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Puheenjohtajan tervehdys
Museoalueemme on pikkuhiljaa 

saavuttamassa yhdistyksemme sin-
ne asettamaa tavoitetta.  Kesä kesän 
jälkeen ollaan lähempänä rakennus-
ten säilyvään kuntoon saamista. Val-
taosa katoista pitää ja ympäristön 
tila ja kunto alkavat olla arvoises-
sansa kunnossa.  Vielä on haastei-
ta jäljellä ja ruokahalu kasvaa syö-
dessä. Korjaustyö tuottaa aina myös 
odottamattomia yllätyksiä. Vähitel-
len olemme pääsemässä ulkoisista 
puitteista sisältöihin. Esineistön luet-
telointi on ammattilaisten työtä, sa-
moin kun näyttelyiden rakentami-
nen. Tehtäväkenttä on suuri ja olem-
mekin hakeneet tähän Museoviras-
ton avustusta. 

 
Kotiseututyö on talkootyötä alus-

ta loppuun. Johtokunta koostuu eri 
osaamisalueiden ihmisistä ja heidän 

lisäkseen keskeisessä roolissa on jouk-
ko talkooaktiiveja. Rakennusryhmä 
on ahkeroinut jo läpi usean kesän 
suunnitelmallisesti vetäjänsä Heik-
ki Partasen johdolla. Hyvää jälkeä 
on syntynyt ja viimekesäisistä töis-
tä löytyy kuvaukset tästä lehdestä.

Sihteeri-rahastonhoitaja Tiina Sep-
pälä on tarmokas monitaituri jo si-
viilitehtävänsäkin perusteella. An-
tero Kuitunen tuntee museonmäen, 
rakennukset ja esineet parhaiten ja 
hoitaa tilatut esittelyt rutiinilla.

Keskeinen varainhankintatapa on 
ollut tämä Kotiseutulehti, josta pro-
jektista olen puheenjohtajana kanta-
nut vastuun. Lehden taiton, samoin 
kuin ison osan ilmoitusmyynnistä, 
on ammattitaidolla hoitanut Jari Par-
tanen nyt jo toista kertaa.

Kevätjuhla Museolla oli jäsenille ja 
kannattajille suunnattu kiitosjuhla. 
Sen tarjoilusta ja herkuista vastasi-
vat Leena Riitaoja ja Lamminmä-
en isäntä Juhani, molemmat johto-
kunnan jäseniä.

Olemme pyrkineet pitämään leh-
den sisällön tasokkaana ja kiinnos-
tavana. Osaavia kirjoittajia on saatu 
mukaan. Lehdenteon mahdollistaa 
tuki-ilmoituksia antavat yritykset ja 
toisaalta sen ostajat. Lehtiä on len-
tänyt myös toisiin maanosiin aina 
Australiaa myöten terveisinä syn-
nyinseudulta. 

Museomiljöö miellyttää joutsalai-
sia ja palaute tehdystä työstä on ol-
lut kiittävää. Vahvistuva viesti” nos-
talgia- tansseista” museolla on kan-
tautunut korviimme viime aikoina 
voimistuen. Harkitsemme asiaa, mi-
käli varteen otettavia yhteistyötaho-
ja ilmoittautuu.

 Odotamme  muualla asuvia joutsa-
laisjuurisia henkilöitä, tänne muutta-
neita ja kesäasukkaita tuomaan oman 
lisänsä toimintaan. Tervetuloa kaik-
ki mukaan kotiseututyöhön!

Ojennamme kiitoksen kukkina ku-
via kevätjuhlastamme.

Terttu Hentinen 
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Kirjoittaja ja kuvat: Heikki Partanen

Kunnossapitokuulumiset
talomuseolta

Kattotyöt aloitettiin takalappeelta. 
Miehet vetävät peiton katon suojaksi 
työpäivän päätteeksi.

Kuvassa valmis pärekattolape.

Kokemus ja nuoruus kohtasivat  kello-
tapulin kattoremontissa.

Vellikello ylväänä uusine kattoineen. Juhannuksen jälkeen miehet pääsivät siir-
tymään Leivonmäelle Simolan makasiinin korjaukseen. 

Toimintasuunnitelmassa kuluneelle 
vuodelle pääpaino oli edelleen päre-
kattojen uusimisessa. Taloudellises-
ti kattojen uusiminen on niin mer-
kittävä panostus, että olimme laati-
neet syksyllä 2012 Museovirastolle 
jo toisen avustusanomuksen katto-
jen kuntoon saamiseksi. Maaliskuus-
sa saimme myönteisen päätöksen ja 
pääsimme toteuttamaan korjaukset 
suunnitelman mukaisesti.

Olimme anoneet miehiä Lape-pro-
jektilta matalampien rakennusten eli 
ladon ja aitan kattojen korjaukseen.  
Saimmekin työhön peräti neljä raken-
nusmiestä. Riihen korkeampi katto 
oli suunniteltu toteutettavaksi osto-
palveluna ja sen toteuttikin syyske-
sästä Karin päre ja puu Toivakasta. 

Rakennusryhmän tehtäväksi jäi huo-
lehtia siitä, että materiaalit, joita pä-
reiden lisäksi korjauksiin tarvitaan 
ovat ajallaan paikanpäällä. Talkoo-
porukan tehtäväksi jäi myös edel-
lisvuodelta keskenjääneiden projek-
tien jatkaminen. 

Laatua perinneraken-
tamiseen-projekti apuna

Lape-työt käynnistettiin jo huhti-
kuun alussa, jolloin miehillä alkoi 
noin kuukauden kestävä koulutus-
vaihe. Varsinaiset työt pääsimme 
käynnistämään talomuseolla huh-
ti-toukokuun vaihteessa. 

Työt aloitettiin ladon katon korja-
uksella. Saimme kunnalta käyttööm-
me vanhoja rakennustelineitä , jotka 
helpottivat ja nopeuttivat työn val-
mistelua.  Päreet toimitti Karin pä-
re ja puu. Päreet olivat hyvälaatuisia 
ja toimitukset saapuivat työn edis-
tymisen tahdissa ajallaan. 

Ladon kattotyö edistyi nopeasti ja  

kesäkuun alussa ryhmä pääsi siirty-
mään aitan katon korjaukseen.

Korjaus aloitettiin vellikellon kat-
teesta ja se vaati normaalia korkeam-
mat telineet. 

Aitta on alun perin rakennettu vuon-
na 1816, joten vellikello on jo saanut 
runsaasti ruostetta kannattimiinsa. 
Nyt siihen uusittiin vain naru.

Maamoottorin kunnos-
tus

Kun Reino Laitinen sai lingottua 
auki tien museoalueelle tammikuus-
sa, pääsimme siirtämään moottorin 
suljetun yläasteen pienryhmätiloi-
hin, joissa talkoita jatkettiin purka-
misella ja osien irroittelulla.

Sylinterin irroittaminen männästä 
osoittautui aikaa vieväksi ja hanka-
laksi, koska mäntä oli ruostunut ja 
juuttunut kiinni sylinteriin. Ultra-
äänipesun ja männän rekaiden ir-
roituksen hoiti talkoilla Reijo West-
man. Ennen männän asennusta sy-
linteri oli hoonattava.

Sitten seurasivat voiteluainejärjes-
telmän pesu, moottorin puhdistus ja 
kasaus sekä koestus. Vielä piti pai-
kata polttoainetankki ja kunnostaa 
polttoainejärjestelmä. Joitakin puut-
tuvia osia oli myös valmistettava it-
se. Eero Thitz Leppävirralta lahjoitti 
koneeseen männän renkaan. Poltto-
ainetankin putken helmet ovat vie-
läkin hakusessa.

Purkaminen, kunnostustoimet, pin-
takäsittelyt ja kasaus tehtiin pääasi-
assa Kuusimäen Sepon ja Partasen 
Heikin toimesta. Projekti valmistui 
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Maamoottorin alkutilanne museolla.

Porilainen kunnostettuna.

Laavu on saanut jo käyttöä.Pajan kivetystä.

Ohikulkija voi istahtaa museotiellä
tuulimyllyn vieressä.

Maitolaituri vaihtoi paikkaansa.

Yhdistyksen puolesta 
iso kiitos talkootyössä 

mukana olleille! 
Tervetuloa mukaan talkoisiin 

kaikki perinteestä ja
 kotiseututyöstä kiinnostuneeet!

maaliskuun lopulla. Talkoisiin osal-
listuivat  lisäksi Jarmo Heino, Antti 
Brofelt ja työkaluja lainattiin Heik-
ki Österbergiltä. 

Savuja on yritetty, lupaavat piha-
ukset tulivat, mutta käynnistys siir-
tyi ensi kevääseen.

Tiistaitalkoissa tapahtu-
nutta 

Tiistaitalkoopäivät ovatkin menneet 
osittain työn jälkien korjaamisessa. 
Toukokuun ensimmäisissä talkois-
sa kunnostetun laavun katolle saa-
tiin huopa asennettua ja ympäristöä 
siistittyä. Useita talkoopäiviä kului 
rakennusten alusien siivoamisessa 
ja tuuletuksen varmistamisessa. Pa-
jan perustuksiin vaihdettiin osittain 
lahonneiden alushirsien tilalle ki-
vetykset, joista tuuletus toimii nyt 
paremmin. 

 Talomuseon perinnemaiseman pa-
lauttamiseksi lippukoppi on siirretty 
rinnelavan portille ja maitolaiturille 
uusi paikka löytyi tuulimyllyn maas-
tosta tulotien varresta. Aita vaatii 
vielä miljööseen soveltuvan portin 
ja puusto huomattavasti harvennus-
ta vanhan kunnalliskodin suuntaan.

Tulevana talvena on tarkoitus har-
ventaa puustoa varsinkin talomuse-
on rakennusten läheisyydestä niiden 
kunnon suojelemiseksi ja perinne-
maisemaa palautetaan raivauksilla.

Jos mahdollista, osallistutaan jat-
kossakin Lape projektiin, johon mu-
seolta on osoittaa useita kohteita.

Tienvarsiladon kohtalo ratkennee 
syksyn kuluessa ja se varmistetaan 
toiminta- ja talousuunnitelmassa.

Talkooryhmä on näillä tiistai tal-
koillaan saanut kasaan noin 380 työ-
tuntia, joka vastaa noin 50:tä työpäi-
vää. Talkoilla on jo huomattava ta-
loudellinenkin merkitys yhdistyk-
sen toiminnassa.
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Joutsa juhlisti kunnan 150-vuotis-
ta taivalta rakentamalla ydinkeskus-
taan monipuolisen keskuspuiston. 
Länsitien liikekadun ja uuden lii-
kekeskuksen tienoon yhdistävästä 
puistosta on tullut eri-ikäisten kun-
talaisten virkistys-, kohtaamis- se-
kä lähiliikuntapaikka.

Puistosta löytyy lapsille mm. hämä-
häkkikeinu, Angry Birds -karuselli, 
kiipeilylaiva, rinneliukumäki ja mo-
nia muita leikkivälineitä. Nuorille ja 
aikuisille on suunnattu beachvolley 
ja katukoriskentät sekä esimerkik-
si bouldering kiipeilyseinä. Ikäih-
misille on tarjolla senior sport -ra-
ta, jossa voi harjoittaa tasapaino- ja 
koordinaatikykyä sekä lihasvoimaa. 
Puistossa voi myös vain virkistäy-
tyä ja levähtää. Kulkuväylien varrel-
le on laitettu penkkejä ja puistoon 
lisätään vielä ajan myötä istutuksia.

Lähiliikuntapaikkojen merkitys-

Kirjoittaja: Kari Kosunen, kuvat: Jari Partanen

Keskuspuisto liikuttaa  
kaikenikäisiä 

tä on korostettu valtakunnantasol-
la. Painotus on näkynyt myös mah-
dollisuutena saada korotettua valti-
onavustusta kyseisissä hankkeissa. 
Myös Joutsa sai Keskuspuistoon mer-
kittävän liikuntapaikka-avustuksen. 
Joutsan Keskuspuiston, kuten myös 
muiden vastaavien lähiliikuntapaik-
kojen etuina ovat, että ne ovat kes-
keisillä paikoilla ja helposti saavutet-
tavissa, monipuolisia, maksuttomia, 
vapaasti käytettävissä ja palvelevat 
laajoja käyttäjäryhmiä. Ei siis tarvi-
ta hankalia vuorovaraus- tai mak-
sujärjestelmiä, vaan liikkumaan ja 
leikkimään pääsee oman aikataulun 
mukaisesti.  

Jäljet Keskuspuiston hietikolla ker-
tovat sen ahkerasta käytöstä, hyvä 
näin. Tiedossahan on, että esimer-
kiksi lapsista ja nuorista yli puolet ei 
liiku terveytensä kannalta riittäväs-
ti. Tietokonepelit ja netti istuttavat 
heitä tuntikausiksi ruudun ääreen. 

Tähän hyvänä vastaiskuna onkin 
juuri houkutteleva puisto erilaisine 
vempeleineen. Kuin huomaamatta ul-
koilmassa vierähtää useampikin tunti 
riippuen ja roikkuen sekä liukumä-
keen nousten. Puiston viereisen lii-
kekeskuksen rakennuttaja Kakkosen 
veljekset lahjoittivat puistoon prons-
sipatsaan, joka osaltaan luo viihtyi-
syyttä kokonaisuuteen. Patsaan pe-
rustustyöt lahjoitti Insinöörityö Hen-
tinen Oy. Puistosta on osoitettu skeit-
taajille maa-alue, jolle nämä talkoil-
la ovat rakentaneet nuorten suosi-
man skeittirampin.
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Kirjoittaja: Kari Keskinen

Muisteloita isoäitini suvusta –  
Joutsan  Brummereista

Rautaristi, Joutsan ensimmäinen kirkkoherra R.W. Brummer, korkea hautakivi, 
Joutsan toinen kirkkoherra F.A. Brummer. Kuva: Jari Partanen

Ruotsinvallan aikana ryhdyttiin ke-
hittämään ns. Östlandin (Suomen) 
hallintoa emämaan tyyliin. Hallin-
nosta ryhtyivät huolehtimaan valtio 
ja seurakunnat. Jo v. 1650 sai papis-
to Suomessa tätä koskevia, aiemmin 
kylien käräjille kuuluneita erioikeuk-
sia. Syntyi asetelma, jossa seurakun-
nat ryhtyvät hoitamaan sittemmin 
kunnille siirtyviä ja siirtyneitä ta-
loudellisia ja hallinnollisia ja tehtä-
viä. Kirkkoherroista alkoi tulla ny-
kytermein kuvattuna hengellisten 
johtajien ohella nimenomaan kun-
nanjohtajia. 

Joutsan seurakunta on itsenäis-
tynyt vuonna 1860 Hartolan kap-
pelista, johon se oli kuulunut vuo-
desta 1784.

Joutsan ensimmäinen kirkkoher-
ra  R. W.  Brummer  (s. 1817) on as-
tunut kirkkoherran virkaansa kui-
tenkin vasta 1865.  Miksi Joutsal-
la ei ensimmäisen viiden itsenäisen 
vuoden aikana olisi ollut omaa kirk-
koherraa? 

 Eräs syy siihen lienee, että vasta 
tuolloin  v. 1865 Venäjän tsaari Alek-
santeri II antoi manifestin itsenäis-
ten maalaiskuntien perustamiseksi. 
Silloin seurakunnat erotettiin kun-
nista. Kirkkoherroille jäi silti rooli 
aloittelevassa kuntahallinnossa. Mo-
nista tuli silloin myös koulutuksensa 
että luku- ja kirjoitustaitonsa vuoksi 
muutamiksi vuosiksi myös kunnan-
johtajia.  Näin tapahtui myös R.W. 
Brummerin kohdalla. Hän oli myös 
kuntakokouksen esimies ja sihteeri.

Toinen Joutsan kirkkoherra oli edel-
lisen poika F. A. Brummer (s. 1848), 
joka aloitti v 1882. Hän oli isoäiti-
ni Sisko Brummerin (myöhemmin 
Vilkama) isä.  Isoäitini veli Toivo oli 
myös pappi.

F. A. Brummerin osaksi jäi mm. 
kehittää Joutsan kunnan organisaa-
tiossa v. 1879 annettua keisarillista 
asetusta ”terveydenhuollosta Suo-
menmaassa”.  Siinä asetuksessa an-
netaan kunnille niiden ensimmäiset 
satakunta tehtävää ja nimenomaan 
korostetaan kirkkoherrojen roolia 
lääkärien parina, vaikka asia olikin 
muodollisesti kunnallislautakunnan 
vastuulla. Kirkkoherrat ja lääkärit 
olivat siten nykyisten kuntien toi-
mialajohtajiin verrattavia asioiden 
valmistelijoita ja esittelijöitä. 

Suvussani on tietoa, että Brum-
merit tulivat Ruotsin Suomeen jo 
1600- luvun puolella Baltiasta, ny-
kyisestä Länsi- Virosta Reggemoi-
sin kartanosta. 

Monet heistä palvelivat pappisteh-
tävien lisäksi Ruotsin armeijan soti-
laina. Eräskin Brummer oli todistet-
tavasti Kaarle XII:n joukoissa Nor-
jassa. Sota-arkistoon päätyneen kuu-
lustelupöytäkirjan mukaan häneltä 

puuttui sodan jälkeen hilpari. Kun 
komppanian päällikkö sai selvityk-
sen, että ase oli ollut pakkasen vuok-
si pakko polttaa nuotiossa, niin asia 
pistettiin valtion vahingoksi. 

Toinen Brummer, Henrik, palve-
li 1750- luvulla Hämeen jalkaväki-
rykmentin Jämsän komppanian ker-
santtina. Rykmentin oli perustanut 
Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf v. 
1626 Tallinnassa.  Kersantti  Brum-
mer sai palkkansa kruunun tilalta, 
joka oli Kuhmoisten nykyisessä kes-
kustassa Vekkaila- Hyrkkälä alueel-
la. Itse hallinnoin evp. - majurina 
nykyään tuota Hyrkkälän maatilaa. 
Mikä sattuma! Vai onko se sattuma?

Isoäitini Sisko (s. 1893) lähti hel-
mi- maaliskuussa 1918 Jämsään lo-
taksi. Siellä perustettiin silloin val-
koista taisteluyhtymää Wilkman. 
Se eteni sitten Länkipohjan kautta 
Tampereelle.

Sotaväen huolto oli vasta muodos-
tumassa, joten mm. esikunnan huol-
to jäi lotille. Syntyi nuorten naisten 
joukossa ongelma, kun he huomasi-
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vat, että joukkoa komentaakin kaksi 
entistä tsaari Nikolai II:n upseeria;  
veljekset Wilkman.  ” Niitä ryssän 
upseereita me emme lähde palve-
lemaan” –oli  kantana. Kirkkoher-
ran tytär otti tämän ristin kannet-
tavaksi. Hän tapasikin entisen Ni-
kolai II:n henkivartiokaartin ratsu-
mestarin, sittemmin eversti Oskar 
Vilkaman onnettomalla Länkipoh-
jan taistelujen tiellä. He menivät nai-
misiin v. 1919.

Uudenmaan Rakuunarykmen-

tin komentajan puolisona Siskolla 
oli mahdollisuus jatkaa opintojaan. 
Hänestä tulikin aivan ensimmäisiä 
suomalaisia naistohtoreita. Hänen 
väitöskirjansa koski naisten asemaa 
Suomessa.

Miten minä liityn Brummereit-
ten Joutsaan? Molemmat vanhem-
pani olivat opettajina Hartolan Rusin 
kaksiopettajaisessa koulussa 1950- 
luvun alussa. Siellä minäkin aloitin 
alakouluni. Niihin aikoihin rusilaiset 
hoitivat asiansa pääasiassa Joutsas-

sa, kapulalossista huolimatta. Näin 
tehtiin meilläkin. 

Mitenkähän vanhempani Joutsan 
viereen opettajaksi lähtivät, mietin. 
Tuskin sekään mitään sattumaa oli!

Hyvää Joulua kaikille joutsalaisil-
le Las Palmasista!

Kari Keskinen, Joutsan kotiseutu-
yhdistyksen jäsen.

Kuhmoinen / Las Palmas

 

Kansalaisopisto järjesti v. 1990 kurs-
sin, jonka teema oli ”Tunne kotiky-
läsi - tallenna perinne”. Kurssin aika-
na saatiin valmiiksi karttoja entises-
tä asutuksesta, koulureiteistä, puuta-
varan kuljetuksesta jne. Monella oli 
mukanaan vanhoja valokuvia, jois-
ta tunnistettiin henkilöitä ja tapah-
tumia. Kirjan muotoon ehti sama-
na vuonna Mieskonmäkeläistä pe-
rinnettä-kirja, v. 2002 Elämää kulta-
Pappisissa-kyläkirja, v. 2005 Uima-
niemi-Laitjärvi-Vehmaa-kylähisto-
ria ja v. 2006 Rutalahden kyläkirja 
ja uusimpana v. 2011 Neljän maan-
tien kylä, Angesselän kylähistoria.

Myös Pärnämäen, Tolvasniemen ja 
Ruhalahden alueella ryhdyttiin kurs-
sin aikana perinteen tallentamiseen, 
tavoitteena saada perinne painetun 
julkaisun muotoon. Hankkeen ve-
täjä opettaja Irma Pelkonen saattoi 
kertyneen aineiston alustavaksi kä-
sikirjoitukseksi, mutta työ keskey-
tyi kahdeksikymmeneksi vuodeksi 
Irman menehdyttyä.

Vuoden 2011 lopussa alkuperäisen 
työryhmän aktiiveja (Helena ja Jus-
si Liukkonen, Sirkka Hauvala, Raija 
Komppa-Rannaste) tukenaan Tolvas-
niemeen vapaa-ajan asukas Pekka 
Valta ottivat talteen jääneen aineis-

Kirjoittaja: Pekka Valta

Suonteen takainen perinnekirja 
edistyy

Heimorajan käyntiä kuvaava kartta vuodelta 1745.
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Vappu Niemen saattoväkeä Niemen talon pihassa vuonna 1929.

Äitienpäivän juhlijat Pärnämäen kolulla 1920-luvun lopulla. 

Vuorijärvi, taustalla Karttuuvuori. Kuva: Hanna Hauvala

ton uudelleen työn alle. Alkuperäi-
nen aineisto pyritään säilyttämään 
sellaisenaan, jotta perinteen kerto-
jien ääni kuuluu mahdollisimman 
aitona. Uuttakin aineistoa mm. asu-
tushistoriasta on valmisteilla. Valo-
kuvien tunnistus ja muokkaaminen 
painokuntoon on aloitettu. Paikal-
listen yhdistysten kuten myös pa-
ri vuotta sitten toimintansa lopet-
taneen Hasan kantatilan historiaa 
kartoitetaan. Hasasta löytyi mm. ra-
kuuna Benjamin Heikkilän kunnia-
kirja ja valokuva. Kuka Benjamin 
mahtoi olla?

Työryhmä toivoo juuriltaan Suon-
teen ”takaisia” käymään lävitse ko-
tiarkistojaan ja ottavan yhteyttä, mi-
käli arkistoista löytyy perinnekirjaan 
sopivia valokuvia ja asiakirjoja. Mai-
nittakoon esimerkkinä, että 1200-lu-
vun Ruhalahdesta on kirjoitettu his-
toriallinen romaani (Riku Rantanen 
1922) ja rajankäynnistä ”Savon” Liuk-
kosen ja ”Hämeen” Pärnämäen ky-
lien välillä v. 1745 on säilynyt oikeu-
den pöytäkirja (ks. kuva).

Uuden perinnekirjan valmistumi-
sen aikataulua ei ole vielä lyöty luk-
koon, mutta eiköhän kirja valmistu v. 
2014 kesään mennessä, jos säät salli-
vat ja mitään yllättävää ei tule eteen.
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Omasta ja Joutsan kotiseutuyhdis-
tyksen puolesta toivotan teidät kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi yhdistyk-
semme kevätjuhlaan Koiravuoreen. 
Hehkeä kevätpäivä, harmoninen pe-
rinneympäristö ja kansanperinteestä 
kumpuava juhlaohjelma muodosta-
vat toivottavasti meille kaikille iki-
muistoisen sunnuntai-iltapäivähet-
ken Talomuseolla.

Juhlahetkeen meillä on monta hyvää 
syytä: Kotiseutuaate on koko maas-
sa vahvassa nousussa johtuen halli-
tuksen väkivalloin ajamasta kunta-
uudistuksesta. ”Älä unohda ihmis-
tä ” kuvaa hyvin kotiseutuväen tun-
toja. Koemme, että meille joutsalai-
sille tärkeä museoalue on vaiheit-
tain pääsemässä lähes uuden veroi-
seen kuntoon. Katto- ja ympäristö-
työt ovat hyvässä vaiheessa silloin, 
kun vuonna 1965 alkanut museo-
alueen rakentuminen ja yhdistyk-
sen perustaminen on saavuttamas-
sa 50 vuoden iän. Niin yhdistyksen 
johtokunnassa kuin jäsenistön kes-
kuudessakin on menossa eräänlai-
nen taitevaihe, joka vaatii terveessä 
yhteisössä huomioimista ja tunnus-
tusta. Meillä on iso määrä palkitta-
via, mutta tänään keskitymme vain 
kahden jättiurakan tehneen huomi-
oimiseen, säästäen kaikki muut 2015 
pidettävään 50-vuotisjuhlaan. 

 Paljon työtä vaatinut varainhan-
kinta on pääosin tapahtunut Koti-
seutulehtien julkaisemisen kautta ja 
perustunut yritysmaailman tukeen 
ilmoittelun muodossa. Kiitänkin jo 
tässä vaiheessa kaikkia tukijoitam-
me ilmoittelun tai työpanoksen kaut-

ta antamastanne avusta. Rakennus- 
ja ympäristötöiden osalta salainen 
aseemme on ollut sitkeä rakennus-
toimikunta.  Uusitut lavat, katot ja 
raivatut raitit ovat heidän aikaan-
saannostaan. Uusien monitaitoisten 
ihmisten mukaan saanti yhdistyk-
seen on tuonut nykytekniikan suo-
mat mahdollisuudet yhteydenpitoon 
jäsenkuntaan. Riittävän jäsen mää-
rän säilyttäminen yhdistyksessä on 
jatkossakin tärkeätä. Olemme uu-
distaneet yhdistyksen säännöt val-
takunnallisten mukaisiksi ja avan-
neet näin kesäasukkaille ja joutsa-
laisjuurisille mukaantulon toimin-
taan. Tarjoukseemme on tartuttu jo 
tähän mennessä kiitettävästi.

Työtehtäviä Talomuseolla riittää mo-
neksi vuodeksi eteenpäin. Remon-
tit, esineistön luettelointi ja monen-
laiset perinnetyön haasteet odotta-
vat. 17 rakennuksen kunnossapito 
ei ole vähäinen urakka.  Perinnetie-
don kerääminen ja muistiinmerkit-
seminen on iso seudullinen haas-
te, jossa on harvinaisen suuri sar-
ka kyntämättä.

Tavoitteemme on, että voimme mu-
seoalueen kautta antaa nykyihmisil-
le kuvan vauraan puoleisen joutsa-
laisen maalaistalon olosuhteista ja 
elämän tavasta 1700-1800-luvulla. 
Suonteen takaa ovat lähtöisin pää-
rakennus Mesiäisen talosta, velli-
kelloaitta Harjulasta ja toinen aitta 
Ala-Mällösestä.  Nykyinen riihi on 
Satulakiven tilalta ja saunan hirret 
Suonlaidasta. Riihen kupeessa oleva 
hevoskierto on Ala-Taipaleen tilal-
ta, jossa appeni Sulo Hentinen ko-

ki sen säilyttämisen arvokkaaksi ja 
lahjoitti museolle. Yhdistyksen tun-
nukseksi noussut tuulimylly on läh-
töisin Säterin tilalta Rääpönniemel-
tä. Viimeisin rakennus on ns. ve-
teraaniaitta, joka nimensä mukaan 
kätkee sisälleen veteraaniperinnet-
tä ja johon olemme arvokkaaksi li-
säksi viimeisen vuoden aikana saa-
neet jääkärieversti Iivari Kaurasen 
varusteita ja esineistöä hänen poi-
kansa perheeltä. Veteraaniperinteen 
kokoamiseen toivomme apua vete-
raani- ja reserviläisjärjestöiltä.

Joutsan kotiseutuyhdistys ei ole 
pelännyt haasteita, eikä tee sitä jat-
kossakaan. Joutopäivät, pitopäiväl-
liset, teatteriesitykset, suurtapahtu-
mat, häät ja luontokirkot mm. ovat 
tuoneet talomuseolle paikan joutsa-
laisten sydämiin ja hyviin hetkiin.

Kotiseutuyhdistys saavuttaa 50 vuo-
den iän v. 2015. Toivon, että voimme 
silloin juhlia yhdessä tätä arvokkaaksi 
kokemaamme asiaa ja aluetta suu-
remmissa mittapuissa ja lausua esim. 
seuraavasti:

”Jyhkeänä seisoo Mesiäisen talo 
Koiravuoren laella tukenaan riihi, 
aitat ja tallit. Ensimmäisen elämän-
sä se koki maalaistalon pääraken-
nuksena Marjotaipaleessa toimittaen 
lopuksi myös kanalan tehtävää.  V. 
1967 se sai uuden elämän kirkonky-
län korkeimmalle mäelle siirrettynä. 
Sen tehtävä on tuulet ja sateet kestä-
neenä avata esi-isiemme elämänta-
pa ja puitteet nykypolven ihmiselle.  
Se on meidän museomme!” 

Kirjoittaja: Terttu Hentinen, kuvat: Tiina Seppälä

Kotiseutuyhdistyksen kevät-
juhla talomuseolla
Kotiseutuyhdistys kutsui jäsenensä ja tukijansa yhdistyksen ensimmäiseen kevätjuhlaan Museolle. Kutsua 
noudatettiin kiitettävästi ja ilmojenhaltija oli suorastaan runsaskätinen. Juhlaa vietettiin heleässä hellesäässä.
Juhlan teema oli monelta osin kiitoksen ja tunnustuksen anto  sekä ilo esitellä pitkällä olevat kunnostus- ja 
huoltotoimet juhlavieraille. Monipuolinen ohjelma ja juhlakeitto perinnejuomineen kuuluivat luonnollisesti 
asiaan.  Yhdistyksen puheenjohtajan tervehdyssanat kuvatkoot johtokunnan tuntoja ja juhlan tarkoitusta:
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Kiitokseksi 40-vuotisesta ansiokkaasta työstä Joutsan kotiseutuyhdistyksen hy-
väksi, yhdistys kutsui Antero Kuitusen kunniapuheenjohtajakseen ja Kristiina Kui-
tusen  kunniajäsenekseen. Molemmille luovutettiin Suomen kotiseutuliiton kul-
taiset ansiomerkit kunniakirjoineen. 

1970-luvulla perustettu  maineikas tukkilaisryhmä esiintyi Tiina Riitaojan 
säestämänä ja luovutti välineistönsä museon käyttöön.

Joutsan Nuorisoseuran pienet tanhuajat esiintyivät Johanna Heinon johdolla
Joutsan naiskuoron säestyksellä. Kuoro  esitti lisäksi oman ohjelmistonsa Kyllike 
Vaatmannin johtamana.

Kotiseutuyhdistyksen 
Kevätjuhlan ohjelma

Hanurimusiikkia, 
Tiina Riitaoja

Tervehdyssanat,  
Terttu Hentinen

Kuorolaulua, 
Joutsan naiskuoro joht. 

Kyllike Vaatmann

Rakennusryhmän 
“urakat”,  

Heikki Partanen 

Kansantanhua, 
Nuorisoseuran  

pienet tanhuajat,                                               
ohj. Johanna Heino

Tukkilaisten perintö, 
lyhyt historiikki ja 

välineistön luovutus 
museolle, 

Ismo Töyrylä

Kuorolaulua,  
Joutsan naiskuoro

Muistamiset

Keski-Suomen  
kotiseutulaulu

- Vellikello kutsuu  
juhlaruualle,  

perinnejuomineen

- Museoalueeseen  

tutustuminen

- Kahvitarjoilu
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ELIN MÄKINEN
 
* Syntynyt 1922 Luhangan 
Tammijärvellä 
* Perhe: puoliso Pentti Mäkinen 
1946 – 1987, lapset Marja-Riitta, 
Markku, Heikki sekä lasten serkut 
Jorma ja Ilkka vanhempiensa
kuoltua   
* Lapsuus  ja nuoruus  Mäentalos-
sa maalaistalon tyttärenä 
* Emäntänä Pärnämäessä  Ala-
Mällösen tilalla 1947-1950 ja 
Pappisten  Sydänmaalla  sukupol-
ven vaihdokseen 1979 
* Eläkevuodet Joutsassa 
  Pannuvuoressa Joutsa-ryijy, joka on mallinnettu Aune Uotilan omistamasta ikivanhasta ryijystä. 

Kuva: Jari Partanen.

Äidin tarinoita kuunnellessa  olen-
naisin  vuosikymmenten muutos  on  
lyhentyneet välimatkat, parantuneet 
yhteydet ja tiedonkulun nopeutu-
minen.  Lapsuudessa , nuoruudes-
sa ja pitkälle aikuisikään   matkat 
taitettiin polkupyörällä, suksilla ja 
hevoskyydillä. Hyvilläkin hevosilla  
matkaan piti varata aikaa.  Pisimmät 
matkat  tehtiin laivalla. Jyväskylän 
ja Lahden väliä kulkeneen laivarei-
tin yksi välietappi oli Tammijärven  
Tammipohjassa.  Lapsuudessa  lai-
vamatkustajat olivat osa arkea   ko-
titilan majatalon  asiakkaina.

 Ensimmäisen linja-auton tulo on 
jäänyt mieleen. Äiti muistelee olleen-
sa tuolloin  5- 6 vuotias. Kielloista 
huolimatta sitä piti mennä tienpen-

kan kalliolta ihailemaan. Tämä oli 
ehdottamasti kiellettyä.  Vanhempi-
en mielestä  liikennevaara oli suuri.  

Hiihtäminen oli tuolloin jokapäi-
väistä.  Niin tavanomaista, että äiti 
hiihti Jämsän kansanopistolta  Päi-
jännettä pitkin pääsiäislomalle.  Reit-
ti ei tietenkään ollut tuttu, joten äi-
din isä lähti Tammijärveltä tytärtään 
hiihtäen vastaan.  Hevosella ei ollut 
jäille enää menemistä.

     
Polkupyöräilystä  mieleen nousee 

sairaalamatka Orimattilasta Lah-
teen.  Yksi veljistä  oli tuotu Lah-
den sotilassairaalaan.  Omaisista äiti 
oli Orimattilassa lähimpänä.  Äidin 
äiti soitti opiston johtajalle ja pyy-
si äidille lupaa kesken koulupäivän 
mennä veljeään katsomaan.  Lupa 
tuli meneillään olevasta ikkunoiden 
pesusta huolimatta.  Lahdesta palat-
tua kesken jäänyt ikkunoiden pesu 
oli tehtävä loppuun.  Vähän työvel-
vollisuus  silloisissa oloissa  on har-
mittanut, kun asia vieläkin tulee mie-
leen.  Veli onneksi parani.   

Äidin polkupyöräily jatkui vuo-
sikymmeniä.  Se loppui vähitellen  

neuvotteluratkaisuun lasten kanssa.  
Pyöräilykypärästä tuli kompastuki-
vi.  Äiti ei suostunut sitä käyttämään. 
Lupasi taluttavansa pyörää kauppa-
reisuilla.  Näin todennäköisesti ta-
pahtuikin.  Tiedossa ei ole  pyöräl-
lä kaatumisia.

Pyöräily vaihtui kävelysavoihin.  
Potkukelkka on kätevä ja tuvalli-
nen kulkuväline.  Samaa ei voi sa-
noa rollaattorista, etenkin jos käyt-
tää oikopolkuja.    Kesällä 2012 sattui 
onnekkaasti päättynyt kuperkeikka  
entisellä  Alkon  kulmalla.  Seurauk-
sena ylilennosta oli vain rikkimen-
neet  silmälasit ja sinikeltainen naa-
ma kuukausia. Vaivaamaan on jää-
nyt kiitollisuuden velka tuntematto-
malle auttajalle, joka vei äidin rol-
laattorin kanssa ensiapuun.

Vuosien kuluessa liikenneyhteydet  
paranivat.  Parhaimmillaan Pappi-
sista pääsi ympärivuoden linja-au-
tolla vähintään kuusi kertaa päiväs-
sä Joutsaan ja takaisin.  Omat autot 
muuttivat liikkumisen.  Julkisen lii-
kenteen kysyntä väheni vähemistään.  
Nyt esimerkiksi Pappisten ja Jout-
san välillä kulkee vain koulubussi.   

Kirjoittaja: Marja-Riitta Mäkinen

Käsityön perinnemestari
Elin Mäkinen 
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Autottomat ovat lähes samassa ti-
lanteessa kuin äidin nuoruudessa.  
Taksilla toki pääsee, mutta pienillä 
eläkkeillä elävät joutuvat tarkkaan 
miettimään rahojen riittävyyttä. 
  

Liikkumisen ohella suuri  muutos 
on tietoyhteydet.  Äiti muistaa hy-
vin puhelimen tulon. Omassa ko-
tona puhelin oli lapsuudesta lähti-
en. Majataloa ei varmaan olisi voi-
nut pyörittää puhelimetta. Muutto 
Pärnämäkeen merkitsi täysin uutta 
ympäristöä.  Pienperheen piti  aloit-
taa omassa kodissa lähes tyhjästä.  
Lähin puhelin oli Kuitusen kaupal-
la. Siellä sai käydä kuulemassa  ilo- 
ja suru-uutiset.  Keskinäinen kans-
sakäyminen lisäsi yhteenkuuluvai-
suutta.  Vaikka aika Pärnämäessä jäi 
lyhyeksi, ystävyys ja tuttavuus sil-
loisten naapureiden kanssa jatkuu  
jopa sukupolvesta toiseen.

Majatalo-sana vilahtaa äidin puheis-
sa tuontuosta. Piti oikein ottaa selvää 
mistä siinä oli kysymys. Pelkistäen 
voi todeta, että majatalot ovat huol-
toasemien edeltäjiä. Suomessa maja-
taloja on ollut 1500-luvulta alkaen.  
Kruunu eli nykynimeltään valtio pe-
rusti hollikyyditysjärjestelmät. Ma-
jatalonpitäjän piti lain mukaan ottaa 
kaikki  vieraat vastaan, jotka pystyivät 
maksamaan yöpymisestään. Majoi-
tuksen ja ylläpidon lisäksi asiakkaat 
piti kyyditä seuraavaan majataloon.

Jotenkin tuntuu, että äidin ikäluo-
kan ihmiset ovat oppineet  arvosta-
maan  henkilökohtaisia  yhteyksiä.   
Nuoruus sodan varjossa on lujittanut 
yhteenkuluvaisuutta.  Äidillä kaikki 
kolme veljeä olivat sodassa. Kaikki 
myös selvisivät sodasta terveinä. Äi-
dille sota-aika merkitsi  kovaa työ-
tä, huolta omaisista ja ilmavartiota 
Luhangan kylmässä kirkossa. 

Eläkepäivät Joutsan Pannuvuores-
sa    puolison kuoltua  vuonna 1987  
ovat olleet yksin elämistä muttei yk-
sinäistä.   Ensimmäinen kiitollisuu-
den aihe on hyvä terveys. Se on mah-
dollistanut monipuolisen liikkumi-
sen.  Innokkaana penkkiurheilijana  
televisio  tarjoaa  ajanvietettä ympä-

rivuoden. Kaikki urheilulajit kiin-
nostavat formuloita lukuun ottamat-
ta.  Hetken jo luulimme, että senkin 
seuraaminen alkaa,  kun äiti  kyse-
li pojanpoika Jussilta  mitä tarkoit-
taa varikolla käynti. 

     
  Rakkain harrastus käsityöt on vienyt 
mukanaan.  Käsitöistä kaikki muut 
paitsi ompelukoneella ompelemi-
nen on mieluisaa. Onneksi on ys-
täviä esimerkiksi Kuitusen Arja, jo-
ka ompelee puvut ja puserot äidin 
toiveiden mukaisesti.

 Eniten innostavat kangaspuut. Vuo-
sien kuluessa kangaspuilla on tehty 
raanuja, ryijyjä , täkänöitä ja pella-
vakankaita lakanoihin, tyynyliinoi-
hin , pyyhkeisiin ja pöytäliinoihin. 
Pellavakankaita on kudottu  omas-
ta pellavasta.  Heti  Pannuvuoreen 
muutettua äiti yhdessä silloin naapu-
rina asuneen Tuula Kuitusen kans-
sa valtasivat osan talon yhteisestä 
perunamaasta  pellavalle.  Kaikki-
en työvaiheiden jälkeen kudetta tuli 
moneen metriin.  Toinen pitkäaikai-
nen yhteistyökuvio oli jo edesmen-
neen  Alli Rahkilan kanssa.  Vuosien 
aikana Alli ja äiti  kutoivat yhdessä  
monta ryijyä.  Harrastuksen paris-
sa oltiin tiivisti aamupäivä. Päivän  
”urakan”  valmistuttua, juotiin päi-
väkahvit.  Seuraavana aamuna sa-
ma uudestaan.  Aika-ajoin rouvat 
määräsivät puolisot talkoisiin lan-
koja kerimään ja tekemään sopivan 
mittaisia nukkia .  Isä ja Pentti Rah-
kila olivat sotakavereita.   
    

 Räsymatoista voisi kirjoittaa oman 
tarinansa.  Mattoa ei kudota minkä-
laisista kuteista tahansa. Vain har-
va osaa leikata kuteet oikein. Tärke-
ää äidille on materiaalin saatavuus. 
Kuinka kiitollinen hän onkaan saa-
mistaan matonkuteiksi sopivista rä-
syistä.   Käsitöitä löytyy sukulaisten 
ja tuttavien kodeista läheltä ja kau-
kaa.  Laajemmasta arvostuksesta on 
esimerkkinä perinnemestarin titte-
li vuodelta 2006.

Käsityö on taitolaji. Kaikilta se ei 
onnistu. Tyttärenä voin vain todeta, 
että se ei ole koskaan ollut oma laji. 

Onneksi pojantytär Riikka on sitä 
kiinnostuneempi ja taitavampi. Ai-
ka näyttää, mitä tekee seuraava pol-
vi, vuonna 2012 syntynyt Elli ja tä-
nä keväänä syntynyt Kaisa, isomum-
min silmäterät. Kumpikin ovat saa-
neet käsinvirkatut päiväpeitteet. 
  

Nykymittapuunkin mukaan  koti-
seudulla voi elää elämän täyteisen 
elämän. Harrastuksen ympärille on 
rakentunut laaja sukulaisten, ystävi-
en ja tuttavien verkosto. Noilla vuo-
sikymmenillä on oikeutettua aika-
ajoin tuntea yksinäisyyttä ja väsymys-
tä. Hautajaisia on useammin kuin 
merkkipäiviä tai iloisia perhejuhlia. 
Äiti osaa arvostaa yhteydenpitoa. 
Pirteyden salaisuus on eri-ikäiset 
tuttavat.

Varmaan jokaisen lukijan kannattaa 
pysähtyä miettimään onko naapuris-
sa tai tuttavapiirissä ihmisiä, joihin 
voisi olla yhteydessä.  Milloin olet 
tarjonnnut naapuriapua lumen luon-
nissa, kaupassa tai apteekissa käyn-
nissä.  Pyydä mukaan kirkkoon, kon-
serttiin jne.  Pieni asia sinulle voi ol-
la iso asia toiselle.

1970-luvulla Joutsan kotiseutu- ja mat-
kailulautakunnan  järjestämän kilpai-
lun voitti Elin Mäkisen suunnittele-
ma ja kutoma Joutsa-raanu nimeltä   
“Järvi lainehtii”. Kuva: Birgitta Ruoh-
tula.
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Otsikon vanha suomalainen sa-
nonta kuvaa osuvasti entisaikojen 
taitavien seppien arvostusta. Taita-
vimmat sepät olivat kysyttyjä mie-
hiä ja heitä saatettiin hakea joskus 
pitkienkin matkojen päästä taloihin 
tekemään vaativampia töitä. Sepät 
olivat pystyviä käsistään, eivät aino-
astaan raudan takojina, vaan myös 
nikkareina ja muissakin käden taitoa 
ja tarkkaa silmää vaativissa töissä. 
Joutsassa on yleisesti ollut useimpi-
en maalaistalojen pihapiirissä paja, 
jossa taottiin monenlaisia työ- ja tar-
vekaluja omiin ja kyläläisten tarpei-
siin muiden töiden ohella. Lisäksi 
kyläkunnissa oli yleensä muutama 
omassa pajassaan ammatikseen töi-
tä tekevä seppä. 

Tähän kirjoitukseen on koottu sep-
piä eri kyläkunnilta noin sadan vuo-
den ajalta 1850- luvulta alkaen. Jo-
kainen seppä on varmasti mainit-
semisen arvoinen, tosin tässä tus-
kin on vieläkään kaikki Joutsassa 
toimineet raudantakojat kyseisel-
tä ajalta. Toivottavasti tämä kirjoi-
tus antaa kuitenkin edes pienen lä-
pileikkauksen tämän vaativan kä-
sityöammatin laajuudesta paikka-
kunnallamme.

Kirkonkylässä

Joutsan kirja kertoo, että 1900-lu-
vun ensimmäisinä vuosikymmeninä 
Seppä-Virtaseksi kutsuttu Benjamin 
Virtanen s. 1852 teki ansiokkaas-
ti sepäntöitä Perttulan ojan pienta-
reella. Hän jätti sepäntaitonsa pe-
rinnöksi vävylleen Malakias He-
lapurolle, jonka paja on sijainnut 
nykyisen Seppälän lounasravinto-
lan tontilla. Kirkonkirjoista löytyy 
tieto, että 1800-luvun lopulla kir-
konkylällä on toiminut myös Otto 
Heikki Segerholm-niminen sep-
pä. Myös Heikki Temisevä (1862-
1947) teki kotitilallaan Temisevässä 
tarvittavia sepäntöitä muiden maa-
taloustöiden ohessa. Alho Manni-
nen (1911-1991) muutti 23-vuoti-
aana synnyinpitäjästään Kangasnie-

Koonnut, kirjoittanut ja kuvat: Leena Riitaoja                      

Parempi olla papin vihoissa, 
kun sepän vihoissa

meltä Joutsaan ja oli aluksi oppipoi-
kana seppä Väänäsellä. Nuori sep-
pä jatkoi Väänäsen työsarkaa hänen 
muutettua Lahteen. Paja sijaitsi ai-
van Joutsan kirkonkylän keskustas-
sa entisen Kuitusen linja-autotallin 
yhteydessä. Hän ennätti tehdä pit-
kän työuransa aikana hevosen ken-
gityksistä alkaen hevoskärryjä, kär-
rynpyörien ja tukkirekien raudoituk-
sia, viikatteita, auranteriä, ovensa-
ranoita ja -lukkoja eli melkein kaik-
kea mitä raudasta väännettiin ja mi-
tä kyläläiset kulloinkin tarvitsivat. 
Sota-aikana hän toimi kiväärimie-
henä sekä jousiseppänä.

Vähässä-Joutsassa

Ananias Paavola (s. 1842) teki myös 
sepäntöitä muiden maataloustöiden 
ohessa. Hänet tunnettiin etenkin hy-
vänä sirppiseppänä ja kun monen-
laisia hevostyökaluja jatkuvasti ta-
lossa tarvittiin, niitä myös tehtiin. 
8-vuotiaalle Taavetti-pojalleen hän 
oli sanonut että ”nyt mennään pa-
jaan ja tehdään sullekin oma sirp-
pi!” Ja niin oli yhdessä tehty pieni 
sirppi. Paavolan lähellä sijaitsevas-
sa Harjunpäässä asusteli seppä Je-
remias Jernvall s.1882 perheineen. 
Hän oli syntyisin Hartolan puolel-

ta Haran Ylätalosta ja hänen isän-
sä Jeremias ja veljensä Jonas Jernvall 
mainitaan myös seppinä. Jeremias 
teki sepäntöitä 1920-50-luvuilla ja 
hänet muistetaan varsinkin taitava-
na puukkoseppänä.

Angesselässä 

Aikaisemmin Koittilan mylläri-
nä toiminut Robert  Aataminpoi-
ka Uus-Mäkelä (1859-1928) muut-
ti perheineen Uus-Mäkelään Nak-
kerpohjaan v.1895. Hän oli taitava 
seppä, jolla oli harvinainen kaksikä-
tisyyden lahja tarkoittaen, että hän 
saattoi vaihtaa vaikkapa pajapihdit 
oikeasta kädestä vasempaan käteen 
ja pystyi tekemään tarkkojakin se-
päntöitä kummallakin kädellä yh-
tä hyvin. Kuuleman mukaan erit-
täin hyvä taito hevosen kengitykses-
sä! Ihmetyksen aiheena vielä 1950- 
luvulla Uus-Mäkelän pihassa olivat 
Robertin taidokkaasti tekemät kar-
japorttien saranat ja ruopit, joita oli 
kahdet portissaan; ylempänä aikui-
sille, alempana lapsille tarkoitetut. 
Myös Robertin pojista Onni ja Ak-
sel tekivät mm. rekien raudoituksia 
sekä muita tarvittavia sepän töitä.

Pärnämäen Hakoselän pajan palkeet ja ahjo ovet edelleenkin hyvässä kunnossa.
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Angesselän kylähistoria-kirjas-
sa mainitaan muiksi sepiksi ”Leht-
mäe sepän” eli Väinö Väisäsen, joka 
takoi pajassaan Lehtimäessä ennen 
1950-lukua sekä Onni Lepistön Myl-
lyahossa. Luhangasta lähtöisin ole-
va seppä Onni Toivonen työskenteli 
1930-luvulta lähtien pajassaan Met-
sälässä Rainiomäen päällä.

Uimaniemen, Laitjärven 
ja Vehmaan kylillä

Laitjärven Paavolassa asunut Toi-
vo Niemi oli hyvä seppä ja kaivon-
pumppujen tekijä. Hän opetti myös 
poikien käsitöitä Pynnölän koulul-
la. Emanuel Ruhanen (1855-1944) 
muutti Hirvensalmelta Joutsaan ja 
takoi Tervamäen torpan pajassa Ros-
sin talon läheisyydessä 1900-luvun 
molemmin puolin. Tästä Tervamäen 
Manusta kerrottiin laajemmin edel-
lisessä Kotiseutulehdessä. Kylähis-
toria-kirjassa mainitaan lisäksi seu-
raavat sepät, joista toivotaan vielä li-
sätietoja: Metsälän Toivo Virtanen, 
Virtaniemen Arttu, Liisalan sep-
pä, Rantalan Kalle eli Kalle Laiti-
nen, Toivo Haajanen Haminanmä-
en alta sekä Seppä-Mikko eli Mik-
ko Lampinen Vehmaasta.

Mieskonmäessä

Ammattiseppänä toiminut Johan-
nes Markuksenpoika Haapala syntyi 
v. 1846 Tieransaaressa. Avioiduttu-
aan Maria Matintyttären kanssa 1868 
hän asui perheensä kanssa Pärnämä-
en Närväsessä ja Visapäässä tehden 
sepäntöitä mm. vieläkin Muunilassa 
tallessa olevan vesurin ja muutaman 
lehmänkellon, joiden saumat seppä 
oli taidokkaasti juottanut messingillä 
kiinni toisiinsa. Johanneksen jäätyä 
leskeksi v.1894 perhe muutti Mies-
konmäen Haapalaan, jolloin talon-
nimestä tuli myös sukunimi. Johan-
nes kuoli vuonna 1927. Haapalan pa-
jassa on pajavasara kilkattanut aina-
kin kolmessa polvessa, sillä Johan-
neksen poika Juho Haapala (1871-
1922) ja edelleen hänen poikansa 
Emil Haapala (1903-1972) tekivät 
kukin aikanaan maanviljelyn ohella 
erilaisia sepäntöitä; sirppejä, viikat-

teita, vesureita sekä raudoittivat kär-
rynpyöriä. Teuvo Haapala (s.1936) 
muistaa kuinka 1940-luvulla Emil-
isänsä raudoitti metsäyhtiöiden pa-
jalle korjattavaksi tuomia keluvenei-
tä. Emil Haapala toimi muutaman 
viikon ennen talvisotaa aseseppänä 
Jyväskylässä ja sodan aikana kivää-
rimiehenä sekä kengitys- ja ajokalu-
seppänä. Viimeisin paja Haapalaan 
rakennettiin 1920 ja se oli käytössä 
1970-luvulle saakka.  Pajaa käytet-
tiin suhteellisen paljon, sillä tilalle 
tuli sähkö vasta 1950-luvulla. Esi-
merkiksi ahjohitsausta tarvittiin työ-
kalujen kunnostamisessa sähkökäyt-
töisten hitsauskoneiden puuttuessa. 

Joutsan talomuseolla oleva paja on 
siirretty Keron tilalta Mieskonmäen 
Pajumäestä. Aikoinaan pajan perus-
tanut taitava teräseppä Antti Kuk-
kanen toimi ammattiseppänä vuo-
sina 1880 - 1920. Hänen lisäkseen 
pajassa työskentelivät Vilho Kuk-
kanen ja Sulo Westman valmista-
en sirppejä, viikatteita, vesureita ja 
perunakuokkia sekä raudoittaen re-
kiä ja kärrynpyöriä. Mieskonmäen 
kylähistoria-kirjassa mainitaan li-
säksi seuraavat sepät, joista toivo-
taan vielä lisätietoja: Kälän pajassa 
on toiminut ammattiseppänä Adolf 
Ahonen, Kassilan pajassa Tuomas 
Kassila sekä pojat Oskari ja Ana-
nias Kukkanen, Koiviston pajassa 
Toivo Pekkanen, Korpelan pajassa 
Antti, myöhemmin Jere Korpela, 
Pason pajassa Juho Paso, Pöyryn pa-
jassa Oskari ja Kalle Salonen, Aati 
Pynnönen, Uuno Mynttinen sekä 
Niemelän pajassa Paavo Salomaa.

Pärnämäessä

Adam Henrikinpoika Sandgren 
(1817-1895) syntyi Tolvasniemen Ha-
san Mäentalossa ja toimi seppänä 
asuen perheineen Pärnämäen Kul-
takiven torpassa vuodesta 1848 vuo-
teen 1873, jolloin muuttivat Sysmään.

Pärnämäkisen perimätiedon mu-
kaan hän valmisti ovien jykevät lu-
kot Joutsan kirkon vuonna 1857 ta-
pahtuneen eteisten rakentamisen yh-
teydessä.

Sysmässä asuessaan Adam korja-
si ja rakensi myllyjä eri osissa maa-
kuntaa. Hän hallitsi myös kellojen 
valmistuksen tekniikan valmistaen 
seinä- ja tornikellojakin. Hänen poi-
kansa seppä/mylläri Johan Sandgren 
(1855-1888) valmisti mm. Heino-
lan kirkonkellon ja yhdessä kello-
seppäkisälli Jaakko Kärnän kanssa 
Jyväskylän kirkon tornikellon vuon-
na 1881. Joutsan kirjan mukaan Ru-
halahden Liukkosen talossa asusteli 
monitaituri ”Pastilan seppä”. Hän te-
ki erittäin tarkkoja seinäkelloja sekä 
mm. Mämmilään ja Hulikkalaan jy-
kevät kahvimyllyt. Lopulta hän yrit-
ti ikiliikkujaakin”. Liukkosen talon 
isännän Aatami Liukkosen (1856-
25) aikoihin talossa sepäntöitä teh-
nyt Pastilan seppä oli tehnyt isän-
nälle yhdenistuttavan pekureen ja 
mm. kaappikellon, joka myöhem-
min lahjoitettiin Itä-Hämeen mu-
seoon Hartolaan. Sepän henkilölli-
syydestä toivotaan tietoja, sillä täl-
le miehelle ei ole vielä löytynyt oi-
keaa nimeä. Liukkosen talon paja 
on ikäisekseen kohtalaisen hyväs-
sä kunnossa. Pajassa olevien palkei-
den yläkanteen on kaiverrettu vuo-
siluku 1867.

Kuva: Tiina Seppälä
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Ruhalahdella eli myös etevänä sirp-
pi- ja viikateseppänä tunnettu Juho 
Kuitunen, Uudentalon Jussi, joka 
perusti 1930-luvulla kaupan pihara-
kennukseensa. Hän kuoli sotavuosi-
en aikana. Hänen poikansa Viljo ja 
Toivo toimivat myös seppinä. Hir-
vimäessä asunut seppä Riuttanen 
korjasi ja huolsi höyrykoneita sekä 
kiersi eri taloissa tekemässä sepän-
töitä 1920-30-luvuilla. Vilanderin 
seppä teki sepäntöitä mm. kupari-
kahvipannuja vuosisadan vaihtees-
sa, myös hänen poikansa oli seppä. 
Solkan seppä työskenteli 1950-lu-
vulla. Hän oli aiemmin toiminut ar-
meijassa kengitysseppänä, jota jat-
koi ansiokkaasti myös muutettuaan 
Pärnämäkeen Vuorijärven rannalle. 
Suomäen seppä työskenteli Suomä-
en torpassa Marjotaipaleessa. ”Sep-
pä Sainio, seppä Mainio” oli yleises-
ti käytetty sanonta myös Marjotai-
paleessa vaikuttaneesta seppä Väi-
nö Sainiosta. Nimitys kuvaa kaikel-
la todennäköisyydellä hänen tako-
mataitojaan. Myös Antti Kotimäki 
(1883-1967) teki sepäntöitä muiden 
maataloustöidensä ohessa. Hakose-
län isännät Erland (1881-1957) ja 
Tauno Salonen s. 1917 ovat tehneet 
kumpikin aikanansa maanviljelyn ja 
karjanhoidon ohella myös kaiken-
laisia sepäntöitä pajassaan mm. kä-
rynpyörien ja rekien raudoituksia. 
Maalaistaloissa tarvittiin jatkuvas-
ti kunnossa olevia työkaluja, joten 
joinakin aikoina esim. syyskyntöjen 
aikaan ahjossa saatettiin joutua pi-
tämään tulta jatkuvasti, jotta auro-
jen kunnostus niiden rikkouduttua 
nopeutuisi. Myös Hakoselässä lähes 
koko elämänsä ajan asunut seppä-
koulun käynyt Aarne Salonen (1929-
2010) teki maataloustöiden lisäksi 
kaikenlaisia sepäntöitä, mm. erilai-
sia puukkoja sekä taidokkaasti teh-
dyt saranat  ja oven-rivan Hakose-
län tuvan oviin. 

Pappisissa 

Seppä Juho Avolin (1809-1893)  mai-
nitaan kirkonkirjoissa Koittilan sep-
pänä 1860-luvulta aina 1880-luvulle 
asti. Seppä Juho Lindqvist s. 1831 
asui Sepänniemessä tehden sepän-
töitä vuodesta 1854 lähtien useam-
man vuosikymmenen ajan.  Pajan 
ahjo erottuu maastosta vieläkin se-

kä jäänteitä raudan sulatuksessa syn-
tyneestä kuonasta, ns. raudan pas-
kasta. Aku Järvinen teki sepäntöitä 
1900-luvun alussa Muikkuparran pa-
jalla. Pajan tiedetään olleen käytös-
sä ainakin 1840-luvulta, joten seppiä 
on ennättänyt olla useampia. Seppä-
Järvinen eli Vihtori Järvinen (1885-
1957) aloitti seppänä samaisella pa-
jalla 1925 jatkaen töitä aina kuole-
maansa saakka.  Hänet tunnettiin 
ennen kaikkea seppänä, mutta hän 
oli myös erinomainen viulunteki-
jä, pianonvirittäjä, kelloseppä, vesi-
pumpuntekijä, veneenrakentaja, ase-
seppä ja paljon muutakin. Hän osa-
si soittaa viulua, haitaria sekä kan-
nelta. Ennen Joutsan Pohjoismyl-
lyn mylläriksi ja Joutsan meijerira-
kennuksen urakoitsijaksi ryhtymis-
tä Aksel Paasonen (1864-1925) on 
toiminut seppänä Joutsassa ja muu-
taman vuoden Hartolassakin. Palat-
tuaan Hartolasta v. 1892 hän asui 
perheineen muutaman vuoden Vai-
helan Tyynelän torpassa ja on to-
dennäköisesti työskennellyt tällöin 
Vaihelan pajassa. Asetuttuaan asu-
maan Joutsaan heillä oli paja myös 
omassa pihassaan nykyisen Mylly-
tien varrella. 

Huuperin Hermanni eli Kaino Jär-
vinen (1918-1986) teki maanviljelyn 
ohella  kengityssepän töitä pajassaan 
1940-60-luvuilla sekä toimi sodan 
aikana kiväärimiehenä ja aseseppä-
nä. Kyläseppä Lindberg työskente-

li 1940-luvulla Kaunistossa.

Lähteet:

Joutsan kirja, Joutsan ja Sysmän kir-
konkirjat, Mieskonmäen kyläkirja, 
Uimaniemi-Laitjärvi-Vehmaa Jout-
salaista kylähistoriaa, Neljän maan-
tien kylä, Angesselän kylähistoriaa, 
Elämää Kulta-Pappisissa, Joutsa so-
dassa 1939-1945, Juhani Liukkonen, 
Annikki Kerttula, Helinä Paasonen, 
Teuvo Haapala, Maire Ruhanen, Ar-
to Hölttä, Markku Salonen, Auvo 
Manninen, Eero Temisevä, Pentti 
Kuitunen ja Sakari Eskelinen.

Seppä-mylläri Johan Sandgreniin liit-
tyvää tietoa löytyy internetstä haku-
sanoilla Aikakellon tarina.

1800-luvun loppupuolella rakennetus-
sa Vaihelan pajassa on ollut käytössä 
harvinaisemmat tynnyripalkeet.

Sisäkuva Pärnämäen Liukkosen pajasta, jossa Pastilan seppä aikoinaan  
työskenteli.
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Opastetaulu Talomuseolle

Taiteilija Virpi Lehdon skemaattinen piirros, jossa selvitetään talomuseon rakennusten nimet  ja sijainti alueella.

Maalaaminen on intohimoni ja ta-
pani havainnoida näkymätöntä. Se 
on myös pääasiallinen työskentely-
tapani. Öljy- ja akvarellityöni ker-
tovat tarinoita muutoksista,  jossa 
värillä on suuri merkitys. 

Ympäristötaide ja installaatiot aut-
tavat näkemään ulkoista. Se on myös 
tapa ottaa rennosti. 

Annan mielelläni esineille uuden 

elämän niistä tarpeellisista tarpeet-
tomuuksista, joita ympärilleni  ker-
tyy. Leikittelen esineillä niinkuin sa-
noillakin.

Tavarakoosteeni ja ympäristöteok-
seni ovat osa omaa synninpäästöäni 
tavarataivaan portilla,  jossa muis-
telen äitini sanoja kyllä aika tava-
ran nauttii.

Haihatuksen kotisivuilta

Museoalue saa ensi kesänä aluetta 
esittelevän opastetaulun. Tässä jout-
salaisen taiteilija Virpi Lehdon ske-
maattisessa piirroksessa selvitetään 
rakennusten nimet  ja sijainti alueella.

Lisäksi taulusta ilmenee Kotiseutu-
yhdistyksen yhteystiedot ja museon 
aukioloajat. Myös lyhyt englannin-
kielinen esittelyteksti sijoitetaan tä-
hän sisääntuloportista vasemmalle 
männyn alle tulevaan tauluun.

Pärnämäen Lampilassa asuvan Virpin 
sanoja
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On vuosi 1864. Siltavouti ja koulu-
mestari Aksel Lehtinen saa kunin-
gasajatuksen: hänpä perustaa laina-
kirjaston Joutsaan! Hän raivaa ole-
tettavasti kotoaan jonkin nurkan en-
simmäisen kirjaston sijaintipaikak-
si. Tämä kirjasto ei ole avoin kaikille 
kuntalaisille, vaan ensin pitää liittyä 
osuuskuntaan ja maksaa 40 penniä.

Joutsassa ollaan hyvin ajan hermol-
la. 1860-luvulla on koko Suomes-
sa kirjastojen perustamisessa oikea 
kasvupiikki - vasta tuolloin saadaan 
kirjastojen puolestapuhujaksi ensim-
mäinen todellinen yhteiskunnallinen 
auktoriteetti, arkkipiispa. Niinpä ny-
kyisin nämä lähivuodet ovat täyn-
nänsä 150 vuottaan juhlivia kirjas-

Kirjoittaja:  Nina Kuikka, kuvat : Eeva Suomalainen 

Akselista Akseliin: Joutsan kun-
nankirjasto 150 vuotta
2014

toja: isoista kirjastoista esimerkik-
si Jyväskylä ja Turku juhlivat tänä 
vuonna eli 2013, ja Joutsan naapu-
reista Luhangan kirjasto täyttää 150 
vuotta vuonna 2018 ja Hartolan kir-
jasto 2023. Kangasniemen kirjasto 
on ihan omassa sarjassaan, siellä oli 
150-vuotiskemut jo vuonna 1998!

On vuosi 2009. Aksel palaa kirjas-
toon – nyt tontun muodossa, jou-
lukuusikilpailun yhteydessä. Aksel-
tonttu tykästyy kirjastoon ja jää tän-
ne asumaan. Nimikilpailussa hän saa 
kunniakkaan nimensä Aksel Lainan-
poika Lukunen.

Nykyajan Akselin kirjasto näyttää 
tyystin erilaiselta kuin kaimansa. Kir-
jasto on avoin kaikille, ei edes koti-
kunnalla tai –maalla ole väliä. Asiak-
kaaksi ovat kaikki tervetulleita. Kir-
jasto ei ole enää, eikä ole ollut pit-
kään aikaan, pelkkä lainasto, vaan 

parhaimmillaan monipuolinen kult-
tuurikeskus. Nykykirjastossa voit ta-
vata kirjailijan tai osallistua Runo-
raatiin tai lukupiiriin. Nykykirjas-
to ei enää sijaitse tiukasti neljän sei-
nän sisällä, vaan kirjaston väki jal-
kautuu esimerkiksi kouluille kirja-
vinkkauksen merkeissä tai vanhus-
väestön oville kotipalvelun kirjakas-
sit kainalossa.

Vuonna 1878 Joutsan kirjasto si-
jaitsi kirkon sakaristossa, ja niteitä 
oli 30 kpl. Nyky-Akselin vahditta-
vana on lähes 60 000 teosta, näistä 
kirjoja on noin 45 000. Pienoinen 
matka on siis kuljettu näinä vuosi-
na! Matkan varrella kirjasto on si-
jainnut myös kunnantuvassa, kansa-
koululla ja Jukolan ylä- ja alakerras-
sa. Vuonna 2014 vietetään myös toi-
sia juhlia – kirjasto on sijainnut ny-
kyisissä tiloissaan, entisessä S-Mar-
ketissa, jo 10 vuotta.

Kuva: Jari Partanen
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Nina Kuikka ja Tarja Peltonen  valmiina ottamaan vastaan asiakkaita Joutsan kir-
jastossa. Kuva: Jari Partanen

- Kirjastossa on tutustuttu myös afrikkalaiseen kulttuuriin.
- Paikalliset tekijät esittelemässä teoksiaan kirjastoillassa: Päivi Honkapää, Sinikka Hytönen, Merja Metsänen,  
  Heikki Peuraniemi ja Kai Vaaralahti

- Kirjastotonttu Aksel Lainanpoika Lukunen.
- Runoraadit ovat olleet alusta asti suosittuja tapahtumia. Tässä tuomaristo v. 2008: Martti Kuitunen, Merja
  Ristikangas (nyk. Olenius), Päivi Honkapää ja vieraileva tuomari Keskisuomalainen-lehdestä, Esa Jokinen

Juhlavuoden viettoon on saatu apu-
raha Ely-keskukselta. Apurahan tur-
vin pystytään toteuttamaan juhla-
vuoden teemaa Koko kunta kirjas-
toon. Kirjasto on siitä hieno paikka, 
että täällä kaikki ovat tasa-arvoisia 
iästä, tulotasosta tai mistään muus-
takaan vastaavasta seikasta riippu-
matta. Tuo on nykyaikana niin upea 
ajatus, että sitä kannattaakin juhlia. 
Niinpä haluamme juhliin mukaan 
todellakin koko kunnan, eikä pois 
suljeta ulkopaikkakuntalaisiakaan 
– ovathan loma-asukkaat aktiivisia 
asiakkaitamme. 

Vuosi käynnistyy esikouluikäisten 
musiikkityöpajoilla, joita tulee vetä-
mään näyttelijä Aaro Vuotila. Juhla-
vuoden avajaisia vietetään 24.1.2014 
kirjallisten naamiaisten merkeissä. 
Avajaisissa julkistetaan kirjaston juh-
lakirja, johon on koottu esimerkiksi 
asiakkaiden kirjastomuistoja. Tämän 
jälkeen tapahtuu jotain joka kuukau-
si, esimerkiksi teatterimatka Jyväsky-
lään, kirjailijavierailu, nuorten har-
rastuspäivä, lukiolaisten satutunnit 
lapsille ja luontoilta. Pääjuhlaa viete-
tään lokakuussa. Juhlavuoden kun-

niaksi kirjasto järjestää monta omaa 
näyttelyä, esimerkiksi kirjastokort-
teja ympäri Suomea ja vähän maail-
maltakin sekä kiellettyjä tai sensu-
roituja kirjoja. Näyttelyitä on myös 
pyydetty vuoden teemaan sopivas-
ti, näin saadaan näytille esimerkik-
si Joel Waseniuksen Joutsa-aiheisia 
kuvia. Ainoastaan teatteriretki on 

maksullinen, kaikki muu on totut-
tuun kirjastotapaan ilmaista.

Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan 
juhlimaan omaa kirjastoasi!

Lähteet: Joutsan kirja, Suomen yleis-
ten kirjastojen historia (toim. Ilk-
ka Mäkinen, BTJ Kustannus 2009)
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Joutsan kirkon 200-vuotinen tai-
val sai arvoisensa huomion sunnun-
taina. Aamupäivän messussa saar-
nasi Mikkelin hiippakunnan piispa 
Seppo Häkkinen. Puolen päivän jäl-
keen alkanut juhla puolestaan piti si-
sällään lauluesityksiä, kuvaelman ja 
juhlapuheen.

Piispa Häkkinen saarnasi Raama-
tun sanomaa sekä käsitteli samassa 
yhteydessä kirkkorakennuksen ase-
maa ihmisen mielessä.

– Lukemattomat sukupolvet ovat 
tässä kirkossa kantaneet Jumalalle 
elämän ilonsa ja kiitoksensa, mut-
ta samalla myös tuskansa ja hätän-
sä. Täällä on kastettu, konfirmoitu, 
vihitty ja siunattu hautaan tuhan-
sia ihmisiä. Täällä on ihmisen sy-
vin nälkä löytänyt ravinnon, yhte-
yden Jumalaan.

– Kaiken tämän jälkeen kirkko-
rakennus ei enää ole mikä tahansa 
rakennus, vaan siihen syntyy hyvin 
vahva side. Kirkosta tulee kotikirk-
ko, pyhä paikka, saarnasi Häkkinen.

Varsinainen 200-vuotisjuhla alkoi 

Kirjoittaja: Kirkkoherra Tuula Leppämäki

”Kotikirkko, pyhä paikka”
Joutsan kirkko 200 vuotta

nuorien kynttiläkulkueena jatkuen 
lauluesityksellä ja Talkooteatterin 
esittämällä kuvaelmalla. Kuvaelma 
valotti kirkon rakentamisajankoh-
dan tunnelmia ollen Joutsan entisen 
kirkkoherran Timo Pietilän käsikir-
joittama. Leivonmäen kirkkokuoro 
esitti kaksi laulua. Tilaisuuden juonsi 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Han-
ne Laitinen. Juhlapuheen piti kirk-
kohallituksen ex-yliarkkitehti Eero 
Raatikainen, joka pureutui seikka-
peräisesti Joutsan kirkon historiaan 
unohtamatta liittää rakennusta laa-
jempiin yhteyksiin.

Joutsan kirkko on useamman aikai-
semmin rakennetun kirkon muodos-
taman ketjun lenkki. Satakuntalaisen 
Kiikan pitäjän kirkon piirustukset on 
lainattu aikanaan Joutsaan. Kiikan 
kirkon edeltäjä on puolestaan Luo-
don vuonna 1789 rakennettu kirk-
ko. Sen esikuva taas on Tukholmas-
sa yhä nähtävissä oleva Adolf Fred-
rikin vuonna 1774 kirkko.

Yhteydet ovat todettavissa vertai-
lemalla rakennusten arkkitehtuuria. 

Tyypillistä näille on muun muassa 
ristikirkon keskustan avartaminen 
sisänurkkia viistämällä.

Joutsan kirkko on vihitty käyttöön 
vuonna 1813. Istumapaikkoja kirkos-
sa on 600 ja se on rakennusmestari 
Heikki Salon käsialaa. Hirsikirkon 
ratkaisuja voidaan kuvailla käytän-
nöllisiksi ja kestäviksi. Joutsan kirk-
ko on myös säilyttänyt lähes alkupe-
räisen ilmeensä useista remonteis-
ta huolimatta.

– Kirkko on aikanaan toteutettu ja 
myöhemmin ylläpidetty rakkaudel-
la ja huolella. Usein kirkkorakennus 
on osa paikkakunnan identiteettiä ja 
sen mukana osa paikkakuntalaisten 
perinnetaustaa. Herkemmin voisi sa-
noa, että itse kullekin kirkko voi ol-
la osa kotiseudun äidinkasvoja, tun-
nelmoi Raatikainen. Janne Airaksi-
nen Joutsan kirkon 200-vuotisjuh-
la alkoi nuorten kynttiläkulkueella.

Yksityiskohdista rikkaan juhlapu-
heen piti kirkkohallituksen ex-yliark-
kitehti Eero Raatikainen. 
Janne Airaksinen / Paikallislehti 
Joutsan Seutu

Kuvat: Eero Peltoniemi

Taitavasti veistetty ja edelleen kau-
nis Joutsan kirkkomme täytti 200 
vuotta 17.10.2013. Piispantarkastus 
ajoitettiin tähän juhlavuoteen. Jout-
san kirkon 200-vuotisjuhlaa vietettiin 
maaliskuun kymmenentenä päivänä.

Juhlajumalanpalveluksessa saarnasi 
Mikkelin hiippakunnan piispa Sep-
po Häkkinen. Pääjuhla samana päi-
vänä alkoi nuorten kulkueella, jossa 
he toivat alttarikaiteelle 20 palavaa 
kynttilää. Kirkon rakentamispäätök-
sen monimutkaisista vaiheista ker-
toi Joutsan edellisen kirkkoherran 
Timo Pietilän kirjoittama näytelmä 
”Kun Joutsa kirkon sai” esittäjänä 
Nuorisoseuran talkooteatteri. Juh-
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Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen saarnasi Joutsan kirkon 200-vuotis-
juhlassa 10.3.2013. Kuva: Esko Manninen.

Kirkon aarre mahtuu tänne! Se on 
Raamattu!

Palapelistä muodostuu kirkon aarre.

Kuvavihje löytyi!

Täällä kirkonrotta asuu!

Kuinka kauan kestää juosta kirkko 
ympäri.

lapuhujana toimi yliarkkitehti Ee-
ro Raatikainen. Juhlan juonsi kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Han-
ne Laitinen.

Kuluneen vuoden aikana kirkkoom-
me ovat kokoontuneet yhä uudel-
leen eri-ikäiset seurakuntalaiset. He-
latorstaina kirkossa esitettiin Seppo 
Pänkäläisen kirjoittama ja säveltä-
mä Oratorium Apostolien matkas-
sa ja juhannuksen jälkeisenä pyhä-
nä hänen jumalanpalveluskaavaan 
suunnittelema konsertti Lauluja Suo-
mesta. Joutopäivillä kokoonnuttiin 
kirkon pihamaalle perinteiseen kan-
sanlaulukirkkoon. Jousan markkina-
päivänä sai mennä helposti naimi-
siin ja seuraavana päivänä jumalan-
palveluksessa vietettiin avioliittoon 
vihkimisen muistamisjumalanpalve-
lusta, johon Keski - Suomen aluera-
diossa kutsuttiin naapuriseurakun-
talaisiakin. Koko kesän kirkkomme 
toimi Tiekirkkona. 

Syksyn mittaan Joutsan seurakun-
nan alueella kokoontuvat eri ryh-
mät toimivat vastuunkantajina kuu-
den eri kirkkopyhän järjestämises-
sä. Pidettiin yrittäjien, työväen, tai-
teen, Marttojen sekä maa- ja koti-
talousnaisten ja maataloustuottaji-
en, kyläyhdistysten ja syöpäyhdis-
tyksen kirkkopyhät. Tuomas-mes-
su pidettiin lokakuussa. Perhekirk-
koihin palmusunnuntaina, Mikke-
lin päivänä ja lapsen päivän lähei-
syydessä kutsuttiin erityisesti kum-
meja, lapsiperheitä ja isovanhem-
pia. Seurakuntamme isosina toimi-
neita ja muita nuoria kutsuttiin Elä-
män siiville isoskirkkoon elokuus-
sa. Syksyn aluksi vietettiin kotikirk-
koviikkoa, jonka aikana päivähoito- 
ja päiväkerholapset sekä koululai-
set tutustuivat kirkkoon pihamaal-
la ja kirkossa liikkuen. Innostavaa 
oli mm. etsiä kirkon rottaa. Kirkon 
vuosipäivä 17.10. aloitettiin kaikille 
avoimella musiikkihartaudella klo 9.

  Piispa Seppo Häkkinen totesi saar-

nassaan 10.3. Kun kirkossa seura-
kuntalaiset tuovat ilonsa, surunsa ja 
kiitoksensa Jumalalle, siihen syntyy 
vahva side. Kirkosta tulee silloin ko-
tikirkko. Uskon, että juhlavuoden ai-
kana kotikirkkomme on tullut meille 
kaikille entistä rakkaammaksi.    
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Rupean runolle rukiista, 
leivänteosta lepertelen.
Ohjeet oivat samalla, 
resepti reikäleivälle.

Lämmitän leivinuunia lempeästi, 
herättelen huomiseksi, esilämmi-
tän ensiksi.

Pytyn panen paljuun, suureen saa-
viin sukellutan tiinun turpoamaan 
tiiviiksi.

Illansuussa alkaa urakka, ehtoolla 
ensimmäinen erä. Pytyn pyörittelen 
pirttiin pakeille piisin, tiinun tuon 
tupaan kupeeseen kuuman uunin.

Siihen kumoan kädenlämpöisen 
veden ja huoneenlämpimät jau-
hot.Havupuista hierrintä heilut-
telen, hienosormisella härkimellä 
hämmennän,vatkaan vahvan vel-
lin pahaisesti puuronpaksuiseksi.
juuri ja juuri hierrin juurivellissä  
pystyssä pysyy, tukematta töröttää.

Peitän pytyn harsolla hyvällä, lii-
nan levitän ja täkin taittelen pytyn 
päälle, tiinun turvaksi. Siinä taiki-
nanjuuri tekeytyy yli yön,  kellon-
ympäryksen kehittyy, kuplii ja kuo-
huu, happamen herättää.

Aamu kun aukeaa, huomiseen herää.
Tuoksu tuttu tiinusta tulvahtaa,haju 
hienoisesti hapan, miellyttävän mie-
to. Jauhoja joukkoon lisään, löysty-
nyttä juurta jatkan.

Tuon tupahan havupuisia halkoja, 
kannan koivuklapeja, kerään kaik-
ki kuivat kalikat. Tuikkaan tulitikun 
tuohiseen, sytytän sytykkeen. Virit-
telen valkean, pistän puut palamaan.

Taikinan tekoon!  Tunti tähän tär-
vääntyy, hitaasti hyvää tulee. Taiki-
nanjuuri taas turvonnut, kuohunut 
ja kuplinut. Sinne sekaan suolaa, lu-
sikallisen lasken litralle. Härkintä 
hurjasti kierrän, hiertimellä hier-
rän vatkaten ilmaa juureen. Suolat 
sekaisin ja jauhoja joukkoon. Har-

Kirjoittaja: Marianne Kosonen

Runo ruisleivästä

tain hetki koittaa.  Käsi  korvoon 
katoaa kyynärvartta myöten. Alus-
tettaessa aikalailla kiertää kämmen, 
nuljuaa nyrkki, sormet survoo teh-
dessä taikinaa, vaivatessa verkkaises-
ti. Kotvan kuluttua kuuluu napsah-
dus nostettaessa nyrkki taikinasta. 
Taputan takeron taikinan tasaisek-
si, kerään kasaan keoksi. Päällim-
mäiseksi jauhoja ripottelen, ristillä 
siunaan ja pehmeästi peittelen puh-
taalla pyyhkeellä. Pistän vielä pak-

sun peiton päälle. Taikinatiinu tii-
viisti uunin kylkeen tuolille, koho-
takseen korkeaksi, paisuakseen py-
tyssä, turvotakseen tiinuntäyteiseksi.

 
Paljon palaa puuta, kuumaksi käy 

kupeet uunin. Koivusta kuumuus, 
havupuista hyvä, tasainen tuntu. 
Kekäleet kun kellertävät, pienen-
nän peltiä, hiilloksen harmaannut-
tua hormit horrokseen,  pellit kiin-
ni kokonaan.

Emäntä Marianne Kosonen leipomassa.
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Aamu kun aukeaa, huomiseen he-
rää.TEssu taas eteen ja pytty pöydän 
ääreen. Taikina turvotessaan tuplaan-
tunut,  kohonnut kauniisti kahden 
kolmen tunnin kuluessa, risti reu-
noiltaan revennyt, leveäksi levinnyt.

Ripottelen reilusti rukiisia jauhoja 
pöydälle.  Taikinasta sutjakkain sor-
min, kätevin kämmenin pyöräytän 
pöydän täyteen mykyjä,  leivinlau-
doille levitän, kohoamaan komeik-
si, lepäämään leveiksi, kunnes taput-
telen tunnin päästä tasaisiksi,  rei-
än kairaan keskelle ja haarukan pii-
kein pistelen pohjaan asti.

Kuumuutta kohkaa uuni. Pieneksi 
hetkeksi pellit auki. Hiipuneet hii-
let hiillokseen, uuniharjalla tuhkat-
kin pesästä. Uuniharja on kuin uusi, 
jos liossa lojuu, vedessä viruu ennen 
kuumaan uuniin joutumista. (Pellit 
kiinni, ettei kuumuus karkaa, läm-
pö livahda linnuille!) Arina arvaten-
kin kuumin kaikista, polttavin paik-
ka.  Kärventyisi siellä käntty, palai-
si paistos piloille  ilman koekakka-
raa, ohrarieskaa ohutta.

Leivät lennätän kuumuutta koh-
kaavan uunin kitaan. Vajaa vartti-
tunti, vedän valmiit  leivät vieretys-
ten vaatteen alle, kiireesti kiidätän 
kypsät uunista ulos pöydälle peiteltä-
viksi. Uudet uuniin ja satsille suurin 
piirtein sama paistoaika. Pikku hil-
jaa hiipuu lämpö, kuumuus kaikkoaa 
ja paistoaika pitenee. Kypsä leipä on 
kevyt ja kumisee koputtaessa poh-
jasta. Jälkiuunileipiä jälkilämmös-
tä, jos tuli taikinaa tiinuun tolkut-
tomasti pyttyyn paljon paistettavaa.

Vastapaistetusta leivästä leviää täy-
teliäinen tuoksu, joka jo hellii ma-
kuhermoja. Voi sulaa päälle lämpi-
män leivän, pieni käsi ojentuu ja pa-
lan haukkaa pikkusuu. 

Lämpimäinen lähtee naapuriin, tu-
liainen tuttaville.

Parasta, mitä lapsilleni lahjoittaa 
voin: makumuiston mahtavan mu-
kaan maailmalle, kotoa kauas kulke-
ville. Taito tuliaiseksi tuleville tutta-
ville, evääksi elämänpolulle.

Ruisleipä vaatii kuuman uunin.

Ruisreikäleipiä ja leivän silmiä valmiina peiteltäviksi.

Niilon herkkuhetki, lämmin voileipä.
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Röykkälän tilan kantakirjaori Erä 3728.

Juoksijatamma Seija siirtyi Joutsan Liukkoseen Edit- emän-
nän myötäjäisinä Jämsän Kattilajärveltä.

Liukkosen tilan ravuritamma Lento lantakärryjen edessä 
ohjaksissa isäntä ja omistaja Aulis Liukkonen.

Tamma Etti varsoineen, omistaja Juho Manninen. Kuvas-
sa myös Antti Saarinen vanhempi ja nuorempi. Etti toimi  
sodassa ratsuna ja palasi takaisin kotitilalle.

Ulla-Maija voitti kolmet peräkkäiset jäärata-ajot Myllynlah-
della v. 1953-55, ohjaksissa omistaja Esko Saari.

Kilpakärryjen edessä Kiiskilän juoksijatamma Ulla-Maija, 
jolla emäntä Elli Saari ajoi naisohjastajien lähdössä.

Jousalaisia hevoskuuluisuuksia
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Hakoselän maineikas siitosori Rehevä 4711 AA, omistajansa Tauno Salosen kanssa.

Juoksijatamma Hymy kilparadalla ohjaksissaan omistajansa Otto Talja.
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Tiedätkö, mitä yhteistä on muik-
kuryöpällä ja liuskulootalla? Kyl-
lä, molemmat ovat kalaruokia, se 
on totta. Mutta ne ja kauraryyni-
uunipuuro, limppurieska ja rapa-
kalja ovat kaikki myös joutsalaisia 
pitäjäruokia. Tai jos ihan tarkkoja 
ollaan, liuskuloota ja kaurayyniuu-
nipuuro on alkujaan valittu Leivon-
mäen kunnan pitäjäruuiksi, mutta 
nyt, kun ollaan muutenkin saman 
soppakattilan ympärillä, eikös vain 
pitäjäruuatkin ole yhteisiä? 

Kaikki sai alkunsa, kun legendaa-
rinen kotimaisten raaka-aineitten ja 
ruokien puolestapuhuja, silloinen TV-
kokki Jaakko Kolmonen oivalsi, et-
tä esiäitien tekemä hiljainen tuote-
kehittely on syytä saada paremmin 
esille ja sille kuuluvaan arvoon. Näin 
syntyi ajatus nimetä jokaiseen Suo-
men kuntaan ja kaupunkiin oma pi-
täjäruoka ja mahdollisesti leivonnai-
nen. Urakka oli pyörryttävän suuri, 
mutta kun Jaakko Kolmonen sai in-
nostettua mukaan maa- ja kotitalo-
usnaiset ja martat, sekä muutaman 
kotitalousoppilaitoksen ja maatila-
matkailutilan, kaikki alkoi loksahdel-
la kohdalleen. Paikallisesti kunnis-
sa puntaroitiin, mikä ruoka ilmen-
täisi juuri meidän omaleimaisuut-
tamme parhaiten, mitä ruokaa eh-
kä voitaisiin hyödyntää myös mat-
kailussa ja kunnan markkinoinnis-
sa. Vähän kuulosteltiin naapurikun-
tien ajatuksia, että aivan sama ruo-
ka ei höyryäisi naapurusten keitti-
öissä. Näin 450 kuntaa tai kaupun-
kia sai kukin omat pitäjäruokansa 
vuonna 1985. Menneet vuosikym-
menet ovat osoittaneet, että jotkut 
ovat ottaneet pitäjäruuistaan kaiken 
mahdollisen hyödyn irti, mutta toi-
silta koko asia on jäänyt unohduk-
sen piikkiin.

Myös Joutsassa ja Leivonmäellä pai-

Kirjoittaja: Leila Backman

Muikkuryöppää tai liusku-
lootaa - maistuisiko?

kalliset neuvontajärjestöt kyselivät 
mielipiteitä ja ehdottivat yhteistuu-
min valtakunnalliselle raadille omat 
ehdokkaansa. Näin siis tulivat Joutsan 
pitäjäruuiksi muikkuryöppä, limppu-
rieska ja rapakalja, sekä Leivonmen 
pitäjäruuiksi liuskuloota eli suola-
kalalaatikko ja kauraryyniuunipuu-
ro. Pakko on tunnustaa, että kum-
massakaan kunnassa valinta ei ol-
lut kaikkien mieleen, napinaa riitti. 
Mutta ei valitsijoillakaan ollut help-
po tehtävä. Joutsan seutukunta on 
oikea ruokakulttuurien sekamete-
lisoppa; on vaikutteita niin lännes-
tä kuin idästä. Itään viittaa esimer-
kiksi se, että juomat tehdään imel-
tämällä maltaita, mutta taas leipä-
kulttuurissa on sekä itäisen puolen 
limppuja kuin läntisen reikäleipiä. 
Erot voivat olla kylä- tai jopa talo-
kohtaisia. Karjalaissiirtolaisten tu-
lo on myös hämmentänyt tilannet-
ta - nykyisin entistä enemmän, kun 
emäntiä ja vaikutteita tulee ulkomai-
ta myöten. Ja raadin piti lisäksi pi-
tää mielessä, että raaka- aineita olisi 
helppo saada, ja että ruoka maistui-
si mahdollisimman monelle.

Leivonmäellä sanottiin pitäjäruo-
kareseptien keruun aikaan, että lius-
kulootasta on niin monta reseptiä, 
kuin on emäntääkin - tai ei resep-
tiä ollenkaan! Jokaisella emännällä 
on ollut tekotaito hyppysissään ja 
ainesuhteet valikoituneet tilanteen 
mukaan. Suolasilakat olivat edulli-
sia, ja niitä varattiin talveksi nelik-
ko tai pari talon koon ja rahatilan-
teen mukaan. Nelikko on noin 30 
kg, tai suolasilakoita ostettiin muu-
taman kilon erissä. Aidoimmillaan 
liuskuloota tehtiin juuri suolasila-
koista, mutta jos ei niitä ollut, myös 
kotoisat suolakalat: lahna, muikku, 
hauki tai särkikin kävivät, roskaka-
loja ei tunnettu. Aina ei ollut laittaa 
pippureita, eivätkä kaikki käyttä-
neet myöskään sipulia. Jauhosuu-
ruksen monet vaihtoivat munamai-
toon, kokonaan tai osin.

 
Liuskuloota oli pitkään Leivonmä-

ki Seuran ruokalistoilla, kun Nii-
lo Kukkanen otti sydämen asiak-
seen tarjota aina kun mahdollis-
ta tätä pitäjäruokaa Simolassa käy-
neille vieraille.

Limppurieskaa ja muikkuryöppää
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Liuskuloota eli suo-
lakalalaatikko

- 1 kg perunoita
- 250 g suolakalaa, silakoita  

     (muikkuja, lahnoja tms)
- 250 g siankylkeä
- muutama maustepippuri rou 

     hittuina
- 1 iso sipuli
- ½ l vesimaitoa
- 2 rkl vehnäjauhoja

Liota kalat, jos ovat kovin suolai-
sia. Pieni. Kuori perunat ja sipuli, 
viipaloi ohuiksi viipaleiksi. Pieni si-
ankylki. Lado ainekset kerroksittain 
voideltuun vuokaan, päälle mielel-
lään siankylkeä. Vispaa vehnäjau-
ho veteen ja kaada ainesten päälle, 
ne saavat miltei peittyä. Paista 200 
asteen uunissa vähintään 1 ½  tun-
tia, mielellään kauemmin. 

 
Leivonmäellä maa- ja kotitalous-

naiset innostuivat pitäjäruokapro-
jektin jälkimainingeissa toimitta-
maan Limppurieskasta liuskuloo-
taan -kirjan, ja sen vanavedessä eri-
tyisesti kauraryyniuunipuuro sai pal-
jon julkisuutta ja sitä opittiin taas 
paistamaan. Pekka Riipisen lopetet-
tua myllärin hommat oli hetken on-
gelmana, missäs nyt saadaan teetet-
tyä ryynejä. Onneksi Samuli Huik-
ko jatkoi Rutalahden mylläriperin-
nettä, ja nyt kokonaisia kauraryyne-
jä voi kuka vain ostaa ympäri vuo-
den paikallisista kaupoista.

Kauraryyniuunipuuro

- 2 dl kokonaisia kauraryynejä
- 1,2 l maitoa
- ¾ tl suolaa
 - muutama nokare voita

Voitele uunivuoka. Sekoita puuro-
ainekset vuoassa ja laita päälle muu-
tama voinokare. Paista 175 asteises-
sa uunissa noin pari tuntia, kauem-
minkin. Vanhastaan sanottiin, et-
tä ”joka keitetyn paistaa, se makian 
maistaa”, eli voit myös keittää ryynejä 
pienessä vesimäärässä, lisätä maitoa 
vähin erin, ja kun seos on sakeutu-
nut vellimäiseksi, kaada se voidel-
tuun uunivuokaan, ja laita taas voi-
nokareita päälle ja paista.

 Leivonmäellä kerrotaan, että kaura-
ryyniuunipuuro syötiin yleensä mar-
jakeiton kanssa, mutta jos oli tulos-
sa oikein mieleisiä vieraita, keitet-
tiin rusinasoppa.

Jaakko Kolmosen Pitäjäruokakir-
jaan joutsalaiset antoivat pelkiste-
tyn muikkuryöpän ohjeen: muikku-
ja, suolaa, hieman vettä. Pitkän lin-
jan ruokamestari ja kalavesien ää-
rellä elämäntyönsä tehnyt Eila Piira 
kuitenkin sanoo, että jo silloin, kun 
hän mummoltaan oppi muikkuryö-
pän teon alle kouluikäisenä, siihen 
kuului laittaa myös sipulia, muuta-
ma pippurinmarja ja ehdottomas-
ti voita.

Muikkuryöppä

- muikkuja
- suolaa
- pippureita
- sipulia
- voita

 Kyllähän ryöppää voi syödä ran-
takalanakin, niin kun keittona, ja 
sillai sitä syötiinkin heti rannassa, 
kun olivat vetäneet syksyllä nuot-
taa, ja miksei verkoiltakin. Mutta jos 
muikkuryöppää  oikeen ruuaksi lai-
tettiin, niin se oli enemmänkin niin 
kuin  kastike, vettä oikein vähän ja 

Limppurieskaa ja liuskulootaa

sitten voita, ja  että keitettiin muu-
sia tai perunoita lisäksi. Jotkut söi 
muikut päineen ruotoineen, nehän 
äkkiä pehmisivät,  mutta meillä kyl-
lä oli tapana syödessä erotella ruo-
dot ja päät pois. Erikoisesti syysnuo-
talta sitä tehtiin, ja kesällä, kun ka-
lastettiin verkoilla, ne kun meni sil-
loin syvälle muikut. Suolakalaa oli 
ennen aina pöydässä, ja kun rukiin-
leikkuun ajaks niitä oli tarvis, niin  
muikkuja kalastettiin kesälläkin, ja 
tehtiin samalla muikkuryöppääkin. 
Mutta se on tärkeä asia, että ei lii-
an kauan keitetä eikä kovalla tulel-
la. Sillai hiljakseen, että muikut py-
syy kasassa, sitähän se on ryöppää-
minen. Nythän niitä saa muikkuja 
vaikka kaupasta, on nopea ja help-
po laittaa tämä ryöppä, ja lapsille-
kin maistuu. Ja vaikka se limppuries-
ka on se pitäjäruoka. kyllähän kun-
non ruisleipä ja voi kuuluu muik-
kuryöpän kanssa. Syö sitten keitto-
na tai perunoitten kanssa.

Rapakalja

Minusta parasta kaljaa kyllä tu-
li sahtia tehtäessä, siitä, kun sano-
taan ”nenätipuks”, mutta sitä kun ei 
aina ollut, tehtiin rapakaljaa. Ensin 
imellytettiin maltaat, eihän niitä en-
nen kaupassa ollutkaan, ja siitä sit-
ten kaljaa, että ei se ihan äkkiä tul-
lut kaiken muun työn ohessa. Ja jos-
kus imellytettiin jauhoista, jos ei ol-
lut maltaita ja hiivallahan se kalja 
käytettiin. Minä usein lisäsin soke-
ria, ajattelin, että jotain voimaahan 
sitä on oltava, kun oli miehet ras-
kaassa työssä. Nythän sitä voi ra-
pakaljaa äkkiä laittaa, kun on val-
miit maltaat, ja niissä pussissa hy-

Liuskuloota ja kauraryyniuuni- 
puuro paistuvat vaikka yhdessä samoil-
la lämpimillä
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vät ohjeet, Eila Piira kannustaa ko-
keilemaan.

Joutsassa ja Leivonmäellä ohut, ve-
destä, suolasta ja ohrajauhoista lei-
vottu rieska tunnettiin limppuries-
kana, mutta se oli tuttu leivonnai-
nen myös monissa muissa lähiseu-
dun pitäjissä ja kauempanakin. Se 
tunnetaan myös esimerkiksi lituk-
ka-, vesi- tai nyrkkirieskana. Limp-
purieskan teossa on lämpötilalla suu-
ri merkitys: veden ja jauhojen pitää 
olla kylmiä, mielellään niin kylmiä, 
että alustettaessa käsiä paleltaa! Ja 
uunin pitää olla tulikuuma ja heti 
paistokunnossa, kun rieskat on lei-
vottu. Näin rieskoista tulee murei-
ta, ei sitkeitä.

Limppurieska

- 1 litra kylmää vettä
- vajaa 1 rkl suolaa
- noin 1 kg ohrajauhoja, 
  mielellään karkeita

Liota ensin suola veteen ja alus-
ta mahdollisimman nopeasti tiu-
kaksi taikinaksi. Leivo heti ohuik-
si rieskoiksi, pistele ja paista, kun-
nes pinnalle tulee ruskeita pilkku-
ja, laita liinan alle tekeytymään. Par-
hainta limppurieska on, kun sipai-
set sille voita. Yksinkertaista, mut-
ta herkullista!

On harhaluulo, että pitäjäruuat, tai 
perinneruuat yleensäkään, olisivat 

työläitä tai vaikeita valmistaa. Päin-
vastoin. Joutsan pitäjäruuista löytää 
jopa ihan valmiita vaihtoehtoja kau-
pan valikoimista: kalalaatikko, limp-
purieska sekä kalja. Ja muikkuryöp-
pä ja kauraryyniuunipuurokin val-
mistuvat melkein itsestään. Nyky-
päivänä ei siis ole konsti eikä mi-
kään yllättää vaikka iäkkäät suku-
laisensa tai ystävänsä ihka oikeilla 
joutsalaisilla pitäjäruuilla.

Lokakuun aurinkoinen päivä oli 
kääntynyt iltapäivän puolelle, kun 
istuin Ulla ja Eero Temisevän viih-
tyisän kerrostalokodin olohuonees-
sa yhdessä Eeron kanssa ja Eero ker-
toili rauhalliseen tapaansa osallistu-
misestaan kotiseututyöhön.

“Olen syntynyt vuonna -35 Pekka-
sissa, Temisevän talossa joka on ol-
lut suvun hallussa jo kahdeksan su-
kupolvea, aina vuodesta 1742. Isäni 
oli nimeltään Frans ja äitini oli Siiri.

Vuonna 1993 jäädessäni eläkkeel-
le muutimme tähän kerrostaloasun-
toon Joutsan keskustaan ja poika jäi 
pitämään tilaa.”

Jo isäni oli mukana Joutsan Pom-
min hommissa ja toimi myös Suo-
jeluskunnan päällikkönä. Joutsas-
sa ei sotien aikana vielä ollut kun-
nanhallitusta ja isäni hoiteli tuolloin 
myös kunnan asioita. Lisäksi hän toi-
mi Joutsan meijerin isännöitsijänä 
jonkin aikaa. Vanhempani ja myös 

Kirjoittaja: Risto Saarikettu

Eero Temisevä, kotiseutumies 
kiireestä kantapäähän

tätini, joka myös asui tilalla, olivat 
mukana sekä Joutsan Pommin tou-
huissa, että nuorisoseuratoiminnas-
sa jossa jo tuolloin 50-luvulla herä-
teltiin kotiseututyötä.”
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Luottamustoimet kiin-
nostivat

Olin vähän päälle kaksikymppinen 
lähtiessäni noihin touhuihin mu-
kaan. Nuorisoseuran hallituksessa 
kerkisin sitten olemaan 18 vuotta 
ja siitä 11 vuotta puheenjohtajana. 
Niitä hommia tuntui olevan riittä-
miin. Luottamustehtäviä alkoi tul-
la sitten vuonna -63. Manttaalikun-
tien lakkauttamisen jälkeen perus-
tettiin Jousa Säätiö jonka hallitukses-
sa olin rahastonhoitajana 48 vuotta 
ja sihteerinä 37 vuotta, osittain vie-
lä yhtäaikaa.”

Museohankkeeseen mu-
kaan

Joutsan kunta perusti Matkailu- ja 
Kotiseutulautakunnan vuonna -63 
syksyllä ja Lauri Mäkelä tuli siihen 
puheenjohtajaksi ja hän ryhtyi aja-
maan museohanketta. Ryhdyttiin et-
simään tonttia mihin kotiseutumu-
seo sijoitettaisiin ja siinä oli useam-
pia vaihtoehtoja joista yksi oli Pek-
kasten pappilan paikka mutta Koi-
ravuori muotoutui sitten kuitenkin 
kotiseutumuseon paikaksi. Koira-
vuoren tila oli ollut asuttuna vielä 
1800-luvun lopulla niin, että siinä 
oli valmis pihapiiri. 

Sylvia Häyrinen esitti perustetta-
van museon päärakennukseksi Me-
siäisen taloa Marjotaipaleessa, talo 
kun oli hänen sukulaistalonsa. Talo 
oli ollut tyhjillään jo jonkin aikaa ja 
toiminut kanalana. Kunnanhallitus 
kävikin katsomassa Mesiäisen taloa 
mutta alkoi epäröidä, että talo ei ole 
siirtokelpoinen ja niinpä asia jäi sil-
lä kertaa siihen. 

Noin pari vuotta sen jälkeen, kun 
paikka oli selvinnyt ja talo löytynyt, 
teki kunnanhallitus 1000 markan va-
rauksen seuraavan vuoden budjet-
tiin kotiseutumuseota varten.

Kunnanhallitus esitti, että perustet-
taisiin kotiseutuyhdistys joka voisi 
hakea lainoja ja hommata talkoo-
miehiä. Lauri Mäkelä innostui siitä 

ja hän perusti Joutsan Kotiseutuyh-
distyksen ja haki lainaa pankista ta-
lon ostoon ja siirtoon. Minäkin olin 
mukana lainaa takaamassa. Yhteen-
sä meitä oli kymmenkunta takaajaa.

Mäkelän olin tuntenut jo nuoriso-
seura-ajalta ja hän se pyysi myös mi-
nut siihen talkoohommaan mukaan.”

Tuumasta toimeen ja 
talkoisiin
 

Mesiäisen talon tuvan puoli oli ol-
lut kanalana ja kävimme sen tyhjen-
tämässä. Meitä oli Kotiseutuyhdis-
tyksen jäseniä ja sitten talkoomie-
hiä. Kananlantaa oli puoli metriä lat-
tialla ja sen mätimme ulos. Lämpö-
nen hommahan se oli kesäpäivänä.

Mäkelän Lauri alkoi sitten hoitaa 
talon purku-urakkaa ja siirtoa. En ol-
lut siinä vaiheessa kovin paljon mu-
kana. Lapset olivat pieniä ja minulla 
oli niitä muitakin luottamustehtäviä.

Kotiseutuyhdistyksen kokouksissa 
kyllä kävin ja sain tietää mitä asias-
sa tapahtuu.

1965-1966 vaihteessa talo kulje-
tettiin sitten Koiravuoren tilalle jo-
ka silloin oli kunnan mailla. Vasta 
myöhemmin kunta luovutti tontin 
korvauksetta Kotiseutuyhdistykselle.

Kotiseutuyhdistyksen hallitukseen 
tulin mukaan 70-luvun alkupuolella 
ja siitä lähtien olen ollut siinä muka-
na. Alkuunsa en kerinnyt kuin tal-
koohommissa käymään ja kokouk-
sissa mitä oli.”

Onnettomuuden jälkiä 
korjaamassa

“Myöhemmin, kun riihikin pa-
loi niin hankittiin Anteron Kuitu-
sen kanssa uutta riihtä ja käytiin si-
tä etsimässä. Löydettiin sitten Kau-
rasen riihi ja hommattiin se Ante-
ron kanssa palaneen riihen tilalle. 
Riihen pystytyksessä en ollut mu-
kana. Antero hoiti sitä.

Antero oli johtokunnan puheen-
johtaja ja minä oli varapuheenjoh-
taja. Johtokunnassa olen ollut vuo-
desta-73 ihan näihin päiviin asti.

Viimeinen hankinta oli sitten vete-
raanitalo. Petäjävedellä oli myynnissä 
hirsikehikko ja Anteron kanssa käy-
tiin sitä kattomassa ja todettiin, että 
se kyllä sopii. Omistajan kanssa teh-
tiin kaupat ja toisen kerran käytiin 
sitten purkamassa se siellä paikalla. 
Minä ja Antero ja sitten se omista-
ja. Omistajalla oli kuorma-auto jol-
la hirret tuotiin museolle.

Muiden rakennusten hankinnois-

Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri ottamassa 
vastaan onnitteluja 30-vuotiaalle yhdistykselle.
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sa en ole ollut mukana.

Kuntahan lahjoitti sinne kunnan 
maatilan vanhoja rakennuksia. Al-
kuperäisen riihen, varastotallin ja 
olkitallin. Ja Pessalan Matti lahjoit-
ti Säterin tilalta tuulimyllyn v -64.
Niitä oli sitten kunnan miehiä täy-
tetyönä pystyttämässä.”

Viirien pitkä rivistö kirjakaapin pääl-
lä kiinnitti huomioni. Eero osoitte-
li viirejä ja kertoili niiden taustalla 
olevista luottamustehtävistä:

K-kauppa, kunnan holhouslau-
takunnan puheenjohtaja 6 vuotta, 
Osuuspankin tilintarkastaja 23 vuot-
ta, Leijonat, Luhangan ampujat, Lah-
den maatalouskeskuksen hallituk-
sessa 24 vuotta, Tuottajayhdistyksen 
hallituksessa ja varapuheenjohtajana 
pitkään, Lähivakuutuksen hallituk-
sessa 24 vuotta, Kotiseutuyhdistyk-
sen johtokunnassa, Eläkeliiton pu-
heenjohtajana 6 vuotta, Nuorisoseu-
ran hallituksessa 18 vuotta josta11 
vuotta puheenjohtajana, verolauta-
kunta, tutkijalautakunta ja perintö-
verolautakunta 24 vuotta.

Verolautakunnassakin saatettiin 
pitää 6 tunnin kokouksia ja kaksi 
viikkoa niissä aina meni.

Olin kotiseutuyhdistyksen johto-
kunnassa ja talkoissa ja hoidin myös 
maatilaa amanaikaisesti. Luottamus-
toimia oli paljon. Kiirettähän se jos-
kus piti.

Kerran myös tätini katseli viirejä 
ja hän kysyi, että koskas ne työt on 
sitten tullut tehtyä?”

Vielä toiminnassa  
mukana

Kotiseutuyhdistyksen tilanne näyt-
tää nyt hyvältä kun on ollut varoja 
laittaa katot kuntoon ja siivota ym-
päristöä. Asiat ovat hyvällä mallilla. 
Olen itsekin osallistunut korjauspo-
rukan mukana vielä talkoohommiin.

Tulevaisuus näyttää hyvältä, kun 
rakennukset on saatu kuntoon, jos 

vain nuoria harrastajia löytyy jotka 
jatkaa. Minulla alkaa ikää olemaan 
niin paljon, että ei kohta enää niin 
paljon pysty mukana olemaan.

Olisihan se hyvä jos museolle saa-
taisiin jotakin ohjelmaa ja tapahtu-
mia useammin. Se pitäisi museotoi-
minnan virkeänä ja levittäisi tietoa 
ja saisi mukaan enemmän ihmisiä. 
Muiden järjestöjen kanssa yhteistoi-
minnassa varmaankin onnistuisi. 

Kotiseutulehti on hyvä piriste. Näillä 
varoilla on saatu rakennuksia kun-
nostettua. Jos se jatkossa pyörii niin 
pystyy hyvinkin pitämään aluetta yllä.”

Konu porukka!

Siinä vaiheessa, kun aloittelimme 
koulua meitä oli tässä paikallisia nuo-
ria poikia jotka pidimme paljolti yh-
teyttä. Sitten alkoivat lähteä jatko-
koulutukseen ja työpaikkoihin maa-
ilmalle ja harvemmin nähtiin enää.  
Kerran kun tavattiin tuli mieleen, et-
tä perustettaisiin jonkinlainen ker-
ho niin, että voitaisiin kokoontua 
useammin ja porukka olisi kasassa. 

Sitten kerran v -63 meitä oli pai-
kalla 6-7 miestä ja perustimme Ko-
nut ry nimisen rekisteröidyn yhdis-
tyksen ja laadimme säännöt.

Porukka on ollut hyvin innokasta 
kotiseututyöhön ja yhteyksien säi-

lyttämiseen. Jo aivan alussa mekin 
pohdimme museoasiaa. Oravakives-
sä oli ollut aikanaan kapulalossi ja 
harkitsimme, että hankkisimme ka-
pulalossin Oravakiveen museolos-
siksi. Yhtä lossia käytiin katsomas-
sakin mutta vähän myöhästyttiin ja 
asia jäi sillä kertaa siihen. 

Olemme kokoontuneet vuosien var-
rella silloin tällöin. Uudistimme sään-
töjä ja nyt kokoonnumme pari ker-
taa vuodessa. Olemme tehneet yri-
tysvierailuja useampiin paikallisiin 
yrityksiin ja joukko on sellaista, että 
sitä kiinnostaa Jousan asiat ja halu-
avat kehittää Jousaa. Riihen palon 
jälkeen käytiin talkoissakin museol-
la. Hevoskierto oli siinä vähän sär-
kynyt ja sitä oltiin nostamassa pys-
tyyn. Yhden kerran senkin jälkeen 
käytiin talkoohommissa. 

Iltapäivä oli edennyt pitkälle Eeron 
muistellessa ja kertoillessa töistään 
ja toimistaan kotiseudun parhaaksi. 
Mielenkiintoista historiaa olisi riit-
tänyt vaikka useampiinkin artikke-
leihinkin, mutta päätimme kuitenkin 
säästää jotakin myöhemmäksikin.

Kiitin haastattelusta ja erosin Ee-
rosta mietteissäni ja ajattelin kuinka 
paljon yksi ihminen voikaan tehdä 
kotiseutunsa hyväksi jos vain kiin-
nostusta ja ahkeruutta riittää. Sii-
nä olisi esimerkkiä kenelle tahansa.

Kuvamuisto museolta: istumassa Lauri Mäkelä, kannelta soittamassa Risto Hintik-
ka ja laulamassa Seppo Pänkäläinen.
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Kotiseutuyhdistyksen hallituksen 
jäseniä ja muita aktiivisia toimijoita 
teki opintomatkan elokuussa 2013 
Hankasalmen ja Konneveden koti-
seutuyhdistysten ylläpitämiin mu-
seoihin. 

Hankasalmen Kotiseutuyhdistyk-
sen ylläpitämä museokylä sijaitsee 
Hankasalmen kirkonkylällä, kauniin 
puukirkon tuntumassa. Museokyläs-
sä on yhteensä 12 museorakennus-
ta. Näiden lisäksi alueella on myös 
suuri ja jyhkeä paritupa, Hallan tu-
pa, jota käytetään juhla-, kokous-, 
ja kotiseututalona.

Hallan tupa on varustettu laitos-
keittiöllä, joten talossa on mahdol-
lista ruokkia eri tilaisuuksissa sa-
tamäärin ihmisiä. Museoalueen li-
säksi yhdistys omistaa Kuuhanka-
veden eteläosissa sijaitsevan Ruu-
missaaren. Mittavaa aineellista pe-
rintöä on vaalittavana edellisten li-
säksi myös vanhaan viljamakasiiniin 
sijoitetussa esinemuseossa, jossa on 
yhteensä noin 2 000 museoesinettä.

Hankasalmen Kotiseutuyhdistyk-
sen toiminta vaikutti mielestämme 

Kirjoittaja ja kuvat: Tiina Seppälä 

Opintomatkailu avartaa
aktiiviselta ja tekijät innostuneilta ja 
erittäin omistautuneilta kotiseutu-
työhön. Meistä pidettiin todella hy-
vää huolta ja saimme kuulla yhdis-
tyksen toiminnasta sekä hyviä että 
haastavia puolia. Suurena ponnis-
tuksena hankasalmelaisilla on par-
haillaan vanhan alttaritaulun kun-
nostus, jota varten kerätään varo-
ja. Yhdistys on toteuttanut erilaisia 
alueen ja rakennusten kunnostus-
toimenpiteitä talkoilla, hankevaroin 
ja hakemalla avustuksia eri tahoil-
ta vuosien saatossa. Lisäksi museo-
alueelle on yhdessä paikallisen puu-
tarhaseuran kanssa istutettu perin-
nekasveja, kuten esimerkiksi lääke-
kasvina käytettyä Isohirvenjuurta eli 
Oolanninkukkaa. Henkistä perin-
töä vaalitaan toteuttamalla erilai-
sia tapahtumia, retkiä ja näyttelyi-
tä sekä kannustamalla ihmisiä tut-
kimaan omaa kotiseutuaan ja kerto-
maan siitä eri keinoin. (Lisää Han-
kasalmen Kotiseutuyhdistyksen toi-
minnasta: www.hankasalmenkoti-
seutuyhdistys.fi)

Toinen vierailukohteemme oli Kon-
neveden museo, jota ylläpitää vireä 
Konneveden Kotiseutuyhdistys. Kon-

neveden museossa saimme tutustua 
laajaan kotiseutuesineiden näytte-
lyyn museoalueen viereen rakenne-
tussa lämpimässä näyttelytilassa. Ti-
lan laajentamista oli aikanaan rahoit-
tamassa paikallinen yhdistysten ke-
hittämistoimintojen rahoittaja Maa-
seutukehitys ry. Näyttely sisälsi hen-
gästyttävän määrän paikallista his-
toriaa ja esineitä hienosti esille lai-
tettuna. Yhdistys toimii aktiivisesti 
myös nykypäivän kotiseututyön te-
kijänä parantamalla erilaisin tapah-
tumin ja toiminnoin ihmisten viih-
tyvyyttä ja lisäämällä heidän kiin-

Konneveden museonäyttelystä löysim-
me yhteyden Konneveden ja Joutsan 
välillä: Konneveden entinen kunnan-
johtaja Lauri Jokitaipale on myös tuttu 
joutsalaisille Kelan johtajana.

Yhdistysaktiivit Hankasalmen museokylässä oppaansa Ulla Kolehmaisen (oikealla) kanssa.
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Museoesittelyä teatterin keinoin Konnevedellä. Hyvää kotimaista kessua tarjoile-
va Jarkko Rossi hersytti yleisöstään monet remakat naurut.

tymystään kotiseutuun. Varainhan-
kintaa on tehty aktiivisesti Konne-
veden Joulu –lehden avulla jo vuo-
desta 1978 lähtien.

Konneveden museolla on hienos-
ti huomioitu myös lapset ja nuoret. 
Kesäaikaan navetassa asustaa oikei-
ta lampaita, joita voi käydä ihaste-
lemassa. Erityisesti meitä ilahdutti 
lasten museokäyntejä varten tehdyt 
puuhevoset, joiden päälle saa vaikka 
kiivetä ratsastamaan. Malli oli täältä 
kopioitu myös Hankasalmelle. Yh-
distyksellä on oma vitriini Konneve-
den koulukeskuksessa Lapunmäen 
koululla. Päivän yllätyksellisintä an-
tia oli Jarkko Rossin tekemä savutu-
van esittely teatterin keinoin. Esitys 
piti sisällään huumoria ja historiaa 
monologin muodossa ja se ihastut-
ti kuulijansa. Tätä kokemusta voim-
me suositella kaikille! (Lisää yhdis-
tyksen toiminnasta http://peda.net/
veraja/konnevesi/kotiseutuyhdistys)

Kun paluumatkalla pohdimme ret-
ken antia, niin totesimme, että täl-

laisia lähialuevierailuja tulisi tehdä 
paljon enemmän ja kaikissa yhdis-
tyksissä. Retki laittoi meidät miet-
timään omaa toimintaamme ja sitä, 

mitä voisimme tehdä lisää tai entis-
tä paremmin. Käykää muutkin vä-
lillä kylässä, se kannattaa!

Hankasalmen Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä Hallan tupa on juhla-, kokous- ja kotiseututalo.
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Ennen vanhaan todettiin, että ta-
loon jossa on kiviset pellot ei so-
vellu muut koneet kuin separaatto-
ri ja partakone. Sitten kun siirryt-
tiin luonnonlaitumista viljelylaitu-
miin nousi kivistenkin peltojen ar-
vostus. Separaattori oli taas ratkaise-
va kone maitotalouden kehityksessä. 
Sen ansiosta saadaan maito jaetuksi 
juuri oikealta kohdalta kermaan ja 
kurriin. Kiertävät kauppiaat mark-
kinoivat separaattorin jokaiseen ta-
loon, jossa oli yksikin lehmä. Samat 
kauppiaat markkinoivat myös kir-
nun kerman kirnuamiseksi voiksi.

Seuraava kehitysvaihe oli kylämei-
jerit. Kun maitoa pystyttiin tuotta-
maan yli oman tarpeen, perustet-
tiin kylämeijereitä, joissa kirnuttiin 
useamman talon kermat voiksi ja oli 
taloudellisempaa markkinoida os-
tajille suuremmat erät yhdessä. Tä-
ten saatiin voi markkinoiduksi lä-
hikaupunkeihin. Tämä kehitys al-
koi Joutsassa 1890-luvun paikkeil-
la. Huomattavin ja pitkäaikaisin ta-
lomeijeri lienee ollut kirkonkyläs-
sä toiminut Riuttalan isännän mo-

Kirjoittaja: Simo Avikainen, kuvat: “75 Jousalaista meijerivuotta” julkaisu

Joutsan Osuusmeijeri
nitoimisen Akseli Lehtisen pitämä 
talomeijeri. Hänen toimestaan pe-
rustettiin myös maidon kuorima-
asemat Vähä-Joutsan Oijalaan ja 
Oravakiveen, joista kerma haettiin 
Riuttalaan kirnuttavaksi. Riuttalan 
meijerska Edla Vilen (Viljomaa) ha-
ki hevosella Oravakiven kuorima-
aseman kermat. Niemisten kylältä 
taas talolliset toivat kermat vuorol-
laan reellä tai purilaalla. Niemisten 
kylän separaattori oli Kolibri-merk-
kinen ja sitä vedettiin käsivoimal-
la remmistä edestakaisin. Kirnu oli 
kahden hengen pyöritettävä, kunnes 
se muutettiin hevoskierrolla toimi-
vaksi ja sittemmin polttomoottoril-
la pyöritettäväksi. Myös Joutsansal-
men sillan korvassa toimi jonkin ai-
kaa Arwidsonin meijeri. Maitolitras-
ta maksettiin tuohon aikaan 4 pen-
niä ja kuoritun maidon sai jokainen 
viedä kotiinsa.

Brusilan ”kartanon” omistaja Da-
vid Gerhart von Srowe piti meijeriä 
Tammilahden kylässä Hietasalmen 
rannalla. Se perustettiin todennä-
köisesti v.1895. Eri puolilla pitäjää 

oli näitä talomeijereitä muun mu-
assa Pappisten Vaihelassa, Marjotai-
paleen Röykkälässä, Vähä-Joutsan 
Korpelassa, Tammilahden Eerolassa 
ja Pappisten Koittilassa. Voi pakat-
tiin suuriin puisiin 40-50 kg:n void-
ritteleihin ja toimitettiin asutuskes-
kuksiin ja myös ulkomaille.

Osuustoiminnasta oli saatu 1800 ja 
1900-lukujen vaihteessa hyviä koke-
muksin myös maidon jalostuksessa. 
Joutsassa meijeritoiminta sai alkun-
sa v.1903 perustetun Osuusmeijerin 
toimesta. Monitoiminen puuhamies 
kanttori Kaarle Nyman (Kartio) ke-
räsi henkilökohtaisesti jäseniä mei-
jeriosuuskuntaan ja puhui voimak-
kaasti asian puolesta. Perustamisko-
kouksen pöytäkirja on lyhyt joten 
lainattakoon se kokonaisuudessaan:

Kuva: Maidon kuljetusta Angesselällä. 
Pikkutyttö laiturilla Ritva Leppänen 
nykyisin Mattila. 
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Pöytäkirja tehty Jousan Kk:n osuus-
meijerin perustamiskokouksessa huh-
tikuun 1 p:nä 1903 Kunnanhuoneella.

1§  Kokous päätti perustaa Osuus-
meijerin Jousan kirkonkylään, jo-
hon osakkaiksi sitoutuvat merkit-
tiin eri luetteloon.

2§ Valittiin nelihenkinen toi-
mikunta, jonka tulee laatia ehdo-
tus meijerin rakentamissuunnitel-
maksi ja jonka myös tulee hank-
kia tietoja sopivasta asemapaikas-
ta meijerille. Tähän toimikuntaan 
valittiin talolliset Juho Avikainen, 
A.Pura, H.Temisevä ja J.Salomaa.

Kokouksen puolesta: K.Nyman

Toimikunta ei aikaillut. Sen jäsenet 
tekivät tutustumismatkan Savoon ja 
Itä-Suomeen. Meijerin paikaksi saa-
tiin vuokratuksi noin kahden heh-
taarin alue Joutsansalmen rannalta 
meijerin nykyiseltä paikalta. Vuok-
raajina olivat Elina ja Juho Kaura-
nen. Sitten vuonna 1919 he möivät 
tontin meijerille.

Oli kevät ja kova into saada mei-
jerirakennus nopeasti rakennetuk-
si. Järeitä pitkiä rakennushirsiä tar-
vittiin paljon ja ne pystyttäisi hank-
kimaan vasta talvella. Rakennustoi-
mikunnassa oli vilkas savolaismies 
Juho Avikainen. Hänestä aikalaiset 
sanoivat että Avikainen toimii en-
sin ja sitten vasta ajattelee. Niinpä 
hän ilmoitti, että hirret ovat paikal-
la siihen mennessä kun urakoitsija 
on tiedossa. Eerolan metsässä Hie-
tasalmen kankaalla, paikassa johon 
myöhemmin rakennettiin Rantasipi-
hotelli ja lomakeskus oli järeä män-
nikkö ensiluokkaisia rakennushirsiä. 
Silloin kun toiset aloittelivat heinän-
tekoa meni Eerolan isäntä renkiensä 
ja torppariensa kanssa tukkeja kaa-
tamaan. Pitkät hirret juonnettiin he-
vospelissä rantaan ja tehtiin lautak-
si. Sopivan myötätuulen avustama-
na muutama venekunta souti lautan 
meijerin rakennuspaikalle.

Urakkahuutokauppa pidettiin kun-
nantuvalla heinäkuun 20. päivänä 

1903. ”Edullisimman tarjouksen teki 
mylläri Akseli Paasonen (vanhempi) 
hän kun oli joutilas rakennushommiin, 
koska mylly oli vesijärjestelyiden takia 
käynyt käyttökelvottomaksi eikä 
jauhamisella enää leipää tienannut 
perheelleen”. Meijerirakennukseen 
kuului vastaanottohuone, työsali, 
kiilakivestä tehty konehuone ja jää-
huone. ”Korsteeninpiippu tehdään 
rautapellistä, samoin vesikatto gal-
vaniseeratusta rautapellistä. Työ on 
oleva valmis kokonaan Maaliskuun 
31 päivänä 1904. Huutojen päätyt-
tyä hyväksyttiin Mylläri A. Paaso-
sen huuto 6500 markan urakasta.” 
Sopimuksesta poiketen savupiippu 

tehtiin tiilistä, Meijerirakennus val-
mistui urakoitsijan toimesta sovit-
tua aikaisemmin ja oli kevättalvel-
la 1904 siinä kunnossa, että koneita 
voitiin ryhtyä asentamaan paikoil-
leen. Niihin kuului mm. 16 hevos-
voiman höyrykone. Koneet maksoi-
vat yhteensä 17 995 markkaa.

Huhtikuun viimeisinä päivinä v.1904 
aloitettiin maitojen ja kermojen vas-
taanottaminen. Meijerskaksi oli va-
littu neiti Hilma Virkkula Orimat-
tilasta 75 markan kuukausipalkal-
la. Ensimmäisenä isännöitsijänä toi-
mi osuuskunnan jäsen H.Temisevä 
Pekkasista.

Tässä seisoo Akseli Paasosen urakkaporukan luomus. Joutsan Osuusmeijerin en-
simmäinen tuotantorakennus valmistui jo kevättalvella vuonna 1904. Kermojen ja 
maitojen vastaanotto voitiin aloittaa huhtikuussa 1904.

Maitoautot pitenivät vuosi vuodelta ja pystöt tukkivat kohta vanhan vastaanoton 
meijerillä. Niinpä uusi vastaanotto-osasto oli rakennettava 1960-luvun alussa, jot-
ta lisääntynyt maito saatiin meijerin ovista sisään.
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Alku oli kaikinpuolin lupaava. Noin 
500 lehmää tuotti maitoa meijerille. 
Heikot tieolot, pitkät matkat ja tilaa 
kohden pieni lehmäluku aiheutti-
vat kuitenkin vaikeuksia. Hevonen 
ja soutuvene olivat tavanomaisia kul-
jetusmuotoja. Tärkeiksi toimituksik-
si muodostuivat vuosittain ne huu-
tokauppatilaisuudet, missä kermo-
jen ja maitojen kuljetusta meijeril-
le, voidritteleiden vienti lähimmäl-
le rautatieasemalle, jäiden sahaus, 
nosto ja varastointi sekä halkojen 
hankinta tarjottiin toimitettaviksi.

Joutsalainen Laivaosakeyhtiö omis-
ti Tähti-laivan ja tämä kuljetti myös 
Angesselällä maitoja vv. 1906-1912. 
Tässä vaiheessa osuuskunta päätti 
ostaa oman laivan. Se tilattiin Mik-
kelin Konepaja Oy:ltä. Se oli peräsa-
longilla varustettu laiva 12 000 mk:n 
hinnalla. Laivan nimi oli Sisko ja en-
simmäinen perämies oli Wasili Ul-
janof ja koneenkäyttäjänä toimi Ant-
ti Kyllänen. Kun myöhemmin ko-
neenkäyttäjäksi tuli Julius Karlson 
Ahvenanmaalta eli arkikielessä Jul-
le, tällöin oli henkilökunta paikallis-
ten asukkaiden mielestä kansainvä-
linen. Kermojen ja maitojen lisäksi 
kuljetettiin monenlaista tavaraa ja 
matkustajia. Sunnuntaisin ajettiin 
kirkkovieraita ja tilausajoja. Meri-
lain muutokset aiheuttivat niin pal-
jon kustannuksia, että v.1922 laiva 
päätettiin myydä hinaajaksi Puula-
vedelle. Kovaa tekoa silloin raken-
nettu laiva onkin, sillä Sisko liikkuu 
vieläkin. Se on kunnostettu henki-
löliikenteeseen sopivaksi ja sillä aje-
taan tilausajoja Kangasniemellä. So-
tien jälkeen meijeri ylläpiti Anges-
selällä melko suurta ”maitomootto-
ria”, joka kuljetti ranta tilojen mai-
dot meijerin rantaan. Reitin pituus 
oli jopa 60 km. Myös yksityisiä mai-
don kuljettajia meijeri pestasi sekä 
Suonteelle että Angeselälle.

Meijerin selvittyä alkuvaikeuksis-
ta maito- ja kermamäärät lisääntyi-
vät vähitellen. Kuitenkin syntyi ai-
ka-ajoin sisäisiä erimielisyyksiä, joi-
ta selvitettiin milloin hallitusta, mil-
loin isännöitsijää vaihtamalla. Vuon-
na 1917 osuuskunta joutui suuriin 

vaikeuksiin, kun pula-aikana jä-
senet myivät tuotteitaan ”mustaan 
pörssiin” ja saivat siten voista pa-
remman hinnan. Kun asiaan ei saa-
tu muutosta, suljettiin meijeri lop-
puvuodeksi 1917 ja koko vuodeksi 
1918. Samoin lopetettiin muutamia 
vuosia toimineen meijerin sikalan 
toiminta. Se oli perustettu ylimää-
räisen kuoritun maidon jalostami-
seksi lihaksi. Vaikeuksien ollessa pa-
himmillaan tarjoutui Ansion karta-
non silloinen omistaja Uotila osta-
maan meijerin. Hallituksen jäsenistä 
muutamat olivat myymisen kannal-
la. Vielä vuonna 1920 tilanne kiris-
tyi niin pitkälle, että tulkittiin suu-
ren joukon jäseniä lyöneen laimin 
jäsenvelvollisuutensa ja hallitus lä-
hetti 225 jäsenelle kirjallisen erotta-
mispäätöksen. Osuuskunnan jäsen-
määrä väheni näinä vaikeina aikoi-
na 60-70 %. Myöhemmin riidat so-
vittiin ja erotetut palautuivat vähi-
tellen takaisin. Kireimpinä aikoina 
osuuskunnalta loppuivat metallira-
hat. Silloin osuuskunta päätti ottaa 
käyttöön oman rahan. Sisko-laivan 
matkalipuilla maksettiin maitotile-
jä. Meijeri sitoutui lunastamaan ne. 
Tämä ”Jullen raha” oli niin vahvaa 
valuuttaa, että paikalliset kauppiaat 
kelpuuttivat sen rahana.

Vähitellen maidon vastaanotto-
määrät alkoivat kasvaa ja voidritte-
leiden määrä lisääntyä. Niitä kuljet-
tamaan Mäntyharjun asemalle tar-
vittiin kerralla kahdesta neljään he-

vosta vuodenajasta, kelistä ja tuotan-
tomääristä johtuen. Kesä oli runsaan 
tuotannon aikaa. Vuotta 1927 var-
ten teki halvimman kuljetustarjo-
uksen maanviljelijä Yrjö Avikainen. 
Samana vuonna valittiin meijerille 
ensimmäinen päätoiminen isännöit-
sijä Annikki Saikkonen. Hän ”opetti” 
isännille, että aika on kulkenut he-
voskuljetusten ohi ja sai heidät in-
nostumaan kuorma-auton hankin-
taan. Auto tuli pahimman kelirikon 
aikaan. Saikkonen innoissaan sopi 
Yrjö Avikaisen kanssa tehdyn kul-
jetussopimuksen purkamisesta. En-
simmäiset reissut olivat tuskien tai-
paleita kuskille ja apumiehelle, sil-
lä monta kertaa tarvittiin useita he-
vosia kiskomaan kuraan vajonnutta 
ajoneuvoa. Nämä kuljetukset tulivat 
osuuskunnalle kalliiksi. Mutta aika-
kausi oli vaihtunut ja uusi motori-
soitu kuljetusmuoto alkanut. 

Kun meijerirakennus kävi pienek-
si ja huonokuntoiseksi, pohdittiin v. 
1928 ylimääräisessä osuuskuntako-
kouksessa uuden meijerin rakenta-
mista. Se valmistui v. 1930 juuri pu-
lavuosien alkaessa. Se rakennettiin 
tiilestä ja niin kestäväksi että se toi-
mii vieläkin tosin käyttötarkoituk-
sensa muuttaneena.

Vuonna 1956 lopetti Tammikos-
ken Meijeri Luhangan Tammijär-
vellä toimintansa ja maidontuotta-
jat liittyivät Joutsan Osuusmeijerin 
jäseniksi.

Kuva tonkien vesikuljetuksesta.
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Monet myötä- ja vastoinkäymiset 
meijeri on kestänyt. Useaan ottee-
seen on tuotantolaitteita uusittu ja 
suuria investointeja tehty.

Vuodesta 1978 lähtien alettiin ti-
loilla siirtyä tilatankkien käyttöön 
ja maidon kuljetuksessa siirryttiin 
tankkiautoihin. Tämä uusi kulje-
tusmuoto edellytti suuria muutok-
sia vastaanotossa. Vuonna 1977 val-
mistui uuden lain vaatima siisti mai-
don vastaanottohalli ja paljon mui-
ta investointeja.

Kauan isännöitsijän tointa hoidet-
tiin paikallisin voimin. Kymmenen 
maanviljelijää ja paikallista henki-
löä ehti tehtävää hoitaa yleensä vain 
muutaman vuoden kerrallaan. Vuo-
sina 1903 - 1927 tehtävässä toimi-
vat H.Temisevä, Kaarlo Kartio, Matti 
Hossola, Väinö Ahvenainen, Kaar-
lo Junkkari, Aleksis Jaatinen, Otto 
Laitinen, Akseli Laakso ja August 
Sauvala. Vuonna 1928 valittiin en-
simmäinen ”ulkopuolinen” henki-
lö Annikki Saikkonen. Hän toimi 
vain vuoden verran ja seuraavaksi 
vuodeksi tuli maanviljelijä Frans Te-
misevä. Sitten alkoi alan koulutuk-
sen saaneiden ammattilaisten aika: 
Tauno Kinnunen 1930 - 1934. Rei-
no Hannonen 1935 - 1949, Mauno 
Leppänen 1949 - 1984 ja Kalervo 
Luukko 1984 -1990

Pisimmän ja meijerin kannalta voi-
makkaimman kehityskauden toimi 
isännöitsijänä talousneuvos Mauno 
Leppänen. Hän oli vain 25-vuotias 
aloittaessa isännöitsijänä ja toimitus-
johtajana. Ura kesti 35 vuotta. Hä-
nen aikanaan meijeristä kehittyi yk-
si Suomen suurimmista maaseutu-
meijereistä. Myös työllistäjänä mei-
jeri oli merkittävä. Parhaimmillaan 
oli töissä 30-35 henkilöä.

Koko toiminnan ajan tunsivat tuot-
tajat osuuskunnan omakseen. Hal-
lintotehtävissä ehti vaikuttaa hyvin 
suuri joukko emäntiä ja isäntiä. Sat-
tumanvaraisesti mainittakoon kauan 
mukana olleita. Talousneuvos Toivo 
Kokko Mieskonmäestä, Eino San-
kari Hartolan Sauvuoresta ja Aar-

ne Sorvali Putkilahdesta. Viimeinen 
hallituksen puheenjohtaja oli kau-
an mukana ollut pitäjänneuvos Ju-
hani Myllykangas.

Maatilatalouden rationalisointi jat-
kui voimakkaana. Keskittäminen oli 
ajan teema. Uusia suurempia nave-
toita rakennettiin ja pienet tilat lo-
pettivat lypsykarjan pidon. Vuonna 
1992 perustettiin Valio Oy. Tällöin 
siirtyivät osuusmeijereiden tuotanto-
laitokset perustetutulle osakeyhtiölle. 
Uudelleen organisoidut osuuskun-
nat keskittyvät maidon hankintaan. 
Joutsan seutukunta kuuluu alueel-
lisesti laajan Tuottajan maidon toi-
mintapiiriin. Sen keskuspaikka on 
Riihimäellä.

Toiminnan kehityksestä voidaan 
koota muutamia tunnuslukuja:

Vuoden 1906 lopussa oli osuuskun-
nassa 304 jäsentä. Tällöin lehmiä oli 
keskimäärin 7,8 tuottajaa kohden. 
Siihen aikaan meijeri vastaanotti 
maitoa ja kermaa. Voita valmistet-
tiin 85 590 kg.

Vuonna 1967 oli jäsenmäärä huipus-
saan 1406. Kaikkien aikojen suurin 
maitomäärä otettiin vastaan vuonna 

1976. Se oli yli 16,5 miljoonaa kilo-
grammaa ja siitä valmistettiin voi-
ta lähes 704 000 kg. Vuonna 1984 
oli lehmäluku suurimmillaan 3305.

Vuonna 2012 oli Tuottajain maidol-
la maidonlähettäjiä Joutsassa 25, Lu-
hangassa 6, ja Jyväskylässä eli Kor-
pilahden vespuolella 8 eli yhteen-
sä vain 39. Kuitenkin nämä tuotti-
vat maitoa lähes 8,7 miljoonaa kilo-
grammaa. Täältä maito menee pää-
asiassa Jyväskylään mutta myös Rii-
himäelle ja Tampereelle.

Tiedot koottu:

- 75 JOUTSALAISTA MEIJERI 
     VUOTTA. Joutsan Osuusmeijeri  
     1903 - 1978.

- Osuusmeijerin vuosikertomuk- 
      sia eri vuosilta.

- Joutsan kirja v.1976 Risto Avikai- 
    sen artikkeli karjataloudesta.

- Joutsan Seutu 9.8.1984, talous- 
   neuvos Mauno Leppäsen haas- 
     tattelu.

- Kalle Siltalan, Yrjö Avikaisen ja  
     Arto Höltän kertomaa.

Se korkeajalkainen käsin väännettävä separaattori oli 1890-luvulla kone, joka an-
toi vauhtia voin valmistukseen ja meijeritalouteen.
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Kirjoittaja: Heikki Partanen

Mauno Leppänen muistelee 
isännöitsijäaikojaan 

Mauno Leppänen valmistui meije-
rialalle valtion maitotalousopistos-
ta Jokioisista vuonna 1947. Ensim-
mäinen työpaikka, johon hän ilmoi-
tusluonteisesti osoitettuna tuli vali-
tuksi, oli Vimpelin Osuusmeijerin 
isännöitsijän pesti. Mauno käynnis-
ti toiminnan Vimpelissä ja valittiin 
37 hakijan joukosta isännöitsijäksi 
Joutsan osuusmeijeriin. Mauno ja 
Liisa muuttivat Joutsaan  elokuus-
sa 1949. Silloista Jousan Osuusmei-
jeriä oli luotsannut vuodesta 1935 
yli sotavuosien Reino Hannonen ja 
hän oli samalla vastannut pienimuo-
toisesti toimivan paikallisen Osuus-
kassan toiminnasta.

Alkuvuosina maidon lisäksi toimi-
tettiin meijeriin vielä kermaa tilas-
ton mukaan vuoteen 1972 saakka. 
Taloissa, jotka olivat hankalien tie-
yhteyksien takana tai saarissa, mai-
to oli viisasta kuoria separaattorilla 
paikan päällä ja toimittaa kermakan-
nut muutaman päivän välein mei-
jerin kuljetuksiin.

Joissakin taloissa jalostettiin ker-
ma voiksi ja toimitettiin paikallisiin 
kauppaliikkeisiin, kunnes meijerin 
tasalaatuinen ja asiallisesti pakat-
tu voi syrjäytti kotona valmistetut 
tuotteet.

Tiestö oli rospuuttoaikoina hyvin 
huonossa kunnossa ja hankaloitti mo-
nesti maantiekuljetuksia. Painorajoi-
tukset aiheuttivat sen, että pahim-
millaan kuorma-auton lavalle voi-
tiin ottaa vain 20 maitotonkaa. Vir-
kavalta tarkasti usein kuljetuksia ja  
puuttui kuorman ylityksiin.

Vesikuljetuksia Mauno muisti tehtä-
neen ainakin Suonteen saarista, jois-
ta yksi maitoreitti toi maidot Vihe-
rin vanhan sillan yläpuolelle. Maito-
kuskina toimi ainakin jo edesmen-

nyt Häyrin Toivo.

Maunon aikana Angesselän takaa 
Pappisten suunnasta  ajettiin aluk-
si tonkat pienehköllä hankalasti las-
tattavalla moottoriveneellä. Kalus-
toa uusittiin ja linjalle ostettiin uu-
si  ”Summalainen” etuhytillä ja avoi-
mella takakannella varustettu kul-
jetusvene, joka otti kuormakseen 
jo noin autokuorman verran mai-
totonkia. Alus oli niin matala, et-
tä sillä normaali veden korkeudes-
sa päästiin hyvin ajamaan vanhan 
sillan alitse. Kuorma tyhjennettiin 
laiturille meijerin rannassa ja käsipe-
lillä nosteltiin kuorma-autoon, jol-
la se helposti saatiin siirrettyä tuo-
tantoon. Summalaisen aluksen käy-
tyä tarpeettomaksi se myytiin Puu-

Mauno ja Liisa kotipihallaan, korjausneuvoja on tullut sotainvalidien asialle. 
Kuva: Heikki Partanen

lavedelle.
 
Eivät vesikuljetuksetkaan ongelmitta 

hoituneet; keväisin ja syksyisin jäät 
olivat riesana ja oli pakko turvau-
tua maakuljetuksiin. Keväisin vie-
lä noina vuosina Joutsan salmessa 
ja Viherin koskessa uitettiin tukke-
ja , jolloin kuljetuksien järjestelyissä 
oli ollut monet sovittelut ja neuvot-
telut uittofirmojen kanssa.

Joistakin taloista maitoa tuotiin ve-
neillä myös Oravakiven vanhan sil-
lan pieleen, josta tonkat nostettiin 
kuorma-auton kyytiin. 

Talviaikoina vesikuljetukset korvat-
tiin vielä pitkään hevosajoneuvoilla 
ennen kuin tiestöt saatiin moottori-
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Kuoritun maidon tonkien odotta-
essa paluukuljetusta tiloille, ne alkoi-
vat happanemaan ja kannet nousivat 
ylös. Näin tiloille palaavat kannut 
eivät sisältäneet kurria eikä piimää-
kään, vaan jotain siltä väliltä. Mauno 
katseli pihalla kannuja ja sanoi et-
tä tähän on saatava korjaus. Hänen 
määräyksestään kannuihin alettiin 
lisäämään pieni mitallinen piimää. 
Kurri saatiin onnistuneesti happa-
nemaan lyhyessä ajassa ja tuottajalle 
toimitettua käyttökelpoista tuotetta.  
Jotkut tilalliset ottivatkin aika ajoin  
piimäpalautusta enemmän kuin toi-
mittivat maitoa.

Monilla tiloilla oli siirrytty sään-
nölliseen tuotosten tarkkailuun ja 
karjanjalostukseen.Tarkastuskar-
jakot kiersivät taloissa, jotka tähän 
tarkkailutoimintaan olivat lähteneet 
mukaan. Maalla tarkastuskarjakkoa 
kutsuttiin asistentiksi ja hän mittasi 
maitomäärän ja rasvaprosentin jo-
kaiselta tuotannossa olevalta lehmäl-
tä. Mauno muistaa, että kun talon 
maito kerättiin samoihin astioihin, 
rasvaprosenteissa saattoi olla eroja 
meijerin mittauksiin ja isännät jos-
kus asiaa ihmettelivätkin.

Oman toimensa ohessa Mauno oli 
monissa luottamustehtävissä esimer-
kiksi kunnanhallituksessa. Usein hän 
kävi Valion kokouksissa ja ennak-
kotilintarkastuksissa pääkaupunki-
seutua myöten. Mauno istui myös 
Lapinlahden Kuivamaito Oy:n hal-
lituksessa.

Eversti Kauranen oli kävellyt erää-
nä päivänä meijerille ja ilmoittanut, 
että Mauno oli valittu holhouslauta-
kunnan puheenjohtajaksi. Aineistot 
lautakunnan asioista jäivät samalla 
Maunon pöydälle. 

Mauno on toiminut pitkään Sotain-
validien Joutsan osaston johtokun-
nassa ja edustanut osastoa Sotainva-
lidien Sisä-Suomen piirin pirihalli-
tuksessa vuosikausia. 

Tulevana vuonna Mauno täyttää 
pyöreät 90-vuotta. Ansioistaan ta-
lousneuvoksen arvon saaneen Mau-

non on ollut aika nauttia ansaitus-
ti  vaimonsa Liisan kanssa kauniin 
kotipihansa ja Joutsansalmen mai-

Maitokuski on tärkeä viestin välittäjä meijerin ja maidon lähettäjän kesken.  
Vaikka imuauton kärsä höräiseekin pystöllisen hetkessä, jää autonkuljettaja 
Mikko Pylvänäiselle ja Eteläpään tyttärelle Airi Liukkoselle hetki aikaa vaihtaa 
tärkeimmät kuulumiset.

Muovinen piimäpussi 1960-70-luvulta. Kuva ja pussi Heikki Partanen

semista nyt, kun luottamustehtävät 
ovat jääneet taakse.
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Kirjoittaja: Anna María Lind Geirsdóttir, tekstiili- ja ympäristötaiteilija,  Reykjavik, Islanti 

Ulkomaalaisen mietteitä
Joutsasta

Saavuin Joutsaan huhtikuun alussa 
kauniiseen talvisäähän. Maa oli lu-
men peitossa ja ensituttavuutta ym-
päristöön tein hiihtäen. Ensimmäi-
sellä hiihtoretkelläni osuin yli pellon 
Haihatuksesta  talomuseolle. Mikä 
ihana yllätys. Vanhoja harmaita ra-
kennuksia, hyvin salaperäistä ja hy-
lätyn näköistä. Sitten tuli kevät ja 
omanani pitämällä talomuseolla oli 
yht´äkkiä  ihmisiä. Kesä purskahti 
esiin! Vajaassa kahdessa kuukaudes-
sa olin kokenut kolme vuodenaikaa.

Haihatuksen taiteilijaresidenssiin 
hain siksi koska se on keskellä Suo-
mea, suomalaisen kulttuurin ytimes-
sä ja sydämessä. Minulla oli kaksi 
henkilökohtaista syytä tulla, ensin-
näkin halusin joksikin aikaa teke-
mään taidetta poissa kotimaastani 
Islannista ja toiseksi halusin paran-
taa suomenkielen taitojani.

Joutsa on kylä, ei kaupunki kuten 
suuri ja yhä monikultturisempi Hel-
sinki. Se on arjeltaan hyvin suoma-
lainen ja ulkolaisena siellä pääsee nä-
kemään tavallisen suomalaisen elä-
mäntavan.  Kuinka talvella  mum-
mut puskevat ympäriinsä potkukel-
koillaan ja kesällä potkupyörillään, 
minkälaista ruokaa voi ostaa marke-
tista tai leipomosta, kuinka ihmiset 
pukeutuvat ja kuinka he kohtaavat 
sinut  tai ovat kohtaamatta. Kahvi-
loissa ja ravintoloissa saa useimmi-
ten tyypillistä suomalaista ruokaa 
kuten pitsaa tai makaroonilaatikkoa.

Odotin saavani huoneen, jossa nuk-
kua ja työtilan. Niiden lisäksi sain 
suuren, inspiroivaa tavaraa täynnä 
olevan takapihan, paljon metsää ja 
tilaa ympäri kylää, pitkospuut sekä 
monet tiet ja polut kulkea ja naut-
tia luonnosta ja maisemasta. Käve-
lyt osoittautuivat hyvin nautinnol-
lisiksi ja inspiroiviksi. Suolla kulke-

villa pitkospuilla on hienoja turpees-
ta, kasveista ja niiden ominaisuuk-
sista kertovia tietoiskuja, mutta vain 
suomeksi. Olisi tietysti hienoa saada 
ne myös englanninkielisinä kaikki-
en Haihatuksen kansainvälisten vie-
raidenkin luettaviksi. 

Minulle maisema oli uusien tule-
vien projektieni inspiraation lähde. 
Haihatuksen suomat mahdollisuu-
det ohjasivat minut  erilaiseen taitee-
seen kuin aiemmin. Toisessa maassa 
työskenteleminen irrottaa arkipäi-
vän ympyröistä ja antaa uusia ulottu-
vuuksia. Ainakin omien kokemuste-
ni mukaan. Aikomuksenani oli keh-
rätä lankaa vuohen karvasta ja eh-
kä tehdä installaatio. Päädyin risti-
pistoihin ja repimään lautoja Hai-
hatuksen Fantasia-talon ulkoseinis-
tä suureksi ristipistotyöksi pellolle.

Sen lisäksi, että on upea paikka re-
sidenssiin tuleville taiteilijoille, on 
Haihatuksella paljon annettavaa Jout-
salle.  Näin itse kuinka lapset teki-

vät Haihatuksen työpajoissa naami-
oita toukokuussa esittämäänsä pää-
jalkaisten paraatiin. Ne olivat hie-
noja teoksia ja paraati oli menestys. 

Haihatuksen residenssiin tulee eri 
taiteen alojen asiantuntijoita ja osaa-
jia. Toivon että joutsan kunta ottaa 
siitä hyödyn irti, koska joutsalais-
ten ja vieraiden välille voisi syntyä 
upeaa, kumpaakin osapuolta sekä 
kansainvälistä taidetta ja suomalais-
ta kulttuuria hyödyttävää vuorovai-
kutusta. Joutsalaisten ei pidä ujostel-
la ”outoja ulkolaisia” vaan olla heille 
avoimia ja vastaanottavaisia.

Islantilainen Anna Maria Lind Geirsdóttir nautti museomiljööstä.
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Aamun pikkutunneilla on treeni-
kassi on pakattu. Mukana on sähly-
maila, juomapullo, iänikuisen van-
hat treenikengät, niiden kiinnittämi-
seen ilmastointiteippiä, polviin tu-
kiteippiä, paitoja, housuja, pyyhkei-
tä. Kuski käy keräämässä porukan 
kotiovilta kyytiin ja maasturi suun-
taa keulansa kohti valtaväyliä. Jän-
nitys tiivistyy matkan aikana, peli-
ohjelmaa tutkaillaan – ketä vastaan 
tänä vuonna pelataan ja minkäkö-
hän tyyppisillä kentillä?  Katsos, taas 
ovat mukana Leidit Suolla, Peat Po-
wer, Suomatamit, Länget, Kippeet-
Polvet, TouhuTipat, Händikäppers 
ja vaikka ketä. Selvästikin on panos-
tettu joukkuen nimeen, mitä vieste-
jä lie sisällään pitävät. Porukoita on 
koottu paikallisista, naapurikunnis-
ta ja kaupungeista. Joku joukkue tu-
lee Joensuusta saakka! Heinävedeltä 
ja Oulusta, mitenhän aikaisin ne on 
lähteneet matkaan? Varmaan jo eilen. 
Leivonmäen kohdalla alkavat opas-
teet ohjeistaa kulkijoita kohti kape-
nevia, hiekkaisia sivuteitä. Viimei-
sessä risteyksessä on liikenteenoh-
jaaja opastamassa eteenpäin kapeaa 
metsäautotietä.  Metsän keskellä ko-
hoaa melkoinen ”festarialue”: siellä 
on kelottunut kota jossa ilmoittautu-
minen peliin tapahtuu. Pitkospuita 
myöten pelaajat siirtyvät pelialueel-
le, suolle. Kahviosta tuoreen kahvin 
tuoksu leviää ympäristöön. Kuulut-
tajan kannustavat puheenvuorot kai-
kuvat kovaäänisissä musiikin lomas-
sa. Suopubin ovet ovat avoinna ylei-
sölle. Tuomarit ovat valmiina aloit-
tamaan suosählyn sm-kisat Leivon-
mäen Peurasuolla. Pelaajat ovat val-
miina upottamaan jalkansa ilmas-
tointiteipillä teipattuine kenkineen 
kosteaan turpeeseen ja ottamaan toi-
sistaan mittaa.

Suosählyn SM- kisat on pelattu 
jo viitenätoista vuotena peräkkäin. 

Kirjoittaja:  Marja Sokkanen, kuvat Ulla Saari

Suolla urheilua Leivonmäen 
tapaan

Eipä tainneet silloinen Voimistelu- 
ja Urheiluseura Leivonmäen Pyry 
ry:n johtokunta ja nyt jo edesmen-
nyt maanomistaja, innokas kotiseu-
tumies Tauno Riihiaho aavistaa, et-
tä tapahtuma saa niin suuren suosi-
on. Ensimmäisenä pelivuonna 1999 
paikalla oli Jyväskylän seudulta kuu-
sitoista miesjoukkuetta, seuraavana 
vuonna jo kuusi naisjoukkuettakin. 
Enimmillään joukkueita on ollut 64, 
miesjoukkueita, naisjoukkueita sekä 
sekajoukkueita kaikkialta Suomesta.

Suosähly kokoaa yhteen tapahtu-
maan noin 600 paikalla kävijää. Suu-
rin osa on pelaajia, mutta eneneväs-
sä määrin myös yleisö on löytänyt 
tiensä paikalle. Yleensä ohjelmanu-
merona on ollut pelien seuraamista. 
Viime vuonna välierien tauon aika-
na nähtiin näytöspeli, jonka toteut-
ti jyväskyläläinen nuorten miesten 
polttariporukka pelaten naisjoukku-
etta ”SairaanHyvät” vastaan. Tuleva-
na vuonna tuohon taukoon on suun-
nitteilla jotain muuta kiinnostavaa 
ohjelmaa.

Tapahtuman järjestämiseen tarvi-
taan myös runsaasti vapaaehtoisia 
toimijoita. Jokaiselle kiinnostuneel-
le löytyy yleensä tekemistä.  Ennen 
pelipäivää suunnitellaan pelin käsi-
ohjelma, hankitaan sponsoreita, pai-
natetaan paitoja. Pelipaikkaa pitää 
kunnostaa pelitapahtuman jälkeen 
ja jo kuukausia ennen peliä. Välil-
lä korjataan katoksia ja pitkospui-
ta, välillä pelikenttien rajoja. Peli-
päivänä on oltava väkeä liikenteen 
ohjauksessa, ilmoittautumispaikal-
la, kahviossa, pubissa, järjestyksen-
valvojina, kuuluttajana, tuomarei-
na, kirjaajina, ensiavussa, yleisökul-
jetuksissa, roudareina jne. Suosäh-
ly kokoaa sekä urheiluhenkiset että 
talkoohenkiset. Se on Leivonmäen 
kylän mittavin vuosittainen tapah-
tuma ja yhteistyön voiman näyttö. 

Leivonmäen Pyry kiittää ja kumartaa 
kaikille jotka ovat olleet järjestämäs-
sä näitä upeita tapahtumia. Otamme 
myös mielellämme mukaan toimin-
taan kaikki joita asia kiinnostaa. Näin 
mahdollistaisimme tämän urheilu-
hullun perinteen jatkumisen suku-

Pronssia saavuttanut sekajoukkue Muruset:n päivän ensimmäinen ottelu, kuvassa 
Muruset joukkoeen Otto Järvinen.



43.

Helteisen kisapäivän tunnelmaa suon toimipisteiden edustalla.

polvelta toiselle. Tästä erinomaise-
na esimerkkinä maapohjan nykyiset 
omistajat. Heille nöyrin kiitos siitä 
että saamme tapahtuman järjestää 
edelleen sen syntysijoilla.

Vuoden 2013 voittaja-
joukkueet olivat:

Miesten sarja

SM-kultaa

Savon Mafia, Siilinjärvi:

Iiro-Pekka Airola
Simo Karvinen
Simo Kukkola
Antti Laitinen
Miika Manninen
Ville Partanen
Timo Soininen
Arto Torgoutsa

SM-hopeaa

Uppo Tukit, Kangasniemi:

Olli Hokkanen
Teemu Palvimo
Tero Palvimo
Jarno Reinikainen
Lauri Sinisalo
Jari Tanttu
Aki Tiihonen

SM-pronssia

Marjoniemen Muskettisoturit, Kan-
gasniemi:

Mikko Erjava
Harri Hämäläinen
Pasi Hänninen
Elmeri Linnera
Ville Manninen
Henri Palvimo
Jaakko Pietarinen
Niko Rantanen

Naisten sarja

SM-kultaa

KeräilyErä, Sieltä ja täältä:

Sirpa Isotalo
Anne Jumppanen

Kristiina Koskelo
Marja-Sisko Luode (C)
Eija Matturi-Auren
Tanja Silvius
Eeva Welling

SM-hopeaa

Turmio, Oulu:

Meri Hallenberg
Hanna Juusola
Petra Niinimaa
Jonna Partanen
Paula Pennanen
Jenni Pitkänen
Minna Viitala

SM-pronssia

Suomatamit, Leivonmäki:

Pauliina Heikkilä
Sini Lehtonen
Milli Löfgren
Kaisa Mäkelä
Petra Niemi
Tiina Paananen
Meiju Sinkkonen
Katri Tanninen

Sekasarja

SM-kultaa

Tajukankaan tiimi, Toivakka:

Reija Huusko
Janika Höylä

Niina Ikonen
Toni Laitinen
Juha Puttonen
Eija Salmela
Jaakko Salmela
Juho Seppänen

SM-hopeaa

Takatolppa, Tampere:

Kati Haapamäki
Reeta Heikkinen
Tuukka Jokilehto
Kimmo Lampimäki (C)
Jussi Leskenmaa
Piia Niemi
Sini Rajala

SM-pronssia

Muruset, Jyväskylä:

Juuso Heikkinen
Otto Järvinen
Tija Nieminen
Nanna Nummelin
Niko Nummelin (C)
Satu Paalanen
Toni Penttinen
Satu Saari

Ensivuoden turnaus tutussa pai-
kassa lauantaina 26.7.2014. 

Ilmoittatumisia otetaan vastaan. 
Kannattaa vilkaista nettisivut:  
www.leivonmaenpyry.profiili.fi.



44.

20142014

Joutsan Kotiseutuyhdistys

www.joutsankotiseutuyhdistys.com

Markkinointiviestintää 
moniin tarpeisiin!
Oletko suunnitellut runo- tai muuta kirjaa? Taitan kirjasi, lehtesi, 
esitteesi, logosi tai muun markkinointimateriaalisi nopeasti ja 
ammattitaidolla.  Välitän taittotyöllesi myös tarjouksen painana-
misesta tai tulostamisesta.

Minulla on kokemusta myös verkkoviestinnästä. Teen kotisivusi 
edullisesti ja tarvittaessa ylläpidän sivustoasi.  Välitän myös web-
hotelleja kotisivujasi varten (verkkotunnus, sähköpostit ja palve-
lintila).

Saat kauttani tukea tietokone- ja laiteongelmiisi sekä ohjelmis-
tojen asennukseen.  Myös valokuvausta painotuotteisiin tai ko-
tisivuille.

Näyttöjä osaamisestani kotisivujeni portfoliossa.

Kotisivut,  kirjat, lehdet, esitteet,
painopalvelujen  välitys, mainosteippaukset,

 atk-tukipalvelut ja paljon muuta...

Osuuskunta SiniWuokot

040 520 7730, partanen@jarinet.fi, www.jarinet.fi

Liity Kotiseutu-
yhdistyksen 
jäseneksi!

Henkilöjäsenmaksu:
10 €/vuosi

Tukijäsenmaksu:
50 €/vuosi

Tukijäsenmaksun voi 
maksaa yksityinen hen-
kilö tai yhteisö, esim. 
yritys tai yhdistys ha-
lutessaan tukea koti-
seututyötä. Jäseneksi 
voit  liittyä vaikkapa 
kotisivujemme
kautta.

PP-Profit
Ky 

Tilitoimistopalvelut,
auktorisoitu 
tilitoimisto

Pirjo Pölkki,
KLT

040 823 6866

Vesijohtoliike
Reinikainen

LVI-myynti ja asennus.
0400 414 087

Jousitie 36, 19650 JOUTSA

Voit seurata yhdistyksen
 toimintaa 

Facebook-sivuillamme!

Tero
Seppälä Oy
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Osuuskunta
 SiniWuokot

www.siniwuokot.com

Fysioterapia 
Niiniaho Katri

Fysikaalista hoitoa 
ja kuntoutusta.

0400 671 842 
Jousitie 23

19650 JOUTSA

katri.kuusimaki@pp.inet.fi

RAUTAKAUPPALA OY
02 07 920 620, 0400 367 384
rautakauppalaoy@pp. inet . f i

MUKANA:
- WEBER     - TIKKURILA
- WECKMAN     - RAISIO
- ROSENLEW-KODINKONEET

Myymme kaiken juuri
Sinulle!
- kun rakennat ja remontoit
- maatalouteen ja puutarhaan

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Keski-Suomen
Voimarakentajat 

Oy

Markku Kunnas
Kaikki rakentamiseen

 liittyvä.

Fax 014 882 145
Markku 0400 541 064

Yhdystie 4,
19650 JOUTSA

Jouko Pirkkalainen
040 - 761 0237

Fax. 
014 - 882 368

Yhdystie 1, 19650 Joutsa

RAKENNUSTYÖT

T:MI 
ILKKA 
LURI

Kaikki raken-
nusalan työt.

040 552 5729
Tokerontie 4

19650 JOUTSA
ilkka.luri@pp.inet.fi

Vaihelan tila 
Majoitus-, ruoka- ja 
kokouspalvelut sekä 

savusaunat 
0400 889 736 

www.vaihela.com

Kotimaiset veden-
suodattimet kaivo-

ja järvivesille
Joutsasta.

044 271 9227

w w w. a k v a f i l t e r. f i

mSiivouspalvelut

     Vuokko         040 823 7420

     Tilaukset ma-pe klo 8.00 - 17.00

mKiinteistönhoito, pienkorjaukset ym.

     Markku A.   040 842 6133

mKotisivut, esitteet, kirjat, lehdet, 
   ATK-tukipalvelut ja paljon muuta

     Jari                040 520 7730

     Kotisivut: www.jarinet.fi
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lK aikki maanrakennusalan 
    työt

lH iekat, sorat ja murskeet
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Ravintola
Jouto-Tupa

014 882 588

À la carte - Pizzat - A-oikeudet

Retki- ja ohjelmapalvelu 
Maahisen Muki ja Mela 

Helena Kaartinen 

Ohjelmapalvelut, 
 välinevuokraus. 
Harjunlahdentie 540

 41730 KIVISUO 

050 569 6117 

www.mukijamela.fi 

mukijamela@kolumbus.fi 

 Rakkaudesta
          ruokaan...

Pitopalvelua

Tmi Leena 
Salokoski

Puh. 050 359 6247

J. Jääskeläinen Ky

Kuorma-autoilija,
kaivinkoneurakointia, 
maa-ainesten: hiekan, 

soran, sepelin,
 kalliomurskeen, 
singelikivien ja

 mullan toimitukset 
sekä hiekan 
seulontaa.

Korkeakankaantie 574
41710 Rutalahti

0400 626 472

www.lappli.fi

LOMAMÖKIT 
Lähellä Leivonmäen

kansallispuistoa. 
www.wanhavartiamaki.fi 

kosonen.marianne@gmail.com 

 Marianne ja Matti Kosonen 

MUIKKUPARRAN 
LOMAMÖKIT 

Päijänteen 
Onkisalossa 
Luhangassa. 

040 524 5786 

www.muikkuparta.com 

Tmi Ahti Tarhanen 
040 511 6909 

mökkitalkkarityöt, 
traktorityöt. 

Sakomaan 
mökit 

Helena ja
 Veikko Sakomaa 

Hyvin varustellut 
lomamökit 

viikko- ja viikonloppu- 
vuokraukseen. 

Helena 0400 472 564 
Veikko 0400 910 113 

Kuoppalantie 39 
19920 PAPPINEN 

Grilli-kahvio 
tikander OY

Grilliruokaa,
veikkauspiste, keskiolut
 ja Matkahuollon rahti.

Yhdystie 3
 19650 JOUTSA 

014 882 306
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HM-Fysio

Fysioterapia, hieronta,
tukisukat, ortoosit,

apuvälineet

040 733 3581
Jousitie 47, 19650 Joutsa

Kodinapu
Eila Paappanen
Pitopalvelu - tilauksesta

täytekakut ja muut leivonnaiset.
Kotipalvelu- siivous,

asiointiapu. ym.

040  831 6250
Kivitie 12, 19650 Joutsa

Rakennusliike
Solmu Salonen
Rakennusurakointi.

040 555 8204

Tammijärventie 256,
19650 JOUTSA

HYVÄÄ JOULUA!
Rakennustekninen palvelu
Arto Väiste T:mi

Rakennussuunnittelu ja valvonta,
sekä rakennuslupa-asiat.

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

Sisustustyö 
Timo Jussila

Ulko- ja sisämaalaukset,
tapetoinnit , matto- ja

laminaattiasennukset, värilaasti-
ruiskutukset, kalkkimaalaukset, 

korkeapaineruiskutukset.

0400 487 340
Kuusitie 15, 19650 JOUTSA

Peltityö
J. Heikkinen Oy

Jarmo Heikkinen
Rakennusalan peltityöt.

0400 246 142

jarmo.heikkinen@pp.inet.fi
Lujukalliontie 14, 19650 JOUTSA

ASE- JA ERÄTARVIKE 
KUOSMA

Soita ja varaa aika.

040 134 1994

Vasaratie 2, Joutsa

AUTOTYÖ LAHTINEN- 

Henkilö- ja pakettiautot
Huollot ja korjaukset

Ilmastointihuollot
Viivakoodien luku
Rengaspalvelut
Rengashotelli

0440 348 745
Teollisuustie 13, Joutsa
www.autotyolahtinen.fi

• SADEVESIJÄRJESTELMÄT
• TIKKAAT
• KATTOTURVATUOTTEET
• RAKENNUSPELTITYÖT

JOUTSAN 
KOURUKESKUS Ky
Koiravuorentie 8
19650 JOUTSA

0400-79 76 75

Muuraus/ 
uuniasennus 

Rauno Jaakkola

0400 644 101 

Sampon Lohi
Pekka Sampo

040 526 3866
Korpilahdentie 300 

19650 Joutsa

Suutari
A. Nieminen
Aarno Nieminen

Suutarin palvelut, teroitus-
palvelu, laukkumyynti.

040 752 6436

Jousitie 44,
19650 Joutsa

Joutsan Seutu
Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan paikallislehti

Kotiseudun lehti
joka viikko.

p. 0201 876 100
www.joutsanseutu.fi



49.

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

KULJETUSLIIKE
ANTERO NIEMINEN
Tavara ja henkilöliikenne.

014 882 338
0400 345 713 taksi

0400 611 790 kuorma-auto
Huttulankuja 3, 19650 JOUTSA

Ilmastointi- ja mittaus
Kämppi Ky
ilmastointitarvikkeet,
ilmanmäärämittaukset
0400 640 227
fax 014 882 855
Teollisuustie 21, 19650 Joutsa 

Hyvää Joulua ja onnellista Uuutta Vuotta 2014!Pepen Piippupalvelu Oy
Piirinuohooja Petri Kuitunen

Nuohous, ilmastoinnin puhdistus. 
Itäinen piirialue.

0400 742 269
19650 JOUTSA

Liikennekoulu
Huikko

Matti Huikko
Autokoulu

040 300 7251
Ketunpolku 3, 19650 JOUTSA

Teija Kupiainen
Koulutettu hieroja

Klassista hierontaa,
myös kotikäyntejä.
040 723 9774

Rautamäentie 6, 19650 JOUTSA

Yhteistyössä

www.huttula.fi
0207 756 080

Edulliset majoitus-, ruokailu- ja 

saunapakettimme mahdollistavat 

leppoisan tilaisuuden järjestämi-

sen maalaismiljöössä!  

Ravintolamme on avoinna talvella 

tilauksesta. Majoitusta on saatavil-

la ympärivuoden. 

Katso lisää osoitteesta
www.lamminmaentilat.fi,

tai kysy sähköpostitse:
juhani@lamminmaentilat.fi

Kysy myös ensilumenladustamme!
Lamminmaen Tilat,

Lammintauksentie 99, 
19650 Joutsa, 

puh. 040 571 1006 

Tervetuloa syömään, juomaan ja     
          nauttimaan! 

Solatien 
Sementtivalimo

Hannu Solatie
Kaivonrenkaat ja

muut betonituotteet.

fax 014 882 731
040 535 6778

Puutteenkuja 31, 
19650 JOUTSA
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www.rutasenlomamokit.fi 
Pasi Rutanen
+358(0)40 707 5956

Tekemistä koko perheelle!

 Alueemme luonto tarjoaa paljon mahdolli-
    suuksia monenlaiseen ulkoiluun ja lii-
     kuntaan. Muun muassa talvella on 
                                                           käytössäsi  hyvin kunnostetut hiihtoladut 
          ja moottorikelkkaurat. Avantouinti on 
     suosittu harrastus vieraidemme keskuu
     dessa ja hyvät pulkkamäet kiehtovat  per    
    heen nuorimpia.

Elämyksiä luonnosta!

Rutasen Lomamökit sijaitsevat jylhien keski-
suomalaisien maisemien sydämessä. Päijänne 
   ja läheiset järvet  tarjoavat oivan mahdolli-
               suuden uimiselle, veneilylle ja kalastukselle.
                             Tilan maat ovat käytettävissäsi myös pien-
                                                           riistan metsästystä varten. Kalavedet ovat 
                    erinmaiset ja saalista saa niin kesällä kuin 
        talvellakin. 

Rutalahdessa Sinulla on mahdollisuus rentou-
tua ja nauttia luonnon kauneudesta ja hiljai-
suudesta kaukana valtateiden ja kaupungin 
hälinästä. Paikallisista erikoisuuksista kannat-
taa kokeilla esimerkiksi koko vartaloa hoitavaa 
turvekylpyä tai sinisia ajatuksia  savusaunan   
      löylyissä. Leivonmäen kansallispuiston palve-
       lut ovat lähelläsi. Puisto tarjoaa erinomai-

     sen mahdollisuuden retkeilyyn upeissa 
     järvi- ja harjumaisemissa sekä suopit-

        koksilla.  

Jousitie 99, 19650 Joutsa
katsastuskorjaukset

Hitsaukset, renkaat ja

P. 045 130 2207

Tmi Juha Sandelin

HYVÄÄ JOULUA!
Puutavaranmyynti

Kari Monto
0400 239 482
Kärälammentie 78 

19650 JOUTSA

Reino
Laitinen Ay

Kuljetuksia pakettiautolla

040 559 2053
Jousitie 76, Joutsa

JOUSAN
GRILLI

0400 325 917

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!

Jari ja Hanna
Koskenniemi

Ay
Taksi ja pikkubussi 1+8 

paikkainen. Soran, 
 murskeen ja mullan 

 toimitukset.

0400 199 102

Marjotaipale,
Väisäläntie 188,
19650 JOUTSA

Unto 
Lehtonen

Taksipalvelut
040 525 0055

Kumputie 3, 
19650 Joutsa

Kauneus- ja terveyspiste
Satu Simola
044 388 3009
Koulukuja 3, 19650 JOUTSA

Rauhallista Joulua ja
 Onnea vuodelle 2014!

Joutsan 
Pikapesupiste

040 752 6451
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Tervetuloa Talomuseolle!
Museo avoinna kesä-elokuussa 
ti-la klo 10-16 ja su klo 12-18.
Kiinnostaako kesätyö talomu-

seolla? Ota yhteyttä 
yhdistyksen sihteeriin! 

Tiina Seppälä
 040 755 5115 

tiina.seppala1@gmail.com

KESÄTORIN tunnelmaa
 Uimaniemen Hankaan kentällä 

 Tori lauantaisin klo 10-13
 kesä-elokuun ajan.

 Käynti kauempaakin kannattaa! 
Tule, tutustu ja ihastu! 

Uimaniemen Seudun Kyläyhdistys ry 

Kukkatiimi
 Ilo- ja surusidontaa.

Länsitie 7, Joutsa

014 882 916

Lvi-asennus
Kari Kivisaari Oy

Jousitie 35
 19650 Joutsa

www.lvikivisaari.fi

0400 176 605

Lvi-urakointi,
 lvi-suunnittelu ja

tarvikemyynti
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www.sssoy.fi

Energiaa
Järvi-Suomesta

Joulurauhaa!
Joutsan 

Seurakunta

Hyvää Joulua!

HYVÄN ILMAN
 KAMPAAMO

PARTURI-KAMPAAMO

SATU KUISMA
RANTATIE 3, JOUTSA

050 595 8625

PARTURILIIKE
 RITVA FRIMAN

Jousitie 25, Joutsa

040 734 3102

Ellin Kahvila
040 706 8224
Jousitie 39, Joutsa

Parturi-Kampaamo

Suortuva
040 966 5614

Länsitie 8, Joutsa
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KAHVILA avoinna 1.11. 2013
 alkaen pe-su klo 9-18.

HERKKUAUTO maanantaisin klo 
10-12 Perttulan liikekeskuksen 

edustalla.

Muina aikoina palvelemme   esim. 
pikkujoulut ja kahvitukset 

ryhmille sopimuksen mukaan. 
Varaukset ja kakkutilaukset
 Pirjo Soilu 040 562 5146.

Kostamontie 17, Joutsa

www.karoliinankahvimylly.fi

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen 
johtokunta:
Kotiseututyön kenttä on laaja ja monimuotoinen. 
Tule mukaan ja anna aikaasi! Erityisesti veteraani-
perinteen keräämisessä tarvitsemme lisävoimia.
Ota yhteyttä!

www.joutsa.fi/kino

Tertttu Hentinen, puheenjohtaja

Heikki Partanen, varapuheenjohtaja

Tiina Seppälä, sihteeri

Mervi Ruokola-Parkkonen, jäsen

Risto Saarikettu, jäsen

Leena Riitaoja, jäsen

Sirkka Laitinen, jäsen

Markku Mäkinen, jäsen

Antero Kuitunen, varajäsen

Eero Temisevä, varajäsen

Heikki Salonen,  varajäsen
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Katso lisää www.linnahotelli.fi  TERVETULOA!



Työkalut, tarvikkeet sekä työvaatteet

ammattikäyttöön ja kotinikkareille!

Toimitettuna ympäri Suomen

tai noudettuna liikkeestämme!

Aga Bahco  CBC Dräco Exact Fein Kemppi Metabo 
Panasonic Ridgid Snickers Sturem...

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

Kiitos!
Kiitämme kaikkia vuoden 2013 Joutsan Kotiseutuleh-
den tekoon osallistuneita ja kotiseututyötä ilmoituk-

sen muodossa tukeneita. Lehden tuotto tullaan käyttä-
mään yhdistyksen pystyttämän, omistaman ja ylläpitä-
män talomuseon vaatimiin korjaus- ja huoltotoimiin.

Olette kaikki olleet myötävaikuttamassa siihen, että 
myös seuraavat sukupolvet pystyvät nauttimaan 

Koiravuoren viihtyisästä museomiljööstä. 
Suosikaa ilmoittajiamme.

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

Hulikkalantie 2, 19650 Joutsa
toimisto@hentinen.com

www.hentinen.com

Yhteistyössä 
Joutsaa kehittäen-
Joutsaa rakentaen
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ABC Joutsa 6–24
avoinna joka päivä

  www.noutopoyta.fi  www.lounaskeskimaa.fi

Aina enemmän ABC Joutsasta
• Paikallisia makuja 
• Runsas aamiainen ja monipuolinen 
   noutopöytä 
• Hesburgerista ruoat mukaan
• Kokousta komeissa järvimaisemissa

Järjestä pikkujoulut ABC Joutsan 
kabinetissa!
Varaa paikka porukallesi:
010 76 75940
(0,0835€/puhelu + 0,1209€/min)

Kauppakeskus

Perttula
Tervetuloa asioimaan

läheltä ja kaukaa

K-Supermarket  Osuuspankki  Tokmanni

Kauppakeskus

Perttula
Tervetuloa asioimaan

läheltä ja kaukaa

K-Supermarket  Osuuspankki  Tokmanni


