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Aune Turunen, päätoimittaja

Kevät viesƟi kesän tulosta
Varsinkin nuoret kokevat näin koulujen ja

lenkiintoista seurattavaa koko kesän ajaksi.

“Kevät lauloi lähtövirttä,

oppilaitosten päättäessä lukuvuotensa. Kesä-

Tässä touhussa voidaan kokea todellista työn

kun jäät oli liikkeessään,

lomien alkamisen lisäksi monille nuorille

iloa.

kun vihman ja tuulen myötä

kevät merkitsee myös tähyämistä uusille

Kevään laulellessa lähtövirsiään odo-

kesä saatteli viestejään.”

urille. Tärkeitä ja kauaskantoisia suunnitel-

tamme täällä Putkilahdessa kesän alkua toi-

mia tehdään jatko-opintojen tai työelämän

vorikkain mielin.

Martti Korpilahden hieno ”Kevätlaulu”
-runo on ajaton. Vuodesta toiseen runon

valintojen välillä. Tulevaisuus on toivoa
täynnä.

Kesämme alkaakin oikein komeasti, sillä
Putkilahti Jazz´it kajahtavat soimaan Kou-

säkeisiin tiivistyy sanoma keväästä ja kesän

Maaseudun asukkaiden kevät käynnistyy

lupuiston pihamaalla lauantaina kesäkuun

tulosta. Tätä aikaa elämme juuri nyt. Vuo-

totuttuun tapaan kotipihojen ja tienvarsien

kahdeksantena päivänä klo 12.00. Tämä on

denajan vaihtuminen talvesta kevääseen

siivouksella. Pelloilla alkavat kiireiset muok-

jo viidestoista kerta, kun Tapio Leino muu-

on aina sykähdyttävä kokemus. Päivittäin

kaus- ja kylvötyöt, sillä siemenet on saatava

sikkoystävineen tulee avaamaan Putkilahden

tehdään havaintoja vesien vapautumisesta,

suotuisien säiden aikana maahan. Hyvät

kesän runsaalla ja laadukkaalla ohjelmistol-

aamujen

edellytykset uudelle kasvulle ja tulevalle

laan. Iloiten ja kiitollisuudella toivotamme

sadolle luodaan jo keväällä.

musiikkivieraamme lämpimästi tervetul-

valoisuudesta,

muuttolintujen

paluusta ja uuteen eloon heräävästä luonnosta.

Talven loppuminen koetaan hyvin mie-

leiksi Putkilahteen!

Kevät on se vuodenaika, jolloin ihmis-

leisenä varsinkin ”viherpeukaloiden” kes-

Toivottavasti sää suosii tilaisuutta ja

ten tavanomaiseen arkeen tulee paljon uutta

kuudessa. Kasvitarhan kunnostus ja taimien

yleisö täyttää Koulupuiston pihan! Tervetu-

sisältöä. Jotakin loppuu ja jotakin alkaa.

istuttaminen antaa paitsi työtä, myös mie-

loa kaikki mukaan!

Tilaushinnat 1. 1. 2013 alkaen
Perushinta euroa 23.00/12 numeroa
Kestotilausalennus euroa 3,00 / vuosi
Suomen ulkopuolelle lisähinta euroa 3,00/
vuosi

Päätoimittaja:
Aune Turunen p. (050) 464 3683
Vespuolentie 1568, 41800 korpilahti
sähköposti: etunimi.sukunimi@putkilahti.net
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(ISSN 1236665X)
Perustettu 1993. Ilmestyy kerran kuussa.
Kustantaja: Putkilahden kyläseura ry
Puheenjohtaja: Veikko Riikonen
sähköposti: vriikonen@luukku.com
Osoite: Könnöntie 20, 41870 Putkilahti
Puhelin: (0400) 629 049
Painos: 340 kpl
Tilaajia: 260 (toukokuu 2012)
Painopaikka:
Kopijyvä Oy, Jyväskylä
Kylälehden kehittäminen
Kylälehden yhteyshenkilöt ottavat vastaan
ehdotuksia lehden kehittämiseksi. Heille voi
tarjota myös aineistoa julkaistavaksi. Yhteyshenkilöluettelo oikealla.

Irtonumerot euroa 2.00.
Ilmoitushinnat 1. 1. 2013 alkaen
Perushinta 0,13 €/palstamm. .
Toistuva ilmoitus 0,10 €/palstamm
Takakannen väri-ilmoituslisä 0,05 €/palstamm
Kannen väri-ilmoitus 0,50 €/mm, toistuva
ilmoitus 0,40 €/palstamm (140 mm leveys)
Ilmoituksesta laskutetaan vähintään 20 €
Yhdistystoiminta sopimuksen mukaan

Muu toimituskunta:
Valto Koskinen, taitto p. (050) 563 7344
sähköposti: etunimi.sukunimi@putkilahti.net
Marja Riikonen, osoiterekisteri, p. 040 064
7909
sähköposti: riikoska(at)luukku.com
Lasse Elfvengren, p. 040 705 6806
Uudet tilaukset:
Yllä mainitut yhteyshenkilöt
Aineistopäivämäärä:

Putkilahden uutisia internetissä:
http://www.putkilahti.net/

Ilmestymiskuukauden ensimmäinen päivä
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Ilmoita
Putkilahden

KYLÄLEHDESSÄ
P ULMUSET 5

VUOTTA

K EVÄTKONSERTTI

alkaen vain
20 euroa/kerta

S U 19.5.2013 KELLO 14.00
P UTKILAHDEN S EURALASSA
L IPUT 5 EUROA , LAPSET ILMAISEKSI .
K AHVIO ! T ERVETULOA !

Helikopteri
tärkeässä
työssä
Muutama viikko sitten
helikopteri kierteli Putkilahdessa ja riiputti allaan outoa esinettä.
Outo esine helikopterin alla oli ”moottorisaha”, jolla leikattiin
puiden oksat sähkölinjojen läheisyydestä.
Toivottavasti oksien
sahaus parantaa sähköverkkojen toimintavarmuutta ja me saamme
jatkossa

mahdollisim-

man katkotonta sähköäsähköä. (vk)

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen
Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.
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Sivulla 4 julkaistun tiedotteen valokuituasia
ei koske sellaisenaan Putkilahden keskustan
asukkaita, koska heille tullaan tarjoamaan
valokuituyhteyksiä hieman myöhemmin ja erilaisin ehdoin. Putkilahden keskustaan luetaan
asukkaat, jotka asuvat oheisen karttakuvan
ympyrän (halkaisija kaksi kilometriä) sisäpuolella.

Lisätietoja sivu 4 tiedotteesta ja valokuituliittymien myynti:
Tuomo Koriseva, 044 549 3555 ja
Pertti Salmijärvi, 050 591 9305

Valokuituliittymien saatavuuden voi tarkistaa
myös osoitteesta:
https://kuuskaista.f2h.keypro.fi/

Salmelan
Kertun
muistolle

arvosti järjestystä ja toimeliaana pysymistä.
Hän oli ihmisrakas ja hyvät ystävät olivat
tärkeitä. Salmelaan oli kaikki aina tervetulleita, myös meidän tyttöjen ystävät.
Mummo huolehti aina, että kaikille oli
ruokaa tarjolla ja sitä tehtiin riittävästi.

Kerttu Maria Ruth os. Lehtomäki syntyi

Hän teki erityisesti erilaisia marjakiisseitä

ja kasvoi Multialla. Putkilahteen hän tuli

ja puuroja, joista mieleen jäi joka sunnun-

Salmelan emännäksi vuonna 1950, men-

taiset riisipuurot. Perunarieskoja piti myös

tyään naimisiin Viljo Ruthin kanssa. Vil-

tehdä niin pitkään kuin suinkin pystyi.
ja

Mummo siirtyi aivan viime vuo-

ja Marjatta. Kerttu oli työteliäs emäntä, miniälle Virpille kolme lasta, Katri, Mari ja

siksi Korpilahden vanhainkoti Iltatähteen.

joka raskaiden maatilan töiden ohessa piti Anna. Neljäs lapsenlapsi on Marjatan poika

Mieleltään hän kuitenkin pysyi virkeänä

erilaisten käsitöiden tekemisestä. Siitä on Pyry. Koska Kerttu-mummo asui Salmelassa

loppuun asti. Kiinnostuksen kohteina

muistona useita mattoja ja virkattuja sän- kanssamme, hän osallistui tiiviisti meidän

ja ilon aiheina olivat syntyneet lastenlas-

gynpeittoja vaikka sairastuminen nivel- tyttöjen hoitoon ja elämään muutenkin.

tenlapset. Isomummo poistui luotamme

reumaan jo varhain hiljensi tahtia. Kertun Mummo teki vointinsa mukaan kotiaska-

89-vuotiaana 3.3.2013.

jolle ja Kertulle syntyi kaksi lasta, Markku

Salmelaan

syntyi

Markulle

tarkasta emännöinnistä kertoo se, että ke- reita ja erityisesti kukkien hoito oli miele-

Anna Ruth,

säisin navetassakin oli matot lattialla. Les- kästä. Meille oli välillä vaikeaa ymmärtää,

Mari Moilanen (os. Ruth)

miksi kukkien lehdetkin piti pestä ja matot

ja Katri Ruth

keksi hän jäi Viljon kuoltua vuonna 1969.

laittaa juuri niille tietyille paikoille. Mummo

Putkilahden
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Kohtaaminen
Metsän
Kuninkaan
kanssa
Huhtikuinen lauantai-ilta, tarkalleen huhtikuun 20. päivä. Ajelen töistä Korpilahdelta
kotiin Putkilahteen omissa ajatuksissani ke-

tuota upeaa hetkeä taskujen kaivelemisen ja

laten vielä mielessäni juuri päättyneen työ-

kännykän kameran etsimisen takia vaan pää-

Seuraavana päivänä Autioniemen Jorma

päivän tapahtumia. Kello on vähän yli 10 ja

tän ikuistaa hetken ainoastaan muistojeni

käy vielä mittaamassa karhun jäljet tien

aurinko on laskenut mailleen noin tunti sit-

filmille. Noin 30-40 metrin juoksun jälkeen

penkan viimeisten lumien päältä. Hän saa

ten. Pimeys laskeutuu melkein silmissä; vielä

kohtaaminen on ohi: eläin loikkaa tien pen-

etutassun leveydeksi 14 cm, mikä hänen

äsken kirkolta lähtiessäni näin katsella mai-

kalle vain noin 20 metrin päässä minusta ja

mukaansa kielii siitä, että kyseessä on ollut

semia, mutta nyt vain auton valokeila valai-

katoaa synkkään metsään, hyvä ettei hyppää

joko iso naaras tai pieni uroskarhu. Itsekin

see edessä olevaa tuttua, mutta pimeää tietä.

suoraan tien varren somisteena olevalle mai-

käyn vielä päivänvalossa varmistamassa jäl-

tolavalle.

jet: Siinä ne näkyvät penkalla, kohtaaminen

Yht´äkkiä lasketellessani alas Taipaleen-

kuin olen turvallisesti autossa...

harjun mäkeä valpastun mietteistäni. Eteeni

Sydän pamppaillen pysäytän auton seu-

aivan auton valokeilan rajamaille ilmes-

raavaan tienhaaraan ja kaivan nyt sen kän-

tyy Päijänteen rannan suunnasta tumma

nykän taskustani. Täytyy tunnustaa, että

teksti Riitta Hakanen

hahmo. Hirvi? Olen vuosien mittaan muu-

ajon jatkamisesta ei heti tulisikaan mitään,

arkistokuva: Wikimedia

taman kerran onnistunut näkemään hirven

niin kovasti polveni lyövät kiihtymyksestä

tien päällä ja se on aina sykähdyttävä näky;

loukkua. Soitan tohkeissani ensin kotiin

Asiasta Jorman kanssa keskustellessani

onhan hirvi uljas eläin.

ja sitten vielä Autioniemen Jormalle kerto-

hän kertoi, että samana viikonloppuna oli

Ajan varovasti lähemmäksi, enhän halua

akseni kohtaamisesta: Olen juuri nähnyt

mitattu myös 16 sentin levyiset karhun jäljet

pelottaa eläintä pois. Äkkiä huomaan, että

Otson, Mesikämmenen, Kontion, Metsän

Tarpilanmutkassa, joka sijaitsee Vaarunvuo-

kyseessä ei olekaan hirvi, sehän on, sehän

Kuninkaan, Metsän Omenan, Nallen, millä

ren Putkilahden puoleisella laidalla. Samoin

on...! Eläin lähtee juosta jolkottelemaan

kaikilla nimillä sitä kutsutaankaan. Vain yksi

kevään aikana on saatu jälkihavaintoja Päi-

edessäni auton valokeilassa ja minä sydän

nimityshän on taian mukaan kielletty; jos

väkunta-Yläsydänmaa -akselilla liikkuvasta

pamppaillen autolla perässä. Välillä se vilkai-

sitä kutsuu karhuksi, se tulee joka kutsuma-

karhusta. Jorma ottaa petoyhdysmiehenä

see taakseen ikään kuin varmistaakseen, seu-

kerralla viisi metriä lähemmäksi nimitteli-

mielellään vastaan ilmoituksia myös uusista

raanko sitä edelleen. Kännykkä on jossain

jäänsä. Toisaalta, eipä minulla olisi mitään

suurpetohavainnoista, puh. (0400) 414953.

taskuni pohjalla, mutta en halua keskeyttää

sen lähestymistä vastaankaan niin kauan

Putkilahden
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ei todellakaan ollut unta tai kuvitelmaa!

20 vuotta
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Jousen ja
nuolen liitto
Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uusi
harrastus. Näin ajattelin, kun 13-vuotiaan
poikani kanssa kävelimme parkkipaikalta
kohti maan alla sijaitsevaa Kuokkalan Graniittia. Alun perin Hiskillä oli tarkoitus
aloittaa miekkailu, mutta keväällä ei järjestettykään alkeiskurssia, joten oli keksittävä
muuta tilalle. Sattumalta tuli mieleeni jousiammunta ja internetistä seuran sivuilta
luettuani ehdotin hänelle, että kävisimme
tutustumassa lajiin. Täytyy myöntää, että
jo silloin mielessäni kävi, josko itsekin tykästyisin lajiin. Alku tuntui todella hankalalta. Seuran juniorivalmentaja oli kuitenkin
kärsivällinen ja jaksoi rauhallisesti korjata
asentoa ja antaa ohjeita. Hetkittäin mietin,
miten pojan kärsivällisyys riittää, mutta hyvinhän se. Aikamme kuivaharjoiteltuamme,
pääsimme sitten vihdoin ampumaan oikealla jousella.
Jousia löytyy moneen lähtöön. On taljajousi, varsijousi, tähtäinjousi sekä vais-

lähteä kokeilemaan, sillä seuran ohjatuille

tojousi. Me olemme nyt tutustuneet täh-

vapaavuoroille voi lajiin mennä kuka vaan

täinjousella ampumiseen. Lajissa on tiukat

tutustumaan pientä korvausta vastaan. Kesä-

turvamääräykset, joita on noudatettava. Jou-

kaudella seura harjoittelee Viitaniemessä

– Se, että se on rauhallinen yksilölaji.

siammunnassa ei parane hötkyillä, vaan on

ulkoradalla sään niin salliessa ja syksyllä

Siinä ei myöskään tarvitse kovin paljoa fyy-

keskityttävä rauhallisesti jokaiseen vaihee-

palataan sitten taas sisätiloihin. Lisää infoa

sistä voimaa.

seen. Itseäni viehättää erityisesti se, kuinka

voi lukea Jyväs-sulan nettisivuilta: www.

Mitä odotat jousiammunnalta?

olemme samalla yksin ja yhdessä. Samassa

jyvas-sulka.net. Tähän lajiin olemme nyt

– Haluan tulla mahdollisimman hyväksi

tilassa on paljon muitakin, jotka on otettava

sen verran jääneet koukkuun, että aikomuk-

huomioon ja välillä voi jutella kavereiden

sena on hankkia jousi ja rakentaa ammunta-

kanssa, mutta itse suorituksessa on yksin

paikka omalle tontille. On todella hauskaa,

oman itsensä ja jousen kanssa. On mahtava

että olemme molemmat innostuneet tästä ja

tunne, kun saa nuolen lentämään sinne,

meillä on nyt yhteinen harrastus. Voin läm-

minne on sen tähdännytkin.

pimästi suositella lajia. Enpä olisi uskonut,

Olemme nyt käyneet jokusen kerran
ohjatuissa harjoituksissa. Kynnys oli matala

että innostuisin näin, mutta minä olenkin
horoskoopiltani jousimies…

Hiskin ajatuksia jousiammunnasta:
Mikä

jousiammunnassa

on

sinusta

parasta?

ja päästä kilpailuihin.
Mitä sanoisit sille, jota jousiammunta
kiinnostaa?
– Lähde kokeilemaan jousiammuntaseuraan ennen välineiden hankkimista.

Teksti ja kuva Mette Toikkanen

Putkilahden
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Taivaanvuohen mäkätys syntyy
pyrstösulkien lepatuksesta

Kevät ja linnut tulivat kuitenkin
Tänä vuonna talvi jatkui poikkeuksellisen

saapumalla vasta huhtikuun ensimmäisellä

pitkään koko Pohjois-Euroopassa. Huhti-

viikolla, kolmisen viikkoa myöhemmin kuin

kuun alussa lumipeite ulottui Puolaan ja

keskimääräinen saapumisaika on tilastoissa.

tyivät normaaliaikaan.
Putkilahden kylän alueelta on Birdlife
Suomen

havaintojärjestelmään

Tiiraan

Pohjois-Saksaan saakka ja vasta kuun puo-

Huhtikuun puolivälissä pakkaset lop-

ilmoitettu ensihavaintoja seuraavasti: laulu-

livälissä yöpakkaset helpottivat. Muuttolin-

puivat, ja kevät käynnistyi vauhdilla. Lumet

joutsen 5.4., peippo, kottarainen, töyhtö-

nut, jotka normaalisti ilmestyvät eteläran-

sulivat muutamassa päivässä etelärannikolta,

hyyppä ja kurki 15.4., västäräkki, kiuru sekä

nikolle maaliskuun puolesta välistä alkaen,

ja muuttolintuja alkoi vilistä. Viikon kulu-

kuovi 17.4. Kaulushaikara huuteli Kääjinsal-

viivyttelivät kevättä odotellen lumirajan ete-

essa Keski-Suomessa havaittujen muutto-

messa 20.4. ja taivaanvuohi mäkätteli Peu-

läpuolella. Näin myöhäisiä ensimuuttajien

lintujen luettelo kasvoi 50 lajilla. Ja nyt oli

hanniemessä 28.4.

saapumisaikoja eivät lintuharrastajat juuri

joitakin lajeja jo edellä aikatauluaan: puna-

ole kokeneet.

jalkaviklo ja kalatiira sekä pohjoiseen muut-

teksti ja kuva Hannu Allonen

Helmikuu oli lauha, ja silloin havaittiin

tavat puna- ja mustapyrstökuiri sivusivat

hannu.allonen@fimnet.fi

normaalia aikaisemmassa olevia lintuja. Pul-

varhaisimpia muuttoennätyksiään. Ensim-

munen teki Saarijärvellä kaikkien aikojen 2.

mäiset haarapääskyt ja metsäkirviset ilmes-

parhaan saavutuksen saapumalla helmikuun
lopulla. Laulujoutsen ja telkkä ilmestyivät
Keski-Suomeen noin viikon keskimääräistä
varhemmin helmikuun lopulla.
Maaliskuussa pakkaset jatkuivat reippaina koko kuun. Silti harmaalokki, peippo
ja västäräkki ilmestyivät maisemaan hyvin
tavanomaiseen aikaan maaliskuun lopulla.
Sen sijaan kiuru ja töyhtöhyyppä tekivät
kaikkien

aikojen

myöhäisyysennätyksen

Putkilahden
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Rifugio Lobbia Alta

Paavin
kanssa samassa
sängyssä
P OHJOIS -I TALIA ,

HUHTIKUUN ALKU

2005.

Kirkonkellot kumahtelevat juuri kuolleen
paavi Johannes Paavali II:n muistoksi.
Olimme saapuneet 1500 metrin korkeudella sijaitsevaan Madonna di Campi-

metrin korkeudessa Cima Presena -nimisen
vuorenhuipun vieressä.

Alppimajasta vaeltaja saa aina ruokaa,
juomaa, patjan ja viltin. Majoitustiloissa

glion kylään tehdäksemme hiihtovaelluksen.

Laskeuduimme 2450 metrissä sijaitse-

ei yleensä ole lämmitystä, mutta alakerran

Majat eli rifugiot aukeavat huhtikuun alussa.

vaan Rifugio Mandròniin yöksi. Alaspäin

yhteisessä tilassa on iso uuni, jonka päällä

Hiihtovaellus on mahdollista vain niin

mentiin auraamalla, siksak-tyyliin. Lunta

voi kuivata vaatteita. Eteisessä on monoja

kauan kuin lunta on jäljellä riittävästi. Mat-

oli vähän ja sukset kolisivat kiviin. Aura-

varten lokerikot ja suuri sandaalivarasto,

kamme opas, hotellinomistaja Kari Biaudet

käännöksen tekeminen jyrkässä rinteessä oli

josta jokainen vieras voi valita itselleen jal-

tarttui rattiin ja ajelimme mutkaisia vuo-

hankalaa. Jos tasapaino petti, piti heti kaikin

kineet. Ruoka on hyvää ja edullista. Illalla

ristoteitä pitkin Passo del Tonale-nimiseen

voimin kaapata kiinni kivistä tai lumimöy-

isäntäpari tarjoili meille Italialaista hedelmä-

kylään. Sieltä lähdimme nousemaan kohti

kyistä, ettei joutuisi hallitsemattomaan liu-

viinaa grabbaa. Pelasimme baarissa korttia ja

Adamellon jäätikköä. Ensin gondolihissillä,

kuun jyrkkää rinnettä alas.

hauskaa oli.

sitten tuolihissillä ja lopuksi kapulahissillä.
Kun käsi irtosi kapulasta, olimme 3000

Olimme perillä hyvissä ajoin ennen
pimeää.

Majoissa on perinteisesti ollut naisille
oma makuusali ja miehille oma. Viime vuo-

Sakari Aulaksen ajatuksia toukokuussa 1938

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ
KOTIIN TOIMITETTUINA

Kaunista on luonto nyt, kauneinta mitä nähdä saa, kun vuoden katselee.
Kevät, valoisine kasvoinesi, vaalean vihreää puissa, pelloilla, terve mieheen!
Tässä käy jonkun verran sanotaan nyt ”hempeähköksi” kun katselee luon-

600 ltr

non ikuista uudistumista. Nuori on vielä tämä kevät, niin nuori, ettei käkikään sen ikää kukahda kuin harvoin, lyhyesti, - ei ainakaan minulle. Kalat kisailevat rannoilla, melkein maalle nousevat, kuovi muistaa laulunsa,

240 ltr

linnut kaikki etelään lentäneet ovat taas syntymäpuissaan, pesiä tehdään ja
lauletaan kevätlauluja. Mutta kevätkin se vanhenee, lehti puussa suurenee,
ei kauan enää kun värit tummenevat, tumman vihreää – ja sitten keltaista
ja vihdoin maa ottaa syliinsä sen, minkä kasvatti. Mutta nyt täytyy hengittää syvään, katsella ja tuntea, nyt kun luonto elää elonsa ihaninta aikaa,
kun syksyllä maahan pudonnut siemen oraana löytää tiensä valoon, uuteen kevääseen, ainoaan kevääseensä.
Saku
Rauha Aulaksen ”Jokamiehen päiväkirjat” Tapio Leinon arkistot

<> JÄTTEENKULJETUS
<> VAIHTOLAVAT
<> LOKAHUOLTO
<> VIEMÄREIDEN AVAUKSET
<> JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
MYYNTI

S I H VA R I OY
www.sihvari.fi, info@sihvari
Puh. 010 525 1640
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Kylälehti

Lumen
peittämä parakki

relle saapui monta helikopterillista ihmisiä.
TV -kuvaaja ahkeroi ja liukasteli kaupunkilaiskengissään. Messu oli yksinkertainen ja
koruton tilaisuus. Helikopteri vei kirkkoherran siunaaman kynttilän läheisen vuoren
huipulle, joka on nimetty Johannes Paavali
II:n mukaan. Messun jälkeen nautimme
yhdessä karitsapaistia viinin kera. Mieleenpainuva kokemus, vaikka aterioimmekin
päällysvaatteet päällä.
Aterian jälkeen kipusimme katsomaan

sina väliseiniä on rakennettu ahkerasti ja pie-

rena ollut innokas laskettelija.

vanhaa kanuunaa.

nempiäkin huoneita alkaa olla tarjolla. Me

Tyttöystäväkin hänellä tiettävästi oli,

Italian ja Itävallan sodan aikana 1915

viritimme makuupussimme kaikki samaan

mutta pappisvihkimyksen jälkeen alkoi

-18 Italian armeijan alppijääkärit raahasivat

huoneeseen.

selibaatti. Kirkollinen ura johti vakaasti

6000 kiloa painavan kanuunan Cresta Cro-

Aamupala oli vaatimaton, kahvia tai

ylöspäin. Lopulta valkea savu pöllähti Vati-

cen huipulle, 3276 metrin korkeuteen. Siellä

teetä, leipää ja marmeladia. Pihalla kiin-

kaanin Sikstuksen kappelista ja hänestä tuli

tämä pelottava sota-ase, lempinimeltään Vir-

nitimme nousukarvat suksien pohjaan ja

Paavi Johannes Paavali II.

tahepo, sojottaa kohti Itävaltaa, ainutlaatui-

monen tunnin nousu kohti huippua alkoi.

Aamiaisella kuulimme, että pian olisi

sena muistomerkkinä kenraalien neroudesta.

Aurinko paistoi ja vuoret olivat upeimmil-

messu Paavin muistoksi. Parakin vieressä oli

Seuraavana oli vuorossa retken huipen-

laan.

muistolaatta, jonka mukaan Johannes Paa-

nus. Sujautimme nousukarvat reppuun, nak-

Jyrkkään rinteeseen rakennettu Lobbia

vali oli heinäkuussa 1984 käynyt vuorella ja

sautimme monot kiinni siteisiin ja laskette-

Alta oli remontissa. Tiesimme sen etukäteen,

yöpynyt täällä. Italian silloisella presidentillä

limme korkkaamattomassa lumessa omat

mutta lumen sisällä kyyhöttävän tilapäisen

Sandro Pertinillä ja Paavilla oli ollut leik-

kiemuramme vuoren kylkeen. Matka jatkui

parakin vähäiset mukavuudet olivat silti

kimielinen laskettelukisakin. Lobbia Altan

alas Rifugio Mandròneen, jossa yövyimme.

yllätys. Eteisessä oli suuri muovisaavi. Siinä

erään huoneen ovessa on lappu, joka ker-

Seuraavana aamuna kiipesimme majalta

sulatettiin lumesta vettä. Tilat olivat ahtaat

too Paavin yöpymisestä. Meidänkin poruk-

2450 metristä 3000:een metriin. Harjan-

ja jääkylmät. Suihkusta ei ollut edes kuvaa

kamme on ollut Paavin kanssa samassa sän-

teella otimme nousukarvat pois suksista ja

missään. Päätimme viipyä vain yhden yön.

gyssä, tosin kaikki eri aikaan…

laskettelimme gondolihissille 1800 metriin.

Puolalainen Karel Jòzef Wojtyla oli nuo-

Pian alkoi roottorin lätke kuulua ja vuoKari Biaudet ja Tapani Itäranta

Kohti kanuunaa

Siellä suurin osa meistä antoi monojen aihe-
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Kylälehti
Muistomessu

uttamille hiertymille periksi ja köröttelimme
loppumatkan hissillä alas.
Tultuamme
Madonna

di

hotelli
Campiglion

Hubertukseen
keskustaan,

emäntä tarjosi meille oitis virkistävää grab-

Vaeltajat kiemuroineen
kuva Jouko Hellsten

baa. Hän kertoi, että olimme edellisenä
iltana olleet Italian yleisradioyhtiön RAI:n
televisiouutisissa. Emäntä oli ylpeä siitä, että
hänen vieraansa näkyivät televisiossa.
Illalla läksimme aterialle läheiseen ravintolaan. Ravintolassa meidät kiidätettiin heti
parhaaseen pöytään. Meille tuotiin pari
sanomalehteä, joissa oli uutisjutut Paavin
muistomessusta. Suomalaisia hiihtovaeltajia
oli tekstin mukaan ollut mukana peräti 15
kappaletta, joten kai me sitten kukin melkein kahta vastaamme.
Elämä on joskus aika kummallista.
Olimme pyrkineet irtautumaan töistämme
ja pakenemaan syrjäisen erämaan rauhaan.
Sattumalta meistä tuli pienen hetken ajaksi
italialaisen vuoristokylän superjulkkuja.

Tapani Itäranta
Valokuvat: Tapani Itärannan arkisto
Lehtijuttu

LÄHETTÄJÄ:
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

