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lupasi Suomelle maan uskonnon ja perustusAune Turunen, päätoimittaja

lait sekä säätyjen ja kaikkien maan asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Valtiopäivien

ME N OS S A
H I S TORI A L L I N EN
VUOS I

päättäjäisissä heinäkuussa 1809 Aleksanteri
I piti kuuluisan puheensa, jossa hän totesi
Suomen tulleen korotetuksi kansakuntien
joukkoon. Merkkivuoden teema on täysin
oikeaan osunut, sillä vuoden 1809 aikana

Menossa on historiallinen vuosi, jolloin

lähihistoriamme kohtalokkaasta ajasta, jol-

luotiin perusta maamme itsenäistymiselle ja

hahmotamme historiaa samaan aikaan sekä

loin mikään paikkakunta ei jäänyt surusta

koko kansakuntamme tulevaisuudelle.

etäällä että läsnäolevana.

osattomaksi. Ihmeellisesti raskaimmistakin

Kääntyykö lehti maailmanhistoriassa?

Kotiseudullamme eletään juuri nyt alu-

ajanjaksoista on kuitenkin aina selvitty ja

Historian alkuhämärästä löytyy jatkuvasti

eemme kannalta merkittävää historiallista

löydetty mahdollisuudet uuteen ja valoisam-

uutta ja ihmeellistä asiaa, toiset kirkastuvat,

muutosta, kun Korpilahden kunta ja myös

paan tulevaisuuteen.

toiset jäävät hämärään. Joskus historia yllät-

seurakuntamme on kuntaliitoksen kautta

Suomessa muistetaan tänä vuonna myös

tää. Tänään koko maailma seuraa suurella

yhdistetty Jyväskylään. Asemamme yhtenä

yhtä maamme historiallisen kehityksen

mielenkiinnolla Yhdysvaltain 44. presiden-

Jyväskylän kaupunginosana ja yhtenä yhdek-

kannalta tärkeätä ajanjaksoa, vuotta 1809.

tin, Barack Obaman, valtaantuloa ja menes-

sästä Jyväskylän alueseurakunnasta asettaa

Merkkivuoden teemaksi on valittu ”Kansa-

tymistä vaativassa ja vaikeassa tehtävässään.

meidät monien vakavien kysymysten eteen,

kuntaa rakentamaan”. Teeman tarkoituksena

Uskomaton on tänään totta. Aikanaan rotu-

samalla kun se avaa pitkään odotettuja ja

on korostaa ajankohdan merkitystä Suomen

sorrosta ja orjuudesta kuuluisaksi tullut maa

toivottuja uudistusmahdollisuuksia tulevai-

myöhemmälle kansalliselle ja valtiolliselle

on valinnut ensimmäisen mustaihoisen pre-

suudellemme.

kehitykselle. Suomen ja Ruotsin valtiollinen

sidenttinsä. Sukellus uuteen aikakauteen on

Maamme historia on rikasvaiheinen.

yhteys katkesi vuosina 1808-1809 käytyyn

aina kysymysmerkki.

Se on täynnä monia koettelemuksia ja vai-

Suomen sotaan, jonka seurauksena Suomi lii-

Totta on se, että historia on katsomista

keita aikoja. Tänä vuonna talvisodan alka-

tettiin autonomisena suuriruhtinaskuntana

menneisyyteen, kuitenkin se on ainoa tie

misesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. Mikko

Venäjän keisarikuntaan. Porvoon valtiopäi-

nykyisyyden ymmärtämiselle. Se myös valai-

Strangin kirjoitus muistuttaa meitä tuosta

villä maaliskuussa 1809 keisari Aleksanteri I

see tietä tulevaisuuden suuntaan.
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PARTURI-KAMPAAMO

ovi &

Lämmin kiitos

aikku

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

merkkipäivääni
muistaneille.
Jorma Autioniemi
Virran Puodin terassilla 21.2. klo 20.00 alkaen MONOTANSSIT, Matin karaoke ja matikkakeittoa!
Pääsymaksu 5 eur/hlö. lämmin asu ja iloinen mieli. Tervetuloa!

Korpilahden uusi kirjastoauto
Martti reitille 2.2.2009
Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjaston uusi kirjastoauto Martti aloittaa työt maanantaina
2.2.2009.

Aikataulut Putkilahdessa
Parillinen viikko

Kirjastoautonkuljettaja ja -

tiistaisin

virkailija Martti Levaniemi
viihtyy kirjojen äärellä.

13.50-14.20 Rantalan th., Etu-Varmantie 660

Uutta aikaa edustaa auton

14.30-14.50 Toroniementie th., Etu-Varmantie

varustuksena oleva nettipal-

15.00-15.20 Reinan th., Etu-Varmantie

velu, jolla voi hoitaa vaikka

15.30-16.30 Virran Puoti, Putkilahti

pankkiasioita.

Pariton viikko

Lisätietoja:

tiistaisin

Riitta Kärkkäinen, kirjastonhoitaja, Korpilahden lähikirjasto
Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto

14.30-16.00 Virran Puoti, Putkilahti

p. (014) 647241

16.10-16.40 Töppöspohjantie 249

etunimi.sukunimi@jkl.ﬁ

16.40-17.10 Töppöspohjantie 310

www.jyvaskyla.ﬁ/kirjasto/korpilahti
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Laatta jalustoineen pystytettiin, paikalla vietettiin hiljainen hetki kaatuneiden muistolle ja
samalla päätettiin perustaa yhdistys nimeltään
”Korpilahden isänmaan ystävät”. Muistomerkin veivät paikalleen Heikki Järvinen, Kari
Koskinen, Kari Kouhia, Tapani Lappalainen,
Petri Nieminen, Juha Saarinen, Mikko Strang
ja Hannu Suokas.

vaara kertoo tapauksesta Korpilahden vete-

kaivoivat raunioihin reikiä ja saivatkin aikaan

raanimatrikkelissa seuraavasti: (lyhennelmä)

niin ison kolon, että sieltä pystyi nostamaan

Tammikuun 15. päivän tienoilla oli vielä

haavoittuneita ja kaatuneita ylös. Paikalle

koviakin taisteluja, mutta sen jälkeen oli

tuli muitakin miehiä ja hevosia rekineen,

muutama päivä rauhallisempaa. Tammikuun

joilla haavoittuneet ja kaatuneet vietiin pois.

kuluvana

18 päivän tienoilla tuntui, että vihollisella

Turmassa kuoli kaikkiaan 24 miestä, joista

vuonna 70 vuotta. Se oli kohtalon aikaa

oli tarkoitus murtaa suomalaisten puolus-

yhdeksän oli Korpilahdelta.

koko maalle, eikä mikään paikkakunta

tus koko Taipaleenjoen lohkolla. Aamupäi-

Turmapaikalla on vieraillut useita sota-

jäänyt surusta osattomaksi. Siitä ovat osoi-

vällä oli ollut kova keskitys niin tykistöllä

historiasta kiinnostuneita ryhmiä, useat

tuksena kaikilla maamme hautausmailla san-

kuin lentokoneillakin. Lentokoneet lensivät

Onni Välivaaran opastuksella.

karivainajien leposijat.

pitkin korsulinjaa ja pudottivat pommejaan.

vuoden toukokuussa oli siellä jälleen pieni

Korpilahden pitäjä menetti sodan aikana

Tekivät kierroksen omalla puolellaan hakien

ryhmä korpilahtelaisia ja seisoessaan tämän

yhteensä 83 miestä. Yleensä tappiot jakaan-

uutta pommilastia ja tulivat takaisin. Sel-

surullisen kuopan äärellä heräsi ajatus, että

tuivat tasaisesti koko sodan ajalle, mutta eräs

västi oli tarkoitus tuhota sen alueen korsut.

paikalle olisi saatava muistomerkki kerto-

päivä on erikoisesti jäänyt korpilahtelaisten

Linnakankaalla vähän ylempänä oli kone-

maan paikan historiallisesta merkityksestä

mieleen. Päivä oli tammikuun 18. 1940.

kiväärimiesten korsu, jonne Välivaara meni

nimenomaan Korpilahdelle.

Sinä päivänä pelkästään Taipaleen lohkolla

korjaamaan puhelinyhteyksiä. Hänen siellä

tettiin toteuttaa ja niinpä sama miesryhmä

kaatui yhteensä 12 korpilahtelaista miestä.

ollessaan tuntui siltä kuin koko korsu olisi

seisoi saman kuopan äärellä jo syyskuussa

Ja syy siihen oli lähes täysosuman tehnyt

ollut laineilla. Se heilui lähelle pudonneen

mukanaan laatta, jossa oli seuraava teksti:

lentopommi.

ison ilmapommin vaikutuksesta.

TA L V I S O D A N
MUISTOLAATTA
Talvisodan

alkamisesta

tulee

Viime

Ajatus pää-

Pommi-

oli

tusaallon mentyä ohi Välivaara meni kat-

Vaeltaja, kerro Suomelle, että me

ensisijaisesti Jalkaväkirykmentti 19 (28) ja

somaan vanhan linnoituksen lähelle, koska

Korpilahden 9 poikaa, kaaduimme

sen ensimmäinen pataljoona. Se taisteli Tai-

pommi tuntuu tulleen sinne suunnalle. Ja

tällä paikalla 18.1.1940 uskollisina

paleenjoen lohkolla, joka sijaitsi joen Laa-

niinhän siellä olikin yksi korsu hirsi- ja kivi-

isänmaan laeille.

tokan puoleisella alueella. Lohkon nimi oli

kasana. Välivaara palasi konekiväärimiesten

Korpilahden isänmaan ystävät.

Linnakangas, johtuen alueella olevasta van-

korsuun soittamaan apua ja palatessaan tur-

6.9.2008

hasta, noin 1600-luvulla rakennetun linnan

mapaikalle tapasi hän sieltä ensimmäiseksi

vielä jäljellä olevista valleista. Onni Väli-

Yrjö Aleenin, Moksin poikia. Yhdessä he

Korpilahtelaisten

taisteluyksikkö

Mikko Strang

Putkilahden
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Korpilahden yhteispalvelupiste

Korpilahden yhteispalvelupiste aloitti toimintansa

Vanhan Pappilan kokoustilat varataan pisteestä.

2.1.2009 Korpilahden virastotalossa:
Osoite: Virastokuja 2

Palvelukassa

41800 KORPILAHTI

Palvelukassaan voi maksaa kaikki Jyväskylän kaupungin ja Kor-

Puh. 014 647 204

pilahden kunnan ja Jyväskylän maalaiskunnan laskut.

Sähköposti: korpilahti.yhteispalvelupiste@jkl.fi
Avoinna: ma - pe 8-15.30

Asiakaspääte
Asiakaspääte on käytössä nykyisessä valtuustosalissa. Pää-

Pisteessä työskentelee kolme henkilöä:

tettä voi varata puoleksi tunniksi kerrallaan. Päätettä voi käyt-

• toimistosihteeri Anne Airiainen,

tää lomakkeiden täyttämiseen ja tulostamiseen sekä esim.

• lupasihteeri Vuokko Rantanen (tekniset palvelut)

omien laskujen maksamiseen.

• palvelusihteeri Minna Kumpulainen.
Postit, kopiopalvelut ja faksin lähettäminen
Viranhaltijoiden päivystysajat Korpilahdella:

Asiakas voi teettää omista asiakirjoistaan kopiot tai lähettää

• rakennustarkastaja ma ja to klo 8.30- 11.30

faksin maksua vastaan. Kaupungin sisäinen lähtevä posti

• kaavoittaja to klo 8.30- 11.30

menee perille ilman kuluja asiakkaalle.

• ympäristötarkastaja to klo 8.30- 11.30
• maaseutuasiamies tiistaisin

Www-sivut
Uudet, Korpilahden aluetta koskevat www-sivut ovat olleet

Lisäksi virastotalolla on työtilat seuraavilla:
• oikeusavustaja on paikalla perjantaisin

käytössä vuoden alusta alkaen osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/korpilahti

• vapaa-aikapalvelut
• nuorisotoimi

KELA ja muutto väistötiloihin huhtikuussa

• 4H- yhdistys

Virastotalolla alkaa remontti toukokuussa. Sitä ennen palve-

• kotihoitotiimit

lupiste muuttaa remontin alta pois KELA:n tiloihin Riikankul-

• sosiaalitoimi

maan (Martinpolku 20 A) huhtikuun lopussa. Yhteistyöstä

• tilapalvelut, Pasi Mastola

päästiin sopimukseen jo syksyllä ja tämä yhteistyö konkre-

• Altek, Tuula Hiljanen

tisoituu ennen kuin uudet tilat virastotalolle valmistuvat,

• palopäällikkö, Seppo Hormalainen

arviolta joulukuussa 2009.
Toukokuusta alkaen vastaanotamme Kelan hakemuksia ja

Hakemusten vastanotto ja neuvonta sekä aika- ja

avustamme asiakkaita lomakkeiden täytössä. KELAlta tulee

tilavaraukset

yksi kokopäiväinen työntekijä työskentelemään pisteessä

Palvelupisteeseen voi jättää kaupungin ja JVA Oy:

omassa työtilassaan. Hänelle voi varata vastaanottoaikoja

n hakemuksia ja asiakirjoja. Asiakkaita neuvotaan

myös palvelupisteen henkilökunnalta.

kaikissa kaupungin palveluihin liittyvissä kysymyksissä
ja asiakaspäätteen käytössä. Viranhaltijoiden päivys-

Minna Kumpulainen

tyksiin voidaan varata aika asiakkaalle. Virastotalon ja

palvelusihteeri

Putkilahden
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TERVEISIÄ KORPILAHDEN ALUESEURAKUNNAN VESPUOLEN PÄIVÄKERHOSTA
3-6 -vuotiaat päiväkerholaisetkin ovat nyt

niin ei ole vielä kaikissa lapsiryhmissä. Tapa-

taten alueen lapsi- ja perhetyöstä. Käytän-

sitten Jyväskylän seurakuntalaisia. Mikään

turman, sairaskohtauksen, tms. sattuessa on

nön lapsiryhmätyötä jatkavat edelleen tutut

ei kuitenkaan tämän kevään aikana muutu,

oltava kaksi aikuista, jotta lasten turvalli-

lastenohjaajat Paula ja Leena vaihtuvine ker-

vaan toiminta jatkuu entisenlaisena. Korpi-

suus voidaan taata. Nyt on annettu ylhäältä

hoavustajineen.

lahdelle on aina ollut ominaista, että laajan

ohje, ettei kukaan lastenohjaaja työskentele

Putkilahden kylätupa on ollut ihanteel-

pitäjän lapset pääsevät seurakunnan päi-

enää yksin. Lisäresursseja on myös luvassa,

linen paikka kokoontua. Tyttövoittoisessa

väkerhoon lähellä kotiaan. Siitä pidetään

sillä huhtikuun alusta 2009 pitäisi uuden

ryhmässä on tällä hetkellä yhdeksän lasta,

onneksi vielä kiinni, joten Vespuolen per-

lapsityönohjaajan aloittaa työt Korpilahden

mikä on oikein sopiva määrä. Kahden aikui-

heidenkään ei tarvitse ajella keskustaan lasta

ja Säynätsalon alueseurakuntien yhteisenä

sen ohjauksessa ryhmässä toimimista on

tuomaan. Tulevaisuudesta en voi kuitenkaan

työntekijänä. Kaksi päivää viikosta hän tulee

mukava harjoitella. Aina löytyy syli, johon

mennä varmasti lupailemaan, sillä päätös-

olemaan korpilahtelaisten käytettävissä vas-

voi hetkeksi kiivetä, kun siltä tuntuu.

valta ei ole allekirjoittaneen käsissä.

Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kerhotouhuja. Päivä-

Mikä siten muut-

kerho on lapsen oma juttu, jossa onkin

tuu? Tukea suuresta

tarkoitus oppia irtaantumaan hetkeksi

Jyväskylän

seurakun-

vanhemmista, mutta se ei tarkoita sitä,

nasta saadaan ainakin

etteivätkö vanhemmat voisi silloin tällöin

kerhojen turvallisuus-

tulla seurailemaan oman lapsen puuhai-

asioihin.

luja.

Vespuolen

kerhossa on jo pitkään
ollutkin toinen aikui-

lastenohjaaja Paula Paananen

nen avustamassa, mutta

Kuvat: Osmo Weijo
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O IVAN

JA

A NNIKIN

SUKSENLATU VIE HY VÄÄN MIELEEN
Eläkkeellä oleva pariskunta hiihtelee rauhal-

päivälenkin jälkeen iltahämärässä piti jaksaa

kärkisillä – siteet ovat virtaviivaiset eivätkä

liseen tahtiin metsänlaidassa, koivua kasva-

kotiin, 5 km Kivivuoren ylitse; Oivaa itseä-

enää auraa lunta kuten vielä 1980-luvun

van pellon kupeessa. Elävästi mutkitteleva

kin ihmetyttää, ettei tullut otettua edes lei-

alun mallit. Voitelu on käynyt helpoksi:

reitti tarjoaa välillä pienen luistavan ala-

päpalasta taskuun.

heidän hiihtomäärillään pohjaan kiinnitet-

mäen, sitten saa taas tehdä koko kehollaan

Ennen kuin tehdasvalmisteisia suksia tuli

tävä pitoteippi saattaa riittää parikin talvea.

töitä ylämäkeen. Tammikuinen luonto on

yleisemmin kauppoihin, niitä tehtiin itse,

Uusille suksille tehdään silti edelleen pohja-

hiljaa, mitä nyt jostain kuuluu hömötiaisten

teetettiin toisilla tai hommattiin kauempaa

voitelu sulatetulla paraﬁinilla, silitysrautaa

käheää säristelyä ja kauempaa tikan nakutte-

joltain tekijältä. Varsinaista suksimestaria ei

apuna käyttäen. Vanhat purkkivoiteet ovat

lua. Sää on pilvinen, pakkasta viitisen astetta

Putkilahdessa ollut (korjataan tämä kohta

vielä tallessa hätävarana.

– ja maassa on pehmyttä lunta.

jos oli!), Hovisen kaupalle tulivat aikanaan

Oivalle hiihto on myös hyötyliikuntaa:

Oiva ja Annikki Saariselle perinteinen

(ajankohta?) lamellipuiset tehtaan sukset.

viikonloppujen

postinhakuretket

Virran

murtomaahiihto tarjoaa heti kotiovelta alka-

Toimivat metsäsukset Oiva huusi huuto-

puodille sujuvat sutjakasti hankea pitkin.

van liikuntamahdollisuuden, jonka edut

kaupasta mökkiinsä kuolleen Sulo Simolan

Häränojan aukean laidassa oleva koivikon ja

ovat moninaiset. Hiihto sopii kaikenikäi-

jälkeen, kahden parin pakettina. Kun poru-

metsän välissä lumi pysyy pitkään ja kevättal-

sille, sen rytmin voi säätää mieleisekseen ja

kalla hiihdettiin koulussa tai kilpailuissa,

vella Oiva onkin päässyt suksilla lähes koko

pehmeä eteneminen ei rasita liikaa niveliä,

tervattiin suksenpohjia nuotion ääressä

matkan, kun muualta lumet ovat jo sulaneet.

mutta antaa silti sopivasti työtä koko var-

kuivaten ja varovasti taivuteltiin kärkiä kaa-

Kun vielä karjaa oli, Annikki kertoo lähte-

talolle ja vahvistaa hengitystä, pistää veren

relle hirsinurkan raoissa. Umpihangessa ja

neensä usein navettatöiden jälkeen ladulle

kiertämään. Lisäetuna ovat vaihtuvat maise-

huonommalla ladulla kippurakärkinen suksi

iltahämärään. Monipuolinen liikunta piti

mat sekä reitin tarjoamat nousut ja laskut,

nousi paremmin hangen päälle.

huolta terveydestä ja kehon vetreydestä.

Kuortaneella lapsuutensa ja nuoruu-

Annikki on ollut myös Lapissa hiihtoreis-

Lapsuudesta aloitettu hiihtoharrastus on

tensa viettänyt Annikki muistelee sikäläisiä

sulla, mutta Oiva pysyttelee mieluimmin

jatkunut luontevasti sekä Oivalla että Anni-

hiihtomaastoja: korkeuseroja oli, sillä tasai-

tutuilla kotiladuilla.

killa. Oiva kertoo saaneensa ensimmäiset

nen Pohjanmaan lakeus ei ulotu sinne asti.

Hiihtää voi ikäkautensa ja voimiensa

suksensa suutari-Jussilta, Juho Elfvengre-

Koulun välitunneilla hilpaistiin aina suk-

mukaan hiljaa tai kovaa, määrätietoisesti

niltä pikkupoikana talvisodan alla: suutari

sille ja metsälenkille, mutta koulumatkoja

edeten tai enemmän luonnosta ja hiljaisesta

oli muokannut vanhoista suksista lapselle

hän ei joutunut hiihtämään, kun koti oli

etenemisestä nauttien. Sopivan rivakka tahti

sopivan version ja kiinnittänyt niihin mäys-

koulurakennuksessa. Putkilahteen tullessa

pitää lämpimänä ja antaa työtä hengityseli-

timet (nuoremmille lukijoille tiedoksi: suk-

rankemmat korkeuserot saattoivat alkuun

mistölle raittiissa ulkoilmassa. Hiihto ylläpi-

seen kiinnitettiin hihnalenkki, josta jalkaterä

hirvittää loivemmista mäistä tullutta, ja joi-

tää ja kehittää kehon koordinaatiokykyä ja

työnnettiin läpi, pysyi jalassa miten kuten).

takin aikoja meni ennen kuin Annikki tottui

tasapainoa, mistä on suurta hyötyä etenkin

Niillä sitten hiihdeltiin. Harrastuksen jatku-

uuden kotikylän vauhdikkaisiin mäkiin.

vanhemmalla iällä.

essa käytiin eri kaveriporukoissa lähimaas-

Kivivuorikin tuli sittemmin tutuksi ja nyt

Oiva ja Annikki jatkavat lenkkiään.

toissa ja Kivivuoren mäet tulivat tutuiksi,

saa jo ihmetellä, kuinka onkaan hämärässä

Heille kilometrimäärät ovat toisarvoisia, tär-

joskus jopa ajettiin jänistä passimiehen

metsässä tullut laskettua huimia latuja kuus-

keintä on ladulle lähteminen ja sieltä löytyvä

eteen. Saarisen Veikko tuli usein viikonlop-

ten lomasta.

hyvä olo sekä virkistynyt mieli.

luonnonilmiöt hangella ja hangen päällä.

puisin Korospohjasta heille Perälään hiihtä-

Nykyään Oiva ja Annikki hiihtelevät

mään. Sattui joskus niin, että vielä pitkän

uudenaikaisilla suksilla, kapeilla ja matala-

Timo Suominen

Putkilahden
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Pehtoori – Jorma Autioniemi 50 v

METSIEN

MIES

JORMA AUTIONIEMI
50

VUOTTA

Kymmenet tuhannet ovat ne askeleet ja
tuhansissa ovat päivät, mitkä olet näillä
saloilla riistaa jäljestellyt ja myöskin saalista
saanut. Lyhyesti, olet riistaverinen mies!
Hyvä ampumataito, sitkeys ja luontoäidin
karjan liikkeiden oikea tulkitseminen, siinä
on yhdistelmä vailla vertaa.
Myös luottamustehtäville sinulla on ollut
aikaa: Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa
olet ollut 18 vuotta, Hirvimiesten puheenkeäkään. Kun olimme tulossa Haapalahden

johtajana yli 20 vuotta,

Hirvenmetsästyksestä on tullut minulle

kalastuskunnan

pihaan, välähtivät supin silmät navetan nur-

johtokunnassa yli 20 vuotta, Ylisjärven

kalla kissojen maitokupilla, totesit: ” -kele,

Olin 10-vuotias, kun isä oli ensimmäistä

osakaskunnan johtokunnassa 20 vuotta,

nehän rupee pitään meijän miestä pilkka-

syksyä metsällä ja otti minut passiin mukaan

Kouhinsalon tiehoitokunnassa 20 vuotta

naan!” Rölli-koira irti ja supista pisteet riis-

– arvaa vaan viihdyinkö paikallani pitkään!

sekä Putkilahden Nuorisoseuran johtokun-

tanhoitokilpailuun.

Siihen se homma sitten tyssäsi.

Yijälä-Kouhinsalon

mieluinen harrastus – sinun ansiostasi!

nassa yli 20 vuotta. Lisäksi kilpailuhenki-

En malta tähän lopuksi olla siteeraamatta

Parin vuoden päästä läksin kuitenkin

senä miehenä olet saavuttanut useita voittoja

paikallista ”lausuntataiteilijaa”, Martti Toi-

uudelleen isän kanssa, mutta passissa hän ei

Keski-Suomen Riistanhoitopiirin riistan-

vosta: ”Sitä aikaa, jonka vietämme metsäs-

jaksanut kuunnella mun höpinöitä ja HILJAA

hoitokilpailuissa, hirviammunnoissa, hau-

tyksen ja kalastuksen parissa, ei Herra laske

olis pitäny olla. Käski kysymään ottaisko

likkoammunnoissa ja unohtamatta lukuisia

ikäämme.”

pehtoori mukaan kävelemään ajopuolelle.

metsätaitokilpailujen voittoja. Sinä säilyt
myöskin Putkilahden koulujen historiassa

Vielä kerran, Jorma, onnittelut ja pitkää
ikää!

Eihän minulla metsästykseen muita opet-

parhaan keski-arvon saaneena oppilaana

tajia olisi ollutkaan. Erkolla olisi ollut kyllä

kautta aikojen.

Kyösti Järvinen

Sinut tunnetaan laajalti lempinimellä

min metsästänyt.

päällysmiestä, työnjohtajaa. Ihailin sinun

JA F E T SI M O L A N

puunjakotaitoasi, viidestä pölkystä pituus ja

ONNITTELUPUHE

Näytit hirvien reitit ja käyttäytymisen,
PE H T O O R I L L E

paksuus, sitten kaikki kirjoihin ja kansiin,

Kerran ajeltuamme ympäri kylää pikkuteillä hämärissä ei supeista näkynyt jäl-

halua, mutta ikää liikaa ja kunto huono, isä
taas itsekin vasta aloittelija – ei ollut aiem-

”Pehtoori”, joka tarkoittanee kansankielellä

selkeepäinen ”poika”, selvästi tietokone!

Pääsee – sanoit – JOS PYSYT MUKANA.

opetit jälkien seuraamisen sekä maaston tuntemuksen. Niin mielenkiintoista ja mukavaa

Kuulehan Pehtoori: tässä on nyt sopiva

on seurassasi ollut, että 4 syksyä on mennyt

paikka sanoa kiitokset omasta ja perheenikin

hirvimetsällä hyvin tarkasti, ellen ole kipeä

puolesta.

ollut.

Putkilahden
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koko Suomen mittakaavassakin puhutaan

Kyllähän äitikin on kannustanut ja

Sinä olet ottanut huomioon muut ihmi-

tykännyt, kun sinulta olen oppia saanut

set, kuten mummo kertoo, kun innostuu

ja sanoo, että Pehtoori on hyvä esikuva ja

muistelemaan risusavotta-aikojaan. Tauoilla

Mutta jos tuommoisia miehiä, kuin sinä,

luotettava mies – ei ole muita paheita kuin

pojat pelasivat korttia ja joka kerta sinä

olisi enemmän hirviporukoissa – jämptiä ja

SUKLAA,

muistit kysyä LÄHTEEKÖ AINI PELIIN!

intohimoisia, antaisi se mallin ja kannustaisi

jota sitten ajon jälkeen olet minul-

lekin tarjonnut – kokista päälle, kevyttä tie-

Aikoinaan vanhemmat innokkaat ja

tysti. Tosin Taru on saanut terveellisemmät

kokeneet hirvimiehet ovat sinua arvostaneet.

eväät – kalkkunavoileipää !

Silloin, kun Antero Reinan hirviporukan

UKKOUTUMISESTA.

nuoria mukaan – hyvään ja tarpeelliseen harrastukseen.
Etkä sinä itsekään ole vielä vanha – vasta-

Kaikenlaista hauskaa metsällä on tapah-

johtajuus sinulle siirtyi, kehui Erkko: ”Kyllä

tunut – pientä jäynääkin on tehty, mutta

Jorma hoitaa tehtävän huolellisesti ja var-

ONNEA!

jätetään ne kertomatta, jutut tölkistä, sekä

masti ”koulupojan” tarkkuudella – ajallaan

jatketaan…

muutamat sananmuunnokset toisiin tilai-

– myös paperityötkin. Silloin oli nuoria

suuksiin.

porukassa, mutta nykyisin on toisin – ihan

MATTI

TULI

KIVIMAALLE

han PÄÄSET MIEHEN IKÄÄN.
Kiitos ja muista – ensi syksynä

JA

TO L P P A N E N V I I S A R I L L E
Ajoittain ihmiselle tulee tarve aloittaa kaikki

värikkäiden ja voimallisten ihmisten kes-

alusta. Minä teen sen näin:

kelle.

Synnyin eräänä heinäkuisena sunnun-

Kaiken, mitä siellä Vaarun juurella tapah-

taina vuonna 1961. Muutamaa päivää

tui meille ihmisille tai luonnolle, kirjasi ylös

myöhemmin minut kuulemma tuotiin lip-

lähinaapurissamme elänyt taiteilija Voitto

palakki päässä Volga-taksilla Jyväskylästä

Salmela. Taiteilijaksi häntä sanon, vaikka hän

pieneen punaiseen Kivimaa-nimiseen mök-

oli paljon muutakin. Jos olisin syntynyt inti-

kiin Korospohjaan. Ihan vaan tarkennuk-

aanipojaksi intiaanikylään, kutsuisin häntä

sena, että minulla oli se lippalakki. En ole

poppamieheksi. Voitto osasi paljon, tiesi

ihan varma, oliko taksikuskilla.

paljon sekä kirosi paljon ja kovalla äänellä.

Ensimmäisenä Viisarille mansikkalaati-

Isoveljet Veikko, Erkki ja Reijo olivat

Häntä kunnioitettiin ja vähän pelättiinkin.

koita maitokärryillään työnsi yleensä Lehto-

portilla vastassa ihmettelemässä kummallista

Olin siis syntynyt vuoren juurelle poppamie-

lan Voitto (Salmela). Seuraavaksi tuli Syrjälän

tulokasta, joka syntyi iltatähdeksi Heikille ja

hen naapuriin. Voiko lapsi enempää toivoa.

Väinö (Arhenius) ja Keskisen Aino ja Pentti

Pikku-Matti Paimelan portailla (1963)

Olgalle. Silloin kotini tienhaarassa oli vielä

Lapsuusmuistoissa kesät ovat aina pitkiä,

(Ahonen). Rantatietä saapuivat Huvilasta

portti. Vaikka itselläni ei muistikuvaa por-

lämpimiä ja aurinkoisia. Ja lapselle tärkeitä

Aili ja Kustaa (Tikander) sekä Kivelästä Saimi

tista ole, mielikuvissani sen näen ja isovel-

kesäisiä asioita ovat uiminen ja mansikat.

ja Otto (Hakanen). Könkkölän mäen päältä

jeni sen vieressä siiliksi ajeltuine hiuksineen

Korospohjassa pääsi uimaan ja mansikkamaa

jyrkkää alamäkeä varovasti jarrutellen tulivat

lämpöisenä kesäpäivänä. Raidalliset t-paidat

oli siihen aikaan joka talossa. Muistan sen

Aune ja Uolevi (Turunen) ja yleensä mukana

niillä varmaan oli päällä ja henkselishortsit.

iloisen tunnelman, kun Tolppanen tuli vii-

oli myös Elli (Elfvengren). Minä tulin äitini

Vaatteiden väristä en osaa sanoa, kun ne

ninpunaisella pullealla pakettiautollaan mää-

Olgan ja isäni Heikin (Saarinen) kanssa

mielikuvat ovat mustavalkoisia.

räpäivänä ”Viisarille” noutamaan kyläläisten

samasta suunnasta Kivimaalta, samoin kuin

Mutta oikeat muistikuvat lapsuudesta

mansikkalaatikoita viedäkseen ne myyntiin

lähimmästä naapuristamme Suomäestä Aune

ovat värillisiä. Olin syntynyt värikkään ja

Jyväskylän torille. (Viisariksi sanottiin ris-

ja Emil (Elfvengren). Kaikilla oli omissa pui-

voimakkaan luonnon sekä ennen kaikkea

teystä, jossa oli Korospohja-tienviitta. )

sissa mansikkalaatikoissaan kirkkaan punai-

Putkilahden
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sella maalilla kirjoitettuna oma sukunimi ja

tapana olla ja sananvaihto kyläläisten kanssa

jännittävä ja mielenkiintoinen paikka tämä

”Korospohja”.

oli huumoripitoista. Kaikissa ihmisissä

maailma!

Odotin aina tuota mansikkaista kokoon-

tuntui olevan myös jotakin jännittävää. Kai-

Olga ja Heikki Saarisen poika)

tumista vähän samalla tavalla kuin syntymä-

killa oli omat vahvat värinsä ja vivahteensa,

päivää tai jotakin muuta juhlaa. Tolppanen

jotka tekivät lähtemättömän vaikutuksen

Matti Saarinen

oli supliikkimiehiä, kuten torimyyjien on

pikkupojan mieleen; tämähän on hauska,

matti.saarinen@mainmix.fi

(Kirjoittaja on 1961 syntynyt

Korpilahden kirkon alttaritaulu on vuodelta
1905. Sen on maalannut Wilho Sjöström.
Aiheena on ‘Tulkaa minun tyköni kaikki’.

Korpilahden alueseurakunta esittelee toimintaansa internetissä osoitteessa www.korpilahdenseurakunta.ﬁ/

SEURAKUNTATYÖLLE
SIUNAUS
Korpilahden alueseurakunnassa vietettiin
juhlaa 25.1.2009. Juhla alkoi jumalanpalveluksella Korpilahden kirkossa, jossa yhteydessä toimitettiin uuden alueneuvoston ja
Korpilahden alueseurakunnan työntekijöiden tehtävään siunaaminen.
Alueseurakunnan

kappalainen

Timo

Iskala saarnasi jumalanpalveluksessa. Hän
puhui seurakunnasta uskonyhteisönä, jossa
usko yhdistää erilaiset ihmiset.

varassa on hyvä tehdä työtä, elää ja kuolla.”
Iskala jatkoi: ”Jumala vaikuttaa meissä
tekemisen ja tahtomisen. Niin kauan kuin

Toivon ja rukoilen, että Korpilahden
alueseurakunta voi jatkaa ja pystyy jatkamaan tässä muodossa eteenpäin.”

”Seurakunta on Kristuksen seurakunta,

Kristus näkyy, tämä on seurakunta ja seu-

Jumalanpalveluksen jälkeen juhla jatkui

joka vaivattuna ja syntisenä elää tässä maail-

rakunta on olemassa, koska Kristus on

seurakuntatalolla. Tilaisuudessa muistettiin

massa, - elää tässä maailmassa ja jo Jumalan

seurakunnan pää. Näin sanotaan Raama-

seurakuntatyön ansiomerkein pitkäaikaisia

valtakunnassa.

tussa, mutta myös seurakunta on Kristuk-

vapaaehtoistyöntekijöitä,

Eikä mikään ole yhtään mitään, ellei

sen ruumis, jossa me sen erilaisina jäseninä

löitä ja työntekijöitä sekä luottamushenkilö-

seurakunta julista. Julistaminen tarkoittaa

palvelemme toistamme ja myös tarvitsemme

merkein valtuuston puheenjohtajia.

tässä kaikkea sitä työtä, mihin Kristus meitä

toistamme. Korpilahden seurakunta on

kehoittaa. Tämä uskonyhteisö seisoo vain

saanut tämän muodon ja tunnettu tästä

Kristuksen varassa. Uskon ja Kristuksen

muodostaan koko Suomen kirkossa.

luottamushenki-

Aune Turunen
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Kyläseuran puheenjohtaja

nyt kelpaa kokkailla.

Marjo Merivirta

Kiitokset kylänraitista ja kevyen liikenteen edellytysten parantamisesta olevasta
keskustelusta ja palautteesta! Olin Yhtey-

KY L Ä S E U R A N

dessä ko. asiasta Korpilahden aluelautakunnan, Paula Määtän kanssa. Hän lupasi jo

KUULUMISIA

alustavasti kertoa kyläseuran terveisiä tästä
asiasta 29.1.2009 olevassa kokouksessa. Tiehallinnosta on siis jo käynyt edustajat asiaa

Kyläseuran johtokunta kokoontui ensi

tutkimassa ja seuraava askel onkin aloitteen

kertaa uudella kokoonpanolla tammi-

tekeminen. Lähiaikoina päätetään vuoden

kuun alkupuolella. Kaikki olivatkin reip-

2010 määrärahoista Vespuolella ja varmasti

paasti paikalla. Mukava juttu!

myös mietitään ”porkkanarahojen” käyttö-

Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki

sen meidän osaaminen, erityiset tiedot ja

suunnitelmaa. Aloite tulee tehdä kehitysjoh-

Heinovirta, sihteeriksi Sari Heiskanen

taidot ovat tervetulleita ja mahtava rikkaus.

taja Rusaselle ja näillä näkymin seuraavaan

ja rahastonhoitajana ansiokkaasti jatkaa

Toivonkin johtokunnallemme intoa ja roh-

Korpilahti-lehteen tulee yleistä informaa-

Marja Riikonen. Heille onnittelut !

keaa mieltä koko vuodeksi.

tiota millä tavoin erilaisia aloitteilta laitetaan

Johtokunnan uusia jäseniä ovat Pirkko

Viime lehdessä oli juttu Kirsti ja Reino

Järviniemi ja Sari Heiskanen. Entisinä

Koskisesta, kultahääparista. Sitä oli mukava

ja tuttuina johtokunnan jäseninä jatka-

lukea… niin kaunis ja hauskasti kirjoitettu.

Kokouksessamme päätettiin hakea myös

vat Riitta Hakanen, Pekka Salonen ja

Kultahäät – siinä onkin jokaiselle avioparille

toiminta-avustusta kyläseuralle Jyväskylän

Valto Koskinen. Varajäseninä ovat Sisko

mallia ja haastetta elämän polulle. Läm-

kaupungilta. Avustusta käytettäisiin kyläleh-

Ruth ja Veikko Riikonen. Ensimmäisellä

pimät onnittelut Koskisen pariskunnalle.

den nettisivujen ylläpitämiseen ja kehittämi-

kokoontumiskerralla tiimimme vaikutti

Koskiset tekivät rahalahjoituksen kyläseu-

seen. Nettisivuilla onkin paljon kävijöitä ja

hyvin keskustelevalta ja puheliaalta. Mie-

ralle ja lahjoitusvaroilla hankittiin Kylätalon

se palvelee hurjan hyvin . Se on sitä tämän

lipiteitä kerrottiin rohkeasti. Hyvä niin!

keittiöön uusi ja tehokas sähköhella. Kaunis

päivän viestintää, joka kehittyy ja laajenee

Yhdessä hyvä porukka saa asioita eteen-

kiitos lahjoituksesta! Uutta hellaa tutkittiin

koko ajan. Tässäkin asiassa on tärkeää pysyä

päin ja yhteistyössä on ” poweria”. Jokai-

ja ihasteltiin. Samalla totesimme, että kyllä

ajan tasalla, joten toiminta-avustus olisi ihan

eteenpäin jne. Asia siis etenee pikku hiljaa ja
vielä kiitos Paula Määtälle!

paikallaan.
Jo perinteeksi muodostunut laskiaistapahtuma Mustalahden P-paikalla päätettiin
järjestää tänäkin vuonna. Tapahtumasta

Kerttu Ruth
85 vuotta
6.2.2009.
Salmelan Kerttua
onnittelevat perhe kolmessa
polvessa, sukulaiset ja ystävät.

vastaa kyläseura. Eipä muuta kuin kaikki
koko perheen voimin nauttimaan ulkoilmasta ja hauskasta tunnelmasta laskiaissunnuntaina.
”Heh heh hee, näin lapset pulkkailee
mäenlasku meille maistuu
ja laskiaisen pullat paistuu…”

Lumisia talvipäiviä

Kuva: Jukka Salila

Marjo Merivirta
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