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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013!

Jälleen lähestyy aika vuodesta, jolloin meidän kuuluu hiljentyä Joulun ja Uudenvuoden viettoon.
Meillä on erilaisia tapoja viettää joulun alusaikaa pikkujouluista puurojuhliin. Kylällämme on
perinteinen tapa kokoontua kylätuvalle. Tilaisuudessa lauletaan kauneimmat joululaulut, syömme
joulupuuron ja juomaan kupposen kahvia. Muistamme myös niitä jotka ovat pois nukkuneet kylän
alueelta kuluneena vuoden aikana. Tämä perinne jatkukoon edelleen.
Uusi vuosi tuokoon tullessaan suotuisia tuulia ja voimia meille, jotta jaksaisimme elää täällä
lintukodossamme pirteinä ja vahvoina.
Hyvää Joulun ja Uudenvuoden aikaa toivottaen!

Tapio Nieminen

JOULUMYSSY
Lehti ilmestyy viikolla 51.
Lehti postitetaan Vuorenkylä-seura ry:n ja Putkijärven Nuorisoseura ry:n jäsenille
yksi lehti / talous.

TOIMITUSKUNTA:
Putkijärven Nuorisoseura ry & Vuorenkylä-seura ry

Lehden toimituskunta ei vastaa lehdessä esiintyvistä painovirheistä,
eikä muusta sisällön oikeellisuudesta.

Kynttilät
Olen aina välillä lukenut aikani kuluksi ja seurakunnan historiastaan kiinnostuneena vanhoja
papereita kirkon arkistosta. Näin joulunaikaan on siis hyvä vähän katsella, miten joulunviettoa sata
vuotta sitten eli 1910-luvulla.
Ennen vanhaan joulukirkko alkoi jo kuudelta aamulla, siksi on joululaulukin ”Kello löi jo viisi”.
Mutta aina ei niin ollut. Jouluna 1917 kirkkoneuvosto päätti kynttilän puutteen tähden pitää
joulukirkon vasta kymmeneltä. Samoin kävi myös seuraavana vuonna. Sähkövaloja ei kirkossa
vielä tuolloin ollut.
Myös marraskuussa 1919 kirkkoneuvosto päätti kynttilöiden kalleuden tähden luopua kirkon
valaisemisesta jouluaamuna ja pitää joulukirkon vasta kymmeneltä. Kynttilät olisivat maksaneet
700 markkaa. Se pidettiin kuitenkin kuudelta. Ilmeisesti seurakuntalaiset toivat kynttilät. Jo
marraskuun lopulla kirkkokuulutuksessa sanottiin joulukirkon olevan kello kuusi. Samalla oli
huutomerkin kera sana Kynttilät! Varmaan kehotettiin ihmisiä tuomaan kynttilöitä kirkkoon.
Muutamina vuosina joulupäivänä pidettiin hartaushetki vaivaistalossa. Vuosina 1918 ja 1919
pidettiin toisena joulupäivänä hengelliset iltamat opistolla sotilaiden joululahjoja varten.
Ensimmäisenä vuonna mainittiin tuottokin 272 markkaa ja yksi kirja, jotka toimitettiin Mikkeliin.
Jouluun alkoi liittyä myös vähän kevyempää ohjelmaa. Vuonna 1915 pidettiin toisena joulupäivänä
lasten jumalanpalvelus kolmelta iltapäivällä. Tilaisuudessa laulettiin hengellisiä lauluja virsien
sijasta.
Kauneimmat joululaulut alkoivat Hartolassa jo vuonna 1917. Silloin joulukirkon jälkeen veisattiin
joululauluja kirkossa.
Eikä keisariakaan unohdettu joulun alla. Venäjällä olleen juliaanisen kalenterin takia Nikolain
päivää eli 6.12. vietettiin vasta joulukuun 19. päivä. Silloin pidettiin aina vuoteen 1916 saakka
rukoushetki Hänen Majesteettinsa Keisari-suuriruhtinaan nimipäivänä.
Kynttilöitä meillä on, sähkötkin on kirkossa ja lapsiakin muistetaan. Siispä kirkkoon voi tulla
jouluaattona klo 15, jouluyönä klo 23 tai jouluaamuna klo 8.
Joulurauhaa jokaiselle lukijalle
Jeremias Sankari
kirkkoherra

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT TOIMINTAAMME
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Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2013!

Kauppapuutarha
Vehmaan Marja - ja Taimitila
Mansikat, Avomaanvihannekset, Metsäpuuntaimet ja Aitakuuset

Puh. 040–8254 935

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

Puh. 044-0428 232
www.rantalanlomamokit.com

Menneen ajan Sanomalehdet kertovat
23.12.1903 Mikkeli numero 147A
Muistakaa köyhien ja sairaiden joulua
Joulujuhla on owella ja parhaillaan warustaudutaan sitä wastaanottamaan. Warustautuvat ne, ken
voivat. Mutta niitä on tuhansia koteja, joille joulu jää samanlaiseksi kärsimyksen ajaksi kuin monet
muutkin wuodenajat. Noilta kodeilta puuttuu wälttämättömiä aineellisia waroja jouluilon
hankkimiseksi. Onpa monien kotien kohtalo sellainenkin, että joulu uhkaa tulla puutteiden juhlaksi
paljon enemmän kuin moni muu aika. Talvella ovat työansiot niukat ja lisäksi pyrkii sairaalloisuus
ahdistelemaan. Sairauden tuowat waillinaiset pukimet, riittämätön rawinto ja ennen kaikkea kurjat
ja kylmät asunnot.
Parempiosaiset, te, jotka warustaudutte joulujuhlaa ilon ja riemun juhlana wiettämään, muistakaa
näiden kowaosaistenkin joulua
”Mitä tahdotte ihmisten itsellenne tekewän, se tehkää te heille” – näin kuuluu Suuren Mestarin
rakkauden käsky. Jokainen me odotamme toisten itsellemme jouluiloakin walmistettavan –
tehkäämme itse samoin niille, joiden tiedämme sellaisen puutteessa olevan.
Sadoittain makaa kärsiviä kansanveljiämme ja -sisariamme myöskin sairaaloissa joulujuhlien ajalla.
Älkää unohtako heitäkään ja heidän perheitään.

28.12.1907 Mikkelin Sanomat N:o 149
”Hukkareissun” teki Heinolaan se Hartolan mies, joka ei muistanut, että wiinakauppa suletaan
wiikkoa ennen joulua. Useammallekin piti tuoman tuota miestä wäkewämpää, mutta ”top
tykkänänsä”: owi olikin jo suljettu; ei auta muuta kuin tyhjänä astiat takaisin tuoda.

Jouluvalot katkaisevat vuoden pimeimmän ajan
Pitkä pimeä yö päättyy aamuhämärään, joka vaihtuu nopeasti iltahämäräksi, tummuen siitä
säkkipimeäksi. On jouluaatto, puolipimeän Anttilan tuvan uunissa palaa valkea (tuli), antaen
hohdollaan hieman lisävaloa. Tuvan lattialla häärivät lapset siivoustöissä. Äiti ja isä ovat
ulkoaskareissa, isä on joulukuusta noutamassa ja äiti navetassa. Lapset ovat siirtäneet tuvasta pois
höyläpenkin työkaluineen, veistotukin ja kirveet, työvaatteet, tallukkaat ja kaiken muun arkipäivinä
käytössä olevan tavaran, joille jouluna ei ole käyttöä. Tuvan lattialla ovat kangaspuut, äiti on niillä
kutonut mattoja ja kankaita. Kangaspuiden lisäksi lattialla on puolivalmis reki, isä on sen ääressä
iltaisin ahertanut höylän ja monien muiden työkalujen kanssa ja lapset ovat saaneet olla pärevalon
näyttäjinä, ne saavat jäädä paikoilleen. Pärepolton tummentamat seinät imevät tehokkaasti sen
vähäisen valon, jonka jouluaattona juuri ja juuri horisontin yläpuolelle kiipeävä aurinko
kuusiruutuisten pikkuikkunoiden kautta tupaan pystyy tuottamaan. Mutta ei hätää, joululapsen
syntymän kunniaksi sytytettävät joulukynttilät antavat tupaan valoa. Jouluajan päätyttyä aurinkokin
on jo kivunnut askeleen verran ylemmäksi ja pian sen valo riittää valaisemaan tuvan kauttaaltaan.
Esko Manninen
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Hiihtokeskus
Vuorenkylän Purnu Oy
www.purnu.com
Puh. 040-5251 357
.

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!
SAIRAANKULJETUS- JA ENSIHOITOPALVELUT

Puh. 112
Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy
Muut yhteydenotot
Hartola Puh. 0400-491 100 Sysmä Puh. 0400-327 453

HOITAVA YKSITYINEN, KIINTEÄ OSA
TERVEYDENHUOLTOA.

VALKOINEN JOULU ON SE OIKEA JOULU MEILLE SUOMALAISILLE

Meidän suomalaisten mielikuvissa joulutunnelma syntyy valkoisista lumihangista, joululauluista, kinkun, laatikoiden ja
pipareiden tuoksusta, kuusessa palavista kynttilöistä ja ihmisten ystävällisyydestä toisiaan kohtaan.
Totuus vain taitaa olla ainakin jossain määrin toisenlainen. Läntisen ja eteläisen Suomen rannikoilla
valkoinen joulu on usein vain haave, kun todellisuudessa kahlataan sohjossa tai pahimmillaan loiskutellaan
vesilätäköissä. Joululaulut alkavat kaikua tavarataloissa jo marraskuussa ja jouluna niihin on jo oikeastaan kyllästynyt.
Kinkun rasvat valuvat uunin pohjalle ja käristyvät siellä antaen ilmoille oman, kaikkea muuta kuin herkullisen
tuoksunsa. Laatikkoruokien tuoksut sekoittuvat toisiinsa ja ainakin minusta esimerkiksi lanttulaatikon tuoksu on ”haju”,
joka ei minua suuremmin ilahduta. Piparit tuoksuvat hyvälle, mutta jos se yksi pakollinen uuniin unohtunut pellillinen
jää sinne liian pitkäksi aikaa on tuoksun hyvyys vähän kyseenalainen.
Joulukuusi tuoksuu hyvälle, mutta jos käy niin kuin joillekin on käynyt, että pakkasella kaadettu kuusi tuodaan liian
pian sisälle lämpimään, on tuloksena sellainen hajunautinto, josta haluaa mahdollisimman pian eroon.
Ja sitten se viimeinen joulun tunnelman luoja, ihmisten ystävällisyys toisiaan kohtaan. Höm…! Kyllähän sellaistakin
satunnaisesti ilmenee, mutta jos ystävällisyys ei tule sydämestä vaan velvollisuudesta, ei joulutunnelma siitä oikein
kohene.
Mutta miten sen oikean joulun tunnelman saavuttaa ja mitä se tunnelma oikeastaan on? Tunnelman saavuttaa kaikessa
yksinkertaisuudessaan antamalla kiireen mennä ohi ja tekemällä joulusta ”oman näköisensä”. Perinteet ovat hyviä
olemassa ja niitä saa ja pitääkin noudattaa, mutta joskus turhasta painolastista pitää osata luopuakin.
Tällaisia turhia ”painolasteja” ovat minun mielestäni mm. talon siivous katosta lattiaan, viidentoista ruokalajin
hankkiminen jouluaterialle, lasten ja aikuistenkin ylisuuret lahjakasat ja ylipäätään ylenmääräinen hössöttäminen. Joulu
tulee ja meneekin ilman, että me siitä liikaa rasitumme ja siinä sivussa rasitamme toisiamme. Tottakai jotain kannattaa
tehdä, mutta ihan kaikkea ei tarvitse edes yrittää toteuttaa.
Lahjojen antaminen on mukavaa ja niiden saaminen vielä mukavampaa. Hyvän ruuan syöminen on nautinto, vaikkei
kaikki ruoka olekaan itse tehtyä. Kynttilänvalo, hiljainen joulumusiikki, levähtäminen arjen kiireen keskellä ja pienistä
asioista nauttiminen ovat sellaisia asioita, jotka turhan usein jäävät huomiotta.
Oman joulutunnelmani luovat aatonaaton ”tonttukierros”, jouluaamun kävely kynttilöiden valaisemalla hautausmaalla
ja ”Enkeli taivaan” –virsi kirkossa sekä tietysti aina uuden suklaarasian avaaminen. Perheemme lyhyt versio
jouluateriasta ja muutamat lahjat eivät ole niinkään tunnelman tekijöitä, vaan lähinnä yksi osa perinnettä.
Viime vuosina on jouluuni tullut yksi tunnelman tekijä lisää eli jouluaaton pukki ja muorikierros ympäri Hartolaa
ajellen milloin talvisen kaunista luontoa auton valoissa ihaillen, milloin räntä- tai vesisadetta katsellen. Tilattujen
käyntien lisäksi käväisemme, jos aikataulu antaa myöten joissakin tutuissa taloissa ja lausahdus: ”Meillä ei ole käynyt
joulupukkia 30 vuoteen” , antaa itsellekin hyvän joulumielen, kun on voinut jotain ilahduttaa.
Viettäkäämme joulua siten kun se meistä hyvältä tuntuu, mutta muistakaamme ottaa huomioon myös muut ihmiset ja
heidän toiveensa. Olkoon johtoajatuksena vaikkapa Kassu Halosen joululaulun kertosäe: ” Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus – lapsi syntyy uudelleen.”
Joulutunnelmissa oli Maija Pentikäinen - Laine
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www.rh-maalaus.fi
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Vuorenkylän Valinta
Peten Pub
Puh. 03-716 0925

PUUROPUHE
Sinä kirjoitat, kirjoitathan ja pidät puuropuheen. Mikäs tässä autta kuin
yrittää. Hyvä puoli: yrittänyttä ei laiteta, toista kertaa.
Puuropuhe, mitä sen tulee pitää sisällään? Ainakin siihen tulee sisältyä
jouluista tunnetta, ruokaa: puuroa, kinkkua, laatikoita jollakin tavoin.
Ruuan suhteen me Suomalaiset ollaan täydesti ”uusavuttomia”. Ainakin
jos sitä mitataan suurkauppojen -suurteollisuuden mainosten ja ohjeiden
määrällä. Joka viikko posti jakaa toinen toistaan näyttävämpiä ja hienompia
ruokamainos lehtiä. Jokainen arvonsa tunteva viikkolehti täyttää puolet sivuistaan resepteillä ja näyttävillä, houkuttelevilla kuvilla ruokatarjonnasta. Mitenkä
se uusavuton kansalaisparka osaa ruokatarjontaa käyttää hyväkseen. Näin uusavuton
kansalainen saadaan mättämään ostoskärrynsä täyteen kaupan hyllyistä tiiviisti pakattua ruokaa. Eihän sitä kansalainen osaisi ostaa paljon mitään,
Jäisi paljosta vaille. Suuri johtaja hykertelee käsiään esikuntineen, mainostaminen
kannattaa.
Entä jos hankittaisi vain puhtaita raaka-aineita ja tehtäisiinkin päivittäinen
ruoka itse? Miten sitä uusavuton entinen nuori osaa leipoa, kokata? Vanhan
ajan kädentaidoista kun tulee puhe niin yleinen toteamus on: kyllähän sitä
ennen mummi ja äitikin olivat monitaitoisia, tekivät monenlaista, yrittivät
opettaa, kertoilivat vanhoja asioita. Mutta eihän sitä tullut kuunneltua, opeteltua, painettua mieleen. Kun oli niin paljon muuta mielessä. Mitä muuta?
Ehkä tämän muun osuvasti tuo esille Mari Rantasila laulaessaan: Se tunne joka
sieluani korventaa on vain, vain rakkaus... Näin entisellä nuorella.
Vaan onhan meillä joukossamme yksi entinen nuori, nyky mummeli, joka
osaamisellaan tunnetaan laajalti maailmalla. Otti ja leipoi kameroitten edessä
vanhalla perinteisellä reseptillä kakun ja jopa onnistui siinä. Julkisuus taattu.
Mitähän jos entiset nuoret pöllyttelisivät jauhon pölyjä muistinsa lokeroista
ja keräisivät paikalliset, perinteiset ruoka- ja leipomisohjeet yhteen. Näistähän
voisi koota sopivasti kirjasen, Kylämme perinteinen leipomis- ja
kokkaus kirja. Jäisi ohjeeksi ja perinnöksi nyky nuorisolle. Voisi julkaista
vaikkapa 40 vuotisjuhlassa..
Joulupuuro.
Oma Suomalainen joulupuurohan pitäisi tehdä kotoisesta ohrasta. Ohraryynit
pitkään uunissa haudutettuna, mikä sen parempaa. Jossakin historian vaiheessa
tilalle on tullut ulkomainen riisi. Kaiketi tullut ensin herrojen, aatelisten pöytään.
Vähin erin levinnyt hienona herkkuna rahvaankin joulupöytään. Mutta miten
riisiä kasvatetaan?
Kukapa haluaisi lähteä rämpimään liejuiselle pellolle ja lakatuin kynsin
tökkimään riisin taimia veteen? Eihän sentään orjan työhön.
Heikki Pahalahti
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Kaivinkoneurakointia
Telakaivurilla
Maa-ainesten myyntiä

Maanrakennus Pasi Flink
Puh. 0400-917 605

HM-Fysio Heli Flink

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
Hyväävuodesta
Jouluajaja
Rauhallista
Uutta Vuotta!
kuluneesta
toivotamme
Rentouttavaa
Joulun aikaa ja
Onnea Vuodelle 2013!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Eero Siivonen
Remppa Eero Tmi
Puh. 050-552 8494

Pikkujouluja vietettiin lauantaina 8.12.2012 Kyläkaupalla

Pubissa oli tungosta, puuro ja glögi nautittiin terassilla. Arpajaisissa oli
jännitystä, kenellä on oikea numero ja väri. Ritva Suo voitti päävoiton joka oli
joulukinkku.

Purnussa on lunta tykitetty ja laskettelu on tarkoitus aloittaa la. 22.12. 2012 klo.10
Tarkemmin asiasta www.purnu.com sivustolla.

.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kuljetusliike I.M Peltola Ky
Puh. 0400-555 150

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Telakaivuri / Traktorityöt

Koneurakoitsija Pekka Kilpinen
Pynnöläntie 90 19600 Hartola
Puh. 0400-246 828

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin - hankkeen
Kyläilta Vuorenkylässä
keskiviikkona 30.1.2013 Purnun kahvilassa klo 18.00- 21.00! Tervetuloa!
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hanke on toimintansa puolivälissä ja on aika esitellä vuoden
2012 työn tuloksia ja päättää vuoden 2013 toiminnasta.
Kyläillan ohjelma:
-

esitellään maisemanhoitosuunnitelman luonnos (mikä maisemassa arvokasta ja miten sitä
tulisi hoitaa, mikä kaipaa kehittämistä ja miten se tulisi tehdä) ja siihen liittyvät
detaljisuunnitelmien luonnokset

-

kuullaan kylän paikallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja toteutettuja ideoita

-

tutustutaan kylän vesistöjen kunnostukseen ja hyödyntämiseen liittyviin suunnitelmiin

-

päätetään kohteiden jatkosuunnittelusta ja kerrotaan rahoitusmahdollisuuksista

-

päätetään Kyläpongauksen ajankohta, reitti ja markkinointi

-

keskustellaan pidetäänkö maisemanhoidon talkoopäivä?

-

Vuorenkylän maisema- ja kulttuurireitti?

-

esitellään eri kylien tapahtumia ja retkiä, (retki Vuorenkylään Kyläpongauspäivänä, retki
Hämeenkoskelle elokuussa, Kellosalmen Kekrijuhla)

-

Kuullaan syys- lokakuussa toteutettavasta Kroatian matkasta

-

kerrotaan kevään seminaareista ja muista teema-päivistä

-

keskustellaan siitä, millaista materiaalia kylät tarvitsevat kylien esittelyyn mm. nettisivuille
ja mitä ajatuksia meillä on aiheesta

-

muut esille nousevat asiat

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013 Vuorenkylään!
t. Auli, Janne, Katriina ja Riitta

Lisätietoja Auli Hirvonen, ProAgria Häme (1.1.2013 ProAgria Etelä-Suomi)
p. 0400 864 494 tai auli.hirvonen@poragria.fi
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VALITTAVISSASI KAIKENMERKKISET AUTOT

PARTURILIIKE TUOMINEN

HARTOLAN AUTO KY
MOTELLI VÄINÖLÄ
Puh. 03-7162 275
HUOLTO JA VARAOSAT Puh. 03- 7162 277

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hartolan Taksipalvelu

Keskustie 59
Puh. 03-7162 278
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

J. Elfvengren Oy

Putkijärven Nuorisoseura ry

Juha Elfvengren

Vuorenkylä-seura ry

Puh. 0400–717 713
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

KARI UUSTALO OY
HIRSI YM. RAKENNUSTYÖT
Puh. 0500-616 240
HARTOLA
www.kariuustalo.fi
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Taksi
Jouko Monola
Hartola
Puh. 0400-207 080
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Metsätähti Lomamökit
Eero Jyrkäs

Kuljetus ja Jätehuolto

Puh. 0400-439 204

S. Hynninen
Puh. 0400-878 349
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KIURU SPORT KY

Parturikeskus Eero

Keskustie 52
19600 Hartola

Puh. 03-7161 021

Kauneuskeskus Tiia
Puh. 040-508 7521

Puh. 03-7162 070, 040-1577 660

Keskustie 64 Hartola

JOULURISTIKKO
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Tekijät: Salla ja Sanna 6 lk.

9
1 Saadaan jouluna

1

2 Joulupukin apuri
3 Tehdään lumesta

2
3

4 Tuoksuu uunissa
5 Siinä hiihdetään

4
5

6 Löytyy kattilasta

6

7 Jalkine jäällä
8 Puu ja numero

7
8

9 Laulu
Tehnyt: Janne P ja Lassi P 6lk.

Tarmo Lähikauppias
Toivottaa Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2013

Aukioloajat
Jouluviikko
Aatto 10 – 12
Joulupäivänä Suljettu
To – Pe 11 – 17
La 10 – 14
Su 11 – 13

Uudenvuodenviikko
Aatto 10 – 14
1.1.2013 Suljettu
Ke – Pe 11 – 17
La 10 – 14
Su 11 - 13

Vuorenkylän Valinta ja Peten Pub
Vuorenkyläntie 2101
19850 Putkijärvi
Puh. 03-7160 925
http://koti.phnet.fi/vvalinta/

Tervetuloa!

