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 Kylälehti

Ar vokas leipämme

”Leipä se on, joka miehen tiellä pitää” 

sanonnalla tarkoitetaan nimenomaan ruis-

leipää. Perinteinen suomalainen ruisleipä on 

ainutlaatuista herkkua, jota ei muualta maa-

ilmasta löydä. Jäljitelmiä leivälle kyllä löytyy 

jos vaikka kuinka monenlaisia, mutta se 

ainoa oikea leipä löytyy vain Suomesta. Suo-

malainen ruisleipä on ollut se voiman antaja 

ja terveyden ylläpitäjä, joka on kautta aiko-

jen tuonut ”ruista ranteisiin” ja näin pitänyt 

miehen tiellä. Se on varmasti totta, mutta 

taitoa ja osaamista on myös aina tarvittu 

niin rukiinviljelyn kuin muunkin ruuanlai-

ton suhteen. Tosin tämän päivän ihmisiltä 

ovat useinkin entisajan taidot unohtuneet 

niin kuin on monesti käynyt kotoisen leivän 

arvostuksellekin. Nykyihminen tietää kyllä, 

mikä on Ruisrock, mutta tietääkö se, mitä 

kaikkea sisältyy esimerkiksi rukiin viljelyyn, 

jauhoihin ja vaikkapa ruisleivän tekemiseen?

Oikealla tavalla valmistettu ruisleipä 

sisältää runsaasti terveydelle edullisia vai-

kutuksia. On väärä luulo, että ruisleipä olisi 

lihottavaa, päinvastoin, se ei lihota. Se, mitä 

leivän päälle pannaan, voi sen tehdä. Sanan-

parressa sanotaan: ”Se oh hävitön näläkä 

jok ei leivällä lähe.” Leivällä on todellakin se 

mainio ominaisuus, että nälkä ei heti yllätä. 

Näin elimistö saa tarvitsemaansa energiaa, 

joka antaa uutta voimaa jaksamaan. 

Kyseenalaistaa sopii, voisiko kaupan lei-

pien pitkäkään tuoteselostelista taata sellaista 

leivän ravintoarvoa jota on kotona leivo-

tussa ruisleivässä, siihenhän ei tarvita suolan 

lisäksi mitään muita lisäaineita tai erikoisli-

siä. Kunnon kotoinen ruisleipä syntyy aina 

suomalaisen pellon rukiista. Näin sateisena 

viljan korjuuaikana olisi hyvä, jos ruis olisi 

riihikuivattua, silloin leivän maku ja aromi 

olisivat täysin vertaansa vailla olevia. Riihiä 

tuskin enää montaakaan Suomesta löytyy, 

joten kuivatus on tehtävä koneellisesti. Jau-

hojen hyvälaatuisuus on avainasia leivonnan 

niin kuin muunkin ruoanlaiton suhteen. 

Leivän onnistumiselle on lisäksi tärkeätä, että 

taikinajuuri on sopivan hapanta, tästähän 

leipä makunsa saa. Erittäin suuri merkitys 

leivän kunnolliselle kypsymiselle on uunin 

lämpötilalla, sen pitää olla juuri sopiva.

Leiväntekotaito on enää harvojen tai-

tajien käsissä. Putkilahdesta heitä vielä toki 

löytyy useitakin. Leivänteko on arvokas 

taito, jonka soisi säilyvän kodeissamme. 

Perinne tulisi säilyttää tulevillekin sukupol-

ville. Se olisi sitä oikeaa suomalaisuutta, josta 

voisimme olla tosissamme ylpeitä. Järkevää 

olisi myös totuttautua valitsemaan ruokako-

riinsa puhtaita ja maukkaita kotimaisia vil-

jatuotteitamme ja opetella käyttämään niitä 

jokapäiväisessä kodin ruokataloudessa.

Aune Turunen
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PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

P e i j a i s e t
lauantaina 20.9.2008 kello 18.00 - 24.00

Kouhinsalon koululla. 

Kaikki metsästysoikeuden 
vuokranneet maanomistajat tervetuloa!

Putkilahden hirvimiehet

Pohjois-Päijänteen 

kansalaisopiston kursseja 

Putkilahdessa

Itämainen tanssi (52 t)

Putkilahti, nuorisoseuran talo

ti 18.30-20.00

16.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.

Tuula Liukko

Kurssimaksu 30€

Liikunta, naiset (26 t)

Putkilahden koulu

to 19.00-20.00

18.9.-4.12. ja 8.1.-16.4.

Päivi Elfvengren

Kurssimaksu 15€

Vauhdikasta liikuntaa musiikin tahdissa. 

Seurakunnan kerhot 

Putkilahdessa

Seurakunnan lapsityö

Päiväkerhot Vespuolella kokoontuvat 

vuoroviikoin Putkilahden koululla ja 

Mutasella tiistaisin klo 13-15 (alk. 19.8. 

Putkilahti). 

Vanhemman väen kerho

Vanhemman väen kerhot kokoontu-

vat Putkilahden koululla klo 12.00 pe 

29.9., ma 27.10., ma 24.11. Vuoden 

viimeinen kerho on joulujuhla Mutasen 

leirikeskuksessa ma 8.12.

Li ikenneturma Putk i lahdessa

Jämsäläinen mies kuoli liikenneturmassa Vespuolentiellä tiistaina 5.8. klo 19.40.

Onnettomuus tapahtui noin 100 metriä Nikkiläntien risteyksestä Korpilahdelle päin, 

kun Joutsan suunnasta ajanut moottoripyöräilijä ajautui jyrkässä kaarteessa vastaantulevan 

liikenteen kaistalle törmäten asuntoauton keulaan. Moottoripyöräilijä menehtyi välittömästi. 

Asuntoauton kuljettaja säilyi vammoitta.

Onnettomuuspaikalla on 80 kilometrin nopeusrajoitus.

VA P A A-A J A N T O I M I N T A A PU T K I L A H D E S S A 4H Putkilahti, keskiviikko

Koulupuisto klo 17:00-18:30 

puuhakerho yli 6 vuotiaille. 

Kerho alkaa 3.9.  Ohjaajana Mette Toikka-

nen (044-3235411).

Kirjastoauto

Parillinen viikko, tiistai

14.00 - 14.30  Rantala th

14.45 - 15.20  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.)
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R U K I I N P U I N T I

Ruis (Secale cereale) on perinteinen leipä-

vilja, jota Putkilahdessakin on viljelty aiko-

jen alusta saakka. Ruisleipä ja ruispuuro ovat 

antaneet arjen askareissa tarvittavaa energiaa 

ja ravintoaineita. Tässä suhteessa rukiilla on 

muita viljalajeja parempi maine eikä syyttä. 

Erityisesti rukiin sisältämä kuitu on nykyi-

sin arvossaan. Leivän ja puuron lisäksi ruista 

käytetään kaljan, piirakoiden ja tietysti 

mämmin raaka-aineena. 

Keski-Suomi ei ole erikoisen hyvää 

aluetta leipäviljan kasvatukseen, mutta syys-

ruis menestyy kohtuullisesti näinkin poh-

joisessa, koska siemenet kylvetään maahan 

jo sadonkorjuuta edellisenä kesänä. Näin 

sadon valmistuminen hyvissä ajoin ennen 

talven tuloa on varmaa, tosin oraiden tal-

vehtiminen on joskus ongelmallista.

Rukiin viljely on Suomessa vähenty-

nyt murto-osaan esimerkiksi 1930-luvun 

tasosta. Nykyisin Suomi ei ole edes oma-

varainen, vaan ruista joudutaan tuomaan 

ulkomailta noin yksi neljännes 100 000 

tonnin vuosikulutuksesta. Putkilahdessakin 

rukiinviljely on jo harvinaista. Vuosittain 

vain pari tilaa viljelee ruista. 

Putkilahden Kopisevan tilalla ruista on 

tuotettu jo useana vuotena ja uusi kylvös 

on myös tehty ensi vuoden sadonkorjuuta 

varten. Rukiin puinti käynnistää vuosit-

tain viljankorjuukauden ja se on oivallinen 

merkki kesän loppumiselle, syksyyn siirty-

miselle. Elokuun 23. päivänä tapasimme 

Jouko Kahilaisen omalta ruispelloltaan. 

Leikkuupuimuri oli jo täydessä työn tou-

hussa ja onneksi sadepilvet olivat hetkeksi 

kaikonneet Putkilahden taivaalta. Näytti 

siltä, että Kopisevan tilan tämänvuotinen 

noin kuuden hehtaarin ruissato saataisiin 

korjattua yhden viikonlopun aikana. Kun 

kerta oli sopiva tilaisuus, niin heitimme 

kaksi ruisaiheista kysymystä Joukolle. 

Mistä syystä Kopisevan tilalla vil-

jellään ruista vuodesta toiseen, vaikka 

lähes kaikki muut viljelijät Putkilah-

dessa ovat siitä luopuneet?  

– Peltojen maalajilla ja sijainnilla on vai-

kutusta siihen, mitkä viljelykasvit parhaiten 

menestyvät. Kokemus on osoittanut, että 

meidän pellot ovat sopivia nimenomaan 

rukiin viljelyyn. Talvehtiminen onnistuu 

kohtuullisesti ja sato tuleentuu riittävän 

varhain. 

Tästä saadaan ruista niin paljon, 

että ei sitä kokonaan voida omassa 

kylässä käyttää. Mihin ruissato sitten 

päätyy, kun se on kuivattu? 

– Tänä vuonna koko sato menee Fazer 

Leipomot Oy Oululainen leipomoon Lah-

teen. Leipää siitä todennäköisesti tehdään. 

Myös aikaisempina vuosina meidän ruista 

on mennyt leipäviljaksi. Toimituksia on 

mennyt mm. Vääksyn ja Lievestuoreen 

myllyille.

Tänä vuonna viljankorjuun olosuhteet 

eivät ole olleet kovin suotuisat, koska sateita 

on ollut aivan liian paljon loppukesän 

aikana. Tästä on seurannut, että viljan laatu 

on kärsinyt. Osittain jyvät alkoivat jo itää 

pellolla ennen puintia. Toinen sadesäistä 

johtuva ongelma on tavallista suuremmat 

kuivauskustannukset, kun auringon lämpö 

ja kuiva ilma eivät ole auttaneet jyvien kui-

vumista. Ilman kuivausta vilja ei kuiten-

kaan säily, joten se on pakko kuivata siten, 

että kosteusprosentti on alle 14. Putkilah-

dessa lähes kaikki kylässä kasvatettu vilja 

kuivataan maamiesseuran omistamassa kui-

vurissa Herapohjantien varrella. Siellä myös 

Kopisevan ruis kuivattiin ja 3.9. se lastattiin 

kuorma-autoon suoraan kuivurin siiloista. 

Matka Lahteen alkoi samana päivänä.

Kuva ja teksti: Valto Koskinen

Puitu ruis siirtyy konevoimalla leikkuupuimurin säiliöstä traktorin peräkärryyn. Samalla Jouko 

Kahilainen (vasemmalla) ja Paavo  Nummela vaihtavat kuulumisia ja maistelevat syksyn ruis-

satoa. Kuka on Paavo Nummela? Hän on maanviljelijä Joutsan Pappisista, joka jo vakiintuneen 

tavan mukaan urakoi suurimman osan Putkilahden viljanpuinneista. Tänä syksynä hän aloitti 

puintityöt upouudella SAMPO-puimurilla.
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OPETTAJIA 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

OPPIA SAAMASSA

Koulupuiston ja Kettuvuoren seutuvilla kävi 

luova kuhina elokuun viimeisenä viikon-

loppuna. Silloin olivat Jyväskylän seudulta 

kotoisin olevat opettajat ja taidekasvatta-

jat kurssitettavina teemalla ”Ympäristö 

ja taide” Putkilahden kylätalolla. Joutsan 

– Leivonmäen suunnalta oli yksi kurssilai-

nen, Mikkelistä kauimmainen osanottaja. 

Jo viikkoa aiemmin perjantaina oli pidetty 

illan mittainen johdatus aiheeseen. Kurssin 

suunnittelusta ja kurssilaisten ohjauksesta 

vastasivat vapaa-ajan putkilahtelainen, kuva-

taidekouluttaja Pertti Kalin sekä kuvataiteen 

lehtori Kerttu Nuoranne. Kurssia tuki talou-

dellisesti Keski-Suomen taidetoimikunta. 

Kaikeksi onneksi elokuiset sateet väis-

tyivät viikonlopun ajaksi ja kurssille saatiin 

pilvipoutaista tai aurinkoista keliä, tosin 

navakassa ja koleassa tuulessa. Kurssin 

ympäristötaideteemaa ajatellen tuulikin 

osui nappiin ainakin sen kurssilaisen työssä, 

joka kietoi Kettuvuoren mäntyihin harsoja. 

Kovassa tuulessa vaakasuorina liehuneiden 

harsojen tarjoama upea ja voimakas visuaa-

linen elämys oli koskettanut kurssin ohjaa-

jan Pertti Kalinin taiteellista silmää, arvaten 

myös kurssilaisia. Kettuvuori valloitettiin 

viikonlopuksi taiteen keinoin. Kurssilaiset 

työskentelivät sekä pienryhmissä että itsek-

seen.  

Teosten materiaaleina käytettiin luonnon 

tarjoamia aineksia sekä luontoon häipyviä ja 

maatuvia materiaaleja. Usein ympäristötaide 

on juuri tällaista, luonnon tarjoamista joskus 

hyvinkin nopeasti vaihtuvista tilanteista 

alkunsa ja innoituksensa saavaa. Suuria mas-

soja ei hetkellisessä taiteessa tarvitse siirrellä, 

vaikka muinaisten Amerikan intiaaniheimo-

jen valtaisat maakäärmeet ja eläimet ovat yhä 

hahmotettavissa. Vaikuttava asetelma syntyy 

vaikkapa järvenrannan pohjaan työnnetty-

jen keppien varaan aseteltuun kaareen, joka 

tyynellä heijastuu järvenpintaan ja luo vai-

kutelman elämän ympyrästä: siihen kuvas-

tuu sekä taivas että alinen maailma toisiaan 

heijastellen.  

 Kurssilaiset viettivät suuren osan ajastaan 

ulkona, kun sää kerran salli sen. Myös ulkona 

tehtyjen töiden yhteiset katselmukset pidet-

tiin ulkona. Työt tallennettiin kuvaamalla ja 

kurssilaiset saavat myöhemmin sähköisessä 

muodossa kuvakavalkadin kurssin annista. 

Aina välillä käytiin aterioimassa kylätalolla 

raikkaan ilman mukanaan tuomalla hyvällä 

ruokahalulla ja ihmeteltiin, että joko se näin 

pian kolmetuntinen hurahti. Ilmapiiri oli 

kurssilla hyvä ja mielipiteiden ilmaisemiseen 

sekä vaihtoon rohkaiseva: eräs osallistuja 

kertoi ideoita syntyvän ryhmässä monin-

kertaisesti. Vaikka toisella taas tullessa oli 

taulu ollut tyhjänä, versoi luovuus kurssin 

rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä kuin 

luonnostaan. 

Kettuvuori ja Putkilahden maisemat 

saivat kehuja kurssilaisilta, samoin kurssi-

paikka. Luontoa ja maisemia hyödyntävää 

taideleiritoimintaa pidettiin toivottavana 

järjestää jatkossa. Hyvin pelanneet järjeste-

lyt sallivat keskittyä kulloiseenkin aiheeseen 

ja toisaalta antoivat sisäistä lepoa, hieman 

lomaa oman arjen rutiineista. Omaan 

työhön sai myös uusia välineitä ja vertaisryh-

män kokemuksia samasta aihepiiristä. Koke-

mastaan kurssilaiset sanoivat: ”Keskustelu ja 

vuorovaikutus ovat olleet mielenkiintoista 

antia – Lauantai oli täydellinen päivä, kun 

iltaan oli tultu – 40 v. on kulunut ekaluokan 

aloittamisesta, ja yhä kerään käpyjä!” 

Timo Suominen
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Korpilahden kunta sai olla isännöimässä vielä 

ennen vuodenvaihteessa tapahtuvaa lakkau-

tustaan harvinaisen komeita juhlia, kun 

Pioneerirykmentin 2/2008 saapumiserän 

sotilasvalatilaisuus pidettiin Keski-Suomen 

23. maanpuolustusjuhlan yhteydessä Korpi-

lahdella 15.-16.8.2008.

Juhlat alkoivat perjantaina 15.8. Korpi-

lahden satama-alueella, jossa sinne järjestetyn 

pioneerirykmentin kalustonäyttelyn lisäksi 

oli mahdollisuus tutustua maanpuolustusjär-

jestöjen toimintaan. Yleisö sai nauttia aurin-

koisessa illassa Ilmavoimien Soittokunnan 

konsertista ja Keuruun Sotilaskodin myynti-

pisteen herkullisista munkkikahveista. Teat-

terilla nähtiin elokuvaesityksenä Syväriltä 

Nietjärvelle.

Lauantai-aamuna 16.8. juhlallisuudet 

jatkuivat sankarihautausmaalla seppeleiden 

laskulla ja hartaushetkellä, jossa puhui kirk-

koherra Timo Iskala.

KO M E AT  J U H L AT  KO R P I L A H D E L L A

Kunniavieraat valmiina vastaanottamaan sotilasparaatin Korpilahden kunnan virastotalon edessä.

Liikkuva sotilaskodin 

myyntipiste Korpilahden satamassa.
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Kello 11.00 Korpilahden urheilukentän 

laitamille alkoi kertyä jopa tuhanteen yltävä 

yleisömäärä seuraamaan neljänsadan Keu-

ruun Pioneerirykmentin alokkaan sotilasva-

lan vannomistilaisuutta. Valan jälkeen seurasi 

ohimarssi lyhyellä kierroksella Korpilah-

den keskustassa. Ohimarssin vastaanottivat 

paloaseman edustalla rykmentin komentaja 

everstiluutnantti Harri Kauppinen, Korpi-

lahden kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Markku Aarnos ja sotaveteraanien edusta-

jana Pentti Teittinen. Päivän juhlallisuuk-

sien musiikista huolehti Puolustusvoimien 

Varusmiessoittokunta 2008. Veteraani- ja 

puolustusjärjestöjen värikkäät lippulinnat 

antoivat juhlinnalle arvokkaan lisänsä.

Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan 

kutsuvieraille järjestetty pääjuhla alkoi klo 

14.00 koulukeskuksen Korpilahtihallissa. 

Juhlapuheen piti Jyväskylän kaupunginjoh-

taja Markku Andersson. Juhlassa esiintyivät 

ISO:n tanhuujat ja kansanmusiikkiryhmä 

Kiiri.  

Maanpuolustusjuhlan järjestäjinä puo-

lustusvoimien lisäksi oli Keski-Suomen 

Liitto, Korpilahden kunta sekä monia yhdis-

tyksiä ja suuri joukko talkoolaisia.  

 

Teksti ja kuvat: Aune Turunen

Karhuperhe 

Kortelahden pihassa

Kun Tapani Savela täytti keväällä 60 

vuotta, iski häneen luovuuden kipinä. Met-

sätyötä ikänsä tehnyt mies tarttui tuttuun 

työkaluunsa moottorisahaan ja alkoi vaih-

teeksi muotoilla kuusitukeista karhupatsaita. 

Nyt neljä uudenuutukaista karhua seisoo 

Kortelahden pihassa komeassa rivissä kuin 

olisivat taloa vartioimassa. 

Materiaali karhuihin löytyi Korospoh-

jasta, Kivimaan saunan nurkalta Tapanin 

kaataman suuren kuusen tyvirungosta. 

Kukin karhuista on sahattu parimetrisestä 

tukinpätkästä ainoastaan moottorisahaa 

työkaluna käyttäen. Mitään pintakäsittelyä 

Tapani ei aio karhuilleen tehdä ainakaan 

tässä vaiheessa.

 Tapanin mielestä karhupatsaiden teko on 

mukavaa kokeilua. Tulos paranee aina har-

joituksen myötä. Nyt, kun metsien kunin-

gasperhe on vangittu puuhun oman kodin 

pihapiiriin, on mahdollista, että Tapanin 

moottorisaha pärähtää jonakin päivänä iloi-

sesti käyntiin ja pihan karhut saavat seuraa 

muistakin metsän eläimistä. – at  
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”Unkari”, maistelin sanaa huulillani ennen 

lähtöäni. “Eihän siitä välttämättä mitään 

tule, mutta lähdetäänpähän nyt katsomaan 

miltä se näyttää.” Pakkasin matkalaukkuuni 

aivan liikaa tavaraa. Mielestäni tarvitsisin 

kaikkea. “En suinkaan usko, että matkastani 

tulisi mikään katastrofi , oikeastaan luulen, 

että siitä tulee ihan mukava. Mutta Unkari, 

eihän se ole mikään Pariisi!”

Lentokoneessa on ahdasta. Ihmiset sän-

täilevät sinne tänne etsien kukin omaa paik-

kaansa, vaikka matkustajia nimen omaan 

kehotettiin siirtymään koneeseen kaikessa 

rauhassa: astumaan koneeseen lentolipun 

määräämän paikan sijainnin ohjaamana. 

Lentoyhtiön hyvä yritys on saanut kuitenkin 

huonon tuloksen. Yritän päästä istumaan 

omalle paikalleni. Mahdotonta! 

Oikealla puolellani istuu Tiina ja vasenta 

paikkaa pitää Jaakko. He kuuluvat samaan 

porukkaan kuin minä, ja kahdeksan muuta 

ikäistämme: olemme matkalla Unkariin, 

Budapestiin, edustamaan suomalaisia nuoria 

ja nuorisotoimintaa, jota unkarilaiset tahto-

vat kehittää maassaan paremmaksi. Vilkas 

puheensorina täyttää koneen ja pian, mel-

keinpä huomaamattamme, lentokone onkin 

noussut sulavasti ilmaan ja liitelee jo kor-

kealla taivaalla. Puhumme säästä. Jaakko 

kertoo, että Budapestiin on luvattu koko vii-

koksi hienoa ilmaa, eikä sateen pitäisi päästä 

yllättämään meitä. Tiina sanoo, että paikal-

linen lämpötila olisi 35-40 oC ja molempia 

alkaa naurattaa, kun kerron pakanneeni 

mukaan aivan liikaa pitkähihaisia pai-

toja, ja vain muutaman t-paidan ja topin. 

Välipalaksi meille tarjoillaan patonkia ja

vadelmajogurttia, sekä tietysti kahvia ja 

teetä. Lentomatka taittuu hyvin. Jaakko ja 

Tiina ovat mukavia, ja olen hyvilläni, että 

olen saanut heti uusia kavereita.

Lentokone laskeutuu Budapestiin kello 

11.00. Taas sama tungos. Ahtaudumme ulos  

lentokoneesta paahtavan  kuumaan aurin-

gon paisteeseen ja kiirehdimme noutamaan 

laukkujamme liukuhihnalta. Sen jälkeen  

kipitämme kiirenvilkkaa citybussiin, joka 

kuljettaa iloisen porukkamme Hotel Buda-

pestiin, jonka isäntämme oli meille valinnut. 

Isäntänämme, sekä hyvänä Unkarin kielen

tulkkinamme, toimi Artemís-niminen 

nainen, jonka kanssa oli helppoa ja mukavaa 

tulla toimeen. Bussimatka kestää yli tunnin. 

Istun Isa-nimisen tytön vieressä, jonka 

kanssa teimme tuttavuutta jo Helsinki-

Vantaa lentokentällä. Puhua pulputamme 

koko matkan. Meillä on hauskaa yhdessä. 

Matkalla näemme upeita rakennuksia, 

patsaita, Budapestin kuuluisimman ja kau-

neimman sillan, jota leijonat vartioivat, sekä 

mahtavan linnan, joka kohoaa rinteellä kau-

pungin yllä. Kun saavumme hotellin pihaan, 

moni haukkoo henkeään: osa kuumuudesta, 

osa maisemien kauneudesta ja osa puoles-

taan siitä, että hotelli on kerta kaikkiaan 

mahtava. Edustalla komeilee kyltti: Hotel 

Budapest, neljän tähden koristamana. Kir-

jaudumme sisään hotelliin. Se on haastavaa. 

Kaikki kirjoittavat kyllä oikeat tiedot, mutta 

aivan väärään paikkaan. Lisäksi, vain harva 

unkarilainen osaa puhua englantia, joten 

kielestäkään ei ole juuri apua. 

Onneksi Artemís auttaa, samoin mat-

kanjohtajamme Kirsi, ja pääsemme huonei-

siimme purkamaan tavarat ja lepäämään. 

Matka on ollut uuvuttava. Minä jaan huo-

neeni Isan kanssa. Olemme  kattohuoneis-

tossa ja näkymä avautuu laajalle: näemme 

kukkuloita, kaupunkia, paikallista asutusta
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omakotitaloalueelta, jalkapallokentän.. 

Tuntuu hullulta, että hetki sitten istuin vielä 

kotona, ja nyt olen kuumassa Budapestissa, 

joka on sanattoman kaunis kaupunki.

Valitsen ylleni keltaisen mekon ja mustat 

legginssit. Sekä tietysti valkoiset, simpukan 

sisäpinnan tavoin kimaltavat kesäkengät. 

Tiina ihastuu näihin kenkiin, jotka koi-

ramme muuten söi heti reissuni jälkeen, ja 

kyselee innoissaan mistä olen ne hankki-

nut. On aika mennä syömään. Istuudumme 

kuuden hengen pöytään. Minun lisäkseni 

pöytäseurueeseemme kuuluu: Isa, Jaakko, 

Toni, Elina sekä Hanna. Hotellin ravin-

tola on valmistanut meille kolmen aterian 

lounaan: alkuruokana on keittoa, joka on 

väriltään punaista, ja maistuu voimakkaasti 

paprikalle. Keitto on hyvää, ja siihen dipataan

vaaleaa, hampaiden välissä ikävästi narsku-

vaa leipää, joka ei sopisi heikkohermoiselle 

syöjälle. Pääruokana on täytettyä kananrin-

taa, ja pariisilaisia perunoita. Sekin kutkut-

taa makuhermojamme, vaikka kanan sisältä 

paljastuneet luumut ja taatelit arveluttivat-

kin suuresti. Juomme vettä. Vesi on raikasta, 

ja sopii hyvin meille tarjotun ruoan kanssa. 

Jälkiruokaa ei enää mahtuisi, mutta kun 

eteemme lasketaan suklaamousse-kakku, 

niin vesi herahtaa kielelle. Kakku maistuu 

tryff elille. Se on maustettu rommilla, ja 

pohja on aitoa, tummaa suklaata. Minua 

kakku ei miellytä, mutta joillekin se maistuu 

hyvinkin ahnaasti.

Ruokailun jälkeen esittelemme itsemme 

englanniksi isännällemme, joka kirjoit-

taa samalla muistiinpanoja. Minä kerron, 

että tulen Putkilahdesta, teen töitä lasten 

ja nuorten parissa sekä 4H:n välityksellä, 

että vapaa-ajallani, ja siitä, millaisia tapah-

tumia olen ollut järjestämässä ja joihin

olen ottanut osaa. Artemís kirjoittaa taas 

kynä sauhuten.

Vaihdan taas vaatteeni. Lyhyt mekko 

vaihtuu Dolce&Gabbana toppiin, joka 

hurmaa heti Isan, ja nenälleni työnnän 

Guccin aurinkolasit. Olen valmis. 

Seuraavaksi on vuorossa vierailu Suomen 

suurlähetystössä. Siellä minua haastatellaan 

radioon ja Suomen suurlähetystön omiin 

mainontoihin yms. Minua pyydetään taas 

kertomaan 4H:sta, joka kiinnostaa suunnat-

tomasti sikäläisiä. Suomen suurlähetystön 

Unkarin edustaja kysyy minulta: kunnos-

tatteko te todellakin toisten ihmisten, esi-

merkiksi vanhusten kesämökkejä? Suurella 

porukalla, sillä tavalla, että talkoolaisia on 

monta, ja että kaikille on tekemistä? Ennen 

kuin ehdin vastata, hän jatkaa: sehän on 

aivan mahtavaa! Ja sitten kerron taas ja taas, 

aina uutta ja taas uutta, kaikkea mitä he 

ikinä haluavatkaan tietää.

Vierailemme myöhemmin vanhassa lin-

nassa, jonka nimi ei jäänyt mieleeni. Kai-

kesta huolimatta linna oli kaunis, ja sitä 

ympäröivät puutarhat valloittaisivat takuulla 

jokaisen viherpeukalon sydämen. Ainakin 

minun! Ostamme vettä, sillä lämmintä on 

yli neljänkymmenen, mikä johtuu siitä ettei 

tuule. Menemme syömään päivällisen seit-

semältä Budapestilaiseen ravintolaan, jonka 

ruokalistat tarjoavat upeita elämyksiä. Minä 

tilaan kananrintaa sekä salaattia hunajasinap-

pikastikkeella. Pistän merkille, että kalaa on 

tarjolla hyvin niukasti. Ruoka alkaa saapua 

hiljalleen pöytään. Hämmästelen suurta 

ateriaani: kun tilaan Suomessa kananrin-

taa, saan hyvällä tuurilla yhden kokonaisen 

kananrinnan. Nyt lautasellani oli neljä suurta 

kananrintaa, jotka tuoksuivat taivaallisille. 

Salaattikin on mahtavaa, ja kokonaisuudes-

saan ateria oli täydellinen. Päivällisemme 

aikana näimme monta hullunkurista ase-

telmaa. Esimerkiksi Esan annoksessa törötti

iso korianteri, jota tämä luuli männyksi! 

Tilaamme jälkiruokaa. Listalla on sitä suurta 

herkkua: juustokakkua tuoreilla mansikoilla 

ja granaattiomenakastikkeella. Minä päätän 

ottaa sitä. 

Mutta sitten matkanjohtajamme keskeyt-

tää: tilataan ensin lisää juotavaa, Kirsi kehot-

taa, ja kaikki tilaamme suuret smoothiet, 

joissa on mansikka, persikkaa, kookosta ja 

paljon kaikkea hyvää.  Odotamme tarjoi-

lijan kysyvän meiltä mitä haluamme jälki-

ruoaksi, mutta kaikki tarjoilijat tuntuvat 

kiertävän pöytämme kaukaa. Odotamme, 

odotamme, kyllästymme odottamiseen ja 

alamme jutella. Kesken juttutuokiomme 

kuulen takaani tarjoilijan äänen, joka kysyy 

englanniksi: – Ja missä onkaan päivänsanka-

rimme? Pyörähdän ympäri: tarjoilijalla on 

kädessään ihana juustokakku, jossa töröttää 

suuri kruunukynttilä. Pöytäseurueemme 

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

Asunto vuokrattavana

Putkilahden kyläseura tarjoaa vuokralle  

päätyhuoneiston 90 m2  , 3 h+keittiö+kph.  

Kiinteistössä myös sauna, kellari, vil-

jelypalsta ja varastotiloja. Vapautuu 

1.12.2008 tai sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut puh. 0400 647 909/

Marja Riikonen
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nousee seisomaan ja kakku lasketaan eteeni. 

Happy birthday to you.. kaikki laulavat 

minun ihmetellessäni yllätystä, jonka he ovat 

minulle järjestäneet. Olin jo unohtanut, että 

minullahan on tänään syntymäpäivä. Minua 

ei ole koskaan yllätetty sillä tavalla. Ja se tapa 

oli kaunis ja unohtumaton. Koko Unkarin 

matka oli minulle kuin lottovoitto, mutta 

että vielä syntymäpäiväjuhlat Budapestissa! 

Se on jo aivan mahtavaa!

Yö sujui hyvin. Hiippailimme pienellä 

porukalla Budapestin yössä, ja valvoimme 

pikkutunneille asti. 

Aamulla bussi lähti kello 09.00 kohti 

Pécsiä, toista kaupunkia, jossa viettäisimme 

lopun aikamme. Bussimatka kesti lähes neljä 

tuntia. Kun viimein saavuimme perille, 

saimme tuntea aidon Unkarin kosketuk-

sen. Majapaikkamme oli vanha linna, jota 

ympäröi massiiviset, viitisen metriä korkeat 

muurit. Se paikka kammotti jokaista, ja tun-

simme niskakarvojemme nousevan pystyyn, 

kun  näimme huoneemme, joissa meidän 

tuli yöpyä. Voitte olla varmoja, että vain 

muutama nukkui sinä yönä sikeästi.

Tutustuimme Pécsiin hienolla tavalla. 

Kaupunginjohtaja kutsui meidät välipalalle 

hotelliinsa, jossa nautimme outoa hedel-

mäpiirakkaa, joka oli muuten ihan hyvän 

makuista. Kävimme ostoksilla ARKÀD- 

ostoskeskuksessa, ja lounastimme Pécsva-

rad-nimisessä kylässä, pienessä pizzeriassa, 

jossa tarjoilijat kävelivät paljain varpain, 

ja jossa tarjottiin mitä oudoimpia ruoka-

lajeja. Alkuruokana keittoa: liemi oli kir-

kasta, kellertävää nestettä. Joukossa oli 

muutama porkkanan palanen, sekä pari 

lihapalaa, joita ei riittänyt kuin muutamalle 

syöjälle. Pohjalla oli neliönmuotoisia pasta-

paloja. Keitossa ei ollut mitään maustetta, 

ei edes suolaa. Pääruoka päihitti keiton: 

perunamuusin näköistä sosetta, joka oli 

valmistettu pariisilaisista perunoista. Sose 

oli muhkuraista, ja se oli maustettu niin

ovelasti, ettei yksittäisiä mausteita voinut  

tunnistaa. Kaksi lihapullaa! Kaksi vain! 

Kuului joka puolelta. Mutta jostain syystä, 

kaksikin oli jo lähes liikaa. Pullat olivat 

hyviä, todella hyviä! Ne oli täysin kypsiä 

ja rapeita päältä, mutta mediumeja sisältä. 

Jännä makuelämys! Jälkiruoka: kaksi suurta 

lettua, toinen suklaalla, toinen tyrnillä täy-

tettynä.

Vierailimme Pécsissä monessa eri pai-

kassa. Unkarin Euroopan unionin kontto-

reissa yms. mikä oli hämmästyttävää. Edes 

matkanjohtajamme ei osannut odottaa 

mitään sellaista. Meille oltiin hyvin kohteli-

aita ja ystävällisiä, ja kaiken huippu oli se, kun 

mediajoukko lähti seuraamaan meitä meidän

kävellessämme kadulla. Pääsimme “piiloon” 

seuraavaan vierailukohteeseemme. Tämän 

tapauksen jälkeen matkanjohtajamme loihti 

kasvoilleen kauhistuneen ilmeen ja sanoi 

sitten ovelasti: päästiin muuten just telkka-

riin.

Matka oli hieno kokemus. Unohtuma-

ton ja upea elämys pienelle ihmiselle, joka 

tutustui uusiin ihmisiin eri puolilta Suomea, 

eri puolilta Unkaria. Reissu oli kannattava 

ja antoi paljon mietittävää esimerkiksi siitä, 

kuinka hyvin asiat meillä täällä Suomessa 

on. Nuorisotyön arvo ja sen tarve ja todel-

linen arvostus selvisi minulle tuolla reissulla. 

Mieleenpainuvin tieto oli se, että Unka-

rissa on yli 300 kuntaa, mutta vain vajaassa 

kolmessakymmenessä on edes jonkinlaista 

nuoriso-ohjausta. Se on liian vähän. Ajatel-

kaapa vaikkapa pientä Putkilahtea. Miltä se 

näyttäisi, jos lapset ja nuoret purkaisivat tur-

hautuneisuutensa Putkilahden upeaan luon-

toon, rakennuksiin ym. Näitä jälkiä näin 

Unkarissa. Siksi on tärkeää, että autamme 

omalta osaltamme. Minä aloitin sen autta-

misen tuolla matkalla ja aion jatkaa. 

Haluan kiittää kaikkia Teitä, jotka tuitte 

matkaani, ja Teitä, jotka olitte hyvässä hen-

gessä mukana ja rohkaisitte minua eteen-

päin: Putkilahden kyläseuraa, Luhangan 

Leijonia, 4H:ta, yksittäisiä henkilöitä, joita 

en pitkän listan vuoksi erittele, mutta tun-

tekoot he sydämessään kiitoksen. Erityisesti 

vanhempiani, jotka rohkaisitte minua yrit-

tämään, vaikka todennäköisyys matkalle 

pääsemisestä oli vain muutaman prosentin. 

Kiitos myös  matkanjohtajallemme, sekä par-

haalle ryhmällemme, jossa olen ikinä ollut!

Cindy Jokinen
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Onkohan Turusen Aunessa pikkuisen 

onnenhaltijan tapaista? Osasi ohjata Tanjan 

ja Danin lähekkäin jo päiväkerhon päättä-

jäiskuvaan? Rippikoulu puhalsi liekin ja rak-

kauden sinetti painettiin elokuussa, 2 päivä, 

lauantaina. 

Olin syystä ylpeä toimiessani kaasona, 

päässäni vilisi kuvia Tanjasta vauvana, kou-

lussa, opiskelijana, ja nyt morsiamena. 

Vihkipappina toimi Antti Koivisto. Sulha-

sen otsa oli kalpea, jopa uhkaavan värinen, 

ilme niin totinen, olin helpottunut, kun 

astelimme kirkosta eikä tarvittu hajusuolaa 

pyörtyneelle sulholle.

Riisi lensi ja bestman Joppe Laukkala 

ohjasi hääauton koiranluiden pomppiessa 

kohti Tammijärven Ruohtulaa. Aurinko 

paistoi ja elämä hymyili, kun nuoripari otti 

vastaan onnittelut ja ohjasin juhlakansan 

sisälle Ruohtulan isoon kivinavettaan. Siellä 

meitä odotti Ritva Rahikkala notkuvine 

herkkupöytineen. Hän on todella arvoni-

mensä ansainnut, varsinainen paistinkään-

täjämestari.

Juhlapaikan yllä porisi nauru, tunnelma 

oli rento ja sitä tympeää jatkuvaa paikal-

laan oloa ja odottelua ei päässyt syntymään. 

Pidettiin puheita, otteita elämästä, väkisin 

silmät kostuivat itsekullakin, jokainen muis-

telu kosketti jotakin häävierasta, yhdessä on 

touhuttu. Morsiamen äiti, Pirjo Rantanen 

piti varsinaisen hääpuheen, koska arveli isä 

Oivan tarvitsevan niin monta rohkaisuryyp-

pyä, että puhe jäisi kuitenkin pitämättä. 

Kirsti Kaunisto luennoi osuvasti, miten 

iloitsimme lääkärin saamisesta sukuun, kun 

Tanja lähti opiskelemaan, oikein urakalla 

sairastettiin, mutta kun Tanjasta tuli ham-

maslääkäri, pystyttiin vain katsomaan lasissa 

lilluvia tekareita ja ole-

maan hiljaa.

M a r s i p a a n i s a m -

makot loistivat hääka-

kussa ja Dan sulho otti 

varaslähdön ja polkaisi 

itsensä herraksi talossa, 

kun kakku leikattiin. 

Illan mittaan lei-

kittiin paljon, etsittiin 

sirointa nilkkaa, pyöri-

tettiin pakettia, tutkittiin 

tuolin aluset ja jaettiin 

pieniä palkintoja. Kas-

sinsaaren mökkiläiset 

lauloivat koskettavasti. 

Miten hienoja kykyjä 

löytyykään kun ihmiset 

päästävät taitonsa val-

loilleen!

Kiertelin vieraiden 

joukossa, en tunnistanut 

ensin Tanjan lapsuuden 

kavereita. Missä olivat 

ne lapsuuden pyöreät 

kasvot, pienet tytöt ja 

pojat? Upeita kaunottaria ja salskeita nuo-

rukaisia.

Oliko boolia, oli tietysti, kahdenlaista, 

viinejä ja olutta. Juotiinko sitä boolia, kyllä 

sitä juotiin. Booli oli tehty hyvistä lisä-

aineista, naurusta, ilosta, hyvästä mielestä.  

Miesten vessa sisälsi yllätyksen, siellä oli 

bestmanin erikoinen odottamassa pissillä 

kävijää, ja mukit vierellä, kun rouvat hätäili, 

minne miehet hävisivät, niin vessasta ne löy-

tyivät. Tuli sellainen vanhan ajan kyläkoulu-

fi ilis, kun mentiin hihittäen poikien vessaan. 

Illan suosituin drinkkipaikka.

Hääpari ryöstettiin ja saivat toisensa 

takaisin, Dan vain palautui heinillä ja viljalla 

taskut täytettyinä; tomeria rouvia nämä Put-

kilahden emännät. 

Häävalssi meni Yöyhtyeen satukirjan 

sankarin sävelin ja kovasti siinä suvut tans-

sitti valssaten toisiaan. Kaasoparan jalat vain 

ovat tehdessä jääneet nurinpäin ja tanssiku-

viot eivät ole ikinä uponneet päähän.

Illan sankari oli Vallinmäen Ossi. Hänen 

uroteostaan saa kysellä itseltään ja mielestäni 

hän tallensi tapahtumat, minä en enempi 

puutu. 

Hyvin meni, ja minä tahdon kiittää vielä 

kerran hääparia, hääparin vanhempia, kaik-

kia teitä, jotka osallistuitte eri tavoin näihin 

juhliin. Teitte kaikki yhdessä näistä häistä 

ikimuistoisen juhlan.

Maarit Oikari

Tanja & Dan, Korpilahti 02082008. Kuva: Osmo Weijo
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