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Putkijärven Nuorisoseura ry

Vuorenkylä-seura ry

Kuulumisia
Nuorisoseuran vuoden tapahtumia ja kuulumisia kuluneelta vuodelta.
Helmikuun 21 päivänä pidimme hiihtokilpailut kyläkaupalla.
Pilkkikilpailut 4.4.2015 Lehmijärvellä.
Kyläkauppapäivä 27.6.2015
Taidenäyttely kylätuvalla 5-25.7.2015
Kesäjuhlat 18.7.2015 Vuorenkylä-seuran kanssa.
Vetouistelu 8.8.2015 Lehmijärvellä.
Pikkujoulut 5.12.2015 Peten Pubissa
Kauneimmat Joululaulut ja Joulupuuro kylätuvalla 20.12.2015 yhteistyössä
Vuorenkylä-seuran kanssa.
Seuran kevät ja syyskokoukset ja johtokunnan kokoukset.
Värikkäät jouluvalot ovat piristäneet mieltämme jo tovin. Joulun alusaika on
koittanut kiireineen, leivotaan ja paistetaan monen moista laatikoista kinkkuihin ja
pipareihin. Aattona sitten alkaa kuulua paperin rapina. Paketit ja kääröt aukeavat
ja iloinen mieli valtaa saajan, siitä alkaa joulujuhla.
Tervetuloa Sunnuntaina 20.12.2015 klo 12.00 Kylätuvalle tapahtumaan
Kauneimmat joululaulut. Elina Seppälä säestää. Joulupuuro ja kahvit nautitaan
perinteisesti.
Tapio Nieminen
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2016!

JOULUMYSSY
Lehti ilmestyy viikolla 51.
Lehti postitetaan Putkijärven Nuorisoseura ry:n ja Vuorenkylä-seura ry:n jäsenille
yksi lehti / talous.
Lehti on luettavissa myös osoitteessa:
http://www.putkijarvennuorisoseura.com
TOIMITUSKUNTA:
Putkijärven Nuorisoseura ry

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

JOULUMUISTOJA VUOSIKYMMENTEN VARRELTA
Näin päivänvalon kirkkaana toukokuun aamuna kuusi vuosikymmentä sitten. Tai tiedä
siitä kirkkaudesta, sillä vuonna 1955 oli kuulemma erittäin myöhäinen kevät ja
toukokuun lopulla pihastakin löytyi vielä lunta. Näiden vuosien ajalta mieleen on jäänyt
monenlaisia joulumuistoja, joista kerron teille joitakin.
Kun olin alle kouluikäinen meillä ei käynyt joulupukkia koskaan tai en ainakaan sellaista
muista. En muista sitäkään, uskoinko jossain vaiheessa joulupukkiin vai en, sillä enhän
ollut sellaista koskaan kai edes nähnyt. Lahjakori, jossa ainakin isoveljeni oli aikanaan
nukkunut, ilmestyi jostain tuvan oven taakse eteiseen ja sieltä ne pari, kolme pientä lahjaa
saajilleen jaeltiin jonkun sisarukseni toimesta. Lahjakori on vieläkin olemassa ja on ollut
samassa käytössäkin vielä viime vuosinakin. Joululahjat olivat käytännöllisiä, sukkia,
lapasia, kerrastoja, yöpaitoja ja ehkä harvoin joku kirjakin lahjapaketista löytyi.
Mutta kun lahjavuoriin ei ollut tottunut, ei niitä osannut kaivatakaan kuin korkeintaan
joulun jälkeen myöhemmin koulua käydessään koulussa, kun toiset kertoivat mitä kaikkia
olivat saaneet. Ei niillä äidin tai siskon kutomilla sukilla, kangasnenäliinapaketilla ja
alusvaatekerrastolla oikein kehuskelemaan ”päässyt”.
KOULUN KUUSIJUHLAT
Kävin Kuivajärven kansakoulua, jossa oli kaksi opettajaa, joista Katri Honkapää opetti 1
– 3 –luokkalaisia ja Kide Sakarias Näätänen alkuun 4 – 7- ja myöhemmin 4 – 6 –
luokkalaisia. Syksyt olivat koulussa melkoista tohinaa, kun ensin opeteltiin raittiusjuhlan
ja myöhemmin kuusijuhlan ohjelmia. Silloin ei ollut käytettävissä tietokoneita eikä edes
kopiokoneita, joilla ohjelmien kirjoittaminen ja tulostus olisi ollut helppoa.
Homma toimi niin, että ensin opettaja etsi jostain kirjasta tai ”Opettaja” –lehdestä tai
mistä lienee ohjelmia, joita sitten ne, jotka jo osasivat kirjoittaa kopioivat paperille niin,
että kirjoittivat vain omat tulevat vuorosanansa. Välillä huomattiin ohjelmia
harjoitellessa, että joltain oli unohtunut muutamat vuorosanat kirjoittamatta ja se tuotti
vähän hankaluuksia harjoitellessa. Alaluokkalaisilla oli omia ohjelmiaan ja
yläluokkalaisilla omiaan ja niitä sitten suuren jännityksen vallitessa esitettiin kuusijuhlaan
kerääntyneille vanhemmille ja nuoremmille sisaruksille.
Alaluokilta on jäänyt mieleen kuorolauluesityksemme, joita Katri –opettaja johti tahtia
viittomalla. Harjoituksissa annettiin ”kovat ukaasit” siitä, että opettajan viittomaa ”tahtia”
pitää seurata eikä sivuilleen saa vilkuilla. Yritimme tietysti pieninä kiltteinä koululaisina
ohjeita seurata, vaikken ainakaan minä ymmärtänyt tuon taivaallista opettajan merkeistä.

Aivan oma lukunsa olivat sitten matkat kuusijuhlaan ja sieltä pois, sillä kultaisella 1960 –
luvulla lähes joka taloudessa oli hevonen, jolla kuusijuhlaan matkattiin pimeänä
joulukuun aamuna. Ennen matkaan lähtöä olivat vanhemmat tietysti tehneet navettatyöt ja
luulenpa, että joskus tuli melkoinen kiire, kun kuusijuhla alkoi jo klo 9. ja matkaa oli 4,5
kilometriä. Takaisin sitten tultiinkin melkoista haipakkaa, kun Ilo –tammamme ja
muutkin hevoset olivat seisseet pari, kolme tuntia pakkasessa heiniänsä rouskutellen.
Kuivajärven kansakoulu lakkautettiin keväällä 1969, jolloin olin käynyt jo vuoden
kirkolla koulua. Kirkolla oli kuusijuhla tai siihen aikaan jo joulujuhla ollut jo edellisenä
päivänä ja niinpä päätin mennä vanhan kouluni viimeiseen joulujuhlaan. Aamulla varhain
menin jollain konstilla, ehkä jalkaisin tai potkukelkalla vanhaan kouluuni ja seuraamaan
koulun 14 oppilaan esittämää ohjelmaa. Ennen juhlan alkua entinen opettajani Katri
Honkapää tuli luokseni ja pyysi minua tulemaan joulupukiksi, kun paikalla ei kuulemma
ollut ketään sopivaa miestä siihen virkaan. Yllytyshulluna jo silloin suostuin toimimaan
joulupukkina ja siitä keikasta on mieleen jäänyt pari numeroa liian pienet huopatöppöset
jalassa ja suuhun, nenään ja silmiin tunkeneet pukin naamarin pellavaiset haituvat. Kaipa
olin ihan ”uskottava” joulupukki tai niin ainakin toivon.
JOULUPÖYDÄN ANTIMIA JA JOULUN VIETTOA
Joulunvietto oli lapsuudessani ja nuoruudessani yksinkertaista. Maatilalla piti tietysti
eläimet hoitaa ensin ja kun kaikki olivat ennättäneet käydä saunassa istuimme
jouluaterialle. Joulupöydässä oli kinkku, jossa oli sellaiset reilut viisi senttiä läskiä, jota
sitten vaivihkaa yritin syöttää pöydän alla odottaneelle kissalle. Lisäksi pöydästä löytyi
porkkana- ja lanttulaatikkoa, silliä, perunoita, karjalanpiirakoita ja ehkä jotain muutakin.
Imellettyä perunalaatikkoa ei ollut, sillä vanhempani ovat Karjalan evakkoja ja itäisessä
Suomessa ei kyseistä ruokaa taidettu tietää olevan olemassakaan. Siitäköhän johtunee,
etten edelleenkään imellettyä perunalaatikkoa syö? Jälkiruuaksi oli riisipuuroa ja
sekahedelmäsoppaa ja niiden jälkeen vielä joulutorttuja.
Suuressa tuvassa oli pakkasella kohtuullisen viileää ja joskus ruokailu sujui todella
ripeästi, kun meinasi tulla vilu. Tuvassa oli joko keskellä lattiaa tai lähellä pohjoisseinää
kuusi, jossa oli muutama hopeanauha, latvassa tähti ja alun toistakymmentä oikeaa
kuusenkynttilää. Joskus oikein kylmänä joulun tienoona muistan aattona laittaneeni
kynttilät kuuseen ja keränneeni samat kynttilä takaisin laatikkoon loppiaisen jälkeen, kun
kukaan ei viitsinyt vahtia kynttilöiden palamista turhan viileässä entisessä savupirtissä.

Vanhan tavan mukaan joulupäivä oli päivä, jolloin ei käyty kylässä, vaan nökötettiin
kotona ja syötiin jouluruokia ja ehkä luettiin jotain kirjaa. Tapaninpäivänä sen sijaan
saattoi jossain kylässä käydäkin, mutta kun vanhempani olivat muuttaneet muualta
Kuivajärvelle ei sukua ollut lähimaillakaan eikä naapureidenkaan kanssa kyläilyä juuri
harrastettu. Kun vanhin siskoni meni naimisiin vuonna 1966 ja muutti Kumuun
kävimme siellä sitten joskus kylässä toisen siskon miesystävän ja sittemmin miehen
autolla, mutta muuten kyläilyt olivat harvinaisia.
Kouluaikana joululomat olivat pitkiä, kun loma alkoi jo muutamaa päivää ennen joulua
ja loppui loppiaisen jälkeen. Loman aikana melkein unohti koko koulun, mutta kyllä
opit mieleen palasivat, kun härkäviikot alkoivat oikein todella.
Aikoinaanhan joulupyhiäkin oli vähintään kolme ja taisipa joku viettää joulua vieläkin
pitemmän kaavan kautta. Meitä lapsia hämäsi joskus melkoisesti, kun puhuttiin joulusta
ja uudesta joulusta. Joku tuttu kertoi äskettäin, että hän luuli lapsena uudesta joulusta
puhuttaessa, että silloin tulisi pukki uudelleen ja saataisiin uusia lahjoja, mutta hän
joutui pettymään, kun niin ei käynytkään.
JOULUNI AIKUISENA
Alle kolmikymppisenä sain ensimmäisen lapseni ja hänen myötään joulunvietto muuttui
jonkin verran. Alkuun mieheni vanhemmat halusivat meidän ajelevan navettatöiden ja
joulusaunan jälkeen 40 kilometriä heille jouluaterialle, mutta kun perille päästyämme
talonväki alkoi olla jo menossa yöpuulle totesimme ratkaisun olevan huononlainen.
Muutamana jouluna he viettivät joulua meillä, mutta sitten appeni kuoli ja sen jälkeen
joulunvietossamme tapahtui muutos, kun anoppi muutti Hartolaan ja ehkä vain piipahti
joulun aikaan käymässä meillä tai me kävimme hänen luonaan. Leivoin hänelle jouluksi
ja oli vähän tylsää käydä syömässä omia tekemiään torttuja, pipareita ja piirakoita
toisessa osoitteessa, mutta tulipa sitäkin tehtyä.
Lasteni ollessa pieniä meillä vieraili joulupukki, joka oli milloin kukakin ja välillä en
edes tiennyt kuka pukki oli, kun poikani kummisetä oli pukin vierailun järjestänyt.
Maatilalla eläimet sanelevat aika lailla ”marssijärjestystä” myös jouluna. Ensin niille
ruokaa, lypsyt ja muu hoito ja sitten vasta on ihmisten vuoro. Viime vuosina
jouluaattoilta on mennyt ”keikkaillessa” punapukuisena siellä ja täällä ja kotiin tultua on
ollut saunan ja kevyen iltapalan jälkeen valmis nukkumaan. Liiallista mässäilyä välttäen
vaatteet ovat yleensä joulun jälkeen sopineet ihan hyvin päälle, mutta joskus on ollut
silläkin saralla ongelmia.

Kohta on taas se aika, jolloin kaivan pakastimesta pari, kolme naudanpaistikimpaletta
sulamaan, keittelen marinointiliemen, jossa lihat muutaman päivän maustuvat ja sitten
aattoaamuna laittelen ne leivinuuniin paistumaan. Pienoisella jännityksellä sitten
maistelen lihoja onko niistä ihmisten syötäväksi, mutta toistaiseksi on ollut. Saapa nähdä
miten tänä jouluna käy vai pitääkö syödä vain juustoa lihan asemasta.
Muuten joulunvietto sujunee melkein entiseen malliin, mutta yksi uudehko asia voi
vaikuttaa ei niinkään aaton, mutta muiden päivien sisältöön. Ensimmäinen lapsenlapsi
syntyi reilu vuosi sitten, mutta oli viime jouluna vielä niin pieni keskosena synnyttyään,
ettei häntä oikein viitsinyt retuuttaa ympäriinsä. Ja välimatkaakin on sen verran, ettei
Vesilahdella oikein ehdi aamu- ja iltalypsyn välillä edes kunnolla pyörähtää olemisesta
puhumattakaan. Tänä vuonna joulunaikaan voi Leevikin olla mummolassa, mutta
katsotaan miten käy, sillä hevoset tarvitsevat hoitoa nekin, myös jouluna, kuten muutkin
kotieläimet.
Mutta näillä mennään, vietän joulua miten vietän, syön mitä haluttaa tai kaapista
ylipäätään löytyy ja toivon elämän jatkuvan vielä joulun jälkeenkin.
Rauhallista joulunalusaikaa, rentouttavaa Joulua ja tarmoa tulevaan vuoteen!
Maija Pentikäinen - Laine

Arkihuolesi kaikki heitä,
jouluglögit vahvat keitä.
Sillä mantelit, rusinat peitä,
juotuas’ juomaa, näät enkeleitä!

Arki jäädä hetkeksi saa, kun käymme juhlaan jaloon.
Saanemme näin toivottaa, hyvää joulua joka taloon.

Pikkujoulut Peten Pubissa

Voittajat tutkivat palkintojaan

Putkijärven Nuorisoseuralla on ollut perinteenä järjestää pikkujoulut yhteistyössä
Vuorenkylän Valinnan ja Peten Pubin kanssa. Tänä vuonna ajankohdaksi osui lauantai 5
joulukuuta. Pubiin ja terassille kertyi viitisenkymmentä henkilöä viettämään pikkujouluja.
Tarjolla oli joulupuuroa sekahedelmäsopan kera, lisäksi kauppa tarjosi väelle glögiä
pipareiden kera.
Myynnissä oli Korpelan grillimakkaraa. Tietenkin pikkujouluissa järjestettiin myös
kinkkuarpajaiset. Palkintoja arpajaisissa oli runsaasti ja kinkku löysi itselleen tien
joulupöytään. Tänä vuonna kinkun voitti Kaija Tuominen ja lahjakortin Anneli Kilpinen.
Musiikista vastasi muusikko Wihtori Aho.
Kiitos teille kaikille pikkujouluissa mukana olleille ja niiden järjestämiseen osallistuneille!
Tapio Nieminen

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT TOIMINTAAMME
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Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2016!

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

Kiitos asiakkaille!
Puh. 040-825 4935
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EKL-Ohjaus Tapio Nieminen
Puh. 0400-353 992

www.ylavilppula.com
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Vuorenkylä-seura ry

KORVEN KAIKU JOULUNA 1925
KIRJE VEHKALAHDESTA
Täällä Vehkalahdessa eletään ja ollaan kutakuinkin entiseen tapaan, joulu aamuna
mennään kirkkoon ja Tapanin päivänä ajaa hurautetaan tapania. Nämä joulun edelliset
viikot eletään hissutellaan pyhää odotellessa, kastetaan leivän puolikasta suolakuppiin ja
ryypätään kaljaa päälle, että suolat sulaa. Siis ollaan aivan muun maailman tasolla,
vaikka asutaankin aivan pitäjän rajamailla. Pari vuotta taaksepäin asuttiin vielä aivan
pitäjän keskustassa, mutta sallimmehan tuon rajan pellon laitaan.
Mutta ei auta valitella, muuta kuin tyytyä kohtaloonsa ja kiittää onneansa, että saa
kuulua vielä vanhaan historialliseen Kustaa Adolfin pitäjään, jossa on kaksi kirkkoa
Vanhakirkko ja uusikirkko. Viimeksi mainittu ulos lämpiävä. Saadaanhan me vielä
toivoa parempiakin päiviä ja onnellisempiakin aikoja, sillä tämä Vehkalahti vielä kuluu
aikojen kuluessa muuttuvan oikein liikekeskustaksi. Sillä sen Heinolan rautatien pitäisi
jatkuvan aina tänne asti ja tästä vielä eteenpäinkin, mutta tähän tulee semmoinen
seisoma eli juottopaikka. Pomomiehet, joilla on korkeat palkat ja aina pyhävaatteet
päällä ja joiden kannattaa jo vetää voita leipänsä päälle ja ryypätä lasista piimää.
Kolmenkymmenen vuoden kuluttua ei tarvitse tehdä muuta, kuin on sängyssä selällään
ja syljeksii kattoon. Valtio kuuluu antavan eläkkeen kaikille pomomiehille, jotka ovat
kolmekymmentä vuotta nuhteettomasti palvelleet sekä saaneet kaljun pään ja ison
vatsan.
Sitten ne vähempi osaiset, jotka eivät pääse pomomiehiksi, joita sanotaan
tehtaantyöläisiksi, niiden ei tarvitse enään iltahämärää varttua. Kahdeksan tuntia ja kuka
ties jo kuusikin työskenneltyään he saavat pukeutua frakki pukuun ja lähteä seuroihin tai
työväentalolle iltaansa viettämään ja jos eivät mene näihin edellä mainittuihin
paikkoihin, niin sitte kahvilaan tai hoteliin palkkaansa tuhlaamaan. Sitten jos eivät
palkat riitä niin ei muuta kuin tehtaat seisomaan ja lakkoon niin kauaksi, kuin palkat
nousee.
Maajussit poloiset, jotka yrittävät vielä peltotöitä tehdä saavat kulkea vanhan aikaisessa
takissa, kun vievät voita tai muita maalaistuotteita Vehkalahden torille myytäväksi.
Siellä sitä emäntien voit sitten arvostellaan ja saavat kuulla kunniansa.
On hyvin luultavaa, että kymmenen vuoden perästä maajussit ja emännät häviää
sukupuuttoon täältä Vehkalahdesta. Joskus markkinoilla heitä maksua vastaan
rautalanka verkon läpi tai Vehkalahden eläin tieteellisessä museossa tapettuna tapaa.
Sittenhän nähdään kun eletään. Muutoin aloinkin toivoa liian paljon, hyvähän meidän
on näinkin, täältä kulkee lavea lanka tie kirkolle ja tuonne Pertunmaalle ja
Mäntyharjuun sekä aina Kristiinaan saakka, jossa kuuluu olevan tietäjiä ja noitia.
Postikin tulee tänne monta kertaa viikossa, ja tuo sanomalehtiä, kirjeitä ja joulukorttia.
Jos kenellä on korva-, hammassärky tai vatsan puru, niin valita vaan postille, niin hän
tuo ruusun tippoja ym. ym. Niin kyllähän täällä toimeen tullaan, kun vaan touhussa
ollaan.
Toivotan kaikille kansoille Hauskaa Joulua

Simpanssi
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Koneurakointi
Pekka Kilpinen
Pynnöläntie 90 19600 Hartola
Puh. 0400 246 828

Harakan joulupuu
Harakka hankki mopedin
ja lähti oitis ajelemaan.
Lumi vain pöllysi solkenaan
kasaksi mopedin tarakkaan.
Oli näet talvi ja jouluaatto.
Tarakalla oli harakalla
pulskea pussi pullollaan
sitä ja tätä kiiltävätä,
kalisevata ja kilisevätä.
Näet kiiltävän varas on harakka paras.
Oli sormuksia ja riipuksia,
pellinpaloja, kultakaloja,
mitaleita ja pikareita,
mitä kaikkea lie ollutkaan .
Kyyllästyttyänsä huristeluun
harakka etsi suuren puun,
ja sen lumiset oksat koristi noilla
tarakan turhilla tavaroilla.
Se päätti näet
kutsua kesteihin
ihan kaikkien kylien väet.
Kuunkin se komensi katsomaan,
miten maassa joulua tanssitaan.
Ja ylläty, yllätys!
Jokaikisen killuvan koristeen
ja kähveltämänsä kappaleen
se antoi itsekullekin
ihan mieliksi takaisin.
Ja kuu!
Sekös nauraa hekotti mielissään!
– Kaija Pakkanen –
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Vuorenkylän Valinta
Peten Pub
Puh. 03-716 0925
www.vuorenkylanvalinta.com
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VALITTAVISSASI KAIKENMERKKISET AUTOT

HARTOLAN AUTO KY
MOTELLI VÄINÖLÄ
Puh. 03-716 2275
HUOLTO JA VARAOSAT Puh. 03- 716 2277

PARTURILIIKE TUOMINEN
Keskustie 59
Puh. 03-716 2278
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Hartolan Taksipalvelu

METSÄKONEURAKOINTIA
HANNU SIREN KY

J. Elfvengren Oy

Puh. 0400–717 713

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

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

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. 03-716 1021

Kauneuskeskus Tiia
Puh. 040-508 7521

Puh. 03-716 2070, 040-157 7660

Keskustie 64 Hartola
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USA Varaosat Koskinen Ky
Yhdystie 5
19600 Hartola
Puh. 0400-646 403
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Hartolan rakennus- ja lvi-palvelut Oy
Muuraus, laatoitus ja
kaikki muut rakennusalan työt

Puh. 0400-345 592
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Heka-Kuljetus Oy
Heinonen
Puh. 0400-506 632
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METSÄURAKOINTI

RAKENNUSPALVELU
SEPPO LAAKSO
SYSMÄ

HEIKKI HALLBERG OY
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

KORVEN KAIKU JOULUKUUSSA 1925
Kirjoittanut Maija – Liisa Hakala
KUNNALLINEN ELÄMÄ HARTOLASSA ENNEN JA NYT
Kunnallista eli yhteistoiminnallista elämää ei Hartolassa enemmän kuin muuallakaan ennen
kunnallisasetuksen voimaan astumista eli vuotta 1865 sanottavasti ollut. Ainoa
yhteistoiminnallinen eli kunnallinen toimenpide oli ainoastaan kirkon ylläpitäminen ja
papiston palkkaus sekä todellisten vaivaisten hoito. Siihen aikaan nimittäin kulkivat kirkko ja
muu kunnallinen elämä käsikädessä. Näihin tarvittavat varat kantoi tavallisesti papit
henkilöluvun mukaan, sekä kannettiin kirkko kolehtilla eli haavilla.
Rahaa ei siihen aikaan sanottavasti tarvittukaan. Papeillekin maksettiin palkat luonnossa.
Kirkko ja sittemmin pitäjäntupa, jotka olivat ainoat yhteiset rakennukset rakennettiin
tavallisesti siten, että rakennusaineet yksinpä kivetkin vietiin taloista, samoin työkin
tavallisesti tehtiin taloista luonnossa. Vaivaiset hoidettiin enimmäkseen siten, että apua
nauttiva oli tilallisten hoidettavana ja kulkien talosta taloon, ollen hän isommissa taloissa
pitemmän ja pienemmissä taloissa vähemmän aikaa. Tällaista hoidokkia sanottiin ruoti-ukoksi
tahi ”junovariksi.”
Väliaikaisena apuna annettiin myöskin jauhoja. Kun tällä tavalla eivät kaikki apua tarvitsevat
kuitenkaan tulleet autetuiksi, niin johtui siitä, että kerjäläisiä oli paljon. Huonoina vuosina oli
kerjäläistulva niinkin suuri, että talossa saattoi käydä päivittäin kymmeniä kerjäläisiä. Ja kun
niitä oli liikkeessä kokonaisia perheitäkin ja muitakin sairaita ja huonoja, niin niitä oli taloista
kyydittävä aina toiseen taloon. Tällaista kyytiä oli talvisaikaan tehtävä tämän tästä, harva se
päivä. Tällainen vaivashoito oli kyllä vapaaehtoista, mutta sääli pakoitti sen kuitenkin
tekemään.
Mitä kouluihin tulee, ei niitä siihen aikaan ollut, ainoa koulu oli rippikoulu. Lasten
alkuopetus, lukemaan oppiminen suoritettiin useimmin kotona. Vaikeampi oppiset,
kovapäiset lähetettiin johonkin sellaiseen taloon, jossa joki lukumies oli ottanut niin kuin
ammatikseen antaa visapäille opetusta.
Täällä Hartolassa oli sellaisia opettajia esim. Hakalassa Maijastiina ja Kuivajärvellä
Pöllinmäen Antti. Nämä paikat olivat lasten mielestä hyvin pelättäviä paikkoja. Tällaisia
opettajia ei kunta kustantanut, vaan oli se vähäinen palkka, jonka nuo opettajat ottivat, lasten
vanhempain suoritettava.
Näin ollen tarvittu mitään muita kunnallisia virkailijoita kun papit. Nämä pitivät vaivaisista ja
lukutaidosta huolen, eikä siis mihinkään palkkauksiin tarvittu rahoja.
Niin kuin alussa jo mainittiin niin johtui tästä, että rahaa ei kunnassa eli niin kuin siihen
aikaan pitäjässä eli seurakunnassa paljonkaan tarvittu. Hartolakin oli niin rikas, että velkaa ei
ollut laisinkaan. Päinvastoin oli pitäjässä annettu lainoja muutamille oman pitäjän
varattomille koulunkävijöille, ylioppilaille, joille pitäjän antamat lainat tekivät muutamia
tuhansia markkoja, joka oli siihen aikaan paljon rahaa.

Näin ollen näytti kunnallinen talous hyvältä, mutta sen ulospäin tekevä vaikutus oli
pieni. Kukin sai silloin tulla toimeen omin keinoin, kun yhteiskunnallinen apu oli niin
niukka. Ehkä sentään vaikutti tällainen järjestys enemmän huolellisuutta vastaisesta
toimeen tulosta.
Sittemmin kunnallisasetusten astuttua voimaan 1865 ja 1918 oli kunnallinen elämä
kokonaan muuttunut. Asetusten mukaan tarvittiin kunnassa kokonainen pataljoona
virkailijoita. Samoin asetusten mukaan on kunnassa paljon pakollista laitettavaa, mutta
paljon jää vielä kuntalaisten omaan vapaan tahdon varaankin. Kunnan maksut ovat
vuosi vuodelta kohonneet, niin että viime vuosina on veroina ollut kunnalle suoritettava
melkein 1/5 tuloista. Kunnassa tarvittavat rahavarat luetaan nykyään miljoonissa
markoissa. Ja eihän kummakaan, sillä sellainen virkamiespataljoona, jotka kaikki nauttii
palkkaa vie jo sellaisen summan rahaa, että noin 10 – 15 vuotta takaperin olisi vielä
niillä rahoilla kunta tullut toimeen useamman vuoden. Aikanamme kunnallisasetuksen
aikana ei vielä kunnallisille virkailijoille suoritettu sanottavasti mitään palkkaa. Niin
kannetut rahat joutivat suoranaisesti vaivasten hyväksi, koulujen ylläpitoon y.m.
vaikuttaviin asioihin. Nykyisen kunnallislain astuttua voimaan, jolloin kunnan
valtuustot tuli pakollisiksi, silloin tuli myös pakolliseksi, että kaikille virkailijoille on
maksettava palkka. Eikä nykyaikaan, kun kunkin aika on tullut, niin kuin sanotaan
ylösotetuksi, ei enää virkailija ilman palkkaa voi tulla kysymykseen, mutta nielee tämä
toisaalta paljon kunnan varoja.
Niin laaja kuin nykyinen kunnallinen virkakoneisto on ja niin varoja kysyvä kun sen
koneiston ylläpitäminen onkin, niin ei sen ulospäin vaativa teho ole niin suuri, että se
kaikissa olosuhteissa vastaisi tarkoitustaan. Useat virat, johtokunnat ja toimikunnat ovat
melkein muodollisia ja vaikuttamattomia ja joissa suurin ja tärkein työ on palkan
nostaminen. Tällainen asiain hoito ei tietysti paranna kunnan taloudellista asemaa.
Veroja on kannettava paljon ja kunnan ennastaan suuret velat, jotka sitä nykyään
painavat, yhä vaan lisääntyvät. Ja kun yhteiskunnan nykyään kirjaimellisesti olisi
pidettävä huolta kaikesta. Ehkä se juuri kasvattaa huolettomuutta kussakin yksilössä
vastaisesta toimeentulosta.
Riippuu paljon kunnan valtuustosta, millaisista aineksista se on kokoon pantu. kunnan
menot, onko valtuustossa vaikuttava määrä sellaisia jäseniä, jotka maksavat itse veroja,
vai onko se veroja maksamattomista kasattu. Paljon vaikuttaa nykyiseen verojen
nousuun myöskin ylempää tulleet määräykset, joita valtuustokaan, oli se karvaltaan
millainen tahansa, ei voi välttää. Tätä kunnallista verotusta, joka on kunnallisen elämän
tärkein ja veronmaksajille kipein kohta, tulisi koettaa saada huojennetuksi. Tulisi
koettaa saada kunnan valtuustoon sellaisia jäseniä, joilla olisi ainakin halua saada
kunnan menot sellaisiksi, että verot tulisi kohtuullisiksi. Tulevien, ensi maaliskuussa
pidettävissä kunnallisvaaleissa on hartolalaisilla siihen taas tilaisuus.

Jouluiset anagrammit
kulkuun joki
lukio sujuu
jauho jallu
puu lojuu
torjuu tulot
luuloja luu
kouki pulju
luonto juttu
joutaa tulo
luovu jäipä
koura lojuu
vatipään pani
linnea pipo
olit taata
korkki lojuu
sulana rojua
reijo kuuli
luun suojaa
Anagrammilla tarkoitetaan sanan tai sanajoukon, kuten nimen, kirjainten uudelleen
ryhmittelyä siten, että niistä muodostetaan yksi tai useampi uusi sana. Esimerkiksi sanan
vaali eräs anagrammi on laiva.
Anagrammi toimii sanaleikkinä parhaiten silloin, kun uuden sanan avulla pystytään
jollakin tavoin antamaan vihje alkuperäisestä sanasta.

Hyvää Joulua anagrammien parissa!
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T:mi Rakennuspeltityö
Markku Uustalo
Juurikkaojantie 2
19600 Hartola
Puh. 03-7169 919, 0500-359 528
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Eero Siivonen
Remppa Eero Tmi
Puh. 050-552 8494

HYVÄT PIPARKAKUT

2 dl siirappia
200 g sokeria
2 tl kanelia
2 tl inkivääriä
1 tl neilikkaa
1 tl kardemummaa
1 rkl soodaa
200 g voita
2 munaa
750 g vehnäjauhoja
100 g perunajauhoja

Kiehauta siirappi, sokeria ja mausteet. Sekoita kuumaan seokseen sooda. Sekoita seokseen
paloiteltu voi. Lisää seokseen jauhot ja munat. Sekoita taikinaa käsin niin kauan, että se on
”tasaista”. Taikinasta voi leipoa piparkakkuja heti tai myöhemmin.

PEHMEÄ RAHKAKAKKU

2 munaa
2 dl sokeria
½ tl kardemummaa
1 tl kanelia
1 tl inkivääriä
2 tl pomeranssia
1 dl voisulaa
2 dl maitorahkaa
1½ tl soodaa
4 dl vehnäjauhoja

Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi, lisää voisula, rahka ja jauhot, joihin on sekoitettu mausteet ja
sooda. Paista kakku 200 asteessa noin tunti.

.
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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.

Anagrammien vastauksia
joulukinkku
joulukuusi
joululahja
joulupuu
joulutorttu
joululaulu
joulupukki
joulutorttu
jouluaatto
joulupäivä
jouluruoka
tapaninpäivä
loppiainen
aattoilta
joulukirkko
joulusaarna
joulukiire
joulusauna
”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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Sysmän

Vuorenkylän Monipalvelut
Puh. 040-760 3236

Sysmä
03-874 930

Joutsa

Hartola

vuorenkylanmonipalvelut@phnet.fi

014-337 9200 03-871 880
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Lahden Kaivuupalvelut Oy
Riku Seppälä
Puh. 050 085 2951
www.maanrakennuslahti.fi

Tarmo Lähikauppias
Toivottaa Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2016

Aukioloajat
Jouluviikolla
Ma-Ti Suljettu
Ke
11 - 17
Aatto 10 - 12
Joulupäivät Suljettu
Su
11 – 13

Uudenvuoden viikolla
Ma-Ke Suljettu
To-Pe 11-13
La 10 – 14
Su 11 - 13

Vuorenkylän Valinta ja Peten Pub
Vuorenkyläntie 2101
19850 Putkijärvi
Puh. 03-716 0925
http://www.vuorenkylanvalinta.com

Tervetuloa!

