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Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2017

Putkijärven Nuorisoseura ry

Vuorenkylä-seura ry

Kuulumisia
Nuorisoseuran vuoden tapahtumia ja kuulumisia kuluneelta vuodelta.
Hiihtokilpailut 27.2.2016
Kyläkaupalla
Pilkkikilpailut 26.3.2016
Lehmijärvellä.
Kevätkokous 23.4.2016 Kylätuvalla
Kyläkauppapäivä 9.7.2016
Vuorenkylän Valinnassa
Kesäjuhla 16.7.2016
Purnussa
Vetouistelu 13.8.2016
Lehmijärvellä.
Syyskokous 25.11.2016 Kylätuvalla
Pikkujoulut 3.12.2016 Peten Pubissa
Kauneimmat Joululaulut ja Joulupuuro kylätuvalla 18.12.2016 yhteistyössä Vuorenkylä-seuran
kanssa.
Vuosi on jälleen kulumassa vääjäämättömästi loppuunsa, mutta ennen vuoden vaihtumista
pääsemme vielä viettämään vuoden suurinta juhlaa eli joulua. Yhtä varmaa kuin joulun tulo on
tämä meidän joulumyssyn ilmestyminen.
Vaikka lehden tekeminen pitäisi olla nykytekniikalla helppoa ei juttuja sähköpostiin kovin helposti
ilmesty. Kaikesta huolimatta toivotan Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Uutta Vuotta 2017
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 osoiteessa:
www.putkijarvennuorisoseura.com
TOIMITUSKUNTA:
Putkijärven Nuorisoseura ry

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

Jouluevankeliumi

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.

JOULUTARINA
Kiirehdin matkalaukkuani vetäen matkakeskukseen ja ehdinkin onneksi ajoissa, vaikka
matkalle lähdölleni kasaantui kaikenlaisia hidasteita. Pyyhin kosteutta otsaltani seisoessani
matkustajajonossa linja-auton oven luona. Kuljettaja nosteli ensin matkalaukut tavaratilaan,
kiipesi autoon ja sitten vasta alkoi matkustajien jono liikkua.
Joulunaluspäivät olivat olleet harmaita, sateisia ja vuodenaikaan nähden todella lämpimiä ja
matkustajillakin näkyi olevan yllään normaalia kevyempi vaatetus.
Huomasin erään nuorehkon naisen olevan pukeutunut paksuun untuvatakkiin ja siitä
huolimatta hän näytti jotenkin viluiselta. Hänen ulkonäöstään päättelin etteivät hänen
sukujuurensa olleet aivan suomalaiset, mutta yhtä kaikki, ihan miellyttävältä nuorelta naiselta
hän näytti.
Jonossa oli mukana myös nuori mies, joka vuorostaan oli pukeutunut ihan kesäisiin
vaatteisiin, jalassakin näytti olevan vain pelkät kengät eikä sukkia ollenkaan.
Matkustan usein linja-autolla ja ajankulukseni keksin kanssamatkustajilleni elämänkertoja tai
syitä, miksi juuri hän sattuu istumaan samassa autossa kanssani. Hyvin harvoin kuitenkaan
juttelen kenenkään tuntemattoman kanssa, vaikka matka kestäisi monta tuntia. Joskus vain
tuntuu hyvältä istua hiljaa ja olla vaikka ajattelematta mitään.
Vihdoin oli minun vuoroni maksaa matkani ja etsin itselleni sopivaa paikkaa puolityhjästä
linja-autosta. Istahdin sitten auton puolivälin paikkeille ja tapani mukaan ”ojan puolelle” eli
edestä katsottuna auton vasemmalle reunalle. Muut matkustajat olivat asettautuneet eri
puolille autoa ja pian auto lähtikin liikkeelle. Edessä on viiden tunnin matkustus ja express –
bussi ei kovin montaa pysähdystä matkan aikana tee. Etsin mukavan asennon ja katselin auton
ikkunasta ulos, jossa oli jo kovin hämärää ja jota katuvalotkaan eivät paljon valaisseet.
Vaivuin ajatuksiini ja muistelin viime päivien tapahtumia. Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja
työskentelen suuren sairaalan synnyttäneiden osastolla ja pidän työstäni paljon.
Flunssakauden jo alettua ennen joulua jouduin tekemään ylimääräisiä työvuoroja ja
viimeiseen asti oli epäselvää saanko joulunaikaan ollenkaan vapaapäiviä. Onnekseni sitten
pari ensin sairastunutta hoitajaa ehti jo toipuakin taudistaan ja viime tipassa pääsin
jouluaattona lähtemään kohti synnyinseutujani Keski – Suomeen.
Linja-auton ikkunasta ei enää näe ulos, sillä pimeys tulee todella äkkiä tähän aikaan vuodesta
ja etenkin tällaisena päivänä, kun taivas on paksussa pilvessä. Kun ulkona ei ole enää mitään
katsottavaa katselen autossa ympärilleni. Kanssamatkustajat ovat kaikki asettautuneet
paikoilleen ja istuvat kaikki yksin. Joku näkyy lukevan kirjaa, toinen naputtelee puhelintaan,
jollain näkyy olevan sukankudin käsissään ja nopeimmat ovat ehtineet jo vaipua unten maille.

Jo jonossa huomaamani nuori nainen istuu paikallaan ja hänellä on edelleen yllään paksu
untuvatakki, vaikka autossa on ihan mukavan lämmin. Hän vaihtaa asentoa istuessaan vähän
väliä ja näyttää jotenkin rauhattomalta. Hoitaja minussa ”herää” ja mietin, mikä naisella
oikein on. En huomaa mitään hälyttävää kuitenkaan ja vaivun jälleen omiin ajatuksiini. Itse en
voi linja-autossa lukea enkä tehdä käsitöitä, sillä minulle tulee helposti huono olo. Siksi kai
pitkillä matkoilla viihdytän itseäni kanssamatkustajia tarkkailemalla heiltä siihen lupaa
kysymättä.
Linja –auto kulkee pitkin moottoritietä, mutta jonoja ei ole, sillä suurin osa joulumatkailijoista
on mennyt viimeistään edellisenä päivänä. Joitakin autoja tulee harvakseltaan vastaan, mutta
muuten tiellä liikkuvia on todella vähän.
Lahden jälkeen liikenne hiljenee entisestään ja suurin osa matkustajista nukkuu tai ainakin
torkkuu. Matkakeskuksessa huomaamani nuori mieskin on jättänyt puhelimensa taskuun
ainakin hetkeksi, mutta hän taitaa olla nuoren naisen, kuljettajan ja minun lisäkseni ainoa,
joka on kunnolla hereillä.
Linja-auto hurisee unettavasti ja itsekin olen melkein unessa, kun havahdun pieneen
voihkivaan ääneen. Avaan silmäni ja katselen ympärilleni saadakseni selvää, mihin oikein
havahduin. Sitten kuuluu toinen pieni voihkaisu ja nyt paikallistan äänen kuuluvan nuoren
naisen kohdalta. Hän on kumarassa istuimellaan ja voihkii tuskaisen oloisesti.
Nousen paikaltani ja kävelen muutaman askeleen hänen luokseen. Kumarrun hänen puoleensa
ja kysyn onko hänellä ongelmia. Hän nostaa päätään ja katsoo minua tuskainen ilme
kasvoillaan ja vastaa vatsaansa koskevan. Pyydän häntä suoristamaan selkäänsä ja istumaan
kunnolla, sillä asennon vaihto voi auttaa. Nainen suoristaa itseään vaivalloisesti, mutta
vaipuu melkein saman tien kumaraan uudelleen voihkaisten entistä kuuluvammin.
Kohtaan kuljettajan katseen peilistä ja hän näyttää huolestuneelta. Näytän hänelle, että yritän
selvittää mistä on kysymys. Kuljettaja nyökkää, painaa kaasupoljinta entistä syvempään ja
auton vauhti kiihtyy.
Nainen kyyhöttää istuimellaan ja voihkii edelleen. Kyselen häneltä mihin kohtaa häneen
sattuu ja hän vastaa sekä vatsan että selän olevan todella kipeän. Paljon raskaana olevia ja jo
synnyttäneitä naisia nähneenä kysyn naiselta, onko mahdollista, että hän raskaana. Silloin
nainen purskahtaa itkuun ja sanoo olevansa raskaana ja lapsen lasketun ajan olevan juuri
tänään.

Pyydän naista kertomaan kuka hän on ja miksi ja mihin hän on nyt matkalla, vaikka synnytys
oli varmaan alkanut jo ennen matkalle lähtöä. Nainen vastaa olevansa Amanda Korhonen ja
olevansa matkalla kotiin Keski – Suomeen. Amanda kertoo syntyneensä Kiinassa ja hänet
on adoptoitu kolmivuotiaana. Hän opiskelee eikä ole kertonut kotiväelleen olevansa raskaana.
Hän sanoo lähteneensä matkalle viime hetkellä siksi, ettei halunnut joutua synnyttämään
yksin. Nyt häntä huolestuttaa ehtiikö hän perille tarpeeksi ajoissa.
Kerron Amandalle olevani synnytysosastolla töissä oleva sairaanhoitaja ja kysyn saanko
vähän tutkia häntä. Amanda antaa luvan ja tutkin hänen tilannettaan sen kun pystyn hiukan
huojuvassa linja-autossa. Tulen siihen tulokseen, että vauva on syntymässä hyvin pian ja
mielessäni vilahtelee monenlaisia ajatuksia.
Sanon Amandalle, että käyn juttelemassa kuljettajan kanssa, missä kohtaa olemme menossa ja
missä olisi lähin sairaala. Kuljettaja seuraa katsellaan, kun lähestyn häntä ja kysyy, mitä on
tapahtumassa. Vastaan hänelle, että kohta syntyy joulunlapsi tähän linja-autoon, jollei olla
lähellä sairaalaa. Kuljettaja vastaa, että ajoimme juuri äsken Heinolan läpi, jossa olisi ollut
sairaala, mutta seuraava sairaala on vasta Jyväskylässä. Matkalla on terveysasemia aika
lähellä tietä, mutta niissä ei ole lääkäreitä paikalla, hän jatkaa.
Käymme pikaisen neuvottelun mitä teemme, mutta päätämme jatkaa matkaa ja toimivamme
tilanteen mukaan.
Palaan Amandan luokse ja huomaan käytävää kulkiessani, että osa matkustajista on nyt
hereillä ja he kurkkivat uteliaina linja-auton etuosaan päin. Amanda voihkii, läähättää ja on
tuskaisen oloinen. Vilkaisen linja-auton perälle ja huomaan takapenkin olevan tyhjänä. Kysyn
Amandalta jaksaisiko hän siirtyä linja-auton takaosaan ja hän lupaa yrittää. Pyydän nuorta
miestä avukseni ja talutamme Amandan linja-auton takapenkille. Muutaman metrin matka
sujuu hitaasti ja nyt loputkin matkustajat ovat heränneet ja seuraavat meitä ihmetellen.
Pyydän Amandaa riisumaan takkinsa ja autan häntä siinä. Nuori mies jää Amandan luokse,
kun kävelen etuosaan kuljettajan luokse. Pyydän kuljettajalta mikrofonin ja kerron
matkustajille, mitä on tapahtumassa. Kysyn sattuuko matkustajien joukossa olemaan ketään
sairaanhoidon ammattilaista ja silloin eräs iäkkäämpi nainen ilmoittaa olevansa eläkkeellä
oleva kätilö. Pyydän hänet mukaani linja-auton takaosaan ja matka jatkuu. Kuljettaja lupaa
soittaa aluehälytyskeskukseen ja pyytävänsä lähettämään ambulanssin.
Teemme Amandan olon niin mukavaksi, kun pystymme. Pienessä ajassa synnytys on edennyt
nopeasti ja toteamme vauvan syntyvän muutaman minuutin kuluttua. Pyydän kuljettajaa
pysähtymään ensimmäiselle pysäkille tai johonkin muuhun turvalliseen kohtaan ja niin hän
tekeekin.

Hetken päästä pieni tyttövauva syntyy ja parkaisee melkoisen voimakkaasti heti tultuaan
maailmaan. Matkustajat ja kuljettaja taputtavat ja onnitteluja satelee sekä Amandalle että
pienelle vauvalle. Vilkaisemme Anna –kätilön kanssa toisiamme ja autamme Amandaa
parhaamme mukaan. Nuori mies on pitänyt Amandaa kädestä koko ajan ja hänkin vaikuttaa
todella iloiselta. Tapahtumien tuoksinassa olen sentään ehtinyt kysyä nuoren miehen
nimenkin ja hän on nimeltään Santeri Nieminen.
Samassa vilkkuvat jo ambulanssin valot ja ensihoitajat nousevat linja-autoon. He kysyvät
meiltä synnytyksen kulusta, siirtävät Amandan ja vauvan paareille ja kantavat heidät
ambulanssiin. Otettuaan henkilötietomme he lähtivät viemään Amandaa ja jouluvauvaa
lähimpään sairaalaan tarkastettavaksi.
Myös Santeri lähti mukaan, sillä hänellä ei ollut kiire minnekään tiettyyn määränpäähän.
Santeri sanoi ostaneensa lipun Jyväskylään, sillä siihen hänellä oli ollut riittävästi rahaa,
muttei mitään syytä matkustaa sinne. Hän sanoi mieluummin olevansa avuksi Amandalle ja
vauvalle ja ehkä selviänsä ihmisten joulumielen turvin vielä kotiinkin. Silloin sanoin linjaauton matkustajille, että keräämme ”kolehdin” Santerille ja niin sitten teimmekin.
Vilkutimme hyvästit Amandalle, vauvalle, Santerille ja ambulanssin henkilökunnalle ja
jatkoimme matkaa kohti Keski – Suomea, mutta sillä erolla, että kokoonnumme kaikki linjaauton etuosaan ja laulamme yhdessä joululauluja. Ensimmäisenä lauluna laulamme laulun
”Jouluyö, juhlayö”.
Tämä oli jouluaatto, joka jäi kaikkien matkalla mukana olleiden mieleen, kun kukin meistä
aikanaan matkasi ”omaan kaupunkiinsa” kuin Maria ja Joosef aikanaan. Mitä tapahtui
Amandalle, Santerille ja tyttövauvalle onkin sitten jo toinen juttu.
Maija Pentikäinen - Laine

Pikkujoulut Peten Pubissa

Marjukka Honkanen ja Ari Kuusisaari

Putkijärven Nuorisoseuralla on ollut perinteenä järjestää pikkujoulut yhteistyössä
Vuorenkylän Valinnan ja Peten Pubin kanssa. Tänä vuonna ajankohdaksi osui lauantai 3
joulukuuta. Pubiin ja terassille kertyi runsas joukko viettämään pikkujouluja. Tarjolla oli
Ritva Suon keittämää joulupuuroa sekahedelmäsopan kera, lisäksi kauppa tarjosi pikkujoulu
väelle glögiä pipareiden kera.
Tietenkin pikkujouluissa järjestettiin myös kinkkuarpajaiset. Palkintoja arpajaisissa oli
runsaasti ja kinkku löysi itselleen tien joulupöytään. Tänä vuonna kinkun voitti Ari
Kuusisaari. Mantelin puuroannoksestaan löysi Tuula Aropaasi ja Terttu Seikkala
Kiitos teille kaikille pikkujouluissa mukana olleille ja niiden järjestämiseen osallistuneille!
Tapio Nieminen

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKEVAT TOIMINTAAMME

.

Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta Vuotta 2017!

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

Kiitos asiakkaille!
Puh. 040-825 4935

Lupsakkaa Joulua ja Menestyksellistä
Uutta Vuotta 2017!

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

EKL-Ohjaus Tapio Nieminen
Puh. 0400-353 992

www.ylavilppula.com
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www.rh-maalaus.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Vuorenkylän
Valinta
Peten Pub
Puh. 03-716 0925
www.vuorenkylanvalinta.com

Maitovuoren uusi elämä
Vuosikausia tyhjillään ollut,
joidenkin mielestä aavetalonkin
virkaa toimittanut, Maitovuori on
herätetty henkiin. Rakennus,
kauppaa vastapäätä, on aikoinaan rakennettu maitoauto talliksi. Tarkkaa
rakennusvuotta en osaa sanoa, mutta suhteellisen laadukkaista materiaaleista se on
aikoinaan rakennettu. Seinät on tehty harkoista, joissa on ilmaraot eli ne ovat olleet
sen aikakauden eristeharkkoja. Välipohja on valettu, mutta lattia oli hallin puolelta
jätetty hiekalle.
Hallin eli pajan lattiassa kovin työ olikin kun rakennusta aloitettiin kunnostamaan.
Ajoimme ensin sieltä paljon hiekkaa pois että saimme asennettua tilalle eristeet ja
valettua tilaan kunnon lattian. Seinät ja katto tarvitsivat vain maalia. Ikkunat vaativat
pientä kunnostusta ja ovet piti vaihtaa jotta tilasta saataisiin lämmin. Ja sähköt, ne
täytyi uusia kokonaan. Sähköissä ja lattiassa se kovin urakka olikin että tila saatiin
käyttökuntoon.
Rakennuksen toisessa päässä on pieni kahden huoneen asunto. Näitä huoneita ei vielä
ole kunnostettu, mutta nekin tullaan jossain vaiheessa kunnostamaan ja ottamaan
käyttöön.
Maitovuori on siis nykyisin
Maitovuori Oy. Siellä toimii
keittiökaluste.com,
keittiöasennus.com sekä
Wihtorin verstas. Eli jos
tarvitset keittiö- tai
kylpyhuonekalusteita,
komeroita, liukuovia tai jotain
muita levystä tai puusta
valmistettuja kodin kalusteita
niin kannattaa poiketa sisään ja
pyytää tarjous. Olemme saaneet neuvoteltua niin hyvät sopimukset
materiaalitoimittajien kanssa että pystymme tarjomaan laadukkaat tuotteet todella
kilpailukykyiseen hintaan. Kaikkien kalusteiden asennus onnistuu myös
ammattitaidolla.
Kaikkia arjen puusta tehtyjä käyttöesineitä kannattaa myös kysyä, jos ei satu olemaan
jo valmiina tuotteena tarjolla. Myös vanhojen kalusteiden kunnostaminen onnistuu
mahdollisuuksien mukaan.
Maitovuori ei siis ole enää ”aavetalo” vaan kyläläisiä ja muita lähialueen asukkaita
monipuolisesti palveleva puusepänliike. Tervetuloa käymään!
Hyvää Jouluaikaa kaikille ja iloisin mielin kohti uutta vuotta 2017!
-Sampsa Ahonen-
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RAKENNUSPALVELU
SEPPO LAAKSO
SYSMÄ

Jouko Monola

Taksi
Hartola
Puh. 0400-207 080

Puh. 040-727 8007
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
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Taksi
Anne Mannila
Puh. 0400-352 872
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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

Kiire
Jos on liian vähän aikaa
kokeilehan tätä taikaa:
kääri kiire joulusukkaan
sano sille "mene hukkaan"
Johan loppuu turha touhu
saapuu rauhallinen Joulu.

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Piparin tuoksua, tonttujen juoksua,
siinäkö joulu on?
Kiirettä, huisketta, salaisuuskuisketta,
siinäkö joulu on?
Joulu saapuu jokaiselle,
lapselle ja aikuiselle.
Sydämiimme joulun lahja
seimen luona annetaan.
Tähti ja kuusi, lyhtykin uusi,
siinäkö joulu on?
Lapsenko juhlaa,
paljon kun tuhlaa,
siinäkö joulu on?
Joulu saapuu jokaiselle,
lapselle ja aikuiselle.
Sydämiimme joulun lahja
seimen luona annetaan.
Jukka Salminen

Tarmo Lähikauppias
Toivottaa Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2017

Aukioloajat
Jouluviikolla
Ma-Ke
Suljettu
To - Pe
12 - 17
Jouluaatto 10 - 12
Joulupäivänä Suljettu

Uudenvuoden viikolla
Ma - To
Suljettu
Perjantaina 12 - 17
Lauantai
11 – 15
Sunnuntai
11 - 13

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

Tervetuloa!

