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 Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2015! 

 

 

Vuosi alkaa olla loppu 

Kaikilla on hoppu  

  

Joulu on jo lähes ovella  

Vielä on töitä, sovita ja sovella 

 

Yksi niistä on tämän lehden teko 

Paperia kertyy keko 

 

Siinä vierähtää aikaa tovi 

Eihän työhön kyllästyä sovi 

 

Kirjoita ja soita 

Kukaan tässä ei voita.   

 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 

Toivota en aivan suotta 

 

Muistakaahan tulla Kylätuvalle  sunnuntaina 21.12.2014 klo 12. 

Ohjelmassa Kauneimmat Joululaulut ja Joulupuuro.  

Tervetuloa! 

 

Tapio Nieminen 

JOULUMYSSY 
Lehti ilmestyy viikolla 51.  

Lehti postitetaan Putkijärven Nuorisoseura ry:n ja Vuorenkylä-seura ry:n jäsenille 

yksi lehti / talous. 

 

Lehti on luettavissa myös osoiteessa: 

 www.putkijarvennuorisoseura.com  

 

 

TOIMITUSKUNTA: 

 

Putkijärven Nuorisoseura ry  

 

Lehden toimituskunta ei vastaa lehdessä esiintyvistä painovirheistä, eikä muusta 

sisällön oikeellisuudesta. 

 

http://www.putkijarvennuorisoseura.com/


 

Joulukirkkoon hevosreellä  

 

Kirkkoon piti ennenvanhaan joulupäivänä lähteä aamuyöllä, koska perille piti ehtiä 

aamukuudeksi. Matka taittui mukavasti hevosreessä vällyjen alla. Jos ei omistanut hevosta, oli 

käveltävä. Rekikyytiin otettiin matkan varrelta jokainen jalkamies, joka suinkin kyytiin 

mahtui, sillä joulu teki kaikista hevosmiehistäkin kilttejä. Myös reen jalaksille kuului ottaa 

väkeä. Hevonen ei saanut väsyä, olihan se levännytkin ja syönyt hyvin ennen kirkkomatkaa ja 

matka taittui reippaasti. Näin köröteltiin kirkkoon tupaten täysillä hevosreillä aisakellojen ja 

kulkusten kilinässä, juhlavissa tunnelmissa. 

Joulupäivän aamuna tienvarren talojen ikkunoilla paloi kodikkaasti kaksi kynttilää ja 

aidanseipäissä tervasoihtuja kirkkoonmenijöiden iloksi ja suuren juhlan kunniaksi. Koska 

kelloja ei ollut, arvioitiin kirkkoon lähtöaika joskus reippaastikin liian aikaiseksi ja niin 

saavuttiin kirkolle useita tuntejakin etuajassa. Kirkkojen pihoilla ja edustoilla kävikin näihin 

aikoihin aikamoinen vilske, kun kirkkoväki yritti pitää itsensä hyppimälläkin lämpimänä. 

Olipa eräillä onnettomilla mukana jouluviinojakin sisäisen lämpötilan nostamiseksi ja tämä 

tietenkin viritteli kielen kantoja niin, että juttu luisti niidenkin kanssa, joita muuten ehkä 

harvemmin nähtiinkään. 

Liian aikaisin ei sisälle kirkkoon voitu mennä, sillä siellä uskottiin kuolleen papin saarnaavan 

kuolleelle seurakunnalle. Kun sitten lopulta päästiin ulkoa usein kipakastakin pakkasesta 

sisälle kirkkoon, alkoi usein melkomoinen kärsimys. Kirkot olivat lämmittämättömiä ja on 

ihan ihme jo se, että miten ihmiset tuolloin saattoivatkin istua kylmissä penkeissä koko 

tilaisuuden loppuun saakka. Ruotsalaisilla on ollut tapana pitää näissä talvisissa 

kirkonmenoissaan kirkkokansalle lämmittelytaukoja, mutta suomalaiset ovat istuneet sitkeästi 

aloillaan saarnat loppuun asti - ehkä he ovat olleet jo kiinni penkkiin jäätyneinä.  

 

Toki jumalan sanasta ja joulukirkon tunnelmasta iloittiin ja nautittiin, mutta siltikin, mikä 

vapaus kylmyydestä ja riemu, kun joulukirkko päättyi ja päästiin ryntäämään ulos. 

Penkeissään hytissyt kirkkokansa viiletti nyt takit ja hameenhelmat huiskien ja kilpaa juosten 

kotimatkalle. Kun päästiin oman hevosen luokse, jatkui kotimatka hurjina kilpa-ajoina ja lumi 

vain pöllysi, kun kilpailtiin siitä, että kuka oli ensimmäisenä kotona. Ei tätä ihan huvikseen 

tehty, sillä voittajalle oli luvassa hevosonnea ja muutakin onnea taloon. Uskottiin, että "joka 

jouluna ensin kotiin kerkii, joutuu kesällä töissään". 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hartolan yhtenäiskoulu yhteen kouluun 

 

    
                042 Musiikki Putkijärvi                                              Uusi liikuntahalli 

 

 Hartolan Yhtenäiskoulun remontti ja monitoimihallin rakentaminen alkavat olla loppusuoralla. 

Koulun luokat ovat nimetty Hartolan kylien mukaan, joissa on ollut koulu.  Luokan ovessa on 

numero ja nimi esim. yllä olevassa  musiikki-luokan ovessa komeilee teksti Putkijärvi. 

Joulukuun 19 päivä yläkoululta muuttavat opettajat ja oppilaat remontoituun kouluun. Uusi 

liikuntahalli on koulun yhteydessä, jolloin siirtyminen liikuntatiloihin on lyhyt ja turvallinen. 

Monitoimihalli Kunkku Areenan viralliset avajaiset ovat  lauantaina 10.1. 2015 klo. 13.00  

Kahvitarjoilu 11.30-12.30. Tilaisuudessa juhlapuhujina ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen 

ja opetusneuvos Anneli Kangasvieri. 

 

Ohjelmassa esiintyy mm. Jorma Kääriäinen yhteyeineen ja ripaus sirkusta. Tilaisuuden juontaa 

Johanna Halme. 

 

 

Tervetuloa juhlimaan rennolla meinigillä kanssamme! 

Kunkku Areena: Kuninkaantie 14 

 

 

 

 



 

 

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT  TOIMINTAAMME 
 

. 

Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2015! 
 

Kauppapuutarha 
 

Vehmaan marja - ja taimitila 
 

Mansikat, Avomaanvihannekset, Metsäpuuntaimet ja Aitakuuset 
Viher rakentamiseen tarvittavat puut ja taimet 

 

Puh. 040-825 4935 

                                        
 

 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 Vuorenkylän Valinta 

Peten Pub 
 

Puh. 03-716 0925 
 

www.vuorenkylanvalinta.com  

http://www.vuorenkylanvalinta.com/


 

 JOULUSATU 

 

Olipa kerran mummo, joka asui pienessä mökissä suuren metsän keskellä. Mummolla oli ikää 

jo 85 vuotta, mutta hän oli hyvässä kunnossa ja pystyi asumaan omassa kodissaan yksin 

kunnan kotiavun ja naapureiden avustuksella. 

 

Mummolla oli kolme lasta, jotka kaikki asuivat kaukana omien perheidensä kanssa. He 

soittivat usein äidilleen ja kävivät häntä katsomassa muutaman kuukauden välein.  

Lapsenlapsetkin muistivat mummoa milloin soittamalla ja milloin käymällä, mutta yksin 

mummo pääasiassa asui. 

 

Mummolla oli seuranaan kuitenkin jo toistakymmentä vuotta vanha Miuku – kissa. Kissalle 

mummo jutteli asioitaan aina silloin, kun muita juttukavereita ei ollut. Naapurissa asuvan 

Virtasen perheen aikuiset ja kouluikäiset lapset pistäytyivät aina silloin tällöin mummoa 

katsomassa. Jonkinlainen hyvä hajuaisti ainakin perheen lapsilla oli, sillä aina niinä päivinä, 

kun mummo leipoi, kuului ovelta koputus ja Mikko ja Mari pujahtivat pieneen tupaan. Ja 

kyllä heille maistuivatkin mummon herkulliset pullat, piirakat ja kakut. 

 

Oli vuoden pimein aika ja jouluun oli aikaa vain muutama päivä, kun mummo eräänä aamuna 

heräsi johonkin erikoiseen ääneen. Ensin hän ajatteli, että Miuku tahtoi ulos, mutta kissa 

nukkui omassa korissaan umpiunessa. Mummo ajatteli, ettei hän ollut mitään kuullutkaan ja 

jatkoi uniaan. 

 

Vähän ajan päästä kuului taas erikoinen ääni ja nyt mummo päätti nousta ylös katsomaan 

mikä ääni oli kyseessä. Mummon sujautti aamutossut jalkaansa ja veti villatakin paksun 

flanelliyöpaitansa päälle ja meni eteisen oven kautta eteiseen ja siitä ulkoportaille.   

Ensin hän ei huomannut mitään erikoista, vaikka liiketunnistimella varustettu ulkovalo 

syttyikin ja valaisi koko pienen pihan. Mutta sitten mummo huomasi pienenpienet jalanjäljet 

portailla ja ihmetteli mikä ihmeen eläin oli sellaiset jäljet jättänyt portaille. Mummo oikein 

kumartui katsomaan jälkiä ja silloin hän huomasi, että ne olivatkin pienten tossujen jälkiä. 

Nyt mummo hämmentyi ihan kokonaan, sillä eihän millään eläimellä ollut tossuja eikä 

missään naapureissakaan ollut ketään niin pienijalkaista, jolle olisi tuon kokoiset tossut 

sopineet. Mummo katseli ympärilleen ja silloin hän huomasi, että mökin nurkalla vilahti 

jotain punaista ja harmaata. Hän huusi, että kuka lienetkin, tule näkyviin. Ensin ei tullut 

ketään, mutta sitten lumista polkua pitkin asteli noin puolen metrin pituinen punaiseen takkiin 

ja lakkiin ja harmaisiin housuihin pukeutunut hahmo. 

 

 Mummo kysyi: ”Kuka sinä olet?”   

Silloin hahmo vastasi:” Olen tonttu Tossavainen ja olen eksynyt.” 

”Mistä sinä olet tulossa ja mihin sinun pitäisi mennä?”, kysyi mummo.   

 

Jatkuu… 

 



                                                      
 

                                            

”Olen kotimatkalla Korvatunturille, mutta eksyin tänne suureen metsään ja nyt en tiedä minne 

päin minun pitäisi mennä”, vastasi tonttu. 

”Olet sinä sitten todella eksyksissä, sillä täältä on Korvatunturille ainakin 400 kilometriä, 

mutta emmeköhän me jollain konstilla sinut saa kotiin toimitettua. Tule sisälle, niin saat 

lämmitellä ja jotain syödäksesi”, totesi mummo. 

 

Niin he menivät sisälle ja mummo kattoi pöytään tonttu Tossavaiselle puuroa ja maukasta 

maitoa. Myös mummo nautti aamiaista yhdessä tontun kanssa ja samalla he juttelivat siitä, 

miten Tossavainen saataisiin toimitettua kotiin. 

 

Mummo keksi, että hän soittaa Joulupukille Korvatunturille ja pyytää jotakin tonttua 

hakemaan tonttu Tossavaisen kotiin. Niinhän mummo sitten tekikin ja soitti Joulupukille. 

Puhelimeen vastannut Joulupukki pyysi anteeksi tontun puolesta ja lupasi lähettää tonttu 

Terhakkaan hakemaan eksynyttä tonttua. 

 

Mummo lupasi pitää tonttu Tossavaisesta huolta sen aikaa ja niin hän tekikin. Kun tonttu 

Terhakas tuli hakemaan tonttu Tossavaista hän moitti eksynyttä, mutta mummo kielsi häntä 

torumasta Tossavaista sanoen, että nyt hänellä on näinä pimeinä päivinä jotain muisteltavaa 

ennen kuin lasten perheet tulevat joulun viettoon. 

 

Lähtiessään tonttu Terhakas antoi mummolle tuliaisina Korvatunturin omia piparkakkuja ja 

niiden salaisen reseptin. Tonttu Tossavainen halasi mummoa ja niin tontut lähtivät kohti 

Korvatunturia. 

 

Mummo päätti ottaa heti käyttöön saamansa reseptin ja niistä pipareista tulikin maailman 

parhaita pipareita, joita mummon lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset muistelivat vielä 

vuosikymmenten jälkeenkin. 

 

Sen pituinen se. 

 

 

Kirjoittanut Maija Pentikäinen – Laine  

 

 

 

 

 

 



 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 

 

 

 

                                                                                                             Eero Siivonen 
 

                           Remppa Eero Tmi 
 

  

                        Puh. 050-552 8494    

 

 

 

 

 

 

 

 

T:mi Rakennuspeltityö 
 

Markku Uustalo 
 

Juurikkaojantie 2 
 

19600 Hartola 
 

Puh. 03-716 9919,  0500-359 528 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 



 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

 
    

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

         Sysmän 

 
 Sysmä     Joutsa     Hartola 

03-874 930    014-337 9200    03-871 880 
 

 

   Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

Vuorenkylän Monipalvelut 
 

Puh. 040-760 3236 
 

vuorenkylanmonipalvelut@phnet.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Lahden Kaivuupalvelut Oy 
 

Riku Seppälä 
 

Arometsänkatu 29, 15680 LAHTI 
 

 

Puh. 050 085 2951 
 

www.maanrakennuslahti.fi 

 

mailto:vuorenkylanmonipalvelut@phnet.fi
http://www.maanrakennuslahti.fi/


 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 
 

                         
  VALITTAVISSASI KAIKENMERKKISET AUTOT  
 

HARTOLAN AUTO KY 

               MOTELLI  VÄINÖLÄ 
      Puh. 03-716 2275 

 

            Huolto ja Varaosat   Puh. 03- 716 2277 

 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 

 

   PARTURILIIKE  TUOMINEN 
 

Keskustie 59 
 

Puh. 03-716 2278 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Hartolan Taksipalvelu 
J. Elfvengren Oy 

 

Juha Elfvengren 
 

Puh. 0400–717 713 
 

 

   Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

     METSÄKONEURAKOINTIA 

HANNU SIREN KY 
VUORENKYLÄNTIE 540 

19600 HARTOLA 

Puh. 03-7169 859,  040-521 2190 

 
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 KARI  UUSTALO OY 
         HIRSI  YM.  RAKENNUSTYÖT 

Puh. 0500-616 240 

              HARTOLA 

www.kariuustalo.fi  
 

 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 

Taksi 
Jouko Monola 

Hartola 
 

Puh. 0400-207 080 
 

    

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

Metsätähti Lomamökit 

Eero Jyrkäs 

 
Puh. 0400-439 204 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

Kuljetus ja Jätehuolto 
S. Hynninen 

 

Puh.  0400-878 349 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

KIURU SPORT KY 
Keskustie 52 

19600 Hartola 
 

Puh. 03-716 2070,  040-157 7660 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Parturikeskus Eero  

Puh. 03-716 1021     
Kauneuskeskus Tiia 

Puh. 040-508 7521 
 

Keskustie 64   Hartola 
 

 

http://www.kariuustalo.fi/


 

 

 
 

SAARIJÄRVEN JOULUNALUSTUNNELMIA VUONNA 2014 

 

Keväällä syntyneenä olen aina inhonnut tällaisia tänäkin syksynä olleita säitä, kun lunta, vettä, 

räntää, kuraa ja jäätä on tullut vuorotellen ja välillä yhtä aikaakin. Vanha kansa sanoi, että 

marraskuussa on kaksi pimeää vastakkain ja siltä se on taas tuntunutkin. 

 

Tänään ajelin viemässä Lepsala – Kumu – Kuivajärvi kyläyhdistyksen maksatushakemuksen 

Vääksyyn ja sinne ajellessani mietin, että voiko aamupäivällä yhdentoista aikaan olla todellakin 

niin hämärää  kuin tänään oli. Lauleskelin ajellessani joululauluja, mutta jostain kumman syystä 

lumiaiheisia lauluja en tullut laulaneeksi. 

 

Tänä vuonna olen ollut hidas ja en ole saanut vielä aikaiseksi kuin muutaman kranssin, vaikka 

muina vuosina olen niitä tehnyt parikymmentäkin ja kaikenlaista muuta piiperrystä muun muassa 

piparkakuista. Mutta ehkä tässä vielä ehtii….. 

 

Ehkä syynä eräänlaiseen hitauteen ovat olleet kiireet talon toimistohuoneessa.  

Tilatukioikeuksien siirto-operaatiot ja jo mainittu maksatushakemus ovat teettäneet jonkin verran 

töitä, joita normaalivuosina ei ole ollut työlistalla lainkaan.  Mutta tätähän tämä on, 

tietokoneiden myötä piti siirtyä paperittomaan aikaan, mutta katsellessani tänään viemääni noin 

kolmen sentin paksuista paperinivaskaa totesin, että ollaan vielä kaukana paperittomasta asioiden 

hoidosta ainakin joissakin tapauksissa. 

 

Mutta nyt onneksi edellä mainitut byrokratian vaatimat hommat on ainakin suurelta osin tehty ja 

voi siirtyä muihin juttuihin, kuten joulukorttien kirjoitteluun.  

Olin jostain saanut päähäni, että viimeinen joulukorttien postituspäivä olisi ollut vasta tulossa 

ensi viikolla, mutta sitten huomasin ettei niin todellakaan ollut. No, eipä silti, en olisi oikein 

ehtinytkään kortteja kirjoittaa aikaisemmin eli taitaa joulutervehdysten lähettäminen tulla tänä 

vuonna vähän kalliimmaksi, mutta jospa se olisi minun panokseni Suomen talouden 

kohentamisessa. 

 

Paljon muuta en sitten varmaan talouden hyväksi teekään, sillä joululahjojen osto on viime 

vuosina ollut hyvin vähäistä eikä jouluruokiinkaan kovin paljon mene, sillä listalla on omaa 

tuotantoa olevia tuotteita ainakin lihan osalta. Ensi viikon lopulla keittelen marinointiliemen, 

johon laitan maustumaan naudanpaistikappaleita ja ne sitten jouluaattoaamuna tyrkkään 

leivinuuniin paistumaan. Lihojen kypsyttyä on vuorossa mielenkiintoinen vaihe eli maistaminen 

ja tähän mennessä on joka vuosi tuloksena ollut ihan syötävää lihaa. Yllättävää kyllä, sillä en 

todellakaan ole mikään kokki!    

                                                                                                                             

  Jatkuu…          

 

 
 



 
 

Joulutorttuja on tähän mennessä tullut tehtyä reilut 600 ja melkein toinen mokoma olisi vielä 

tehtävä. Jos joku nyt ihmettelee, eikö meillä syödä kuin naudanpaistia ja torttuja jouluna, niin 

kyllä ainakin tortuista suurin osa katoaa suihin ihan jossain muualla kuin täällä meillä. Ei silti, 

pidän kyllä joulutortuista ja itse tehdystä voitaikinasta niistä tulee maultaan sellaisia, että niitä 

söisi samalta istumalta useammankin. 

 

Meillä jokaisella on omanlaisensa perinteet joulunvietossa. Minullakin on joitakin asioita, jotka 

”pitää” tehdä jouluntienoilla. Yksi niistä on aatonaaton tonttukierros, jonka aikana piipahdamme 

parissakymmenessä paikassa toivottamassa Hyvää Joulua.  

 

Mukaan otamme samana päivänä leivottuja karjalanpiirakoita, pipariasetelmia ja kransseja  ja 

illan aikana ehdimme ajella Hartolassa vähän siellä ja täällä. Joissakin paikoissa tonttuja 

odotellaan ja tähän asti joka kerran kierros on päättynyt tiettyjen naapureiden luo, jossa juodaan 

iltateet joskus iltakymmenen maissa. 

 

Joulu tulla jolkuttelee ja meneekin aikanaan eli ottakaa rennosti. Ei siellä pöydässä aattona 

tarvitse ihan kahtakymmentä sorttia olla, sillä ähkyn saa vähemmälläkin.  

Meillä aattoilta menee Korvatunturin asukasta autellessa ja joulusaunan vuoro lienee jälleen 

joskus iltakymmenen jälkeen. Seuraavana aamuna on vuorossa perinteinen joulukirkko ja 

tapaninpäivänä suntion hommat Kumun Kylätalolla järjestettävässä sanajumalanpalveluksessa. 

Tänä vuonna on varmaan vaikeinta joulun ja uuden vuoden aikaan olla selvillä mikä viikonpäivä 

on menossa, sillä kolmen viikon aikana pyhäpäivät laittavat ainakin minun sisäisen kalenterini 

aivan sekaisin. 

 

Kanelin ja vaniljan tuoksuin Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottelee 

 

Maija Pentikäinen – Laine  

 

Adventti 

 On alkanut aika adventin nyt, 

ja kynttilä yksi on syttynyt. 

 On syttynyt kaksi kynttilää nyt, 

ja valo on meille lisääntynyt. 

 On valoa aina vaan enemmän, 

jo sytytän kolmannen kynttilän. 

 Nyt sytyttää neljännen kynttilän saa, 

on joulu jo tullut, riemuitsee maa. 

 

 
 



 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 USA Varaosat Koskinen Ky 
              Yhdystie 5 

          19600 Hartola 
 

                     Puh. 0400-646 403 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 Hartolan rakennus- ja lvi-palvelut Oy  
     Muuraus, laatoitus ja 

            kaikki muut rakennusalan työt 
 

Puh. 0400-345 592 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

  
             Heka-Kuljetus Oy 

 Heinonen 
Puh. 0400-506 632 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 
 

  

    
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 
METSÄURAKOINTI 

 

           HEIKKI HALLBERG OY 
 

                 Puh. 0400-298 090 

 

  Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

        RAKENNUSPALVELU 

SEPPO LAAKSO 

SYSMÄ  
 

Puh. 040-727 8007 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Taksi  

Anne Mannila 
 

Puh. 0400-352 872 

 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Multavuori Media Ky 
Timo Lehtosaari 

Kytörannantie 41   19600 Hartola 

Puh. 040-585 9626 
 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

METSÄKULJETUS 

HALLBERG KY 
         Leppäkoskentie 20 

             19600 Hartola 

            Puh. 03-716 9925, 0400-298 092 

 

 

 



 

 

. 

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 

 
 

 

 

Hiihtokeskus 
 

Vuorenkylän Purnu Oy 
 
 

www.purnu.com  
 

Puh. 040-525 1357 

 
 

. 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

http://www.purnu.com/


 Pikkujoulut Vuorenkylän kaupalla 

 

 
 

Arpajaisten pääpalkintona olleen kinkun voitti  Leena Tiihonen 
 

 

Putkijärven Nuorisoseuralla on ollut perinteenä järjestää pikkujoulut yhteistyössä 

Vuorenkylän Valinnan  ja Peten Pubin kanssa. Tänä vuonna ajankohdaksi osui 6.12. eli 

Suomen Itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivästä huolimatta kaupan terassille kertyi 

kolmisenkymmentä henkilöä viettämään pikkujouluja. Tarjolla oli joulupuuroa 

sekahedelmäsopan kera, lisäksi kauppa tarjosi väelle glögiä pipareiden kera.   

 

Nuorisoseura myi myös aitoa Korpelan grillimakkaraa. Tietenkin pikkujouluissa 

järjestettiin myös kinkkuarpajaiset. Palkintoja arpajaisissa oli runsaasti ja kinkku löysi 

itselleen tien joulupöytään. Tänä vuonna kinkun voitti Leena Tiihonen.  Kaikki olivat 

tyytyväisiä onnistuneesta tapahtumasta ja näin alkoi joulunajan lähestyminen. Ken tietää 

kuka voittaa kinkun ensivuonna. 

 

Kiitos kaikille pikkujouluissa mukana olleille ja niiden järjestämiseen osallistuneille! 

      

 

Jukka Nieminen 
 

 

 
 



 

 
 

 

Enkeli taivaan lausui näin  
 

Enkeli taivaan lausui näin:  

Miks hämmästyitte säikähtäin?  

Mä suuren ilon ilmoitan  

maan kansoille nyt tulevan.  

 

Herramme Kristus teille nyt  

on tänään tänne syntynyt,  

ja tää on teille merkiksi:  

seimessä lapsi makaapi.  

 

Jo riennä, katso, sieluni,  

ken seimessä nyt makaapi:  

Hän on sun Herras, Kristukses,  

Jumalan poika, Jeesukses.  

 

Ah Herra, joka kaikki loit,  

kuin alentaa noin itses voit  

ja tulla halpaan seimehen  

heinille härkäin, juhtien!  

 

Ah Herrani, mun Jeesuksein,  

tee asunnokses sydämein.  

Mua älä hylkää tuskassa,  

vaan vahvista ain uskossa.  

 

Nyt Jumalalle kunnia  

kun antoi ainoon Poikansa.  

Siit enkelitkin riemuiten  

veisaavat hälle kiitoksen. 

 

Sävel ilmeisesti Martti Luther, 

sanat Martti Luther, suomennos Julius Krohn.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

   Tarmo Lähikauppias 
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Aukioloajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorenkylän Valinta ja Peten Pub 
Vuorenkyläntie 2101 

19850 Putkijärvi 
 

Puh. 03-716 0925 
 

http://www.vuorenkylanvalinta.com  

Tervetuloa! 
 

Jouluviikolla 

Ma Suljettu 

Ti 12 – 17 

Aatto 10-12 

Joulupäivät Suljettu  

La  10 – 14 

Su  11 – 13 
 

Uudenvuoden viikolla 

Ma-Ti Suljettu 

Aatto 11 – 14 

To Suljettu 

Pe  11 – 17 

La 10 – 14 

Su 11 - 13 
 

 

http://www.vuorenkylanvalinta.com/

