ja eri-

laisesta musiikista. Kansanmusiikkiryhmä 

Kiiri soittaa korpilahtelaista ja keskisuoma-

laista musiikkia Outi Penttisen johdolla. Su-

denaika -kvartetti tulkitsee kansanmusiikkia 

persoonallisella otteella.

Juhlapuheen pitää Osuuspankkikeskuk-

sen toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.

Juhlakahvit tarjoillaan koulukeskuksen 

ruokalassa klo 12.30 alkaen. Varsinainen 

juhla alkaa klo 14 koulukeskuksen liikunta-

salissa. Tervetuloa!

ANNAMARI MAUKONEN

Korpilahden Osuuskassan uudet hulppeat toi-

mitilat Putkilahdessa otettiin käyttöön 1968. 

Urheiluseura Putkilahden Ketterän edustajat 

vastaanottavat OP:n pelipaidan.
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Per tt i  Mäkelä 
27.6.1945 - 14.7.2007

Haluan kertoa muistojani Mäkelän Per-

tistä sekä perheittemme ystävyydestä ja 

yhteisyöstä.

Oppiessani tuntemaan Pertin hän toimi 

Putkilahden Keskimaan kaupassa myymä-

länhoitajana. Pertti oli äitini työkaveri ja 

sen myötä perheemme tutustuivat toisiinsa. 

Vapaa-aikaakin vietettiin yhdessä; sielujen 

sympatia oli syttynyt.

Rehellisyydellä ja rohkeudella Pertti 

meni eteenpäin ja otti aina uusia haasteita 

vastaan; työ opetti miestä. Pertti osti maa-

paikan, Korven tilan ja karjaa navettaan. 

Mosse möyrysi Korven Lehtoniemen ja 

kaupan väliä. Sitten tuli traktori, kopiton 

Fergu, ”pässi”, kuten me sitä kutsuimme. 

Tästä alkoi koneellistuminen Korvella, Pertti 

jätti kauppahommat ja vaihtoi ammatikseen 

eläinvälityksen ja kuljetuksen.

Pertti oli reipasliikkeinen mies, homma 

kävi eikä rohkeutta puuttunut, kun työn 

epäkohdat tulivat eteen. Hän uskalsi puolus-

taa eläinten oikeuksia ja toimia niiden puo-

lesta. Hän teki työtä eläinten kanssa koko 

sydämellään.

Luonto, metsästys ja kalastus olivat 

Pertille kaikki kaikessa. Mikä omistajan 

ilme Pertin kasvoilta näkyikään, kun suuri 

sorsaparvi kävi syömässä miltei portailla. 

Mikä olikaan hymyillessä, kun oli kaunis 

koti kauniilla paikalla, rakas vaimo ja lapset. 

Pertti ei koskaan jättänyt huomioimatta 

Tarjan panosta. ”Ka, yhessähän myö, Tarjan 

kanssa”, alkoi moni lause. Eikä sellaista 

työtä ollutkaan, ettei sitä olisi yhdessä tehty, 

laudan taapeloinnit, remontit ja teurastukset 

hoidettiin aina yhdessä, rinnakkain.

Siskolleni Tanjalle Pertti 

oli kuin kummisetä, toista-

kymmentä vuotta hän oli 

joulupukkina, ja sen jäl-

keen mukana syntymäpäi-

villä ja valmistujaisissa. Ja 

se, mitä me aina odotimme, 

oli Pertin varsin persoonal-

liset onnittelut: ”Onnen 

posahuksia”, lausahti Pertti 

juhliin tullessaan ja halasi 

karhumaisesti.

Pertti oli huumorimies, 

mutta kun tuli sen aika, että 

puhuttiin vakavia, kyynel ei 

ollut vieras näky miehen 

poskella. Pertti antoi tun-

teiden näkyä ja hän pystyi 

puhumaan kipeimmistäkin 

asioista.

Pertti rakensi äidilleen kotinsa jatkoksi 

oman huoneiston, joten mummi sai olla elä-

mänsä ehtoon pojan perheen hoivissa. Myös 

appivanhemmat Irja ja Sulo olivat Pertille 

tärkeät ja usein Pertti poikkesi appeaan kat-

somassa, kun ohi ajoi.

Oivan poika Ilari muisteli, että Onkisa-

lossa eräällä työmaalla isäntä sanoi aina kello 

11 aikaan: ”Eiköhän lähdetä katsomaan, 

mitä Mäkelän repussa täällä kertaa on. Ja 

siellähän oli: kalkkunanmaksaa, mansikoita, 

kermavaahtoa ja muita herkkuja. - Näiltä 

työmailta tuli ne lentävät lauseet, joita per-

heissämme vieläkin viljellään. Kun joku 

ihmetteli Pertin notkeutta tellingeillä, Pertti 

kertoi käyneensä Samulinin tanssikurssin 

ja hallitsevansa siksi sivuaskeleet. Malliksi 

Pertti juoksi lankku sylissä korkealla tellin-

gillä ja pyöräytti lannettaan.

Ammatillisia todistuksia Pertillä ei ollut, 

mutta elämän yliopistosta tuli diplomeja. 

Pertti ei työtä pelännyt, oli rakkaus, nuo-

ruus, into ja voima, kun työ ja maa kantoi 

hedelmää, ja ostettiin koneita työntekoa hel-

pottamaan. 

Vaikka eläinhommissa sattunut tapa-

turma vei Pertin eläkkeelle, ei mies hel-

littänyt; naulapyssy paukkui ja klapikone 

rouskutti eläkeläiselläkin. 

Työllä Pertti itseään paransi ja uusia ide-

oita syntyi koko ajan. 

Lehtoniemeen viritetty klapitehdas toi 

työmaan omalle pihamaalle.

Hyvää, valoisaa ja lempeää miestä on 

hieno muistella, suuri on se aukko, jonka 

Pertti jälkeensä jätti. Tarjalle ovat olleet loh-

tuna Pertin monet ohjeet ja toiveet siitä, 

miten asiat tulisi hänen jälkeensä hoitaa, 

aivan kuin Pertti olisi aavistanut, että hän 

joutuisi niin pian täältä lähtemään.

Tarjalle, lapsille, sukulaisille ja meille 

ystäville olkoon lohtuna tämän aidon Put-

kilahden oman pojan sanat: ”Ei niin pitkee 

pimeetä, ettei päivänvaloo.”

MAARIT OIKARIN PITÄMÄ MUISTOPUHE 

PERTIN HAUTAJAISISSA 27.7.2007
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Putkilahti koki 19.8. kyläkoulullaan kanta-

esityksen, kun Matti Asikaisen uudet Martti 

Korpilahti -laulut esitettiin ensi kertaa jul-

kisesti suurelle yleisölle. Esimakua se oli jo 

saanut vuosi sitten yhteislaulutilaisuudessa 

Miika Torkin esitellessä puurunojen sarjaa 

säveltäjän suostumuksella laulaville kuuli-

joille. Mutta nyt laulut kokivat musiikillisen 

esityksen. Siitä vastasivat laulajatar Virpi Kil-

pelä ja säveltäjä-pianisti itse.

En katso voivani kirjoittaa musiikkikri-

tiikkiä esityksestä, koska en ole musiikki-

mies.

Jääviksikin minut voitaisiin leimata, sillä 

yllytin pitkäaikaisen yhteistyökumppanini 

Matti Asikaisen säveltämään Martti Kor-

pilahden säkeitä runoilijan juhlavuotena 

2006.

Niinpä tyydyn kirjallisuudentutkijana 

välittämään omia vaikutelmiani tuosta 

sykähdyttävästä tapahtumasta.

Eino Leinon ja Otto Mannisen soivim-

man perinteen jatkajana Martti Korpilahti 

(1886-1938) on ollut säveltäjien suosiossa, 

ja on hän myös itse tulkinnut sävelin omia 

runojaan (esim. ”Tutuilla teillä”). Korpilah-

della on seitsemän puulle omistettua runoa. 

Matti Asikainen on säveltänyt niistä neljä: 

”Tuomien kukkiessa”, ”Haapa”, ”Leppä”, 

”Kuusi”. Ensiksi mainittu tuntuu kevät-

lauluna kylpevän valossa (”Ei ole yötä, on 

kirkkaus vain”), viimeksi mainittu tulkitsee 

lapsuuden joulutunnelmaa, mutta myös 

hautausmaiden tummia tuntoja.

Matti Asikainen jatkaa suomenkieli-

sen yksinlaulun parhaita perinteitä (Toivo 

Kuula, Leevi Madetoja, Heino Kaski, Lauri 

Ikonen). Häneltä syntyy melodia, joka on 

samanaikisesti tutunomainen ja omaperäi-

nen ja ottaa kuulijan valtoihinsa.

Puurunojen sarjan lisäksi Asikainen on 

säveltänyt iltalaulujen sarjan: ”Iltataivas”,

”Elokuun iltana Putkilahdessa”, ”Pekan 

laulu iltasella”, ”Iltaa kohti”. 

Ilta- ja yörunot ovat lyriikan ydinaluetta, 

koska ne antavat mahdollisuuden heijastaa 

syvää inhimillistä kokemusta, ja sellaisina ne 

ovat laulusäveltäjien erityisessä suosiossa. 

”Iltataivas” ilmaisee illan perusrauhan 

huipentuen säkeeseen ”öinen rauha laskeuu” 

(vrt. Eino Leinolla ”kaskisavuun laaksot ver-

houu”).

KORPIL AHTI-L AULUJEN K ANTAESIT YS

Matti Asikainen ja Virpi Kilpelä putkilahte-

laisen yleisön edessä 19.8.2007. 

Kuva: Osmo Weijo
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Putkilahti-runossa säveltäjä on jättänyt 

kehyskokemuksen pois ja keskittynyt Ylis-

järven kuvaukseen: ”Kajo läntisen laakson 

kautta veen kuultoon kuvia loi”. ”Pekan 

laulu” on pienen pojan iltarukous. ”Iltaa 

kohti” tuo kuvaan mukaan laajemman ja 

raskaamman kokemuksen elämän vääjää-

mättömästä kulusta.

Pianistisäveltäjänä Matti Asikainen antaa 

instrumentilleen merkittävän osan runojen 

tulkinnassa. Näin Iltaa kohti -runon lopussa 

ja varsinkin Iltataivas-runossa, jossa piano-

osuus ennakoi loppuhuipennusta.

Taiteilijat esittivät nämä uudet laulut 

vapautuneesti ja vivahteikkaasti. Laulu- ja 

piano-osuuden välillä vallitsi ihanteellinen 

tasapaino. Sieluuni jäi soimaan varsinkin 

Iltataivas-runon lopun pitkä pianissimo-

kaari, jonka sopraano Virpi Kilpelä toteutti 

eläytyen Lied-laulajan ammattitaidolla. Jäi 

soimaan niin, että en malta olla lainaamatta 

koko runoa, joka käsittää 12 sanaa ja kestää 

luettuna 10 sekuntia: 

”Iltataivas tummentuu,

tähdet syttyy, nousee kuu,

laululinnun laulupuu

vaientuu,

öinen rauha laskeuu.”

T E I V A S   O K S A L A

Ajatuksia Helmer Selinin 
kirjasta ”Suuren järven 
laulu ja muita kirjoitelmia”
Artipictura Oy   Jyväskylä 2007, 148 s.

Tarkoista silmistä, nähdyn ymmär-

tämisestä ja syvempien merkitysten sa-

noiksi kuvaantamisesta nousee Helmer 

Selinin runoilmaisun merkityksellisyys; 

sanan silta ihmisen ja luonnon välille. 

Yhteys, jonka ei alun alkaenkaan olisi 

pitänyt katketa. Selinin runous vaihtelee 

terävästä tai lempeästä sarkasmista liki 

minättömään luonnonkuvien kirjaami-

seen – hersyvää huumoria kuitenkaan 

unohtamatta. Tämä kirjoitus käsittelee 

kirjan kolmea ensimmäistä tuotosta. 

Kulttuuritapahtuma Putkilahden kylätalolla houkutteli paikalle salin täydeltä väkeä. Kuvassa etualalla Kaarina Katainen ja runokokoelmansa 

”Suuren järven laulu ja muita kirjoitelmia” tässä tilaisuudessa julkistanut Helmer Selin. Kuva: Osmo Weijo
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Selinin voittoisa kirjoitusurakka v. 

1972 tuotti laajahkon runoelman, 

novellin ja esseen.

 – 

”Suuren järven laulu” jatkaa suomen 

kielelle runomittaan sovitettuna kau-

kaisten antiikin esikuvien runoelmape-

rinnettä. Tematiikassaan se vertautuu 

lähinnä J. Lovelockin teokseen ”Gaia” 

– äiti maa; puhuttanut kirja oli tuolloin 

myös R. Carsonin ”Hiljainen kevät”. 

Elettiin ympäristöliikkeen heräämisen 

aikaa. Runoelma suuresta järvestä ko-

hottaa hätähuudon sekä luonnon että 

ympäristön puolesta. Näkökulma on 

biosentrinen, elämänkehän kokonai-

suutta korostava. 

Säkeet vyöryvät vahvoina eteenpäin. 

Ne vaativat keskittymään, sillä merki-

tyksen avaavat sanat tulevat usein vasta 

pitkän lauseen lopuksi. Tämä ei niiden 

tehoa vähennä. Runo olisi tunnettava 

erittäin hyvin, mikäli sen aikoisi ääneen 

lausua. Sellaiseen toimitukseen tarvittai-

siin lausuja, jolla on voimaa äänessään 

ja silti rikkaat ilmaisukeinot. Runossa 

puhuu oikeastaan vesien emo, maan elä-

väksi tehnyt henki. Liekö siihen rooliin 

oikeaa ihmistä syntynytkään?

Runoelma ei näe ihmislajia muuhun 

luomakuntaan kuuluvaksi. Jos totuutta 

katsoo silmiin, niin ei ihminen siihen 

tekojensa puolesta kuulukaan. Teot ovat 

niin paljon merkittävämmät, kuin hy-

vätkään aikomukset. Päijänteen, kuten 

muidenkin vetten sisarusparven lähet-

tiläiden häväistyksen hetki on ihmisen 

aiheuttama. Asiat sanotaan juuri niin 

rumina kuin ne ovat, syylliset nimetään 

ja seuraukset näkyvät, tuntuvat ja hai-

sevat. Tuomio kaikesta hyväksikäytöstä 

lankeaa jo ennen loppua – ”…eivät kat-

settamme tai kuvajaistaan peilissämme 

vältä…” – ihmisen henkisen olemuksen 

kuva näkyy hänen ympäristössään ja 

suhteessaan siihen. Saatikka, että putki 

vie lietevettä vallankäytön kaupunkiin 

asti, janoisiin kurkkuihin. 

Nyt 35 vuoden jälkeen tämä runo-

elma on ajankuvanakin herättävä ja jär-

kyttävä. Lisäksi se on vastustamattoman 

voimakas, ehjä taideteos, joka herättää 

tunteita. Uskoisin hereille potkimisen 

olleen yhtenä tekijän tarkoituksena. 

Arvot ohjaavat asenteita ja arvoista kor-

kein on elämän säilyttäminen kaikessa 

moninaisuudessaan – siitä me vielä jo-

tenkin tunnistamme itsemme muuhun 

biosfääriin kuuluviksi. Vaikka runoelma 

päättyy ihmissuvun osalta paratiisista 

poissulkemiseen, on meillä tosielämässä 

mahdollisuus korjata heikkoutemme ja 

tulla lopulta siksi, mihin meidät on tar-

koitettu. Ihmisiksi.  

 –

Pontikankeitossa oleva Heikkipaavali 

heiluu unen ja toden – tai menneen ja 

nykyisyyden – rajamailla novellissa ”Si-

särajalla”. Kerronnassa vaihtelevat unen 

ja valvetilan näyt ja ajatukset. Lukija 
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joutuu sijoittelemaan ja pureksimaan lu-

kemaansa. Sodan yksilöön kohdistamat 

kohtuuttomat iskut ja ihmisraakileiden 

julmuus heikkoja kohtaan löytävät kos-

kettavat, suorat ilmaisut. Nykylukijalle 

tässä on hyvä muistutus siitä, millainen 

oli valtion päihdepolitiikka ja työläisen 

viinapolitiikka sodan jälkeisenä aikana.  

Oli oltava jokin keino hukuttaa paha 

trauma jota sanat eivät voi poistaa. Viina 

oli aina hintansa väärti. 

Novellissa katsotaan tarkkanäköises-

ti ja osuvasti vertaillen pienen, vähäisen 

ja ramman kansalaisen suhdetta yhteis-

kuntaan, joka sekin on saanut haavansa 

nuolla. Mies on nöyräksi monin tavoin 

piiskattu, silti pistää yhä lusikkansa sop-

paan kun tilaisuus eteen tulee. Katke-

ruutta miehestä ei enää paista, jatkuvien 

nöyryytysten edessäkään vaikka ennen 

sekin pyrki esiin. On kuin kaiken jälkeen 

oltaisiin jo katkeruudelta paossa. Yhä on 

eloonjäämisen halu – ja taisto, sodan 

päättymisestä huolimatta. Tästä huomaa 

ihmisen suuruuden, pienuudessaankin 

sitä yrittää ja yrittää. Se tarkoittaa, että 

joskus myös onnistuu. Kuten Heikki-

paavali viimeisessä myynti-iskussaan. 

 –

”Keskisuomalainen maisema tänään” 

– esseessä kuvataan maiseman tilaa tuo-

na aikana, vuodenaikoihin liittyviä ilmi-

asun muutoksia sekä näiden aiheuttamia 

esteettisiä vaikutuksia; herkin vedoin 

piirretään kuvaa kaikille tutuista, sydän-

tä sykähdyttävistä maiseman näyistä ke-

väästä talveen.   

Esseessä on paljon maiseman raken-

teeseen, ihmistoiminnan vaikutukseen 

sekä vuodenaikojen vaihteluun liittyvää 

osuvaa ainesta. Nämä maisemanäkymät 

kuvaavat paljolti koko Suomea tuonai-

kaisessa yhteiskuntamurroksessa, samalla 

tietysti kotiseutua. Samat ilmiöt kulkevat 

läpi yhdyskuntasuunnittelun yhtälailla 

Rovaniemellä kuin Hyvinkäällä. Men-

neen ristiriita suhteessa uuteen näkyy, 

kun vähänkin sivuilleen vilkuilee. 

Esseen kritiikki ihmisen talous-epä-

jumalan pääteitä pitkin leviävistä ru-

mista etäpesäkkeistä osuu edelleen maa-

liinsa, nyt vuosikymmenten räikeäksi 

voimistamana. Melkein ihmetyttää, että 

Selin koki tiemaiseman visuaalisen saas-

tan niin vahvasti jo silloin. Rahavallan 

ulkopuolisten elämysten nähdään alka-

van siellä, missä valtatie tai kinttupolku 

päättyy. Tänään se piste on vain niin pal-

jon kauempana, mikäli löytyy lainkaan. 

Mihinpä ei metsäkoneen ryske kuulu?

TIMO SUOMINEN

Perhea lbumi

Hääjuhla

Päivi (os. Nurminen) ja Jaakko Sormunen vihittiin Putkilah-

den Aholassa 25.8.2007. Kuva: Osmo Weijo

Vauva Pohjolaan

Merja ja Osmo Weijon perheeseen syntyi neljäs lapsi 2.8.2007, 

kun Aurora, Henriikka ja Katariina saivat pikkuveljen.  Vant-

tera miehenalku painoi syntyessään 4110 grammaa ja oli 50-

senttinen. Kyläseuran edustajat kävivät ihailemassa tulokasta 

ja ojentamassa tälle uudelle putkilahtelaiselle tavanmukaisen 

vaipparahashekin 9.8.2007. Kuva: Osmo Weijo
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Laajan kierroksen 

jälkeen kotikylän 

könnäälle

Ilari Rantanen, vaimonsa Saija Kangas ja kol-

mivuotias Roni ovat purkamassa polttopuita 

vajaan syyskuun ensimmäisen päivän iltana. 

Puuhakas poika pistelee kuormaa tyhjäksi 

muiden mukana, välillä treenaa pään yli 

heittoa klavulla. Perhe on muuttanut kulu-

vana vuonna Ilarin vaarin, Rantasen Eeron 

entiseen taloon aivan Putkilahden keskiky-

lällä, Virransalmen läheisyydessä. Edesmen-

nyt Eero-vaari oli Ilarille läheinen pienestä 

pitäen; hän on Rantasen Oivan poika ja 

asunut tällä kylällä jo aiemmin. 

Ilari ja Saija ovat olleet jo jonkin aikaa 

yhdessä: edellinen koti oli Muuramessa 

muutaman vuoden ajan, sitä ennen asut-

tiin kuusi vuotta pääkaupunkiseudulla, 

Vantaalla. Ilari tekee työkseen monenlaisia 

rakennusalan töitä, hän on rakennusmes-

tari. Myös muurarinhommat käyvät sekä 

rakennuspiirustusten teko. Saija Kangas on 

kotoisin Kivisuon suunnalta, Hollan talosta. 

Saija on tällä haavaa harjoittelijana Kivisuon 

entisen kurssikeskuksen tiloissa toimivassa 

Perinneovet –yrityksessä ja hän on koulu-

tukseltaan puuseppä. 

Vapaa-ajasta kysyttäessä Ilari naurahtaa 

ja tuumaa: ”rakentaminen…”, mikä vastaus 

olisi tämän kirjoittajallekin tyypillinen. Pa-

riskunnalla on Lapissa vapaa-ajanasunnon 

työmaa, mutta työn lomassa joudetaan tie-

tysti välillä kalalle ja tunturiin. Vaeltami-

nen, laskettelu ja hiihto kuuluvat sitä myötä 

luontevasti harrastusten valikoimaan. 

Tervetuloa lisäämään kylänraitin elämän 

ääniä sekä takaisin Putkilahteen! 

TIMO SUOMINEN

Viime syksynä uusissa käsissä aloittanut 

Virran Puoti tunnetaan nykyisin myös 

Baari Voitosta, joka palvelee saman katon 

alla kyläkaupan kanssa. Kesäkauden alussa 

baarin kupeeseen avattiin hulppea terassi, 

jonka ohjelmalliset illat elävöittivät kesä-

kautta entisestään.

”Kesän aikana järjestettiin kaikkiaan 

kymmenkunta erilaista tapahtumaa, joil-

le näytti olevan selkeä tilaus. Esimerkiksi 

Baari Voitto 

osoitti 

tarpeellisuutensa

Ohjelmalliset illat ovat Baari Voiton kesäterassin suola. 

Matin karaoke kiinnosti kaiken ikäisiä laulajia
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Pentti  Olavi  S airo

Opettaja Pentti Olavi Sairo kuoli 28. kesä-

kuuta Korpilahdella. Hän oli 81-vuotias, 

syntynyt Hyvinkäällä 26.6.1926.

Hän valmistui kansakoulunopet-

tajaksi Kajaanin seminaarista ja toimi 

opettajana Ilmajoen Huissin koululla 

1950-luvulla. Hänen isänsä suku oli Il-

majoelta. Sairon perhe muutti vuonna 

1959 Putkilahteen, Pentti Sairon äidin 

kotiseudulle. 

1970-luvulla hän pätevöityi perus-

koulunopettajaksi Helsingin Yliopiston 

opettajainkoulutuslaitoksessa. 

Pentti Sairo oli innokas urheilumies. 

Rakkain laji hänelle oli mäkihyppy, jota 

hän seurasi innokkaasti koko elämänsä 

ajan. Nuorempana hän hyppäsi itsekin, 

toimi myöhemmin mäkituomarina ja 

seurasi mäkikilpailuja paikan päällä 

mm. Keski-Euroopan mäkiviikoilla ja 

Sapporon olympialaisissa. Matkustelu 

oli hänen toinen harrastuksensa. 

Pentti Sairo toimi myös useissa luot-

tamustehtävissä.

RIITTA RAUVALA

Luokkakuva Putkilahden koulun oppilaista 

opettaja Sairon aikaan.

karaoke sopi ympäristöön hyvin ja väkeä 

oli niin, että laidat notkuivat. Laulami-

sen ohella myös ruokaan liittyvät tee-

maillat kiinnostivat”, kertoo kauppias 

Tarja Vilhuniemi. Kulinaristeille oli tar-

jolla muun muassa villisikarosvopaistia 

ja loimulohta.

Virallisesti kesän terassikausi päät-

tyy Hananhakijaisiin syyskuun toisena 

lauantaina. Talvella Voitossa keskitytään 

kahvilatoimintaan.

”Kesän ei voi sanoa olleen taloudel-

lisesti voitokas, mutta se osoitti baarin 

tarpeellisuuden. Lähivuosina se tulee tu-

kemaan kyläkaupan pyörittämistä, kun-

han investoinnit saadaan kuoletettua. 

Elinehto on monipuolistuminen, sillä 

päivittäistavarapuoli ei yksin riitä kaupan 

ylläpitämiseen”, Vilhuniemi sanoo. Ensi 

kesälle hän lupaa perinteen jatkumista ja 

mahdollisesti jotain uudistustakin.

”Ohjelmalliset illat ovat joka tapa-

uksessa kaiken a ja o. Niiden sosiaalinen 

merkitys on valtava.”

PEKKA SUOMÄKI

Kyläsepän kuulemia

*****

Tulee viellä aika

 että ylioppilaatkin tulee takaisin 

talon isänniksi, sanoi Posti-Jussi. 

Tämä tapahtui 20-30 luvulla, 

kun joistakin taloista 

kaikki lapset kouluihin 

meni ja herroiksi 

lukemaan 

rupes.

*****
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