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Kesä on taas vanhaan tapaansa hellinyt meitä 

lämmöllä, auringolla ja myös sateella; niistä-

hän se kesä syntyy. 

Kesään kuuluvat myös monet tapah-

tumat ja tilaisuudet niin kulttuurin kuin 

urheilunkin osalta. Putkilahdessakin kesä on 

oikeata kulta-aikaa tässä suhteessa verrattuna 

talven hiljaiseloon. Kylämme kesän tapah-

tumiin sisältyvät jo tavoiksi muotoutuneet 

perinteiset ohjelmat: jazzit, juhannusiltamat 

ja urheilukentän harrastukset leikkimielisine 

kilpailuineen sekä Koulupuistossa pidetyt 

lasten luontoleirit.

Putkilahti on kesäisin paikka jossa 

lomaillaan, vieraillaan ja kohdataan van-

hoja tuttuja. Täällä tullaan tutuiksi myös 

uusien asukkaiden kuin myöskin lomalais-

ten kanssa. Se on hienoa kanssakäymistä. 

Mukava tutustumiskohde on juuri kesän 

alussa kylällemme ilmestynyt siivousalan 

yritys, josta löytyy tarvittaessa apua vaikkapa 

kotiemme puhtaana pitoon. Liikkeen yhte-

ydessä on myös puoti, jossa on myytävänä 

kauniita ja laadukkaita käsitöitä. Kannattaa 

käydä katsomassa. 

Kesällä matkustellaan tavallista enem-

män kotimaan maisemissa. Useasti oma syn-

nyinseutu on se matkakohde, joka voittaa 

kaikki muut matkat. Vanhalle kotiseudulle 

palatessa on kuin menneisyys nousisi aja-

tuksissa tämänhetkisen ajan edelle. Muistot 

palaavat voimakkaina esiin juuri siellä, missä 

kukin on elämänsä alkutaipaleita elänyt. 

Lehdessämme julkaistut vanhat valokuvat 

avaavat muistorikkaita ikkunoita kylämme 

elämään vuosikymmeniä sitten.  

Kesän ohjelmaan kuuluvat myös luonto-

retket. Mainioita retkikohteita löytyy täältä 

useitakin, mutta retki Korpilahden Oravi-

vuorelle on varmaankin eräs mielenkiintoi-

simmista kohteista. Vuoren huipulla on yksi 

Unescon Maailmanperintöluetteloon kuu-

luvan Struven ketjun suojelluista mittaus-

pisteistä ja näkötorni, josta avautuu nähtä-

väksi huikean upea maisemakokonaisuus. 

Jo matka tornille Puolakan kylän kautta on 

elämys; siinä suomalainen maalaismaisema 

puhuu paljon puolestaan.

2

Aune Turunen, päätoimittaja

Heleätä heinäkuuta
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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 perjantaisin kello 13 – 14

Tervetuloa!  Lisätietoja puh. 050 564 2150
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Juhannuspäivän sade ei haitannut, kun ilta-

maväki ahtautui Putkilahden Seuralaan jo 

perinteeksi muodostuneen näytelmän, tans-

sin ja yhdessäolon toivossa. Talo oli tupaten 

täynnä jo pitkälti ennen kello kahdeksaa, ja 

viimeiset tulijat katsoivatkin parhaakseen 

kääntyä jo ovelta takaisin kotiin; näytelmän 

näkeminen ei tällä kertaa kaikilta edes on-

nistunut suuren yleisömäärän takia, mutta 

onneksi luvassa on vielä näytelmän uusinta-

esitys myöhemmin kesällä.

Kellon tultua kahdeksan toivotti nuori-

soseuran puheenjohtaja Pentti Könnö 

yleisön tervetulleeksi parin hyvän vitsin 

ja jumppaliikkeiden ryydittämänä. Eipä 

aikaakaan, kun näyttämön esirippu avautui 

ja Putkilahden Pulmuset saivat esiintymis-

vuoron. Yksi lauluyhtyeen jäsenistä, Tarja 

Halttunen oli estynyt osallistumasta esi-

tykseen ja sitä oli syyttäminen siitä, että Pul-

musten laulujen sanat olivat välillä hukassa, 

mutta se ei menoa haitannut, vaan yhtyeen 

laulut Kesäillan valssi, Kuinka paljon rak-

JUHANNUSILTAMAT SEURALASSAJUHANNUSILTAMAT SEURALASSA

kautta ja Taas tuuli soi olivat jälleen kerran 

varsin nautittavaa kuultavaa. 

Seuraavaksi olikin sen odotetun 

näytelmän vuoro. Näytelmässä Meeri (Maire 

Järvinen), Terttu (Eija Kuikka), Maija (Virpi 

Ruth-Salonen) ja Liisa (Mirja Könnö) istui-

vat iltaa paikallisessa kuppilassa, kun pai-

kalle saapui kaksi tuntematonta miestä, 

Kake (Hannu Pekkarinen) ja Ripa (Erkki 

Hakanen). Naiset eivät kauaa muukalaisia 

ihmetelleet, vaan romanssejahan siinä syntyi. 

Kun kuvioihin ilmestyi vielä mustalaisnainen 

Rosita (Mirja Könnö kaksoisroolissaan) tyt-

tärineen (Sofi a Kuokkanen) sekä Kaken 

tytär Sanna (Kati Knuutila), ei yllättäviä 

käänteitä tarinasta puuttunut. Näyttämöllä 

esiintyneiden henkilöiden lisäksi tärkeä rooli 

oli myös Saga Kuokkasella, joka toimi ver-

hojen takana näytelmän kuiskaajana. Kat-

selijoille, ja tiettävästi myös ainakin osalle 

näyttelijöistä, jäi  edelleen arvoitukseksi se, 

kuka näytelmän oli kirjoittanut, vaikka teki-

jää huudettiinkin näytelmän päätyttyä tule-

maan esiin. Ainoa, mitä tekijästä tiedämme, 

on se, että hän on joku vaatimattomasti 

piilossa pysyttelevä putkilahtelainen.  

Näytelmän jälkeen tuli vielä yllätysohjel-

manumero, maankuulun duon esittämä 

aaria oopperasta Mäntypistiäienen, ainakin 

juontaja Pentti Könnön esittelyn mukaan. 

”Tosiasiassa” näyttämöllä nähtiin Hannu 

Pekkarinen laulamassa omaa tulkintaansa 

Jaakko Tepon laulusta Mäntypistiäinen  Jari 

Moilasen säestäessä kitaralla,  mikä kirvoit-

tikin illan parhaat aplodit, niin mainio 

Pekkarisen tulkinta oli. Esitys taisi olla yllä-

tys myös miehille itselleen, sillä he olivat 

aloittaneet yhteisharjoittelun pari tuntia 

ennen esitystä, jolloin Moilanen oli vasta 

kuullutkin laulun ensimmäistä kertaa,  ”vält-

tyäkseen pilaamasta sitä liialla harjoittelulla”.  

Loppuillan ohjelmasta vastasi tietenkin 

Pentti Könnön orkesteri, jonka tahdissa itse 

kullakin oli lupa pistää jalalla koreasti. Toki 

asiaan kuului, että useampikin iltamavieras 

lähti illan päätteeksi kotiinsa kakku kai-

Kuvassa vasemmalta Mirja Könnö, Pentti Könnö, 
Virpi Ruth-Salonen, Eija Kuikka, Maire Järvinen
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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

IltamatIltamat 

Pe 15.7.2011 kello 20.00 Seuralassa

Näytelmä: Lottovoitto   Myös muuta ohjelmaa

Tanssia Pentti Könnön yhtyeen tahdissa

Liput 10 / 5 euroa  Tervetuloa!

Järjestää: Putkilahden nuorisoseura

nalossa, ovathan kakkuarpajaiset jo vuosien 

ajan olleet juhannusiltamien yksi kohokohta 

ja tärkeä ohjelmanumero. 

Putkilahden nuorisoseura haluaa kiit-

tää kaikkia illan onnistumiseen myötävai-

kuttaneita, niin näyttelijöitä, muita ohjel-

man suorittajia, järjestysmiehiä, kahvion 

työntekijöitä, reippaita makkaran paistajia ja 

kakun leipojia kuin myös mukana elänyttä 

yleisöäkin. Nämä kaikki yhdessä saavat vuo-

desta toiseen aikaan sen, että kylän yhteiset 

iltamat voivat onnistua!

teksti Riitta Hakanen

kuvat Hannu Pekkarinen

Kuvassa vasemmalta Sofi a Kuokkanen, Maire Järvinen, Hannu Pekkari-
nen, Kati Knuutila, Virpi Ruth-Salonen, Eija Kuikka ja Erkki Hakanen.
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Ja tapahtui ex-missi Tanja Karpelan olles-

sa maamme kulttuuriministerinä v. 2005 

sellainen ihme, että Suomi sai 6 uutta nup-

pineulaa Maailmanperintö-viraston seinän 

HALTEX-levylle liisteröityyn karttaan. 

Ihme ja kumma on erityisesti se, että yksi 

näistä kuudesta, sanoisinko poratapista, si-

jaitsee ainoastaan 10,5 km päässä Virran 

Puodin maitohyllystä länsi-luoteeseen. 

No valveutuneimmathan sen jo tietää, 

että se on se Puolakan Oravivuoren ny-

kyisen näkötornin vieressä oleva, kallioon 

porattu ja lyijyllä täytetty reikä vuodelta 

1834. Reiän porasi Laukaan Vehniän kylän 

suuri poika Jacob Åberg. Samassa ketjussa 

- aikanaan yhtä merkittävinä ja tarpeellisina 

- reijitti hän myös Sysmän Kammiovuoren, 

Jämsän Rappuvuoren, Joutsan Tammimä-

en ja Toivakan ja Jyväskylän rajapyykin 

- Vaaterinvuoren lakipisteet. Keski-Suo-

malaisten mäenlakien reijittäminen ajoittui 

kesäkuu 1834 ja heinäkuu 1835 väliseen 

aikaan ja apuna Jaakopilla oli Karl Melan, 

joka myös oli saanut oppinsa Tarton yli-

opistossa itseltään professori Struvelta.

Tavallisen kesämökkiläisen vinkkelistä 

arvioiden esim. uuden paskahuussin suun-

nittelu, rahoituksen järjestäminen ja raken-

taminen on merkittävä tapahtuma. Asialla 

rehvastellaan eri yhteyksissä vuosia etu- ja 

MAAPALLO ON 

PYÖREÄ... NO LIKI-

MAIN AINAKIN.

takakäteen ja toimintatapoja ynnä dimensi-

oita vertaillaan, kun kohdataan tuopin ää-

ressä toinen yhtä aikaansaapa mestari.

Toisin on tiedepiireissä! Mikä laukaisi 

1800-luvun alkupuolella, jo parikymppise-

nä Tarton yliopiston matematiikan profes-

soriksi edenneen  Friedrich Georg Wilhelm 

Stuven päässä ajatuksen ottaa selvää maa-

pallon tarkasta koosta ja muodosta ja vie-

lä sen aikaisin menetelmin. 

Ei riittänyt Reetrikille puuhastelu pi-

hapiirissä... no eipä oppikirjakaan tuntenut 

pariin sataan vuoteen sanaa: satelliittipai-

kannus. Urakka oli mittava ja niin ilmei-

sesti rahoituskin; ketjun 265 pistettä, joista 

83 Suomessa, yltivät Jäämereltä Mustalle-

merelle ja esim Suomenlahden ketju ylitti, 

kuin kiveltä kivelle hypäten ja Suursaaren 

korkeimmalta vuorelta ponnistaen. Silloi-

nen tsaari oli ruplien kanssa höveli, koska 

oletti hankkeesta koituvan mittavasti soti-

laallista nou-hauta ja kansainvälistä pee-är-

rää. Lähes 3000 kilometrin pituisen ketjun 

mittaaminen ja poraaminen kesti Struvelta 

apupoikineen 40 vuotta!

Eikun Jaakoppi ja Kalle silloiseen K-

rautaan tai Perälään Hilti-ostoksille ja ta-

komaan ruplia tsaarin ”kaikki ovet avaava” 

-valtakirja perstaskussa. Hyvä pojat, hieno 

homma ja muistakaa sitten olla tarkkana!!

Reikä
lakipis-
teessä

Maito-
kaapin

hylly

Peruskartta mallia 1944... sata vuotta Struven mittaus- / porausurakan jälkeen

Anni osoitta Maailmanperintöä 
puolimatkankrouvissa rannasta huipulle. 

Simo lääkitsee isänsä Villen sylissä 
louhikossa loukkaantunutta sormeaan. 
Olkaa varovaisia ylös noustessanne!
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Täydellisen käsityksen Struven-ketjun suhteesta Keski-Suomeen ja maailmaan saa Keski-Suomen 
liiton kotisivuilta:  www.keskisuomi.fi/filebank/11108-Struvepisteet_KS_.pdf 
Erittäin seikkaperäisesti ja selkeästi tehty kooste pisteiden historiasta ja nykytilasta. Kannattaa katsoa.

Viimeinen omakohtainen Vanhanselän 

pohjoisrannassa kohoavan Oravivuoren 

etelärinteen valloitus on heinäkuulta 2009. 

Vesirajasta tornin ylätasolle on matkaa 

pyöreät 800 m kohtalaista polkua pitkin ja 

kun korkeuseroa on 125 m, alkaa parempi-

kuntoinenkin puuskuttaa, saati mökillä ma-

rinoitunut lahna. Simo, 3 vuotta, kesti kyy-

dissä yllättävän hyvin - mitä nyt pari kertaa 

kaatui - mutta hän onkin ”aika mies”.

Jos rohkenee torniin, jonne nousu on 

mahdollista omalla vastuulla, näkee hyväl-

lä säällä tosi kauas. Yläkuvassa, liki 7 km 

päässä oleva mökkisaari Selkäkuivanen, on 

kuin jalkojen juuressa ja alakuvassa Kär-

kistensalmen sillan pylonit piirtyvät kuu-

sikkoa vasten vasemmassa yläkulmassa 

kuin kynttilät joulupuussa.

Keskellä olevan kuvan varoitus jyr-

känteestä luoteisrinteellä on syytä ottaa to-

desta; murhaava 30-40 metrinen jyrkänne, 

joka päättyy ruhjovaan louhikkoon. Älkää 

menkö sinne, varsinkaa sade- tai talvi-

kelillä. Lehden kannessa on itse torni ja 

pari nyrpeää lasta - varsinkin Anni, joilta 

evättiin nousulupa liian jyrkän ja harvan 

portaikon takia. Ellet ole luonteeltasi ja ky-

vyiltäsi kiipijä, kannattaa sateisena ja tuuli-

sena päivänä jättää viimeinen 10 m väliin.

Näköalapaikan juurelle pääsee autolla 

tai veneellä, kunhan nousee omin voimin 

vajaan kilometrin matkan polkua pitkin ja 

malttaa ottaa rauhallisesti. Oravivuoren ja 

Riitahuhdanvuoren välissä kulkevan tien 

varressa on P-paikka, josta autolla tulijan 

nousu alkaa. Toisen - rannasta nousevan po-

lun alapäässä ei ole varsinaista venepaikkaa 

mutta ranta sopii, vedenkorkeudesta riip-

puen, keskikokoisen perämoottoriveneen 

rantautumispaikaksi. Polut näkyvät hyvin 

www.kansalaisen.karttapaikka.f i 

-sivulla, kunhan ensin hakeutuu oikeaan 

kohtaan Suomen kartalla. Siis tervemenoa 

naisissa, lapsissa ja miehissä maailmanpe-

rintö-mäelle, ylösnousu kannattaa aina.

TEKSTI JA KUVAT  HANNU HURSKAINEN



persoo nallinen ja laulut keinuivat upeissa 

rytmeissä. Haitarin ääni vei mielen men-

nessään. Ihanaa musisointia! Muutamassa 

laulussa laulettiin Putkilahdesta ja se pisti 

hymyä huulille. Hauskaa! 

–Tämähän on kuin Karibian risteilyllä! 

tokaisi Tapio Leino, kun iltapäivän aurinko 

kuumotti. Esiintymisteltta ei varmstikaan 

ollut se viilein paikka. Mutta voihan pojat 

...kyllä T. Leino &swing band oli mahtava! 

Käheä ääni ja saksofoni hurmasivat. Yleisö 

jaksoi nauttia letkeästä musiikista ja hiki 

virtasi. Hyvää musiikkia ei voi kukaan vas-

tustaa, eihän? 
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KUUMAT JAZZ´IT 
KOULUPUISTOSSA

Kesäinen Putkilahti laittoi parastaan, kun 

13. Jazz´it pääsivät vauhtiin. Aurinko po-

rotti siniseltä taivaalta, eikä tuulenvirettä 

juurikaan ollut. Koulupuisto houkutteli 

paikalle runsaasti väkeä, jota olikin selvästi 

enemmän kuin parina viime vuonna. Aurin-

ko helli yleisöä ja varjopaikatkin olivat kysyt-

tyjä. Usean puskan tai pensaan kyljessä oli-

kin nautinnollista kuunnella korvia hellivää 

musiikkia. Tunnelma oli korkealla... AIVAN 

MAHTAVA KESÄPÄIVÄ!

Talkooväki aloitti ahkerointinsa jo edel-

lisenä päivänä ja nyt kaikki oli valmista. Kylä-

seuran puheenjohtaja Veikko Riikonen avasi 

jazzit hauska olkihattu päässään. Talkooväki 

touhusi "hiki hatussa" sekä keittiössä että 

myyntiteltassa. Kaikilla oli silti iloiset ilmeet 

ja hyvä fi ilis. Eihän parempaa päivää olisi 

voinutkaan tulla! Oman kylämme lapset 

myivät arpoja ahkerasti ja kaikki menivät 

kaupaksi, tietenkin! Arpajaispalkinnot olivat 

mahtavia, joten niistä kiitos kaikille lahjoit-

tajille!

Ensimmäisenä esiintyjänä aloitti Jyväsky-

län puhallinorkesteri. Tyylikästä ja takuu-

varmaa ohjelmistoa oli mukava kuunnella. 

Mieleen jäi erityisesti pehmeällä miesäänellä 

esitetty Satumaa-tango. Se jos mikä, ja kesä 

kuuluvat yhteen. Vaskisoitinten mahtava 

svengi sai tanssahtelemaan kahvinmyyn-

nin lomassa. Uusi kasvo jazzeilla oli Marika 

Paaso acoustic.

Hän esitti herkkää ja kaunista musiik-

kia taitavien muusikoiden säestäessä. Siinä 

oli kyllä esittäjä musiikkinsa näköinen; 

keveä ja kaunis. Tessa Virta & Olli Peuhu 

duo oli odotettu esiintyjä. Tessan ääni oli 

Musiikin kuuntelun ja kahvittelun 

lomassa oli tarjolla myös kirjoja. Kyläseuralle 

lahjoitetut kirjat löysivät uusia omistajia. 

Hienoja kirjoja päätyi monelle kesäluke-

miseksi kotiin ja mökille. Kiitos kirjojen 

lahjoittajalle!  

Lopuksi lämmin halaus ja kiitos kaikille 

järjestelyissä mukana olleille sekä lahjoit-

tajille! Saimme taas yhdessä aikaan aivan 

upeat jazzit, joita on mukava muistella 

kunnes taas on seuraavien aika. Aurinkoisia 

päiviä kaikille!

teksti Marjo Merivirta

kuvat Aune Turunen

Jazz’it -tapahtuman  avaus-
numeron puhalsi  perintei-
seen tapaan Jyväskylän 
puhallinorkesteri.

Tessa Virta & Olli Peuhu 
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Tervetuloa
syntymäpäivilleni la 23.7.2011 

kello 14.00 alkaen ko  ini.

Mahdolliset muistamiset 
kylän nuorten hyväksi Putkilahden 
Nuorisoseuran  lille 516616-4748. 

Vies  : EH50.
Vp. 15.7.mennessä 
puh. 050-576 3656.

Erkki Hakanen

Putkilahdessa vietettiin 10.06.2011 uuden 

yrityksen avajaisia. Entisen osuuspankin 

tiloissa avattu Termen Ner Palvelut on per-

heyritys, joka tarjoaa monipuolisia siivous-

palveluja yksityisille ja yrityksille. Toiminta 

aloitettiin Lahdessa v. 2007 ja palvelutoi-

mintaa tehdään pääkaupunkiseudulla, Päi-

jät-Hämeessä sekä Keski-Suomessa. Termen 

Ner on siivouksen ammattilainen, joka 

TERMEN NER PALVELUT ON AVANNUT OVENSA PUTKILAHDESSA

työskentelee puhtauden puolesta luontoa 

säästäen. Suosimalla tutkittuja ja turvallisia 

ympäristöystävällisiä pesuaineita edistetään 

ihmisen ja luonnon hyvinvointia.

Putkilahdessa Termen Ner Palvelut ovat 

Kati Peuran ja hänen äitinsä Seija Peuran 

hoidossa. Liikkeen päällikkö on Seija Peuran 

toinen tytär, Sirpa Mannier, jolla on Jyväsky-

län Kuokkalassa Tirnukka-puoti ja ompeli-

moliike.

Liikkeen lisäksi Putkilahti sai Kati 

Peurasta myös uuden asukkaan. Tekstiilialan 

artesaaniksi opiskelevalla Katilla on vielä 

yksi vuosi opintoja edessään.

Katin äidille Seija Peuralle Putkilahti 

on tullut tutuksi jo ennestään, sillä hänen 

talvi- ja kesäasuntonsa sijaitsevat molemmin 

puolin Putkilahtea: Heinosniemellä ja Tam-

mijärvellä.

Seijalla on takanaan vankka 40 vuoden 

kokemus siivousalalta. Katillekin kokemusta 

alalta on kertynyt jo yli 20 vuoden ajalta. 

Äiti kertoo, että tyttäret olivat hänen muka-

naan töissä jo kouluaikanaan aina viikonlop-

puisin ja loma-aikoina. Kati toteaakin, että 

”käytännön oppi on paras opettaja”. 

Termen Nerillä on Putkilahdessa myös 

puoti, josta saa ostaa käsinkudottuja kodin- 

& sisustustekstiilejä. Tuotteet ovat hyvin 

kauniita ja laadukkaita vietäväksi kotiin, 

mökille ja tuliaisiksi & lahjoiksi. 

Suunnitelmissa on, että liikkeen valikoi-

mat ja palvelut laajentuvat tulevaisuudessa 

muun muassa ompelutöiden ja leivon-

naisten tullessa mukaan tarjontaan.  Palve-

luja kehitetään ja monipuolistetaan tule-

vaisuudessa kysynnän mukaan. Lisätietoja: 

www.termenner.net

Liike on avoinna  ti – pe 10.00 – 18.00, 

la – su 10.00 – 16.00       Puh. 040 743 7370 

Teksti ja kuva Aune Turunen

Putkilahdessa Termen Ner liikkeen palveluista 

vastaavat äiti ja tytär,  Seija ja Kati Peura.  

Taustalla Katin suunnittelema ja kutoma ryijy  

’4 vuodenaikaa’, joka sisältää 10 000 lankaa, 

2500 nukkasolmua.
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SOLMU 
KANOOTISSA

Solmu Hovinen, melkein 18-vuotias, kir-

joitti kesällä 1938 kylän tapahtumista pie-

neen mustakantiseen vihkoon. Hän arveli, 

että käsiala paranee, kun säännöllisesti tekee 

muistiinpanoja. Tässä Solmun päiväkirjan 

kertomaa perjantaina, 8 pnä heinäkuuta 

1938:

Olen nyt kanootissani ja purjehdin 

Masaliinin rantaa kohti kovassa länsituu-

lessa. Aurinko paistaa niin lämpimästi, että 

vallan! Tämä kevät on ollut aivan syksyn tun-

tuista ja siitä tulee neljä viikkoa kun viimeksi 

uin. Koivuniemen koivut kohisevat kovasti 

tuulessa ja tuuli purtta keinuttaa. Niemelän 

heinäpellolla ajetaan heinää nurin. Peräsin 

narisee tuulessa ja lippu paukkuu. 

Oksanen on tehnyt kioskin Seurantaloa 

vastapäätä ja taitaa siinä kauppa käydä. Irja 

siellä on ollut myymässä ja joskus Oksanen 

itse.  Ensi kerran se oli auki 5.7.1938. Kes-

kiviikkona oli urheiluseuran talkoonjuonti - 

ilta. Paljon niitä karttui ihmisiä, vaikka alku 

näytti perin autiolta. Sota-Paavo oli tullut 

Jämsästä Oksasen autossa ja otti Korpilah-

delta osuuskaupasta Kirstin ja 2 muuta nei-

tiä autoonsa ja ajoi tänne. Ei  ne kaksi vie-

rasta tyttöä olleet paljon minkään näköisiä, 

kuuluivat olevan Kirstin virkasisaria.

Nyt on kanootti Masaliinin ran-

nassa, joten täytyy lähteä vastatuuleen. 

Mutta ei oikein viitsi sillä lahti on melkein 

lumivalkoinen. Aallot keinuttavat hauskasti 

kanoottia, mutta paha tässä on kirjoittaa. 

Lähden nyt kuitenkin Niemelän rantaan, 

kuten Pynnönen sanoo. Jaa Pynnönen, niin 

hänhän on tätä nykyä saatellut Mattilan 

Saaraa ja Saara on mielellään P:n seurassa. 

Viime pyhänä oli Tammisuojassa ”Tuk-

kijoella”, ja olin minäkin siellä. Väkeä oli 

paljon, istumapaikat loppuunmyyty ja 

seisojia seinävieret täynnä. Tuli sinne Peu-

han autolla Pynnönen ja Saara sekä Mirkku 

ja Kauko. Kyllä oli aika hauska näytelmä. 

Saarisen Väinö ja minä läksimme pois kun 

tanssi alkoi ja ajoimme ”Bolsuun” jossa 

kerkesimme olla noin 10 minuuttia. Sitten 

ajoimme Harjulan tiehaarassa olevaan mai-

tokoppiin ja otimme vastaan ohimarssin. 

Työväillä oli ollut soutua ja köydenvetoakin 

ym. alkuillasta. Ensi sunnuntaina on lot-

tien iltamat ja siellä näytelmä ”Uusia lot-

tia”, mutta se voi mennä yhtä huonosti kuin 

urheiluseuran kappale helluntaina. Koulun 

Erkki läksi Lappeenrantaan 30.6. -38. 

Taas ollaan rannalla kohta ja aallot kei-

nuttavat kovasti. Kesävieraita on täällä jo 

vähän. Hiedassa Lyydi, Johnson, Sirkka, 

Hannele, rouva Heinonen, Kerama ja eräs 

neiti tai rouva mikä lie, Heinonen ei ole 

vielä tullut. Sepällä on Toini ja Mirkku sekä 

Juhani ja Mamma. 

Minulla ei ole vielä valokuvakonetta 

vaikka jo on kohta heinäkuukin puolessa. 

Minun piti nimittäin saada se jo kesäkuussa. 

Alan tuntea itseni vähän merikipeäksi, joten 

on parasta lähteä melomaan kotiin. Tässä 

kanootissa on muuten ihanteellinen luku-

paikka, kirjoittaa on vähän paha, sen kai 

näkee kirjoituksestakin. Sepän pihassa näky-

vät olevan verkkokeinussa ja nurmikolla. 

Kello on 23.15 ja minä itse olen sän-

gyssäni kylelläni ja kirjoitan. Lottien kap-

paleenharjoitus oli tänä iltana ja se loppui 

äsken. Voitto Salmela oli ohjaamassa ja Siiri 

Rantanen kuiskaamassa. Minä vein hanurini 

talolle ja säestin Pentti Reinaa. Esitämme 2 

laulua, Seiskarin valssi ja Kahden keinulla. 

Olen vähän epävarma molemmissa, mutta 

kai sitä sentään pärjätään. 
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Mattilan Saara ja minä olimme vähän 

sotajalalla ja minä koetin liata Saaraa 

kosmokseen ja hän minua nokeen. Lähtiessä 

teimme sentään aselevon. Mattilan Hilkka 

oli viime keskiviikkona minun kanssani 

sotajalalla ja heitti minun päälleni puoli 

ämpäriä vettä ja Pentti sai myös housuntas-

kunsa täyteen. 

Kysyin tänään isältä, milloin saan 

valokuvakoneen ja hän ei sanonut tietävänsä 

sitä. Kylläpähän minä ostan Kauko Masalii-

nilta sen koneen, että voisin tienata rahaa 

parempaan. Kaukon kone on laatikkoka-

mera ja peltinen kuori. 

Täytyy kohta lopettaa että kerkiää vähän 

nukkua. Kukkamaljakossa on päivänkukkia, 

talvikkia ja lehdokkia, jotka tuoksuvat aika 

hyvälle. Kello onkin ehtinyt ajassa 23.35, 

jotenka lausun hyvää yötä ja sammutan 

kynttilän. 

teksti Solmu Hovisen päiväkirjasta

kuvat Tapani Itärannan arkisto

Irja Virtanen, o.s. Oksanen, kahvilayrittäjä 

Eino Oksasen tytär

Sota-Paavo, Paavo Salo 

Kirsti, Kirsti Ruth

Pynnönen, Otto Pynnönen

Kauko, Kauko Masalin

Bolsu, Putkilahden työväentalo

Koulun Erkki, opettaja Rauha Aulaksen 

poika

Hieta, Heinosten kesäpaikka Korospohjassa

Hiedan Lyydi, Lyydia Hovinen, kauppias 

Hovisen sisar, Heinosten palvelijatar

Johnson, Fanny Johnson Helsingistä

Kerama, Aune Kerama, o.s. Johnson, Fanny 

Johnsonin tytär

Rouva Heinonen, Fanny Heinonen, Fanny 

Johnsonin tytär

Sirkka, Fanny Heinosen tytär

Hannele, Fanny Heinosen tytär

Heinonen, Arvo Heinonen, Sirkan ja Han-

nelen isä

Toini, Mirkku, Juhani, Mamma, Sepän vie-

raita 

Seppä, sijaitsi Peräkaupan ja Koskisen välissä

Legendaariset jalkapallon taitajat, tuon vih-

reiden nurmien shakin mestarit ovat palan-

neet Putkilahden Urheilupuiston ruohomät-

täikölle.

Oikea sijoittuminen ja taantuneen liik-

keen korvaaminen oivallisilla pelikentän leik-

kaavilla syötöillä kertovat vuosikymmenien 

kokemuksesta. Nuoremmat viheriöiden 

virtuoosit sen sijaan ehtivät herhiläisinä joka 

paikkaan, ja vääjäämättä pyrkivät otteluiden 

lopullisiksi ratkaisijoiksi. Samalla välittyvät 

jalon pelin taiteelliset arvot nuoren pelaajan 

selkärankaan. Näin perinne jatkuu kaik-

kialla, myös tällä joka päivä kesäaurinkoon 

kaartavan galaktisen pallomme kolkalla.

Tasaväkisten joukkueiden puurto  Juhan-

nusturnauksessa ei toteutunut urhojen uho, 

"vanhat äijät vastaan loput". Perinteiset alan 

miehet ja naiset ripottautuivat tukemaan 

heimojoukkueittensa uutta osaajakaartia. 

Hyvä näin.

Peräti viisi joukkuetta ryhmittyi ver-

ryttelemään viivasuorasti parturoidun peli-

kentän reunalle. Turnaus vietiin läpi yhdellä 

pelikentällä, joten kannustavaa yleisöäkin 

riitti, odottamassa omaa näyttövuoroaan. 

[Itse asiassa varsinaista erillistä yleisöä ei 

Raportti Ketterän jalkapalloturnauksesta su 26.6.2011

JUHANNUSTURNAUS TÄYTTI URHEILUKENTÄN
Ammattiin valmistuneita

 Sohvi Tuominen on suorittanut Vaatetusalan 
perustutkinnon ja valmistunut pukuompeli-
jaksi Jyväskylän ammattiopistosta. 

ollutkaan, jos ei lueta parin joukkueen 

scoutteja pelkäksi yleisöksi. Eli täyttä liikun-

taa, ei mitään penkkiurheilua!]

teksti Veikko Perttula

Ketterän joukkueen huoltaja

Kuva Ketterän kuvausryhmä

Lisätietoja: http://kettera.putkilahti.fi /jalka-

palloturnaus2011raportti.php
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