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Suomi 100 -juhlavuosi on ovella

I

tsenäinen Suomi käynnistää pian
juhlavuotensa, johon meitä kaikkia on haastettu mukaan monilla
tavoin. Juhlinta koostuu koko vuodelle rakennetuista tapahtumista
kuntien, maakuntien ja valtakunnan
tasolla. Yhdistyksemme haluaa omalta osaltaan olla asiassa aktiivinen.
Olemme kuluvana vuonna jo juhlineet vapaan Suomen kohtaloon vaikuttanutta Jääkäriliikettä ja omaa jääkärieverstiämme. Museoalueemme
kuntoon saattaminen on isänmaallinen teko ja siellä sijaitsevan kesäteatterin kattaminen yhteinen ponnistuksemme, jonka avulla toivomme
monenlaisen kulttuuriharrastuksen
saavan uutta tuulta purjeisiinsa.
”Katto kulttuurille” -hanke on näyttänyt voimansa yhteisesti haluttuna
projektina, josta koko seutu hyötyy
uutena mahdollisuutena. Iso, säävarma katsomo valmistuu kevääseen
mennessä ja sitä on todella syytä juhlia. Tekijät ansaitsevat kiitoksensa,
samoin tukijat ja rohkea kotiseutuväki, joka näin toimien tukee omaa
kuntaansa paremmaksi tapahtumien
ja kulttuurin kehdoksi. Tätä areenaa
tarjoamme toivottavasti jo kesäkuun
lopulla yhteistyössä järjestettävän
Suomi 100 -juhlan päänäyttämöksi.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien,
jotka järjestetään Jyväskylässä 10.
–13. elokuuta, alueellemme suunnattu
retki tuo vierailijat tutustumaan myös
museoomme ja uuteen katsomoon.
Ainakin sahtimaljat ja musiikkihetki
on luvattu päivien johdolle kuva- tai
äänitervehdyksenä Jyväskylään siirrettäväksi.

Hyvät joutsalaiset kotiseudun
ystävät

S

hitysvaiheet selviävät. Mieluista olisi,
jos ikäihmisten hallussa olleita kuvia
tms. löytyisi ja ne saataisiin näin tallennettua jälkipolville säilyvään muotoon.
Lehden kansikuvaksi valittu todennäköisesti vuonna 1894 oluttehtaan
rannassa otettu Veneretki-valokuva
on mielestäni arvokas dokumentti
menneiltä ajoilta, jossa jyväskyläläiset
säätyläiset ovat tulleet oluttehtaalla
työskentelevää sukulaista tapaamaan.
Valokuvan ottanut Ville Lönn on veneessä seisovan rouvan veli ja toisen
valokuvausta harrastavan herran ka-

veri. Lasille kuvattu otos on säilynyt
harvinaisen laadukkaana ja hankittu
nyt Kotiseutuyhdistyksen käyttöön
Keski-Suomen Museosta.
Meillä joutsalaisilla on edelleen kaikki
nuo valokuvan elementit tarjottavana
vierailijoille; kaunis maisema, puhdas
luonto, kalaisat vedet ja paikallisia
herkkuja laidasta laitaan, aina perinnejuomaan saakka. Omat vahvuudet
täytyy vain tunnistaa ja hyödyntää.
Terttu Hentinen
Kunnallisneuvos
Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja

Voit seurata
Joutsan kotiseutuyhdistyksen
toimintaa
Facebooksivuillamme!

Yhdistykseemme rakentunut historiapiiri-hanke on työskennellyt jo hyvän
aikaa taajaman ja sen lähiympäristön
asutuksen ja historian kimpussa, tavoitteena koota alueen vaiheet kirjan
muotoon muutaman vuoden sisällä.
Arkistoista ja asiakirjoista haetaan
tietoa ja valokuvia, joista alueen ke-4-

uomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
kirjoitti liiton kotisivuilla, että
paikallinen kotiseututyö kaipaa tukea ja arvostusta. Joutsassa arvostusta riittää, toivottavasti myös riittävästi tukea eri hankkeille. Vanhatalo
muistuttaa, että kotiseutuliike nojaa
ajatukseen, että jokainen voi vaalia,
tutkia ja tallentaa perinnettä sekä
edistää asuinympäristön viihtyisyyttä
ja hyvää tulevaisuutta. Tämän päivän
elämänmeno tuottaa uutta perintöä
tuleville sukupolville säilytettäväksi.
Siksi on hyvä huomata arvokas myös
tässä ajassa. Kukin ikäpolvi miettii
omalla kohdallaan, mikä itselle on arvokasta. Tällä hetkellä myös Joutsa on
yhä tiiviimmin osa kansainvälistyvää
yhteisöä. Kotiseutuliiton mukaan perusta maailman, erilaisten kulttuurien
ja niiden kohtaamisen ymmärtämiseen on siinä, että tunnemme oman
historiamme, kulttuuriperintömme,
taustamme ja juuremme. Voimme
arvostaa myös muiden kulttuuritaustaa, kun arvostamme ja tunnemme
omamme.

vanhan kotiseudun palvelut tulevat
arvioitavaksi. Kotikylä ei suinkaan ole
samanlainen kuin lapsuuden kotikylä
ja myös tarpeet eri palvelujen suhteen
ovat muuttuneet.

Kotiseututyössä kiinnittyy huomio
paitsi kotiseudun merkitykseen osana laajempaa yhteisöä, myös kotiseudun merkitykseen eri ikäkausina.
Uudessa Kotiseutu-vuosikirjassa on
mielenkiintoisesti avattu kotiseudun
merkitystä ihmisten elämänvaiheissa. Merkityksellisintä ovat varmasti
asukkaiden lapsuudenkokemukset.
Lapsuuden kokemukset, vanhemmat,
perhe, ystävät, lähikoulu ja turvallinen asuinympäristö luovat kotiseutuidentiteetin jokaiselle meistä. Työ
voi viedä asukkaita kauaskin kotiseudultaan, mutta ikääntyessä monet
pohtivat palaamista omalle kotiseudulleen. Ikääntyessä kotiseudun arvostus kasvaa ja useimmat ihmiset
haluavat viettää vanhuutensa synnyinkunnassaan. Päätöstä tehtäessä

Kuntien tehtävät tulevat muuttumaan
merkittävästi itsehallinto- ja soteuudistuksen myötä. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakuntien vastuulle, kuntien tehtävät painottuvat
elinvoiman kehittämiseen, sivistystoimeen, kaavoitukseen, hyvinvoinnin edistämiseen, osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyteen. Uuden
kunnan tehtävät ovat lähellä kotiseututyötä sekä kotiseudun palvelujen ja
perinteen vaalimista. Järjestöt ja yhteisöt ovat entistä tärkeämpiä kunnille. Elinvoima ei tarkoita pelkästään
elinkeinotyötä, vaan se sisältää myös
kulttuurin ja asukkaiden sujuvan arjen. Elinvoimaisessa kunnassa kotiseututyöllä on tärkeä rooli. Kotiseututyö luo osaltaan hyvinvointia ja
edistää osallistumista oman kotiseu-5-

dun ja kunnan kehittämiseen sekä
kannustaa yhteisöllisyyteen.
Joutsan Kotiseutuyhdistys on aktiivinen toimija Joutsassa. Museoalue on
viihtyisä kokonaisuus. Tällä hetkellä
yhdistys rakentaa katettua katsomoa,
mikä edelleen tuo alueelle mahdollisuuksia tapahtumien järjestämisessä
sääolosuhteista riippumatta. Toivon,
että näemme museoalueella runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja että
alue toimisi laajasti kuntalaisten juhlien järjestämispaikkana.
Toivotan kaikille kotiseututyötä tekeville rauhallista joulunaikaa. Aikaisempien vuosien tapaan toivon, että
kotiseututyön aktiivit jaksavat koota,
järjestää ja säilyttää paikkakunnan
historiaa ja kulttuuria kuvastavia rakennuksia ja esineitä sekä innostaa
muitakin edistämään kotiseudun kehitystä.
Harri Nissinen
kunnanjohtaja

Hyvät juhlavieraat,
arvoisa eversti Kaurasen suku

M

inulla on Joutsan Kotiseutuyhdistyksen ja toisten
järjestäjätahojen puolesta
ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi tähän Jääkäriliikkeen ja
oman jääkärieverstimme Iivari Kaurasen muistojuhlaan.
Maassamme on päättyneenä vuonna
juhlittu 100-vuotiasta Jääkäriliikettä, joka syntyi opiskelevan nuorison
aloitteesta ja jota edelsi laaja-alaisempi tyytymättömyys keisarivallan
pyrkimyksille venäläistää Suomen
suuriruhtinaskunta. Toinen sortokausi lisäsi venäläisvastaista mielialaa.
Ylioppilaskomitea otti tavoitteekseen
Suomen täydellisen irrottautumisen
Venäjästä. Kokoontumisten jälkeen
perustettiin
itsenäistymisliikkeen
uusi johtoelin, keskuskomitea. Ainoaksi keinoksi nähtiin kansanarmeijan
muodostaminen, joka taasen vaati sotilaskoulutusta. Saksa suostuikin antamaan apua koulutuksen ja aseiden
muodossa. Vaatimattomasta alusta
kasvoi suuri liike, jonka kautta noin
1900 nuorta miestä päätyi Saksaan
sotilaskoulutukseen.
Iivari Akseli Kauranen syntyi 30.
heinäkuuta vuonna 1896 vauraassa Satulakiven talossa maanviljelijä
Juho Kaurasen ja äitinsä Elinan, o.s.
Lehtinen perheeseen. Talo oli ollut
vuodesta 1753 saman suvun hallussa.
Iivari arvosti juuriaan ja halusi olla
Satulakiven poika. Samasta talosta oli
lähtöisin Joutsan ainoa valtiopäivämies Henrik Kauranen, joka vuosina
1863–64 edusti valtiopäivillä Heinolan tuomiokunnan talonpoikaissäätyä. Satulakivessä laskiaisena vuonna
1899 joukko nuoria päätti nuorisoseuran perustamisesta eli talolla oli
edistyksellinen leima. Kaurasen äi–
dinisän Aksel Lehtisen tiedämme perustaneen Joutsaan kirjaston vuonna
1864.

Joutsan kirkossa.
Kuva: Annika Oksanen.

Tervehdyssanat lausui Terttu Hentinen.
Iivari, joka oli käynyt kansakoulun,
toimi kotitilallaan viljelijänä. Syksy
1915 oli ankaran värväyksen aikaa,
joka ulottui myös Joutsaan. Uudenvuoden aattona Satulakiven taloon
tuli värväri, joka oli ennestään tuttu
mies, naapuritalosta kotoisin oleva
Väinö Ahvenainen. Hän kertoi, että
tähän mennessä Saksaan oli salateitse
mennyt jo noin tuhat miestä saamaan
sotilaskoulutusta. Tavoitteena oli saada aikaan kansannousu ja irrottaa
Suomi kokonaan Venäjästä ja muodostaa siitä itsenäinen valtakunta.
Iivari harkitsi muutaman päivän itselleen täysin uutta asiaa kaikilta puolilta
ja tuli muutaman päivän päästä siihen
tulokseen, että hänen on lähdettävä.
Yhdessä toisen joutsalaisen nuoren
miehen Jussi Ahvenaisen kanssa he
lähtivät matkaan 10. päivä tammikuuta 1916 klo 4, tänään siis tasan
sata vuotta sitten. Jätän vaiherikkaan
ja vaarallisen matkan, koulutusvaiheet ja taistelut Saksan maalla toisten
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puhujien selvitettäviksi.
Me joutsalaiset olemme monella tavoin saaneet tuntea eversti Kaurasen
työn jäljen elämässämme. Aktiivipalvelun jälkeen hän halusi palata Joutsaan ja rakentaa kotinsa tänne Joutsansalmen rannalle äitinsä sukutilan
maille. Vuonna 1946 perustettu oppikoulu tarvitsi hänet rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi ja käytännössä koulukiinteistön rakentajaksi.
Rakennusmateriaalit saatiin tyhjilleen jääneestä Riuttalasta, siis Iivarin
äidin kotitalosta. Vallinneesta opettajapulasta johtuen hänestä tuli myös
koulun matematiikan opettaja, johon
tehtävään hän myöhemmin pätevöityi
toimien opettajana vuoteen 1966.
Henkilökohtaisesti tutustuin Kauraseen syksyllä 1957 tullessani oppilaaksi Joutsan yhteiskouluun. Eversti
oli arvokas herra, jota oppilaat ehkä
hieman pelkäsivät. Ote oli sotilaallinen. Aamuhartauteen jonot johdatet-

tiin vasta täydellisen hiljaisuuden vallitessa mars-komennolla. Iivari pyrki
opettamaan hyviä tapoja ja tekemään
pojista miehiä. Tytöt saivat selvästi
lempeämmän kohtelun.
Saimme erään itsenäisyyspäivän
alla kuulla myös jääkäritarinan, joka
teki meihin syvän vaikutuksen. Kartan avulla eversti kertoi jääkäriliikkeen historian ja oman jääkäritiensä
koulun koko 500 oppilaan joukolle.
Iivari Kaurasen rooli koulutusmahdollisuuksien järjestymisessä joutsalaisnuorille oli melkoinen. Ilman kannatusyhdistyksen perustamaa omaa
oppikoulua ja omaa koulurakennusta moni meistä olisi varmasti jäänyt
vaille etenemisen mahdollisuuksia tai
opintie olisi ollut mutkikas ja vaivalloinen.
Eversti Kaurasen tyylikäs ja ryhdikäs
persoona näkyi katukuvassa. Hän
suoritti päivittäisen 5–8 kilometrin
kävelylenkkinsä säännöllisesti käyden lähes aina kääntymässä kotitilani
Vehmaan maitolaiturilla. Käännös oli
sotilaallisen jyrkkä. Tiettyyn vaiheeseen saakka puoliso Kyllikki kulki
mukana vähintään noin kymmenen
metriä perässä.
Eversti Kauranen teki perusteellisesti
kaiken mihin ryhtyi. Tämän totesin
itsekin avustaessani Helsingin seudulta palattuani muutamana vuonna
Radio Keski-Suomea. Sain tehtäväksi
jututtaa everstiä pari minuuttia tuosta
Saksaan menosta. Eversti kertoi koko
tarinan, joka kesti lähes kaksi tuntia.
Toivottavasti nauha on Ylen arkistossa tallella. Talo oli hienosti hoidettu ja
koti siisti. Vielä yli 90-vuotiaana hän
selviytyi taloudenhoidosta omatoimisesti. Puolisonsa hän hoiti tämän
sairastuttua mahdollisimman pitkälle
kotona.
Leskimiehenä eversti Kauranen suuntautui enemmän ulospäin. Hän osallistui järjestötyöhön ja kiersi poikansa
avustamana kertomassa jääkäriliikkeestä ympäri Suomen. Vanhuus pehmensi Kaurasta monessa mielessä.
Hän saattoi myös kokea yksinäisyyttä,
koska antautui erittäin mielellään pit-

Paavo Valkonen.
kiin keskusteluihin kävelylenkeillään.
Eräässä viimeisimmistä keskusteluista
hän ilmaisi ilonsa siitä, että hänen kotitalossaan tilanhoito ja viljely jatkuu.
Samoin hän iloitsi näkönsä palautumisesta silmäleikkauksen jälkeen.
Joutsalaiset ovat arvostaneet eversti
Kaurasta suuresti. Vuonna 1987 kunta maalautti heinolalaisella taidemaa-

Martti Porvali.
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lari Jouko Lapintiellä muotokuvan
sijoitettavaksi tähän saliin. Everstin
100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi alkuosa Riuttatiestä muutettiin
Jääkärintieksi, samalla kun everstin
kotitalon ja syntymäkodin seinään
naulattiin JP27-perinneyhdistyksen
aloitteesta muistolaatat. Valtion virastotalon aulaan kunta sai samassa
yhteydessä taiteilija Ritva Kosolan

Saksassa käytössä ollut puku on nyt
täällä nähtävänä ja odottamassa turvallisessa ja arvoisessaan paikassa jo
olemassa olevaan vitriiniin pääsyä.
Pyrimme yhteistyössä kunnan kanssa
hakemaan tähän ratkaisua.

Juhlayleisö, eturivissä oikealla eversti Kaurasen sukua.
lahjoittaman muotokuvan, jonka materiaalikustannukset kunta korvasi.
Keväällä 2011 Jukka Kuhanen järjesti
”Jääkärien jäljillä” -matkan Baltiaan,
jossa runsas 20 joutsalaista kävi mm.
Riianlahdella, Schmardenissa ja Liepajassa. Syvän vaikutuksen meihin
teki jääkäreiden valakirkossa järjestetty muistohetki puheineen ja urkumusiikkeineen.
Vuonna 2012 Kaurasen pojan perhe
halusi lahjoittaa Joutsan Kotiseutuyhdistykselle jääkäripuvun, joka oli
kohtuullisen hyvin säilynyt. Museon
veteraaniaittaan sijoitettuna se yhdessä muiden sota-ajan vaatteiden
kanssa koki sen verran kovia, että
haimme asiantuntija-apua ja käynnistimme pitkän ja melko arvokkaan
entistysprojektin, johon Joutsan kunta ja veteraanijärjestöt tulivat osaltaan
mukaan.
Lukiolla oleva Kaurasen muotokuva, entistetty jääkäripuku ja haudalle vietävä havuseppele.
-8-

Eversti Kauranen kuoli 94 vuoden
iässä 30. marraskuuta 1990 ja hänet
haudattiin joulukuun lopussa sotilaallisin menoin. Jääkärieverstin Suomen lipulla verhottua arkkua ympäröi
Keski-Suomen pioneeripataljoonan
kunniavartio. Arkun kannella pitkästä sotilasurasta muistuttivat upseerinlakki ja miekka. Siunauksen toimittivat Joutsan kirkkoherra Heikki
Salminen ja kenttärovasti Seppo Lavi.
Siunauksen jälkeen Narvan marssin
soidessa everstitovereiden kantama
arkku kannettiin lippuvartion jäljessä
ulos kirkosta. Saattueen edellä kulki upseeri kantaen Kaurasen lukuisia kunniamerkkejä. Pitkän matkan
tehnyt jääkärieversti laskettiin haudan lepoon Jääkärimarssin soidessa
ja kunnialaukausten kajahdellessa.
Omaisten kukkien lisäksi hautaan laskettiin vapaussoturien havumiekkaseppele. Päivä muistotilaisuuksineen
jätti lähtemättömän muiston meille
kaikille läsnäolleille.
Joutsan kotiseutuyhdistys on nähnyt
jääkärieversti Kaurasen elämäntyön
ja muiston säilyttämisen tärkeänä pitämällä häntä esillä kolmessa perättäisessä Kotiseutulehdessä. Arvokasta
materiaalia Joutsan kirjastoon olemme saaneet puolustusvoimain entiseltä päägeologilta Pentti Vähäsarjalta
hänen Hakku-lehteen Kaurasesta tekemiensä haastattelujen kautta, josta
lämmin kiitos hänelle täällä tänään
läsnäolevana.
Itsenäinen Suomi juhlii 100-vuotisuuttaan tulevana vuonna. Itsenäisyyden arvo, sen hinta ja kaukonäköiset,
rohkeat ihmiset kaiken takana eivät
saa painua unhoon. Antakoon Iivari
Kaurasen esimerkki nuorille rohkeutta ja uskoa ponnistella elämässään
eteenpäin juurensa tuntien!
Terttu Hentinen
Kuvat Hentisten perhealbumista

0400 - 649 416 (24h)
www.jokita.com

Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan paikallislehti
Kotiseudun lehti joka viikko.
p. 0201 876 100, www.joutsanseutu.fi

www.joutsa.fi/kino

Pepen Piippupalvelu Oy
Nuohoojamestari Petri Kuitunen
Nuohoukset Joutsan piireissä 1 ja 3.
Ajanvaraukset arkisin klo 8:00–12:00
puh. 045 895 0550
Kauttamme myös ilmanvaihtokanavien
puhdistukset, desinfioinnit, mittaukset
ja säädöt.
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Elämänkaarijuhla oli yhteishengen
tulos

J

outsan kumppanuuspöytä järjesti
yhdessä Joutsan yhtenäiskoulun
kanssa vanhustenviikon pääjuhlan koulukeskuksen auditoriossa perjantaina 7. lokakuuta 2016. Kumppanuuspöytä on eri toimijatahoja yhteen
kokoava yhteistyö- ja kehittämisverkosto, jossa ideoidaan, suunnitellaan
ja toteutetaan kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja vireyttä vahvistavia toimintamuotoja.
Huolella valmisteltu juhla kokosi
ikäihmisiä salin täydeltä. Kuljetusten ansiosta myös liikuntarajoitteiset
pääsivät mukaan. Koululaiset ottivat
vieraat vastaan tervehtimällä kädestä
pitäen kaikkia juhlaan saapuvia. Naulakossa avustettiin, samoin kuin hississä. Kauniisti kukin koristettu sali
loi juhlalle hienot puitteet.

TAKSI

MARTTI
KUITUNEN
040 757 0200

I

Joutsan Nuorisoseuran Tanhuajat.

Joutsan kirkonkylän esikoululaiset ja ekaluokka.
kokosi kauniisti juhlaohjelman.
Tilaisuus päättyi makoisiin iltapäiväkahveihin ruokalassa. Sponsoreiden
tuella ja isolla talkooväellä koko tilaisuus pystyttiin tarjoamaan vanhusten
viikon huipentumana.
- 10 -

Hyvä palaute on lämmittänyt järjestäjien mieliä. Suuri kiitos yhteistyöstä
kuuluu myös kouluväelle. Tämä uusi
avaus saattaa toimia mallina muille ja
vaatia jatkoa tulevina vuosina.
Teksti ja kuvat: Terttu Hentinen

sellä. Puutteessa eläviä lähimmäisiämme kaukana ja lähellä muistamme
lahjoittamalla yv-keräykseen.

hmisen elämänkaarella tarkoitetaan elämää kehdosta hautaan.
Kristityn elämänkaarella tarkoitetaan elämää kehdosta haudan kautta
ikuiseen elämään Taivaan kirkkaudessa. Tarkkaan ottaen sillä tarkoitetaan jo aikaa ennen syntymää: ”Herra
sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut (Ps.139)”.
Meidän havaintojemme mukaan kristityn elämä alkaa siitä, kun meidät
kasteessa otetaan Jeesuksen opetuslapseksi ja seurakunnan jäseneksi.
Meidät kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Silloin meille
lahjoitetaan Pyhä Henki, syntien anteeksisaamisen lahja ja ikuinen elämä. Kastejuhlassa rukoillaan koko
elämämme puolesta: ”Taivaallinen
Isämme, ole aina häntä lähellä ja anna
armosi ja rakkautesi hänelle turvaksi”.
Kasvoihimme ja rintaamme tehdään
ristinmerkki ja lausutaan: Jumala on
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta
vapauttanut sinut synnin, kuoleman
ja pahan valasta. Kasteessa Jeesuksen
valo alkaa kirjaimellisesti loistaa elämäämme. Jo vuosikymmenien ajan
on kastetulle annettu lahjaksi kastekynttilä siitä muistuttamaan. Lapsena
käymme perhekerhossa äidin, isän

Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten läsnäolo ja reipas esiintyminen lämmitti ikääntyneiden mieltä,
samoin kuin videotervehdykset ja
pienet tanhuajat. Runsas, osin yhteislauluihin tukeutuva musiikkianti
ja virkistyshetki osallistivat yleisöä.
Kolme yli ”ysikymppistä” kertoi elämästään ja paljasti pitkän elämänsä
salaisuuden, he antoivat vähän neuvoja nuoremmillekin.
Kirkkoherra Leppämäki valotti seurakunnan mukanaoloa elämässä.
Juhlan juonsi abiturientti Silja Hölttä ja korkeatasoisen musiikkihetken
tarjosi toinen abiturientti Ida Rajala
harmonikkoineen. Matti Hyypän ja
Seppo Pänkäläisen ”Elämälle kiitos”

Seurakunta mukana ihmisen elämänkaaressa

Matti Hyyppä ja Seppo Pänkäläinen.

Juhlaa vietämme yhdessä seurakunnan kanssa joulukirkossa, Tuomasmessussa ja muissa Jumalan perheväen juhlissa. Lapsiamme, nuoriamme
ja kummilapsiamme siunaamme heidän kastejuhlissaan ja konfirmaatioissaan. Kristillisessä avioliittoon vihkimisessä polvistumme rukoilemaan
siunausta elinikäiselle avioliitollemme, rukoilemme onnea ja siunausta
lapsillemme, lastenlapsillemme, sukulaisille ja ystäville. – Kotimmekin
siunaamme.

Ida Rajala.
tai isovanhemman kanssa, pyhäkoulussa, päiväkerhossa, varhaisnuorten
leirillä, perhekirkossa jne.
Rippikoulussa opimme, mitä tarkoittaa käytännössä elää kristittynä. Sana
konfirmaatio merkitsee kasteen liiton
vahvistamista. Meille toivotetaan: Jumala antakoon teille armonsa, että
voitte myös osoittaa tämän uskon elämässänne. Minun mielestäni tärkeintä, mitä rippikoulussa voi oppia, on
muistaa halki elämän esim. profeetta
Sefanjan sanat: ”Herra Jumalasi on
sinun kanssasi, Hän iloitsee, Hän riemuitsee sinusta”.
Kristityn elämä on arkea ja juhlaa.
Arjessa omaatuntoamme ohjaa Jumalan sanan neuvot ja vaikeuksissa lohduttavat lupaukset. ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina
se, mitä tarvitsette, Jumalan tietoon”
(Fil.). Ja kun emme yksin jaksa – niin
kuin meille kullekin aina vuorollamme voi käydä – puhumme diakonille,
papille tai jollekin muulle seurakunnan työntekijälle tai kanssakulkijalle.
Rukoilemme, pyydämme esirukousta
suullisesti, paperilla tai netin välityk- 11 -

Surun koskettaessa kipeästi saatamme
rakkaamme haudan lepoon läheistemme tukemana turvautuen ylösnousemukseen ja jälleennäkemisen
toivoon. Pyhäinpäivänä laulamme
virren 142 mukaan: ”Oi yhteyttä kaikkein pyhien, me vaivassa, he maassa
autuuden. On seurakunta pyhä yhteinen”.
Aikanaan saamme kutsun 70-, 75-,
80- ja 85-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlaan. Täytettyämme 90 vuotta
pappi tai diakoni käy meitä onnittelemassa joka vuosi. Eräänä päivänä
voimme todeta virren 527 sanoin:
”Kun askeleeni hidastuu ja muista jälkeen jään, on Herra vielä vierellä, ei
ohi riennäkään.” Ja pääsemme Vanhemman väen päiväpiiriin. Kun meidät siunataan haudan lepoon, pappi
tekee jälleen kerran ristin merkin elämämme ylle. Tällä kertaa hiekalla ja
lausuu: ”Vapahtajamme Jeesus Kristus herättää sinut viimeisenä päivänä”.
Mutta nyt olemme tässä elämänkaarijuhlassa ja toivotan Joutsan seurakunnan puolesta teille kaiken ikäisille: ”Siunattua elämän matkaa!” Paljon
iloisia ja valoisia hetkiä elämän matkan varrella!
Tuula Leppämäki
Joutsan seurakunnan kirkkoherra

Joutsan varhaiskasvatuksen
kuulumisia

J

outsan varhaiskasvatuksessa on
noin 120 lasta, meillä on kaksi
päiväkotia, kolme ryhmäperhepäiväkotia ja kuusi kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Toinen
päiväkodeista eli Esikot sijaitsee yhtenäiskoulun rakennuksessa ja siellä
järjestetään taajama-alueen esiopetus. Päiväkoti Koivukummussa hoidetaan myös vuorohoitolapsia. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri
tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa
sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. Varhaiskasvatuksessa
seurataan vuodenaikoja ja ajankohtaisia asioita eri tavoilla eli leikitään,
lauletaan, loruillaan, liikutaan, askarrellaan, maalataan, rakennellaan,
leivotaan, tehdään retkiä, tutkitaan
luontoa ja lähiympäristöä sekä tietysti
syödään ja levätään.
Päiväkoti Koivukumpu eli entinen
Rölli juhli pienimuotoisesti 25-vuotissynttäreitä 30.9.2016. Juhlassa
kuultiin alkuperäisen Röllin eli Allu
Tuppuraisen silloinen onnittelu eli
äänitervehdys c-kasetilta vuodelta
1991. Lapset esittivät laululeikkejä

”Paikoillenne, valmiina, hep!”
Varalan väki valmistautumassa
juoksukisaan.

Koivukummun päiväkodin Timantit-ryhmä marjametsässä.
kutsuvieraille ja tietysti syötiin täytekakkua juhlan kunniaksi. Koivukummussa on tämän 25 vuoden aikana
ollut hoidossa noin tuhat lasta, joten
katkelma lastenlorusta ”sadan lapsen
talo” kuvaa hyvin elävästi päiväkodin
sekä myös muiden varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa.

Siinäpä talossa vasta
on vilskettä, melskettä, molsketta,
jossa juoksee sata lasta…
Siinäpä talossa vasta
on suhinaa, tuhinaa, puhinaa
jossa nukkuu sata lasta…

Koskikaran ryhmäperhepäivähoidon porotokka vauhdissa.

Joutsassa 25.10.2016
Annikki Lehto
Varhaiskasvatuksen esimies

Lähde mukaan
Suomen Punaisen Ristin
ystävätoimintaan!
SPR:n Joutsan osasto
Ota yhteys p. 0400 345 630

Varalan ryhmiksen väki
evästauolla, metsäretkellä keväällä
2016.
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Joutsan Karjalaseura 70 vuotta

H

eimoon kuuluvien voimakas
yhteenkuuluvuuden tunne
aikana, jolloin useimmilla
Karjalasta siirtyneillä oli melkoinen
epätietoisuus tulevaisuudestaan, johti
siihen, että Siirtoväenhuoltaja Herman Inkisen lukemalla, Karjalan liiton lähettämällä kiertokirjeellä nro
36.45 aloitettiin 27.1.1946 klo 16.00
kokous Joutsassa. Joutsan Karjalaiset
oli syntynyt. Paikalla oli tuolloin läsnä
20 henkilöä.
Vuosien varrella on järjestetty Kalevalajuhlia, raittiusjuhlia, joulupatakeräyksiä (10 v.), pikkujouluja, myyjäisiä ja
urheilukilpailuja, pitsinnypläys-, piirakka- ja neulakinnaskursseja. Myös
viipurinrinkeleiden myynti kuuluu
jokavuotiseen Joutopäiväohjelmaan.

Juhlapuhujana liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg.

Merkittävä seuran ponnistus on ollut
vuonna 2010 julkaistu kirja ”Karja-

lan kunnailta Keski-Suomeen”, jossa
on 28 kertomusta evakkotaipaleelta.
Kirjan toimitti Mervi Ruokola-Parkkonen ja aktiivisena puuhamiehenä
toimi Juhani Moilanen.
70-vuotisjuhlavuoden aloitti Juhlanäyttely kirjastossa helmikuussa 2016.
Kansallispukuja ja muita Karjalaan
liittyvää esineistöä oli runsaasti tutustuttavana. Kiinnostuneita kävijöitä oli
nelisensataa. Seuraavana oli pääjuhla
17.4.2016, joka alkoi Karjalaisen kansan messulla ja jatkui juhlalla seurakuntakodilla.
Liittojuhlissa ansiokkaasti piirakkakisaan ovat osallistuneet Pirkko Hämäläinen ja Juhani Moilanen voittaen
molemmat omat sarjansa. 70-vuotisjuhlassa he saivat liiton valtakunnallisen piirakkamestarin arvonimen.

Joutsan Karjalaseuran Seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.
Karjalaseuran toiminta jatkuu suhteellisen aktiivisena edelleenkin. Tuttuja tavataan mm. kerran kuukaudessa tarinailtojen merkeissä. Retkiä ja
muita tapaamisia on ollut ja on suun-

Teksti ja kuvat:
Joutsan Karjalaseuran
työryhmä

Joutsan kirkossa pidetty Karjalainen kansanmessu. Messukuoro ja solistit johtajanaan Natalia Ikonen.

- 14 -

Piirakkamestarit Pirkko Hämäläinen ja Juhani Moilanen.

nitteilla jatkossakin.

70-v juhlanäyttelyn oppaana Ritva Hotti.
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Retki tuulen voimaan
– tuulipuistoon tutustuminen

J

outsasta Korpilahden suuntaan
matkatessa taivaanrantaan piirtyvät tuulivoimalat. Niihin kävimme tutustumassa Eläkeliiton Joutsan
yhdistyksen retkellä 11.10.2016 mukana täysi bussillinen tuulivoimapuistosta kiinnostuneita retkeläisiä. Matkaoppaana toimi Lempäässä kasvanut
Heikki Kuurne, joka muisteli osaltaan
matkan varrella elämän kulkua, ihmisiä ja tapahtumia vuosien takaa.
Mutkaisten teiden takana odottikin
mahtavat kuusi nykyajan tuulimyllyä.
Sää oli utuinen ja tuuleton. Voimalat
näyttivät vetävän henkeä ja odottavan
– tuulta.
Suomessa tuulivoima on jakanut mielipiteitä. Tunteet ja puheet puolesta
ja vastaan nousevat aika-ajoin ”pramille”. Niskat kenossa tuijottelimme
tuulivoimalan juurella korkeuksiin,
kuuntelimme faktoja tuulivoimasta,
ihmettelimme niiden vaikuttavaa kokoa ja pohdimme, olisivatko ne lepakot, kuitenkin, ihan oikeasti vaarassa.

Latamäen tuulivoimalat. Kuva: Esko
Manninen

Siinä vieressä seistessä tuntui oma
olemus pieneltä – kerrankin!
Tuulipuisto Latamäki-Ilmattaren tarinaa kertoi alueen maanomistajien
edustaja Jouko Pirkkalainen. Alueen
omistavat edelleen joutsalaisjuuriset
Hilkka ja Tapio Peltolan tyttäret Marja-Liisa ja Marianne Peltola. Myllyt
sijaitsevat vuokramailla.

Puheenjohtaja omenakoreineen.

Muuraus/
uuniasennus

Omenatauko Ilmattaren laavulla.

Vuonna 2015 Suomessa sähkön kulutuksesta 2,8% tuotettiin tuulivoimalla.
Kotimaisuuden ohella tuulivoimalla
tuotettu energia on lähes päästötön.
Ympäristöhaittoina on koettu häiritsevä ääni ja vaarat linnustolle. Myöskään kaikkia ei miellytä tuulivoimaloiden vaikutus luonnon maisemaan.
- 16 -

Rauno Jaakkola

Vielä pysähdyttiin silmäilemään maisemaa Ilmattaren omistamalta laavulta. Puheenjohtaja Pekan tarjoilemien
omenien voimalla jatkoimme matkaa
Metsästysseura Sarvan Erän Iitinmäen talolle.
Mutkien ja mäkien jälkeen saavuimme perille, missä meidät tervetulleeksi toivotti metsästysseuran sihteeri Kai Kalho. Pihapiiristä löytyivät
hirvestäjille tärkeät kylmätilat, talo
kahvitarjoilulle ja kota, jonka suojissa
makkarat kuumenivat ja maistuivat
ah – niin makoisilta!
Piristävän kahvitarjoilun ja grillimakkaroiden voimistamana, kuulumisia
vaihdellen ja lopuksi Jalo Hakokiven

0400 644 101

MUIKKUPARRAN
LOMAMÖKIT
Kaksi korkeatasoista
lomamökkiä
Päijänteen rannalla
Luhangassa.
Erämajana toimivan Iitinmäen talon esittelyä retkeläisille.
ohjaaman virkistysjumpan jälkeen oli
kotimatkan aika. Retkipäivä avarsi
kotiseututuntemusta ja virkisti mieltä.
Suuri kiitos retken järjestäjille, kahvin

keittäjille, makkaran paistajille, kanssakokijoille!
Muisteli Raija Untolahti
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Leena ja Heikki Riitaoja

040 524 5786
www.muikkuparta.com

Toimeliaita vuosia tiedossa
Kotiseutuyhdistyksessä
Joutsan Kotiseutuyhdistys on hakenut kahdelle Leader-rahoitteiselle
hankkeelle tukea Maaseutukehitys ry:ltä. Toisessa kerätään ja tallennetaan paikallista historiaa ja toisessa tehdään paikallista historiaa
rakentamalla talomuseon rinnekatsomolle katos. Hanketoiminta on
vilkkainta vuoden 2017 aikana, mutta osa toiminnoista jatkuu aina
vuoteen 2019 asti.

Jousan kylän tarinat talteen
–kehittämishanke
1.6.2016 alkaneelle hankkeelle saatiin
rahoituspäätös kesän kuluessa ja toiminta on lähtenyt pikkuhiljaa käyntiin. Kotiseutuyhdistyksen siipien
suojassa toimiva historiapiiri on ollut
ideoimassa ja toteuttamassa hankkeen toimenpiteitä. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen ja tallentaa
historiatietoa Jousan maakirjakylän
eli noin nykyisen kirkonkylän alueelta. Hankkeen lopputuloksena on
vähintään yksi julkaisu paikallisesta
historiasta.
Historiatiedon keräämisessä tärkeä
rooli on historiapiirin aktiivisilla vapaaehtoistoimijoilla, jotka ovat kiinnostuneita ja myös silminnähden

innostuneita kaivelemaan arkistojen aarteita. Arkistolähteiden lisäksi
on tarkoituksena kerätä tietoa myös
haastatteluin ja skannaamalla kyläläisten käyttöömme lahjoittamia
vanhoja valokuvia. Historiapiiri kokoontuu noin 1–2 kuukauden välein
ja mukaan ovat tervetulleita kaikki,
joita aihepiiri kiinnostaa. Arto Hölttä
toimii porukan kokoonkutsujana.
Jousan ”kyläkirjan” lisäksi hankkeessa kokeillaan museoalueella järjestettäviä uusia tapahtumia, tehdään
uusi museoesite sekä opintomatkoja
lähialueen tapahtumiin ja museoihin
hyvien käytäntöjen löytämiseksi kotiseututyöhön. Tärkeänä tavoitteena
historian tallentamisen ja elävöittämisen lisäksi pidetään myös ihmisten
oman alueen tuntemuksen lisäämistä

Pilarianturat ovat jämäkkää tekoa. Niihin hitsattavat teräspilarit toimivat
mastopilareina, jotka ottavat koko rakennuksen tuulikuorman.
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ja yhteistyön aloittamista lähialueen
kotiseutuyhdistysten kanssa.
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2016–
31.5.2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 49 000 €. Rahoituksesta
85% tulee Maaseuturahaston Leadertukena Maaseutukehitys ry:ltä ja 15%
yksityistä rahoitusta katetaan talkootyöllä.
Katto kulttuurille
-investointihanke
Kesällä uskaltauduttiin pitkällisen
kypsyttelyn jälkeen hakemaan rahoitusta myös toiselle hankkeelle, rinnelavan katsomokatoksen rakentamiselle. Kyseessä on rakennusinvestointi,
jonka aikana vanhat penkit puretaan,
rakennetaan ja sähköistetään uusi katosrakennelma sekä tehdään uudet
penkit. Iso osa työstä tehdään talkootyönä ja myös paikalliset maanrakennusyrittäjät ovat iloksemme lahjoittaneet hankkeelle konetyötä.
Tavoitteena on saada rakentaminen
valmiiksi ennen mahdollisia Suomi
100 –juhlallisuuksien alueelle tuomia
tapahtumia. Ainakin elokuussa 2017
Jyväskylässä pidettävien valtakunnallisten kotiseutupäivien yksi päiväretkistä olisi ilmeisesti suuntautumassa
tälle suunnalle ja talomuseo olisi yksi
maakuntaretken käyntikohteista.
Tästä aikataulutuksesta johtuen uskaltautuivat talkoomiehet aloittamaan
hankkeen penkkien purkamisella jo
syyskuun alussa, joka oli haettu hankkeen aloittamisajankohdaksi. Virallista hankepäätöstä vielä odotellaan,
mutta hanketta on jo puollettu rahoitettavaksi Maaseutukehityksessä.
Syksyn aikana katsomorinteessä on
kaivettu ja myllätty betonianturoiden
valamisen yhteydessä. Syksyllä rinne
vielä saatetaan lopulliseen muotoonsa

Talvikin jo pelotteli tulollaan. Lokakuun aikana tulevan katoksen osalta istuinten pilarit saatiin asennettua ja porrastasojen täytöt on vielä tarkoitus saada valmiiksi ennen talven tuloa.
ja tehdään penkkien perustukset.
Tämän hankkeen toteutusaika on 1.9.
2016–31.3.2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on 115 206 €. Rahoituksesta 70% on haettu Maaseuturahaston Leader-tukena Maaseutukehitys
ry:ltä ja 30% yksityistä rahoitusta on
suunniteltu katettavan osin talkootyöllä ja osin varainhankinnan avulla
kerätyin rahoin.
Lisätietoa
rahoituksesta
Leader-rahoitus on paikallisille yhteisöille ja yrityksille tarkoitettua
Maaseuturahaston kautta tulevaa
maaseudun
kehittämisrahoitusta.
Se koostuu EU:n, valtion ja kuntien
rahoitusosuuksista sekä hakijoiden
omarahoituksesta, joka voi olla myös
talkootyötä. Vastaavaa rahoitusta ovat
saaneet muutkin Maaseutukehityksen
alueella toimivat kotiseutuyhdistykset
kuten Leivonmäki-Seura ry, Luhangan Kotiseutuyhdistys ry, Toivakan
Pitäjäseura ry, Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry ja Konneveden Kotiseutuyhdistys ry.

Vasemmalla koko työmaan sielu ja yleisjärjestelijä Heikki Partanen. Oikealla Jalo Hakokivi, joka vastasi ammattiosaamisellaan pilariperustusten laudoituksista.
Marraskuun 2. päivä työmaan vetäjät Mikko Hentinen ja Heikki Partanen
koeistumassa malliksi tehtyä penkkiä.

Kirjoitti Tiina Seppälä
Kuvat: Mikko Hentinen
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Todellista kotiseuturakkautta

T

armokas puheenjohtajamme
täytti huhtikuussa 70 vuotta
ja matkusti puolisonsa kanssa
Japanin kiertomatkalle nauttimaan
kirsikan kukinnasta. Maakuntalehdet
toivat laajoissa haastatteluissaan julki
hänen yhteiskunnalliset ja kulttuuriansionsa, mutta myös yhdistyksemme
ja Tertun pitkään harrastama kotiseututyö haasteineen oli luonnollisesti
esillä.

Vehmaan tilan navetta.

Rosvopaistilla rahaa rakentamiseen

E

lokuun viimeisenä lauantaina
Kotiseutuyhdistys järjesti ohjelmallisen
rosvopaisti-illan
Vehmaan kulttuurinavetassa. Monista rinnakkaistapahtumista huolimatta
talkoolla järjestetty tilaisuus kokosi
noin 100 maksanutta herkuttelijaa.
Suurta yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä osoittivat monet eri tahot lahjoittamalla tuotteitaan ja työpanostaan.
Erittäin suuren talkootyön tekivät
paikalliset rosvopaistimestarit Antti
Tami ja Teuvo Satusaari, jotka tyylikkäästi pukeutuneina myös leikkasivat
valmistamansa paistit.

Rosvopaistimestarit Antti Tami ja Teuvo Satusaari.

Tilaamattoman yllätyksen järjesti
myrsky, joka vei sähköt Sillanlahdes-

ta noin iltaseitsemältä. Ohjelmaosio
jouduttiin viemään läpi ensin hämä-

rässä ja myöhemmin lähes pimeässä
navetanvintissä. Kuoro- ja yhteislaulu
sujuivat sähköittä, samoin kuin oopperalaulaja Klaus Pennasen upeat hanurilla säestetyt esitykset, jotka yleisö
palkitsi raikuvin suosionosoituksin.
Kahvit jouduttiin keittämään Seppälässä. Kakku maistui ja kahvi riitti toisenlaiseen, mutta muistorikkaaseen
iltaan tyytyväiselle kotiseutuväelle.
Tapahtuma tuotti mukavan, runsaan
2 000 euron lisän katsomon kattamishankkeelle. Suurkiitos lahjoittajille,
talkoolaisille, esiintyjille, talonväelle
ja yleisölle mukanaolosta ja tuesta kotiseututyölle.

Elokuussa Hentisen perhe vietti
suurta yhteistä kesäjuhlaa, jota myös
puolisoiden 140-vuotisjuhlaksi kutsuttiin. Suurta kotiseuturakkautta
osoittaa se, että lahjojen sijasta mahdolliset muistamiset pyydettiin ohjaamaan kotiseutu- ja kulttuurityön
hyväksi. Hieno juhla tuotti mukavan
lahjasumman, josta he ovat nyt luovuttaneet 3 000 euroa käytettäväksi
kotiseututyöhön ja museoalueen kehittämiseen. Elokuun lopulla järjestetty Rosvopaisti-ilta Vehmaan kult-

tuurinavetassa tuotti ison talkoon
jälkeen noin 2 200 euroa samaan kohteeseen. Lisäksi Mikko Hentinen on
talkooperiaatteella vastannut ”Katto
kulttuurille” –hankkeen yleissuunnittelusta ja kustannuslaskennasta sekä
ryhtynyt vetämään hanketta, joka on
edennyt hyvin ja valmistunee ensi keväänä.

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

Työkalut, tarvikkeet sekä työvaatteet
ammattikäyttöön ja kotinikkareille!
Toimitettuna ympäri Suomen
tai noudettuna liikkeestämme!

Terttu Hentinen
Kuvat Hentisten perhealbumista.

Oopperalaulaja Klaus Pennanen hanureineen.
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Yhdistyksen puolesta haluamme esittää nöyrimmät kiitoksemme ja onnittelut vielä kertaalleen Tertulle ja
Mikolle.
Heikki Partanen
varapuheenjohtaja
Tiina Seppälä
sihteeri

Tuhansia tarinoita, satoja esineitä
Pappisen museokierroksella

H

einäkuinen sunnuntai 24.7.
2016 oli vallan passeli päivä
Pappisen museokierrokselle.
Pilvipoutainen sää suosi kymmeniä
uteliaita kaikesta vanhasta ja perinteestä kiinnostuneita kaikenikäisiä
kulkijoita kyliltä ja kauempaakin.

puhelimiin” -näyttely sisälsi nimensä
mukaisesti kattavan kattauksen paikallista puhelinhistoriaa.
Jo yksistään Vaihelan tilamuseolla on
yli 600 esinettä. Kaikkiaan museokierroksella silmiin saattoi siten sattua satoja yksittäisiä tavaroita. Oma
lukunsa oli tietysti tilat, rakennukset
ja pihapiirit, jotka jo itsessään henkivät mennyttä aikaa. Vaihelan kotimuseon vanhin esine on 1700-luvulta.
Vaihelasta vaellettiin Vuorenkylää
kohti poiketen Harjun museoaitoille.
Museokierroksesta tekivät erityisen
mielenkiintoisen jokaisessa kohteessa
vieraat vastaanottaneet oppaat, jotka
olivat paikan omistajia tai kokoelmien
kerääjiä. Mirja-Sisko Vilavaaraltakin
tuli ”tuhat” tarinaa hänen lapsuusajoiltaan, jolloin Harjussa toimi saha.
Ihmettelimme pientä hellahuonetta,
joka oli asumiskäytössä 1960-luvulle
saakka.

Museokierroksella saattoi tutustua
kahdeksaan kohteeseen saman päivän aikana. Ainutlaatuinen ja ohittamaton tilaisuus, sillä monet yksityiset
kotimuseot eivät ole avoinna kaikelle
kansalle kuin pyynnöstä ja sovittuna
aikana.
Huolellisesti järjestetyn kierroksen
saattoi aloittaa Pappistalolta tutustumalla Pappisen koulun yläkerran
huoneisiin laitetun koulumuseon
esineistöön. Niinpä 7-vuotias Niilokin pokkasi itselleen kartan ja lähti
jännittävälle matkalle menneisyyteen
vanhempiensa ja kaverinsa kanssa.

Vuorenkylää kohti kiivetessä kaarsimme Irene ja Esko Mannisen Pohjolan museoaitalle. Isäntä itse tarinoi tavaroistaan pukeutuneena vanhanajan
tamineisiin. Tässä museossa saattoi
esineisiin koskea ja hurjan monta jännää juttua löytyikin aitasta ja riihen
uumenista. Pieniä poikia kiinnostivat myös puuhevoset kalliolla riihen
edustalla.

Koulumuseossa ihmeteltiin koululaisten arkea ennen vanhaan ja mukaan ostettiin parilla eurolla muistoksi mielenkiintoinen vanha eläinaiheinen koulukirja.
Kuuliaisesti karttaa seuraten kuljettiin kohteesta toiseen. Kartan mukaan
seuraavana oli vuorossa Reijo Haminan kokoelma telelaitteita eri vuosikymmeniltä. ”Sentraalisantrasta älyYlinnä: Koiviston tilan vanhaisäntä
Vesa Koivisto esittelee Koiviston museoaittoihin koottua esineistöä. Kuva:
Esko Manninen
Yllä: Naisten käsitöitä Koiviston museoaitassa. Kuva: Esko Manninen
Museokierroksella voi tutustua
myös Vallaksen suureen tupaan.
Kuva: Esko Manninen
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Kierros kääntyi kotia kohti Vartiamäentielle. Muikkuparran pajasta kuului kilke ja kalke, kun tilan nykyinen
isäntä Heikki Riitaoja näytti kuinka
hänen kunnostamansa pajan palkeet
puhalsivat ahjoa kuumaksi ja sepän
käsissä vääntyi punaisena hehkuva
rauta. Koulumuseon esittelystä oli
Leena-emäntä jo ehtinyt kattamaan
tarjottaviksi rinkeleitä ja mehua pajan edustalla olevalle pitkälle pöydälle. Pöydän vieressä oli merkillinen
esine, jonka käyttötarkoitusta saattoi
arvuutella. Pienen pähkäilyn jälkeen
joku arvasi aivan oikein kyläsepän takoman laitteen käyttötarkoitukseksi
rihlojen tekemisen kiväärin piippuun.
Aivan kotipihamme tuntumassa olivat viimeiset kohteet: Koiviston kotimuseo ja Vallaskankaan pihapiiri.

Vaihelan kotimuseoon koottua esineistöä. Kuva: Esko Manninen

Koulumuseon oppaana toimi Riitta Savitie, hän on myös vastannut koulumuseon esineistön kokoamisesta. Kuva: Esko Manninen

Koiviston aittaan on koottu mittava esineistö tilalla käytössä olleista työvälineistä. Kuva: Esko Manninen
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Museokierroksen väkeä Pohjolan mäellä. Kuva: Esko Manninen
Hienosti jaksoivat pienet pojatkin
kiertää koko kierroksen. Niilolle
isoenon aitat olivat läheisyydestään
huolimatta ennennäkemättömiä, sillä
kotimuseon ovet avautuvat nykyisin
vain tällaisina harvinaisina hetkinä.
Jännittävin esine siellä oli kotipellosta
löytynyt ikivanha keihäänkärki. Naapurissa Vallaksen vanhan tuvan uunille uskaltautuivat pojat kiipeämään,
vaikka ensin asia hieman arveluttikin.
Muikkuparran vanhan pajan oppaina toimivat isäntäpari Leena ja Heikki Riitaoja. Kuva: Marianne Kosonen

Muikkuparran pajan ahjolla saa raudan lämpimäksi, joka taipuu takojan taitavissa käsissä haluttuun muotoon. Takojina
Matti ja Heikki Riitaoja. Kuva: Merja Himanen

Pappisen kyläyhdistys oli nähnyt paljon vaivaa suunnitellen huolellisesti
museokierroksen. Paikallislehdissä

KULJETUSLIIKE
ANTERO NIEMINEN
Tavara ja henkilöliikenne.

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

olleet jutut, esite ja kartta antoivat
pohjatietoa, asialleen omistautuneet
museoiden omistajat ja kokoelmien
kerääjät toivat persoonallisella tavallaan ja suurella innostuksellaan paikallishistoriaa eläväksi. Jokainen kierroksen käynyt koki varmasti monta
elämystä.
Museokierroksen järjestäjät toivovat,
että onnistunut päivä innostaisi muitakin kyliä järjestämään vastaavanlaisia tapahtumia.
Marianne Kosonen

MARKO HARTONEN, RKM
• rakennustekninen palvelu
• valvontatyöt
• talo- ja huvilamyynti
• asbestikartoitukset
0400-877 714

Jouko Pirkkalainen
040 - 761 0237
Yllättävän monesta kotimuseosta löytyy tilalla aiemmin käytössä ollut puhelin, kuvan puhelin sijaitsee Vaihelan
kotimuseossa. Kuvat: Esko Manninen

Yhdystie 1, 19650 Joutsa
Sentraalisantrasta älypuhelimiin, puhelintekniikan museon esineistöä.
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www.metsapirkka.fi
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Museoesineisiin tutustumisen lomassa pojat ovat löytäneet Pohjolan riihikalliolta puueläimiä. Kuva: Marianne Kosonen
Pappisen museokierrokseen osallistui yli 100 henkilöä. Kotimuseoihin on koottu entisajan elämänmenosta kertovaa esineistöä
ympäri pitäjää. Mielenkiinnolla
jäämme odottamaan missä järjestetään seuraavaksi vastaavanlainen tapahtuma?
Esko Manninen

tiedonvälitystä parhaimmillaan. Tämän jutun kuultuaan perhepiirin
nuoret kysyvät ihmeissään, miksen
soittanut kännykään tai lähettänyt
viestiä ?
Moni meistä aloitti koulunkäynnin
kaukana kotoa 10-vuotiaana. Esimerkiksi Pärnämäen suunnalta ei ollut
mahdollista käydä koulua muutoin
kuin asumalla viikot – kuusi päivää – kirkonkylällä. Viisipäiväinen
kouluviikko alkoi vasta lukuvuonna 1971–1972, jolloin me olimme
jo työelämässä. Koululaismajoitukset eivät olleet täyshoitoloita. Kouluviikko elettiin omin eväin. Talo
tarjosi aamiaiseksi lämpimän veden
ja teepussin. Loppuviikosta eväät
alkoivat olla vähissä. Tuolloin ei ollut jääkaappeja eikä pakastamia.

Riemuylioppilaat. Henkilöt vasemmalta. Aarre Kilpinen, Maija Onali, Pekka Halmekoski, Marketta Koskinen, Eero Halmekoski, Juha Maunula, Jorma Vaheri, Yrjö Vanhanen, Paavo Sauvala, Marja-Riitta Mäkinen ja Tapio Hauvala. Kuva: Terttu Hentinen

Riemuylioppilaan puhe
Marja-Riitta Mäkinen 4.6.2016

A

rvoisa juhlayleisö, erityisesti
lukuvuoden päättävät nuoret
ja uudet ylioppilaat. On ilo
olla juhlassa mukana.
Me riemuylioppilaat olemme ainakin tänään erilaisia nuoria. Meillä on
ajatukset menneessä. Te kaikki muut
juhlitte tätä päivää ajatukset tulevaisuudessa. Täällä on jo todettu, että
olemme Joutsan lukion kolmannet
ylioppilaat ja näin kolmannet riemuylioppilaat. Meitä edeltävien luokkien
puheenvuoroissa on muisteltu opettajia, lukion syntyhistoriaa ja toimenpiteitä uusien koulutilojen aikaan-

saamiseksi tänne koulun mäelle. Me
keskitymme omassa tervehdyksessämme elämään koulun ulkopuolella.
Toki meilläkin on aihetta kiittää opettajia. Joutsan yhteiskoulu ja Joutsan
lukio antoivat hyvät eväät elämään.
Meidän maailmankuvamme muotoutui pitkälle koulukirjoista, opettajien tulkinnoista, täydennettynä
vanhempien ja isovanhempien opeilla.
Meidän kouluaikanamme media ja
tiedonvälitys olivat jotain muuta kuin
nykyisin. Kotona oli radio, mutta se
oli todella kotona. Kuuntelusta päättivät vanhemmat. Tarjonta oli suppeaa
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eikä omia nuoriso-ohjelmia ollut. Televisiot yleistyivät 1960-luvulla. Sen
hankinta kotiin oli iso investointi.
Kaikki tiesivät, kun naapuriin tuli televisio. Itse kukin on katsellut ensimmäisen kerran televisiota naapurissa.
Luokan pojat muistavat katsoneensa
Rooman kesäolympialaiset Säästöpankin ikkunassa olleesta televioista.
Puhelimet olivat pitkään käsivälitteisiä, lankapuhelimia. Itse muistan soittaneeni 1960-luvun lopulla luokkatoverilleni Sisko Heilakalle ja saaneeni
keskuksenhoitajalta vastauksen, että
Sisko ajoi pyörällä uimaan. Sen ajan

Vähän onnekkaammat – kuten Luhangan suunnalta tulevat – voivat
käydä koulua kotoa käsin. Koulupäivistä tuli pitkiä. Monella oli matkaa
linja-autopysäkille kilometrejä. Sieltä suunnalta kulki sekä aamulla että
illalla kouluvuoro. Muut linja-autot
kulkivat omalla ajallaan ja koulupäivät päättyivät ajallaan. Viikossa oli
ainakin yksi pitkä päivä, jolloin ei ehtinyt kouluvuoroon. Silloin päivällä
oli mittaa – monilla aamuseitsemästä
iltaseitsemään. Koulusta piti poistua
koulupäivän päätyttyä. Läksyjä ei ollut
mahdollista tehdä koululla. Jossakin
me norkoiltiin. Matkahuollon baarikaan ei meistä oikein pitänyt. Onnekkaimpia olivat kirkonkyläläiset. Heitä
odotti koulupäivän päätteeksi kotona
lämmin ruoka, mahdollisuus tehdä
läksyt ja mennä harrastuksiin.
Ylioppilaaksi tulon jälkeen kaikilla
oli edessä muutto kotoa. Joutsassa ei
ollut jatko-opiskelupaikkoja. Osa pojista harjoitteli itsenäistä elämää armeijassa. Meille tytöille se ei silloin
vielä ollut mahdollista, vaikka tasaarvon nimissä osa meistä sitä halusi. Lähimmät opiskelupaikkakunnat
olivat Jyväskylä, Lahti, Mikkeli. Osa
lähti Tampereelle ja osa Helsinkiin.
Jyväskylän yliopistosta on syytä mainita, että se muuttui juuri vuonna
1966 yliopistoksi Kasvatusopillisesta

korkeakoulusta.
Kirkolla yksin kouluviikot asuneille muutos 1960-luvun pyörteisiin
ei ollut suuri. Me muut opettelimme itsenäistä elämää kuka mitenkin.
Muutos idyllisestä Joutsasta keskelle
1960-luvun radikalismia oli suuri.
60-luku muistetaan sekä Euroopan
että Suomen historiassa radikalismista, jota edustivat opiskeleva nuoriso
ja nuoret taiteilijat. Suomessa yksi
historiaan jääneistä tapahtumista on
Lapualaisooppera keväällä 1966. Se
valmistui Helsingin ylioppilasteatterin 40-vuotisjuhlien juhlanäytelmäksi. Legendaarisin tapahtuma niin
ikään Helsingissä on Vanhan ylioppilastalon valtaus, joka yleisesti tunnetaan nimellä Vanhan valtaus. Päivää
ennen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlia opiskelijaoppositio valtasi juhlapaikaksi
ajatellun Vanhan ylioppilastalon (25.
marraskuuta 1968) ja vaati muutoksia yliopiston hallintoon ja opetuksen
sisältöön. Syynä valtaukseen oli, ettei
tilaisuuteen oltu kutsuttu yhdenkään
opiskelijajärjestön edustajaa. Tilaisuus oli varsin rauhallinen. Legendan
mukaan valtaajat siivosivat tilat ennen kuin poistuivat rakennuksesta.
Valtaukseen osallistuneista tuli vuosikymmenien aikana politiikan, talouselämän, taiteen ja virkamieskunnan vaikuttajia. Yksi tunnetuimmista
valtaajista on pitkään ulkoministerinä
toiminut Erkki Tuomioja. Meidän
luokaltamme valtaukseen osallistuivat ainakin paikalla olevat luokkatoverit Juha Maunula ja Yrjö Vanhanen.
Me 60-lukulaiset ihannoimme omaa
nuoruuden vuosikymmentä. Siihen
liittyy nostalgiaa. Monet muutokset
olivat kuitenkin aitoja. Elämän tyyli
muuttui. Pukeutumiseen tuli uusia
tuulia. Tytöille minihameet, pojille
pitkät hiukset. Musiikkiin tuli rock ja
rautalanka. Musiikkimaailman suorastaan räjäytti The Beatles -yhtye,
nyttemmin klassikko. Luokan musiikkia harrastaneet pojat olivat saada
käytöksenalennuksen, kun kuuntelivat beatleseja koulun tiloissa.
Radikalismi ei kuitenkaan ollut tur- 27 -

haa. Se oli alku 1970-luvun hyvinvointivaltion synnylle ja monille keskeisille
uudistuksille, joista meidän ikäluokkamme pääsi monin tavoin osalliseksi.
Toisin kuin nyt, me saatoimme
turvallisin mielin opiskella tietoisena
pysyvän työpaikan löytymisestä
ennemmin tai myöhemmin. Uusia
pysyviä työpaikkoja syntyi niin
julkiselle sektorille kuin yksityiselle
sektorillekin. Meille tyypillisiä ovat
olleet pitkät työsuhteet. Vaihdoimme työpaikkaa omista lähtökohdistamme. Yt:t ja pätkätyöt kohtasimme
vasta työelämän viime vuosina. Toki
pitkissäkin työsuhteissa työtavat ja
työvälineet muuttuivat.
Mitä meistä sitten tuli? Sen me kuulemme vasta tämän tilaisuuden jälkeen. Kokoonnumme tällä joukolla
ensi kerran sitten vuoden 1966. Kolme on jo joukosta poissa; Irma Rantanen, Paavo Mäkinen ja viimeisimpänä Anna Häyrinen. Annalla Joensuun
teatterin dramaturgina oli ajatuksena
toteuttaa puheenvuoromme 60-luvun
näytelmänä. Suunnitelma ei toteutunut.
Aivan lopuksi kohdistan sanani Sinulle nuori, joka kaiken keskellä tunnet itsesi yksinäiseksi ja epävarmaksi. Tällä elämänkokemuksella voin
lohduttaa, että et ole yksin. Moni on
aivan samassa tilanteessa. Niin oli
ennen ja niin on nyt. Tärkeää on säilyttää ilo elämässä ja kulkea sitä tietä
mikä tuntuu hyvältä. Yksi hyvä keino
on kiinnostua sellaisesta, mikä vähiten kiinnostaa. Harjoitella sitä, missä
on todella huono. Tämä voi koskea
myös taideaineita. Nyt on kursseja
jopa laulutaidottomille – vielä en ole
sille ehtinyt!
Onnea uusille ylioppilaille! Kaikille
hyvää kesää!
Marja-Riitta Mäkinen kertoo, että
edellä oleva puhe valmisteltiin työryhmässä, johon kuuluivat puheenpitäneen lisäksi Yrjö Vanhanen, Juha
Maunula ja Tapio Hauvala. Mäkinen
jatkaa, että he ovat niin nykyaikaisia
eläkeläisiä, että ovat sisäistäneet tiimityön merkityksen.

Naiskuoroa johti musiikinopettaja Sakari Ainali.

Salin täyteinen yleisö nautti tasokkaasta konsertista, jossa osaa lauluista säestivät Kyllike Vaatmann, Pekka Österberg ja Raimo Hämäläinen.

Joutsan naiskuoro 40 vuotta

L

ämpimästi tervetuloa tähän
hartaasti odotettuun ja toivottuun 40-vuotisjuhlakonserttiin.
Joutsan naiskuoro perustettiin tammikuussa 1976 kansalaisopiston kuorona. Perustajana oli opettaja Teuvo
Nurminen. Nurmisen tavoitteena oli
alun perin seka- tai viihdekuoro, mutta mukaan tulleista laulajista johtuen
muodostuikin naiskuoro. Nurminen
ohjasi kuoroa kolme vuotta ja säestäjänä toimi Joutsan Pelimannit.
Nurmisen muutettua pois paikkakunnalta kuoroa johti vuosina 1978–79
musiikinopettaja Helvi Kuparinen.
Vuodesta 1979 syksyyn 1985 kuoronjohtajana toimi Anne Sorjanen.
Annen työn tuloksena kuoro edistyi
merkittävästi. Työ oli tavoitteellista,
määrätietoista ja hyvähenkistä. Vaativuusastetta nostettiin ja omia pitkiä
konsertteja järjestettiin. Ensimmäi-

nen oma konsertti pidettiin Pärnämäessä Hakoselän suuressa tuvassa Marianpäivänä 1983. Konsertti oli menestys, jota seurasi helluntaikonsertti
Nuorisoseurantalolla kirkonkylässä.
Annen jääminen virkavapaalle vauhditti kuoron rekisteröintiä, samoin
kuin 10 vuoden iän saavuttaminen.
Kuoro rekisteröitiin tammikuussa
1986 ja perustavassa kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Terttu Hentinen, varapuheenjohtajaksi Karin
Heikkinen, sihteeriksi Helena Nummela, rahastonhoitajaksi Lea Heikinoja sekä hallitukseen Marja Hamina, Leena Hietala, Lea Huuskonen,
Anna-Liisa Lahti ja Raija Laitinen.
Toiminnan määrätietoinen suunnittelu ja taloudenhoidon järjestelmällisyys yhdessä johtokunnan tehtäväjaon kanssa jämäköitti toimintaa
selvästi. Kuoron perustajajäsenistä on
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tällä hetkellä mukana neljä laulajaa:
Anna-Liisa Lahti, Seija Töyrylä, Irja
Virmanen ja Marja-Liisa Varjola.
Kuoronjohtajina Annen jälkeen toimivat Juhani Salakka ja Antti Naskali,
molemmat yhden vuoden. Vuosina
1987–92 kuoroa johti Antti Kotilainen. Antin kaudella alkoi kansainvälistyminen. Huhtikuussa 1988 kuoro
piti mikkeliläisen Raimo Saaren johdolla laululeiriä autolautta Finnjetillä,
ja esiintyi matkan aikana kolmasti laivalla. Laulaminen voimakkaassa merenkäynnissä oli huima kokemus.
Ystävyys ja yhteistyö eestiläisen Vihasoon sekakuoron kanssa neuvostovallan aikana oli hieno vaihe kuoron
historiassa. Syyskonsertti Joutsassa
lokakuussa 1989 ja seuraavan kevään
vappukonsertti olivat järjestelyineen
kuoron suurhaasteita. Yli 30-henki-

sen ystävyyskuoron asuttaminen ja
muonittaminen laittoi naiset lujille.
Työ ja vaivannäkö palkittiin kuitenkin ruhtinaallisesti vastavierailulla
Lahemaalle. Virolainen konserttiyleisö myötäeli Suomen vaiheita nousemalla seisomaan esittäessämme Finlandiaa Loksan konsertissa. Liikutus
nostatti kyyneleet laulajien silmiin.
Yhden lukuvuoden kuoroa ovat johtaneet kansalaisopiston musiikinopettajat Hannu Luukkonen, Esko
Alanen, Sarianna Purtilo, Sanna Vuorento, Eila Kuusinen (2 v.), Marika
Tuhkala ja Jaana Virkkala. Johtajien
tiheä vaihtuminen on ollut harmillista, mutta se on vienyt kuoroa itseohjautuvaan suuntaan.
Hiihtolomalla 1997 toteutunut Floridan matka oli kuoron pitkäaikainen
unelma, joka mahdollistui yhdessä Sepposten kamarikuoron kanssa.
Matkalle osallistui 39 henkilöä Tertun
toimiessa matkanjohtajana. Esiintymiset harjoitti ja johti Seppo Pän-

käläinen, joka onnistui tehtävässään
mainiosti.
Kaksi konserttia Lake Worthin Suomi-talolla sekä kirkkokonsertti luterilaisessa kirkossa olivat hienoja kokemuksia, jotka yhdistettyinä matkan
muihin elämyksiin (Key West, Orlando) ja yhdessäoloon Floridan helteessä säilyvät aina mielessä. Virallisena
muistona luovutimme Suomi-talolle
Joutsan vaakunan, missä se koristaa
talon aulaa yhdessä muiden suomalaisvaakunoiden kanssa. Vastalahjana
saimme punapuisen puheenjohtajan
nuijan, joka luovutettiin valtuuston
käyttöön ja jota olen luottamustehtävissä saanut itsekin käyttää.
Oman nostalgisen jaksonsa kuoron
ohjelmistossa muodostivat sota-ajan
laulut. Esitimme niitä useassa eri tilaisuudessa, mm. sikermän Marika Tuhkalan johdolla Suomen itsenäisyyden
80-vuotisjuhlavuoden konserttitanssiaisissa Joutsenlammella 1997.
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Yksi pitkäaikaisimmista kuoronjohtajista oli nuori ja lahjakas musiikinmaisteri Marjut Palonen, joka ohjasi
kuoroa kahdeksan vuotta. Hän ansaitsee suurkiitoksen miellyttävästä
yhteistyöstä ja kuoron merkittävistä
kehitysaskeleista. Marjut rakensi kaudellaan yhteyksiä syntymäkotikuntansa Keuruun kuoroihin.
Tärkeinä etappeina kuorotyössä ovat
olleet konserttimatkat. Portugalin
Algarveen mentiin vuonna 2002.
Yhteyshenkilönä siellä toimi kuoron
entinen johtaja Antti Kotilainen ja
paikallinen Suomi-seura. Nykyisen
johtajamme Küllike Vaatmanin luotsaamana olemme vierailleet Pärnussa
sekä kahdesti Tallinnan laulujuhlilla,
jonne ensimmäisellä matkalla valmistauduimme laulamaan osan juhlaohjelmistosta. Matka taitettiin yhdessä
jyväskyläläisten ja kangasniemisten
kanssa ja ryhmässä kuuluimme Aallon Laulajiin sekä edelleen Viimsin
sekakuoroon.

Hevosmies

R

ääpönniemessä, Lankiansalmen länsirannalla Mikkolan
talossa Maija-vaimonsa kanssa asuva Osmo Mikkola kertoo, että
heillä on ollut hevonen, tai hevosia
aina. Hevosenhoitoperinne on jatkunut jo sukupolvien ajan. Ennen
hevosta käytettiin metsätöissä ja pellolla, se oli ihmisen paras työkaveri.
Vieläkin Osmo kertoo vedättävänsä
14-vuotiaalla Vetos-orilla polttopuurangat ja halot metsistä. Keväällä hän
jyrää kylvetyt viljapellot.
Lähes kaikki hevosensa Osmo on kasvattanut varsasta saakka. Tälläkin hetkellä hänellä on orin lisäksi kantava
tammahevonen. Orihevosten Osmo
kertoo olevan peräänantamattomia ja
sinnikkäitä kuorman vetäjiä, koskaan
ei ole tarvinnut kuormaa keventää,
aina on tukkikuorma tullut rantaan.
Luonteeltaankin varsasta alkaen pitkäaikaisella kokemuksella kasvatetut
ja koulutetut oriit ovat olleet sopuisia.

Kangasniemeläisten Otonpoikien serenadi naiskuorolle.
Joulu- ja kirkkokonsertteja olemme
laulaneet oman kuoron voimin sekä
yhteistyössä kangasniemeläiskuorojen sekä jyväskyläläisen Aallon Laulajien kanssa. Kiitämme seitsemän
vuoden ajan kuoroamme luotsannutta Küllikeä loistavasta yhteistyöstä ja
hienosta otteesta kuorolauluun. Küllike on aukaissut yhteistyön ja kansainvälisyyden ovia moneen suuntaan.

Joulurauhaa!

Külliken jäätyä vapaalle vuoden 2014
lopussa johti Anu Rankila meitä viime kevätkauden. Syksystä alkaen
olemme laulaneet Sakari Ainalin johdolla. Sakari on tuonut uuden mukavan otteen kuorotyöhön ja antanut
aikaansa juhlaohjelmiston hiomiseen
ja soitinyhtyeyhteistyöhön.
Kuoron korkea ikä ja laulajien innostus harrastukseensa todistaa halusta
ja kyvystä yhteistyöhön, yhdessä oppimisen riemusta ja toisten laulajien
arvostamisesta. Olemme kuin iso sisarussarja. Kuorossa laulaminen on
riemullista ja palkitsevaa. Haasteita ja
rohkeita askeleita on haluttu ottaa ja
siinä myös onnistuttu. Terveydelliset
syyt ovat verottaneet laulajia. Lämmöllä muistelemme jo pois nukkuneita kuoroystäviämme.
Seutukunnallamme on merkittävää
kuoro- ja musiikkiosaamista. Kiitämme kaikkia kanssamme yhteistyötä
tehneitä henkilöitä, kuoroja, soittajia
ja meitä tukeneita yksityisiä ja yri- 30 -

tyksiä. Heitämme haasteen yhteisistä
laulujuhlista 100-vuotisen itsenäisen
Suomen kunniaksi.

Juttelutuokioomme kotipirtin lämpimään Osmo saapui läheisestä koti-

koivikosta, jossa hän oli raivaushommissa. Tulevan talven aikana hän
aikoo hakata osan koivuista haloiksi
eli yhteinen savotta – tai ruukinajo,
niin kuin sitä paikallisesti sanotaan –
odottaa ulkosalla käyskentelevän orihevosen kanssa tulevan talven lumia.
Kuin enteenä, tapaamisemme aikana
ensilumen hiutaleet leijuvat hiljalleen
kohti maata.
Osmo kertoo tykänneensä jo nuoresta poikasesta alkaen metsä- ja maatöistä. Talvisin lähdettiin isän kanssa
metsään pokasaha, kirves ja justeeri varusteina vuoteen 1964, jolloin
hän kertoo ostaneensa ensimmäisen
moottorisahansa. Osmo jatkaa, että
vuoden 1980 talveen saakka kaikki
heidän metsistään hakattu puutavara
ajettiin hevosella, olipa se sitten tarkoitettu omaan käyttöön tai myyntiin.
Ensimmäinen monitoimikoneen hakkuutyömaa ajoittuu 2000-luvun alkuvuosille, mutta hevoset kuuluvat edelleen jokapäiväiseen elämänmenoon.
Esko Manninen

Kuoron puheenjohtajina ovat toimineet Terttu Hentinen, Anna-Liisa
Liukkonen, Eeva Niiranen, Maija
Lahtinen, Pirkko Teppola ja allekirjoittanut toistamiseen. Suururakan
on tehnyt sihteeri-rahastonhoitaja
Lea Heikinoja hoitamalla tehtäväänsä
koko 30 vuotta kuoron rekisteröinnistä alkaen. Hänelle luovutamme tänään kiitoksena tästä kaikesta Naisen
ääni -korun.

Vaihelan tila
Joutsa / Pappinen

Hotellihuoneet – majoitusmökit
rantasavusaunat – ruokapalvelut

0400 889 736
www.vaihela.com

TAKSI Ahti Tarhanen
– esteetön kuljetus (pyörätuoli)
– 1 + 8 henkeä

040 166 3988

Sakomaan
mökit

Erityistunnustuksen ansaitsevat uskollisesti tukea ja suosiota osoittaneet
puolisot, jotka ovat seuranneet vaimojaan jopa uudelle mantereelle.
Naiskuoron ovet ovat auki uusille
laulajille. Tulkaa mukaan laulamaan
kanssamme!
Terttu Hentinen
kuoron kunniapuheenjohtaja
Kuvat Hentisen kotialbumista

14-vuotias Vetos-ori ulkolaitumella,
ensilumen leijaillessa hiljalleen. Kuva: Esko Manninen

Helena ja
Veikko Sakomaa
Hyvin varustellut
lomamökit
viikko- ja viikonloppuvuokraukseen.
Helena 0400 472 564
Veikko 0400 910 113

Osmo Mikkola tukkikuormaa purkamassa. Kuva Mikkolan perhealbumista
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Kuoppalantie 39
19920 PAPPINEN

Arkistohuoneen rakentamissuunnitelmia

V

uonna 1911 toukokuun 14.
päivä pidetyn Kirkonkokouksen pöytäkirja kertoo, että
Joutsan seurakunnan virkataloon
Rauhalan pappilaan aiottiin rakentaa
tulen kestävä arkistohuone: ”Luettiin Herra Piispan viime piispantarkastuksessa tekemä määräys ja kirkkoneuvoston esitys tulenkestävän
arkistohuoneen tekemisestä Rauhalan
pappilaan. Puheenjohtaja (kirkkoherra Joel Siikanen) oli omalla kustannuksellaan hankkinut piirustuksen ja
kustannusarvion, joka päättyi summaan 4 700 ja joka luettiin julki. Kirkkoneuvosto oli ehdottanut, että sellainen rakennettaisiin niin pian kuin
metsärahat ovat saapuneet Rauhalan
pappilan tulevasta metsänmyynnistä
kassaan.”
Yksimielisesti on päätetty, että arkistohuoneen rakentamisasia otetaan
uudelleen kirkonkokouksen asialistalle kun tiedetään että rahaa on käytettävissä.

Kesäkuun 26. päivänä seurakunnan
rakennuslautakunta on käsitellyt Rauhalan Pappilan metsäsuunnitelmaa,
lautakunnan puheenjohtaja A. Paasonen ja jäsen J. Kauranen ovat ehdottaneet, että pappilan maalta myytäisiin tukkipuita. Metsäsuunnitelman
laatija on todennut, että metsissä on
vanhentuneita puita, joista osa on jo
lahonnut.
Tuomiokapituli on käsitellyt pappilan
metsäsuunnitelmaa ja on antanut siitä
lausunnon, jota rakennuslautakunta
on kokoontunut käsittelemään toukokuun 24. päivä 1912. Rakennuslautakunta on todennut, että kaikkia
tuomiokapitulin tekemiä muutosesityksiä ei voida toteuttaa. Lähetettiinkö asiakirjat uudelleen Savonlinnaan
tuomiokapitulin käsiteltäväksi tai ei,
niin metsänmyyntiin, tai vielä vähemmän hakkaamiseen, ei ollut enää
aikaa ennen Rauhalan pappilan tulipaloa, mutta sitähän päättäjät eivät
suinkaan tienneet.

Pari vuotta vireillä ollut Rauhalan
pappilan tukkileimikon myynti toteutui, kun leimikko myytiin huutokaupalla lokakuun 25. päivä 1913.
Seuraavan talven aikana leimikosta
kaadettiin tukkipuita yhteensä 2 346
runkoa, hinta 4,5 markkaa rungolta,
tulot yhteensä 10 557 markkaa. Tämän lisäksi huutokaupattiin havut,
latvukset ym. jätepuut, jotka eivät kelvanneet tukeiksi, niistäkin kertyi jonkin verran tuloja.
Rahat eivät ennättäneet arkistohuoneen rakentamiseen. Savupiipusta
pärekatolle lennähtänyt kipinä sytytti
tulipalon, joka tuhosi Rauhalan pappilan päärakennuksen heinäkuun 21.
päivä vuonna 1912.

KESÄTORIN

tunnelmaa

Uimaniemen Hankaan kentällä

os. Per tunmaantie 1731, Joutsa
Tori lauantaisin klo 10-13
kesä-elokuun ajan.
Käynti kauempaakin kannattaa!
Tule, tutustu ja ihastu!
Uimaniemen Seudun
Kyläyhdistys ry

A-OIKEUDET

Esko Manninen
Tietolähteet: Joutsan seurakunnan arkisto ja seurakunnan rakennuslautakunnan pöytäkirjat, Helinä Paasonen.

Kuva kokouspöytäkirjasta, jossa arkistohuoneen rakentamista on pohdittu.
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M

Kun Laastolan Veikko auton osti

V

eikko Laastola vapautui armeijan harmaista vuonna
1951. Mistä lie hänellä saanut
alkunsa pahaksi kehittynyt autokuume. Ainakaan kavereista se ei ollut
tarttunut, sillä oman ikäluokan porukalla ei autoa ollut koko kylällä. Hän
tuumasi, että rahatkin riittävät käytetyn auton hankintaan, vaikka tuttavapiirissä häntä pidetään nuukana miehenä ja itsekin hän tämän myöntää.
Ennen sotaväkeen menemistä hänellä
ei ollut vakinaista työpaikkaa, mutta
hän oli valmis tekemään kaikkea tarjottua työtä. Ensimmäisiä työpaikkoja
taisi olla Ala-Hulikkalan juurikasmaan harvennus ja kitku. Isällä oli
hevonen, joten Veikko oli vänkärinä
tukkien ja propsien ajossa. Kaikki
muukin metsätyö tuli koetelluksi, halkojen hakkuu, kaatotyöt, puutavaran
kolominen, uittotyöt jne. Erikoisin
työllistäjä oli oman tivoliteltan ra-

Kun Ooppelista ei ole valokuvaa, esitellään perheen toinen auto. Kyydissä istuu Kari Laastola ja kuskina on
serkkupoika Seppo Ilmonen.

kentaminen ja kaverin Vihisen Einon
kanssa kiertäminen yhden kesän ajan
melko laajalla alueella. Kaikista näistä
saadut rahat siirtyivät suurimmaksi
osaksi pankkitilille.

tiin vastaan kävelleeltä pariskunnalta
Lahdentietä. Ohjeet saatiin, mutta sen
verran eksyttiin, että tarvittiin vielä
toiset ohjeet. Lahdentie oli siihen aikaan mäkinen ja mutkainen soratie.

Veikko ei autokuumeestaan kaikille kertonut. Ainoastaan kaverilleen
Hartosen Timolle hän tästä autonostosuunnitelmastaan kertoi ja tinki
mukaan. Kun hänellä ei itsellään ollut mitään tietoa autoista, niin halusi
Timon asiantuntijaksi, sillä tämä oli
ollut rahastajana linja-autossa. Pankissa kyllä kummasteltiin, kun poika
ilmoitti nostavansa kerralla tililtään
6000 markkaa rahaa.

Myös Veikko halusi ajaa. Ensimmäinen täpärä paikka tuli, kun pitkässä
ylämäessä moottori sammui ja aivan
tuntumalla oli kuorma-auto. Täpärästi se mahtui sujahtamaan ohi. Ilta
pimeni ja pojat eivät löytäneet valokatkaisijaa. Pysäytettiin auto kahden
miehen kohdalle ja kyseltiin mahtaisivatko he osata auttaa. Miehet käyttäytyivät epäkohteliaasti. Varmaan
ajattelivat, että pojat ovat varastaneen
auton, kun eivät tuota vertaa tienneet.
Kauan joutuivat pojat tukimaan kojelautaa ennen kuin melko huomaamaton rengas havaittiin, josta valot syttyivät. Onnekseen päästiin Lahteen ja
yövyttiin Timon sisaren Eilan luona.
Kotia päästiin ja kaikilla oli ihmettelemistä, kun hopeanharmaa Ooppeli, jossa oli kirkkaanpunaiset pyörien
vanteet ajoi pihaan. Näin Veikko opittiin tunnistamaan punapyöräooppelista.

Näin varustautuneina pojat matkustivat ensimmäistä kertaa eläessään
Helsinkiin. Siellä he varasivat matkustajakodista huoneen ja ryhtyivät
päivän Hesarista tutkimaan käytettyjen autojen myyntipalstaa. Seuraavana aamuna toistettiin sama operaatio.
Kohteeksi valittiin Opel Olympia Kadett, koska siinä oli hintakin mainittu
4000 markkaa. Pojat tilasivat taksin ja
ajoivat myyjän osoitteeseen. Kovasti yrittivät näyttää asiantuntijoilta ja
tarkkaan tutkivat auton. Hyvin vähän
saivat tinkimällä hintaa pudotetuksi.
Veikolta meni huuli pyöreäksi, kun
myyjä survaisi hänelle avaimet käteen
ja kehotti koeajolle. Vähän aikaa kakisteltuaan hän antoi avaimet takaisin
ja esitti, että parempi kun isäntä itse
ajaa ja he seuraavat vierestä. Samalla reissulla myyjä osti tankin täyteen
polttoainetta. Kaupat lyötiin lukkoon,
kauppakirja allekirjoitettiin ja harjakaiskahvit juotiin.
Veikko supatti Timolle, että sinä ajat.
Timo suostui tuumaan. Talonväki tuli
seuraamaan poikien lähtöä. Moottori
käynnistyi ja Timo löysi ykkösen silmään, painoi kaasun pohjaan ja nosti
kytkimen. Sora lensi, auto hyppi kuin
jänis ja katselijoilla oli hauskaa. Kadulle päästiin, mutta ei tiedetty missä ollaan. Pysäytettiin auto ja kysyt- 34 -

arkku Lepistö on
onnistunut kuvaamaan Toivo
Pylväläisen elämänvaiheet
elävällä ja kiinnostavalla tavalla käsillä olevassa teoksessa. Runsas kuvitus tukee kerrontaa ja tuo siihen
visuaalisen ulottuvuuden.
Muutaman lapsuusvuoden
Joutsassakin asunut henkilö saa ikään kuin uuden
elämän kirjan lehdillä.

Toivo Pylväläinen
Päijänteen erakko

Markku Lepistö
Sysmän Kirjakylä Oy
2015

Kolmisen kuukautta Veikko ehti ajella
kylän raitilla ennen kuin kuorokaveri
ylikonstaapeli Eino Maunula rupesi esittämään, että se ajokortti pitäisi
hankkia. Kun Veikko lähti Mikkeliin
korttia hankkimaan, niin häntä neuvottiin, että vuokraa auton Jaakon
Autosta, sillä katsastusinsinööri on
sen firman osakas. Koeajo meni kutakuinkin nappiin, vain suuntavilkun
nostaminen lähtiessä unohtui. Konttorilla kysäistiin muutama liikennemerkki ja kortti myönnettiin.
Tähän ei Veikon autokuume loppunut. Pitihän jälkikasvullekin saada
oma auto. Kauan Veikko rakenteli
avoautoa. Mutta tulos oli sen mukainen. Vanerista, polkupyörän osista
ym. saatiin tarvittavat osat. Lähiseudun pojat olivat innolla mukana mäkiauton kyydissä.

Pikkuauton omistaja Kari Laastola istuu vasemmalla.

Moneen kertaan on Veikko ehtinyt
ajokortin uusia ja autojakin on ollut
kymmenkunta.
Simo Avikainen
Kuvat Laastolan perhealbumista

Vuonna 1894 Leivonmäellä
syntynyt Toivo Pylväläinen
joutuu lähtemään maailmalle jo 10–11 vuoden iässä. Siihen aikaan se ei liene
ole ollut kovin tavatonta,
vaikka se nykylukijasta
tuntuu kovalta kohtalolta.
Toivo on elänyt värikkään elämän ja
tehnyt monenlaisia töitä, ollen mm.
työnjohtajana Rautatiehallituksella.
Siihen aikaan hän asui ja vaikutti kymmenkunta vuotta Heinolan seudulla.
Sosiaalisena ja värikkäänä henkilönä hän oli pidetty esimies. Johtamistaitoja oli kertynyt asevelvollisuutta
suorittaessa. Sitten alkoi maa poltella
Toivon jalkojen alla, koska hän sai tietää työmaan kanttiinissa työskennelleen naisen odottavan hänelle lasta.
Katoamistempun hän teki yhden yön
aikana, ollen niin pitkään kateissa että
hänen luultiin jo kuolleen.
Teillä tietymättömillä hän olikin useamman vuoden ajan, kunnes hänen
siskonpoikansa Heikki Laitinen kuuli
sattumalta radiossa ohjelman, missä erästä kalakauppiasta haastateltiin
Lahden torilla. Kalakauppias kertoi
asuvansa Koreakoivun saaressa Päijänteellä. Jokin puhetavassa herätti
kuulijan kiinnostuksen; olisiko tämä
mies kateissa oleva eno? Siskonpoika
(Heikki Laitinen) meni myöhemmin
vierailulle Koreakoivuun ja siellä selvisi heidän sukulaisuutensa. Yhteys
oli syntynyt.
Ammatiltaan Toivo oli kalastaja. Kalansaaliin varmistamiseksi hän alkoi suunnitella ja valmistaa erilaisia
vaappuja. Käsistään kätevänä hän
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onnistuikin tässä tehtävässä mainiosti. Teoksessa on kiinnostava kuvaus
erilaisista vaappujen eli uistimien
kehitysvaiheista. Tärkeä oli myös ystävyys Lauri Rapalan kanssa, jonka
elämäntyöksi muodostui vaappujen
eli uistimien teollinen tuotanto sitten
myöhemmin.
Teoksen kuvitukseen kuuluu myös
Toivon käsissä syntynyt upea korusarja. Sellaiset korut voisivat mennä
nykyaikana hyvin kaupaksi. Tärkeintä Toivolle oli kuitenkin kalastus ja
saaressa luonnon ehdoilla asuminen.
Hän arvosti ja kunnioitti luontoa ja
piti yhteyttä metsän haltijoihin. Erakkona eläminen oli avannut hänen
aistinsa niin, että hänellä oli ”etiäisiä”
esimerkiksi yöllisistä avuntarvitsijoista, joille hän heräsi sytyttämään myrskylyhdyn keskellä yötä. Parin tunnin
kuluttua myrskyyn joutuneet sitten
pelastautuivat Toivon mökkiin valon
nähtyään.
Kiinnostavaa on myös kuvaus Toivo
Pylväläisen arkielämästä ja taloudenpidosta. Kauppareissut ja postimatkat
taittuivat veneellä ja linja-autolla matkaten, kun ruokavarastoja piti täydentää. Nykyajan mukavuuksista ei ollut
tietoakaan, mutta pitkän iän hän silti
saavutti.
Oliko Toivo Pylväläinen todellinen
erakko, sen saa lukija itse päätellä.
Kuvauksen mukaan hänellä oli laaja
sosiaalinen verkosto, jota tukivat erilaiset lehtijutut ja haastattelut senaikaisessa mediassa. Nykyajan lukijaa
puhuttelee kuitenkin elämän yksinkertaisuus, ei tarvinnut koko ajan
syöksyä tilanteesta toiseen. Antoiko
uistimen vapa älypuhelimen hiplaamisen sijasta elämänhallinnan tunteen? Downshiftaamista eli leppoisaa
ja pyyteetöntä elämää sai takuuvarmasti nauttia Päijänteen aaltojen
loiskeessa ympäri vuoden, eikä sitä
tarvinnut hakea erikseen kursseilta.
Nykyajan kiireinen ihminen voi ottaa
oppia Toivo Pylväläisen elämänasenteesta.
Temppeliaukiolla 9.10.2016
Taimi Manninen

MLL Joutsa – 90 vuotta
lapsiperheiden asialla

siä, oltu mukana Kevätilo-keräyksessä
ja Hyvä Joulumieli -keräyksessä sekä
pidetty lapsiparkkia tapahtumien aikana. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat, retket ja muut toiminnat ovat
kaikille avoimia.

M

MLL Joutsa pyrkii ajamaan lapsiperheiden etuja. Vuosien aikana on tehty
useita aloitteita kunnalle, joista suurimpana saavutuksena voitaneen pitää kesätoiminnan järjestämistä pienille koululaisille. MLL teki aloitteen
asiasta vuonna 2012 ja vuodesta 2015
alkaen toimintaa on järjestetty – toivottavasti myös jatkossa.

LL Joutsan paikallisyhdistys täytti tänä vuonna jo 90
vuotta. Toiminnantäyteiset vuodet huipentuivat yhdistyksen
järjestämiin juhliin 8.10.2016 Joutsan Nuorisoseurantalo Honkalassa.
Yhdistys tarjosi lapsiperheille juhlat,
joissa esitettiin lastenelokuva Doria
etsimässä, herkutteluhetken lastenjuhlien tapaan sekä taikurin esityksen. Lisäksi juhlissa oli puhumassa
MLL Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö. Juhliin osallistui reilut sata henkilöä.
Perhekahvilatoiminta on yksi MLL
Joutsan perinteisimmistä ja suosituimmista toiminnoista. Perhekahvila kokoontuu viikoittain, kesäisin
Joutsan keskuspuiston leikkikentällä,
muulloin seurakuntakodin kerhotiloissa. Perhekahvila on ns. matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jossa
perheet voivat viettää aikaa yhdessä.
Yksi perhekahvilan tärkeimmistä tekijöistä on vertaistuen tarjoaminen
– vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä
lapsiperheen arkeen.
Viimeisimpien vuosien aikana MLL
Joutsalle on kertynyt muutamia pe-

MLL Joutsan paikallisyhdistys on järjestänyt perinteisesti useita lapsiperheille suunnattuja tapahtumia vuodessa. Kuva Pekkasten leirikeskuksessa Joutsan Seurakunnan ja Jousipartion kanssa yhteistyössä järjestetystä laskiaistapahtumasta muutaman vuoden takaa. Kuva: Tiina Seppälä
rinteiseksi muodostuneita toimintoja. Retkiä on järjestetty keväisin ja
syksyisin uimahalleihin, teatteriin ja
muihin perhekohteisiin. Arvosuunnistus on järjestetty useiden vuosien

Liisa Alfthan on tehnyt pitkän ja aktiivisen puheenjohtajauran yhdistyksessä. Kuva: Silvi Kaarakainen
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ajan tuleville koululaisille sekä heidän
huoltajilleen yhteistyössä mm. yhtenäiskoulun kanssa. Arvosuunnistuksen ideana on tutustuttaa tulevaan
koululaisen elämään. Yhtenäiskoulun
kanssa tehdään muutoinkin yhteistyötä: MLL:n lukumummot ja -vaarit
käyvät pienempien koululaisten kanssa lukemassa viikoittain ja tukioppilaat ovat osa yläkoulun arkea.
Peuhupäivät koulun liikuntasalissa ovat vetäneet lähes sata henkilöä
liikkumaan niin keväisin kuin syksyisinkin. MLL Joutsa on myös ollut
vuosittain mukana Joutsan Joutopäivillä järjestäen lapsille suunnattua
ohjelmaa, joista suurimpana Hevisaurus-konsertti vuonna 2012. Lisäksi
viimeisimmän kymmenen vuoden
aikana on järjestetty mm. isä–lapsi
-askartelu ennen äitienpäivää, vertaisryhmiä, teatteriesityksiä, kirppik-

MLL-toiminta antaa valtavan paljon.
Yhdeksän vuotta MLL Joutsan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana on
ollut yhtä elämäni mukavinta aikaa –
olen tutustunut uusiin ihaniin ihmisiin, saanut roppakaupalla mahtavia
ystäviä sekä ennen kaikkea päässyt
vaikuttamaan lapsiperheiden arkeen.
On ollut ilo ja kunnia olla mukana
näin mahtavassa järjestössä. Paikallisyhdistyksemme saa uuden puheenjohtajan vuoden 2017 alusta ja otamme mielellämme mukaan myös uusia
vapaaehtoisia hallitustoimintaan ja tai
esim. tapahtumiamme järjestämään.
Tervetuloa siis mukaan joko vapaaehtoisena tai osallistumalla toimintaamme!
Liisa Alfthan

Entisiä nuoria
Miksi kutsuisi meitä konkareita:
vanha, vanhus, ikinuori, seniori
vai ikäihminen, iäkäs aikuinen
paljon kokenut, paljon nähnyt
– entisiä nuoria ainakin ollaan!
Vanhaksi päästäksesi neuvoja
kuulet:
Henkesi edestä juokse ja liiku
tasapainosi vuoksi keinussa kiiku
Sosiaaliset suhteet sujuvina pidä
silloin ei ikävän siemen idä
Jos lie sukusi laaja tai pieni
ystävän luo aina voi viedä tiesi
apua voit pyytää kaverilta ja
vuorostasi antaa
Vihannekset, kasvikset värikkäät
kun lautasesi täyttää
hedelmät ja marjat
puurot, rahkat, myslit
lähdevesi, kuituleipä, jyväleipä
proteiinit, vitamiinit
elämän eliksiirit, näillä jo jaksaa
Kolestroli kohdalleen
verenpaine kuriin
aivotkin tästä tykkää
sydän sopivasti laukkaa
keuhkot happea raikasta haukkaa
– eikä lyttyyn painu vaaka
Yksin monella on vierineet vuodet
– elämällä omat on arpajaiset
monenlaiset myös perheen vaiheet
Toisille lapsia toi
– myös lapsenlapsia soi

LVI-asennus
Heikki Vilkman
Lämpö-, vesi- ja
ilmastointityöt
Tarvikkeiden myynti
Hauhanpohjantie 13
19910 Tammijärvi
Puhelin: 0400 244 362
Sähköposti:
hjvilkman@gmail.com

Yli miljoona meitä jo eläkkeellä
Tämä joukko elämää tuntee
kulttuuria kuluttaa ja matkustaa
paljon
jumppaa ja voimistelee tuolilla
vaikka
vispaa ja venyttelee raajoja noin
jalkaprässiä käyttää
siitä lihakset tykkää
reidet vahvat sinut pystyyn lykkää!
Hengitä syvään ja rauhallisesti
tämä keino jo stressinkin esti
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Runsaat on tarinat elämän tieltä
vaan uusia tulossa sentään on vielä!
Sukupolvia taaksepäin riittää
saa nuoremmat monesta kiittää
		++++
Vuosien vieriessä
Oli kulkukauppiaalta ostettu
lapsuuskotiini taulu
Koristeellisin kirjaimin siinä luki
”Tyydy sa onnesi kohtaloon vaikk’
pieni se oisikin täällä”
Siitä se alkoi elämän laulu ja
kuinka monta
kertaa nämä sanat ovat muistuneet
mieleeni
eivätkä ole olleet helpot sanat
		++++
Olisipa arki hyvää
Yksinäisyys voi tuntua fyysiseltä
kivulta
ei siihen auta jos kirjan sivulta
löytyy neuvoja mitä pitäisi tehdä
Parasta on kun ihmisen kohtaa
kuulee arkiset sanat:
hyvää päivää, mitä kuuluu?
Juttua riittää ja halata voi
ihanaa jos elämä mukanaan toi
ystävän nuoren tai vanhan
Pienet sanat, pienet eleet
lämpö, läheisyys
niihin paljon sisältyy
Huikaiseva onnentunne
kirpaiseva pettymys, sydänsurut
onnen murut
niistäkin on elämä tehty
Miten oppisi elämää elämään
miten siitä luopumaan
Asioita monia arjessa riittää
– on sentään joskus aihetta kiittää
Isää taivaan ja maan
joka lapsiaan suojella haluaa
Eeva Luoto

Koulumuistoja

H

elinä Paasosen koulutie alkoi
vuonna 1942. Ensimmäistä
kouluaamua ja opettajaansa
Selma Salomaata (s. 1887, k. 1955)
Helinä muistelee suurella lämmöllä.
Helinä kertoo, että siihen aikaan kouluun mentiin omatoimisesti, äidit eivät ennättäneet lapsiaan kouluun kuljettaa, isäthän olivat pääasiassa ”siellä
jossakin”.
Ensimmäinen koulupäivä alkoi sillä,
että uudet oppilaat ilmoittautuivat
kukin vuorollaan opettajalle. Ilmoit-

kus-setää ja kouluradion lähetyksiä.
Yläkoululaisetkin halusivat kuunnella
kouluradiota. Tämän jälkeen radio oli
sijoitettu niin, että kaikki kuulivat.

tautumisten jälkeen opettaja oli todennut oppilaille, että nyt hän tietää
heidän nimensä, mutta tiedättekö te
kuka hän on? Luokassa oli kuulunut
sipinää, ja joku rohkaistui sanomaan,
että Mammi, jolla lempinimellä opettaja tunnettiin yleisesti. Jonkin ajan
kuluttua opettaja oli sanonut oppilailleen, että hän on Selma Salomaa.
Kerran pojat olivat tehneet opettajalleen ikävän tempun. Mammi oli
tullut eteisestä luokkaan, ovella pojat
olivat laittaneet jalkansa eteen niin,

että Mammi lennähti päistikkaa mahalleen. Hetken kuluttua opettajaMammi oli noussut ylös ja sanaakaan
sanomatta astellut luokanovesta ulos,
kivunnut jyrkkiä portaita vinttihuoneeseensa, eikä ollut tullut sieltä
enää koulupäivän aikana ulos. Helinä
muistelee, että ehkä joku toinen opettaja kävi heidät koulupäivän päätteeksi päästämässä kotiin.

Kouluruokailun järjestämistä oppilaille pidettiin kuntien velvollisuutena jo vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista lähtien. Vuonna 1943 astui
voimaan laki kansakoulujen maksuttomasta kouluateriasta. Lakiin säädettiin viiden vuoden siirtymäaika.
Vuonna 1957 kouluruuan tarjoilu
laajeni koskemaan myös jatko- ja
kansalaiskoulua.

Mammilla oli ollut radio, josta alaluokan oppilaat saattoivat kuunnella
hänen huoneessaan Yleisradion Mar-

Kouluaterioista Helinä muistelee,
että koulun keittäjänä ollut Fanni
Hakametsä valmisti todella maittavia
aterioita koulun piharakennuksessa,
samassa rakennuksessa pojat tekivät puukäsitöitä. Hygieniatasolle ei
asetettu niin kovia vaatimuksia kuin
nykyisin. Ruokaillessa oppilailla piti
olla omat ruoka-astiat, joita säilytettiin pulpeteissa. Maito ja leipä tuotiin
kotoa. Kerran yksi poika oli ottanut
sahtia kouluun mukaansa, kun maitoa ei ollut. Koulupäivän aikana sahti
ennätti käymään niin, että korkkia
avattaessa se poksahti auki paineella
ja sahti lensi korkealla kaarella pitkin
luokkahuonetta. Siitä syntyi melkoinen siivo ja poika sai jälki-istuntoa
eli arestia. Eritoten maukasta oli ollut kastike ja kaiken kruununa hyvin
haudutettu ruispuolukkapuuro. Ruokailun jälkeen yläluokkien järjestäjät
auttoivat Fannia tiskaamisessa.
Elettiin sota-aikaa ja kaikesta oli
pula. Lapset kävivät Ala-Hulikkalan
pellolla keräämässä tähkiä, jotka sitten jauhatettiin Paasosen myllyssä.
Näin saatiin vähän ruuan jatketta.
Mammi oli vienyt oppilaansa syksyisin puolukkametsään puolukoita

Koulukuvassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat, keväällä 1943. Eturivi vasemmalta: Seija Sams, Auli Hotti, Sisko Laastola, Kerttu Hänninen, Eeva Swan, Aili Ruuth, Rauni Saharinen, Maire Hugg, Ritva Ahonen ja Eeva Temisevä. Toinen rivi: Opettaja Selma Salomaa, Liisa ja Sirkka Airila, Liisa Klen, Helinä Paasonen, Kaija Simo ja Sinikka
Viljanen. Kolmas ja neljäs rivi vasemmalta: Helka Olkkonen, Aune Pesonen, Reino Salokoski, Ritva Ulmala, Ilmari
Solatie, ?, poika ?, Eila Jokinen (Helinän takana), Eeva Laitinen, ?, ?, tyttöjen takana oleva poikakolmikko, ?, Osmo
Viitanen ja Teuvo Puttonen. Taustalla olevat pojat vasemmalta: Armas Klen, Simo Puttonen, ?, Tauno Streng, Pentti Nieminen, Seppo Turunen, ? Ossi Hakametsä ja Hannes Sievänen. Kuva Helinä Paasosen albumista
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HYVÄÄ JOULUA!
Puutavaranmyynti
Kari Monto
0400 239 482
Kärälammentie 78
19650 JOUTSA

keräämään. Ylemmillä luokilla puolukoita piti tuoda kouluun, litramäärä vaihteli, riippuen siitä kuinka hyvä
puolukkasato kunakin vuonna oli.
Ala-Hulikkalan pelloilta nostettiin
perunat koneellisesti. Koneen jäljiltä
maahan jää aina jonkin verran perunoita, näitä lapset olivat myös keränneet. Tilan agrologi oli kulkenut
edellä ja potkiskellut mullan sisältä
perunoita esiin. Ja taas oli Fanni laittanut suuressa muuripadassa maukkaan peruna- ja kastikeaterian.
Käsitöiden teettämisessä Mammi oli
aikaansa edellä. Vaikka oli pula-aika,
niin jostain hän oli saanut hankituksi vohvelikangasta, josta ommeltiin
pikkuliinoja, poikien käsityöt olivat
olleet välillä ihan mustia, kun käsien
pesu tahtoi usein unohtua. Tulitikkulaatikoista tehtiin piironkeja, tai
muita kaappeja. Laatikon vetimeksi
ommeltiin pikkunappi ja yhteen liimatut laatikot päällystettiin paperilla. Niissä oli mukava säilyttää pikkuesineitä. Niinikorejakin Mammi
oli teettänyt, mistä lie hankkinut materiaalin.
Liikuntatunneilla pelattiin pallopelejä, pallo saattoi aina välillä vieriä
koulumännyn ja kunnantuvan välistä
maantielle ja sitä pitkin alamäkeen.
Talvella hiihdettiin, välillä kilpaakin.
Mammi oli ottanut aikaa isolla herätyskellolla, joka roikkui hänen kaulassaan. Oppilaat lähetettiin matkaan
yhteislähdöllä, tässäkin Mammi taisi
olla aikaansa edellä.
Joutsan alakoulun opettajana Selma
Salomaa on aloittanut vuonna 1923,
ja on ollut virassa vuoteen 1951 eli
eläkevuosiinsa saakka.

Liikennekoulu
Huikko
Matti Huikko
Autokoulu

040 300 7251
Ketunpolku 3, 19650 JOUTSA

Reino
Laitinen Ay

Kuljetuksia pakettiautolla

040 559 2053
Jousitie 76, Joutsa
Ilmastointi ja mittaus

Kämppi Ky

ilmastointitarvikkeet,
ilmanmäärämittaukset

0400 640 227
Teollisuustie 21, 19650 Joutsa

Rauhallista Joulua ja
Onnea vuodelle 2017!
Joutsan
Pikapesupiste

040 752 6451
Solatien
Sementtivalimo
Hannu Solatie
Kaivonrenkaat ja
muut betonituotteet.

040 535 6778

Puutteenkuja 31, JOUTSA

Tervetuloa
herkuttelemaan!

Esko Manninen

Sähkötyöt
LM-SÄHKÖ
0400 476 559

lm-sahko@pp.inet.fi
PAPPINEN
- 39 -

Kuusirinne 11
Leivonmäki
040 685 8566
Tilaukset
040 562 5146

Koulua koko elämä

kyään. Lapsia velvoitettiin tuomaan
syksyisin puolukoita koululle. Ne
käytettiin sitten marjapuuron valmistamiseen. Sitä saatiin aina lauantaisin,
se oli herkkua se!

– muistikuvia opettajavuosilta 1955–1974

K

un entinen oppilaani Mannisen Esko joku aika sitten pyysi
kirjoittamaan muistoja opettajavuosiltani, tuntui mahdottomalta
saada lähes 40 vuoden koulumuistot
mahtumaan muutamaan arkkiin. Onneksi sovittiin sitten niin, että ”muistelen” aluksi 20 ensimmäistä vuotta ja
lähinnä aikaa Joutsan Pappisen koulussa. Toiset 20 vuotta on sitten uuden
tarinan paikka joskus, jos voimia riittää...
Valmistuimme mieheni Erkki Lammin kanssa opettajiksi Jyväskylästä
1955. Ensimmäinen työpaikkamme
oli pieni 2-opettajainen koulu korkealla mäellä Vilppulan Huopioniemen
kylässä. Saimme kokemusta ja viihdyimme. Valitettavasti oppilasmäärä
näytti putoavan jyrkästi ja niinpä neljän vuoden jälkeen siirryimme Joutsan Pappisen 2-opettajaiseen kouluun. Lämmöllä muistan ensimmäistä
kouluamme, oppilaitani (vanhimmat
heistä ovat jo yli 70-vuotiaita) sekä
ystävällistä kylän väkeä.
Ajellessamme Päijänteen takaa Pappisen kylään, ensimmäinen näkymä
oli Pitkämäen päältä. Järvenselkä kimalteli kesäauringossa lehtimetsän
takaa. Kouluhan oli kauniilla paikalla
järven rannalla. Se meidät houkuttelikin hakeutumaan Pappiseen. Lisäksi
halusimme koululle, jossa varmasti
riittäisi oppilaita. Ajoimme korkean
ja vanhan kuusiaidan takaa koulun
pihalle. Menin heti rantaan. Laiturilla
oli pieni vaaleatukkainen poika. Kysäisin hänen nimeään. ”Hannu Paavali Välikangas, 6 vuotta.” Vastaus tuli
kuin pyssyn suusta. Olin tavannut ensimmäisen tulevan oppilaani uudessa
paikassa. 15 vuoden työrupeama siellä oli alkamassa...
Oppilaita 7-luokkaisessa koulussa oli
aluksi 57. Määrä kasvoi jopa yli sadan,

kun kolme supistettua lähikoulua lakkautettiin. Koulu muuttui 3-opettajaiseksi 1962, jolloin Heinikan koulu
lakkautettiin. Oppilaat sekä opettaja
Taimi Matikainen siirtyivät Pappisen
kouluun. Hietasalmen ja Vartiamäen
koulut lopettivat toimintansa 1963 ja
1964. Eipä ollut pulaa lapsista siihen
aikaan, tiloista sitä enemmän. 1–2
luokat saivat väliaikaisen tilan viereisestä Tähtiniemen huvilasta kolmeksi
vuodeksi. Koulun pihalle ilmestyi sen
jälkeen parakki pieniä oppilaita varten. Pojat tekivät siellä myös käsitöitä. Poikani Hannu sanoi muistavansa
sieltä öljykamiinan hajun. Kamiina
oli parakin ainoa lämmityslaite. Myöhemmin aiottiin rakentaa ihan uusi
koulu. Rakennuslupakin jo saatiin,
mutta monien vaiheiden jälkeen rakentamisesta luovuttiin.
Koulussa oli todella vilinää noina
vuosina. Uusia asioita tuli eteen niin
oppilaille kuin opettajillekin. Linjaauto- ja taksikuljetusta tarvittiin pitkien koulumatkojen vuoksi. Se oli
varmasti uutta supistettujen koulujen
oppilaille. Odotusaikojakin syntyi

Kahdenistuttavissa pulpeteissa istuttiin, pituuden mukaan. Pulpetit olivat eri kokoa, pienet tai lyhyemmät
oppilaat istuivat etuosassa luokkaa,
pitemmät takana. Tytöt istuivat vierekkäin kuten pojatkin. Kysyin kerran
omalta kansakoulunopettajaltani, että
miksi sinä panit minut sen ”Enkan”
viereen? – Kun sinä olit niin kiltti ja
hiljainen tyttö, oli vastaus. Tätä tapaa
käytin itsekin joskus, liian puhelias
poika hiljenee kummasti, jos joutuu
tytön viereen istumaan. Pätee tietysti
toisinkin päin.

välillä. Pitkäaikaisena ja turvallisena
koulukyytien kuljettajana toimi siihen aikaan Erkki Lehtonen. Kaikki
sujui hyvin, vaikka kyydittäviä hänelle tuli aina vain lisää. Eläkevuosina
tavattiin joskus Joutsan kylänraitilla
ja muisteltiin menneitä.
Koulun henkilökunta oli kuin yhtä
perhettä, toimittiin yhdessä parhaamme mukaan. Opettaja Taimi Matikaisella oli jo pitkä työura takanaan ja
hänestä saimme kokeneen työtoverin
ja ystävän. Hän osasi käsitellä pieniä
oppilaita viisaasti ja taitavasti oli luova ja innostava opetustyössä. Hän jäi
eläkkeelle 1967 oltuaan opettajana 40
vuotta. Hänen jälkeensä 1–2 luokkien
opettajaksi tuli Pirkko Laakso. Hän
oli työtoverimme vuoteen 1974, jolloin siirryimme Joutsan Kirkonkylän
koulun opettajiksi. Mukavasti sujuivat työvuodet myös hänen kanssaan.
Koulun keittäjä-siivoojana toimi Aino
Uusmäkelä. Hän kuului ”kalustoon”,
oli ollut työssään kauan ennen meitä,
alkuperäinen pappislainen, joka tunsi
kylän kuin omat taskunsa. Paljon tieSeitsemännen luokan oppilaat takaa vasemmalta: Heikki Vilkman, Reino
Laitinen, Kari Virtanen, Jussi Ekroos (Karin takana), Aili Manninen, Soili
Björninen ja Tapio Nieminen. Edessä vasemmalta: Erja Virtanen, Eija Nieminen ja Asta Savitie.

Eläkevuosien koittaessa Aino Uusmäkelä kukkien keskellä.
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toa kylästä saimme hänen kauttaan.
Ainon makoisat keitot, puurot ja vellit maistuivat kaikille kuutena koulupäivänä viikossa. Työhön kuuluivat
myös koulutilojen siivous ja isojen
uunien lämmitys lähes päivittäin. Lisäksi hän huolehti usein myös oppilaista koulun jälkeen, jos he joutuivat
esim. odottamaan taksia. Hän oli korvaamaton apu perheellemme auttaen
monin tavoin, kun lapsemme olivat
pieniä. Kaikki tämä hoitui noin vain
huolimatta vaikeasta reumasta, josta

hän ei koskaan valittanut. Muistan
häntä kiitollisena.
Millaista oli koulunkäynti silloin?
Kouluviikko oli 6-päiväinen, tosin
lauantaisin lopetettiin vähän aikaisemmin. Lukuvuosi päättyi toukokuun viimeisenä arkipäivänä ja alkoi
syyskuun ensimmäisenä. Syksyllä oli
perunannostoloma, en muista sen
pituutta. Muuta syyslomaa ei ollut,
mutta joululoma oli kolme viikkoa
ja pääsiäisloma oli pitempi kuin ny- 41 -

Pulpeteissa oli erityinen syvennys
mustepulloa varten. Mustekynässä oli
irrotettava metallinen terä, joka kastettiin musteeseen. Sillä sitten kirjoitettiin esim. kaunokirjoitusvihkoon.
Kirjoitus kuivattiin imupaperilla ja
kynä kynänpyyhkeellä. Kynänpyyhkeet tehtiin ohjeiden mukaan itse. Leikattiin pieniä kangaspyörylöitä, jotka
liitettiin toisiinsa keskelle ommellulla
napilla. Eräs poika unohti jatkuvasti pyyhkeen tekemisen. Lopulta sovittiin, että jos poika vielä unohtaisi,
pyyhkeiden määrä kaksinkertaistuisi
joka kerta, jos muisti vielä pettäisi. Sekään ei heti auttanut, kunnes eräänä
päivänä poika latoi ylpeänä pöydälle
16 värikästä pyyhettä. Mustekynällä
kirjoittaminen oli monen oppilaan
painajainen – pullojen täyttäminen
opettajan.
Pulpetteihin liittyy toinenkin muisto,
taisi sattua Tähtiniemessä. Jostakin
syystä eräälle tytölle puuro ei maistunut tai annos oli liian suuri. Ohjeiden
mukaan kaikki ruoka oli syötävä. Kun
vatsaan ei enää mahtunut, tyttö hoiteli asian mättämällä lopun puuron
pulpetin alle. Kuppi tuli tyhjäksi. (Siihen aikaan ei ollut lautasia, vaan vihreäreunuksiset emalikupit.)
Kun opettaja kyseli läksyjä tai jotain
muuta asiaa, viitattiin osaamisen
merkiksi. Vastatessa noustiin aina sei-

vieläkin. Historian kokeessa kysyttiin Suomenlinnan Kuninkaanportin
tunnetuinta tekstiä. Oikea vastaus
olisi ollut: ”Jälkimaailma. Seiso tässä
omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan
apuun.” – Oppilaan vastaus oli : ”Seiso tässä omalla paikallasi, äläkä liiku
mihinkään.”

Oppilasjoukon kasvaessa tarvittiin lisätilaa.
somaan. Piti seisoa suorana ja vastata kuuluvasti. Istuessakin kehotettiin
kohentamaan ryhtiä. Se oli sen ajan
tapa. Toinen tapa oli, että annettiin
ulkoa opittavaksi joku runo, laulujen
sanat tai joku osa kotiläksystä. Itse
asia jäi kyllä silloin monta kertaa hämärän peittoon.
Vaihtelua arkiseen aherrukseen toivat
juhlat, joita varten harjoiteltiin monenlaista ohjelmaa. Joulujuhla päät-

ti syyslukukauden, äitejä juhlittiin
toukokuussa ja kevätjuhla oli kuun
lopussa. Toukokuu oli vuoden kiireisintä aikaa koulussa. – Oli kokeita,
ohjelmaharjoituksia ja todistuksien
laatimista. Numeroilla mitattiin oppilaan taitoja sekä käytöstä ja huolellisuutta. Todistukset annettiin joulu- ja
kevätjuhlan yhteydessä.
Kokeiden vastauksissa oli joskus
”kukkasia”, jotka saavat hymyilemään

Juhlissa esitettiin monenlaista musiikkia, kuoro- ja yksinlaulua ja nokkahuilun soittoakin. Musiikkipuolen
esitykset hoiteli Erkki Lammi, minä
puolestani erilaiset leikit. Eri luokkaasteilta oli omat esitykset – runot,
pikku näytelmät, vuoropuhelut, kuvaelmat. Koulun kuoroon valittiin
oppilaita eri luokilta. Lauluesityksien
vahvana osaajana oli vuosien ajan romaniperhe Hedmanin lapset. Juhlien
ohjelmia on tallella vielä aika nippu.
Äitienpäiväjuhlassa oli isoin luokka
täpötäynnä äitejä. Muut juhlat eivät
olleet ihan niin suosittuja.
Pyhäinpäivänä 1966 paljastettiin juhlallisesti sankarivainajien muistotaulu. Juhlittiin myös kylän vanhimman,
Josefiina Järvisen 100-vuotissyntymäpäiviä. Oppilaiden kuoro kävi laulamassa hänelle onnittelulaulun.
Lisäksi äidinkielen tunnilla, usein lauantaisin, oli ns. yhteinen tunti. Silloin
oppilaat esittivät ihan omaa ohjelmaa.
Oman luokan kanssa kuunneltiin
kouluradiota ja myöhemmin katseltiin koulu TV:tä. Koulun kerhoissa
harrastettiin näyttelemistä, liikuntaa
ja musiikkia.
Oppilaat keräsivät 1966 9130 kg paperia. Tuotolla hankittiin koululle
televisio. Toinen paperinkeräys ja
käpyjen keräys järjestettiin 1969–70.
Niistä saaduilla rahoilla käytiin isolla linja-autolla Jyväskylän teatterissa.
Monille oppilaille se oli ainutkertainen kokemus! – Kun koulunpenkkiä oli kulutettu 7 vuotta, istutettiin
nimikkopuu lähtiäisiksi. Puuksi valittiin vähän harvinaisempi puu, vaikkapa Douglaskuusi tai riippapihlaja.

Kolmannen ja neljännen luokan tyttöjoukko Tammimäen rinteellä.
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Koululiikunta oli tärkeä asia. Pienellä kentällä yleisurheiltiin ja pelattiin
pesäpalloa tai neljää maalia. Koulujen

Äitienpäiväjuhlan osallistujajoukkoa.
välillä kilpailtiin aluksi pesäpallossa,
myöhemmin hiihdossa. Oman koulun kisoissa karsittiin osallistujat koulujen välisiin kisoihin. Tähtiniemen
ympäri kiersi ”välituntilatu”, Tammimäkeen tehtiin omin voimin viiden ja
kolmen kilometrin ladut. Laturetkiin
osallistuttiin runsaslukuisasti, koska
retkilatu kulki koulun kautta. – Kesällä 1966 seitsemän pojan ryhmä
matkusti Helsinkiin Erkki Lammin
johdolla Suomen Suurkisoihin, voimistelemaan Pallokentällä ja katselemaan pääkaupunkia.

vän ylhäällä. Oli kaunis kevätpäivä,
huoleton ja iloinen mieli meillä kaikilla. Siellä otetut kuvat kertovat tunnelmasta.
Välituntileikit ovat kautta vuosien

Suunnistus tuli uutena lajina koululiikuntaan noihin aikoihin. Eräänä
vuonna tuli kouluhallituksen tarkastajalta Erkki Lammille tiukka puhelinsoitto: ”Olette tilanneet koululle
karttoja! Mitä te niillä teette?” – ”Opetan oppilaille suunnistusta”. Tähän
tarkastaja: ”Ettehän voi lapsia panna
metsään eksymään!” Ja vastaus: ”Sen
tähden juuri opetan heille sitä suunnistusta, etteivät eksyisi.” Tähän tarkastaja oli kai tyytyväinen.
Keski-Suomen läänin Rastipolkukilpailuihin osallistuttiin, se lisäsi intoa
suunnistuksen opetukseen. Menestystäkin alkoi tulla. Luokkani tyttöjen
kanssa teimme kerran kävelyretken
Ottolan mäelle Tammimäkeen. Sieltä
on hulppeat maisemat, kun on riittä-

Äitienpäiväjuhlien 1964 ohjelma.
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pysyneet samoina: Kymmenen tikkua laudalla, hippa, piiripolttopallo ja
monta muuta leikkiä. Hypättiin ruutua ja lautaa ja pyöritettiin narua joko
yhdessä tai yksin. Kansakouluajalta
jäävät usein mieleen juuri välitunnit,

juhlat, retket. Arkinen koulutyö jää
unholaan, hauskimmat asiat muistetaan.

Vihkipareille raamatut

Millaista sitten oli yhdistää opetustyö
ja normaali elämänmeno saman katon alla? Ei ainakaan ”etätyötä”. Iltaisin hoidimme koulun kirjastoa kerran
viikossa, kuului siihen aikaan tehtäviimme. Pidin myös jonkun aikaa
kylän naisille jumppaa isossa luokassa, sekin ilta-aikaan. Voisi sanoa, että
työ ja vapaa-aika sekoittuivat toisiinsa
melko lailla. Eipä se paljon haitannut,
lyhyt työmatka tuli luontaisetuna.
Asunnossamme oli 2 huonetta, keittiö
ja 2 eteistilaa. Mitään mukavuuksia ei
ollut, peltikuoriset pönttöuunit oloja makuuhuoneessa, puuhella keittiössä. Vesi kannettiin pihakaivosta ja
likavesi ”kupastiin” ulkorakennuksen
taakse. Jääkaappiakaan ei alkuun ollut, maakellari oli tarpeen. Sauna ja
pesuhuone (toimi myös pyykkitupana), liiteri, 2 aittaa ja ”huussit” olivat
piharakennuksessa. Koululla ei ollut
alkuaikoina myöskään puhelinta, piti
käydä Tähtiniemessä soittamassa, se
oli hankalaa...

Joutsan seurakunnassa vihkipareille
jaettavien raamattujen jakopäätös on
tehty vuonna 1910.

Äitiysloma oli kaksi kuukautta, kaksi
nuorinta syntyivät ollessamme Pappisessa. Kotiapulaisia saimme avuksi
kylältä, mukavia ja ahkeria tyttöjä. Se
oli sen ajan päivähoitoa.... Olin myös
kahden vanhimman lapseni opettaja, oli siis kaksi ”roolia”. Kumpikaan
heistä ei koskaan koulussa kutsunut
minua äidiksi. Sen sijaan muille oppilaille sattui joskus ”lipsahdus”. Tuntui
ihan mukavalta olla äidin sijaisena.
Nuorin lapsista ei ollut oppilaani,
mutta otin hänet joskus ”kuunteluoppilaaksi”, kun aika tuli pitkäksi seinän
takana.
Kesä oli aina odotettu pitkän kouluvuoden jälkeen. Järvi oli se paras
paikka meille ja varsinkin lapsillemme. Uitiin, soudeltiin, kalastettiin.
Tehtiin retkiä lähikallioille. Söyringin
hiekkarannalle soudettiin usein koko
päiväksi, eväät mukana. Kasvuympäristö oli huoleton ja turvallinen lapsillemme. Leikkikavereitakin löytyi
sopivasti aika läheltä. Koulun oppilaat
vanhempineen ja muu kylän väki tu-

Pöytäkirja pidetty joulukuun 4, 11 ja
18 päivinä kuulutetussa Kirkonkokouksessa Joutsan kirkossa sunnuntaina 18. päivänä samaa kuuta. Kokous
myönnettiin lailliseksi. Talollinen Juho
Uusholla tahtoi merkittäväksi pöytäkirjaan, että keli ei ole suotuisa kokoukselle.

Vasemmalta. Armi Nöjd, Birgitta Hedman, Terttu Virolainen, Kaarina Heikkonen, Marita Väiste ja Marja-Riitta Nieminen. Edessä Lahja Nöjd.
livat vuosien myötä tutuiksi, saimme
monta hyvää ystävää sinä aikana.
Aikaa myöten asuntomme alkoi käydä ahtaaksi. Lisäksi vanhemmat lapset
aloittivat koulunkäynnin Joutsan Yhteiskoulussa ja kulkivat linja-autolla
siellä päivittäin. Lisätilaa ei järjestynyt
koululta ja niinpä muutimme loppuvuodesta 1969 uuteen kotiin Joutsan
kirkonkylään. Se oli pitkän harkinnan
tulos. Lasten sijaan me aloitimme kulkemisen Joutsa–Pappinen -väliä. Tätä
kesti viisi vuotta ja kun peruskoulu
aloitti toimintansa 1974, tarjoutui
meille tilaisuus päästä Joutsan Kirkonkylään opettajiksi.
Haikealla mielellä jätimme silloin
Pappisen koulun, oppilaat ja kyläläiset. Siitä on nyt 42 vuotta. Koulun
100-vuotisjuhlassa vuonna 1996 uskottiin vielä lujasti, että koulu säilyisi,
mutta toisin kävi. Pappisen koulu lakkautettiin vuonna 2005, oppilaat siirtyivät Luhangan Tammijärven ja Joutsan Kirkonkylän koulun oppilaiksi.
Tänä päivänä koulu elää varsin elinvoimaisena Pappistalona. Kyläläiset
ovat talkoovoimin kunnostaneet sen
kauniiksi ja viihtyisäksi kylän keskuk- 44 -

seksi. Kyläyhdistys on toimeenpaneva
elin. Uusi sukupolvi, monet koulun
entiset oppilaat ovat innolla toiminnassa mukana. On syntynyt hieno
kyläkirja, järjestetty monia tapahtumia, esim. suuri luokkakokous kaksi
vuotta sitten. Paikalla oli silloin noin
90 koulun entistä oppilasta. Oli ilo tavata monia entisiä oppilaita ja kuulla
heidän elämästään.
Viime kesän tapahtuma oli laaja ja tasokas talomuseokierros. Siihen kuului
myös pieni koulumuseo Pappistalon
yläkerrassa. Se kertoo omalta osaltaan
yli satavuotisen koulun historiasta. 15
vuotta Pappisen koulun opettajana
on varsin pieni jakso tuota historiaa.
Koulumuistoni kertonevat kuitenkin
jotakin sen ajan opetustyöstä ja kouluyhteisön elämästä. Lisäksi tuo aika
kuvaa mielestäni maaseutukoulujen
ja koko väestörakenteen alkavaa suurta muutosta yhteiskunnassamme.
Vuodet Pappisessa olivat työntäyteistä,
tapahtumarikasta ja onnellista aikaa.
Sinne on muistoissa aina mukava
palata.
Mirja Lammi
Kuvat Mirja Lammin albumista

Kirkkoraati oli kokouksessaan viime
marraskuun 20 päivänä valmistanut
tähän kirkonkokoukseen seuraavat
asiat
1 § Tuomiokapitulin kiertokirjeen N:o
158-E3 kehoituksesta otettiin esille
ehdotus ”aviovihkimys Raamattujen”
jakamisesta kirkonkassan varoilla, johon kultakin parilta kannetaan aviokuulutusta anottaessa 1 markka korvaukseksi. Kun oli mainittu kiertokirje
luettu, hyväksyttiin esitys ja merkittiin
pöytäkirjaan, että niitä annetaan ennenkin vihityille ja korvauksen maksaville anottaessa.
Muut kyseisen päivän kokousasiat
ovat olleet kirkollisen paloapuyhtiön
sääntöjen määräämä ukkosenjohdin
kirkkoon. Kirkon katto on päätetty
tervata tulevan kesän aikana. Rikkinäiset ikkunalasit on päätetty uusia
ja kirkon kivijalka kunnostaa. Tuomiokapitulin kiertokirjeen mukaan
kiertokoululaisille pitää seurakuntien
kustantaa oppikirjat ja kirjoitusvälineet. On päätetty ilmoittaa Tuomiokapitulille, että jo aiemminkin näin
on menetelty.
Kirkkoraati on ehdottanut, että kirkko
muutetaan lämmitettäväksi. Veljekset
Friisin laatiman lämmityksen kustannusarvion lukemisen jälkeen on seurannut runsassanainen keskusteltu :
”Esitystä seurasi sitte pitkä sanan vaihto, jonka alkoi talollinen Juho Uusholla lausuen, että luontokappaleille s. o.
hevosille olisi ensin rakennettava katos

ja sitte vasta voisi tulla kysymykseen
kirkon lämpimäksi laittoimisesta.”
Vastustavien puheenvuorojen jälkeen
ensimmäisen puoltavan lausunnon
on antanut talollinen H. Soisalo Laitjärveltä, Antti Lakko on kannattanut
Soisalon esitystä, mutta äänestyksessä
Lakko on käyttänyt äänensä hylkäävän päätöksen kannatukseksi. Pitkään
jatkuneen keskustelun seurauksena
lämmityksen kannattajat olivat jo luopua ja antaa voitto suosiolla vastustajille. Tirehtööri Kartio on pyytänyt
puheenvuoron ja tuonut ajatuksensa
julki, että millainen henki vallitsee,
sellaista on myös toiminta, jos on hyvä
henki, edistyvät myös maalliset pyrkimykset, jos vastustaa hanketta, se on
sama kuin estäisi ihmisiä kirkkoon
tulemasta. Vielä tämänkin jälkeen
kuultiin useita lämmitystä puoltavia
lausuntoja. Kokouksen puheenjohtaja
(kirkkoherra Joel Siikanen) on teroittanut sitä, että herra piispa ja hallituskin ovat kirkon lämmittämisen puolella, niin että kirkko voidaan määrätä
lämmitettäväksi terveydellisistä syistä
ja köyhää kansaa ajatellen, joilla ei
ole pakkasen varalle sellaisia vaatteita
kuin varakkailla.
Seuraavaksi käydyn äänestyksen tulos
oli että kirkkoraadin esitys on hylätty
417 äänellä, puoltavia ääniä on annettu 178.

Joutsan kunnan Jousan kylän ääniluettelo vuodelta 1910 kertoo, että tirehtööri Kaarlo Kartiolla oli 37 ääntä
ja kirkkoherra Joel Siikasella 90 ääntä, kappalainen A. A. Lindegrenillä
37. Talollisten korkeimpia äänimääriä edustavat Satulakiven isäntä Juho
Kauranen 30 ääntä ja Toivolan isäntä
Vilppu Kauranen 37 sekä Mämmilän
isäntä Antti Hossola 35 ääntä, kun
sitä vastoin esimerkiksi mäkitupalainen Malakias Paalasella ääniä oli 2, ja
nahkuri August Sauvalalla 4. Edellä
luetelluista ei varmuudella voida todeta paikalla olleiksi kuin Kartion ja
Siikasen. Äänimäärät ovat viitteeksi,
että ääniä ei annettu mies ja ääni vaan
äänioikeuden mukainen äänimäärä.
Äänestyksen jälkeen on vielä luettu
Savonlinnan Tuomiokapitulin kiertokirje, jonka perusteella on päätetty,
että uusi hautausmaa palstoitetaan
ja muitakin annettuja ohjeita tullaan
noudattamaan.
Lämmitysasia ei suinkaan jäänyt edellä kerrottuun. Kokouspöytäkirjaan
Kartio on jättänyt eriävän mielipiteen
ja myöhemmin joukko seurakuntalaisia on valittanut Savonlinnan hiippakunnan tuomiokapitulille.
Esko Manninen
Tietolähteet: Joutsan seurakunnan ja
kunnan arkistot.

Joutsan seurakunnan kirkonkokouksen kokouspöytäkirjanote.
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van teon sekä alkuharjoittelun puusepäntyökalujen käsittelyssä. Oppilaat
ovat valmistaneet pääasiassa huonekaluja, höyläpenkkejä ym. puusepän
työvälineitä, kangaspuita, astioita,
suksia ja muuta puusta tehtäviä valmisteita. Kaikkiin töihin on annettu
koulun puolesta piirustukset.
Ammattityön lisäksi on maataloushallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä määrätty viikossa opetettavaksi 4 tuntia ammattipiirustusta, 3
tuntia ammattitietoa, 2 tuntia ammattilaskentoa, 2 tuntia kirjanpitoa sekä
1 tunti liikeoppia. Oppikirjat, vihkot
ym. pikkutarvikkeet jokainen on joutunut itse kustantamaan. Varattomille on ollut mahdollista anoa valtion
apurahoja. Syyslukukausi on maksanut 1 200 markkaa ja kevätlukukausi
1 500 markkaa.
Veistokoulun 1960-luvun puolivälissä
käynyt Hannu Loipponen muistelee
kouluaikaansa. Hannu kertoo, että
vielä hänen aikanaan on alkutöinä

Veistokoulu odottaa purkajiaan syyskuun 28. päivä 2016.

teetetty tuoli, piirustuslauta, viivain
ja harava eli samat esineet kuin vuonna 1950 on teetetty. Hannu kertoo,
että oppilaat piirsivät ensin mallipiirustukset ja sen jälkeen valmistivat
varsinaisen esineen. Haravan Hannu kertoo tehneensä loimukoivusta.
Hän jatkaa, että koskaan sillä ei ole
heiniä haravoitu, mutta kouluaikojen muistona se on tallessa edelleen.
Haravanteosta Hannu mainitsee, että
viimeistään siinä vaiheessa opettaja
näki oppilaistaan, onko näissä ainesta
puusepänoppiin.
Yli 50 vuotta koulunkäynnin jälkeen
Hannu muistelee, että veistokoulu oli
erinomainen opinahjo nuorille miehille. Oppilaiden joukossa oli valtaosa
maatilojen poikia, joille koulu antoi
mitä mainioimmat eväät kotitilan töihin. Heillä ei mennyt sormi suuhun,
kun työkalut piti teroittaa tai valmistaa uusi kirveenvarsi katkenneen
tilalle, muutenkin he hallitsivat kotitiloillaan tarvittavan puuntyöstämistaidon.

Joutsan Veistokoulu

I

tä-Hämeen Maanviljelysseuran
alaisena vuonna 1915 aloittanut
Joutsan veistokoulu toimi alkuvuosina Simukkalan talossa Pekkasissa. Vuonna 1948 veistokoululle
valmistui oma koulurakennus hautausmaan välittömään läheisyyteen,
seurakunnan lahjoittamalle tontille.

on yksivuotinen, kurssi kestää 9 kuukautta. Pääsyvaatimuksena kouluun
on kansakouluopinnot ja 16 vuoden
ikä. Oppilaita otetaan kaikkialta ja
pitkämatkaisille on majoitusmahdollisuus. Oppilaiden ruokailu on järjestetty siten että koulupäivinä saadaan
lämmin ateria.

Länsi-Savo -lehti kertoo vuonna 1950
elokuun 26. päivä ilmestyneessä numerossaan
Kotiteollisuuskoulusta,
että se suorittaa tärkeää työtä sekä
oman paikkakunnan että kauempaakin kouluun tulleen nuorison kasvattamisessa. Kotiteollisuusopettaja
Paavo Ottela on kertonut, että koulu

Opetusaineista pääaineena ovat puusepäntyöt, joita on 30 viikkotyötuntia.
Oppilaat voivat valmistaa puuesineitä, joko itselleen tai tehdä koulun tilaustöitä, joista koulu maksaa työkorvausta 50% asetetusta työarvosta. Jos

jollakin oppilaista on mahdollisuus
käyttää omia tarveaineita, niin se on
mahdollista, myös koululta saa ostaa työtarpeita samalla hinnalla kuin
ne ovat kuluineen tulleet koululle
maksamaan. Puusepäntöiden lisäksi
opetetaan maalaus- ja verhoilutöitä.
Puusepäntunneilla tehdyt huonekalut
oppilaat saavat valmistaa maalaamalla, värjäämällä tai kiillottamalla sekä
tarvittaessa verhoilemalla.
Koulun alkuaikoina on maataloushallitus määrännyt pakollisiksi töiksi
jakkaran, piirustusvälineiden ja hara-

Joutsa - Jyväskylä

Veistokoulun ilmoitus Länsi-Savo
-lehdessä elokuun 26. päivä 1950.
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Opettajaansa Paavo Ottelaa Hannu
muistelee, että tällä oli ollut jämerä,
mutta hyvä ote oppilaisiinsa, jokaiseen hän oli suhtautunut myönteisesti. Vielä vuosienkin kuluttua tiellä
vastaan tullessaan opettaja oli tervehtinyt vanhoja oppilaitaan ja jäänyt juttelemaan heidän kanssaan.
Veistokoulun toiminta lopetettiin
vuonna 1971, jonka jälkeen kiinteistössä oli jonkin aikaa Keski-Suomen
Kotiteollisuusyhdistyksen neuvontaasema. Viime vuodet kiinteistön alakerran ikkunat ovat olleet peitettyinä
ja kiinteistö tyhjänä. Kiinteistöstä on
tehty purkupäätös ja kilpailutuksen
jälkeen on valittu purku-urakoitsijaksi joutsalainen Maanrakennus T. Mäkelä Oy.
Esko Manninen
Tietolähteet: Joutsan kirja, toimittanut Matti Musikka, Hannu Loipposen
haastattelu puhelimitse, Länsi-Savo, ja
Joutsan Seutu -lehdet.

Rääpönniemen historiaa

R

ääpönniemi kuului ennen
Joutsan itsenäistymistä Tammilahden kylään ja Kustaa
Adolfin pitäjään. Rääpönniemi on
ollut erämaata, jonka omistuksesta
ja Rautaveden kalastusoikeudesta on
riidelty. Juvelius toteaa Sysmän pitäjän historiassa että putkijärveläiset ja
kirkkolalaiset ovat riidelleet Rautaveden tienoilla olevasta Onsiniemenmenmaasta v. 1588, joka on myöhemmässä asiakirjassa Onelinniemenmaa.
Rajoista käräjöivät ennen isojakoa
Rääpön sukutilalliset, heikkiläläiset ja
Kirkkolasta ratsumestari Johan Tandefelt anoppinsa Ingebårg Grönfeltin
puolesta. Kirjoitan tästä rajariidasta tarkemmin ja laitan tähän lehteen
kartan rajariidasta vuodelta 1760
sekä kuvan silmukivestä Rautavedessä, josta Kirkkolan ja Rääpönniemen
rajaa alettiin muodostaa riidan ratkettua. Kartta ja asiakirja ovat Kansallisarkistosta. Kartasta selviää niittyjen
tiedot ja rajojen numerot sekä kiistanalainen alue, joka on väriltään vaalean
punaista.

kylää ja Rääpön taloa Hartolan kappelissa Sysmän pitäjässä sekä Savon
ylisessä kihlakunnassa. Kihlakunnan
Katselmusoikeudessa oli kuultavina
osapuolet: Rääpön talon asukkaista
lautamies Yrjö Jaakonpoika ja vastaajina naapurit heikkiläläiset Aatami
Eerola, Martti Mikkola, Matti Simola
ja Matti Ristola. Asiaa oli käsitelty aiemmin 17.7.1758.

Tammilahti on kuulunut Suur-Sysmään ja myöhemmin Hartolaan,
jonka kappeliksi Joutsa tuli vuonna
1784. Joutsa on itsenäistynyt vuonna
1860. Jo ennen Joutsan itsenäistymistä Rääppö 1 ja Simola 2 on liitetty
Tammilahdesta Haran kylään. Rääpön ja Simolan talot Harasta on liitetty Joutsaan 1.1.1931. Rääpönniemen
Angesselän puolella, Pekkasta vastapäätä olevat talot Lankia 10 ja Mikkola 10 sekä Kilkkilä 12 ovat kuuluneet
ja kuuluvat yhä Tammilahden kylään
ja kyseiset talot siirtyivät Hartolasta
Joutsaan itsenäistymisen yhteydessä.

Rajaa on aloitettu mittaamaan Silmukivestä, joka sijaitsee Rautavedessä ja
se on päätepiste rajalle, joka on erottanut Rääpön talon ja Kirkkolan kylän omistukset Onelinniemenmaasta.
Raja kulki sieltä Silmujärven yli kohti
Rajamäen Rajakiveä ja sieltä Rajakallioon.

Rajariita 1760
Kihlakunnan Katselmusoikeudessa
3.7.1760 saatettiin päätökseen riita
raja-asiaan heikkiläläisten ja Rääpön talon asukkaiden välillä. Läänin
maanmittari oli laatinut 12.5.1760
päätöksen koskien Tammilahden

Rajankäyntitoimitusta
Onelinniemenmaaksi eli Onalinnenäksi nimetyllä alueella Rajamäeltä Rajakallioon
ovat tehneet nimismies Jacob Johan
Lind ja kaksi lautamiestä. Riidanalaiseksi paikaksi katsottiin Rajamäen
oikea paikka Kirkkolan kylän rajalla
sekä siitä lähtevä raja kohti Angesselän järveä Rajakallioon.
Kyseisistä rajoista ja omistuksista on
laadittu asiakirjoja jo 6.12.1648 ja
21.3.1674 sekä 6.10.1683, 6.10.1684,
15.3.1685 ja 20.1.1687. Rajariitaa
on ollut erityisesti kirkkolalaisten ja
heikkiläläisten välillä.

Katselmuksessa todettiin, että Rajamäki on korkeahkolla mäellä, josta
löytyi vanha raunio, jonka Rääpön
ja Heikkilän miehet tiesivät olleen
ikivanha sodan aikainen raja ja sieltä rajaviiva on lähtenyt Rajakallioon. Heikkiläläiset halusivat, että
raja vedetään kohti Pahalahtea. Rääpön lautamiehen Yrjö Jaakonpojan
(1723–1761) isä talon isäntä Jaakko
Yrjönpoika (1698–1763) oli myös läsnä ja hän totesi katselmusoikeuden
osoittamat rajat oikeiksi.
Lopulta suoritettiin rajankäynti Kirk- 48 -

kolan puolella kohti Heikkilän Pahalahtea numerolla 7, joka sijaitsee
vastapäätä Heikkilän Pahalahden
torppaa. Seuraavaksi rajankäyntiä
jatkettiin Rajamäeltä numero 3 Angesselän järveä kohti Rajakallioon,
jonka sijainnista oli riitaa. Kantajan
eli Rääpön mielestä Rajakallion rajapaikka sijaitsee lähellä Hevoiskalliota,
jossa hevoset ovat levänneet kesäisin
työstä. Kun kiistamaan rajat oli linjattu, alettiin merkitä luetteloon talojen
omistukset, niityt, pellot ja metsät.
Karttaan merkittiin kiistanalainen
alue punaisella ja pellot harmaaksi
sekä niityt vihreällä ja jokainen pitäköön puolellaan vanhat omistukset. Nimittäin kantaja Onalinsalmen
(nyk. Rautavesi, Rääpönsalmi) ja vastaajat Heikkilän miehet Pindansalmen (nyk. Lankiansalmi) ja Pahalahdenselän (nyk. Kilkkilänsalmi), jonka
luona Pahalahdeksi mainittu torppa
on jo muinoin sijainnut. Rääpön niityt olisivat seuraavat: Riuttaniemen
niitty B, Sotilaan torpan niitty C, Raivion niitty K, Isoniitty D, Kytöniitty E,
Pitkäniitty F.
Heikkilälle kuuluvat niityt ovat seuraavat: Hevoisenkallionniitty A, Lankianlahdenniitty G, Talassaarenniitty
H, Pahalahdenselkäniitty sekä Pahalahden torpan niitty I.
Rautaveden kalastusoikeus
Juveliuksen mukaan Eerikki Eerikinpoika Kirkkolasta lunasti v. 1588
itselleen Onsinniemenmaan kalastuspaikan Primus Puttoselta maksaen siitä hevosen ja 3 kappaa ohria.
Oletan tarkoitettavan Onelinniemenmaata eli Onelinnenää myöhemmin
Rääpönniemi.
Putkijärvellä ja Kirkkolalla oli ”ikimuistoisista ajoista” ja ”pakanuuden
ajoilta saakka” kuten Sysmän talvikäräjillä v. 1649 todettiin, yhteisenä erämaakalavetenä Rautavesi, jossa putkijärveläisillä oli viisi ja kirkkolalaisilla

Kallioluoto ja rajakivi Rautavedessä, josta Kirkkolan ja Rääpönniemen rajaa alettiin muodostamaan. Kuva: Aila Niinikoski
kuusi nuottakuntaa. Jo tuolloin olivat
Rautavettä ympäröivät maat kuuluneet Kirkkolaan v. 1618 vahvistetun
rajan perusteella, josta syystä Kirkkolan asukkaat pyrkivätkin sulkemaan
putkijärveläiset kokonaan pois Rautavedestä. (Einar W. Juvelius: Sysmän
pitäjän historia).

ja manttaaliluvuksi 1/6 sekä B osan
1:2 eli Säterin omistajaksi tuli Olavi
Jaakonpoika (1734–1801) ja manttaaliluvuksi 1/6.

Rääpön talo

Rääpön talo on kuulunut Hämeen
jalkaväkirykmenttiin, josta löytyy
asiakirjoja 1719 alkaen. Rääpön talo
asetti sotilaan Johan Bratioffin vahvistamaan kenraali Munteringin rykmenttiä yhdessä Pappisten ja Muikkuparran talojen ruodun kanssa.
Sotilaat Bratioff (Johan ja Jöran) sekä
Knubbe (Jöran ja Christer) asuivat
ilmeisesti Rääpössä, mutta vuosina
1780–1790 sotilaana oli Matti Sabell
ja hän asui Haukihännän talossa Pappisissa. Jöran Knubbe kuoli 1778, 54
vuotiaana, jolloin hän asui Heikkilän
Pahalahdessa ja Johan Bratioff oli asutettu Murtosaareen.

Rääpön talo on kuulunut Kustaa
Adolfin pitäjään ja Tammilahden kylään. Kymmenykset on maksettu Hämeen rykmentille. Rääppö on ollut
”Trumbetinsoittajan” hevostalo, joka
on kuulunut Hollolan komppaniaan
sekä Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin sekä Sysmän komppaniaan.
Rääpön talon manttaaliluku 1/3 löytyy ainakin vuodelta 1620 ja se säilyy
samana isojakoon saakka, joka on
saatu päätökseen 10.5.1784. Isossajaossa Rääpön talo jaettiin A ja B osaan.
A osan 1:1 eli Vanhatalon omistajaksi
tuli Markku Yrjönpoika (1743–1794)

Isossajaossa 1780–1784 on Rääpön
talossa jätetty jakamatta sotilastorppa
ja sotilasniitty.

Rääpön kantatila A eli Vanhatalo 1:1
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on halottu kahtia 4.10.1831. Kartta on
laadittu 1827. Rääpön Vanhantalon
halkomisessa Tuomas Markunpojalle
(1765–1833) jäi Vanhatalo, rekisterinumerolla 1:3, manttaaliluku 1/12 ja
Aatami Markunpojalle (1772–1836)
Uusitalo, rekisterinumerolla 1:4
manttaaliluku 1/12. Vanhatalo oli tässäkin jaossa osa A ja Uusitalo osa B.
Henkikirjassa Aatami Markunpoika
oli merkitty Vanhaantaloon vuonna
1810, mutta vuonna 1815 hänellä on
oma erillinen talo. Kirkonkirjoissa on
maininta, että hän sai maata. Edellisen halkomisen eli isojaon jälkeen 50
vuoden kuluessa uudispeltoa raivattiin runsaasti Uusitalon maille.
Vuonna 1928 on tehty jako- ja tilusvaihtokirja yhteisten saarten jaosta ja
tilusvaihdoista Rääpön perintötiloilla
1:2, 1:3 ja 1:4, Haran kylässä, Joutsan
kunnassa, Mikkelin läänissä. Tämä
asiakirja on merkitty maarekisteriin
Mikkelin läänin maamittauskonttorissa 13.1.1931, jolloin Rääpön talo
oli jo siirretty Joutsan kuntaan. Rää-

pön Pessalan 1:2 omistivat Antti ja
Evert Pessala, Rääpön Vanhantalon
1:3 omisti Vilppu Erkinpoika Vanhatalo ja Rääpön Uusitalon 1:4 omisti Kalle Onali. Kaikki Rääpön talot
ovat perintötaloja. Abraham Pessala
Heinolasta (s. 1839) on tullut vävyksi Säteriin ja hänen pojan Joosepin (s.
1886) poika Matti Pessala (s. 1919) on
tullut myöhemmin Säterin isännäksi.
Vanhantalon Tuomaksen (s. 1765) tytär Maria (s. 1788) on mennyt Pahalahteen miniäksi ja hänen pojastaan
Erkki Juhonpojasta (s. 1826) on tullut
Vanhantalon isäntä ja myöhemmin
poikansa Vilppu Erkinpoika (s. 1870)
isännöi Vanhaa taloa. Seuraava Vanhantalon isäntä on ollut Onni Vilpunpoika Vanhatalo (s. 1903).
Kalle Onali (s. 1888) on mennyt vävyksi Rääpön Uusitaloon. Kalle
Onalin poika Lauri (s. 1919) isännöi
seuraavana Uusitaloa. Kalle Onali ja
Uusitalon tytär Olga Maria Vilpuntytär (s. 1891) asuivat avioliiton alussa
Ylätalossa.
Rääpön Vanhaantaloon, Säteriin ja
Uusitaloon mentiin Joutsan kirkonkylältä Pekkasten ja Lankiansalmen
kautta. Ennen Onalinsalmen tietä
ja omia pikkuautoja Vanhaantaloon
mentiin veneellä tai hevosella ja polkupyörillä. Kesäisin Vanhaantaloon
mentiin lossilla Lankiansalmen ylitse
ja Mikkolan maitten kautta. Joutsan
kirkolta pääsi kesäisin Rääpön Vanhaantaloon myös meijerin moottoriveneellä. Onalinsalmeen rakennettiin
silta 1953.
Mikkola
Uusi-Mikkola eli nykyinen Mikkola
ja Lankia sekä Kilkkilä ovat kuuluneet
aina Tammilahteen Rääpönniemen
puolelle. Simolan Ylätalo ja Alatalo
eli entinen Pahalahti on liitetty myöhemmin Haraan.

suoritettu 24.10.1801, jolloin Heikkilän talojen metsät, pellot ja niityt halottiin.
Mikkola on jaettu ensin kahtia Mikkolalle ja Eerolalle ja Simola Simolalle
ja Ristolalle. Myöhemmin Mikkola
on jaettu Mikkolaan, Myllyahoon
ja Uusi-Mikkolaan, joka on sijainnut Rääpönniemen puolella. Eerola
on jaettu Eerolaan, Levämäkeen ja
Lankiaan. Simolaa on Rääpönnimen
puolella Pahalahti, joka on jakautunut Ylätaloksi ja Alataloksi. Lisäksi
Rääpönniemellä on Ristolaa, josta on
muodostettu myöhemmin Kilkkilä.
Heikkilän taloissa on ollut useita sotilaita ja sotilastorppia, joista Lahtitorppa ja Puustelli ovat olleet Mikkolan mailla Angesselän rannalla lähellä
Kostamonjokea ja Pahalahden sotilastorppa on ilmeisesti ollut Pahalahden rannassa. Simola on ollut entinen
sotamiehen ruotupalkan lisäystila ja
Kilkkilä palkkatalo sekä Rääppö hevostalo.
Vanhantalon poika Kalle Erkinpoika Salonen (s. 1873) on mennyt naimisiin Levänmäen Annan (s. 1884)
kanssa 1902, jonka jälkeen he asuivat
ensin Vanhassatalossa ja myöhemmin
Levänmäellä. Annan vanhin veli August Kallenpoika (s. 1868) avioitui Venetahon tyttären Amandan (s. 1871)
kanssa ja he muuttivat isännöimään
Uusi-Mikkolan taloa. Augustin jälkeen Mikkolan isännäksi tuli Tauno
Elias (s. 1915), joka oli avioitunut
Lankian tyttären Impin (s. 1915)
kanssa. Mikkolan tytär Sisko Helena
(s. 1913) meni Uusitaloon Lauri Onalin puolisoksi.
Kilkkilässä on asunut Kankaisia. Pahalahden Marian ja Juhon tyttären
Marian (s. 1823) tyttären Marian (s.
1855) tytär Johanna (Hanna) (s. 1886)

Lankia, Mikkola, Kilkkilä ja Simolan
Ylätalo sekä Alatalo ovat kuuluneet
aiemmin Heikkilän kylään, jonka
isojakokarttojen mukaan maat on
mitattu ja laadittu 1784 ja 1788. Muodostumislistan mukaan isojako on
Riita-alueen kartta. Kansallisarkiston kokoelmat
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on avioitunut Kalle Matinpoika Kankaisen (s. 1864) kanssa 1904 ja heidän
poika Age Elias (s. 1911) Kankainen
avioitui Mikkolan Katri Amandan (s.
1912) kanssa.
Lankiaa isännöi vuoden 1915 henkikirjojen mukaan Otto Lankia (s.
1886) vaimonsa Olgan (s. 1888) kanssa.
Heikkilän Pahalahti, Simola 2 jakaantui isossajaossa 1801 Ylä- ja Alataloksi. Ylätaloa isännöi 1800-luvun
alussa Juho Sipinpoika Pahalahti (s.
1787) ja vaimonsa Maria Tuomaantytär (s. 1788) Rääpön Vanhasta talosta. Heidän nuorin poikansa Erkki (s.
1926) muutti Vanhan talon isännäksi
ja Maria (s. 1823) avioitui Heikki Simonpojan (s. 1828) kanssa. Vuoden
henkikirjojen 1885 mukaan Heikki
Pahalahden perhe on asunut Ylätalossa. Myöhemmin Ylätalossa on asunut
Jere Jernvall perheineen ja Savolaisen
perhe on muuttanut Ylätaloon 1964.
Simolan Alataloa on isännöinyt Vilppu Juhonpoika (s. 1864). Vilpun ensimmäisen vaimon kuoltua Vilppu
avioitui Vanhantalon tyttären Maria
Erkintyttären (1867–1915) kanssa
vuonna 1891. Vilpun pojat kuolivat
nuorena ja tyttäret ovat muuttaneet
muualle. Tyttäret ovat käyttäneet Simola sukunimeä. Myöhemmin Alatalossa on asunut Leivosia ja nykyään
Alatalo on Tanttulan omistuksessa.
Rääpönnimellä on talojen lisäksi ollut
useita torppia, joista en kirjoita tällä
kertaa tarkemmin.
Aila Niinikoski
Irene Manninen on suomentanut rajariitaa koskevan ruotsinkielisen asiakirjan.

Tukkilaiset lautallaan Joutsansalmessa. Kuva Honkaharjun kotialbumista

Tukit uivat Viherinkoskessa. Tukkilaiset valmistautuvat keluveneessä lautan kokoamiseen ja hinaukseen. Kuva Honkaharjun kotialbumista

Tukinuitto

T

ukinuitto ja tukkilaisromantiikka herättävät meissä tunteita, joihin on suurella todennäköisyydellä vaikuttanut Suomi-Filmi
Oy:n esittämät tukkilaiselokuvat.
Todellisuudessa tukinuitto ei tainnut
olla kovin romanttista, vaan kovaa
miestyökuntoa vaativaa ruumiillista
työtä. Esimerkiksi noin viiden kilometrin uittomatka Viherinkoskelta
Joutsansalmen sillan ali vaati melkoisen määrän työvaiheita. Toitpa
lauttasi Viheriin hevoskierrolla eli
vorokkiponttuulla, myötätuulen avulla uittaen, tai keluveneellä soutaen ja
varpaten, niin siitä eteenpäin, ennen
kuin pääset Viherinsillan ali, purat
lauttasi ja lasket uittopuusi koskea
pitkin alajuoksun puolelle, jonne olet
koonnut puomilenkin, jonka sisälle
kokoat lauttasi. Tästä eteenpäin jatkat
hinaamalla keluveneellä ja varppaamalla lauttasi Myllykosken yläjuok-

sulle, jossa taas purat lauttasi ja annat
puutavarasi Myllykoskessa virtaavan
veden kuljetettavaksi.
Uittosi helpottamiseksi koskeen on
rakennettu ränni. Ennen kuin voit
laskea tukkejasi Myllykoskeen sinun
on noudettava Viherin yläjuoksulle
Suonteen vesistöön tyhjäksi jäänyt
puomilenkki ja uitettava se alas Myllykoskesta, varmistettava, että puomipuiden näreiset vitsaslenkit ovat kestäneet kahdesta koskesta alastulon.
Kokoat taas lauttasi aiemmin uittamasi puomilenkin sisälle, hinaat sen
Joutsansalmen sillan pieleen. Jälleen
kerran purat juuri kokoamasi lautan
ja uitat puut silta-aukosta väljänpuolelle. Taas kokoat lautan ja annat sen
hinaajan kuljetettavaksi hyvällä onnella seuraavaan purkupaikkaan, mikäli tuuli ei sitä ennen ennätä hajottamaan lauttaa.
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Kapeauomaisen Joutsansalmen rantaasutuksen laitureita oli tukkilauttojen
kolhuilta suojattu suojapukeilla ja
puomeilla. Helinä Paasonen kertoo,
että ennen kuin isänsä Ferdinand
Paasonen rakensi heidän rantaansa
suojauksen, tukkilautat olivat rikkoneet laiturin useita kertoja.
Edellä yksikkömuodossa kerrotut
työvaiheet ovat vaatineet enimmillään kymmenien miesten aherruksen.
Eipä pahemmin kannata ihmetellä,
että jo 1950-luvulla alettiin enenevässä määrin puutavaraa kuljettaa
kumipyörillä. Nykyisin esimerkiksi
Saimaan vesistössä ainoastaan yksi
puutavarayhtiö harjoittaa jossain
määrin uittoa, Päijänteeltä se lie loppunut kokonaan.
Helinä kertoo, että uittotöissä oli ollut paljon miehiä. Sota-ajan jälkeen

uittohommiin kelpasivat nuoret pojatkin, yhtenä heistä Kalevi Sorsa, 25
pennin tuntipalkalla (Kalevi Sorsa
s. 1930, k. 2004, Suomen pitkäaikaisimpia pääministereitä). Pikkutyttönä
Helinä oli kuunnellut, kun tukkilaiset
huusivat Myllykosken rannalla ruuhkaa, kun tukit tekivät suman. Uittoa
varten Myllykoskeen oli rakennettu
uittoränni, jota pitkin puut laskettiin
alajuoksulle. Ehkäpä vedenvirtaus
tai urakkavauhti sai aina välillä puut
sumautumaan ruuhkaksi ja siinä vaiheessa piti käyttää lihasvoiman lisäksi
äänijänteitä, jotta yläjuoksulla tiedettiin lopettaa puiden lasku. Ruuhkan
purkauduttua huudettiin yläjuoksulle
laskulupa, ilmeisesti siihenkin oli oma
merkki. Ruuhkien lisäksi ilmoitettiin
ruokatauot huutamalla, että kello soi.
Helinä kertoo, että Joutsansalmen
rannalla oli neljän puutavarayhtiön
talaat, Rauma-Repola Oy:n, Enso-

Vuokrasopimus.
Kuva Helinä Paasosen kotiarkistosta
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Kansalliskirjaston sanomalehtiarkistosta poimittuja
juttuja Joutsasta vuosilta 1863–1864
Mikkelin Wiikko-Sanomia
22.10.1863 nro 43:
Joutsasta. Näillä meidän seuduilla
oli vuoden tulo hyvä. Rukiit olisivat
hyvin karttusia, vaan kun niitä männä syksynä ei saatu tekoon kun jos
kolmas osa eli korkeintaan puolet
sitä vastaan kun edellisinä vuosina,
niin rukiin tulo kuitenkin mänee vähempään kun vuosina 1860 ja 1861.
Touvoista on kanssa hyvä tulo, vaan
olivathan ne rikkaruoholla täytettyjä
tänä kesänä. Mikä siihen lienee syynä,
sitä en tiedä; toiset sanovat olleen kylmän kevään, toiset taas huonon ja itämättömän siemenen. Ei täällä siis ole
hätää mitään tällä kertaa, kun Jumala
varjeli sen viimen vuotisen Pohjolan
ukon käymästä niillä hirmu askelilla,
joilla halla halliparta männä vuonna
turmeli viljan näissäkin seuduissa.
Mikkelin Wiikko-Sanomia
12.11.1863 nro 46:

Myllykosken tukinuittoränni. Kuva Helinä Paasosen kotialbumista

Peltityö
J. Heikkinen Oy
Jarmo Heikkinen
Rakennusalan peltityöt.

0400 246 142

jarmo.heikkinen@pp.inet.fi

Lujukalliontie 14, 19650 JOUTSA

Gutzeit Oy:n, Oy Wilh. Schauman
Ab:n ja Joh. Parviainen tehtaat Oy:n.
Parviaisen tuotantolaitokset joutuivat
sotavuosina vihollisen pommituksen
kohteeksi. Yhtiö joutui rahoitusvaikeuksiin ja Suomen Pankki lunasti
yhtiön osakekannan vuonna 1942.
Joh. Parviainen oli tehnyt Paasosen
maille 30 vuoden vuokrasopimuksen
jo vuonna 1926 varastorakennuksen
rakentamisesta ja veneiden talvisäilytyksestä. Kevätauringon alkaessa
lämmittämään ensimmäiset uittomiehet saapuivat vielä paksussa jäässä
oleville rannoille tervaamaan veneitä,
kiertämään puomilenkkejä ja tekemään muita uittovalmisteluja. Tervantuoksu täytti Joutsansalmen rannat ja kilpaili pihkantuoksun kanssa
siitä kumpi tuoksuu paremmin. Se oli
muistorikasta kevätaikaa se.
Länsi-Savo -lehden artikkelin mu- 54 -

kaan (ilmestynyt 26.8.1950) Joutsansalmessa on uitettu kesäisin
huomattavat määrät puutavaraa.
Joutsansalmen sillan alituksen jälkeen tukkilautat kuljetettiin hinaajien
vetämänä Hartolan koskelle ja sieltä
Tainiovirtaa pitkin Päijänteelle. Lehti
jatkaa, että pitäjä on metsistä rikas ja
asemansa puolesta keskeinen paikka
Itä-Hämeessä, minkä vuoksi eri puutavarayhtiöt ovat määränneet sen piirimiestensä asuinpaikaksi.
Helinä kertoo, että Joutsansalmen
pohjassa on uittotukkeja runsaasti,
koska joka vuosi niitä on sinne uponnut. Ennen vesi oli ollut niin kirkasta, että tukit näkyivät hyvin, vaan eivät näy enää. Tukkilaisromantiikkaa
on sentään tallennettu Suomi-Filmi
Oy:n filmeille ja arkistoitu tulevillekin sukupolville.
Esko Manninen

Joutsasta. Meidän pitäjän kirkossa
pidettiin pitäjän yhteinen kokous viime syyskuun 13 p., jossa määrättiin
rahojen ylös-kanto rovastin puustellin kartanon valmistamista varten. Ja
pantiin 80 markkaa manttaalin päälle,
joka tuli nousemaan yhteensä Joutsan
ja Leivonmäen pitäjästä 25:ta manttaalilta 2000 markkaan; vaan tulevana
vuotena 1864 otetaan vielä suurempi
summa tämän puustellin rakentamiseen. Nämä seikat jätän minä oppimaton sellaisten miesten selittää,
jotka ovat tieto-viisaita ja ymmärtäväisempiä asian tutkijoita; mutta mieleeni juohtuu vanha sananparsi: älä
mäne tanssiin, jos et voi täyttää.
Mikkelin Wiikko-Sanomia 1864
Joutsasta. V. 1863 syntyi täällä 191
lasta, joista 97 oli poikia ja 94 tyttöjä.
Yhteensä kuoli 147 henkeä, joista 77
oli miespuolisia ja 70 naispuolisia. Pariskuntia vihittiin 42.

Mikkelin Wiikko-Sanomia
31.03.1864 nro 13:

Mikkelin Wiikko-Sanomia
1.9.1864 no 35:

Hiippakunnan sanomia. Rukoushuoneen saarnaaja Uuraasta nk. R. W.
Brummer on valtuutettu Joutsan pitäjän kirkkoherraksi.

Kumpanenko on oikeampi sanotti:
Joutsa vai Jousa?

Mikkelin Wiikko-Sanomia
21.4.1864:
Joutsasta. Yöllä 28 p. maalisk. tänä
vuonna tapahtu ennen kuulumaton
tapaus, nimittäin se, että varas varasti
kolme kesti-ihmistä, miehen, vaimon
ja heidän lapsensa Ruorasmäen kylästä talonmiehen August Alamäkelän
saunasta. Olispa hupanen tietää sekä
kadonneet että varas, joita mainittu
talonpoika toivoo itsellensä kunniallista palkintoa vastaan ilmoitettavan.

Mikkelin Wiikko-Sanomia
23.06.1864 nro 25:
Joutsasta. Häpeä on mainita pitäjämme kelvottomia tapauksia, vaan häpeämpi niitä salassa pitää. Vilja-lainamakasiiniimme on nimittäin varas
kolme kertaa koetellut päästä. Ensi
koetteeksi hän teki avaimen, mutta niin huonotekosen, että se tarttu
lukkoon ja jäi siihen. Toisella kertaa
hän koitti särkeä lukkoja, vaan ne piti
puolensa. Kolmanneksi päätti hän leikata oven lukkojen alapuolelta poikki,
vaan ovi oli niin paksu, ettei ehtinyt
sitäkään saada juoneen, ennen kun
ihmiset alko liikkua. Niin muodoin
poloselle ei onnistunut kertaakaan
päästä sisälle, tuhoa tekemään.
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Sanoista, jotka on sotketut ruotsin
kielestä, on yllä mainitun pitäjän
nimi. Hyvin luonnollinen on nimittäin että tämän pitäjän alkuperäinen
nimi on ollut Jousa, eikä Joutsa, niinkun nyky-aikaan kuitenkin yleisesti
sekä sanotaan että kirjotetaan. Pitäjä
on luultavasti saanut nimensä sanasta jousi. Mitään sanaa joutsi, ei löydy
suomen kielestä. Pitäjän ensimäiset
asukkaat ovat luultavasti olleet mehtämiehiä, jotka ampuivat jousi-pyssyllä. Ei kukaan suomalainen kutsu
pitäjätä Joutsaksi; kaikki kutsuvat
sitä Jousaksi. Suomen kielestä löytyy
monta esimerkkiä että tämä minun
arveluni on oikea. Tässä mainitsen:
jousimies, montako jousta on teillä,
onko tämä hyvä joustamaan, j.m.m.
Näistä kaikista päätän, että Jousa on
oikea nimi pitäjällemme: Joutsa on
väärä. Ja Jousaksi kirjotan minä sen:
ken sitä ei ymmärrä, hän kysyköön.
					
U. L-n.
Mikkelin Wiikko-Sanomien toimituksen muistutus: Luultavasti onkin
Jousa, kuten sitä puhuessa sanotaan,
alkuperänen muoto, josta ruotsalaiset
ovat saaneet tuon kirja-kielessä nyt tavallisen, vaikka väärän Joutsa nimen,
melkeen yhdellä lailla, kun Liperistä
on tehty Libelits ja monta muuta mainitsemata. Mutta kuitenkin ei meidän
korva voi enemmän puolustaa Jousaa,
kun Joutsaa, eikä enemmän jousea,
kun joutsea. Ja saamme juohattaa
arvosan lähettäjän mieleen, että yksi
paraista suomalaisistamme, herra G.
E. Euren sanakirjassaan, erottamata
käyttää kummastakin sanaa.

Lylyn lykintää, kenttälajeja ja huimia ihmispyramideja –

Joutsan Pommin toimintaa sata vuotta sitten
kokoontuivat
nuorisoseurantalolle
harjoittelemaan useana iltana viikossa.

M

aineikas joutsalainen urheiluseura Joutsan Pommi
juhlii 100-vuotiasta taivaltaan vuonna 2016. Nykyisin Pommi
tunnetaan hiihto-, yleisurheilu- ja
kuntoliikuntatoiminnastaan, ja seura
järjestää kilpailuja ja kuntoilutapahtumia tiheään tahtiin. Pommin riveissä harrastaa ja kilpailee kaikenikäisiä
liikunnan ystäviä, ja 100-vuotias seura toimii edelleen vireästi paikkakunnan urheilun hyväksi. Mutta millaista joutsalainen urheiluelämä oli sata
vuotta sitten?
Joutsaan vuonna 1899 perustetun
nuorisoseuran riveissä toimi joukko
aktiivisia, urheiluhenkisiä miehiä. He
halusivat nuorisoseuralle ominaisten
yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten
harrastusten rinnalle liikuntakasvatusta, ja tämä toteutuikin. Ensiaskeliaan ottavan nuorisoseuran yhteyteen
perustettiin voimistelu- ja urheiluosasto.
Liikuntaharrastus saavutti paikkakunnalla ennennäkemättömän suosion. Nuorisoseuran voimistelu- ja urheiluosasto kasvoi niin suureksi, että
vuonna 1916 tehtiin kauaskantoinen
päätös – paikkakunnalle päätettiin
perustaa oma urheiluseura. Perustava kokous pidettiin kirkonkylän

kansakoululla opettaja Bernhard Santalan asunnossa. Kokouksen koolle
kutsunut Santala toimi kokouksessa
sekä puheenjohtajana että sihteerinä, ja hänet valittiin uunituoreen urheiluseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Seuran ensimmäiseksi
sihteeriksi ja urheiluharjoitusten ohjaajaksi valittiin kirjakauppias Paavo
Kankkunen. Muita johtokunnan jäseniä olivat mylläri Akseli Paasonen,
maanviljelijä Onni Lehtinen, herra
Esa Ahvenainen sekä tirehtööri Lauri
Markkula, joka myös ehdotti seuralle napakkaa nimeä ”Joutsan Pommi”.
Nimeä pohdittaessa kriteereinä olivat
lyhyys, iskevyys ja mieleen jäävyys, ja
Markkulan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Nimi oli myös hiljainen
kannanotto Suomessa vallitsevaan
poliittiseen tilanteeseen, jossa venäläinen hallinto kiristi otettaan.
Mitä urheilulajeja Joutsassa sitten
harrastettiin vastaperustetun urheiluseuran ottaessa ensiaskeliaan? Suomalaiskansalliseen tapaan tietenkin
hiihtoa, mutta myös yleisurheilulla
ja joukkuevoimistelullakin oli toiminnassa oma sijansa. Voi sanoa, että
kirkonkylän teillä ja pihamailla juostiin, hypittiin ja heiteltiin sulan maan
aikaan lähes jokaisena iltana. Talvisin
hiihdettiin, ja voimistelun harrastajat
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Hiihto oli suosittu laji, olihan sivakoinnilla maassamme pitkät perinteet. Joutsassa ensimmäiset hiihtokilpailut oli pidetty tiettävästi jo vuonna
1895 koululaitoksen toimesta. Hiihtoa
oli sikälikin helppo harrastaa, että se
oli suhteellisen edullista, ja jäiset järvenselät olivat loistavia harjoittelu- ja
kilpailukenttiä. Seuran ensimmäiset
hiihtokilpailut pidettiin Angesselän
jäällä vuonna 1917. Tuohon aikaan
ei vielä kilpailtu murtomaahiihdossa, vaan tasamaahiihdossa, ja ensimmäisten
tasamaahiihtokilpailujen
miesten sarjan voittoon lykki Vilho
”Joutsan Niku” Mikkola.

sa käytössä. Tuon ajan muotilaji oli
joukkuevoimistelu, ja pommilaisvoimistelijoiden bravuureihin kuuluivat
hurjat 4–5 -kerroksiset ihmispyramidit, joita esitettiin iltamien loppuhuipennuksena. Iltamayleisön riemulla
ei ollut rajoja, kun tällaisen pyramidin
huipulle kipusi temppuilemaan ja katsojia hauskuttamaan pitkäpartainen
peltiseppä Arvi Järvi.
Lisää Joutsan Pommin värikkäistä vaiheista voi lukea keväällä 2017
ilmestyvästä historiikista ”Joutsan
Pommi – sata vuotta senttejä ja sekunteja”.
Mervi Ruokola-Parkkonen

Sanomalehtiarkiston juttuja Joutsasta vuosilta 1863–1864
Mikkelin Wiikko-Sanomia
13.10.1864 nro 41:

Mikkelin Wiikko-Sanomia
08.09.1864 nro 36:

Uutisia Joutsasta. Ei ole kaukaa sitten
kun meidän pitäjästä löyty sangen
vähän, jotka taisivat kirjottaa ja kirjotusta lukea. Vaan nykyseen aikaan on
nuori väki, niin pojat kun naisetkin,
ruvennue sitä hyvin harjottamaan. Jos
mekin saisimme semmoisen kehottajan kun Apajalahden kansakoulu on
Hirvensalmessa, niin mahtaisi täälläkin löytyä vielä useampia, jotka näitä
ja muita oppia harjottaisi. A---n.

Tilan kauppa (ilmoitus): Olvilan ja
Ottolan perintö-tilat, edellimäinen
½ manttaalin veroinen Joutsan kylässä ja jälkimäinen veroltaan 3/8
osa manttaalia Tammilahden kylässä, molemmat Joutsan pitäjässä, molemmat varustettu talonpoikaisilla
rakennoksilla, ja molemmat nykyään
viljelty lampuodilta ja kahdelta torpparilta, myödään nyt samassa edullisilla ehdoilla. Lähempiä tietoja antaa
omistaja, kamarikirjuri Otto Tandefelt, jolle voipi kirjoittaa: Heinolaan,
Kustavukseen, Tollinmäkeen.
Mikkelin Wiikko-Sanomia
29.10.1863 nro 44:
Joutsasta. Täällä meidän pitäjässämme tänä kesänä on rakennettu
ja valmistettu rovastin siollisen eli
kirkkoherran kartanoa Joutsan kyläkunnassa. Ja on meidän pitäjästämme
tähän miestä päällen tehty jo kaksi
päivätyötä, mutta Leivonmäestä vasta
yksi päivä.

Yleisurheiluun oli joutsalaisia alettu
tutustuttaa vuonna 1913, jolloin tirehtööri Lauri Markkula alkoi opettaa
kiinnostuneille yleisurheilun alkeita.
Kesällä 1916 pidettiinkin jo ensimmäiset yleisurheilukilpailut nuorisoseurantalon pihamaalla. Nuorisoseurantalon ympärillä olevalla avaralla
aukiolla harjoiteltiin kuulantyöntöä,
pituus- ja korkeushyppyä sekä keihäänheittoa, juoksumatkoja eli 100
ja 400 metrin matkoja juostiin kylän
halki kulkevalla maantiellä. Myös
nuorisoseurantalon ympäri kulki
juoksurata, pituudeltaan 208 metriä,
ja tätä rataa käytettiin jopa 10 000
metrin kisoihin. Rata oli konstikas ja
vaati juoksijoilta taitoa, sillä käännökset tehtiin 90 asteen kulmassa ja pikamatkoilla jouduttiin juoksurytmin
säilymiseksi ottamaan tukea nuorisoseurantalon syöksytorvista.

15.9.1864 Mikkelin Wiikko-Sanomia numero 37:
Joutsasta. Täällä sanotaan akkojen
tasku-mattiloissa jo olewan uudiswiinaa. Mistä sitä saaneet, en tiedä.
Waan muistakoo, ämmät, että säästätte wiljaa leiwäksikin. J. E–n.

Voimistelullakin oli Pommin toiminnassa oma sijansa. Pommin sihteeri
Paavo Kankkunen piti ohjattuja voimisteluharjoituksia nuorisoseurantalolla, jonne hankittiin rekki, renkaat
ja nojapuut. Ne olivatkin ahkeras- 57 -

Jousan Vuokralautakunnan katselmus
Heikkilän torpalla 9.11.1918

V

ielä viime vuosisadan alussa
osa maata viljelevästä väestöstä teki sitä vuokramaalla,
torpissa ja lampuotitiloilla. Siitä seurasi yhtä paljon vuokrasuhteita maanomistajain ja vuokraviljelijäin välillä.
Väestönkasvu aiheutti kasvavaa maan
kysyntää ja kiristi vuokraehtoja. Tarvittiin toimenpiteitä, joiden avulla
pyrittiin korjaamaan torpparijärjestelmässä esiintyneet epäkohdat. Tätä
tarkoitusta varten eduskunta hyväksyi
syksyllä 1908 maanvuokra-asetuksen,
jonka keisari-suuriruhtinas vahvisti
maaliskuun 12. päivänä 1909.
Eräs maanvuokra-asetuksen tuomista
tärkeimmistä uudistuksista oli vuokralautakuntajärjestelmä, joka oli voimassa vuosina 1909–1934. Kussakin
kunnassa oli oltava vähintään yksi
vuokralautakunta, johon ne kunnassa asuvat maanomistajat, joilla oli
vuokramiehiä, samoin kuin kunnassa
asuvat vuokramiehet saivat valita yhtä
monta edustajaa. Näin valitut jäsenet
valitsivat ulkopuoleltaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elleivät
he päässeet asiassa ratkaisuun, määräsi kihlakunnanoikeus puheenjohtajan. Puheenjohtajan asema oli monessa suhteessa ratkaiseva, sillä kun
kumpikin yhtä suuri osapuoli edusti
vastakkaisia intressejä, oli puheenjohtajan ääni usein määräävä.
Lautakunnan yhtenä tehtävänä oli torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokranantajan ja vuokralaisen
välisten riitojen käsittely ja sovittelu.
Tuomioistuin ei ottanut vuokrasuhdetta koskevaa riitaa käsiteltäväkseen,
ellei asiaa sitä ennen oltu soviteltu
vuokralautakunnassa. Lautakunnan
päätökseen saattoi hakea muutosta
paikkakunnan oikeudesta 60 päivän
kuluessa päätöksestä.
Tärkein lautakunnan tehtävistä oli
kuitenkin katselmusten toimeenpa-

no, sillä sekä vuokrasuhteen alkaessa
että sen päättyessä oli vuokra-alueella
suoritettava katselmus, jonka mukaan
määriteltiin tilalla vuokra-aikana tapahtuneet parannukset ja rappioitumiset sekä niiden perusteella laskettavat molemminpuoliset saatavat.
Toisin kuin riita-asioissa, Vuokralautakunnan katselmuspäätös oli lopullinen ja siitä oli mahdolisuus valittaa
kihlakunnanoikeuteen ainoastaan siinä tapauksessa, että asian käsittelyssä
oli tapahtunut virhe.
Jousan Vuokralautakunnan toimintaa erimielisyyksien sovittelijana sekä
torpan katselmuksen suorittajana,
kuvaa lyhennelmä Heikkilän torpan
katselmuspöytäkirjasta:
Pöytäkirja tehty Jousan Vuokralautakunnan toimittamassa rappiokatselmuksessa, joka talollisen Adam
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Mattila vainajan perillisten pyynnöstä
pidettiin Mattilan tilaan Nro 2 Jousan pitäjän Laitjärven kylässä kuuluvalla Heikkilä nimisella torpalla
9 marraskuuta 1918. Toimituksessa
olivat läsnä allekirjoittanut vuokralautakunnan varapuheenjohtaja, sekä
jäsenet Maanviljelijä Akseli Salomaa
maanomistajain ja Torppari Tuomas
Hokkanen vuokramiesten valitsemana, sekä asianosaiset vuokranantaja ja
Torppari Jeremisas Oksanen.
Vuokranantaja jätti vuokralautakunnalle vuokrakirjan kesäkuun 28. päivältä 1901, jonka mukaan ko. Torppa oli maaliskuun 25. päivästä 1902
vuokrattu vuokrakirjasssa mainituilla
ehdoilla 15 vuoden ajaksi Torppari
Jeremias Oksaselle, sekä ulossanomistodistuksen, jonka mukaan torppari
oli sanottu ulos lokakuun 19. päivänä
1914. Samalla ilmoitti vuokrananta-

ja, että vuokramies oli luvattomasti
ja kiellosta huolimatta käyttänyt lehmiään talon niituilla, viljellyt luvattomasti metsämaita polttamalla kaskea,
jättänyt yhden päivän verostaan maksamatta ja noin neljättä vuotta sitten
veronteossa ollessaan lähtenyt kesken
heinäntekopäivää työstä pois, sekä
muutoinkin niskotellut, jonka johdosta
hän katsoo Torpparin vuokraoikeutensa menettäneeksi ja vaatii näin ollen
vuokralautakunnan
toimenpidettä
asiassa huomauttaen samalla, että
edellämainittu torppa on kovin rappiolla asuttu, jonka johdosta hän vaatii
vuokralautakunnan
toimittamaan
katselmuksen.
Vuokramies Jeremias Oksanen ilmoitti, että hänet oli kyllä sanottu ulos tästä
torpasta, vaan niin sanotun taannehtivan asetuksen mukaan jatkuu hänen
vuokraoikeutensa kolmella vuodella,
eli vuoteen 1920. Sanoi kyllä olevansa
käyttänyt lehmiään jälestä heinänteon
talonkin niituilla, koska ne ovat hänen
niittujensa kanssa samassa aitauksessa
ja että se on kuulunut jo aikaisemmin
torpan nautintoihin käyttää lehmiään
toisten torppien lehmien kanssa noilla
yhteisillä niittupalstoilla. Metsämaan
viljelystä ei sanonut olevansa harjoittanut paitsi hakamaaltaan on ottanut
leheksiä eläinten aluksiksi ja käyttänyt
sitten nuo puun rungot polttopuinaan,
ja näin syntyneen kannikon hän on
kyllä kyntänyt ja viljellyt ensimmäisenä vuonna rukiin ja toisena kauran.
Kaskennut eli polttanut ei hän ole. Sen
veropäivän johdosta joka häneltä on
tekemättä ilmoitti hän, että kun hän
viime maaliskuussa, jolloin mainittu
päivä oli tehtävä, meni pyrkimään työhön, ei häntä huolittu, mutta sittemmin kesällä häntä siihen vaadittiin,
vaan kun hän oli ainoa mies torpassa,
ei hän itse joutanut, eikä ruvennut sitä
muillakaan jälestäpäin teettämään
koska kesäinen työpäivä on arvokkaampi kuin talvinen, luvaten kyllä
maksaa rahalla sen tekemättömän
päivätyön hinnan. Vuokranantajan
syytökseen, että hän on muka neljättä
vuotta sitten lähtenyt kesken työpäivän
työstä pois, huomatti hän, että olevansa useita vuosia teettänyt veropäivänsä
muilla, eikä siis tunne ollenkaan josko

veropäivänsä on jäänyt vajavaksi vai
ei. Ja jos se olisi jäänytkin, on siitä jo
siksi pitkä aika, ettei vuokranantajalla ole enää siinä asiassa sananvaltaakaan. Muutoin ilmoitti Torppari, että
hän katsoo kaikki vuokranantajien
syytökset aiheettomiksi, jonka takia
ei olisi tarvinnut pyytää vuokralautakunnan toimenpidettä.
Sen jälkeen ryhtyi vuokralautakunta
toimittamaan pyydettyä torpan kuntoa koskevaa katselmusta. Katselmus
käsitti rakennukset (Asuinrakennus,
Neljä aittaa, Sauna, Hevostalli, Navetta, Wanha navetta, Sikolätti, Kaluliiteri, Kolme rehutalliia, Riihi, Luta,
Kaksi tallia riihen luona, Kota, Kolme
niituilla olevaa tallia, Verkkokatos,
Nuottakatos ja Kaivo), Pellot (5) ja
Niityt (6).
Sen jälkeen kun katselmus oli toimitettu siirtyi vuokralautakunta käsittelemään esitettyjä riitakysymyksiä ja
katselmuksessa ilmenneitä seikkoja.
Sitten kuin asioista oli neuvoteltu tehtiin vuokralautakunnassa seuraava
päätös:
Koska vuokranantajat eivät tuoneet
tässä tilaisuudessa minkäänlaisia todistuksia tekemiensä syytöksien tueksi
ja koska vuokramies on ne kieltänyt, ei
vuokralautakunta katso olevan syytä
antaa asiasta minkäänlaista lausuntoa tai selvitystä vaan osotetaan vuokranantajat, jos haluavat syytöksissään
pysyä jatkamaan kannettaan haasteen
nojalla asianomaisessa kihlakunnanoikeudessa.
Mitä taas katselmuksessa kävi selville katsoo vuokralautakunta oikeaksi
puoltaa seuraavien rakennuksien laittamista vuokra-ajan kuluessa vuokrakirjan määräämään kuntoon, nimittäin:
Sauna kokonaan uudestaan rakennettava, ja tehtävä etemmäksi asuinrakennuksesta kuin entinen sauna. Navettaan tehtävä uusi laipio. Riihitalliin
uusi katto. Riihen kattoon harjalaudat.
Rappiolla olevat aitaosat ovat tehtävät
uudestaan, ja korjauksia, samoin kuin
uudestaan rakentamista on ulotettava
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torpan rakennuksiin ja aitoihin sikäli
kuin ne vuokra-ajan kuluessa rappeutuvat.
Kun toimitus muodostui sovittelukokouksen luontoiseksi, merkittiin
vuokralautakunnan puheenjohtajalle tuleva palkkio 16 mk, sekä 58 km.
kyyti á/80penniä 46 mk 40 penniä,
eli yhteensä 62 mk 40 penniä valtion
varoista maksettavaan laskuun, vaan
jäsenille tuleva palkkio 4 mk kummallekin ja 30 km kyytiraha 24 mk, eli yhteensä 56 mk velvoitettiin vuokranantajat yksin maksamaan.
Vuokralautakunnan puolesta
Toivo Kokko, varapuheenjohtaja
Laki vuokra-alueiden itsenäistämisestä annettiin 15.10.1918. Vuoden 1919
valtiopäivillä lakiin lisättiin lampuotitilat eli lunastuslaki tuli koskemaan
kaikkia yksityismaalla olevia torppia,
lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita.
Toimeenpanoasetus
vuokra-alueiden itsenäistämisestä astui voimaan
1.5.1919 eli käytännössä lunastustoiminta pääsi alkamaan vasta toukokuussa 1919.
Torppari Jeremias Oksanen lunasti edellä mainitun Heikkilän torpan
19.11.1919 tehdyllä kauppakirjalla
7800 mk kauppahinnalla ja näin torpparista tuli tilallinen.
Huolimatta ”pienistä” torpparisopimuksen tulkintaerimielisyyksistä
noin sata vuotta sitten, ovat Adam
Mattilan ja Jeremias Oksasen jälkipolvet sulassa sovussa eläneet ja kokeneet, historiallisesti lyhyenä, vain
yhden vuosisadan mittaisena aikana tapahtuneet maatalouden suuret
muutokset kaskenpolton ajasta EUaikaan.
Kirjoittaja on Adam Mattilan
pojanpojanpoika Pertti Mattila
Lähteet: Pertti Mattilan kotiarkisto ja
Joutsan kunnanarkisto
Viljo Rasila – Torpparikysymyksen
ratkaisuvaihe (Historiallisia tutkimuksia 81)

Osuusmeijeri

J

ousan Osuusmeijerin toiminta
alkoi vuonna 1904. Vuonna 1955
nimi vaihdettiin Joutsan Osuusmeijeriksi. Useissa julkaisuissa on
kerrottu, että ensimmäisen meijerirakennuksen urakoi Aksel Paasonen
vanhempi. Vähemmälle huomiolle on
jäänyt se, että kuljetukset hoidettiin
hevoskuljetuksena, melkoinen työnlisä, jos verrataan nykyisiin kuljetusmuotoihin. Esimerkiksi höyrykoneen
ja kirnun kuljetus Mäntyharjun asemalta Joutsansalmen rantaan on vaatinut kerralla useamman hevosen.
Lokakuun 4. päivä 2016 Keski-Suomen Osuuspankki lahjoitti Joutsan
Kotiseutuyhdistykselle arkistostaan
kotiseutuasiaa sisältävää aineistoa.
Aineiston joukossa on runsaasti aiemmin julkaisemattomia valokuvia,
yhteensä yli 540 kuvaa. Kuvien ym.
materiaalin joukosta löytyy myös
meijerirakennuksen urakoineen Akseli Paasosen vahakantinen vihko,
johon hän on kirjannut rakennushirsien ostot ja tilitykset, työmiesten
nimet, työtunnit, tilipäivät jne., lisäksi hevoskuljetukset lähialueilta ja
etäämmältäkin.
Tiilet ja sementit haettiin Mäntyharjulta ja Luhangasta. Mäntyharjun
asemalle maantiematkaa meijeriltä
kertyy nykyisinkin noin 64 kilometriä. Matkalla on muutama mäki, jotka
mennessä ovat ala- ja paluumatkalla
kuorman kanssa ylämäkiä. Sahattua
puutavaraa on haettu Kangasniemeltä, Kortesalmesta, Tammilahdesta,
Rutapohjasta ja Koittilasta. Kivet, hirret ja sammalet on sentään saatu lähialueilta. Ensimmäiset rakennustyötä
koskevat merkinnät alkavat elokuun
2. päivä 1903. Viimeiset tilit on maksettu toukokuun 7. päivä 1904. Muutama miestyöpäivä on vielä tämänkin
jälkeen vihkoon kirjattu, mutta niiden tilityksestä ei näy merkintää.
Helmikuun 26. päivä 1904 on noudettu usealla hevosella koneistotarpeita

Joutsan Osuusmeijerin Imuautonkuljettaja Mikko Pylvänäinen lähestyy Eteläpään maitolavaa.

Meijeriautonkuljettaja Mikko Pylvänäinen ja Vähä-Joutsan kylällä sijaitsevan maitotilan tuntemattomaksi jäänyt emäntä.
Mäntyharjulta. Jäitä on nostettu ja
kuljetettu kesäkerman ja voin jäähdytystarpeiksi läheiseltä lahdelta. Koneiston osien rahtaus Mäntyharjulta
on jatkunut vielä maaliskuun alussa.
Höyrypannukin on tuotu useamman
hevosen vetämänä. Tiiliä ja muuraussavea on haettu Luhangasta. Lisäksi
vähintään 25 tiilikuormaa on tuotu
Mäntyharjulta.
Tämän jälkeen Mäntyharjulta on pitänyt noutaa useita kuormia sementtiä.
Eikä tiilien ja sementin kuljetus loppunut maaliskuun kuormiin, lisää on
haettu huhtikuun alkupäivinä. Huhtikuun 14. päivä on noudettu rautatiekuljetuksena Mäntyharjun asemalle
saapunut kirnu. Lisäksi Mäntyharjulta on haettu remmejä ja kaasuöljyä,
ratakiskoja, seernoja ja putkia. Joten
kiirettä on pitänyt, että meijeri on saa- 60 -

tu huhtikuun aikana toimimaan, niin
kuin historiakoosteet kertovat.

nen vai vajaa tonkka eli pystö. Autonlavalta meijerin kuljetushihnalle
tonkkia siirtäessä tuppasi aloittelijalle tulemaan välillä kiire. Jos hihnalle
jäi tyhjä väli, niin siitä eivät vastaanottopäässä työskennelleet kaataja ja
vaaitsija tykänneet. Tarkkana piti olla
myös siinä, että kaikki saman tilan
tonkat kulkivat hihnalla peräkkäin.

Routaisilla teillä tonkat olivat herkkiä
kaatumaan. Tästä vanhempi autonkuljettaja Jokisen Oiva oli opastanut
Mikkoa, että jos lavalta kuuluu yksi
jysähdys, niin siitä ei kannata olla
huolissaan, mutta jos jysähdyksiä on
kaksi, niin toinen kertoo, että tonkka
on kaatunut. Silloin pitää kuljettajalla
kiirettä, hyvällä onnella ennättää nos-

Maidon kuljettajana
1970-luvulta 2000-luvulle
Meijeriauton kuljettaja Mikko Pylvänäinen kertoo ensimmäisen työpestinsä Joutsan Osuusmeijerin autonkuljettajana alkaneen kesäkuun alussa
1974 ja päättyneen syyskuun alkupäivinä. Uuden työtarjouksen hän sai
tammikuussa 1975. Mikko jatkoi tutulla reitillä, Joutsa–Riihiniemi–Ruorasmäki–Joutsa, samalla reitillä hän
oli ajanut jo edellisenä kesänä. Mikko
kertoo, että kymmenien litrojen vetoisten maitotonkkien siirtely vaatii
ammattitaitoa, pelkällä voimalla niitä ei kannata siirrellä. Tonkat siirrettiin pyörittämällä, pyörityskulmaan
vaikutti se, oliko kyseessä täysinäi-

Ote Akseli (vanhempi) Paasosen muistivihkon sivulta.
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tamaan tonkan pystyyn ennen kuin
kansi avautuu. Aina ei ennättänyt,
vaan maito valui maahan. Kaatuneen
maidon meijeri korvasi lähettäjälle
edellisen päivän lähetyksen mukaan.
Syyskesällä 1975 Joutsan Osuusmeijeri hankki imukeräilyauton, ”niittikoppisisun”, jota Mikko kertoo olleensa

Maidontuotanto vaatii lukemattoman määrän työvaiheita ennen kuin maito saavuttaa meijerin kirnun. Kuva karjatilalla on siirrytty jo käsinlypsystä koneelliseen, suuri helpotus emäntien työhön sekin.

Imuautonkuljettaja Mikko Pylvänäinen tutustumassa ”75 Jousalaista meijerivuotta” teokseen ja imuauton reitiltä kuvattuun kuva-aineistoon.

hakemassa Ähtäristä ja näin hänestä
tuli imuautonkuljettaja. Niittikoppi
nimensä Sisu lie saanut jonkun ulkomaalaisen toteamuksesta, että auton
moottori on ihan hyvä (Rolls-Royce),
mutta hytin olet tehnyt itse. Teiden
kunnosta ja kelirikosta on kirjoitettu
esim. ”75 Jousalaista meijerivuotta”
teoksessa. Mikko kertoo, että alkuaikoina eritoten pihat ja pihatiet olivat pehmeitä ja ahtaita isokokoiselle
tankkiautolle, mutta kaikesta selvittiin. Tankkeja imuautossa oli kolme,
kahteen imettiin tonkista maidot ja
keskimmäisessä oli lähettäjille palautuvaa kurria, jota laskettiin maidosta
tyhjennettyyn tonkkaan. Mikko kertoo, että jo 1970-luvun lopulla meijeriautonkuljettajat koulutettiin maitokokeiden ottajiksi.
Vuonna 1990 Joutsan Osuusmeijeri
fuusioitui Tuottajan Maitoon, jon- 62 -

ka palveluksessa Mikko jatkoi. Tämä
vaihe jäi lyhytaikaiseksi Tuottajan
Maidon ulkoistaessa maidonkeräilyn
jo vuonna 1991. Mikko siirtyi Otavan
veljesten autonkuljettajaksi, jossa työsuhde jatkoi vuoteen 2004.
Kysellessäni Mikon muistoja vuosikymmenien varrelta, hän kertoo, että
jos mikä, niin maitoautonkuljettajan
homma on asiakaspalvelua. Vuosien
varrella oppi tuntemaan ajoreitin varrelta niin isännät kuin emännätkin,
joskus sai olla, jos ei ihan lääkärinä,
niin ainakin hyvänä myötäeläjänä
ja kuuntelijana. Tutulle autonkuljettajalle kerrottiin sian porsitukset ja
lehmien poikimiset. Kerran Mikko
kertoo olleensa lehmänpoikimisessa
vetämässä vasikkaa ulos isäntäväen
apuna.

Kuva on Hietasalmen rannalta nykyisen Joutsenlammen puolelta, hyvin läheltä nykyistä maantiesiltaa. Väihkölän
puolen isännät ovat tuomassa soutaen tilojensa maidot rantaan, josta Siltalan isäntä hevosineen kuljetti tongat
Kettukiven kohdalle Korpilahdentien varteen odottamaan kuorma-autokyytiä. Paluukuormassa hevosmies toi palautuneen kurrin. Vasemmalla oleva venemies on Alpo Onali, tongan nostohommissa Antti Salonen, venettä soutaa
Evert Tamminen (selin), etualalla veneen laitaan nojailee Toivo Tupala, samaa venettä ovat sestomassa Eino Reinikainen ja Veikko Siltala. Kuva ajoittunee 1950-luvun loppupuolelle.

sakin taloissa kahvikestitys oli jopa
joka päivä. Sahtiakin olisi tarjottu,
tai tarjottiin. Onneksi tarjoajat olivat
oppineet nopeasti huomaamaan, että
käynyt sahti jää juomatta. Jos isäntäväki ei ollut kotosalla, niin monessa
paikassa sahtimuki odotti kuljettajaa
tonkannokassa.
Jo aiemmin mainitsin Mikon ”oppiisän” Oiva Jokisen. Mikko kertoo
Oivan muistelleen kuinka ennen oli

otettu käynyttäkin sahtia. Ehkäpä
Joskus 1940-luvulla sivulliset olivat
menneet kertomaan nimismies Huugo Vanhaselle, että meijeriautoja ajetaan humalassa. Vanhanen tunnettiin
erittäin tunnollisena ja lakia noudattavana virkamiehenä, mutta sillä kertaa hän oli todennut, että maitokuskin
homma on sellaista, että siinä pitää
olla, joko hullu tai humalassa.
Esko Manninen

Kahvit tarjottiin hyvin usein, jois- 63 -

Itä-Häme 18.2.1905 nro 14:
Kirje Joutsasta.
”Joutsan kylä kuin kaupunki:
On sillä itsellä urutkin,
Olutta pellon partaassa,
Muutama leipä wartaassa.”
Näin sitä silloin lauleskeltiin, kun
tänne kirkonkylään saatiin oluttehdas ja kirkkoon urut. Onpa siitä
ajasta jo wuosia wierinyt ja Joutsan
kirkonkylä on ennättänyt muuttua
wielä enemmän kaupunkimaiseksi.
Täällä on postitoimisto, apteekki,
piirilääkärin asuinpaikka, kaksoiskansakoulu, kirjakauppa, useita
leipureita, nahkureita ja kauppiaita.
Täällä on suuremmoinen woinwalmistustehdas eli osakemeijeri, poliisiwoimalaitos ja – putka. Käskisipä
niitä kaikkia laitoksia luetella. (…)

Huttulan nuoria vieraineen 29.6.1912. Kuva Honkaharjun albumista

Vanha Jousa

J

ousan kylä asutettiin todennäköisesti 1400-luvun lopulla. Suomen asutuksen yleisluettelon
(SAY) vuoden 1539 mukaan kylän
ensimmäisen talon isäntä oli Wilppu Jopinpoika. Jousan ensimmäinen
talo on alusta saakka ollut itsenäinen
perintötila. Jousan rajat määritettiin
jo vuosina 1553–1554, mutta rajoista
riideltiin Ruskealan isäntien kanssa
vielä vuonna 1759. Kyseessä oli noin
735 hehtaarin suuruinen riita-alue
Niemisten maalla. Riita päättyi jousalaisten eduksi.
Kaiken kaikkiaan Jousan talon pintaala oli 5 433 ha. Tämä Jousan ensimmäinen talo jakaantui jo vuosina
1584–1624 neljään osaan, joille tuli
kantatilanumerot 1–4. Talot ovat 1
Kämppilä, 2 Tokero, 3 Huttula ja 4
Hulikka. Kutsun tätä aluetta Vanhak-

si Jousaksi, erotukseksi Jousan kylään
myöhemmin liitetyistä alueista. Jousan talot 5, 6 ja 7 ja 13 ovat Kirkkolan
alueita ja liitettiin Jousan kylään kunnan itsenäistyttyä.
Talot 8, 9, 10 ja 12 Pekkasissa ja Niemistenmaalla ovat kuuluneet Ruskealaan. Talo numero 11 Rauhala,
on muodostettu kirkkoherran virkataloksi, vaikka se alunperin on ollut
Vanhan Jousan Hulikan Koirijärviniminen talo. Jousankylän talot sijaitsivat myöhemmin molemmin puolin
Joutsan salmea (Joussalmi). Kirkonkirjoissa asutus on merkitty siten, että
pohjoispuoli on Stora sidan lyhenne
St.s (Iso puoli) ja Karimäen puoli on
Lilla sidan lyhenne L.s. (Pieni puoli).
Johtuuko nimi Vähä-Joutsa Lilla sidanista?
- 64 -

Herää kysymys, miksi Wilppu Jopinpoika pysähtyi Joussalmen rannalle
ja asettui siihen asumaan. Lähistöllä
oli kalaisa koski ja runsaasti viljelykseen sopivaa maata. Yleisesti ottaen
tuohon aikaan pääelinkeinoina olivat
metsästys ja kalastus, puhuttiin erätaloudesta. Ehkäpä salmen rannalla oli
erä- ja kalastusmajoja jo aikaisemmin
sillä johtihan yläpuolinen vesireitti
savolaisten ja hämäläisten rajavesille Suonteelle ja Puulavedelle. Etelään
päin taas päästiin Rautavedelle ja
Jääsjärven ja Tainiovirran kautta aina
Päijänteelle saakka.
Varmaa on kuitenkin se, että Wilppu
poikineen asettui paikoilleen ja alkoi
viljellä maata. Wilppu katosi aikakirjoista vuonna 1542, mutta hänellä on
todennäköisesti ollut vaimo, kun luetteloista löytyy kolme poikaa Lauri,

Heikki ja Martti. Lauri Wilpunpoika
löytyy vuoden 1571 hopeaveroluettelosta, tosin hänet on kirjattu Tammilahteen kuuluvaksi.
Hopeavero kannettiin kahdesti Älvsborgin linnakkeen lunastamista varten tanskalaisilta. Vero oli yksi historian raskaimmista ja siihen tämä
Jousan isäntä joutui luovuttamaan
2,4:n hevosen arvon. Tämä Lauri
Wilpunpoika oli muuten yksi SuurSysmän äveriäimpiä isäntiä, hän
omisti 6 hevosta, 10 lehmää, 10 sikaa, 13 lammasta, 3 vuohta ja lisäksi
11 nuortakarjaa. Tästä huomaamme,

että maataloutta oli talossa harjoitettu
jo pidemmän aikaa.
Lauri Wilpunpojan taival päättyi todennäköisesti vuonna 1584, kun isännäksi on merkitty hänen poikansa
Olli. Laurilla oli ainakin kaksi poikaa
Ollin lisäksi, Simo ja Heikki. Vuonna
1585 Simo rakensi uudistalon, mikä
myöhemmin sai nimekseen Hulikka.
Samana vuonna myös Heikki rakensi
itselleen talon ja tämä Heikin talo sai
nimekseen Huttula. Talon nimiä tosin
alettiin käyttämään vasta 1700-luvun alussa. Jousan ensimmäinen talo
on sijainnut melko tarkasti nykyisen
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Joutsan Tili- ja Yrityspalvelun ja Huttulan ravintolan välimaastossa ja on
ollut nimeltään Tokero.
Alkuperäinen Hulikka on todennäköisesti ollut Wähä-Hulikka, myöhemmin Perttula ja on sijainnut
Tokeron itäpuolella ennen Perttulanojaa. Ruotsin suurvaltasotien aikaan
vuodesta 1617 lähtien Huttulan isäntä
Pekka Klemetinpoika toimi ruotumestarina. Vuonna 1624 Huttula jakaantui kahtia, kun Pekka Klemetinpojan poika Heikki Pekanpoika jatkoi
Huttulan isäntänä ja Huttulasta lohkaistulle uudelle tilalle tuli isännäk-

si Klemetti Ollinpoika.
Asiakirjoista ei selviä se,
kuka hän oli. Mahdollista on, että kyseessä olisi
Pekka
Klemetinpojan
vävy, sillä tuskinpa sitä
talonpuolikasta sentään
ventovieraalle olisi luovutettu. Tämä Klemetti
Ollinpoika tituleerataan
myös
ruotumestariksi.
Tämä uusi tila sai nimekseen Kämppilä ja sijaitsi
aivan nykyisen Huttulan
talon vieressä, sen pohjoispuolella.
Vanhan Jousan kantatalot
sijaitsivat vesistön varrella, nykyisen Joutsan
kuntakeskuksen keskellä.
Aina 1860 -luvulle saakka
Jousa oli lähes pelkästään
ryhmä maalaistaloja ja
kirkko niiden vieressä.
Maakauppojen vapauttaminen ja elinkeinovapaus loivat vuodesta 1868
lähtien mahdollisuuden
maalaiskylien kehittymiselle. Tämän lisäksi Joutsan pitäjän itsenäistyminen Hartolasta vuonna
1860 vauhditti kehitystä
ja pian voitiinkin jo puhua kirkonkylästä.

Joutsan Kotiseutuyhdistys kiittää tämän sivun yrityksiä merkittävästä taloudellisesta tuesta katsomohankkeelle.

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

Arto Hölttä
Toimisto Vasarakatu 27, 40320 Jyväskylä

Suutari
A. Nieminen

Aarno Nieminen
Suutarin palvelut,
teroituspalvelu,
laukkumyynti.

040 752 6436

Jousitie 44, 19650 Joutsa

AUTOTYÖ LAHTINEN

Jääkärintie 3
19650 Joutsa
0400 344 447

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

0440 348 745

Teollisuustie 13, Joutsa
www.autotyolahtinen.fi
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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 2016 Joutsan Kotiseutulehden tekoon osallistuneita ja kotiseututyötä ilmoituksen muodossa tukeneita. Erityiskiitos suurelle talkooväelle katsomon kattamishankkeessa. 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.
Suosikaa ilmoittajiamme!

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

