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Putkilahden
 Kylälehti

Toukokuu on juhlien aikaa. Kouluissa ja eri-

laisissa oppilaitoksissa juhlitaan lukukauden 

päättymistä. Puheita pidetään, todistuksia 

jaetaan ja valkolakkeja painetaan päihin. 

Elämä hymyilee ja on toiveita täynnä. 

Nyt koulunsa päättävillä nuorilla on 

edessään tärkeitä, pitkälle tulevaisuuteen 

tähtääviä  suunnitelmia. Ammatinvalinnat 

ja niihin tarvittavat jatko-opinnot vaativat 

tarkkaa harkintaa. Suosituimmille aloille on 

nykyään paljon pyrkijöitä ja opiskelupai-

koista on kova kilpailu. Pettymyksiä voi tulla 

vastaan varsin monille. On luonnollisesti 

hyvin vaikeata luopua itselleen asettamistaan 

tavoitteista tai siirtää niitä tuonnemmaksi. 

Vastoinkäymiset on kuitenkin tarkoitettu 

voitettaviksi. Jospa joku toinen ratkaisu 

olisikin lopulta se parempi vaihtoehto.

Myös ne nuoret, joille on avautunut 

opiskelupaikka toivomalleen alalle, joutuvat 

uusien haasteiden eteen. Monille kotoa lähtö 

ja tutun koulun ja tovereiden jättäminen 

on vaikeaa. Siirtyminen uuteen erilaiseen 

ympäristöön ja vieraiden ihmisten keskuu-

teen vaatii sopeutumista. Tämä on kuiten-

kin helpompaa, jos kodeissa ja kouluissa on 

evästetty nuoria kaikkialla yhteiskunnassa 

tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla. Hyvät 

käyttäytymistavat osaltaan  edistävät tietä 

menestykseen. Onhan niin, ettei ihmisen 

arvo perustu suuriin oppiarvoihin tai siihen 

mitä hän työkseen tekee, vaan siihen miten 

hän kohtelee muita ihmisiä. 

´Oppia ikä kaikki´ on vanha sanonta.  

Ajatus sisältää elämänkokemukseen perus-

tuvaa  viisautta. Nykyisin puhutaan elin-

ikäisestä oppimisesta. Viime vuosina on 
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Aune Turunen, päätoimittaja

OPPIA IK Ä K AIKKI

perustettu ikääntyville omia yli-

opistojakin. Maaseudun haja-asu-

tusalueilta on kuitenkin hankalaa 

päästä näistä opinnoista osallisiksi. 

Pitkät matkat asettavat ylivoimaisia 

esteitä. 

On erittäin hyvä asia, että kan-

salaisopistot tuovat harrastus- ja 

opiskelumahdollisuuksia maaseudullekin. 

Sekin on hienoa, että kaikilla on oikeus 

osallistua näille kursseille. Ei edes ikä ole 

este osallistumiselle eikä myöskään uusien 

asioiden oppimiselle. Ja uuden oppimista 

kyllä riittää! Vuosien kuluessa monet asiat ja 

menetelmät muuttuvat. Aikaansa seuraavien 

ihmisten on kyettävä vastaamaan moniin 

ajan asettamiin haasteisiin ja elettävä tätä 

päivää tässä ja nyt. Kansalaisopistojen tarjo-

aman runsaan harrastustoiminnan lisäksi on 

tärkeätä, että ohjelmistot sisältävät kursseja, 

joilla voi täydentää jo aiemmin opittuja tie-

toja ja taitoja. 

On tutkittu, että opinhaluinen mieli ja 

monipuoliseen yhteistoimintaan osallistu-

minen  lisää huomattavasti ihmisten yleistä 

vireyttä ja terveyttä.  
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PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

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

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

PULMUSTEN KE VÄTKONSERT TI
 Seurantalolla la. 16.5 klo 17.00

Liput 5e, sisältää kahvin ja pullan.

TERVETULOA!

ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS

Keräysauto kiertää asuinalueita toukokuussa ja ottaa maksutta vastaan koti- ja maata-

louksien yleisimmät ongelmajätteet. Keräykseen kelpaavat muun muassa jäteöljyt, akut, 

paristot, moottoriajoneuvojen nesteet, maalit, liimat ja ohenteet.

Keräysauto Putkilahdessa maanantaina 25.5 klo 18.15 – 19.00 Virran Puodilla.

Ympäri vuoden palvelevia ongelmajätteiden keräyspisteitä avataan toukokuussa:

Putkilahti Virran Puoti, Vespuolentie 1950 B

Korpilahden ST1-huoltamo, Petäjävedentie 1 

Lisätietoja: www.jyvaskyla/jate

Halutaan ostaa

M A AT I L A 
hevosharrastekäyttöön 

Tarjoukset: 

Heikki, 040 583 7818 



Putkilahden
 Kylälehti4

Keväällä vesilintujen saapuessa ovat ensim-

mäiset sulapaikat kovassa käytössä. Kääjin-

salmi lienee säännöllisesti ensimmäisenä 

aukeavia avoimen veden alueita Putkilah-

dessa, ja se tarkoittaa ruuhkaa. Varhaisim-

mat saapujat ovat suuret ja kuuluvat linnut, 

laulujoutsenet. Monesti ne viettävät viikkoja 

joko kevätjään päällä tai pienissä sulapai-

koissa pyörien ja kiistelevät reviireistä naa-

puriparien kanssa. Jos kevään tulo ja jäiden 

lähtö on nopeaa, linnut hajoavat eri puolille 

kylää pesimään. Muutaman vuoden takaa 

muistan kylmän kevään, jolloin kaksi jout-

senparia kamppaili vielä jäisestä Kääjinsal-

mesta: toiset yrittivät kerta toisensa jälkeen, 

ainakin viikon ajan, tulla samaan paikkaan 

ja joka kerta ne ajettiin toitottaen pois. 

Pian joutsenten jälkeen saapuvat iso-

koskelot ja telkät, sekä sinisorsat. Kaulus-

haikarankin kumea puhallus kaikuu kylällä 

jo aikaisin, vaikka ihmetellä täytyy, missä se 

voi vielä saalistaa. Kääjinsalmessa Putkilah-

den vesilinnut tapaa ikään kuin tiivistetysti 

samasta paikasta: tämä on lintujen tarkkaili-

jalle otollinen tilanne, joka menee pian ohi. 

Sulan kasvaessa saapuvat huhtikuulla 

monet muut vesilinnut ja rantojen kahlaajat: 

haapana, tavi, soitimella korahtelevaa ääntä 

pitävä silkkiuikku, mylvivä ja kiljuva härkä-

lintu sekä lukuisa ja meluisa lokkien joukko. 

Suklaanruskean, niskastaan valkean kesähu-

pun saaneet naurulokit, käkättävät pikku-

lokit mustassa kokohupussaan ja tummin 

siivenalusin, kaijottavat kalalokit sekä harva-

lukuisemmat grafi itintumma-selkäiset selkä-

lokit ja yleissyömäri-harmaalokit. Kuikat ja 

kaakkurit ovat ensisulien vakituisia kalareis-

sulle saapuvia vieraita. Rannoilla ja ilmassa 

pitävät soidintaan kahlaajat: metsäviklo tyy-

pillisine tlyiii-tvit-tvit -lentoäänineen, lirot, 

mäkättävät taivaanvuohet, hauskasti nau-

kaisevat ja peltojen yllä ilmassa kieppuvat 

töyhtöhyypät, laululennossa pulisevat kuovit 

sekä rantojen vedenpintaa pitkin värisevät 

viipottajat, rantasipit. Tiirat lentävät kevein 

siiveniskuin karheasti kirkuen, kurki lentää 

majesteettisesti yli. Joka puolella tuntuu 

olevat ääntä ja liikettä. 

Joskus luonto tarjoaa odottamattomia 

elämyksiä – itse asiassa melkein joka reissulla 

rannalla käydessä. Vuosi sitten keväällä Kää-

jinsalmea kauempaa tarkastellessani kiinnit-

tyi huomio pienehköön uikkujen sukuiseen 

lintuun, joka tuntui jotenkin tutulta. Tumma 

olemus ja oranssit pään töyhdöt eivät sopi-

neet mihinkään aiemmin täällä näkemääni. 

Laskin muut linnut arviomäärillä ja läksin 

kotiin, mutta asia jäi vaivaamaan ja palasin 

lähemmäs tutkimaan jo laajentunutta sulaa. 

Hetken päästä arvoituksellinen lintu tuli 

esille ja pitkästä aikaa näin mustakurkku–

uikun, yksinäisen linnun joka oli muutolta 

tullessaan joko levähtämässä täällä tai hake-

massa puolisoa ja reviiriä. Lintu tuli hyvin 

näkyvästi esille; harmittelin ettei minulla 

ollut kaukoputkeen sopivaa sovitusrengasta 

digikameralle. 

Sitten tuli ”kalakotka”, sääksi. Komea 

tummanruskean-valkoisenkirjava  petolintu 

sai aikaan paniikin alla olevissa vesilinnuissa, 

aivan suotta koska sen saaliina ovat kalat. 

Sääksi tarkasteli matalaa vettä aikansa, teki 

sitten syöksyn – ja nousi kirjaimellisesti vesi-

perän vetäneenä taas ilmaan. Sitten se äkkäsi 

uuden saaliin. Jälleen syöksy – ja tarttuipas! 

– mutta saalis oli liian suuri vedestä lentoon 

nostettavaksi. Sääksi yritti kerran, ei nous-

sut; sitten se lepäsi siivet veden pinnalle levi-

tettynä. Toisen ja kolmannen kerran, eikä 

vieläkään kala noussut. Sitten se luovutti ja 

lähti hakemaan sopivampaa saalista. Jokin 

suuri kala jäi painonsa pelastamana Kääjin-

salmen veteen, arvatenkin selvät kynnenjäl-

jet selässään. 

Timo Suominen

KÄ Ä J I N S A L M E N E N S I M M Ä I S E S S Ä S U L A S S A O N K U H I N A A

Silkkiuikut

Kuva: Lasse Elfvengren
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AINA EDULLISESTI!

- Ulko- ja sisämaalit
- Kuultavat puunsuojat
- Lakat
- Punamullat
- Ilmalämpöpumput
- Pellettipolttimet

Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunmutka 68
Muurame Puh 0400 540448
www.tilamaali.com

Kävelin tässä eräänä sunnuntaiaamuna, 

auringon paistaessa, kaunista punaista taloa 

kohti. Linnut lauloivat iloisesti…. ihana 

aamu!

Soitin ovikelloa ja Päivi Elfvengren avasi 

pirteänä oven. Olin siis menossa haastatte-

lukäynnille ja vein tuliaisena Putkilahden 

kyläkirjan, jota Päivi olikin jo jonkin aikaa 

odotellut. 

Mutta, heti siis asiaan. Mikäs Päivin toi 

Uudestakaupungista tänne Putkilahdelle, 

maalle? No, kaiken ydin taitaa olla nykyinen 

aviomies Lasse.  Kohtalo järjesteli myös Päi-

ville vakituisen työn Jämsästä fysioterapeut-

tina ja hän onkin viihtynyt Putkilahdella jo 

vuodesta 2007 lähtien. Heinäkuussa 2008 

Päivi ja Lasse sitten vihittiin. Niin se elämä 

vain kuljettaa! 

Vaikka Päivi on elänyt lapsuutensa 

maalla, niin silti pitkät etäisyydet aluksi 

kauhistuttivat. Linja -autotkaan eivät kulke-

neet! Pikkuhiljaa asioihin tottui ja nyt Päivi 

ei enää lähtisi kaupunkiin asumaan. Täällä 

maalla kun on niin rauhallista ja ihana 

luonto ympärillä. Luonto onkin kokonai-

suudessaan Päivin sydäntä lähellä. Sienestys 

ja marjastus kuuluvat harrastuksiin, kuin 

myös lenkkeily, hiihto, uinti, suunnistus ja 

voimistelu. Todella aktiivinen nainen! Päivi 

on toiminut myös kansalaisopiston naisten 

jumppapiirin vetäjänä Putkilahden kylä-

talolla. Osallistujia on ollut kiitettävästi ja 

mukavaakin on ollut.

Nyt kevään korvallla Päiviä innostaa 

pihan ja puutarhan laitto. Myyrät ovat kyllä-

kin myllänneet innokkaasti pihaa. Mahtaa-

kohan kaikki kukkasipulit olla syöty?

Lopuksi kyselin Päiviltä tulevaisuu-

den suunnitelmia ja haaveita. Hän kertoo 

olevansa onnellinen juuri tässä hetkessä ja 

toiveena on pysyä terveenä. Myös se, että 

täällä saisi elää ja asua, eikä koskaan tarvitsisi 

muuttaa pois, jos luoja suo, olisi toiveena.

Elämän ihania säteitä oli myös kurkkia 

Päivin ja Lassen keittiön ikkunasta, kun kot-

tarainen kävi innolla tutkimassa pesäpönt-

töä…. jospa tuonne vaikka muuttaisi!

Tervetuloa Putkilahdelle, Päivi!

Marjo Merivirta

Kuva: Lasse elfvengren

L U O NT O O N L Ä H E L L Ä L U O NT O O N L Ä H E L L Ä 
P Ä I V I N S YD Ä NT ÄP Ä I V I N S YD Ä NT Ä
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KO L M O S E T 
PU T K I L A H D E L L A

Isäni Kalle Kolmonen oli Vapolla metsä-

työnjohtajana Laukaalla. Kun sieltä lop-

puivat hakkuut, Aune ja Kalle Kolmonen 

muuttivat Putkilahteen kesäkuussa1961. 

Siellä Kalle alkoi hoitamaan suuria hakkuita. 

He asuivat Putkilahdessa kaksi vuotta. Van-

hempani asuivat Putkilahdessa ensin jonkin 

aikaa Heikkilän talossa. Taloa ei enää ole-

kaan olemassa. Sitten he muuttivat Putki-

lahden koululle.

Alakoulun yhteydessä sattui olemaan 

heitä varten sopiva vuokra-asunto. Aunelle 

kylä tuli nopeasti tutuksi, sillä hänen suku-

laisensa Aino Ahonen oli asunut Putkilah-

della jo pidempään. Koululta oli kauniit 

näkymät Päijänteelle.

Minä ja siskoni Sirkka ja Raija vierai-

limme kukin pari kertaa vanhempiemme 

luona. Muistamme Putkilahden luonnon-

kauniina paikkana. Siskoni keräsi häihinsä 

Putkilahdesta kieloja. Putkilahden kaislikko-

rannat antoivat kalaa. Isä-Kallen kanssa käy-

tiin kokemassa verkkoja ja milloin kukakin 

kävi uistimella haukia narraamassa. Rannalla 

ja koulun pihassa oli suojaisat auringonot-

topaikat.

Silloin matka tehtiin Putkilahdelle Kor-

pilahden kautta. Linja-autolla matkan teko 

mäkisellä kapealla hiekkatiellä oli omalla 

tavallaan elämys. Putkilahden keskusta 

useine kauppoineen vaikutti hyvin elävältä. 

Nykyään Päijänteen länsipuolelta uutta 

pitkää siltaa pitkin ajettaessa Korpilahdelle, 

Putkilahti tuntuu pieneltä kylältä aikaisem-

paan verrattuna.

Putkilahden kansakoulun portilla vuonna 

1962. Vasemmalta siskoni Sirkka, hänen mie-

hensä Olavi, Aune, Jaakko , siskoni Raija ja 

tuntematon nuori mies.

On onni ja etuoikeus 

saada olla suomalainen

Olkaamme onnellisia kun saamme asua 

maassa, jonka puhdasta ilmaa ja vettä turis-

tit ihmettelevät.

Talven vitivalkoinen lumi ja kirkkaat 

revontulet vetävät uteliaita ulkomaalaisia 

Kaukoidästä asti vuosi vuodelta yhä enem-

män ihailemaan Suomen raikkautta.

Pitäkäämme Suomi edelleen asumisen 

arvoisena. Nauttikaamme lähiruokatuotan-

nosta. Näin emme tuhoa lisää muuta maa-

ilmaa.

Kun pidämme luontomme puhtaana, 

suomalainen elintarviketuotanto ja vesi ovat 

jonkun ajan kuluttua kultaakin kalliimpia. 

Himalajan lähistöllä yli miljardi ihmistä 

asuu ruskean saastepilven varjostamana. 

Tämä johtuu siitä, että väestö tuhoaa luontoa 

ja polttaa tuoretta puuta päivittäin.

Toiset yli miljardia ihmistä Kaukoidässä 

lämmittävät kivihiilellä ja asuvat mustan 

saastepilven varjostamana. Näiden saastepil-

vien takia auringon valon ja lämmön teho 

pienenee koko ajan. Ilma lämpenee huomat-

tavasti ja kasvillisuus kärsii.
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Vesipaistettua kalaa

1 dl vettä

500 g Päijänteen punalihaista fi leetä

2 rkl kylmäpuristettua rypsiöljyä

ripaus suolaa

Poista fi leestä pystyruodot ja leikkaa fi lee 

tasapaksuiksi paloiksi. Laita pannulle puoli 

senttiä vettä. Pane kalaviipaleet kiehuvaan 

vesitilkkaseen kypsymään. Käännä viipaleet 

minuutin kuluttua. Huolehdi siitä, ettei 

liemi kiehu liian rajusti. Lisää pannulle öljy. 

Valele kalapaloja muodostuneessa kastik-

keessa ja mausta kalat suolalla. Tarjoa lisuk-

keeksi maito- tai kalakastiketta ja keitettyä 

perunaa tai muusia.

Maitokastike

25 g rypsiöljyä ja voita

½ dl vehnäjauhoja

3 dl maitoa

¼ tl suolaa

Kiehauta maito. Säädä liesi ⅓ teholle. 

Sulata rasva kattilassa. Lisää jauhot ja kyp-

sennä niitä hetken aikaa miedolla lämmöllä. 

Kaada kuumaa maitoa desilitra kerrallaan 

vispilällä tehokkaasti pohjaa myöten sekoit-

taen. Jätä kastike hetkeksi miedolle lämmölle 

ja sekoita silloin tällöin pohjaa pitkin.

Maitokastikkeeseen voit lisätä esimer-

kiksi hienonnettua tilliä tai kananmunaa.

Jos käytät maidon asemasta kalalientä, 

saat kalakastikkeen.

Ohje Jaakon kirjasta Ruodotonta kalaa. 

Tarkemmat tiedot ja tilaukset www. kokki-

kolmonen.com

Jaakko Kolmonen

Onpa suunmukaista syötävää. Perunoiden 

mukana keitetyt porkkanapalat maustavat ja 

koristavat muusin. Tillillä maustettu maito-

kastike täydentää annoksen.

Lasten luontoleiri 1.-5.6.2009

Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri (Kessu) järjestää lasten luonto-

leirin Putkilahden kylätalolla, keskellä kaunista keskisuomalaista 

luontoa. 

Leirin ajankohta on ma-pe 1.-5.6.2009. Lastenleiri on tarkoi-

tettu 7-12-vuotiaille lapsille. Leirillä on luvassa luontoon tutus-

tumista, seikkailuja, kädentaitoja, pelejä, saunomista, uimista, 

iltanuotioita sekä paljon uusia kavereita. Tule mukaan viettämään 

ikimuistoinen leiriviikko! 

Leirin hinta on 90€/Luonto-Liiton jäsen ja 110€/muut (sisaru-

salennus 10€). Voimme antaa alennusta vähävaraisuuden vuoksi. 

Hinta sisältää: ruokailut, telttamajoituksen, vakuutuksen, 

ohjelman, materiaalit ja yhteiskuljetuksen. Huonojen säiden sat-

tuessa on mahdollisuus myös sisämajoitukseen. 

Ilmoittautumiset (mieluiten sähköpostitse) 15.5. mennessä: 

kessu(at)luontoliitto.fi 

044 5353 124 
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Kun Savolaisen Jukka tuli joulun alla meille 

villisikakinkun hakuun, tuli puheeksi ”pitä-

mättömät” lomat ja missä olisi mukava 

käydä. Hän kertoi, että Luhangan Laulajilla 

on maaliskuun lopulla viiden päivän mit-

tainen konserttimatka Lappiin ja olisi kaksi 

”fanipaikkaa” jäljellä. Siltä istumalta alkoi 

järjestelyt: lomittaja, talonmies, täti hoitoon 

Iltatähteen jne.

Lähes neljän kuukauden odotus päät-

tyi perjantaina 27.3 aamulla 5.20 bussin 

pysähtyessä Putkilahdessa ja kuljettaja-mat-

kanjohtaja Jukka Savolainen toivotti meidät 

tervetulleiksi ja pisti kassit kyytiin. Autossa 

reippaalla äänellä mieheni Reijo kertoi, että 

vaimolla ei ole ääntä, kirjoittaa vaan! Fluns-

san jälkiä, äänihuulten tulehtuminen ja 

puhekielto.

Pitkä bussimatka, yli 900 km taittui rat-

toisasti, kun Jukka oli valinnut taukopaikat 

sopivin välein, eikä yhtään huoltoasemaa, 

vaan ihania, tunnelmallisia perheyrityksiä 

tarinoineen. Maukkaitten ruokien lisäksi 

nautimme lauluista, mm. Limingan Helmen 

Pirtissä emäntä antoi kauniin äänensä soida 

ja meidän kuoromme ”kiitti” komeasti. 

Perille Saariselän Riekonlinnaan saavuttiin 

iltahämärissä ja asetuttiin taloksi. 

Lauantaiaamu aukeni pilvisenä, mutta 

sitten aurinko alkoi helliä matkalaisia. 

Upeissa maisemissa, kelojen harmaita kier-

teisiä oksia ihaillen kuljimme ja viimein kii-

pesimme 1200 metriä pitkän pulkkamäen 

ylös Kaunispään huipulle. Tunturikahvio 

kutsui hengästynyttä matkaajaa kuumalle 

variksenmarjamehulle ja muille virvokkeille. 

Alastulo tapahtui pulkalla ja pelokkuudes-

tani johtuen vasta puolesta välin. 

Vapaan päiväohjelman jälkeen illalla 

Saariselän kappelissa oli ensimmäinen kon-

sertti yhdessä Luhangan Laulajat ja Inarin 

kuoro, solisteinaan Inga Sulin, Meeri Ruuti, 

Eija Honkanen, Jukka Savolainen ja Toni 

Edelman, jonka sävellyksiä esitettävät laulut 

olivat, hän myös itse säesti ja kertoi laulu-

jen synnyistä ja sanoittajista. Kyynelten 

noustessa silmiin koskettavien sanojen ja 

hienojen esitysten johdosta matkaaja sai elä-

myksen, joka painui mieleen. Vieläkin voin 

aistia  hämärän hirsiseinäisen kirkon, jonka 

alttaritauluna toimi seinänkokoinen ikkuna 

tunturiin ja valaistut ikihongat sen takana 

lisäsivät juhlavaa tunnelmaa  – joku onnekas 

näki vielä tähdenlennon.

Sunnuntaina oli Inariin tutustumisen 

vuoro ja toinen konsertti saamelaiskirkossa. 

Auringon paistaessa kirkkaasti laulujen tun-

nelmat kuljettivat kuulijaa tunturien yli 

viiman viuhuessa ja susien ulvoessa, antaen 

kuitenkin ystävän laulun myötä lämpimän 

ja turvallisen olon. Kädet hellinä taputusten 

jälkeen pääsimme tutustumaan saamelais-

kulttuuriin Siula museossa, jossa kuoroilla 

oli ”jäähyväistilaisuus”.

Ja illalla Riekonlinnan asehuoneessa oli 

ansaittu Karonkapäivällinen, jonka jälkeen 

oli mukava köllähtää mahansa viereen yöu-

nille.

Maanantaina päästiin taas kokemaan 

liikunnan riemuja ja tietysti tuliaisostok-

sille. Tuli mukaan noitarumpu, ettei Lapin 

lumous pääse unohtumaan.

Illathan meillä kuluivat iloisesti, kun 

matkaseura oli niin mukavaa, riemukkaat 

naurun purskahdukset ryydittivät koko reis-

sua.

Sitten koitti se haikea tiistaiaamu. Piti 

kasata tavarat kapsäkkiin ja hyvästellä Saa-

riselkä. Kotimatka kului rattoisan puheen-

porinan ja mukavien taukopaikkojen avulla. 

Varsinkin, kun Simon kohdalla tiepuolesta 

kyytiin liftasi iloisenpuoleinen mies, joka 

sitten osoittautui Simon pappilan ”Pehtoo-

riksi” ja pitopaikan pitäjäksi, hyvän ruoan 

LU H A N G A N 
L A U L A J I E N 
L U P S A K K A 
KO N S E R T T I M AT K A
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tarjoajaksi!

Kelit paluumatkalla vaihtuivat lumisa-

teesta auringon paisteeseen – mutta yksi ei 

vaihtunut, matka oli upeasti suunniteltu ja 

loppuunviety, siis täysi 10 kuskille ja mat-

kanjohtajalle Jukalle!

Tämä oli todellista lomaa ja sielussa 

– SOI LAULU HILJAA……..

Kiitokset mukavasta matkasta ja seurasta 

Tarja ”äänetön” Simola ja hänen tunteiden 

tulkkinsa Reijo Simola

PS . Luhangan Kylälaulukirjan, jonka 

sävelistä saimme nauttia, julkaisutilaisuus oli 

Luhangan Kylätalolla 16.04.2009.

Musiikki yhdistettynä kauniiseen liikuntaan 

on eräs kaikkein hienoimmista ja nautitta-

vimmista yhdessäolon muodoista. Harrastus, 

joka tarjoaa tällaisen miellyttävän  kokemuk-

sen, on itämainen tanssi.

Itämaisen tanssin historia on tuhansia 

vuosia vanha. Tanssin juuret ovat lähtöisin 

Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Oletetaan, 

että itämainen tanssi olisi saanut alkunsa 

eräänlaisena hedelmällisyyskulttina, tai että 

naiset helpottivat synnytyskipujaan tanssi-

malla. Vatsatanssiksikin nimitetty tanssi viit-

taa selkeästi naisen keskivartaloon. Arveluja 

on monia,  varmaa tietoa tanssin syntyvai-

heista ei ole. Länsimaihin itämainen tanssi 

levisi 1800-luvun loppupuolella. Suomessa 

itämaista tanssia on tanssittu 1970-luvulta 

lähtien. Muiden etnisten tanssien joukossa 

itämainen tanssi on tullut hyvin suosituksi.

Itämainen tanssi edellyttää tanssiteknii-

kan oppimista. Opetuksessa kiinnitetään 

huomiota kehon tarkkaan hallintaan ja 

liikkeisiin, jotka ovat voimakkaita, mutta 

samalla joustavia ja pehmeitä. Itämaisen 

tanssin perusliikkeitä ovat: kahdeksikot, 

arabialainen perusaskel, värinät, ympyrät, 

kierrot, kamelit, lonkanpudotukset, pään- ja 

käsienliikkeet. Näitä liikkeitä harjoitellaan 

yksittäisinä sekä muodostetaan niistä sarjoja 

ja koreografi oita. Tulkinnalliseen puoleen 

kiinnitetään myös huomiota.

Itämainen tanssi on mielihyvän ja ilon 

tanssi. Se on mielen ja vartalon yhteensulau-

tumista. Tanssin lumovoimaa ja kiehtovuutta 

lisäävät tanssijoiden kauniit ja värikkäät asut. 

Usein tanssijoilla on pukunaan runsaasti 

koristeltu kaksiosainen puku ja kevyt huntu 

tai näyttävästi koristeltu iltapukumainen asu. 

Naisellisuutta korostavat lisäksi monet korut 

sekä lantiolle kiedottu kolikkovyö, joka saa-

daan helisemään lantioliikkeillä. Joissakin 

tansseissa käytetään lisäksi sormisymbaa-

leita tanssin tehosteina. Itämainen rytmikäs 

musiikki kuuluu luonnollisena osana tähän 

eksoottiseen liikehdintään.

Putkilahdessakin 

harrastetaan itämaista tanssia

Putkilahdessa Nuorisoseuran talolla on 

koko talvikauden kokoontunut kansalais-

opiston järjestämänä itämaisen tanssin har-

rastajaryhmä. Ohjaajana on toiminut Tuula 

Liukko, joka on harrastanut tanssia jo yli 

Itämaisen tanssiryhmän naiset viettivät luku-

kauden päätösiltaansa 14.4.2009 Putkilahden 

Nuorisoseuran talolla. Iltaansa he juhlistivat 

pukeutumalla tanssiasuihinsa monine kimal-

tavine koruineen ja huntuineen. 

Vas. Pirkko Hietanen, Eija Kuikka, Tuula 

Liukko, Leena Vuori ja Irma Turma.

Kuvasta puuttuu Irene Heinonen

I T Ä M A I N E N  T A N S S I  O N  M I E L I H Y V Ä N  J A  I L O N  T A N S S I
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JAZZ-IT TULEE 
– OLETKO VALMIS

Putkilahden Jazz-it järjestetään yhdennen-

toista kerran. 

Lähes yhtä monta kertaa ovat olleet 

mukana Jyväskylän Puhallinorkesteri ja Jytke 

BigBand. Uusia tuttavuuksia Putkilahdessa 

ovat Dickhawks ja Tyly Kohtalo.

Putkilahden jazzien järjestelyyn osallis-

tuu nyt ensi kertaa Korpilahden musiikkiyh-

distys Ry. Musaryn puheenjohtajana toimii  

Pekka  Näkki, joka huolehtii myös siitä että 

ääni kuuluu.  www.musary.net 

Jyväskylän Puhallinorkesteri on perus-

tettu vuonna 1961 ja toimi aluksi nimellä 

Keski-Suomen Reserviläisjärjestöjen soit-

tokunta. Tällä hetkellä Jyväskylän Puhal-

linorkesterissa on noin 40 soittajaa, mutta 

tarvittaessa JPO esiintyy myös pienemmillä 

kokoonpanoilla. Orkesterin sisällä toimii 

myös vaskiseitsikko Simeoni.

Ohjelmistosta löytyy musiikkia erilaisiin 

tilaisuuksiin ja tarkoituksiin. Puhallinorkes-

teri voi esittää niin vakavaa hengellistä ja kir-

kollista musiikkia kuin kevyempää viihde- ja 

tanssimusiikkia. Konserteissa soitetaan usein 

juhlavaa ja vaativampaa koti- tai ulkomaista 

konserttipuhallinmusiikkia.

Jyväskylän Puhallinorkesteri on toimin-

tansa aikana vastannut useiden maakunnallis-

ten sekä valtakunnallisten suurtapahtumien 

musiikkiohjelmista, viimeksi mm. Jyväs-

kylän Kalevan Kisoissa v. 2007. JPO on 

esiintynyt ympäri Suomea sekä myös ulko-

mailla (Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Sveitsi, 

Tsekinmaa ja USA). Orkesteri on Suomen 

Puhallinorkesteriliiton jäsen ja se toimii 

Jyväskylän kansalaisopiston ryhmänä.

kymmenen vuoden ajan.

– Alkuinnostukseni itämaiseen tanssiin 

syttyi Korpilahdella Ulla Huttusen kurssilla, 

ja sen jälkeen olen saanut oppia jyväskyläläi-

sissä tanssiryhmissä, kertoo Tuula Liukko.

– Täällä meidän ryhmässämme olemme 

harjoitelleet kahta tanssia, mutta mitään 

erikoisia koreografi oita emme ole harrasta-

neet, vaan noudatamme mieluummin tans-

sia jumppanäkökulmasta. Harjoittelemme 

liikkeitä, joita tehdään lantiolla, vatsalla, 

rintakehällä, hartioilla, päällä ja käsillä. 

Mielestäni itämainen tanssi on erittäin hyvä 

liikuntamuoto joka sopii kaikille ikään ja 

sukupuoleen katsomatta.

Samaa mieltä ovat myös ryhmän naiset, 

jotka hekin ovat harrastaneet itämaista 

tanssia jo useita vuosia. Heidän mielestään 

parasta tässä harrastuksessa on sen hyvät ter-

veydelliset vaikutukset. 

– Koko kroppa saa päästä varpaisiin asti 

loistavaa liikuntaa, joka vaikuttaa tehok-

kaasti kunnon kohentumiseen. Tärkeää 

on myös yhdessäolo. Meillä on täällä aina 

hauskaa! Haikeana odotamme ensi syksyä, 

jolloin toivottavasti saamme jatkaa harras-

tustamme, sanovat tanssiryhmän iloiset ja 

energiset naiset. 

 

Aune Turunen

Koulun käyttökorvaushinnat

Koko koulu
Luokkahuone
Jumppasali
Keittiö ja ruokala
Sauna 30 euroa/kerta

tunti
20 euroa
5 euroa
5 euroa

10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
80 euroa

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

Ilmoita kylälehdessä

Tämä ilmoitus on kooltaan 124 palsta-

millimetriä ja maksaa vain 16,12 euroa. 

Kylälehti jaetaan 260 tilaajalle kerran 

kuussa. Kylälehden välityksellä tavoitat 

suurimman osan kylän vakituisista ja 

vapaa-ajan asukkaista. 
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Kapellimestari Nikke Isomöttönen (s. 

1976) on valmistunut musiikkipedagogiksi 

Keski-Suomen konservatoriosta, pääinstru-

menttinaan klarinetti. Orkesterinjohtoa 

hän on opiskellut Juha Törmän ja Torsten 

Lindforsin johdolla, sekä kuoronjohtoa Rita 

Varosen johdolla. Lisäksi hän on osallis-

tunut Jorma Panulan, Atso Almilan, Pertti 

Pekkasen, Tõnu Kaljusten ja Paul Niemis-

tön mestarikursseille. Isomöttönen toimii 

31.12.2009 saakka projektipäällikkönä 

Harrastajamusiikin kehittäminen Keski-

Suomessa (HARMUS) -kehittämishan-

keessa, johon liittyen hän johtaa Jyväskylän 

Puhallinorkesteria, Mieskuoro Sirkkoja, 

Jyväskylän oopperakuoroa sekä Jyväskylän 

sotaveteraanikuoroa.  www.jporkesteri.com 

Kansalaisopiston ryhmänä vuodesta 

1997 alkaen on toiminut myöskin Jytke Big-

Band, jonka ohjelmisto sisältää perinteisen 

bigband-musiikin lisäksi monipuolista tans-

simusiikkia. Kapellimestarina toimii Mika 

Heltelä.  www.jytke.com 

Jytke Big Band sataman yössä

Dick Hawks

Nelinaisinen showbändi the Dick Hawks 

on lennellyt menestyksekkäästi jo 13 vuotta.

Alkuperäinen soitinkokoonpano (rummut, 

basso, kitara, kosketinsoittimet, vaih-

tuva omalaatuinen sälä sekä neliääni-

nen lumoava laulu) on pysynyt ja soitto 

vain kypsynyt vuosien keikkareissuilla.

Haukkojen tuore show “Meijerireivit” näh-

tiin ensimmäisen kerran 7.3.2009 Jyväskylän 

Punaniskassa täyden baarin kannustaessa. 

Showssa kuultiin kottikärryllinen hauskoja 

juttuja ja hinkillinen hittejä kuten Kei-

nokäärme, Oodi kurkulle, Käviskö? ja Tero.

Domina, Doris, Daisy ja Dia Dolorosa toi-

vottavat keikoille tervetulleeksi kaikki vanhat 

ja uudet fanit. www.dickhawks.com

Jyväskyläläinen Tyly Kohtalo on vääntä-

nyt miesasiallista suomibluesia jo kunniak-

kaat 17 vuotta. Kitaristi Veli-Pekka ”Pökö” 

Jäppisen  riemukkaat sanoitukset ovat oodi 

suomalaiselle miehelle. Miehelle, joka jää 

kiinni nurkan takana naukatusta kossusta, 

opiskelee mykkäkoulussa, saa kotiläksytystä, 

kasvaa tossun alla ja nauttii säännösteltyä 

rakkauselämää. Bändi jakaa lauluissaan mm. 

ohjeita uroksille naisten kaatoon. Vaikutteita 

soittoon on haettu puuvillapelloilta Varpais-

järveltä.

Yhtyeen kokoonpano: Pekka Pulkkinen, 

laulu ja huuliharppu, Veli-Pekka Jäppinen, 

kitara, Seppo Järvinen, kitara, Teemu Liehu, 

koskettimet, Jari Korhonen, basso ja Jouni 

Kinnilä, rummut.

 www.myspace.com/tylykohtalo 

Tiedot kokosi Tapio Leino

Tyly Kohtalo



S I H VA R I  OY
www.sihvari.fi, info@sihvari

Puh.  010 525 1640

<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B1 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

W W W . V I R R A N P U O T I . F I  
PUHELIMET: 014-825 177,  044-587 7810 

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

päivittäistavarat  

k ahvio (B - oikeudet)  
bensi ini  95E,  polttoöl jy  

rauta ja  maatalous  

valokopio -  ja  nett ipalvelu  

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

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

Puoti avoinna 11.5. alkaen: 
ma–to 9.30–18, pe 9.30–20, la 9–15, su 12–16
Terassi on auki aina kaupan aukioloaikoina sekä
ke, pe ja la i ltaisin klo 22 asti.
Ohjelmailtoina myöhempään.


