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 Kylälehti

Toukokuu on se kuukausi, joka herättää ilon 

ja toivon koko luomakuntaan. Kukapa ei 

tuntisi iloa siitä, kun aurinko hymyilee sil-

miimme kimaltavat järvenselät ja kevättuulet 

hulmuavat pehmeinä huntuina ihollamme. 

Kuun lopulla kouluissamme lauletaan perin-

teikäs suvivirsi ja lapset  pääsevät kaiva-

tuille kesälaitumilleen. Kymmenettuhannet 

nuoret saavat päähänsä uutuuttaan hohta-

vat valkolakit ja toiset nuoret valmistuvat 

moniin tärkeisiin  ammatteihinsa. Elämä 

sykähtelee täynnä onnea ja iloa. Eletään 

suurten toiveiden täyttämässä maailmassa. 

Toukokuu on kesän odotuksen aikaa. 

Jo ensimmäisen sinivuokon aukaistessa sil-

miään alkavat valmistelutyöt kesää varten. 

Koneet mylläävät pelloilla tehden hyvää 

alustaa siementen itämiselle ja tulevalle kas-

vulle. Pihoilla suihkivat haravat ja pihakalus-

teita kannetaan ulos talvivarastoistaan. 

Rannoilla kunnostetaan veneitä ja kalanpyy-

dyksiä viritellään tietyin toivein. 

Putkilahden kevääseen kuuluu monen-

laista mukavaa. Kylämme on saanut jälleen 

uusia asukkaita. Kaikkia heitä emme ole 

vielä edes ehtineet  esitellä kylälehdessämme. 

On hienoa, että elämä kylällämme jatkuu ja 

juuri se, että täällä on asukkaita, on sen tae. 

Lämmin tervetulotoivotus kaikille uusille 

kyläläisillemme! Ottakaa kylä omaksi kodik-

senne!   

Muuttolintujen myötä Putkilahteen 

saapuvat myös uskolliset kesäasukkaamme. 

Kylällämme toivotetaan myös heidät kaikki 

lämpimästi tervetulleiksi. Mukavaa olisi, jos 

kesäasukkaat ehtisivät mukaamme kylän 

tapahtumiin ja muistaisivat myös käydä 

ahkerasti kyläkaupassamme Virran Puodissa. 

Toivomme myös, että kylämme tarjoaisi ke-

säasukkailleen viihtyisän ja joka suhteessa 

miellyttävän ympäristön nauttia kesästään ja 

olostaan täällä.

Kaukana keskustoissa elävät ihmiset 

saattavat toisinaan olettaa Putkilahden 

kaltaisten pikkukylien olevan ummehtu-

neita ja hengeltään nukahtaneita paikkoja. 

Mutta ajatelkaapa, monellako paikkakun-

nalla on omat jazzit? Meillä on. Ne ovat Put-

kilahdessa jo kolmattatoista kertaa ja niiden 

tapahtuma-aika on kesäkuun 11. päivänä. 

Tapio Leino muusikkoystävineen ja laulu-

solisteineen saapuu silloin suurin joukoin 

ilahduttamaan kaikkia musiikista kiinnostu-

neita kuulijoita. Kannattaa tulla kuulemaan 

ja näkemään!

Kevätkesän iloa kaikille lukijoillemme!
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Aune Turunen, päätoimittaja

Toivojen toukokuu
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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

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle yläkerrassa 

noin 50 m2, 1 h+kei   ö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varasto  loja.

Vapaa he  . Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Koulun käy  ökorvaushinnat
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

AINA EDULLISESTI!
- Ulko- ja sisämaalit
- Kuultavat puunsuojat
- Lakat
- Punamullat
- Ilmalämpöpumput
- Pellettipolttimet
- Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Ketunmutka 68, Muurame 
Puh 0400 540448
www.tilamaali.com

Ko  maiset lihajalosteet 
Pajuniemen palviautosta

Virran Puodin edessä torstaisin kello 13 – 14
Tervetuloa!  Lisätietoja puh. 050 564 2150
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SAHTIA 
JA SOTAA

Kaunis kesäinen iltapäivä Putkilahdessa 

1950-luvun alussa.

Joukko kylän miehiä istuskelee seurantalon 

edessä nurmikolla, läkkipeltinen sahtihinkki 

kiertää kädestä käteen. Miehet kaatavat sahtia 

hinkin kanteen ja juovat siitä. Olen 6-vuotias 

ja istun muiden pikkupoikien kanssa kuuntele-

massa miesten juttuja. Ikosen Pauli on sotai-

salla tuulella. Hän haluaa paikalle Kopisevan 

isännän. Joku lähtee polkupyörällä hakemaan. 

Tein vuonna 2004 TV2:n Dokumentti-

projektille televisiodokumentin jatkosodassa 

1941 vanhalla rajalla tapahtuneista kieltäy-

tymisistä.  Osa suomalaisista sotilaista ei 

halunnut hyökätä Neuvostoliiton puolelle. 

Kieltäytymisistä vaiettiin pitkään, se oli 

Suur-Suomen tekoon lähteneille upseereille 

nolo asia. Minua kiinnosti se, mikä sai mie-

het uhmaamaan käskyä.

Sota-arkistosta löytyi useita nimilistoja 

kieltäytyneistä. Yllättävin oli 83:n sotilaan 

lista, jossa oli mukana putkilahtelaisia. Huo-

masin heti, että kaikki jalkaväkirykmentti 

48:n rytäkässä mukana olleet kylän miehet 

ovat jo kuolleet. 

Yritin löytää haastateltavaksi muita ve-

teraaneja Korpilahdelta. Ketään ei enää ollut 

jäljellä. 

Seurantalon nurmikolla Oksasen kahvilaa 

vastapäätä sahtiastia kiertää edelleen. Kansi 

on heitetty pois ja miehet juovat suoraan hin-

kistä niin että sahti valuu pitkin rintamuk-

sia. Käyn välillä Virtasalmen sillan pielessä 

heittelemässä voileipiä litteillä pikkukivillä. 

Kopisevan isäntä saapuu paikalle hevoskärryil-

lä. Hän sitoo hevosen Seurantalon päätyyn ja 
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heittää heiniä eteen. Hänelle tuupataan sahti-

hinkki ja oitis alkaa kiivas keskustelu sodasta.

Jalkaväkirykmentti 48:n piti ylittää 

vanha raja Karjalan kannaksella syyskuun 

puolivälissä. 14.9.1941 lähes 200 toisen 

pataljoonan miestä ilmoitti, etteivät he nou-

data käskyä. Rykmentinkomentaja eversti-

luutnantti Sora piti tiukan puhuttelun ja 

uhkasi, että kieltäytymisestä voidaan tuo-

mita kuolemaan. Puhuttelun jälkeen vähän 

yli sata soturia ilmoitti olevansa mukana 

hyökkäyksessä. Ne 83 miestä, jotka yhä 

kieltäytyivät ylittämästä rajaa, vangittiin. 

Aseet ja kokardit otettiin pois. Miehet tuo-

mittiin seuraavana yönä kenttäoikeudessa 

10 vuodeksi kuritushuoneeseen kapinasta. 

Aliupseerit ja korpraalit menettivät sotilas-

arvonsa. 

Kopisevan isännän vanhempi veli yli-

kersantti Oskar Kopiseva oli joukon korkea-

arvoisin aliupseeri. Äskettäin edesmennyt 

korpilahtelainen veteraani, entinen vies-

tiupseeri Onni Välivaara näki vangitut Suo-

järvellä syyskuussa 1941. Välivaara kertoi 

kuulleensa, että joku ylempi esimies olisi 

luvannut Kopisevalle ja muille kieltäyty-

neille, ettei vanhaa rajaa ylitetä. 

Vangituille miehille annettiin kuitenkin 

mahdollisuus valita: joko kuritushuoneeseen 

tai takaisin rintamalle. Kaikki palasivat ri-

viin. Heidät sijoitettiin turvasäilöön otetuis-

ta äärivasemmistolaisista koottuun Pärmin 

pataljoonaan. Siinä oli nyt tilaa, koska 70  

kiihkeintä kommunistia oli heti ensim-

mäisen etulinjan tehtävän aikana karannut 

Neuvostoliiton puolelle. Erillinen pataljoona 

21 eli ”Musta Nuoli” pantiin koviin paik-

koihin ja taisteli hyvin. Se sai marraskuussa 

1941 kiitossähkeen Mannerheimiltä erään 

tärkeän tienristeyksen valtaamisesta.

Syksyllä 2004 haastattelin Joroisissa Sulo 

Kiurua, Pärmin pataljoonan entistä vääpeliä. 

90-vuotias Kiuru kertoi, että hän muistaa 

vielä muutaman Korpilahden miehen 

nimenkin. Varsinkin eräs Ikonen oli aivan 

erinomainen sotilas.  

Kylän pikkupojat tienaavat karamellira-

hoja, he käyvät välillä polkupyörillään Iko-

sessa täyttämässä sahtihinkkiä. Seurantalon 

pihassa pulina jatkuu myöhään iltaan. Minut 

äiti kävi hakemassa kotiin Virtasalmen sil-

lan toiselle puolelle. Ei ollut lapselle soveliasta 

seurata sahdin juontia. Eikä 6-vuotias voinut 

ymmärtää, mistä oli kysymys. Sodasta oli kulu-

nut alle kymmenen vuotta, siellä syntyneitä 

traumoja siinä nurmikolla purettiin. 

TV-dokumenttiani varten löysin Joroi-

sista muutamia miehiä, jotka halusivat ker-

toa asiasta. Vain yksi kieltäytyjäporukassa 

mukana ollut mies löytyi, mutta hänkään 

ei sitä haastattelussa myöntänyt. Hänellä 

oli pitäjässä arvostettu asema ja rintama-

miestalo hyvällä tontilla keskellä kirkon-

kylää, ei hän halunnut enää ihan kaikkea 

muistaa. Korpilahden veteraanimatrikkelis-

sakin tieto osallistumisesta Pärmin pataljoo-

nan taistelutoimiin puuttuu monen miehen 

kohdalta.

Miksi sitten sotilaat kieltäytyivät noudat-

tamasta käskyä, vaikka teloittaminen uhkasi?

Miehet olivat sitä mieltä, että sotilasvala 

sitoo heitä vain oman valtakunnan puolus-

tamiseen, ei hyökkäyssotaan. Kieltäytyjät 

olivat enimmäkseen vanhempia reserviläisiä, 

perheellisiä miehiä. Jalkaväkirykmentti 48:n 

menetykset hyökkäysvaiheessa olivat olleet 

poikkeuksellisen suuret, eikä uusia riskejä 

haluttu ottaa. Ja kun kerran esimies oli 

luvannut, ettei rajan yli mennä, siitä pidet-

tiin tiukasti kiinni. Sodan päämääristä eivät 

valtakunnan poliitikot olleet keskustelleet 

lainkaan, mutta sotilaat hakivat lyhyttä ja 

helposti puolustettavaa rajaa. Tavoitteiden 

epämääräisyys heijastui miehistöönkin.

Kaiken kaikkiaan kieltäytymistapauk-

sia tunnetaan 25 kappaletta eri rintama-

lohkoilla. Asiat käsiteltiin kenttäoikeuksissa 

heti ja siirrettiin sen jälkeen sotaylioikeuden 

päätettäväksi. Tuomiot vaihtelivat. 

Putkilahden miesten pataljoonanko-

mentaja jääkärimajuri Nikke Pärmi piti 

rikospäiväkirjaa miehistään. Sodan loputtua 

kaikki kieltäytyneet armahdettiin. Sotilas-

passiin tuli merkintä: ”Tuomion täytäntöön-

panosta luovutaan toistaiseksi”.

Näytin äidilleni Helvi Itärannalle tämän 

83 nimen listan. Äiti luki sen läpi ja sanoi: 

”Minä en usko Sinua”. Hän ei ollut koskaan 

kuullut tapauksesta. Etenkin Oskar Kopisevan 

kieltäytyminen rajalla oli hänen mielestään 

täysin mahdoton ajatus. Kai Sota-arkiston 

papereihin kuitenkin on uskominen. 

Tapani Itäranta

Kuvat: Tapani Itärannan arkisto
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AILI NEVALAINEN 
85 VUOTTA

Aili syntyi Kalle ja  Ellida Koskisen viidenneksi lapseksi Lähteen-

mäkeen 25.04.1926. Aili oli isän silmäterä. Isällä oli ehkä enemmän 

aikaa pitää nuorimmaista tyttöä polvellaan. Ailin ollessa kymmen-

vuotias sattui vakava tapaturma, kun Aili oli veljensä seurassa ranta-

rinteessä, jossa Rauni oli kaatamassa tukkipuita. Rauni oli käskenyt 

lapsia menemään kauemmaksi, kun puu alkoi kaatua, mutta vahin-

gossa puu lipsahtikin Ailin jalan päälle ja sääriluu murtui. Isä oli 

vallan kauhuissaan kun kuuli vahingosta. Sairaanhoitaja kävi anta-

massa ensiavun, mutta aamulla isä lähti hevosella viemään Ailia lää-

käriin tohtori Veijolle. Veijo oli vanhanajan lääkäri ja lastoitti jalan 

napakasti ja niin ajettiin kotiin parantelemaan. Ei sitä kuvattukaan 

oliko se paikoillaan. Eihän niitä siihen  aikaan ollut sellaisia koneita 

kunnanlääkärillä. Paranihan se jalka kävelykelpoiseksi, ja sillä on 

kävelty jo 85 vuotta.

Elämä jatkui ja Aili kävi kansakoulun Putkilahdessa. Kotona riitti 

työtä ja harrastukset olivat Putkilahden nuorisoseuran näytelmissä 

ja opintokerhossa. Aili varttui aikuiseksi ja naapuripitäjästä löytyi 

kosijakin. Aili lähti Oriveden kesäkurssille oppimaan kotitalouden 

taitoja, jotta pärjäisi talon emäntänä. Kylläpä hän onkin oppinut 

erittäin hyvän leivän leipomistaidon ja suussa sulavat munkkirinkilät 

sekä muutkin ruuanlaiton niksit. Aili vihittiin Tapani Nevalaisen 

kanssa syksyllä 1946 ja hän siirtyi Sikkolan talon emännäksi. Avio-

liitosta syntyi kolme poikaa. Elämä maalaistalon emäntänä vaati 

Aililta lastenhoidon ohella monipuolisen täysipäiväisen aherruksen. 

Lypsykarjaa Sikkolassa oli kahdenkymmenen vuoden ajan, jonka 

lisäksi kasvatettiin myös minkkejä viitenä vuotena. Maatalouden 

kannattavuuden romahtaessa Tapani-isäntä hankki Caterpillarin ja 

kiersi sitten eri puolilla Suomea tekemässä maansiirtoalan töitä.  

Pojat kasvoivat ja kävivät osan kouluaan Putkilahdessa, jonne 

kotoa kertyi matkaa viisi kilometriä. Kun tie Tammijärvelle val-

mistui, pojat siirtyivät jatkamaan opintojaan Tammijärven kouluun, 

jonne he pitkän matkan takia saivat koulukyydityksen. Ammatti-

koulun käytyään pojat siirtyivät työelämään ja löysivät kukin paik-

kansa maailmalla. Aili hoiti vielä kymmenen vuotta anoppiaan Liisa 

Nevalaista tämän kuolemaan asti kotonaan ja sai häneltä täydellisen 

arvostuksen hoitajana. 

Yksin jäätyään Aili muutti vanhempiensa eläkeasuntoon Put-

kilahteen lähelle kauppaa ja liikenneyhteyksiä.

Aili omaa iloisen ja myönteisen elämänasenteen, jota eivät suur-

emmatkaan murheet ole lamaannuttaneet. Aviomies on saanut kut-

sun suureen tuntemattomaan 15 vuotta sitten ja kaksi pojistakin 

on jo poistunut elämästä. Elämä on kantanut vaikeuksienkin yli 

Jumalan kämmenellä. Se on antanut voimaa suurienkin surujen kes-

kellä. Nyt elämä on ollut seesteistä ja Aili omaa aikamoisen sisun 

pärjätessään vielä kotona omin voimin. Aili on hyvin seurallinen ja 

vieraanvarainen ihminen, niinpä ystävät käyvät usein häntä terveh-

timässä. 

Ailin elämänasenteeseen sopii hyvin Eino Leinon kirjoittama 

runonsäe:

Kiitos, sä Luojani armollinen, joka hetkestä jonka mä elin, 

kun sain minä ruumihin tervehen, sydän lämmön mi läikähteli,

kun sain minä tervettä kättä kaks, kaks silmää sieluni ikkunaks`

ja hengen herkän ja avoimen, joka tuutia tuulosen. 

Kirsti Koskinen



Talkooapua kylälehdelle 

Kylälehti on jo 17 vuoden ajan toimitettu ja tuotettu kylän asukkaiden 

toimesta lähes kokonaan talkootyöllä. Tilausmaksuilla ja mainostuloilla 

katetaan paino-, postitus- ja tarvikekulut. 

Kylälehden tilaajarekisterin hoitajaksi etsitään nyt henkilöä, joka 

osaa päivittää ja käyttää Excel taulukkolaskentaohjelmaa tai vastaavaa. 

Työmäärä on hyvin kohtuullinen. Työ vaatii tekijältään tarkkuutta ja 

luotettavaa toimintaa, koska kylälehti ilmestyy säännöllisesti kerran kuu-

kaudessa ja tilaajia on noin 260 kpl. 

Lisätietoja: valto.koskinen(at)putkilahti.net tai p. 050 563 7344.
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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

Putkilahden Kylälehti

AURINGON 
PAISTETTA JA 
NAURAVIA SUITA!
Laskiaissunnuntaina mainio sää houkut-

teli Mustalahden P-paikalle runsaasti iloisia 

ihmisiä. Riikosen Veikon kelkalla tekemä 

laskiaismäki sai kovasti kehuja. Kourumai-

nen ura pulkkaa varten piti mäenlaskijat 

hyvin laskulinjassa. Liukas mäki antoikin 

huikeat vauhdit ja pulkka toi naurusuut pit-

källe, pitkälle...

Kaiken kaikkiaan Putkilahden kylä-

seuran järjestämässä laskiaistapahtumassa 

vieraili n. 60 henkilöä, joista 18 oli lapsia! 

Vauhdin hurmasta ja yhdessäolosta naut-

tivat siis kaikenikäiset! Tuttujen ihmisten 

kanssa oli piristävää vaihtaa kuulumisia ja 

höpötellä. Mukavaa!! Nuotiopaikalla mais-

tui tikkumakkara ja vaahtokarkit. Kahvi 

ja munkit tekivät kauppansa, kuin myös 

mehu ja kaakaokin. Lapset olivat kerras-

saan hurmaavia aurinkolaseissaan. Niin 

kirkkaita auringonsäteet kyllä olivatkin, 

että suojaa silmille tarvittiin. Riemunkiljah-

dukset ja naurunpyrskähdykset soivat iha-

nassa auringossa. Taisi pienillä tytöillä olla 

meneillään aivan omat mielikuvitusleikit 

oksiston seassa. Heitä oli mainio seurata ja 

kuunnella! Kyllä siinä suu kävi ja välillä jalat-

kin upposivat syvään hankeen.

Laskiaissunnuntain tapahtuma oli 

mainio ja hyvin onistunut, kaikin puolin! 

Kiitos siis kaikille järjestäjille ja mukana 

olijoille! “...Ja meillä kaikilla oli niin 

mukavaa..."

Aurinkoisin terveisin 

teksti: Marjo Merivirta

kuva: Veikko riikonen
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SYDÄMENVALTIAS

Olin kyläilemässä Niinimäessä. Pihalla 

taaperteli auringon paisteessa kaksi kissan-

pentua emon valvovan katseen seuratessa. 

Pallerot metsästivät ohilentäviä perhosia ja 

olivat aivan ihastuttavia.  Kun pari vuotta 

aikaisemmin olin menettänyt koirani, niin 

päätin heti tarjota mustalle pikkumirril-

le kodin luonani Espoossa. Näin elämääni 

astui Viljo-Antero, minkä nimen pentu sai 

kissanristiäisissä.

Odotin innokkaana uuden tulokkaan 

saapumista, sillä se oli jäänyt vielä kas-

vamaan emon hellään hoivaan Niinimäkeen. 

Kylpyhuoneessa oli katettu, upouusi hiekka-

astia, lepoalusta ja leluja hankittu, miehek-

käät, ruskeat ruokakupit jonossa keittiössä 

ja jääkaapissa herkkuja. Kaikki oli valmista. 

Sitten koitti päivä, Viljo saapui ja asettui 

taloksi. Tästä on jo kohta yhdeksän vuotta ja 

hänestä on tullut tärkeä perheenjäsen.

Koirat ja kissat ovat varsin erilaisia 

eläimiä. Tulin sen heti havaitsemaan. Jo 

siinä, että koira pysyy lattiatasossa, kun taas 

kissa pääsee hyppäämällä lähes joka paik-

kaan. Huomaat esim. ykskaks kissan olevan 

katonrajassa. On kiivennyt verhoa pitkin. 

Koira on oppivainen ja tottelevainen, sitä 

vastoin kissan luonteen itsenäisyys ja riippu-

mattomuus on kiehtovaa. Se on äärimmäisen 

sinnikäs, pitkäjännitteinen ja jääräpäinen. 

En ole sen enempää koira kuin kissaih-

minen. Pidän kummastakin yhtä paljon 

ja sanokoon tutkijat mitä tahansa eläinten 

älykkyydestä, niin minusta ne ovat tosi fi k-

suja. Korvien välissä on paljon esi-isiltä pe-

rittyä tietoa, mikä ohjaa olemassaoloa.

Viljosta tuli kaupunkilaiskissa. Elämän 

muutos oli valtava verrattuna kissasukulaisiin 

Niinimäessä. Pelkästään ravinnon suhteen 

ero on suuri. Siellä mirrit käyvät rottajah-

dissa ja pulleat myyrät katoavat nälkäisiin 

suihin. Pihalle kokoonnutaan odottelemaan 

lypsyn jälkeen saatavaa lämmintä maitoa 

jälkiruuaksi. Olisipa Viljonkin ruokinta 

niin helppoa. Marketissa sitä ihmettelee 

eläinruokahyllyn edessä, mitä ostaisi ja mikä 

maistuisi tänään. Olen huomannut vuosien 

aikana, että ruokavalion pitää olla vaihteleva. 

Se, mikä oli herkkua tänään, ei ole mieluista 

huomenna. Juhlapäivän kunniaksi ostin ker-

ran ”Ankkaa puutarhan yrttikastikkeessa”. 

Kuulosti niin hienolta ja maukkaalta. Viljo 

tuli, haistoi kerran ja käveli pois. Tuomio 

oli tyrmäävä: pahaa, tätä kissa ei voi miten-

kään syödä. Olisi pitänyt ymmärtää valita 

varmanpäälle ja ostaa possunsydäntä. Se on 

Viljosta niin hyvää; nam. Yölläkin herätään 

istumaan jääkaapin eteen. Masu ei niin 

täynnä ole milloinkaan ettei pari palaa tätä 

herkkua mahtuisi.

Kun kodissasi on eläin, niin et het-

keäkään ole yksin. Koko ajan sinua tark-

kaillaan vaikkakin huomaamattomasti. Et 

käväise suihkussa ettei kissasi tiedä sitä. Kau-

pasta tullessasi ostoskassi halutaan ehdot-

tomasti tarkistaa: toitko mitään purtavaa. 

Avainten kilinä kertoo, että kohta emäntä 

lähtee. Mennään valmiiksi odottamaan 

ovelle, jos pääsisi käytävään livahtamaan 

tutkimusmatkalle.

Toisaalta kissa haluaa kaiken huomiosi. 

Hesarin lukemisesta ei tule mitään, kun 

kissa levittäytyy lehden päälle. Kännykän 

soidessa Viljo haluaa juuri silloin syliin ja 

puskee suun täyteen karvoja.

Jos viivyn kauan tietokoneella, niin 

yritetään hypätä näppäimistön päälle. Illalla 

nukkumaan menon aikana, kun valot on jo 

sammutettu, alkaa asunnon ympärijuoksu. 

Katti läiskyttää ovea kaappia vasten, tiput-

telee tavaroita hyllyltä ja naukuu. Kokemuk-

sesta tiedän, ettei kannata hermostua ja meno 

ei ole joka iltaista. Parasta tilanteen rauhoit-

tamiseksi onkin nousta ylös ja seurustella 
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mirrin kanssa. Kaupungissa ei heitetä kissaa 

”kuutamolle”, vaikka joskus mieli tekisikin. 

Aamulla emäntä herää parhaiten, jos kävelet 

hiusten päällä ja kolistelet. Naukuminen on 

aina tehokas keino ja volyymia voi lisätä sekä 

sävyä muuttaa tarvittaessa. Kyllä Viljo tietää.

Yhteiselomme aikana on sattunut monia 

hauskoja tapauksia. Kerrankin naapuri soitti 

työpaikalleni, että kissasi livahti heille ja 

asuntosi ovi on sepposen selällään. Viljo oli 

osannut avata oven. Riittävän monta ker-

taa kun hyppää kädensijalle, niin ovi pon-

nahtaa auki. Juuri niin. Takalukko varmistaa 

nykyään sen, ettei kotiini ole enää vapaata 

pääsyä.  Suljetut ovet Viljo tuntee yhä haas-

teellisena ja yrittää hyväksi opitulla konstilla 

aukaista niitä myös naapurissa, kakkoskodis-

saan. Laatikot avataan myös, jos sinne on 

kätketty herkkuja. Tassu pujotetaan käden-

sijan ympärille ja veto ja veto. Yksinkertaista.

Putkilahdessa olemme käyneet pitem-

millä lomilla. Viljo inhoaa reissaamista. Kun 

lähdön hetki on käsillä, niin kissa katoaa 

piiloon matalan sängyn alle. Matkan teko on 

yhtä kärsimystä molemmille. Katti heittäy-

tyy kuljetuskorissa selälleen ja potkii kaikin 

voimin kattoa, enkä ole aikaisemmin tien-

nyt, että kissa saa sellaisia ääniä kurkustaan. 

Kanssamatkustajat vilkuilevat minua kysy-

västi ja epäilevät eläinrääkkäyksestä. Mirri 

rauhoittuu, kun nostan sen syliin. Silittelen, 

hellin ja kannan koko neljän tunnin ajan 

kuin pikkulasta.

Lapsuuden kodistaan Viljo on kasvanut 

irti. Kävimme kerran ”sukuloimassa” Nii-

nimäessä, mutta häntä ei enää tunnistettu 

yhteisön jäseneksi, omaksi pojaksi. Vas-

taanotto oli hyvin viileä ja jopa vihamielinen.  

Muutoin Putkilahdessa on mielenkiintoista. 

Luontopolulla on paljon tutkittavaa. Matka 

etenee hitaasti, koska jokainen heinänkorsi 

ja mätäs pitää tarkastaa. Lintujen laulu ja 

muut luonnon äänet ovat hieman pelottavia-

kin aralle kaupunkilaiskollille. Hiirimetsälle 

emme ole vielä päässeet. Ehkä ensi kesänä…

Lemmikkien omistajia arvostellaan usein 

siitä, että he inhimillistävät liikaa koiransa, 

kissansa tai jonkin muun luontokappaleen. 

Mitä pahaa siinä on, jos eläin olemassa olol-

laan tuottaa iloa omistajalleen? Kissan silit-

tämisen on todettu laskevan verenpainetta 

ja eläin ymmärtää kaiken puhumasi, lisäksi 

on luotettava keskustelukumppani. Taatusti 

ei kerro salaisuuksia eteenpäin eikä intä vas-

taan. Viljon kanssa minulla on aamuisin 

aina juttutuokio. Hah, hah… Kummatkin 

nauttivat näistä hetkistä. Elämä on useinkin 

niin vakavaa, joten on tärkeää hieman hup-

sutella. Eläimet tarjoavat siihen loistavan 

mahdollisuuden.

Prismassa esitettiin taannoin tutkimus 

siitä, onko kissoilla ja koirilla tunteita. Vil-

jon kanssa olimme sitä mieltä, että kaikkeen 

sitä rahaa heitetään, itsestään selviin asioi-

hin. Lemmikille on ensi arvoisen tärkeä tur-

vallisuus. Silloin voi ottaa rennosti ja emäntä 

voi nostella ja käännellä mielensä mukai-

sesti. On näet varma luottamus siitä, ettei 

mitään pahaa tapahdu. Eläin tuntee myös 

ikävää, kun omistaja on poissa, niin jälleen-

näkemisen riemu on aivan liikuttavaa. Tulin 

esim. parin viikon matkalta kotiin, niin kissa 

oli kovasti tohkeissaan. Se juoksi edestakai-

sin asunnossa, välillä kävi puskemassa ja taas 

mentiin. Olen havainnut Viljon ilmeistä 

myös tyytymättömyyttä, vihaa ja iloa. Joskus 

näyttäisi, että kissani nauraisi!?!

Olen kasvanut lapsuuteni ympäristössä, 

jossa eläimiä hoidettiin hyvin, jopa rakastet-

tiin. Kaikkea tarpeetonta kärsimystä vältet-

tiin tuottamasta. Kotonani ymmärrettiin, 

että eläin on inhimillinen olento, joka tun-

tee kipua, kylmyyttä, nälkää, pelkoa jne. Oli 

myös vastuu hoidokeista. Kun nämä seikat 

ovat mielessä, on hyvin vaikeaa tajuta eläin-

rääkkäystä ja ihmisten ajattelemattomuutta.  

Kesäkissat ovat jokasyksyinen ongelma. 

Kodittomia mirrejä ilmestyy tienvarsille.  Ei 

eläin ole leikkikalu, esine, jonka voi hetken 

pitää ja sitten hylätä. Lemmikin ottaminen 

vaatii sitoutumista useiksi vuosiksi ja siksi 

on tärkeää harkita huolellisesti kykeneekö 

siihen.

Lopuksi mainittakoon, että jäin eläk-

keelle vuoden vaihteessa. Viljon kanssa 

vietämme yhdessä ansaittuja kissanpäiviä. 

On oikein rattoisaa.

teksti ja kuvat Marja-Liisa Heinonen
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Aurinko paistoi ja sää oli lämmin, kun jo tu-

tuksi tulleeseen tapaan vetäisimme pääsiäis-

noidan tamineet niskaamme lankalauantai-

na Simolan villisikatarhalla. Laskeskelimme 

päivän aikana, että tänä vuonna avoimet 

ovet pidettiin jo viidettä kertaa, joten itsekin 

taisin olla jo neljättä vuotta peräkkäin kas-

sanoidan paikalla. Lisäksi allekirjoittanut oli 

pestattu paikan päälle leikkimään lehdistöä.  

Aikaa toimittajaleikkeihin, auringonottoon 

ja ihmisten kanssa  rupatteluun jäikin mu-

kavasti, sillä myöhäisen pääsiäisen hyvä sää 

LANKALAUANTAI VILLISIKATILALLA

epäilemättä piti osan ihmisistä laittamassa 

pihojaan ja puutarhojaan  kuntoon.

Kävijöitä kuitenkin oli mukavasti, tut-

tuja ja tuntemattomia, joista osa löysi pai-

kalle vasta pienten eksymisseikkailujen 

jälkeen, ja olipa pari kappaletta ulkomaa-

laisiakin. Erityisesti heille villisikamakkarat 

ja nokipannukahvit olivat varmasti eksoot-

tinen elämys, puhumattakaan itse elävien 

otusten näkemisestä.

Kävijöiden tapaan henkilökuntaan kuu-

luvia noitiakin oli muutama vähemmän kuin 

aikaisempina vuosina, mutta myös meissä 

riitti kansainvälistä meininkiä. Olihan pai-

kalliselle Kyöpelinvuorelle lennähtänyt noi-

tia ainakin Ranskasta ja Ruotsista saakka, 

ellei jopa kauempaakin. Yhteinen kieli 

kuitenkin löytyi heti ja pääsiäisherkut saatiin 

tarjoiltua hyvässä yhteisymmärryksessä. 

Saapa nähdä joko ensi vuonna joku noita 

tulisi paikalle Kuusta asti.

Epäilemättä seuraavana yönä oli taas kel-

lonsoittajia liikenteessä, kuten Putkilahden 

pääsiäisperinteeseen kuuluu.

Silja Ojanen

Noidista parhaat; Silja ja Tarja
Kuva: Jafet Simola

Kuva: Silja Ojanen
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JÄRVINIEMEN 
UUDET ASUKKAAT

Muutosten tuulet ovat puhaltaneet naapuris-

samme, Järviniemen tilalla. Uudet asukkaat 

ovat asettuneet taloksi ja saimme pääsiäisen 

pyhinä tutustua heihin vihdoin kunnolla, 

vaikka ovatkin tuossa alkuvuodesta enem-

män ja vähemmän pyörineet. Kiirettä kun 

on ollut sekä meillä että heillä.

Talon uusi emäntä Sirpa Tilus on kotoi-

sin Limingasta asti. Korpilahdella on tul-

lut asuttua kuitenkin jo puolitoista vuotta. 

Sirpalla on jo aikuiset lapset Anna ja Ari ja 

hän on ammatiltaan sairaanhoitaja. Tämän 

lisäksi hän on sivutoiminen maatalousyrit-

täjä ja kasvattaa mehiläisiä. Mukavaa, että 

hunajan ystävinä voimme saada nyt todel-

lista lähihunajaa. Sirpa pitää kovasti myös 

puutarhanhoidosta ja harrastaa talvisin 

käsitöitä, mistä todistaa tuvassa seisovat kan-

gaspuutkin. 

Sakari Iivari onkin sitten Korpilahden 

kasvatteja. Putkilahti on hänelle tuttua 

seutua. Onhan mummola sijainnut tuossa 

vähän matkan päässä Toivolassa ja Autio-

niemessä puolestaan asui täti. Sakari on kou-

lutukseltaan agrologi ja nyt isännöimässä 

uutta kotia. Kovin on eläinrakas kuulemma 

ja kova metsä- ja luontomies. Sirpa ja Sakari 

sanovat viihtyvänsä luonnossa keräten sienet 

ja marjat talven varalle. Perheen muonavah-

vuuteen kuuluu silloin tällöin myös Sakarin 

13-vuotias poika Tomi, johon sainkin tutus-

tua jo aiemmin kun seurasimme yhdessä 

talvirallien Töppöspohjan erikoiskoetta. 

Oikein reipas ja mukava nuori mies on hän.

Mehiläisten lisäksi perheen lemmikkinä 

ja pihan vartijana toimii Mocca, belgian-

paimenkoira. Tyttäreni tykkäsi kovasti rap-

sutella talonvahtia. Sen verran eläinystäviltä 

uudet naapurimme vaikuttivat, että en 

yhtään ihmettelisi jos perheenjäsenten 

määrä vielä kasvaisi. Ainakin kissaa taloon 

kuulemma kaivataan, jotta myyrät, hiiret ja 

päästäiset pysyisivät kurissa. Kaikin puolin 

mukavan oloisia nämä Sirpa, Sakari ja Tomi. 

Tervetuloa Putkilahdelle!

teksti ja kuva Mette Toikkanen 

Kyläraitin siivous

Toukokuun kolmas oli jälleen se päivä, jol-

loin Putkilahdessa siivottiin kylämme läpi 

kulkevan tien numero 610 pientareet. Ih-

meellisesti sinne aina talven aikana kaivau-

tuu erilaisia roskia, jotka eivät sinne kuulu. 

Lumipeitteen sulaessa kaikki sitten ikäväl-

lä tavalla paljastuu kaikkien katseltavaksi. 

Monenlaisia esineitä sieltä löytyy: pulloja, 

juomatölkkejä, tupakka-askeja, karamelli-

pakkauksia, kahvipikareita, sanomalehtiä, 

makkarapakkauksia ja paljon muuta. Yh-

teensä noin yksi kuutiometri roskia löytyi 

Nokonmäen ja Vaaruvuoren väliseltä alu-

eelta. Jyväskylän kaupunki ei ole sijoittanut 

yhtäkään roska-astiaa tälle alueelle, ja tämä 

puute olisi syytä korjata mahdollisimman 

pian.

Tänä vuonna siivoustalkoisiin osallistui 

noin 20 kylän asukasta. Suurimmalla innolla 

roskia keräsi huomioliiveihin pukeutuneet 

ala-asteikäiset koululaiset. Tämän esimer-

kin valossa myös tapahtumaan osallistuneet 

aikuisetkin suhtautuivat siivoustalkoisiin 

hyväntahtoisesti ja iloisella ilmeellä. Moni 

kylän asukas ei ehtinyt talkoopaikalle 

juuri 3.5., mutta he olivat osallistuneet 

siivoustalkoisiin keräämällä roskat omalta 

lähiseudultaan jo etukäteen.

Suurella joukolla kyläraitin siivous hoi-

tui 1-2 tunnin aherruksella. Hyvin tehdyn 

työn päätteeksi kyläseura tarjosi kahvia, 

mehua, pullaa, karkkia ym. virvokkeita. Tar-

joilua sponsoroi Virran Puoti. Putkilahden 

kyläseuran puolesta kiitämme kaikkia tapah-

tumaan osallistuneita roskakuskeja. (VK)
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