JOULUMYSSY 2013
Putkijärven Nuorisoseura ry:n ja Vuorenkylä-seura ry:n Joululehti

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2014

Putkijärven Nuorisoseura ry

Vuorenkylä-seura ry

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2014!

Joulunaika lähestyy huimaa vauhtia ja lehti pitää saada valmiiksi. Kirjoitan tätä
juttua 12 päivän iltana ja katsoin sähköpostia onko aineistoa joulumyssyä varten.
Muutamia kirjoituksia on tullut, mutta lisää aion odotella. Mieleeni tulee Putkijärven
Nuorisoseuran alkuajat, jolloin tehtiin lehti käsin kirjoittamalla ja piirtämällä kuvat.
Julkaisen vuoden 1920 joulunumeron Nuorten mietteitä lehdestä kansikuvan tämän
lehden kannessa. Kuva muistuttaa ajasta yhdeksänkymmenen kolmen vuoden takaa.
Lisäksi tässä lehdessä on muutama juttu niiltä ajoilta.
Palataan nykypäivään ja kylällämme pidettävään puurojuhlaan. Laulamme
joululauluja, nautimme joulupuurosta ja lämpimästä kahvista. Sunnuntaina 22 päivä
joulukuuta klo. 12.00 kokoonnumme Kylätuvalle. Meillä on perinteinen tapa muistaa
kylämme alueelta pois nukkuneita sytyttämällä kynttilä heille.
Tervetuloa Kylätuvalle!
Toivotan teille kaikille Hyvää Joulun ja Uudenvuoden aikaa!

Tapio Nieminen

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

TOIMITUSKUNTA:
Putkijärven Nuorisoseura ry & Vuorenkylä-seura ry
Lehden toimituskunta ei vastaa lehdessä esiintyvistä painovirheistä, eikä muusta
sisällön oikeellisuudesta.

Kirkonarkistosta kauhottua

Kaikenlaista löytyy kirkonarkistosta. Tänä syksynä olen sattuneesta syystä
kauhonut sadan vuoden takaisia papereita. Jotain sieltä aina on käsiin
jäänyt. Jotain joulustakin.
Hartolan kirkkoherra Gustaf Adolf Rossander lähetti kirjeen Korkea-arvoiselle
Savonlinnan Herra Piispalle Otto Immanuel Collianderille marraskuun 22.
päivänä 1913.
Hartola ei ollut mikä tahansa paikka piispa Collianderille. Hänen isänsä
Alexander Magnus Colliander oli syntynyt vuonna 1820 Kalholla Frugårdin
kartanossa. Hänen isänsä kuitenkin myi kartanon pian tämän jälkeen, ja
perhe muutti Valkealaan. Siis ihan oudosta paikasta ei kirje tullut marraskuun
lopulla piispalle.
Kirkkoherran kirjeen olennainen asia oli seuraava: ”Koska tämän seurakunnan
uudesti rakennettu kirkko nyt on valmistumaisillaan, niin että lopputarkastus on
määrätty pidettäväksi 29 pnä kuluvaa marraskuuta, niin saan täten
nöyrimmästi anoa että kirkko sen jälkeen vihittäisiin pyhään
tarkoitukseensa ja että vihkiminen jos mahdollista tapahtuisi ennen joulua,
niin että seurakunta voisi viettää joulujuhlaa uudessa kirkossaan.”
Lyhyt varoitusaika riitti piispalle. Tosin jostakin piti tinkiä. Tällä kertaa
tingittiin pyhäpäivästä. Piispa saapui Hartolaan vihkiäkseen uuden kirkon
tiistaina 16. päivänä joulukuuta 1913 klo 10 ennen puolta päivää.
Uuden ihmettelijöitä riitti. Vanha valokuva kertoo, että kirkko oli täynnä
arkipäivänäkin, kun piispa avustajineen vihki kirkon. Pelkona oli ollut,
että puukirkkoiset ulkoseurakuntalaiset täyttäisivät kirkon ja anastaisivat
suuren osan paikkoja oman seurakunnan jäseniltä. Lippuja ei kuitenkaan
väärinymmärrysten ja nurinoiden välttämiseksi jaettu arvokkaille oman
seurakunnan jäsenille. Kaikki olivat yhtä tervetulleita.
Piispa sanoi puheessaan, että ”kirkkorakennus on seurakunnan keskipiste, jonka
ympärille seurakunta rakentaa majansa, kylänsä ja asuntonsa.” Paikkansa se
pitää. Sakastin ikkunasta näkyy pankki, apteekki, kauppa, r-kioski,
ravintola, autokorjaamo – ja asuintaloja. Kirkon ympärille rakennettuja.
Ja kun piispa ehti Hartolaan, saapui seurakunta jouluaamuna uuteen kirkkoon
laulamaan ”Enkeli taivaan lausui näin...” ja kuulemaan ”Mutta niinä
päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta Augustukselta, että
kaikki maailma piti verolliseksi laskettaman...

Jeremias Sankari
kirkonarkiston kauhoja

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT TOIMINTAAMME

.
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Kauppapuutarha
Vehmaan marja - ja taimitila
Mansikat, Avomaanvihannekset, Metsäpuuntaimet ja Aitakuuset
Viher rakentamiseen tarvittavat puut ja taimet

Puh. 040-825 4935
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Puh. 044-042 8232
www.rantalanlomamokit.com

Joulu

Joulu on se riemujuhla, joka onkin ehkä jokaisesta kaikkein kallein juhla. Kyllä kai se joulun
tulokin tuntuu hauskalta ja ne juhlatilaisuudet, jotka jo edellä joulua pidettiin. Kuinka paljon
ne muistuttivat joulua, jota olemme viettäneet. Joissa saimme paljon oppia ja neuvoja joulua
vastaanottamaan ja joulujuhlaa oikein viettämään, joten se oikealla tavalla tulisi vietetyksi.
Vietämmeköhän todellakin joulujuhlan niin kuin se tulisi viettää? Kukapa ties. Mutta luulen
kuitenkin että useamman ihmisen sydämessä on jotain hyvän kaipuuta, pahankin ihmisen
sydämessä piilee joitakuita valonsäteitä, sillä Jumalan armo on ikään kuin tulvillaan, silloin ne
putoilevat suurina lahjoina alas niiden päälle jotka ne ilolla vastaanottavat.
Se on samalla tavalla kuin peltoon kylvetty siemen. Jos on hyvä ja puhdas maa se kantaa
hedelmän. Mutta huono, rikkain ja ohdakkeiden vallitsema maa, siinä ei voi se jyvänen
täydellisesti toimia. Niin ihminenhän voi jouluna jos koskaan omistaa jyvän sydämeensä.
Mutta kun joulu on mennyt ihminen heittää sen jyväsen hoidon ja kasvattamisen niin kuin
loistava joulukuusikin, siltä kun riisutaan se kaunis puku pois ja viedään kuusi karjapihaan. Ei
sillä ole sen enempää kukoistuksen aikaa.
Niin ihminen, jollei hän katso velvollisuudekseen hoitaa ja kasvattaa sitä siemenen orasta
joka hänen peltoonsa on kylvetty. Niin senkin kasvin aika loppuu pian. Niin hyvät toverit!
Yrittäkäämme hoitaa hyvin ja kasvattaa sitä pientä viljapeltoamme. Että ne runsaslukuisena
voisimme antaa hedelmät Herralle.
Tarina otettu Nuorten mietteitä – lehdestä vuodelta 1920.

Hilma Kilkkisen tervehdys Sortavalasta 14.11.1920 Vuorenkylään.
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Ostech Oy Ltd
Toivottaa Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta
Vuotta 2014 Yhteistyökumppaneilleen!
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Eero Siivonen
Remppa Eero Tmi
Puh. 050-552 8494

Joulukirkkoon
1. Kello löi jo viisi,
lapset herätkää!
Juhani ja Liisi –
muuten matka jää.
2. Tässä vesimalja
silmät huuhtokaa!
Lämmin karhuntalja
reessä odottaa.
3. Vasta ruunan reessä
silmät aukeaa.
Siin' on silmäin eessä
synkkä metsämaa.
4. Aisakello helkkää,
loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää,
hymyyn käypi suu.
5. Tuossa mökin Miina
kulkee kirkolle.
Taavetti ja Tiina,
nouskaa kannoille!
6. Mäenrinteen alla
talo törröttää,
joka ikkunalla
kaksi kynttilää.
7. Ruuna, virsta vielä
tepsuttele pois!
Tällä kirkkotiellä
aina olla vois.
Säv. R. Raala (Berndt Sarlin)
San. Immi Hellén
ST 68, JT 72
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Vuorenkylän Valinta
Peten Pub
Puh. 03-716 0925
http://koti.phnet.fi/vvalinta/

TIEDUSTELIJATONTTU

Joulupukki käski erään tontun mennä katsomaan, olivatko lapset kilttejä. Tontun nimi oli
Vikkelä.
Vikkelä lähti heti matkaan. Hän meni omalla nimikkoporollaan. Poron nimi oli Petteri
Punakuono.
Petteri Punakuono ravasi kovaa vauhtia tunturin rinteitä ylös j alas. Viimein he tulivat
Kajaanin liepeille. Siellä Vikkelä pysäytti Punakuonon ja pani sen kiinni puuhun.
Vikkelä itse hiipi kaupunkiin. Hän meni erään talon taakse ja muuttui samalla
näkymättömäksi. Hän livahti talon avaimenreiän läpi. Talossa oli paljon tuhmia lapsia.
Vikkelä lähti melkein heti pois. Hän kävi vielä monessa muussakin paikassa.
Kun hän tuli kotiin Korvatunturille, oli hänellä paljon enemmän hyviä uutisia kuin huonoja.
Joulupukki kiitti Vikkelää mainiosta toiminnasta ja antoi hänelle kunniamerkin.

Maija Pentikäinen-Laine (v. 1965)

Jos kaadut
Ja jos kaadut,
nouse ylös,
pane heftaa polveen,
ja etene taas.
Jos kaadut aina vain,
ajattele että
kukaan ei kaadu niin komeasti kuin minä,
niin suoraan mahalleen,
ja näköpaikalle.
Sillä autuaita ovat ne,
jotka osaavat nauraa itselleen,
koska heiltä ei tule hupia puuttumaan.
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VALITTAVISSASI KAIKENMERKKISET AUTOT
HARTOLAN AUTO KY

MOTELLI VÄINÖLÄ
Puh. 03-716 2275
HUOLTO JA VARAOSAT Puh. 03- 716 2277
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Hartolan Taksipalvelu
J. Elfvengren Oy

PARTURILIIKE TUOMINEN
Keskustie 59
Puh. 03-716 2278
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

METSÄKONEURAKOINTIA
HANNU SIREN KY

Puh. 0400–717 713

VUORENKYLÄNTIE 540
19600 HARTOLA
Puh. 03-7169 859, 040-521 2190
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Juha Elfvengren

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

Taksi
Jouko Monola
Hartola
Puh. 0400-207 080
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Metsätähti Lomamökit
Eero Jyrkäs

Kuljetus ja Jätehuolto

Puh. 0400-439 204

Puh. 0400-878 349
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KIURU SPORT KY

Parturikeskus Eero

Keskustie 52
19600 Hartola

Puh. 03-716 1021

S. Hynninen

Kauneuskeskus Tiia
Puh. 040-508 7521

Puh. 03-716 2070, 040-157 7660

Keskustie 64 Hartola
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USA Varaosat Koskinen Ky
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T:mi OSSI TONTERI
HARTOLA

Yhdystie 5
19600 Hartola

MUURAUS, LAATOITUS JA
KAIKKI MUUT RAKENNUSALAN TYÖT

Puh. 0400-646 403

Puh. 7161 220, 0400-345 592
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Heka-Kuljetus Oy
Heinonen
Puh. 0400-506 632
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METSÄURAKOINTI
HEIKKI HALLBERG OY

RAKENNUSPALVELU
SEPPO LAAKSO
SYSMÄ

Puh. 0400-298 090

Puh. 040-727 8007
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Taksi
Anne Mannila
Puh. 0400-352 872
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Multavuori Media Ky
Timo Lehtosaari
Kytörannantie 41 19600 Hartola
Puh. 040-585 9626
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METSÄKULJETUS
HALLBERG KY
Leppäkoskentie 20
19600 Hartola
Puh. 03-716 9925, 0400-298 092

MIELUISIN JOULULAHJANI
Minä sain neljä joululahjaa. Yksi oli almanakka. Sitten minä vielä sain lapaset ja kaksi nenäliina.
Siinä olivat minun joululahjani. Meillä ei käynyt joulu-ukkoa. Minä toin joululahjat Aulin kanssa.
Minusta oli hauskin lahja almanakka.
Sitten minä ihastelin almanakkaa. Minulle on paljon hyötyä ja iloa almanakasta koko vuodeksi.

Maija Pentikäinen (vuosi 1963)

Purnussa on tehty lunta ja tarkoitus on avata osa rinteistä jouluksi.
Seuraa tilannetta http://www.purnu.com/

.
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Hiihtokeskus
Vuorenkylän Purnu Oy
www.purnu.com
Puh. 040-525 1357
.
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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.

KUUSENHANKINTAA
Tapasin viime viikolla samalla kadulla asuvan Lempin. Tähän aikaan vuodesta puhe kääntyi
tietysti lähestyvään jouluun, sen valmisteluihin ja hankintoihin. Lempi oli harmissaan, kun
kunnon joulukuusta ei täältä kaupungista tahdo saada. Kaikilla kuusikauppiailla on myynnissä
vain viljeltyjä kuusia. Ne ovat niin tiuhoja, että on mahdotonta ripustaa roikkumaan oksille
koristeita, joita meillä mummuikäisillä lasten ja lastenlasten tekeminä riittää. Viljellyt kuuset
ovat toki kauniita, mutta sopisivat paremmin pihamaalle. Tässä olin kyllä Lempin kanssa
samaa mieltä.
Lempi kertoi, että toissa vuonna hän oli huomannut yhteisen naapurimme Läjäsen pihalla
aitaa vasten nojallaan useampia joulupuuksi sopivia kuusia. Läjänen oli kaatanut ne
perintömailtaan Savosta. Lempi oli kysynyt olivatko ne kaupan. Olivathan ne. Hinnaksi oli
sovittu 40€. Se oli Lempin mielestä kyllä melko korkea, mutta kun Läjänen lupasi toimittaa
kuusen aaton aattona kotiovelle, kaupat syntyivät. Pahaksi onneksi Lempi ei ollut kotona, kun
Läjänen toi kuusen. Lempin mies ei tiennyt sovitusta hinnasta vaan maksoi Läjäselle tämän
pyytämän 50€. Lisäksi Läjänen oli pyytänyt tuomaan kuusen oksat joulun jälkeen hänelle.
Päivittelimme yhdessä Lempin kanssa naapurimme toimintaa. Emme ymmärtäneet, mihin hän
kuivia oksia tarvitsi. Lempi oli vienyt joulun jälkeen koko kuusen takaisin ja sanonut, että
Läjänen saa kuusen rungon kaupan päälle pyytämiensä oksien lisäksi!
Meille kuusen hankki tänä vuonna Seija, nimittäin Seija-myrsky. Se kaatoi pihastamme
suuren kuusen. Oli kylläkin viittä vaille vai pitäisikö sanoa tässä tapauksessa metriä vaille,
ettei kuusi ollut suoraan Läjäsen olohuoneessa. Onneksi saamme pitää kuusen itse vaikkakin
sen lyhentämisessä sopivan mittaiseksi on ollut aika homma. Sivutuotteena saimme paljon
polttopuita ja OKSIA.
Iloista joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille tämän lehden lukijoille toivottavat Sirkku ja
Tapsa

.
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Kuljetusliike I.M Peltola Ky
Puh. 0400-555 150
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Telakaivuri / Traktorityöt

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

”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.

Runo on kirjasta Hiljaa hyvää tulee.

Reijo Honkanen voitti kinkun.

Pikkujoulut
Putkijärven Nuorisoseura ry, Peten Pub ja Vuorenkylän Valinta järjestivät lauantaina 7.12.
perinteiset pikkujoulut kaupalla. Kellon lähestyessä ilta kuutta oli paikalle saapunut väkeä
reippaasti, sillä olihan tarjolla riisipuuroa sekahedelmäkeiton tai sokerin ja kanelin kera.
Kauppa tarjosi kävijöille kuumaa glögiä ja pipareita. Joulumieltä nostatti myös joululaulut
jotka soivat hiljaisesti terassin puolella. Myynnissä oli myös makkaraa ja tietenkin arpoja.
Arpajaisissa pääpalkintona oli Joulukinkku, joka tuli Vuorenkylän Valinnasta. Arpoja
ostettiin paljon ja kinkku löysi itselleen uuden kodin. Tällä kertaa kinkun voitti Reijo
Honkanen.
Saa nähdä kuka kinkun voittaa ensivuonna.

Manteli löytyi Niina Nurmisen puurosta.

Aikaisempia kinkun voittajia: 2010 Liisa ja Erkki Hämäläinen, 2011 Petri Nurminen ja
2012 Ritva Suo.

ERÄS JOULUATERIA

Meillä kaikilla joulua viettävillä on omanlaisiamme tapoja joulunviettoon. Joku hehkuttaa
joulua jo heti juhannuksen jälkeen ja jonkun toisen mielestä joulua ei kai tarvittaisi ollenkaan.
Itse taidan olla tässä asiassa kultaisen keskitien kulkija, mutta panostan jouluun kai kuitenkin
keskivertoa vähemmän. Varsinaisia joululahjoja hankin tai teen vähän, mutta pieniä
joulumuistamisia jaan kyllä melkoisesti. Jouluaaton ruokalista on perheessämme aika lyhyt ja
aterian nauttimisaikakin voi olla poikkeus monen muun aikataulusta. Seuraavassa muistoja
eräästä jouluaatosta muutaman vuoden takaa.
Maalaistalossa eläimet vaativat hoitoa joka päivä, myös jouluaattona, ja mielellään vielä
ilman suuria muutoksia aikatauluissa, ruokinnassa ja hoidossa. Meillä on lypsy- ja lihakarjaa,
lampaita ja kanoja, mutta koko katras on yritetty opettaa säännöllisen epäsäännölliseen
elämään, koska aina välillä pitää joustaa kuitenkin.
Kyseessä olevana jouluaattona aamupäivä sujui entiseen malliin eli talo oli juhlakunnossa
juuri ennen kuin joulurauha julistettiin, jota katselimme riisipuuroa syöden. Iltapäivällä työt
tehtiin nopeutetulla aikataululla, jotta ehdimme pukeutua illan rooliemme vaatimiin asuihin
ennen ensimmäistä vierailupaikkaa. Olemme näet jo monena vuonna toimineet joulupukkina
ja –muorina ja vierailleet monissa paikoissa jouluaattona.
Niin teimme tuonakin vuonna ja vierailupaikkoja olikin melkoisesti. Täällä harvaanasutulla
seudulla talojen väliä voi olla useita kilometrejä ja illan aikataulu pitää laatia sen mukaisesti.
Olimme ottaneet mukaan teetä termospullossa ja pullapussin, muttemme ehtineet missään
vaiheessa eväitä nauttia.
Illan viimeisestä paikasta lähdimme vähän ennen puolta kymmentä ja ajoimme kotiin. Pihassa
oli juuri maitoauto, joka silloin liikkui iltapimeällä aikataulun mukaisella hakumatkallaan.
Antero, mieheni, vaihtoi vaatteet ja lähti maitotankkia pesemään. Minä vaihdoin myös
vaatteet ja ryhdyin kattamaan meille jouluateriaa.
Ja se sitten olikin melkoinen ateria, leikkasin marinoidusta naudanpaistista siivuja, lämmitin
karjalanpiirakoita ja nostin sillipurkin pöytään. Hain myös joulutorttuja ja avasin yhden
suklaarasian valmiiksi jälkiruokaa varten.
Ansu tuli sisälle ja ryhdyimme nauttimaan jouluateriaamme. Ansu kaatoi itselleen muutaman
tunnin termospullossa ollutta teetä ruokajuomaksi ja söi piirakoita ja paistisiivuja. Minä
pistin teemukin mikroon, sillä tee oli matkan aikana pakkassäässä jo ehtinyt viilentyä.
Hyvältä tee, piirakat ja paistisiivut maistuivat, mutta tuon aterian jälkeen ei todellakaan ollut
ähkyolo! Syömisen jälkeen availimme muutaman lahjapaketin ja kömmimme nukkumaan.
Nykyisin useimmat meistä ehtivät ennen joulua syödä jo niin monta jouluateriaa, että
jouluaattona tekisi mieli jo jotain muuta. Ja ovathan laatikot ja muut jouluruuat melkoisen
raskasta ruokaa, jonka nauttiminen hyvin äkkiä tuntuu kiristävänä housunvyötärönä ja
epämukavana olona kaikin puolin.
Jatkuu...

Tulevan joulun ruokalistasta ei ole vielä muuta selvillä, mutta marinoitua naudanpaistia,
karjalanpiirakoita, porkkanaraastetta, graavilohta ja torttuja ainakin toden näköisesti pöydästä
löytyy. Mihin aikaan niitä syödään, on vielä täysin arvoitus.
Mukavaa Joulua teille kaikille! Olkaamme joulumielellä ympäri vuoden, niin elämämme on
hauskempaa!
Maija Pentikäinen - Laine

HOHTAVAT KLAPIT
Pätkin ja pilkoin tänä syksynä puolitoista vuotta sitten kaadettuja ranteenpaksuisia rankoja.
Vein ne korissa suoraan sisään. Puut olivat kyllä polttokuivia, mutta pinnastaan syyskosteita.
Niinpä nostin korin saunan lattialle kuivahtamaan. Saunassa kun on lattialämmitys. Jätin
oven raolleen ilman kiertämiseksi. Käydessäni yöllä vessassa, ihmettelin saunassa näkyviä
valojuovia. Lähempi tarkastelu osoitti, että korissa olevat puut hohtivat fosforinomaista valoa
halkaistulta pinnaltaan noin sentin leveydeltä kuoresta puun keskustaa päin. Yritin aamulla
todistaa näkemääni aviopuolisolle ja veimme puut pimeään vaatehuoneeseen. Ei mitään
hehkua. Eikä illan pimeydyttyä saunassakaan, mutta yöllä taas sama ilmiö. Sama toistui
muutamana yönä. Joka kerran edellistä yötä heikompana hehkuna, kunnes fosforointi sammui
kokonaan ja puut päätyivät hellan uuniin. Olen mökillä nähnyt kiiltomatoja, mutta tämä oli
koko klapin mittainen tasainen loiste. Toivon, että jos joku lukijoista tietää, mistä on kyse,
hän kertoisi sen joko tämän lehden sivuilla tai soittamalla allekirjoittaneelle.
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Aukioloajat
Jouluviikko
Ma 11 - 17
Aatto 10 – 12
Joulupäivät Suljettu
Pe 11 – 17
La 10 – 14
Su 11 – 13

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