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Hyvät kotiseututyön ystävät
Tämä nyt kädessänne oleva lehti on järjestyksessään kymmenes vuodesta 2010 alkaneesta Kotiseutulehti sarjasta. Poikkeuksen
tekee yhdistyksemme 50. juhlavuosi, johon
valmistui oma lehtensä, eräänlainen historiikki. Näillä toimilla on saatu hankittua merkittävä taloudellinen tuki museomme kunnostamiseen ja kehittämiseen yritysten antamien tuki-ilmoitusten kautta. Kiitän kaikkia teitä, jotka olette kirjoittajina, ilmoittajina ja muuta takootyötä tehneinä auttaneet
meitä saavuttamaan nykyisen tason ja kunnon Koiravuoren talomuseolla. Erityistunnustuksen ansaitsevat kaikki katetun katsomon rakentamisessa ja varainhankinnassa
työtä tehneet. Kulttuuritapahtumilla on säävarma katto, joka on nostanut tapahtumien
määrän uudelle tasolle.
Yhdistyksellä on edelleen edessään merkittäviä kunnostustarpeita.
Ilmoitushankinnan aiheuttama monivaiheinen työurakka vaatii tekijänsä ja henkilöresurssit olivat nyt vähissä, sillä yhdistysaktiivit ovat joukolla Jousan kylän tarinoita kokoavan kirjan kimpussa. Kirjan pitäisi
valmistua ensi kevääksi.
Kiitän omalta osaltani kaikkia yhteistyökumppaneita toimeliaista vuosista ja mahtavista
tuloksista koko Joutsan seudun hyväksi.
Meissä asuu vahva kotiseuturakkaus. Tulkaa mukaan tähän työhön omien mahdollisuuksienne mukaan!
Terttu Hentinen,
Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja
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Kaatuneiden muistopäivänä,
Helluntaina 2018
Arvoisat sotiemme veteraanit, jos
joku on päässyt kirkkoon tai kuulee tämän kaatuneiden päivän jumalanpalveluksen palvelukoti Jousessa, veteraanien lesket, lotat ja
sodan vuoksi orvoksi jääneet. Rakkaat kristityt!
Kaatuneiden muistopäivä on kaikissa Suomen aluetta ja/tai suomalaisia koskettaneissa sodissa tai muissa taisteluluonteisissa
toimissa, rauhanturvaamistehtävissä kaatuneiden sekä taistelujen
aikana ja niiden päättymisen jälkeenkin kuolleiden, kuten teloitettujen ja vankileireillä menehtyneiden muistoksi vietettävä päivä. Puolustusvoimien ylipäällikkö,
sotamarsalkka Carl Gustaf Mannerheim määräsi päiväkäskyssään
talvisodan jälkeen keväällä 1940
toukokuun kolmatta sunnuntaita
vietettävän ”nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien
sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneitten yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä”.

Tänä päivänä muistamme kiitollisin mielin niitä veljiämme ja
sisariammekin, jotka ovat olleet
valmiit antamaan itsensä ja jopa
henkensä alttiiksi taistellessaan
maamme itsenäisyyden puolesta. Kun heitä muistelemme, joudumme kysymään, mistä he saivat voiman ja rohkeuden? Ja mistä kaatuneiden lesket ja orvoiksi jääneet lapset saivat voiman ja
rohkeuden jatkaa elämäänsä ja rakentaa maamme tulevaisuutta menetettyään aviopuolison, isän tai
muun rakkaan läheisen? Antaessaan vuonna 1940 käskyn viettää
kaatuneiden muistopäivää Mannerheim liitti muistettavien joukkoon kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneet. Tänä vuonna on kulunut
100 vuotta maamme sisällissodasta. Sitä asiaa on raskasta muistella, vaikka sodassa mukana olleet
eivät ole enää elossa. Näin jälkikäteen joudumme kuitenkin kysymään, miten suomalaiset kuitenkin kykenivät yhdistämään voimansa parikymmentä vuotta myöhemmin ja selviytymään varsinaisista sotavuosista?
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15.5.1918 loppui vaikea sisällissota. Ikävää kuultavaa ovat sodan
loputtua syntyneet vankileirit ja
niiden olosuhteet, joille hävinneet
joutuivat. Vankileireillä kuoli paljon ihmisiä. Presidenttimme otti kantaa maamme sisällissotaan
puheessaan tämän vuoden ensimmäisenä päivänä näin:
”Olemme viettäneet juhlan vuoden, itsenäisyytemme sataa vuotta on monin tavoin kunnioitettu
ja kiitoksin muisteltu.
On ollut sykähdyttävää seurata
kuinka ihmisten juhlamieli vuoden mittaan valtasi maan. On kerrattu menneet, katsottu tulevaan
ja ennen kaikkea, on tunnettu aitoa iloa omasta suomalaisuudestamme. Vuoden tunnus oli ”Yhdessä”; se koettiin menestyksemme salaisuutena ja myös tulevaisuutemme avaimena.
Tämä alkanut vuosi kuitenkin pysäyttää heti itsetutkiskeluun. Vuosien 1917 ja 1918 muistot ovat liki vastakkaiset. Ensin tapahtui parasta ja sitä seurasi pahinta, mitä
kansakunta voi kohdata. Itsenäi-

syyden vuosi vaihtui sisällissodan
vuodeksi, eikä edes pitkä aika ole
kaikkia sen arpia peittänyt.
Itsenäisyyden alku ei siis ollutkaan
”yhdessä” vaan perin pahoin erillään. Tätä ei voi noin vain pyyhkiä
pois. Historian suhteen on uskallettava olla rehellinen, sillä vain
rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä
asioita. Menneisyyden kanssa on
hierottava sovintoa.
Silti, jää kysymys vastakkaisista
vuosista. Vasta vuosikymmenten
myötä kasvoi täysi luottamus kansanvaltaan. Oppi näistä vaiheista
meille on selkeä: on erilaisuutta,
ihmisillä on toisistaan poikkeavia
taustoja, vakaumuksia ja tavoitteita, on oikeus olla eri mieltä. Ja sitä on osattava kunnioittaa, vaikka
kuinka itse toisin ajattelisi.
Yhteys on hyvä sana. Meillä on
yhteys; se voi merkitä syvää samautta yhtä lailla kuin että osaamme erilaisuudesta huolimatta ymmärtää toisiamme. Ymmärrys ja
sen tuoma yhteys, niiden viitoittamalla tiellä meidän on hyvä yhdessä jatkaa myös tästä eteenpäin”.
Tänä vuonna kaatuneiden muistopäivä sattuu samalle päivälle kuin
helluntai. Tämän vuoden helluntain Raamatun tekstissä Jeesus rakentaa rauhaa. Hän muistuttaa siitä, että Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten,
että maailma hänen kauttaan pelastuisi, Joh.3: 16. Hän puhuu presidentin kanssa samassa hengessä.
Sisällissodan muistovuodelle on
annettu teemaksi sovinto ja meidän seurakuntamme aiheena on
rauha. Jeesus puhuu: valo on tullut
maailmaan, mutta pahojen teko-

jensa tähden ihmiset ovat valinneet
sen asemasta pimeyden. Se, joka
tekee pahaa kaihtaa valoa; hän ei
tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Jeesus kutsuu meitä nöyrästi tunnustamaan hänelle kaikki virheemme niin omassa
henkilökohtaisessa kuin kansamme elämässä. Hänen edessään on
turvallista yhä uudelleen myöntää se paha, mitä olemme tehneet,
vaikka kuinka sitä häpeäisimme.
Tosiasia on varmaan, että menneet sukupolvet eivät ole oikein
jaksaneet käsitellä vuoden 1918
tapahtumia. Se on ollut niin raskasta. Nyt kun sodan kokeneet sukupolvet ovat jo poissa, ehkä meidän on helpompi myöntää tapahtunut. Antaa anteeksi itsellemme
ja toisillemme, oppia virheistämme ja tehdä sovinto.
Hyvin puhuttelevaa on, että juuri
tämän sisällissodan muistovuoden
alussa julkaistiin tutkimus, jonka
mukaan suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Voimme siis
todeta, että olemme hyvin selvinneet sisällissodasta 100 vuodessa.
Mutta, miten se on mahdollista?
Minä itse sain pappina kuulla sen
eräältä sotiemme veteraanilta, joka minulla oli ilo tavata tänä keväänä työni puolesta. Hän kertoi
olevansa hyvin murheellinen, kansamme keskuudessa vallitsevasta
kristillisen uskon vastustamisesta. Hän totesi: pidettiin ne hartaudet sotarintamallakin. Miksi ei
enää kouluissa saisi pitää? Minä
lisäsin, että uskosta luopuminen
on johtanut sellaisten arvojen tavoitteluun, jotka eivät tuo kuitenkaan onnea. Kristillisellä uskolla on kaski siunaavaa merkitystä
kansamme elämässä: se antaa turvan ja kestävät arvot. Kristillisen
kirkkomme on myönnettävä, että
se on tehnyt omat virheensä sisäl-
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lissodan vuosina, kun ei aina pysynyt puolueettomana. Kirkonkin
on elettävä Jumalan armosta ja anteeksiannosta. Kirkkoon voi pettyä, mutta Jumalaan ei. Turvautuminen pyhään Jumalaan ja rukous maamme puolesta ovat kantaneet ja antaneet voimia maamme
raskaissa vaiheissa. Tuo voimanlähde ilmenee Mannerheimin allekirjoittamassa suruviestissä, joita sotavuosina lähetettiin kaatuneiden läheisille:
Velvollisuutenani on ilmoittaa,
että poikanne (nimi) on kaatunut
taistelussa Isänmaan vapauden ja
kaiken sen puolesta, mikä meille
on pyhää ja kallista. Valitan syvää suruanne. Lohduttakoon teitä tietoisuus, että olette antaneet
Suomelle kalleimman uhrin. Vahvistakoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala!
Helluntaina on hyvä muistaa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu
sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Rakkaus Jumalaa kohtaan ei kuitenkaan
synny käskemällä. Rakkauden synnyttää lahjan vastaanottaminen.
Kun otamme vastaan Jumalan anteeksiannon, Hänen huolenpitonsa ja hyvät lahjansa, se synnyttää
meissä vastarakkautta. Halun kiittää ja kunnioittaa Jumalaa. Voimme turvallisesti jatkaa maamme rakentamista lähimmäisen rakkauden hengessä.
”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden Henkeä vaan voiman ja rakkauden ja terveen harkinnan hengen” (2.Tim.1:7)
Teksti: Kirkkoherra Tuula Leppämäen saarna

Margareta Högman,
joutsalainen herätysjohtaja
Aluksi
Joutsan kirkkomaalla välittömästi sankarihautojen eteläpuolella on
huomiota herättävä, hieman tavanomaista korkeampi, harmaagraniittinen hautamuistomerkki. Poikkeuksellista muistomerkissä sekin, että nimen sekä syntymä- ja kuolinaikojen (1786–1849) lisäksi kiveen
on kirjoitettu kaksi Raamatun jaetta (Fil.1:21 ”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto”
sekä Hep.13:7”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille
Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka
heidän vaelluksensa on päättynyt,
ja seuratkaa heidän uskoansa”).
Hautakivi (Kuva 1.)sijaitsee aivan
sen käytävän vieressä, jota opettaja Pentti Rahkilan perhekuntakin
1950-luvulta alkaen kirkkopolkunaan käytti. Jo silloin isä mainitsi, että siinä haudassa lepää yksi Joutsan historian merkittävimmistä henkilöistä.
Hautakiven tekstit säilyivät alitajunnassani muutamia vuosikymmeniä. Koettuani v. 1975 syvän
hengellisen herätyksen ja tultuani erikoisten tapahtumien kautta
uskoon tuntui, että oli tullut aika
selvittää haudassa lepäävän henkilön merkitystä sekä itselleni, että asiasta mahdollisesti kiinnostuneille joutsalaisille.

Iistä joutsaan
Margareta Högmanista on olemassa jonkin verran kirjallista tietoa. Sen perusteella tiedetään hänen syntyneen Iin pitäjässä seppä
Jaakko H:n (1750–1806) ja Klaara
H:n (1756–1808) perheeseen, nel-

jästä lapsesta nuorimpana. Merkittävä asia on, että Jaakko-isä oli
Iissä asuessaan joutunut tekemisiin Länsipohjassa vaikuttaneen ns.
wiklundilaisen sekä herrnhutilaisen herätysliikkeen kanssa. Näiden
hengellisten kontaktien johdosta
sepän sydän oli avautunut evankeliumin sanomalle.
Elettiin iso- ja pikkuvihan jälkeistä
aikaa. Margareetan isovanhemmat
olivat kokeneet vihan aikojen kurimukset. Seuraaviin sukupolviin
kuuluvat alkoivat suunnitella hakeutumista parempiin olosuhteisiin etelämpänä. Tästä syystä Högmanin perhe päätti lähteä muuttomatkalle kohti Savoa ja Pielavettä v. 1788. Kaksi neljästä lapsesta
oli lisäksi kuollut Iissä jo ennen
muuttomatkalle lähtöä.
Jaakko Högman pyrki löytämään
työtä kirkon piiristä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Perheen 6-vuotias Maria-tytär kuoli Pielavedellä
v. 1791. Siinä syitä, miksi Högmanin perhe muutti v. 1794 Jyväskylään, jossa Jaakko-isä aloitti sepän
työt Taulumäellä.
Tieto Taulumäellä toimivan sepän syvällisestä hengellisestä ajattelusta levisi laajalle. Samaan aikaan
kamppaili Savossa Nilsiän pitäjässä eräs noin 20-vuotias nuorukainen syvissä sielun tuskissa. Kylähullunakin pidetty Paavo ei tahtonut mistään löytää lopullista ratkaisua sisäisiin ongelmiinsa. Kyseinen Paavo Ruotsalainen päätti lähteä tapaamaan jyväskyläläistä saarnaavaa seppää. Matkaa Jyväskylään oli 200 kilometriä. Tämän matkan Paavo teki kävellen.
Herätysten historiassa tuskin koskaan on kuultu, niin lyhyttä mut-
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Pekka Rahkila

ta kuitenkin niin mullistavaa ohjetta, kuin mitä Jyväskylän saarnaava seppä lausui edessään seisovalle 22-vuotiaalle nuorukaiselle Taulumäen sepän pajalla v.1799.
Ohje kuului: ”Yksi sinulta puuttuu
ja sen mukana kaikki, Jeesuksen
Kristuksen sisäinen tunteminen”.
Näiden sanojen vaikutuksesta alkoi prosessi, joka antoi vastaukset
nuorukaista askarruttaviin elämän
tärkeimpiin kysymyksiin.
Paavo Ruotsalaisesta tuli sittemmin merkittävän herätysliikkeen,
Herännäisyyden, keulahahmo. Sepän sanojen syvällinen merkitys ja
sisältö jäivät myös pysyvästi kirkkomme kristinoppiin. Kirkolliskokous kirjasi vuonna 1948 tämän
asian Jaakko Högmania mukaillen: ”Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja
Jumalan lapseksi pääseminen on
elämämme kallein asia”.

Tehtävä avautuu
Isä, Jaakko Högman, kuoli Jyväskylän Kuokkalassa v. 1806.

Isän kuoleman jälkeen Margareta muutti äitinsä kanssa Laukaaseen. He saivat töitä Vehniän kartanosta. Sieltä he kuitenkin muuttivat pian Kangasniemen Hankamäkeen. Äiti kuoli pian Kangasniemelle muuton jälkeen v. 1808.
Margareta oli nyt 22-vuotias ja perheensä viimeinen eloonjäänyt. Tämän jälkeen hänen oli ratkaistava yksin kaikki eteen tulevat asiat.
Margareetalla oli sen ajan naisiin nähden varsin poikkeuksellinen tilanne. Hän oli vanhempiensa opastuksella oppinut lukemaan
jo nuorena. Näin hänellä oli ollut myös aikaa perehtyä Raamattuun ja hengelliseen kirjallisuuteen.
Isän opastuksella hän oli omaksunut omakohtaisen uskon Jeesukseen jo nuorena.
Margareetan hengellisen tehtävän voidaan katsoa alkaneen lyhyen Kangasniemellä olon aikana.
Siellä oli 1800-luvun alussa ollut
Ruotsalaisen vaikutuksesta syntynyttä herätystä. Joitakin yltiöpietisteiksi tulkittuja heränneitä oli
viety Heinolan vankilaan tutkittaviksi. Käydessään vankilassa tapaamassa ja rohkaisemassa uskonveljiään Margareta tapasi Joutsasta tulleita heränneitä. Tapaamisten
innoittamana hänkin päätti muuttaa Joutsaan.

Margareeta Högman joutsalaisena
Margareta muutti Joutsaan ja avioitui vuokraviljelijä Antti Hoskon
kanssa. Avioliitto oli lapseton. Pariskunta asettui ensin asumaan Uimaniemelle (1811–1814). Sieltä he
muuttivat Ruokorannalla sijaitsevaan Muhkuran torppaan (1814–
1821). (Kuva 2.) Seuraava asuinpaikka oli Vahvaselän kylässä sijaitseva Tyyskän talo (1821–1836).
Viimeinen asuinpaikka Joutsassa
oli etäinen Kolun torppa (1836–

Muhkuran torppa Ruokorannassa, jossa M. asui 1814-1820. Kuva on vuodelta 1930.

1849), jossa Margareta asui kuolemaansa saakka. Kolun torpan sijainti on määritetty maantieteellisesti siten, että sieltä oli kolmelle lähimmälle kirkonkylälle, Joutsaan, Hirvensalmelle ja Mäntyharjuun, kolmen peninkulman matka kuhunkin.

Joutsan hengellinen liikehdintä
24-vuotiaan piikatytön muutettua
Joutsaan v. 1810, alkoi siellä hyvin
poikkeuksellinen liikehdintä. Margareta Högman veti ihmisiä puoleensa kaikkialla missä hän liikkui
tai oli. Hänen ystäväjoukkoonsa
hakeutui miehiä ja naisia kaikilta
yhteiskunnan tasoilta, vuokraviljelijöitä, tilattomia, käsityöläisiä,
palkollisia myös talollisia ja pappiloiden väkeä. Ihmiset tulivat tapaamaan Margaretaa kotiin, kinkereille, kirkkomatkoille, markkinoille, kaikkialle missä hän vain
oli tavattavissa.
Tällaisia tapaamishetkiä alettiin
kutsua ”ystävissä käymisiksi”. Tällaisiin ystävien tapaamisiin alkoi
kokoontua satoja ihmisiä, tapaamispaikan sijainnista välittämättä! Kun
puhutaan osin Savoon ja Hämee-
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M:n hauta Joutsan sankarihautausmaan
eteläpuolella.

seen kuuluvasta alueesta 1800-luvun alussa, tällainen massiivinen
liikehdintä ei ole voinut syntyä inhimillisestä innostuksesta. Samantyyppinen liikehdintä alkoi pian levitä Joutsasta myös sen ympäristöön, Sysmään, Hartolaan, Mäntyharjulle, Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Laukaaseen, Petäjävedelle, Rautalammille ja Mikkeliinkin.

Liikehdinnän muodot
Satojen ihmisten kokoontumiset edellyttivät järjestäytynyttä toimintaa. Margareetan johdolla kokoontumiset hakivat oman muotonsa. Liikehdinnässä oli niin paljon omaleimaisuutta, että sitä ei
voitu sisällyttää osaksi jotain muuta herätysliikettä. Ystäväliike-nimi kuvaa hyvin liikkeen toimintaa.
Kokoontumiset tapahtuivat Margareetan opastuksella. Hän luki
Raamattua ja/tai muita hengellisiä kirjoja ja puhui asiaan liittyvistä aiheista. Mikäli paikalla olleista miehistä ei ollut puhujiksi,
puheen saattoi pitää myös joku
muu nainen. Margareta painotti
rukouksen merkitystä. Hän opetti, että jatkuvalla rukouksella uskon sisältö säilyy ihmisen mielessä. Puheisiin ja rukoushetkiin liittyi pienryhmissä toteutettavia keskusteluhetkiä. Ystäväliikkeen kokouksiin kuului aina, puheiden lomassa, virsien veisuuta. Joskus oli
käytössä myös ”Siionin Virret” tai
Achreniuksen ”Halullisten sielujen Hengelliset Laulut”.
Mergaretan hyvin merkittävä, Jumalan hänelle antama tehtävä oli
toimia armoitettuna sielunhoitajana liikkeen kokouksissa. Tilaisuuksissa oli usein ihmisiä, jotka kaipasivat henkilökohtaista keskustelua
ja neuvontaa, päästäkseen evankeliumin lupaamaan sisäiseen rauhaan. Margareetalla oli tapana ottaa kotiinsa näitä sielunhoidon tarpeessa olevia, jopa useiksi päiviksi,
ohjatakseen heitä Raamatun sanan
avulla sisäiseen rauhaan ja henkilökohtaisen uskon omistamiseen.
Ystäväliike sai vaikutusalueellaan aikaan paljon hyvää muutosta,
juoppous väheni, tavat siistiytyivät.
Naisten asema parani, pääasiassa
siksi, että Margareetalla oli kaikki
ihmiset huomioon ottava asenne.
Köyhistä, sairaista ja ahdistuneis-

ta pidettiin huolta ja heidät kaikki
huomioitiin ystävinä. Sama koski
yhteiskunnan eri ”säätyjä”.

Margareetta Högmanin
uskonkäsitys
Margareetta tuli uskoon nuorena. Isän perintö oli hänelle merkittävä. Hänen toiminnassaan korostui halu ohjata ihminen henkilökohtaiseen kääntymykseen. Kun
syntinen ihminen katuu syntejään,
hän saa ne armolliselta Jumalalta anteeksi. Jeesushan on sovittanut ne Golgatan ristillä, meidän
puolestamme. Siitä alkaa armahdetun syntisen kilvoitus- ja pyhityselämä, Jumalan yhteydessä joka jatkuu koko loppuelämän ajan.
Hänen opetuksensa painopiste oli
Raamatun ilmoittamassa rakkauden Jumalassa. Hän rakasti meitä niin paljon, että antoi poikansa
Jeesukseen kuolla Golgatan ristillä, sinun ja minun syntien sovittajana. Pyhä Henki avaa sovituksen
salaisuuden uskon kautta meille
kun kuulemme Raamatun sanaa.
Opetuksen tulisi aina perustua
Raamatun erehtymättömään ilmoitukseen ja luterilaisten tunnustuskirjojen opetukseen. Margareetalle seurakuntayhteys, ”ystävissä käynnit”, oli tärkeä työmuoto. Tällöin voitiin keskustella uskon kokemuksista pienryhmissä ja
rakentua henkilökohtaisessa sielunhoidossa.

Epilogi
Margareetta Högmanin tehtävä herätysliikkeen johtajana päättyi hänen kuollessaan v. 1849. On uskomatonta, että 22-vuotias piikatyttö
ohjattiin noin 40 vuotta kestävään
työhön herätysjohtajana. Hän osasi
hoitaa liikettä toimivana ja Joutsakeskeisenä, 1810-luvulta 1840-luvulle, Itä-Hämeessä.
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Tämän työn tulokset on kirjattu taivaassa. Iankaikkisuus on kerran näyttävä, mitä tuloksia Joutsan
erikoinen Ystäväliike-herätys tuotti taivaalliselle työnantajalle. Margareetta lähetettiin Iistä Joutsaan
mukanaan joutsalaisille tarkoitettu evankeliumi. Sen tarkoituksena oli aikaansaada uskon kuuliaisuutta mahdollisimman monessa
sydämessä.
Herätyksen aktiivinen, näkyvä vaihe on yleensä lyhyt ja määräaikainen. Näin oli tässäkin tapauksessa.
Margareetan kuoleman jälkeen Ystäväliikkeen nimissä seuraperinne
jatkui vielä 1880-luvulla, viimeksi
Ruorasmäessä. Hirvensalmen seurakunnan toimesta jatkettiin muistoseurojen pitämistä Kolun torpan
raunioilla vielä 1950-luvulla.
Joutsan silloinen kirkkoherra
Yrjö Hovikoski halusi seurakunnan muistavan tätä poikkeuksellista herätysliikejohtajaa hankkimalla Margareetan hautapaikalle
v. 1930 hautakiven.
Mielestäni hautakiveen kaiverretut kaksi raamatunjaetta kuvaavat
hyvin Margareetan uskoa ja sen
velvoittavaa ohjetta meille, jotka
vaalimme joutsalaisia arvokkaita
ja katoamattomia perinteitä.
Omana näkemyksenäni lisäisin
tähän lopuksi yhden ajatuksen
Raamatusta, joka kuvaa Margareta Högmanin merkitystä: Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu, Hep. 11:4.
Pekka Rahkila, Dos. (TKK),
pastori,
rahkilapekka@gmail.com

Kylä Jumalan selän takana
Hämäläisten ja karjalaisten välinen rajalinja on ollut merkittävä
rajalinja. Se oli samalla Ruotsin ja
Novgorodin sekä katolisen ja ortodoksisen kirkon välinen raja. Rajalinja Ruotsin ja Novgorodin välillä siirtyi idemmäksi, mutta vanha
rajalinja säilyi hämäläisten ja savolaisten välisenä rajana. Rajalinjaa
tarkennettiin monta kertaa. Vuoden 1446 rajakirjassa yhtenä paikkana mainitaan Vahvaselkä Suonteen kaakkoisrannalla.
Hämeen vanhimmassa maakirjassa vuodelta 1539 Sysmän pitäjän Nuoramoisten neljänneskunnan Vahvaselän kylässä oli yksi talo. Talollinen Pietarilla oli ilmeisesti kaksi poikaa, Antti ja Martti Pietarinpojat. Koko vuosisadan
ajan Vahvaselässä oli vaihdellen yksi tai kaksi taloa, kunnes 1500-luvun lopussa mainitaan hetken aikaa kolme taloa.
Vahvaselän talojen vaiheita on
hankala seurata 1500-luvulla. Antti
ja Martti olivat ensin eri veroluetteloiden mukaan Vahvaselän ja sit-

ten yhtä aikaa Vahvaselän ja Vehmaan ja lopulta 1560-luvulta Vehmaan talojen isäntiä.
Sysmän historian mukaan Ruorasmäki ja Suojärven Vehmas ovat
eronneet Vahvaselästä ollen aluksi sen erämaakappaleita. Vehmaaseen siis siirtyi joskus 1500-luvun
puolivälissä asukkaat Vahvaselästä.
Tästä huolimatta tai sen takia Vahvaselän ja Vehmaan taloilla oli keskenään riitaa rajoista seuraavina
vuosisatoina. Tuomiossa vuodelta 1578 määriteltiin, että sekä Vahvaselällä että Vehmaalla oli oikeus
käyttää Jokienmaa-nimistä erämaakappaletta, jonka rajatkin määriteltiin Lahdenpohja-Nurkkakuusi
ja sitten Savon vastainen raja. Silti
vielä sata vuotta myöhemmin Vahvaselän Matti Nuutinpoika ja Vehmaan Eerik Jöraninpoika kiistelivät
sen omistusoikeudesta. Kirkonkirjoissa maakappale kulki Vehmaan
Jokienmaan nimellä siihen asti, kun
Vahvaselkä liitettiin osaksi Hirvensalmea. Silloin ne saivat Vahvaselän kylän talot numerot 3 ja 4.

9.

Ruotsin hävittyä Tanskalle kerättiin vuonna 1571 ylimääräinen hopeavero, ns. Älsvborgin lunnaat.
Vero oli kymmenen prosenttia irtaimen omaisuuden, eli mm. eläinten, arvosta. Näin lueteltiin jokaisen talon omistama karja. Vahvaselässä oli tuona vuonna yksi talo, jossa oli kolme lehmää, hieho,
seitsemän lammasta, sika ja hevonen. Kylän köyhyyttä kuvastaa se,
että naapurikylässä Ruorasmäessä
oli viisi hevosta ja Vehmaassa yhdeksän hevosta.
Vahvaselän talojen määräksi vakiintui 1600-luvun alusta alkaen

kaksi. Mikäli talot eivät pystyneet
lähinnä katovuosien vuoksi kolmena vuonna maksamaan kruununveroja, niin kruunu otti ne omakseen
ns kruununtiloiksi. Monesti niissä
saattoi sama suku asua vuosisatoja,
mutta aina uuden sukupolven piti
saada maaherralta vahvistus oikeuteen asua talossa. Vahvaselän molemmat talot säilyivät verotiloina,
eli niissä talollisilla oli täysi omistusoikeus taloonsa.
Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että elämä olisi ollut helppoa. Useana vuonna 1600-luvun alussa kato uhkasi taloja ja niiden asukkaita. Pahimmillaan tilanne taisi olla
1630-luvulla. Vuoden 1634 katoluettelossa Vahvaselän kylä oli yksi
eniten kärsineistä. Kevätkylvö oli
kokonaan turmeltunut, mutta talviviljaa pystyttiin koko kylässä kylvämään sentään 10 kappaa, eli noin
viisi ämpärillistä. Viidentoista aarin eli noin 40x40 metrin suuruisen alan piti tuottaa leipä kahden
talon asukkaille. Yhdeksän henkeä
oli kylässä kuollut nälkään vuonna 1634.

Liekö ollut köyhyydestä kyse, kun
Paavo Matinpoika Vahvaselästä oli
1680-luvulla jättänyt toimittamatta osuutensa Hartolan kellotapulin rakennusmateriaaleista. Hänet
tuomittiin kolmen kuparitaalarin
sakkoihin. Kylä tuntui todellakin
olleen Jumalan selän takana.
Kuten ylipäänsä talojen nimet,
Vahvaselän talojenkin nimet Tyyskä
ja Rekola mainitaan ensimmäisen
kerran 1700-luvun alussa. Vuonna
1705 toisen talon isäntänä oli Henrik Henrikinpoika Tyyskä. Tyyskä tule sanasta tysk (saksalainen),
mutta miten mahtoi saksalaisuus
liittyä ko taloon.
Toinen talo oli aluksi nimeltään
Vahvaselkä, mutta jo 1712 nimi oli
Rekola. Talon puolikkaan isäntänä oli 1600-luvun puolivälissä Reko Nuutinpoika, jonka mukaan talon nimi lienee tullut.
Venäjä valloitti Suomen isonvihan vuosina 1713-1721. Katovuodet 1600-luvun lopulla ja isonvihan aika olivat köyhdyttäneet taloja. Siksi monille taloille myönnettiin verovapaita vuosia, jotta ne
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saataisiin kunnolla viljellyiksi. Näin
myös Tyyskän talolle myönnettiin
vuodesta 1722 alkaen kuusi vapaavuotta veroista.
Vahvaselän kaksi taloa Rekola ja
Tyyskä jaettiin osiin, mutta sitä ennen perustettiin ensimmäiset torpat kylään. Vuonna 1771 kylässä
oli kolme torppaa.
Sysmän pitäjän Hartolan kappelissa ja sitten kirkkoherrakunnassa Vahvaselkä oli yksi kauimmaisia kyliä. Linnuntietäkin Hartolan
kirkolle oli matkaa 30 kilometriä.
Käräjille Sysmään vielä kaksi peninkulmaa enemmän.
Kun Hartolan seurakunnan itsenäisyydestä äänestettiin vuonna
1783, Vahvaselän talot Rekola ja
Tyyskä olivat molemmat jakautuneet jo kolmeen osaan. Talot äänestivät muiden etäällä asuvien tavoin
itsenäistymistä vastaan.
Hartolan itsenäistyessä perustettiin Joutsan kappeli, johon Vahvaselkäkin siirrettiin. Sinne oli hieman lyhyempi ja vähemmän vaivalloinen matka kuin Hartolaan.

1836 vuoden hopeakopeekoita.

Hartolan kirkkoherran apulainen Timotheus Wahlberg piti päiväkirjaa ja ne ovat säilyneet vuosilta 1818-1820. Hän kävi säännöllisesti pitämässä jumalanpalveluksia
myös Joutsan kirkossa. Sen lisäksi
hän kävi sairaskäynneillä ja kiersi
lukukinkereillä Joutsan kappelissa.
Wahlbergin päiväkirjassa mainitaan useampaan kertaan Vahvaselän kylä. Aivan erityinen asema oli
talollinen ja kuudennusmies Adam
Tyyskällä. Kenestäkään muusta
Wahlberg ei käytä nimeä kristillinen. Adam Tyyskä oli Margaret
Högmanin ympärillä olleen herätysliikkeen näkyvimpiä hahmoja.
Kaikkina kolmena päiväkirjansa
vuonna Wahlberg mainitsee joko
kinkerimatkalla tai papinsaatavia
kerätessään käyneensä Adam Tyyskän luona. Siellä hän sai ”iloita siitä, että kaikessa rauhassa ja lämmössä sai levätä”. Maalikuussa 1820
kinkereillä hän käänsi Adam Tyyskälle joitakin kohtia Seitsenvuotisen sodan historiasta, mikä käytiin 1700-luvun puolivälissä. Lisäksi Wahlberg kertoi keskustelleensa

hänen kanssaan uskon kysymyksistä, jopa mainiten, että Adam Tyyskä ”houkutteli hänestä hänen suurimmat uskon salaisuutensa”.
Toisaalta Wahlberg mainitsee kylän rikkaimman talollisen Adam
Rekolan. Wahlbergin mukaan hän
harmaantui pelkästä saituudesta.
Häneltä Wahlberg sai ”mitä suurimmalla välinpitämättömyydellä
kaksi sekoitettua leipää”. Se tarkoittanee, että jauhoihin oli sekoitettu jotain muuta, akanoita tai pettua, vaikea sanoa.
Kristilliseksi mainittu Adam Tyyskä ehti kuitenkin joutua käräjille
paloviinan polttamisesta. Ensin papisto puhutteli häntä vuonna 1843
ja seuraavana vuonna häntä sakotettiin Hartolan talvikäräjillä 21 ruplaa ja 60 kopeekkaa hopearahaa.
Vahvaselkäläisten aika Joutsan
kappeliseurakunnassa jäi reiluun
50 vuoteen. Tuona aikana kyläläiset ehtivät kuitenkin osallistua Pekkasten pappilan hankkimiseen ja
kirkon rakentamiseen Joutsaan.
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Vahvaselän kylä siirrettiin Joutsasta Hirvensalmen seurakuntaan
vuonna 1853. Siirto oli luonnollinen, sillä Suonteen itäpuolella sijaitsevana sen luontaiset yhteydet
olivat enemmän Hirvensalmen kuin
Joutsan suuntaan.
Linnuntietä kymmenen kilometrin matka Hirvensalmen kirkolle
oli paljon lyhyempi, vaikka sinnekin piti kulkea parin järvenselän ja
parin kannaksen ylitse. Ja edelleen
se oli syrjäinen kylä.
Teksti: Jeremias Sankari,
Tainionvirran Seurakunnan
kirkkoherra
Lähteet: Sysmän historia, Joutsan
kirja, Lolan Björkman: Ingen ro hade mitt hjärta, kirkonkirjoja ja tuomiokirjoja

”Suruttaa, kun ihmistä ei ole enää jäljellä”

Ekaluokkalaisten pyhäinpäiväaatoksia
Joutsan yhtenäiskoulun 1A-luokka kävi pyhäinpäivän aattona hautausmaalla muistelemassa kuolleita omaisia. Lapsilla oli mukanaan
hautakynttilöitä, joita he sytyttivät
sukulaistensa haudoille ja muualle siunattujen muistomerkille.
- Kiva, kun sai etsiä hautoja ja
lukea kirjoituksia hautakivistä.
- Hautakivissä oli monia tuttuja
etunimiä.
- Hautausmaalla sai olla ihan
rauhassa.
- Kynttilän sytyttämällä voi
muistella niitä kuolleita. Kävin
myös pyhäinpäivänä uiskentelemassa hautausmaan kynttilämeressä.
Kuolemasta
- On surullista, kun joku kuolee.
- Miltähän se kuolema tuntuu?
- Syöpä on monesti sellainen
sairaus, johon kuolee.
- Kun kuolee, niin viimeiset
henkäykset lähtevät taivaaseen.
- Ihminen muuttuu mullaksi,
kun se kuolee.
- Jos joku tositositosi vanha
kuolee, niin se ei ole niin surullista, mutta jos lapsi kuolee,
niin sen isä ja äiti itkee tosi
paljon.
- Äitin töissä on paljon satavuotiaita, jotka eivät ole vielä
kuolleet.
- Kun sitä ihmistä ei ole enää
jäljellä, niin se suruttaa kovasti. Kun sitä ei näe enää koskaan. Mutta kun pääsee taivaaseen, niin näkee sen taas.

Hautajaisista
- Hautajaisissa pitää olla mustissa vaatteissa.
- Hautajaisissa tulee paha ja surullinen mieli.
- Se kuollut voi kuunnella niitä
lauluja, joita kirkossa lauletaan.
- Se kuollut viedään kärryillä hautaan. Haudan päälle laitetaan ruusuja ja havuja.
- Sitten syödään hyvää ruokaa
ja joskus on kotikaljaakin. Yrjö-papan hautajaisissa syötiin
myös kakkua, mehua ja kahvia.

Tytti Heino vei pyhäinpäiväkynttilän
isoisänsä haudalle.

Taivaasta
- Kirkas paikka ja rauhallinen.
- Siellä on pelkkiä pilviä ja siellä
ei sodita niin kuin maan päällä.
- Siellä on varmaan kaiken maailman karkkia.
- Ja maan päällä olevia ihmisiä
voi kattoa pilvenraosta.
- Taivaassa on turvallista.
- No eihän ne ihmiset kävele siellä, vaan leijailee! Siellä
voi hyppiä korkealle.
- Taivaassa voi tavata semmoisiakin ihmisiä, joita ei ole tavannut ennemmin.
- Tänään on vähän harmaa ilma.
Taivaassa on silloin hämärää.
- Kun aamulla maan päällä on
sumua, niin se nousee sitten taivaaseen. Ja sieltähän
tulee lunta tänne maan päälle ja se on mukavaa.
- Mun mielestä ihmiset muuttuu
pilviksi.
- Taivaassa aurinko on lähempänä.
- Siellä näkee sit kavereita ja tuttavia.

Topi Huikko sytytti kynttilän Eija-mummonsa haudalle.

Inkeri Saarela (vas.) ja Aada Mård laittoivat kynttilänsä muualle haudattujen muistomerkille. Takana vasemmalta: Topi Huikko, Miro Hämäläinen ja
Niilo Hentinen.

Niilo Hentinen sytytti kynttilän sukuhaudalleen.

Lasten ajatukset kirjasi ja kuvat otti Liisa Liias
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Vanhan Jousan rajat
Jousan kylässä on asuttu pysyvästi 1400-luvun loppupuolelta lähtien.
Asutus lienee tullut Ruskealan kylästä, johon viereinen Pekkastenniemi
kuului. Tähän viittaa Suomen asutuksen yleisluettelossa oleva maininta, että jousalaisilla oli yhdysviljelyä
Ruskealan kylän kanssa Pekkasissa
jo 1500-luvun lopulla.
Jousan kylän rajat määriteltiin vuosina 1553-1554. Rajapisteitä oli tuolloin varsin vähän ja ne olivat lähinnä
pysyviä luonnossa olevia paikkoja,
esim. niemen kärkiä, luotoja, jokien
suistoja ja pieniä saaria.Varsinaisia
rajamerkkejä eli pyykkejä rajoilla ei
vielä tuolloin montakaan ollut, sillä
vasta Isojaon aikaan rajat merkittiin
rajakivillä. Niitä on tarkennettu ja lisätty myöhemmin varsinkin vesialueiden lähistölle. Syynä siihen on ollut järvien laskemisesta syntyneet lisämaat. Vuodesta 1735 vuoteen 1754
Jousan isännät ja Ruskealan isännät
riitelivät rajoista Niemistenmaalla.
Riitaa koskevassa asiakirjassa viitataan vuosien 1553-1554 rajamääritykseen. Varsinainen asiakirjateksti
on kirjoitettu ruotsinkielellä, mutta
paikan nimet ovat ruotsinkielen ja
suomenkielen sekoitusta.

Rajat
Kun lähdemme kiertämään Jousan
kylän rajoja niin ensimmäisenä mainitaan 1. ” Lilla Säynäjerfwen pohjoispä ” josta alkaa yhteinen raja Jousan kylän ja Kirkkolan kylän kanssa. Sama raja menee nykyisin Jousan kylään kuuluvien Fiskaalin talon
ja Tyynelän talon välistä rajaa pitkin. Pitää huomata, että Säynjärviä
on Jousassa kaikkiaan kolme. Tyynelän talon luona sijaitseva järvi on
nykyisin nimeltään Vähä-Säynätjärvi, mutta Nurmaanjärven ja Suonteen välinen järvi on Vähä-Säynjärvi. Myöskin Iso-Säynjärvi, mikä jää

lähes kokonaisuudessaan Jousan kylän rajojen sisäpuolelle, oli vanhemmissa kartoissa nimeltään Iso-Säynätjärvi.
Seuraava rajamerkki oli 2. ”Pilkahongisto”. Tästä rajamerkistä kiisteltiin 19 vuotta kestäneessä rajariidassa 1700-luvun puolivälissä, kun
ei aivan tiedetty mitä paikkaa Pilkahongisto mahtoi tarkoittaa parisataa
vuotta aiemmin. Pilkkahonka -niminen torppa ollut asuttuna jo 1800 luvun alussa ja kuulunut Iso-Hulikan
talolle, mutta Isojaon jälkeen se on
siirtynyt Fiskaalin talon omistukseen
ja saanut nimekseen Eskola. Pilkahongistosta alkoi yhteinen raja Ruskealan ja Jousan välillä. Tämä rajamerkki sijaitsi lähellä Niemistenkylän maantietä. Seuraava rajamerkki oli 3. ”Lähde” jossa raja kääntyi
kohti Viherin järveä. Tämä lähde sijaitsi Vesivuoren eteläpuolella noin
300 m Niemistenkylän maantiestä itään päin. Rajalinja kulki Pohjalammin poikki kohti 4. ”Pyckiniemi” mikä sijaitsee eteläisellä Viherillä. Pyykkiniemessä on nimestä päätellen ollut rajamerkki jo varhain.
Seuraava rajapiste oli 5. ” Lähdesari” eteläisellä Viherillä. Tämä pieni
saari oli yhteinen rajapiste Jousan,
Ruskealan, Koskipään, Laitjärven ja
Pynnölän kylien välillä.
Jousan kylän raja kääntyi Lähdesaaresta kohti pohjoista ja nyt yhteinen raja Pynnölän kanssa oli pituudeltaan 4.6 km. Seuraava rajapiste oli
6. ” Aittalahden kivi ” Suonteen Aittalahdessa. Aittalahden kivestä raja
kulki kohti 7. ” Säynäjoen suuta”. Joki
tunnetaan nykyään paremmin Sunkinjokena. Jos rajalinja olisi mennyt
suoralla linjalla Aittalahden kivestä
kohti Säynäjoen suuta, niin Ruokosaari ja Kärmesaari olisivat jääneet
Koskipään puolelle. Kyseiset alueet
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Lähdesaari

Rajalinja Nurmanjärvellä.

Laviakivi

ovat kuuluneet lähes kokonaan aina Jousan kylään.
Säynäjoen suusta yhteinen raja Koskipään (Säynätniemi) kanssa kulki
kohti 8. ” Nurmajerfwi”, Raja kulki
Nurmaanjärven halki etelästä pohjoiseen Myllyjoen suuhun. Nurmaanjärvestä laskeva Sahijoki oli Koskipään ja Mieskonmäen kylän rajajoki. Pohjoisella Nurmaalla rajanaapurina jousalaisilla oli siis Mieskonmäen kylä.
Myllyjoen suusta raja suuntautui
länteen ja nyt naapurina oli Havumäen kylä. Raja kulki kohti 9. ” Hanhijerfwi” siten, että koko Hanhijärvi
jäi jousalaisten alueelle. Hanhijärven
rajapiste oli yhteinen Jousan, Havumäen, Leivonmäen ja Puttolan välillä. Hanhijärveltä raja suuntasi kohti
11. ” Koirajerfwen sari”. Tämä rajalinja on myöhemmin saanut useita
mutkia, mm. 10. ” Laviakivi ”mainitaan Lavianlahdessa Puttolan, Sairasen ja Jousan rajamerkkinä.
Koiralammin saaresta alkoi yhteinen raja jälleen Kirkkolan kylän kanssa, alue kuuluu nykyisin Jousan kylään ja tunnetaan Rieskalan alueena.
Raja kulki kohti 12. ”Warastenlahden kurua”, tämä pieni kuru sijaitsee
Rieskalantien ja Kotikalliontien risteyksen kohdalla. Onko paikka ollut varkaiden lymypesä vai mikä on
antanut nimen tälle ojansuulle? Warastenlahdesta raja kulki Angesselän
yli edelleen kohti 13. ”Hiekkapohja
eller Hieta” Pekkastenniemelle. Hiekkapohjasta raja kulki Ruusulanlammin halki kohti ”Lilla Säynäjerfwen
pohjoispä”. Nämä rajat oli merkitty
asiakirjoihin vuosina 1553-1554 ja
pääosin pitävät vielä paikkansa Jousan talojen 1-4 rajoina. Myöhemmin
Jousan kylään on liitetty osia Kirkkolasta ja Ruskealasta.
Kokonaispinta-ala Vanhassa Jousassa oli 6768 ha, josta maa-alue oli
n. 5095 ha ja vesialuetta n. 1673 ha

Rajariita Ruskealan kanssa.

sekä erillinen vesialue Suonteella
n. 480 ha sekä pieniä saaria.

Rajariita Ruskealan kanssa
vuosina 1735-1754
Kun väestö kasvoi ja asutus levisi kohti erämaita syntyi jousalaisten
ja Ruskealan asukkaiden välille rajariita Niemistenmaalla. Ruskealan
isännät väittivät, että Pyykkiniemi
sijaitsi Terrisaarten kohdalla ja Lähdesaari olisi pieni saari Terrisaarten
kupeessa. Rajapaikka nimeltä” Lähde ” sijaitsi heidän mielestään Lähteen talon luona ja myös Pilkahongisto -niminen rajapaikka oli Lähteen talosta hieman länteen. Edelleen Ruskealan isäntien mielestä Lilla Säynäjärvi eli Vähä-Säynäjrvioli
toiselta nimeltä Verkkolampi, sillä
he tarkoittivat kuitenkin nykyisin
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Ruusulanlammeksi kutsuttua lampea Pekkastenniemellä, jonka halki Jousan raja kulki.
Jousalaiset pitivät kiinni edellä kuvatusta rajalinjasta, mikä sijaitsi keskimäärin 1,7 kilometriä etelämpänä kuin Ruskealan isäntien käsitys
rajasta. Riitamaa oli kooltaan peräti 740 hehtaaria. Karttaliitteessä näkyy oikealla Ruskealan isäntien käsitys rajan paikasta ja vasemmalla
jousalaisten näkemys asiasta. Oikeus
antoi tuomionsa syyskuussa 1754 ja
päätös oli jousalaisten esittämien rajapaikkojen mukainen.
Isojaossa tälle riita-alueelle perustettiin Lähteen, Vaherahon, Simon
ja Fiskaalin talot. Myöskin osa Heikinojan maista sijaitsi tällä alueella.
Teksti: Arto Hölttä

Jousan rajat 1553-1554.
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Toivolan väki eli elämäänsä
Toivolan tila Viherin järven eteläpuolella oli tyypillinen itä-hämäläinen maatila, joskin pinta-alaltaan huomattavasti suurempi kuin
tilat yleensä.
Eräs kesäjoutsalainen kysyi minulta, että mikä se seurakunnan
Toivola oikein on, kun paikallislehti siitä aina uutisoi: milloin ei
tiedetä miten testamentti määrää
metsien hoidosta, milloin löytyy
kalliomaalauksia, sydänryhmä tekee Toivolaan syysretken, tuttavien mukaan Toivolan metsissä
on aina mustikoita ja tilan päärakennuksen on kuulemma salama polttanut.
Toivola oli perinteikäs maatila Kaurasen perheen omistuksessa, isäntäparina Vilppu Kauranen (18761963) ja puolisonsa Maria Antintytär (1873-1933). Vilppu Kauranen oli Satulakiven tilan poika ja
vaimo Maria oli Pynnölän tilan
Kuuselan torpasta. Heille syntyi
kaksitoista lasta, joista neljä kuoli ennen aikuisikää: Hilja (18991900), Sulo (1907-19), Elli (190911) ja Kaino (1912-13).
Toivo Kauranen (1900-1968) osallistui vapaussodan taisteluihin 1918
Heinolan rintamalla, sekä jatkosotaan1941-42. Vapaussodan jälkeen hän lähti Toivolasta ja toimi autonkuljettajana Yrjö Ikosen
rahti- ja linja-autoreiteillä Mäntyharjuun, Hartolaan ja Sysmään,
sekä myöhemmin avioiduttuaan
Elin Laitisen kanssa hän muutti
Heinolaan ja ajoi postiautolinjoja Etelä-Suomeen. Toivo Kauranen menehtyi Joutsassa Myllynlahden kevätjäihin 1968.

Tulipalossa säästynyt perhekuva. Takana alk. vas. Juho Antinp. (emännän veli),
Vilppu Kauranen, Maria Kauranen, Tilda Antintr. (emännän sisar). Lapset vas. Toivo, Tyyne, Väinö, Arvid. Arvio kuvausvuodesta 1906.

Väinö Kauranen (1901-?) muutti
avioiduttuaan Edla Hurrin kanssa Lahteen 1931.
Eino Kauranen (1911-1939) kaatui talvisodassa Taipaleessa.
Alpo Kauranen (1916 - ?) osallistui talvi- ja jatkosotaan ja muutti sodan jälkeen pysyvästi Helsingin seudulle.
Arvid Kauranen (1904-1982)
ja Viljo Kauranen (1914-1991)
sotivat myös talvi- ja jatkosodan
täyspitkänä, molemmat haavoittuen ja palasivat sen jälkeen hoitamaan kotitilaa, jossa asuivat aina 1980-luvulle asti.
Toivolan tyttäret Tyyne (19031986) ja Taimi (1916-1996) pysyivät kotitilalla uskollisesti koko elämänsä, lähes viimeisiin elinvuosiinsa asti. Veljien ollessa sodassa ja isän huonon terveyden
vuoksi tilan hoito oli täysin sisarten vastuulla.
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Ensimmäiset muistikuvat Toivolassa käynneistä minulla on 1950-luvun jälkipuoliskolta. Kun valtavaan
tupaan astui sisään, ensin hahmottuivat tummat, paksut seinähirret,
näin jälkikäteen ymmärrettynä suhteettoman pienet ikkunat, valtaisa
uuni, reikäleivät vartaissa ja seinäkello. Seinäkellossa oli niin kova, jotenkin aavemainen raksutus,
että myönnän aluksi pelänneeni
sitä. Yleensä talon väestä tuli tupaan ensin Tyyne ja sitten myös
kolme muuta sisarusta. Myöhemmin tulin ymmärtämään, että Toivolassa päätökset tehtiin yhdessä,
mutta tarvittaessa viimeisen sanan sanoi vanhimman oikeudella
Tyyne. Joskus Tyyne teki päätöksen kysymättä toisten mielipidettä. Tällaisesta päättämisestä ja samalla ehdottomasta päättäväisyydestä esimerkkinä muuan tapaus.
1950-luvun lopulla oli Viherin rannoille ryhdytty rakentamaan kesämökkejä ja rantasaunoja, 1960-luvulla tahti vain kiihtyi. Eräs kesäjoutsalainen, helsinkiläinen palo-

mestari Sigurd Virtanen, kysyi Syvälahden heinätalkoissa Tyyneltä
mökkitontin paikkaa ja vastaus tuli miettimättä ja selvästi: Meijän
rannoella ei laeskat auringossa
makua! Tyynen päätös piti sisarussarjan elämän ajan ja ilmeisesti testamentin sisältö saa sen pitämään edelleen.
Vaarillani Hjalmar Niemisellä oli
Toivolaan läheiset suhteet. Hän oli
perustanut perheen Kalliotorpalle, Haukkalan torppaan, vajaan
puolen kilometrin päähän Toivolasta. Hän kulki päivittäin Toivolan pihan läpi rantaan ja souti siitä Satulakiveen, jossa oli renkinä.
Kun perhe kasvoi, hän sai ostettua
seurakunnalta tilan Viherin vastarannalta, jonne sittemmin rakensi talon ja raivasi pellot. Talkookeitot syötiin ja talkootanssit
tanssittiin Toivolan tuvassa. Järven yli soudettiin naapurin heinäpellolle, ruistalkoisiin, viljanpuintiin. Tämä perinne jatkui 1970-luvulle asti, vaikka sukupolvi vaihtui. Toivolassa talkoon kohteeksi tosin vaihtui viimeisinä vuosina runsaan marja- ja omenasadon
kerääminen.
Toivolassa elettiin vaatimattomasti ja tehtiin ahkerasti töitä. Ajan
tavan mukaan lähes kaikki tarvittava saatiin omalta tilalta ja kirves kävi metsässä vain omaan tarpeeseen. Maitoa tuli tietenkin yli
oman tarpeen ja sen kuljettaminen kesällä meijeriin oli hankalaa, koska tietä ei ollut. Kiertotiekin oli vain hevoskärrytie. Kun
setäni Sulo Nieminen aloitti lypsykarjan pidon Syvälahdessa, löytyi Toivolan maidollekin kesäreitti.
Ennen kuin maito oli valmis kuljetukseen, työtä piti tehdä valtavasti. Pääosa lypsylehmistä talutettiin alkukesällä Myllynkosken
kautta Sillanlahden ympäri Vihe-

rin vastarannalle Toivolanniemen
laitumelle. Varsinainen maitoralli
tapahtui seuraavasti: aamulla kuuden aikoihin Toivolasta moottoriveneellä lypsylle, sitten maidot
Toivolaan jäähtymään jäävesialtaaseen, klo 11 mennessä Vipi toi
veneellä maidot Syvälahden maitolaiturille, klo 14 aikoihin Vipi
teki ns. kurrireissun, jolloin haki kurritongat ja meijeriltä tilatut
tuotteet. Iltalypsyn maidot kulkivat meijeriin seuraavana päivänä.
Meillä oli 1950-luvun lopulta pieni saunamökki Kanisaaressa. Kun
siellä oltiin kesällä, Vipin veneestä voi melkeinpä kellon tarkistaa,
käsi nousi aina tervehdykseen kun
oltiin rannassa. Reitti kulki Toivolan rannasta Iivarin huvilan laiturin päähän ja edelleen Vuohisaaren ja Kanisaaren välistä matalat
kiertäen Syvälahteen. Iivarin huvilan oli jääkärieversti Iivari Kauranen rakennuttanut Vuohisaaren
päähän 1930-luvulla. Vaikka huvilan isännät vaihtuivat: näyttelijä
Eino Kaipainen ja professori Erkki Rajakoski, Viherillä puhuttiin
vielä Iivarin huvilasta.
Aikana, jolloin maitotilit eivät
menneet vielä pankkitilille, vaan
ne käytiin henkilökohtaisesti kuittaamassa käteisenä, Toivolassa oli
käytäntö, että vuorottain hoidettiin asia. En tiedä Tyynen ja Arvin tapoja näillä käynneillä, mutta
Taimi kävi ostamassa leninkejä ja
kenkiä, Viljo taas pyörähti taksilla
tai linja-autolla Heinolassa pitkäripaisessa. Maitotili jaettiin pöydän ääressä.
Vaikka työ jatkui päällepäin entiseen malliin, kuitenkin sotien haavat, kova työ ja ikävuodet vaativat ajan myötä veronsa myös Toivolassa. Vipi oli kertonut sedälleni ja isälleni jo 1970-luvun alus-
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sa, että hän ja Taimi haluaisivat
muuttaa ainakin talvikausiksi kirkolle asumaan, mutta vanhin sisar Tyyne ei halua hyväksyä tällaista yhteispäätöstä. Samalla hän
oli kertonut, että tila tulee heidän
jälkeensä palvelemaan yhteiskuntaa. Näinhän sitten kävikin: tila
siirtyi testamentilla Joutsan seurakunnalle. En tunne tarkoin testamentin sisältöä, mutta ilmeisen
tiukat ehdot saajaa sitovat, koska Toivolan omaisuuden käyttäminen ja ylläpito sekä seurakunnan että yhteiseksi hyväksi tuntuvat olevan seurakunnan päättäjille välillä melkoinen päänvaiva. Lehmien kesälaidun on kaavoitettu omakotitonteiksi, mutta rakentajia ei tonteille ole ilmaantunut, sama on tilanne Viherin vastarannalla. Sisarusten toive siitä,
että Joutsan seurakunnalle testamentattu omaisuus koituisi joutsalaisten yhteiseksi hyväksi ei ehkä ole täysin toteutunut, onhan
se aiheuttanut erimielisyyksiä ja
valituksia hallinnossa. Tuskin nämä aina ystävälliset ja vaatimattomat maalaiselämän sankarit, Tyyne, Arvi, Viljo ja Taimi testamenttia tehdessään sellaista halusivat.
Teksti: Antti Nieminen

Vaihelan 130-vuotinen
tilahistoria kansissa
Ruohtulan suku kokoontui sukunsa syntysijoille Luhangan Tammijärven Ruohtulan tilalle järjestyksessään yhdeksänsiin sukujuhliinsa
16.6.2018. Koolle oli saapunut noin
80 suvun jäsentä. Perinteisen sukujuhlaohjelman, maukkaan paikallisen lähiruuan nauttimisen ja leppoisan yhdessäolon merkeissä sujuneen sukujuhlan yhtenä ohjelmanumerona oli tilahistoriakirja ”Vaihelan vaiheita sukupolvien ketjussa” julkaiseminen.
Kirjan kokoamisen aloitus oli tapahtunut vajaa puolitoista vuotta aiemmin loppiaisena 2017. Tällöin Vaihelan tilan vanhaisäntä ja
-emäntä Tapio ja Rauni Ruohtula
kutsuivat Esko ja Irene Mannisen
ja minut tyttärensä nykyiseen kotiinsa Honkaharjulle Joutsan kirkonkylällä suunnittelemaan Vaihelan tilahistorian kokoamista kansien väliin. Tuolloin emme osanneet
arvata miten laajaan työhön olimme ryhtymässä. Asiasta oli keskusteltu tosin perheen kesken jo vuosien ajan ja lisäksi kehotuksia kokoamistyöhön oli tullut eri tahoilta. Oli siis korkea aika ryhtyä työ-

Vaihelan 130-vuotinen tilahistoria kansissa

hön ja saada suvun historia tallelle
seuraaville sukupolville.
Aineistoista ei tullut pulaa, sillä
Vaihelan sekä Honkaharjun kotiarkistojen runsaus suorastaan yllätti meidät. Erilaisia asiakirjoja löytyi 1850-luvulta lähtien nykypäiviin saakka. Aineistoa koottiin myös
Kansallisarkiston, Maanmittauslaitoksen, Sanomalehtiarkiston, kuntien ja seurakuntien arkistoaineiston joukosta, joko digitaalisena, tai
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alkuperäisainestoa tutkimalla.
Kirjan kirjoittaminen vaati lukemattomia tunteja tietokoneen äärellä
arkistoja tutkien ja Rauni ja Tapio
Ruohtulan muistelmia puhtaaksikirjoittaen. Kymmenien suvun valokuva-albumien sivuilta löysimme
toinen toistaan arvokkaimpia kuvia,
joista valitsimme kirjaan sopivimmat. Oman arvokkaan lisän toivat
mummini Aino-Marja Ruohtulan
omakohtaiset muistelmat sekä hä-

nen haastattelemiensa henkilöiden
muistelmat äänitettyinä c-kaseteille 1970-luvun alkupuolella. Lopulta kirjasta muodostui 320-sivuinen
koostuen 330 valokuvasta ja asiakirjakopiosta.
Vaihelan historia juontaa juurensa melkeinpä päivälleen 130 vuoden päähän marraskuun 27. päivään 1888, jolloin Tapio Ruohtulan isoisä, yksi neljästä Tammijärven Ruohtulan pojasta varusmestari Joonas Joonaanpoika Ruohtula osti konkurssihuutokaupassa
Hartolan Tollinmäen kartanon takamaat Heinikka-Vuoren ja Vaihemaan.
Vajaan vuoden kuluttua kaupanteosta Joonas avioitui Luhangan Judinsalon Vanhan Jutilan Alma Antintytär Jutilan kanssa. Avioitumisen jälkeen nuoripari muutti Tammijärven Ruohtulasta Vaihemaan
torppaan Joutsan Pappisiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
he rakensivat uudet rakennukset
Vaihemaan torpan viereiselle harjanteelle ja nimesivät uuden tilan
Vaihelaksi. Heille syntyi 15 vuoden
aikana 10 lasta, joista valitettavasti neljä menehtyi alle kahden vuoden ikäisinä. Perhettä kohtasi suuri suru, kun ahkeraksi ja hyväsydämiseksi luonnehdittu talonemäntä ja suuren perheen äiti sairastui
keuhkotautiin ja menehtyi muutaman vuoden sairastettuaan joulukuussa 1910.
Elämä kuitenkin jatkui ja seuraavat sukupolvet tekivät osaltaan
myös suuria ratkaisuja kuten Pentti
ja Aino-Marja (o.s Ikonen) Ruohtula jättäessään Vaihelan vuokralle ja muuttaessaan maanviljelijöiksi Nurmijärvelle runsaaksi kymmeneksi vuodeksi palatakseen sitten takaisin Vaihelaan. Uudenlaista rohkeutta kuvaa myös Tapio ja Rauni

Aino-Marja Ruohtula kirjoittanut kuvan alle Lepohetki 1928. Vaihelan päärakennuksen edustalla kesäisenä päivänä vas. Aino-Marja, Pentti ja lapset Pekka, Anja ja Helena sekä Linda Ruohtula, joka muutti seuraavana vuonna Argentiinaan.
Kuvassa myös Tapio Ruohtula, joskin vielä piilossa syntyen marraskuussa
1928.

(o.s. Ahola) Ruohtulan päätös1960luvun kynnyksellä ryhtyä maa- ja
metsätalouden ohella maatilamatkailun uranuurtajiksi.
Esko Manninen syventyi hänelle
ominaisella perusteellisuudella ja
kotiseutuhistorioitsijan asiantuntemuksella sekä jo useamman historiateoksen aiemmin kirjoittaneena
niin Ori-, Vähä- ja Suuri-Kurjärven laskuhankkeeseen kuin torppien itsenäistymiseen ja siirtoväen asutustoimintaan sekä metsätalouteen ja metsästykseen liittyviin asioihin. Irene Manninen selvitti Ruohtulan suvun varhaisimmat vaiheet Tammijärvellä monivuotisella sukututkijan kokemuksella.
Kirjassa on lisäksi lukunsa muun muassa Pappisen koulun perustamisesta, Joutsan Suomalaisen seuran toiminnasta, Tyynelän orpolasten turvakodista sekä varhaisempana Joonas
Ruohtulan osallistumisesta Suomen
opetustarkk`ampujakoulutukseen
Helsingissä. Varsin mielenkiintoisia
ovat myös Vaihelan lukuisten kotitalousharjoittelijoiden muistelmat.
Saamamme palautteen mukaan kirjaa on pidetty vaikkakin Ruohtu-
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lan suvun ja Vaihelan tilan vaiheista kertovana mielenkiintoisena historiateoksena myös oman aikansa
kuvauksena kertoen yleisesti myös
joutsalaisesta ja luhankalaisesta elämänmenosta 1800- ja 1900-luvuilla.
Suuren mielenkiinnon ovat saaneet
ansaitusti kirjahankkeen alullepanijat Rauni ja Tapio omissa muistelmissaan, jotka kuvaavat paitsi elävästi heidän omaa elämäntyötänsä Vaihelassa myös kullanarvoisia
muistelmiaan omista vanhemmistaan ja isovanhemmistaankin vuosikymmenten takaa.
Vaikka kirjan kokoaminen oli ajoittain raskasta jo tiukan aikataulunkin takia, antoi se meille tekijöille
paljon. Kiitollisuudella muistamme aiempia isäntiä ja emäntiä siitä, että erilaisia asiakirjoja, valokuvia ja muuta aineistoa on säilytetty
tallessa seuraaville sukupolville. Ilman niitä kirjasta olisi tullut huomattavasti ohuempi.
Vaihelan vaiheita sukupolvien
ketjussa -kirjaa on edelleen myynnissä Joutsan kirjakaupassa sekä
kirjan toimittajilla.
Teksti: Leena Riitaoja

Matkalla menneeseen aikaan
Joutsan Kotiseutuyhdistys ja Toivakan-Joutsan 4H –yhdistys järjestivät viimeisen vuoden aikana
yhteistyössä kaksi uutta lapsille
suunnattua tapahtumaa museolla. Tarkoituksena oli tutustuttaa
lapsia menneeseen aikaan ja museon miljööseen antamalla heidän
itse osallistua erilaiseen entisaikojen tekemiseen. Yhtenäiskoulu tuli
mukaan yhteistyöhön ja tapahtumat onnistuivatkin yli odotusten.
Vanhan ajan joulu –kuvaelma järjestettiin Joutsan yhtenäiskoulun
1-2 –luokille joulukuussa 2017. Oppilaat pääsivät samaistumaan 1950
-luvun jouluun museon päärakennuksen tunnelmallisessa vanhassa tuvassa muun muassa liimaamalla perunalla joulukuusenkoristeita, hakemalla ja koristelemalla
kuusen sekä maistamalla palasen
pullaukosta. Pukin tulo veti naamat vakaviksi, mutta kaikki uskaltautuivat kuitenkin leikkimään ja
laulamaan kuusen ympärillä pukin iloksi. Kirsi Ilmonen näytteli kuvaelmassa joulua viettäneen

perheen äitiä, Kalevi Puttonen isää
ja Siiri Parkkonen tytärtä. Kuvaelman opetuksena oli, että joulusta
voi nauttia, vaikka ei saisikaan sitä
kahtakymmentäviittä lahjaa. Lapset listasivat päivän antia seuraavasti: vanhan ajan joulussa oli itse
tehdyt koristeet oljesta tai paperista ja sitten oikeat kynttilät kuusessa, saimme liimata perunalla,
kuunnella radiota ja leikkiä kuusen
ympärillä, pulla oli hyvää, kaikki
oli mukavaa ja parasta oli se että
opittiin vanhan ajan elämää.
Isoäidin aikaan -tapahtuma toukokuussa 2018 vei nelosluokkalaiset lapset matkalle menneeseen aikaan muun muassa koulumuistojen, heinänteon ja vanhan ajan kädentaitojen avulla. Pertti Seimola
oli ahjoineen paikalla näyttämässä ja opettamassa sepän töitä. Jokainen sai kokeilla myös lasinpuhallusta lasitaiteilija Vesa Välikankaan opastuksella. Terttu Hentinen
kertoi vanhan ajan koulunkäynnistä tuvan suuren pöydän ympärillä lasten maistellessa entisajan
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perinteistä kouluruokaa, ruispuolukkapuuroa. Heikki Partanen pisti porukan heinähommiin ja näytti, miten heinää laitetaan seipäälle. Seivästys innosti poikia jopa
kilpasille ja kotona oli myös toivottu kesällä heinätalkoisiin pääsyä. Lisäksi kaikki saivat kokeilla puujaloilla kävelyä ja käpylehmien tekoa.
Tapahtumat olivat osa Jousan kylän tarinat talteen –hanketta, jossa
kokeillaan uudenlaisia pienimuotoisia tapahtumia museolla yhteistyössä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Seuraava yhteistyökokeilu on koulun, seurakunnan
ja 4H –yhdistyksen kanssa yhdessä järjestettävä koko perheen Joulupolku –tapahtuma, jota kokeillaan ensi kertaa museon miljöössä joulukuussa 2018.
Teksti ja kuvat: Tiina Seppälä

Vanhan ajan joulu -kuvaelman näyttelijäkaarti vasemmalta
Siiri Parkkonen, Kirsi Ilmonen ja Kalevi Puttonen.

Pojat hakivat kuusen ja tytöt tekivät koristeita, mutta yhdessä innokkaasti koristeltiin vanhan ajan tapaan.

Niklas Heinon ja jere Lahtisen käpylehmät.

Niklas Heinon ja Jere Lahtisen käpylehmät.

Välillä heinänteossa jopa kisailtiin siitä, kuka saa nostettua kerralla eniten heinää seipäälle.
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Suutarin lapset jäivät
orvoiksi
1900-luvun alkuvuosina Jousan
kylän Riuttalan nro 3 Sillankorvan mäkituvassa asui suutari Juho
Viktor Sievänen perheineen. Juho
oli syntynyt 22.6.1874, vaimo Maria Nieminen 20.12.1879. Kristilliseen avioliittoon heidät vihittiin
12.7.1902.
Juholle ja Marialle syntyi viisi lasta: Väinö, s. 1903, Laina Siviä, s.
1906, Helmi, s. 1908, Aili, s. 1909
ja Martti Johannes, s. 1912.

ta (3x50). Äidille on myönnetty
lastensa hoito-oikeus velvoitteella, että hän hoitaa heidät 14 vuoden ikään. Runsaan vuoden kuluttua avustuspäätöksestä äiti menehtyi. Veikö äidin hautaan sama
tauti mihin lasten isä oli menehtynyt, se ei ole selvinnyt? Maria äiti kuoli syyskuun 27. päivä 1914.
Lapset jäivät täysorvoiksi, vanhin
heistä oli 11-vuotias, nuorimmaisen ollessa kahden vuoden ja neljän kuukauden ikäinen.

Ehkäpä lapsiluku olisi vielä kasvanut, mutta aikakautensa suuri vitsaus, keuhkotauti niitti satoa. Juhosuutari menehtyi tammikuun 22.
päivä 1913. Perheen kuopus Marttipoika oli tuolloin kahdeksan kuukauden ikäinen. Mariasta tuli leski
ja yksinhuoltaja, jonka taakka kasvoi ylivoimaiseksi, hän joutui turvautumaan kunnan apuun. Toukokuun 2. päivänä 1913 laadittu Joutsan kunnallislautakunnan pöytäkirja kertoo, että leski on pyytänyt apua tarjoamalla kolmea lastaan kunnan hoidettavaksi ja samalla tarjoutunut itse hoitamaan
heidät 150 markan vuosimaksus-

Kunnallislautakunta on päättänyt lokakuun 3. päivä, että Väinö
annetaan suutari Lehkosen hoidettavaksi 75 markan vuosimaksusta, kansakoulun käyntivelvoitteella 14 vuoden ikäiseksi. Lisäksi lautakunta on päättänyt myydä
suutari Sieväseltä perinnöksi jääneen omaisuuden huutokaupalla ja
jakaa siitä kertyvät rahat kutakin
orpolasta kohden tasan. Orvoiksi jääneistä lapsista yksi on päätetty sijoittaa suutarin Maria-vaimon
isän Otto Niemisen hoidettavaksi. Mikäli hän ei siihen suostu, hänet velvoitetaan yhden lapsen hoitoa vastaavaan korvaukseen. Hä-
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nellä on katsottu olevan niin hyvä taloudellinen asema, että hänet voidaan voimassa olevan vaivaishoitoasetuksen nojalla velvoittaa kasvattamaan ainakin osa tyttärensä lapsista. Samoin on myös
suutari-Juhon isä mäkitupalainen
August Sievänen päätetty velvoittaa ottamaan yksi lapsista hoidettavakseen, näin ollen kunnan hoitoon jäi vielä kolme lapsista.
Edellä kerrotaan Lehkosen tarjoutuneen Väinön hoitajaksi, mutta tämä hoitosuhde on päättynyt nopeasti. Kunnallislautakunnan pöytäkirja joulukuun 28. päivältä kertoo,
että suutari Lehkonen on pyytänyt
vapautusta Väinön hoidosta. Syytä
ei kerrota, mutta hänet on päätetty vapauttaa tehtävästään. Tämän
jälkeen Väinö on päätetty sijoittaa
Toivo Pekkasen hoidettavaksi, samoilla ehdoilla kuin Lehkonen oli
tarjoutunut häntä kasvattamaan.
Lasten asemaa on kokouksessa
käsitelty laajemminkin. Suutari
Sieväsen orpolapsista on todettu,
että he ovat turvattomina ja varattomina joutuneet kunnan hoitoon ja että, yhtä heistä on hoita-

nut suutarin isä mäkitupalainen
August Sievänen Uimaniemestä
ja toista suutarin vaimon isä mäkitupalainen Otto Nieminen Jousan kylästä. Molempien on todettu olevan sellaisissa varoissa, että heidät voitaisiin yleisestä vaivaishoidosta 14. päivä marraskuuta 1879 annetulla Keisarillisen Armollisen asetuksen 4 §:n nojalla
velvoittaa pitämään huolta lapsenlapsistaan. Kunnallislautakunta on
päättänyt, että Uusi-Rasiahon Kiviniemessä asuneen Otto Niemisen on jatkossakin hoidettava lapsista yhtä. Seurakunnan tietojen
mukaan hänen hoidettavanaan oli
Laina Siviä. Samoin August Sieväsen on hoidettava myös yhtä. Seurakunnan tietojen mukaan Helmi
oli sijoitettu August Sieväsen perheeseen. Joutsan kunnan puolesta lautakunta on päättänyt pitää
huolta kolmesta lapsesta.

Vuodet vierivät

tu korottamaan useamman kerran.
Tästä kertoo muun muassa toukokuun 2. päivän 1917 pöytäkirja. Otto Niemiselle on Lainan hoidosta ja August Sieväselle Helmin
hoidosta maksettu 100 markkaa.
Joulukuun kokouksessa on taas korotettu hoitomaksuja. August Mäkiselle on Ailin hoidosta maksettu lisämaksu. Seurakunnan tietojen mukaan Ailin ensimmäinen sijoituspaikka oli Ruorasmäki nro
2 Tuomaalan mäkituvan Herman
Nurmisen perheessä.
Kunnallislautakunnan kokouspöytäkirja joulukuun 20. päivä
1919, kertoo, että August Virtaselle on maksettu Aili Sieväsen hoidosta 275 markkaa, samoin myös
Antti Stadstjenalle 275 markkaa.
Huutolaislapsen kasvatettavakseen ottanut saattoi usein olla itsekin hyvin köyhä, joka lisätuloja

Kunnallislautakunnan pöytäkirja
toukokuun 3. päivä 1915 kertoo,
että Martti on annettu Ruorasmäki
nro 2 Tuomalaan, talollinen Antti
Stadstjenan hoidettavaksi 80 markalla 14 vuoden ikään kansakoulun käyntivelvoitteella.
Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama inflaatio on saanut aikaan
sen, että hoitomaksuja on joudut-
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ansaitakseen otti itselleen holhokin tai holhokkeja. Huutolaisuus
oli Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka voimassa ollut
järjestelmä. Virallisesti sen päätti vuonna 1923 voimaan astunut
köyhäinhoitolaki, mutta siitä huolimatta huutokauppoja pidettiin vielä 1930-luvulla. Lasta sijoitettaessa
kunta teki holhoojan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa kasvattajan velvollisuudet määriteltiin.
Vaikka lapsi pääsikin sukulaisten
tai muuten hyvän perheen elätettäväksi, ei köyhän orpolapsen asema ollut helppo.
Teksti: Esko Manninen

Heinolan vanha maantiesilta 1900-luvun alussa Jyrängönvirralta kaupunkiin päin. Kuvalähde: Heinolan kaupunginmuseon kuva-arkisto.

”Johan sitä Heinolassa
tulikaste saatiin”
Kevään 1918 sisällissodasta on
säilynyt aikalaiskirjeitä vain vähän. Hieman yllättäen kolme joutsalaisen Akseli Paasosen kirjoittamaa kirjettä löytyy Kansallisarkiston kokoelmista Helsingistä.
Vapaussodan rintamamiesliitto (VRL) käynnisti vuonna 1934
laajan keräyshankkeen, joka tähtäsi vuoden 1918 sodan dokumentointiin valkoisten näkökulmasta.
Tietoja kerättiin muun muassa kyselykaavakkeilla ja haastatteluilla. Joutsassa haastateltuja oli neljä: kanttori Lauri Markkula, mylläri Akseli Paasonen, kansakoulunopettaja Bernhard Santala sekä maanviljelijä Frans Temisevä.
Haastattelut tehtiin vuonna 1938
ja Akseli Paasonen antoi haastattelijalle myös kolme sodasta lähettämäänsä kirjettä. Muistitiedon keräysprojekti päättyi 1944,
kun Vapaussodan rintamamiesliitto lakkautettiin. Keräysaineisto päätyi Kansallisarkistoon ja viime vuosien aikana siitä on muodostunut oikea aarrearkku sisällissotaa tutkiville.

Paasosen ensimmäinen kirje on
kirjoitettu sunnuntaina 3.3.1918
Lusissa. Akseli oli osallistunut torstaina 28.2. tehtyyn Heinolan ensimmäiseen valtausyritykseen. Hänen osastonsa oli koukannut jäiden yli Jyrängönvirralle punaisten
selustaan, mutta joutunut epäjärjestykseen ja paennut. Perääntymiskäsky ei kuitenkaan tavoittanut Paasosta:
Tervehdys täältä sotarintamalta.
Täällä ollaan vielä terveinäkin kaikki Joutsan pojat, vaikka johan sitä
Heinolassa tulikaste saatiin. Se oli
oikein helvetinmoinen. Tuli alkoi
kello 6 ja kesti koko päivän. Vaikka
meikäläiset joukot läksi pois kello
15 aikaan, meitä jäi osa sinne, kun
emme kuulleet komentoa. Minä olin
Jyrängön rannalla yhdessä mökin
porstuassa kello vähän vaille seitsemään ja sitten kävin katsomassa
kaikki ne paikat, jossa oli meidän
kuularuiskut vaan en nähnyt ketään missään. Sitten menin ylemmäksi mäelle. Siellä tapasin seitsemän miestä, jotka olivat kanssani rannalla aikaisemmin. He olivat laittaneet yhden saunan läm-
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Akseli Paasonen.

mite. Me olimme siellä kello kolmeen aamulla. Silloin ajoi punaisia kaupunkiin päin. Me läksimme
metsään ja hajaannuimme pimeässä toisistamme että lopulta meitä oli vain kaksi. Toverini oli Sammalkorpi Lahdesta.
Sitten alkoi ”oikea seikkailumatka” takaisin omalle puolelle. Akseli
tovereineen törmäsi aamuhämärässä punaisten hevossaattueeseen.

Ne kysyi ketä me ollaan. Me kysyimme samalla ketä ne oli. He sanoivat olevansa punaisia. Me sanoimme ”hyvä sitten, omia miehiä”. Ne kutsuivat luokseen [mutta] sanoimme olevamme vahdissa eikä joutavamme. Ne läksivät
ajamaan ja me metsään. Tämä tapahtui jäällä aamuhämärässä. Sitten harhailimme sen perjantaipäivän ja yön hyvin punaisissa kylissä. Aamulla pääsimme yhden suojeluskuntalaisen kotiin, jossa nukuimme vähän aikaa ja saimme
kyydin Sysmään päin. Pääsimme
Vaippilaan, jossa meidät saavutti
suojeluskuntalaiset, jotka oli saaneet tiedon, että siellä kulkee sellaisia miehiä, joista ei tiedä mitä ne ovat.
Paasosen toinen kirje on päivätty
Lusissa 7.3. Heinolan kirkonkylän
kunnanmakasiiniin oli ennen sotaa koottu viljaa peräti 85 tonnia
ja valkoiset halusivat sen parempaan talteen. Maaliskuun 6. ja 7.
päivän välisenä yönä koko määrä siirrettiin Lusiin.
Terveisiä paljon täältä rintamalta. Me ollaan taas kaikki Joutsan
pojat täällä ja ollaan päästy yhteen
ryhmään. Tänään oltiin Heinolan
kirkolla hakemassa viljaa kruununmakasiinista, pappilasta ja kauppias Virtasen varastosta. Tuotiin
kaikki ettei punikit saa mitään.
Helmikuun viimeisen päivän fiaskon jälkeen Sysmän pataljoonaa
oli järjestelty uudelleen. Paasosen
komppanianpäälliköksi oli vaihdettu Saksassa jääkärikoulutuksen
saanut Armas Kemppi.
Nyt me ollaan oikein mielissämme, kun saimme kaikenlaista tavaraa sieltä Joutsasta. Meillä oli
jo vähän huono olo, kun täällä ei
riitä kaikille ja kun tämä on sellaista sekamelskaa, kun emme tie-

dä mihinkä komppaniaan sitä minäkin päivänä kuuluu.
Sodissa huhut saavat siivet. Paasosen mukaan Saksa oli tuonut Suomeen yli 10 000 sotilasta. Saksa
valtasi tosin maaliskuun alussa
Ahvenanmaan, mutta saksalaisten pääjoukko saapui Suomeen
vasta huhtikuussa.
Tänään saimme sähkösanoman,
että Saksa on laskenut maihin yksitoistatuhatta miestä. Muuten aika kuluu hyvin kaikenlaisessa elämässä, vaikka ei tule nukuttua juuri ollenkaan ja ruoka on ollut toisissa olopaikoissa hyvinkin kehno.
Joutsan suojeluskuntalaiset olivat tässä vaiheessa olleet rintamapalveluksessa pari viikkoa ja koti-ikävä alkoi vaivata.
Sieltä Joutsasta ei saatu tietoa mitään ennen kuin tapasin Lehtisen
O Kalkkisissa. Me koitimme soittaa monastikin vaan ei saatu puhelua. Nyt täällä on tuo Jalo ja siltä
saimme kaikenlaisia tietoja sieltä,
vaikka kyllähän se vähän tekee mieli käydä siellä. Vaan ei oikein kehtaa vonkua, kun ne ei tahdo mielellään antaa mitään lomia. En tiedä jos lähden tykkänään pois, kun
hankin lääkärintodistuksen. Vaan
ei kehtaisi tehdä sitäkään – sanovat että ei ollut hyvä olla lahtarikaartissa enkä minä nyt vielä sitä teekään.
Joutsan suojeluskunnan ensimmäinen miestappio koettiin 13.3.1918,
kun torpparinpoika Vihtori Maunula menehtyi punaisten luoteihin Lusissa. Akseli Paasosen
kolmas kirje on kirjoitettu Heinolan koillispuolella 22.3.1918:

Ne Vihtorin lapikkaat oli viety Makkaramäestä Sysmään, että jos ei niitä ole tullut niin voi sieltä kysyä.
Vihtorin hautauksesta emme kyllä
ole saaneet mitään tietoa.
Punaiset toimivat maaliskuun loppupuolella Heinolan suunnalla vielä aktiivisesti, vaikka itse sodassa aloite oli siirtynyt jo valkoisille. Mataramäessä Paasonen selvisi jälleen kerran vahingoittumattomana:
Eilen aamulla puoli kaksi saimme käskyn lähteä. Emme tienneet
minne niin kauan kuin saavuimme
Paason kartanoon. Siinä olimme
tähän päivään yhteentoista ja lämmitimme saunan. Tuli käsky lähteä tänne. Täällä olleet kuopiolaiset läksivät taas Paasoon. Me laitettiin sauna lämmite. Taas tuli käsky
lähteä Mataramäkeen. […] Me jouduimme vallan hulluun asemaan,
kun menimme punaisten lumireen
muotoisen ketjun sisään. Viime tingassa tuli käsky perääntyä ja kun
ehdimme tielle ketjusta, silloin punaiset kysyivät ketä siellä. Me emme vastanneet mitään vaan aloimme paeta. Silloin alkoi tulla kuulia
kahden puolen ja kuularuisku rätisi
vaan ei yksikään kuula osunut kehenkään. […] Se oli pääasiassa pimeä, joka meidät pelasti. Kello oli
kymmenen, kun saavuimme tähän
Mataramäkeen, olimme tarpeeksi
kuumia. Sanoimme että kaksi saunaa me lämmitimme, vaan punaiset meidät kylvetti.
Akselin sotataival jatkui tämän
jälkeen vielä puolitoista kuukautta. Punaiset vetäytyivät Heinolasta 20.4.1918. Paasosen komppania
siirrettiin Mäntyharjulle, josta se
eteni Kouvolan kautta Kotkaan.
Teksti: Tapio Nurminen
(Lainausten kirjoitusasua muokattu kirjakielen mukaiseksi.)
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Jussi Saviharju ja Miia Seita

Saviharjun tila sai nuoret
asukkaat
Jussi Saviharju ja Miia Seita muuttivat tämän vuoden maaliskuussa
asumaan Joutsan Angesselän kylälle Saviharjun tilalle. Saviharjun vanha sukutila ehti olla perheen kesäasuntona peräti 23 vuotta, mutta nyt se on jälleen vakituisena asuntona.
Jussi 31 v, on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri (OTM) ja työskentelee asianajotoimisto Krogerus Oy:n Kuopion toimipisteessä. Jussin avopuoliso Miia Seita 31
v, puolestaan on koulutukseltaan
materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööri. Hän on työskennellyt aiemmin rakennustuotteiden asiantuntijana VTT:n tytäryhtiössä. Miia keskittyy tällä hetkellä innolla Saviharjun rakennusten
kunnostus- ja remontointitöihin.

Saviharju
Saviharjun tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1655 lähtien. Suvun ensimmäinen isäntä oli
Matti Maununpoika ja hänen puolisonsa oli Kaisa. Nykyiselle paikalle Saviharju rakennettiin todennä-

köisesti vuonna 1766. Jussin isovanhemmille Väinö ja Helmi Saviharjulle myönnettiin sukutilakunniakirja vuonna 1964 ja sen ojensi silloinen tasavallan presidentti
Urho Kekkonen Joutsan maatalousnäyttelyn yhteydessä. Jussin
isoisä Väinö oli suvun viimeinen
maanviljelijä. Lypsykarjasta luovuttiin 1960-luvun lopulla ja pian myös pellot metsitettiin. Tämän jälkeen tilan tuotantosuunta
on ollut metsätalous. Kun Joutsan
talomuseo perustettiin niin Saviharjun tilan tuvan uuni siirrettiin
museon päärakennukseen. Väinölle ja Helmille syntyi kaksi lasta Kari ja Marja-Terttu. Jussin isä
Kari suuntasi opiskelujen perässä pääkaupunkiseudulle ja asettui asumaan sinne myös työuransa tähden. Kari valmistui diplomi insinööriksi ja toimi tutkijana
VTT:llä, mutta siirtyi myöhemmin
Ahlström Machineryyn ja edelleen
Andritz Oy:n palvelukseen, jossa
toimi teknologiajohtajana. Hänen
erikoisosaamisensa oli paperiteollisuuden soodakattilat ja polttotekniikka. Mainittakoon vielä, että Andritz Oy:ssä oli kolme jout-
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salaislähtöistä johtajaa, Kari Saviharju, Jarmo Häkkinen ja Pekka Rahkila. Väinön kuoleman jälkeen vuonna 1995 Kari ja MarjaTerttu jakoivat Saviharjun kahtia
siten, että Karille jäi tilan talouskeskus rakennuksineen. Siitä lähtien Saviharju on toiminut Jussin
vanhempien vapaa-ajan asuntona.
Jussin vanhemmilla oli suunnitelmissa muuttaa eläkepäivilleen Joutsaan, mutta valitettavasti molemmat menehtyivät ennen sitä, Kari vuonna 2008 ja Jussin äiti Kaija vuonna 2017.

Miksi Joutsaan?
Jussi kertoo, että Saviharjun tilalla on ollut aina suuri merkitys hänen elämässään. ”Minulla on monia hyviä muistoja niin lapsuudesta kuin aikuisiästäkin. Saviharjun
tila oli hieno paikka leikkiä lapsena ja opettipa isä metsätöihinkin nuoresta pitäen. Hyviä muistoja on mm. tuhansien taimien
istuttamisesta - hehheh! Isoisäni
ja isäni olivat hyvin ahkeria tekemään töitä ja heidän kauttaan opin
kunnioitusta ja arvostusta työtä ja

eri aloja kohtaan. Olen myös aina
tuntenut oloni hyväksi ja kotoisaksi Joutsassa. Heikki Paalanen
otti minut kesätöihin Joutsan Konepalveluun, jossa sain olla töissä vuosina 2003 ja 2004. Siellä tutustuin moneen hienoon ihmiseen
ja kesätyöt siellä olivat kokemuksena ainutlaatuisia. Olin monesti
haaveillut Joutsaan muuttamisesta, mutta kokenut sen muun muassa töiden vuoksi mahdottomaksi”, toteaa Jussi.
Paljon maailmalla matkustellut
Miia on viihtynyt Joutsassa erittäin
hyvin ihan ensitapaamisesta lähtien, kertoo Jussi. Myös Miia oli haaveillut vanhasta maatilasta navetoineen ja aittoineen. Pikku hiljaa
viikonloppuvierailujen aikana alkoi syntyä ajatus Joutsaan muuttamisesta. Muuttoa edelsi myös huoli Saviharjun tilan tulevaisuudesta
ja rakennusten remonttitarpeesta.
”Kannaltamme muutto ei ollut lopulta edes vaikea päätös ja niinpä sitten maaliskuussa 2018 muutimme vakituisesti Joutsaan asumaan. Muutto pois pääkaupunkiseudulta on tuntunut hyvältä päätökseltä”, kertovat Jussi ja Miia. He
ovat innoissaan kun pääsevät yhdessä suunnittelemaan ja remontoimaan vanhaa tilaa.

Uusi ilmakuva.

Mitä tulevaisuudessa?
Navetan, liiterin ja päärakennuksen remontit vievät varmasti muutaman vuoden aikaa. ”Haluamme
remontoida vanhaa kunnioittaen,
mutta joitakin mukavuuksia on tarkoitus lisätä päätaloon.
Tarkoituksemme on ensi kesänä
hankkia ainakin kanoja ja mehiläisiä ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti muitakin eläimiä, mutta
aika näyttää. Tällä hetkellä meillä

Sukutilakunniakirja

on kaksi nuorta kissaa, joista toivottavasti kehittyy hyviä hiirenpyydyksiä. Suunnitelmia Saviharjun tilan suhteen on paljon ja niitä
tulee koko ajan lisää, mutta otamme askeleen kerrallaan”, vakuuttavat Miia ja Jussi.
”Kaikki ovat täällä Joutsassa ottaneet meidät erittäin hienosti vas-

27.

taan ja meillä on täällä Saviharjussa myös mahtavat naapurit”, hehkuttavat Jussi ja Miia yhdessä.
Teksti: Arto Hölttä

Pipan kirje
Tämän kirjeen sai Olga Laine
(os. Teittinen) veljen tyttäreltään
Selma Teittiseltä Helsingistä joskus 1920-30 -luvun taitteessa. Sukulointireissun paluumatkan kuvaus Joutsasta Mäntyharjun kautta Helsinkiin on säilynyt Olgan
veljen Mooses Teittisen tyttären
Helmi Seppälän kautta meille jälkipolville ihmeteltäväksi. Teittisen perhe asui Vartiovuoren talossa Niemistenkylässä useammassa polvessa. Olgalla oli myöhemmin talo Venetiellä kirkonkylässä
miehensä Artturi Laineen kanssa.
Heikun keikun pikku löpöstenkuuntelija täälä myö nyt sitten ollaan. Kyllä työ varmaan ajattelette että kyl se Pipa on äärettömän
kiittämätön kun se ei eres kirjoita, mut ku mul on ollu niin kauhee kiiru et on täytyny lentää ihan
pie kolmanten konttin. Nyt mul
on enempi ku paljon aikua ku on
nies sunnuntai mie piesin poikien kanssa ulos ja täällä Hesperian puistossa mie nyt kirjoitan ja
Flekoheikki ja pikku Kalahöljy leipovat sokerikakkuja ja lihapullia
sannasta ja tuovat ihan yhtenään
niitä mun syötäväks ja sanovat että
syö nyt ettäs jassat kirjottaa. Me
piestiin erikoisen onnellisesti perille. Hulumaiju vuon rupesi ta-

pansa mukaan yökkimään autossa ja auton safföri astui mun paljairen käpälien pielle niillä suurilla koivillaan että oekein tek mieli
uluvoa ku se tek nii imelätä. Sielä
autossa oli niin ihmeen ihana olla, tuntui aivan siltä kuin oltais oltu merellä myrskyssä, koppa keinui puolelta toiselle ja räiskytteli
märkää vettä korkealle ilimaan ja
muantie oli ihan pehmoisena vellinä ja ku myö kiirettii sitä puuroista tietä pitkin nin se pit kovempaa paukinaa ku viherin koski,
sil onnettomal kosimisretkel ja sit
ku se koppa viel hyppi ja pomppi
et pie ol yht mittaa katos.
No sit tul viimein siit enempi ku
pitkäst automatkast loppu Hulun
suureks iloks ja mun harmiks. Se
nuorimies ku mäni näes pois siit
miun vierest likistelemäst nin mie
jäin sen vanhanpojan viereen ja
siin ol niin hyvä ja lahea olla. Mie
pölökäsin et se vanhapoika astuu
viel mun pitkät sorkkani ihan pihffiksi ja mie väänsin ne takalimppujeni alle ja siihen mie sit nukkusin ja kyl siin ol yhtä hyvä muota ku Lingvistin Kallen polovella. Mut sit täytyi aukasta se kopan
ovi ja astua sinne enempi ku kamalan raakaan kylymään ilimaan.
Sareves ol pessyt kaik kivet nin te-
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Pipa (Selma) ja Pullukka eli Teittisen siskokset kuvattuna Helsingissä.

räviks et tuntui aivan sitt ku olis
kävelly suutar-Artun naskalien ja
naulojen piellä.
Sitten myö saavuttiin sinne orotushuoneeseen ja immeisten silimät pyörivät paljasjalkaisen ja liinapäisen Pippuran ympärillä mut
mie ajattelin et mies te minust kahtotte kyl miul pieksut on ja Onkatätin keittämiä sukkia ja aloin
vetelemään sukkia ja kenkiä jalkoihini. Holomaiju muutti hatun
piehänsä mut mie annoin olla vuan se herttainen huivi piessäni ja

sit se ystävällinen voortin kuljettaja kantoi meirän kamppeitamme
sinne pieneen tulitikku junaan.
Myö kuljettiin vaunusta vaunuun ja
kaik penkit olvat unisii lallusmaisii immeisii täpösen täynä. Maiju
holoisen silimät rupesivat jo pölökämää et hänen täytyy pienillä
koivillaan seistä seitsemän tuntia
mut ku myö kaik penkit haettii ja
huinattii nin viimein myö löyrettii semmoinen pieni kahrenistuttava penkki. Sitten myö sanottii
hyvästit sille vanhalle-pojalle ja
se lähti ku pyhäpyry. Juna rupesi
mänemään ja mie viensin ihtenu
muote ku ol kellan nin hyvää aikua ja mä mänin viel pienempään
kippuraan ku se jäniksenpoikanen siel kopas ja kyl son enempi ku totta sil eikä siihe pikkaraisee penkkii nin leveäst mahtunna ku Hulu kans pit puoliaan lihavil kinkuillaan. Herättyän mie
sain sen kyl luissani ja ytimissäni tuntee et olin muonnu nelejä tuntii yhtä pietä samas asennos ku olin alkujaan männytkin.
Junassa olijat rupesvat nauraa tihittelemään ku mie kiskoin kankeita ja puutuneita koipiani istumanystyröitten alta ja kylhän mie
ne viimein sainkin oikenemuon
ja pietin etten ikinä rupea jalakojeni pielle muote. Maiju holoiselle he olvat puhuneet ja ihmetelleet mun koipien piellä nukkumista mut hulu ol sanonna vuon
et se Pipa vientyy minnepäin tahansa. Se nukkuu väliin niinkin
et pitää jalakoja piensä alla tyynynä. Sit tul hulun vuoro muota
ja hulu pan piensä pippuran syliin ja nukkui koivet penkin alla.

No sit muuttui vastapäiselle penkille matkukstajat. Niiren entisten herral haisevien immeisten tilal tul kaks likast ja nokist äijää.
Holomaiju heräs ja nost sangen
pörröisen piensä ja sit ne äijät rupesvat puhumuon löpösiä meille. Ensinnä hyö kysyivät että mistä ja kuinka kaukaa myö tultiin.
Ka kyllähä myö sielt hyvin kaukka Jousast tultii isäukon lapsuuskodist sanoin mä. Sitten hyö kysyivätten olkos meil sulhanen siel
muol. Ensin myö vähän niinku
epäiltii, mut sit mä sanoin et kyl
tää pikku Ilima tykkäs siit miesmäisest Tiipukan-Villest ja sano mänevänsä sinne emännäks,
ja mitä minuun tulee nin mä ku
pirin niin äärettömäst siit pikkaraisest suutar-Artust mut ku Oloka-tät tuppaa kans enempi ku paljon tykkäilemään Artust nii ei siit
taera tul sit yhtiä mitiä. Sit se toinen niist äijist näk niil kissamaisil
silimillään siel meirän eväskoris
sen mehupullon ja luuli siel olevan virolaist ja kun sen miel rupes
tekemään sitä ja mie otin pullon
näppiini ja tyhjensin mehun paril kolomel kulauksel mahaani ja
se äijä sano sit mul et kuinkas se
neiti uskaltaa juora pullosta kun
en minä uskalla ottaa pulloa eres
käteenikään vaikka se kyl taskus
on. Sitten se toinen niistä äijistä
jolla ol jäniksen korvat ja kippura nokka puhkesi puhumaan että
kuinkas te uskallatte mennä liina
päässä Helsinkiin, polisi voi ottua
kiini ja vierä putkaan. Mut mie
sanoin niin jotta jollei sil muut
otettavaa ole kuin liinapäinen likka nin kyl se taitaa jättää sit senkin ottamat.
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Sit loppui junamatka ja myö nähtii asemal meirän pitkäjalkaisen
Jurkan tähystelevät silimät. Myö
kavuttii alas junan portaita ja jo
näkvät Jurkan silimät meijän tulevan. No Jurkka otti sit meirän
tavarat ja läks luikkimaan ja myö
peräs. Sit Jurkka män hakemaan
Hutsonnin vai mikä puikki-luikki se ol joka sit kiirätti meijät kotportille. Sit Jurkka otti tuost sen
mehua itkevän mustikkaluotikon
ja läks roikottamaan sitä portaita ylös ja sotki hienot pöksynsä
ja ihtensä.
Enkös mie sit sanonna et ain ku
Ilima pannee uuret silikkisukat jalakoihinsa nii kyl se risasina suo
ne koivistaa ottua pois. Ka nin käv
nyttii. Het ku myö piestii kotpuoleen nin Hulu löi sorkkas jotenki
siihen pöyänkulumuon ja kuotu
muohan ja polovesta tul verta ja
silimät juoksevat lipettii niinku
silloinki ku hulu siel Ramp ahos
Muuses serän puottiin laukkas, ja
pikku hulun mieli män apeaks ja
hän rupes itkeä pillittelemään ja
laheamielinen Jurkka antoi hulul
uuret silikkisukkarahat ja jo män
hulun suu messingil ja vannoi niinku ennenki etten ikänäni eniä osta silikkisukkia. Sit meijän pikku
Ilima kömp vaivaloisest lattialt ja
se ol iha ku takapuoleen ammuttu karhu eikä sitä voinu kuollukkaan olla nauramat. Sit mie keitin
kaffit ja isä ja Yrjö joivat kaffia ja
herkuttelivat Ainatätin leipomalla
lettivehnäisel. Sit mie hain kellarist halakoja ja pulloja ja isä rupes
keittämää mustikoit ja mie mättäsin ratil ja tikul niit pulloihin.
No vihon viimein myö suotiin ne
keitettyy ja pulloihin sorkittuu ja
isä ol polttannu kaik paranpohjat

ihan enempi ku piloil ja mie sain
niit sit seuraavan päevän kynsinhampain ruoppia. Meil tul jämt
neljäkymment pulloo ja kaks isoo
las-purkkii mustikoit.
Pikku hulu näytti nin väsyneen näköiselt ja isä lupas meijät puolekstoist tunniks muote ja myö muottii ja kuorsattii ja puoltoist tuntii
män ihan ku kuumil kivil ja isä tul
tikun kans herättelemään tyttäriään. Uni olis maistanna makealt
mut ei auttanna ku kaik paikat vaati
siivomist ja järjestämist tisk pöytäki ol yht kukkuvillaa tiskii kun
se mun mansikkalitrani lauantai
uomul siel muol. Ne suuret rekol
mansikat mänvät matkal ihan mehuks ja hulu keitti niist meil hyvää makkeet soppaa.

Kuulkais ku mun selkääni ol männy uintireisul semmoinen puutiainen vai mikä saatavana se ol ja
mun selkääni tul semmoinen niauriin kokoinen mukkula ja se
ol nin hirmuisen kippee ja kun
mie verin sen pois sielt nin se ol
syönynnä näin lihavaks suureks
ja paksuks. Mie kun en ehtinnä
suora tätä kirjettäni valamiiks silloin sunnuntaina siel puistos ja
sit mie piiloitin sen ja sit viikon
piest miun pit kirjoittaman mut
en muistanna mihin mie olin sen
piilottanna eikä sitä löytynnä….
(paperi rikkoutunut).
Täälä on ollu nin suloisia ilimoja melekein joka päevä auringon
säre on hymyilly nin herttaisesti
pilvettömält taivaalt ja kaik makuset potikat on kaivettu ja kella-

Mooses ja Maria Teittisen häät.
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riin kannettu. Meillä on nin hirmuisen suuria mehuisia lanttuja
kasvannu siel Käpyläs et immeisetki on ihan ihmetelly niit. Kyl
ne on suurempiiki kun se iso potta siel aitan sängyn al ja isä lupas
taas sit talavi iltoina ruveta raaputtelemaa meille lanttuja niinku silloin ennen muinoinki. Kyl
tää kirje nyt tulee liian myöhään
mut mie lohruttelen sil itteän et
parempi myöhään kun ei milloinkaan. Sanokaa terveisiä suutar-Artulle ja hänen tyttärilleen Helsingin Pipalt.
Ystävyyrellä Pipa!

Neljän kuoron laulujuhlat
museon kesäteatterissa oli
menestys
Joutsan Kotiseutuyhdistyksen
talomuseo sijaitsee kirkonkylän
laitamilla vanhassa Koiravuoren tilan pihapiirissä ja edustaa
1800-luvun suurehkoa maatilamiljöötä sinne 1960-luvulta alkaen koottujen rakennusten kautta.
Sinne alun perin Joutopäiviä varten rakennettu Rinnelava jalostui viime kesänä todelliseksi kesäteatteriksi käsittäen 450 paikkaisen katetun katsomon lisäksi lähes 300 avokatsomopaikkaa.
Sunnuntaina 10. kesäkuuta teatteri täyttyi seudullisten kuorojen
uusimuotoisella yhteistyöllä ja samalla toteutui toive ulkoilmakonsertista säävarmassa katsomossa
250 kuulijan iloksi.
Ohjelman avasi Joutsan naiskuoro
Laura Kaartisen johtamana. Kuoron ohjelmistossa kuultiin keväisen alun jälkeen myös Anna-Mari
Kähärän moderni sävellys Laulu
perunoita keitettäessä. Osion päätti
Kesäillanvalssi ja yhdessä leivonmäkisen Karpalot -kuoron kanssa esitetty Sydän tango.
Karpalot esittivät Sinikka Lahden
johdolla mm. Öiset kitarat ja Lauri

Joutsan Naiskuoroa säesti kuoronjohtaja Laura Kaartinen.

Tähkän Polte. Myös yleisölle tarjoutui yhteislaulun mahdollisuus.
Seppo Pänkäläisen Sepposet -kuoro aloitti ranskalaisella Eläköön ystävyys- sävelmällä päätyen tuttuihin kotimaisiin Honkain keskellä ja Kullan ylistys kappaleisiin.
Yleisö odotti innolla Hartolan
viihdekuoroa ensi vierailulle Joutsaan. Lea Lutsin johtama ennätysiso kuoro oli lähtövalmiudessa
Italiaan ja yllätti taidokkaalla esityksellään, joka päättyi Jaak Lutsin säestyksellä laulettuun kansanlaulusikermään Ei sitä sanaa sanoa saisi.
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Kesäteatteri sai näin ensi kasteensa ”laululavana”. Tilaisuus päättyi
suurkuorona esitettävään Finlandia-hymniin Suomi 100 hengessä.
Tämän oloiselle konsertille toivottiin jatkoa ja samalla edelleen
laajenevaa seudullista musiikkiyhteistyötä. Ulkoilma-areenaa ei
löydy muista lähikunnista, joten
nähtäväksi jää tulevatko ne edelleen joutsalaisten toteutettavaksi.
Hyvä akustiikka ja alueen toimivuus konserttipaikkana tuli
kuitenkin todistetuksi.
Teksti: Terttu Hentinen

Seppo Pänkäläisen Sepposet -kuoro.

Joutsan naiskuoro Laura Kaartisen johtamana.

Hartolan Viihdekuoroa johti Lea Luts, säestäjänä Jaak Luts..

Karpalot esiintyivät johtajanaan Sinikka Lahti.

Kuorojen johtajat ja säestäjät kukitettiin.

Hartolan Viihdekuoro tuulettaa Italian matkalle.
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Perinnettä, laatumusiikkia
ja tunnelmaa koko perheelle
Joutsan Kotiseutuyhdistys on panostanut merkittävästi ”Lauantaiilta Talomuseolla”-tapahtumaan.
Alueen uusi säävarma kesäteatteri,
huippukunnossa oleva ympäristö ja
laadukas ohjelma tarjonta takasivat
vieraille upean ja elämyksellisen illan ja todellisen perhetapahtuman.
Ohjelman aloittivat perinnetaitajat, nuori seppä Joona Kuitunen ja
kokenut kehrääjä Päivi Aarnio. Yrityksistä huolimatta täydellistä sahdin
valmistus näytöstä ei onnistuttu saamaan, mutta tiinu, mela ja kuurina
sekä muut asiaan liittyvät tarvikkeet
olivat kokeneiden valmistajien pikku
maistiaisten kanssa esillä. Sanoin ja
kuvin he onnistuivat nostamaan perinnejuoman arvoonsa. Anja Salonen ja Eila Tuominen ovat kokeneita
sahdin valmistajia, joiden vierteestä perinnejuoman ystävä onnistuu
käyttämään haluamansa laisen juoman. Sahti aitassa vieraili runsaasti väkeä mestareita jututtamassa ja
eri vaiheissa olevaa juomaa maisteli minilasista 250 kävijää.

Heini Tapaninen ja
Sofia Juoksukangas
olivat taitava
karaokeduo.

Leivonmäkeläinen musiikkia tunteella tulkitseva Eva Vikman ja yhtye aloitti isolla lavalla klo 19 iskelmämusiikin helmillä. 5-henkinen
orkesteri on Sinikka Lahden kokoama ja johtama. Omaehtoiseen musiikin esittämiseen oli aittalavalla tungosta klo 20 alkaen karaoken vetäjän avustamana. Aktiivisen nuorison viihtyminen alueella oli erittäin
hieno saavutus.
Illan odotetuin vieras oli varmasti jo jatkuvan esiintymisen lopettanut Korsuorkesteri. Tämä mahtavan
maineen saavuttanut yhtye suoritti
yhden kesän harvoista keikoistaan
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juuri Joutsassa. Tästä tanssivat joutovieraat antoivat isot kiitokset. Yhtye onnistui nostattamaan nostalgisia muistoja pintaan ja palauttamaan
nuoruusajan tuntemukset mieleen.
Illassa ei tarvinnut olla kuivin suin,
sillä tarjontaa löytyi jokaiseen makuun. Kotiseutuyhdistyksen puffetissa jossa Eläkeliiton taitavat naiset olivat ratkaisevan tärkeässä roolissa, paistui illan mittaan makoisat letut ja maukkaat makkarat torjumaan väsymystä ja tuomaan herkuttelun tuntua leppeään kesäiltaan.
Terttu Hentinen

Kokenut kehrääjä Päivi Aarnio.

Nuori seppä Joona Kuitunen.

Nuoriso piti aittalavan karaokesta.

Leivonmäkeläinen Eva Vikman orkestereineen.

Puffetin herkut, kahvi, letut ja
makkara maistuivat juhlaväelle.
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Sahdintekovälineistöä.

Kokeneet sahdintekijät Anja Salonen ja Eila Tuominen.

Eri vaiheissa oleva sahti kiinnosti maistelijoita.

Illan vetonaula oli maankuulu Korsuorkesteri.
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Kunnossapidon kuulumisia
Vuoden talkootöissä on toteutettu edelleen jo vuonna 2014 laadittua korjauskohdeluetteloa.
Pari vuotta sitten aloitettua tiistaitalkoo perinnettä on pidetty hengissä, joskin osanotto olisi voinut ainakin jäsenten osalta
olla parempikin.
Keväällä saimme lupauksen työpajan väeltä, että sieltä voisi liietä
työvoimaa myös näihin tiistaisiin
talkoisiin. Saimme pajalta ulkotöihin halukkaita kolmesta kuuteen
mieheen lähes jokaiselle tiistaille
kesän ajaksi. Kiitokseksi tarjottiin
talkookahvia ja makkaraa.
TE-toimiston palkkatuella museolle saatiin palkattua myös kokopäiväinen työntekijä. Hän otti
hoitaakseen ympäristön hoidon ja
opastehtävät aukiolopäivinä museosta kiinnostuneiden vierailijoiden osuessa paikalle.

Hankintoja
- Huoltotien liukuportti, jonka
asennus 2019
- Raivaussaha ympäristönhoitoon
- Punaista maalia useita kymmeniä litroja

Työkohteita
- Aittalavan räystäslautojen uusiminen ja ”parketin” korjaus
- Museorakennuksen pääoven rappujen uusiminen
- Näyttämön ulkoseinän sähkökaapin suojan rakentaminen
- Rinnelavan näyttämön ulkoseinien maalaus

- Näkötornin opastaulun ja viittojen valmistelu ja asennus
- Aidaksien kasaus ja nouto Antero Kuitusen maalta
- Vanhan aidan purkaminen huoltotien veräjän ja pajan väliltä
- Aitatolppien ja aidaksien valmistelu
- Uuden aidan pystyttäminen

Tulevia suunnitelmia
Liukuportin asennus huoltotielle,
päärakennuksen ikkunoiden kittaus ja maalaus, saunan ja pajan
kattojen uusiminen, ladon rakentamisen jatkaminen.

- Näyttämön takaisen metsikön
voimakas harvennus

Talkoohengestä kiitos mukana olleille ja erityisesti työpajan väelle! Emme itkeneet kertaakaan ja
jälkeäkin syntyi.

Työsuhde osoittautui onnistuneeksi, saimmehan tapahtumien
valmisteluun myös apua, kun hyvin hoidetut nurmikot ja koko museoalue tuli raivatuksi.

- Tapahtumien mainoksille taulujen valmistaminen

Mäkitupalaismuseolle kiitos ylijäämä vitsaksista.

- Elokuvakankaan kannattimien ja
nostolaitteen rakentaminen

Teksti: Kunnossapitovastaava,
Heikki Partanen

Työsuhde kesti toukuullta syyskuulle saakka eli neljä kuukautta.

- Aitaelementtien uudelleen maalaus ja osien valmistus
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Aittalavan räystäiden korjaus.

Aitatolppien hiilletys menossa.

Aitatyömaa lounastauolla.

Tammimäen näkötornin uusi esittelykyltti paikoillaan.

Laavun mystinen taideteos. Tekijästä ei tietoa.
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Runoja
Minussa on vanhuus ja
nuoruus

Se mummelin mustikkakakku

Hyppiä ja juoksennella mikään ei
mua estäis, tanssia ja karkeloida, kun
vain polvet kestäis.

Mustikkaisiin vielä piti lähtee minun siksi, kun kermaviilit itki niitä
kakkuun kaveriksi. Mietin, että onkohan nyt mitään enää missään, ja
että oottaako se ’tietty herra’ siellä
ikävissään?

Ei hupsutella lasten lailla ikä estä mua,
jopa ruokapöydässäkin meinaan liikaa innostua. Ennen äiti ojenteli, nyt
ei kiellä kukaan, lastenlasten kujeiluun mä heittäydynkin mukaan.
Huomaan kyllä, että joskus väsyn
ihan kesken leikin; ihmettelen, mikä kumma voimat multa veikin.

Sonnustauduin saappaisiin ja otin
matkaan mukin, ajatelkoot mitä vaan
nyt siitä itse kukin, sen tietyn herran seuraksein kun taasen tahdoin
mukaan sitä kun nääs mettäreissus
korvaa ei niin kukaan.

Itseäni peilailen mä usein teinin lailla: ”Ai, kun näyttää hyvältä tää tukka tällä lailla…”
Vain ryppyjäni suren, niin kuin silloin finnejäni – mä huomaan, ei oo
turhamaisuus poissa itsestäni!

Tuuli lauloi kuusikossa, kun kuljin
mettän laitaa. Oi, tuollahan se kavaljeeri mua taaskin oottaa taitaa! Käsikynkkää jatkettiinkin siitä sitten
matkaa, ja löytyihän se hyvä paikka, ei taarpeen enää jatkaa.

Mielessäni olenkin mä vielä aikas
nuori, kunnes jälleen polvet huutaa: senkin vanha muori! Vaan jospa minä uudet polvet joskus vielä
saan, me ukkokullan kanssa polkat
silloin varmaan tanssitaan…

Hetkessä jo mustikoita puolillaan
ol’ muki, kun se avulias herrasmies
oli taasen mulla tuki. Tosin mulla
polvet huus, mut mitäs minä siitä –
sanoin eihän tämä määrä kakkuun
vielä riitä!

… ja ehkä laulunikin tämän ’hiukan’
toisin kirjoittaisin, jos vielä rypyt nämä poskiltani vähemmäksi saisin!
Marjatta Nevalainen

No, muki täyttyi, päivä paistoi, linnut ilakoivat, lapsuusajat mulle mieleen ihanat ne toivat, kun paljasjaloin juostiin siellä tyttösinä metsätiellä…
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Tuskin koskaan mielestäni häipyä
ne voivat!
Mä tietty viivyin metsässä siel vielä tovin verran… no tottakai, kun
avuks sain sen tutun KEPPIHERRAN!
Nyt mustikat ja kermaviilit toisiaan
jo halaa: Kas tässä maukas kakku
teille… ei kun antaa palaa!
Marjatta Nevalainen

Pump track -rata nosti
nuoret pyörille
Jousitien ja Pertunmaantien kulmaukseen valmistui kuluneen kesän alkupuolella nuorten paljon
odottama uusi pump track skeittiparkki. Asfalttipintainen pump
track -rata monine linjoineen mahdollistaa mielekkään ja kehittävän
harrastamisen ja liikkumisen. Radan teknisyys luodaan erikokoisten
ja muotoisten kumpareiden sekä
kallistettujen kaarteiden muodossa. Pump track radasta osa käyttää nimeä pumppurata, joka kuvaa hyvin tekniikkaa, jolla radalla voi edetä. Polkupyörällä liikuttaessa ajaminen poikkeaa tavanomaisesta siinä mielessä, että pyörään saadaan vauhtia pumppaavalla liikkeellä. Eli kun saa vauhdin
ensimmäisen kummun ylitykseen,
niin loppuosan voi mennä pumppaamalla. Kuulostaa helpolta, mutta ajamiseen tarvitaan monipuolisesti vartalon lihaksia, joten hiki kyllä tippuu pian nenänpäästä
muutamien kierroksien jälkeen.
Radalle voi lähteä ajamaan ihan
tavallisella peruspolkupyörällä,
mutta sitten kun haluaa hyödyn-

tää radan ominaisuuksia, voi harkita vaikkapa maastopyörän tai BMX
-pyörän hankintaa. Muita suosittuja välineitä radalla liikkumiseen
ovat muun muassa potkulaudat,
potkutemppulaudat ja rullalaudat.

Liikunnan ja harrastamisen riemua

Kun tiedetään, että yli puolet lapsista ja nuorista liikkuu alle liikuntasuositusten ja että omaehtoinen liikkuminen on vähentynyt, on Joutsan pump track -tyyppisten ja monien muiden lähiliikuntapaikkojen toivottu osaltaan
parantavan omaehtoista liikuntaa
lasten ja nuorten keskuudessa.

Radan suosiosta saatiin viitteitä jo varsin aikaisessa vaiheessa.
Kun rata oli vielä rakennusvaiheessa, monia innokkaita nuoria
pyrki jo tuolloin testailemaan rataa. Radan avajaisia vietettiin 18.6,
jolloin paikalla oli myös opastusta radan käyttöön ja ajonäytöksiä.

Lähiliikuntapaikalle on tyypillistä, että se on päivittäiseen liikuntaan tarkoitettu, vapaassa ja
maksuttomassa käytössä oleva liikuntapaikka, joka sijaitsee asuinalueen lähistöllä käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikkaan
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ei siis tarvitse varata vuoroja eikä liikuntapaikan käyttö edellytä
mihinkään ryhmään kuulumista.
Ajatus on siis luoda liikkumaan
innostavia mahdollisuuksia lasten lähiympäristöön. Tämä toteutui nyt Joutsassa rakennetun
pump track skeittiparkin myötä.
Melkoinen vilske kyseisessä paikassa on käynyt ja - jälleen kerran - on hämmästyttävää huomata kuinka nopeasti lapset ja nuoret
oppivat ja omaksuvat uuden asian, tässä tapauksessa radalla tarvittavat ajotaidot. Reippaasti alle kouluikäiset lapset laskevat radan kumpareisiin ja mutkiin varsin sujuvasti ja toistavat liikettä
uudelleen ja uudelleen lähes taukoamatta. Parhaimmillaan omaehtoisen liikunnan määrä lisääntyy usealla moninkertaiseksi ja sa-

malla myös motoriikka ja kehonhallinta parantuvat. Moni lenkkeilijä tai autolla ohimenossa oleva
seurue pysähtyi pitkiksikin ajoiksi seuraamaan toimintaa. Kun joku katsojista totesi, että ”näyttää
mukavalta tuo touhu”, niin huikkaus radalta kuului, että ”ei vaan
näytä, vaan tää on mukavaa”.
Turvallisuus näkökohdat on syytä huomioida aina, mutta varsinkin alkumetreillä ja aloiteltaessa.
Erityisen tärkeää on käyttää pyöräilykypärää ja myös muiden suojien, kuten kyynär- ja polvisuojien
käyttöä kannattaa suosia, niin välttyy paremmin mahdolliselta asfaltti-ihottumalta. Muita radan käyttöohjeita ovat mm. tutustu ensin
rataan, nopeampi väistää hitaampaa, pidä alue siistinä, pidä kaverista huolta, nauti eväistä ja laita
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roskat roskikseen, sopikaa kiertosuunta yhdessä ja ennen kaikkea - pidä hauskaa.
Teksti: Kari Kosunen,
vapaa-aika ja nuorisotoimen
esimies

Pappisen kerho:
4H-kerhot tekivät
syksyllä 2017 hyviä
tekoja, jollainen oli
käydä 93-vuotiaalla
Helga-mummolla
pitämässä seuraa
ja siistimässä
pihaa.

Toivakan – Joutsan 4H
-yhdistys toimii
Toivakan ja Joutsan 4H -yhdistykset yhdistyivät 1.6.2017 ja ensimmäinen kokonainen vuosi alkaa olla
lopuillaan. Toiminta ja sen rahoitus hakevat edelleen paikkaansa.
Joutsassa toimintaa on toteutettu
pääasiassa yhteistyössä eri tahojen
kanssa. Joutsan Kotiseutuyhdistys
on ollut yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Olemme yhdistäneet molempien järjestöjen intressit ja järjestäneet koululaisryhmille esim. ”Vanhan ajan joulu”
– sekä ”Isoäidin aikaan” –tapahtumat. Tänä jouluna on vuorossa
joulupolku yhteistyössä vieläkin
laajemman yhteistyön pohjalta.
Yhdistyksen perustoimintaan kuuluvat kurssit, retket, leirit ja kouluyhteistyö. Leirejä olemme järjestäneet yhteistyössä seurakunnan ja kunnan kanssa. Kouluyhteistyöstä mainittakoon metsäpäivät, nukkekurssit sekä Ajokortti
työelämään –kurssi.
Jotta yhdistys pystyisi kehittämään toimintaansa, olemme hakeneet hankerahoitusta Maaseutukehityksen kautta. Elokuussa
käynnistyi Let’s go pojat -hanke, jonka tarjoituksena on luoda
poikalähtöistä vapaa-ajantoimin-

taa pääasiassa 7-18 vuotiaille pojille Toivakan ja Joutsan alueella.
Pojat valikoituivat hankkeen kohderyhmäksi, koska pojille ja varsinkin isommille pojille, on tarjolla urheilun lisäksi melko vähän
muuta ohjattua toimintaa. Poikien syrjäytymisestä ja arjen taitojen
puutteesta on käyty viime aikoina
paljon julkista keskustelua. Hankkeen kautta pyritään tarttumaan
myös näihin näkökohtiin. Hankkeen erilaisten toimintojen kautta pojilla on mahdollisuus osallisuuteen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja erilaisten arjen taitojen oppimiseen. Pojat pääsevät
itse määrittelemään sitä, mikä on
heistä kiinnostavaa ja mielekästä
vapaa-ajantoimintaa. Hanke kestää
vuoden 2020 syksyyn ja sen vetäjänä toimii Satu Korhonen. Hanke on lähtenyt hienosti käyntiin ja
pojat ovat saaneet jo kokeilla monenlaista kivaa toimintaa.
Yhdistyksen toinen hanke on ”Minä ja muut” ja se kestää kevääseen
2019 asti. Hanketoiminnan kautta edistetään suvaitsevaisuutta ja
erilaisuuden ymmärtämistä. Hanke on mukana myös joulupolussa, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan saamelaiskulttuuriin.
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Nuket: Yksi kouluyhteistyömuoto on nuken teon opastus 4-6 lk:n oppilaille. Kurkiauran koulun ryhmä teki työtä kansainvälisellä teemalla. Erimaalaisen nuken
teon ohella kävimme läpi suvaitsevaisuutta ja erilaisuutta.

Metsäpäivä: 4H vie koululaisryhmiä metsään tutustumaan metsään sekä nauttimaan metsäisistä toiminnoista. Päivän
kuljetuksiin olemme saaneet Suomen
Metsäsäätiöltä apurahaa.

Tervetuloa nuoret sankoin
joukoin mukaan toimintaan!
Teksti: Kirsi Ilmonen

Kievarikiven takaa
kirjailijaksi
”…vaikka en minä mikään kirjailija ole, kirjoittaja vaan”, toppuuttelee Juhani Moilanen, jolta
ilmestyi syksyllä 2018 omakustanteinen esikoiskirja Kievarikiven takana. Teos on vahvasti omaelämäkerrallinen, vaikka kertookin fiktiivisen Muukkosen perheen vaiheista, ja se
on saanut lukijoiltaan positiivisen vastaanoton.
Tässä maistiaisia Kievarikiven
takana –teoksesta:

Kahden pukin ja tontun
jouluaatto
Tänä jouluna ollaankin ihan
omissa porukoissa. Vai ollaanko sittenkään? Veikko-eno on kesän aikana käynyt esittelemässä
Kerttu –nuorikkonsa, ja viettää
joulunsa jossakin hänen kanssaan. Niinpä joulupukkikin on
vaihtunut perinteisestä römeääänisestä vähän hintelämpään,
mutta naamari on ihan sama. Johanneskin ymmärtää jo, ettei si-

Juhani Moilanen valmiin teoksen kanssa. Kuva: Mervi Ruokola-Parkkonen.

tä pukkia oikeasti ole olemassa,
mutta silti se kovasti jännittää.
Kesken pukin vierailun oveen koputetaan, ja sisälle työntyy toinen pukki tonttu mukanaan. Vieras pukki tonttuineen jakaa run-
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saat lahjansa kovasti naureskellen, eikä kenellekään jää epäselväksi keitä nämä yllättäjät ovat.
Näkkäniemen tyttäret, jotka ovat
ystävystyneet Muukkosen tyttöjen kanssa, ovat halunneet yllät-

tää, ja hyvin he siinä onnistuvatkin. Yhdessä siinä pukit ja tonttu halailevat toisiaan, ja taitaapa siinä vähän jonkinlaiset tunteetkin nuorten pukkien välillä leimahtaa. Naamarit kyllä ne
armeliaasti peittää.”
Juhani Moilanen on syntynyt
Joutsassa vuonna 1941, kun hänen perheensä oli ensimmäistä
kertaa täällä evakossa. Perhe palasi kotiseudulleen Ruskealaan,
mutta joutui jättämään kotinsa
uudelleen ja palasi Joutsaan toukokuussa 1945. Siitä lähtien Juhani on asunut Joutsassa, ja hänen teoksensa käsitteleekin hänen täällä viettämäänsä aikaa
lapsen ja nuoren näkökulmasta. Kirja on täynnä tarkkanäköisiä havaintoja Joutsasta ja joutsalaisista sekä elämästä sodanjälkeisessä Suomessa. Kirjan tapahtumat on kuvattu lempeällä
huumorilla, välillä sarkasmillakin höystettynä, ja se antaa lukijalleen tarkkaa ajankuvaa siitä, millainen Joutsa oli muutama vuosikymmen sitten. Teoksesta välittyy myös se ulkopuolisuuden tunne, jonka epäilemättä hyvin moni evakkoon lähtenyt sai kokea jouduttuaan jättämään kotiseutunsa ja aloitettuaan uuden elämän vieraalla paikkakunnalla.
Taitava kynänkäyttäjä Juhani
Moilanen kirjoitti tähän kotiseutulehteen vielä yhden jouluisen muiston:

Kun Pekan kanssa joulu
pelastettiin
Sotavuosien jälkeen, aina 1950-luvun alkuun saakka, monista tarvikkeista oli puutetta. Kauppiaat möivät ei-oota; ”just loppu,
huomenna tulee”. Huomenna tuli, tai ylihuomenna, tai sitten ensi viikolla. Turha oli jäädä sitä
kuorman tuloa odottelemaan.
Puutteista huolimatta kaupat
loihtivat, varsinkin joulun alla, näyteikkunansa houkuttelevan näköisiksi. Varsinkin Joutsan Osuuskaupan uuden liiketalon suuret näyteikkunat. Niitä
tiirattiin nenä lasissa aina koulusta päästyä.
Olisikohan ollut vuosi 1951 kun
mistään kaupasta ei saanut luumuja, eivät edes ne hyvät asiakkaat, joille kauppias järjesti ”tiskin alta” sellaisia vaikeasti saatavia tavaroita. Ei ollut Osuuskaupassa, ei Katajassa eikä Ikosella - vai mahtoiko olla silloin jo
Nikkanen. Noista kaikista käytiin sitkeästi kyselemässä, jos kuitenkin olisi tullut. Rusinat kaiketi oli saatu hommattua, jotta
ainakin vehnästaikinasta leivotuille ukoille saatiin silmät ja napit. Kunnes sitten jollakin välitunnilla alkoi kiertää huhu, että Airilassa on luumuja.
Airilan kauppa sijaitsi ihan kylän toisella laidalla, Mikkelintien ja Mäntyharjun tien risteyksessä. Se tiesi kilometrin kävelyä edestakaisin, normaalin kotimatkan lisäksi. Ja pitikö huhu
paikkaansa, ja myytäisikö meille,
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kun ei oltu koskaan käyty siinä
kaupassa. Mutta niin me Pekan
kanssa päätimme yrittää.
Hiljaista oli kaupassa, ei ainakaan minkäänlaista jonoa. Nuoren näköinen mies seisoi tiskin
takana, jolta varovasti kysyimme, että olisikohan teillä luumuja? Mies nosti ohuista laudoista tehdyn laatikon tiskille,
ja alkoi repiä kansilautoja irti
jollakin työkalulla. Lautoihin
oli tarttunut luumun suikaleita, mitkä mies pisteli suuhunsa. Muutenkin homma vaikutti melkein teatterilta. Ja sitten
kysymys: paljonkos pojille laitetaan? Eipä ollut ajateltu, oliko kotona sanottukaan, kun ei
uskottu niitä mistään saatavan.
No, kai sitä kilo kummallekin. Ja
mies kaivaa metallisella kauhalla
laatikosta luumuja ja punnitsee
paperipusseihin, kilon molemmille. Rahatkin riittivät, pussit
reppuun ja hyvillä mielin kotimatkalle. Taakka siirtyi reppuun,
mutta kotona oltiin melkein sankareita. Ainakin kahdessa Pekkasten kylän talossa syötiin jouluna luumuilla höystettyä rusinasoppaa.”
Teksti: Mervi RuokolaParkkonen

JoSePa:n futsaljoukkue
Kuva: Joukkue kuvattuna kotiyleisön kera Jyväskylän monitoimitalolla karsintapelin jälkeen, kun liigaan nousu varmistui.
Kuva: Riku Kuurne.

Joutsassa futsalia on pelattu aktiivisesti uuden liikuntahallin valmistumisesta lähtien. Joukkueita on eri
sarjoissa ollut parhaimmilla kausilla
kymmenkunta. Miesten joukkueen
osalta pelit alkoivat Keski-Suomen
harrastesarjassa nuorella joukkueella. Positiivisten kokemusten myötä
uskallettiin ilmoittautua kolmanteen
divisioonaan. Joukkueen kasvaessa
ja kehittyessä noustiin alueelliseen
kakkosdivisioonaan, jonka peleissä oli jo enemmän kyse suunnitelmallisesta ja harjoitellusta futsalista.
Kaudella 2014-15 joukkue pääsi karsimaan paikasta valtakunnalliseen
Futsal Ykköseen. Vaikka joukkue hävisikin kaksiosaisen karsinnan, tarjosi Palloliitto joutsalaisille paikkaa
ylemmällä sarjatasolla toisen joukkueen luovuttua sarjapaikastaan. Joutsassa pohdittiin ja pähkäiltiin tovi ja
päätettiin ottaa sarjapaikka vastaan.
Sarjaportaan muuttumisen oleellisin seuraus oli harjoittelumäärien
ja -laadun nostaminen sekä pidentyneet pelimatkat. Seuraavat kolme
kautta joukkue kulutti vakiinnuttaen
asemansa Futsal Ykkösessä ja oppien yhä enemmän futsalista.
Kausi 2017-18 alkoi JoSePa:n osalta erityisen hyvin, sillä joukkue oli

kiinni sarjan kärkipaikoissa alusta
asti. Sarjan edetessä kävi aina vain
selvemmäksi, että voittajalle taattu
nousupaikka ylimmälle sarjatasolle olisi kahden kauppa. Edellisenä
vuonna Futsal-liigasta pudonnut,
kokenut Oulun Tervarit, oli monen
suosikki pienen paikkakunnan kotikutoisen JoSePa:n sijaan. Kauden
lopussa molemmilla oli kasassa 48
pistettä, mikä merkitsi Tervareiden
nousua Liigaan paremman maalieronsa vuoksi. Pettymys oli suuri,
mutta toinen sija tarkoitti mahdollisuutta nousuun nousukarsintojen
kautta. JoSePa voitti Liikunnan Riemun ensimmäisessä karsintaottelussa Joutsassa selkeästi 6-2 ja toisessa
osaottelussa Jyväskylässä jatkoajan
jälkeen 2-3.
Tällä kaudella Joutsassa pelataankin
sitten futsalin korkeinta sarjatasoa,
Futsal Liigaa. JoSePa on aloittanut
historiallisen kautensa pääsarjassa
mainiosti. Kuuden sarjakierroksen
jälkeen sijoitus 12 joukkueen sarjassa on kuudes ja pisteitä on kertynyt 11. Vertailuna toiseen sarjanousijaan voidaan todeta, että Tervareilla on viisi peliä takana ja vielä
tällä hetkellä nolla pistesarakkeessaan. Liigassa 8 parasta pääsee keväällä pelattaviin play-off-peleihin,
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viimeinen tippuu ja toiseksi viimeinen karsii alaspäin. Joukkueen tavoitteena on ollut välttää tippuminen ja vakiinnuttaa paikka Liigassa.
Juuri nyt näyttäisi erityisen hyvältä tämän tavoitteen kannalta, mutta kausi on tietenkin pitkä.
Joutsalainen futsal on saanut mediassa melko paljon huomiota ja voidaankin puhua jonkinlaisesta paikallisesta futsalhuumasta tai -ilmiöstä. Kunta ja monet paikalliset yritykset ovat lähteneet innolla tukemaan
joukkuetta. Kotipeleissä on paikan
päällä noin 200 katsojaa ja suoria
nettilähetyksiä seuraa vähintäänkin
samansuuruinen joukko. Tunnelma
Joutsassa on aivan erityinen yleisön
kannustaessa villisti omiaan. Tähän
osasyynä on varmasti se, että joukkue on pyritty kasaamaan mahdollisimman paljon JoSePa:n omien kasvattien varaan. Muutamia vahvistuksia on haettu, koska oma juniorityö ei yksinkertaisesti voi tuottaa valmiita liigapelaajia jatkuvasti.
Joukkue toivottaa sydämellisesti
kaikki asiasta innostuneet paikalle aistimaan futsalhuumaa. Toivotaan, että kausi sujuu positiivisissa
merkeissä loppuun asti.
Teksti Mikko Paappanen

JoSePa:n 04/05 tyttöjen kausi ja usean vuoden aktiivinen talkootyö huipentui syyslomalla, kun 14 joukkueen
pelaajaa huoltojoukkoineen vietti kuusi päivää yhdistetyllä treenija lomamatkalla Espanjan Saloussa.
Kuva: Marika Seppälä.

Paikallista urheilumenestystä maailmalla
Joutsan seutukunnan urheiluseuroissa harrastetaan valtavat tuntimäärät sekä kunto- että kilpaurheilua. Kuluneen vuoden aikana
on saatu lehdistä lukea uutisia urheilijoiden seikkailuista kotimaassa ja maailmalla aina olympialaisia myöten. Päätin yrittää selvittää
kuluneen vuoden menestyjiä seuroista ja koota niitä yhteen.
Vuoden 2018 alun varsinainen
urheilujännäri oli Joutsan Pommia
edustavan Suvi Minkkisen ampumahiihtosuoritusten seuraaminen
Suomen maajoukkueessa Pyeong
Changin talviolympialaisissa Etelä-Koreassa. Tuskin lie koskaan aiemmin päästy Joutsassa telkkarista
seuraamaan paikallisen urheilijan
suorituksia olympia tasolla, vaikka
katsomossa onkin paikallista väriä nähty. Suvi osallistui kauden
aikana myös useaan maailmancupin osakilpailuun. Parhaat sijoitukset kotimaassa olivat SM-hopea 12,5 km:n yhteislähdössä Kontiolahdella ja rulla-ampumahiihdon SM-pronssi Imatralla. Suvilta
voidaan jännätä tuloksia myös tulevana talvena, sillä hänet on valittu Suomen ampumahiihtomaajoukkueeseen kaudelle 2018-2019.

Tuuli Liukkonen tuulettaa 10 km:n vapaan tyylin SM-pronssia Iisalmessa.
Kuva: Riku Liukkonen.

Pommilaisista hiihtomenestystä
keräsi myös Tuuli Liukkonen, joka
hiihti nuorten SM-kisoissa pronssille 10 km:n vapaan hiihtotyylin
kisassa. Tuulikin pääsi maistelemaan kansainvälistä tunnelmaa
nuorten pohjoismaiden mestaruuskisoissa Vuokatissa. Sprintissä Tuuli oli kolmanneksi paras
suomalainen ollen sijalla 15. Perinteisen 5 km:llä hän oli sijalla 19.
Itsensä ja muutkin Tuuli pääsi yllättämään joukkuetoveriensa Hilla Niemelän ja Siiri Kaijansinkon
kanssa 3x3 km:n viestissä, jossa
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tytöt olivat mukana maajoukkueen ulkopuolisena joukkueena ja
sijoittuivat viidenneksi, ollen samalla paras suomalainen joukkue.
Nuoremmissa tytöissä kansallisiin
kisoihin ovat osallistuneet myös
Lavian siskokset Elli ja Iida. Molemmilla tytöillä on useita palkintopallisijoituksia kansallisista kisoista useammalta vuodelta ja he
ovat molemmat ikäluokkansa piirin kärjen tuntumassa.
Yleisurheilupuolella Pommin urheilijoista SM-kisoihin suoriutui

tulosten perusteella Otto Takala
korkeushypyssä, mutta hän karsiutui lopulta jatkosta. Nastolan
lukiossa opiskeleva Anniina Haapala pääsi kansallisiin Koululiikuntaliiton kisoihin, joissa hänen
sijoituksensa 100 m:llä oli kuudes. Piirinmestaruuksia useammassa lajissa kahmivat nuoremmista eli 9-15 -vuotiaista urheilijoista P13 sarjassa kilpaillut Luukas Kemppainen (60 m ja 4-ottelu) ja P11 sarjassa kilpaillut Benedict Seppälä (pituus, kuula, 60
m ja 3-ottelu). Molemmat pojat
juoksivat myös piirinmestaruushopealle 4x100 m:n juoksussa Elias Laitisen ja Rasmus Kemppaisen kanssa. Benen tulokset ovat
oman ikäluokan kärkitasoa Suomessa ja hänen nimissään onkin
ikäluokan kauden paras tulos useassa eri lajissa: hallikaudella pituus ja kesäkaudella pituus, keihäs ja 3-ottelu. Mika Sirkka osallistui kahteen veteraaniurheilijoiden SM-kisaan ja sai painonheitosta pronssia ja heitto 5-ottelusta
hopeaa. Mika edusti kisoissa käytännön syistä naapuriseuraa Kangasniemen Kalsketta, mutta tähänkin saadaan toivottavasti muutos
ensi vuodeksi, kun Joutsan Pommi liittyy Suomen Aikuisurheiluliiton jäseneksi.
Hurjaakin hurjempi menestystarina on Joutsan Seudun Pallon
(JoSePa) miesten futsal-joukkueella, josta kerrotaan tarkemmin
toisessa jutussa tässä lehdessä. Jalkapallossa JoSePa:n T04/05 joukkue osallistui kesällä vuotta-paria
vanhempien tyttöjen harrastesarjaan voittaen sarjan syyskierroksen.
Seuralla oli tyttöjen lisäksi neljä
poikien joukkuetta piirin harrastesarjoissa. Myös 03-syntyneiden
poikien joukkue menestyi omassa sarjassaan mainiosti, napaten

voiton niin kevät- kuin syyskierrokselta. Miehet pelasivat puolestaan 5-divaria sijoittuen sarjassa
toiseksi.
Seudulla toimivan suunnistusseura Itä-Päijänteen Rastin (IPR)
tuloslista vuodelta 2018 on hengästyttävää luettavaa: 2 MM-kultaa, 11 SM-kultaa, 6 SM-hopeaa,
3 SM-pronssia ja 19 aluemestaruus kultaa. Seurassa on urheilijoita Joutsasta, Luhangasta ja Toivakasta. Seuran lajeina ovat suunnistus, hiihtosuunnistus ja pyöräsuunnistus. Molemmat MM-kultamitalit voitti Seppo Ollikainen
H65 sarjassa pyöräsuunnistuksen
veteraanien MM-kisoissa Unkarissa. SM-mitalisteja löytyy useita
ja useammasta lajista: Seppo Ollikainen (H65), Heikki Peltonen
(H60), Tapani Häkkinen (H75), Ismo Saari (H50), Pasi Martikainen
(H55), Heikki Nurminen (H70),
Taisto Voutilainen (H75) ja Hannu Väätäinen (H65). Menestyjien
lista on niin pitkä, etteivät kaikki suoritukset edes mahtuisi tähän juttuun!
Moottoriurheilusta loistava saavutus oli Joutsan Moottorikerhon
edustajan Pauliina Sieväsen naisten joukkueen EM-hopea endurossa Puolassa pidetyissä kilpailuissa. Hänen lisäkseen joukkueessa
ajoivat henkilökohtaisen Euroopan mestaruuden voittanut Sanna Kärkkäinen, Marita Nyqvist ja
Iina Turkki.
Joutsan Tarmon judokoista kansallisissa kisoissa ovat menestyneet
useammat, kuten miehissä Joonas
Paappanen, Jani Tonteri ja Tuomas
Rantanen. Alle 15 -vuotiaista pojista mitalisijoille ylsi myös Konsta Juntunen. Alle 13 -vuotiaissa
pojissa kilpaileva Oskari Heiska-
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Oskari Heiskanen on hallinnut tänä vuonna alle 13 -vuotiaiden poikien judokisoja. Kuva: Jani Heiskanen.

nen on kuitenkin hallinnut tänä
vuonna ikäluokkansa judokilpailuja kahmimalla 5 kultaa omassa
sarjassaan ja yhden hopean vanhempien eli alle 15 -vuotiaiden
sarjassa.
Ratsastusseuroista Unetun Ratsastajien ja Rusi Ridersin joutsalaiset jäsenet ovat kilpailleet tänä
vuonna lähinnä seura- ja aluetasolla tuoden kisoista useita sijoituksia. Pinja Purojärvi (12 v) on
startannut kilpailuissa alueen ratsastajista eniten, sijoittuen useimmiten kolmen joukkoon 1-tason
kilpailuissa.
Teksti: Tiina Seppälä

Kuva: Jari Partanen

Liity Kotiseutuyhdistyksen
jäseneksi!
Henkilöjäsenmaksu:
10 €/vuosi

Lisätietoja yhdistyksen
sihteeri Tiina Seppälä,
puh. 040 755 5115
tiina.seppala1@gmail.com

Tukijäsenmaksu:
50 €/vuosi

Tukijäsenmaksun voi maksaa yksityinen henkilö tai
yhteisö, esim. yritys tai yhdistys halutessaan tukea kotiseututyötä. Jäseneksi voit
liittyä vaikkapa kotisivujemme kautta.

www.joutsankotiseuyhdistys.com

Kiitos!
Kiitämme kaikkia vuoden 2018 Joutsan Kotiseutulehden tekoon osallistuneita. Lehden tuotto
tullaan käyttämään yhdistyksen pystyttämän,
omistaman ja ylläpitämän talomuseon vaatimiin
korjaus- ja huoltotoimiin. Olette kaikki olleet
myötävaikuttamassa siihen, että myös seuraavat
sukupolvet pystyvät nauttimaan
Koiravuoren viihtyisästä museomiljööstä.

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

WWW.JOUTSANKOTISEUTUYHDISTYS.COM

