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Putkilahden
 Kylälehti

Pitkästä aikaa olemme saaneet nauttia 

oikeasta kunnon kesästä. Säät ovat olleet 

juuri sopivan lämpimiä ja sadettakin on 

saatu tarpeellinen määrä. Putkilahdessa on 

tänä kesänä säästytty pahoilta ukonilmoilta 

ja myrskyiltä, jotka ovat jossain päin maa-

tamme olleet varsin tuhoisia. Kesä on anta-

nut meille kauneintaan.

Vaikka kevät oli vähän myöhässä, ovat 

viljat siitä huolimatta kasvaneet hyvin ja 

saatu myös  korjatuiksi sään puolesta nor-

maaleissa olosuhteissa.

Tämän kesän suuri harmi oli talvenaikai-

nen myyrien aiheuttama tuhotyö erikoisesti 

mansikkamailla, joiden sato jäi tänä kesänä 

ainakin Putkilahdessa todella huonoksi. Se 

on surullinen asia. Monen mansikanviljeli-

jän tekemä raskas työ meni hukkaan. Myy-

rien tuhotyöt eivät kohdistuneet ainoastaan 

mansikkamaihin vaan niiden valtaisat joukot 

iskivät hampaansa muihinkin kasveihin, 

jopa suuriin puihinkin. On merkillistä, että 

niinkin pienelle eläimelle ihminen ei mahda 

mitään. Myyrällä on ehtymätön voima 

lisääntyä ja säilyttää sukunsa.

Aivan kuin lohdutukseksi mansikan 

menetyksistä muu marjasato oli täälläpäin 

tänä kesänä erikoisen hyvä. Metsät aivan 

pursuivat mustikoista ja myös harvinaisen 

hyvälaatuisista vadelmista. Tällaista marja-

vuotta ei ole ollut moneen vuoteen. Puutar-

hamarjat tuottivat myös runsaan sadon ja 

omenoitakin näyttää tulevan hyvin. Talven 

varalle on taas kerätty talteen monenlaista 

terveyspitoista herkkua. Kyllä kesä on ihana! 

Kesään on sisältynyt myös jos jonkinlaista 

ohjelmaa huveineen ja harrastuksineen. 

Oman kylämme ohjelmatarjonta on ollut 
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Aune Turunen, päätoimittaja

KE S Ä N  J Ä L K E E N 

melko vähäistä, mutta sitäkin merkittäväm-

pää. Joka tapauksessa on syytä ihaillen antaa 

tunnustusta niille aktiiveille henkilöille, 

jotka jaksavat kylällämme toimia ja järjes-

tää jotakin yhteistä virikettä kaikkien iloksi. 

Näyttää siltä, että useimmiten hommat 

jäävät aina vain samojen henkilöiden tehtä-

väksi. Kauniin kiitoksen sana heille kaikille 

on paikallaan.

Kesän aikana kylällämme on käynyt 

paljon vierailijoita ja ohikulkijatkin ovat 

joskus pysähtyneet hetkeksi katselemaan 

ympärilleen. Täkäläinen luonto ja maisemat 

ovat herättäneet yleisesti suurta ihastusta. 

Samoin putkilahtisten hyvin hoidetut piha-

piirit ovat saaneet paljon kiitosta kauneudes-

taan. Sen sijaan tienvarsien pusikoituminen 

ja puuston kasvaminen niin että järvinäky-

mät peittyvät, ei näytä hyvältä.

Kesän jälkeen asettaudumme jälleen 

uuteen vuodenaikaan, syksyyn. Meillä suo-

malaisilla on suuri onni ja etuoikeus saada 

asua maapallollamme sillä kohtaa, jolla on 

neljä vuodenaikaa. Kaikista niistä löytyy 

oma viehätyksensä ja rikkautensa.
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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.

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Missu Wahlberg
koulutettu hieroja
• kotikäynnit

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

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

Kutsumme
metsästysoikeuden vuokranneet maanomis-

tajat perheineen ja naapuriseurojen edusta-

jat la 19.9 2009 klo 17.00-23.00 

hirvipeijaisiin 
Putkilahden Koulupuistoon

Tervetuloa. Putkilahden hirvimiehet

Asunto vuokrattavana

Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuok-

ralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+keittiö+kph.  
Kiinteistössä myös sauna, kellari, vilje-

lypalsta ja varastotiloja. Vapautuu sopi-

muksen mukaan. 

Tiedustelut puh. 0400 647 909/

Marja Riikonen
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SU K U L A I S V I E RA I-
L U L L A K A U K A A

Pitkä aika ennätti kulua Joseph Owindin 

edellisestä sukulaisvierailusta, mutta pitkä 

on matkakin sukulaisiin, sillä Joseph ja Put-

kilahdesta kotoisin olevan Raili Owindi (o.s. 

Harjula) asuvat Keniassa päiväntasaajan koh-

dalla. Joseph oli ensimmäinen Tampereen 

yliopistossa opiskellut ulkomaalainen. Hän 

aloitti sosiologian opinnot vuonna 1963 ja 

palasi kotiin Keniaan 1970-luvun alussa. 

Putkilahdessa vaimonsa kotona Joseph vie-

raili tuolloin vain kerran, vuonna 1972. Nyt 

Josephille tarjoutui uusi tilaisuus Putkilah-

den vierailuun, kun YLE teki dokumenttia 

ensimmäisistä ulkolaisista opiskelijoista Suo-

messa ja järjesti hänen matkansa Suomeen.

Ihmiset ovat 40 vuoden aikana muut-

tuneet, monet niistä sukulaisista, joita hän 

70-luvulla tapasi, ovat jo menneet pois, ja 

ne, jotka silloin olivat nuoria, ovat nyt jo 

ikäihmisiä. Josephin kotikieli on  englanti, ja 

siksipä Putkilahden vierailun emäntää Saara 

Hakasta etukäteen vähän jännittikin, miten 

kommunikointi mahtaa sujua, mutta Josep-

hille ei vuosikymmenten ajan lähes käyttä-

mättä ollut suomen kieli tuottanut juurikaan 

ongelmia, mitä vaimo Raili kylläkin Keniasta 

käsin ihmetteli. Ehkäpä suomalainen ympä-

ristö auttoi kaivamaan suomen sanavaraston 

aivojen sopukoista. 

Myös Suomi on Josephin mielestä 

monella tapaa muuttunut näiden lähes 40 

vuoden aikana, Tampere, vanha tuttu opiske-

lukaupunki oli aivan uudennäköinen uusine 

rakennuksineen ja uusine kasvoineen, mutta 

Putkilahti oli hänen muistikuvissaan säilynyt 

entisellään, luonnonkauniina ja rauhallisena 

paikkana. 

Teksti ja kuva Riitta Hakanen

Joseph Owindi vaimonsa 

sisaren Saaran kanssa Ylätalon pihalla.

Sirkka-Liisa Mattila aloitti koulunkäynnin 

Putkilahden kansakoulussa syyskuussa 1927. 

Siihen aikaan alakansakoulun oppiaineita 

olivat: uskonto, ympäristöoppi ja askartelu,  

äidinkielessä lukeminen ja kirjalliset harjoi-

tukset, laskento, leikki ja voimistelu, käsityöt 

ja laulu. Yläkoulun puolella opetus laajeni 

ja oppiaineita tuli lisää: luonnontieto,  his-

toria, maantieto ja piirustus. Sirkka-Liisan 

opettajina olivat Johanna Tervonen ja Rauha 

Aulas. Tervonen opetti alakoulun kahta 

ensimmäistä luokkaa ja yläkoulun puolella 

Rauha Aulas seuraavia neljää luokkaa. 

– Oppilaita luokassa oli paljon, muiste-

lee Sirkka-Liisa.

– Koulumatkat kuljettiin jalan niin tal-

vella kuin kesäaikaankin. Polkupyöriä tai 

potkureita ei silloin ollut, suksiakaan ei 

ollut kaikilla. Pitkistä matkoista kuitenkin 

kouluun tultiin, toiset vesien takaa veneillä 

ja talvella lumessa rämpien. Koulupäivät 

venyivät pitkiksi, eikä ruokaakaan koulun 

puolesta ollut. Kuivat leipäpalaset olivat 

eväinä, kertoo Sirkka-Liisa.  

Kouluajan käsitöistä Sirkka-Liisan mie-

leen on jäänyt alakoulussa virkatut pannu-

laput.

– Yläkoulussa tehtiin jo monenlaisia 

käsitöitä: ommeltiin itselle leninki ja esiliina, 

myös tyynyliinoja tehtiin ja kudottiin sukkia 

villalangoista. Käsityötarpeet tuotiin kotoa.

Sirkka-Liisa muistaa vielä koulutoverei-

taan ja erikoisesti mieleen ovat jääneet vie-

KO U L U M U I S T O J A
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Putkilahden kansakoulun oppilaat ja opettajat Johanna Tervonen, Rauha Aulas ja Aleksander Ikonen. Kuva otettu keväällä 1927. Kuvan koulu-

laisista tunnistettu: Ylärivissä vasemmalla ensimmäisenä Saara Reina, vieressään Hilkka Mattila, neljäntenä Olga Arhenius, kuudentena Anna 

Könnö, toinen oikealta Helvi Vainio. Vasemmalla laitimmaisena seisoo Toivo Mattila, istumassa Tyyne Pienonen,  eturivissä toisena vasemmalta 

Heikki Saarinen ja oikealta toisessa rivissä seitsemäntenä Saara Friman, alarivissä oikealla reunimmaisena istumassa Yrjö Mattila. (Sirkka-Liisa 

Mattilan kokoelmat)

Koulutyttö Anna-Liisa Toivola

ruskaverit   Elina Järvinen, Kerttu Kauranen 

ja Kalle Seppälä. Takana istunut Reino Kos-

kinenkin on muistoissa.

– Reino veti minua joskus letistä, nauraa 

Sirkka-Liisa. 

Sirkka-Liisan kouluajan kohokohtia 

olivat koulun kuusijuhlat.

– Ne olivat suuret juhlat ja siellä oli aina 

paljon väkeä. Ohjelmassa oli satunäytelmiä, 

leikkejä ja lauluja.

 Kouluajan lauluista lähtemättömästi 

Sirkka-Liisan mieleen on jäänyt suvivirsi, 

joka opittiin koulussa ja laulettiin aina jokai-

sessa kevätjuhlassa.

– Suvivirsi kuuluu suomalaiseen kult-

tuuriin ja se perinne pitäisi säilyttää kaikissa 

kouluissamme, toteaa Sirkka-Liisa.

Anna-Liisa Sorvali (os. Toivola), meni 

kansakoulun ensimmäiselle luokalle vuonna 

1940.  Kansakouluaika oli silloin kuusi 

vuotta, jonka lisäksi jatkokoulua käytiin 

kahden vuoden aikana iltapäivisin muuta-

mana päivänä viikossa. Koulutunnit alkoi-

vat aamulla yhdeksältä ja päättyivät klo 14, 

paitsi perjantaisin, jolloin koulu loppui klo 

15. Lauantaisinkin oli koulua ja silloin päivä 

oli lyhyempi, kotiin päästiin jo klo 13. 

Sota-aikana Putkilahden koulussa oli 

paljon oppilaita. Luokat olivat suuria ja 

paripulpetteja oli kaikissa luokissa kolmessa 

rivissä. Anna-Liisan kouluaikaisia opetta-

jia olivat Johanna Tervonen, Rauha Aulas, 

Annikki Sipponen ja Lauri Venesjärvi. Poi-

kien käsitöitä opettivat Pentti Vuori ja Uuno 

Perttula. 

Koulumatkat kuljettiin kävellen ja talvi-

sin myös suksilla. Anna-Liisa muistelee, että 

hänen kouluaikanaan ainoastaan Niemelän 

Pirkolla oli oma polkupyörä, jonka hän jätti 

aina Hovisen kaupan taakse, ei tuonut sitä 

koskaan koulun pihalle asti. 

Kouluruokailuun kuului koulun puo-

lesta lämmin keitto, velli tai puuro, voilei-

vät ja maito tuotiin kotoa. Koululaisten piti 

tuoda syksyisin koululle viisi litraa itse poi-
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mimiaan puolukoita, niinpä talven mittaan 

saatiin monta kertaa syödä ruispuolukka-

puuroa. Anna-Liisa kertoo, että hänellä ja 

joillakin muillakin koululaisilla oli muka-

naan pullossa veteen liuotettua sakariinia 

makeutusaineeksi puurolle. 

Pula-ajan keksintö, ”Puuronkastike”, oli 

myös koululaisille tuttu tuote. Se oli vaale-

anpunaista makeaa jauhetta ja sitä myytiin 

pienissä pusseissa. Anna-Liisa muisteli: 

– Jos joku sitä puuronkastikepussia haki 

Hovisen kaupasta, oli monta kämmentä 

koulun saunan nurkalla odottamassa, anna 

mulle, anna mulle! Sitten olivat kämmenet 

punaisina samoin kuin koko suunseutukin.

Välitunneilta Anna-Liisan mieleen on 

jäänyt, kuinka pelattiin mustaa miestä ja 

neljää maalia. Kaikki luokkatoverit otettiin 

mukaan peleihin. 

– Joskus pelatessa sattui pieniä vahin-

kojakin, pallo saattoi osua kaverin nenään, 

mutta hauskaa oli. Talvisin välitunneilla 

myös hiihdeltiin ja laskettiin mäkeä koulun 

pihalla. Hiihtokilpailujakin oli joka talvi.

Talvileikeistä Anna-Liisa muistaa varsin 

hurjan leikin: 

– Jäätikkökelillä tehtiin urheilukentän 

reunalla potkukelkoista juna, jota Jollan 

Seppo ohjasi ja Jermorannan Lauri oli perä-

miehenä. Kovaa vauhtia mentiin koulun 

pihan läpi maantielle ja edelleen niin pitkälle 

kuin vauhtia riitti. Rohkeita oltiin!

Kansakoulussa laulettiin ennen paljon. 

Erikoisesti Anna-Liisalle ovat jääneet mie-

leen Aulaksen opettamat maakuntalaulut. 

Koulun juhlista Anna-Liisa mainit-

see merkittävimpinä jokavuotiset joulu- ja 

kevätjuhlat. Jokaisella koululaisella oli juh-

lissa ohjelmaa, ainakin laulukuorossa kaik-

kien piti olla mukana. Juhlien yhteydessä oli 

myös koululaisten käsityönäyttely.

Haastattelut: Aune Turunen

Varma syksyn merkki on tunnetusti reppu 

selässä kulkevat koululaiset. Putkilahdessa 

tien reunassa vaeltajia ei juuri näy, sillä kou-

lukyydit hakevat ainakin pienimmät kou-

lulaiset lähes kotiportailta. Sen jälkeen kun 

Putkilahden koulu 1990-luvun lopulla lak-

kautettiin, on putkilahtelaisten alakoululais-

ten tie kulkenut moneen eri suuntaan. 

Putkilahden koululaisista suurin osa, 14 

lasta, suuntaa koulutaksilla ”väärän kunnan 

puolelle” Tammijärvelle, joka onkin varsin 

luonnollinen valinta, sillä se on useimmille 

lähin alakoulu. Tammijärven koulussa käy 

oppilaita neljän eri kunnan alueelta, Jyväs-

kylästä, Hartolasta, Joutsasta ja Luhangasta. 

Niinpä koulussa onkin tällä hetkellä 45  varsi-

naista koululaista ja yhdeksän esikoululaista. 

Koulussa työskentelee neljä luokanopettajaa 

ja esikoulun opettaja, mikä osaltaan takaa 

yksilöllisen opetuksen.

Vain hieman pitempi matka on Vespuo-

len kouluun, jossa myös opiskelee putkilah-

telaisia lapsia. Vespuolen koulussa on kaksi 

opettajaa, mutta koska oppilaitten määräkin 

jää alle kahdenkymmenen, on yksilöllinen 

opetus sielläkin varmasti taattu.

Putkilahdesta riittää lapsia myös kir-

konkylän uuteen alakouluun, tällä hetkellä 

yksi putkilahtelainen poika kulkee opin-

tietä siellä, mikä onkin varsin luonnollinen 

valinta, kun koulumatka onnistuu yhteisesti 

äidin työmatkan kanssa.

Joitakin vuosia sitten putkilahtelaisia oli  

myös Hurttian koulussa, mutta tällä hetkellä 

kukaan ei ole valinnut sitä vaihtoehtoa.  

Yläkoululaisilla on käytännössä vain yksi 

vaihtoehto, mikä ei sekään ole suinkaan 

huono; Korpilahden uusi koulukeskus tar-

joaa upeat puitteet 13-16-vuotiaiden opiske-

lulle samoin kuin lukiossa jatkaville. 

Ammatillisiin opintoihin Putkilahdesta 

joutuu jo menemään kauemmaksi, mutta 

koulumatka onnistuu Putkilahdesta jopa 

päivittäin ainakin muutamille Jämsänkos-

ken ammattikoulussa opiskeleville.

Juuri ilmestyneestä  kansalaisopiston esit-

teestä käy ilmi, että kursseja riittää sielläkin 

kaiken ikäisille kaikissa mahdollisissa lajeissa 

kokkauksesta ja liikunnasta  sukututkimuk-

seen. Vaikka Putkilahdessa ei näillä näkymin 

toteudu kuin naisten kuntojumppa, ei matka 

kirkonkylälle tai ”vanhaan” Jyväskyläänkään 

ole niin pitkä, etteikö jokainen pääsisi har-

rastamaan juuri sitä, mikä kiinnostaa ja 

tuntuu tarpeelliselta. Niinpä ei opiskelua ja 

itsensä kehittämistä tarvitse lopettaa vielä 

aikuisenakaan, jos vaan tarmoa ja intoa kylä-

läisistä löytyy. 

Riitta Hakanen

Kansalaisopiston toimintaa 

Putkilahdessa syksyllä 2009

Kuntojumppa kylätalolla torstaisin 

klo 19:00 - 20:00. 

Syyskausi alkaa 10.9.2009 ja päättyy 

3.12.2009. Kevätkausi 2010 alkaa 14.1.2010 

ja päättyy 22.4.2010. 

Jumppaamme reippaiden askellusten tah-

dittamana. Kuntojumpassa ei ole vaikeita 

askelsarjoja. Tunti sisältää alkulämmittelyn, 

lihaskuntoharjotteita sekä loppuverryttelyn 

ja venyttelyn 

Kurssimaksu 37€. Ohjaajana Päivi Elfven-

gren. 

SY K S Y N  M E R K K E J Ä  I L M A S S A 
-  K O U L U T  A L K O I V A T
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PO H J O L A N  S A V U P I R T T I M U S E O

Osmo Salminen (1907-1949) otti vastaan 

isältään maanviljelijä Vihtori Salmiselta Put-

kilahdessa sijaitsevan Pohjolan talon. Osmo 

oli kiinnostunut kotiseutuharrastuksesta ja 

hän alkoi koota kotiseutumuseota parisataa 

vuotta vanhaan hylättyyn riiheen, jonka hän 

pienin korjauksin muutti savupirtiksi. Myö-

hemmin hän perusti myös maatalousmuseon 

tyhjään saharakennukseen. Isäntä osti ja itse 

kuljetti esineet museoihinsa.  Maatalousmu-

seo tuli kuitenkin kalliiksi, joten se päätet-

tiin myydä. Savupirttimuseon esineet ovat 

talonpoikaisesineistöä, jotka on kerätty etu-

päässä Putkilahdesta, mutta myös lähikyliltä 

kuten Rutalahdesta, Oittilasta ja Tammi-

järveltä. Esineitä on yhteensä n. 2000 ja ne 

ovat 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. 

Esineistö on luetteloitu ja niistä on muistissa 

ainakin niiden alkuperä. Esineistöön kuuluu 

mm. 600 vanhaa kirjaa, rahoja, maitosiivi-

löitä, yksiviisarisia kelloja, virsikannel, lihan 

paistokouru, kupariesineitä, tuohitöitä ja 

savupirtin tyypillinen uuni. Osmo kirjoitti: 

”Paljon tuskaa ja kärsimyksiä, jos ilon pilkah-

duksiakin tietäisivät kertoa nämäkin täällä 

pienessä museo pahasessa löytyvät esineet.”  

Elokuussa vuonna 1945 savupirttimuseo 

avattiin yleisölle ja sen kunniaksi pidettiin 

vihkiäisjuhlat. Kerttu Weijo, Osmon kol-

mesta tyttärestä keskimmäinen, on koonnut 

historiikkia Salmisen suvusta neljä vuotta ja 

ottanut museon hoitaaksensa. Kerttu kertoo 

kunnioittavansa isänsä saavutuksia.  Muse-

olla voi käydä sopimuksen mukaan ottamalla 

yhteyttä Kerttu Weijoon puh.040-4147735.

Teksti ja kuvat Sohvi Tuominen

Pohjolan savupirttimuseo Herapohjantien var-

rella. Museota esittelee Kerttu Weijo.
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Kyllikki Haljalan talon 

keittiössä kesäkuussa 2009

P U T K I L A H D E S S A

Kyllikki ja Seija kävelivät pölyistä hiekkatietä 

käsissään painavat matkalaukut. Hyttyset ja 

muut ötökät pörräsivät ympärillä ja matka 

tuntui loputtoman pitkältä. Helsingistä 

tuleva linja-auto oli jättänyt tytöt Korpilah-

den keskustaan, josta heidän piti kävellä yli 

kolmekymmentä kilometriä Putkilahteen. 

Koululaisia järjestettiin maalle töihin, 

koska miehet olivat sodassa ja työtä oli 

paljon. Elettiin vuotta 1942. Nuoret halu-

sivat antaa oman osansa isänmaan palveluk-

seen. 

Oltiin kauhean ahkeria ja isänmaallisia, 

Kyllikki toteaa. 

Matkan viimeiset kilometrit tytöt pää-

sivät postihevosmiehen kyydissä. Tämä oli 

sanonut, että kyllä te nyt ruokaisaan taloon 

pääsette. 

– Ivaili. Eihän me ymmärretty, me luul-

tiin, että se puhui totta, että se on niin rikas 

talo ja että siellä on hyvä ruoka.  Kun me 

kaupungista tultiin ja melkein nälkää näh-

tiin. Mut aamukahvin kans oli kolme korp-

pua, me pantiin se kolmas korppu puoliksi. 

Se aamuun lähtö oli vähän liian kevyt. Seija 

kysyi rohkeasti, että saatasko me munia, kun 

niitä kanojakin on. Niin emäntä sanoi: Ei 

yhtään mitiin munia. 

Aamusta iltaan tytöt kyykkivät lanttu-

pellolla kitkemässä. Ensimmäinen talo vaih-

tui kahden viikon jälkeen toiseen. Kylällä 

asuvalla kesäasukkaalla kävi sääliksi tyttöjen 

palkaton aherrus kuumalla pellolla. Hän otti 

heidät luokseen ja järjesti heille toisen talon. 

Haljalan talossa Kyllikki kävi neljänä kesänä, 

talvellakin loma-aikoina, kaikkiaan yhteen-

laskettuna vuoden ajan. Haljalassa oli paljon 

väkeä, Meeri ja Lauri Friman isäntinä, ylä-

kerrassa asui Laurin äiti sekä vanhamummo, 

tuvassa nukkui Leo. Tytöt nukkuivat Tupsu-

lassa, aitassa. Lisäksi oli vielä tilapäisiä työ-

miehiä. 

Talon töissä

Tytöt saivat osallistua kaikkiin talon töihin. 

– Ryssä Leo talutti hevosta, kun minä 

lanasin peltoa risukarhilla, kertoo Kyllikki.

Ohria puidessa oli Leon silmään mennyt 

ohran vihne, jonka Kyllikki taitavasti otti 

pois kääntämällä luomen ympäri. 

– Jos joku olisi nähnyt, miten ryssä 

makasi pää polvellani, niin kyllä olisi tullut 

puheita. Kun siitäkin tuli sanomista, kun 

kävin Leon kanssa kahdestaan kylältä postia 

hakemassa.

 Kiireisimpinä aikoina käytiin talkoilla 

tekemässä työt toisten pelloilla.

Palkka maksettiin syksyllä lähtiessä 

jauhoina, lihana ja voina, jotka piti piilot-

taa muun tavaran joukkoon, koska niitä ei 

Haljalan isäntäväki Lauri ja Meeri Friman
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saanut kaupunkiin kuljettaa. Kerran tytöt 

olivat piilottaneet ruokatavarat laatikon 

pohjalle puolukoiden alle.  Tarkastaja tuli, 

otti laatikon käteensä ja pudotti sen lattialle. 

Onneksi se ei hajonnut ja paljastanut tyttö-

jen kätköä. Ruoka oli tarpeen, koska kau-

pungissa ei ollut ruokaa ja kaikki oli kortilla 

ja kallista. 

Kyllikki muistelee 

tapahtumia Haljalassa

Hauskanpitoa

Monenlaista jekkua kyläläiset keksivät toi-

silleen. Joku oli mennyt hakemaan talosta 

ternimaitoa, mutta olikin kantanut tietämät-

tään kotiinsa vesikannua. Siitä suuttuneena, 

hän oli leiponut suuren ruiskuorisen kalaku-

kon. Hämmästys oli suuri, kun sen sisältä 

syödessä paljastui vanha kumisaapas. 

Tuvassaan Saara ja Otto olivat syö-

mässä, pöydässä oli lautasella keitettyjä 

kananmunia. Otto pyytää:” Annapa mulle 

kananmuna.” Saara heittää otsaan puoliksi 

keitetyn munan, joka leviää pitkin naamaa. 

Tieto tapauksesta leviää ja kylällä kysellään 

Otolta, että vieläkö Otto syöt kananmunia?

– Kun vein ensimmäisen kerran lehmiä 

metsään ja tulin pihalle, niin Lauri heitti 

sangollisen kylmää vettä päälleni. Paime-

net piti aina kesän alussa kunnolla kastella. 

Tupaan tullessani mummo heitti vielä pääl-

leni sangollisen lämmintä vettä. Olin aivan 

läpimärkä, sanoo Kyllikki ja nauraa iloisesti 

päälle. 

– En ollut koskaan nähnyt niin ronskia 

leikkiä kuin täällä.

Kylän pojat kilpailivat siitä, että kuka saa 

tytöt kyytiinsä. 

Toinen hevonen saattoi mennä piiloon 

risteyksen taa, toisen ajaessa ohi ja leikkiä 

jatkettiin perille saakka. 

Veneessä soutajat ihmettelivät, miksei 

Helsinkiläiset lukiolaiset Seija Lehmussaari 

(Hulmi) ja Kyllikki Otra (Ropponen) tulivat 

sota-aikana ”työtytöiksi” Putkilahteen autta-

maan maataloustöissä miesten ollessa sodassa. 

Kyllikki lanasi kesantoja Piirtolla 

(Helka takana).

Kuva vasemmalla keskellä: 

Sulo, Saara, Kyllikki ja Seija rukiinleikkuu-

touhussa.
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Tyttö kulki metsätiellä pää pystyssä avo-

jaloin. Hän ei katsonut taakseen. Mies 

kulki perässä kantaen olkapäällään kirvestä. 

Metsäniitylle oli vielä matkaa.

– Eikö pelota, mies kysyy huonolla suo-

menkielellä.

– En minä pelkää, jos tapat minut, kaikki 

tietävät, että olet minut tappanut. Et pääse 

pakoon, eikä kukaan sinua auta.

– En minä tyhmä ole.  

Taloihin oli jaettu venäläisiä sotavankeja 

auttamaan töissä, kun omat miehet olivat 

sodassa.

Leonid Petrusov oli joutunut suomalais-

ten vangiksi haavoituttuaan jalkaan. Hän oli 

kotoisin Ukrainasta. 

Joskus Leo muisteli kotikyläänsä. Talot 

oli rakennettu tienvarteen porstuat tielle 

päin. Iltaisin pimeän tultua naiset kokoon-

tuivat talojen rappusille vaihtamaan kuulu-

misia.

– Ludmila, onko lapsesi jo parantunut?

– Olga, joko miehesi on saanut töitä?   

Äänet kuuluivat selvästi kylän reunim-

maiseen taloon saakka.

Täällä talot olivat hajallaan, ihmiset toi-

senlaisia. Haljalan talossa oli paljon työtä, 

varsinkin kesällä. Avuksi oli lähetetty Helsin-

gistä koulutyttöjä, Kyllikki ja Seija. Mukavia 

tyttöjä molemmat, kovia tekemään töitä, 

vaikka olivatkin kaupungista. 

Sotavankeja oli useammassa talossa. 

Rantalan emäntä pelkäsi vankeja, heidän 

kanssaan yksin hän ei koskaan lähtenyt 

mihinkään. Vankeja oli monenlaisia, useim-

mat olivat hyviä työmiehiä, mutta oli niitä-

kin, joille työ ei maistunut. Jotkut oppivat 

puhumaan suomea, he kertoivat kotiolois-

taan ja opettivat venäläisiä lauluja ja sanoja. 

Kylässä oli kaksi vankileiriä toinen Kotiran-

nassa ja toinen Heikkilässä. Veneellä vangit 

kulkivat metsätöihin. Haikeat laulut kiirivät 

tyyntä veden pintaa, kun he siirtyivät pai-

kasta toiseen. Leo oli oppinut puhumaan 

suomea, häneltä jäi elämään useita sut-

kautuksia. Kerran hän juoksi tuohtuneena 

vene liikukaan eteenpäin. Sitten he huoma-

sivat, että joku oli sitonut sen pitkällä narulla 

puuhun.  

Nuorisoseurantalolla järjestettiin juhlia, 

joissa lopuksi leikittiin piirileikkejä, tanssi-

minen oli sota-aikana kielletty. 

Laurinpäivänä kierrettiin taloissa onnit-

telemassa kolmea Lauria, samana päivänä 

olivat myös kahden emännän syntymäpäi-

vät. Sahtia kului silloin paljon.

Aina uudestaan tytöt palasivat Putki-

lahteen, taisipa asiaan vaikuttaa kylänpojat, 

jotka olivat tyttöihin ihastuneet. Eräänä 

päivänä koulusta palattuaan Kyllikki näkee 

kotonaan Helsingissä äitinsä kanssa kah-

villa emännän, joka oli varta vasten lähtenyt 

katsomaan, olisiko Kyllikki sopiva pojalle 

emännäksi.

– Leikkiähän se vai oli, emmehän me 

tosissaan! Äitikin varoitteli pienviljelijän vai-

moksi ryhtymästä.

 

Matkat

Enää tyttöjen ei tarvinnut kulkea matkoja 

jalkaisin, saatiin hevoskyytiä. Monin eri 

tavoin matkaa tehtiin.

Joskus lähdettiin Korospohjasta laivalla 

Lahteen, josta edelleen junalla Helsinkiin. 

Suomilaivaa Kyllikki kertoo saaneensa ohja-

takin Tehinselällä.  Jyväskylästä palattiin 

junalla takaisin kotiin. Kerran Kyllikkiä oli 

säälittänyt sotaan lähtevä poika, ja hän oli 

asemalla suikannut tälle suukon. Poika oli 

jäänyt rintamalle. Talvella mentiin Putki-

lahdesta hevosella Korpilahteen, josta linja-

autolla jatkettiin Helsinkiin. Vähän pelotti, 

kun jäällä oli vettä, jolloin isäntä lohdutti, 

että kyllä hevonen tietää, se ei koskaan mene 

sulaan.  

Kirsti Kupari

Lähteenä: Kyllikki Ropposen haastattelu 

Putkilahdessa kesällä 2009 

Iloinen koivunistuttajasakki. Takana vasemmalla ukrainalainen sotavanki Leo vieressään Uiton 

Aino, Maire Hakanen, edessä Anja Friman, Kyllikki ja Alpakan isäntä Mikko Hakanen.

S O T A V A N K E J A  P U T K I L A H D E S S A
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tupaan, jossa vanhamummo istui.

– Maa rikki, rotta män.

Hän oli yrittänyt saada rottaa kiinni, 

mutta maassa olikin ollut kolo, johon se 

livahti karkuun.

– Miksi aina jauhot? Hän tokaisi, kun 

iltaruuaksi syötiin piimää ja talkkunaa.

– Ukrainassa siat syö jauhot.

Leo oli hyväluontoinen, hän piti lapsista 

ja leikitti heitä mielellään. Hän oli tumma 

ja komea, heti näki, että hän oli ulkomaa-

lainen. Ei häntä tarvinnut erikseen vahtia, 

koska mitään mahdollisuutta pakenemiseen 

ei ollut. 

Sodan loputtua vangit palautettiin takai-

sin. Leo opetteli ulkoa Kyllikin Helsingin 

osoitteen ja lupasi ilmoittaa, miten hänen oli 

käynyt. Hän arveli voivansa selvitä hengissä, 

koska hänellä oli arpi jalassa merkkinä louk-

kaantumisesta ja siitä ettei ollut vapaaehtoi-

sesti antautunut vangiksi.

Kyllikki muisteli tapausta vedet silmissä. 

Hän lauloi Leon opettaman surumielisen 

laulun. Mitään viestiä ei koskaan tullut. 

Kirsti Kupari

Lähteenä Kyllikki Ropposen haastattelu 

Putkilahdessa kesällä 2009.

Päätoimittaja ehdotti, että tekisin jutun 

musiikkiharrastuksestani, joten kerron 

hieman Korpilahden kansanmusiikkiryh-

mien toiminnasta.

Itse aloitin nokkahuilun soittamisen noin 

10 vuotiaana Pikkupelimanneissa. Päädyin 

ryhmään, koska siihen tarvittiin huilisteja. 

Siskoni tulivat myös tähän musiikkiharras-

tukseen. Seuraavaksi siirryimme nuorten 

kansanmusiikkiryhmään Kiiriin, ja nyt soi-

tamme siinä. Soittoharrastukseni alkoi pia-

nonsoitolla Outi Penttisen tunneilla, kun 

olin 7-vuotias. Sitten siirryin muutamaksi 

vuodeksi kitaransoiton pariin ja myöhem-

min jatkoin taas pianonsoittoa. 

Outi Penttinen on töissä Jyväskylän kan-

salaisopistolla. Hän on itse soittanut pienestä 

asti ja opiskellut fi losofi an kandidaatiksi 

musiikkitiede pääaineenaan. Outi opettaa 

työkseen pianon, viulun sekä nokkahuilun 

soittoa. Lisäksi hän johtaa kansanmusiikki-

ryhmiä, etsii materiaalia ja sovittaa musiikkia 

ryhmille sopiviksi.  Tässä työssä hän on ollut 

vuodesta 1981. ”Työhöni kuuluu opetusta 

ja keikat tulevat kaupan päälle”, sanoo Outi. 

Hän ohjaa Korpilahdella kolmea kansan-

musiikkiryhmää, Pikkupelimanneja, Kiiriä 

ja Korpilahden Pelimanneja. Pelimannitoi-

minta tarkoittaa kansanmusiikin soittamista 

ja laulamista ryhmässä.  ”Jyväskylään liityt-

tyä on tullut lisää byrokratiaa ja paljon koko-

uksia kaupungissa, mutta on myös toisaalta 

isommat puitteet”, Outi kertoo. Hän lisää 

vielä: ”2010 vuonna Kaustisilla on teemana 

Keski-Suomi, joten sinne tähdätään”.

Siskoni Iitu, 15 v, soittaa nykyään Kii-

rissä harmonia. Iitu tykkää soittamisesta 

ja kertoo, että Kiiri on mukava harrastus 

koulun käynnin ohessa. Lisäksi hän harras-

taa pianonsoittoa. Toinen siskoni Roosa, 

19 v, soittaa Kiirissä nokkahuilua ja kertoo 

tykkäävänsä kovasti soittamisesta ja laulami-

sesta. Roosakin harrastaa pianonsoittoa. 

Itsekin pidän kovasti soittamisesta. 

Koulu vie nykyään paljon aikaa, joten enää 

en kerkeä käymään kuin pelimannitunneilla. 

Keikoilla käynti ryhmän kanssa tuo mukavaa 

vaihtelua harrastukseen. Erityisen mukavia 

keikkoja ovat olleet Kaustisen Kansanmu-

siikkifestivaalit ja varmasti mieleenpainuvin 

kokemus oli, kun kävimme pelimannipo-

rukan ja ISOn Tanhuajien kanssa Puolassa 

syksyllä 2008.   

Teksti Sohvi Tuominen

Kuva Outi Penttinen

M U S I I K K I H A R R A S T U K S E N I

Kiirin harjoitukset.

Kirjastoauto tiistaisin
auton puh. (049) 245 999 
parillinen viikko

13:50 - 14.20 Rantalan th

14.30 - 14.50 Toroniemen th

15.00 - 15.20 Reinan th 

15.30 - 16.30 Virran puoti 

pariton viikko

14.30 - 16.00 Virran Puoti 

16.10 - 16.40 Töppöspohjantie 249  

16.40 - 17.10 Töppöspohjantie 310
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