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Kylälehti
ilmestyneet muovikääreiset
heinäpakkaukset

Aune Turunen, päätoimittaja

peltojen

pientareille ja teiden varsille.

H EIN Ä K UUN M I E T TE I TÄ

Maalaismaisemaan kuuluva
ihastuttava näkymä pelloilla
käyskelevistä lehmistä on
nykyään harvinaista. Kotoiset harmaat heinätallitkin

kiireistä heinänteon aikaa. Karjalle oli saa-

ovat vähitellen katoamassa maisemistamme.

On tullut viimeinkin lämmin,

tava rehua tarpeeksi tulevaa talvea varten ja

Vanhoja heinäntekovälineitä on vielä tallella

niin, tullut on heinäkuu,

sen oli oltava laadultaan hyvää. Heinätöihin

ja niiden kautta ajatukset kulkevat aikoihin,

sen autuutta ei antaa

osallistuivat kaikki, niin talon oma väki kuin

jolloin heinäpelloilla tehtiin ihmisvoimin

voi mikään kuukausi muu.

vieraatkin. Työ oli elintärkeää, sillä olihan

ankarasti töitä.

maitotalouteen

perustuva

toimeentulo

Heinäkuu on edelleenkin se Lehtosen

Heinäkuu on sydänkesän kuukausi,

yleistä maaseudulla. Ei ole kovin montaa

ylistämä ”autuaallisen” lämpöinen kuukausi,

jonka ihanuutta klassikkokirjailija Joel Leh-

vuosikymmentä siitä, kun Putkilahden kai-

jonka kuluessa kesänvietto on kiihkeim-

tonen (1881-1934) runossaan ylistää. Hei-

kissa taloissa oli useita lehmiä ja pienimmis-

millään. Näinä viikkoina ajellaan pihanur-

näkuussa luonto on puhjennut täydelliseen

säkin mökeissä oli lehmä tai kaksi.

mikoita, hoidetaan kasvimaita, kastellaan

kukkeuteensa tuoden mukanaan runsaat lah-

Nykyisin kaikki on muuttunut. Heinää

kukkia, pestään mattoja, kerätään marjoja,

jansa. Heinäkuista ”autuutta” voi ammentaa

tehdään täysin uusin menetelmin ja työt

syödään ja säilötään niitä, välillä vähän mat-

vaikkapa kypsyneiden marjojen mausta,

aloitetaan jo kesäkuun puolella. Kylän väkeä

kustellaan ja ehkä lomaillaankin. Naisten

vastaniitetyn heinän tuoksusta ja tuhan-

ei näe enää pelloilla haravoineen ja hankoi-

viikolla jännitetään sataako vai ei. Sitä toi-

sien kukkien väriloistosta. Koivunlehväinen

neen eivätkä hevoset vedä niitto- ja harava-

votaan, ettei Jaakko heittäisi kylmää kiveään

saunavihta aromeineen on unohtumaton

koneita ihmisten apuna. Nyt traktorien ja

järveen vielä heinäkuussa. Parina viime vuo-

elämys samoin kuin ilman ihmeellinen raik-

suurien peltokoneiden voimin korjataaan

tena kivi olikin iloksemme vaihtunut lämpi-

kaus kesäisen sateen jälkeen.

heinät nopeasti talteen. Heinäseiväsrivis-

mään, jospa niin kävisi nytkin!

Maaseudun väelle heinäkuu oli ennen
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PARTURI-KAMPAAMO

ovi &

I lt ama t
Putkilahden Nuorisoseuran talolla
la 25.7.2009 kello 19.00 - 01.00

OHJELMA
Putkilahden Pulmuset aloittaa kello
19.00 tunnin mittaisella konsertilla,
jonka jälkeen Pentti Könnön orkesteri tanssittaa kello 20.00 - 01.00.
Puhvetissa vokkiruokaa, kahvia ym.

KESÄKISAT

aikku

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

su 19.7.2009

Putkilahden Ketterä järjestää
vuoden 2009 kesäkisat urheilukentällä sunnuntaina 19. heinäkuuta kello 13:00 alkaen. Ohjelma
tarkentuu vielä, seuraa Ketterän
kesäkisasivuja http://kettera.putkilahti.ﬁ/kesakisat.php
Tervetuloa!

Liput 10/5 euroa
Yhdellä lipulla koko ilta

Korpilahden kesäteatteri
Juhlavuoden kunniaksi Korpilahden teatte-

Tervetuloa!

rin ohjelmassa on tänä vuonna kaksi omaa
ensi-iltaa. Heinäkuussa vuoron saa Mika

Järjestää Putkilahden Nuorisoseura

Waltarin huvinäytelmä Myöhästynyt hääyö,
jonka ohjaa Aleksander Anria (vier. Riihimäen kaupunginteatteri). Rooleissa näh-

Missu Wahlberg

dään Kari Lahtinen, Katja Oksanen, Jenni

koulutettu hieroja

Ahonen ja Aki Roponen. Kantatrion seu-

• kotikäynnit
ajanvaraus ma-pe 8 -10
p. 040-419 1245
missu.wahlberg@pp.inet.ﬁ

raksi saapuva Roponen muistetaan vuoden
2006 Puhtaana käteen -farssista, jossa hän
teki hienon roolityön Visa Muikkuna.
Lisätietoja: www.korpilahdenteatteri.ﬁ

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen
Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.
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lauantaina 13. kesäkuuta Virran
puodilla musisoivat vasemmalta alkaen
Sami Linna (kitara), Olli Peuhu (basso,
laulu) sekä Tessa Virta (laulu, sähköpiano, harmonikka).

Te s ssa
a Vi
Virr tta
a
j a z z -y
- y ht ye iin
nee
en
n tteras
e ra s s illa
illa
keinahteleva ’Ibanema girl’ sekä sanoiltaan
Suvinen lauantai-ilta oli kauneimmillaan

tanut orkesteria ja sovittanut musiikkia,

pelkkää tirlittantaata ollut ’That’s what’ elä-

Putkilahdessa, kun kolmen hengen jazzt-

säveltänyt itse ja esiintynyt pianon ääressä.

vöittivät valikoimaa, huumoripalana hau-

rio asettui Virran puodin terassille soitti-

Hän valmistui aikanaan Sibelius-akatemi-

kalla ratsastava apina. Toisella puoliskolla

mineen. Tessa Virta soitti sähköpianoa ja

asta musiikin maisteriksi pianon soitosta.

bändi esitti herkän ’If I had you’, svengaa-

lauloi, hänen miehensä Olli Peuhu näppäili

Musiikilliselta tyyliltään Tessan esiintymi-

vat kappaleet ’This can’t be love’ ja ’I like

kunnon vanhanajan läskibassoa sekä lauloi

nen on herkkää ja vivahteikasta, tusinamu-

to riﬀ’ sekä monta muuta, jotka sankka

taustaa. Kitarassa taituroi äskettäin bändiin

siikista edukseen poikkeavaa. Vanha jazz on

yleisö palkitsi käsiään läpyttäen. Tunnelma

asettunut kitaristi Sami Linna. Kolmen

sydäntä lähellä, samoin bossa nova -tyyli ja

oli siinä määrin helteinen, että tauolle men-

soittimen kokonaisuus toimi kenttäolosuh-

Karibian rytmit. Ensimmäinen oma levy-

täessä Tessa kertoi heidän käyvän jäähyllä

teissa miellyttävän tasapainoisella tavalla:

julkaisu ”Um poeta” oli myynnissä myös

pakastimessa.

kukin soittaja sai soolo-osuuksia vuorol-

Putkilahden keikalla. Levykotelo oli kasva-

Keikka päättyi yhden encore -kappa-

laan, sitten taas säestäen Tessan kaunista ja

nut tyylikkääksi runokirjaksi, runot olivat

leen jälkeen lämpimiin tunnelmiin. Tessan

eläytyvää laulua.

Tessan omasta kynästä.

hienoa musisointia bändinsä kanssa kuul-

Tessa Virta ja Olli Peuhu ovat soittaneet

Musiikillinen ilta helteisellä terassilla

laan Virran puodilla uudelleen lauantaina,

yhdessä vuodesta 1990, toisinaan duona,

koostui kahdesta rupeamasta terassintäy-

elokuun 15.päivänä. Seuratkaa ilmoittelua!

toiste taas erilaisissa kokoonpanoissa muiden

den yleisön kannustaessa muusikkoja. Kap-

soittajien kanssa. Tessa Virta on myös joh-

paleet ’Exactly like you’, ’I call it love’, tuttu

Timo Suominen

Putkilahden
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Mutasen leirikeskus Oittilassa.

R I PA RIT U N NELMIA
Jyväskylän seurakunnassa järjestetään tänä

lukuun ottamatta, ei käytä sitä vielä rippi-

Salla Toikkanen Putkilahdesta ja Jasmina

vuonna 34 rippikoulua, joista kaksi on

koulukäytössä. Antti toivoo ja uskoo, että

Nurminen Oittilasta. Sallan mielestä leirillä

Korpilahden alueseurakunnan järjestämiä.

Jyväskylän seurakunta remontoisi Mutasta

oli tosi hauskaa ja siellä oppi tuntemaan

Kesän toisen riparin pappina oli Antti Koi-

parempaan kuntoon.

kaikkia vähän eri tavalla. Sallan mieleen jäi

visto. Hän kertoi, että Korpilahden riparit

Nuorisotyönohjaajana toiminut, aiem-

eniten kaikki kivat tyypit ja mukavinta oli,

ovat sujuneet hyvin. Tänä vuonna on paljon

min useilla rippileireillä työskennellyt, Ville

kun pidetiin hauskaa viimeisenä iltana myö-

ulkopuolisia työntekijöitä, mutta haasteesta

Jaakkonen on ensimmäistä kertaa leireillä

hempään ja riehuttiin. Jasmina myös tykkäsi

on selvitty. Ensimmäisen leirin pappina oli

Mutasella. Hänen mielestään näillä leireillä

kovasti olla riparilla. Hän toteaa, että ryhmä

Jyväskylän uusi pappi Päivi Kärkkäinen.

on ollut haasteellista se, ettei ole tuntenut

oli mukava ja leirillä oli rento ilmapiiri.

Kesäteologina oli ensimmäisellä riparilla

etukäteen muita työntekijöitä eikä riparilai-

Eniten hänen mieleen jäi jotkut opetustun-

Auli Saarsalmi ja toisella Heidi Ruohotie.

sia. Hyvin on kuitenkin pärjätty, hän toteaa.

nit ja kavereiden kanssa olo. Jasmina tykkäsi

Leiriläisiä oli ensimmäisellä riparilla 26 ja

Ripareilla on opetusta kristinuskon perusasi-

kokonaisuudessaan koko viikosta. Toisella

toisella 27. Myös isosia on ollut ripareilla

oista. Opetuksen ohella ohjelmassa on ollut

riparilla isosina olleet Iitu Tuominen Putki-

mukana ryhmänohjaajina.

erilaisia isosten pitämiä iltaohjelmia ja harta-

lahdesta ja Eveliina Liias Rutalahdesta totea-

Antti Koivisto kertoi, että Korpilahden

uksia. Lisäksi on tehty aika tavallisia leiriasi-

vat, että isosena oli mukavaa. He kertovat,

liityttyä Jyväskylään se vaikutti hieman rip-

oita, mm. saunottu, uitu, leikitty ulkona ja

että isosen tehtäviin kuuluu mm. vetää ripa-

pikouluunkin, esimerkiksi leirin hinta on

sisällä. Viileät päivät ovat kuitenkin hieman

rilaisille sisä- ja ulkoleikkejä, pitää raamista

noussut, mutta kirkollisvero on laskenut.

rajoittaneet ulkotouhuja. Leiriläiset ovat

ja tehdä iltahartauksia. Isoset auttavat myös

Vaikka Korpilahti kuuluu Jyväskylään, niin

olleet viileästä ilmasta huolimatta positiivisia

muita työntekijöitä erilaisissa tehtävissä

silti leiriläisiä ei ole tullut muista Jyväsky-

ja hyvällä mielellä, yhteishenkeä ja energiaa-

mm. tunneilla, siivoamisessa jne. Mukavinta

län alueseurakunnista useita ja Korpilahden

kin on riittänyt. Riparit ovat Villen mukaan

heidän mielestään oli kivat riparilaiset sekä

alueen riparit ovat edelleen Mutasen leirikes-

sujuneet

hyvä leirisää ja se, että leiri sujui hyvin. He

kuksessa Ripareiden organisointi on tullut

mukaan, vaikka pieniä muutoksia leirioh-

byrokraattisemmaksi ja turvallisuusmääräyk-

jelmaan aina tehdäänkin. Ville toivoo, että

set ovat täsmentyneet. Antti Koiviston mie-

nuoret voisivat saada rippikoulusta matka-

lestä on mielenkiintoista, että koska Mutasen

eväitä elämäänsä ja kasvuun kristittynä.

pääsääntöisesti

suunnitelmien

olosuhteet ovat aika vaatimattomat niin
Jyväskylän seurakunta, Korpilahden aluetta

Ensimmäisellä riparilla leiriläisenä olivat

tykkäsivät koko leiristä.

Teksti ja kuva Sohvi Tuominen

Putkilahden
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Karhulan väki heinätöissä. Kuva vuodelta 1950.
Anna-Liisa Sorvalin kokoelmat.

M U I S T AT KO

H E I N ÄT YÖ T Ä KO T I K Y L Ä M M E P E L L O I L L A ?

Heinänteko on kuulunut maaseudun elä-

Heinätyöt olivat ennen todellista yhteis-

osallistua suurin joukoin. Heinäntekoon

mänmuotoon sen tärkeänä osana vuosisa-

toimintaa, sillä työhön osallistuivat kaikki

liittyy paljon historiaa niin työtapojen kuin

dasta toiseen. Työtavat ovat aikojen kuluessa

perheenjäsenet nuorimmasta vanhimpaan.

-välineidenkin osalta.

muuttuneet merkittävästi. Entisaikaan luon-

Isoimmissa taloissa käytettiin heinänteossa

Vanhojen valokuvien avulla voimme

nonvaraiset niittyheinät niitettiin viikatteilla

aputyövoimaa jota löytyi helposti naapu-

herätellä monia muistoja kyläyhteisömme

tai leikattiin sirpeillä. Heinien kuivumista

reista ja muista kyläläisistä. Heinätalkoita

elämästä vuosikymmenten takaa. - AT

joudutettiin pöyhimällä niitä haravalla luo-

järjestettiin myös usein ja niihin oli tapana

koihin. Yöksi heinät kasattiin pieniin rukoihin, jotka seuraavana päivänä hajoiteltiin
taas levälleen kuivumaan. Toisinaan heiniä
aseteltiin pitkille haasioille ja kuivuneet
heinät kannettiin latoihin.
Kun 1900-luvun vaihteessa siirryttiin
luonnonheinästä

kylvöheinään,

alkoivat

niittokoneet yleistyä maassamme. Haravakoneet ilmestyivät pelloille samoihin aikoihin
ja heiniä alettiin kuivata seipäillä. Hevosista
oli heinänteossa suuri apu.

Hevosvetoinen heinäkuorma.
Reino Koskisen kokoelmatt

Putkilahden
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HEINÄAIKAA
Eipä tahdo meiltä oikein vielä luonnistua ajatella, että lähdemme viikonloppuna
tai vapaa-aikana kaupunkilomalle! Yli 30
vuotta on jo lähes joka kesäinen viikonloppu
käyty ”maalla” Putkilahdessa, mutta nyt lähdemme siis ”kaupunkiin” Putkilahteen.
Heinänteko

on

kolmenkymmenen

vuoden kuluessa kokenut aikamoisen muutoksen.

1980-luvun lopulla paalaaminen

oli jo tuttua monessa talossa, mutta heinäseipäät oli vielä säilytetty. Niihin jopa turvauduttiin etenkin, jos heinäaika oli kovin
sateinen. Nykyisin ei heinäseipäitä enää näe
kuin varta vasten pystytettyinä erikoisnähtävyyksinä! Milloinka lienee Putkilahdessa
viimeksi heinää seivästetty?
1980-luvulla meillä oli tapana heinäaikaan pakata heinähangot auton katolle ja
lähteä vapaa-aikoina tuttuihin taloihin katsomaan, tarvitaanko apua. Usein tarvittiin
ja tervetulluttahan se oli! Paaleja päästiin
heittelemään tai irtoheinää ”talliamaan” niin
kuin Keski-Suomessa kuvaavasti sanotaan.
Hyvä harrastuksemme hiipui 1990-luvun
alussa astman ja Elina-tyttären voimakkaan
heinäallergian vuoksi.
Oheisena on kuva Huujoen heinäpellolta joskus 1950-luvun lopulla. Otto ja
Saara Pynnönen olivat vuokranneet pellon.
Kuvassa edessä ovat Jorma ja Reijo Pynnö-

sotavanki, toinen Helsingin työtyttö Seija

nen, takana Helena ja Annikki Pynnönen,

Lehmussaari (sittemmin Hulmi) ja oikealla

Aune Kasurinen (perhetuttu Helsingistä),

reunimmaisena Saara Pynnönen.

Saara ja Otto Pynnönen ja talon isäntä Sulo

löytääksemme heinäpeltokuvia, löytyi tuo

Laitinen.
Toinen kuva on Haljalan heinäpellolta
sota-aikana.

Kun pengoimme vanhoja valokuvia

kolmas kuva, jossa ollaan ihan puuauran

Hevosen selässä on Helsin-

kanssa peltotöissä. Mielenkiintoinen ja selvä

gistä tullut ”työtyttö” Kyllikki Otra (sittem-

kuva, mutta meillä ei ole mitään tietoa,

min Ropponen), sitten Haljalaan sijoitettu

missä ja milloin se olisi otettu ja ketkä ovat

kuvassa. Tunteeko kukaan lukijoista?
Vanhoja valokuvia soisi tämän lehden
sivuilla näkyvän useamminkin. Kaivakaapa,
lukijat, mielenkiintoisia kuvia esille omista
kätköistänne!
Hyviä heinäpoutia kaikille!

Annikki ja Tauno Rantalainen

Putkilahden
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Heinätöissä hiki irtosi ja kädetkin usein
kivuliaasti hiertyivät. Monille jäi kuitenkin
mukavat muistot yhteisistä työrupeamista heinäpellolla.

HERMANNILTA
HEINÄÄN
Heinänteko on parasta aikaa käynnissä.

kesänä koko heinätyö tökki pahasti. Se kesti

ojien pientareet ja kulmat haravoitiin.

Koneet jylläävät pelloilla ja valkoiset pyörö-

ikuisuudelta tuntuvan ajan, kiristi ”pinnaa”

Mitään ei jätetty lojumaan tai korjaamatta.

paalit ilmestyvät maisemaan. Kesäinen maa-

ja ennen kaikkea sato oli huonoa. Sateen

Kämmeneen tuli haravoidessa usein rakot,

laisnäkymä on täysin erilainen kuin vuosia

sattuessa isän suhtautuminen oli kylläkin

mutta mitään myötätuntoa oli turha anella.

sitten. Tässä jutussa muistelen entisajan hei-

kärsivällinen. Hänen rauhoitteli sanoen, että

Vesikellohan oli merkkinä siitä, ettei käsillä

näntekoa omiin kokemuksiini perustuen.

Luojan ilmoja vastaan on turha pullikoida

oltu tehty töitä aikaisemmin. Juuri niin!

ja hermoilla. Työ on saatu joka tapauksessa

Ikävintä minusta oli pakata heinäkuormaa

aina tehtyä ilmoista huolimatta.

ja se oli aina tehtäväni, koska en jaksanut

Heinäkuun 12:pnä Hermanni viettää
nimipäiväänsä ja yleisen tavan mukaisesti
heinänteko aloitettiin silloin. Ennen kuin

Aamuyöllä kasteen aikana isä valjasti

hentoisena tyttönä nostella seipäiltä. Teuvo,

päästiin tosi toimeen, suoritettiin monia val-

Leijan (hevonen) niittokoneen eteen ja hei-

Tuomo ja Reijo olivat vahvoja nuoria miehiä

misteluja. Niittokone huollettiin, terälaput

nänkaato alkoi vainio kerrallaan. Hiljaisessa

ja heinää lensi kahdelta puolelta minun

tahkottiin ja viikatteet teroitettiin. Heinä-

aamussa niittokoneen raksutus kuului kauas

kuorman päällä keikkuessa. Joskus tipahdin-

seipäitä valmistettiin lisää tarpeen mukaan ja

ja vasta kaadetun heinän hyvä tuoksu leijui

kin sieltä, kun hevonen nykäisi.

välitapit vuoltiin. Haravat kunnostettiin. H-

ilmassa. Heinänteko oli hyvässä vauhdissa.

Heinät kuivuivat ilmoista riippuen sei-

hetken koittaessa kaikki oli valmista. Näissä

Heinänkorjuu oli koko perheen yhtei-

päillä muutamasta päivästä pariin viikkoon.

tärkeissä töissä lasten homma oli lähinnä

nen projekti. Jokaisella oli oma tärkeä teh-

Tosin sadekesänä ne saattoivat homehtua

tahkon pyörittäminen. Muistan sen joten-

tävänsä. Pienestä pitäen muistan olleeni

käyttökelvottomaksi ja ne jouduttiin kärrää-

kin pitkästyttävänä. Isä oli hyvin tarkka siitä,

mukana muun joukon jatkeena. Ensimmäi-

mään suoraan metsään.

että terät olivat kunnolla teroitettu. Työvä-

siä askareita oli heinäseipään kantaminen

Heinän latoon laittamisesta muistan

lineitten kunto ratkaisi tietysti tekemisen

isälle, kun hän seivästi. Voimien karttuessa

erään helteisen päivän. Koko päivän olimme

onnistumisen.

haravoiminen oli vuorossa. Vaikka sarat ajet-

ahertaneet pellolla ja huolestuneena silmäil-

tiin koneella karhelle, käsityötä riitti. Kaikki

leet Päijänteeltä kohoavia uhkaavia ukkospil-

Paras yhteistyökumppani heinänkorjaamisessa oli poutasää. Meillä kuunneltiin

viä. Juosten tehneet heinäkuormia ja kovasti

radiosta kaikki säätiedotukset. Aurinkoi-

kiiruhtaneet, että ehtisimme saamaan kuivat

nen, leudosti tuulinen sää kuivatti heinän

heinät pois sateen alta. Ensimmäiset vesipi-

nopeasti ja lehmät talvella saivat syötäväksi

sarat tippuivat taivaalta, kun kaikki oli val-

ravitsevaa ja laadukasta heinää. Sateisena

mista. Riensimme latoon ukkosta karkuun
ja heittäydyimme tuoksuviin heiniin. Var-

Haravakone.

maankin alle viiden minuutin koko porukka

Hevosen ohjaksissa Mauno Ruth..

vaipui syvään uneen. Ukkonen tuli ja meni

Putkilahden
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sateineen. Levosta virkistyneinä tyytyväisinä
kuljimme kotiin.
Hermannina pellolle lähdettiin innostuneena. Kaikki kynnelle kykenevät ja myös

TA RTU
K I R JA A N

kesävieraat suuntasivat kulkunsa sinne.

Reino

Koskisen

tallentama

kuvaus

ammattitaidosta: ”Housuseppä Elfvengrénin
paja ja mökki sijaitsi Housuvuoren takana,
pienen peltotilkun laidassa, Housulammesta
laskevan puron varrella. Elfvengrén muiste-

Aurinkoinen sää kruunasi hyvän mielen ja

HÄREVIÄ HAKAMIEHIÄ

taan taitavana takojana jonka ´kallihtema´

työ sujui. Päiväkahvit pientareella maistuivat

JA VÄKEVIÄ VAIMOJA

viikatekin oli niin terävä, että heinä jäi sijoil-

ja virkistivät odotetulla tauolla. Juotavaksi

Ensiksi kysyn: Oletko lukenut Putkilahti-

leen pystyyn, kun viikate oli sen katkaissut.”

oli myös sahtia ja se nosti mielialan hilpe-

kirjan? Se on ensimmäinen Korpilahden

Entäs sirpin teroitus?

äksi. Puhe pulppusi, maailmaa parannettiin

kyläkirjoista, ilmestynyt 2003. Jo kirjan

”Suuren järven silmätyöläinen” Helmer

ja keskusteltiin kaikesta mitä mieleen juo-

ulkoasu lupaa huumoria, vakaata päättäväi-

Selin teki minuun lähtemättömän vaikutuk-

lahti. Se oli laatuaikaa monin tavoin.

syyttä, matkailua ja asiointia kylän ulkopuo-

sen vuosina 1960-65. Hän opetti näkemään

lellakin.

kotiseudun kauneuden, vaikka käskikin

Heinänkorjuu oli myös kovaa työtä ja
sadolla oli suuri merkitys tulevana talvena

Kirjan toimittaneen Pekka Suomäen

katsomaan maailmaa välistä silmät sirril-

karjan ruokinnassa. Työpäivät saattoivat

kirjan alussa välittämä Alpakan isännän

lään. Hän avasi silmät näkemään ja korvat

venyä varhaisesta aamusta ilta myöhään.

sanonta, ”mukavia asioita – vielä huomen-

kuulemaan myös etäämmälle kertoessaan

Tunteja ei laskettu. Hyvän poudan sattuessa

nakin”, pitää paikkansa.

Euroopan matkojensa kokemuksia. Kiitän

muut riennot ja lavatanssit lauantai-iltana

Jos 400 sivua tuntuu raskaalta alkaa luke-

häntä, Putkilahden Mehtänpeiton kuvan- ja

sai unohtaa. Heinänteko meni kaiken muun

maan kannesta kanteen, voi ottaa herkullisen

sanankäytön opettajaa, myös sanoista okra ja

edelle. Muistini mukaan oli myös kilpailua

tarinan illassa ja nukahtaa hyvillä mielin.

ornamentti.

talojen välillä siitä, kuka sai ensimmäisenä

”Lyhythistorian veistäjä” Nikkar-Mikko

Teivas Oksalan juhlapuheesta Korpilah-

heinänsä latoon. Toisten heinäntekoa seurat-

oli ollut rakentamassa Luhangan kirkkoa,

tipäivän pääjuhlassa Putkilahden koululla

tiin etäältä ja haluttiin pysyä ainakin samassa

mutta teki myös pien´esineitä, mm. piip-

10.7.1988 sanoisin, että meidän korpi-

tahdissa. Jos oma heinänteko jostakin syystä

punsa, kun oli vielä tupakkamies. Hän valais-

lahtisten pitäisi osata ulkoa puheessa mai-

takkusi, katseltiin tarkasti ympärille. Lohtua

tui, lopetti tupakanpolton ja lahjoitti kaikki

nittu Martti Korpilahden ”Elokuun iltana

omalle mielelle saatiin, kun havaittiin, että

piippunsa Pohjolan museoon. Siinäpä ajatte-

Putkilahdessa”, niin kuin osaamme ulkoa

siellä ja siellä ovat vielä esim. heinäseipäät

lemista. Jos kaikki tupakoitsijat värkkäisivät

”Männikkömetsät” ja ”Oi päivät seutuvilla

pellolla.

piiput itse ja luovuttaisivat ne kohta muse-

Päijänteen”. Putkilahti-kirja opastaa kuinka

Kun heinät myös niityiltä ja pientareilta

oihin, syntyisi uusia ammattinimikkeitä kun

”Pari pientä poikaa kerran löys´ suuren ja

oli korjattu ja tallissa, kaikki perheessä olivat

joku olisi nysäpiippumuseon amanuenssi ja

kauniin maan... ” ja miten ”Vene Ylisjärveä

tyytyväisiä. Suuri työrupeama oli suoritettu.

toinen väkäpiippumuseon intendentti.

kulki...”

Jos Luoja oli suonut hyvät ilmat, niin hei-

Maailma muuttuisi monelta kantilta.

nätyö eri vaiheineen oli sujunut joutuisasti

Maailma tuntuu muuttuneen kun lukee

Simolan Erkolla oli nuoruudessaan viesti-

ja sato oli hyvä. Huoli kaikkosi ja mielen

Putkilahti-kirjan sivuja. Vanhoja työvälineitä

kapulana Olympiasoihtu ja loppuelämänsä

täytti helpotus, onnistumisen tunne ja kii-

ja -tapoja on hävinnyt tai siirretty museoi-

kasvatti villisikoja. Oli siinä mies Putkilah-

tollisuus.

hin. Samoin käy kielelle ja luonnollisesti

desta.

Sitten muutama päivä lepoa ja jo rukiin
leikkuu oli ajankohtainen….

ihmiselle. Tokko meistä tällä hetkellä tärkeinä elävistä yhtä mojovia ja lämminhenkisiä juttuja jälkeenpäin puhutaan tai vallan
saadaan kirjan sivuille.

Valokuvat ja tarinat todistavat, kuinka

Vaan Putkilahden väkevät naiset ”Nihä
se o!”
Lukekaapa tarina sivulta 137. Pieni
nainen esittelee itsensä astuttuaan Putki-

Espoossa 26. 06. 2009

Putkilahden väki on olemisellaan, elä-

lahdessa kasteiselle torpan pihalle: ”Selma

Marja-Liisa Heinonen

misellään ja työnteollaan saaneet ihmeitä

Urpala, suuren talon tytär Sysmästä.” Seu-

aikaan.

raavan koko sivun kuva ”Hymy” (Tarkko

Putkilahden

10

Kylälehti
Putkilahden kyläkirjaa

Toivoisin, että Korpilahden kouluissa

on luettu ahkerasti .

tutustuttaisiin kaikkiin kyläkirjoihin ja että

Tästä on todisteena se,

jokaisella lapsella ja nuorella olisi henkilö-

että kirjan teksiin ja

kohtainen mahdollisuus pitää kädessään

kuviin on vuosien mit-

oman kylänsä kirjaa, tutustua paikan päällä

taan viitattu lukuisia

kyläläisten ammatteihin ja persoonallisuuk-

kertoja

siin. Ehkä meissä kaikissa tasapäistämisen

paikkakunta-

laisten arkipuheissa.

uhallakin asuu omanlaisensa äkkijyrkkä. Että

Putkilahden kyläkirja

jokainen Korpilahden nuori tuntisi Korpi-

on edelleen myytävänä.

lahden kylät ja miettimättä tietäisi suunnan

Tilaukset puh. 0400

jos pitäisi lähteä esim. Putkilahteen.

647 909 / Marja Riikonen.

Vanha sanonta ”Pitää olla niin monta
konstia kuin on pahaa paikkaa” käy ilmi
myös Putkilahti-kirjasta ja että apu voi löytyä
myös läheltä.
Ihmettelen minä kielen ja tarinan rikkautta, vaikka kirjassa kuvaillaan enimmäkseen putkilahtisten arkea. Monet luvut olen
useaan kertaan lukenut, pysähtynyt ja jäänyt
nauttimaan suomen kielen moninaisia vivahteita. Kirjatyöryhmä ja kaikki kertojat ovat
omalla tavallaan elävöittäneet kirjan luetta-

Oksala) kertoo paljon lisää. Aion suurennuttaa kuvan kotini seinälle, jos se minulle sallitaan. Kiitos Louna Lahdelle tarinasta.

aivan tavallinen.
Sanallinen ilmaisu on hallussa Putkilah-

vuutta. Ei ainoastaan mukavia asioita, vaan
aarteita ja helmiä löytyy joka aukeamalta.

dessa. Voimia ei ole säästelty. Meille luki-

Lukija lepää ja parantuu päästessään

Kuva (sivu 120) Perälän mummusta

joille jää helpompi osuus: Nautitaan kirjan

mukaan tapahtumiin, vaikka ne eivät aina

huiveineen ja essuineen panee tämänkin

annista jatkoa odotellessa, Putkilahdesta jut-

olleet helppoja eikä tänäänkään, mutta kir-

mummun järjestykseen.

tuja riittää. Sen osoittaa kirjan sukutarinat ja

jaan välittyy jokaiselta henkilöltä rakkaus

Putkilahti on kuin se herran kukkaro,

yhdistys ym. yhteiseloon liittyvät asiat. Suo-

kotiseutuun. Viimeinen vinkki: Lukekaa

jotenkin suojassa, turvassa, omissa oloissaan.

sittelen elämyksenä myös Putkilahtea tunte-

tarkasti ja ottakaa opiksi kuinka voi pariansa

Paitsi että tie vie maailmalle keskeltä kylää ja

mattomille Häreviä hakamiehiä ja väkeviä

kiittää niin eläessä kuin tämän pois mentyä.

Päijänne antaa oman mahdollisuuden lähteä

vaimoja. Kasvakoon heitä lisää.

Lakki-Jussi, herkän särmikäs mies kiitti voi-

Kirja antaa aavistuksen siitä mitä pie-

makasta, matalahkoa vaimoaan Ievastiinaa:

nessä kylässä saattaa päästä kokemaan.

”Tuo akkahan on ihan hullu.” Kun vaimo

Kaikki ammattiosaajat omasta takaa ja

kuoli, lausui Lakki-Jussi: ”Nyt katkes leipä-

Jotain kummallista putkilahtisissa on

kesällä puolet lisää. Itetaiteilijat, puhekave-

saavista vanne.” Mitä muuta heille tapahtui,

Kertailen mielessäni tšekki Stepan Rakin

rit, vatsatanssit, juustomaidot, jazzit, luon-

voi lukea s. 88-89 Putkilahden kyläkirjasta.

kitarasävellystä ”Hiroshima”. Kuulin sen

nontuntijat. Hiljaisuus ja rauha.

kylästä. Kylään on aina tullut uutta verta, jos
sieltä on pitänyt lähteäkin.

joskus vuosia sitten Valkaman viikoilla Jämsässä hänen itsensä soittamana. Sitten vähän

Mikä parempaa kuin lähteä yksin tai
porukalla Putkilahteen.

myöhemmin meidän Vanhassa Pappilassa

Vielä kiitos kaikille kirjaan aiheita anta-

saman soitti putkilahtinen Markku Turu-

neille, jo pois menneille ja kirjan kansiin

nen. Alan miehiä molemmat. Teos ei ole

saattaneille.

Jussinpäivänä 2009
Terveisin Raija Siltala (Hakanen)
Korpilahti
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Kuva ylhäällä: Jazzit-yleisöä Koulupuiston
pihamaalla. Kuva keskellä: Showbändi The
Dick Hawks. Kuva alhaalla: Eija ja Hannu
Putkilahdesta olivat seuraamassa oman kylän
jazztapahtumaa jo neljättä kertaa.

JAZZIT
JO 11.

KERRAN

Lauantaina 6.6. Putkilahden Koulupuistossa
vietettiin jo yhdennentoista kerran Putkilahti
jazzeja, joka on Putkilahden kyläseuran järjestämä tapahtuma. Kyläseuran puheenjohtaja
Marjo Merivirta toivotti kaikki tervetulleiksi
jazz tapahtumaan. Talkoolaiset olivat laittaneet paikan kuntoon, he myös myivät mm.
kahvia, munkkia, mehua, arpoja ja makkaraa. Ohjelmavastaavana toimi Tapio Leino ja
äänentoistosta vastasi Korpilahden Musa Ry.
Ilma oli hiukan viileää ja vaihtelevaa, välillä
satoi ja välillä taas paistoi ihan lämpimästi.
Merivirran mukaan tapahtumassa oli arviolta noin 150-200 kävijää. Mukana oli kaikenikäisiä jazzvieraita.
Tänä vuonna tapahtumassa oli neljä
esiintyjää. Kaksi ensimmäistä esiintyjää
olivat tuttuja jo edellisvuosilta. Jyväskylän
Puhallinorkesterin kapellimestarina toimi
Tiiu Tuominen. Ison orkesterin musiikki
oli mukavaa kuunneltavaa. Jytke BigBandin
bigband- ja tanssimusiikki sai yleisön toivo-

meininki. Tyly Kohtalo taas tarkasteli asioita

kiittää kovasti järjestäjiä ja esiintyjiä. Heidän

maan tanssiin pääsyä. Mika Heltelä Jytke

miesnäkökulmasta. Vaikka bändi soitti vii-

mielestään on kiva, kun esiintyjissä näkyy ilo

BigBandista totesi, että oli kiva päästä soitta-

meisenä ja väki oli vähentynyt, niin silti Tyly

ja riemu ja he saavat tanssijalan väpättämään

maan ja toivoi yhteistyön jatkuvan.

Kohtalo sai menoa ja meininkiä tunnelmaan

eikä pieni sadekaan latistanut tunnelmaa.

Uusia Putkilahti jazzien esiintyjiä oli
kaksi. Naisenergiaa edusti showbändi T he

bluesillaan. Tyly Kohtalon Pekka Pulkkisen
mielestä oli kiva käydä soittamassa.

Dick Hawks. Laulajakitaristi Doris kommen-

Putkilahdessa kaksi vuotta asuneet Eija ja

toi, että the Dick Hawksissa yhdistyy kaikki

Hannu olivat tulleet hyvillä mielin jazzeihin

naisellinen elämä ja pääasia on hyvä show ja

jo neljättä kertaa. Eija ja Hannu halusivat

Teksti: Sohvi Tuominen
Kuvat: Iitu Tuominen
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