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Monien mielestä Suomen lippu on kaikista 

maailman lipuista kaunein. Nostamme tuon 

kauniin lipun salkoihimme useita kertoja 

vuodessa. Erikoisen monta kertaa nostamme 

sen toukokuun aikana. Muistellaanpa, minkä 

vuoksi juuri tässä kuussa liputamme niin 

useasti.

Toukokuu alkaa varsin muistorikkaalla 

päivällä. Kaikilla meillä lienee muistoja 

vapusta ja erikoisesti sen aatosta juhlimisi-

neen ja hauskanpitoineen. Muistoihin liittyy 

myöskin herkuttelut vapulle ominaisilla tar-

joomuksilla, simalla ja tippaleivillä. Vappu 

on suomalaisille kevään suuri karnevaali, jol-

loin juhlitaan rennommin ja hassutellaankin 

tavallisuudesta poikkeavimmilla tavoilla. 

Harvoin tulee miettineeksi, mistä vapun-

vietto on saanut alkunsa. Vappu oli alun 

perin  700 -luvulla eläneen abbedissan, Wal-

purgiksen, nimipäivä. Walpurgis (Valpuri) 

julistettiin aikanaan pyhimykseksi touko-

kuun ensimmäisenä päivänä ja tämän tapah-

tuman muistoksi päivää ruvettiin kutsumaan 

Valpurin päiväksi. Kaikkialla Euroopassa vie-

tetään edelleenkin 1.5. Valpurin messua.

 Jo 1800-luvulla ylioppilaat ja myöskin 

kansainvälinen työväenliike alkoivat viettää 

Valpurin päivää omana kevään juhlapäivä-

nään. Vuodesta 1979 lähtien vappu on ollut 

Suomessa virallinen liputuspäivä, suomalai-

sen työn päivä.

Toinen virallinen liputuspäivä onkin 

sitten jo toukokuun toisena sunnuntaina,   

äitienpäivänä. Äitienpäivää on Suomessa 

vietetty v:sta 1919 alkaen. Vuosikymmenten 

ajan on ollut tapana järjestää äideille erityi-

siä äitienpäiväjuhlia runsaine ohjelmineen ja 

kahvitarjoiluineen, mutta nykyisin tämä tapa 
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Aune Turunen, päätoimittaja

Toukokuussa 

monta liputuspäivää

on jäämässä pois. Äitejä juhlitaan nykyään 

kodin piirissä.  

Vakiintunut liputuspäivä on myös tou-

kokuun 12. päivänä. Silloin liput nousevat 

Johan Vilhelm Snellmanin muistolle. Snell-

man oli fi losofi , kirjailija, valtiomies ja sano-

malehtimies, mutta ennen kaikkea hän oli 

suuri suomalaisuuden herättäjä. Hänen elä-

mäntyönsä muistoa kunnioitetaan erityisenä 

suomalaisuuden päivänä.  

Vielä neljännenkin kerran toukokuussa 

nostetaan siniristiliput salkoihin. Kaatunei-

den muistopäivänä, jota vietetään toukokuun 

kolmantena sunnuntaina, kunnioitetaan 

itsenäisen Suomen kaikkien sotien kaikkia 

vainajia. 

 Liputuspäivämme ja juhlatapamme ker-

tovat rikkaasta perinnekulttuuristamme. Ne 

kertovat myös suomalaisesta arvomaailmasta, 

joka on muovautunut useiden sukupolvien 

aikana kertyneiden kokemusten kautta his-

toriastamme, kielestämme, tavoistamme ja 

perinteistämme. Ne antavat pohjan kaikelle 

toiminnallemme ja suuntautumisellemme 

tämänhetkisessä maailmassa, jossa erilaiset 

tavat ja kulttuurit ovat päivittäin kohtaa-

massa toisiaan.
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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 

Putkilahden kyläseuran omistama kylätalo Putkilahdessa, jossa järjestetään 
kylän yhteiset tapahtumat. Tiloja myös vuokrataan ulkopuolisille leirikoulu-, 
kokous- ja juhlakäyttöön. Koulurakennuksen vasemmassa päädyssä ja yläker-
rassa on vuokra-asunnot. Päätyasunto on nyt vapaana.

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+keittiö+kph.  
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja.

Vapaa heti. 

Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Kodinkoneet
Kalastustarvikkeet

Polkupyörät
Veneilytarvikkeet
Ruohonleikkurit

Kengät
Tekstiilituotteet

 
Kauppatalo Rantanen Ky
Martinpolku 19, Korpilahti
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AA R N E SO R VA L I 
80 V U O T T A

Aarnen syntymäkoti oli Raudun pitäjässä 

Karjalan kannaksella, lähellä valtakunnan 

rajaa.

Talo oli suurehko metsätila, metsää run-

saasti yli 100 ha ja peltomaata lähes 20 ha. 

Vanhaan karjalaiseen tapaan perheeseen 

kuului väkeä useampi sukupolvi, joten pi-

topöytäänkin usein istui 50 perheenjäsentä. 

Talvisodan kynnyksellä Sorvalin perhe joutui 

lähtemään evakkoon. Ensimmäinen sijoi-

tuspaikka oli Pieksämäellä. Aarne oli silloin 

vajaat 10 vuotta. Lopullinen sijoituspaikka 

löytyi   Luhangan Tammijärveltä. Perhe jou-

tui sitten tyytymään vähäisempään  maapa-

laan, vajaat 50 h metsää ja heitteillä ollutta 

viljelysmaata. On suorastaan ihme, miten 

perhe selvisi saamaan rakennukset pystyyn 

uudelle kodille. Perheeseen kuului 7 poikaa 

ja 3 tytärtä, mummo ja äiti. Isä oli ollut raja-

vartiolaitoksen palveluksessa, kaatui tarkka-

ampujan luodista toukokuussa 1942.

Siinä on perheen todella pitänyt puhal-

taa yhteen hiileen, että selvisivät. Koulut ja 

opiskelut jäivät vähiin, kun ei aina osattu 

hakea tai vaatia opiskelutukea, joka sotaor-

voille olisi kuulunut.

Niin perhe kuitenkin kasvoi ja lapset 

aikuistuivat, hakeutuivat maailmalle, kuka 

lähelle, kuka edemmäs. Iso joukko hyviä 

perheenisiä ja -äitejä, olihan sentään isänmaa 

säilynyt vapaana. Kuin perinteitä noudattaen 

Viljo, veljeksistä vanhin, hakeutui rajavartio-

laitoksen palvelukseen.

Putkilahden, Luhangan ja Tammijärven 

kanssa on yhteistoiminta toimi-

nut aina kautta vuosien.

Maamiesseurat, meijerit, 

kaupat, puhelin ja sähköt han-

kittu yhteistuumin. Urheilun 

merkeissä kilpailtu ”kiivaasti” 

keskenämme. On sitten nai-

tukin rajan yli puolin ja toisin. 

Iltamiin niitä Tammijärvisiä 

aina odoteltiin, kun toivat aina 

hyvän lisän pääsylipputuloihin. 

Perinteitä noudattaen Aarnekin 

sitten iltamareissuillaan tapasi 

Markettansa ja tulevan työsar-

kansa. Vuonna 1954 Aarnen on-

nen aika alkoi Mikkolassa, työtä 

oli joka puolella, ei tarvinnut ky-

sellä. Tarkin kuoltua 1963 talon 

isännyys ja kaikki huolet muka-

na lankesi hänen harteilleen.

Karjassa talon turva, on van-

ha sanonta. Niinpä Mikkolan-

kin navettaa nykyaikaistettiin ja 

siirryttiin ayrshire-karjaan. Kar-

jan tuotteet piti markkinoida ja 

meijeri oli yksi kanava. Joutsan meijerin hal-

litukseen Aarne kuului pari vuosikymmentä 

eli niin kauan kuin meijeri fuusioitiin Vali-

oon. Mikkolan talo oli Tarkin ja Helmin ai-

kaan oikein maamiesseuran toiminnan ”pe-

säpaikkoja”. Ovet pysyivät avoinna Aarnen ja 

Marketan aikanakin. Eläinlääkärin vastaan-

ottopaikkana Mikkola oli sopivan keskeinen 

paikka kylällä. Aarne oli maamiesseuran joh-

tokunnassa pitkän taipaleen. Maamiesseuran 

jatkeena oli ravimiesten toimikunta ja sitten 

oma osasto, ja sen jatkeena osallistuminen 

Keski-Suomen hevosjalostusliittoon. Tämän 

ravitoiminnan tuloksena Aarnen tallista läh-

ti ”maailmalle” hevonen, joka pärjäsi ravira-

doilla niin hyvin, että ”kymmenykset” tuli 

yllättäen Aarnenkin kukkaroon. Hevosajasta 

siirryttiin traktorikantaan ja pellot laitettiin 

salaojiin. Raha-asiat hoiti Osuuspankki. Put-

kilahden konttorin hallintokunnassa ja Kor-

pilahden Op:n hallintoneuvostossa Aarne 

vaikutti monia vuosia. Vähäistä paljon isom-

pi oli sitten Aarnen osallistuminen kunnal-

lispolitiikkaan: kolme kautta valtuustossa,  

lukuisia lautakuntapaikkoja ja useammassa 

liittovaltuustossa edustajana.

Aarnen hyvä fyysinen kunto perustuu 

urheiluun. Opettaja Kuusela opasti Tammi-

järvellä nuoria poikia voimisteluun ja kun-

toiluun. Nuorena saatu kipinä tuotti tulosta 

sitten Putkilahdessakin. Kyläkirjan mukaan 

Aarnen tilillä on 23 kisaa, joista I sijoituk-

sia 10, yksi hopea- ja 2 pronssisijaa. Arvokas 

kiertopalkintopokaali kuuluu voittojen sar-

jaan. Seura ei toimi ilman toimijoita, niin-

pä Aarne kuului useita vuosia urheiluseuran 

johtokuntaan, osin puheenjohtajanakin. 
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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

Kuten sanottu, Aarne oli monessa mukana, niinpä nuoriso-

seurakin sai osansa Aarnen energiasta hänen osallistuessaan 

moniin seuran tilaisuuksiin. Useinkin jämeränä järjestys-

miehenä. 

Ennen kun Suomea asutettiin, kaskia poltettiin ja pelto-

ja raivattiin, ajatuksena  oli, että isäntä jättää talonsa entistä 

ehompana tuleville sukupolville. Sen leiviskän Aarne aina-

kin on hyvin hoitanut. Metsää on lisääntynyt kymmeniä 

hehtaareita, ja talo hyvin  hoidettuna kaikki hyvässä kun-

nossa.  Nykyisten ”konjuktuurien” mukaan peltojen ollessa 

vuokraajan hoidossa on metsä sitten ollut Aarnelle mielui-

nen harrastus ja kuntoilun kohde. Sukupolvenvaihdos on 

nykyoloissa osoittautunut monasti ongelmalliseksi. Aarnen 

perilliset kaksi tytärtä. Ennen sanottiin, että kyllä tytöillä 

aina poikia saa, niin on saanutkin, mutta jatkajan paikka 

näyttäisi olevan vielä auki.

Aarne on nyt alkavan ”keinutuolikautensa” hyvin an-

sainnut. Toivotan terveyttä ja valoisia päiviä 80 vuotta saa-

vuttaneelle, Putkilahden kylälehti yhtyy onnitteluihin.   

Reino Koskinen

Ajelin kerran kesällä mökille päin,
kylämaiseman siinä edessä näin,         
metsät, mäet kumpuilevat,
järvenselät, sinessä siintävät
pilvenhattarat, säteet auringon valon.
Siinä kaihoisan tunteen mieleeni sain,
kulki aatos kotiin ja lapsuuteen,
pihapiiriin, äärelle veen.

Olitko siinä lähellä, vieressä, ÄITI

–
On kauan siitä kun alkoi sun tie,
omat unelmat ja toiveet sullakin lie,
mikä tulevaisuus on, mitä kokea saa,
minne kohtalo ihmistä kuljettaa,
oli aika toinen ja viitat sen,
on vaikea tulkita nykyihmisen.

Suurperheestä lähdit maailmaan,
kiertokouluun, ripille ja heti elantoa hankkimaan.
Tuli tutuksi kotieläimet, metsät, heinäpellot,
käsityöt, puutarha, ahomansikat, kissankellot.
Tuli koti ja perhe ja tehtävät sen,
se tarkoitus on kai elo ihmisen.

Äitini

–
Täällä vartuimme lapsuuden, nuoruuden,
lenkkinä ketjussa sukupolvien.
Ovat tärkeitä olleet neuvosi meille,
joita annoit ohjeeksi elämän teille.
Kaikissa toimissa, mukana työssä
saimme oppia elämää käytännössä.

Miten kaunis on käytös, puhtaana mekko,
 sanotaan kiitos, on kammattu tukka,
kuinka ikkunat pestään, kasvimaan siistin,
kukat kauniit reunustaa pihapiirin.
Tärkeää myös oli kutoa sukka,
virkata, merkata kaunis kukka,
perunat keittää ja paistaa kala,
jälkiuunileipä oli herkkupala.

Oli sylisi lämmin ja kätesi hellä,
oli hyvä olla meillä jokaisella.
Oli perhe, luonto ja sen kauneus
sinulle suurin elämän rakkaus.
 Oli elämä täyttä, vuodet vieri,
kun yllättäen loppui sun elämäntiesi.
Oispa hetki vielä ollut aikaa tästä
nauttia eletystä elämästä.

Mutta olethan lähellä muistoissa, ÄITI
Tyttäresi Seija

(Hilja Aaltosen syntymästä tuli kuluneeksi 100 
vuotta 23.3.2010.)   
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Omalta paikkakunnalta saatavien palvelui-

den merkitys on suuri. Terveyden ylläpitoon 

ja sairauden hoitoon apua haetaan mielel-

lään omasta tutusta apteekista.

Korpilahden apteekki perustettiin vuon-

na 1891 ja ensimmäisenä apteekkarina toimi 

Karl Wilhelm Backman. Ensi vuonna tulee 

siis 120 vuotta täyteen. Luhangan apteekki 

perustettiin 1939 ja siitä tuli Korpilahden 

apteekin sivuapteekki 1988 Sinikka Lanki-

sen tullessa apteekkariksi.

Korpilahden nykyinen apteekkari, pro-

viisori Marjatta Jermalainen on Korpilahden 

omia tyttäriä. Täällä syntyneenä, kasvaneena 

ja koulunsa käyneenä hän tuntee lähes kaikki 

asiakkaansa samoin kuin asiakkaat tuntevat 

hänet. Tämä on suuri etu asiakaspalvelussa. 

Apteekkialalle hakeutumisestaan Marjat-

ta Jermalainen kertoo:

– Ylioppilaskevään ajattelin lähinnä pyr-

kiä lukemaan kemiaa tai biologiaa. Sitten 

kuulin, että apteekkialallakin noita aineita 

opiskellaan. Niinpä menin kesäkuussa 1971 

kysymään Korpilahden silloiselta apteekka-

rilta Saara Nyyssöseltä harjoittelupaikkaa 

voidakseni tutustua alaan. Sain paikan, kiin-

nostuin alasta ja pyrin syksyllä Helsingin Yli-

opiston Farmasianlaitokselle. Niin minusta 

sitten tuli apteekkilainen. 

Opintojen jälkeen Marjatta Jermalainen 

tuli Korpilahden apteekkiin proviisoriksi 

tammikuussa 1979.

– Ehdin työskentelemään neljän ap-

teekkarin alaisena ennen kuin Lääkelaitos 

myönsi minulle Korpilahden apteekin ja 

Luhangan sivuapteekin apteekkiluvat. Siir-

ryin yrittäjäksi toukokuussa 2003.

Viime vuosikymmenten aikana apteek-

kiala on kehittynyt monipuolisesti ja varsin-

kin uusi tekniikka on muuttanut käytäntöjä. 

Marjatta Jermalaiselle asia on tuttua, hän 

kertoo:

– Tullessani Korpilahden apteekkiin pro-

viisoriksi 1979 tietokoneet olivat vielä tule-

vaisuutta ja lääkkeitä valmistettiin apteekissa 

melkein päivittäin. Nykyään ei lääkevaihdon 

ja viitehintajärjestelmän ym. aiheuttamien 

töiden vuoksi tultaisi enää toimeen ilman 

ATK-järjestelmiä. Lääkeinformaation anta-

mista ja asiakaspalvelua painotetaan alallam-

me entistä voimakkaammin. Korpilahden 

apteekissa valmistamme edelleen joitakin 

lääkevalmisteita, mutta suurin osa on teh-

dasvalmisteisia.

Apteekki on alansa erikoismyymälä, 

jonka tuotteiden myyntiin liittyy opastus ja 

ohjaus, joten asiakaspalvelussa työskentely 

APTEEKKI
– LÄHELLÄ MEITÄ

Apteekkari Marjatta Jermalainen.
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edellyttää suurta määrää tietotaitoa. Tietoja 

ja taitoja joudutaankin päivittämään jatku-

vasti.

Marjatta Jermalainen toteaa: 

– Onnistunut lääkehoito on apteekin 

ja lääkärin yhteinen tavoite. Apteekkien 

tehtävä on neuvoa ja motivoida asiakkaita 

lääkkeiden oikeaan käyttöön ja informoida 

lääkehoidon keskeyttämisen aiheuttamista 

riskeistä. Lääkehoidon kokonaisarviointi ja 

annosjakelu ovat uusia palvelumuotoja ap-

teekeissa. Me Korpilahden apteekissa tarvit-

semme vielä lisää koulutusta, jotta voisimme 

täysipainoisesti vastata näihin haasteisiin.

Apteekkien lakisääteinen tehtävä on 

huolehtia turvallisesta ja tehokkaasta lää-

kejakelusta. Sähköiset reseptit ovat tulossa 

käyttöön. Korpilahden apteekissa asia on 

tiedostettu:

– Sähköistä reseptiä on kehitelty noin 

kymmenen vuotta. Nyt näyttäisi siltä, että 

se otetaan Keski-Suomessa käyttöön aikai-

sintaan vuonna 2011. On vaikeaa saada 

terveyskeskusten, sairaaloiden, KELA:n ja 

apteekkien erilaiset tietokonejärjestelmät toi-

mimaan yhteistyössä. Reseptin käsittelypro-

sessia pyritään rationalisoimaan sähköisen 

reseptin avulla. Lääkäri laatisi vastaanotolla 

tietojärjestelmällään sähköisen reseptin ja 

tallentaisi sen keskitettyyn valtakunnalliseen 

reseptitietokantaan. Potilas saisi lääkäriltä 

mukaansa vain potilasohjeen, josta ilmenee 

mm. lääkkeen nimi ja annostus. Potilas voisi 

hakea lääkkeen mistä tahansa sähköisiä re-

septejä toimittavasta apteekista. Kun poti-

las tulisi ostamaan lääkettä, apteekki hakisi 

reseptin tietokannasta. Myös lääkkeen toi-

mittamista koskevat tiedot, kuten apteekki, 

päivämäärä ja toimitettu lääkemäärä, tallen-

tuisivat reseptitietokantaan. Valtakunnalli-

sella sähköisellä potilasasiakirjalla pyritään 

parantamaan hoidon jatkuvuutta, laatua ja 

potilasturvallisuutta.

Luhangan sivuapteekin kohtalo kiin-

nostaa varsinkin luhankalaisia ja myös put-

kilahtisia. Apteekkari Jermalaisen mukaan 

Luhangan sivuapteekin säilymistä on autta-

nut ainakin kaksi asiaa:

– Luhangan kunta on edelleenkin ostanut 

vanhainkodin lääkkeet paikallisesta aptee-

kista. Tämä myynti on apteekin toiminnan 

säilyvyyden kannalta tärkeää. Luhankalaiset 

ovat myös olleet uskollisia asiakkaita, vaikka 

joutuvatkin käymään lääkärin vastaanotolla 

Joutsassa. Toivon, etten ainakaan minä ap-

teekkarina oloaikanani joudu sivuapteekkia 

sulkemaan. 

Korpilahden apteekissa tehtiin viime ke-

vään aikana iso remontti, jolloin apteekin 

tilat muutettiin viihtyisimmiksi ja samalla 

vastaamaan tämän päivän tarpeita. Nyt re-

septiasiakkaat palvellaan suoratoimituspis-

teissä, joissa on otettu huomioon intimi-

teettisuoja ja pisteet on erotettu väliseinillä. 

Marjatta Jermalainen kiittää asiakkaitaan 

kärsivällisyydestä remontin aikana:

 – Tämän remontin avulla toivomme 

pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme 

entistä paremmin ja olemme valmiit otta-

maan sähköisen reseptin käyttöön.

Omaa työtään apteekkarina Jermalainen 

luonnehtii näin:

– Apteekkityö on haasteellista ja vaa-

tii jatkuvaa uudelleen kouluttautumista. 

Työmme on tärkeä osa terveydenhuoltoa. 

Mielestäni asiakaspalvelu tuo vaihtelua ja 

sisältöä työhömme. Yrittäjyys toi mukanaan 

uusia haasteita ja lisää konttoritöitä, jotka ei-

vät aina ole niin mieluisia. Se tuo kuitenkin 

myös tiettyä vapautta ja varmuutta elämään.

Teksti ja kuva Aune Turunen

Lepoa ja 

rauhaa Housuvuorelta

(Housuvuoren mökin vieraskirjasta)

Sinulle Osmo Salminen, Ilmari Nurminen ja 

Heimo Uusitalo. Kaikkien niitten puolesta, 

joidenka matoinen matka tänne majalle joh-

dattaa. Niitten kaikkien puolesta parhaat 

kiitoksemme.

Olin monta kertaa kuullut tästä majasta 

ja minulle sattui tilaisuus tulla tänne. Jokai-

sen suomalaisen olisi käytävä täällä, täällä 

löytyisi se, jota sanotaan: ”Opi rakastamaan 

isänmaatasi”.

Tulimme tuolta korvesta väsyneinä, 

mutta täällä levättyämme ja nähtyämme 

tämän keskikesän kauneuden, silloin taasen 

olimme niin kuin uudesti syntyneitä ja kaik-

ki väsymys meistä oli häipynyt pois.

Meitä tuli tänne neljä henkeä, viiväh-

dimme täällä jonkin aikaa ja sitten taasen 

painuimme tuonne korven helmaan.

Sinulle, sinä vanha, harmaantunut 

”Maja”, joka kätket mykkiin seiniisi niin 

monen ihmislapsen ajatukset ja monen 

miespolven olet jo nähnyt ympäriltäsi pai-

nuvan turpeeseen. Sinulle tästä viihtyisästä 

hetkestä parhain kiitos.

Majalla 14.6.1949.

Eino Salmela  Ilmari Nurminen

Lasse Nurminen  Veikko Kirjavainen
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Kun etsimme vaimoni Maijan kanssa 

keväällä 2001 vapaa-ajan toimintapaik-

kaa, löytyi se Putkilahden Korospohjasta. 

Valintaan vaikutti ehdottomasti matkan 

kauneus ja paikan, Lehtolan, sijainti Vaaru-

vuoren kupeessa. Putkilahden kylä ei ollut 

meille entuudestaan tuttu, mutta olin toki 

kuullut ja lukenut Putkilahden kuuluisista 

taideleireistä. Nehän olivat ensimmäiset val-

takunnalliset, mainetta saaneet kuvataiteen 

kesäleirit, joihin osallistui sekä ammattitai-

teilijoita että pitkälle edenneitä harrastajia. 

Opettajina näillä kesäkursseilla oli aina ollut 

maan johtavia kuvataiteilijoita. Kaikki tämä 

oli omiaan luomaan myönteisen odotuksen 

mielialoja, kun ryhdyimme kesäkuun alussa 

2001 tunkeutumaan umpeen pusikoituneen 

Lehtolan alueelle. Horsmikko oli niin pitkää, 

että Maija hävisi sen sekaan ja suuntaa antoi 

vain tienvarren sireeniaita. Vähitellen löytyi 

vanhoja omenapuita ja tiheä kuusiryhmä, 

jonka keskellä oksiston hämärässä kohosi 

ladotun kivikehän keskeltä yli metrinen 

paasi. Myöhemmin tulimme tietämään, että 

Lehtolan entinen omistaja, Voitto Salmela, 

oli rakentanut tämän monumentin lemmik-

kieläintensä hautapaikaksi itsenäisen Suomen 

täyttäessä 50 vuotta. Vuosien myötä olemme 

kuulleet monia tarinoita Voitosta. Tuntuu 

siltä, että  tutustumme  häneen pala palalta. 

Henkilökohtaisesti hämmästyin heti alussa 

kovasti, kun rakennusvaiheen kuluessa purin 

navetan laipiota ja löysin tiivisteenä olleen 

sanoma- ja aikakausilehtien kerroksen. Voi-

tolle oli tullut sanomalehdet Vapaasta sanasta 

Uuteen Suomeen ja kulttuurilehdet Virittä-

jästä Parnassoon, puhumattakaan kaikista 

tietopuolisista maatalouden ja puutarhan-

hoidon julkaisuista. Tämä herätti uteliaisuu-

teni ja sai kyselemään kerta toisensa jälkeen, 

kuka oikeastaan oli Voitto Salmela. Kuva 

hänestä on vähitellen täydentynyt ja osal-

taan sitä ovat rakentaneet Voiton taideteok-

set, joita olemme nähneet naapureillamme 

ja joihin saimme tutustua muutama vuosi 

sitten järjestetyssä kattavassa muistonäytte-

lyssä. Tuntuu hyvältä, että paikalla, jota nyt 

asumme, on niin voimakas ja omaleimainen 

historia. Voitto Salmelan navettarakennus on 

nyt muuttunut kokonaisuudessaan meidän 

asumukseksemme. Sen tupatilaan valmistui 

LE HT O L A S T A J A T YÖ H U O N E E L T A

Kuva Pertti Kalin.
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myös leivinuuni. Kun Maija viime viikolla 

paistoi siinä ensi kerran leipää ja sen tuoksu 

täytti koko pienen talon, tuntui hyvältä aja-

tella, että saamme olla mukana jatkamassa 

omalta osaltamme Lehtolan historiaa ja elää 

Putkilahden kyläyhteisön nykyisyyttä.

Osa tällä kyläyhteisön historiallisella jat-

Taidenäyttelyyn tutustumassa vasemmalta 
Uolevi Turunen, Timo Suominen ja Enna 
Sorsa. Taideteosta esittelee Pertti Kalin.
Kuva Aune Turunen

kumolla ovat olleet kylätalolla pari vuotta 

sitten järjestetty taide- ja ympäristökasva-

tuksen kurssi ja viimekesäinen Kolo-ryhmän 

koko viikon kestänyt maalausleiri, joka sai 

jatkokseen vielä lokakuisen viikonlopun. 

Osanottajat olivat erittäin tyytyväisiä kurssi-

paikkaan ja hyvin yllättyneitä kylätalon luo-

mista erinomaisista puit-

teista kurssitoiminnalle. 

Toivoivat samalla saa-

vansa jatkossakin palata 

kursseille Putkilahteen.

Oma kuvataiteel-

linen työskentelyni sai 

viime syksynä uuden sy-

säyksen, kun sain vuokrata työhuoneekseni 

entisen Putkilahden Osuuspankin pankki-

salin. Siellä oli hyvä viimeistellä Raumalla 

Lönnströmin taidemuseossa tammi-helmi-

kuussa ollut näyttelyni. Purettuani sieltä 

palanneet teokset pakkauksistaan katsoin 

aiheelliseksi avata viime viikonloppuna 24. 

- 25. 4. työhuoneeni ovat kyläläisille, kos-

ka minulta oli usein tiedusteltu, mitä minä 

puuhaan siellä pankkisalissa. Olin todella 

iloisesti yllättynyt, että sain tavata niin mo-

nia kyläläisiä. Vaikka olin varannut erityisesti 

tuon viikonlopun työhuonenäyttelyä varten, 

avaan mielelläni oven aina muulloinkin, kun 

olen työskentelemässä pankilla ja puhelimit-

se (050-3402122) voimme aina sopia tapaa-

misesta siellä. Tervetuloa!

Pertti Kalin

Kuva Pertti Kalin.
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L A S T E N L E I R I T  PU T K I L A H D E S S AL A S T E N L E I R I T  PU T K I L A H D E S S A

Lastenleiri viikolla 23

Suomen Luonto-Liitto järjestää Putkilahden Koulupuistossa 

lastenleirin 7-12-vuotiaille 7.-11.6.2010. 

Hinta: 90 euroa Luonto-Liiton jäsenille, 115 euroa muille 

(sisaralennus 10 euroa) 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Paula Kinanen, paula.

kinanen(ät)luontoliitto.fi , puh. 044 5353 124 

 

Lastenleiri viikolla 24

Suomen Luonto-Liitto järjestää Putkilahden Koulupuistossa las-

tenleirin 7-12-vuotiaille 14.-18.6.2010. 

Hinta: 90 euroa Luonto-Liiton jäsenille, 115 euroa muille (sisara-

lennus 10 euroa) 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Paula Kinanen, paula.

kinanen(ät)luontoliitto.fi , puh. 044 5353 124

 TOP-Yöleiri Putkilahdessa  21.-23.6.         

TOP-leiri 7-14-vuotiaille  (pienimmät 7-8 -vuotiaat leiriläiset van-

hempien harkinnan mukaan)

Putkilahden kylätalolla (Vespuolentie 1979, 41970 Putkilahti)

Leiri alkaa maanantaina klo 10 ja päättyy keskiviikkona klo 14. 

 Hinta/sisaralennus: 70€ / 65€

Hinta sisältää majoituksen, ruoat, materiaalit, ohjauksen sekä 

4H:n jäsenyyden kaudelle 2010-2011 ja vakuutuksen.

Ohjelmassa luontoretkeilyä, kädentaitoja, liikuntaa, mukavaa yh-

dessäoloa, pelejä ja leikkejä, saunomista ja mahdollisuuksien mu-

kaan myös uintia.

Järjestää: Jyvässeudun 4H-yhdistys ry (http://jyvaskyla.

yhdistykset.4h.fi /)

Virran Puodissa valmistaudutaan kesään 

kovaa vauhtia. Kesän saapumisen merkkinä 

kaupalla on näkynyt jo kesämökkiläisiä ja 

terassilla on jo nautittu kesän ensimmäisiä 

jäätelöitä. 

Lumien sulaminen ja lämpenevät päivät 

merkitsevät myös sitä, että kesäterassi auke-

aa. Kesällä Voitto Baarissa tanssitaan elävän 

musiikin tahtiin, ja rohkeimmat pääsevät 

esittämään laulutaitojaan karaoken mer-

keissä. Ennen kaikkea terassilla nautitaan 

hyvästä tunnelmasta ja kesän lämmöstä.

Kesäterassin avajaisia vietetään 15.5. 

2010, Tervetuloa.

Kesäisin terveisin 

Kauppias Kati

Virran Puodin 

kevätterveiset

AINA EDULLISESTI!

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

Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunmutka 68
Muurame Puh 0400 540448
www.tilamaali.com
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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

Järjestyksen-

valvojakortti 

vanhentumassa?

Uusintakoulutus 
Jämsän Pavilla 

29.5.2010 kello 9.00 alkaen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
erkki.mantyla@poliisi.fi 

TUULI 

HILJAA HENKÄILEE...

Luonto antaa jo pieniä mukavia makupaloja 

keväästä ja tulevasta kesästä. Mieli sen kun 

vain piristyy ja ulkona on vain ihana kävellä 

ja ihmetellä. Välillä täytyy oikein pysähtyä 

kuuntelemaan kaikenlaisia lintujen ääniä 

ja arvuutella, mikä lintu ääntelee. Keväässä 

on aina, ainakin itselläni, jotenkin odottava 

tunnelma. Mutta, miksi sitä mitään odot-

telemaan?! Täytyy tarttua hetkistä kiinni ja 

nauttia niistä ihan tuoreeltaan!

Kyläseuralla on kylläkin tulevana kesänä 

paljonkin odoteltavaa ja touhuakin riittää. 

Jo 12. Jazz´it pääsevät toteutumaan koulu-

puiston pihapiirissä! Kyläseura sai tänäkin 

vuonna Jyväskylän kaupungilta tukea tapah-

tuman järjestämiseen. Veikko Riikonen on 

ollut tiiviisti yhteydessä tuttuun puuhamie-

heen, Tapio Leinoon. Hän on taas loistavilla 

suhteillaan houkutellut kasaan mahtavat ja 

myöskin tutut esiintyjät! Meitä putkilahte-

laisia ja muitakin Jazz -vieraita viihdyttää 

tänä kesänä: Jyväskylän Puhallinorkesteri, 

Jytke BigBand, Juhani Markola ... ja viime 

vuonna olleen välivuoden jälkeen Willie & 

Wolfes! Kyllä nyt taas saa jalat vipatusta ja 

korvat makeaa musiikkia!! JIHUU! Terve-

tuloa kaikille nauttimaan svengaavasta yh-

dessäolosta ! Toivotaan  yhdessä lämmintä 

aurinkoa koko päivälle!

Lehden jo mennessä painoon on kylän-

raittiakin siivottu talkoohengessä. Paljon on 

taas lumen alta paljastunut roskia. Kiitos 

kaikille osallistujille! Siisti ja puhdas tien-

varsi on erinomainen käyntikortti kylämme 

halki ajaville autoilijoille, motoristeille kuin 

pyöräilijöillekin. Toivottavasti pullakahvit 

maistuivat urakan jälkeen!

Kyläseuran hankkeelle on näytetty VE-

SURISTA vihreää valoa. Vielä odottelemme 

TE -keskuksen päätöstä asiassa. Sitten voikin 

projekti alkaa; Kylätalo saa ilmalämpöpump-

punsa ja uuden kattilan ja ulkorakennusta 

voidaan aloittaa kunnostamaan. Toivomme 

kovasti yhteistä talkoohenkeä myös tässäkin 

projektissa! Yhdessä tekeminen yhteisen asi-

an hyväksi on tärkeää ja myös tuloksellista. 

On upeaa, että voimme pitää kylätalosta 

huolta ja näin myös hyödyntää sen käyttöä 

monipuolisesti kaikille tarvitseville!

Nautitaan kevään ihanista ja pienistä 

hetkistä...kesä jo mielessä.

Marjo Merivirta

Putkilahden kyläseura
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 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

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

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

•  kir jat 
•  paperit 

•  askartelu 
•  lahjatavarat

Päi jänteen  K i r ja
Eija Kankainen

Isämatintie 1, 41800 Korpilahti

puh. 014 821760, 040 7740589

päivittäistavarat  

k ahvio  
bensi ini  95E,  polttoöl jy  

rauta ja  maatalous  
valokopio -  ja  nett ipalvelu  

Puoti avoinna 
ma–to 9.30–17.00, pe 9.30–18.00,
la 10.00–16.00

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

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)
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