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Kuohuva syksy

Kuluva syksy on ollut kuohuvaa aikaa. Pahoja 

asioita on tapahtunut rauhallisessa kotimaas-

samme. Kauhajoen syyskuinen järkyttävä 

kouluammuskelu oli suoraa jatkoa Jokelan 

vajaa vuosi sitten koetulle kauhulle. Amerik-

kalaiskouluista alkujaan lähteneet hirmuteot 

ovat saaneet seuraajia jo eurooppalaisissakin 

kouluissa. Kaikkeen pahaan saadaan oppi ja 

mallit helposti internetin tarjoamien ohjel-

mien välityksellä. Väärää sankaruutta tavoi-

tellaan julkisuuden kautta. Tappajan nimi 

jää takuulla elämään. Uhrien elämä päättyy 

ikuiseen hiljaisuuteen ja omaisten suureen 

suruun. Kouluissa opettajat ja oppilaat jou-

tuvat elämään  jatkuvan pelon vallassa, mil-

loin ja missä tapahtuu seuraavaksi. 

 Syksyn iloisesti kuohuttavin uutinen 

meille suomalaisille oli se, kun presidentti 

Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpal-

kinnon. Hän on tämän palkinnon todella 

ansainnut. Ahtisaari on toiminut koko 

työuransa ajan kansainvälisissä tehtävissä 

väkivaltaisten riitojen ja poliittisten kiisto-

jen sovittelutehtävissä. Tätä työtä on tehty 

kolmella mantereella. Merkittävimpänä 

saavutuksenaan Ahtisaari pitää Namibian 

itsenäistymistä vuonna 1990. Hän on työs-

kennellyt konfl iktien välittäjänä myöskin 

Kosovossa ja Irakissa. Palkintokomitea mai-

nitsi Ahtisaaren saavutuksista muun muassa 

Indonesian ja Acehin maakunnan kapinal-

listen rauhansopimuksen vuonna 2005. 

Presidentti Ahtisaari on saanut  tänä syksynä 

myös arvostetun Unescon rauhanpalkinnon 

elämäntyöstään maailmanrauhan hyväksi. 

Ahtisaari on jättänyt hyvän jäljen kaikkialla 

siellä, missä hän on väsymättä uurastanut 

kärsivien ihmisten oikeuksien puolesta.

Kovaa kuohuntaa tapahtuu tänä syksynä 

myös rahamaailmassa. Vakavina puhutaan 

fi nanssikriisistä ja sitä seuraavasta lamasta tai 

taantumasta. Suomessa on kuitenkin kaikki 

hyvin, näin luvataan, mutta epäillä sopii näi-

täkin lupauksia.  

Kotimaassa käydyt kunnallisvaalit taisivat 

kuohuttaa monia niin etu- kuin jälkikäteen-

kin. Kaikkien odotukset eivät toteutuneet. 

Korpilahdelle vaalit toivat kuitenkin myön-

teisen yllätystuloksen: seitsemän ehdokasta 

valittiin uuden Jyväskylän valtuustoon. Tätä 

ei varmaankaan kukaan osannut ennustaa. 

Pelättiin, ettemme saisi alueeltamme val-

tuustoon ainuttakaan edustajaa. Nyt heille, 

jotka pääsivät, alkaa vaativa työ ja vastuun-

kanto.

Toivotamme kaikille valituiksi tulleille 

onnea ja menestystä työssään koko uuden 

Jyväskylän parhaaksi!

Aune Turunen
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Putki lahden kyläseura  ry

Sy ys -Sy ys -
ko ko u sko ko u s
sunnuntaina 30.11.2008 
kello 13.00 Koulupuistossa
Esillä sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

Seuran tarkoituksena on

• työskennellä toimialueensa 
sivistyksellisten , sosiaalisten ja talo-
udellisten olojen kehittämiseksi sekä 
viihtyisyyden lisäämiseksi

• olla toimialueensa asukkaiden yhdyssi-
teenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

• järjestää kursseja, iltamia, tupailtoja, 
kilpailuja, arpajaisia ja retkiä

• tukee jäsentensä osallistumista koulu-
tukseen

• järjestää tilaisuuksia neuvotella ja 
päättää kylän yhteisistä asioista

• edustaa kyläkuntaa ulospäin yhteisissä 
asioissa

• edesauttaa talkootoimintaa

• ottaa vastaan lahjoituksia, testament-
teja 

• omistaa ja ylläpitää kiinteää ja irtainta 
omaisuutta

• tekee kylää tunnetuksi

• vaalii yhteisön kulttuurihistoriallista 
taustaa

• edesauttaa kylällä toimivien yritysten 
toimintaa

• myöntää lahjoituksia tai stipendejä 
kylän tulevaisuutta parantavien toimien 
johdosta 

• toimii yhteistyössä muiden järjestöjen 
ja yhteisöjen kanssa

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

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

Vihittyjä

Korpilahden kirkossa 11.7.2008 Lasse 

Elfvengren ja Päivi Elfvengren (os. 

Simula).

JOULULAULUILTA 
PUTKILAHDEN 

SEURALASSA
Perjantaina 12.12.2008 klo 19.00  

Joulupukki tulee  

(pikkupaketti mukaan)

Pulmuset esiintyy ja laulattaa

Vapaa pääsy

Tarjolla puuroa ja rusinasoppaa

Vapaaehtoinen maksu menee 

Nuorisoseuran hyväksi

TERVETULOA!

K AAVOITUS KYLILL Ä

 –  MITÄ SE TARKOIT TAA?

Putkilahden kylätalolla 

maanantaina 24.11. 2008 kello 18.30 

kahvitarjoilu, 19.00 alkaen varsinainen 

tilaisuus

Aluearkkitehti Julia Virtanen kertoo 

kaavoituksen merkityksestä ja sisällöstä 

vastavalmistunut Tikkalan kylän kaava 

esimerkkinä. Nyt on hyvä tilaisuus 

kysyä, mitä kaavoitus tarkoittaa maalais-

kylillä ja minkälaisia seurauksia sillä on.

KAHVITARJOILU!   TERVETULOA!

Järj. Putkilahden kyläseura ry.
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Äitini Anja Perttula (o.s. Tuominen) syntyi 

Luhangan Sydänmaalla 22.03.1929 ja kuoli  

Muuramen terveyskeskuksessa 18.04.2008. 

Äiti oli Kalle ja Kerttu Tuomisen pien-

viljelijäperheen neljänneksi vanhin lapsi, 

tyttäristä vanhin. Pienestä pitäen äidin teh-

täviin kuului leikin lomassa, yhdessä van-

hempien veljien kanssa, mm. nuoremmista 

sisaruksista huolehtiminen, kaupassakäynti 

ja karjan paimentaminen. Äiti menestyi 

hyvin kansakoulussa, minkä takia opettaja 

suositteli äidin laittamista oppikouluun, ja 

hän siirtyikin Sysmän yhteiskouluun. Nuo 

Sysmän vuodet osuivat sotavuosien ajalle. 

Kouluvuosien jälkeen äiti oli jonkin aikaa 

Helsingissä piikomassa.

Äiti ja isäni Uuno menivät naimisiin 

kesällä 1948 äidin ollessa 19-vuotias. Häät 

pidettiin äidin synnyinkodissa Lepistössä. 

Äiti muutti sen jälkeen Putkilahteen ja 

hänestä tuli  sukutilamme 12. emäntä. 

Äiti oli aina ihmisten ympäröimä. Hän 

syntyi 12-lapsiseen perheeseen ja hän sai 

kahdeksan omaa lasta. Minä synnyin vuonna 

-49, Pentti -50, Mirjam -52, Martti -54, 

Esko -56, Veikko -58, Tapio -60 ja Merja -

64. Tapio kuoli lapsena tapaturmaisesti. Äiti 

ehti nähdä 14 lastenlasta ja kaksi lastenlas-

tenlasta. 

Itse sain olla äidin kanssa tekemisissä 

lapsuus- ja koulunkäyntivuosien aikaan 

päivittäin, ja sitten opiskelu- ja työvuosien 

aikana harvemmin. Kouluvuosilta on jäänyt 

erityisesti mieleeni, että äiti oli aina paikalla 

kun palasin koulusta. Olimme monilapsinen 

perhe, joten meillä leivottiin usein. Taisi olla 

niin, että melkein joka toinen päivä koulusta 

tullessani jo ulko-ovella tuoksui äidin juuri 

paistama pulla tai leipä.  

En muista, että äiti ja isä olisivat meitä 

lapsia koskaan erityisesti ”kasvattaneet”, 

vaan elämän arvot opittiin jokapäiväisessä 

arkisessa perheensisäisessä kanssakäymisessä. 

Meitä lapsia kannustettiin opiskelemaan. 

Kodin varoin kustannettiin koulutus yliop-

pilaaksi asti. Äiti kantoikin ylpeänä rintako-

rua, jossa oli Otavan tähtikuvion muodossa 

seitsemän ylioppilaslyyraa. 

Kotimme oli keskikokoinen maatila. 

Peltoa, metsää, karjaa. Kotieläiminä lehmiä, 

hevosia, sikoja, kanoja ja lampaita. Lasten- 

ja kodinhoito olivat äidin vastuulla, karjaa 

hän hoiti yhdessä isän kanssa. Meistä lap-

sista tuli jokaisesta vuorollaan tarpeellinen 

apu maatalon eri töihin. Kun näin jälkeen-

päin ajattelee, maatalon normaalien töiden 

lisäksi isä ja äiti rakensivat paljon. Tuntuu, 

että aina oli jokin rakennusprojekti menossa: 

vanhan kotitalon peruskorjaus, uuden nave-

tan rakentaminen, uuden kotitalon raken-

taminen ja siinä sivussa useita pienempiä 

rakennushankkeita.   

Työn vastapainoksi äiti oli kova luke-

maan. Ei hän ehtinyt päivällä lukea, mutta 

päivän päätteeksi kylläkin. Äidillä oli erin-

omainen lauluääni ja hän lauloi mielellään. 

Äidin mukana sienestettiin lähimaastossa 

ja kalastettiin Nokkosella. Syksyisin tehtiin 

koko perheen voimin sunnuntaisia marjan-

keruuretkiä.  Nuorempana äiti oli hyvin ur-

heilullinen. Hän pyöräili, hiihti, voimisteli ja 

pelasi palloa kanssamme sekä kävi ahkerasti 

naistenjumpassa koululla.  

Erityisenä työn vastapainona äidille oli 

erilaisten perhejuhlien järjestäminen. Näitä 

olivat mm. ristiäiset, syntymä- ja nimipäivät, 

rippijuhlat, ylioppilasjuhlat ja häät. Monista 

valokuvista muistuu mieleeni Mirjamin 

vuotuiset syntymäpäiväjuhlat heinäkuun 

puolivälissä. Silloin juotiin työn lomassa juh-

lakahvit ja syötiin mansikkakakkua. Paikalla 

oli runsaasti ihmisiä, omaa perhettä, naapu-

rin lapsia sekä heinä- ja muuta työväkeä. Äiti 

ja isä osallistuivat myös kylällä järjestettyihin 

juhliin; häihin,  syntymäpäiviin ja vastaaviin. 

Anja Perttula 75-vuotisjuhlapäivänään Joutsenlammella maaliskuussa 2004

A N J A  PE R T T U L A N  M U I S T O L L E
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Joskus joku meistä lapsista pääsi mukaan.

Oma suku oli äidille tärkeä. Nuorena 

emäntänä ja myöhemminkin äiti kutsui 

omia sisaruksiaan vierailulle kotiimme. 

Ensimmäiset muistoni näistä on 50-luvun 

alkupuolelta, kun äidin Ruotsiin muuttaneet 

sotalapsisisaret kävivät meillä kasvattiäitinsä 

kanssa. Kun meille syntyi lapsia, äidillä oli 

tapana pyytää kotiavuksi omia nuorempia 

sisariaan. Äidin vanhemmilla oli mukava tapa 

pyörähtää meillä aina silloin tällöin. Erityi-

sesti muistan papan, joka isompaa numeroa 

tekemättä saapui, viivähti pari kolme päivää 

ja häipyi taas. Juhlavia olivat ne hetket, kun 

lähdettiin koko perheen voimin käymään 

Padasjoella, jonne äidin vanhemmat olivat 

muuttaneet Luhangasta.    

Isän äkillinen kuolema keväällä -73 oli 

shokki meille kaikille ja tilanpidon jatkosta 

tuli suuri kysymys. Pienen siirtymäajan 

jälkeen karjasta luovuttiin ja pellot annet-

tiin vuokralle. Isän kuoleman jälkeen äitiä 

tuntui huolettavan, että kyläläiset jättäisi-

vät hänet ”yksin”. Lesken status kylällä taisi 

tuohon aikaan olla alempi kuin naimisissa 

olevan. Tätä sosiaalista tyhjiötä täyttämään 

äiti osallistui kansalaisopiston toimintaan, 

mm. kielikursseille ja tarjoamalla muutaman 

vuoden ajan kotonamme puitteet keittoker-

holle. Äidillä oli kylällä muutama läheinen 

ystävätär, jotka vierailivat toistensa luona 

ahkerasti.

Vuonna  1979 tilanpito siirtyi ensin 

Veikko-veljelleni ja sen jälkeen Esko-vel-

jelleni 1982. Äidille rakennettiin oma koti 

kotitalomme yläkertaan. Äidin aika täyttyi 

käsitöistä, lastenlapsista huolehtimisesta ja 

vierailuista lasten perheissä.

Sairaudet heikensivät äitiä niin paljon, 

että hän joutui muuttamaan Korpilahden 

hoivakotiin kesällä 2002. Äidin kulloi-

nenkin kunto huomioiden hänet haettiin 

hoivakodilta juhlapyhiksi jonkun lapsensa 

kotiin tai perhejuhliin muuallekin. Hil-

jalleen äidin voimat ehtyivät ja hänet jou-

duttiin yhä tihenevään tahtiin viemään 

hoivakodilta Muuramen terveyskeskukseen 

tai Keskussairaalaan. Sähköiskun kaltaisia 

olivat meidän sisarusten välillä liikkuneet 

tekstiviestit tai sähköpostit ”Äiti viety Muu-

rameen!”, ”Äiti keskussairaalassa!”. Yhtä 

helpottavalta tuntui puolestaan viesti ”Äiti 

taas hoivakodilla!”. Syksyllä 2007 äiti vietiin 

Muuramen terveyskeskukseen, josta hän ei 

enää palannut hoivakodille. Joulusta 2007 

alkaen äidin kunto heikkeni viikottain aivan 

silmin nähden. 

Äiti haudattiin Korpilahden kirkko-

maahan äitienpäivän aattona, kauniina tou-

kokuisena lauantaina. Koivuihin oli juuri 

puhjennut hennon vihreät lehdet.  

Äidin muistotilaisuudessa laulettiin 

monia hänelle rakkaita lauluja, mm. ”Sau-

navihdat”. 

Lapsoset ketterät kotihaasta

koivuista oksat taittaa. 

Noistapa nopsilla käsillänsä

saunahan vihdat laittaa.

:,:Lauteilla saunan kotoisen

taas illalla kylpy maittaa. :,: 

Pehmyt on lapsista aina vihta

äiti jos vihtomassa.

Lämpöinen löyly on kotisaunan,

toisin on vierahassa. 

:,:Jospahan säilyis’ äidin lapset 

kylmältä maailmassa! :,

(Saunavihdat, säv. trad., sanat. 

Maija  Konttinen)

Risto Perttula

VA A L I T
Lokakuun kunnallisvaalit on pidetty ja 

tulokset niistä ovat selvillä. Valtuutetut 

jakaantuivat hyvin uuden suurkunnan alu-

eelle (Jyväskylä, Korpilahti, Jyväskylän maa-

laiskunta). Jyväskylän kaupunginvaltuuston 

paikkajakauma puolueittain on: sdp, 21 

paikkaa, kok, 16 paikkaa, kesk, 15 paikkaa, 

vihr, 9 paikkaa, vas, 6 paikkaa, kd, 4 paik-

kaa, ps, 3 paikkaa, skp, 1 paikka.

Korpilahdelta kaupunginvaltuustoon 

valittiin kaikkiaan 7 valtuutettua. Valituiksi 

tulivat: Heidi Nieminen, sdp, Markku 

Aarnos, kok, Hellin Torkki, kok, Marja 

Komppa, vihr, Pirkko Weijo, kesk, Vesa 

Koskinen, kesk, Eino Lahtinen, kesk.

Vespuolella äänestysprosentti oli 71.

Kannatus puolueittain Vespuolella: Kes-

kusta 60%, SDP 13%, Kokoomus 12%, 

Vihreät 5%, Vasemmistoliitto 4%, PS 4% ja 

RKP sekä KD alle 1%.

Vespuolella eniten ääniä saivat: Pirkko 

Weijo (47), Kari Ilmonen (38), Valto Kos-

kinen (28), Heidi Nieminen (27), Markku 

Aarnos (19), Janne Kotiaho (19), Marja 

Komppa (13), Mauri Pekkarinen (12), 

Anne-Maria Perttula (12), Jukka Järviniemi 

(8), Reijo Kettunen (7), Pasi Turunen (5) ja 

muut noin 40 ehdokasta  1 - 4 ääntä .

Asunto vuokrattu
Putkilahden kyläseuran omistama Koulu-

puiston  huoneisto, 3 h+keittiö+kph.,  on 

vuokrattu 1.11.2008 alkaen kauppiaspari 

Marita ja Jyrki Suomalaiselle.
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”Syntyi syksyisenä myrsky-yönä poikalapsi 

Savenahon saunassa”, runoili Tyyne Pahka-

mäki serkkupojalleen 75-vuotisjuhlarunos-

saan.

Vihtori ja Emma Aaltosen esikoinen 

näki maailman ensi kertaa 09.11.1908. 

Potra poika taapersi isä Vihtorin jalan jäl-

jissä Erkki- ja Armasveljien kanssa. Kiinnos-

tuneena kaikista uusista asioista hän tarttui 

kaikkiin tehtäviin ahkerasti ahertaen.

Sitten koitti kouluikä ja kansakoulua 

Toivo kävi neljä vuotta. Nuorukaiseksi kas-

vettuaan Toivolla oli mahdollista opetella 

penkkipuusepän ammatti kiertävässä kotite-

ollisuuskoulussa, joka tuolloin toimi Nieme-

län tuvassa. Myöhemmin syntyivätkin monet 

pöydät, tuolit ja sängyt kätevissä käsissä.

Nuorta miestä alkoi kiinnostaa monen-

moiset asiat. Maaseudulla välimatkat olivat 

pitkiä ja Toivo ryhtyi välittämään polkupyö-

riä, myöhemmin myös maitoseparaattoreita 

ja kirnuja. Samoilla myyntireissuilla hän 

myös valokuvasi ihmisiä innokkaasi kehit-

täen itse kuvatkin.

Liikkuminen tuli yhä tärkeämmäksi 

maaseudullakin. Niinpä Toivo päätti hank-

kia automobiilin ja lähti sellaista hankki-

maan. Tuohon aikaan oli markkinoiden 

suosituin ja edullisin ”vaunu” T-mallin Ford 

ja sellaisen Toivokin hankki. Autokauppaan 

kuului liikkeen puolesta auton ajokortin 

suorittaminen, sekä automonttöörin kurssi, 

kas kun autokorjaamoja ei joka kulmassa 

ollutkaan. Lisäksi tarvittiin autokohtainen 

ajolupa, eli T-Ford kortti. Niinpä Toivosta 

tuli taksiyrittäjä. 

Joitakin aikoja toimet sujuivatkin hyvin, 

mutta kieltolakiaikaan työt kokivat ankaraa 

vastatuulta ja taksista täytyi luopua. Toivo 

ryhtyi taksihommien jälkeen isä Vihtorin 

avuksi kuljettamaan hevosella rahtia ja postia 

Korpilahdelta, jopa Jyväskylästä saakka. 

Monet kuormat vietiin ja tuotiin Korospoh-

jaan Kaima-laivalle.

Perheen perustaminenkin alkoi Toivoa 

kiinnostaa, kun naapuriin, Jollan taloon, 

tuli karjakoksi iloinen Pappisten tyttö Hilja 

Nieminen. Avioiduttuaan ja asuttuaan 

muutaman vuoden ”arentilla” useammissa 

paikoissa, he ryhtyivät rakentamaan omaa 

kotia Savenahon naapuriin, tien toiselle 

puolelle Tyynelään. Esikoisena syntyneen 

Aarno-pojan menehtyminen tapaturmaisesti 

oli nuorille vanhemmille kova paikka. Pari 

vuotta nuoremman Reima-pojan kasvellessa 

syttyi sota ja Toivokin joutui kovaan kou-

luun heti alusta alkaen. Tottuneena hevos-

miehenä ja jo hiukan vanhempana, Toivo 

ajoi muonakuljetuksia etulinjoihin. Hilja 

leipoi leipää Hovisen kappaan myytäväksi 

ja kasvatti possuja sekä kanoja parin lehmän 

lisäksi. Sotavuosina syntyivät Keijo, Veikko 

ja Pentti. Vihdoin sota oli ohi ja Toivo selvisi 

onnekseen haavoittumatta kotiin. 

Sodan jälkeen alkoi kiivas jälleenraken-

tamisen aika. Hevoshommien jatkeeksi Toi-

volla syntyi ajatus oman rakennusporukan 

kasaamisesta. Toivo opiskeli kirjekurssina 

rakennusmiehen oppeja ja ryhtyi rakenta-

maan tarvitseville navetoita ja remontoi-

maan taloja.

Lasten lisääntyessä, syntyi isän ruu-

S AVE N A H O N S A U N A S T A 

RU P A N N I E M E N T A N H U V I L L E 100 V U O T T A

Toivo-isä vihtan teossa 

Juhannussaunaan 1995
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sunnuppu Seija ja poika Erkki-Armas ja 

kasvaessa tilan tarve lisääntyi ja Toivon pit-

käaikainen unelma maatilasta alkoi hah-

mottua, kun Rupanniemen taloa peltoineen 

tarjottiin vuokrattavaksi. Vuorostaan Tyynelä 

laitettiin vuokralle, Toivo ja Hilja muuttivat 

katraineen ja lehmineen Rupanniemeen 

”arentille”. Jo toisen lapsen menetys, Erkki-

Armaan hukkuessa omaan kotirantaan, oli 

heille raskas suru. Työtä tehtiin kuitenkin 

rintarinnan ja syntyi vielä toinen tyttö Aino 

(Heli). 

Kun sitten Rupanniemeä tarjottiin 

ostettavaksi, Toivo ja Hilja tekivät rohkean 

päätöksen. Tyynelä myytiin, siitä saaduilla 

ja lainarahoilla ostettiin Rupanniemen tila, 

kiitos hyvien naapureiden, jotka takasivat 

lainan. Talvisin ajettiin ”ruukkia”, tehtiin 

metsätöitä poikien kanssa, kesäisin oltiin 

rakennushommissa ja illat sekä vähät vapaa-

ajat viljeltiin ja raivattiin omia peltoja.

Aikaansaavana ja osallistuvana miehenä 

tunnettua Toivoa pyydettiin monen moiseen 

kylän yhteiseen toimintaan mukaan. Aikaa 

nipistettiin koulun johtokuntaan ja osuus-

kauppatoimintaan, jossa edustustossa hän 

oli jopa Helsinkiä myöten. Hevosten tun-

tijana Toivoa pyydettiin usein markkinoille 

mukaan asiantuntijaksi, kun haluttiin ostaa 

hyvä hevonen. Hevosjalostusyhdistys oli 

Toivon sydäntä lähellä. Hän kasvatteli muu-

taman oman varsan, joista yhdellä kokeili 

kilpa-ajoakin jääradalla.

Reinanpohjalle, jossa Rupanniemikin 

on, oli hankala ja pitkä matka. Kapea tie 

kulki jyrkän Kyöhinmäen kautta ”isolle” 

tielle. Naapurien kanssa virisi ajatus uuden 

ja Putkilahden kylälle lyhemmän tien raken-

tamisesta, johon toimeen ryhdyttiinkin. 

Reinanpohjalla oli puhelimia muutamassa 

talossa, linjaa oikaistiin ja kunnostettiin, 

tarvittavia pylväspuita kaadettiin omista 

metsistä. Vuorollaan jokainen toimi tiehoi-

tokunnassa, niin myös Toivo monet vuodet, 

puheenjohtajanakin. Näin oli paremmat 

väylät saatu auki maailmalle.

Pellot oli raivattu pikkuhiljaa parempaan 

kuntoon, joten lehmiä voitiin lisätä. Tuli 

uuden navetan rakentaminen ajankohtai-

seksi. Tarvittavat seinätiilet ”lyötiin” omassa 

rannassa, tehtiinpä osa kattotiilistäkin itse. 

Vakava takaisku keskeytti rakennustyöt, 

kun pohjarakenteiden eristepikeä levitettä-

essä, kiehuva pikiastia kaatui ja Toivo poltti 

pahoin itseään. Rakentaminen jatkui kui-

tenkin muutaman kuukauden tauon jälkeen 

parantumisen myötä. Nyt tehtiin peltotöitä 

enemmän ja hankittiin myös traktori. Har-

maalla pikku-Fergulla muokattiin maita ja 

tehtiin metsätöitä. Toki hevonen, ”Ryhti-

tyttö” oli kaikessa vielä mukana.

Rakennustyöt jäivät iän myötä pois ja 

Toivo ryhtyi tilan töiden lisäksi ajamaan taas 

postia, nyt mopedilla kylältä Reinanpohjalle 

ja metsäautotieksi rakennettua Etu-Varman-

tietä Rantuulle saakka. Lasten yksi toisensa 

jälkeen muutettua pois kotoa, Hilja ja Toivo 

hoitelivat tilaansa kaksistaan, kunnes Hilja 

menehtyi sairauden murtamana. Toivo 

ei kuitenkaan lannistunut, vaan opetteli 

konelypsyn ja pesemään pyykkiä koneella. 

Ruuan teon taidot olivat olleetkin hallussa. 

Vaikka lehmät sittemmin lähtivät ”korkea-

laitaiseen”, ei Toivo luopunut vielä eläinys-

tävistään, vaan kasvatteli vielä lihakarjaa ja 

lampaitakin oli muutama jossain vaiheessa. 

Eläkeikään ehtineenä ja vapaa-ajan lisään-

tyessä Toivo osallistui eläkeläiskerhoihin ja 

kävi lomailemassa eläkeläisten kuntoutus- 

ja lomapaikoissa. Siellä hän tapasi uuden 

”tyttö-ystävän”, Hiljan, kuinka ollakaan. 

Tämä tuttavuus kuitenkin päättyi lyhyen 

ajan kuluttua Hiljan menehtyessä äkillisesti 

sairaskohtaukseen. Aikaa kului ja musiikin 

ja tanssin ystävänä Toivo kuitenkin osallis-

tui matkoille ja eläkeläiskerhojen toimintaan 

edelleen. Vielä elämä oli järjestämässä Toi-

volle matkaseuraa, tälläkin kertaakin Hiljan, 

kolmannen! Tämä Hilja vietti paljon aikaa 

ja viihtyi Rupanniemessä luonto- ja eläin-

rakkaana ihmisenä. Hän joutui kuitenkin 

terveyden pettäessä palaamaan myöhemmin 

kotikonnuilleen.

Rupanniemen tanhuat ja rannat olivat 

tulleet Toivolle kovin rakkaiksi, senpä vuoksi 

hän oli kovin onnellinen voidessaan asua 

loppuun saakka omilla tiluksillaan, katsella 

auringon nousua, kuunnella lintujen laulua, 

katsella timanttien kimallusta hangella, 

omasta ikkunastaan.

Kotimaisema; lahden tyven, 

saunaranta ja vene,  

metsän tuoksut ja kukat

välkkyvät kalat,

lapsi, lapsia, lapset

ja vanha onnellinen kaiku; ISÄ hei!

(V. A. Koskenniemi)

nuorin tytär

(Aino) Heli Kangasmäki os. Aaltonen

Timanttien kimallusta 

Rupanniemen tanhuvilla Toivon kuvaamana. 
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Lokakuun kunnallisvaaleissa Jyväskylän 

kaupunginvaltuustoon valitulla Pirkko 

Weijolla on takanaan pitkä kokemus kun-

nanvaltuutettuna. Korpilahden politiik-

kaan hän tuli mukaan v.1976. Kymmenen 

vuoden ajan hän on toiminut kunnanval-

tuuston puheenjohtajana ja nyt viimeksi 

1.varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut 

mukana kunnanhallituksessa, lukuisissa lau-

takunnissa, Keski-Suomen Maakuntaliiton 

hallituksessa ja valtuustossa edelleenkin, 

läänin neuvottelukunnassa, Kärkisten sillan 

suunnittelu- ja siltamaksutyöryhmissä sekä 

monen monissa erilaisissa luottamustehtä-

vissä kotikylällään ja seurakunnassa. Amma-

tiltaan hän on opettaja ja maaseutuyrittäjä. 

Nykyisin hän on eläkkeellä.  

Kysymykseen, miksi hän päätti lähteä 

vielä ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin, Pirkko 

Weijo vastaa:

– Lähdin ehdokkaaksi, jotta näkisin, että 

kaikki sovittu pitää kuntaliitoksessa loppuun 

asti. Nyt minulla on siihen tilaisuus! Kiitos 

siitä kuuluu äänestäjilleni!

Valtuustotyö vaatii paljon aikaa, työtä 

ja myös matkoja. Tulevaisuudessa valtuusto 

tulee kokoontumaan Jyväskylän kaupungin-

talolla. Pirkko Weijo kertoo saavansa aikansa 

riittämään elämällä säännöllisesti, jotta 

pysyisi terveenä. Hän menee ajoissa nukku-

maan ja tekee aina viikonloppuna suunnitel-

man seuraavan viikon ohjelmasta. Päivisin 

hänen ohjelmaansa kuuluu 2-vuotiaan tyt-

tärentyttären hoito ja sen lisäksi iltapäivisin 

Veijon talon työt. Illalla on sitten kokoukset. 

– Kaikki työni ovat oikein mielenkiintoisia 

ja innostavia, sanoo hän.

Uuden Jyväskylän tärkeimmäksi tavoit-

teeksi Pirkko Weijo määrittelee ihmisten 

hyvinvoinnin.

– Siihen kuuluu maaseudun ja kaupun-

gin pitäminen elävänä omilla tavoillaan. 

Lähipalvelujen turvaaminen niin, että ihmi-

set voivat asua alueemme laitoja myöten. Se 

tarkoittaa hyviä teitä, laajakaistoja ja vesi- ja 

viemärijärjestelmiä sekä jonkinasteisia jouk-

koliikennepalveluja, palvelulinjoja tms..

Pirkko Weijo on ainoa valtuutettu Ves-

puolen alueelta. Hän lupaa:

– Tulen ottamaan esiin Vespuolen, Jyväs-

kylän ainoan saaristo-osa-alueen kehittä-

misen ja palvelujen turvaamisen pitkälle 

tulevaisuuteen. Vespuolen alue on helmi 

tässä kuntaliitosnauhassa: Vuoden kylät, 

kylien kulttuurimaisemat, luontopolut, Vaa-

runvuoret, Kärkisten sillat jne.. Jos Jyväskylä 

aikoo käyttää saaristo-osakaupungin sta-

tusta, kyllä se silloin huolehtii myös ainut-

laatuisesta alueestaan.

Vespuolella ollaan tyytyväisiä, että 

saimme kokeneen ja alueemme asioita hyvin 

tuntevan edustajan Jyväskylän kaupungin-

valtuustoon. Toivotamme Pirkko Weijolle 

voimia ja parhainta menestystä vaativassa 

luottamustoimessaan.

Haastattelu ja kuva: Aune Turunen

Kunnallisvaalit

PI R K KO WE I J O N T YÖ K U N N A NVA L T U U T E T T U N A 
J AT K U U JY VÄ S K Y L Ä N K A U P U N G I NVA L T U U S T O S S A
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O P E T TA J A
K A I S A  R E I N A
8 5  V U OT TA

Joutsan Pappisissa 25.11.1923 syntynyt 

Kaisa Reina (o.s. Heilakka) toimi Putki-

lahdessa opettajana lähes kolmen vuosi-

kymmenen ajan. Hän valmistui opettajaksi 

Jyväskylän Kasvatusopillisesta korkeakou-

lusta vuonna 1945, jonka jälkeen hän toimi 

opettajana aluksi Joutsassa ja myöhemmin 

Tammijärvellä. Avioiduttuaan Pentti Reinan 

kanssa vuonna 1949 hän muutti Putkilah-

den Reinaan. Perheeseen syntyi neljä lasta. 

Vuonna 1955 Kaisa Reina sai opettajan 

viran Putkilahden koulussa, jossa työ jatkui 

eläkeikään, vuoteen 1983 saakka.

 Kaisa Reinan elämänkatsomuksesta hei-

jastuu vilpitön uskonnollinen vakaumus. 

Tätä vakaumusta on täällä kunnioitettu. Hän 

on ollut kylämme ihmisten elämässä turval-

lisena myötäeläjänä niin ilon kuin surun 

päivinäkin. Hänen puoleensa on käännytty 

useasti silloin, kun on tarvittu puhujaa seura-

kunnan järjestämiin moniin eri tilaisuuksiin 

tai varsin lukuisiin perhejuhliin, kuten hau-

tajaisiin ja syntymäpäiville. Hänen puhees-

taan löytyy aina syvällistä omakohtaista 

pohdintaa ja lämmintä, lohdullista sanomaa, 

joka koskettaa kuulijaansa syvältä.

Kaisa Reinan 85-vuotispäivän lähetessä 

pyysimme häneltä muutamia uskonelämään 

liittyviä ajatuksia.

Mistä usko Jumalaan tulee? 

– Raamatussa sanotaan, että usko tulee 

kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää 

Kristuksen sana. (Room. 10:17)

Eräs laulu puolestaan kertoo näin: 

”Uskoa ei synny omin voimin, ilmaiseksi 

anova sen saa. Sitä ansaita ei töin ja toimin, 

Jumala sen meille lahjoittaa.” 

Tuntuu hyvin helpolta. Kuitenkin 

ihmissydämessä voidaan käydä ankaraakin 

kamppailua. Onnellinen se, joka Juma-

lan kutsun kuullessaan tottelee. Jumala on 

luvannut auttaa eteenpäin, perille asti. Siinä 

on meidän ainut turvamme ja toivomme.

Voiko uskova ottaa vastaan kaiken 

sen, mitä Jumala on luvannut sanas-

saan?

– Raamatussa on laskettu olevan niin 

paljon Jumalan lupauksia, että niitä riittäisi 

vuoden jokaiselle päivälle omansa. Toisinaan 

mietin, kykenemmekö me arjen ihmiset tätä 

kaikkea ymmärtämään ja vastaanottamaan. 

Kuitenkin Jumala muistaa meidätkin ja 

yllättää meidät rakkaudellaan ja huolenpi-

dollaan. Me köyhät saamme anoa, että pää-

sisimme yhä enemmän osallisiksi Jumalan 

suunnattomista rikkauksista.

Mikä on Sinulle erikoisen rakas virsi 

tai hengellinen laulu? 

Haluaisitko kertoa, miten juuri tämä 

laulu on tullut Sinulle niin merkittä-

väksi?

– Virsiä ja hengellisiä lauluja opin paljon 

sekä kotona että koulussa. Ne puhuttelivat ja 

jäivät mieleen. 

Muistan esim. laulun ”Tuolla keinuu 

pieni pursi”.  Opetuslapset pelkäävät yön 

pimeydessä myrskyisellä merellä. Jeesus tulee 

heidän tykönsä. Ja ”Herran purteen astuessa 



Putkilahden
 Kylälehti10

myrsky taukoo, tyyni saa. Aamuruskon lois-

tehessa pursi rannan saavuttaa”. Se tuntui 

hyvältä.

Tai vetoava ”Tule Jeesuksen luo, tule 

nuorena, oi”.

Jossain vaiheessa elämääni näiden sävel-

ten sointu kävi himmeämmäksi. Mutta 

Jumala johdatti minut, juuri koulusta pääs-

seen, opiskelijajoukkoon keskelle hengellistä 

herätystä. Se oli innostavaa aikaa. ”Sun joh-

tohos antaudun, Herra” oli eräs tuon ajan 

lauluista.

Onko Sinulla jokin psalmi tai

raamatunkohta, jonka olet kokenut 

erikoisen puhuttelevaksi?

– Monet kohdat Raamatussa ovat vuo-

sien varrella kallisarvoisina jääneet muis-

toon. Elämän onnellisina aikoina ne ovat 

täydentäneet iloa. Murheen aikana tuoneet 

lohtua sydämeen. 

Muistan yön hetket kauan, neljä vuosi-

kymmentä sitten. Mieheni elämä oli juuri 

päättynyt. Itkin ja luin Psalmien kirjaa. 

Pääsin alusta psalmiin 40. Monta kirkasta 

tähteä nousi silloin tuikkimaan pimeälle tai-

vaalleni. Kiitän niistä tähdistä.

Syntymäpäiväänsä Kaisa Reina viettää 

perhepiirissä.

Haastattelu ja kuva: Aune Turunen

Kylälehti välittää opettaja Kaisa Reinalle 

koko kylän väen puolesta lämpimät kiitokset 

vuosikymmenten ajalta lastemme ja meidän 

kaikkien hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa 

parhainta onnea ja Jumalan siunausta tule-

ville vuosille.

PUTKIL AHDEN

PUUHAKERHO

Keskiviikkoiltana Putkilahden koululla ei ole 

hiljaista. Vilkas lapsijoukko juoksee pihalla 

pelaten jalkapalloa. Välillä vaihdetaan peliä 

tai mennään sisälle touhuamaan. Kuuluu 

riemun kiljahduksia kun hippa yrittää saada 

jonkun kiinni. Sisälläkin voi leikkiä vauh-

dikkaita leikkejä salissa tai pelata rauhal-

lisemmin lautapelejä. Välillä askarrellaan, 

piirretään tai vaikka leivotaan. 

Aloitin syyskuun alussa 4H-kerhon 

vetäjänä täällä Putkilahdessa. Aluksi jän-

nitti paljon. Pohdin mitä puuhaa kerhoon 

keksin ja miten saan kerhosta mukavan ja 

innostavan. Ensimmäisen kerran jälkeen 

ei enää jännittänyt ja onneksi joka kerralle 

on löytynyt tekemistä. Olemme leiponeet 

omenapiirakkaa ja kääretorttua, taitelleet 

paperista, piirtäneet, näytelleet ja pelailleet 

pelejä. Luulenpa, että ainakin leipomista on 

vielä tälle vuodelle luvassa, ainakin pizzasta 

on ollut puhetta ja piparit varmaan maistu-

vat jokaiselle kerholaiselle.

Apuohjaajana kerhossa toimii vanhin 

tyttäreni. Yhdessä onkin helpompi keksiä 

ohjelmaa eri kerroille ja on helpompi ohjata 

myös haastavampia asioita kun on toinen 

käsipari apuna. Jos jotain saisi ohjaaja toivoa, 

niin muutaman kerholaisen lisää. Tällä het-

kellä puolet puuhakerholaisista on omia 

lapsiani ja sekaan kyllä mahtuisi hyvin lisää 

innokkaita tyttöjä sekä poikia. Putkilahden 

puuhakerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 

17:00-18:30 Putkilahden koululla ja on tar-

koitettu yli 6-vuotiaille.

Mette Toikkanen
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Korpilahden kylät 

valitsivat jäsenensä 

aluelautakuntaan

Korpilahden kunnanjohtaja Timo Rusanen, 

jolla on kunnassa nykyään ”viidet virat” sekä 

kehitysjohtajan titteli uudessa Jyväskylässä, 

oli kutsunut koolle kyläaktiiveja 28.10. tiistai 

–iltana päättämään kylien edustajista alue-

lautakunnassa. Aluelautakunnan tarkoitus 

on kanavoida Korpilahden kunnan alueelta 

erilaisia asukkaiden tarpeita ja tahdonilma-

uksia sekä alueen rakenteellisia kysymyksiä 

Jyväskylän päättäjien suuntaan. Vaikka lau-

takunnalla ei ole varsinaista päätäntävaltaa 

rahallisiin resursseihin, on sen yhtenäinen 

tahto kuitenkin selvä ja painava tahdonil-

maus meidän suunnaltamme. 

Kokouksessa olivat läsnä kylien edusta-

jien lisäksi viisi vastavalittua tulevan Jyväs-

kylän valtuutettua, Markku Aarnos johti 

puhetta. Alkupuheenvuorojen jälkeen todet-

tiin, että ei ole tarkoituksenmukaista valita 

valtuutettuja tai muissa luottamustoimissa 

aloittavia henkilöitä kylien edustajiksi. Lau-

takunnan 11 jäsenestä 9 tulee olemaan näillä 

näkymin Korpilahden muissa luottamus-

tehtävissä tai tulevassa valtuustossa työsken-

televiä, joten kahden jäsenen kyläkiintiöön 

valittiin luonnollisesti kylien aktiivit. 

Valinta tapahtui neljän osa-alueen 

kesken: Vespuolen, pohjoisten kylien, Jäm-

sänpuoleisten kylien ja keskustaajaman 

välillä. Kun asia oli leipoutunut aikansa, 

katsottiin pohjoisten kylien tulevan hyvin 

edustetuiksi paitsi uuden Jyväskylän val-

tuustossa niin myös kunnallisten luotta-

mushenkilöidensä kautta. Kuntataajamalle 

luvattiin edustus niin ikään luottamushenki-

lökiintiössä, joten varsinaiset paikat menivät 

Vespuolen Maria Saariselle (Oittilan mms:n 

pj.) sekä Sirkku Mennalalle (Saakoski). Vara-

jäsenet tulivat tässä leipomuksessa molem-

mat pohjoisilta kyliltä, he ovat Jari Hujala ja 

Merja Karila. Vaarunvuorten takaisen väen 

liputtaessa Saarisen puolesta myös allekir-

joittanut puolsi yhteisrintamassa lopulta 

häntä, vaikka kylämme ehdokas olikin Valto 

Koskinen. Maria Saarinen on toki pätevä 

edustaja, pitää perheellisten puolta ja on 

valmis perehtymään kaikkiin alueelta tule-

viin aloitteisiin ja ongelmiin. Pidetään nimi 

mielessä alueemme kehitysasioita päättäjille 

vietäessä!

Kokouksessa Putkilahden kyläseuran 

edustajana oli Timo Suominen

Maria Saarinen, Oittilan maamiesseuran pj, 

on ehdolla Jyväskylän kaupungin aluelauta-

kuntaan Korpilahden kylien edustajana.

L O U N A S T A R J O I L U

Putkilahden kyläseura tarjoaa talkooväelleen lounaan Putkilahden Koulupuistossa sun-

nuntaina 7.12.2008 kello 13.00.

Pitopalvelusta vastaa Leena Salokoski, joten voimme odottaa pöydän notkuvan mais-

tuvia ruokalajeja moneen makuun.

Talkooväen lisäksi toivotamme kaikki hyvästä ruoasta kiinnostuneet asiakkaat terve-

tulleiksi tähän lounastilaisuuteen. Tarjoilun hinta 25 euroa/henkilö, lapset alle 14 vuotta 

12,50 euroa ja lapset alle 4 vuotta 0 euroa..

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.11. mennessä: p. 0400 647 909 / Marja Riikonen                                                      

Tervetuloa!
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Seppälänkankaalla 

W W W . V I R R A N P U O T I . F I  
PUHELIMET: 014-825 177,  050-307 9445 

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

Baari avoinna: 
Puodin aukioloaikana.
Terassin tapahtumat 
puodin ilmoitustaululla.Puoti avoinna: 

ma–to 10– 17, pe 10–18,
la 9–13
uudet aukioloajat 1.11. alkaen

päivittäistavarat  

rauta ja  maatalous  
bensi ini  95E,  polttoöl jy  

baari  ja  kesäterassi   

valokopio -  ja  nett ipalvelu  

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti

L M - S Ä H KÖ
Korpilahdentie 808

19920 Pappinen
 0400 476 559

 sähköasennukset
 teleasennukset
 sähkösuunnittelu

KORPILAHDEN 
APTEEKKI

p. (014) 821 775
Avoinna:
ma - pe 9 - 17
la 9 - 13

LUHANGAN
SIVUAPTEEKKI

p. (014) 877 271
Avoinna:

ma - pe 9.30 - 16.00
www.korpilahdenapteekki.fi


