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Vuoden yhdestoista kuukausi on jo 

menossa ja valmistaudumme talven tuloon. 

Pellot on kynnetty ja kasvimaat muokattu, 

veneet nostettu maille ja puutarhakalus-

teet kannettu talvisuojiin. Pihamailta suu-

rimmat lehtiröykkiöt on haravoitu ja viety 

komposteihin. Puutarhassa ja pihoissa tal-

venarkojen kasvien suojauksista on huo-

lehdittu, myös myyrätuhojen estämiseksi 

on varauduttu monin tavoin. Autoihin on 

vaihdettu talvirenkaat ja pimeässä ajoteillä 

kävelijöillä on yllään suojaliivit tai heijasti-

met heilumassa. Ainakin pitäisi olla!

Päivät kuluvat ja pian alkavat joulun val-

mistelut. Ensin kuitenkin laulamme Hoo-

sianna-hymnin ja vanhaa tapaa noudattaen 

sytyttelemme kynttilöitä adventtiajan mer-

kiksi. Niin teemme myös kuudes joulukuuta 

kotimaamme itsenäisyyden kunniaksi.

Meillä suomalaisilla on paljon arvokkaita 

perinteisiä tapoja joiden soisi säilyvän suku-

polvien saatossa eteenpäinkin. Joku on sano-

nut aikoinaan, että tapa luo turvallisuutta, 

tapa suojaa meitä. Jos hylkäämme perintei-

siin kuuluvat tapamme, mitä sitten olemme?

Niin kuluvat päivät, kuukaudet ja vuo-

det, vuosikymmenetkin toinen toisensa 

perään, taukoja niillä ei ole. Me ihmiset 

elämme ajan virrassa mukana juuri sen ver-

ran kuin meille kullekin aikaa on suotu. 

Kukin meistä ahertaa aikansa niissä ympy-

röissä joihin on aikanaan kiinnittynyt. Aher-

rusten aika on kuitenkin rajallinen, ne lop-

puvat kerran, mutta jäljet jäävät. 

Kylälehtemme on tallettanut kotiky-

lämme elämänmenoa sivuilleen jo yli kah-

denkymmenen vuoden ajalta. Lehtemme 

vuosikerroista löytyy kuvia kylämme ihmi-

sistä ja tarinoita heidän elämästään, koke-

muksistaan, pyrkimyksistään. Moni heistä 

on jo poistunut keskuudestamme. Kaikki 

he ovat jättäneet jäljen, muiston ajastaan 

jossa elivät. Selailemalla ja tutkimalla kylä-

lehtemme vuosikertoja on mahdollista löy-

tää uusia oivalluksia siitä, millaisessa kylässä 

olemme eläneet.

Aune Turunen, päätoimittaja

Marraskuisia mietteitä
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

K   
Putkilahden Kylälehden päätoimittajan paikka oli julistettu haettavaksi 
lokakuun loppuun mennessä. Päätoimittajaa ei kuitenkaan löytynyt. 
Jatkamme hakuaikaa marraskuun 22. päivään saakka.  

Lehti tarjoaa mielenkiintoisen tehtävän kyläkunnan asioiden tie-
dottajana vireän toimituskunnan avustamana. Tehtävä tulisi ottaa vas-
taan 1.1.2014 alkaen. Päätoimittajan työstä ei ole maksettu palkkaa 
eikä palkkioita. Lehden paino-, jakelu- ja muut toimintakulut katetaan 
tilaus- ja ilmoitustuloilla. 

Lisätietoja puh. 0400 629 049 (Veikko Riikonen) tai 050 563 7344 
(Valto Koskinen)

Ilman uutta päätoimittajaa Putkilahden kylälehti ei voi jatkaa ilmes-
tymistään. Mikäli emme löydä pikaisesti  uutta päätoimittajaa, niin Put-
kilahden kylälehden viimeinen numero ilmestyy joulukuussa 2013.

Ilmoita 

 
Putkilahden 

KYLÄLEHDESSÄ

alkaen 
vain 20 euroa/kerta

Putk i lahden ky läs eura r y

Syys-Syys-
kokouskokous

sunnuntaina 1.12.2013 
kello 13.00 Koulupuistossa

Esillä sääntömääräiset asiat.
Huom! erityisesti

Kyläseuran puheenjohtajan valinta.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 
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Tuula ja Lyyli nauttivat maaseudun rauhasta 

Tuula,

onnellinen 

paluumuuttaja

Sininen koulu on saanut uuden asukkaan. 

Putkilahdessa syntynyt ja täällä lapsuutensa 

viettänyt Tuula Elfvengrén kertoo olevansa 

onnellinen paluumuuttaja. Jo 16-vuotiaana 

työelämään muualle siirtynyt Tuula tunnus-

taa koko ajan kaivanneensa takaisin Putki-

lahteen.  Kaupungin levoton ja meluinen 

elämäntapa ei häntä miellyttänyt. Yhtenä 

kiusana hänen kohdalleen tulivat homeiset 

asunnot, joissa elämä oli tuskallista. Lopulta 

päätös muutosta maalle varmistui, kun hän 

sai tiedon Putkilahdessa olevasta vuokra-

asunnosta.

Nyt muutto on tehty ja koti Tuulalle ja 

hänen rakkaalle Lyyli-kissalleen on valmiina. 

- Olen tullut kotiin, huokaa Tuula onnelli-

sena. - Ja mikäs on ollessa, kun asunto on 

hyvä ja tilava, lämmityspuut liiterissä val-

miiksi hakattuina ja kauppa muutaman 

sadan metrin päässä. Myös kaikki omat 

ihmiset asuvat samalla kylällä. Täällä on tur-

vallista ja rauhallista elää.

Tuula on jo täysin juurtunut takaisin 

kotikylään, sen huomaa hänen innostaan 

päästä työntämään sormensa multaan. Kuk-

kapenkit ja kasvimaat ovat jo kuokittuina ja 

monet suunnitelmat ensi kesän istutuksia 

varten ovat jo valmiina. Tuula nauttii puu-

hailusta pihamaalla. - Pihatöissä sielu lepää 

kun saa puuhailla omaan tahtiinsa ja aina 

silloin kun huvittaa.

Myös Lyyli on enemmän kuin tyyty-

väinen maallemuutosta. Kisulin elämä on 

täynnä seikkailuja ja suurenmoista vapautta, 

jota kaupunkielämä ei kissalle tarjonnut. 

Koulun ympäristö on saanut ahkeran hiiren-

pyydystäjän josta kaikki varmasti iloitsevat.

Tuulan harrastuksista puhuttaessa hänen 

toivomuksenaan olisi, että Putkilahdessa 

järjestettäisiin tanssikursseja. Myös laulu on 

Tuulalle tärkeä, erikoisesti hän pitää kara-

okelaulamisesta ja on esiintynytkin muun 

muassa laivoilla. Puikotkin pysyvät Tuulan 

käsissä ja sukkia ja villapaitoja syntyy aina 

tarvittaessa. 

Tuulan ajatus on, että hän on syntynyt 

palvelemaan ihmisiä. Tämä kaunis ajatus 

levittäköön  lämmintä henkeä kylämme 

ihmisten keskuuteen laajemminkin.

Tervetuloa takaisin Putkilahteen, Tuula!  

Teksti ja kuva Aune Turunen

Koloryhmä 

kylätalossa

Kärkistensalmen henkeäsalpaavien näkymi-

en jälkeen alkaa Vespuoli. Tie laskee kohti 

lahdenpoukamia, nousee Vaaruvuoren pysä-

köintipaikalle, kulkee komean kallioleikka-

uksen pohjalla. Melkein yllättäen on edessä 

Putkilahden viljelymaisema. Ohitamme Vir-

ran puodin ja kivisillan jälkeen käännymme 

Kylätalon pihaan.

Entisen koulun kaunis portaikko on 

ollut meitä koloryhmäläisiä vastassa jo seitse-

män kertaa. Olemme harrastajataiteilijoita – 

useimmat meistä – ja Koloryhmä-nimemme 

viittaa siihen, että runsas kolmekymmentä 

vuotta sitten tapasimme Mikko Niska-

sen Käpykolossa järjestetyllä taideleirillä. 

Innokkaimmat päättivät jatkaa yhdessä 
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maalaamista. Toki vuosien mittaan on tullut 

uusiakin koloryhmäläisiä ja joku entinen on 

jäänyt pois. Ryhmässä on myös muutama 

ammattitaiteilija. Olemme vapaa, rekisteröi-

mätön yhteisö, kulut maksamme itse. 

Kesäisin meillä on ollut tapana kokoon-

tua jonnekin päin Suomea, joskus ulkomail-

lekin, viikon mittaiselle leirille sekä syksyisin 

ja keväisin yhdeksi viikonlopuksi. Putkilah-

teen tulimme ensi kerran juuri kesäleirille 

vuonna 2009 Pertti Kalinin aloitteesta. Miel-

lyimme paikkaan. Entisessä koulutalossa on 

tilaa: naisille ja miehille oma suuri luokka-

huone majoittua, työpöytiä kasaamme kum-

paankin huoneeseen. Nykyaikaisen keittiön 

ja ruokailuhuoneen ohella meillä oli heti 

ensimmäisellä leirillä onni saada ruoanlaitta-

jaksi ikioma ihana emäntä, Leena Salokoski. 

Talon saunapäivänä voimme nauttia puu-

kiukaan löylyistä. Valto Koskinen huolehtii 

viihtymisestä. 

Historia antaa Kylätalolle oman ainut-

laatuisen leimansa. Luokassa on koulun 

tapaan puolapuut, meille ne sopivat vaattei-

den ripustamiseen. Lasiovisten kaappien esi-

neet kertovat kansakoululaisten ajasta. Kaa-

pin päältä Elias Lönnrotin kipsipää katsoo 

lempeästi meidänkin uurastustamme. Ruo-

kailuhuoneen seinällä on keskisuomalaisten 

taiteilijoiden maalauksia. Näiden öljyväritöi-

den tekijät ovat 40-50-luvulla osallistuneet 

Putkilahden kuuluille kuvataidekursseille, 

ensimmäisille sodanjälkeisessä Suomessa. 

Vanha koulurakennus pihan toisella puolella 

muistaa menneitä. Se vaihtaa sinisyyttään 

kesäpäivän valon myötä ja peilaa ikkunaruu-

duillaan pihan kulkijoita. Talo on ollut lei-

riemme aikana monen suosima kuvaamisen 

kohde.

Putkilahti tarjoaa maalarille runsaasti 

virikkeitä. On vettä ja rantaa, peltoaukeita 

ja talomiljöitä. Erityisesti keväällä ja syksyllä 

maiseman värit houkuttelevat ulos vesivä-

rien kanssa. Joku kyläläinen on postinha-

kumatkallaan tai koiraa ulkoiluttaessaan 

kummastellut tien poskessa tai ojan pien-

tareella maalauspöydän ääressä kyhjöttäjää. 

On pysähtynyt juttelemaan. Se tuntuu vain 

hyvältä väriongelmien kanssa painiskelevasta 

maalarista. Kylmällä säällä ulkoilmamaalaus 

kysyy ylimääräistä reippautta. Viluisemmat 

jäävätkin koululle. Siellä olemme koon-

neet pöydälle astioista, kukista, hedelmistä 

ja värikkäistä kankaista asetelmia, joista 

voi poimia mieleisensä maalauksen aiheen. 

Tietenkin jokaisella on myös ihan omia tee-

moja, jo kotona ajateltuja.

Taiteen harrastaminen on yksinäistä 

puuhaa, silloinkin kun kokoonnumme 

yhteen. Iltaisin yksi ja toinen vielä tutkii päi-

vän työtään: jatkaa, korjailee, arvioi. Yhdessä 

katsellaan myös toisten aikaansaannok-

sia, mietitään ja jutellaan. Muiden antama 

palaute auttaa näkemään ja ymmärtämään 

enemmän. Sellaistakin mitä ei yksin puur-

taessaan huomannut. Opimme toisiltamme.

Ulla Partanen

Leiritunnelmaa Putkilahden kylätalolla 

12.10.2013  Kuva:  Aune Turunen

Vesiväritutkielma Sinisestä koulusta (2009) 

Ulla Partanen
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Suoriutujat: vas. Maija Hurskainen, Eevis 
Hautala, Topi Hautala, Anneli Lång, Annikki 
Rantalainen, Hande Orell, Heli Oivo, Tane 
Rantalainen, Ville Hurskainen, sylissään Anni ja 
Simo. Kuvan otti Hannu Hurskainen 25.6.2013

Otsikon tarkoitus ei ole mollata mittavan suomarssin 

suorittanutta ryhmää - päinvastoin. Jo ryhmäkuvasta 

voi päätellä, että liikkeelle lähdettiin tosissaan!  

SUO SIELLÄ... VETELÄT TÄSSÄ.

Kirveslammen kierto suossa rämpien 

kuului sarjaan ”Annikin unimaailman 

pimeä puoli”. Kuten parin vuoden ta-

kainen vuorten valloitus, oli suokouk-

kauskin elänyt rouva Rantalaisen haa-

veissa vuosikymmenet odottaen sopivaa 

momentumia. Juhannuksen jälkeisenä 

tiistaina klo 10.14 oli se hetki, jolloin 

autokaravaani saapui eräälle Leivonmäen 

luonnonsuojelualueen parkkipaikoista ja 

ulos purkautui yhtä vaille sama parin-

vuoden takainen raivaajasuomalaisten 

Annilla ja Simolla oli joukon nopeim-

pina tärkeä tehtävä toimia uhrilampaina, 

eli suurpeto- ja käärmepartiona; edetä 

ripeästi pitkospuita kolistellen ja näin 

turvata perässähiihtäjien matkanteko. 

Alkumatkasta perää piti Hannes ja niinpä 

ensimmäinen käsivarrenpaksuinen kyy 

ehti kadota turpeeseen ennen ikuistamis-

ta. Metsähallituksen toimesta maastossa 

kauniisti kiemurteleva pitkospuuverkosto 

mahdollisti onneksi vaivattoman etene-

misen myös peränpitäjälle.

jälkeläisistä koostuva tusina, joka val-

loitti yli-inhimillisin ponnistuksin mm. 

Housuvuoren.

Parkkipaikalla iloittiin jälleen näke-

misestä, taivasteltiin lapsenlapsien run-

sautta, vertailtiin tauteja ja otettiin ryh-

mäkuva. Sää suosi retkeläisiä pilvihar-

solla ja sopivalla lämpötilalla - hyttysiä-

kin oli vähänlaisesti.  

MENKÄÄ SUOLLE!!
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SUOTA SILMÄNKATAMATTOMIIN

Lenkin kulminaatiopisteessä Kirveslam-

mella oli nevalle perustettu jämerä eif-

feli. Sen ylätaso tarjosi perisuomalaista 

rämemaisemaa täydet 360 astetta. Liki 

kaiken nähnyt suurmatkailija Helkky oli 

kuin volttilähdön pyörteissä kieppuva 

tamma kuvakulmia valitessaan. Suo-

hulluuden ensimmäisiä oireita! 

Akrofobia ei Tanea vaivaa; jo seitsemäs porras... katse horisontissa... hengitä!!

Suoraan suolle perustettussa tornissa ei ole tavarassa säästetty. Ensiluokkaisista 
tarpeista puiden latvoja hipova skyskraperi (pilvenpiirtäjä) kantaa valmistajan 

mukaan helposti 10 henkeä kerralla vajoamatta rahkaan.
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Sen sijaan kaukana alhaalla olisi Topin 

jykevä olemus kadonnut osaksi lettoa 

ilman lätsää ja aurinkolaseja. Nimet 

kirjaan ja menoksi. Matka jatkui Topista 

oikealle pitkospuita pitkin, jotka tosin 

pian vaihtuivat juurevaksi poluksi.

SIELUN JA SUOLEN PARHAAKSI

Suolta selvittyään juoksivat nuorim-

maiset oitis virkistävään mutakylpyyn 

laavun viereisen Harjujärveen. Suopaa 

olisi myöhemmin tarvittu. 

Annikki ja Maija olivat suosiolla 

jättäneet lenkin väliin ja niin laavulla 

porisi pannu uupuneita tervehtien. Harva 

tuoksu päihittää avotulella ulkona keite-

tyn nokipannukahvin. Tarjolla oli lisäksi 

mm. Bruttia Mummia, grillimakkaraa, 

pullaa ja mandoliinimusiikkia. 

Vieressä eräs kylläisimmistä poistuu suo-

raa päätä miesten huoneeseen tarkkaile-

maan pääskysten lentoa, täytettyään sitä 

ennen pötsinsä voisilmäpullilla. Tane oli 

näet herännyt jo aamu-neljältä leipomaan 

yhä vielä lämpimät nisut.

Retki oli todella hauska ja virkistä-

vä. Kiitos ennenkaikkea Rantalaisen 

pontevalle pariskunnalle järjestelyistä, 

Metsähallitukselle rakenteista ja alueen 

hoidosta sekä entisille kunnanisille ja 

muille päättäjille siitä, etteivä panneet 

lappua luukulle. Ensimmäisen ääneen-

lausutun ehdotuksen ja kansallispuiston 

lopullisen toteutumisen väli tosin venähti 

27 vuodeksi. Suotavaa on, että Annikin 

unikuvien siivittämä lähialuematkailu 

jatkuu edelleen muodossa tai toisessa.
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TEKSTI & KUVAT HANNU HURSKAINEN 

Villen mandoliini ja Manzuurian kummut herkistivät mielet. 
Lievän suohulluuden vallassa hoippunut Topi pokkasi vaimon-
sa suuntaan: ”Kysyn suoraan: saanko luvan, vai syömmekö 
ensin.” Eevis, kuten muutkaan laavulaiset ei ollut huomaavi-
naan...!? ”Älä Topi sillänsä ole millänsäkkään, 
ota Kapanossia!” totesi 
Annikki pannun 
äärestä.

Pääskysen pesä 
laavun sisällä.
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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

Kaisa Reina 

- 90 vuotta 25.11.2013

Kaisa-äitimme syntyi Pappisten Heilakassa Kaisan päi-

vänä vuonna 1923. 

90 vuotta on melkoinen rupeama ihmiselle. Pal-

jon on Kaisan jo elettyyn elämään mahtunut; oman 

isän kuolema kuuden viikon ikäisenä, mahdollisuus 

opiskella ylioppilaaksi ja kansakoulunopettajaksi, tulo 

Reinaan miniäksi ja isä-Penttimme puolisoksi, kou-

luvuodet Tammijärvellä ja Putkilahdessa talon emän-

nyyden ohella, puolison ja pojan menetys ja pikku 

hiljaa elämän rauhoittuminen eläkevuosien myötä. Nyt 

vuonna 2013, kun eläkkeellä oloakin on kertynyt lähes 

30 vuotta, on elämää edelleen ympärillä - jo neljän-

nessä polvessa. Kun 90 vuotta on nyt tulossa täyteen, 

päätimme että tämä virstanpylväs on kakkukahvien 

arvoinen. Juhlapäivänä on pannu kuumana Reinassa 

klo 12-15. Tervetuloa Sinä Kaisan entinen oppilas, 

Sinä seurakuntapiiriläinen tai muuten vaan kyläläinen!

Anneli, Tuula ja Päivi 

Italianon 

koulutusta Putkilahden 

pelloilla

Metsästysretkillä syntyy usein leikkimielistä väittelyä, kumpi on parempi 

Suomen oloissa, seisova kanakoira vai kaikkien tuntema pystykorva. Se on 

mielenkiintoista pohdittavaa niin koiramiesten kuin koirattomienkin met-

sästäjien tavatessa toisiaan jahdin merkeissä. Molemmilla koiratyypeillä on 

omat piirteensä ja ominaisuutensa, kummallakin on vankkumattomat kan-

nattajansa. Koiran ollessa kuitenkin jahtimiehen paras kaveri on kysymystä 

lähestyttävä varoen ja käyttöajatuksen kautta. Jokin aika sitten ilmestyneessä 

Kieppi- lehdessä oli tilasto, joka kuvasi kuinka kauan ja pitkään metsästäjä 

keskimäärin joutuu liikkumaan ennen kuin hän saa saalista. Koirattomalle 

metsästäjälle oli laskettu koko maata kattavana tilastona 19,9 km ja ajallisesti 

se vaati metsällä oloa 2,7 vrk. Haukkuvan lintukoiran vastaavat luvut olivat 
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25,9 km ja 3,6 vrk ja seisovalla lintukoiralla 

piti kävellä 17,9 km ja olla metsällä 2,3 vrk. 

Nämä olivat keskiarvoja ja kuvastavat, ettei 

metsällä voi liikkua pelkästään riistan kiilto 

silmissä, vaan harrastuksesta tulee nauttia 

muutoinkin, iloita luonnosta ja liikunnasta. 

Seisova lintukoira hakee saaliinsa ilma-

vainun, kuulon ja maassa olevien jälkien 

perusteella. Koiran jähmettyessä seisontaan 

lintu on yleensä vain 10-20 metrin päässä 

koirasta maastoutuneena maassa. Koiran 

geneettiseen ominaisuuteen kuuluu, että se 

ikään kuin painostaa linnun paikalleen, ja 

molemmat ovat liikkumatta. Metsästäjän 

tullessa koiran luo hän komentaa koiralle 

”Aja”, jolloin koira syöksähtää lintua kohden 

ja karkottaa sen ilmaan. Jos onni on myötä, 

ja metsästäjä pystyy ampumaan linnun, saa-

daan saalista reppuun. Helpommin sanottu 

kuin tehty! 

Suomalaisessa peitteisessä maastossa ja 

tiheässä metsässä metsästys seisovalla koi-

ralla on todella haasteellista. Koira onkin 

parhaimmillaan tuntureilla ja aukeilla 

soilla riekkojahdissa sekä niityillä ja pel-

loilla fasaani- ja peltopyyjahdissa. Saaliiksi 

voi myös tulla joskus lehtokurppa. Met-

son, teeren ja pyyn henkiinjäämisen edel-

lytys on pakoonlentorefl eksi, joka laukeaa 

oksan risahduksesta, metsästäjän tai aseen 

liikkeestä, yleensä siis erittäin helposti met-

sässä syntyvästä poikkeavasta äänestä tai liik-

keestä. Siksi perinteiset metsiemme kanalin-

nut ovatkin vain erittäin hyvin koulutetun 

koiran ja kokeneen metsästäjän saalista. 

Repussa ei ole sittenkään tungosta!

Suomessa on ollut jo pitkään fasaanien 

ja peltopyiden kasvatusta seisovien koirien 

koulutusta varten. Samalla on järjestetty jah-

teja, joiden saaliin ovat metsästäjät voineet 

lunastaa itselleen. Se on ollut joko kyläyh-

teisön, metsästysseuran tai jopa yksittäisten 

maanviljelijöiden tulonlähteenä. 

Kanakoirien koulutus tarvitsee fasaaneja, 

joiden avulla koira opetetaan toimimaan 

metsästystilanteessa sekä oikein että turval-

lisesti. Koiran tulee toimia ohjaajan komen-

tojen mukaisesti, jotta sitä ei metsästysti-

lanteessa vahingoiteta. Seisovaa kanakoiraa 

ohjataankin metsästystilanteessa pillin sekä 

koiralle opetettujen käsimerkkien avulla. 

Kuta paremmin yhteistyö sujuu, sitä tur-

vallisemmin ja luotettavammin metsästys-

tapahtumasta voi niin koiran ohjaaja kuin 

koirakin nauttia. Muut ominaisuudet, kuten 

yleinen tottelevaisuus, metsästyksessä tar-

vittavien koiran ohjailuun kuuluvat merkit 

sekä saaliin nouto on opetettava. Opetus-

vaihe kestää koirasta riippuen kahdesta 

neljään vuotta. Käytännön kokemuksena 

on, että nartut yleensä oppivat nopeammin 

kuin urokset. Mistähän sekin johtuu! (kirj. 

huom.)

Jo pitkään Suomessa olleiden seisojaro-

tujen joukkoon on viime vuosikymmeninä 

tullut uusia rotuja. Muiden lisäksi Suomeen 

on tassutellut mm. Italiasta kotoisin oleva 

spinone. Kookkaana ja vahvana koirana 

se soveltuu hyvin suomalaiseen maastoon. 

Näitä koiria Suomessa on tällä hetkellä noin 

300 yksilöä ja kanta on hiljalleen kasvamassa. 

Tällaista Italiasta tuotua nelivuotiasta urosta, 

Pecche-koiraa koulutettiin Putkilahden 

pelloilla syksyllä. Kohteena olivat pellolle 

mukanamme tuodut fasaanit, joiden avulla 

koulutettiin hakua, seisontaa, aja-komentoa 

ja noutoa. Koiran kouluttaminen on pitkäai-

kainen projekti ja kysyy kärsivällisyyttä niin 

omistajalta kuin koiraltakin. Mutta onnistu-

misen ilo on molemminpuolinen kun saalis 

on suussa ja sittemmin isännän repussa.

Pecche lähettää kiitosterveiset maan-

omistajille, joiden pellon ojista lintuja haet-

tiin!

Teksti ja kuva: Ossi Kettunen

Kuvassa omistaja 
Juhani Haapala saa 

Peccheltä tyylipuhtaan 
fasaanin luovutuksen.’
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