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Kylälehti
olosuhteissa on kahden vuoden aikana päässyt alkuun.

Aune Turunen, päätoimittaja

Tammikuussa 2013

Töppöspohjaan liittyy myös harvinaisempi uutisemme. Varmaankin useimmat
meistä

istuivat

itsenäisyyspäivän

iltana

television äärellä seuraamassa Presidentin
Linnan juhlavastaanottoa, mutta Töppöspohjalta syntyisin olevalle kutsuvieraalle läs-

Vuodet vierivät ja vuosiluvut vaihtuvat, ele-

tulleiksi kylämme asukkaiksi!

näolo juhlassa oli taatusti hieno ja mielen-

tään jo vuotta 2013. Toivotaan, että tästä

Iloisia asioita Putkilahdesta löytyy lisää-

vuodesta tulisi meille kaikille onnellinen

kin. Virtasalmen rantaan on kohonnut

Juhlittu on toki Putkilahdessakin. Nuo-

vuosi.

komea omakotitalo ja sen myötä kylä näyt-

risoseuran joulujuhlat ovat jo perinne ja ne

Putkilahdessa vuosi on vaihtunut van-

tää entistä asutummalta ja elävämmältä.

kokoavat aina kylän väen yhteen. Seurakun-

haan totuttuun tapaan hieman juhlien ja

Erittäin mukavaa on kertoa myös, että

nan diakoniapiiri vietti myös joulujuhlaa

raketteja paukutellen. Talven valkeasta kau-

kyläkauppamme on lähtenyt hyvin menes-

kylätalolla, joskin erittäin huono keli rajoitti

neudesta on saatu nauttia jo pitkään, sillä

tymään ja saavuttanut asiakaskuntaa oman

osallistujien määrää.

lunta satoi jo joulukuun puolella lähes päi-

kylän ulkopuoleltakin. Merkittävän hyvä

On ilo saada tallentaa lehtemme sivuille

vittäin. Lumesta on saatu myös kärsiä, sillä

asia on sekin, että Herapohjantie on syksyllä

kylämme asukkaiden kokemuksia ja muis-

ajokelit ovat liukkauden lisäksi olleet vaaral-

kokonaan peruskorjattu. Nämä asiat lisäävät

toja elämänsä varrelta. On sykähdyttävää

lisia sakeana pöllyävän lumen takia.

kylämme elinvoimaisuutta ja asukkaidemme

lukea tarinoita ajan riennosta lapsuudesta

viihtyvyyttä.

vanhuuteen saakka. Erikoisesti lapsuusajan

Tämä tammikuinen lehtemme alkaa

kiintoinen kokemus!

uuden vuoden kertomalla kylältämme iloisia

Lehtemme on tällä kertaa löytänyt iloisia

muistot tulevat lähelle tunnelmina, aivan

uutisia. Ensimmäiseksi oikein suuri ja toi-

asioita myös Töppöspohjan suunnalta. Poh-

kuin unenomaisina kuvaelmina. Niiden

vottu uutinen: olemme saaneet Putkilahteen

jois-Pohjanmaan tasangoilta Putkilahden

äärelle on hyvä hiljentyä ja etsiä johdattelevia

uusia asukkaita, kokonaisen nuoren per-

mäkisiin ja metsäisiin maisemiin muuttanut

suuntaviivoja onnelliselle tulevaisuudelle.

heen! Lämpimästi toivotamme heidät terve-

kirjoittajamme kertoo, kuinka elämä uusissa
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Kylälehti
toista" ohjelmaa!

Turusen Uolevi esitti komeasti virren,
joka hiljensi lopullisesti meidät joulun tunnelmaan.
Salon Aili oli saaressaan jään vankina.
Hänkin olisi ohjelmaa esittänyt. Kaikesta
huolimatta minä ainakin sain sieltä hyvän
mielen.
Kiitos kyläseuralle ilmaisesta kokoontumispaikasta ja myös teille, jotka tulitte
tuiskusta huolimatta tilaisuuteen! Tavataan
jatkossakin seurakuntapiirin merkeissä!

Ja tapahtui!

Hyvää uutta Vuotta!

Eturivissä Enna Sorsa, Aino Riikonen, Kirsti Koskinen, keskirivissä Seija Hokkanen, Annikki Saari-

Teksti: Kirsti Kaunisto

nen, Kirsti Kaunisto, Sisko Ruth, takana diakonissa Kirsi Lepoaho, Oiva Saarinen ja Uolevi Turunen

Kuva: Aune Turunen

Kolmastoista päivä joulukuuta Putkilah-

kapatikassa tilaisuuteen! Seurakunnan puo-

den tavoitti sakea lumipyry. Ilma oli todella

lesta Kirsi Lepoaho tuli meitä laulattamaan

sellainen, ettei viisas ihminen koiraansa

ja puhui kauniisti joulun todellisesta tarkoi-

ulos laittanut!

tuksesta!

Me olimme Kuhaniemen Siskon kanssa

Hyvin soihdutkin sammuivat istuvillaan

päättäneet järjestää seurakuntapiirin nimissä

leikkien! Koskisen Kirsti läpi lumen saapui

kylätalolle laulu- ja yhdessäolohetken. Sisko

kirkolta asti. Hän luki kauniin itse keksi-

reippaana tyttönä tuli joulutorttuineen jal-

mänsä runon. Oli vähän muutakin "kotiku-

Menomonot Tammijärvelle
Putkilahden

mökkireissuilla

hiihtolatu-

ja etsiessämme, ihastuimme Tammijärven
hiihtolatuihin. Tarjolla on hyvää konelatua
helpossa maastossa, ihanaa luontoa, eväiden
nautiskelua laavutulilla ja hyvää mieltä.
Koulun ja rannan alueella on mukava
n. 1 km latu. Putkilahdesta tullessa oikealta, alkaa mainio latureitti, jonlta löytyy
mm. kolme laavua ja Erä-Iitin kota. Kannattaa ottaa reppuun eväiden lisäksi sytykkeet
mukaan. Laavuilta löytyy nimittäin hyvät

esim. noin 1, 5, 10, 15 tai 20 km. Joulu-

levähdys- ja nuotiopaikat polttopuineen.

lomalla tapasin latumestarin. Hän toivoi

Salvian lähellä on myös PuuCee. Reitin kun-

ajamalleen ladulle mahdollisimman paljon

tovihkoon kirjautuneiden kesken arvotaan

käyttöä. Toivotaan, että säät suosivat meitä

palkinto.

hiihtoharrastajia.

Edestakaisten reittien pituuden voi valita

Jouni ja Vilma Koskinen

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen
Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.
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Pikkujoulutunnelmaa Putkilahdessa
Teksti: Aurora Weijo

Kuvat: Osmo Weijo
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Kylälehti
Putkilahdessa nuorisoseuran talolla järjestettiin pikkujoulut 8.12.2012. Mukavasti
väkeä koonnut tapahtuma alkoi joulupuurolla ja glögillä herkutellen. Kun jouluiset
antimet oli maisteltu, saapuivat Tiernapojat
lavalle. Ryhmä Tammijärven koulun oppilaita tuli esiintymään ja kerämään rahaa keväiselle Ahvenanmaan matkalle. Kuningas
Herodeksena oli Essi Aaltonen, Murjaanien kuninkaana Jenina Salminen, Knihtinä
HenriikkaWeijo ja Mänkkinä Robert Merivirta. Esityksessä säesti Marjo Merivirta. Perinteikkään ohjelman jälkeen lavan valloitti
cheerleaders-ryhmä. Vauhdikaan musiikin
tahdittama esitys oli huikeaa katsottavaa
monien heittojen ja nostojen myötä. Yleisö
jännitti hengitystään pidättäen, osuisiko tyttöjen päät kattoon vaativissa heitoissa. Tila
käytettiin hyväksi viimeistä senttiä myöten!
Tämän jälkeen rauhoituttiin katsomaan
Mirja Könnön kirjoittamaa joulunäytelmää.
Tarinassa joulupukki menetti muistinsa,
koska joulumuori kolautti häntä vahingossa
puurokauhalla päähän. Pukin muisti alkoi
onneksi palautua pikkuhiljaa, mutta apuun
tarvittiiin tonttujen ja muorin lisäksi myös
tohtori Kiminkinen.
Niin - ehtihän se pukki käväistä pikkujouluissakin. Hän saapui joulumuorin kanssa
yllättäen rollaattorilla Petteri Punakuonon
vetämänä. Yleisöllä oli hauskaa! Yhteisten
laulujen ja lahjojen jakamisen myötä jokaisen joulun odotus sai hyvän alun.

tamansa tiekunnan avulla. Herapohjantien

Herapohjantien perusparannus

lisäksi tiekunnan hoitovastuuseen kuuluu
myös Myllyhaantie ja Hauvalantie. Tie toimii
pääasiallisena kulkutienä 13 asuinkiinteis-

Suomessa pysyvän asutuksen käytössä on

yksityisteille on se, että kunnat ja valtio ei-

tölle, 13 vapaa-ajan asunnolle, 8 metsätilalle

noin 100 000 km yksityisteitä. Lisäksi on

vät huolehdi näiden teiden talviaurauksesta

ja lisäksi osakkaina on pieniä maanomistajia

reilut 200 000 km sellaisia yksityisteitä, joita

eikä muusta kunnossapidosta. Yksityisteiden

tien vaikutuspiirissä. Yhteensä osakkaita on

käytetään puutavaran kuljetuksiin, huolto-

osakkaat saavat tehdä sen itse.

43. Pysyvän asutuksen käytössä on noin 4,3

ajoihin, kesämökeille kulkemiseen ja paljon

Herapohjantie on hyvä esimerkki yksi-

muuhunkin kulkemiseen. Yhteistä kaikille

tyistiestä, jota osakkaat itse hoitavat perus-

km ja tämän lisäksi tiekunnan hoidossa on
noin yksi kilometri metsäautotietä.

Putkilahden
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Tien oltava aina kulkukelpoinen

Perusparannus

Tien sivuojien perkaus oli perusparannuksen

Yksityistien, jonka vaikutusalueella on pysy-

Yksityistien perusparannus yleensä tar-

ensimmäinen vaihe. Samalla tien pientareilta

vää asutusta, on oltava aina kulkukelpoinen.

koittaa tien sivuojien perkaamista, tien ali

raivattiin irtokivet, kannot ja muut esteet pois,

Posti kulkee arkipäivisin, hälytysajoneuvojen

menevien rumpuputkien uusimista ja tien

jotta tulevina vuosina pusikoiden niitto sujuisi

pääsy on turvattava joka päivä ja normaaliin

rungon vahvistamista suodatinkankaalla ja

helpommin. Kaivinkonetyötä tehtiin yhteensä

asumiseen liittyvä liikenne ei siedä ainakaan

murskeella. Näin myös Herapohjantiellä oli

105 tuntia . Taustalla näkyy Kyösti Koskisen ja

pitkiä katkoja. Aivan joka viikko tielle ei tar-

tarve tehdä. Näillä toimenpiteillä varmiste-

Matti Ruthin traktorit, joilla ojamaat siirret-

vitse tehdä mitään, mutta tarvittaessa lumi

taan raskaiden kuljetusten (puutavara-autot)

tiin pois tiealueelta.

on aurattava, kuopat tasoitettava, sade- ja

vaatima tien kantavuus. Erityisesti syksyn ja

muut vauriot korjattava ja tien pientareet

kevään aikana tie on kovalla koetuksella sa-

valtion ja kaupungin myöntämät avustuk-

on vuosittain raivattava. Tiekunta huolehtii,

teiden ja lumen sulamisvesien vuoksi. Märkä

set. Hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä

että kaikki tämä tapahtuu.

tien runko ei raskasta liikennettä kestä yhtä

tällekin hankkeelle oli anottu ja saatu 50%

hyvin kuin kuiva.

avustus hyväksytyistä kustannuksista Keski-

Rahaa kunnossapitoa varten kerätään
tien osakkailta tasapuolisesti yksikkömak-

Herapohjantien perusparannusta suun-

Suomen ELY-keskuksesta. Lisäksi Jyväskylän

suina ja kaupungin avustuksina. Herapoh-

niteltiin usean vuoden ajan. Kirjallisen suun-

kaupunki avusti tänä vuonna yksityisteiden

jantie on viime vuosina

kerännyt yksik-

nitelman kustannusarvioineen laati Sirkka

perusparannushankkeita

kömaksuja noin 2300 euroa vuodessa ja

Kantonen (Veerti Oy, Korpilahti). Kustan-

ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuk-

kaupungin avustus on ollut noin 3200 euroa

nusarvio koko hankkeelle oli noin 57000

sista. Näin tiekunnan itse maksettavaksi

vuodessa. Jyväskylän kaupunki on avustanut

euroa, joten tiekunnan kokoon nähden

osuudeksi jäi 35% perusparannushankeen

yksityisteitä paljon enemmän kuin Korpi-

perusparannushanke ei ollut mikään pikku

kustannuksista.

lahden kunta aikoinaan, joten Herapohjan-

juttu. Yksimielisesti Herapohjan yksityis-

tie pystytään nykyisin pitämään paremmassa

tien ylimääräinen yleinen kokous 31.7.2012

kuului, että kaikki perusparannuksen työt

kunnossa kuin menneinä vuosina..

päätti perusparannuksen toteuttaa syksyn

oli oltava valmiina ja 16.11.2012 mennessä.

2012 aikana.

Töiden sujumisen varmistamiseksi hank-

Tärkeä osa perusparannushankkeessa on

ELY-keskuksen

15%

avustuksen

osuudella

ehtoihin

keen rahoitus päätettiin järjestää 50 000

Putkilahden
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Näin parannetaan tien kantavuutta. Vanhan
tien päälle asennetaan veden läpäisevä suodatinkangas, joka sitoo tien runkoa. Päälle levitetään 15 cm kerros karkeaa kalliomursketta
ja pintaan 5 cm kerros 0 - 16 mm kalliomursketta. Kuvan kuorma-auto kuljettaa kerralla
noin 20 tonnia kalliomursketta. Tämän kokoisia kuormia ajettiin Herapohjantien perusparannukseen 150 kertaa.

euron pankkilainalla, joka otettiin Korpilahden Osuuspankista. Lainan takaajiksi suostui oma tiehoitokunta, johon kuuluu Osmo
Weijo, Matti Ruth, Irma Turma ja Valto
Koskinen.
Tiehoitokunta päätti toteuttaa perusparannuksen omana työnä eli kaikki tarvikkeet
ja työt kilpailutettiin ja tilattiin usealta eri
toimittajalta suoraan tiekunnalle.
Sivuojien kaivutyön ja rumpujen asennuksen suoritti Maanrakennus Ari Helminen Oy Luhangasta. Sama yritys toimitti
myös kalliomurskeen. Rumpuputket ja
suodatinkankaan toimitti Hietasen Muovi
Oy Jämsänkoskelta. Yhteensä sivuojien
kaivutyötä ja rumpuputkien asennusta

Aikataulussa oltiin pysytty hyvin. Samoin

(6 kpl) kaivinkoneella tehtiin 105 tuntia,

perusparannukseen varatut rahat riittivät

Syksyn aikana olikin runsaat sateet ja

kalliomursketta levitettiin tielle 3060 ton-

hyvin. Enää oli jäljellä yksi yksityiskohta,

Herapohjantie joutui heti kovalle koetuk-

nia ja suodatinkangasta asennettiin 2300

jonka piti onnistua. ELY-keskuksen tarkas-

selle murske- ja puutavarakuljetusten vuoksi.

metrin matkalle. Hoitokunnan jäsenet ja

tajan piti hyväksyä tien perusparannukseen

Tässä vaiheessa ei ongelmia tullut esiin.

tieosakkaat osallistuivat korvausta vastaan

liittyvät työt ja tavaroiden sekä palvelujen

Aikaisempien vuosien kelirikkoaikoina

tarvittaviin aputöihin, töiden valvontaan

hankintalaskut Vasta tämän jälkeen perus-

Herapohjantiellä on ollut 3 tonnin painora-

ja muihin järjestelyihin. Lisäksi tiekunnan

parannuksen avustukset saataisiin tiekunnan

joitus. Tällöin liikenne oli mahdollista vain

osakkaat Kyösti Koskinen, Matti Ruth ja

tilille. Marraskuun 29. päivä posti toi kirjeen,

henkilöautoilla ja traktoreilla. Perusparan-

Seppo Sorvali tekivät talkootyönä ilman

jossa kerrottiin perusparannuksen hyväksy-

nuksen ansiosta painorajoitusta on tarkoitus

rahakorvausta omilla traktoreillaan ojamai-

misestä. Ely-keskuksen avustus 26080 euroa

korottaa niin paljon, että myös tavaroiden

den poiskuljetukset haluamiinsa kohteisiin.

eli puolet perusparannuksen hyväksytyistä

jakeluun käytetyt kuorma-autot voivat lii-

Talkootyöstä koitui merkittävä taloudellinen

kustannuksista maksettiin vähän myöhem-

kennöidä tällä tiellä myös kelirikkoaikoina.

etu tiekunnalle.

min tiekunnalle. Tämän lisäksi Jyväskylän

Lokakuun 22. päivä voitiin jo huokaista

kaupunki maksoi avustusta tiekunnalle

helpotuksesta, kun viimeinen kuorma murs-

perusparannuksen kustannuksista

ketta saatiin levitettyä tien ohituspaikoille.

euroa. Nyt voitiin maksaa takaisin suurin

7824

osa Osuuspankista otetusta lainasta.

Teksti: Valto Koskinen
Kuvat: Osmo Weijo
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Putkilahden nuorin

Kansakunnan

asukas vanhempiensa
kanssa

ykköskekkereillä
Olen seurannut itsenäisyyspäivän juhlia televisiosta aina ja useasti miettinyt, että mitäpä jos
itse joskus pääsisin sinne juhlimaan. Tuumailu
kävi toteen kun yllättävä kutsukirje tasavallan presidentiltä saapui kahta viikkoa ennen
varsinaista juhlahetkeä. Olimme aviomieheni
kanssa erittäin otettuja valtakunnan ykköskutsusta. Oletan, että kutsuni liittyy saavuttamaani hotelli-, ravintola- ja cateringalan Pro 2012
voittoon ja juhlien teemaan, jossa korostettiin
tekoja suomalaisten hyvinvoinnin puolesta.
Teemassa painottui tänä vuonna myös työ lasten ja nuorten parissa. Koen tulleeni kutsutuk-

Nuori perhe
Putkilahteen

vuotta sähköasentajan

si juhlaan nimenomaan Kortepohjan alakou-

tehtävissä. Asuntokin

lun keittiön palveluvastaavan roolissa.

oli jonkun aikaa Joutsassa, mutta Putki-

Saavuimme Linnaan Mariankadun puo-

lahti veti puoleensa monestakin syystä.

lelta ja sisälle päästyämme meidät ohjattiin

Topin harrastuksena ovat autot ja myös

kakkoskerrokseen Atrium-saliin, josta pienen

ison veneen kunnostus on suunnitelmissa

odottelun jälkeen jatkoimme jonoa seuraten

kesän tullen.

Valtiosaliin. Kättelyyn meno hieman jännitti,

Kauniina pakkaspäivänä aivan joulun alla

Tulevaisuuden suunnitelmissa nuo-

sillä ennen presidenttiparia saliin tulijoita

lähdimme tervehdyskäynnille Putkilahden

rella parilla on toiveena oman kodin

olivat vastassa useat televisiokamerat ja suuri

vanhalle koululle uusien asukkaiden luo. Jo

rakentaminen Virtasalmen rannalle, jossa

joukko valokuvaajia. Punaista mattoa pitkin

elokuulla koululle muuttaneet Topi Mikkola

heillä on jo ostettuna tontti Hovisen peri-

edettiin salamavalojen välähdellessä ja tausta-

ja Iida Mettovaara elävät nyt täyttä perhe-

kunnalta. Kuitenkin aivan ensimmäisenä

musiikin tahdittamana. Presidentille ja hänen

elämää, sillä marraskuun lopulla heille syntyi

tavoitteena on rantasaunan rakentaminen

puolisolleen esittelin itseni, kiitin kutsusta ja

poikavauva.

jo mahdollisesti ensi kesän aikana.

toivotin hyvää itsenäisyyspäivää. He vaikutti-

Nuoren parin elämään on tullut paljon

Putkilahtisille on suuri ilo saada kylälle

uutta sisältöä lapsen kehitystä seuratessa ja

nuori perhe, jolla on vakaa aikomus jäädä

vanhemmuuteen totuttelussa. Iida-äidillä on

tänne vakituisiksi asukkaiksi.

vat hyvin virallisilta, mutta samalla iloisilta.
Olimme kättelyvuorossa ihan kutsuttujen
alkupäässä ja meidät ohjattiin kättelyn jäl-

jo ennalta kokemusta lapsen hoidosta, sillä

Kyläseuralla on tapana antaa kaikille

keen presidentinlinnan kolmannen kerroksen

hän on hoidellut aiemmin pikkusisaruksiaan

kylällämme syntyneille vauvoille varpa-

huoneisiin odottamaan kunnes kaikki vieraat

Jyväskylän lapsuudenkodissaan.

jaislahja, jonka tervehdyskäynnillämme

olivat presidenttiparin kätelleet. Alakertaan

Topille Putkilahti on tuttu paikka, sillä

kyläseuran pj. Veikko Riikonen luovutti

pääsyä odotellessa saimme maistella muiden

hän on syntynyt täällä ja tuntee paikkakun-

Iidalle ja Topille. Veimme heille tervetu-

vieraiden kanssa boolia, viiniä, kivennäisvettä

nan ja sen ihmiset hyvin. Mukavaa on lisäksi,

liaislahjaksi myös Putkilahden kyläkirjan.

sekä erilaisia maukkaita suolaisia alkupaloja.

että vanhemmat asuvat samalla kylällä. Topin
työpaikka on Ansioniemen Sähkö Oy Joutsassa, jossa hän on työskennellyt jo kolmatta

Joissakin huoneissa oli iso televisio, josta seuTeksti ja kuva: Aune Turunen

rasimme kättelyä. Minut yllätti Linnan pienempien huoneiden määrä ja rakennuksen
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sokkeloisuus. Huoneiden seinillä oli mm. Ilja Repinin ja muiden tunnettujen
taitelijoiden tauluja. Sinivalkoiset kukka-asetelmat olivat näyttäviä. Olimme
yllättyneitä, sillä Linnassa ei ainakaan tällä kertaa ollut väenpaljoudesta huolimatta erityisen lämmin.
Linnan tarjoilut olivat pääosin kotimaisilta tuottajilta. Tarjolla oli erityisen
paljon pieniä suolaisia herkkuja mm. muikunmätiterriiniä, suppilovahverotaskuja, lohipasteijoita ruiskuorella ja porovoileipäkakkua. Tänä vuonna oli
valikoimiin lisätty erilaisia juustoja ja maistoin kaikkia neljää lajia. Juustot olivat peräisin eri maakunnista pientuottajilta. Erityisesti pidin Vuohenjuustoleivästä sen pehmeän maun vuoksi. Myös Lunsmanni Musta Pässi -juusto oli
pirteän pippurinen ja vei kielen mennessään.
Runsaasta tarjottavasta kiinnostukseni herätti pieniin suolaisiin lukeutuneet kyyttö-puolukkapyöröt, piparkakku-macaronit, tyrnimarjatartaletit sekä
karitsanpaistista tehty voileipäkakku. Pienissä makeissa Ellen Svinhufvudkakku on Linnan juhlien klassikko, jota oli ehdottomasti maistettava. Tarjolle
oli laitettu herkullisia marjaisia ja hedelmäisiä hyytelökakkuja sekä suklainen,
rommilla kostutettu Sibelius-täytekakku. Vanhanajan pullakranssi ei näyttänyt enää tekevän kauppaansa. Lieneekö sen aika jo ohi. Herkuttelu tapahtui
seisaaltaan, istumapaikkoja ei osallistujien suuren määrän vuoksi kaikille tietenkään riittänyt.
Juhlatarjoilu oli järjestetty saliin kahteen pitkään pöytään. Herkut oli
koristelu hyvin kauniisti. Vierasta odotti valkoinen lautanen, haarukka sekä
valkoinen servietti, jossa oli Suomen vaakuna. Avuliaita tarjoilijoita oli pöytien takana runsaasti leikkaamassa kakkuja, ojentamassa syötävää ja tarjoamassa juomia.
Kuuluisa Linnan booli maistui sitrukselta ja oli väriltään kellertävää.
Hyvän makuinen ja raikas mutta siinä oli enemmän potkua kun olin ajatellut

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ
KOTIIN TOIMITETTUINA

! Sen kanssa pitikin olla tarkkana, jottei juhla lähtenyt lapasesta.
Presidenttiparin tanssi alkoi Valtiosalissa Tonava Kaunoisen tahdittama.
Silloin parketilla oli ruuhkaa ja seurasimmekin tanssia aluksi parvelta. Kame-

600 ltr

roiden sammuttua noin klo 22, tanssilattialle tuli jopa väljyyttä ja silloin ponkaisimme parketille pyörähtelemään. Illan tanssimusiikista vastasi Kaartin
Soittokunta. Nautimme tanssimisesta Combo-yhtyeen laulusolisti Marika

240 ltr

Tuhkalan esittäessä suosikkisävelmiä monilta vuosikymmeniltä. Osa Linnan
juhlijoista lähti jatkoille läheiseen ravintola Teatteriin. Emme lähteneet jatkoille vaan palasimme pikkutunneilla hotelli Torniin. Jännittävä päivä oli

<> JÄTTEENKULJETUS
<> VAIHTOLAVAT
<> LOKAHUOLTO

takana ja uni voitti matkaajat.
Linnan juhlat olivat hieno ja mielenkiintoinen kokemus. Tapasimme
muutamia tuttuja. Ylipäätään tuttuja oli valtavasti, mutta vain harvat tunsivat
meitä. Kaikki olivat hyvällä tuulella ja vietimme mieheni kanssa unohtumattoman illan.
Senja Lankinen
Kortepohjan koulun palveluvastaava Jyväskylä

<> VIEMÄREIDEN AVAUKSET
<> JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
MYYNTI

S I H VA R I OY
www.sihvari.fi, info@sihvari
Puh. 010 525 1640
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Elämä on
seikkailu,
varsinkin
Putkilahdessa
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Mehiläispesien maiseman muutos Limingasta Töppöspohjaan

Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun talvipakkasella kuljetimme tavarat Korpilahdelta ja
Limingasta Järviniemeen Töppospohjaan.
Lunta oli sinä talvena sankoin mitoin ja samalla alkoi kunnon pakkasjakso. Sen talven
sähkökatkojen aikaan istuimme Järviniemessä kynttilänvalossa ja sulattelimme lumesta

Kummallisia ja ihmeellisiä asioita ympärillä.

mennyt muutama vuosi, että olen oppinut

kahvivettä. Onni oli, että Järviniemen pönt-

Korkeus merenpintaan Järviniemessä on

hyväksymään mielessäni, että ”hyvä tie”

töuunit olivat olleet käytössä säännöllisesti

105 m, kun siellä kotona Limingassa, Suo-

voi olla Keski-Suomessa kapea, hiekkainen,

ja toivat lämmön taloon, joten mikäs hätä

men erikoisimmalla meren suistoalueella

mutkainen ja mäkinen. Nykyisin Limingassa

meillä oli, vaikka ulkona paukkui pakkanen.

asuessani, talon korkeus merenpinnasta oli

vieraillessa tunnen suurta, hämmentävääkin

Järviniemi on osoittautunut nyt myöhem-

juuri ja juuri 5 m. Laskua merta kohden oli

juhlallisuutta ajaessani autolla suoraa tietä ja

min muutenkin hienoksi, hyvin pidetyksi ja

puoli metriä kilometrillä. Järkevä muutto

mäetöntä lakeutta. Näin ajatukset muuttuu,

selkeäksi vanhaksi taloksi omine mielenkiin-

siis, jos ajattelee ilmaston lämpenemistä.

kun asioihin tottuu.

toisine historioineen. Mukava asua ja elää

Ihmettelen edelleen näitä mäkisiä ja mutkai-

Outoa on, kun kotipihasta ei enää näy

edelleen.

sia teitä. Kotipihaan en osannut aluksi ajaa,

silminkantamattomiin lakeutta, peltoa ja

Vastikään Keski-Suomeen Pohjois-Poh-

kun auto ei suostunut kulkemaan ylämäkeen.

pajukkoa, vaan isoa metsää, vuoria ja järvi.

janmaan Rantalakeuksilta tulleena, tilanne

Vaaruvuoren päälle ajo ja alas laskeutuminen

Järvisuomi vaatii minulta opettelua, sillä

oli minulle hämmentävä ja hieman eksoot-

sai alkuun kylmän hien nousemaan otsalle.

meren äärellä kasvaneena olen Putkilahdessa

tinenkin. Aivan kuin ulkomaille olisi tullut.

Taisin olla melkoinen tientukko alkuun. On

asuessa huomannut, että järvillä on aivan

Putkilahden

11

Kylälehti
oma elämä, ei ollenkaan samanmoinen

huomioinnista ei tule kommentoida liiaksi

asuessani. Isoäitini luona Viitasaarella lap-

kuten merellä Pohjanlahdella. Meri on selke-

ja liian kovalla äänellä silloin, eikä vieläkään,

suudessa ollessani olen saanut oletuksen,

ämpi, on ranta pajuineen, heinikkoineeen ja

varsinkaan negatiivisesti, vaikka muutamana

että keskisuomalaiset ovat jollain tavalla

lintuineen ja sitten on vain aava meren selkä.

unettomana yönä seisoin ajatuksissani lam-

pelottavia ja heitä ei tule lähestyä tai häi-

Meri jäätyy ja sulaa ilman mitään mutkia ja

men reunalla ja mietin: ”Mitenhän tuohon

ritä millään tavalla. Luonnollisesti isoäiti

kummallisuuksia, linnut tulevat keväällä ja

tulee vettä ja on se kyllä aika ISO!” Tässä hil-

kielsi lapsenlapsiaan kiljumasta Keiteleellä

sitten ne lähtevät taas samoin sankoin jou-

jaisessa harkinnassa tein viisaasti, koska aika

ja ohjasi käyttäytymään fiksusti Ilmolahte-

koin syksyllä. Mutta järvi on mutkikkaampi

on korjannut hämmentävät ajatukset. Viime

laisia tavatessamme. Huolimatta tästä lapsen

juttu. Se vaatii vielä tarkkailua. En ole vielä

kesänä ei todellakaan ollut vedestä pula ja

uskosta mielessäni, olen sitä uhmaten pikku-

uskaltautunut järven jäille talvisin hiihte-

uusi lampi näytti syksyllä jo oikein hienolta.

hiljaa tutustunut naapurustoon ja todennut

lemään, kun en tunne virtauksia. Voi olla,

Putkilahti on ollut hyvä paikka myös

täällä asuvan erittäin ystävällistä, avuliasta

että pohjalaisena on sen selkeän luonnon

mehiläisilleni, joista puolet olen muut-

ja hyväntuulista väkeä. Kiitos heille tästä

ympäröimänä kasvanut luonnon yksinker-

tanut mukanani tänne. Hakkuilla riittää

uudesta kokemuksesta, sillä näin voi aikui-

taisuuteen, että nyt oikeasti osaa ihmetellä

horsmaa ja vadelmaa niiden kerätä mettä,

senakin edelleen oppia asioita ja korjata has-

ja todella hyvin nähdä täällä Putkilahdessa

ilmanlämpötilatkin ovat suotuisat lentää.

suja lapsenomaisia ajatuksiaan.

luonnon pienet yksityiskohdat, monimut-

Ensimmäisenä vuonna vadelman kukinta

Vie vielä varmasti hetken, että pohjalai-

kaisuudet ja kauneuden. Ehkä jopa parem-

pääsi yllättämään minut, kun en ollut otta-

sen mielestä tulee keskisuomalainen ja var-

min kuin paikalliset, joille se lienee jo tuttua.

nut huomioon tilanannossa pesille sitä sato-

maan se ei koskaan kokonaan muutukaan.

Olen Putkilahdessa saanut vihdoin

määrää, mitä täällä Keski-Suomessa vadelma

Mutta on rikkaus elämässä, että osaa ottaa

omenapuun menemään talven yli, kun ne

tuottaa. Mehiläisille tuli ahdasta pesissä ja

elämän eri värit ja sävyt kaikkialta mie-

sitkeydestäni huolimatta, toinen toisensa

nopeasti. Viimekesänä ei näitä positiivisia

leensä ja nauttia joka hetkestä siellä missä

jälkeen Limingassa tahtoivat paleltua ennen

ongelmia ollut, sillä sadejakso heinäkuusta

on. Näitä kotiutumisasioita mietin kovin,

satoikää. Nyt vain on tainnut minulle käydä

alkaen häiritsi mehiläisten työtä ja sato jäi

kun taas viime lokakuulla Putkilahdessakin

hullusti, että tästä huomiostani innostu-

kohtalaiseksi. Järviniemessä ei ole ollut aivan

suojasin mehiläispesäni käärien ne terva-

neena, olen omenapuita istutellut Järvinie-

sopivia tiloja tarhausharrastuksiini, mutta

paperiin. Pohjoisessa teen sen aina, mutta

meen vähän joka laatua, ehkä ymmärtämättä

pienillä remonteilla olen saanut vanhaan

täällä ei varmaan tarvitsisi, ainakaan kaikki

todella, että ne kasvavat joskus isoksi ja tuot-

kivinavettaan remontoitua loistavan tilan

tarhaajat eivät sitä täällä näytä harrastavan.

tavat omenoitakin näillä korkeusasteilla.

tarkoituksiini. Mukavintahan näin maalla

Ehkä sitten olen täysin kotiutunut Putkilah-

No, meillä sitten joskus syödään omenoita

on, että voi aivan omin käsin, ilman suurem-

teen, kun luotan pelkästään talven runsaisiin

ja paljon, mitä tuota murehtimaan. Kuol-

paa sosiaalista häpeää, remontoida ja vaikka

lumipeitteisiin pesien suojana. Lupaavalta

leet ne omenapuut ovat minulla ennenkin

laatoittaa elämänsä ensi kerran. Ja näin

vaikuttaa, kun näinä muutamana vuonna

pohjoisessa ennen satoikää. Tuottava ome-

tein. Ehdotettiinhan minulle, että tulisi olla

Putkilahdessa olen pesiä saanut oikein ura-

napuuhan on ihan kokematon asia minulle.

ammatti-ihminen noihin remontti hom-

kalla lapioida hangesta keväällä esiin. Outoa

Ja onhan se moottorisaha talossa, jos tarvii.

miin, mutta totesin hiljaa itsekseni, että olen

sekin, sillä Rantalakeudella keväällä aavojen

Järviniemen pihassa on haastetta pitää

minäkin ammatti-ihminen, vaikka vähän eri

tuuli ja aurinko haihduttavat heikot han-

se niin kauniina, kuin se oli tullessamme

alan. Hauskaahan se on oppia asioita aivan

get pesiltä joutuin ilman lapiointiakin. Eli

Putkilahteen. Toivoin viime kesänä pihaan

kantapään kautta ja eikä siitä linkoomosta

pitää vielä miettiä tätä hoitotoimenpidettä ja

pientä vaatimatonta vesiaihetta ja sainkin

ihan susi tullut. Onni oli, että naapurin

sen tarkoituksenmukaisuutta täällä ja antaa

sen eräänä päivänä yllätyksenä ystävällisen

Matilta liikeni hyviä neuvoja ja apuja tälle

itselle aikaa sopeutua. Elämä Putkilahdessa

Pentin ja Sakarin yhteistyöllä. Mutta siitä ei

uudelle, ehkä lopulta kuitenkin suhteellisen

on todella ihmeellistä.

tullut todellakaan ”vaatimaton”, ihan olivat

lyhyeksi jäävälle, uralle.

miehet kaivaneet reilulla kauhalla kunnon

Lapsena opittu käsitykseni keskisuo-

lammen takapihalle. Tästä hienosta toiveeni

malaisista on kyllä jalostunut Putkilahdessa

Teksti ja kuvat: Sirpa Tilus
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