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Lokakuulla on tapana muistuttaa talven tu-

losta. Valoisuus väistyy ja pimeyttä riittää 

niin aamuun kuin iltaankin. Ilmat kylme-

nevät. Lehtipuiden ja pensaiden hehkuva 

värikylläisyys vaihtuu oksiston karuun alas-

tomuuteen. Tuulta, myrskyä, vesi- ja räntä-

sateita saadaan usein ja joskus ensilumikin 

näyttäytyy lokakuussa. Lieneekö kuukausi 

saanut nimensäkin kelien mukaan?

Meille pohjoisen asukkaille neljä vuo-

denaikaamme on rikkaus. Jokainen vuoden-

ajoistamme tuo merkittävän paljon vaih-

telua jokapäiväiseen elämänmenoomme. 

Elämämme aivan kuin rytmittyy vuoden-

aikojen mukaan. Työssämme, harrastuksis-

samme, seuranpidossamme ja jopa ravin-

nossammekin kuvastuvat kulloisellekin 

vuodenajalle ominaiset  tunnusmerkinnöt.

Syksyn tunnusmerkit näkyvät juuri nyt 

päivittäisissä puuhissamme: lehtiä hara-

voidaan, huoneita lämmitellään, valoja 

sytytellään, puemme päällemme lämpimiä 

vaatteita ja jalkoihimme vedämme vettä 

hylkivät kengät. Ruokapöytämme komis-

tukseksi haemme pakasteista sinne säilö-

miämme marjoja ja muita herkkuja. Ehkäpä 

otamme  käsityövakkamme esiin tai syven-

nymme lukemaan kiinnostavia kirjoja. Totu-

tusti nämä asiat kuuluvat syksyisiin ohjel-

miimme.

Vuodenajoistamme syksyllä on se arvo-

kas ominaisuus, että se rauhoittaa ja tarjoaa 

tilaa hengähtämiselle kesäisten kiireiden ja 

monien menojen jälkeen. Kiireitä on helppo 

kasata itselleen kuin myös läheisilleen ja sit-

ten väsyä niiden tuomasta paineesta. Aika 

ei riitä kaikkeen mikä kiinnostaa ja mihin 

mieli tekisi. Terveyskin voi pettää yllättäen 

ja muuttaa elämäntilanteen täysin. Olisikin 

suurta viisautta osata hiljentyä ja miettiä 

oman elämänsä ajankäytölle tärkeysjärjestys.   

Liisa Vuorisen miete:

SINULLA RAJAT

MITÄ TEET. LUONNOLLAKIN

SEN VUODENAJAT

Aune Turunen, päätoimittaja

Lokakuisia ajatuksia
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Jyväskylän Kalevalaiset naiset yhdessä Van-

han Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen 

kanssa järjestivät 4. elokuuta kansallispuku-

piknikin Korpilahden Vanhalle myllylle. 

Kalevalaisten naisten puheenjohtajan Anna-

mari Maukosen mukaan monissa kodeissa 

on kansallispukuja, joita käytetään hyvin 

harvoin:  ”Kalevalaisten naisten keskuudessa 

syntyi ajatus päivästä, jolloin kansallispukua 

voisi käyttää. Päiväksi valittiin 5. elokuuta, 

jota pidetään suomalaisen kansallispuvun 

syntymäpäivänä.”

Suomalaista kansallispukua esiteltiin 

ensimmäisen kerran laajemmin julkisesti 

5.8.1885, jolloin Keisari Aleksanteri III ja 

keisarinna Maria Feodorovna olivat vierai-

lulla Lappeenrannassa. Keisarinnalle annet-

tiin Suomen naisten lahjana soutuvene, 

jonka soutivat juhlapaikalle kahdeksan kan-

sallispukuihin pukeutunutta naista. Hallitsi-

japaria oli vastassa rannalla yli satahenkinen 

kansallispukuinen ihmisjoukko. Tämä oli 

kansallispukujen ensimmäinen suuri julki-

nen esiintyminen ja sitä voidaan pitää kan-

sallispukujen syntymäpäivänä.

Kansallispuvun syntymäpäivää on vie-

tetty useina vuosina ympäri Suomea erilais-

ten tapahtumien merkeissä.

Korpilahden Vanhalle myllylle jo synty-

mäpäivän aattona järjestettyyn tilaisuuteen 

kokoontui ilahduttavan runsaasti väkeä, 

osa kansallispuvuissa ja osa kesäisissä  juh-

lapuvuissaan. Annamari Maukosen tervetu-

liaispuheen jälkeen Martti Pukkala kertoi 

Kotiseutuyhdistyksen toiminnasta myllyn ja 

koko alueen kunnostamisesta kulttuurihis-

torialliseksi kohteeksi Korpilahdella.

Korpiojan solistessa leppoisasti taustalla 

alkoi kansallispukujen esittely. Värikkäisiin 

pukuihinsa sonnustautuneet naiset tulivat 

vuorollaan esiin ja kertoivat kukin oman 

pukunsa tarinan. Usein puvun valintaan 

on vaikuttanut kotipaikka tai suvun juuret. 

Kansallispuvut edustavat jollekin seudulle 

tyypillistä vanhaa pukeutumistyyliä ja ne 

on nimetty paikkakuntien mukaan. Van-

han myllyn pukuesittelyssä nähtiin muun 

muassa Keski-Suomen, Härmän, Hämeen, 

Pyhäjärven, Tuuterin ja Vanhan Korpilah-

den kansallispukuja. Naisista varsin moni oli 

valmistanut pukunsa itse, joidenkin puku 

oli kulkenut suvun perintönä jo useammassa 

sukupolvessa. Jokaisella puvulla oli oma, 

ainutlaatuinen tarinansa.

Aurinkoinen kesäsää suosi pukujen esit-

telyä ja tarinoiden kerrontaa joiden lomassa 

kuultiin kansanmusiikkia Penttisen perheen 

ja Korpilahden Pelimannien esittämänä.

Teksti ja kuvat:  Aune Turunen

Taina Punamäki ja Kirsti Sipponen 

esittäytyivät Hämeen puvuissa.

Kansallispukujen juhlaaKansallispukujen juhlaa
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Tuuterin puvuissa esittäytyivät Kirsti Koskinen ja Ulla Rantanen sekä ovensuulla seisova Hellä 

Rantanen, oikealla Pirkko Niinioja Pyhäjärven puvussa.

Kirsti Koskinen kertoi omistaneensa jo useita kansallispukuja: ”Olin Jämsän kansanopis-

tossa 1945-46. Siellä innostuin kutomaan Keski-Suomen kansallispukukankaan. Sota oli loppu-

nut ja kaikesta oli kova pula. Äiti kehräsi langat ja minä värjäsin ne itse. Sisareni ompeli hameen 

ja liivin. Pusero oli sillakangasta, kun puuvillaa ei ollut saatavissa. Ompelin sen itse ja tein käsin 

koruompeleet kaulukseen ja hihansuihin. Sillä puvulla sitten tanhuttiin moniaita kertoja.

Kului aikaa ja vähän pulskistuin, niin se puku kävi pieneksi, rupesin suunnittelemaan uuden 

puvun hankintaa. Nyt oli jo ostettavissa tehtaan valmistamia lankoja. Putkilahden koululla 

oli kutomakurssit ja siellä kudoin Kuortaneen kansallispukuun hamekankaan, johon tuli kuvi-

oitakin. Pukuun kuului musta samettiliivi ja puseron ostin valmiina. Niin taas päästiin tan-

huamaan monenlaisiin tilaisuuksiin. Putkilahdessa oli aktiivinen nuorisoseuratoiminta joten 

menoja piisasi. Oli paljon ulkoilmajuhliakin, käytiin esiintymässä joskus kauempanakin. 

Kävimme kerran Viitasaarella nuorisoseuran tilaisuudessa ja kerran Helsingissä, Korpilahdella 

useammissa tilaisuuksissa. Hameen värit haalistuivat, olin taas valmis suunnittelemaan uuden 

puvun hankkimista. Tällä kertaa olin ihastunut Tuuterin puvusta, joka on karjalainen puku. 

Tuuterin puku on hyvin käytännöllinen puku, voi olla hoikka tai tukeva niin aina käy, kun 

on suora hame jonka voi sitoa esiliinalla. Ostin tämän Tuuterin puvun ja olen käyttänyt tätä 

monissa juhlatilaisuuksissa.”

Koulutyttönä 

Putkilahdessa

nuorisokult-

tuurin nousun 

aikaan

”Onneksi meillä ei ollut koulussa sellaisia 

ulkonäköpaineita kuin nykyisillä koululai-

silla. Aluksi vaatteet olivat kotitekoisia tai 

ompelijalla teetettyjä, mutta vähitellen osto-

vaatteet yleistyivät. Maailmalta tuli sentään 

vaikutteita myös Putkilahteen", sanoo Pirjo 

Laukkanen, 61. Hän muistelee erityisesti 

oppikouluvuosiaan Korpilahden Yhteiskou-

lussa vuosina 1962 – 1967.

Pirjo-Riitta Ekholm asui mökissä Put-

kilahden keskustassa, Osuuspankkia vas-

tapäätä, naapureinaan Ikoset, Virtaset ja 

Koskiset. Pikkutyttönä hänen ensi kosketuk-

sensa muotimaailmaan oli lättähattutyyli. 

Helsingistä alkanut muotisuuntaus rantau-

tui Putkilahteen 50-luvun puolivälissä. Äiti, 

kylän ompelija, sai ottaa vastaan ujoja nuo-

ria miehiä, jotka kavensivat rippihousujensa 

lahkeita 19 cm levyisiksi. Ympärys siis 38 

cm, kuten nykyisin.

"Joillakin pojilla oli Brylcreemillä kie-

pautettu hiuskiekura ja takissa leveäksi 

topatut olkapäät, mutta litistettyä lättähat-

tua vain harvat uskalsivat käyttää. Varovai-

semmat jättivät puntin leveydeksi 21 cm. 

Äiti aina arvasi poikien asian, kun he tulivat 

noloina ovansuuhun housupaketti kaina-

lossa."

Myssymissejä Putkilahdessa nähtiin 

vain piipahtavan, kun kaupungissa työssä 
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olleet tytöt tulivat kapeissa hameissaan, kii-

lakantakengissä ja Elefantti-päällyskengissä. 

Myssyt vaihtelivat, jossain vaiheessa kaulan 

ympärille kiedottiin myssyn pitkää hiippaa 

tai angorahuivia. Vasta leveät kellohelmat 

pääsivät suursuosioon, mutta silloin Pirjo 

kuunteli mieluummin Kalle Kustaa Korkin 

ja Pekka Lipposen seikkailuja radiosta kuin 

mietti muotijuttuja.

Paikalliseen musiikkimakuun Suomea 

hullaannuttanut Rock around the clock 

-elokuva ei juuri vaikuttanut. Nuorisoseuran 

talolla kiertävä elokuvien näyttäjä pyöritti 

Orpopojan vassia ja Helena soittaa. Elvis 

Presleykin jäi etäiseksi. Isot siskot kuunteli-

vat vielä Kettuvuorella veivattavalla grama-

fonilla soitettua Taikayötä ja Vanhaa veräjää. 

Omaa levysoitinta ei tuttavapiirissä ollut 

kellään.

Hyvä koulu   Ensi kosketuksen kouluun 

Pirjo sai 6-vuotiaana, kun pääsi vierailemaan 

Sinisen koulun ensimmäiselle luokalle tou-

kokuussa 1958. Opettaja Aune Vasama otti 

Paulilan tyttöjen eli Ikosen Lean ja Kaijan 

perässä kouluun marssineen tytön ystävälli-

sesti vastaan.

”Äskettäin Putkilahden koululla oli 

kansakoulun ensimmäisen ja toisen luokan 

luokkakokous ajalta 1958-1959. En valitet-

tavasti päässyt mukaan. Olen vielä työssä ja 

kahdella pojallani on yhteensä kuusi lasta. 

Heidän kanssaan ei tule vapaa-ajan ongel-

mia”, sanoo Ylöjärvellä, Tampereen naapu-

rikunnassa asuva Pirjo Laukkanen, entinen 

Ekholm.

”Kansakoulussa opettaja Vasama oli 

todellinen äitihahmo. Olin kerran kiireessä 

lähtenyt pelkkien leipien kanssa kouluun, 

jolloin Perttulan Mirja viittasi opettajalle, 

ettei leivilläni ollut voita. Opettaja haki voita 

omalta puoleltaan. Hän myös lainasi vaikka 

omat villahousunsa, jos joku pojista kasteli 

välitunnilla omansa.”

 Pirjo sanoo, ettei hän ollut 

mikään eturivin tyttö koulussa. 

Hän oli tammikuussa synty-

neenä ja 6-vuotiaana koulunsa 

aloittaneena aina toisia vähän 

nuorempi. Pentti Sairon luokilla 

hän tutustui isompiin oppilaisiin 

ja huomasi, että yhteiselo sujui hyvin. Kou-

lukiusaamista hän ei muista kokeneensa. 

Samassa luokassa syötiin Saaren Kyllikin 

keittämää ruokaa tai jonotettiin sekarivissä 

terveydenhoitajan rokotukseen.

Arolaisella kirkolle  Pirjo pyrki ja pääsi 

yhteiskouluun neljän kouluvuoden jälkeen. 

Hän sanoo, että valinta oli itsestäänselvyys. 

Jokapäiväinen edestakainen matka ei pelot-

tanut. Aron auton kuljettaja oli kaikkien 

tuntema ja pidetty Aron Kalle, jonka oikeaa 

sukunimeä kukaan ei muista. 

"Meitä nousi linjuriin eri tienhaaroista. 

Matkaan lähti kansalaiskoulun ja yhteiskou-

lun oppilaita. Ainakin Huujärven Martti  ja 

Anneli Reina tulivat Nokkospohjan luota. 

Peuhaan lähtevän tien haarasta Osuus-

pankin läheltä nousivat autoon lisäkseni 

Markku Ruth, Perttulan Mirja, Risto ja 

Pentti, sekä Ikosen Pentti, Peuhan Irma ja 

Virtasen Anita."

"Yhteiskoulun tunnit alkoivat yhdeksältä 

tai kymmeneltä. Välillä oli haasteita mat-

kalla. Vanha Vaarunvuoren reitti oli oikukas. 

Jouduimme välillä liukkaiden aikaan nou-

semaan bussista ja mukamas työntämään 

autoa. Kerran Kärkisten leveän salmen jääty-

misen vuoksi juoksimme osan matkasta jäätä 

pitkin. Opettajilla olikin tapana sanoa, kun 

myöhästyimme, että Vespuoliset taas!"

"Erityisesti Heinolan auton rahastaja 

vainosi minua. Kun täytin 12 vuotta vasta 

toisen luokan puolivälissä, hän kysyi joka 

kerta ikääni, eikä meinannut uskoa lasten-

lipun ostoa."

Pirjo ja äiti Helga Ekholm 

mökin seinustalla. 

Ensimmäinen todistus.
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Rankkaa mu  a mukavaa   "Tykkäsin oppi-

koulusta, mutta mikään huippuoppilas en 

ollut. Olin puolivapaa oppilas, koska äiti 

oli ainoa huoltajani. Kaikki koulutarvikkeet 

ja kirjat piti itse ostaa Helanderin kirjakau-

pasta, eikä koulussa ollut maksutonta ruo-

kailua."

"Ensimmäisellä luokalla alkoi ruotsin ja 

toisella saksan opiskelu. Kotoa tukea ope-

tukseen en saanut, eivätkä juuri muutkaan 

kaverit. Muistan miten äiti ihmetteli, kun 

luin läksyjä radio täysillä huutaen. Se ei hai-

tannut keskittymistä. Beatles oli ensimmäi-

nen suosikkini." 

"Opettajista on erityisesti jäänyt mieleen 

kuvaamataidon opettaja Helmer Selin ja 

uskonnon opettaja Hannes Torkki. Kaikki 

koulun tytöt olivat ihan lääpällään Kristiina 

Halkolan veljeen, joka opetti fysiikkaa. Kun 

Käpy selän alla -tähti Kristiina tuli kirkonky-

lään, se oli tapaus!" 

"Koulun käyntiin liittyi linja-auton 

odottelu tuulessa ja tuiskussa. Korpilahden 

koulunmäkeä juostiin lujaa, että ehdittiin 

tunnille ja linja-autoasemalla tai sen baarissa 

notkuttiin autoa odotellessa. Näkin kaupasta 

haettiin munkkipossua ja limsaa, mikä taisi 

olla koko maassa suosituin kouluruoka."

Kouluvaatteista on mieleeni jäänyt mai-

hinnousutakit, Jamekset, jenkkikassit, pit-

kävartiset Kontio-saappaat ja mustat huo-

patossut. Kun Jyväskylässä luokalle jääneitä 

oppilaita tuli meidän kouluumme, kadeh-

dimme hieman heidän pukeutumistaan. 

Minulle hienouden huippu oli viidennellä 

luokalla saamani housupuku ja Jyväskylästä 

ostetut mokkakävelykengät, jotka tietysti 

olivat huono valinta Putkilahden loskaan. 

Sisareni Seija, joka oli minua 14 vuotta van-

hempi ja työssä koko ajan, lopulta Oslossa, 

oli minulle tärkeä sponssori."

Keskikoulun jälkeen Pirjo pääsi töihin 

Tampereelle Saunasäätiön uimahallin asia-

tytöksi, valinnan hyväksyi tunnettu Kalle 

Kaihari, säätiön puheenjohtaja. Asunnon eli 

sohvapaikan tarjosi yliopistossa opiskelevan 

sisaren perhe.  Parin vuoden päästä Pirjo 

siirtyi Tampellan Tamrockiin, nykyiseen 

Sandvikiin piirtäjäksi ja toimii nykyisin tuo-

tannonohjaajana. Hän pääsee eläkkeelle ensi 

vuonna.

Anu Linnanahde 

Luokkakuvassa Korpilahden yhteiskoulun II B 

luokan oppilaat lukuvuodelta 1963-64. Put-

kilahtelaiset kuvassa: ylärivissä vasemmalta 

toisena Pentti Ikonen, ylhäältä toisessa rivissä 

vasemmalta toisena Anneli Reina, hänestä  

seuraavana oikealle Pirjo Ekholm, alarivissä 

keskellä kuvaamataidon opettaja Helmer 

Selin.
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Isämme 

Viljo Simolan 

muistolle

Isämme Viljo Simola syntyi 16.1.1925. 

Oman isänsä hän menetti ollessaan vain 

puoli vuotias. Sisar Ella syntyi muutamaa 

vuotta myöhemmin. Elämän täytyi kuiten-

kin jatkua ilman oman isän ohjausta ja mie-

hen mallia. Urheilu kiinnosti nuorta mies-

tä pienestä pitäen kuten kalastuskin. Sota 

muutti suunnitelmia, sillä isä astui palveluk-

seen 18-vuotiaana 1943. Palveluspaikkoina 

olivat Karjalankannas ja Lappi. Isä haavoit-

tui kranaatinsirpaleesta ja hänelle jäi 10 %:n 

sotainvaliditeetti.

Sodan jälkeen isämme aloitteli sahaus-

hommia, mutta pääasiallisesti töitä tehtiin 

renkimiehinä muille. Urheilu oli voimak-

kaasti elämässä mukana. Isä oli lahjakas ja 

olisi kunnon valmennuksella yltänyt ties 

minne, siltikin saavutuksina oli piirin-

mestaruuksia ja -ennätyksiä. 1950-luku oli 

muutosten aikaa, sillä vaimo löytyi evakkoon 

tulleesta karjalaistytöstä Elvistä. Perhee-

seen syntyi kaksi poikaa (Jari 1957 ja Juha 

1958). Talo rakennettiin, samoin navetta-

kin. Pientilallisen täytyi katsella töitä muu-

altakin. Metsätöitä oli, ja muistan kuinka 

isä aamulla aikaisin lähti ”ruukkiin” ja palasi 

usein pimeällä takaisin. Viimein pystyttiin 

taloon hankkimaan traktori maatöitä hel-

pottamaan, ja sillä tehtiin töitä muillekin.

Sahaustyöt lisääntyivät, mutta niiden 

kausiluontoisuudesta johtuen täytyi keksiä 

muutakin. Isämme hankki rohkeasti ensim-

mäisen kaivinkoneen. Hän opetteli kaikki 

taidot ja hänestä kehittyi taitava ammatti-

mies. Töitä isä teki usein seitsemänä päivänä 

viikossa ja työn jäljet näkyvät useissa pai-

koissa niin omassa kunnassa kuin muualla-

kin. Viljo isä oli ahkera, hiljainen ja perään-

antamaton puurtaja.

Terveyden pettäminen 1988 hiljensi isän 

työtahtia ja vain ihmeen kautta hän palasi 

vielä työelämään. Vauhtia oli kuitenkin hil-

jennettävä ja alettava nauttimaan eläkepäi-

vistä. Jouten isämme ei ollut. Hän kalasti, 

teki polttopuita ja äidin kanssa kerättiin 

käpyjä MHY:lle ja kesäisin marjastettiin. 

Terveys kuitenkin hiljalleen huononi ja vii-

meisen vuoden hän vietti kotona äidin ja 

hoitajien hoidossa. 25.8. koitti sitten viimei-

nen aamu ja isämme pääsi vaivoistaan iäksi.

Jari ja Juha Simola

Mainen hälinä
tyynen rauhan ydintä
kiertää etäällä.

Huolten unohdus.
Turhuus kauas jäänyt ja
läsnä kaikkeus.
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S I H VA R I  O Y
www.sihvari.fi , info@sihvari

Puh.  010 525 1640

<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

Kaupan nimi

Puhelin soi.

Täällä on Aino Riikonen. Iltaa.

Iltaa.

Sanooko nimi Erkki Virta sinulle jotakin?

No ei tule heti mieleen.

Minäpä annan puhelimen Erkille.

Pätkivä muistini alkaa palauttaa mieleen asioita 45 vuoden takaa, kun 

juttelen Erkin kanssa. Hän on armeijakaverini. Yhtä matkaa me sinne Lap-

piin kotoa lähdettiin. Aino Riikonen on Erkin täti, jonka luona Putkilahdessa 

Erkki oli kyläilemässä.

Myös Aino Riikosen tyttönimi on Virta. Hetkinen, Virta ja Virran Puoti. 

Olisiko nimillä yhteys? Ainohan on rakentanut aikoinaan yhdessä miehensä 

Yrjö Riikosen kanssa Virran Puodin ja pitänyt siinä kauppaa. Ennen Virran 

Puodin rakentamista he ehtivät toimia kauppiaina parissa muussakin raken-

nuksessa Virtasalmessa.

Tosiaan, nimillä on yhteys. Pekka Suomäki kertoo asiasta Putkilahden 

mainiossa kyläkirjassa. Kun puoti valmistui vuonna 1970 ja sille keksittiin 

nimeä, sattui paikalle taiteilija Helmer Selin. Hän ehdotti nimeksi Virran 

Puotia. Selinillä oli hyvät perustelut nimelle. Rouva kauppiaan tyttönimi 

oli Virta, kauppa on Virtasalmen vieressä ja lisäksi paikalla oli jo sata vuotta 

aikaisemmin toiminut Virran Puoti -niminen kauppa. Niin tuli nimi legen-

daariselle kaupalle.

Nykyisen kaupan nimi on Virranpoika. Soitan kauppias Pirkko Tapiolalle 

ja kysyn, kukas sen nimen keksi.

Ihan itse me keksittiin, vastaa Pirkko. Kaupan perinteistä nimeä emme 

voineet enää käyttää, koska nimi on edelleen entisen kauppiaan yrityksen 

käytössä. Virran halusimme  nimessä kuitenkin säilyttää, koska se on niin 

tunnettu. Virta virtaa kaupan ja nuorisoseuran talon luona. Silläkin on ver-

tauskuvallista yhteyttä asiakasvirtaan, naurahtaa Pirkko Tapiola  – Mieheni 

Jukka Tapiola tuon pojan keksi.

Vesa Nuolioja

80 V.
ANNA-LIISA

Ei uskois – mutta kun peiliin katsoo 
– niin näinhän se on.
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Menneenä kesänä aurinkoa saatiin mukavas-

ti. Auringon lämpö on hellinyt myös järviä 

ja vedet olivat koko kesän mukavan uinti-

lämpöisiä. Ja kyllä meillä on uitukin. Välillä 

vedet lämpenivät niin, että sinilevätkin siitä 

nauttivat. Silloin piti irtolaituri meloa kes-

kelle järveä ja taas pääsi polskimaan. Kyllä 

kätevä keinot keksii. Metsässä on patikoitu 

myös. Ei ainoastaan polkuja ja teitä pitkin 

vaan ihan umpimetsässä myös. Sillä tavalla 

löytää uusia paikkoja ja uusia kasvejakin. 

Itselleni uusi tuttavuus oli kämmekkäkas-

veihin kuuluva yövilkka. Kävin metsässä 

kävelemässä myös yöllä. Valoisassa yössä on 

hauska kuunnella eläinten ääniä. Minul-

le tärkeää ovat myös tuoksut, ne ovat yöllä 

erilaiset kuin päiväsaikaan. Täällä Putkilah-

dessa on todella rikas luonto, jota suosittelen 

tutkimaan ajan kanssa ilman kiirettä. Tänä 

päivänä kiireiden keskellä hiljentyminen 

luonnossa voi antaa energiaa ja uutta näkö-

kulmaa arjen asioihin. 

Minkälainen oli sinun kesäsi? Mitä 

siihen kuului? Minun kesäni oli aurinkoa 

ja lämmintä kesäsadetta. Se oli mansikoita, 

kukkia ja heinäsirkkojen siritystä. Tyttären 

valmistujaisia ja pojan rippijuhlia. Kesästä 

jäi nippu muistoja, monenlaisia. Jokainen 

itse päättää, minkä painoarvon omille muis-

toilleen laittaa. Niin kuin elämässä aina, 

tapahtumia tulee ja menee. On positiivisia 

ja negatiivisia asioita, mutta itse valitsemme, 

miten niihin suhtaudumme. Kaksi kylä-

koulua tuli kesällä tiensä päätökseen, mutta 

samalla avattiin ovet uusiin asioihin. Jänni-

timme perheessä tulevia muutoksia, luottaen 

kuitenkin siihen, että asiat järjestyvät.

Kesällä meillä on otettu rennosti, ladattu 

akkuja ja unohdettu koulukiireet ja opis-

kelu. Isäntä tosin on tehnyt paljon töitä. 

Se on niitä yrittäjän iloja. Lasten kanssa on 

löydetty tekemistä ihan tässä lähellä. Aina 

ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan. 

Isommat lapset ovat lisäksi käyneet leirillä ja 

yhdessä kävimme katsomassa taas Haihatuk-

sen Joutsassa sekä talomuseon. Nyt syksyn 

koputellessa oveen on palattu taas normaa-

leihin päivärutiineihin. Uusia harrastuksia 

on aloiteltu ja itsekin saan pian taas kaivella 

kurssikirjoja esiin. On hyvä, että elämää ryt-

mittävät vuodenajat ja toiminnoiltaan erilai-

set jaksot. 

Syksyllä luonto vaipuu vähitellen lepoti-

laan, horrokseen talvea vasten. Nykypäivän 

ihmisillä on yleensä päinvastoin, kun lomien 

jälkeiset kiireet kouluineen ja töineen taas 

alkavat. Silloin tällöin on hyvä kuitenkin 

välillä huokaista ja sytyttää kynttilä hämär-

tyvään iltaan. Ottaa vaikkapa kupillinen 

yrttiteetä ja antaa ajatusten rauhoittua. Tänä 

päivänä, tässä sosiaalisen median, kännyköi-

den ja viihteen maailmassa, on tärkeä taito 

myös osata olla hiljaa omassa rauhassa.

Teksti ja kuvat: Mette Toikkanen   

Tuokiokuvia TöppöspohjastaTuokiokuvia Töppöspohjasta
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IN MEMORIAM
LEA ANTILA  os. REINA

Äitimme Lea Antila os. Reina nukkui 

pois 92-vuotiaana kotonaan Seinäjoella 

25.4.2013.

Hän syntyi sisaruksistaan nuorimpana 

Putkilahdella, Varsajärven rannalla, Reinan 

talossa 14.1.1921.

Koulunkäynnin hän aloitti Putkilahden 

Sinisessä koulussa, josta kahden vuoden 

jälkeen siirtyi nelivuotiseen yläkouluun, 

isoon koulurakennukseen. Koulumatkat 

tehtiin osaksi kävellen, osaksi veneellä 

soutaen Rupansalmen yli Kärkkäniemeen. 

Kansakoulun jälkeen hän kävi keskikoulun 

Sysmässä, asuen Lepolan matkustajakodin 

yläkerrassa kahden muun tytön kanssa.

Keskikoulun jälkeen hän pääsi Jyväs-

kylän Tyttölyseoon, jossa opiskelut välillä 

sodan takia keskeytyivät tai siirtyivät jok-

sikin aikaa Jyväskylän Poikalyseon tiloihin. 

Ylioppilaaksi päästyään äitimme toimi 

opettajana Hartolan Vuorenkylän alakou-

lussa kaksi lukukautta. 

Opintielle piti hakeutua edelleen. Vel-

jensä  viulunopettajan ehdotuksesta hän 

haki sairaanhoitajakouluun.  Ja näin tie vei 

Seinäjoelle. Sairaanhoitajaksi hän valmis-

tui vuonna 1946 ja työskenteli Seinäjoen 

Keskussairaalassa sisätauti- ja kirurgisella 

osastolla sekä silmäosastolla ja myös sosi-

aalihoitajana.

Vuonna 1959 hänet valittiin Seinäjoen 

kauppalan terveyssisareksi. Tässä työssä 

äitimme työskenteli eläkeikään saakka, 

suurimman osan ajasta lastenneuvolan ter-

veydenhoitajana.

Puoliso löytyi Seinäjoelta, ja avioliitto 

solmittiin 1948. Lapsia perheeseen syn-

tyi 5; kolme tytärtä ja kaksi poikaa. Kotoa 

perintönä saatu rakas mökkipaikka  Ruppa-

saaressa oli jokakesäinen lomanviettokohde 

ja tapaamispaikka perheelle ja sukulaisille. 

Kotikonnuille, Varsajärven rannalle, oli aina 

mieluisaa palata.

Viisilapsisen perheen työssäkäyvänä 

äitinä elämä ei aina ollut helppoa, mutta 

kaikesta selvittiin. Äiti omisti puolisonsa 

kanssa laajan ystäväpiirin, joka kokoontui 

säännöllisesti ohjelmallisiin illanistujaisiin. 

Hän luki paljon kirjoja, nautti sanaristikoi-

den ratkomisesta ja piti saksalaisen kirjeen-

vaihtoystävänsä kanssa yhteyttä viimeiseen 

asti.  Hän oli mukana myös Lions klubin 

naisjärjestössä.

Usko rakastavaan Taivaan Isään oli 

äidillemme läpi elämän kantava voima.

Ritva Makkonen  

tytär                                                                                                                                                
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