L OKAKUU

Putkilahden

10/2009
SISÄLTÖ

……
LOK AKUU

AVAA

UUDEN ARJEN

……
AIKUISOPISKELUSTA

Kylälehti

ILO JA HYÖTY

……
JOS

METSÄÄN

HALUAT MENNÄ NYT…

Putkilahden kylälehti myös internetissä:
www.putkilahti.net

……
kuva: Osmo Weijo

MUMMO JA AUTO
……
YLILUONNOLLINEN
ILMIÖ PUTK ILAHDESSA
……

V ILJAPELLOILLA
TYÖT SUJUU

……

WA N H A T
MATTILAN

KUVAT:

HEINÄPELLOLLA

……

RAUTAMÖHKÄLE
……

HEIPÄ

HEI,

KYLÄLÄISET!

……

K IITOS

ILMOITTAJILLE ,

ILMAN TEITÄ TÄMÄ LEHTI EI VOISI
ILMESTYÄ TÄSSÄ LAAJUUDESSA .

……
T ILAA KYLÄLEHTI
LAHJAKSI TUTTAVALLESI !

……

Per ustettu 1993.
Ilmestyy 12 ker taa vuodessa.
Kylän paras tiedottaja.

o
umer
Ir ton
o
r
u a
2,00 e

Putkilahden

2

Kylälehti

Aune Turunen, päätoimittaja

LOKAKUU

AV A A U U D E N A R J E N

Kesälle on heitelty haikeat hyvästit ja elämme

kapa matka johonkin vieraaseen maahan,

satamista ja pääsyä lumileikkeihinsä. Teiden

jo lokakuuta. Nimestään huolimatta loka-

niin joka tapauksessa arjen rutiinien katkai-

liukkaus tulee vaatimaan autoilijoilta enene-

kuu on hieno kuukausi. Kesän menojen ja

sulla on virkistävä vaikutus.

vää huolellisuutta liikenteessä. Myös jalan-

monien rientojen jälkeen on hyvä hetkeksi

Eräs kaikkein parhaimmista keinoista

kulkijoiden olisi syytä käyttää heijastimia

pysähtyä ja rauhoittua kokemaan syksyä.

saada vaihtelua arkisen aherruksen vasta-

pimeillä teillä liikkuessaan. Näin erikoisesti

Luonto hehkuu vielä hetken upeassa väri-

painoksi on aikuisopiskelu. Tämä opiske-

täällä kotiseudullamme, jossa Vespuolentie

loistossaan, ilmassa on kirkasta kuulautta ja

lumuoto onkin viime vuosina saavuttanut

kokonaisuudessaan on vailla kevyenliiken-

linnut antavat taidokkaita lentonäytöksiään

suurta suosiota.

teenväylää. Toivottavasti se pian saadaan?

avaran taivaan alla. Nyt on aika avata silmät

että jo useampi aikuisikäinen putkilahtelai-

Lokakuiset päivät ovat lyhyitä ja illat

vastaanottamaan suurenmoista kauneutta.

nen on hakeutunut opintielle joko hankki-

pimeitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että

Kaikki tämä tarjotaan meille ilmaiseksi.

akseen uuden ammatin tai täydentääkseen

silloin pitäisi kääriytyä synkkyyteen tai toi-

Monille ihmisille syksy on täyttymyksen

aiempia opintojaan. Ahkeruutta ja työtä

mettomuuteen. Syysiltojen pimetessä ja

aikaa. Kesän uurastus on tullut palkituksi

opiskelukin vaatii, mutta suoritetut kurs-

sateen ropistessa ikkunoihimme voimme

talteen korjatulla sadolla. Nyt, kun kesä-

sit ja päätökseen saatetut loppututkinnot

sytyttää kynttilät pirttiemme pöydille ja

puuhat ovat takanapäin ja pakolliset syys-

tuottavat suurta tyydytystä ja iloa. Uuteen

nauttia kodin lämmöstä ja rauhasta. Se on

työtkin loppuvaiheillaan, olisi varsin sopiva

arkeen on helpompi käydä lisääntynein tie-

onnea. Uusi arki saa uutta syvyyttä.

aika suunnitella talven varalle jotakin uutta

doin ja taidoin.

Ilolla on pantu merkille,

ja piristävää toimintaa. Olipa se sitten uusi

Lokakuun arkeen antaa leimansa lähes-

harrastus, mielenkiintoinen käsityö tai vaik-

tyvä talvi. Lapset odottavat innolla ensilumen
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Koulun käyttökorvaushinnat
Koko koulu
Luokkahuone
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tunti
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5 euroa
5 euroa
10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
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Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

Kyläsepän kuulemia
Ei maallinen rikkaus
elämän rikkautta tuo.

A s u n to v uokra t t a va na
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston

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

90 m2, 3 h+keittiö+kph.
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja. Vapautuu sopimuksen mukaan.
Tiedustelut puh. 0400 647 909/
Marja Riikonen

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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AIKUISOPISKELUSTA

ILO JA HYÖT Y

Marja Riikonen (os. Koskenniemi) on syntyi-

hänet kuitenkin tiiviisti Putkilahden kylän

salaisopistossa muun muassa tietotekniikan

sin Luhangan Tammijärveltä. Koulunkäyn-

elämään. Pian hänelle uskottiin monia

alalta. Erityisiä neuvoja hakiessaan Marjalla

tinsä hän aloitti kotikylänsä kansakoulussa

luottamustehtäviä oman kylän lisäksi myös

on käytössään internet.

ja jatkoi opintojaan Joutsan yhteiskoulussa.

kunnan ja seurakunnan taholta.

Koko kouluaikansa mieluisimmiksi kouluai-

Putkilahdessa Riikosen Marjasta on

neikseen Marja mainitsee kaupalliset aineet,

tullut voimakeskus, jonka osaamista ja ener-

taloushallinnon ammattitutkinnon

erikoisesti

Ensikosketuksen

giaa kylällä tarvitaan. Jo 40 vuoden ajan hän

Marjalla on koko ikänsä säilynyt ainainen

käytännön liiketalouteen ja kirjanpitoon

on hoitanut kylän monien erilaisten seuro-

kipinä halusta saada oppia uutta. Merkittävä

Marja sai jo varhaisessa lapsuudessaan työs-

jen ja yhdistysten sekä kalastus- ja tiehoito-

tie uuden oppimiseen ja omien vahvuuk-

kennellessään kauppiasvanhempiensa apuna

kuntien kirjanpitoja. Tehtäviin on sisältynyt

siensa kehittämiselle Marjalle avautui, kun

perheen omistamassa Tammijärven Talous-

lisäksi taloushallintoa, laskutusta, reskont-

hän aloitti opinnot Jyväskylän Aikuisopis-

kaupassa.

rien hoitoa ja erilaisten avustushakemusten

tossa syksyllä 2008.

kirjanpidon.

Marja suoritti

Vuonna 1969 Marja avioitui putkilah-

ja veroilmoitusten tekoa. Marja tekee myös

telaisen Veikko Riikosen kanssa ja muutti

useille seuroille talousarviot seuraavalle

miehensä kotitilalle Putkilahden Könnöön.

vuodelle. Näiden asioiden hoito edellyttää

Taloushallinnon ammattitutkinto on

Suuren maatilan emännyys ja iso perhe,

paljon alan tietoutta ja Marja onkin jou-

kaupan ja hallinnon alan tutkinto, joka suo-

johon kuuluivat Marjan ja Veikon ja heidän

tunut hakemaan uutta ajankohtaista tietoa

ritetaan osoittamalla ammattitaito näytöin.

kolmen lapsensa lisäksi appivanhemmat

itseopiskelun kautta. Ensiksi hän suoritti

Tutkinnon rakenne, ammattitaitovaatimuk-

ja miehen täti, sitoivat Marjan perheeseen

Markkinointi-instituutissa kauppateknikon

set, ammattitaidon osoittamistavat sekä

ja kotiin. Marjalle tyypillinen välittömyys

tutkinnon ja myöhemmin kirjanpitäjän tut-

ammattitaidon arvioinnin kohteet ja kritee-

ja avoimuus kaikkia ihmisiä kohtaan liitti

kinnon, sen lisäksi hänellä on opintoja kan-

rit on määritelty valtakunnallisissa näyttö-

Tällä kertaa Marjan opinnot tähtäsivät
taloushallinnon ammattitutkintoon.

tutkinnon perusteissa.
Aikuisopiston opettaja Tiina Paavola selvitti asiaa:
”Aikuisten tutkintojärjestelmä toimii
sillä tavalla, että meillä on valmistavaa koulutusta, joka kestää taloushallinnon ammattitutkinnoissa noin puolitoista vuotta ja siihen

Jyväskylän Aikuisopiston opettaja Tiina Paavola kävi keväällä 2009 Könnössä tutustumassa Marjan toimistotilaan ja työsisältöihin.
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sisältyy kaksi lähiopiskelupäivää kuukaudessa aikuisopistolla. Tutkinnon suorittaminen on sitten tavallaan erillinen järjestelmä;
tässä on ns. osaamisen näyttämisen prosessi,
puhutaan näyttöprosesseista ja tutkintotilaisuuksista. Valmistavan koulutuksen loppupuolella pidetään tutkintotilaisuus, jossa
opiskelija kerää kansioon kirjanpitoon,
tilinpäätökseen ja taloushallinnon tehtäviin
liittyviä materiaaleja ja sitten loppuvaiheessa
on arviointikeskustelu, jossa arvioijina on
oppilaitoksen edustaja, työntekijä ja työnantajan edustaja eli työelämän edustajat.
Tutkinto tulee sillä tavalla eli meillä on sekä
valmistava koulutus että normaalikoulutus

J OS METSÄÄN HALUAT MENNÄ NYT …

sekä tutkinnon suorittaminen, molemmat
Istumme muutaman neliön suuruisessa

ruskea, sitten oli pienempi tummaturkki-

ammattitutkintoon

mökissä Kainuun korvessa Suomussalmella,

nen, joka ilmestyi, kun kaikki muut ovat

valmistavaan koulutukseen sisältyy 26 opin-

muutama kilometri itärajalta. Pienestä ikku-

syöneet.

toviikkoa, jolloin opiskellaan organisaation

nasta on näköala metsään ja siinä edessämme

Kun karhut väistyvät linnut tulevat kala-

taloushallinnon

on karhu, ei yksi vaan neljä isoa uroskarhua

apajalle, kalalokkeja, selkälokkeja, merilok-

murkinalla.

keja, isolokkeja, korppeja, haukkoja. Meteli

järjestelmät.”
Taloushallinnon

tehtävissä

toimimiseen.

Tähän kuuluvat esimerkiksi opiskelutaidot,
excel, taulukkolaskennan jatkokurssi, talous-

Isäntä Eero Seppänen on antanut meille

matematiikka, viestintä ja toimialakohtaiset

ohjeet, miten tulee käyttäytyä, koska jos

yrittäjyysopinnot. Lisäksi opiskeluun kuuluu

karhut vainuavat ihmisen, ne pakenevat.

on valtava, kun ne taistelevat saaliista.
Kuusi tuntia katsontakopissa kuluu
nopeasti, kun ulkona koko ajan tapahtuu

mm. kirjanpito, osto- ja myyntitoimintojen

Karhuilla on kova nälkä, ne ahmivat

jotain. Kokemus on ainutlaatuinen: saada

taloushallinto, kirjanpidon ja tilinpäätöksen

kalanjätteitä ruokintapaikoilta, joku raahaa

tarkkailla kiireettä, olla läsnä luonnon suu-

erityiskysymykset, yritysverotus ja taloushal-

niitä suussaan metsään ja palaa takaisin

ressa näytelmässä.

linnon englanti.

hakemaan lisää. Arvojärjestys on selvä, kun

Melkein koko ajan karhut ovat näky-

Aloittaessaan opiskelun syksyllä 2008

vahvin tulee lähelle, toiset väistyvät. Muu-

villä, vielä silloinkin, kun pitää lähteä. Isäntä

Marja oli tietoinen siitä, että opiskelun ja

tama yhteenotto tapahtuu, karhut murisevat

koputtaa oveen ja kehottaa meitä olemaan

oman elämän yhteensovittaminen tulee vaa-

vihaisina toisilleen ja toinen perääntyy suosi-

valmiina. Hiljaisena jonona palaamme

timaan ponnistuksia. Opiskelu antaa kuiten-

olla. Kaikki karhut ovat erinäköisiä: yhdellä

polkua takaisin autoille.

kin tyydytystä ja iloa. Uusia tietoja ja uusia

on melkein musta turkki, toisella on vaalean

menetelmiä voi hyödyntää erilaisissa tehtä-

ruskea naama, yksi oli suuri ja kokonaan

vissä ja se helpottaa työtä. Luottamus omaan
osaamiseen myös paranee opintojen myötä
ja näin rohkenee tarttua aina vaativimpiin

Kyläsepän kuulemia

tehtäviin.
Ei kunnon palkollinen taloa syömällä kaada,
Teksti ja kuva Aune Turunen

isäntä tai emäntä sen taidottomuuttaan tekee.

Kirsti Kupari
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Ford Ka arkistokuva

MUMMO

JA AUTO

Auto pysähtyy liikennevaloihin ja sammuu

vaihtamaan jo automerkkiä. Auto kun auto,

mummoksi, joka köröttelee omaa tahtiaan.

siihen. Yleensä se kuitenkin käynnistyy

kunhan ei jätä minua risteyksiin.

Selviän kuin selviänkin töihin ja takaisin,

uudestaan, mutta nyt eivät vaihteet mene

Autokauppaan siis. Menen samaan

päälle. Neuvottomana istun ratin takana

kauppaan, mistä edelliselläkin kerralla ostin

vihreän valon vaihtuessa toistamiseen punai-

autoni. No tuttua myyjää ei enää ole. Esitän

Illalla menen pojan kanssa toiseen auto-

seksi ja autojonon kasvaessa autoni perässä.

asiani ja minkähintaista autoa ajattelen.

kauppaan. Nyt minulla on mukana asian-

Tuntia myöhemmin istun hinausauton kyy-

Myyjä esittelee minulle muutamaa autoa.

tuntija, jolla on mukana nettistä otettu lista

dissä korjaamolle. Joko nyt vihdoinkin saisin

Otan koeajettavaksi Fiat Ka:n. Auto on kirk-

mahdollisista menopeleistä. Otamme koe-

autoni vaihdettua.

kaan punainen, sisältä siisti ja edullinen.

ajoon mustan Golﬁn, siis saksalaista laatu-

Punainen Sitikka on palvellut minua
hyvin melkein kymmenen vuotta ja minun

Jätän Sitikkani kaupan parkkipaikalle
sillä ajatuksella, että sillä en enää kotiin aja.

mutta nyt tiedän ainakin sen, että tämä ei
ole minun uusi autoni.

työtä. No, ajattelen, kaipa se on sitten tämä.
Ikkunasta katselen taas pihalle tätä tulo-

on vaikea luopua siitä. Se on lähtenyt takuu-

Netistä katselen saman merkkisiä autoja

kasta. Ei oikein tunnu omalta, musta kuin

varmasti kelillä kuin kelillä. Olen ajanut sillä

ja totean, että tämä auto pitää vertailussa

ruumisauto. Auto on kyllä hyvässä kunnossa

yli satatuhatta kilometriä, siis monta tuntia

pintansa. Päätän, että siinä se sitten on

ja vakaa liukkaillakin teillä, mutta ...

yhdessäoloa. Se on osa minuuttani, vaikka

mummon uusi auto. Katselen välillä ikku-

vävypoika nauraakin, että ranskalaisia saa

nastakin, miltä se näyttää pihalla.

Seuraavana päivänä puoltatuntia ennen
sulkemisaikaa menemme vielä kolmanteen

Grilliltäkin. Olen ottanut sen lähinnä huu-

Poika tulee illalla sattumalta kotona käy-

kauppaan. Mittani alkaa jo olla täynnä ja

lenheittona, eikä se ole vaikuttanut mielipi-

mään ja ratkeaa nauruun, “et kai sää tom-

tarvitsen välttämättä oman auton seuraavaksi

teeseeni ranskalaisista autoista.

mosta autoa osta .”

päiväksi. Olen lähdössä pitemmälle reissulle,

Pari vuotta sitten yritin vaihtaa autoa,
mutta silloin ei löytynyt sopivaa käytettyä,

Hän lupaa lähteä huomenissa kanssani
autokauppaan.

eikä vanhassa autossani ole talvirenkaita.
Minun on nyt pakko saada uusi auto.

vähän ajettua Xsaraa, joten luovuin yrityk-

Töihin on aamulla lähdettävä pikku

Myyjä on hyvin asiallinen ja asiansa

sestä. Mutta nyt autoni on jättänyt minut

kotterolla. Yöllä riehui ensimmäinen talvi-

osaava. Löytyy sopiva menopeli, volkkari,

pulaan, vaikka olen käyttänyt sitä sään-

myrsky.

jonka hinnasta vielä tingitään.

nöllisesti huolloissa. Vuosi sitten se rupesi
oikuttelemaan, sammuilemaan risteyksiin.

Tiet ovat liukkaat ja jäiset eikä joka paikkaan ole vielä aura-autot ehtineet.

Vikaa yritettiin korjata useampaankin ker-

Monta kertaa täytyy pysähtyä bussipy-

taan. Vähäksi aikaa se aina korjaantui, mutta

säkille antamaan tietä muille autoilijoille,

sama vika ilmestyi taas uudestaan. Aloin

jotka ajavat paremmilla ajopeleillä kovempaa

todella kypsyä tilanteeseen, ja olin valmis

kuin kuuttakymppiä. Tunnen itseni todella

Pojalleni lupaan tarjota lounaan kaupan
kunniaksi.

Kirsti Kupari
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Maaseudun yliluonnolliset ilmiöt
ovat usein liittyneet karjaan.

Y L IL UO N N O L L I N EN

I LM I Ö

P U T K I LA HDESSA

Niille, joita kiinnostavat yliluonnolliset asiat,

taan: yksi, kaksi, kolme... Lopullinen tulos

on miettimistä tässä tarinassa. Tapahtuma-

oli, että yksi puuttui. Tämä oli outoa, sillä

Tulimme siihen tulokseen, että yhdellä

paikka on Putkilahti ja ajankohta muutamia

lehmät kulkevat aina laumana, kaveri pitää

lehmällä täytyi olla yliluonnollinen kyky. Se

vuosia sitten.

olla.

osasi joko lentää tai loikata jättiläisloikan.

Olimme tulossa veneellä Ylisjärveltä

Seuraavaksi

siirryimme

oli ehjä.

maantielle

Minä olin lentämisen kannalla, muu suku

kohti Könnön rantaa ja ilta oli jo ehtinyt

ihmettelemään. Pellossa näkyi tallautunut

kannatti loikkaria. Kävin vaivihkaa laitu-

pitkälle. Näimme järvelle auton valot ja

jälki ja sitä seuraamalla karkulaisesta saatiin

mella juttelemassa tälle ihmeitä tekevälle

tuntemattoman auton, joka pysähtyi ranta-

näköhavainto. Häntä heiluen lehmä paineli

lehmälle ja kyselin asiaa, mutta molempiin

saunan päätyyn. Autosta tullut mies asteli

metsään ja meni menojaan. Takaa-ajamalla

vaihtoehtoihin se tuhahti samalla tavalla.

laiturille ja jäi meitä odottamaan. Tilanteessa

sitä ei kiinni saataisi, joten asia jätettiin niin

Te lukijat voitte ottaa kantaa asiaan ja

oli jotain erikoista ja virittäydyimme kuule-

sanotusti pöydälle. Puhetta ja ihmettelyä

vaihtoehtoihin sekä ehdottaa omia näke-

maan, mikä oli hätänä.

riitti, sillä aita todettiin ehjäksi ja toimivaksi

myksiänne. Kiinnostuneet saavat lisätietoa

Rantaan päästyämme saimme tältä nuo-

kaikilta osin. Missään ei näkynyt viitettä

tapauksen yksityiskohdista Könnön isän-

relta mieheltä kuulla, että Könnön lehmä tai

siitä, mistä kohtaa lehmä olisi voinut aidan

täparilta Marjalta ja Veikolta. Uskoisin että

mahdollisesti useampi kävelee maantiellä.

ylittää tai alittaa.

tilauksesta saa myös opastetun käynnin

Olimme ihmeissämme, sillä lehmät makoi-

Miettimistä riitti seuraavana aamunakin,

livat ja laidunsivat kaikessa rauhassa ranta-

kun tuvan ikkunasta laskimme laiduntavat

niityllä. Nuori mies väitti kiven kovaa, että

lehmät: yksi, kaksi, kolme... Kaikki olivat

Teksti: Ebba Riikonen

näin vain oli. Ryhdyimme kaikki lehmiä

paikalla, yhtään ei puuttunut. Aidan tarkis-

Kuva: Esko Riikonen

laskemaan, jokainen meistä useampaan ker-

tamisesta saatiin sama tulos kuin illalla: aita

autenttiselle tapahtumapaikalle.

Putkilahden
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VI L J A P E L L O I L L A
TYÖT SUJUU

Jarkko Nurminen kyntöpuuhissa vuokrapellollaan Putkilahden Herapohjassa.
Kuva: Osmo Weijo
Kylämme on vuoden alusta lähtien Jyväskylän

syksyllä lasten kouluun lähtö, viljankorjuu ja

Maamiesseuran viljankuivurilla käsiteltiin

kaupungin aluetta, mutta maaseutumainen

hirvenmetsästys kuten ennenkin.

yli 7000 hl viljaa, pääasiassa kauraa ja ohraa,

elämänmuoto ei ole paljoakaan muuttunut

Tänä vuonna viljankorjuu onnistui kes-

mutta myös merkittävät määrät vehnää,

kuntaliitoksen vuoksi. Esimerkkejä on kui-

kinkertaisesti tai hyvin. Sateet eivät pahoin

ruista ja rypsiä. Karkean arvion mukaan

tenkin jo nähty siitä, että kaupunkimme

lakoonnuttaneet viljapeltoja. Puintiaikaan

vain puolet Putkilahden sadosta jalostetaan

uudet määräykset muotoillaan taajamien

riitti poutapäiviä niin paljon, että koko sato

maidoksi ja lihaksi oman kunnan alueella,

ehdoilla ja maaseutumaisen alueen elinolo-

saatiin korjatuksi. Peltohehtaareita oli viljan

muu osa sadosta viedään satojen kilometrien

suhteita ei oteta riittävästi huomioon. Tästä

viljelyssä hieman edellisiä vuosia enemmän,

päähän tai ulkomaille jalostettavaksi. Tänä

huolimatta vuodenkiertoon kuuluu yhä

koska karjanhoito on edelleen vähentynyt.

syksynä viljan tuottajahinnat ovat jälleen

Vuosien mittaan maatalousyrittäjien määrä

pellot haltuusi ja ryhdyit osa-aikaiseksi vil-

on Putkilahdessa tasaiseen tahtiin vähentynyt.

janviljelijäksi?

Kuva: Osmo Weijo

Tänä syksynä saimme joukkoon vahvistusta,

– Yhtä yksiselitteistä syytä ei ole, mutta

kun Aholan tilalla toteutettiin sukupolven

minä olen tähän ammattiin pikku hiljaa kas-

vaihdos. Jarkko Nurminen otti vastuul-

vanut ja koulutuksen hankkinut.

leen tilan viljelykset omilta vanhemmiltaan.
Samalla tilalla lopetettiin karjanhoito ja

Mitä

tulevaisuuden

suunnitelmia

sinulla on Aholan tilalla?

tuotantosuunnaksi tuli viljanviljely. Jarkon

– Pyrkimykseni on kehittää kasvinvilje-

ensimmäinen omatoimisesti kasvatettu sato

lystä kannattava toimintamalli tälle tilalle.

on tänä syksynä korjattu.

Leikkisästi olen naureskellut, että yritän pitää

Mikä sinut sai innostumaan maanviljelystä niin paljon, että otit Aholan tilan

tilani maatalousviranomaisten määräysten
mukaisena elinkelpoisena tilana.

Putkilahden
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Hardi-ruiskun työleveys on 16
metriä. Tarvittaessa työleveyttä
voidaan kaventaa, jotta vältetään
pellon kahteen kertaan käsittely.
Kuva: Valto Koskinen

painuneet niin alas, että viljan mahdollinen

on nyt kaikki tarpeellinen.

käyttö voimalaitosten polttoaineena on jat-

Torjunta-aineiden

hengittä-

ruiskua, vaan ruiskutuksen aikana pellolla

kuvasti ollut esillä. Toistaiseksi viljan poltta-

minen voi vaarantaa terveyden, joten on

kaikki tarvittavat toimenpiteet hoidetaan

minen on jäänyt vähäiseksi ja toivottavasti

syytä pysytellä erossa niistä pisaroista. Tämä

ohjaamosta hallintalaitteen nappuloita pai-

viljalle jatkossa löytyy riittävästi sitä oikeaa

onnistuu nyt hyvin, koska traktorin ohjaamo

nelemalla.

käyttöä eläinten rehuna tai elintarvikkeiden

on tiivis ja sisään tuleva ilma puhdistetaan

Satelliittipaikannus on traktorin kuljet-

raaka-aineena.

suodattimilla. Muutenkaan ei enää tar-

tajan apuna, jotta pellon koko pinta-ala saa-

Vuoden 2009 sato on nyt korjattu ja

toistuva

vitse mennä ulos asentamaan ja säätämään

daan tarkasti käsiteltyä.

katseet on jo suunnattu seuraavaan vuoteen. Ennen maan jäätymistä pelloilla teh-

Valto Koskinen

dään rikkaruohojen torjuntaa sekä peltojen
muokkausta ja kunnostusta tulevaa satokautta varten. Kylälehden valokuvaajat ovat
jo tavoittaneet Jarkko Nurmisen kyntöpuuhissa Herapohjassa ja Osmo Weijon Ylisjärven rantamaisemissa juolavehnää ja muita
rikkakasveja torjumassa.
Kuva

vasemmalla.

Kasvinsuojeluruiskun

Automaatio auttaa

hallintalaitteen avulla ohjataan oikeat neste-

rikkakasvien torjunnassa

määrät pellolle sekä taitetaan puomisto kulje-

Kyntäminen on useimmille tuttua puuhaa,

tusasentoon peltotyövaiheen päätyttyä.

mutta rikkakasvien torjunnassa havaittiin
jotain uutta. Osmo Weijo, joka omien viljelystensä lisäksi urakoi myös naapureiden pellolla, on hankkinut uuden Hardi-merkkisen

Satelliittipaikannuslaite

kasvinsuojeluruiskun tätä vuonna.

värillä kuvaruudulle pellon käsitellyt alueet.

Rikkakasvien torjunta on juuri sellaista

piirtää

keltaisella

Koko pelto”maalataan” keltaiseksi ja näin koko

työtä pelloilla, jonka helposti voi ulkoistaa

toivottu alue saadaan tarkasti ruiskutettua.

naapurille. Työ vaatii erikoisosaamista ja

Kuvat: Valto Koskinen

työhön sopivat kunnolliset koneet. Osmolla

Putkilahden
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Wanhat kuvat: Mattilan heinäpellolla
Tämä kuva on otettu Mattilan heinäpellolla joskus 30-luvun alkupuolella. Vasemmalla heinäseipään vieressä istuu Topias Mattila (synt. 25.10.1909).
Topias oli ensimmäinen putkilahtelainen sankarivainaja, hän kaatui talvisodassa itsenäisyyspäivänä 6.12.1939. Hänet on haudattu Korpilahden
sankarihautausmaalle. Topiaksen takana hymyilevä nainen on Sylvi Turunen, joka toimi tuolloin Putkilahdessa sairaanhoitajana ja asui Mattilassa.
Topiaksen takana olevan heinäseipään takaa kurkistaa Sirkka-Liisa Mattila, etualalla kuvassa on Tauno Hedman ja lierihattuinen mies taustalla
on Janne Hedman, nainen poika sylissään on Mattilan sisarusten serkku Kaija Mäkilä, Lyyli Mattila on reunimmaisena oikealla. (Sirkka-Liisa
Mattilan kokoelmat)

Osmo Salmisen

Heinäkin jäi pystyyn hänen tekemillään vii-

kertomuksia museoesineistä

katteilla niitettäessä, niin kerrotaan. Hänen

Hänen asuinpaikkaansa myöhemmin

tapanaan oli ollut joka kerran viikatetta

katsellessa ei voi kuin korkeintaan ihme-

karastaessa sanoa: ”Huoria kirkkoon, var-

tellä:

N:O 202.
RAUTAMÖHKÄLE

kaita valolle.”
Myöskin voimamiehenä hän oli kuu-

topolkua ylös kävellessään.

”Synkkä oli korpi ja ihmeellinen hänen
asuinsijansa.”

Löytänyt O. Salminen vanhaa pajan paikkaa

luisa. Erään kerran, kun hän oli tullut Poh-

Pajan paikalta löytyi muutakin, kuten

tutkiessaan Housusepän asuinsijoilla Hou-

jolan tuulimyllyltä puolitynnyriä ruisjauhoja

alkeellisia hevosen kengän kappaleita y.m.

suvuoressa. Paja sijaitsi raunioista päättäen

selässään kantaen, oli hän matkan varrella

romua. Rautamöhkäleen arvoitusta ei tois-

Housulammesta laskevan puron varrella,

Heralahdessa jäänyt isännän kanssa juttusille

taiseksi ole pystytty selvittämään. Jokatapa-

samoin kuin hänen asuntonsakin.

laskematta jauhopussia selästään maahan.

uksessa se on kuulunut sepän työvälineisiin

Sepästä kerrotaan, että hän oli erittäin

Aikansa turistuaan oli hän jatkanut mat-

pajassa.

taitava takoja, etenkin terä-seppänä kuuluisa.

kaansa pussi selässä keikkuen jyrkkää vuoris-
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kunnalla on edessään vilkas loppusyksy.
Hanke kylätalon eri lämmitysvaihtoehdoista
laitetaan piakkoin käyntiin. Alustavasti on

HEIPÄ HEI,

tutkittu eri vaihtoehtoja, kysytty tarjouksia
ja vertailtu hintoja jne. Hyvä ja perusteel-

KYLÄLÄISET!

linen pohjatyö on tärkeää, jotta juuri kylätalolle löytyisi paras vaihtoehto. Tuohon
hankkeeseen sisällytetään myös ulkovaraston
kunnostaminen ja sinisen koulun päädyn

“ Syksy on ja kesä on pois,
talvea ootellaan.

tilojen kunnostus. Mahtavia ja hyviä tiloja

Syksyisen tuulen, soivan

onkin järkevää hyödyntää, eikä pitää vain

nyt kuulen, kuu loistaa

tavaran säilytyspaikkana.
Ottakaa kyläläiset ja kesäasukkaat roh-

taivaalla.”

keasti kyläseuraan yhteyttä, jos teillä on
mukavia ideoita kaikkien meidän iloksi ja
Keltaiset puiden lehdet, kylmä tuuli, kuulas

koista. Niissä on kesän makua! Nyt syksyllä

hyödyksi. Meidän yhteinen kylämme on

aurinko, tähtinen taivas... pimeää. Ihana

haluan mennä metsään ja kerätä paljon

upea ja ainutkertainen, johon jokainen

syksy ympärillämme! Tällä hetkellä en tiedä

sieniä ja marjoja. Metsän tuoksu on ihana!

asukas tuo oman mausteensa. Meissä on

mitään sykähdyttävämpää kuin pimeät illat

Sinne voi huoletta jättää surut ja murheet

monenlaista osaamista ja taitoa, jota voisi

ja kotona lämmittävä tuli. Himmeät tuikut

ja vaikka lauleskella ilot. Tyttäreni Emma ja

jakaa. Tuntuu “ihan oikeesti” (niinkuin

tekevät huoneesta niin salaperäisen. Syksy

mieheni ovat innokkaita sienestäjiä. Mustia

lapset sanoisivat) hienolta ja terveellä tavalla

on ehdottomasti suosikkini vuodenajoista.

torvisieniä on jo kuivattu isot kasat. Sienes-

ylpeältä sanoa, että asun Putkilahdessa.

Me täällä Suomessa saamme nauttia kaikista

tys on kuin aarteen metsästystä! Ilmankos

neljästä vuodenajasta. Kaikki ne ovat niin

siitä nauttivat niin lapset kuin aikuisetkin.

Mutta, nautitaan rakkaat ystävät, kauniista syksystä, pimeistä ja sateisista illoista.

erilaisia ja ainutlaatuisia. Kesä oli lämpöinen

Putkilahden kyläseuran johtokunta on

ja täynnä ystävien vierailuja, touhua ja kas-

kokoontunut säännöllisesti ja ahkerasti.

vimaan vaalimista. Välillä kuitenkin laiskuus

Menneen kesän jazzit, taideleiri ja muutkin

iski pahasti ja rikkaruohot pääsivät valloil-

leirit sujuivat upeasti. Suurkiitos Tuomisen

Marjo Merivirta

leen. Lämpimät illat keräsivät ihmisiä yhteen

Sohville, joka teki monia juttuja kylälehteen

Putkilahden kyläseuran puheenjohtaja

nauttimaan herkuista: makkarasta ja mansi-

kesäajan tapahtumista. Kyläseuran johto-

Ei muuta kun kynttilät esiin ja omat kullanmurut kainaloon vierihoitoon.

Tuijun hohteessa
lämpömeren rannalla
onni avara.

Mainen hälinä
tyynen rauhan ydintä
kier tää etäällä
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