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Aune Turunen, päätoimittaja

On kevät ja kiitoksen aika
Aurinko on viime viikkoina kurkistellut iloi-

on palvelutyötä, monin tavoin itsensä unoh-

sin ja lämmittävin ilmein meidän kultaiseen

tavaa uurastamista.

Tämä huhtikuinen Kylälehtemme tervehtii kaikkia lukijoitamme kiitollisin aja-

kotokyläämme. Hiljalleen se on alkanut pa-

Kylälehteä on pyritty tekemään avarakat-

tuksin. Onhan niin, että ilman lukijoita kai-

neutua huhtikuisiin puuhiinsa sulatellen lu-

seisesti, ei yhden teeman ympärille luotuna

kenlainen kirjoittaminen olisi turhaa, niin

mia ja jäitä kaikkialta ympäriltämme. Onpa

tuotoksena. Elämän kirjo kaikkine ilmen-

myös lehden tekeminenkin.

se veitikka herätellyt jo pientä vihreää eloa

tymineen, menetyksineen ja muistoineen

Suuresti kiitollisia olemme lehtemme

tienvarren pensastoihin. Ja ihmisiin se on

on haluttu tuoda esille sellaisena kuin ne on

monilukuiseksi kasvaneelle kirjoittajakun-

sytyttänyt uuden, mahtavan elämäntunteen

täällä eletty, nyt ja vuosikausia aiemminkin.

nalle, sillä heidän kauttaan Kylälehti on voi-

Lehti on avannut muistin verkostoja

nut tarjota lukijoilleen ainutlaatuista hengen

Kevääntulon lisäksi Putkilahdessa on rie-

oman kylämme historiaan, joka muutoin

rikkautta, tietoa, iloa ja uusia ajattelemisen

muittu toisestakin asiasta: Kylälehtemme on

olisi vaarassa pala palalta hävitä kokonaan

aiheita.

täyttänyt kaksikymmentä vuotta, ja – elää

muististamme.

riemun. On kevät!

yhä! Se on aikamoinen saavutus!

Kylälehtemme sisällöistä löytyy kiinnos-

Kylälehden juhlavuotena nousee mieleen

tavia ulottuvuuksia kylämme kulttuuriseen

suuri kiitollisuudentunne kaikkia niitä hen-

rikkauteen, sille alueelle, jonka kautta ihmi-

kilöitä kohtaan, jotka ovat tehneet lehtemme

syys voi toteutua hienoimmalla tavalla niin

elossa säilymisen mahdolliseksi. Lehdenteko

yksilöiden kuin yhteisöjenkin elämässä.
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Mervin ja
Dollyn
kuulumisia

Hauskat juhlat jääneet on taa
niitä milloinkaan ei voi unohtaa.
Kiitos niistä hetkistä juhlan jalon,
jotka sytytti rintaan muistelon palon.
Tästä helppo on taas arkea jatkaa
kulkea taivalta, rosoista matkaa.

kiitos

Sain isoimman joululahjan aikoihin, kun

Elämä tuntuisi ilman sydämen valtaajaa

sain 22.12.2011 tiedon, että Dolly tulee

tyhjältä. On enempi sisältörikkaampaa elä-

kaikille Teille jotka muistitte meitä

taloon ja pistää talon mullin mallin. Toisin

mää, kun on koira joka vie emännän ulos.

juhlapäivänämme!

kävikin kun tuli perinteisen rauhallisuuden

Näin on syy lähteä itsekin raitista ilmaa saa-

Virranpojan kauppiaat

omaava, musta, ihana lapukkatyttö, joka

maan. Ei siis niin päin että omistaja vie koi-

Jukka ja Pirkko

täytti talon ja sydämen riemulla sekä eloisilla

raansa ulos, vaan koira vie omistajaansa ulos.

liikkeillä. Kiitos kaikille Dollyn hoitajille ja

Vai mitäs olette mieltä?

tuojalle Annille erityisesti. Aivan ihana pak-

Meitä ei pitele huonot ilmatkaan, sataa

kaus siis tuo Dolly. Olimme otettuja koirasta

mitä tahansa aina lähdetään. Ainut huono

ja kun joulukin oli tulossa, olimme onnel-

puoli meillä on Jyväskylässä tämä talvi-

lisia vaikkakin evakossa talon vesivahingon

kunnossapito, siitä saisi tehdä yhden jutun

takia. Tieto, että saan koiran, antoi valoa

IT-lehteen. Aina aurat kasaa lumivalleja

elämään.

kulkureiteille, josta meidän pitäisi mennä.

Aputassuvanhus Lettu alkoi jo hiipu-

Lapiosta on apua, jos vaan näkyy sen käyt-

maan työkäytöstä. Hän oli ilmeisesti jo sitä

täjää lähettyvillä. Lapio löytyy (pienoismal-

mieltä että joutaa niin sanotusti lepäämään

lina) pyörätuolin takaa. Terveet ihmiset eivät

laakereillaan eläkepäivillä. Onhan ikää jo

aina uskalla tulla auttamaan, kun pelkää-

kohta 14 vuotta. Se kulkee kuitenkin muka-

vät tartuntaa vammaisuudesta ja sitä, että

vasti lenkkejä, mutta mieluiten antaa toiselle

osaako tuo ihminen edes puhua ymmärret-

tilaa työn tekemiseen. Onhan Lettu kui-

tävästi. Mutta tuo Dolly ymmärtää ja sehän

tenkin mukana aina yrittämässä kun Dolly

riittää, sen kanssa voi odotella tulevaa apua.

tekee töitä, ettei tuntisi itseään vanhaksi ja

Sillä on sellainen vauhti toisinaan päällä

hyljätyksi koiraksi.

kun liivit otetaan pois että oksat pois. Ei

Dolly ja Lettu ovat olleet alusta asti kuin

aina edes ehtisi kuvaamaan sen lennokasta

mansikat ja lettu. Lettu otti vastaan uuden

kulkua, mutta kyllä Dollyn aputassuista on

tulokkaan hienosti: niin kuin Dolly olisi aina

apua.

ollut meillä. Ne kulkevat lenkillä perätysten,

15.1.2013 kevättä odotellen!

mikäli tarve näin vaatii. Vanha kulkee kannoilla ihan omia aikojaan, siihen vaan joskus
meinaa pitkästyä, mutta onhan vanhalle koiralle annettava aikaa kulkea omaa vauhtiaan.

Teksti ja kuva: Mervi Mäkelä

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen
Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.
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Onni Sorsa
on kuollut
Onni Johannes Sorsa sai iäisyyskutsun

ammattiin. Kyllä siinä on saanut aher-

8.2.2013 Keski-Suomen keskussairaalassa.

taa kasvattaessaan suuren perheen hyviksi

Hän oli syntynyt 23.06.1925 Lauri ja Toi-

yhteiskuntakelpoisiksi

ni Sorsan perheeseen Putkilahdessa. Onni

sivussa vielä osallistua puhelin keskuksen

oli toinen lapsista Johannan jälkeen ja sit-

hoitoon tarvittaessa. Onni teki kaikkia

ten syntyi vielä Hertta. Onni kävi kansa-

puutöitä ja tuppipuukkoja siinä avustaes-

ihmisiksi.

Siinä

Sitten kylälle ilmestyi Maaningalta nätti

saan nuoria talon töissä. Pirkka jäi jatka-

seksi oli menossa jatkosota. Onni joutui tyttö, niinpä Onni tutustui ja rakastui ja toi

maan vanhempiensa ammattia. Lisämaata

lyhyen koulutuksen saaneena rintamalle ja Enna-Liisa Miettisen Laurilaan emännäksi.

on saatu hankittua vähitellen, jotta tila on

haavoittui vaikeasti. Pitemmän aikaa sai- Alkuun asuttiin yhteistaloudessa ja sitten

saatu elinkelpoisemmaksi. Onni oli hyvin

rastettuaan toipui kuitenkin työkykyiseksi. nuoret saivat isännyyden taloon. Onnin

sitkeä uurastaja ja halusi asua kotonaan

Sisaret avioituivat Korpilahdelle. Onni jäi äiti kuolikin aika pian. Navetta tehtiin uusi

koko elämänsä. Lyhyen aikaa kerkesi olla

vanhempiensa kanssa jatkamaan kotitilan ajanmukainen ja karjaa lisättiin. Asuintaloa

sairaalassa kun lähdön aika koitti. Rauha

töitä. Hän toimi nuorisoseurassa monen- myös laajennettiin kun perhe kasvoi. Lapsia

hänen muistolleen.

koulun Putkilahdessa. Vartuttuaan aikui-

laisissa talkootöissä ja oli hyvä myös näyt- Enna ja Onni saivat kahdeksan. Kaikki ovat
telemään.

Silloin kun
olin lapsi..

opiskelleet ylioppilaiksi ja kouluttautuneet

Naapuri Kirsti Koskinen

ka ennen oli ollut. ”Pirtin pöydässä tarjol-

Vanhempien veljien lapsuuteen sota ja isän

la oli pelkkää suolakalaa ja ruisleipää. Juu,

sairastelu toi oman sävynsä sekä raskas työ,

juu saatte olla tyytyväisiä, kun on näinkin

minkä he joutuivat aloittamaan keskenkas-

hyvin.” Tuntui joskus ärsyttävältä ainainen

vuisina.

entisistä oloista puhuminen, mutta jokainen

Isällä ja äidillä ei taatusti ollut vanhem-

Näin vanhuuden kynnyksellä miettii omaa

sukupolvi edustaa omaa aikakauttaan. Tosin

muus kateissa. Periaatteet olivat ajan hengen

lapsuuttaan. Ehkä aika kultaa muistot, koska

aika entinen ei koskaan enää palaa.

mukaiset. Tavoitteena kasvattaa lapsista kun-

oman elämäni alkutaival on säilynyt mieles-

Perheeseeni vanhempieni lisäksi kuului-

non ihmisiä. Mielestäni he onnistuivatkin

sä tapahtumarikkaana ja onnellisena aikana.

vat Teuvo, Tuomo, Reijo, Helena ja minä.

siinä. Meillä oli kuri, mikä jo sanana tänä

Vanhemmat sukupolvet ovat aina vertailleet

Kaksi vanhempaa veljeä syntyivät ennen

päivänä on väärä. Nythän puhutaan rajoista.

elämän menoa. Ennen oli niin hyvin/huo-

sotaa, Reijo sodan aikana, Helena ja minä

Vanhemmat olivat aina oikeassa ja vastaan

nosti, toista se on nyt. Meilläkin kotona isä

putkahdimme maailmaan sodan päätyttyä ja

ei jupistu. Joskus se todella harmitti, mutta

kertoili useasti lapsuudestaan, köyhyydestä

kuulumme suuriin ikäluokkiin. Olen varma,

uskon yhä heidän tarkoittaneen hyvää. ”Koi-

ja vaatimattomista oloista. Jos esim. äidin

että meillä viidellä lapsella on hieman eri-

vuniemen herra” oven päällä muistutti totte-

tarjoamalle ruualle erehdyimme nyrpiste-

lainen käsitys vanhemmista ja lapsuudesta.

levaisuudesta. Tietääkseni en koskaan saanut

lemään, isä kommentoi välittömästi, kuin-

Leimansa antoivat poikkeukselliset olot.

vitsasta. Olinkohan niin kiltti? Joku psyko-
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logi sanoisi tietysti tässä kohtaa nyt, että lasta välittömästi. Äiti ei muuten tykännyt jostain

Heinosten perhekuva vuodelta 1952.

on uhattu väkivallalla koko varhaislapsuu- syystä tästä hautapaikasta.

Helmi ja Teodor Heinonen ja lapset, takana

den. Enpä usko itse kylläkään tästä miten-

vasemmalta Tuomo, Reijo ja Teuvo, isän pol-

Mieluisia leikkejä olivat piilosilla olemi-

kään vahingoittuneeni. Meille opetettiin nen ja muut maalaiselämään liittyvät jutut.

vella Helena ja keskellä Marja-Liisa.

oikea/väärä, käyttäytymistavat, vanhempien Talvella lumesta rakennettiin lumiukkoja,
ihmisten kunnioittaminen, rehellisyys ja linnoja ja pellolle huoneistoja. Heinosen
ylipäätänsä olemaan ihmisiksi. Vanhemmat Vappu oli leikkikaverina ja hänen kanssa

puusta tekemät ja rimana toimi riuku sekä

olivat vastuunsa tuntevia ja lapset rakkaita.

olemme useasti jutelleet yhteisistä puuhas-

laskualustana pehmeä sahanpuru. Alkeel-

muistoihin teluista. Esim. kesäiltaisin olimme ongella

lista, mutta ajoi asiansa. Putkilahden urhei-

kuuluu isän syliin nukahtamiset. Kouluun ja jokaisen sintin paistoimme tikunnenässä

lukentällä kävimme kilpailuissa. Veljekset

aamuisin isä herätti meidät laulaen. Hän rantakivien väliin tekemässämme nuotiossa.

osallistuivat juoksulajeihin. Teuvon ja Tuo-

lohdutti, jos istuimme käsi poskella mureh- Olen ihmetellyt jälkeenpäin, kuinka olimme

mon päämatkoja olivat 800m ja 1500m.

timassa. Sanoen, että hevosella on suuri pää. oppineet varovaisen tulen käsittelyn, kun

Reijo pinkoi 100 ja 400 metriä. Helena ja

Se joutaa suremaan.

koskaan ei sattunut mitään. Uimaan opet-

minä osallistuimme kolmiotteluun, mikä

Isä osallistui myös silloin tällöin leik- telimme Emma-sian vahtiessa. Iso emakko

sisälsi 60m juoksun, pituushypyn ja pallon-

keihimme. Mummon kuoleman jälkeen, suhtautui varsin rauhallisesti savikylvystä

heiton. Kivisen Aila voitti aina minut. Olin

kun hautajaisleikit olivat ajankohtaisia, hän nautiskellen meihin vedessä pulikoides-

huono pallonheittäjä.

Parhaimpiin

lapsuuden

toimi joskus pappina. Isä piti liikuttavan samme.
muistopuheen ja laskimme ”vainajan” vii-

Aikaa kulutettiin myös korttia pelaten:

Helsingin olympiakisojen innoitta-

Mustaa Pekkaa ja Sikaa. Muistan, kun Mön-

meiseen lepoon kukkaruukkuun. Päätteeksi mina harrastimme myös urheilua. Pihassa

kölän Onni antoi minun voittaa joka pelin.

lauloimme yhdessä virren ”Ystävä sä lapsien”. oli vauhditon pituushyppy – sekä korkeus-

Yhden kerran sitten hävisin ja minusta tuli

Jos ”kuollut” sattui olemaan pieni nukke, hyppypaikka. Hyppytelineet olivat Reijon

sika. Voi kamalaa. Se oli kova paikka pikku

niin se kaivettiin takaisin elävien joukkoon
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tytölle. Pakenin keittiön pöydän alle. Huu-

illat olen pakannut munia vanhempien kau-

lenpä minkälaiselle törmäyskurssille ihmi-

sin ja potkin. Onni sai houkutella pitkään

punkimatkaa varten. Seuraavana päivänä sai

nen joutuu, jos lapsuudessa ei pienten asioit-

minua sieltä pois ja uuteen kierrokseen. Sen

Jyväskylän torilla ostaa isältä kananmunia.

ten kautta ole opittu mitään. Tulee mieleen

jälkeen pelit hänen kanssa päättyivät aina

Äiti puolestaan kiersi sillä välin liikkeitä ja

tarina tynnyrissä kasvaneesta pojasta.

voittooni. Olin vissiin niin taitava.

tuttuja

kauppaamassa

Lasten pahoinvointi on paljon puhuttu

Maalaisympäristö tarjosi rikkaan kasvu-

maalaistuotteita. Porsaiden kasvattamisesta

aihe tänä päivän. Kauhajoen ampumata-

alustan. Eläimet ja luonto kuuluivat elämään

ja myynnistä saimme myös tarpeellista lisä-

pauksen jälkeen TV:ssä asiantuntijaraati

kuin nenä päähän. Muistan tutkineeni kas-

tuloa. Perheemme oli ikään kuin yhteinen

keskusteli tästä järkyttävästä tapauksesta.

vien erilaisia lehtiä ja kukkasia. Muurahaiset,

yritys. Jokainen teki sen, mihin kykeni.

Muistiin jäi Mannerheimin Lastensuojelu-

vakioasiakkaitaan

koppakuoriaiset ja ”muut mönkijät” olivat

Itsenäistymisprosessini alkoi murkku-

liiton tiedottajan puheenvuoro. Hän kertoi,

tarkan seurannan kohteena. Rannassa kasvoi

ikäisenä. Oli rajuja yhteenottoja varsinkin

kuinka heidän auttavaan puhelimeen soittaa

iso kuusi, minkä tuuheitten, maahan ulot-

isän kanssa, joka oli ehdoton perheenpää.

samat lapset päivittäin ja kertovat, miten

tuvien oksien alla meillä oli maja turvapaik-

Uhmasin tätä arvovaltaa vastaan. Minulla oli

heidän koulupäivänsä on sujunut ja muut

kana. Metsässä saattoi nimittäin olla pelot-

mielipide joka asiasta ja sitä paitsi tiesin kai-

päivän uutiset. Tuntui käsittämättömältä.

tavia peikkoja ja muita maahisia. Naapurin

kesta kaiken. Niin viisas en sitten sen jälkeen

Ovatko tämän päivän lapset ja nuoret niin

Vappu oli Helenan ja minun paras leikkika-

ole ollutkaan. Iän myötä ymmärrys on kas-

yksinäisiä? Eikö osa vanhemmista kotona

veri. Yhdessä mielikuvituksemme kehitteli

vanut ja käsitys omasta rajoittuneisuudesta

kohtaa lapsiaan ollenkaan? Jääkö kysymättä,

näitä pelottavia tarinoita.

myös tietämyksen saralla. Aikuisuuteen kas-

kuinka nukuit, miten koulussa meni tänään?

Kun vartuimme, niin osallistuimme

vaminen on kompastelemista. Vanhempien

Mitä sinulle kuuluu? Nämä ovat pieniä,

maatalossa tehtäviin töihin, jokainen oman

hyvää tarkoittavat neuvot ja tuki tarpeellisia,

tärkeitä kysymyksiä ihan jokaisen ihmisen

kykynsä mukaisesti. Perheen yhteisiä projek-

vaikka silloin ei siltä tuntunutkaan. Kapi-

elämässä. Kaikki meistä haluaa tulla huoma-

teja olivat lanttu- ja naurisviljelmät, heinän-

nointi kuului normaaliin kehitykseen. Vie

tuksi.

teko ja muu sadonkorjaaminen. Perunan-

aikansa oppia kantamaan vastuu elämästään

nosto oli kaikista ikävintä savipellosta ja se

ja tekemistään valinnoista.

Toisessa TV ohjelmassa taas korkeasti
koulutetut ammattikasvattajat pohtivat kei-

myös kesti viikkotolkulla. Koko päivän kes-

Sen ajan kasvatusperiaatteita on arvos-

noja puuttua lastentarhassa tapahtuvaan

täneet marjastusretket ovat jääneet mieleen

teltu myöhemmin. Vanhemmat ovat olleet

kiusaamiseen. Päällimmäiseksi neuvoksi jäi,

uuvuttavina. Lapsityövoimasta ei puhuttu

liian määrääviä ja hallitsevia. Siksi lapsi ei

että aikuinen ihminen valvoo ja on mukana

sanaakaan. Jos meillä työskenneltiin koko

ole voinut kehittyä itsenäiseksi ihmiseksi.

lastenleikeissä. Voi herran pieksut sentään!

perheen voimin, niin samoin tehtiin muu-

Kuri on ollut lisäksi liian ankaraa. Isät ja

Tarvitaanko tämän asian ymmärtämiseen

allakin. Suomea rakennettiin koko kansan

äidit eivät ole edes ymmärtäneet lapsen eri-

vuosien opiskelu yliopistossa? Minun isäni,

panoksella kohti nykyistä hyvinvointiyhteis-

tyistarpeita. Kiellot ovat rajoittaneet lasta

maanviljelijä, ohjaili aina leikkejämme,

kuntaa.

liiaksi. Luterilainen kirkko on saanut myös

kun kylältä saapui lapsilauma pirttiin tem-

Meillä rakennettiin. Navetta, tuotan-

osansa kritiikistä. Vähän aikaa sitten tun-

meltämään. Keinuhevosesta olisi muutoin

tolaitos, valmistui ensin ja 1966 jouluna

nettu viihdetaiteilija TV:ssä kertoili omia

varmasti tullut riitaa. Isän koulusivistys oli

muutimme uuteen päärakennukseen. Vas-

periaatteitaan ja hänen mielestään Suomi on

omien sanojensa mukaan neljä vuotta kier-

tavalmistunut kotimme oli luksusta verrat-

yhä liikaa kieltojen maa. Kun hänellä tulee

tokoulua ja muu oppi elämältä.

tuna vanhaan. Saimme sähköt, vesijohdon,

olemaan lapsia, niin kasvatus ei sisällä käs-

Minulla ei tietenkään ole mitään viisas-

viemärin ja talossa toimi keskuslämmitys.

kyjä eikä kieltoja. Hän ottaa jälkikasvunsa

ten kiveä ratkaista nykyistä osan lasten ja

Joulupöytään istuessamme olimme onnelli-

mukaan joka paikkaan ja antaa heidän olla

nuorten pahoinvointia. Pohdittavaksi jää,

sia. Suuri unelma oli toteutunut.

vapaasti ilman rajoitteita. Jäin miettimään.

että emmekö kestä hyviä aikoja? Olemmeko

Isä ja äiti olivat hyvin yritteliäitä. Leh-

Toimivassa yhteiskunnassahan ovat lait, sää-

unohtaneet terveen järjen käytön ja tukeu-

mien lisäksi navetan vintillä kanalassa kot-

dökset ja sopimukset, jotka sanelevat melko

dumme liiaksi kirjatietouteen? Pitäisikö

kotti parhaimmillaan 200 kanaa. Monet

pitkälle, kuinka yksilön pitää elää. Ihmette-

vanhat perusarvot nostaa uudelleen elämän
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laus, ompelukoneella ompelu ja villapaitojen
teko kutomakoneella. Kun poppana nauha
oli liian leveää, Oiva kehitti teräsysteemin,
minkä avulla tuli nelirivistä kuin siivillä.
Pari vuotta sitten Tanja-tytär ilmoitti
halukkuudesta tulla Putkilahteen asumaan.
Asiat loksahtivat uusiin uomiin ja Oiva
rakensi Virtasalmen sillanpieleen muorin ja
vaarin pirtin. Ei varmaan aina ihan helppoa
ollut, oli urakkatöitä vieraille, lunta puski
taivaalta ja vaimo sairaana. Kiitän ja kunnioitan Oivaa siitä, että jok’ikiseen tutkimukseen ja hoitoon hän itse halusi viedä äitiäni
Pirjoa. “Minä olen joskus jotain luvannut”,

Oiva Rantanen täytti 60 vuotta

sanoi Oiva vihkikaavaan viitaten.
Talo valmistui ja elämäkin alkoi varovasti
hymyillä. Salmenrannan pihatyöt odotta-

Kylän yleismies “Kutvonen” täytti 60 vuotta

Pientä mullikarjan pitoa oli noin 20

21.03. 2013 ja haluan tehdä pientä yhteen-

vuotta, mutta Oiva laski, että “tuosta ei tule

vetoa hänestä. Oppiarvoilla ei pysty pulliste-

kuin rupia persuksille ja sontakasa”. Pellot

lemaan, mutta työllä ja eri alojen taitavuu-

saa viljellä naapuri.

della voi.

vat ja tyttären talon saneeraus alkaa huhtikuussa. Puhelin pärisee, että työtä piisaa.
Eläkepaperit ovat taskussa, tässä nyt seuraillaan mitä mies 60v. aikoo.

Oiva on isänsä Eeron mallinen, hidas

Juhlapäivästä sen verran, että Kutvonen

Pikkupoikana kirjoitettu aine: “Meilä on

liikkeissään ja valmis puheenpitoon. Siinä

ei halunnut pitää pirskeitä, vaan istui

kisa ja silä on musta hänänpää!” Se riitti kir-

asiassa tekniikka on mennyt taaksepäin, että

poreammeessa Nightwishin !!! soidessa, pie-

jallisuudesta ja Tarvaala kurssitti koneoppia

Rantasen Eeron hevonen pysähtyi jokai-

niä konjakkinapsuja ottaen. Meni verannalle

nuorelle miehelle.

sen tulijan kohdalle itsekseen, mutta trak-

hymykuoppa poskessa, silmät tirrissä, nortti

Timpurin hommia vieraan palveluksessa

toria pitää jarruttaa. Kaupan pihassa osaa

käryten viiksien välissä ja kuului ne ainoat

noin 10 vuotta ja lisänä omana työnä teiden

Oiva jutustaa parikin tuntia ja onnellinen

laulunsanat, mitkä olen koskaan Oivalta

aurausta ja kunnossapitoa reilut 40 vuotta.

naurunkursatus ja norttirykäisyt kuuluvat

kuullut: “Hippala kippala, hyssyntyssyn!”

Yrittäjäura alkoi, kun kysyntää kaikkea

kauas. Juoksevan Oivan on nähty kaksi ker-

Elämäänsä onnellinen mies!

osaavalle miehelle oli. Ja mitä Oiva ei tee

taa, kulotuksen karatessa ja vaimo Pirjon

Iloa ja eloa toivottaen

itse, on hän mestari hommaamaan ja neuvo-

typistäessä sormiaan ruohonleikkurissa.
Oivalla on myös vähemmän tunnettuja

teksti: Tarja-Maarit Oikari

peräkärry rakennustarvikkeineen.

työtaitoja, hiustenleikkaus, posliininmaa-

kuva: Aune Turunen

ohjeeksi? Yhteiskuntaa on niin helppo syyt-

sien kohdatessa. 90-luvun laman aikana

vaan päinvastoin suuren vastoinkäymisen

tää kaikesta ja vaatia tukea. Ollaan niin avut-

yritykseni teki konkurssin. Siinä katosi koko

voittaja. Totta kai yhä edelleenkin harmittaa

tomia ongelmien puhjetessa, eikä ole mitään

perusturva kertaheitolla. Selviytyminen kesti

joskus taloudellinen menetys, mutta raha ei

keinoja selviytyä omin avuin pienistäkään

pitkään. Saan kiittää omaa perhettäni sekä

koskaan ole ollut arvoasteikossani ykkösenä.

asioista. Tämäkö on itsenäisyyttä?

läheisiä, hyviä ystäviäni tuesta ja vierellä kul-

maan. Tuttu näky kylällä on Toyota ja täysi

Lapsuudenkodin arvomaailma on kan-

kemisesta. Elämä on ollut hyvässä mallissa

tanut minua elämässä eteenpäin vaikeuk-

jo aikaa enkä koe olevani mitenkään uhri,

Marja-Liisa Heinonen
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Kuvassa Aili Kihlström
noin 25-vuotiaana.

Aili Kihlström
100 vuotta
19.3.2013
Putkilahden vanhin asukas isoäitini Aili syntyi Laitjärven kylässä Joutsassa lähellä Hartolan pitäjän rajaa Suomen suuriruhtinaskunnassa vuonna 1913. Hänen elinaikanaan
maailma on monella tapaa muuttunut. Hän
on elänyt niin ensimmäisen maailmansodan,
Suomen itsenäistymisen vuonna 1917 ja sitä
seuranneen sisällissodan kuin toisen maailmansodankin. Suomessa käytetty valuuttakin on useita kertoja muuttunut tämän
sadan vuoden aikana Venäjän ruplasta Suomen markkaan ja sittemmin euroon.
Putkilahteen Aili muutti vuonna 1934
ja on siitä lähtien siellä asunut, joten kylän
historia ja siellä aikaisemmin eläneet ihmiset ovat hänen mieleensä hyvin jääneet. Hän
on usein minulle kertonut millaista elämä

työssään maalaistalossa hän on koko elä-

aikuiselle ollut paljon hyötyä. Olen hänen

Putkilahdessa ja Suomessa oli talvisodan ja

mänsä joutunut tekemään paljon fyysisesti

suuren elämänkokemuksensa ansiosta saanut

jatkosodan kauhujen keskellä. Hänen koke-

raskasta työtä, joka monelle tämän päivän

paljon arvokasta elämänviisautta ja runsaasti

muksiinsa varmasti voi jokainen tuon ajan

modernin suomalaisen yhteiskunnan nuo-

tietoa kylästä, jossa olen lapsuuteni ja osan

elänyt samaistua. Tuohon aikaan taloihin

relle kansalaiselle voisi olla valituksen aihe.

nuoruuttani viettänyt. Olen myös erittäin

majoitettiin niin karjalaisia siirtolaisia kuin

Isoäitini on hyvin vaatimaton ihminen, joka

kiitollinen siitä, että hän on pysynyt suh-

neuvostoliittolaisia sotavankejakin. Näin

monen hänen ikäluokkansa henkilön tavoin

teellisen terveenä. Avustamista hän tarvitsee

tapahtui myös Repolan talossa. Hänen myö-

ei pienistä asioista järkyty. Pula-ajan elänyt

lähinnä liikkumisessa. Muutoin hän pärjää

hemmät kertomuksensa Putkilahden histo-

ihminen osaa olla pienimmistäkin asioista

kodissaan omaisten ja kotihoidon turvin.

riasta, niin traagisista kuin iloisistakin tapah-

kiitollinen, asioista jotka nykyihmiselle ovat

Joka kerta kun olen Suomeen tullut,

tumista, ovat ainutlaatuista elävää historiaa

itsestäänselvyyksiä "taken for granted" kuten

tuntuu että hän on aina se sama vanha rakas

tuolta aikakaudelta.

englanninkielinen ilmaisu kuuluu.

mummo. Toivotan hänelle sydämellisesti

Sotien jälkeen elämä Suomessa hel-

Sellaisia piirteitä kuten nöyryys ja uhrau-

pottui ja materiaalinen hyvinvointi kasvoi

tuvaisuus olen isoäidissäni aina arvostanut

ja isoäitini on pienistä ennakkoluuloista

ja olen häneltä omaksunut päättäväisen ja

huolimatta, aina elänyt ajan ja muuttuvan

eteenpäin pyrkivän asenteen, josta on kan-

yhteiskunnan mukana. Taloudenhoitajan

sainväliselle ulkomailla asuvalle nuorelle

onnea saavuttaessaan tämän kunnioitettavan
iän.

Juha Pietari Kihlström

Putkilahden

9

Kylälehti

Talvisodasta 73 vuotta
Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi maaliskuussa 73 vuotta. Vuosi sitten
tässä lehdessä kerrottiin Talvisotayhdistyksen toiminnan tavoitteista kansallisen muistomerkin saamiseksi pääkaupunkiimme paljastustilaisuuden ollessa
13.3.2015. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden 2012 aikana hanke
sai lisää tukea kun presidentti Martti Ahtisaari lupautui hankkeen suojelijaksi.

Ketterän tulet

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti 100 000€:n määrärahan sihteerin Pääsiäismaanantaina kokoonnuttiin jälleen loistavan kirkpalkkaamiseksi sekä muistomerkin suunnittelukilpailun rahoittamiseksi.

kaassa kevätauringossa Lettosaareen Ketterän tulille. Keväi-

Hanketta varten on perustettu muistomerkkitoimikunta, joka toimii ope- sellä mielellä olevia osallistujia oli noin 30 henkeä ja saareen
tus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja johon on kutsuttu edustajia Talviso- tultiin sekä ihmisvoimin että konevetoisesti, viimemainittayhdistyksen lisäksi mm. taiteilijoista, puolustusministeriöstä ja Rahapaja tuna Veikko Riikosen kelkan vetämässä reessä vaimonsa
ry:stä. Toimikunta on kokoontunut useita kertoja ja on avannut avoimen Marja ja kauppias-Pirkko.
muistomerkin suunnittelukilpailun 2.2.2013. Kilpailuun osallistuvilla on 105

Perinteinen, vapaamuotoinen ohjelma koostui makka-

päivää – sattuneesta syystä – laatia ehdotus muistomerkiksi. Näistä töistä ranpaistosta ja nuotiokahveista sekä vapaamuotoisesta seuvalitaan kuusi ehdotusta ja niiden joukosta valitaan voittaja.

rustelusta.

Helsingin kaupunki päätti tämän vuoden alussa, että muistomerkki pys-

Saaresta palatessamme alkoi mieto koillistuuli työntää

tytetään Kasarmitorille, vastapäätä puolustusministeriön kaunista rakennusta. pilviä taivaalle ja viileys muistutti varsinaisen kevään vielä
Paikka on siis edustava.

antavan odottaa itseään.

Yhdistyksen toinen projekti on koota talvisodan virtuaalinen tietokeskus,

Ketterä kiittää kaikkia osallistujia ja järjestelyihin osal-

joka internet-pohjaisena olisi helposti selattavissa ja katsottavissa. Tällä het- listuneita!
kellä käsikirjoituksen runko on jo ruodittavana ja keskusteluja tietotekniikan

teksti:Timo Suominen

eri mahdollisuuksista sekä toteutustavoista käydään vilkkaasti. Virtuaalinen

Kuva: WikiMedia

tietokeskussivusto tulee muodostamaan osan Suomen kansan sähköisestä
muistista. Samassa arkistossa ovat jo olemassa marsalkka Mannerheimin,
säveltäjämestari Sibeliuksen sekä arkkiatri Ylpön elämänvaiheita käsittelevät

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ
KOTIIN TOIMITETTUINA

tiedostot.
Muistomerkin 1,5 miljoonan euron budjetin rahoituspohjana on kolmikanta-ajatus, Helsingin kaupunki, valtio ja Talvisotayhdistys jakavat kulut

600 ltr

tasan. Virtuaalisen tietokeskuksen noin 300 000€ budjetista vastaa Talvisotayhdistys yksin. Varojen keräyssuunnitelmia ja toimenpiteitä ollaan parhaillaan käynnistelemässä. Virtuaalinen tietokeskus on jo saanut merkittäviä

240 ltr

lahjoituksia, joiden turvin käsikirjoitustyö käynnistetään vielä tänä keväänä.
Suomen lisäksi tarkoitus on kääntää tiivistelmäluonteisia tietopankkeja ruotsiksi, englanniksi sekä venäjäksi. Suhteellisen laajana tiedostona siitä toivotaan
olevan hyötyä myös koulumaailmassa, jolloin tulee harkita myös tietokeskuk-

<> JÄTTEENKULJETUS
<> VAIHTOLAVAT
<> LOKAHUOLTO
<> VIEMÄREIDEN AVAUKSET

sen nuorisoa palvelevat muodot.
Talvisotayhdistys ry:n osoitetiedot sekä jäsenhakemus löytyvät internetin
sivuilta hakusanalla: www.talvisotayhdistys.fi. Tervetuloa toimintaan mukaan.

Ossi Kettunen
Talvisotayhdistys ry:n varapuheenjohtaja

<> JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
MYYNTI

S I H VA R I OY
www.sihvari.fi, info@sihvari
Puh. 010 525 1640
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Talviasuinen Nikkilän talo toimi
kinkeritapahtuman kokoontumispaikkana.

Putkilahden
kinkerit
Maaliskuisena talvimyrskyiltana kokoon-

ei toimi meidän välillämme siten. Anteeksi

sestä Salon Ailin toimiessa apuna. Orvokki

nuimme Nikkilän taloon perinteiseen kin-

pyytäminen on yksi vaikeimmista tehtävistä.

peri lähetysvastaavan homman Annikki

keritapahtumaan.

Pitää olla rohkeutta mennä asianomaisen

Saariselta. Hakasen Riitta hoitaa raha-asiat.

Kahvitarjoilun jälkeen aluekappalainen

luo myöntämään omat pahat tekonsa ja

Kinkeritoimikunta jatkaa entisessä kokoon-

Marjut Haapakangas piti alkurukouksen.

puheensa. Käy usein niin, että alamme päin-

panossa. Seuraavan vuoden kinkerit pide-

Kanttori Petri Tiusasen johdolla laulettiin

vastoin karttaa hänen kohtaamistaan.

tään Kilvensalossa, Aili Salon kodissa.

virsi. Sitten keskusteltiin läksynä olleesta
viidennestä käskystä. Käskyjen selityksiä on
muutettu jotenkin vähemmän tuomitseviksi, ei välttämättä hyvään suuntaan.

Vilkkaana käydyn keskustelun välillä
laulettiin tuttuja ja vieraitakin virsiä.
Vielä valittiin toimihenkilöitä kinkeri-

Kiitokset kinkeritalon isäntäväelle Seija
ja Amos Hokkaselle ystävällisestä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta!

piirin toimintaan.

Marjut kehotti meitä olemaan tukena

Turusen Uolevi luovutti kylän van-

ja turvana lähimmäisillemme kun vaikeu-

himman tittelin Nikkilän isännälle Amos

Kirsti Kaunisto

det kohtaavat heitä. Hän muistutti myös

Hokkaselle. Salmelan Virpi jatkaa diako-

Kuva: Amos Hokkasen albumista

anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen

niavastaavana. Kuhaniemen Sisko ja Kakon

tärkeydestä. Kauniita sanoja, mutta monesti

Orvokki huolehtivat yhteisvastuukeräyk-

Kaipuu Putkilahteen kestänyt vuosikymmeniä
Jos joku on viettänyt kesää Putkilahdessa 76

hän juuri muista ensi käynnistä, mutta ikävä

joittamaa todistusta ajalta 22.8. - 7.10.1944.

kertaa, niin eikö hän ole melkein putkilahte-

tuli, kun kaupunkiin lähdettiin.

Siinä toisen luokan oppilas saa erittäin kii-

lainen? Lisäksi harva ajattelee nykyistä Jyväs-

Anna ja Väinö Järvisen luona Ismo vietti

tetttävän arvion käytöksestään ja kiitettävän

kylän lähiötä niin lämmöllä kuin helsinkiläi-

kesää vuoteen 1945 saakka. Päivät kuluivat

ahkeruudesta. Palattuaan Toisella linjalla

nen Ismo Valli, 78. Pakkaaminen ensi kesän

pikkupoikien touhuissa, erityisesti kalasta-

olevaan kotiinsa ja suureen Kallion kansa-

mökkimatkaa varten on taas käynnistynyt.

minen oli mieluisaa. Yöt hän nukkui kama-

kouluun, hänet siirrettiin heti kolmannelle

rissa tai ”moikassa”, joka oli laudotettu tila ja

luokalle.

Helsingin Kallion kaupunginosan poika
Ismo Valli pääsi ensi kerran maaseudulle

kuin tehty kesänukkumista varten.

”Muistan Ismon tuolta lyhyeltä kou-

kaksivuotiaana. Äidin serkku Anna Järvinen

Helsingin pommitukset ajoivat Ismo

luvierailulta. Toiset tytöt kyselivät minulta

asui kansakoulun takana Kulmalassa ja otti

Vallin hetkeksi Putkilahteen opintielle. Hän

hänestä, kun huomasivat äitini tunteneen

kaupunkilaiset vastaan. Ismo sanoo, ettei

näyttää opettaja Johanna Melantin käsin kir-

Ismon äidin, Lempin, ennestään”, sanoo
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Ismon ranta on nimetty isän mukaan Toivonniemeksi. Parhaina vuosina hän on viettänyt
siellä aikaa huhtikuun puolivälistä lokakuun
alkuun.

töä – Lohjaa, Karjalohjaa, Tenholaa ja Tammisaarta – mutta paikka tai hintapyyntö oli
vääränlainen. Putkilahdessa tiedusteluja teki
äidin serkku Sulo Rantanen. Lopulta löytyi
läheltä Nokkospohjaa Reino Koskisen mailta
1700 neliön rantatontti, johon myöhemmin
liitettiin toinen samankokoinen ala.
Seija Valli, 75. Hän meni Ismon kanssa nai-

jossa poltettiin haapapuuta parsilla olevan

”Rakentaminen alkoi kesällä 1958.

misiin leskeksi jäätyään kymmenisen vuotta

rukiin kuivattamiseksi. Sitten lyhteitä isket-

Aatu Ahonen otti rakentamisen urakakseen

sitten.

tiin riihen takaseinään ja rapaaminen jatkui

avaimet käteen periaatteella. Tontille syntyi

”mutkakepeillä”. Viskuumylly verkkoineen

pieni mökki, saunarakennus ja autotalli.

Ukkomäki mielessä melkein joka päivä

sijaitsi riihen päädyssä erillisessä rakennel-

Vappuna pääsin muuttamaan vanhempieni

”Kesät 1946–58 vietin Ukkomäessä. Isäntä

massa. Siellä kesäpoika sai istua ja siirrellä

kanssa, mutta pientä naputtelua ja maalaa-

Lauri Reina kävi Kulmalassa ja me puoles-

viljaa.”

mista kesti vielä pitkään.”

tamme Ukkomäessä. Olin kovasti kiinnostu-

”Matkat Putkilahteen tehtiin sodan

Ismo on viime kahdeksan vuotta käynyt

nut mustasta riihestä, jossa vilja kuivatettiin

aikana laivalla Lahdesta ja sittemmin mat-

mökillä vaimonsa, Putkilahdessa koulunsa

ja loukutettiin. Haikuriihi oli jännittävä

kustin yksin junalla Helsingin asemalta

käyneen Seijan, o.s. Oraojan, kanssa. Kesän

paikka”, Ismo muistelee.

Lahteen, vaihdoin Heinolan junaan ja lop-

odotus Hakaniemen torin tuntumassa sijait-

pumatkan menin linja-autolla. Matka kesti

sevassa kerrostaloasunnossa on melkein

eri tavalla kuin nykyisin.”

käsin kosketeltava. Samassa pihapiirissä asuu

”Kerran Ukkomäen isäntä käski minun
laittaa tavarat reppuun ja lähteä mukaan.
Sain tutustua paremmin mustaan riiheen,

Ismo ei osaa sanoa, mikä maalla olossa
oli parasta. Kalastaminen, hevoset, puinti

nykyisin myös presidentti Tarja Halonen ja
professori Pentti Arajärvi.

vai kaikki yhteensä. Häntä sanottiin Ukko-

”Moni asia Putkilahdessa on muuttunut.

mäessä pehtooriksi, inspehtooriksi ja lyhesti

Lapsuuden kesämaisemissa oli vielä kolme

inssiksi. Kirjoittaminen kotiin oli työlästä,

kauppaa, OTK, SOK ja yksityinen Hovisen

joten poika päätti pienenä, että maisterikou-

ja sittemmin Virran puoti. Väkimäärä on

luun hän ei halua. Hänestä tuli ammattikou-

vähentynyt ja nuoria lähtenyt leivän perässä

lussa sähkömies.

muualle. Mutta jotain siellä on, oma mökki
ja vapaus”, sanoo Ismo Valli.

Tonƫ osteƫin Koskisen Reinolta
Kova mökkikuume oli iskenyt Ismoon jo

Anu Linnanahde

50-luvulla. Hän katsasti Helsingin ympärisTein haastattelun tammikuussa. Ismon puoliso, sisareni Seija Valli poistui keskuudesIsmo Valli kotonaan Helsingissä
75-vuotispäivänään.

tamme 19. helmikuuta 2013.
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PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B2
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

PARTURI-KAMPAAMO

ovi &

aikku

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
HEIDI: 040 353 3015

HPN-Pelti

MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

MYÖS RAKENNEKYNNET!


0500 615263

L M - S Ä H KÖ
Korpilahdentie 808
19920 Pappinen
0400 476 559

www.hpn-pelƟ.fi/
KoppelkallionƟe 1 B 9
41800 KorpilahƟ
Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

Maa- ja vesirakentamisen palveluita yli 20 vuoden kokemuksella.

 sähköasennukset
 teleasennukset
 sähkösuunnittelu

Maanrakennus
Ari Helminen Oy
19950 Luhanka puh. 0400-648 231

LUHANGAN
SIVUAPTEEKKI

KORPILAHDEN
APTEEKKI
p. (014) 821 775
Avoinna:
ma - pe 9 - 17
la 9 - 13

p. (014) 877 271
Avoinna:
ma - pe 9.30 - 16.00
www.korpilahdenapteekki.fi

Paikallista parempaa palvelua!
•Päivittäistavarat
•Seo automaatti: bensiini,
polttoöljy ja diesel
•Puutarhatuotteet
•Ravintola Uppotukista
keittolounas klo 11–14
•Internet asiakaskäytössä
•Matkahuolto, noutopiste
•Asiamiesposti

Kauppa avoinna:
ma-pe 9-18, la 9-16, su 12-16
Ravintola Uppotukki:
ma-pe 9-15, la-su sujettu

Tervetulo

a!

MARKET LUHANKA
Rantatie 1, Luhanka puh. 040 865 3117

