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RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA 2012
Toivottaa Putkijärven Nuorisoseura ry ja Vuorenkylä-seura ry

Putkijärven Nuorisoseura ry

Vuorenkylä-seura ry

HILJENNYTÄÄN JOULUUN
Työteliäs syksy on takana, leuto ja lämmin.
Lyhyet pimeät päivät saivat väliin piristystä
pilviverhon väistyessä ja auringon ilmestyessä hetkeksi taivaanrantaan. Nyt olemme
saaneet maahan jo valkoisen lumipeitteen,
joka on tuonut pimeään syksyyn talven
tunnun, valoisuuden ja uuden raikkauden.
Monessa kodissa ovat jouluvalmistelut jo
pikku hiljaa alkaneet, lahjoja on hankittu,
leipomisia aloiteltu ja joulukortteja kirjoiteltu.
Radiossa joululaulut luovat lisää joulun
tunnelmaa. Tavarataivaiden ruuhkissa käydään ihmettelemässä maailman
menoa ja hankkimassa tarpeellista ja tarpeetonta tavaraa jouluiloksi
läheisillemme, antamisen iloa käärittynä pakettiin.
Monessa kodissa valmistaudutaan myös jouluun ilman läheistä ja rakasta,
joka on vuoden aikana kutsuttu taivaallisiin jouluiloihin. Muistakaamme
erityisesti heitä, joiden joulupöydässä on tyhjä paikka ja sydämessä suuri
suru. Muistakaamme myös kaikkia yksin eläviä. Lahja voi olla myös pieni
jutteluhetki, kuulumisten kysely ja aito lämmin läsnäolo. Asia joka ei maksa
mitään, mutta tuo hyvän mielen.
Suku luo omalta osaltaan jokaiselle oman turvaverkoston, auttaa silloin kun
apua tarvitaan, kantaa vaikeiden hetkien yli ja jakaa myös elämän suuret ilot.
Joulu on myös suvun yhteen kokoamisen aikaa. Lapset ja lapsenlapset
luovat sen aidon jouluilon perheisiin. Pienet ihmettelevät silmät, naurava suu
ja riemun kiljahdukset sulattavat sydämet ja herkistävät mielet yhteiseen
juhlaan. Sitä me isovanhemmat kovasti odotamme.
Kansalaiset, medbörgare… sanoo tasavallan presidentti hyvän uudenvuoden
toivotuksessaan. Myös minä, yhtenä kyläläisistä haluan toivottaa teille
kaikille muille kyläläisille ja mökkiläisille oikein rauhaisaa ja levollista joulua
sekä toivorikasta uutta vuotta 2012. Tuokoon uusi vuosi tullessaan kylälle
lisää hyvää yhteishenkeä, erimielisyyksien ratkomisen taitoa ja yhteen hiileen
puhaltamisen tunnetta.

Pohjolan mäellä 10.12.2011 Irene Manninen joulutunnelmissa

Näytelmä Putkijärven jäällä 70 vuotta sitten
Elettiin jatkosodan vuosia joko 1941 tai 1942. Oli kevättalvi, ilmeisesti huhtikuun alku. Sen
muistan, että viikonpäivä oli lauantai, koska olin juuri tullut saunasta sisälle. Yhtäkkiä
taivaalta alkoi kuulua hirvittävää jyrinää. Aluksi kukaan ei tajunnut, mitä oikein tapahtui.
Pian selvisi, että lentokone lensi Putkijärven päärakennuksen yli matalalta pudottaen
ilmavirrallaan keittiön savupiipun päällä olevan kipinänsammuttajan alas. Kone kaarsi
järven pohjoispäähän ja kaikkien hämmästykseksi laskeutui jäälle. Siihen aikaan kylällä ei
näkynyt paljon autoja lentokoneista puhumattakaan. Olin tapahtuma-aikaan 6-7 vuoden
ikäinen, joten voi arvata minkä innostuksen asia sai osakseen. En kerinnyt vetämään edes
saappaita jalkaani, kun jo säntäsin ulos ja suoraa päätä jäälle ihmettä katsomaan.
Lentokone oli rullannut silloisen meijerirakennuksen rantaan kaislikon taakse. Jo
maantieltä näkyi Suomen ilmavoimien tunnukset koneen kyljissä. Näin jälkeenpäin on
vaikea varmuudella sanoa minkä tyyppinen sotakone oli kyseessä. Se saattoi olla hävittäjä
tai sitten joku armeijan yhteyskone. Varmaa kuitenkin on, että kone oli kaksipaikkainen
yksimoottorinen suksivarustuksella oleva Suomen ilmavoimien lentokone.
Aikuiset kovasti ihmettelivät, mikä oli saanut sotakoneen laskeutumaan syrjäisen kylän
järven jäälle. Pian asia alkoi kuitenkin selvitä. Siihen aikaan oli kova pula elintarvikkeista
niin rintamalla kun siviilissäkin. Elintarvikkeet ja monet muutkin tavarat olivat säännöstelyn
alla. Hyvin ilmeistä on, että jotain kautta kyseisille lentäjille oli kulkeutunut tieto Putkijärven
silloisesta voin valmistuksesta. Lentäjäpojat esittivät isälleni sellaista vaihtokauppaa, jossa
he olivat halukkaita ostamaan voita ja maksamaan ostoksensa pirtupöntöllä. Saattoi olla,
että molemmat osapuolet olivat soveltamassa sen aikaisia säännöksiä vähän
kyseenalaisella menetelmällä. Joka tapauksessa voi joutuisi parhaaseen mahdolliseen
käyttöön. Väitetäänhän, että voi on hyvä näkökyvyn kannalta ja sitähän lentäjät juuri
tarvitsevat.
1940-luvulla kylällä ei ollut puhelimia, mutta ihmeen nopeasti tieto koneesta levisi.
Kyläläisiä alkoi pikkuhiljaa kerääntyä ympäristöstä jäälle. Lentäjille tuli kiire saada
ostoksensa hoidettua nopeasti ennen kuin väkeä tulisi liikaa. Selvää lienee se, ettei
sotapojilla ollut lupaa kyseiselle keikalle.
Muistan elävästi, kuinka lentäjät kehoittivat meitä katsojia siirtymään vähän kauemmaksi,
ettei potkuri heittäisi lumihyhmää päällemme käynnistyttyään. Toinen lentäjä meni
ohjaamoon ja toinen heitti potkurista moottorin käymään. Toisenkin kiivettyä ohjaamoon
kone rullasi Kaksolan päähän järveä. Sieltä se aloitti nousukiidon nousten komeasti ilmaan
kadoten järven eteläpäässä olevan Haukilahden ylle. Saattaa olla, että vierailu jäi ainoaksi
Putkijärven kohdalla. Hornetit tuskin tulevat jäälle laskeutumaan, eivät ainakaan voita
hakemaan.
Jouko Rosenberg

Purnuvuoren tuulivoimahanke esiteltiin kyläläisille
Kyläläiset ja kesäasukkaat oli kutsuttu joulukuun 10. päivä Purnun kahvioon tutustumaan Ilmatar
Windpower -yhtiön suunnitelmiin rakentaa kolme tuulivoimalaa Purnuvuoren laelle. Tilaisuuteen
olikin saapunut runsaslukuisesti väkeä ja keskusteltavaa hankkeesta riitti lähes neljän tunnin ajan.
Hanketta esitteli ensin Ilmatar-yhtiön toimitusjohtaja Kalle Pykälä, joka antoi sitten puheenvuoron
tekniselle johtajalle Mikko Toivaselle. Toivanen laittoi jakoon havainnekuvan siitä, miltä suunnitellut
tuulimyllyt näyttäisivät kylämaisemassa. Kyläläisten kommentit kuvista vaihtelivat laidasta laitaan
"komeita"–"ihan kauheita" -akselilla. Kuten tilaisuudessa todettiinkin, maisemahaitta on katsojan
silmässä, joten sen merkityksestä ei yksimielisyyttä löytynyt.
Pitkään keskusteltiin myös tuulimyllyjen mahdollisista meluhaitoista. Monilla oli epäilyksiä siitä, että
myllyistä syntyy kylälle häiritsevää melua, mutta Ilmatar-yhtiön edustajat esittelivät mallinnuksia siitä,
mille alueelle meluhaitan oletetaan ulottuvan ja tuolla alueella ei ole yhtään taloa eikä kesämökkiä.
Kaikki eivät tuntuneet mallinnuskuviin luottavan ja yksi toive olikin, että toimivan tuulivoimalan ääntä
voitaisiin soittaa nauhalta oikealla voimakkuudella Purnuvuoren laella, jolloin jokainen pääsisi sitä itse
kuulostelemaan.
Luontoarvojen menetyksistä käytiin samoin pitkä keskustelu. Ramboll Finland -yhtiön tehtäväksi on
annettu kartoittaa alueen luontoarvot ja yhtiön edustaja Markus Hytönen kertoi, että työ on vielä
kesken. – Mikäli alueelta löytyy sellaisia merkittäviä luontoarvoja, jotka voivat rakentamisesta
vaarantua, ne otetaan suunnitelmissa huomioon tai ne voivat jopa estää kokonaan rakentamisen, hän
kertoi.
Suomen Kylätoiminta ry:n kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma piti vielä lyhyen alustuksen, jossa
hän esitteli, miten Ruotsissa kyläyhdistykset ja tuulivoimayhtiöt tekevät yhteistyötä. Siellä on yleinen
käytäntö, että tuulivoimayhtiö maksaa paikalliselle kyläyhdistykselle 0,3% vuoden bruttotulosta
kylänkehittämisrahaa.

Koska Vuorenkylän tuulivoimahanke on ensimmäisiä vastaavanlaisia Suomessa, Kuisma näki, että
tässä on syntymässä ennakkotapaus, joka tulee saamaan laajaa julkisuutta koko maassa. Hän lupasikin
olla vuorenkyläläisten tukena neuvottelemassa Ilmatar-yhtiön kanssa sellaista sopimusta, jossa
tuulivoimaloiden tuottamaa hyötyä jaetaan kyläyhdistyksen kautta kaikille kyläläisille.
Ilmatar-yhtiön puolelta luvattiin kyläläisten saavan hyötyä hankkeesta myös esimerkiksi
turvatumpana sähkönsaantina. Yhtiö on varautunut investoimaan yli kaksi miljoonaa euroa uuden
sähkölinjan rakentamiseen Hartolan kirkonkylältä Vuorenkylään. Siihen liittyen Vuorenkylään
rakennettaisiin oma sähköasema, jollaista täällä ei vielä ole. Tuulivoimalat tarvitsevat myös
häiriöttömän tietoverkkoyhteyden, joten kylän puhelinlinjojakin on vahvistettava. Samoin tiestön
kantavuus pitää varmistaa ja tarvittaessa sitä vahvistaa, että valtavan painavat tuulimyllyjen osat
saadaan kuljetettua laveteilla Purnun laelle.
Hanke etenee nyt siten, että tuulivoimaloiden rakentamisen salliva kaavamuutos on juuri laitettu
vireille. Kun uusi kaava on mahdollisten muistutusten jättämisen jälkeen muokattu lopulliseen
muotoon ja kaikki esiselvitykset on saatu valmiiksi, järjestetään asiasta toinen keskustelutilaisuus ja
pyydetään viranomaisten lisäksi mm. Vuorenkylä-seuralta virallinen kannanotto hankkeeseen. Sen
jälkeen asia menee Hartolan kunnanvaltuuston päätettäväksi ja jos viivästyksiä ei tule, rakennustyöt
voisivat alkaa jo ensi kesänä. Hankkeen etenemistä voi seurata Ilmatar-yhtiön kotisivulta osoitteessa:
http://www.ilmatarwind.fi/hankkeet/hartola-purnuvuori/
Tapio Mattlar

Itä-Hämeen opisto, Kansalaisopiston kurssi Vuorenkylässä
410201 TUNNE TÄHDET- TUTUSTUTAAN TÄHTITAIVAASEEN
Hiihtokeskus Purnu, Vuorenkylä. Ei sisälly opintopassiin.
ma 18.00-20.30, 5.3.2012-19.3.2012, 12 oppituntia
Kurssimaksu 15,00 €. Kurssi ei sisälly opintopassin hintaan.
Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2011 18:00:00
Jos olet kiinnostunut tähtitaivaasta, ilmoittaudu joko kansalaisopiston nettisivujen kautta tai
soittamalla opiston numeroon.

MAASEUDUN AATELIA.........
Oheinen otsikko muistuu mieleen vuosien takaa. Eläkeläisten, varsinkin ELeläkeläisten, parissa eläkepappina toimiva Heikki Savola lausui nämä sanat eräässä
puhelinkeskustelussa. Hän perusteli sanomaansa mm, nykyiset maaseudun eläkeläiset
ovat kokeneet valtavan rikkaan elämän eri vaiheineen, Maaseudun työt ovat pitäneet
heidät tiiviisti kiinni kotiympäristössä, maaseudussa. Savolan mittapuulla mitaten
maaseudun eläkeläiset ovat todellisia työn ja elämän aatelia.
Heikki Savola on puheen, mutta myös laulun taitaja. Hän on laulanut useita kasetteja
tunnettuja, läheisiä lauluja, mm sarjan ”Kotopirtin Lauluja”. Se minkä takia hänelle
soittelin lyhyesti. Savola oli toimittanut hienojen maisemakuvin ja tuttujen laulujen
kera kirjasen”Muistako vielä sen....”. Tätä kirjaa tilasin ja myin n. 20 kappaletta ja
kiinnostus oli sitä luokkaa, soitin lisä tilausta. Valitettavasti painos oli loppuun
myyty. Sen tilalle tuli ylistyspuhe, Hartolan yhdistys on myynyt eniten kirjaa EteläSavon piirin yhdistyksistä. Samoin ylistyspuhe otsikon aatelisille. Tässä pieni palautus muistista, ehkä en aiemmin ole tätä kertonut.
Tosihan on, että nykyinen eläkeläispolvi, sieltä ikääntyneestä päästä, on elänyt valtavan
muutoksen jakson sieltä pärevalkeasta, öljylampusta alkaen. Niistä vanhoista hyvistä
ajoista nykyiseen epämääräiseen nettiaikaan. Moni on joutunut hävittämään raivaamansa pellot, rakennukset, sametin pehmeät pihanurmikot. Vain muistot kertoo näin
joulun aikaan pirtin jouluoljista, rukiinleikkuu talkoisiin, riihen puintiin, uutispuuroon...
Kukapa näitä näitä kuuntelisi, saatikka muistiin kijoittaisi. Joten pitempiä jaaritteluja
Hyvää Joulun aikaa lukijalle. Heikki Pahalahti

Petri Nurminen voitti 10.12.2011 pidettyjen pikkujoulujen arpajaisten
pääpalkinnon, jouluksi kinkun.
Suuret kiitokset puuronkeittäjälle Sirpa Läärälle . Kiitos kaikille
tilaisuudessa mukana olleille.

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT TOIMINTAAMME
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Taksi
Anne Mannila

KIURU SPORT KY
Keskustie 52
19600 Hartola

Puh. 0400-352 472

Puh. 03-7162 070, 040-1577 660

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Parturikeskus Eero

Hartolan Taksipalvelu

Puh. 03-7161 021

J. Elfvengren Oy

Kauneuskeskus Tiia

Juha Elfvengren

Puh. 040-508 7521

Keskustie 64 Hartola
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

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

PARTURILIIKE TUOMINEN
VALITTAVISSASI KAIKENMERKKISET AUTOT

HARTOLAN AUTO KY
MOTELLI VÄINÖLÄ

Keskustie 59

Puh. 03-7162 275

Puh. 03-7162 278

HUOLTO JA VARAOSAT Puh. 03- 7162 277

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

METSÄURAKOINTI

RAKENNUSPALVELU &
MATKAILUAUTON VUOKRAUSTA
SEPPO LAAKSO
SYSMÄ
Puh. 040-727 8007

HEIKKI HALLBERG OY
Puh. 0400-298 090

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rakennussuunnittelu
Hannu Kivinen Ky
Lampitie 3
Puh. 03-7162 373, 0440-454 777

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

Taksi

Vuorenkylän Valinta
Peten Pub

Jouko Monola

Puh. 03-716 0925

Puh. 0400-207 080

Rentouttavaa Joulunaikaa ja
Onnea tulevalle vuodelle!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hartola

ARK- Rakenne
Talonrakennusala
Rainer Koskipalo
rainer.koskipalo@phnet.fi

Puh. 03-7162 228, 0400-491 180

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kuljetus ja Jätehuolto
S. Hynninen
Puh. 0400-878 349

HARTOLA
GOLF OY

www.hartolagolf.com
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

KARI UUSTALO OY
HIRSI YM. RAKENNUSTYÖT
Puh. 0500-616 240
HARTOLA
www.kariuustalo.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hartolan Kirja ja Kemikalia
Keskustie 65
19600 Hartola
Puh. 03-7161 256

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Metsätähti Lomamökit
Eero Jyrkäs

METSÄKONEURAKOINTIA
HANNU SIREN KY

Puh. 0400-439 204

VUORENKYLÄNTIE 540
19600 HARTOLA
Puh. 03-7169 859, 040-5212 190

.
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

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 0400-491 100 Sysmä 0400-327 453

HOITAVA YKSITYINEN, KIINTEÄ OSA
TERVEYDENHUOLTOA.

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

www.rh-maalaus.fi
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

T:mi Rakennuspeltityö
Markku Uustalo
Juurikkaojantie 2
19600 Hartola
Puh. 03-7169 919, 0500-359 528

.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kaivinkoneurakointia Telakaivurilla
Maa-ainesten myyntiä

Maanrakennus Pasi Flink
Puh. 0400-917 605

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

Eero Siivonen
Remppa Eero Tmi
Puh. 050-552 84 94

.
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

.
Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2012!

Kauppapuutarha
Vehmaan Marja - ja Taimitila
Puh. 040–8254 935

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

Puh. 044-0428 232
www.rantalanlomamokit.com

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

USA Varaosat Koskinen Ky
Yhdystie 5
19600 Hartola

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

T:mi OSSI TONTERI
HARTOLA
MUURAUS, LAATOITUS
JA KAIKKI MUUT RAKENNUSALAN TYÖT

Puh. 0400-646 403

Puh. 7161 220, 0400-345 592

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Heka-Kuljetus Oy
Heinonen

Itä-Hämeen osasto ry

Puh. 0400-506 632

Muistuttaa rauhallisuudesta Joulunajan liikenteessä

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Putkijärven Nuorisoseura ry

Vuorenkylä-seura ry

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Multavuori Media Ky
Timo Lehtosaari
Kytörannantie 41 19600 Hartola
Puh. 040-5859 626

METSÄKULJETUS
HALLBERG KY
Leppäkoskentie 20
19600 Hartola

Puh. 03-716 9925, 0400-298 092

Tuulivoimalat on lisätty ilmakuvaan suuntaa antavasti

PURNUSSA TUULIVOIMAPUISTON TILAISUUS.....
Tilaisuus herätti tunteita, enemmän ääniä vastaan, mutta myös äänetöntä hyväksyntää.
Osalle kylää näkyvää maisemaa, suurimmalle osalle näkymätöntä ja kuulumatonta.
Kuuluvasti tuli esille kylämaiseman muuttuminen, historiallisen kylämaiseman
muuttuminen. Aihe nostaa ajatuksia pintaan.
Mitä on Vuorenkylän historiallinen kylämaisema? Siinäpä kysymys. Mitä siitä
historiallisesta kylästä on jäljellä? Mitä kertovat lähes sata vuotta vanhat valokuvat
kylänäkymästä? Näkymät olivat avoimet, peltokuviot viljelyksessä, ja laidunalueet olivat
avoimet, asumuksista näkyi naapuriin. Seurattiin mitä missäkin muulloinkin tapahtui,
tehtiin työtä ja oli läheinen yhteys toisiin talouksiin.
Aiheellinen kysymys, mitä on nyt? Avoin kylämaisema on lähes tyystin hävinnyt.
Syyspimeällä voi naapurin valoja pilkottaa metsän keskeltä. Peltokuvioita pusikoitunut taikka EU-n näennäisviljelyssä. Laidun kuviot kukkineen hävinneet. Myönteistä on,
että rakennuskanta on pääosin säilynyt, tosin osin muutettuna, mutta puitten siimeksessä
näkymättömissä. Ei kuulu aamulypsylle lähtijän lypsyastioitten kolistelua. Lypsäjän
työ loi varallisuuspohjan kylän vaurauteen..Kylän ainoa lypsykarja ollaan lopettamassa.
Kuka kannustaisi jatkamaan, tukisi? Onko muutoksen vastustaja valmis auttamaan,
tulen pystyttämään aitatolppia, tekemään aitaa jotta tämä laidunalue pysyisi avoimena.
Perinnekylä säilyisi.
On pääosin yhdentekevää mitä kukin tekee, kunhan ei vaan muuta minun reviirini
maisemakuvaa. Kaikki toimii itsenäisesti oman näkemyksensä mukaan. Ei kysytä
kyläyhteisöltä puranko jonkun rakennuksen, muutanko ulkoasua, maalaanko punaiseksi
vaiko siniseksi. Istutanko puita pelto- laidunkuvioon, onko piha-alueellani
vuosikymmenien tavara varasto. Minähän teen itsenäisesti omallani niin kuin teen, mitä
se kenellekään kuuluu. Uutta vastustetaan niin kuin aikanaan kylätien
parantamissuunnitelmaa
Jäihän se entiselleen, kylänraitti. Uutta on nyt tuulivoimapuisto, aika näyttää.
Minkähänlaisen joukon näkisi Purnussa palaveeraamassa jos vaikka kyläseura kutsuisi
koolle palaverin aiheena, Kylämaiseman palauttaminen historialliseen aikaan? Rakennuskannan inventointi, saneeraus, tuulimyllyn rakentaminen Ruulin mäelle historialliseen
paikkaan. Olisiko muutoksen vastustajat eturivissä jaettavissa työtehtäviä?
Tosiasiaa lienee, että jokainen aikakausi jättää oman jälkensä historiaan.
Heikki Pahalahti

Jeesuksen syntymä
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava
verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa
Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin
omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän
lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä
ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän
kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi
paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä."
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti
Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt
Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille
ilmoitti." He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki,
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Oksalan pihapiirin tunnistamaton kasvi on tunnistettu Marunatuoksukiksi

Marunatuoksukki (Ambrosia artemisiifolia) on harvinainen, mutta ilmeisesti yleistyvä
tulokas. Sen läsnäolon huomaa helpoiten vasta syksyllä, kun kukinnot ilmestyvät esiin. Pitkä
kasvukausi rajoittaa sen leviämistä meidän ilmastossamme. Yksivuotinen marunatuoksukki ei
juuri ehdi tuottaa meillä itävää siementä, mutta uusia siemeniä saapuu erityisesti
linnunsiemeneksi myytävän auringonkukansiemenen joukossa. Niinpä sen tapaa useimmiten
lintujen ruokintapaikalta.
Marunatuoksukki on Pohjois-Amerikan preerioilta kotoisin oleva pujon sukuinen asterikasvi.
Sitä pidetään haitallisena tulokkaana, sillä levinneisyysalueillaan se on yksi tärkeimpiä
siitepölyallergian aiheuttajia. Meillä sen allergiahaitat ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta
mittausasemilla sen siitepölyä havaitaan lähes vuosittain. Siitepöly leviää tuulen mukana
pitkiäkin matkoja.
Asiaa selvitti Minna-Maarit Kytöviita Jyväskylän Yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden
laitokselta
Heikki Pahalahden kasvinäytteen tunnistettavaksi Jyväskylään lähetti Kaija Töyrylä Joutsasta.

Piispanhiippa

Luonto tarjoaa uutta nähtävää
Kun kuljet luonnossa, vaikkapa tutussakin ympäristössä, niin voit huomata uusia kasveja joukosta.
Riittää kun hoksottimet ovat hereillä.
Piispanhiippa
Mistähän on kysymys muusta kuin kirkollisesta päähineestä? Syksyn aikana huomioni kiinnittyi
erikoiseen sieneen. Moista en ole ennen nähnyt, nyt niitä kasvaa kymmenittäin. Kysely tuotti
kuitenkin tuloksia ja sieni todettiin Piispanhiipaksi. Pihakallion harjauksen tuloksena roskakasassa
alkoi kasvaa tuntematon kasvi, jonka tunnistaminen tuottaa vaikeuksia. Oma päälaki sen enempää
kuin yliopiston kasvitieteen laitoskaan ei tätä oksanhaarasta tunnista. Kasvin kun pitäisi kukkia jotta
sen voisi varmuudella tunnistaa, saa nähdä tuleeko kukkia. Useita vuosia pellon reunassa on
kasvanut muutama uusi tuntematon laji. Kulotusalue tuottaa uutta kasvillisuutta. Rehevästi kasvava
yksilö on ilmeisesti Savikka, mutta mikä laji? Se ei ole tavallinen pellon Jauhosavikka ja useita
alalajeja on paljon. Joku raati oli tunnistavinaan ”hyvän lajikkeen” jolloin savikko olisi kyseessä.
Paloaukeaan on laajalti ilmestynyt myös erittäin ruma sieni, jonka muoto ilmaisi, että kyseessä on
”Mörsky” Sen pitäisi olla harvinainen, tarkkailijalle kuitenkin ennennäkemätön. Joten kulkekaahan
luonnossa silmät auki ja tarkkailkaa näkemäänne ”sillä silmällä” Mitähän tämä entisaikaan
tarkoittikaan?
Heikki Pahalahti

Ymmärtäkäähän
Te isot ihmiset ymmärtäkäähän,
voi pientäkin joskus ottaa päähän.
Voi lastakin väsyttää päivän työ,
voi hältäkin mennä huonosti yö.
Voi ystävä pettää ja huutaa pomo,
ja muutenkin olla surkea olo.
Voi raivari tulla ja palaa proppu,
kun aina on niin kamala hoppu.

Ei murheet ole vain isoja alaa,
voi pikkuiseltakin pinna palaa.
Voi sattua harmeja aamusta asti,
niin että keljuttaa kamalasti.
Voi äitikin huutaa ja ymmärtää väärin
ja isääkin siepata ylenmäärin.
Voi päivä mennä niin pipariksi,
että on pantava ranttaliksi.

Siis: koettakaa ottaa lapsenne lukuun,
kun kuulutte samaan heimoon ja sukuun.
Ei aina paista ja ole kesä,
eikä kotikaan ole kilttien pesä.
Jos on paha päivä sulla ja mulla,
niin annetaan kiukkujen ulos tulla.
Niin ei aina vallitse riita ja känä
ja pysytään paljon terveenpänä.

Joulurauhaa t.RP

”Runo on kirjasta Hiljaa hyvää tulee.”
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