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Puheenjohtajan tervehdys

Juhlavuotta kohti
Kotiseutuväellä on takana puuhakas kesä. Museonmäkeä on kohennettu monella tapaa. Rakennusten
kattoja uhkaavaa puustoa on kaadettu, ympäristöä siistitty, ränsistynyt
tienvarsilato purettu ja toinen hirsinen pääty jo uudisrakennettu. Neljälle nuorelle on tarjottu kesätyötä
opastus- ja ympäristönhoitotehtävissä. Esineistön inventointi on suoritettu paikallisen osaajan toimes-

ta. Työtä jatketaan tulevina kesinä
tavoitteena uusien näyttelyiden kokoaminen.

uutta ilmettä ja tehoa markkinointiin ja lukijat uudenlaisen, värikylläisen lukupaketin.

Paljon päänvaivaa on aiheuttanut
kosteudesta kärsivien tavaroiden talvisäilytyspaikan löytyminen. Yhdistys toivoisi maksutonta tilaa jostakin kunnan kiinteistöstä. Tällaista ei
ole toistaiseksi löytynyt. Arvovaatteet ja -kirjat hakevat siis edelleen
”talviasuntoa”.

Vankat juuret tekevät vahvan ihmisen. Kotiseuturakkaus kasvaa asuinpaikan, sen ihmisten, perinteen ja
historian tuntemuksesta. Kotiutumiseen tarvitaan tietoa ja toimintaa.

Joutsa kotiseutuyhdistys on perustettu loppuvuodesta 1965. Olemme
päättäneet viettää 50-vuotisjuhlia jo
alkukesästä luonnon ollessa kauneimmillaan. Kesäkuun 6. päivän juhlasuunnittelua on jo tehty ja valmistelut
ovat tietyiltä osin käynnissä. Toivottavasti tämä perinteinen ”perunantekopäivä” tulee merkittyä muistiin ja
museoalue tuolloin täyttymään kotiseutuaktiiveista ja juhlavieraista.

Tulkaa mukaan kotiseututyöhön!

Kotiseututyön talouden turvaava
lehti tehdään juhlavuoden kunniaksi
nelivärisenä. Näin työtämme tukevat yritykset saavat ilmoituksilleen
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Kotiseutu on sitä, että ollaan jostain kotoisin.

Terttu Hentinen,
yhdistyksen puheenjotaja

Jääkärin tie
Jääkärieversti Iivari Akseli Kauranen syntyi Joutsassa 30. päivä heinäkuuta 1896. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä Juho Kauranen ja äitinsä Elina Lehtinen. Iivari
Kauranen kävi kansakoulun ja toimi kotitilallaan maanviljelijänä, kunnes nuorelle miehelle tuli Saksaan
lähdön aika. Jääkärieversti kuoli 94
vuoden korkeassa iässä Joutsassa 30.
päivä marraskuuta 1990.
Iivari Kauranen oli Joutsan yhteiskoulun perustajia, kylän vaikuttajia. Hän oli matematiikanopettajani Joutsan yhteiskoulussa. Niin tuttu
hahmo kouluaikanani Joutsan katukuvassa. Aina yhtä ryhdikkäänä ja
jäntevänä. ”Ei koulua, vaan elämää
varten”, tapasi Iivari Kauranen sanoa.

Ensimmäinen junamatka
Kun 19-vuotias jääkäritarjokas Iivari Akseli Kauranen lähti Saksaan,
oli tilanne Suomen suuriruhtinaskunnassa sellainen, että ensimmäistä maailmansotaa oli käyty jo puolitoista vuotta. Suomi oli sotatilaan julistettu maa ja maassa oli venäläistä
sotaväkeä pahimmillaan yli 100 000
miestä. Oli uudenvuoden aattopäivä vuonna 1915, kun Juho Kaurasen
maalaistaloon, Satulakiveen, tuli yllättäen värväri. Mies tunnettiin talossa, hän oli naapuritalon poikia,
Väinö Ahvenainen. Hän oli muutamia vuosia aikaisemmin muuttanut
Joutsasta Etelä-Pohjanmaalle, jossa
hän toimi meijeriliiton konsulenttina asuinpaikkanaan Seinäjoki. Ahvenainen kyseli talon isännältä Iivaria, ja kun Iivari ilmestyi tupaan,
rupesi Ahvenainen kertomaan, että nyt tarvittaisiin nuoria reippaita,
rohkeita miehiä vapaaehtoisiksi, sil-

Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27. Pioneerikompanian III-joukkue 9.
korpraalikunta. Liepaja, Hansakasarmi 24.12.1916. Iivari Kauranen keskellä.

lä isänmaa on vaarassa. Hän kertoi
jääkäriliikkeestä kaiken minkä tiesi.
Hän mainitsi mm. että tähän mennessä on Suomesta mennyt salateitse Saksaan jo noin tuhannen miestä saamaan sotilaskoulutusta. Päämääränä oli saada aikaan kansannousu Suomessa ja ajaa maasta pois
vieras sotaväki. Jääkäriliikkeen tarkoituksena oli irrottaa Suomi kokonaan Venäjästä ja muodostaa siitä
itsenäinen valtakunta.
Kun hän oli kaiken tietämänsä kertonut, hän kysyi Iivarilta, olisiko tämä valmis lähtemään mukaan. Iivari oli aluksi hämmentynyt, sillä hän
ei ollut kuullut puhuttavan tästä asiasta aikaisemmin. Hänen oli luonnollisesti vaikeata antaa heti minkäänlaista vastausta puoleen taikka toiseen. Iivari pyysi pari päivää
miettimisaikaa.
Värvärin vetoomus askarrutti nuorta miestä. Iivari punnitsi tilannetta
kaikilta kanteilta ja tuli siihen lop-
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pupäätelmään, että 1. maailmansota antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden irrottaa Suomi Venäjästä ja se
oli hänen ikäluokkansa nyt tehtävä.
Muutaman päivän kuluttua oli Iivari
Kauranen vakuuttunut, että on lähdettävä. On otettava riski ja tehtävä
se, mikä on tehtävä. Iivari ilmoitti
värvärille myönteisen vastauksensa ja sopi samalla ajasta ja paikasta, missä miehet tapaisivat toisensa
jälleen Etelä-Pohjanmaalla. Matkatoverikseen Iivari sai Joutsasta toisenkin jääkäritarjokkaan, Jussi Ahvenaisen. Hän oli Heinolan yhteiskoulun seitsemännen luokan oppilas, nyt käymässä kotikylässä, jolloin
jääkäriasiasta tuli juteltua. Matkalle
pojat lähtivät tammikuun 10. päivänä vuonna 1916 aamulla klo 4. Matka taittui ensin Joutsan kirkolta hevoskyydillä Jyväskylään. Matkaa oli
80 km. Nuorukaiset saapuivat iltahämärissä uinuvaan kaupunkiin ja
nousivat siellä junaan. Alkoi Iivari
Kaurasen ensimmäinen junamatka.

Meijeriharjoittelijat
Juna mennä kolkutteli kohden pohjoista. Ensimmäinen päämäärä oli
Voltin asema Ala-Härmän pitäjässä.
Sinne miehet saapuivat seuraavana
aamuna. Asemalla heitä oli vastassa heidän värvärinsä Väinö Ahvenainen, joka oli saanut tietää poikien tuloajan. Hän vei miehet lähellä
olevalle meijerille. Siellä oli käynnissä meijerin hallituksen kokous,
johon pojat saivat ottaa osaa kuuntelijoina. Miehet esiteltiin hallituksen jäsenille ”meijeriharjoittelijoina”.
Kun kokous oli päättynyt, rupesivat
kaikki miehet vapaasti ja julkisesti keskustelemaan jääkäriliikkeestä
ja jääkärivärväyksestä. Tämä yllätti livarin, mutta nyt oltiinkin EteläPohjanmaalla. Hän lienee ajatellut,
että pohojalaaset on pohojalaasia!
Siellä oli siihen aikaan jääkäriliike
jo muodostunut kansanliikkeeksi ja
ihmiset tiesivät varsin tarkasti, ketkä olivat luotettavia ja keitä saattoi
epäillä venäläisten kätyreiksi.
Nuoret joutsalaiset olivat Etelä-Pohjanmaalla noin kymmenen päivää.
Pysähdykseen oli omat syynsä. Kaikissa asioissa oli oltava hyvin varovainen, sillä vakoilijoita ja urkkijoita
oli joka puolella. Olipa suomalaisten
poliisienkin kanssa oltava varovainen, sillä heidänkin joukossaan oli
paljon epäluotettavia venäläismielisiä pettureita. Siihen mennessä rajan yli menneistä miehistä suurin
osa oli saatu ylitse Pohjois-Suomen,
Kemin ja Tornion etappien kautta.
Tammikuussa 1916 tuli tämä liikehdintä venäläisten tietoon ja he kiristivät otettaan. Rajan ylittäminen
vaikeutui vaikeutumistaan.

Mistä ylitse?
Ruotsin vastainen raja oli jo tammikuussa 1916 suljettu. Sen kautta
yli meneminen näytti käytännöllisesti katsoen mahdottomalta. Onnekseen nuorukaiset eivät tienneet

miten hankalaa rajan ylittäminen todellisuudessa olisi. Ennakkoluulottomasti he ryhtyivät suunnittelemaan
ja etsimään muita ylimenomahdollisuuksia. Lähinnä tuli kysymykseen
hiihtäminen Merenkurkun yli, mutta koska meri oli vielä osittain auki,
tämä vaihtoehto ei tuntunut hyvältä. Siinä oli aika paljon riskiä. Miehet olivat ennakkoon varautuneet
hiihtämään sitä tietä, mutta nyt ylitys oli mahdoton. Heidän oli luovuttava tästä yrityksestä ja ruvettava ajattelemaan ylimenoa pohjoisen
kautta kaikista vaikeuksista ja vaaroista huolimatta. Myöhemmin saman kevättalven 1916 aikana hiihti
Merenkurkun yli noin 290 miestä.

Jussi lähti takaisin

Majuri Kauranen.

Kaverukset pitivät palaveria värvärinsä luona Seinäjoella ja päättivät
lähteä yrittämään rautateitse Tornioon ja sitä kautta ylitse.Vähän ennen
lähtöä tapahtui yllätys. Jussi Ahvenaisen vanhempi veli oli kotoa lähetetty ajamaan miehiä takaa ja hän saavuttikin heidät Seinäjoella. Veljekset keskustelivat huolestuneina keskenään. Jotakin vakavaa oli tapahtunut. Jonkun päivän kuluttua Jussi sanoi Iivarille, että hän lähtee takaisin kotiin ja jatkaa koulun käyntiään. Tähän ei Iivari osannut sanoa
mitään muuta kuin, että hän ei palaa vaan yrittää mennä niin pitkälle kuin pääsee. Jussin äiti oli vakavasti sairastunut, se oli Jussin kotiinpaluun syy. Näin Jussin ja Iivarin tiet erkanivat. Erotessaan miehet eivät voineet aavistaa, etteivät
näkisi enää koskaan toisiaan. Jussi
meni jatkamaan kouluaan, pääsi keväällä 1917 ylioppilaaksi ja talvella
1918 hän lähti ensimmäisten vapaaehtoisten joukossa Heinolan rintamalle. Siellä Jussi saavutti matkansa
pään. Vapaussota oli vaatinut joutsalaisen sankariuhrinsa.

Kolme miestä pohjoiseen
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Niin jäi Iivari Kauranen yksin värvärinsä luokse, mutta jo samana päivänä ilmaantui kaksi muuta Saksaan
halukasta värvärin luo ja niin kaikki kolme jääkäritarjokasta lähtivät
junalla matkustamaan pohjoiseen.
Kun he olivat torkkuneet muutaman
tunnin junassa, nousi eräällä asemalla junaan nuori mies. Hän meni määrätietoisesti istumaan poikien vaunuosastoon ja rupesi kyselemään, että Saksaanko pojat ovat
menossa. Pojat valtasi epäilys. Oliko mies urkkija? Tilanne laukesi onneksi huojentumiseen, sillä keskustelussa vieraan kanssa selvisi, että he
kaikki olivat samalla asialla, samalla matkalla. Kun juna lähestyi Oulua, kuulivat nuorukaiset kanssamatkustajiltaan, että Oulussa suljetaan
vaunujen ovet ja että santarmit tulevat tarkastamaan kaikki matkustajat. Nyt tuli kiire. Välttääkseen tarkastuksen astuivat miehet Kempeleen asemalla junasta ja kävelivät 12
kilometrin matkan Ouluun. Jostain
pojat saivat yökortteerin ja seuraavana aamuna yön levättyään he jatkoivat junalla Kemiin.

Silloin oli 22. päivä tammikuuta.
Heidän päämääränsä oli mennä Kemistä Osulan matkustajakotiin saamaan isännältä Juho Heiskaselta tarkempia ohjeita matkan jatkamista
varten. Miehille oli annettu seuraavanlainen tunnussana: oli esitettävä
isännälle senaikaisen kymmenpennisen rahasta ensimmäisen ja viimeisen numeron summa. Ne, jotka tämän tunnuksen tiesivät, ohjattiin eteenpäin. Kun miehet kysyivät
isäntää, pojat kohtasivat uuden selkäpiitä karmivan yllätyksen. Heille
vastattiin, että isäntä ei ole tavattavissa. Isäntä oli kaksi päivää aikaisemmin vangittu ja kuljetettu Pietariin Shpalernajan vankilaan monen muun jääkärin ja jääkäritarjokkaan kanssa.Vankilasta Juho Heiskanen vapautui Venäjän vallankumouksen alkaessa keväällä 1917.

Tornioon
Tie oli taas pystyssä. Pojat poistuivat matkustajakodista ja rupesivat
neuvottelemaan, miten matkaa jatkettaisiin. He aprikoivat, että heillä
on kaksi mahdollisuutta: toinen on
hiihtäminen Kemistä Merenkurkun
yli Haaparantaan noin 30 kilometrin matka ja toinen on yrittää junalla Tornioon ja sitä kautta rajan
yli. Pojat jakautuivat kahteen osaan.
Kaksi heistä lähti hiihtämään meren
yli Haaparantaan, Iivarin osaksi tuli lähteä erään toisen kaverin kanssa
junalla Tornioon ja sitä kautta rajan
yli. Oli lauantaipäivä 22. tammikuuta.
Pojat saapuivat illansuussa Tornioon. Junan saapuessa rautatieasemalle vaunujen ovet suljettiin kovalla kolinalla ja kaikki matkustajat
ohjattiin junasta suomalaisten poliisien ja venäläisten santarmien muodostamaa ”kunniakujaa” pitkin asemarakennukseen. Siellä kuulusteltiin
kaikki matkustajat. Hiki alkoi virrata nuorten miesten otsalla. Poikienkin matkan tarkoitusta kyseltiin
tarkoin. Nuoret miehet olivat ovelia.

He ilmoittivat kuulustelijoilleen, että he ovat etsimässä pohjoisesta tukkityömaita. Tämän hätävalheen poliisit ja santarmit nielivät hyvin, sillä kaverukset olivat matkaa varten
sonnustautuneet tukkijätkän pukimiin ja niin he pääsivät tuosta tarkastuksesta verrattain helpolla läpi,
vaikka alku olikin hankalan tuntuinen. Seuraavan yön pojat viettivät
Torniossa matkustajakodissa. Jääkärien tielle pääseminen oli vaikeata,
mutta vielä oli toivoa selviytyä perille asti.

Ruotsin puolelle
Sunnuntaiaamuna matkakaverukset lähtivät kävellä lampsimaan Aavasaksalle päin ylös Tornionjokivartta. Kun pojat olivat saapuneet noin
kuuden kilometrin päässä Torniosta
sijaitsevaan Ala-Ojakkalan kylään,
miehet tunsivat itsensä väsyneiksi ja
nälkäkin jo kurni suolissa. Niinpä
he poikkesivat erääseen tiepuolessa
olevaan taloon. He pyysivät ruokaa,
ja kun he olivat syöneet, niin isäntä
rupesi utelemaan, että ovatko pojat
menossa Ruotsin puolelle. Tietenkään pojat eivät heti paikalla voineet
sanoa tähän yhtään mitään.Tuli vaivautunut olo. Mutta sitten he rupesivat varovasti kyselemään, että eikös sinne Ruotsin puolelle pääsy ole
hyvin vaikeata nykyään.
Isäntä tuumaili, että kyllä sinne
pääsee. Hänkin on kuljettanut useita
kymmeniä miehiä yli. Tilanne laukesi taas nuorten jääkäritarjokkaiden
eduksi. Äkkiä pojista rupesikin tuntumaan, että tuo isäntä taitaakin olla ammattimainen ylikuljettaja, niin
kuin olikin. Kun pojat malttamattomina kyselivät, että jokohan ensi yön aikana voisi mennä yli, niin
isäntä sanoi, ettei tarvitse yötäkään
odottaa, he voisivat lähteä vaikka heti. Hän sanoi, että tuossa on kylän
raitilla poikia hiihtelemässä, menkääs tekemään niiden kanssa suksikauppaa. Neuvoista pojat maksoivat
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isännälle 20 mk mieheen. Pojat tekivät suksikaupat ja puolen päivän
aikaan sinä kauniina sunnuntaipäivänä he lähtivät hiihtämään isännän
perässä jokirantaa noin puolen kilometrin päähän hänen talostaan.
Kun he olivat päässeet rantatörmälle, isäntä sanoi, että odottakaas pojat
vähän, minä käyn katsomassa onko reitti selvä. Hetken kuluttua hän
palasi ja sanoi, että ei näy santarmeja, nyt pojat tuosta vain hiihtämällä yli. Mies viittilöi kädellään pojille matkareitin ja niin miehet lähtivät eivätkä he uskaltaneet edes vilkaista taakseen ennen kuin he olivat varmoja, että olivat turvallisesti Ruotsin puolella. Näin oli jälleen
pari isänmaan toivoa päässyt onnellisesti rajan yli.
Ruotsin puolella miehiä oli vastassa kaksi valkoturkkista ruotsalaista
sotamiestä. Koska kumpikaan pojista ei osannut ruotsia meni kotvan
aikaa ihmetellessä, mutta he selvisivät tilanteesta, kun läsnä oli paikkakuntalaisia, jotka osasivat ruotsin
lisäksi myös suomea.
Ruotsalaiset sotamiehet kyllä tiesivät heti pojat nähdessään mihin he
olivat matkalla. He toivottivat vain
hyvää matkaa ja se oli sillä selvä. IltapäiväIlä pojat kävelivät noin 6 km
Haaparantaan. Siellä oli erityinen vastaanottotoimisto, johon he astelivat
sisälle. Tätä toimistoa hoiti kaksi saksalaista veljestä nimeltään Richard
ja Wilhelm Dahm. He olivat olleet
Suomessa pitemmän ajan ja puhuivat hyvin suomea. He kysyivät, että
tietääkö pojat mihin ovat menossa.
Pojat vastasivat tietävänsä, ei heitä
ole harhaan johdettu. He sanoivat,
että jos on epäselvää, niin vielä voi
palata takaisin. Mutta sehän ei tullut
kuuloonkaan. Ei kumpaisellekaan.
Tässä ollaan ja Saksaan mennään.
Se on selvä! Pojat viettivät sunnuntai-illan Haaparannassa ja tapasivat
siellä nekin kaksi miestä, jotka olivat edellisenä iltana hiihtäneet me-

renlahden yli. Hyvä näin. Maanantaiaamuna he kaikki nousivat kello viiden aikaan junaan Haaparannan asemalla. Haaparantaan oli kerääntynyt muitakin menijöitä kuin
he. Siellä oli asemalle kokoontuneena kaiken kaikkiaan kymmenkunta
miestä. Kaikki suomalaisia nuoria,
kaikilla sama päämäärä. Kaikilla sama palo sielussa: Suomi on saatava
itsenäiseksi ja vapaaksi vieraan vallan alta! Miesten oppaaksi tuli Einar
Vihma, sittemmin Suomen armeijan kenraali. Vihma oli liittynyt jo
7. päivä lokakuuta 1915 jääkäripataljoonan 2. komppaniaan. Hänet
oli Lockstedtista komennettu näihin etappihommiin tehtävänä jääkäritarjokkaiden kuljettaminen Merenkurkun yli Uumajaan ja heidän
huoltamisensa. Nämäkin tarjokkaat
Vihma saattoi Uumajaan asti.

Opaslapulla Saksaan
Tämä kymmenen miehen porukka
oli ummikkosuomalainen. Kukaan
heistä ei osannut ruotsia. Vihma kirjoitti heille lapun, ja sanoi, että kun
he ovat Keski-Ruotsissa Kopparbergin läänissä ja Krylbon asemalla, joka
on haara-asema, niin siellä on vaihdettava junaa.Näyttäkää tätä lappua
Ruotsin rautatieviranomaisille. He
ohjaavat teidät oikeaan junaan. Näin

kävikin. Sillä tavalla pojat jatkoivat
matkaa ilman opasta aina Malmöhön saakka. Rautatiematka Uumajasta Malmöhön kesti noin 30 tuntia. Kolmannen luokan päivävaunussa matkustettaessa kävi sekin työstä.
Vielä kun oli tultu jo Haaparannasta Uumajaan ja nyt Uumajasta matka vei Malmön asemalle, oli istuttava junassa pari vuorokautta. Vieläkin oli syytä olla varovainen. Maailmansota oli käynnissä ja kaikenlaista kulkijaa oli liikkeellä, Ruotsissakin. Ensimmäinen ulkomaanmatka oli kuitenkin elämys. Oli mukava katsella ikkunasta maisemia, syötiin eväitä, jotkut joivat käsittämättömän huokeata punssia, jotkut pelasivat korttia.
Miehille oli annettu ohjeeksi, että kun he tulevat Malmön asemalle ja näkevät siviilipukuisen miehen, jonka vasemman käden ympärille on kiedottu valkoinen nenäliina, niin sellaisen miehen mukaan
he saavat liittyä. Asemalla pyörikin
knallipäinen herra, jonka vasemman
käden ympärille oli kiedottu nenäliina. Hän oli Gruppenfyhrer Knut
Solin, myöhemmin Suomen armeijan eversti hänkin.Hän otti tarjokkaat vastaan ja vei eteenpäin. Solin oli pfadfinder, ts. hän oli saapunut Saksaan ensimmäisten joukossa
saamaan ”partiopoikaopetusta”. Salaamissyistä ensimmäiset parisataa
suomalaista joutuivat esiintymään
partiolaisina ja saamaan sillä tavalla sotilaskoulutusta. Knut Isak Solin oli kirjattu 2. päivä maaliskuuta
1915 Pfadfinder-kurssin 1. komppaniaan. Myöhemmin hänet liitettiin
pataljoonan pioneereihin ja opastaessaan näitä maanmiehiään hän
oli jo Gruppenfyhrer, ryhmänjohtaja. Malmössä porukan oli jälleen
yövyttävä ja he jatkoivat seuraavana aamuna junalla Ruotsin eteläkärkeen Trelleborgiin. Sieltä matka jatkui lautalla Sassnitziin Saksan puolelle. Myös siellä oli yövyttävä. Seuraavana päivänä pojat jatkoivat Ham-
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puriin, jossa he viettivät viimeisen
matkayönsä. Seuraavana päivänä
28. tammikuuta he matkustivat junalla Hampurista Lockstedtin leirille. Kun juna puuskutti punatiilisen
laatikkomaisen Lockstedtin rautatieaseman eteen, oli matka Joutsasta Lockstedter Lageriin kestänyt 18
vuorokautta.

Miehistä tuli pioneereja
Vihdoinkin perillä! 19-vuotias joutsalainen nuorukainen Iivari Kauranen asteli Lockstedter Lagerin leiriportista sisään tammikuun 28. päivä
1916. Nuori mies ei voinut tietää, että unelma itsenäisestä Suomesta oli
toteutuva ja että päivälleen kahden
vuoden kuluttua oli Suomessa aloitettu Suojeluskuntien toimesta venäläisten joukkojen riisuminen aseista Pohjanmaalla. Oli alkava vapaussota, jonka tuloksena vieras sotaväki ajettaisiin maasta pois ja vapaus
ja itsenäisyys saataisiin lunastettua.
Ei hän myöskään voinut tietää sitä, mitkä inhimilliset uhraukset oli
näiden päämäärien saavuttamiseksi annettava. Hän ei voinut aavistaa,
että vapaussota riehuisi isänmaassa
täyttä päätä jääkäreiden vielä ollessa Saksassa ja että se olisi muuttuva
kansalaissota-veljessodaksi ja tulisi
vaatimaan paljon verta Suomen hangille itsenäisyyden saavuttamiseksi.
Jääkäritarjokas Iivari Kauranen vietiin muiden samaan aikaan saapuneiden kanssa pataljoonan esikuntaan, jossa heidän oli allekirjoitettava lupaus Saksalle. Lupauksen sisällöstä ei voinut keskustella, se oli
kaikille sama. Lupaus sisälsi sen, että
suomalaiset ovat velvolliset seuraamaan saksalaista päällystöään milloin ja mihin tahansa, mutta heille
itselleen ei luvattu mitään oikeuksia. Koko tämä kymmenen miehen
ryhmä määrättiin pioneeri-komppaniaan, jonne heidät kirjattiin. Aluksi miehet vietiin suihkuun ja siviilikamppeet joutuivat täisaunaan. Pel-

tinen muki annettiin käteen ja siihen
viskattiin keittiön ikkunasta ”törkymuusia” (Dyrgemyse). Totutteleminen saksalaiseen kuriin ja järjestykseen oli alkanut.

Suomella pärjäsi
Iivari Kaurasen mennessä Lockstedter Lageriin tapahtui opetus jo suomen kielellä. Pataljoonassahan oli
suurin osa miehiä, jotka eivät osanneet sanaakaan saksaa. Yli 900 miestä oli käynyt korkeintaan kansakoulun, jos sitäkään. Iivari Kaurasellakaan ei ollut takanaan kuin kansakoulu. Oli pakko opettaa suomen
kielellä. Suomalaiset miehet olivat
sekä Gruppenfyhrereitä, ryhmänjohtajia että Zugfyhrereitä, joukkueenjohtajia. Komentokielenä oli saksa.
Vähitellen miehet sopeutuivat uusiin olosuhteisiin ja oppivat kuulemaan saksalaisia sanoja ja tekemään
ne liikkeet, mitkä oli opetettu. Kouluttajille se oli myös vaikeata. Alokaskoulutus kesti 8 viikkoa. Tulijat
olivat ns. B-luokan miehiä, kunnes
he läpäisivät tiukan tarkastuksen ja
suorittivat kokeen, Pryfungin. Ne,
jotka kokeesta selvisivät, pääsivät Aluokkaan ja heistä tuli jääkäreitä, kuten meidänkin armeijassa.
Lockstedter Lagerissa Kauranen ennätti olla 4 kuukautta ennen kuin pataljoona lähti rintamalle. Koulutus oli
rankkaa ja nälkä oli kasvavilla nuorilla jatkuva. Saksan sotilaskoulutusaikana Kauranen osallistui Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona
27:n jäsenenä Missejoen, Riianlahden, Schmardenin ja Aajoen taisteluihin. Hilfsgruppenfyhrer, ryhmän
varajohtaja, hänestä tuli 19.9.1917 ja
varavääpeli 11.2.1918.

Iivari Kauranen kodissaan Jääkärintiellä.

Se oli kansalaisarmeija. Sinne oli
menty, mutta takaisin paluu oli hämärän peitossa. Viimein valkeni odotettu päivä, jolloin miehet pääsivät
palaamaan takaisin kotimaahan saatuaan perinpohjaisen preussilaisen
sotilaskoulutuksen ja saaden jopa
rintamakokemusta oikeassa sodassa 1. maailmansodan itärintamalla. Iivari Kauranen saapui Vaasaan
pääjoukon mukana Arcturus-laivalla 25.2.1918. Iivari Kaurasen jääkäriaika kesti kaksi vuotta.
Jääkärieversti Iivari Kauranen: ”Me
jääkärit pelasimme uhkapeliä, jossa
pelipanoksena olivat toisella puolella
miesten oma henki ja toisella puolella erittäin pienenä voitonmahdollisuutena Suomen itsenäisyys, mutta me voitimme pelin. ”

Kansalaisarmeija
Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27 ei ollut mikään herrojen luokkakaarti, kuten vääristelijät
myöhemmin pyrkivät väittämään.
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Kirjoittaja Markku Onttonen (19472004) on filosofian maisteri ja MTV
Oy:n teatteriohjaaja, jolla on näytelmä- ja elokuvaohjausten rinnalla Suomen lähihistoriaa käsittelevä dokumenttituotanto. Jääkäreitä Onttonen
on käsitellyt kolmiosaisessa dokumenttisarjassaan JÄÄKÄRIEN TIE (1983,
video 1993), samannimisen kuvateoksen hän toimitti yhdessä Hilkka
Vitikan kanssa (1984). Dokumentti VIIMEINEN JÄÄKÄRI (1994) sekä samanniminen dokumenttiromaani (1994) käsittelevät jääkärikenraali Väinö Valvetta. Laaja koko jääkäriliikettä käsittelevä teos on VIRTUAALIJÄÄKÄRIT 3 CD-ROM (1995) .
Dokumentti SUOMEN VAPAUSSOTA 1918 kertoo jääkärien merkityksestä itsenäisyytemme alkuvaiheissa
(1997, video 1997).

Saarna Joutsan kirkossa
itsenäisyyspäivänä 2013
Luuk. 10:25-28
Hyvät sotiemme veteraanit, veteraanien puolisot, lapset ja muut läheiset! Hyvä itsenäisyyspäivän kirkkoväki! Kaikki rakkaat kristityt! Joitakin viikkoja sitten sain keskustella
virkeän lähes 90 vuotiaan sotiemme
veteraanin kanssa. Hän totesi: Se oli
onnellista aikaa se aika ennen sotia.
Kysyin: Kuinka niin? Ihmisillä oli parempi yhteys keskenään. Sitten tuli
kateus … sotien jälkeen. Olen koko
elämäni muistanut erään naapurin
mummon lausahduksen, jonka kuulin 1980-luvulla: Ei se niin huonoa
aikaa ollut se sota-aika, vaikka olikin puutetta. Silloin oli parempi yhteishenki. Autettiin toisiamme. Aina välillä tuota lausetta mietiskelen
ja se on antanut elämänrohkeutta.
Kuluneen syksyn monien talouskeskustelujen keskellä muuan poliitikko totesi yllättäen rohkeasti: Ei tällä kansalla ole puutetta rahasta, on
puutetta myötätunnosta. Minä ajattelen: Tokihan me rahaakin tarvitsemme ja talousasiatkin on hoidettava ja ihan välttämättä, mutta se ei
ole kaikkein tärkein asia. Tärkeintä
ovat sittenkin ihmissuhteet.
Yhteiskuntaamme kutsutaan kilpailuyhteiskunnaksi. Leikkimieli-

nen kilpailu millä elämän alueella
tahansa on ihmisten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta rakentavaa
ja lähimmäisen rakkautta vahvistavaa. On kuitenkin olemassa ”kovaa” kilpailua, joka lisää itsekkyyttä
ja välinpitämättömyyttä. Pahimmillaan väärä kilpailu herättää kateutta, joka on tuhoisaa kuten sananlasku sanoo: Kateus vie tuhkatkin pesästä. Suuria hankintoja pitäisi nykyään kilpailuttaa. Siihen suuntaan
on maailma muuttunut, mutta kilpaileva elämän asenne on levittäytynyt sinnekin, mihin ei pitäisi. Se
synnyttää kateutta ja riitaa ja rikkoo
monia hyviä ihmissuhteita ja estää
hyväntahtoisen vuorovaikutuksen.
Päivän kirjeteksti ilmaisee: ..missä
kateus ja riidanhalu vallitsevat, on
myös hillittömyyttä ja kaikenlaista
pahaa (Jaak.3:16).
Rahan tai jonkun muun asian ahnehtiminen sokaisee helposti ihmismielen, elämään tulevat kovat arvot.
Paavi Gregorius Suuren mukaan ahneus on muiden syntien äiti, joka
saa aikaan mm. petosta, huijaamista,
rauhattomuutta ja sydämen kovettamista. Ahneuden kanssa painiskelivat opetuslapsetkin lähes 2000
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vuotta sitten. Eräiden opetuslasten
äiti tuli Jeesuksen luo pyytämään:
”Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua
vierelläsi, toinen oikealla ja toinen
vasemmalla puolella”. Silloin Jeesus
sai tilaisuuden opettaa: Se asia ei ole
minun päätettävissäni. Joka tahtoo
teidän keskuudessanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka
tahtoo teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei
ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan
henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta (Mt.2025-28). Jeesus kärsi ja kuoli rakkaudesta ihmisiin. Rintamalle
aikanaan lähtenet sotilaat ovat joutuneet sisimmässään valmistautumaan samankaltaiseen kohtaloon,
eli olemaan valmiita jopa kuolemaan
rakkaudesta isänmaata kohtaan. Samansuuntaista opetusta minulle antoivat alussa mainitsemani vanhukset jakaessaan elämänkokemustaan.
Kun nyt niin kunnilla kuin seurakunnillakin, niin Suomen valtiolla
kuin kirkollakin on taloudellisesti
vaikeaa, meidän on hyvä pysähtyä
kuuntelemaan vanhempia sisariamme ja veljiämme, jotka ovat kokeneet

sota-ajat ja pula-ajat ja oppia heidän
tyytyväisyydestään ja viisaudestaan.
Lähimmäisen rakkaus on arvo, jonka
kakki uskonnot ja uskonnottomatkin
tavalla tai toisella hyväksyvät omaksi
tärkeimmäksi arvokseen. Silti tuntuu olevan vaikea löytää sitä jatkuvaksi elämän asenteeksemme. Vilpitön yrittäjä joutuu huomaamaan,
että aina ei ole voimaa ei halua eikä
taitoakaan rakastaa lähimmäistä niin
kuin itseään. Sitä joudumme opettelemaan joka päivä erilaisissa elämän tilanteissa. Onneksi meillä on
paras mahdollinen opettaja Jeesus,
joka myös osoitti suurimman rakkauden kuolemalla viattomana maailman pahuuden - meidänkin syntiemme - tähden. Ja onneksi meillä
on Jeesuksen lahjoittama anteeksianto ja uudelleen alkamisen mahdollisuus joka hetki.
Kristinusko ei vain käske rakastamaan lähimmäistä vaan antaa siihen voiman. Oikeamielisyys, toinen
toisensa kunnioittaminen ja lähimmäisen rakastaminen ovat Hengen
hedelmää, jonka Pyhä Henki saa aikaan. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys
ja itsehillintä (Gal.5:22 - 23). Minä
annan teille uuden sydämen. Minä
otan teidän sydämestänne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän
sisimpäänne ja ohjaan teidät ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan (Hes. 36:26).
Kun kuuntelemme sota-ajan ihmisiä, he puhuvat elämän kahdesta tärkeimmästä asiasta. Ensinnäkin
he puhuvat siitä, että kaveria ei jätetty rintamallakaan. Ryhmähenki
oli hyvä. Toiseksi monille heistä on
luonnollista uskoa Jumalaan, vaikka eivät siitä monisanaisesti puhuisikaan. Merkillistä se on siksi, että
heillä, jos kenellä olisi syytä olla katkeria Jumalalle kokemistaan menetyksistä, mutta niin ei kuitenkaan ole.
Heidän elämästään näkyy se, minkä
Jeesus määritteli tärkeimmäksi käs-

kyksi: Rakasta Jumalaa yli kaiken
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Filosofian tohtori Ville Kivimäki
sai pari viikkoa sitten tieto-Finlandia palkinnon teoksestaan Murtuneet mielet - taistelu suomalaissotilaiden hermoista. Kirjassaan hän
toteaa, että sota-ajan yhtenäiskulttuurissa kristinuskolla oli nykyistä
suurempi rooli. Uskoa voitiin rintaman olosuhteissa ilmaista hyvinkin konkreettisilla tavoilla. Sotilaan
kaulalla saattoi roikkua risti, ja moni piti pientä Raamattua asepuvun
taskussa. Suhde Jumalaan oli suomalaiselle miehelle hyvin henkilökohtainen asia. Sotilaat eivät myöhemmissä muistelmissaankaan juuri
puhu uskon asioista suoraan. Asian
merkitys näkyy kuitenkin rivien välistä hyvin vahvana. Muuan sotilas
kertookin: Aina kun tuli kova paikka, niin rukoilin ja jo se antoi pelastuksen tunteen. Vastoin ajan yleistä
henkeä sotilaspapit yrittivät auttaa
ja puolustaa mieleltään murtuneita
sotilaita rintamalla. Niin he joutuivat hoitamaan psykologin tehtäviä.
Usko oli voimanlähteenä kotijoukoillakin. Kirjassa Kotirintaman lapset ja nuoret eräs nuori ensimmäistä
lastaan odottava nainen kirjoittaa sotilaspapille kysyen tietoja rintamalla
kaatuneesta miehestään: ”Pyytäisin
saada joitain tarkempia tietoja hänestä ja mikä häneen lie osunut. Onko hänen varmasti nähty kaatuvan?
Ettei ole joutunut vangiksi viholliselle? Pyytäisin jos suinkin mahdol-
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lista, että hänen ruumiinsa koetettaisiin hommata tänne kotikirkon
multiin. Olisi niin hauskaa, että saisi edes ruumiin kotipuoleen. Niin,
hänen piti juuri muutaman päivän
kuluttua saapua vihkilomalle, mutta se jäi täällä ajassa. Olen hyvässä uskossa, että vielä tavataan siellä, missä ei itkua ole. Tässä maailmassa ollaan matkalla vain. Ja kaikki katoaa hetkessä…” Näin kirjoitti nuori sotaleski.
On hyvä, että olemme kokoontuneet jumalanpalvelukseen juhlapäivänämme. Olemme viettäneet
Joutsan kirkon 200 -vuotisjuhlavuotta. Monta kertaa olemme pysähtyneet ajattelemaan, että menneet sukupolvet ovat uskon voimin
selvinneet monista vaikeista ajoista jo ennen Suomen, Joutsan seurakunnan ja Joutsan kunnan itsenäistymistä. Mitä meidän sukupolvella
onkaan sitten edessämme, voimme
uskossa pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan katsoa luottavaisesti eteenpäin Suomen 96. itsenäisyyspäivänä. Joutsan seurakunnan strategian
nimi on MeidänSeurakunta seurakunta - osallisuuden yhteisö. Meidän seurakunnan usko ja yhteys kantakoon meitä myös uuteen tuntemattomaan tulevaisuuteen. Meillä
on salainen ase: rukous.
Tuula Leppämäki,
Kirkkoherra

Matka Hartolasta Leivonmäelle
Kansalliskirjasto on digitoinut Suomessa vuosina 1771 – 1910 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat sen
tarjoaman palvelun kautta vapaasti
käytettävissä. Seuraava matkakertomus on muokattu Viipurissa perjantaina 13.8.1858 ilmestyneen Sanan-Lennätin -lehden numerossa
32 julkaistusta matkakertomuksesta, jonka on kirjoittanut nimimerkki s.P-– ka.
Joissakin lehdissä on julkaistu Samuli Pietarinpoika nimellä Joutsan
seutua koskevia juttuja eli edellä olevan nimimerkin taakse saattaa kätkeytyä samainen Samuli Pietarinpoika, mutta kuka oli tämä Samuli
Pietarinpoika? Kirjoitustaito oli noihin aikoihin harvojen hallussa, vielä
niinkin myöhään kuin 1880-luvulla
vain noin joka kymmenes suomalainen osasi kirjoittaa.
Hartolaan rakennettiin ensimmäinen maantie parikymmentä vuotta takaperin ja sekin päättyi Rusin
puustelliin. Vaan nyt on tehty maanteitä useita ja pääsee jo vähän teitä
pitkin kulkemaan.
Lukijani, kun lähdet maanteitse Hartolan kirkolta Joutsaan, niin
ensinnä eteesi avautuu laaja peltoalue, jossa on monta herraskartanoa. Kuljettuasi noin viisi kilometriä olet jättänyt kartanoiden peltoaukeat taaksesi. Nouset mäenharjanteelle ja tien vasemmalla puolella

Kappalainen Klas Kristian Albert Töttermanille rakennettu rautainen muistomerkkiaitaus on kestänyt ajansaatossa jo reilusti yli 160 vuotta.

avautuu järvinäköala. Tien vieressä
näet useita pieniä hökkeleitä, joita
niiden asukkaat kutsuvat ”Beetlehemiksi”. Vähän matkaa hökkeleiden jälkeen avautuu uudelleen kaunis järvinäköala Rautavedelle.
Edettyäsi noin 11 kilometriä saavut
Kurentaipaleen kestikievariin, jossa kauniit koivukujat kahden puolen tietä reunustavat kulkureittiäsi.
Kurentaipaleelta eteenpäin vastaasi tulee kuiva mäntykangas, välillä
näkyy viljelysmaita. Kuljettuasi noin
viisi kilometriä saavut risteykseen,
josta erkanee pienempi tie vasemmalle, se tie vie Rusin puustelliin.
Kun jatkat kulkemaasi tietä, niin
jonkin matkan päästä saavut Oravakiven salmen rannalle. Rannas-
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sa seisoo pylväs, johon on kiinnitetty taulu mistä näet taksan, joka
sinun on maksettava lossinkuljettajalle, jos aiot ylittää salmen. Oravakiven salmen keskellä on iso kivi. Kivelle on pystytetty pylväs, joka
on maalattu punaiseksi, se on Hartolan ja Joutsan rajapylväs. Ylitettyäsi salmen olet saapunut Joutsan
kappelin puolelle.
Rantatörmältä tie nousee kangasmaastoon, sitä kulkiessasi näet etäämmällä peltotilkkuja. Kuljettuasi kolme kilometriä saavut taas veden ääreen, nyt olet saapunut Joutsan salmen rannalle. Salmen vastarannalla
näet kulkusuunnassasi tien vasemmalla puolella laajan peltoaukean ja
taloja siellä täällä. Tämän jälkeen kat-

seesi kiinnittyy tien oikealla puolella
näkyvään lossimiehen taloon ja sen
vieressä näet kaksi vanhaa koivua,
joitten juurella jo ennen muinoin
joutsalaiset ovat pitäneet jumalanpalveluksia silloin, kun Joutsassa ei
vielä omaa kirkkoa ollut. Lossinkuljettajan noudettua sinut salmen yli,
näet lähempää paikan, missä pappi
on saarnannut kesäisin kauniilla ilmoilla. Samalla kohtaa tien vasemmalla puolella sijaitsee värjärin talo.
Noin puoli kilometriä salmen rannalta edettyäsi saavut Joutsan pitäjäntuvan eteen. Maantien vasemmalla
puolella on ryhmyinen petäjä, sen
juurelta menneinä aikoina kuolleet
kannettiin hautausmaahan. Mutta kun
ruumiit oli aina maantien yli kannettava, niin hautaussaattojen lähtöpaikka muutettiin kirkonpuolelle.
Pitäjäntuvan nurkalta näet muutaman kymmenen metrin etäsyydellä oikealla puolellasi pienellä harjulla olevan hautausmaan, josta puuvalmisteiset muistoristit ja muistopaadet näkyvät, niiden seassa on
muutama lehdekäs koivu. Jos etenet lähemmäksi hautausmaata, niin
näet sen keskellä tumman aitauksen, jonka sisällä kasvaa kaksi pientä
koivua, ne ovat ennättäneet kasvaa
hieman korkeammiksi kuin aitaus,
jonka sisään ne ovat juurtuneet. Jos
haluat tutustua hautausmaahan tarkemmin ja saavut edellä mainitun
rauta-aitauksen luo, niin näet sen
sisällä pienen kiven johon on kirjoitettu: ”C. C. A. T. 26.2.1847”. Asiaa tietämättömänä arvelet, että kuka tähän on haudattu? Mikäli hautausmaalla sattuu olemaan paikallisia asukkaita, niin he tietävät kertoa,
että siihen on haudattu Joutsan entinen kappalainen, varakirkkoherra Clas Christian Albert Tötterman.
Tämän jälkeen askeleesi johdattavat
sinut kirkon luo, joka seisoo kappalaisen haudasta pohjoiseen pienoisella harjanteella. Näet että kirkko
sijaitsee yhdellä kauneimmista kirkon paikoista. Tänä kesänä kirkon
seutu ei kuitenkaan ole edukseen,
kun pouta on kuivattanut ruohon.
Kirkon julkisivun kauneus ilahduttaa silmää ja mieltä ; se on ulkoa ja

Tekstissä mainitun pienen kiven lisäksi on rauta-aitaukseen kiinnitetty metallilaatta, josta näkyy Töttermannin syntymä ja kuolinajat, syntynyt 29.5.1804, kuollut
26.2.1847 42-vuotiaana. Tötterman palveli Joutsan kappeliseurakuntaa ennen kuolemaansa vuodesta 1837 alkaen. Perheineen hän asui Pekkasten kappalaisen virkatalossa. Kuolemansa jälkeen häntä jäivät suremaan aviopuoliso Gustava Fredrika Rennroth ja viisi alaikäistä lasta.

sisältä maalattu ja siihen on tehty
uusi paanukatto. Kirkkoa katsellessasi ja ihaillessasi saat ohikulkijalta
kuulla huomautuksen, että katto on
uusi, vaan ei pidä vettä. Talvella lumi tunkee sen läpi ja sulaa vedeksi.
Ehkä et sitä uskone, vaan jos olisit
itse ollut Pitkänäperjantaina kirkossa, niin uskoisit. Silloin kastui pappi alttarilla. Saatat ajatella, että olisi mukava tutustua kirkkoon myös
sisältä, mutta jos kysyt kirkon oven
avainta, niin saat vastaukseksi kuulla
avaimen olevan salmen takana asuvan lukkarin hallussa.
Laskeudut kirkonmäeltä alas maantielle ja lähdet kulkemaan eteenpäin.
Näet vasemmalla puolella tietä tienvieressä pienen männyn. Siinä on
petäjäpuu, jossa kaksi onnetonta
on jo saanut varkaudesta selkäänsä. Petäjäpuun ohitse kuljettuasi et
näe muuta kuin tien oikealla puolella kuivan mäntykankaan, vasemmalla puolella on peltoa ja jokunen
talo. Tien vieressä on muutama työmiehen asumus. Vähän ajan kuluttua
saavut Koiravuoren kestikievariin.
Kestikievarilta etenet edelleen kohti
pohjoista, noin kolmen kilometrin
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kuluttua saavut tienristeykseen. Jos
käännyt siitä vasemmalle, niin pääset Luhankaan, tai Päijänteen Kärkisten salmen yli Korpilahdelle ja
Jyväskylään. Jos päätät kuitenkin
edetä kulkemaasi tietä, niin saavut
korkealle mäelle, jonka jälkeen on
laskeuduttava alamäkeen noin puoli kilometriä ja alkaa näkyä rahkasoita sekä etäisiä metsiä, olet saapunut Ruisahon kestikievariin. Ruisahon jälkeen alkaa maaperä muuttua
huonomman näköiseksi. Kuljettuasi
noin viisi kilometriä saavut Leivonmäelle, aivan kirkon kohdalle, joka
näyttää vanhahtavan harmaalta. Se
seisoo korkean mäen reunalla. Mutta nyt minun pitää jättää teille hyvästit ja palata toisen kerran. Voikaa hyvin.
–s. P – ka.
Edellä olevan, vuonna 1858 ensimmäisen kerran julkaistun matkakertomuksen on uudelleen muokannut
Esko Manninen
Karttaote on kopio 1840-luvun Pitäjänkartasta, lehtinumero 3122 11+8.
Pitäjänkartasto kuuluu Kansallisarkiston kokoelmiin.

Vuoden 1964 maatalousnäyttely sisälsi monipuolista ohjelmaa. Niistä yksi oli kuitenkin
ylitse muiden:

Kekkonen kävi kylässä
Joutsan Joutopäivillä menneenä
kesänä pidetty maatalousnäyttely
kone-esittelyineen ja kotieläinpihoineen oli omiaan herättämään
ihmisissä mielenkiintoa entistä
ja nykyistäkin maanviljelyä kohtaan. Yleisön nyt nähdystä mittavasta kiinnostuksesta huolimatta
tapahtuman suosio oli kuitenkin
pientä, jos sitä verrataan paikkakunnalla viisi vuosikymmentä sitten järjestettyyn maa- ja metsätalousnäyttelyyn, jota kunnioitti läsnäolollaan myös silloinen tasavallan
presidentti Urho Kekkonen puolisoineen.
Maatalousnäyttelyiden järjestämisellä Joutsassa on ollut pitkät perinteet jo ennen vuotta 1964. Erinäiset
arkistolähteet kertovat, että niitä on
pidetty paikkakunnalla Itä-Hämeen
Maalaisseuran vuosikokousten yhteydessä aina 1880-luvulta saakka.
Yhteisjärjestely Leivonmäen ja Luhangan kanssa puoli vuosisataa sitten oli kuitenkin lajissaan ensimmäinen. Päävastuu urakassa oli joutsalaisilla ja erityisesti tapahtuman sihteerillä Risto Avikaisella. Merkittävää tukea lähes ympärivuorokautiselle aherrukselleen hän sai ennen
kaikkea veljeltään Simolta. Muita
tämän maa- ja metsätalousnäyttelyn
järjestelyissä keskeisesti vaikuttaneita
henkilöitä olivat sen päätoimikunnan puheenjohtaja Heikki Häyrinen ja työvaliokunnan johtamisesta
vastannut Mauno Leppänen. Erilaisissa talkootöissä oli mukana kaiken
kaikkiaan n. 500 henkilöä. Syyttä ei
tapahtumaa voikaan luonnehtia tal-

Puhetta pitämässä pääjuhlassa agronomi Toivo Arvela, Itä-Hämeen Maanviljelyseuran toiminnanjohtaja. Kuva Itä-Häme.

kootyön riemuvoitoksi.
Näyttelylle asetettiin alunperin varsin väljä yleisötavoite, 20.000 − 30.000
henkeä. Siihen arveltiin päästävän
monipuolisella ohjelmalla, joka kahtena päivänä piti sisällään varsinaisen
näyttelyn ohella mm. poikien yleisurheilun SM-kisat, puolustusvoimain
taistelunäytöksen, paikallisen opettajayhdistyksen näytelmäesityksen
kuin myöskin uuden suuren tanssilavan, Pommisuojan, avajaiset. Uskoa yleisötavoitteen saavuttamiseksi vahvisti noin kaksi viikkoa ennen
näyttelyn avajaisia saatu tieto siitä,
että tilaisuutta sen jälkimmäisenä
päivänä sunnuntaina kunnioittaisivat läsnäolollaan myös itse Urho
ja Sylvi Kekkonen.
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Näyttelyn aattona tunnelma paikkakunnalla oli monella tapaa jännittynyt.
Odotettavissa olevaa hetkellistä väkija automäärän kasvua varten Joutsaan saapui 25 lähialueiden poliisia
oman virkavaltamme tueksi. Siihen
saakka rutikuiva kesä pakotti järjestäjät ajatuttamaan Valklammenkankaalla sijaitsevalle urheilukentälle vettä 20.000 litraa, jotta olosuhteet hyvien tulosten tekemiseen poikien yleisurheilun SM-kisoissa olisivat olleet suotuisat.

Nopeaa reagointia
Maatalousnäyttelyn avajaispäivänä näytti vahvasti siltä, että vedenajo urheilukentälle oli ollut tur-

haa. Pitkään itseään odottaa antanut vesisade alkoi järjestäjien kannalta pahimmalla mahdollisella hetkellä. Sillä oli välitön vaikutuksensa myös tapahtuman yleisömäärään.
Kun avajaispäivän tavoitteena oli alun
alkaen ollut 10.000 henkeä, päästiin
nyt vain puoleen siitä. Erityisen pahasti epävakainen sää vaikutti poikien yleisurheilun SM-kisoihin. Niitä
oli seuraamassa lauantaina vain kourallinen yleisöä. Pommin oman pojan Kari Tossavaisen pituushypyssä
omalla ennätystuloksellaan saavuttama kultamitali jäi monelta urheilujännäriltä näkemättä.
Tapahtuman järjestäjät reagoivat
heille kiusalliseen sateeseen siltä
osin kuin se oli mahdollista. Niinpä näyttelyn avajaisjuhlallisuudet
siirrettiin silloisen yhteiskoulun −
siis entisen lukion ja nykyisen yhtenäiskoulun − tiloihin. Tilaisuuden
alkajaisiksi puhunut Heikki Häyrinen korosti puheenvuorossaan joutsalaisten tapahtuman järjestelyvaiheessa osoittamaa yhteishenkeä samaten kuin nk. pitäjänäyttelyiden
asemaa järjestettävien maatalousnäyttelyiden joukossa. Päätoimikunnan puheenjohtajana hän näki
metsätalouden nousevan jatkossa
merkittävyydessään peltoviljelyn
rinnalle. Kannanotto oli looginen,
sillä järjestäjät olivat tapahtuman
alusta saakka halunneet tähdentää
metsätalouden roolia. Näin teki myös
metsäneuvos V. J. Palosuo omassa
juhlaesitelmässään.
Kunnia Joutsan maatalousnäyttelyn virallisten avajaissanojen lausumisesta lankesi maatalousministeriön tuolloiselle kansliapäällikölle Pauli Lehtosalolle. Kuten sanottua, tapahtuma piti sisällään paljon
muutakin kuin pelkkiä juhlapuheita ja maatalousnäyttelyä eri osastoineen. Avajaisjuhlallisuuksissa
nähtiin Savon prikaatin pukuesittely. Myöhemmin lauantai-iltapäivänä 3.000 silmäparia seurasi jännittyneenä puolustusvoimain Joutsansalmen rannalla pitämää taistelunäytöstä. Illalla vietettiin avajaistansseja Pommin uudella urheilutalolla Pommisuojassa Esko Tuukkasen yhtyeen soitannan ja Ritva Hotin laulun tahdittamana. Hartaampaa ohjelmaa oli tarjolla kirkossa,
jossa pidettiin iltahartaus.

Presidentti kiinnostaa
Maatalousnäyttelyn toinen päivä valkeni paikkakunnalla edellistä aurinkoisempana.Tapahtumat alkoivat järjestäjien suorittamalla kunniakäynnillä sankarihaudoille. Sen
jälkeen kokoonnuttiin juhlajumalanpalvelukseen, joka veti kirkon täyteen väkeä. Joutsan kaksipäiväisen
kiistattoman suurtapahtuman huipennus oli kuitenkin vielä edessäpäin. Heikki Häyrinen saattoi pian
jumalanpalveluksen jälkeen silloisen yhteiskoulun kentällä pidetyssä näyttelyn pääjuhlassa toivottaa
tervetulleeksi tilaisuuden kiistattoman kunniavieraan tasavallan presidentti Urho Kekkosen puolisoineen. Pankinjohtaja Armas Pekkosen tilanteesta ikuistama kaitafilmi paljastaa presidentin syyllistyneen tuolla hetkellä pieneen etikettivirheeseen: hän istuutui hänelle erikseen varattuun tuoliin ennen
oman kunniamarssinsa, Porilaisten
marssin, päättymistä! Huomattuaan
erheensä hän pomppasi tuolistaan
ylös niin nopeasti kuin vain entinen
korkeushyppymestari saattoi tehdä.
Näyttelyn kunniavieraiden joukossa oli presidenttiparin ohella myös
Joutsan ruotsalaisen kummikunnan
Finspångin edustajat, joiden isäntinä tapahtuman molempina päivinä toimivat Seija ja Kyösti Kontio.
Näyttelyn pääjuhlassa pidetyistä
puheista vastasivat puutarhuri Lauri Mäkelä sekä Maatalousseurojen
Keskusliiton toiminnanjohtaja agronomi Kauko Salovaara. Tämän
jälkeen oli vuorossa sukutilakunniakirjojen ja -viirien jako yhteensä kahdelletoista alueen tilanhaltijalle. Tähän kaikin tavoin juhlalliseen hetkeen osallistui myös Kekkonen. Palkituille esittämänsä onnentoivotuksen lisäksi hän vaihtoi
muutaman sanan ainakin Luhangan
kuuluisimmaksi hevosmieheksi luonnehditun Antti Huuskolan kanssa.
Juhlava tilaisuus huipentui kaikkien paikallaolijoiden yhdessä laulamaan Maamme-lauluun.
Pääjuhlan päättymisen jälkeen tasavallan presidentti seurueineen kiersi
eri näyttelyosastoilla saaden suuren
yleisöjoukon peräänsä. Ensimmäisenä pysähdyttiin Österbergin konepajan osastolle ihastelemaan maankuu-
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luja Joutsa-vinttureita. Niitä esitteli
Maan Isälle tilanteesta ”pois liuenneen” toimitusjohtaja Alho Österbergin sijaan konepajan pitkäaikainen työntekijä Veikko Heino. Näyttelyaluetta kiertäessään Urho Kekkonen tutustui myös mm. tapahtuman hevos-, karja- ja kalaosastoon.
Etenkin viimeksi mainittu oli tasavallan kiistattoman päämiehen mieleen
sieltä saatujen maistiaisten vuoksi.
Tarjolla oli savumuikkuja. Nykyisen
yhtenäiskoulun tiloissa presidenttiparille tarjottiin kahvin ja karjalanpiirakoiden lisäksi ehtaa joutsalaista
sahtiakin. Lyhyen kahvitilaisuuden
jälkeen Urho Kekkonen lähti seuraamaan urheilukentällä käytäviä poikien yleisurheilun SM-kisoja − samalla, kun rouva Kekkonen jäi tutustumaan näyttelyn sisäosastoihin.

Onnistunut tapahtuma
Elokuun 1964 alussa pidetty kaksipäiväinen Joutsan maa- ja metsätalousnäyttely oli monesta eri näkökulmasta katsottuna kiistaton menestys. Tapahtumalle asetettu yleisötavoite 20.000 − 30.000 henkeä
saavutettiin, vaikka tilanne ensimmäisen päivän jälkeen oli näyttänyt
siinä suhteessa kaikkea muuta kuin
lupaavalta. Toisen päivän auringonpaiste ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen ja rouva Sylvi Kekkosen saapuminen näyttelyalueelle
pelasti kuitenkin paljon. Presidenttipari kiinnosti yleisöä aina pitäjänrajojen ulkopuolelta saakka.
Tämän joutsalaisen suururakan onnistuminen toi paljon kaivattuja lisävaroja alueen maatalousjärjestöjen toimintaan. Monelle täkäläiselle se jätti mieleen myös positiivisen
muiston, johon on ollut mahdollista palata monta kertaa vielä myöhemminkin.
Kirjoittaja Mikko Tamminen.
Otsikkokuvan teksti: sukutilaviirien saajia mm. Sylvi ja Heikki Häyrinen, Mirja ja
Antti Kotimäki, Leena Onali, Aune ja Aimo Korpela, Salme Mattila ja Eila Mattila.

Raitinristi
Joutsan kirjassa kerrotaan: Pääteiden risteys, Raitinristi on kunnantuvan alapuolella. Tähän muodostui pitäjän henkisten, hallinnollisten
ja kaupallisten toimintojen ydintiivistymä. Se sijaitsee Jousitien, Rantatien ja Myllytien risteyksessä. Jostain syystä se aikaisemmin tunnettiin myös nimellä Roestojen kuloma. Mahtoiko tällä nimellä olla yhteyttä siihen, että risteyksen läheisyydessä oli oikeuden hoitamiselle
tärkeä piiskapetäjä, jonka juurella toteutettiin pienten rikkomusten rangaistukset raipaniskuina. Todennäköisesti 1950-luvun alussa rakennettiin risteykseen lieriön muotoinen
rakennelma ilmoituksia varten. Tämän mukaan risteys sai nimekseen
Tappitori. Taidettiin puhua myöskin
Toloppatorista.
Risteyksen neljä alkuperäistä taloa
rakennettiin vuosikymmenien 1910
- 1940 aikana. Nykyisen Joutsan Seudun toimitalon paikalla oli Kulmala. Siinä Otto Laitinen piti majataloa ja kahvilaa 16 vuotta. Vuonna
1936 Kansallis-Osake-Pankki avasi
siihen haarakonttorin. Pihan puolella nurkkakammarissa oli nimis-

Raitinristiltä Huttulaan päin. Vasemmalla Osuuskaupan kulma ja oikealla Maatalous-Osake-Pankki, jonka edessä oleva majatalo-viitta osoittaa taustalla näkyvään
Oskari Voittosaaren ylläpitämään majataloon. Katuvalaistuksen alku oli varsin vaatimaton. Valokuva O. Karjalainen. Om. Aune Uotila.

miehen toimisto. Tontin Rantatien
varrella olevassa ulkorakennuksessa oli matkahuolto, jonka edustalle linja-autot peruuttivat Jousitieltä.
Kun linja-autoasema siirtyi v. 1941
Suojeluskunnan taloon Jukolaan, sijoitettiin siihen puhelinkeskus. Sitten rakennukset purettiin ja paikalle
tehtiin uudet tilat Kansallispankille.
Talo valmistui v. 1952. Vanhan rakennuksen osti Josefiina Järvinen.
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Se vietiin Pappisten Rantalaan ja rakennettiin asuintaloksi. Pankin siirryttyä uuteen keskukseen Yhdystien
varteen, pankkitalon osti paikallislehti Joutsan Seutu.
Vastapäätä, Jousitien toisella puolella oli talo, johon sisäänkäyti oli kulmasta. Siinä sijaitsi Mäkisen leipurinliike. Talon osti v. 1916 kauppi-

as Abel Laitinen. Laitisen perikunta
möi sen Osuuskaupalle. Aluksi siinä
toimi kahvila ja varsinkin miesväki kokoontui sinne pilsnerille. Myöhemmin rakennus oli osuuskaupan
maatalousmyymälänä. Se purettiin
ja paikalla aloitti v.1952 osuuskaupan keskustoimipaikka. Osuuskaupan siirryttyä Länsitielle, talon omistus siirtyi perustetulle liike-ja asunto-osakeyhtiölle.
Rantatien toiselle puolelle Kansallipankin naapuriksi tuli kilpailija. Maatalous-Osake-Pankille valmistui uusi
toimitalo vuonna 1929. Sen rakensi
Joutsaan muitakin julkisia rakennuksia urakoinut hartolalainen Nestor
Salminen. Hän oli Joutsan eläkkeellä olevan kirkkoherran Heikki Salmisen isä. Pankin yhdistyttyä Kansallispankkiin, talon osti Olavi Hietanen ja perusti siihen vaatetusliikkeen. Hietasten jälkeen vaatetusliikettä jatkoi Anneli Hänninen. Nyt
siinä toimii Osto- ja Myyntiliike.
Jousitien toiselle puolelle Nestor Salminen urakoi Suojeluskuntatalon.
Se valmistui v.1941. Kun suojeluskunnat rauhansopimuksen mukaisesti piti lakkauttaa v.1946, sen osti kunta. Matkahuollon lisäksi siinä oli juhlasali, jossa pidettiin mm.
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoukset, käräjät, kutsunnat ja kaikki mahdolliset järjestöjen vuosi- ym. kokoukset ja juhlat.
Myöhemmin se tuli kirjaston käyttöön ja nykyisin siinä toimii Käsityökeskuksen neuvonta-asema. Kirjasto oli aluksi toisessa kerroksessa.
Myös neuvola aloitti siellä toimintansa. Kellarissa sijaitsi putka.
1930-luvun alusta lähtien, kun kirkonkylään saatiin ensimmäiset katuvalot, perustettiin Joutsan Valokerho. Sen toimesta saatiin Jousitielle
kuusi valopistettä. Ne sijaitsivat Tyäväentalon ja Karimäen välillä. Yksi niistä oli Raitinristillä. Jokaisessa
valopyväässä oli katkaisija ja valo-

Keskeisintä kylänraittia kirkon alapuolelta. Vasemmalla 1890-luvulla rakennettu
uusi kunnantupa, jonka etupäässä toimi mm. postitoimisto. Suntio asui ja hoiti
samalla vahtimestarin tehtävät. V. 1938 valtuusto hyväksyi kunnan toimitalon viralliseksi nimeksi Kuntala. Oikealla näkyy Kulmalan pääty. Sen rakensti kauppias
Erik Johan Paavilainen. Kulmalan pitkäaikaisin kauppias oli Daniel Simola 1800-luvun lopulla. Sittemmin talossa toimi Otto Kuitusen majatalo. Myös Kansallis-Osake-Pankki aloitti samassa talossa, minkä merkkinä tämän Pappisiin siirretyn rakennuksen ikkunassa on säilynyt edelleen pankki-sana. Valokuvaamo Vuorela, Hartola
Om. Iivari Kauranen.

kerholaiset huolehtivat valon syttymisestä ja sammumisesta.
Koulun päätymisen jälkeen ja iltaisin risteyksessä viihtyi nuoriso.
Paljasjalkainen jousalainen Seppo
Pänkäläinen kertoi, että pikalinjojen tuloaikoihin kerääntyi vakituinen porukka päivystämään. Laskettiin kuinka monta autoa vuoroonsa
tarvitaan ja varmistettiin että bussit
lähtivät oikeisiin suuntiin. Yleensä
jokaisella oli sen verran taskurahaa,
että voitiin mennä Anna-Loviisaan
ja ostaa palmapullot. Ne nautiskeltiin matkahuollon perähuoneessa.
Siellä vaihdettiin kuulumiset ja päivän tapahtumat. Tytöistäkin juteltiin
mutta täällä ne eivät olleet paikalla. Treffit, mikäli niitä oli, hoidettiin
myöhemmin illalla. Matkahuollon
seinässä oli ilmoituskaappi elokuvamainoksille. Kaapin avain oli uskottu Sepolle. Hän haki apteekilta
kanttori Markkulalta uudet mainokset ja kääri vanhat huolellisesti rullalle, sillä ne pääsivät Pänkäläisten
omakotitalon huusin seinille. Tästä
työstä Sepolla oli vapaa pääsy elokuviin. Tosin yksi järjestysmies niuhotti eikä laskenut alaikäistä luvanhaltijaa kiellettyihin ja sekös harmitti. Elokuvia pyöritti Mannerheimin

17.

Lastensuojeluliiton Joutsan osasto.
Monenlaista risteyksessä tapahtui.
Varmaankin useat romanssitkin siinä saivat alkunsa.
Päivisin liikenne oli vilkasta. Osuuskaupan edessä oli hevospuomi, kuten myös Maatalospankin viereisellä tontilla Ikosen liiketalojen edessä.
Kerran ilmoitustolppaa kierteli karimäkinen muurari Eero Mäkinen ilmoituksia lukien. Joku kysäisi: “Mitäs siinä pastieruat?”. “Tuuraan Laitin Mannen ruokatuntia”. “Ja mitäkähä varte?” “No ku Manne on tässä kunnan puolesta päivää sanomassa”. Manne Laiti oli kunnan ulosottomies ja tässä oli mahdollista tavata “asiakkaita” ja sujauttaa heille ulosottolasku. Manne oli herrasmies, tunsi lähes kaikki pitäjäläiset
ja jokainen sai kumarrusen ja hatun noston.
Nykyisin risteyksen läheisyydessä
liiketoiminta on vähentynyt ja nuorison kokoontumispaikat siirtyneet
ties minne. Kuitenkin liikenteellisesti risteys on vilkas ja kolareita siinä ajetaan silloin tällöin.
Kirjoittanut Simo Avikainen.

Nimensä mukainen
Myllytie

Otsikkokuva: Akseli Paasosen ja Emanuel Mannisen rakentama Pohjoismyllyn uusi rakennus joskus valmistumisensa aikoihin.

Viljan viljelyn tiedetään Suomessa alkaneen noin 4000 vuotta sitten.
Viljelykasvina oli Suomen ilmastoa
hyvin kestävä ohra, josta saatiin paitsi leipää ja puuroa niin myös entisaikojen suosikkijuomaa, olutta.
Olutta kuluikin huomattavia määriä, sillä ruoka oli usein säilymisen
takia voimakkaasti suolattua ja siksi myös janottavaa. Vasta 1800-luvulle tultaessa alkoi ruis syrjäyttää
ohraa viljelykasvina.
Viljan ja sen käsittelyyn liittyvän
jauhamisen merkityksestä kertovat
hyvin Joutsan karttaa katsottaessa sellaiset nimet kuin Myllytie, Myllylahti ja Myllykoski. Mistään vähäisestä asiasta ei siis liene ollut kysymys

Myllytie

Akseli Paasosen sukua Pohjoismyllyn myllytorpan edustalla.

Myllytie tai Myllykuja, kuten sitä
aikaisemmin nimitettiin, lähtee Joutsan keskustasta Raitinristiltä ja seuraa uskollisesti mutkitellen Myllylahden pohjoisrantaa, päättyen lopulta
parin kilometrin päähän Myllykosken (entisen Joutsan kosken) pohjoispuolelle, Viherinjärven rantaan.

san seutukunnan isännälle. Olihan
viljan viljeleminen maatalousvaltaisessa Joutsassa tärkeä osa maatilojen toimeentuloa ja viljan käsittelyn viimeisenä vaiheena oli viljan
jauhaminen.

Vielä sukupolvi sitten oli Myllykuja hiekkainen ja mutkainen tiepahanen, jonka varrelta ei montaa
taloa löytynyt, mutta se lienee silti ollut tärkeä raitti monelle Jout-

Aikaisemmin viljan jauhaminen oli
naisten työtä. Kuinkas muuten. Se
oli raskasta käsikivillä vääntämistä
ja jos emäntä oli oikein punaposkinen ja riuska, saattoi hän parhaim-

Naisten hommia

18.

millaan jauhaa jopa 15 kappaa jauhoja päivässä.
Kotitarpeiksi riittikin usein emännän hikinen jauhamisurakka, mutta
viljan viljelyn lisääntyessä ei enää pelkillä käsikivillä tultu toimeen. Niinpä ryhdyttiin rakentamaan pieniin
puroihin ja jokipahasiin erilaisia yksityisiä tai muutaman talon yhteisiä
vesikäyttöisiä myllyjä ns. jalkamyllyjä. Ne helpottivat emäntien työtä
ja näin saatiin suuremmat määrät
viljaa jauhetuksi. Lopulta myllyjen

määrä ja koko kasvoivat. Rakennettiin tuulimyllyjä ja useampien talojen omistamia vesimyllyjä, ns. lahkomyllyjä, joissa myllytilalla asusti
mylläri lahkokunnan viljoja jauhamassa. Hän sai työstään palkkana
viljaa, heiniä, halkoja ja joskus rahaakin, tullimaksua.

Kruunu tekee tarkastuksen Joutsassa
Historiankirjoituksen mukaan Kruunun tarkastuksessa 1586 todettiin
Joutsassa olevan kaksi vesimyllyä,
jotka jauhoivat syksyisin ja keväisin.
Nämä myllyt sijaitsivat suurin piirtein samoilla paikoilla kuin nykyiset Pohjoismylly ja Etelämylly (entinen Philpulan mylly).
Myllyjen määrä Joutsassa lisääntyi
niin, että 1800-luvun lopulle tultaessa täällä oli parhaimmillaan 11 vesituulimyllyä, 14 vesikäyttöistä kotitarvemyllyä, 24 kotitarvetuulimyllyä ja yksi höyrytuulimylly.

Etelämylly
Myllykosken eteläpuolella sijaitsee
Etelämyllyn tila, jonka rakennukset
ovat lähempänä Myllykosken uoman
loppupäätä. Tila on vanha myllytila ja vanha Etelämyllyn myllyrakennus oli Myllykosken etelänpuoleisen
uoman rannassa. Historiankirjojen
mukaan siellä ovat toimineet mylläreinä Saxlin, Aksel Paasonen ja viime vaiheessa Johan Ros.
Tänään Etelämyllyn tilaa isännöi
Taisto Kuitunen vaimonsa Ritvan
kanssa. Taisto Kuitunen kertoo veneenrakentajanakin tunnetun isänsä Tuure Kuitusen ostaneen myllytilan 1930-luvulla Etelämyllyn lahkokunnalta ja hankkineen siihen vielä
lisämaata, jotta tilasta saatiin elinkelpoinen.
Etelämyllyn alkuperäisistä rakennuksista oli tuolloin ollut jäljellä ainakin jo toimintansa lopettanut myllyrakennus, myllärin torppa, aittarivistö ja riihi. Vanha myllärin savutupa oli jo purettu pois.
Myllärin torppaan toi Tuure Kuitunen nuoren vaimonsa ja perheensä ja siinä oli Taistonkin ensimmäinen koti. Myllytorppa ei ollut suu-

Etelämyllyn savutupa. Valokuvaaja Albert Hämäläinen v. 1929. (Kansallismuseon
kok. 1560:53)

ri. Vain pieni tupa, ehkä noin 5 x 5
metriä, jossa oli uloslämpiävä leivinuuni ja kamari jossa oli pystyuuni.
Itse myllyrakennuksen yläkerrassa
isä Tuure veisti sivutöinään veneitä vielä 1950-luvulla. Samalla vuosikymmenellä vanha myllytorppa purettiin ja viereen rakennettiin nykyinen uusi talo.
Itse myllyrakennuksen kohtaloksi tuli tuolloin myös purkaminen ja
hirret menivät lahkokunnan osakkaille. Vanhan myllytilan rakennuksista on enää jäljellä uuden navettarakennuksen päädyssä oleva riihi.

Pohjoismylly
Myllykosken pohjoispuolen uoman rannalla on vieläkin nähtävissä Pohjoismyllyn uudempi myllyrakennus aittoineen. Historiankirjat kertovat, että myllärinä toiminut Grönlund osti myllyn Pohjoismyllyn lahkokunnalta niillä ehdoilla, että lahkokunnan osakkaille jäi
ilmainen jauhatusoikeus. Grönlundin perillisiltä ostivat myllyn sitten
Aksel Paasonen ja Emanuel Manninen. He myös rakensivat Pohjoismyllyn nykyisen uuden rakennuksen vuonna 1897. Myllyä myös nykyaikaistettiin samalla asentamalla
siihen vesiturbiini entisen ratasmyllyn sijasta. Tämä kauppa kuitenkin
purkaantui lahkokunnan vaatimuksesta ja Aksel Paasosen oli luovuttava omistuksestaan myllyyn.
Taisto Kuitunen muistelee, kuinka
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1950-luvulla, kun hän oli vielä pikkupoika, oli Myllykosken yli tuolloinkin johtanut kävelysilta. Se oli tehty
pukkien päälle ja sillan kansi oli ollut
pyöreistä rangoista. Pohjoismyllyn
myllärinä oli toiminut Lauri Klen ja
hänellä oli ollut paljon lapsia. Taisto kertookin käyneensä usein Klenin lasten kanssa leikkimässä, mutta
joutuneensa joskus ylittämään sillan konttaamalla välttääkseen koskeen liukastumisen kehnolta sillalta.
Kun vanha Etelämyllyn myllyrakennus oli purettu, käytettiin sen rännien lautoja sillan kannen parantamiseen. Nykyisen sillan hän sitten
rakensi yhdessä konepajan poikien,
Pekka ja Pentti Österbergin kanssa.

Vanha Myllykuja
Helinä Paasonen kuvailee kuinka
lähdettäessä Pohjoismyllyltä Myllykujaa pitkin kirkolle päin, oli Myllykujan varrella koko matkalta rantaan asti ulottuvia peltosarkoja aina nykyiselle Paasosen tilalle saakka. Kohta Pohjoismyllyltä lähdettäessä oli tien oikealla puolella räätälimestari Mäkisen mökki. Sitten tultiin Paasosen tilalle ja siinä kohta
oikealla puolella Lehtosen Hilman
ja Kasperin mökki ja sitä vastapäätä
rannassa, tien toisella puolella, heidän savusaunansa, missä Hilmalla oli
tapana myös savustaa kinkkuja. Kivenheiton päässä tästä kirkolle päin
oli vasemmalla Myllykujan varressa
Paasosen sähkömylly ja tien toisella puolella myllytupa. Myllyltä saat-

toi jo nähdä Myllylahden rannassa
olevat uittoyhtiöiden talaat ja niiden välissä Vanhatalon ja Levoniemen höyläämön.
Helinä Paasonen kertoo, että hänen
vaarinsa Akseli Paasonen asui Pohjoismyllyn harmaassa isossa myllärin talossa yhdessä vaimonsa ja kahden poikansa Akselin ja Ferdinandin kanssa. Hän ja Emanuel Manninen rakensivat yhdessä myös uuden
myllyrakennuksen. Emanuel Manninen myi kuitenkin osuutensa myllyyn 1890-luvun lopulla, jättäen itselleen omien viljojensa jauhatusoikeuden. Vaari toimi Pohjoismyllyn
myllärinä yksin vielä pitkästi yli 20
vuotta. Kun sitten myllyn ja myllärin talon omistaneen lahkokunnan
kanssa tuli erimielisyyttä, muutti perhe vuonna 1929 pieneen taloon nykyiselle Leppärannan tontille. Se oli
erotettu Rauhamäen maista, jotka
Helinän isä Ferdinand ja setä Aksel olivat ostaneet jo aikaisemmin.
Pohjoismyllyn myllytorppaan muutti asumaan Lauri Klen perheineen.

Uusi alku ja Paasosen
sähkömylly
Eipä kulunut aikaakaan, kun uutta myllyä ryhdyttiin suunnittelemaan ja rakentamaan ja niin parin
sadan metrin päähän kirkolle päin
valmistui uusi mylly, Paasosen sähkömylly, joka aloittikin toimintansa 15.10.1929, Aksel Paasosen toimiessa siinä myllärinä.
Myllyrakennus oli kaksikerroksinen ja sijaitsi Myllykujan varrella,
rannan puolella. Rannassa oli pitkä
laituri, johon myös Angesselän taloista soudettiin soutuveneillä viljasäkkejä myllyyn tuotaviksi. Viljasäkit kannettiin myllyn yläkertaan
ja kaadettiin siellä myllyn tuuttiin.
Joskus joutuivat myös naiset ja poikaset tuomaan viljasäkkejä myllylle,
koska miehet olivat rintamalla. Sotaaikoja kun elettiin. Tuolloin joutui
mylläri itsekin säkkejä kantamaan
yläkertaan, kun eivät naiset ja pojat jaksaneet.
Myllyn säännöllisiin huoltotoimiin
kuului myös myllynkivien takominen.
Helinä Paasonen muistelee, kuinka Ferdinand ja Aksel olivat nosta-

Lyijykynäpiirros Paasosen sähkömyllystä sen kukoistuksen aikaan.

neet raskaan päällikiven syrjälleen
ja tukeneet sen siihen. Sen jälkeen
he olivat Akselin pajassaan teroittamilla hakuilla takoneet myllynkiven kuluneet urat uuden veroisiksi ja sitten laskeneet päällikiven takaisin paikalleen.
Myllytupa oli iso ja sijaitsi myllyrakennusta vastaapäätä, tien toisella
puolella ja siinä oli suuri leivinuuni. Myllytuvassa odottelivat myllyssä
kävijät jauhatusta ja sitä myös mylläri Aksel Paasonen käytti verstaana
rekiä rakentaessaan. Myös Helinän
äiti kävi siellä leipomassa, koska uuni oli iso ja hyvä. Joskus sitä käyttivät myös pitäjiltä tulleet myllymiehet
tilapäisenä taukopaikkanaan. Tuohon aikaan oli tapana tulla talvella hevospelillä Viherin jäitä pitkin
Pohjoismyllyn rantaan ja siitä sitten
edelleen sähkömyllylle ja taas Myllylahden jäätä pitkin kirkolle. Asuipa
myllytuvassa sodan aikaan muutaman vuoden myös inkeriläinen perhekin, äiti ja kaksi lasta. Rauhan solmimisen jälkeen he joutuivat kuitenkin lähtemään takaisin.
Myllyn toiminnan ollessa laajimmillaan oli myllyyn lisätty vielä toinenkin kivipari vanhan kiviparin viereen. Sen moottori sijaitsi myllyrakennuksen ulkopuolella ja pyöritti sieltä remmien välityksellä uutta
kiviparia. Myllyssä oli myös paikkakunnan ainoa laite jolla pystyttiin valmistamaan kaurahiutaleita.
Myllynkivet vaikenivat lopullises-
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ti 1950-luvun lopussa Aksel Paasosen kuollessa.

Pessalan mylly
Helinä Paasonen muistaa kuinka silloin, kun setänsä sähkömyllyn toiminta alkoi jo olla loppuvaiheessaan, rakennettiin Myllykujan
varteen, nykyisen meijerin autotallin kohdalle Pessalan mylly. Mylly oli
myöskin sähkömylly ja myllyrakennuksen vieressä, siitä Myllykoskelle päin, oli myllärin asunto. Pessalan mylly jauhoi vielä joitakin vuosia, mutta uusi aika ja sähköiset kotitarvemyllyt tekivät tuloaan ja Pessalan mylly purettiin.
Suurten tehdasmaisesti toimivien
myllyjen tulo lopetti viimein lahkokuntien omistamien pienten vesi- ja
sähkömyllyjen toiminnan. Tänään
vanhoista vesimyllyistä ovat jäljellä lukuiset kertomukset myllymatkoista ja värikkäät myllytarinat, joista kaikista on tullut osa kansanperinnettä.
Tutkiessamme seuraavan kerran
Joutsan karttaa, katsokaamme sitä
hiukan toisin silmin ja miettikäämme mitä elettyä elämää sisältyykään
kotikuntamme järvien, jokien, teiden ja paikkojen nimiin.
Vaikkapa nyt sellaisten kuin Myllylahti, Myllykoski tai Myllytie.
Kirjoittaja Risto Saarikettu.

Museotien pariladon tarina

Latovanhus ennen purkamista.

Kokeneimmat arvelivat tulleensa uitolle!

Ensimmäisen varauksen selvittelyä.

Museotien varressa sijainnut vanhainkodin ajoilta säilynyt parilato oli
pahasti ränsistynyt ja katon hajottua
jo vuosia sitten siitä oli muodostunut maiseman pilaaja. Useamman
kerran rakennusporukassa pohdimme pitäisikö vanhaa vielä kunnostaa vai rakennetaanko kokonaan uusi lato samalle paikalle. Koska vanhat perustukset oli sijoitettu vettä
keräävään notkelmaan, päätimme
purkaa ladon ja valita vielä käypäiset hirret erilleen mahdollista uuskäyttöä varten.

seoalueella harvennushakkuun. Pääsimme aloittamaan seinähirsien hankkimisen omista puista, mutta mistä
loput hirret? Hattu kourassa marssimme kunnantoimistoon asiaa pohtimaan ja saimmekin luvan ottaa tarvitsemamme määrän haapoja kunnan metsäsaarekkeista tuulimyllyn
läheisyydestä. Ari Virtanen oli koneineen paikalla ja siirsi suurimman
osan hirsiaihioista rakennuspaikalle.

sä 60 tuntia. Se päättyi sopivasti ennen juhannusta, joten kesää jäi vielä omillekin projekteille.

Huhtikuussa, kun routaakin oli vielä
maassa, saimme Teijo Mäkelän kaivinkoneen lahjoituksena paikalle ja
ladon pohjat muotoiltiin uudelleen.
Pertti Kärnä lahjoitti hiekat pohjan
tasausta varten. Niinpä toukokuun
alkuun uuden ladon pohjatyöt saatiin valmiiksi.
Miten toteuttaisimme rakentamisen ja mistä hirret uutta latoa varten? Kevättalvella oli jo etsitty seutukunnalta siirrettävää latoa, mutta riittävän hyväkuntoista ei tarpeisiimme löytynyt.
Talvella Metsä-Pirkka suoritti mu-

Kevätauringon paistellessa talkooporukka aloitti hirsien kuorimisen.
Alun perin jo tiesimme, että talkooporukka on aivan liian pieni toteuttamaan latohanketta, koska näin kesällä monella oli muutakin ”elämää”
ja kesäiset velvoitteensa.
Saimme lyhyellä aikataululla valmisteltua ja sovittua kansalaisopiston kanssa, että panemme toimeen
hirsikurssin resurssien lisäämiseksi.
Kurssin vetäjäksi lupautui Ari Virtanen alan opit jo saaneena ja hirsityökokemusta hankkineena. Kurssille ilmoittautuikin riittävä määrä
osallistujia ja se käynnistettiin viikolla 20. Työskentelimme kuusituntisia päiviä viikottain maanantaisin
ja tiistaisin. Kurssin kesto oli yhteen-
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Katonaluspuut latoon lahjoitti ja toi
paikanpäälle Metsä-Pirkka. Määräpaksuiseksi aluspuut sahattiin Westmanin kenttäsirkkelillä. Kurssin päättäjäisiä juhlistimme nuotiolla laavun
edessä ja nautimme pakissa keitetystä kahvista nisun kera. Niin kuin
arvatakin saattaa, ei parilatoa kurssimuotoisesti valmiiksi kirvespelissä saatu. Toinen pääty on kuitenkin
harjakorkeudessaan.
Kiitos kaikille rakennusprojektiamme tukeneille tahoille!
Seuraavassa vuosikokouksessa päätämme toimintasuunnitelman vuodelle 2015, jolloin latoprojekti saa
jatkoa.
Ladon rakentamisen vaiheita voit
seurata mm Joutsan kotiseutuyhdistyksen talkooryhmän Facebook-sivuilla olevasta diasarjasta.
Kirjoittaja Heikki Partanen,
rakennusryhmän vetäjä.

Kauan kaivattu tekonurmi
Joutsaan
Joutsaan on ilmestynyt reilu vuosi
sitten uuden uutukainen tekonurmikenttä. Kentästä on JoSePan palloilupiireissä enemmän tai vähemmän
haaveiltu koko 2000-luvun ajan, ja
sen toisella vuosikymmenellä haave alkoi näyttää toteutuskelpoiselta. Joutsa oli pitkään niitä harvoja
Keski-Suomen kuntia, joissa ei tekonurmea ollut. Kenttää suunniteltiin jo 2000-luvun alkupuolella jääkiekkokaukalon jatkeelle, sillä kyseiseen soraharjuun se olisi helppo
rakentaa.
Yhtenäiskouluremontin jälkeen
Lukion kentälle tuli muuta käyttöä, joten senkin takia uusi kenttä
tarvittiin ihan koululaisiakin ajatellen. Kentällä on rajat sekä jalka- että
pesäpallolle, toki muutakin ulkoliikuntaa siellä voi harrastaa. Kentän
ympärillä oleva soraharju tekee tekonurmesta luonnostaan suojaavan
alueen, jonne olisi helppo rakennella
myös jonkinlaisia katsomoita. Tällä hetkellä yleisö tuo penkit mukanaan soraharjun päälle, ja käyhän
se kannustaminen niinkin.

Aikaisempina vuosina JoSePan oli
aloitettava kesäharjoittelukausi Lukion hiekkakentällä tai sitten treenatava sisällä niin pitkään kuin mahdollista. Samoin ensimmäiset sarjapelit
oli suunniteltava hiukan kevääntulon mukaan, käytännössä nurmelle ei ole ollut asiaa ennen kuin ihan
toukokuun lopussa. Näinollen sarjakausi alkoi vieraspelikiertueella
kaikkien joukkueitten osalta
JoSePan jalkapalloilijoille kenttä on
tuonut harjoitteluun ja pelaamiseen
ihan uuden ulottuvuuden, suoranaisen piristysruiskeen. Nyt harjoittelukausi voi alkaa keväällä aikaisemmin ja jatkua syksyllä pidempään.
Tekonurmen alla oleva kumirouhe
sulattaa kentän hyvin nopeasti varsinkin keväällä pelattavaan kuntoon.
Lisäksi harjoitusvuoroja ei tarvitse
perua pelien takia, kun yleensä jommalla kummalla kentällä on aina tilaa. Isommat alueet mahdollistavat
myös isommat turnaukset. Lisäksi
kenttä on omiaan tuomaan lajien pariin lisää harrastajia. Pertunmaantielle lähdettäessä kentät ja halli eivät varmasti jää näkemättä satun-
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naiseltakaan ohikulkijalta. Seurojen
sinänsä vaativaksi tehtäväksi jää sitten järjestää sitä ohjattua toimintaa.
Kentän ilmestyminen ei jäänyt huomaamatta myöskään Palloliitossa, sillä Joutsan liikuntatoimi sai ”Vuoden olosuhdeteko”-palkinnon Palloliiton Keski-Suomen piiriltä. Lukion liikuntapainotteisuudelle uusi
kenttä tuo myös varmasti lisää uskottavuutta, kun puitteet Joutsan urheilupyhätön ympärillä alkavat olla
kunnossa. Joutsan lapsille ja nuorille ja miksei aikuisillekin tekonurmi
luo osaltaan mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan ja kotiseutuaan tunnetuksi ja esille, kenties läpi Suomen maan.
Kirjoittanut Petri Hentinen.

Tuohinen sormus
löysi yleisönsä

Matti kosii.

Vanhan oluttehtaan rannassa penkit täyttyivät.

Isän onnea.

Melkoista kokemusta rikkaampana voi katsoa vuotta 2014 joutsalainen TatuFanit-ohjelmaryhmä. Pikkujouluristeilyn idea tarttua tarjolla olleeseen Tuohinen sormus –näytelmään johti talven ja kevään viikoittaisen harjoittelun jälkeen kesän

kymmeneen esitykseen. Tatu Pekkarisen lauluihin tukeutunut Tuohinen sormus esitettiin joka kerta
eri paikassa. Näistä ehkä mieleenpainuvin oli Pajumäen Talliteatteri
entisine Jukolan penkkeineen.
Musiikkinäytelmä sai kerta kerran
jälkeen iloisen vastaanoton saman
innon näkyessä myös TatuFanien
laulavassa ja tanssivassa ryhmässä.
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Lämmin kiitos suuremmoiselle yleisöllemme, esiintymispaikkojemme
yhteistyökumppaneille sekä loistavalle TatuFanit –ryhmälleni.
Tapio Lankia,
Tuohisen sormuksen
kirjoittaja ja ohjaaja.

Helena Kokolle
elämäntyö Venla
Televisoakatemian
perustelut
Hän aloitti tv-viihdeuransa kesätoimittajana MTV:ssa 1972. Pian hän
eteni Toivotaan toivotaan -musiikkiohjelman juontajaksi Jukka Virtasen pariksi. 1976 hän siirtyi toimittajaksi Yleisradion TV1:den viihdetoimitukseen. Ylen viihteestä tulikin Helenan korkeakoulu, jossa hän
opiskeli mm. monikameraohjaaksi
tehden kymmeniä musiikkiohjelmia,
jopa kahdet Euroviisut.
Kokko siirtyi 1982 TV2:een ja uutena aluevaltauksena revy- ja ravintolashow-genreen. Tampereella Kokon taidot huomattiin ja hänet palkattiin 1989 ohjelmatuottajaksi vasta valmistuneeseen Tampere-taloon.
Pesti kesti viitisen vuotta, kunnes
Kokko valittiin Yleisradion TV1:n
viihdeohjelmien päälliköksi 1994.
Hän piti hengissä Iltalypsyn, toimi
kätilönä Studio Julmahuville ja synnytti yhden pitkäikäisen brändin –
Uutisvuodon – yhdessä Saku Tuomisen, Juha Tynkkysen ja Peter Nymanin kanssa.
Helena Kokko on toiminut vuodesta 1999 tuottaja-ohjaajana Ylen Kulttuuriohjelmissa, jossa viihde vaihtui
aluksi klassiseen musiikkiin; mieleenpainuvimpina töinään hän mainitsee Dario Fon Kansallisoopperaan
ohjaaman Matka Rheimsiin -oopperan tv-ohjauksen ja Kaija Saariahon
Kaukaisen rakkauden tuottamisen
tv-versioksi. Kokko oli kulttuuriohjelmillaan mukana luomassa Ylen
Teema -kanavaa. Tärkein oma ohjelma Helenalle tältä kaudelta oli Pasi
Hyökin vetämä Kuoro - realitysar-

ja. Viihde ei ole päästänyt Helenaa
pihdeistään: viime vuosina olemme
hänen ansiostaan saaneet tutustua
mm. Mark Levengoodiin, Iiro Rantalaan ja upeaan Iskelmä-Suomi -dokumenttisarjaan.
Lähde: TV-Akatemian kotisivut.
Esitin tämän vuoksi Helenalle muutaman kysymyksen.

Syntymäkotisi Kokko sijaitsee Vallaspellossa.
Kuinka koulutiesi kulki
Joutsassa?
Neljä vuotta kansakoulua Vallaspellon kansakoulussa, jossa vielä
1950-luvun lopulla riitti oppilaita.
Koulumatkaa oli 2,5 kilometriä.
Sitten Joutsan yhteiskouluun, josta
pääsin ylioppilaaksi 1969. Sen jälkeen siirryin opiskelemaan tiedotusoppia Tampereelle, josta sujuvasti, kesätyöpaikkojen kautta, pääsin
työelämään ensin MTV:hen ja sitten Yleisradioon.

Osoitit jo kouluaikana luovaa lahjakkuutta.
Mistä se kumpusi?
Luova lahjakkuus tulee ymmärtääkseni molempien vanhempien puolelta; äiti on nuoruudessaan lausunut. Erilaisissa kulttuurikilpailuissa minäkin kävin lapsena ja teininä lausumassa ja laulamassa. Hyviä laulajia löytyy molemmilta puolilta. Kirjallista ymmärrystäni kasvatti minun näkökulmastani loistava äidinkielen opettajani, edesmennyt Jaakko Ahonen.
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Kuvaaja / Tekijä: Seppo Sarkkinen, Kuvalähde: YLE Kuvapalvelu.

TV-työ imaisi sinut mukaansa varhain tarjoten
suuria haasteita. Mitkä
ovat omasta mielestäsi
rakkaimmat projektisi?
Minun nimelläni löytyy pelkästään
Yleisradiosta yli 500 ohjelmanimikettä, kertoi minulle Ylen arkiston
väki eläkkeelle jäädessäni. Aika vaikea näistä on valita, mutta tärkeiksi
nousevat mm. useana jouluna uusittukin lauluyhtye Rajattoman ensimmäinen oma tv-ohjelma, josta Rajattomien nousu suurempaan tietoisuuteen alkoi, ”Matka Rheimsiin”oopperan tv-ohjaus - se oli suora lähetys Eurooppaan, se teetti paljon
työtä ja onnistui hyvin.
Päällikkövuosieni isot hankkeet olivat Uutisvuodon ja sketsisarja ”Studio Julmahuvin” pystyttäminen. Näitä
muistelen suurella lämmöllä. Ja vii-

meisten työvuosieni ilona oli sitten
viime vuonna esitetty dokumenttisarja ” Iskelmä Suomi ” , jossa sain olla
tuottajana kahdelle hienolle tekijälle, Pekka Laineelle ja Antti Leinolle.

Entä läheisimmät työkaverisi?
Useimmat parhaimmista työkavereistani vuosien varrelta ovat niminä suurelle yleisölle täysin tuntemattomia. Heitä, jotka tekevät työtään
kameroiden takana ja näyttäytyvät
yleisölle niminä lopputeksteissä.
Mutta joitakin tärkeitä tuttuja nimiä voin sentään mainita. Heistä ensimmäinen on Jukka Virtanen, jonka kanssa toimitimme ja juonsimme aikanaan ”Toivotaan, toivotaan”ohjelmaa.
Jukka, yhdessä kahden entisen

viihdepäällikön, Heikki Seppälän
ja Jarmo Porolan kanssa on varhaisten työvuosieni suuri opettaja.
Suuria persoonia myöhemmiltä työvuosiltani ovat mm. muusikko Iiro Rantala, jonka kanssa teimme yli
20 ohjelmaa yhdessä, Mark Levengood, jonka kanssa vietin kaksi kesää
työn merkeissä, sekä joukko oopperamaailman suomalaistähtiä Karita
Mattilasta ja Matti Salmisesta Jorma Hynniseen ja Lilli Paasikiveen,
joiden kanssa olen saanut tehdä yksittäisiä ohjelmia niinä vuosina, kun
toimin klassisen musiikin parissa.

Vietän Joutsassa paljon aikaa, joutsalainen maisema on toinen kotimaisemani.
Me joutsalaiset olemme ylpeitä
Kokon talon tyttären saavutuksista. Hänen työnsä jälki on näkynyt
jokaisessa suomalaisessa kodissa
TV- viihteen ja - kulttuurin tarjonnan kautta.
Kiitos ja lämpimät onnittelut Helena!
Toimitti Terttu Hentinen.

Sinua näkee kesäisin
myös Joutsassa. Mitä
Joutsa sinulle merkitsee?
Kun tulen Joutsaan, tiedän kuka
olen. Olen talonpojan tytär Joutsasta. Elämä on antanut muitakin identiteettejä, mutta lähtökohta on tämä.

Joutsansalmen silta
Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto Mikkelin Ilmoituslehti 18.1.1862,
numerossa 3 on julkaistu huutokauppailmoitus.

Huutokauppa
Joutsan pitääläisten päätöksestä,
pitäjänkokouksessa nykysen kuun
8 p:nä, tulee, Lauwantaina 25 p:nä
ensi Tammikuuta kello 12 päiwällä, mainitun seurakunnan pitäjäntuwassa, kirkkokouksen [kirkkokokouksen] edessä, wähimmän-waatiwalle tarjottawaksi sillan teko kiwestä Joutsan salmen yli, jonka kustannus on arwiolta laskettu tekewäksi 20
000 ruplaa hop.; Ollen mainittu silta
saatawa ennen tulewan 1862 wuoden
loppua walmiiksi, kuin myös työhön
sitoutuwan tulee tässä huutokaupassa olla warustettu asianomaisesti todistetulla takauksella työn oikeasta
täyttämisestä wahwistetun kaawan

eli riitingin mukaan; Joka kuin myös
että pitäjänmiehet antawat aineet sekä työpäiwät sillan tekoon, halullisille tiedoksi annetaan. Joutsassa 9 p.
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Jouluk. 1861. A. M. Winter, kirkkoherran sijainen
Toimitti Esko Manninen.

Suuria joutsa

Hakoselän tupa, Markku ja Anita Salonen. Kuva: Tehilla Salonen.

Ala-Mällösen tupa, Raija Komppa-Rannaste ja Jorma Rannaste. Kuva: Jorma Rannaste.
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alaisia tupia

Ylätalon tupa, Arto ja Erja Hölttä. Kuva: Terttu Hentinen.

Tyyskänmäen tupa, Hannu Lehtonen. Kuva: Hannu Lehtonen.
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Mieskonmäen metsästysseura 50 - vuotta
Maanviljelijä Reino Järvinen ja sähköasentaja Rolf Varento kutsuivat
Haarantaloon 27.10.1964 Mieskonmäen miehiä keskustelemaan metsästysseuran tarpeellisuudesta ja kutsuivat paikalle myös riistapäällikkö
Heikki-Paavali Salosen Keski-Suomen riistanhoitopiiristä.
Haarantupaan saapui 17 henkilöä.
Riistapäällikkö Salosen selostettua
seuran merkityksestä paikalla olleet
tulivat siihen tulokseen, että perustava kokous pidetään heti. Kokous
toteutettiin riistapäällikkö Salosen
toimiessa puheenjohtajana ja Rolf
Varennon sihteerinä.
Seuran nimeksi sovittiin Mieskonmäen metsästäjät ry. Seuralle hyväksyttiin säännöt ja päätettiin ottaa toimintaan riistanhoito, metsästys ja
ampumaurheilu. Johtokunnan jäsenten määräksi tuli 7 jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin Reino
Järvinen ja johtokunnan jäseniksi
Vilho Reinikainen, Olavi Kuisma,
Lauri Kyröläinen, Rolf Varento, Teuvo Haapala ja Iivari Suomalainen.
Sihteeriksi valittiin Rolf Varento ja
rahastohoitajaksi Lauri Kyröläinen.
Seuran toiminta-alue rajattiin seuraavasti: Etelässä Suonne, lännessä

Vallasjoen seutu, pohjoisessa metsäautotie ja idässä Kälkäjoki sekä Puula. Johtokunnalle annettiin tehtäväksi metsästysmaiden vuokraaminen.
Kuva on perustavasta kokouksesta. Kuvassa vasemmalta lukien Ville
Hietanen, Rolf Varento, Reino Järvinen, Olavi Kuisma, Viljo Tiihonen,
Reijo Järvinen, Teuvo Haapala, Iivari
Suomalainen (otsa näkyy), Mauno
Ollikainen, Heikki Paavali Salonen,
Lauri Kyröläinen ja Eero Hietanen
Seuraan on 50 vuoden kuluessa liittynyt kaikkiaan 176 jäsentä. Tällä
hetkellä jäsenten määrä on runsas
sata, joista aktiivisia metsästäviä jäseniä on yli puolet. Seuran puheenjohtajina ovat toimineet Reino Järvinen, Mikko Hunninko, Pentti Halttunen ja tällä hetkellä puheenjohtajana on Matti Syrjäkylä. Sihteereinä ovat olleet Rolf Varento ja Teuvo Haapala. Nykyinen sihteeri on
Matti Haapala. Teuvo Haapala toimi myös Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja vuosina
1975-2003. Nykyinen sihteeri Matti
Haapala jatkaa perinnettä ja on ollut rhy:n puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien.
Seura sai ensimmäisen hirvenkaa-
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tolupansa vuonna 1966. Lupa edellytti yhtenäistä vähintään tuhannen
hehtaarin metsästysaluetta. Hirvikantojen nousun myötä lupamäärät kasvoivat 70-luvun puolivälistä lähtien nopeasti. Vuoteen 1979
mennessä metsästysalue oli kasvanut lähes kuuteentuhanteen hehtaariin ja samalla kaadettavien hirvien
määrä oli noussut kahteenkymmeneenkahteen (11 aikuista + 11 vasaa). Välillä vuotuiset kaatomäärät
olivat jopa yli kolmenkymmenen.
Viime vuosina lupien määrä on ollut kuudentoista hirven tienoolla (8
aikuista + 8 vasaa.).
Aluksi hirvet nyljettiin Teuvo ja Raija Haapalan tilalla Muunilassa. Tilan
ja perheen arjen hoitaminen alkoi
käydä 70-luvun lopulla vaikeaksi lukuisten kaadettujen hirvien käsittelyn keskellä. Seurassa tuli pohdittavaksi uuden nylkytallin rakentaminen. Silloinen puheenjohtaja Mikko Hunninko tarjosi paikkaa omalta tilaltaan Uudesta Kälästä ja niin
nylkytalli rakennettiin riihen taakse. Mikon kanssa tehtiin aluksi viidentoista vuoden vuokrasopimus.
Nylkytallista tuli hyvä ja ajanmukainen ja sitä kävivät muutkin hirviseurueet katsomassa. Ensimmäiset hirvet nyljettiin uudessa tallissa

vuonna 1981 ja se oli käytössä kolmekymmentä vuotta.
Syksyllä 1999 valmistui Pajutupa
metsästysseuran kokoontumispaikaksi. Vuonna 2012 otettiin käyttöön Pajutuvan tontille rakennettu
uusi hirvien nylkypaikka, johon seura sai myös EU-tukea. Uudessa nylkyhallissa on korkeutta komeimmallekin sonnille ja tekniikka on ajanmukaista ja käytännöllistä. Kaikkiaan seurassa on kaadettu tähän mennessä lähes 800 hirveä.
Hirvien lisäksi pienriistan metsästys on luonnollisesti olennainen osa
metsästystä. Jonkin verran alueella on
valkohäntäpeuroja ja kauriita, mutta viime vuosina lisääntyneet ilvekset ovat vähentäneet metsästysmahdollisuuksia. Kauris on ollut monta vuotta täysin rauhoitettu seuran
alueella. Harvinaisempia saaliseläimiä ovat villisiat, joita seuran historiassa on kaadettu kaksi kappaletta.
Riistanhoito on ollut seuran toiminnassa alusta alkaen keskeisessä roolissa. Kettu-, minkki- ja supikoirakantojen kurissa pitäminen on
tärkeää lintujen pesinnän onnistumiseksi. Seppo Nevanen oli yksi seuran aktiivisimpia pienpetojen pyytäjiä. Hän pyydysti elinaikanaan 103
supikoiraa ja 103 minkkiä. Seuralla
oli 80-luvulla käytössä varishäkki,

kanaverkosta rakennettu koppi, jolla pyydystettiin syksyisin satoja variksia. Seuran ylläpitämät riistapellot ja nuolukivet ovat monille riistaeläimille tärkeitä ravinnon lisälähteitä. Myös riistakantojen laskeminen on tärkeää riistanhoitotyötä järkevien pyyntimäärien selvittämiseksi. Seuralla on metsästysmaillaan
riistakolmio, joka on osa valtakunnallista riistalaskentajärjestelmää.
Ampumaurheilu kuuluu luonnollisesti metsästysseuran perustoimintaan. Hirvi- ja haulikkoammuntakilpailuja on järjestetty lähes perustamisesta lähtien. Myös koko perheen leikkimieliset hirvenhiihtoym. kilpailut ovat kuuluneet ohjelmaan. Unohtaa ei pidä myöskään
metsästyskoiria ja niiden jalostusta ja koulutusta.
Metsästysseura on myös osa laajempaa yhteisöä. Mieskonmäen metsästäjät on järjestänyt usein paikallisen alakoulun kanssa tapahtumia
tutustuttaen koululaisia metsästykseen ja riistahoitoon. Metsästäjät auttavat myös poliisia kolareissa loukkaantuneiden hirvieläimien etsimisessä ja lopettamisessa.
Vuosittaiset hirvipeijaiset on koko kylän ja myös naapuriseurojen
yhteinen juhla. Vuoden 2014 peijaiset järjestettiin poikkeuksellise-
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si jo elokuun lopulla Mieskonmäessä Sulontalolla. Samalla juhlittiin
50 vuotta täyttävää seuraa. Paikalle
oli kokoontunut noin 150 henkilöä.
Juhlapuhujana oli Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro. Tilaisuudessa julkistettiin myös
seuran 50-vuotishistoriikki, jonka
on koonnut seuran jäsen Eero Vesterinen. Juhlan jälkeen syötiin perinteinen peijaispäivällinen ja lopuksi
tietysti tanssittiin.
Kuvateksti: Mieskonmäen metsästäjät
omistamallaan Pajutuvan kodalla. Kuva
Keijo Suomalainen.

Naimisiin Viherin sillalla
Olimme mieheni kanssa päättäneet
mennä naimisiin elokuussa 2013. Hääjärjestelyt pyörähtivät noin vuotta aiemmin liikkeelle ja varasimme Maapirtin juhlapaikaksemme. Kuitenkin vihkitilaisuus aiheutti päänvaivaa. Halusimme kirkollisen vihkimisen, mutta kirkko vihkipaikkana
mahtipontisine urkuineen ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä vaihtoehdolta. Ulkovihkiminen luonnon
keskellä tuntui ajatuksena rennolta
ja maanläheiseltä, meidän tyyliimme
sopivalta. Maapirtin pihaakin mietimme, mutta niin toimiva kuin vanha seuratalo onkaan suurien juhlien järjestämiseen, puuttui hyvänä
parkkipaikkana toimivasta pihasta
se jokin idyllinen ja romanttinen
piirre, mitä kaipasimme vihkitilaisuuteemme.
Entäpä Viherin silta? Mieheni oli
ajanut sillan ohitse monta kertaa,
mutta kun hän tuli kanssani ensimmäistä kertaa Viherille vihkipaikkaasiaa tuumaillessamme, hän ihastui
miljööseen heti. ”Tää on tosi hyvä!”
mies sanoi ja oli sitä mieltä, ettemme
tarvitse mitään B-suunnitelmaa sateisen hääpäivän varalle. Niinpä siis
päätimme, että meidät vihitään vanhalla museosillalla, vaikka taivaalta
sataisi kissoja ja koiria. Kutsukortteihin kirjoitimme kehotuksen: ”Koska Suomen kesä on yllätyksellinen
ja morsian herkkä itkemään, suosittelemme nappaamaan sateenvarjon

mukaan vihkitilaisuuteen.”
Kun suuri päivä koitti, taivas heitti aamupäivällä kovan rankkasateen
Joutsan ylle. Hieman mietimme, että täytyisikö vieraat kuitenkin ohjata Maapirtille ja suorittaa vihkitilaisuus siellä, mutta päätimme olla optimistisia iltapäivän suhteen ja Viherille vietiin valkoinen katos ja sen
alle kangaspuiden penkki alttariksi. Penkki peitettiin äidin kutomalla pellavaliinalla ja kynttiläksi sytytettiin oma kastekynttiläni kahdenkymmenenkahdeksan vuoden takaa.
Kun H-hetki oli aivan lähellä, lähdimme kohti Viheriä oranssilla kuplavolkkarilla. Sillalla odottivat perheet, ystävät ja sukulaiset. 140 vierasta oli saanut autot hyvin lähiteiden varrelle ja koko porukka mahtui vanhalle kauniille sillalle seuraamaan tilaisuutta. Ystäviemme pikkusiskot rupesivat soittamaan viululla ja kitaralla vanhaa kansanlaulua ”Ol’ kaunis kesäilta” ja me kävelimme siltaa pitkin kohti pientä alttaria, jonka ääressä Joutsan seurakunnan kappalainen Annukka Nuto vihki meidät avioliittoon.
Äänentoistoa Viherille ei tietenkään pystynyt järjestämään, mutta Nuton kirkas ääni onneksi kuului hyvin. Vieraamme kehuivat erilaista vihkitilaisuutta rennoksi ja intiimiksi, ja sillan alla hiljalleen so-
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liseva koski oli kuin taustamusiikkia tärkeille sanoille. Hääpäivän aamun rankkasateesta huolimatta vihkitilaisuutemme aikana ei satanut.
Vihkimisen päätteeksi tytöt soittivat häämarssien sijaan toisen hääaiheisen kansanlaulun ”Lintu lensi oksalle” ja vieraat puhaltelivat saippuakuplia, jotka jäivät kauniisti leijailemaan tyynessä säässä. Kuplavolkkari kiidätti tuoreen avioparin kunniakierrokselle Joutsan kirkonkylälle ja sen jälkeen riemukkaaseen aamuyöhön jatkuneeseen hääjuhlaan
Maapirtille.
Meidän teki mieli ripustaa vihkimisen yhteydessä rakkaudenlukko
Viherin siltaan, mutta tietenkään
näin ei saa tehdä, kun kyse on suojelun kohteena olevasta museosillasta. Jos kuitenkin joskus tulevaisuudessa lukko ilmestyy meille tärkeän
Viherin sillan kaiteeseen, niin avaimet löytyvät silloin kosken pohjasta.
Kirjoittanut Elina Pylsy-Komppa.

Jouluevangelium
Luukkaan mukaan v.1841 painetusta evangeliumikirjasta.
Viännetty Jousam murteelle.
Niinä päevinä tul käsky keisar Aukustukselta, että koko mualima pit
panna veroalaseks. Ja tiä verom miäriämine ol ensimmäene, joka tapahtu sillo ku Kyrenivus ol muaherrana Syyrijassa. Ja jokapahine män
omaa kaupunkiisa ihtejäsä arvuuttamaa. Nin Juoseppi ikii Kalilejasta Nasaretin kaupungista män ylös
Juuttaan mualle, Tuavetin kaupunkii, jota sanottiin Petlehemiks, (sillä
sool Tuavetin huonekuntua ja sukuva) antamaa ihtejäsä arvuuttua, Marian kihlatu emäntäsä kanssa, joka
ol pienii päe.
Nin tapahtu niije siellä ollessa, että uottamisaeka tul täytee ja Maria
synnytti poja. Poeka ol niije ensimmäene. Maria kapaloe sen ja pan soemee, ku niille ei niäs ollu tilua majapaekassa. Ja paemenet valavovat
sillä seuvulla ja vahtasvat yöllä ulokona laumuasa. Ja niäppäs! Herran
kirkas valakeja valas niitä joka puolelta ja ne säekähtvät pahanpäeväsesti. Ja enkel sano niille: äläkiä pälätkä, sillä kahtokuapas, minä ilemotan teille suure ilo, joka on tulos-

sa kaekelle kansalle. Teille on täniä
syntynä Wapahtaja, joka on Ristus
Herra Tuavetin kaupungissa. Ja tiä
on teille merkkinä, työ löyvätte lapsen kapaloetuna makuamassa soemessa. Ja kohtsillää ol enkelin tykänä suur joukko sotaväkejä taevaasta ja ne kiittivät Jumalata ja sanovat: Kunnija olokoo Jumalalle korkeuvessa ja muassa rauha ja ihmisille hyvä tahto.
Ja tapahtu, että enkelit mänvät niijen tykövä taevaasee, nin ne paemenet puhuvat keskenää: männää
myö Petlehemii ja kahtotaa sitä, ninku tapahtunu o, minkä Herra meille ilemotti. Ja ne tulvat kiiree vilekkua, ja löysvät Marian, Juosepin ja
lapseikii, joka makas soemessa. Sitte kunool tiän nähneet julistvat ne
sen tievo, mikä niille tästä lapsesta
sanottu ol. Ja jokapahine, jotka sen
kuulvat, ihmettelvät niitä, mitä paemenet sanoneet olvat.
Mutta Maria piilotti kaekki niä
sanat ja riittael niitä syvämmessää.
Ja paemenet mänvät takasi ja män-
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nessää ylistvät ja kunnijoettivat Jumalata kaekesta, mitä olvat kuulleet
ja nähneet, ninku niille sanottu ol.
Toimitti Simo Avikainen.

Riemuylioppilasperinne
Joutsan lukiossa
Jyväskylän lyseosta v.1986 alkanut
ylioppilaiden 50-vuotistapaamisten
perinne on sittemmin muodostunut
lähes koko maan kattavaksi traditioksi. Joutsan lukion ensimmäiset ylioppilaat kirjoittivat v. 1964 ja näin
oli täälläkin viime keväänä iso syy
juhlimiseen saatu.
Jotta perinne saatiin varmasti alkuun, otin helmikuussa yhteyttä nykyiseen rehtoriin Merja Heinäahoon
ja katsoimme hänelle sopivia aikoja
ensimmäisten ylioppilaiden edustajien tapaamiseen. Maaliskuun alussa Maija Lahtinen, Vento Kuusisto
ja Simo Vallaskangas tulivat kanssani rehtorin kansliaan. Rehtori oli
innolla mukana virittämässä uutta
perinnettä. Huhtikuussa koulu lähetti kutsut kevään ylioppilasjuhlaan.
Seitsemällä kahdeksasta oli mahdollisuus osallistua juhlaan. Yhdellä oli
juhla perhepiirissä.
Lähetin keväällä sähköpostia omille
luokkakavereilleni tavoitteena tulla
mukaan lakkiaisjuhlaan ikään kuin
ottamaan viesti vastaan. Meitä vuonna 1965 kirjoittaneita oli 20. Heikki Mattilan kanssa olimme juhlassa aistimassa toteutusta ja tunnelmaa. Oli riemastuttavaa tavata tutut
koulukaverit, joista monen kanssa
jatkoimme tapaamisia Helsingissä
opiskeluaikana. Olimme lukioaikana kuin yhtä perhettä, kun kaikkea
tehtiin ensimmäisen kerran. Olemme myöhemmin v. 2004 kokoontuneet kolmen ensimmäisen lukioluo-

kan kesken, koska meistä ”harjoituskappaleista” useampi joutui uusimaan jonkun luokan. Tätä kutsua kuuli lähes 30 entistä lukiolaista. Oma luokkani on kokoontunut
kiitettävän säännöllisesti noin joka
viides vuosi.
Hartolalaisjuurinen Hämeenkylän
kartanon isäntä Martti Niukkanen
piti lämminhenkisen puheen muistellen rehtoriamme ja opettajiamme.
Hän julkitoi huolensa lukioverkon
supistusvaatimuksista ja korkealle
nostetusta oppilasrajasta sekä näki
tärkeänä lukio-opiskelun suorittamisen kotoa käsin. Sankarihaudoilla käynnin jälkeen riemuylioppilaat
jatkoivat luokkakokouksella ja juhlalounaalla Hypoteekissa.
Omasta luokastani ovat kauimmaiset muuttaneet Amerikkaan ja Saksaan pysyvästi asumaan, valtaosan
asuessa Helsingin seudulla. Onpa
kaksi meistä saanut jo iäisyyskutsun. Luokan valvojamme, ikinuori
Vappu Mäenpää asuu Lauttasaaressa Helsingissä. Hän oli paljon enemmän kuin englannin ja saksan opettaja. Hän opetti meille mm. vanhat
tanssit, jotka myös esitimme viiden
parin voimin.
Haluankin tämän lehden kautta
viestittää jo nyt täällä asuvien sukulaisten välityksellä tiedon ensi kevään (30.5.2015) juhlasta.
Riemuylioppilasperinnettä on juh-
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Joutsan Lukion ensimmäiset riemuylioppilaat. Kuvasta puuttuu Markku Halonen. Kuva: Markku Parkkonen / Paikallislehti Joutsan Seutu.

listettu monella tapaa. Tapahtumasta on annettu todistuksia ja lakin
lyyraa on tehostettu lisälaakereilla.
Juhlat ovat venyneet kaksipäiväisiksi luokan niin halutessa. Nähtäväksi jää mitä muotoja Joutsan lukion
riemuylioppilaat ottavat käyttöönsä.
Oma lukio ansaitsee edelleen kiitoksen ja tuen. Nämä tunteet olivat
pinnassa myös v. 1965, jolloin uudehkossa, kannatusyhdistyksen velkarahalla ja suurella talkootyöllä rakentamassa Yhteiskoulussa opiskeli yli 500 oppilasta.
Terttu Hentinen,
Joutsan lukion ylioppilas no 20
Otsikkokuvan teksti: Ensi kevään riemuylioppilaat abiturientteinä syksyllä 1964.
Luokanvalvoja Vappu Mäenpään Amerikan vuoden sijaisena toiminut Anni Järvenpää vasemmalla.

Opeleekio kokosi
lauluaarteet kirjaksi
Laulu- ja soitinyhtye Opeleekion
perustaja Ritva Kukkanen penkoi innokkaana kotiseutuihmisenä arkistojen kätköistä Leivonmäellä muistiinmerkittyjä kappaleita ja otti ne
juuri perustetun Opeleekion esitysohjelmistoon 1990-luvun alussa.
Kun Ritva Kukkanen siirtyi taivaallisiin soittojoukkoihin vuonna 1998,
niin Sinikka Lahti otti Opeleekion
musiikillisen vetovastuun. Sinikasta
kuoriutui oiva säveltäjä, kun yhtyeeseen liittynyt haitaritaitaja Pekka
Aarnio alkoi tarjota hänelle maaseutuaiheisia runojaan. Vuonna 2000 Leivonmäen kunnan 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi – Opeleekio julkaisi ensimmäisen äänitteensä ”Meijän kylän ensimmäinen”, johon tallennettiin paikkakunnan 1800-luvun arkistojen aarteita sekä kaksikko Lahti - Aarnio -tuotannon alkua.
Kirjallinen kipinä syttyi myös Marjatta Riihiahoon, jonka runot Sinikka Lahden säveltäminä toivat monipuolisuutta ohjelmistoon. ”Kylätien
varrelta” –cd näki päivänvalon 2005.
Joululevy ”Himmeli” valmistui joulun alla 2010 ja toi kuulijoille myös
herkempiä Opeleekio-kappaleita.

Opeleekio vauhdissa Rutalahden markkinoilla. Kuva: Leila Backman.

23 Opeleekio-vuoden jälkeen toinen toistaan hienompia kappaleita
pursusi nuottikansioista. Tuntui, että nämä kappaleet piti saada tallennettua myös nuottikirjana vuosien
varrella tehtyjen äänitteiden lisäksi.
Maaseutukehitys ry:n tuella onnistuimme kokoamaan laulut kirjaksi
kansanmusiikin ystävien iloksi. Kirjan ulkoasun suunnitteli joutsalainen Jari Partanen ja painatus hoidettiin niin ikään oman kunnan yrittäjän Hannu Lehdon painossa. ”Kylätien varrelta” – nuottikirja julkis-
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tettiin Leivonmäen kotiseututalo Simolassa 15.5.2014.
Kirjan julkistamisen jälkeen yhtye lähti kiertueelle esittelemään
kirjaa. Kesän ja syksyn aikana musiikin iloa ja riemua vietiin eri puolille Keski-Suomea ja pääsääntöisesti vanhainkoteihin. Joutsan, Leivonmäen, Toivakan, Laukaan ja Jyväskylän Keljon vanhainkotien lisäksi
ryhmä kävi esiintymässä kyläjuhlilla
Keuruun Asunnalla, Laukaan Lankamaalla, Toivakan Nisulassa sekä

Joutsan Majatalofestivaaleilla ja Rutalahden lauluillassa.
Jos haluat kuulla jouluista musisointia, niin Opeleekion ja Viihdekuoro Karpaloiden yhteinen joulukonsertti pidetään Toivakan kirkossa ma 8.12. klo 18.

Opeleekio
pähkinänkuoressa
Opeleekio on keskittynyt maaseutua
sekä perinnettä käsittelevään ohjelmistoon. Laulujen aiheet kertovat
esimerkiksi saunomisesta, sahdintai vastanteosta, haravasta, puimakoneesta sekä tietenkin rakkaudesta
ja riiaamisesta. Suurin osa lauluista on säveleltään ja sanoiltaan omaa
tuotantoa. Ohjelmistossa on myös
vanhoja koululauluja ja joululauluja.
Kaustisen kansanmusiikkijuhlille osallistuttiin ensimmäisen kerran vuonna 1995. Sen jälkeen heinäkuisilla
juhlilla esiinnyttiinkin 12 kertaa peräkkäin. Oman maakunnan kiertämisen lisäksi yhtye on konsertoinut
Lontoon suomalaisessa merimieskirkossa 1998. Virossa on esiinnytty kahdesti: v. 2002 Leivonmäen ystävyyskunnassa Haaslavassa ja Tarton Hansapäivillä sekä kesällä 2007
Haaslavassa. Heinäkuussa 2006 yhtye
konsertoi Budapestissä. Opeleekio
on laulanut toreilla ja turuilla myös
Latvian Riiassa (2008), Saksan Heidelbergissä (2010) ja Espanjan Barcelonassa (2013).
Keski-Suomen Kulttuurirahasto
myönsi Opeleekiolle vuonna 1999
apurahan (5000 mk) leivonmäkisen
musiikin tallentamiseen. Keski-Suomen Osuuspankki antoi Opeleekiolle
1000 euron stipendin vuonna 2001.
Toisen Kulttuurirahaston apurahan
yhtye sai 2008 kansanmusiikkikiertueen järjestämiseksi (5000 e). Vuonna
2009 yhtye sai apurahan Heikki Jaatisen säätiöltä joululevyn tekoa varten.

Opeleekio julkaisi toukokuussa nuottikirjan ”Kylätien varrelta”.

Opeleekion jäsenet
Sinikka Lahti: viulu, piano, laulu. Sävellys ja sovitus; yhtyeen taiteellinen johtaja
Pekka Aarnio: haitari, laulu. Sävellys, sanoitus
Raimo Hämäläinen: Lyömäsoittimet
Annikki Lehto: laulu.
Pekka Lehtonen: kitara. Liisa Liias, laulu ja nokkahuilu.
Juha Nieminen: basso.
Marjatta Riihiaho: laulu ja sanoitus.
Riitta Vehmas: laulu ja nokkahuilu.
Kirjoittanut Liisa Liias.
Otsikkokuvan teksti: Kirja julkistettiin Leivonmäen kotiseututalo Simolassa 15.5.2014.
Tilaisuuden kunniavieraana oli yhtyeen perustajajäsen kotiseutuneuvos Niilo Kukkanen. Kuva: Leila Backman.

34.

Muistikuvia Sepposten
20 - vuotis taipaleelta
Kotimme ovikello soi eräänä iltana v. 1994. Ovella seisoo kaksi naista. He tiedustelevat, olisinko halukas perustamaan Joutsaan sekakuoron. Naiset lupasivat kerätä ydinjoukon kuoroa varten. Tiedustelu oli
sen verran yllättävä, että en osannut heti antaa vastausta. Lupasin
harkita asiaa.
Syyskuussa -94 kuoro piti ensimmäiset harjoitukset. Syksyllä siinä
lauloi 25 laulajaa, mutta kevätkaudella kuorolaisten lukumäärä kasvoi jo 34:ään. Nimikilpailun jälkeen
kuoro ristittiin Lea Heikinojan ehdotuksen mukaan Sekakuoro Sepposiksi.
Kuoron ensimmäinen varsinainen
tulikaste tapahtui Naiskuoron järjestämässä vappumatineassa -95. Lukion voimistelusali oli lähes täynnä
kuulijoita. "Vappumatinea oli tänä
vuonna ehkä historiansa monipuolisin ja reippain konsertti vuosikausiin. Sepposten osuus oli konsertin
lopussa, mikä oli aivan oikein. Kuorossa oli paljon lauluvoimaa, erityisesti kuoron miesäänet soivat todella komeasti", kirjoitti paikallislehti.
Olin iloinen, että vuosi sitten olin

ottanut kuoron perustamishaasteen
vastaan.
Sekakuoro Sepposten alkuvuodet olivat vauhdikkaita. Kotimaan
esiintymisten lisäksi kuoro konsertoi 90-luvun lopulla neljästi ulkomailla: kolme kertaa Tallinnassa ja
vielä Floridan aurinkorannalla yhdessä naiskuoron kanssa. Ensimmäimäiselle Viron matkalle lähdettiin
kahdella bussilla. Kuoro oli kasvanut 48 laulajan suuruiseksi ja mukana oli 20 kannustajaa. Tallinnan
Viru-hotellin johtaja, joutsalaissyntyinen Yrjö Vanhanen, oli pyynnöstäni etsinyt Sepposille ystävyyskuoron Tallinnasta. Tämän Flora-kuoron
kanssa konsertoimme peräti neljänä
vuotena Viron maaperällä. Kaikilla
matkoilla Viru-hotelli avusti meitä
monella tavalla. Vastaavasti Florakuoro vieraili Joutsan Joutopäivillä
kahdesti. Kielimuuri ei koskaan tuottanut vaikeuksia kuorojen yhteisesityksille, iloisista illanvietoistamme
puhumattakaan. Ikimuistoisia olivat
myös Tallinnan laivoilla pitämämme konsertit täysille saleille. Eräs laivaesiintyminen on jäänyt mieleeni.
Kuoro oli juuri laulanut Rauno Lehtisen hienon ”On hetki” -laulun. Ky-
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syttyäni yleisöltä kuka heidän mielestään oli Suomen paras viihdesäveltäjä, ravintolasalin perältä kuului voimakas miesääni: ”Paavo Lipponen!"
Talvella 2001 Sepposet tekivät konserttimatkan Espanjan aurinkorannalle Suomi-seuran vieraaksi Fuengirolaan.
Leikekirjani mukaan Sepposet tai
sen kamarikuoro ovat nousseet yleisön eteen n. 115 kertaa. Esiintymisiin mahtuu mitä erilaisimpia juhlia, konsertteja, illanistujaisia ja vierailuja. Parhaiten mieleen ovat jääneet ulkomaiset esiintymiset, joiden taiteellinen taso on ylimääräisistä harjoituksista ja laulajien motivaatiosta johtuen noussut muiden
yläpuolelle. Yhtenä erikoisimmista
esiintymispaikoista mieleen nousee
Nerjan kylän maailmankuulut tippukiviluolat Espanjassa, jonne Suomi-seura oli järjestänyt meille retken. Enpä ole aikaisemmin sellaisessa akustiikassa laulanut.
Kotimaan esityksistä yhtenä vaikuttavimpana muistan kesäkauden
päättäjäiskonsertin kynttilöin valais-

tussa mahtavassa Luhangan kesäkirkossa. Vuonna 2000 syyskuun alun
hämärtyvässä illassa pidetty ns. kynttiläkirkko keräsi kirkon holvien alle monisataisen yleisön. Kuoro oli
noina aikoina aivan erinomaisessa
laulukunnossa.
Lähes Luhangan kynttiläkirkon kaltaiset tunnelmat Sepposet koki vuoden 1998 lopulla Helsingin Temppeliaukion kirkon konsertissa. Kuoro
lauloi kolmessa erilaisessa kokoonpanossa: varsinainen peruskuoro sekä kamarikuoro ja naiskuoro. Sepposten konserttien vahvuutena onkin aina ollut ohjelmiston monipuolisuus ja yllätyksellisyys.
Vahvana on mieleen jäänyt myös
ääriään myöten täynnä oleva lukion sali kuoron esiintyessä sotilasasuisena Sota-ajan laulujen konsertissa v. 2006. Kuorolle säveltämäni
kaksi sävelteosta, Joutsa-kantaatti
v. 2001 (Joutopävien 30-vuotisjuhlien tilausteos) ja Kantaatti leivälle v. 2000 (Osuuspankkitoiminnan
70-vuotisjuhlan kunniaksi) onnistuivat kuorolta hienosti mutta valitettavasti teokset ovat jääneet kovin
vähille esityskerroille.
Vuosien varrella Sepposet ovat saaneet tehdä yhteistyötä monien tunnettujen muusikoiden kanssa. Alkuvuosina kuoron lähes vakioavustajana toimi pianotaiteilija Pentti Kotiranta. Hän säesti mm. kolme ensimmäistä Viron konserttimatkaamme.
Pentin sairastuttua hänen tilalleen tuli
lammilainen pianisti Markku Helko, jonka monipuolinen apu on ollut kuorollemme lähes korvaamaton.
Urkutaiteilija Tapio Tiitu on avustanut kuoroamme kahdessa kirkkokonsertissa. Mieleenpainuva yhteistyökumppani oli Ilmavoimien soittokunta, jonka kanssa lauloimme Suuressa Hyväntekeväisyyskonsertissa
Joutsan kirkossa v. 1997. Samassa tilaisuudessa esiintyi myös koko Suomen rakastama taiteilijaprofessori,

näyttelijä Veikko Sinisalo. Hanuristi-pianisti Seppo Hovi on kevyemmän musiikin puolella musisoinut
kanssamme useana vuonna keskitalven hyväntekeväisyyskonserteissa. Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen
on rikastuttanut Sepposten konsertteja kolmesti. Kuoromme monista
solisteista varmasti tunnetuin on baritoni Jorma Hynninen. Sepposten
omista riveistä on myös löytynyt lukuisia osaavia solisteja, mm. Elina
Parkkonen-Manninen, Pirjo Kämppi, Annina Welling, Tarja Peltonen,
Kari Kivisaari, Erkki Majanen ja Aatos Forsström. Ehkä erikoisin solistimme on ollut lausuja Matti Hyyppä, jonka monet yhteisnumerot kuoron kanssa ovat olleet hyvin vaikuttavia. Varsinkin Evakon laulussa Matin lausuntaosuudet ovat nostaneet
kyyneleet monen kuulijan silmiin.
Tallinnalaisen Kammerkoor Floran
kanssa pidetyt seitsemän konserttia
ovat jääneet myös pysyvästi sielumme sopukoihin. Ilman suurta avustajajoukkoamme kuoromme esiintymiset olisivat varmasti olleet paljon köyhempiä.
Asia, mistä kuoronjohtajana olen
ollut ylpeä, on kuoromme tekemä
hyväntekeväisyystyö. Vuosien varrella Sepposet ovat laulaneet mm. alueellamme tehtävää syöpätyötä varten tuhansia euroja. Samoin olemme
tukeneet mm. sotiemme veteraaneja ja sotainvalideja. Laulumme ovat
mahdollistaneet monenlaisten apuvälineiden hankkimisen terveyskeskukseen jne. Lukuisat vierailut vanhainkodilla ovat antaneet iloa niin
kuulijoille kuin esiintyjillekin.
Vuonna 1997 Joutsassa tehtiin tvohjelma Syöpä voidaan voittaa -keräyksestä. Ohjelmassa kuoro lauloi
ja kiersi työväentalon salia kameran
seuratessa laulajien vaellusta. Toinen
varmasti yhtä jännittävä tv-esiintyminen oli suositussa BumtsiBum-ohjelmassa Seppo Hovin joukkueessa
keväällä 1998.
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Sepposten ehkä työläin projekti on
ollut vuoden 1997 Joutsan seutuvill’
on meillä-levyn valmistaminen. Levyn kaikki 19 kappaletta ovat omia
sävellyksiäni. Äänitteen tekoa ehdotti
aikoinaan kuoromme ystävä Pentti
Kotiranta, joka Markku Helkon ohella soittaa cd:llä pianoa. Osan sävellyksistäni laulaa baritoni Esa Ruuttunen ja kaksi laulua esitän itse.
Ensimmäisenä aloin Joutsassa johtaa Mieslaulajia. Vuosi oli 1969. Kaikkiaan olen johtanut vuosien varrella
yli kymmentä kuoroa. Tällä hetkellä Joutsassa on ainakin puolen tusinaa toimivaa kuoroa. Itse työskentelen kolmen kuoron kanssa. Olen
usein miettinyt kuntamme suurta
kuoroinnostusta. Mutta on toinenkin kysymys, joka vääjäämättä nousee mieleen: mitä tapahtuu meidän
sukupolvemme lopettaessa musiikkityön tällä alueella? Kuorojemme
ikärakenne on aika eläkeläispainotteinen. Miksi nuoret eivät ole kovin
kiinnostuneita hienosta kuoroharrastuksesta? Miten käy yleensäkin
lauluharrastukselle? Mielestäni kysymykset ovat aiheellisia.
Maakuntalehtemme kirjoitti vuoden 1998 maaliskuussa 25-vuotisjuhlakonserttini jälkeen otsikossaan: ”
Onneksi on Sekakuoro Sepposet!”
Siitä minäkin olen ollut onnellinen
nämä 20 vuotta. Vuodet ovat vaatineet paljon työtä, mutta sitäkin enemmän ne ovat antaneet sisältöä elämälle. Musiikki ja kuorotyö ovat tärkeä osa elämääni ja luulen, että elämästä ei voi jäädä jäädä eläkkeelle.
Kirjoittanut Seppo Pänkäläinen,
Sekakuoro Sepposten kuoronjohtaja.
Kuvateksti: Sekakuoro Sepposet vuodelta 1999. Seppo Pänkäläinen edessä keskellä. Kuva: Kyösti Uosukainen.

Perhekahvilassa touhua
ja tohinaa

Otsikkokuvan teksti: Kaisla Lahti, Eemeli Manninen, Isla Siltala ja Elli Saarela.

kahden tunnin ajan viikoittain seurakuntatalon kerhotiloissa. Kahtena edellisenä kesänä perhekahvila
on toiminut keskuspuistossa, jossa väkeä on riittänyt lähes 50 joka
viikko. Picnic-muotoinen perhekahvila jatkaakin jälleen kokoontumisia ensi kesänä.

Ylhäältä alaspäin: Aino Soilu, Urho Soilu,
Eetu Manninen ja Lassi Kuitunen.

”On villiä melskettä, helinää,
helskettä pienten tiukujen, On
korvia, tassuja, pulleita massuja,
häntiä vilisten...” (Nisse-polkka)
Nisse-polkan laulun alkusanat sopivat täydellisesti MLL Joutsan paikallisyhdistyksen perhekahvilan kuvaukseksi. Perhekahvila lienee tutuin
ja perinteisin MLL:n toimintamuoto
niin Joutsassa kuin muuallakin Suomessa sillä valtakunnallisesti maassamme toimii yli 500 perhekahvilaa.
Myös Joutsassa perhekahvilalla on
jo useiden vuosien ajan ollut vankka asema pienten lasten perheiden
kohtaamispaikkana. Syys-, talvi- ja
kevätajan perhekahvila kokoontuu

Tänä syksynä perhekahvilan ovat
löytäneet etenkin vauvojen äidit, sillä perhekahvilassa on kokoontunut
yhtäaikaa kymmenen tämän vuoden puolella syntynyttä lasta. Silloin
perhekahvila pääseekin yhteen vahvuuteensa – vertaistukeen. Samassa tilanteessa olevilla äideillä riittää
keskusteltavaa lasten nukkumisesta, syömisestä ja kyllä – myös siitä
milloin ja kuinka paljon on kakattu ja millaista kakka on ollut. Vauvat eivät vielä juurikaan leiki keskenään, mutta kerhotilat tarjoavat oivat
mahdollisuudet monipuolisiin leikkeihin taaperoikäisten kanssa. Perhekahvilassa lapset pääsevät opettelemaan tärkeitä jakamisen, odottamisen ja yhdessä tekemisen taitoja. Perhekahvilassa on myös mahdollista askarrella ja osallistua ohjattuun toimintaan perheiden kiinnostuksen mukaan.
Perhekahvila tarjoaa kaiken ikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja
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isovanhemmilleen seuraa ja tekemistä. Ja mikä parasta, perhekahvilaan
saa tulla ihan omana itsenään juttelemaan tai kuuntelemaan, jakamaan
tai hakemaan vinkkejä vauvan- ja
lastenhoitoon tai vaikka ruuan laittoon, leikkimään ja pelaamaan tai
ihan vaan kahvittelemaan hyvässä
seurassa. Perhekahvilaan voi tulla
väsyneenä tai reippaana, iloisena tai
surullisena, yksin tai yhdessä. Jakaminen ja yhdessäolo pyrkivät antamaan voimaa ja energiaa niin vanhemmille kuin lapsillekin.
Tänä syksynä perhekahvilan yhteydessä on kokoontunut kerran kuukaudessa myös Terhokerho, jonka
tarkoitus on tuoda yhteen niin nuoret kuin vanhemmatkin sukupolvet.
Koko Suomi leikkii -hankkeen alainen Terhokerho toteaa, että ”leikki
tekee hyvää kaikenikäisille ja leikkiä voi niin monella tavalla” – siksi Terhokerhoon ovat tervetulleita
ihan kaikki, yksin tai yhdessä.
Nisse-polkan sanoihin on hyvä myös
lopettaa. Vuoden viimeinen Terhokerho ja perhekahvila pitää pikkujoulut tiistaina 16.12. joten ”Kaikki vaan joukkohon leikkiä lyömään
ja puuroa syömään, kun joulu on!”
Kirjoittanut Liisa Alfthan.

Uuden koulukeskuksen
kuulumisia
Pitkään kestäneen ”rakentaako uutta vai remontoidako vanhaa” -puntaroinnin jälkeen Joutsan kunnanvaltuusto sinetöi kolmen uuden koulurakennuksen rakentamispäätöksen kokouksessaan syyskuussa 2011.
Ennen tätä oli vanhan lukiorakennuksen (D -talo) peruskorjaus valmistunut vuonna 2007, mikä mahdollisti yläkoulun siirtymisen Pohvinrinteeltä uudistettuihin tiloihin
marraskuussa v. 2008. Vanhan lukion ympärille sijoittuvien uudisrakennusten rakennustyöt aloitettiin
loppuvuodesta 2011 ja toteutettiin
kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisenä aloitettiin vanhan lukion pohjoispuolelle sijoittuvan kaksikerroksisen A -talon eli taitotalon rakentaminen. Pian tämän jälkeen aloitettiin vanhan lukion itäpuolelle sijoittuvan yksikerroksisen B -talon eli
lukiorakennuksen rakennustyöt. Aja B -rakennukset otettiin käyttöön
alkuvuodesta 2013. Viimeisenä tehtiin C -talo eli alakoulu, jonka yhteyteen muutti myös esikoulu. Näiden
tilojen käyttöönotto tapahtui syysloman v. 2013 jälkeen. Koulukeskuksen vihkiäisiä vietettiin 13.4.2014.
Tilaisuuden juhlapuhujana oli Joutsan yläkoulun entinen rehtori, Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön

johtaja Anneli Kangasvieri.
Rakentamisessa on painotettu mm.
maalämmön tarjoamaa ympäristöystävällisyyttä ja energiataloudellisuutta,
tilojen valoisuutta ja niiden muunneltavuutta tarpeen mukaan. Kaikissa luokkahuoneissa on isot ja avarat ikkunat. Osa luokista on mahdollista jakaa kahteen osaan kiskolla
liikuteltavan väliseinän avulla. Mikäli alakoulussa tarvitaan tapahtumia varten lisätilaa, saadaan yhden
luokkatilan seinät avattua ja muo-
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dostettua yhdessä käytävien kanssa
isompi aulatila. Luokkien opetusvälineet ovat ajanmukaiset, sillä niissä on tietokone, projektori ja dokumenttikamera sekä A-, B- ja C -talojen luokissa lisäksi vielä älytaulut.
Taitotalon luokista löytyy normaalin
varustuksen lisäksi muutamia erikoisuuksia, kuten kuvataiteen luokasta savenpolttouuni ja syväpainoprässi, tekstiilityöluokasta yhden työpöydän sähköinen säätömahdollisuus,
musiikkiluokasta äänieristetty bändihuone sekä teknisen työn tilois-

ta pistehitsaus- ja hiekkapuhalluslaite. Opettajat käyttävät opetuksessaan apunaan sähköistä oppimateriaalia. Koulumme sai Opetushallitukselta avustuksen hankkeelle: ”Tabletilta taululle”. Saadulla avustuksella koulutettiin opettajia ja hankittiin uuden koulun ajanmukaisen avtekniikan rinnalle 40 kannettavaa
hybridikonetta, joissa on irrotettava Tablet-näyttö. Kaikki opetustilat
ovat myös Puulan seutuopiston aktiivisessa iltakäytössä.
Koulukampuksen liikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Alueella sijaitsevat uusi liikuntahalli, urheilukenttä ja kaksi tekonurmikenttää, joista toinen jäädytetään talvella luistelukentäksi. Koulun piha-alueesta on osittain jo valmistunut monipuolinen toiminta-alue, jossa sijaitsevat kaksi kiipeilyseinää, iso kiipeilyverkko, kuntolaitteita ja koripalloteline. Koulussamme on vastikään käynnistynyt Liikkuva koulu
-hanke. Hankimme hankerahoituksella mm. liikuntavälineitä oppilaskäyttöön ja koulutamme oppilaista Välkkäreitä eli välituntiohjaajia.
Välkkäri–koulutus on otettu innolla vastaan, sillä 20 oppilaan ryhmä
saatiin nopeasti kasaan.
Rakennukset ovat olleet niiden erilaisesta valmistumisajankohdasta johtuen käytössä 1-2 vuotta. Seuraavassa
oppilaiden/opiskelijoiden kertomuksia kokemuksistaan uudessa koulukeskuksessa:
A-rakennus eli taitotalo
”Uudessa käsityöluokassa on enemmän työtilaa, kuin vanhassa luokassa
ja pyörivät tuolit lisäävät työskentelymukavuutta. Luokka on sekä ihanan tilava että avara. Uusi sovituskoppi mahdollistaa vaatteiden sovituksen”.
7. lk:n tekstiilityön oppilaat
”Taitotalossa on hyvä työskennellä,
kun kaikki välineet ovat hyvässä järjestyksessä ja loogisesti paikoillaan”.
”Taitotalon tilat ovat tilavat, siistit

Ekaluokkalaisen näkemys uudesta koulusta.

ja kaikki laitteet ovat hyvässä kunnossa”.
”Musiikin luokka on kiva, kun siellä on niin paljon soittimia”.
7 B luokan oppilaat
B –rakennus eli uusi lukiorakennus
”Opiskelijoiden mielestä uudet tilat ovat viihtyisät, toimivat ja avarat.
Varsinkin monitoimitila on opiskelijoiden mieleen, sillä siellä on videon- ja äänentoistolaitteet, sekä riittämiin säkkituoleja ja sohvia kaikille.
Se onkin loistopaikka hyppy- ja välituntien viettämiseen. Lukiolaisille monitoimitila on kuin oma huone kaikkien rakennusten ja luokkien keskellä.”
Lukion oppilaskunnan puheenjohtaja
C–rakennus, alakoulu luokat 1-4
”Vanhassa koulussa oli kivaa, mutta uudessa koulussa on vielä kivempaa. Täällä on paljon laitteita ja uusia oppilaita. Mutta silti kaipaan vanhaa koulua”.
”Uuteen kouluun oli kiva muuttaa.
Uudessa koulussa voisi olla juomahana. Muuten tämä on mukava rakennus”.
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”Uuden koulun luokka on paljon
hienompi kuin vanhan. Täällä on paljon enemmän tekemistä kuin vanhassa koulussa. Toivoisin tänne metsää, jonne voisi rakentaa majoja”.
”Kiva, kun talo on värikäs. Ikkunat ovat sopivankokoiset. Pulpetit
ovat tarpeeksi korkeat. Katos on iso
ja viihtyisä. Piha on turvallinen ja
siellä on paljon kiipeilytelineitä”.
”Tähän rakennukseen olisi voinut
rakentaa yhden ylimääräisen luokan.
Oma luokkamme on sopivankokoinen. Siellä on älytaulu. Kiipeilytelineet ovat kivat. On kiva, että tuli joka luokalle oma hyppynaru ja
jalkapallo”.
”Piha on iso. Eteinen on iso. Pulpetit on aika pieniä. Harmaa väri sopii kaappeihin”.
”Hämähäkkikeinu on kiva, kun menen heti aamulla siihen”.
1-4 luokkien oppilaat
Kirjoittanut Merja Heinäaho,
Rehtori,
Joutsan yhtenäiskoulu ja lukio
Kuvat: Mikko Hentinen.

Eeva oli luokkakokouksen
vanhin

Otsikkokuvan teksti: Päästötodistus on
päivätty 28.5.1937. ”No on tämän todistuksen saaja nykyään jo aika vanha”, Eeva laskee ja helähtää nauramaan.

Kotitalo Korpelan sortuneet rakennukset ja autio piha tekivät Eeva Nykäsen ensin surulliseksi. Pian vierailu syntymäpaikalla sekä heinikosta
löytynyt leikkipaikka toivat mieleen
myös iloa, naurua ja laulua. Eeva oli
palannut Pappisiin ja Tammimäkeen
ensimmäistä kertaa 60 vuoden jälkeen. Vuosi oli 2004.

Eevan koulun jälkeen Pöyryn perhe asui Joutsan kirkonkylällä. Siellä
Eeva toimi muun muassa lastenhoitajana apteekkari Kervisen, opettaja Lilli Avikaisen ja Saunasen perheissä. Pari vuosikymmentä myöhemmin Eeva palasi vielä lyhyeksi
aikaa Joutsaan, kun kaksi vanhinta
poikaa olivat jo kouluikäisiä.

Heinäkuussa 2014 Eeva tuli Helsingistä uudelleen käymään. Juhlittiin Pappisten koululla eri ikäluokkien yhteistä luokkakokousta yli sadan henkilön voimin. Nyt 91-vuotias Eeva, kouluaikana sukunimeltään Pöyry, sai kunnian olla koko
joukon vanhin.

Sodan aikana Eeva oli tutustunut
kirjeenvaihdon kautta nuoreen sotilaspoikaan. Kun Mikko Nykänen
ilmoitti saapuvansa lomalle, hän toivoi ensitapaamista Jyväskylässä. Eeva lähti asemalle vastaan, esiliinana
oli mukana siskontytär Toini. Mutta kun junasta astui ulos iso joukko
sotapoikia, Eeva ei tunnistanut Mikkoa joukosta ja tytöt kiirehtivät pois.

Eeva kertoo olleensa aina rohkea ja
utelias kaikkeen uuteen, pelkäämättä edessä olevaa. Reippaana tyttönä
Eeva sai myös koulussa valvoa järjestystä luokkahuoneessa, jos opettajan
piti poistua luokasta. Kerran laiskanläksyjä valvoessaan Eeva päästi toisen tytön lähtemään etuajassa pois,
ja sai siitä hyvästä palkakseen kiiltäviä karkkipapereita. Lopputuloksena pois päässyt tyttö ei läpäissyt
opettajan kuulusteluja, mutta karkkipaperit jäivät Eevalle.

Eeva ehti kiertää työn perässä eri
paikkakunnilla. Alatorniosta on jäänyt mieleen hetki, kun saksalaiset
olivat lähdössä pois, ja humalaiset
sotilaat alkoivat ahdistella nuorta
Eevaa. Täpärä pelastautuminen tilanteesta onnistui hyppäämällä talon rikkinäisestä ikkunasta kellariin
hiilivarastoon piiloon.
Kirjeet Eevan ja Mikon välillä kul-
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kivat välimatkoista huolimatta. Eevan ja Mikon tiet kohtasivat lopulta Helsingissä, ja naimisiin mentiin
Joensuussa 1951. Sittemmin polut
erosivat, ja Eeva veti kuuden lapsen perhettä yksin, tekemällä välillä kolmea eri työtä samanaikaisesti.
Valoisalla elämänasenteellaan Eeva on pärjännyt vaiherikkaassa elämässä, eivätkä edes hiljattain tehdyt
lonkka- ja polvileikkaukset ole ehtineet Eevan energisyyttä Helsinginkodissaan juuri hidastaa.
Presidentti Martti Ahtisaaren Eeva
tapasi vuonna 1996, kun Ahtisaari
luovutti Eevalle Valkoisen Ruusun
ritarikunnan äitien kunniamerkin.
Sen lapset olivat hänelle anoneet tarmokkaasta työstä perheensä hyväksi.
Kirjoittanut Riitta Savitie.
Kuvat: Ilona Savitie.

Taipaleen seppä Kauko
Nieminen

Otsikkokuvan teksti: Seppä Kauko Niemisellä uudentyyppinen lumilinko kehitteillä pajassaan.

Kauko Nieminen syntyi Mieskonmäen Taipaleen talossa vanhempiensa Aksel ja Lyyli Niemisen (o.s. Laitinen) neljänneksi lapseksi 22.4.1926.
Hänellä oli kaksi sisarta Aune s. 1918
ja Tyyne s. 1921 sekä veljet Heikki
s.1924 - 1925, Veli s. 1928, Erkki s.
1932 ja Markku s. 1938. Valitettavasti perheen isä kuoli jo v. 1941 ja äiti
jäi lasten kanssa jatkamaan tilanpitoa. Myöhemmin Tyyne työskenteli
apuhoitajana usealla paikkakunnalla
ja Joutsassa vuodesta 1960 lähtien.
Veli perheineen asui ja työskenteli Mäntyharjulla. Sisaruksista neljä työskenteli Taipaleen tilalla koko elämänsä ajan.
Kauko kuului viimeiseen ikäluokkaan, joka sodan aikana kutsuttiin
palvelukseen. Hänet - kuten useat tutut ikätoverinsakin - kutsuttiin heinäkuussa 1944 Haminan Ravijoelle
osallistumaan täydennysjoukkoihin,
mutta vain muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta vuonna 1926 syntyneet eivät osallistuneet varsinaisiin taisteluihin, vaan olivat koulutuksessa kesän 1944. Niinpä Kaukokin määrättiin Salpalinjan rakentamiseen Virolahden seudulla. Varsinaista asevelvollisuuttaan Kauko
meni suorittamaan täyttäessään 20
vuotta 1946.

työkalujen korjaukset.

Kauko Valmetin ratissa nuorena miehenä.

Kaukon tiedetään käyneen vuonna
1955 Ypäjän maatalousseppäkoulun,
jossa saamien perustietojen ja vuosien saatossa käytännön töissä harjaantumisen ansiosta hänestä kehittyi taitava ja monipuolinen seppä.
Vuonna 1953 tilalle rakennettiin
paja, johon rakennetun ahjon lisäksi
aikojen kuluessa ja tarpeen mukaan
hankittiin työkoneita, useimmiten
käytettyinä, kuten hitsauskone, sorvi ja pylväsporakone. Lisäksi Kauko kätevänä miehenä valmisti itse
tarvitsemiaan pienempiä työkaluja.
1950-60-luvuilla töitä riitti hevostyökalujen muuntamisessa traktorikäyttöisiksi. Lisäksi Kauko teki tielanoja, monenlaisia kivenraivauslaitteita, lapukoneita, heinähäntiä,
seiväskairoja ja jääsirkkeleitä. Lisänä olivat vielä lukuisat koneiden ja
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1960-luvulla oli paljon traktorin
kitkaketjujen tekoa, joiden avulla
traktorit kulkivat paremmin huonommilla ja pehmeämmillä mailla esim. kyntötöissä. Kun Kauko oli
ensin tehnyt ketjut omaan traktoriinsa, niin pian olivat naapuritkin
teettämässä niitä.
Parhaiten hänet tunnetaan kivisen
maan auroistaan ja lumilingoistaan,
joihin hänellä oli patentit. Joutsan
maatalousnäyttelyssä elokuussa 1964
hän esitteli suunnittelemaansa kivisen maan auraa omassa työnäytöksessään. Nykyisin kyseistä auraa käytetään pellonraivauksen lisäksi esim.
metsämaan laikutuksessa.

Sydänmaan isäntä Pentti Mäkinen tilasi 1960-luvulla Taipaleen sepältä kuvassa olevan kivisen maan auran, joka
oli esillä Pappisen muatalousnäyttelyssä kesällä 2011.

Pajassa valmistui mm. Mieskonmäen kylän ensimmäinen lumilinko,
jonka jälkeen seppä valmisti ja myi
niitä monen pitäjän alueelle. Linko
saavutti suuren suosion ollen parhaimmillaan suojalumen linko, joka
kesti myös raakaa ajoa esim. metsäteillä. Seppä teki ne kestämään, joka pitää paikkaansa, sillä niitä käytetään edelleenkin joka talvi. Lumilinkojen valmistamisen hän aloitti
1960-luvun alkupuolella, tehden niitä
yleensä tilauksesta syksyyn 1990 asti.
Tuona aikana syntyi eräskin linko!

Taipaleen sepän lumilinko kuvattuna Jussi ja Merja Mäkisen Sydänmaan tilalla
Pappisissa.

Linkoihin tarvittavat David-Brownin taka-akselin alennusvaihteet olivat joskus hakusessa ja niitä jouduttiin hakemaan pitkienkin matkojen
päästä. Alkuaikoina käydessään raudanhankkimismatkoilla Mikkelissä,
ostokset matkasivat Mieskonmäkeen

kätevästi linja-auton katolla. Kaukon lopetettua suurimmat pajatyöt
1990-luvulla, lumilinkoja ovat valmistaneet paikalliset metalliverstaat,
joskin linkokopiot eivät ole täysin
alkuperäisen Taipaleen sepän mallin veroisia.
Jos paikalliselta maanviljelijältä oli
kesken kevätkiireitten särkynyt jokin
kone, löytyi Taipaleen pajalta yleensä nopea apu. Mieskonmäen seppämestari oli myös melkoisen jutunkertojan maineessa. Monet pulmiinsa apua hakeneet palasivat töihinsä Keskisen Taipaleelta myös mieleltään virkistäytyneinä.
Paikkakunnan kesämökkiläisille hän valmisti välttämättömiä tarvekaluja mm. ”ranstakkoja”. Hänen
valmistamansa saunankiukaat ovat
lähes ikuisia, sillä tulipesät on tehty
vaaka-asennossa olevasta pyöreästä putkesta, jolloin vesi ei jää kivistä rapautuneen hiekan kanssa ruostuttamaan tulipesää.
1990-luvulla hän teki mm. metallista polttoleikkaamalla erilaisia eläinaiheisia tauluja, joissa on hitsatut kehykset. Hän harrasti myös taulujen
maalausta. Kauko kuoli 75-vuotiaana 7.11.2001.

Taipaleen tilalla on vuodesta 1995
asunut Kaukon Veli-nimisen veljen
poika Jouni Nieminen perheineen.
Tilalla on ollut aina karjaa; aikoinaan
lypsykarjan lisäksi kasvatettiin sonneja, jotka moni muistaa laiduntamassa pellolla lähellä Mieskonmäen kylän ohi kulkevaa tietä. Nykyisin pelloilla käyskentelee parikymmenpäinen emolehmäkarja vasikoineen. Paja on edelleen käytössä
maatilakoneiden yms. moninaisissa korjaustöissä.
Tiedot koonnut Leena Riitaoja.
Lähteet ja kuvat: Jouni ja Sini Nieminen, Tapio Kyröläinen, Teuvo Haapala, Mieskonmäkeläistä perinnettä (v.
1990), Kotiseutumme 2002-2003-teos, Joutsa sodassa 2006.

Österbergit - seppiä jo
useammassa polvessa
Kangasniemellä syntynyt Otto
(1887-1970) ja Helmi o.s. Ylönen
(1896-1976) Österberg perheineen
muuttivat Hirvensalmelta Joutsaan
1920-luvun puolivälissä ja ostivat nykyisen Joutsan koulumäen läheisyydessä sijaitsevan Pihlajamäen talon.
Heidän perheeseensä kuului tuolloin
lapset Aune, Alho (1923-1975), Thure (1921-1949) ja Joutsassa syntyneet
Felix (1927-2014) ja Anja. Seppänä jo Hirvensalmella toiminut Ot-

to aloitti samassa pihapiirissä autokorjaamoalan yrittäjyyden, jonka toiminta siirtyi aikoinaan pojilleen Alholle ja Felixille. Samaisella
paikalla yrittäjyys jatkuu jo kolmannessa polvessa Heikki Österbergin
seuratessa Felix-isänsä ja Otto-isoisänsä jalanjälkiä.
Österbergin konepaja juontaa juurensa vuoteen 1946, jolloin Alho Österberg ja Armas Pekkonen perusti-
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vat Joutsan Kivenraivaus Oy:n, jonka ainoa työntekijä oli Veikko Heino.
Myöhemmin Konepajan alkumetreillä Joutsan Kivenraivaus Oy lopetettiin ja Veikko Heino siirtyi Österbergin Konepajan palvelukseen, joka jatkui keskeytymättä hänen eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Veikko
oli ”Alskan” oikea käsi ja luottomies.
Yritys aloitti siis toiminnan Pihlajamäen korjaamossa, mutta varsi-

nainen tuotantotoiminta alkoi todenteolla vasta yrityksen siirryttyä
keskustan ulkopuolelle, entisen Pohjoismyllyn alueelle Myllykosken äärelle. Uudet tiiliseinäiset ja keskuslämmitteiset 1000 m2:n tuotantotilat valmistuivat vuonna 1956. Alho
ja Alli (o.s. Pylvänäinen) Österberg
perheineen asuivat tehtaan yläkerrassa vuodesta 1957 lähtien. Österbergin konepaja rekisteröitiin virallisesti 10.9.1954.

telytyön ja kekseliäisyyden varaan.
Kehitettiin traktorin perään tai keulaan kiinnitettävä Joutsa -juontovinssi, jolla pystyi juonnon lisäksi puomin ansiosta myös kuormaamaan.
Harvinaisempi vinssi oli omalla polttomoottorilla varustettu vinssi, joka
oli asennettu ahkion päälle. Lisäksi
1960-luvun alkupuolella kehitettiin
kaksirumpuvinssi, jossa oli juontosaksien metsään palautusominaisuus.
Se helpotti saksimiehen työskente-

Alho ”Alska” Österberg (1923-1975).

demaita oli suurimerkityksellisen
kotimaan myynnin lisäksi ainakin
Espanja, Intia, Sambia sekä joitakin
Suomen Valtion kehitys- ja koneellistamisyhteistyöhön kuuluvia Afrikan valtioita.

Pöllimiesten suuren suosion saavuttanut kuorma-auton Joutsa-kuormain.

Legendaarinen Joutsa
Konepajan ensimmäinen tuote oli
Alho Österbergin itsensä kehittämä
patentoitu autokuormaaja, jota alettiin valmistaa 1950-luvun alussa. Österbergin konepaja oli ensimmäisiä
täysin kotimaisia mekaanisia kuormainvalmistajia. Joutsa-vinssistä tuli
puutavarakuorma-autoilijoiden keskuudessa erittäin suosittu hyvän toimivuutensa ja turvallisuutensa ansiosta verrattuna kilpailijoihinsa, joita olivat ruotsalainen Rekord sekä
Keuruun Konepajan valmistamat
vinssit. Joutsa-kuormainta valmistettiin 1960-luvun loppupuolelle asti. Pöllimiesten keskuudessa alettiin
puhua ”Joutsalaisesta”, kun tarkoitettiin mekaanista puutavarakuormainta. Itse asiassa kuormaimen valussa lukee Joutsa.
Yrityksen myöhempikin tuotanto
rakentui paljolti sen johtajan kehit-

lyä varsinkin vaikeassa maastossa.
Metsäkoneiden lisäksi valmistettiin
kivenraivausvaunuja pellonraivaustyön helpottamiseksi.
Mekaanisten kuormainten koh-
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Metsätöiden kehittyessä ja hakkuutyön luonteen muuttuessa konepaja
valmisti vuonna 1968 ensimmäisen
traktoriin asennetun hydrauliikkakäyttöisen puutavarakuormainen,
jota Valmet Traktori markkinoi kotimaassa Valtra - tuotemerkillä aina
loppuun saakka. Kilpailijoita oli jo
tuolloin, etupäässä suuria ruotsalaisia valmistajia, joiden hintatasot tosin olivat huomattavasti korkeammat kuin kotimaisilla valmistajilla.
Kuormaimista oli lukuisia eri käyttösovelluksia mm: Tampellaan kuuluva tytäryhtiö Tamrock Tools markkinoi tarvekivisovellusta avolouhoksille omalla tuotemerkillään ympäri
maapallon mm.USA, Kanada, Australia, Etelä-Amerikka, Kreikka, Italia,
Espanja, Portugali, entinen Neuvostoliitto, Norja, Ruotsi, Ranska, Länsi-Saksa, Israel ja Japani. Kuormaautosovellukset markkinoitiin entiseen Neuvostoliittoon ja Viroon venäläistä perua olevaan kuljetuskalustoon. Kuormaimia vietiin myös
Valmet -organisaation matkassa kehitysyhteistyöavustuksena ainakin
joihinkin Etelä-Amerikan ja Afri-

kan maihin.
1980-luvulla maataloustraktorilla tapahtuneet puutavaran metsäja maantiekuljetukset olivat miltei
loppuneet ja siirtyneet varsinaisille metsäkoneille, joissa useimmissa oli omaa valmistetta olevat kuormaimet. Tämä pienensi kuormaimen markkinoita.
Pidetyn ja värikkäänä henkilönä
tunnetun vain 51-vuotiaan Alho Österbergin keväällä 1975 tapahtunut

äkillinen kuolema oli suuri menetys konepajalle ja Joutsalle. Konepajan laajennus 450 m2:llä oli käynnissä samana vuonna ja toiminta jatkui ensin työnjohtaja Pertti Jukolan toimesta vuoteen 1982 ja lopulta ns. «ydinryhmä -vetoisena”, jossa
oli myös ulkopuolisia jäseniä. Toiminta päättyi syksyllä 1991.
Österbergin konepajalla oli 1950-luvulla mekaanisen koneenrakentamisen aikaan lähes 60 työntekijää,
myöhemmin hydraulisen koneen-

Joutsa 25, sarjansa mestari metsänkorjuussa, joka on nyt entistäkin voimakkaampi valttikortti (esitetekstiä).

rakentamisen aikaan n. 25 työntekijää. Parhaimpina vuosina valmistettiin 150 - 200 kuormainta. Kaikki konemiehet ympäri Suomen tunsivat ”Joutsalaisen”, mutta kaikki eivät tienneet, että niitä valmisti joutsalainen Österbergin konepaja. Tuotemerkki on tuonut runsaasti huomioita Joutsan kunnankin tunnettavuudelle. Yritys oli aikanaan myös
Joutsan suurimpia työllistäjiä ja veronmaksajia.

Sotilas Österberg
Österberg-sukunimen historiasta
löytyi seuraavanlainen sukupolvien
ketju alkaen veljesten Alhon ja Felixin
isästä seppä Otto Österbergistä s. 1887
Kangasniemellä. Hänen isänsä oli
seppä/mylläri Erik Adolf Österberg
s. 1851 Kangasniemellä, hänen
isänsä suutari Erik Adolf Österberg
s. 1825 Kangasniemellä, hänen isänsä
pitäjänsuutari Erik Österberg s. 1793
Piippolassa. Edellisen isä oli sotilas
Nils Erikinpoika Österberg s.1766
Torniossa. Österberg on sotilasnimi,
joka annettiin hänelle palvelukseen
ottamisen yhteydessä 8.6.1791 Oulussa.
Hän oli Pohjanmaan jalkaväkirykmentin
Siikajoen sotilas nro 14, josta vuoden
1795 pääkatselmusluettelossa hänen
mainitaan olleen tuolloin 29-vuotias,
palveluksessaoloaikansa 4 vuotta,
pituutensa 5 jalkaa ja 9 tuumaa (n.
171 cm) ja olleen naimisissa. Hän
kuoli Suomen sodassa, joka käytiin
Venäjän ja Ruotsin välillä vuosina
1808-1809. Leskivaimonsa Margareta
Yrjöntytär s.1765 muutti lapsineen
asuinkunnastaan Piippolasta pariksi
vuodeksi Kangasniemelle, jolloin heidän
poika Erik österberg jäi Kangasniemelle
muun perheen matkatessa takaisin
Piippolaan. Myöhemmin myös Nilsniminen poika muutti Kangasniemelle.
Lähteet ja kuvat: Pentti Österberg,
Alli Österberg, Joutsan kirja 1976,
Kangasniemen ja Piippolan kirkonkirjat, sotilasasiakirjat.

Suomalaiset Joutsa-kuormaimet soveltuvat sähkö- ja puhelinlankatöihin erinomaisesti. (esitetekstiä).
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Emäntien töistä
Pieni katsaus aikaan, jolloin maaseudun emäntien helmoissa pyöri
lapsijoukko ja kädet olivat töitä täynnä. Tuolloin heillä ei ollut vielä pesukoneita tai muita nykyajan apuvälineitä. Lampaanvillasta kehrättiin
langat. Kotipellon pellavista kudottiin kankaat. Ensin piti pellavamaa
muokata, kyntää, sitten kylvää, kitkeä, repiä, liottaa, kurikoida, vitoa,
häkilöidä ja harjata, ennen kuin pellava saatiin sellaiseen muotoon, että
päästiin kangaspuiden äärelle. Monta työvaihetta tarvittiin vielä tämän
jälkeen ennen kuin paita tai jokin
muu vaate saatiin päälle pantavaksi.
Asuintupa oli entisaikaan se huone, johon elämä pääasiassa keskittyi. Sillä ei ollut merkitystä, oliko tupa haikutupa, savupirtti tai uloslämpiävä. Tuvassa pyöri rukit, sukkulat
suihkivat ja helskyivät kangaspuut.
Raikui lasten itku ja kaikuivat ilonkiljahdukset. Kuului miesväen kirveiden kalke ja höylien terän surahdukset. Tuvissa leivottiin, ruokailtiin, seurusteltiin ja nukuttiin. Onpa
niissä aikoinaan asustaneet myös kanat, hevoset ja siatkin ihmisten seurana. Uloslämpiävät tuvat alkoivat
yleistyä Suomessa 1800-luvun alkuvuosikymmenien aikana, mutta savutupia on käytetty vielä huomattavasti myöhemmin. Kylmään aikaan

savutupa lämmitettiin aamupäivisin. Luonnonkivistä kootut kiukaat
varastoivat lämpöä niin että se riitti seuraavaan aamuun. Kun hiilloksen päällä sinisenä palaneet liekit alkoivat hiipua, hiillos vedettiin kiuasuunin edessä olevalle avoliedelle. Tarpeen varalta hiilet peitettiin
hienojakoisella tuhkalla. Tuhkan alla ne säilyivät käyttökelpoisina seuraavaan aamuun saakka.
Aamulla hiillos puhallettiin hehkuvaksi ja siitä sytytettiin pärevalkea – eihän entisaikaan tulitikkuja
ollut. Tuluksien kanssa avotulen aikaansaaminen oli hidasta puuhaa.
Päreellä tulta siirrettiin ulkokotaan
missä lämmitettiin vettä. Valaistuksessa pärettä käytettiin tuvan lisäksi
navetalla ja muissa ulkotiloissa liikuttaessa. Ruoka valmistettiin tuvassa siten, että hiilien päälle sijoitettiin
pata tai vaikkapa kaksikin. Pata ripustettiin patakannakkeeseen, hahlaimeen, jossain päin Suomea on käytetty raakkurauta nimeä. Yksi ruuan
lämmitystapa oli asettaa pata rautaisen kolmijalan päälle. Uloslämpiävät eli savupiipuilla varustetut avotakat, raasut ja leivinuunit helpottivat emäntien elämää, vähentämällä mm. savun aiheuttamaa silmien
kirvelyä. Myöhemmässä vaiheessa
yleistyivät valurautakantiset paisto-
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Sahtimestari Roosa Salokangas työssään.
Ruusantie on hänen mukaansa nimetty.

renkailla varustetut avohellat. Pääasiassa nekin lämpenivät siten että
uunista vedettiin hiillos päädystään
avoimen hellakannen alle ja laitettiin
pata hellanrenkaiden varaan hiilloksen päälle. Kesäaikaan ei ruokia keitetty. Leivän lisäksi syötiin pääasiassa talkkunaa, viiliä ja suolakalaa.
Leivät leivottiin ja paistettiin kotona,
emäntien tehtäviin kuuluivat nekin.
Lämmintä vettä tarvittiin, oli kesä tai talvi. Sitä varten taloissa olivat ulkokodat. Navettojen yhteyteen rakennetut karjakeittiöt ovat
tulleet myöhemmin. Kodassa keitettiin tai lämmitettiin navettavesien lisäksi saunavedet, pyykkivedet
ynnä muu lämminvesi. Vanhan ajan
talouksissa lähestulkoon kaikki käyttöastiat olivat puuvalmisteisia. Tuskin osaamme kuvitella kuinka paljon
työtä maitoastioiden, pahkakuppien, kaljatuoppien, piimäputinoiden
ja muiden ruoka- ja talousastioiden
pesu on vaatinut. Ruokailun jälkeen
jokainen nuoli puulusikkansa itse,
se pestiin korkeintaan kerran viikossa. Kaikki eivät hyväksyneet lusikkansa pesua missään vaiheessa.
Vesi oli juoksevaa, jos jaksoi kantaa. Vettä kannettiin korennoilla saavissa. Talvisin käytettiin myös vesikelkkaa. Veden kantaminen kuului

naisten töihin. Vettä jouduttiin kantamaan joskus pitkienkin matkojen
päästä. Kaivot olivat huonoja, kaikissa talouksissa sellaista ei edes ollut,
vesi kannettiin järvestä, lähteensilmästä tai muusta vedenottopaikasta.
Karja- ja maataloudessa vettä kului
runsaasti. Saavikaupalla sitä päivän
aikana piti kantaa, oli kyseessä sitten talvi tai kesäaika. Monet entisajan naisista ovatkin todenneet, että veden kanto ja riihen puinti ovat
heidän kohdallaan olleet raskaimpia töitä. Talousveden lisäksi vettä
kului navetalla, pyykillä ja saunassa.
Karjanhoito ja navettatyöt sonnanluonteineen vaatisi oman osansa, mutta
sivuutetaan ne. Lypsyn jälkeen maito siivilöitiin ja kaadettiin kehloihin, niitä saattoi talonpoikaistaloudessa olla kymmenittäin. Kehlojen
pinnalle noussut kerma kuorittiin ja
kirnuttiin voiksi puisessa mäntäkirnussa. Separaattorien yleistyminen
lopetti kehlojen käytön. Maitoastioiden piti olla puhtaita, ne pestiin
joka päivä. Veden lisäksi pesuaineena käytettiin hiekkaa ja pesuharjana aikakautensa pesupalloa, tuohihuosiointa.
Nykyisin on käytössä monenlaiset
saippuat ja toinen toistaan paremmat pesuaineet ja pulverit. Entisajan
emäntien pesupulvereita ei ostettu

kaupasta, pesusuopa keitettiin kotona. Suovan valmistukseen tarvittiin
koivutuhkaa, joka sekoitettiin kuumaan veteen, näin saatiin tuhkalipeää, jonka avulla eläinten luista ja
sisälmyksistä erotettiin keittämällä
rasva-aineet. Jäähdyttyään keitetty
seos otettiin talteen, ylimmästä kerroksesta saatiin saippuaa ja sen alta soopaa. Pesusoovan lisäksi käytettiin edellä mainittua hiekkaa eli
kuuraussantaa.
Onneksi naisten kotityöt ovat fyysiseltä rasitukseltaan muuttuneet helpommiksi. Lasten- ja taloudenhoitoon osallistuvat isätkin nykyään tasapuolisesti ja koneet tuovat suuren
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helpotuksen. Mutta aika on edelleen
rajallinen, sitä ei ole yhtään enempää vuorokaudessa kuin menneillä
sukupolvilla, vaikka fyysinen kuormitus on helpottunut, niin kiire tuntuu lisääntyneen, jonka myötä henkiset paineet ovat kasvaneet. Entisajan emännillä ei ollut kiire, he tekivät töitään aamuvarhaisesta iltamyöhään itseään säästämättä ja valittamatta.
Kirjoittanut Esko Manninen.
Kuvat: © Kinosto Oy ja Joel Vasenius 1957 / Joutsa kirja (sahtikuva).
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Hälytysja
Antenniasennukset
järjestelmät
Antenniasennukset
järjestelmät
Hälytys- ja
ja ohjausohjausSähkösuunnittelu
HälytysSähkösuunnittelu
järjestelmät
Kariharjuntie
9,
19650
Joutsa
järjestelmät
Kariharjuntie
9, 19650 Joutsa
Henkka:
0400
643
448
Henkka:
0400 643 448
Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu
www.sahko-henkka.fi

Kariharjuntie
9, 19650
19650 Joutsa
Joutsa
www.sahko-henkka.fi
Kariharjuntie
9,
Henkka: 0400
0400 643
643 448
448
Henkka:
www.sahko-henkka.fi
www.sahko-henkka.fi

www.sahko-henkka.fi

Puh. 014 882447
Länsitie 8, Joutsa

Unto
Lehtonen

Muuraus/
uuniasennus
Rauno Jaakkola
0400 644 101

Taksipalvelut

Reino
Laitinen Ay

Kuljetuksia pakettiautolla

040 559 2053
Jousitie 76, Joutsa

Rauhallista Joulua ja
Onnea vuodelle 2015!
040 752 6451

HYVÄÄ JOULUA!
Puutavaranmyynti
Kari Monto
0400 239 482
Kärälammentie 78
19650 JOUTSA
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Jousitie 35
19650 Joutsa
www.lvikivisaari.fi

040 525 0055

0400 176 605

Kumputie 3,
19650 Joutsa

Lvi-urakointi,
lvi-suunnittelu ja
tarvikemyynti

Jari ja Hanna
Koskenniemi
Ay

Joutsan
Pikapesupiste

Lvi-asennus
Kari Kivisaari Oy

Taksi ja pikkubussi
1+8 paikkainen. Soran,
murskeen ja mullan
toimitukset.

0400 199 102
Marjotaipale,
Väisäläntie 188,
19650 JOUTSA

Kotimaiset vedensuodattimet kaivoja järvivesille
Joutsasta.

044 271 9227
w w w. a k v a f i l t e r. f i

MUIKKUPARRAN
LOMAMÖKIT
Kaksi korkeatasoista
lomamökkiä
Päijänteen rannalla
Luhangassa.

Jouko Pirkkalainen
040 - 761 0237

Leena ja Heikki Riitaoja

Yhdystie 1, 19650 Joutsa

040 524 5786

Soita ja varaa aika.

040 134 1994

Vasaratie 2, Joutsa

Vaihelan tila

Majoitus-, ruoka- ja
kokouspalvelut sekä
savusaunat

0400 889 736
www.vaihela.com

Siivouspalvelut
Vuokko
040 823 7420
Tilaukset ma-pe klo. 8.00-17.00
Kiinteistönhoito,
pienkorjaukset ym.
Markku A. 040 842 6133
Kotisivut, esitteet, kirjat,
lehdet ja muu markkinointimateriaali sekä ATK-tuki
Jari
040 520 7730
Lisätietoja: www.jaripartanen.com

www.metsapirkka.fi

ASE- JA ERÄTARVIKE
KUOSMA

Osuuskunta
SiniWuokot

www.muikkuparta.com

www.siniwuokot.com

Tero
Seppälä Oy
www.seppala.org
LOMAMÖKIT
Lähellä Leivonmäen
kansallispuistoa.

www.wanhavartiamaki.fi
kosonen.marianne@gmail.com
Marianne ja Matti Kosonen

PP-Profit
Ky

Sakomaan
mökit
Helena ja
Veikko Sakomaa

Tilitoimistopalvelut,
auktorisoitu
tilitoimisto

Hyvin varustellut
lomamökit
viikko- ja viikonloppuvuokraukseen.

Pirjo Pölkki,

Helena 0400 472 564
Veikko 0400 910 113

KLT
040 823 6866

Kuoppalantie 39
19920 PAPPINEN

040 166 3988

Rakkaudesta
ruokaan...

Retki- ja ohjelmapalvelu
Maahisen Muki ja Mela

Taksipalvelut ja
traktorityöt.

Pitopalvelua

Ohjelmapalvelut,
välinevuokraus.

Tmi Ahti Tarhanen

Vesijohtoliike
Reinikainen

LVI-myynti ja asennus.
0400 414 087
Jousitie 36, 19650 JOUTSA
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Helena Kaartinen

Tmi Leena
Salokoski

Harjunlahdentie 540

Puh. 050 359 6247

mukijamela@kolumbus.fi

41730 KIVISUO
050 569 6117
www.mukijamela.fi
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Myllytie 51
19650 Joutsa
0400 - 344 440
014 - 881 267

q
q
q
q
q
q
q
q

Kaivuut ja maansiirrot
Rakennusten pohjatyöt
5,5 tn. pikkukaivuri
Jätevesijärjestelmät
Rantojen ruoppaukset ja kunnostukset
Kalliomurskeet, sepelit ja kivituhka
Hiekat ja sorat
Seulottua ruokamultaa

Hyvää
Joulua
kaikille!!

Kuurne-palvelut Oy

Heikki Kuurne
Omaisuusjärjestelyt, kauppa- ja
Toimitusjohtaja
lahjakirjat, perunkirjoitukset
Puh. 0400 468 770
ja perinnönjaot,
Peltotie 4, 19650 Joutsa
heikki.kuurne@kuurnepalvelut.fi
kaupanvahvistukset

Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan paikallislehti
Kotiseudun lehti joka viikko.
p. 0201 876 100, www.joutsanseutu.fi
Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille

Hyvää ja Rauhallista joulua
2013!
2015!
sekä onnea vuodelle 2009!
Aulis ja Anssi Saarela perh.

YMPÄRISTÖ- JA TIENHOITOPALVELUT
lumityöt  lanaukset  hiekoitukset  teiden ja pihojen
harjaukset  tienvarsiniitot  lokakaivojen tyhjennykset
 polttopuiden ja risujen ajot  haketus ja kuljetus
 ym. kone- ja traktorityöt



Niemistenkyläntie 70, 19650 Joutsa

Aulis: 0400-312559
Anssi: 0400-541919
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Hyvää
Joulua!
A-OIKEUDET

TIETOA

ja

TEKNIIKKAA

Myynti

Asennus

Huolto

Opastus

Soita 045 125 0325

Hyvää
Joulua!

Liikennekoulu
Huikko

Sisustustyö
Timo Jussila

Matti Huikko
Autokoulu

040 300 7251
Ketunpolku 3, 19650 JOUTSA

• SADEVESIJÄRJESTELMÄT
• TIKKAAT
• KATTOTURVATUOTTEET
• RAKENNUSPELTITYÖT

JOUTSAN
KOURUKESKUS Ky

Koiravuorentie 8
19650 JOUTSA

0400-79 76 75

Kauneus- ja terveyspiste

Satu Simola

Ulko- ja sisämaalaukset,
tapetoinnit, matto- ja
laminaattiasennukset,
värilaastiruiskutukset,
kalkkimaalaukset,
korkeapaineruiskutukset.

0400 487 340

044 388 3009
Koulukuja 3,
19650 JOUTSA

Kuusitie 15
19650 JOUTSA

Peltityö
J. Heikkinen Oy

Tervetuloa
herkuttelemaan!

Jarmo Heikkinen
Rakennusalan peltityöt.

0400 246 142

Lujukalliontie 14, 19650 JOUTSA

040 562 5146
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Arto Väiste T:mi
Rakennussuunnittelu
ja valvonta,sekä
rakennuslupa-asiat.

0400 548 298
arto.vaiste@pp.inet.fi

AUTOTYÖ LAHTINEN
Henkilö- ja pakettiautot, huollot ja korjaukset, ilmastointihuollot, viivakoodien luku,
rengaspalvelut, rengashotelli

0440 348 745

Solatien
Sementtivalimo
Hannu Solatie
Kaivonrenkaat ja
muut betonituotteet.

Tavara ja henkilöliikenne.

014 882 338
0400 345 713 taksi
0400 611 790 kuorma-auto
Huttulankuja 3, 19650 JOUTSA

Rakennustekninen palvelu

Teollisuustie 13, Joutsa
www.autotyolahtinen.fi

jarmo.heikkinen@pp.inet.fi

KULJETUSLIIKE
ANTERO NIEMINEN

Hyvää
Joulua!

040 685 8566

040 535 6778

Puutteenkuja 31, JOUTSA

Ilmastointi- ja mittaus

Kämppi Ky

ilmastointitarvikkeet,
ilmanmäärämittaukset
0400 640 227
fax 014 882 855
Teollisuustie 21, 19650 Joutsa

Teija Kupiainen

TAKSI

Koulutettu hieroja

MARTTI
KUITUNEN
040 757 0200

Klassista hierontaa,
myös kotikäyntejä.

040 723 9774

Rautamäentie 6, 19650 JOUTSA
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Suutari
A. Nieminen

Aarno Nieminen
Suutarin palvelut,
teroituspalvelu,
laukkumyynti.

040 752 6436

Jousitie 44, 19650 Joutsa

Pepen Piippupalvelu Oy
Piirinuohooja Petri Kuitunen
Nuohous, ilmastoinnin puhdistus.
Itäinen piirialue.

0400 742 269
19650 JOUTSA

Juha Grönlund
Supervisor
Pumping Station Production

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT
FINLAND AB
Yrittäjäntie 6
FI-19650 Joutsa, Finland
www.grundfos.com

Mobile: +358 400 354 742
Fax:
+358 14 883 775
E-mail: jgroenlund@grundfos.com

BE > THINK > INNOVATE

www.joutsa.fi/kino
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Tervetuloa Talomuseolle!
Museo avoinna kesä-elokuussa
ti-la klo 10-16 ja su klo 12-18.
Vuokraa museo yksityisjuhliisi!
Sopimuksesta auki myös
kesäajan ulkopuolella.
Tiina Seppälä
040 755 5115
tiina.seppala1@gmail.com

KESÄTORIN

Parturi-Kampaamo

tunnelmaa

Suortuva

Uimaniemen Hankaan kentällä

040 966 5614 / Sanna

Tori lauantaisin klo 10-13
kesä-elokuun ajan.

Länsitie 8, Joutsa

Tekemistä koko perheelle!
Elämyksiä luonnosta!

www.designpylsy.com

Lomamökkejä
Rutalahden jylhissä
Maisemissa!
Varaukset:
Pasi Rutanen
040 707 5956

Käynti kauempaakin kannattaa!
Tule, tutustu ja ihastu!
Uimaniemen Seudun
Kyläyhdistys ry

JOUTSAN
SRK

Joulu rauhaa!
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Kiitos!

Työkalu-Suomi Oy, Risulantie 3, Hartola
Puh (03) 7162 201
www.tyokalu-suomi.fi

Kiitämme kaikkia vuoden 2014 Joutsan Kotiseutulehden tekoon osallistuneita ja kotiseututyötä ilmoituksen muodossa tukeneita. Lehden tuotto tullaan käyttämään yhdistyksen pystyttämän, omistaman ja ylläpitämän talomuseon vaatimiin korjaus- ja huoltotoimiin.

Työkalut, tarvikkeet sekä työvaatteet
ammattikäyttöön ja kotinikkareille!

Olette kaikki olleet myötävaikuttamassa siihen, että
myös seuraavat sukupolvet pystyvät nauttimaan
Koiravuoren viihtyisästä museomiljööstä.
Suosikaa ilmoittajiamme.

Toimitettuna ympäri Suomen
tai noudettuna liikkeestämme!

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry
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Kauppakeskus
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Kauppakeskus
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Tervetuloa asioimaan
läheltä ja kaukaa
K-Supermarket Osuuspankki Tokmanni

Tervetuloa asioimaan
läheltä ja kaukaa
K-Supermarket Osuuspankki Tokmanni

56.

