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Hyvä lukija!

Kädessäsi on 30:n vuoden mittainen tarina Helsingin seudun Puumala-seura ry:n historiaa. 
Jokaisella meistä tänne Helsingin rannoille päätyneistä on oma tarinamme. Yhteisenä taustana 
muistoissamme välkkyvät Puumalan Saimaan siniset aallot muuta Saimaata, muita Suomen 
järviä kirkkaammin.

Historiikin runkona ovat olleet vuosien varrella toimintakertomuksiin tallennetut tiedot. Niitä 
on täydennetty seuran jäsenten kirjoittamilla juhlarunoilla ja erilaisilla, usein Puumala-lehdessä 
julkaistuilla jutuilla sekä ilmoituksilla seuran toiminnasta. Sijansa historiikin lopussa ovat 
saaneet myös jäsenten muistelut vanhoilta kotikonnuilta, Puumalasta. Historiikin valokuvat 
ovat Puumala-lehden arkistosta tai seuran jäsenten yksityisistä valokuvakokoelmista. 

Tämän historiikin ensimmäinen osa julkaistiin seuran 10-vuotisjuhlassa 20.4.1991, missä sitä 
jaettiin juhlavieraille kotiin viemiseksi. Sen kokosivat ja tekstin kirjoittivat Leena Valtonen ja 
Saara Luukannel, ja julkaisuasuun saattoi Antti Valtonen. 10-vuotisjuhlasta alkavan jakson 
on koonnut ja tekstin kirjoittanut Maire Pietarinen.

Historiikin toimituskuntaan ovat kuuluneet Saara Luukannel, Maire Pietarinen, Muisto 
Taalikainen ja Tellervo Walther. Taiton on tehnyt Elvi Köpman.

Haluamme kiittää emoseuraa Puumalassa, Puumala-lehteä ja sen toimittajia vuosikymmenten 
aikana saamastamme tuesta sekä historiikkimme julkaisukuntoon saattamisesta ja sen jul-
kipanosta. Lämmin kiitos kaikille jäsenillemme vuosien työstä seuramme ja kotiseututyön 
hyväksi. Ilman jäsentemme arvokasta ja aktiivista panosta tämä 30-vuotinen tarina ei olisi 
ollut mahdollinen. Siksipä Leena Valtosen seuran 10-vuotisjuhlissa lausumin sanoin toivomme 
”yhteisen yrityksen nimissä, että jälleen uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä löytyisi uusia 
voimia, käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea nuoremman polven edustajia, tekemään töitä ja 
kirjoittamaan seuraavan kymmenluvun historiaa – avainsanalla – PUUMALA”.

Toimituskunta
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Näin oli ennen

Erään Puumalan tytön lapsuudenmuistoja:
”…ollessani pieni ajattelin, että Puumalaa on vain Hiisivuoren verran – Koivuset, Matiskaiset, 
Hulkkoset ja Pitkäset. Päästyäni kirkonkylälle minulta meni jauhot suuhun. Siellä oli kauppoja 
ja kahviloita toinen toistaan suurempia. Siellä oli sähinää ja sähkövalot. Elettiin vuotta 1930 ja 
olin 6-vuotias silloin...  
…vain se, joka on katsellut vuoren päältä Saimaalle sen siintävää sineä päivällä tai illan hämyssä 
auringon laskiessa taivaan rannan taa, tietää mitä se on antanut itse kullekin meistä…  
...”Elä luovu viittatiestä eläkä Jumalan sanasta.” Se oli isäni ajatus ja neuvo. Äitini sanoi, että 
ihmisen pittää oppia olemaan vaikka alinpana aijan vihaksena…”
Elina Heino o.s. Koivunen
s. 25.12.1924 klo 16.00 

Toinen muistelu:
”…Lapsuuden vapuista muistan, että silloin piti laittaa kesäleninki päälle. Uimassa kävimme, 
vaikka oli vielä jäähileitä Saimaassa. Paljain jaloin menimme kilpaa, kuka pääsi pitemmälle, ettei 
astunut lumeen. Jalat olivat täynnä ”variksensaappaita” ja itku tuli saunassa, kun ne kirvelivät…  
…Äiti ihmetteli aina, kuinka minulla ei kestänyt sukkanauhat kuin  pari kolme  päivää. Sanoin, 
että opetan Salmelan Kallea soittamaan. Vedin kuminauhan pois ja siitä toisen pään hampaisiin 
ja toisen sormenpäiden väliin ja soittelin. Sehän katkesi nopeasti…”
Helvi Juvonen o.s. Jukarainen
s. 4.7.1925

Kotiseuturakkaus saattoi pääkaupunkiseudun puumalalaisia yhteen ja iloisina vastaanotettiin 
vieraita vanhoilta kotikonnuilta. 

Näin oli vuonna 1955. Pöydän päässä keskellä istumassa on Elsa Heporauta ja hänen oikealla puolellaan rouva Sylvi 
Kekkonen. Katsokaapa tarkkaan, taitaa sieltä löytyä muitakin tuttuja: Aarre Hupli, Jaakko Hirvikunnas, Eero Vilske, 
Orvokki Luukkonen…(seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Seuran perustaminen
Ja näin alkaa vuonna 1981 Helsingin seudun Puumala-seura ry:n tarina.

Helsingin seudun puumalalainen!

Tää viesti kuuluu Sulle juuri 
kun eräs meistä hiljan kuuli,
että täällä entiset naapurlaiset 
Juvemmalta ja Sulkavalta 
vaalivat kotiseutuhenkeä jaloo 
ja kokoontuvat samaan taloon.  
Siellä varmaan soipi savonkieli
ja iloinen on ilta, mieli.  
Niin miksei myökin puumalalaiset 
pantais pystyyn samanlaiset?  
On täällä meitäkin jonkin verran 
ja olihan Puumala-seurakin kerran!  
Herätettäis seura tuo nukkuva henkiin 
ja pantais vauhtia kinttuihin kenkiin.
Tavattais kerralla monet tutut 
ja olishan meilläkin yhteiset jutut!  
Yhteiset maisemat, lapsuusmuistot, 
ei niille vertaa tuo kaupungin puistot!  
Paikkakin on jo varattu meille, 
suunnistetaan siis Oulunkylän teille! 
Sunnuntaina 8.3. kello 16.00 
os. Oulunkylän yhteiskoulu
Siltavoudintie 24 Helsinki 64. 
Bussit 64 ja 69.  
Tulkaakin siis kaikki mukaan 
pois ei saa jäädä kukaan!  
Kahvikaisakin oottaa – ja pulloo 
milloin ne ”Puumalan Entiset” tulloo!
kirj. Leena Valtonen (Puumala-lehti 5.3.)

Tämän nasevan ja hersyvän savonmurteisen runon myötä oli astuttu askel eteenpäin. Kokoon-
tumiskutsu tavoitti monet pääkaupunkiseudulla asuvat puumalalaiset. Yhteiset synnyinjuuret 
näyttivät yhdistävän meitä kaikesta kiireestä ja maailmanmenosta huolimatta.

Kahtokeepa tarkkaan, ketä on tässä – täyvellä nuamalla hymmyilemässä! - Eikö olekkin entisiä puumalalaisia  - potria 
poikia, miehiä, naisia?  - On Liisa, Lahja, Leena ja Eevoja kaksittain, - Kari ja Terttu, Ilmi, Maija, Maire, Toivo, Aino ja 
Matti rinnakkain – Pentti, Heikki, Alpo, Alho, Paavo, Seppo, Olavi, Hanna, Tyyne, Toini, Mauri, Kyllikki, Helvi, Esko, 
- Ritvojakin kaksi, Saara ja nuorinta polvea Kaisa ja Asko. (Puumala-lehti 9.4.1981)
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Seuran perustamiskirjan 26.4.1981 allekirjoitti 57 henkilöä. 
Seuran toimintaa ja ohjesääntöä pohtimaan asetettiin toimikunta, johon kuuluivat Ilmi Auvinen, 
Alho Cederström, Iines Immonen, Toini Lehtola, Saara Luukannel, Maire Pietarinen, Mauri 
Syrjäläinen ja Leena Valtonen. Ohjesääntö sai lopullisen, virallisen muotonsa Mauri Syrjäläisen 
asiantuntevan työn tuloksena. Helsingin seudun Puumala-seura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 
15.11.1983. Seuran säännöissä todetaan mm:

Seura toimii ”yhdyssiteenä entisten puumalalaisten keskuudessa toimialueellaan” eli tässä ta-
pauksessa pääkaupunkiseudulla. Seura ”ylläpitää ja kehittää entisen kotiseudun tuntemusta ja 
yhteistoimintaa entisen kotiseudun asukkaiden kanssa”.  Seuran jäsenille järjestetään viihtyisää 
ja hyödyllistä ajanviettoa ja keskinäistä kanssakäymistä. Seurassa on varsinaisia jäseniä, jotka 
ovat pääkaupunkiseudulla asuvia entisiä puumalalaisia.  Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä 
muita Suomen kansalaisia, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua 
seuran toimintaa edistäneitä tai muuten ansioituneita henkilöitä. 

Ensimmäisen toimintavuoden 1981 toimintaa johti eversti evp. Esko Raunio. Jäsentilaisuuksia 
oli kolme, joista pikkujoulu oli ehdoton suosikki. Lisäksi syksyllä tehtiin bussiretki Puumalaan 
Mikko-markkinoille tuttuja ja sukulaisia tapaamaan.

1982
Puheenjohtajana jatkoi Esko Raunio täsmälliseen tyyliinsä. Yhteisiä jäseniltoja oli yksi vuo-
sikokouksen yhteydessä sekä pikkujoulu. Muuten oltiin aktiivisesti liikkeellä. Uuden koti-
seudun ympäristöön tutustuttiin tekemällä retket Tammisaareen, Porvooseen ja Helsingin 
Seurasaareen.  Kesäkuun alussa jo lomansa aloittaneet olivat kunnostustalkoissa Puumalan 
Liehtalanniemessä.

Tässä eräs Leena Valtosen muovailema jäsenkirje vuonna 1982:

Hyvä jäsen!

On kesä mennyt – melekee, 
onko kellää valakeeta selekee?  
On tuttuja polokuja tuas tallattu 
ja haukia, särkiä narrattu!  
On suvut ja tutut käyty tappoomassa 
ja laevat rannassa passoomassa!  
Voeko kesältä enempee toevoa meistä kukkaa, 
joka vähänkää piäs Puumalan kessään mukkaa!  
Siispä hyvillä mielin tuas voijaa jatkoo 
tätä oman seuramme yhteistä matkoo!  
Mairella meille on valamiiksi sovittu 
 

L O M A L T A P A L L U U R E H V I T 
  

Seurasaaren sillalla, saarenpuoleisessa päässä, 
keskiviikkona, 25. elokuuta kello 17.30, jolloin opas odottaa!  
Patikkaretken päätteeksi mahdollisuus
ruokailuun tai kahvikupposeen
saaren ravintolassa, avoinna 23.00 saakka.
Bussi 24 Erottajalta tuo perille.

Tavataan tuas, isolla joukolla!!   
Johtokunta
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Pikkujoulujuhlassa 13.11.1982 kuultiin Helvi Aron kirjoittama runo: 

”Teepä runo, rustaele, pikkujoulun piristeeksi….!”  
pyysi Leena lempeästi toimentyttö tuo tomera, 
yksi iltamme emäntä.  
Eipä syntynyt runoa, kovin kaunista kasasta, 
aatoksista asettunut juhlaväen kuultavaksi!  
Muuten vain sanoja sovitin, ajatuksia ajelin, 
- melkein satua saavuttelin, nythän sadun kulta-aikaa,
lähestymme taas lämmintä!
Joulun aika!  Mikä taika! Tullessansa tupahamme,
liikahtaapi lämpimästi, sykähtääpi sydämmessä 
ylimääräinen yllätys, täyttää syömmet nuorten, vanhain
keski-ikäisten kovimmin!  
Salamana aatos rientää, sinne koti-Puumalaan,
sen joulun aikaan valkeaan!  Siellä kotitanhuvilla,
ennen lasna ollessamme, neuvoi isä, neuvoi äiti, 
opiksi sanansa asetti, ohjenuoraksi ojensi,
Joulun oikean sanoman, laulun sen iki-ihanan,
sekä virren Seimenlapsen, evähäksi, eineheksi, 
pitkän matkan pitimeksi, valoksi vakuuttavaksi,
jota ei vuodet velota, eikä aika muuksi muuta!  
- Lapsen lailla tahtonemme, tänään toinen toisellemme 
hyvän joulun toivotukset kera laulujen lahjoittaa!  
Siispä nytkin laulakaamme, joululaulut nuo ihanat 
lapsuutemme laulumailta omaksemme osuneet,
sadun saarilta sanomat!  
Virittäkööt juhla mielen, kirvoittakoon joka kielen, 
kiitokseksi toimikunnan, kokoonkutsujain kotoisten, 
jotka meille tämän illan puuhasi ja sovitteli,
meidät yhtehen yllytti!  
Ilo on yhessä olla, tuttavissa tunnelmoida,
toivotella toisillemme, oikeata joulumieltä,
sitä iloa ylintä.

1983
Seuran vetäjä vaihtui. Puheenjohtajaksi valittiin lehtori Maire Pietarinen. Tammikuussa saimme 
bussillinen vieraita kotikonnuilta. Heidät otettiin kotoisasti vastaan vanhassa, hirsisessä Pa-
kintalossa. Esko Raunio totesikin tervehdyssanoissaan leikillisesti maalaistuvan olevan hyvä 
”välietappi” Puumalan ja kaupungin välillä. Vierailu jatkui illalla Karjalantalolla ruokailulla, 
jonka jälkeen sana oli vapaa. Puheita, vanhoja muisteluita, vitsejä ja kaskuja Puumalasta riitti. 
Välillä yhdessäoloa vauhdittivat Puumalan pelimannit, ja illan lopuksi musiikki vei väen tans-
silattialle.
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Karjala-talon yläsalin tungosta ja vakavia ilmeitä alkuillan ”virallisessa osuudessa”. Ilmeet muuttuivat, 
kun päästiin illan vitsi- ja kaskuosuuteen. (Puumala-lehti 10.2.1983) 

Kerrotaan, että tohtori Erland Laukan Puumalassa ollessa 
ei saatu selville, kumpi oli kovempi luikuria laskemaan, 
Edvard Husu (vas.) vai Erland Laukka (oik.). Eikä sitä 
saatu selville vieläkään. ”Tuomareina” Puumala-seuran 
puheenjohtaja Veli Huttunen ja juhlayleisö. (Puumala-
lehti 10.2.1983)

Veli Huttunen luovutti puheenjohtaja Esko 
Rauniolle Puumalan historian muistoksi 
puumalalaisten ensivierailusta. (Puumala-lehti 
10.2.1983)
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Jäsenillat olivat vuosikokouksen yhteydessä ja pikkujoulujuhlassa. Suomenlinnaan tehtiin il-
lanviettoretki. Taas käytiin ”kotona” Mikko-markkinoilla, jolloin tavattiin Puumala-seuran 
jäseniä illanvietossa.

Vuonna 1983 Puumalassa juhlittiin kirjailija Elsa Heporaudan 100-vuotissyntymäpäivää. 
Helsingin Kalevalaisten Naisten Liitto juhli myös tapausta. Tilaisuuksissa seuraamme edustivat 
puheenjohtaja ja sihteeri.

1984
Puheenjohtajana jatkoi Maire Pietarinen. Vuosikokouksen lisäksi kokoonnuttiin Puumala-
seuralaisten kanssa tammikuussa. Savolaista vuorovaikutusta edistettiin järjestämällä iltamat 
Rantasalmi-seuran kanssa. Perinteinen pikkujoulujuhla keräsi taas omat jäsenet hauskan-
pitoon.

Puumala-seura täytti 30 vuotta helmikuussa. Seuraamme edustivat juhlassa puheenjohtaja joh–
tokunnan jäsenien kanssa. Kesällä Puumalassa s/s Wenno teki juhlaristeilyn. Seuralaisiamme 
ja muita kesäpuumalalaisia oli runsaasti mukana. Kaikille meille maistui makoisa rantakala 
Kylmäsaaressa, johon Wenno rantautui.  

Nuotanvetäjät olivat tulleet paikalle. Retki muistutti mieliin, että vesillä liikkuminen on aitoa puumalalaista elämän-
menoa. (Puumala-lehti 2.8.1984)

1985
Puheenjohtajan vastuullista työtä jatkoi Maire Pietarinen. Kotiseudun muistoja herätti vuosiko-
kouksen yhteydessä esitetty elokuva ”Yö vai päivä”, mikä on filmattu Puumalan maisemissa. 
Pieni joukko seuralaisia teki matkan Leningradiin keväällä. Pikkujoulujuhla keräsi jäsenet taas 
kerran yhteen kuten aikaisempinakin vuosina.
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Seuramme käyttää tiedotuskanavana kiertokirjeitä ja Puumala-lehteä, joka taitaa kolahtaa 
useimpien seuralaisten postiluukusta torstaisin. Lehti täytti kuluneena vuonna 30 vuotta. On-
nittelimme sähkein pitkän ja ansioituneen työn tehnyttä kotiseudun asioiden ”tiedottajaa”.

Oesko myö unohettu lehtemme? -  Ei.  
Lämpimät aatokset kai syysmyrsky vei! 
- Meillehän torstai on viikon kotoisin päivä, 
vauhilla kottiin ja sitten häipyy kiiree häivä.
Espoon, Vantaan, Helsingin puolen monet kahvipannut porisoo 
kiikkutuolit souvattaa ja iäneen jo joku jorisoo:  
”Kaho, tuokii on kuollu ja kenes nuama tuo on, 
noenko vanha tuokii on?”  
- Piätökset valtuuston, EL:n ja papin sanomat tutkitaan varmaan, 
kahellaan kuvat, luetaan jutut kotipuolen armaan.  
Toimittaja tarinoi, on hällä työtä kiertee ympäri kyliä 
aina vua löytää vanhoja muisteluja, uuden tiedon jyviä.  
- Ei voe muuta kuin toevoo juluki ja salloo, 
ettei vuan lehtemme vaihtaisi alloo, 
säilyisi aena tuo tuttu lupsakka henki
lehti ois eelleen kotiseutuaatteen renki.  
Uuvelle vuos´kymmenelle menestys ja onni myötä 
Puumala-lehti tekköö luajalti arvokasta työtä!!!
kirj. Leena Valtonen (Puumala-lehti 21.3.)

Tänä vuonna tapahtui Puumalassa muutakin historian kirjoihin vietävää. Lietveden lossi lak-
kasi liikennöimästä ja Mikkeliin menijät huristelivat uutta komeaa siltaa pitkin. Tässä haikea 
muistelo lossista:

Hyvät ystävät maljanne pohjaan juokee 
ja Puumalan historiaa mieliinne suokee.  
Siellä Lietveen rannalla lehti se kiäntyi
kun uuvelle sillalle tännään ne viäntyi 
ne herrat ja työmiehet ja nauhat ja saksit
lie kaikki pitäjän autot ja taksit 
männeet juhlimaan ihmettä, mahtavoo, uutta,
joka matkan tekova eistää ja ilmettä muuttaa. 
Juuvvaan uuven ajan menolle malja tää,
sillä jokkainenhan sen ymmärtää, 
että kiire ja hoppu se sielläi pakkoo 
kun asiat vaatii ja elämistään hakkoo.  
Vuan ei sitä maha itelleen mittää,
kun aatteloo matkoo Mikkelistä ennen.… 
Tie kiertelöö suaria, niemiä mennen 
ja viimein vilikkuu lossilta valo
syrjemmällä torkkuu lossarin talo.  
Jo kolahtaa puomi, liplattaa laine
jää taakse kiire ja meteli mainen.  
Yrjö-lossarin silimissä nauru väläkkyy 
”Ka, tuttuja tulloo..” – lapsiparvi rannalla kärkkyy.  
Siinä mualiman mänövä keritään ihmetellä
Yrjö kammesta viäntää: ”shoo, alahan männä.”  
Kesällä aurinko puahtaa, ei tarvita paitoo
kuutamolla kiertää lempikii lossin laitoo.  
Syysmyrskyssä heittää aallokko laijasta laitaa,
vaan pelkoa ei, rantaan lossari ohjata taitaa.  
Talvella virta huuruaa, lossi lumen alla nukkuu
kunnes kohisee kevät, käki kesää taas kukkuu, 
silloin liikenne alkaa soljua päivät ja yöt
verkkaan Lietvesi liplattaa, verkkaan lossilla työt.  
Juuvvaan maljamme menneelle Saimaan kulkijalle,
juuvvaan uuvelle sillalle korkialle.
kirj. Leena Valtonen (Puumala-lehti 28.11.)
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1986
Seuran viides toiminnan vuosi alkoi.  Puheenjohtajan nuija vaihtui lastenohjaaja Leena Valtosen 
haltuun maaliskuun vuosikokouksessa, jonka yhteydessä vietettiin savolaisen kirjallisuuden iltaa 
yhdessä Helsingin savolaisseurojen kanssa. Helmikuussa puumalalaiset vierailivat jälleen, ja 
5-vuotisjuhlaa vietettiin Laulumiehet-ravintolassa. Tässä tilaisuudessa kutsuttiin ja kukitettiin 
seuran  kunniajäseniksi Toini Lehtola ja yhdysmiehemme Puumalasta, Yrjö Sutinen.

Kunniajäsenet Toini Lehtola ja Yrjö Sutinen. (Puumala-lehti 6.2.1986) 

Kirsti Auvisen kukitettavana Maire Pietarinen, Esko Raunio ja Leena Valtonen. (Puumala-lehti 6.2.1986)
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Huhtikuussa saimme ilon olla yleisönä Puumalan Jalkapuuteatterin esittämän Lossikabareen TV-
nauhoituksessa Pasilassa. Kesäkuussa vietimme yhteistä kesäiltaa perinneruokailun ja tupaillan 
merkeissä puumalalaisten kanssa Launialan lomakodissa. Lokakuussa tutustuimme Helsingin 
kaupunginteatteriin kulissien takaa ja näimme Gats-musikaalin. Koko perheen pikkujoulua vie–
timme joulukuussa, ja ilahduttavan runsaasti perheen nuorimpia olikin ”tonttuina” mukana.

Seuran tunnukseksi valmistui Leena Valtosen hahmottelema ja Hannu Luukanteleen suunnit-
telema tunnuskuva, joka on tämän historiikin kannessa. Tunnuskuvaa käytetään seuran kirjeissä, 
onnitteluadresseissa ja kunniakirjoissa.

1987
Puheenjohtajana jatkoi Leena Valtonen. Vuosikokouksen piristykseksi vietettiin ulkoilupäivää 
Paloheinässä maaliskuulla ja yritettiin ”kotikylien” välistä hiihtokilpailua sisukkaasti kahdella 
joukkueella, jossa ”valaistujen latujen kirkonkylä” voitti. Vuosikokouksessa nimettiin seuran 
kunniajäseniksi ansioitunut seuran emäntä Aino Bäckman ja ensimmäinen puheenjohtaja Esko 
Raunio. Kunniakirjat luovutettiin seuraavassa johtokunnan kokouksessa kukkien ja kakkukah-
vien kera.  Keväällä retkeiltiin läntisellä Uudellamaalla ja Tammisaaressa. Kesällä Puumalassa 
osallistuttiin jälleen iloiselle Wenno-risteilylle emoseuralaisten kanssa. Koko perheen pikku-
joulua vietettiin tällä kertaa Merimelojien majalla ja vieraiksi saimme Jalkapuuteatterin Puu-
malasta ”Manasse Jäppisen” myötä. Pikkujoulun kunniavieraana oli kaikkien tuntema tohtori 
Erland Laukka, joka kertoili muistojaan ”kunnanliäkärinä Puumalassa ja sieltä hauskemmasta 
piästä”.

Erland Laukka ja Sylvi Luukkonen seuramme juhlassa. (Puumala-lehti 17.12.1987) 
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Leena Valtonen (oik.) ja Tellervo Walther leikittävät lapsia joulupukin iloksi. Pukkina Aulis Kainulainen 
ja säestäjänä Simo Paronen. (Puumala-lehti 17.12.1987)

1988
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varastonhoitaja Aulis Kainulainen. Osallistuimme talkoo-
apulaisina MATKA-88 messuille Puumala-osaston esittelyyn ja päivien päätteeksi vietimme 
yhteistä iltaa Karjala-talolla puumalalaisten kanssa. 

Hannu Karvonen ja Timo Virtanen ”vauhdissa” Karjalantalolla. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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 Seurojen perinteinen yhteistapaaminen kesällä aloitettiin Puumala-seuran kotiseutujuhlassa Pis-
tohiekalla. Illansuussa matkattiin Wennolla rantakalailtaan Kiviniemeen, jossa odotti sadekuuron 
höystämä muikkupata ja latotanssit. Molempien Puumala-seurojen johtokunnat kokoontuivat 
neuvonpitoon Maire Pietarisen kesämökille ja saunan lauteille kuin ”suuret piättäjät” konsanaan.  
Pikkujoulua vietettiin jälleen joulukuussa ja Santahaminan upseerikerholla tällä kertaa.

1989
Puheenjohtajana jatkoi edelleen Aulis Kainulainen. Yhteistä iltaa vietimme puumalalaisten 
kanssa Santahaminan upseerikerholla helmikuussa. Kirkkopyhä- ja kotiseutujuhla oli Puumalassa 
heinäkuussa, jolloin risteiltiin Wennolla Liehtalanniemeen. Tehtiin syysretki Puumalaan ja 
vietettiin iltaa Koskenselällä Puumala-seuran vieraina. Vuoden päätteeksi ”tonttuiltiin” jälleen 
Santahaminan upseerikerholla pikkujoulun merkeissä.

1990
Puheenjohtajaksi valittiin välillä ”huiloomassa” ollut lehtori Maire Pietarinen. Tällä kertaa seuro-
jen yhteinen kesätapaaminen sujui leppoisissa merkeissä Puumala-lehden uusissa toimitiloissa. 
Talo oli valmistunut edellisenä vuonna vanhan Kallen-talon tuttuun pihapiiriin. 

Uuteen lehtitaloon tutustumassa Raijaliisa Hartikainen (vas.), Olavi Hartikainen, Leena Valtonen, Antti Valtonen, Uoti 
Pietarinen, Tellervo Walther ja Anneli Jaaro. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Seuramme 10-vuotisjuhlaa valmistelevan toimikunnan järjestämät syysmyyjäiset ruokailuineen, 
arpajais- ja kirpputoripöytineen pidettiin lokakuussa Oulunkylän yhteiskoululla, jossa pienellä 
joukolla ”talakoohengellä” kerättiin sievoinen summa juhlien järjestelyä varten. Pikkujouluun 
päättyi tämäkin vuosi Albertinkadun VPK:n talolla.

Niin yksissä kansissa kymmenen vuotta
ei alakulehti tehty lie suotta.  
Kyllä kertomus meijännii sisältää monta 
muistova, iltoo unohtumatonta.  
On tuttuja suatu ja kahvia keitetty
ja retkiä tehty ja tarinoo heitetty. 
Emo-seura on vieraillut kannustamassa
ja tiältä käyty Wennolla seiloomassa.  
On löytyneet laulajat, pelimannit
ja hyvät emäntien pöytien annit.  
Monet ahkerat kävijät ovat iäksi poissa
vaan säilyvät kiitoksin muisteloissa.  
Tänä vuonna meillä on juhlan aika
Puumalassa sen synty ja taika.  
Se taika jatkukoon pitkälle meillä,
että yhdessä käytäisiin Helsingin teillä, 
kasvaisi seura nuorempaa polvea,
joku vielä soittaisi 20-vuotisjuhlatorvea!
kirj. Leena Valtonen

1991
Ilmassa oli odotusta, suuren juhlan tuntua. Odotus palkittiin onnistuneella 10-vuotisjuhlalla 
Oulunkylän yhteiskoululla 20.4., missä edellä mainittu juhlatorvikin soi Sinikka Taalikai-
sen puhaltamana. Omiemme 110 jäsenen ja ”pönkäjäsenen” lisäksi juhlapöydissä istui yli 
20 koto-puumalalaista. Puheenjohtaja Maire Pietarinen toivotti vieraat tervetulleiksi, ja 
juhlapuheen piti Leena Valtonen. Rauha Erosen sanoittaman ”Laulu Puumalalle” ja Satu ja 
Sinikka Taalikaisen musiikkiesitysten lomassa sai ”ensi-iltansa” Tellervo Waltherin kirjoit-
tama ja ohjaama ”Puumala-kabaree”. Esitys oli onnistunut läpileikkaus Puumalan elämästä 
Nestori Miikkulaisineen. 

Kuvassa oikealta Nestori Miikkulaista esittänyt Timo Virtanen, kabareen 
kirjoittaja Tellervo Walther, Leena Valtonen, Antti Valtonen, Maire Pietarinen 
ja Ilkka Innanen. (Puumala-lehti 25.4.1991)
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Seuran uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin Edit Purhonen ja Oivi Vesterinen Leena Valtosen 
kirjoittamin saatesanoin:

Sitten seuraa ohjelmassa historian lehti uus, 
tämän päivän loppupuolella kunniajäseniä on meillä kuus. 
Haikein mielin, kiitoksella, kunnioitamme kolmea 
Toini, Yrjö, Esko, meiltä jo mennyttä polvea.

Kukkakimpun saamme sulle, Aino ojentaa
viisi ensimmäistä vuotta jaksoit emäntänämme ahertaa. 
Monet kakut, pullat kahvit kaikki aina muistavat
arpajaisten päävoitot, herkkukorit mahtavat!

Emoseura Puumalasta tahdomme esiin kutsua
kunniajäsen viidenneksi, Edit Purhosen Sahalta.
Tuskin kaikki tietäneekään kuinka salaa taustalla
sopat, kaljat keittämässä olet ollut talkoissa.
Sitä paitsi kantaäiti meille olet tärkeä
ilman Eetiä ei oisi koko seuraa ”rekisterissä”.

Potathipellon pientareella, kuuluuko sahan soittoa?
Viulustakin virtuoosi ennen aamunkoittoa?
Sieltä kuusiaidan takaa kutsun esiin kuutosen
kunniajäseneksi meille tutun pelimannin Oivi Vesterisen.
Kannustus ja myötämieli lämmittäneet usein on
kotiseuturakkaus sulla sävelissä soitannon.

Tässä kolme ahertajaa, kukin omalla sarallaan
esimerkiksi on meille, käyttämään synnyinlahjojaan!
Kiitosmielin toivotamme menestystä, onnea 
kaikki kädet mukaan tulkaa taputetaan kunnolla.

Uudet kunniajäsenet ja jo aiemmin kunnia-
jäseneksi valittu Aino Bäckman (vas.) kukitet-
tiin. Kiitospuheessaan Oivi Vesterinen vertasi 
seuraamme puun taimeen, joka kymmenen vuo-
den iän saavutettuaan varmasti jatkaa kasvuaan 
ja menestyy. Näin hän uskoi käyvän seurallem-
mekin. (Puumala-lehti 25.4.1991)



15

Juhlassa esittivät tervehdyksensä Puumala-seura, Puumalan kunta, Puumalan Veneseura sekä 
lukuisat yksityiset henkilöt. Jalkapuuteatterin ”iskuryhmä”, mukana ”Kaunis Veera ja Komia 
Poika”, toi tervehdyksen ystävyydestä kertovin runoin ja lauluin.  

Vatsan täytettä tarjosi Lahja Innasen apujoukkoineen taikoma ”savolaene iltane”:
Punajuur´sörssel
Porkkanaruaste
Ulukomuankualisallaatti
Asettikala
Voe – rukkiine leipä
Kot`kalja – maeto – piimä
Uun´paesti – muikkupata
Makaroonilouta – potatit
Kahvi – tieves – sokeri – reta
Sokerkuakku

Ottakee vua äkäsee, elekeekä ruusata tyhjee.

Juhlat päättyivät, kuten arvokkaat tilaisuudet yleensäkin, juhlatanssiaisiin. Oulunkylän yhteis-
koulun pelimannien tahdissa pantiin ”jalalla koriasti”. Juhlinnan lomassa oli vierailla mahdollisuus 
tutustua Saara Luukanteleen kokoamiin Puumalan historiaan liittyviin vanhoihin valokuviin.

Leena Valtosen puhe seuran 10-vuotisjuhlassa:

Hyvät immeiset!

Vain se, joka on katsellut vuoren päältä Saimaalle sen siintävää sineä päivällä tai illan hämyssä 
auringon laskiessa taivaanrannan taa, tietää, mitä se on antanut itse kullekin meistä... Näin 
kirjoittaa historiikkimme alkulehdellä seuramme jäsen, Elina Heino.

Kun kysyin 5-vuotiailta kerholaisiltani, mikä heidän mielestään on kotiseutu, vastasi eräs 
tomera miehenalku: Meillä se on ainakii vaarin mehtä ja pelto siellä kesämökin takana! Ensim-
mäisen puheenjohtajamme, edesmenneen Esko Raunion pitämästä juhlapuheesta voi lukea, että 
Eskon mielestä se vaari itse ja se vaarintalo siellä pellon keskellä on kotiseuturakkauden perusta 
ja ydin. Joku perheenäiti taas on ääneen huokaissut, että kotiseutuaate on sitä, että helluntaista 
sieniaikaan syksyllä joka ikinen perjantai lastataan auto täyteen ruokaa ja tavaraa ja pyhäiltana 
kannetaan ne takaisin, mutta mennä vaan pitää. 

Näihin neljän henkilön ajatuksiin sisältyykin kotiseutuaatteen avainsanat: rakkaus perheeseen, 
kotiin, ympäröivään luontoon. Jos tuohon vielä lisättäisiin sana – järvi, siinä olisivat myös tämän 
juhlivan kotiseutuseuran tärkeimmät yhteiset tekijät.

Tärkein yhdistävä tekijä meille kaikille läsnäolijoille on kuitenkin sana PUUMALA, Saimaan 
helmi, Saimaan Gibralttari, Mansikkapaikka, kappale kauneinta Suomea, mitä lempinimiä vielä 
lieneekin.

Mitä muuta se sana merkitsee meille täällä pääkaupunkiseudulla asuville? Se on lapsuusmuis-
toja, koulumuistoja, sota-ajan muistoja, riiuumuistoja, kesälomamuistoja, mummolamuistoja. 
Paljon muistoja, kaipuuta menneeseen tai kaipuuta tulevaan kesään, lomaan, matkaan sinne 
jonnekin Saimaan rannoille. Pois kiireestä ja hälinästä joko ajatuksissa tai todellisuudessa moot-
toriteitä pitkin. 300 kilometriä taittuu tutuiksi käyneitä tienvarren maisemia seuraten, mielessä 
odotus ja jälleennäkemisen riemu. Paluumatkalla sitten taas muistellaan ja uutta matkaa suun-
nitellaan.
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No, eikö siinä ole Puumala-harrastusta riittämiin, miksi sitten on syntynyt Helsingin seudun 
Puumala-seura. Ei ihmisen ole hyvä yksin, on jo ammoin viisaasti ajateltu, eikä maaseudulta tänne 
suurkaupunkiin muuttaneellakaan aina ole ollut niin hyvä. Sitä paitsi myö savolaisethan ollaan 
tunnetusti seurankippeitä, kovia huastamaan, uteliaitakkii – ja vähä omahyväisen ylpeitäkkii – 
liekö siinä yksi syy, miksi tuo puheenjohtajamme Maire jo pitemmän aikaa oli puhunut Puumala-
seuran perustamisesta, kun tiesi, että juvalaisilla, rantasalamelaisilla, sulukavalaisillakii on. Ja 
olihan se Elsa Heporaudan aikainen seurakin ollut, miksei sitten myökin.

Niinpä Mairen sisukkuuden ansiosta päätettiin kokeilla, olisiko yhteen tulijoita. Puumala-lehdessä 
julkaistu kutsu kokosi maaliskuun 8. päivänä 1981 iloisesti yllättäen 45 entistä puumalalaista 
yhteisen kahvipöydän ääreen. Yksimielinen päätös syntyi, että perustetaan oma seura. Ja tällä 
samalla Oulunkylän yhteiskoululla allekirjoitettiin perustamisasiakirja 26.4.1981, 57 nimikir-
joituksen vahvistamana.

Monia tuttuja tavattiin jo silloin, veresteltiin vanhoja muistoja. Lisää jäseniä on ilmaantunut 
vuosi vuodelta ja uusia tuttavuuksia on solmittu niin, että tänä päivänä jäsenmääräksi on merkitty 
140. Tässä luvussa ovat mukana varsinaiset jäsenet, jotka ovat seuran sääntöjen mukaisesti 
pääkaupunkiseudulla asuvia entisiä puumalalaisia sekä kannattaja- eli ”pönkäjäsenet”, joilla ei 
ole äänioikeutta, mutta kokemuksen mukaan ovat työ- ja talkooapuoikeuttaan käyttäneet kiitet-
tävällä ahkeruudella.

Lisäksi ovat kunniajäsenet, joiksi voidaan sääntöjen mukaan kutsua seuran toimintaa edistä-
neitä tai muuten ansioituneita henkilöitä. Tähän mennessä on kutsuttu 4 kunniajäsentä: nyt jo 
edesmenneet Toini Lehtola, Yrjö Sutinen ja Esko Raunio sekä täällä kunniavieraanamme oleva 
ensimmäinen emäntämme Aino Bäckman.

Seuran toimintaa on luotsannut vuosikokouksen vuosittain valitsema 10-henkinen johtokunta 
vahvistettuna viidellä varajäsenellä. En tässä ryhdy luettelemaan eri henkilöiden nimiä, tulette 
saamaan kotiin viemisiksi painetun historiikin, joka kertokoon yksityiskohtaisemmin 10 vuo-
destamme. Mieluusti kyllä lausuisin jokaisen toimihenkilön nimen isolla kirjaimella ja isolla 
kiitoksella. Unohtaa ei tietenkään sovi teitä kaikkia jäseniä, tavalla tai toisella mukana olleita. 
Jokaisen teidän läsnäolo ja kannustus ansaitsevat oman kiitoksensa.

Mitä sitten onkaan tapahtunut 10 vuoden matkalla?
Toimintaa ovat tietysti siivittäneet matkat Puumalaan, Puumala-seuralaisten vierailut tänne, 

yhteiset illanvietot ja pikkujoulut vuoden päätteeksi. Lisänä ovat olleet monet iloiset, pienet seu-
rueet matkalla lähiseutukohteisiin Uudellamaalla, Porvooseen, Tammisaareen, Seurasaareen, 
Suomenlinnaan jne. On myös seikkailtu Helsingin kaupunginteatterin näyttämön alla ja MTV-
studiolla Pasilassa, jossa tapasimme Jalkapuuteatterin väkeä nauhoittamassa ”Lossikabareeta” 
Puumalasta.

Retket Puumalaan ovat taas miltei jokaisena kesänä vieneet Wenno-risteilylle emoseuran ja 
Puumalan Veneseuran vieraanvaraisuuden ansiosta. Ne rantakalat Liehtalassa, Kylmäsaaressa, 
Kiviniemessä, perinneruokailut Ahoinpellossa, Virranhovissa, Launialassa ja monet muut tilaisuu-
det markkinamatkoja unohtamatta, ovat olleet sitä parasta antia meille. Tie vie näköjään vatsan 
kautta muistojen kirjaankin, koska nuo syömisasiat tähän ensiksi tulivat, vaikka tosiasiassa 
parhainta tukea ja kannustusta olemme saaneet emoseuralta ja Puumala-lehdeltä sekä monilta 
esiintyjiltä ja pelimanneilta, jotka useimmiten ovat olleet mukana ihan ”iliman aikojaan”.

Jos minulla olisi valta muuttaa sääntöjä, niin virallistaisin aiemmin mainitun ”pönkäjäsenyyden” 
ja nimittäisin Puumala-seuran Pönkäjäseneksi no 1. Ilman pöngittäjiä, pelkkien muistojen tai 
mielessä siintävien maisemien varassa ei kotiseutuhenkikään jaksaisi elää tätä kiireistä nykypäivää. 
Tarvitaan ihmisiä, tekemistä, uusia kokemuksia, tönäisyjä eteenpäin. 10 vuodessa ihminen kasvaa 
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ja astuu pitkän askeleen eteenpäin, mutta tämänlaatuisen seuran toiminnassa on vaarana käydä 
toisin. Toiminta voi perinnettä vaaliessaan helposti urautua ja uuden kasvu tyrehtyä, ainakin jos 
vastuunkantajat pääasiassa ovat vuodesta toiseen samat. Siksipä toivonkin yhteisen yrityksen 
nimissä, että uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä löytyisi uusia voimia, käsiä ja jalkoja ja ennen 
kaikkea nuoremman polven edustajia, tekemään töitä ja kirjoittamaan seuraavan kymmenluvun 
historiaa – avainsanalla – PUUMALA.

Otteita puheenjohtaja Maire Pietarisen kiitoksesta Puumala-lehdessä:

...Haluan kiittää teitä kaikkia, teitä siellä koto-Puumalassa ja teitä täällä Helsingin seudulla 
…Olemme saaneet iloksemme havaita, että yhteishengen ja talkoomielen varaan voi edelleenkin 
paljon rakentaa … Leena Valtonen päätti juhlapuheensa sanoin ” Siksipä toivonkin yhteisen yri-
tyksen nimissä, että uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä löytyisi uusia voimia, käsiä ja jalkoja 
ja ennen kaikkea nuoremman polven edustajia, tekemään töitä ja kirjoittamaan seuraavan 
kymmenluvun historiaa – avainsanalla – PUUMALA.” Velvoittakoot nämä sanat meitä kaikkia 
toimimaan kotiseutuaatteen puolesta. Säilyköön tämä avainsana – PUUMALA – meidän jokaisen 
sydämessä. Säilyköön Puumala yhdyssiteenämme, paikkana, jonne meidän jokaisen sieltä syystä 
tai toisesta poislähteneen polku usein johtaisi...

 
Oma juhlamme osui Puumalan kunnan ja seurakunnan 375-vuotisjuhlavuoteen. Osallistuimme 
kesäiseen juhlatilaisuuteen kirkossa ja luovutimme Puumalan kunnan ja Puumalan seurakun-
nan edustajille adressin ja 250 markkaa käytettäväksi kotiseututyöhön.

1992 – 1995
Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin filosofian maisteri Saara Luukannel. Onnistunut 
10-vuotisjuhla antoi uutta puhtia seuran toimintaan. Heti seuraavana vuonna toteutettiin uudel-
leen juhlamme valokuvanäyttely, tällä kertaa virastotalossa Puumalassa.

Syksy toi jälleen väen yhteen, kun emoseuran kanssa järjestimme Puumalassa pikkujoulut. 
Ohjelma oli kovasti kotiseutuhenkistä. Esitimme puumalalaisille ”Puumala-kabareen” ja Jal-
kapuuteatteri esiintyi omalla ohjelmallaan. Satu ja Sisko Taalikainen soittivat pianoa ja viulua 
ja Oivi Vesterinen sahaa. Pikkujouluista tuli yleisömenestys - tuolit olivat loppua kesken eikä 
puurolautastenkaan tilanne ollut yhtään parempi. Onneksi sentään puuroa riitti kaikille. Ja 
lopuksi tanssimme, tietenkin Kaarlo Salmelan orkesterin tahdissa.

Seurojen puheenjohtajat 
Saara Luukannel ja Pekka 
Luukkonen ”supattelemassa”. 
(Puumala-lehti 26.11.1992)
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Retkiäkään emme unohtaneet. Usean vuoden tauon jälkeen istahdimme keväällä 1994 bussiin 
ja suuntasimme joukolla Marsalkka Mannerheimin syntymäkartanoon Louhisaareen Askaisissa 
ja Naantalin Kultarantaan.

Kutsu retkelle ja samalla kevätterveiset kotikonnuille oli Puumala-lehdessä 5.5. jo tutuksi 
tulleella tyylillä.

Myö männää Turkuu ja Naantalii
tuu veikkone Sinäkii
kuulemaa historian havinoo
kahtomaa Marskin kot kartanoo
ja Ahtisaaren suappaan jäläkiä
ja vaekka Kekkose jättämiä puumerkkejä
Kultarantaan ja mihin lie vielä
kuha näkköö, jiäkö aekoo siellä.
Lauantaina 28.5. auto starttoo
siinä on kuski, ei tarvii karttoo.
Soetelkee 15.5. männessä paekkanne
Aino p. 5636444, Lahja p. 842249
kotpuumalalaisetkii, jos sattuu hollille.
Kesällä nähhää varmaan sillan kuppeella
Wennolla, torilla tae rantakalakalliolla.
Lukekee lehdestä tästä tiijot nuo
posti vua yhen kirjeen tuo,
siinä pitäis olla myös maksulappu
jos jäe rahhoo, ku just män vappu!
Tavataa tuas
ja syksyllä kumminkii
sitte myyvää ja ostetaa
rehuva ja potattii.

Lokosata kessee!
Johtokunnan puolesta Leena Jaakkola

Seuraavien vuosien jäsentilaisuudet kokosivat mukavasti joukkoa. Töölön yhteiskoulun ope-
tuskeittiössä taiottiin ruoanlaittokurssilla makoisia kalaruokia, mm. ranskalaista kalakeittoa, 
uunihaukea ja lohinyyttejä. Solvallan urheiluopistolla puolestaan tutustuttiin Timo Virtasen 
opastuksella itsepuolustustaitoihin, laulettiin ja pelattiin seurapelejä. 

Laulu pidentää ikää! Simo Paronen (oik.) ja Timo Virtanen laulattavat. ”Hengessä mukana” Terttu Hämäläinen 
(oik.), Uoti Pietarinen, Kari Hämäläinen ja Mauri Syrjäläinen. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Onnistuneen retken päätteeksi poikkesimme kotimatkalla Hyrsylän mutkassa, missä Aira 
Samulin kertoi lapsuudestaan Karjalan Kannaksella ja esitteli vanhan kotinsa mallin mukaan 
rakennettua karjalaistaloaan. Syysretki samana vuonna suuntautui Puumalaan Tellervo Walt-
herin kesämökille.

Kesäisin pidimme ”nyyttäreitä” Mauri Syrjäläisen ”Runopirtissä” Pirttilahdessa ja ”wennoilimme” 
Puumalan vesillä. Vuodet päätettiin aina perinteisillä pikkujouluilla, joskus Savolaisessa osakun-
nassa, joskus Ravintola Museo Grillissä.

Sattuipa Puumalassa kirkkomatkalla

Kesäuamu nii tuoreena valakes iästä
”Äet, miunnii pittää kirkkoo piästä
Ja piäsöökö Reeta ja Kaesa ja Ville”
”No ala panna puhasta paetoo sille
Uuni pankolta löytyy sukat
Ja kenkät, kammatkeeha ies tukat”
Tomupilevenä alas mäkiä
Kenkät kaenalossa, ollaa kirkkoväkiä

Ja laevamatka o yhtä juhloo
Isäkii iha portterii rahasa tuhloo
”Äet, toenekii laeva ja pitkät venneet
Tiälähä o kaek Puumala perreet”
”No ee nyt kaek, mut aeka monta
Isä, ota käestä tuota onnetonta
Ja koettakee selevitä laeturile
Tukkanaohatkii pittää rusetile
Enneku männää ylös mäkiä
Ja tavataa muuta kirkkoväkiä”

Siinä takana Suursavo makasiini
o hyvä tehä itestää kirkkoviini
Joku laettaa sukkoo ja kenkee jalakaa
Joku nuttura neoloo kohentoo alakaa
”Pojat, konehuoneesee laevala kurkistitte
Mitä, jos vähä käsiä pesisitte”

Vua Ville silemät o ympyriäesnä
Ku aletaa selevitä alakumäestä
”Herraisä tuota kaoppoje miäree
Eikä missää näö yhtää liävee
Missä tän kylä elukat suap syyvä ja nukkuva
Ei yhtää navettoo, ei heinätukkuva”
”Kirkokylä elukat assuu takamaela
No Ville, jalakoo toese ettee laeta”

Ylös mäkiä siinä kävellää
Ja monta tuttuva kätellää
Mukava o astuva kaoniila siälä
Emännilä kirkkoröijyt piälä
Miehet hymyssä, piiput suussa
Lintukii visertää kirkokylä puussa

Mut Ville jo tuosta rasittu kovasti
Ja piätti, ett enneku tavataa rovasti
pittää suaha äetiltä tissiä
Jano on ja näläkä, se o vissiä
Ka Villellä ikkee jo kuus o vuotta

Ei tohtinu jättee tissiä suotta
”Tästä en ennee jatka matkoo
Vaekka antasitte mite hatkoo”
Ei kae siinä mikkää aota
Ku puseron nappia vua raota
Eikä kirkkokansa etes huomoo
Ku Ville naottii Luoja luomoo

Mut suntio tunnolline ja rehti
Ylös kellotapuli huipule ehti
Kaekk tapuli luukut aokasoo
Ja kellon nyöristä riuhtasoo
Iso kello ku ens kerra pomahti
Tissi poes poija suusta lopsahti
Poeka hetke ol vaet ja sanova rävväötti
”Perhana, mite säekäötti”

”Isä kuulitko, mite se poeka huastaa
Iha syväme pohjasta ruastaa”
”Kyllä se siitä vielä oppii
Katotaaha nyt, mite kirkkoo soppii”
Ville äeti vieree ittesä hinkkoo
Ja kirko seinätaoluva vinkkoo
”Äet on siinä hirveesti koukeroeta
Ossootko sinäkää lukija noeta”
Ville äetiltä tiukkana annoo
”No, mittee se taolu sannoo”

”Ett pittää istuva hiljoo 
selekä vasten penkin kylökee
Eikä lattiale sua sylökee
Ja kuunnella pittää hartauvessa
Ja palavella herraasa henkessä ja tottuuvessa”

”Tiiän, tiiän
Ei sua sanova rumia sanoja
Eikä sua ajjoo takkoo kanoja
Ei sua karata rannale uimaa
Justii ku aletaa puimaa
Ja lukemaaki pitäs oppia
Mut arkena alan tehä koerale koppia
On nii vaekeeta isoks tulla
Isä lupas kirkola paakari pulla”

Käöp aorinko sälleet ikkunasta
Nii mukavast lämmittää poekalasta
Ja urkuje soetto nii kaonista kuulla
Voes iha taevaassa olevasa luulla
Kaek mietteet poes lapse mielestä haepuu
Pien poeka ku une lommeese vaepuu.

Tellervo Walther kirjoitti seuran pikkujouluihin 27.11.1993:
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Vuonna 1994 veimme tervehdyksen 40 vuotta täyttävälle emoseuralle ja Puumala-lehdelle.  
Seuraavasta vuodesta alkaen matka Puumalan virran yli kulki uutta, Suomen toiseksi pisintä 
siltaa pitkin. Meille monelle vieras Saimaan silta muuttui lopulta, vuonna 2006, kunnanisien 
ja -äitien myötämielisellä avustuksella paremmin suuhun istuvaksi ja Puumalalle mainetta 
tuovaksi Puumalansalmen sillaksi.

1996
Vuosi oli jälleen aktiivisen toiminnan aikaa. Keväiselle teatterimatkallemme Tallinnaan osal-
listui runsaasti jäseniä puolisoineen ja ystävineen.  Kesällä vierailimme Marja ja Simo Parosen 
mökillä Kaipaalassa. Puumala-lehdessä 11.7. ollut nyyttikestien kutsu ”Kaikki laulutaitoiset ja 
– taidottomat sekä heidän ystävänsä ja soittoniekat soittimineen ovat tervetulleita. Yhteislauluja 
varten on varattu sanoja ja nuotteja, ei turhia puheita …” oli saanut väen liikkeelle. Paikalla oli 
jäseniemme lisäksi emoseuralaisia ja kesäasukkaitakin. Musisoinnista vastasivat Pentti Kivinen, 
Seppo Martikainen, Hanna ja Simo Paronen, Matti Ursin, Oivi Vesterinen, Timo Virtanen, ja 
solistina oli Pirjo Ilvessalo. Ex-tempore –esitykset seurasivat toistaan. Hauska ilta kului myös 
pöydän antimista nauttien. Oli itse kunkin tuomia ”nyyttejä”, Pirjo ja Kalevi Kotron maukkaita, 
grillattuja naudanmakkaroita sekä Ellu Pulliaisen yrteillä maustettuja tuotteita. 

”Perhepotretti” Parosten mökin terassilla. (Puumala-lehti 25.7.1996)

Toimintavuosi päätettiin Ravintola Museo Grillissä, missä jo toistamiseen olimme viettämässä 
pikkujoulua. Illan jouluaterian oli valmistanut grillin isäntä, entisiä puumalalaisia hänkin.

1997 - 2000
Toimintavuodet kuluivat varsin perinteisissä merkeissä. Tutustumiskäyntejä järjestimme 
Nykytaiteen museoon Kiasmaan ja Tamminiemen museoon oppaan johdolla. Tamminiemestä 
jatkoimme Seurasaareen, missä ulkogrillillä paistoimme makkaraa. Espoon puolellakin pii-
pahdimme. Hilppa Sorjosen johdolla tutustuimme Tapiolan kulttuurikeskukseen ja kävimme 
katsomassa teatteriesityksen ”Mitä sais olla”. 

Kesäisin Mauri Syrjäläinen kutsui nyyttäreihin Runopirttiinsä, missä grillitulen äärellä nautimme 
makkarasta ja muurinpohjaletuista menneitä muistellen ja tulevaa suunnitellen. Pikkujouluja 
vietimme mm. Oulunkylässä Ravintola Vegassa Urpo Leppäsen puolison Anan kuubalaista 
tanssiesitystä seuraten. Vuonna 1999 Rastilan pitokartanossa Vuosaaressa puolestaan nautimme 
Seppo Kolehmaisen hersyvästä savonmurteisesta lausuntaesityksestä.
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Sätkät, sätkät, parrunpätkät 
Koposen laivaa rustattiin.
Miehet, jätkät, pitkät, pätkät
höyrylaivaa tervattiin. 
Ja sen tervahöyryn nimeks
tuli s/s Wetehinen, 
kun vuonna nolla seitsemän
se Saimaalle laskettihin. 

Ensimmäinen kippari Reponen 
höyryt ilmoille nostatti. 
Gutzeitin miehet ja nalikkahalot 
kuukausipalakalla puksutti. 

Ja sen tervahöyryn nimi 
oli myöhemmin Wenno, niin 
ja se kotirantaansa Puumalaan 
eläkepäiville ostettiin. 

Pieni joukko se laivaan nousi
talkooporukka ahkera, juu. 

Vuonna 1997 ”ystävämme” s/s  Wenno täytti 90 vuotta. Merkkipäivää vietettiin sinisellä Sai-
maalla seilaten. Seura muisti ”höyryävää juhlakalua” laululla ja yhdellä motilla hyviä koivu-
halkoja.  Laivaemännille ojennettiin kukkia.

Leena Valtosen kirjoittama onnitteluruno 23.8. 
(sävel: Kaunis Veera): 

Onnittelulaulua esittämässä Maire Pietarinen (vas.), Mauri Syrjäläinen ja Leena Valtonen. (seuran jäsenen kuva-
arkisto) 

Liina tuli kahvinkeittäjäksi
Nurmiset moneen lähtöön, juu. 
Kippari ruorissa komija, 
konemiehet taitavia. 
Pilli kun huutaa ”kyytiin hei”, 
Wenno meiltä kaikilta kiireen vei. 

Hytkyt, jytkyt, jytkyt, hytkyt, 
Saimaa Wennoa kiikuttaa. 
Voi kuinka vanha pikinytky 
katsojain mieliä liikuttaa. 
Wennon matka viel’ jatkukoon! 
Höyrypillisi vislatkoon!
Vielä, vielä me saavutaan 
Wennon kannelle seiloomaan. 

Ja sen tervahyöryn nimi
on Wenno - Wenno niin, 
ja se Puumalan rannan kaunistus 
olkoon päiviin tuleviin. 

Wennon juhlavuoden kunniaksi kutsuttiin seuran kunniajäseneksi meitä turvallisesti Saimaan 
vesillä luotsannut, Wennon pitkäaikainen kapteeni, Nestor Vehassalo.



22

 Vuonna 2000 alkoi jo valmistautuminen seuran 20-vuotisjuhlaan. Juhlakassan kartuttamiseksi 
päätettiin järjestää iltamat Puumalassa, joten Leena Jaakkola laati Puumala-lehteen 6.7.  seuraa-
van tekstin: 

”Ilimotus” 
Myö tiällä piäkaupunkiseuvulla ollaan pakerrettu yhteisen seuran taevalta liki 20 vuotta ja 

ens´ talavena oes huaveena pittee ansaetut 20-vuotisjuhlat 
mukana sitkeesti pysytelleille jäsenille ja ystäville. 

Vuan sehän kysyy rahhoo se. Siispä pyyvvettäisiin pientä ”ponsoriapuva” ja 
meleko mukavan puitteisella tavalla.

Kahelkeepa vanheempoo retonkihametta ja teryleenihousuva orrelta ja 
tälläytykkee tanssahtelemmaa heilan kanssa tae iliman

vanhanaikaisiin iltamiin
Nuorisotalolle Puumalan mäelle 
lauantaina 8.7. klo 19.30 alkaen.

Luvassa jottain ohjelmoo, huumoria, mussiikkia ja 
tanssin tahdittaa taattuun tapaansa K. Salmela.

Pääsymaksu 30 mk
Tervetulova jäsenet, ystävät, nuapurit ja kesäpuumalalaiset 

tekemään iloiset ”Puumala-talo” tunnelmat kuin ennen!
Helsingin seudun Puumala-seura 

Kutsua noudatettiin, ja Puumalan mäelle virtasi väkeä kiitettävästi. Iltamat avasi Tellervo 
Walther savolaisjuttuineen painottaen yhdessäolon, yhteislaulujen ja tanssin roolia illan ku-
lussa. Puumala-lehti otsikoi tilaisuuden ”Wanhan ajan iltamissa tanssia rätkäytettiin”. Yleisön 
retonkihameille ja teryleenihousuille antoivat liikettä Kaarlo Salmelan haitari, Tarja Väisäsen 
viulu ja Kauko Nenosen kitara. Pelimannien ollessa tauolla Hannu Karvonen ja Paavo Valto-
nen lauloivat ja soittivat irlantilaistyylistä musiikkia. Juhlakassa karttui melkoisesti runsaan 
osanoton, buffetin ja tuottoisten arpajaisten ansiosta – kiitos Puumalan yritysten lahjoitusten. 
Pelimannitkin soittivat kaikki ihan ”iliman aikojaan” eli ruokapalkalla. 

2001
Ihmisiällä mitattuna seuramme vietti ensimmäisellä vuosikymmenellään ”lapsuuden” in-
nokkaita ja sisältörikkaita vuosia ja juhli 10-vuotistaivaltaan mieleenpainuvasti yhdessä koti-
puumalalaisten kanssa. Jäsenmääräkin kipusi ennätyslukemaansa, sataan neljäänkymmeneen.  
Seuran toinen vuosikymmen – ”nuoruuden aika” – vakiinnutti vähitellen toimintamallejamme. 
Vaikka paljon jaksoimmekin kehitellä uutta jäsenistömme viihtyvyydeksi ja kotiseutuhengen 
ylläpitämiseksi, vuosikymmeneen mahtui, jos ei nyt ihan murrosiän ongelmia, niin ainakin 
pieniä huolen aiheita. Leena Valtosen 10-vuotisjuhlapuheessaan esille nostama uhkakuva näytti 
toteutuvan - ” toiminta voi perinnettä vaaliessaan helposti urautua ja uuden kasvu tyrehtyä, 
ainakin jos vastuunkantajat pääasiassa ovat vuodesta toiseen samat”. Leenan toivomia ”uusia 
voimia, käsiä ja jalkoja ja ennen kaikkea nuoremman polven edustajia” ei suurin joukoin tul-
lut mukaan toimintaan. Jäsenmäärä käväisi aallon pohjalla, mihin omalta osaltaan lienee ollut 
vaikuttamassa 90-luvun lamakausi. 

Illan ”savonkielinen” juontaja Tellervo Walther 
(vas.) yhdessä pelimannien kanssa. (Puumala-lehti 
13.7.2000)
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”Juhlatorvea” pääsimme kuitenkin jälleen soittelemaan, kun 20-vuotisjuhla Töölön yhteis-
koululla 31.3. katkaisi vuosittaiset rutiinit. Juhlaa vietimme pääasiassa omien kesken, sillä 
kutsusta huolimatta bussillista vieraita koto-Puumalasta ei tullut. Juhlavieraat lausui tervetul-
leiksi puheenjohtaja Saara Luukannel, ja Kari Hämäläisen tarjoama ja sekoittama juhlamalja 
kohotettiin Puumalan entisille kotikunnaille. Juhlapuheen piti Maire Pietarinen valottaen seuran 
20-vuotistaivalta. Leena Jaakkola esitti Mauri Syrjäläisen kirjoittaman runon ”Äitien ja isien 
maa”, Mari Pastila-Eklund soitti pianoa ja säesti yhteislauluja. Uusi kunniajäsen, pitkäaikainen 
johtokunnan jäsen Iines Immonen kukitettiin. Emoseuralta ja Puumala-lehdeltä sekä yksityisiltä 
tulleet tervehdykset luettiin. Tämän jälkeen sukelsimme ”Historian hämärään”, kun Tellervo 
Walther muisteli runoksi ”viäntämässään”  historiikissa kotiseutumme entisaikojen eloa.

Siin hyö nii hartaast astuu
Ja notkelmissa virsut kastuu
Piämiäränä Puumala muat
Sieltä aena paremma sualiin suap

Jo pakanuuve aekana kulettii
Ja pitkiä pyyntimatkoja tehtii
Pohja perukoele vanhoja eräteitä
Ei matkan rasitukset pelottana heitä

Ik´aekane ol heilä lupa
Rakentoo Puumala rannale kalastustupa
Ja kasketa Puumala mehtii
Ja pyytee riistoo nii paljo ku ehtii

Karjalaesessa eräkalenterissa sanotaa
Ett millo tehhää eräretki Puumalaa
Pietarin messu jäläkee lähettii
Ja elonkorjuuks takasii palattii

Nii tuhatkunta vuotta kulettii
Enneku paekallee juututtii
Ja suureks kasvo pyyntimiehii luku
Se, josta synty Puumala suku

Kerrotaa, ett nuottakuntia ol sammaa aekaa satoja
Ja toeset kaskes ja rakens latoja
Ja ne kaskiahot ja pykälikkökankaat
Ol esissii viljelyspaekat parraat

Nuo Puumala Luamaeset, Kietäväeset
Ja Partaeset, Luukkoeset, Venäläeset
Ja Kiljuiset, Kituiset, Valtoeset
Ja Penttiset, Repoeset, Sopaeset

Kuka lie muuttana Vatjasta
Kuka kaokoo Luatoka rannalta
Joku eteläesistä pitäjistä
Lapveeltä sekä Jiäskistä

Puumala-nim tul muutossa mukana
Luatoka rannalta Vatjasta
Siellä suar ol nimeltä Pomala
Jonka Ruotsi herrat iäns Puumala

Mut vappaotta ei kauvoo kestänä
Eikä itemiäreemisoekeutta
Ku Ruotsi kuninkaat alako miäräellä
Ja Siäminki herrat siäjellä

Veroluvettelot julometut luajittii
Ja kukkii verova maksamaa vuajittii
Ka aenaeset sovat niel varoja
Ja Ruotsi hov, eikä sielä oltu turha nuukia

Jo tuhat viissattoo neljäkymmentä luvulta
O säelynä vanha muakirja
Missä sanotaa, ett toestasattoo isäntee
O veromarkkoja paljo tuottaneet

Mut jos ei talonpito sujuna
Ja taalereita maksettavaks kertynä
Saet jättee talos ja lähtee
Ja kerätä ruuvaks muihii tähteet

Nii aotioetu mon hyvä talo
Viimeistää sillo, ku koettel kato
Eikä halukkaeta ollu talova ottamaa
Ku tiijettii, mitä sen pito tulloo maksamaa

Sillo tapana ol sanova
Ett talo ol karja sorkkii juuttuna
Ku verorästi paeno niskassa
Ja kyty ollii äkkiää kylömänä

Tuhatviissattoo neljäkymmentäkaks
Pan Kustaa Vaasa vielä paremmaks
Ett viljelemätö mua kuuluu ruunule
Ei uariakkaa kellekää muule

Ei talonpoja elämä ollu heleppova
Ku ol nii monta elättiä
Pit herroja aena kestittöö
Ja paekasta toesee kulettoo

Jo tuhatviissattooluvula
Ol kievari Lintusalossa
Ja maenitaa Matti Liimataene
Tuo kievaripitäjä varakkaalaene

Ja tuhat kuussattooluvula
Ol kievareita jo usseita
Ol talavitie Savonlinnaa
Ol tie Viipurii ja Lappeerantaa

Minkä tahasa vastuu piätti talonpoeka hoetoo
Pit ittesä aena se kustantoo
Jos vaekka käräjile etustajaks valittii
Kule omin neuvo matka Siäminkii

Aena uusia vastuita Siäminkistä suatii
Millo pitäjä miehiä ne vuatii
Olavinlinnoo, teitä, siltoja rakentammaa
Tae Siäminki peltoja ruoppoomaa

Mut monta ol pitäjässä taetajoo
Jo tuhat vissattooluvulta maenintoo
Et Maono Suutari suutarin palakkana
Ol kappa ruista kenkäparista
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Ja Laori Laorinpoeka Kontiaene
Joka venettä veistämää ol taetavaene
Sae viljoo puoltynnyriä palakaksi
Ku vennee ol veistänä valamiiksi

Tervoo kans kovasti poltettii
Ja sitä kaovaskii kuletettii
Välilä tervasta tul hyväkii tienesti
Mut usseest hinta tuas romahti

Puumala mies ku tuotteitaa
Läks Lappeerantaa, Viipurii kaoppoomaa
Ol matka pitkä ja vaevalloene
Siinä mon olis sortuna poeka toene

Ja Puumalassa ku kerrottii
Ett Lappeerannassa viljasta hyväst maksettii
Ku kaoppias ehti kaopunkii
Jo hinta olikii laskena nii

Kans petoksista kärsimää jouvuttii
Ku huijata kaopunkissa yritettii
Ja käräjilä juttuja selevitettii
Kuka totta puhu kuka valehteli

Kerrotaa, ett Puumala poekoo Aovista
Ol ruatimiehe leski yrittänä huijata
Ja vuatina kaheksan kuparitaaleria
Ett sellase summa ol syysmarkkinoela
Suanuna häneltä laenata

Mut Puumala käräjillä totistettii
Ja pitäväst tottee näötettii

Et Aovine ei ollu etes Lappee suunnala
Vua Mikkeli puolessa asijoela muuvala

Uus vaehe Puumala historiassa
On tuhat kuussattooluvu alussa
Ku Lintusalosta Liimataene
Tul lensmanni virkaa iha puumalaene

Vua otettaa ei Siäminki vieläkää
Taho irti piästee nuapuristaa
Mutt kolkytluvula kuitennii
Jo ihtenäene ruununnimismies nimitettii

Jo Puumala väk ol tosissaa
Kyllästynä kaovaksi kulokemaa
Ku kirkkomatkat ol pitkiä nii
Vaekka lähtiä ripile Siäminkii

Kolomattatoesta lokakuuta elettii
Tuhat kuussattooluvula, ku piätettii
Ja käräjilä oekee vahvistettii
Et Puumala kirkkoherratalole paekka varattii

Siitä alako uus aeka Puumalassa
Tuossa kotikunnassa rakkaassa
Ja ihtenäesyys ja ittesä arvostus
Oma pitäjä parraaks uurastus

Vaekka helepommaks tuski elämä muuttu
Ja monina katovuosina leipeeki puuttu
Mut se ol meile tärkee vaehe
Ja se onnii jo toese tarina aehe.

Ohjelman jälkeen nautimme juhlaillallisen kakkukahveineen. Yhden kakuista oli leiponut Leena 
Jaakkola ja koristellut sen juhlan kunniaksi Puumalan vaakunalla. Vaakunan ”pommeja” mais-
teltiin vähän arkaillen, mutta maukkaiksi havaittiin.  Illan päätteeksi ”panimme jalalla koriasti” 
Ilkka Innasen haitaristaan ja huuliharpustaan taikomin sävelin tahdittamina.

Tunnistatteko oikeanpuoleisen juhlakakun muodon? (seuran jäsenen kuva-arkisto) 
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Juhlasta poissaolleet ja monet muutkin pääsivät jälkikäteen osallisiksi juhlatunnelmasta, kun 
Leena Jaakkola tunnetulla tyylillään juhlatoimikunnan puolesta kertoili juhlakuulumiset 
Puumala-lehdessä 19.4. Leenan jutun loppu ”Lämpimät kiitokset kaikille läsnä olleille mieleen 
painuneesta juhlaillasta, kiitokset kaikille talkoolaisille iloisesta uurastuksesta ja samaan hiileen 
puhaltamisesta” kertoo oleellisen. Ilman niitä ei kotiseutuaatekaan voi hyvin.  Sen eteenpäin-
viemiseksi tarvitaan yhteistyötä ja konkreettisesti käsiä ja jalkoja, kuten niin monesti olemme 
peräänkuuluttaneet.

Juhlavuoden kesällä vierailimme jälleen Mauri Syrjäläisen mökillä Pirttilahdessa. Syksyllä teimme 
matkan Tallinnaan ja kävimme Estonia-teatterissa katsomassa operetin ”Wieniläisverta”. 

2002 – 2005
Seuraavakin toimintavuosi jatkui kulttuuripainotteisesti. Keväällä vierailimme Ateneumin 
taidemuseossa Eero Järnefeltin taidenäyttelyssä ja syksyllä Kansallisteatterissa katsomassa 
näytelmää ”Romeo ja Julia”. 

Seuran vuosipäivää ryhdyimme viettämään toukokuussa hyvän ruoan ja yhdessäolon merkeissä. 
Olavi Hartikainen ja Terttu ja Kari Hämäläinen ovat tarjonneet kotinsa käyttöömme.  Kesäi-
set nyyttärit  - joskus Hannu Karvosen ja Timo Virtasen musisoinnin säestäminä - jatkuivat 
Runopirtissä Pirttilahdessa, ja wennoiluakaan emme unohtaneet. Monina vuosina suunniteltu 
veneretki Helsingin edustalla ei kuitenkaan saanut ”tuulta purjeisiinsa”.

Uusiksi kunniajäseniksi vuonna 2003 kutsuttiin meitä monin tavoin tukeneen Puumala-lehden 
päätoimittaja Elvi Köpman ja pitkäaikainen johtokuntamme jäsen Aulis Kainulainen. Seuraavana 
vuonna kunniajäseneksi kutsuttiin aktiivisesti seuran toimintaan osallistunut Eila Salminen. 

Toimintavuosi päättyi aina perinteiseen tapaan pikkujouluun. Uusia juhlapaikkojakin kokeiltiin, 
mm. Ravintola Zinnkellerin lisäksi Haagan VPK:n taloa, missä trubaduuri Ari Vasama lauloi 
ja laulatti väkeä. Puuro ja joulutorttu kuuluivat tietysti aina pikkujoulun antiin, usein myös 
joulupukki pikkupaketteineen. Syksyllä 2003 posti toi Leena Jaakkolan muotoileman houkut-
televan kutsun: 

”Arvoo mitä tää breivi koskoo? 
No, alahan E:ja tililtäis´ nostoo,
pöyhäytä eestä ja takkoo tukka, 

parsi ehjäksi juhlasukka!
Sillä tää on KUHTU

Ra-Pu-RI:n pikkujouluun Balderin salille …”

Pikkujoulu toteutui perinteikkäässä salissa eteläsavolaisin voimin yhdessä Rantasalmi- ja Ristiina-
seurojen kanssa. Pikkujoulun ohjelmassa luvatut Tiernapojat eivät ”oikeesti” saapuneetkaan 
Balderin salille. Saimme kaikki olla tiernapoikia. Esitys toteutettiin Muisto Taalikaisen johdolla 
yhteislauluna, yksi pöytäkunta esitti murjaanien kuninkaan laulut, toinen nihdin laulut jne.
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Edellisistä yhteisistä tilaisuuksista oli ehtinyt kulua lähes kaksi vuosikymmentä. Rantasalmi-
seura on ollut aktiivinen yhteistoiminnan virittämisessä uudelleen lähettämällä tietoa seuransa 
toiminnasta ja kutsumalla jäseniämme mukaan kevätretkilleen. Joitakin seuramme jäseniä on 
ollut mukana Viroon ja Karjalaan suuntautuneilla matkoilla.

Vuonna 2003 tehtiin Puumalassa aloite taidepostikortin painattamiseksi paikkakunnalla vuonna 
1891 lomailleen venäläisen taiteilijan Albert Benoisin maalaamasta akvarellista ”Suomalainen 
maisema”. Teoksen maisema sijoittunee Puumalan Vesiniemen kylään. Seuramme sekä yksi-
tyinen seuran jäsen tekivät lahjoituksen kortin painatuskulujen kartuttamiseksi.  Samana vuonna 
kaksikymmentäviisi vuotta täyttänyttä Jalkapuuteatteria muistettiin runolla ja lahjakortilla.

Miksi nimenne liekään ”Jalkapuu”
kuvaavampi olisi ”Taikakuu”!
Niin upeat, kauniit, valoisat
on muistot teidän antamat.
Moni kesämatka toi elämyksen tullessaan, 
kun lahjoja teidän pääsi ihailemaan.
Ja vierailut täällä, ne lämmöllä muistetaan,
toitte maaseudun puolustuspuheen jopa etelä-satamaan.
Näitä taitoja, kykyjä edelleen käyttäkää
ja vielä lisää … lisää näyttäkää,
että Puumalassa on Anja ja näyttelijät muut,
jotka ”BRAVOOOO” –huutoon aukaisee meidän suut!
kirj. Leena Jaakkola

Vuonna 2004 Puumala-lehden täyttäessä 50 vuotta esitettiin tervehdys kotiseutujuhlassa Härkösen 
talon pihalla. Lahjoittamamme ”kotikuusi” on istutettu lehden toimistotalon pihaan.

Juhlavieraita Balderin salissa. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Parina vuonna yhdistyksen aktiivisuus hiipui, ja tilaisuuksien osallistujamäärä väheni. 2000-luvun 
alusta jäsenmäärä on pysynyt vakiona, ja monet jäsenistä ovat olleet mukana seuran perustami-
sesta alkaen. Usein on ollut ”mietintämyssyssä”, millä yhdistykseen saisi potkua. Vetovastuu on 
ollut kauan toiminnassa mukana olleilla, ja sitä kaivattua nuorta verta on saatu turhaan odottaa. 
Jotkut pessimistisimmät heittivät jo ilmaan ajatuksen yhdistyksen ”lepokaudesta”. Onneksi ajatus 
hylättiin, koska vuosi 2006 toikin taas uutta eloa ja loi uskoa tulevaisuuteen.

2006
Toimintavuoden kohokohta oli jo kerran aiemminkin kaavailtu Puumalan markkinointitapah-
tuma ja seuramme 25-vuotisjuhla. 

Markkinointitapahtuma
Oheinen ilmoitus 9.3. Puumala-lehdessä, Helsingin Sanomissa, Töölöläinen-lehdessä ja 
töölöläisten kauppojen ilmoitustauluilla sekä jaettuna moniin lähiseudun kotitalouksiin sai 
väen liikkeelle. 

Saimaan kauneimmaksi kunnaksi nimetty
Puumala ja sen yrittäjät

esittäytyvät ja myyvät tuotteitaan ja palveluitaan

Töölön yhteiskoululla
Urheilukatu 10 – 12, 00250 Helsinki

lauantaina 11.3.2006 klo 11.30 – 16.00

* kesämökki- ja omakotitontit sekä myytävät kiinteistöt,
* matkailupalvelut, lomavaraukset,

* rakennus-, ym. palvelut,
* taidokkaat käsityöt, maalaukset ja vanhojen kalliomaalausten

 innoittamina valmistetut korut,
* maukkaat mehut ja hillot sekä kylmäsavustettu lohi.

Lounaaksi mahdollisuus nauttia Puumalan lohesta valmistettua lohikeittoa sekä
kahvia ja vohveleita. 

Arpajaisissa onnetar voi suosia vaikkapa ilmaisilla lomapäivillä Puumalassa.

Tervetuloa!
Vapaa pääsy

Oman tehtävänsä teki myös Savon murteella – sinne päin – Puumala-lehdessä 23.2. julkaistu 
teksti:

Hyvät immeiset tiälä piäkaopunkiseuvula ja sielä  Puumalassakii 

Hyvät Puumala-lehe lukijat! Nyt on talakoehe ja yhteise ponnistukse aeka!   Ootteha työ lehestä 
nähneet, ett Puumalasta on tulossa pussilastilline väkeä tänne piäkaopunkii. Mukana on kunnais-
see ja –äetiä ja yrittäjjöö jos jonkii sorttista. Myö piäkaopunkiseuvvun Puumala-seuran immeiset 
ollaa syypäetä tähä. Vaek matka onkii vienä meijät poes Puumalasta leivä perrää tae puoliso 
perrää, nii aena vuan syvän sykkii rakkaale  kotseuvule. Tuntuu mahottoman tärkeeltä tehhä 
jottae, tuuvva ommoo kortta kekkoo, ku kotseuvvulta alako tulla tietoja ikävistä siästöpiätöksistä. 
Ei siinä taija siästyvä  mikkää taho. Ollaa myö kuitennii sitä mieltä, ett Puumala saes säelyvä 
omana ihtenää, eikä jonnae sivukylänä suuremma paeka kyles. Paljoha myö ei kuitekaa voija 
konkreettisesti  tehä, voijaa vua huastoo Puumala puolest. Niihä myö piätettii, ett suavat sieltä 
kotseuvvulta tulla tänne iha ite, puhuva ite puolestaa ja näöttee iha ite, mitä kaekkia hyö ossoovat 
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tehä ja mitä herkkuja valamistoo. Myö vojjaa tiälä sit säestöö ja aottoo kaekessa, missä osataa. 
Näötetää yhessä talakoela, mihi Puumalassa pystytää ja mihi myö yhessä kotpuolen väen kanssa 
pystytää. Ja etennii nyt oes hyvä mahollisuus röyhistöö rintoo sentähe, että se kotseotu on aena 
rakas, ja onha se jollonnii ihanoo ”Saemaan rannalla ruikuttoo”...

Ja sitte ite asiaa. Kun hyö nyt sieltä kotpuumalasta jaksavat ruahautuva tavaroenee tänne, 
nii täötyyhä paekale tulla immeisiä, keille sitte voevat esittäytyvä ja myyvvä tuotteitaa. Tässä 
on talakoehe paekka. Pankee alamanakkaa aeka, huastakee työpaekala, ilemotelkee tutuile ja 
tuntemattomile, ja jos ootte sopivala hollila,  tulokee tietenkii ite ja tuokee ”kummin kaemat” 
ja monet muutkii tullessane. Myö yritettää ilemotella kyllä lehessäkkii, mut puhe ja houkuttelu 
männöö parraete perile…

Helsingin seudun Puumala-seura ry:n puolesta Maire Pietarinen

Markkinointitapahtumaan saapui noin 400 kiinnostunutta, ensimmäiset jo ennen tilaisuuden 
avaamista. Väkimäärä ylitti kaikki odotuksemme. Avainasemassa olivat Puumalan kunta, yrit-
täjät, Puumala-seura ja Puumala-lehti sekä muut yhteisöt, jotka olivat noudattaneet kutsuamme 
saapumalla tuotteineen paikalle. Kiitos kuului myös kaikille osallistuneille. 

Tapahtuma oli erinomaisella tavalla esillä Puumala-lehdessä. Jo etukäteen lehden toimittajat 
rakensivat tapahtumapäivänä 9jaettavan ”messulehden”, missä Puumala ja sen monet yrit-
täjät esittäytyivät. Puumalan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Anja Salo kirjoitti ”Ehkäpä saamme 
houkuteltua kauniille kotipaikkakunnallemme uusia faneja. Tilaa ja kauniita maisemia riittää 
kaikille. Me yrittäjät teemme parhaamme, että saatte Puumalassa iloista, ammattitaitoista ja 
hyvää palvelua… toivottavasti linja-autossamme on tilaa, että saamme yhteistyömme hengen 
tulemaan mukanamme kotiin Puumalaan, ja kunnassamme mökkeilevät ja vierailevat voivat 
tulla tänne toteamaan, että se toimii”. Kunnanjohtaja Kari Kitunen kirjoitti puolestaan ”Helsingin 
seudun Puumala-seuran tarkoituksena on tällä Puumalan markkinointitapahtumalla tehdä 
Puumalaa tutuksi Helsingin seudulla mm. siinä mielessä, että tätä kautta Puumala saisi lisää 
vapaa-ajanasukkaita tai jopa vakituisia asukkaita”. Kari Kitunen ja Anja Salo kiteyttivät varsin 
hyvin tavoitteemme markkinointitapahtuman toteuttamisessa.

Myös jälkikäteen Puumala-lehti 16.3. kertoi yhtä näyttävästi tilaisuudesta sekä sanoin että kuvin. 
Haastateltujen yrittäjien tunnot voi kiteyttää Hemmo Auvisen miettein ”Onnistunut juttu, oikein 
myönteinen tapahtuma”. Kaupanteon lisäksi messujen anti oli hänelle, kuten useille muillekin, 
tapaamisia ja suhdetoimintaa, joillekin jopa tilaisuus tutustua toisten yrittäjien tuotteisiin. Moni 
tuntui toivovan vastaavan tilaisuuden järjestämistä uudelleen esimerkiksi toiselle paikkakun-
nalle tai vaikkapa Puumalaan.  

Yhteyshenkilöinämme Puumalassa toimivat Anja Salon lisäksi matkailusihteeri Tuula Kokki 
ja elinkeinoasiamies Tuukka Forsell sekä Puumala-lehden toimittajat Elvi Köpman ja Mari 
Virta. Heille kiitoksemme. Tämä yhteinen ”uhkayrityksemme” onnistui yli odotusten, myös 
taloudellisesti. Puumalan kunnan, Puumala-lehden ja Töölön yhteiskoulun antaman tuen, ar-
pajaistuottojen ja ruokatarjoilun turvin, kiitos lahjoitusten, pystyimme kattamaan tilaisuudesta 
aiheutuneet kulut. 
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25-vuotisjuhla
Tapahtumapäivän iltana 11.3. vietimme seuran 25-vuotisjuhlaa Töölön yhteiskoululla. Kut-
suvieraina oli erityisesti paikalla ollut koto-Puumalan väki. Juhlavieraat lausui tervetulleiksi 
puheenjohtaja Saara Luukannel: 

”Hyvvee iltoo kaekille ja tervetulloo meijän seoran 25-vuotisjuhliin. 
Meitä on tiällä piäkaupunkiseuvulla Puumalasta tulleita aeka paljon. Tässä yhistyksessä on 

tietysti vuan murto-osa, semmonen ydinporukka, joka välillä ylittää ihtesä ja välillä tuas ei.

Pitkä taeval on jo takana, 25 vuotta. Vanha viisaos sannoo, että ikkee tulloo, vuan vanahaks 
ei tarvii tulla. Eikä se nyt 25-vuotias mikkää vanaha vielä ookkaan. 

Vuan joskus tuntuu, että kotseotuyhistys ei oo oikeen muotia, ei se kiinnosta nuorisova.  Niillä 
on toesenlaeset huvit. Joku Puumalasta lähteny nuor immeine voep aatella, että hyvä kun piäs 
sieltä vähän avarampaa mualimaa. Toeset tuas haluvaa, lomillaa varsinnii, männä sinne kot-
seuvulle aena uuvestaa. 

Matkalaisia siis riittää kulukemaa ees ja taas, niinku nytkii tänä päevänä. Työ tulitte sieltä 
meijän juhlii. Ja nyt on aeka vähä istuva ja huilata kiireise päevä jäläkee. Minä oon ylypee, että 
yhessä  ollaan suatu näen hieno päevä aekaan, sillä misteepä sen etukättee tietää, mihinkä pystyy 
ennen ku kokkeiloo. 

Tää meijän yhteinen yritys tänä päevänä ei oes onnistuna iliman Maeree. Hää neuvottel Puumala 
yrittäjjii ja kunnan kanssa ja sae kaekki innostummaa asiasta. Hää järjesti tään koulun tilat meijän 
käöttöön. Maerelle siitä suurkiitos ! Kiitos myös kaekille tännää talakoesii osallistuneille. Kiitos 
kaekille Puumalasta tulleille. On ilo nähhä, että kotseuvulla on sitkeitä monen alan yrittäjiä. 

Toevotan teille kaekille juhlavieraille onnee ja menestystä ja jaksamista. 
Nyt on yhteisen juhlan aeka. Toevotan teijät kaekki yhistyksen ja ihteni puolesta syvämellisesti 

tervetulleiksi.”

Hemmo Auvinen ja Matti Nurmi kauppaavat taidokkaita, käsin tehtyjä tuotteitaan. (Puumala-lehti 16.3.2006)
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Juhlapuheen - seuran historiikin - piti Tellervo Walther ”noin Kalevalan mitalla sanottuna”. 
Mari Pastila-Eklundin ja Annina Härkösen musiikkiesityksen jälkeen toivat tervehdyksensä 
mm. Puumalan kunta ja Puumala-seura sekä joukko juhlavieraista. Kunnan edustaja, silloinen 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Aarno Puttonen toivotti seuralle onnea ja menestystä, mutta 
totesi leikillisesti Helsingin seudun Puumala-seuran kasvun merkitsevän väen vähenemistä 
Puumalassa. Antoisa päivä päätettiin juhlaillallisella Temolan viinitilan maukkaiden viinien saat-
telemana. Ja juhlathan eivät olisi olleet täydelliset, ellemme olisi saaneet parketilla pyörähdellä. 
Soitannosta vastasi soitin- ja lauluyhtye ”ManitOnBois” – Hannu Karvonen, Janne Martikainen 
ja Ari Koskinen.

Puheenjohtaja Saara Luukannel ja varapuheenjohtaja Muisto Taalikainen vastaanottamassa tervehdyksiä. Onnittelijoina 
Puumala-seuran puheenjohtaja Asta Luukkonen ja Puumala-lehden päätoimittaja, kunniajäsenemme Elvi Köpman 
(oik.). (Puumala-lehti 16.3.2006)

TellervoWaltherin juhlapuhe

Helsingin seudun Puumala-seuran historiikki 11.3.2006:
Noin Kalevalan mitalla sanottuna

Työ minulle määrättihin
Annettihin aikeheksi
Kertoakseni kerälle
Juonen juurta jutellaikse
Murusista muovaella
Seuratarina takoa

Kuinka yhtehen kävivät
Helsingissä helsasivat
Puumalan pojat komeat
Sekä siskot simasuiset
Tavataksensa tuvilla
Yhdistykseksi yhtyäksen
Oulunkylän orren alla
Koulutalon kankahalla
Syntysanat sanottihin

Lähtöloitsut lausuttihin
Vuotta 81 käytiin
Kevään korvalla kulettiin

Kutsun oli moni kuullut
Sekä saapui jotta joutui
Olipa hehku hengessänsä
Into suuri mielessänsä

Esko ensiksi, eversti
Otti seuran ohjaksiinsa
Viisaat sanansa viritti
Nuijalla pöytähän naputti
Maire vuosia monia
Johti seurassa puhetta

Leena leppeästi meitä
Johdatteli seurateitä
Kaksi vuotta kesti
Auliksella seurapesti
Nykyinen puheenjohtaja
On Saara Sutisen suvusta

Moni on ollut apuna
Tomerana toimessansa
Iines, kätevä käsistä
Monet sukat, tumput tuotti
Eila käätyjä kuletti
Kasvorasvat kantoeli
Arpapöydän antimiksi
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Aino kahvit keitti, kattoi
Paisteli pyöreät pullat
Lahja meille ruoat laittoi
Joulupuurot joutuisasti

Säätelipä soittimensa
Ilkka Innasen isäntä
Siitä syntyi tanssin tahti
Virisi olo mukava

Aina valmis auttamahan
Joukko nuorten muusikoiden
Hannu ja Hannun kaverit
Tänäänkin tänne kerkesit

Seurasäännöt säätelivät
Tehtäväksi tarkoittivat:
Järjestää jäsenille
Hyödyllistä hyörinätä
Viihdytystä, virkistystä
Kulttuurin kuluttamista
Tehdä täällä tunnetuksi
Puumala paras pitäjä
Ylläpitää yhteyttä
Kotiseudun kauniin kanssa
Niin puhuvat pykälät
Sanelevat meidän säännöt

Siis on täällä Helsingissä
Museoissa mietiskelty
Näyttäydytty näyttelyissä
Teatterissa tavattu
Kierretty Uudellamaalla
Lähiseuduille lähetty
Virossakin vieraeltu
Joulujuhla joka vuosi
Jäsenille järjestetty
Ilo on ollut yhessä olla
Tuttavissa tunnelmoida

Kyll´ on kanssa käyskennelty
Puumalassa pistäytty
Iltamissa ilakoitu
Näytelmälläki näytty
Kesällä kaunis keikutella
Puumalassa parhaat pidot

Venno houkutti vesille
Liehtala helmahan luonnon

Sahanlahti, Koskenselkä
Kiviniemen kesäranta
Kylmäsaaren kalaranta
Rokansaari, Runopirtti
Simon Saarijärven soppi

Katsastettu kaikki tyynni
Jopa taiten tarkastettu
Kesäiltojen iloksi
Lähimmäisen lämmikkeeksi
Oman väkensä oloksi

Vieraiks´ tänne viekoteltu
Estraadille houkuteltu
Tukijoukot joutuisasti
Laulajia laatuisia
Sulosormin soittajia
Toimivata teatteria
Jalkapuun juttujen juonet
Herättivät heljät naurut

Kävi Laukkakin kylässä
Kerkeästi kertoeli
Kunnanlääkärin kuulumiset
Takavuosien tarinat

Moni on manalle mennyt
Kuin oli alussa apuna
Yrjö, Toini, Helvi, Esko
Menneeseen kun katsomme
Kiitoksella muistelemme

Aina kun yhtehen yhymme
Viriääpi vilkas puhe:
Kuin on meno Puumalassa
Mitä heill´ on mielessänsä
Onpa täällä aprikoitu
Uudistukset, mullistukset
Milloin mikäkin hanke
Eipä vähäisin siltahanke:

Lossiko joutaisi levolle
Silta suuri suunnitteilla
Kohoaisi korkeuksiin
Kattaisi kylän katala
Pilais´ koko pittoreskin
Rumentaisi kauniin rannan

Niinpä nousi siltakansi

Ei tuo ole rumempikana
Käytössä ainaki kätevä
Kiireiselle kulkijalle
Varsin liene välttämätön

Joskus moinen mietiskely
Jutustelu jahkaelu
Koitua voi kipinäksi
Hurjan hankkeen herätteeksi
Aloitteeksi ajatuksen
Tositoimeen tarttumahan

Mairen mahti-ideata
Kuulosteltiin kalpehina
Vastustellut ei kai kukaan
Kaikki halusivat mukaan

Toivokaamme tuloksia
Joukolla jälkipuhetta
Luonnon puhtaan löytäjiä
Katsojia kauniin rannan
Vielä laulaa lintu lehossa
Vielä rastas raksuttelee

Niin on mennyt monta vuotta
Ihan koko ikäpolvi
Seura ei ole suuren suuri
Vaan on ilo itsessänsä

Monet on jutut juorueltu
Monet vitsit väännettynä
Moni suku selvitetty
Kaskut vanhat kertoeltu

Yksi on seuralla pulma:
Jäsenet näät jäykistyvät
Ukoiksi kun uraudumme
Muutummekin mummosiksi

Nouskoot nyt nuoret nukkumasta
Untelot unohuksista
Virittämään uutta virttä
Seuravirttä vetämähän
Kotiseudun kunniaksi
Puumalan puolustajaksi

Siitäpä seura suurenisi
Olisi entistä ehompi.

Kiitoksemme tapahtumaviikonlopusta meni Puumala-lehden välityksellä 16.3.:

Lämmin kiitos täältä pääkaupunkiseudulta sinne kotiseudulle

Puumalan kunta ja sen edustajat, Puumala-seuran ja Puumala-lehden edustajat, Helsingissä 
mukana olleet yrittäjät, arpajaisvoittojen lahjoittajat sekä tapahtumaamme tavalla tai toisella 
tukeneet, te kaikki yhdessä teitte kanssamme Puumalan markkinointitapahtumasta ja seuramme 
25-vuotisjuhlasta ikimuistoisen. Lämmin kiitos on myös osoitettava tänne pääkaupunkiseudulle; 
Töölön yhteiskoulun hallitukselle, joka luovutti koulutilat käyttöömme ja niille noin 400 henkilölle, 
jotka tapahtuman houkuttelemina olivat suunnanneet askeleensa koululle. Kiitos kuuluu myös 
seuramme jäsenille ja muille tukijoukoille, jotka aikaansa säästämättä olivat mukana järjeste-
lyissä. Me kaikki yhdessä teimme sen, teimme tapahtumasta TAPAHTUMAN.
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Tässä vaiheessa lienee vaikea sanoa, saavutimmeko niitä tavoitteita, mitä lauantaipäivälle 
asetimme. Halusimme tehdä Puumalaa tunnetuksi, houkutella uusia kävijöitä Puumalan kaunii-
siin maisemiin, tarjota yrittäjille mahdollisuutta markkinoida ja myydä tuotteitaan ja todistaa 
meille kaikille mukana olleille, että yhteistyössä on voimavara. Sen avulla voimme tehdä paljon 
kotiseutumme ja sitä kautta meidän kaikkien hyväksi. Tällaisen tapahtuman merkitys tuskin 
lienee mitattavissa sillä, kuinka monta tavaraa/palvelua saimme lauantain aikana kaupaksi. 
Tärkeämpää lienee se, että yleisölle jäi päällimmäiseksi vaikutelma vireästä, monia mahdol-
lisuuksia ja kaunista luontoa tarjoavasta ystävällisestä kunnasta. Se toivottavasti kantaa aikaa 
myöten jatkuvaa tulosta. 

…
Ja miksi lauantain meno ei voisi toistua myös Puumalan rannassa? Miksi jättäisimme myyn-

tipöydät pääasiassa ulkopuolelta tuleville kauppiaille, kun itsekin voisimme tehdä saman yhdessä? 
Osaamisen taito vain näytille tulevien kesien tapahtumissa. Ei kannata jäädä odottamaan, että 
asiakas on se, joka löytää perille. Välillä on myös hyvä tuoda itseään ja osaamistaan tyrkylle.

…
Uskon, että näihin ajatuksiin yhtyvät kaikki seuramme jäsenet…

Hyvää kevättä ja matkailukesää toivottaen
Helsingin seudun Puumala-seura ry:n puolesta Maire Pietarinen  

Markkinointitapahtumaa ja 25-vuotisjuhlaamme muistelimme ja arvioimme Tallinnan 
matkalla, johon osallistuivat kaikki viikonlopun järjestelyihin osallistuneet. Totesimme on-
nistuneemme, ja se innosti meitä taas jatkamaan eteenpäin. Yhteistyön voima tuli todistetuksi, 
ja yhteydet kotiseudulle virisivät uudella tavalla uusien kokemusten myötä. Tallinnan matka 
oli osin omakustanteinen, osin Puumalan kunnalta ja Puumala-seuralta kiitokseksi saadulla 
lahjoituksella rahoitettu.  

Kevään ponnistuksista huolimatta jaksoimme jälleen kesällä pienen joukon voimin viettää 
nyyttikestejä Pirttilahdessa ja pikkujoulua Manhattan Steak House´ssa.

2007 - 2010
Seuran perustamisen vuosipäivää vietettiin toukokuussa 2007 Terttu ja Kari Hämäläisen kotona. 
Rattoisa lauantaipäivä kului seuran toimintaa muistellen, saunoen, ruokaillen ja Puumalassa 
filmattua ”Yö vai päivä” –elokuvaa katsellen. Tunnelma oli korkealla kotiseudun kauniita 
maisemia ihailtaessa ja tuttuja kasvoja valkokankaalta etsittäessä. Olihan joukossamme tuon 
ajan ”filmitähtiä” – tuolloin pellavapäisinä ja harvahampaisina. Haikeuttakin toki oli ilmassa 
vanhaa Puumalan raittia ihmeteltäessä. Asfaltti on korvannut muhkuraisen soratien ja tiilitalo 
toisensa jälkeen noussut vanhojen hirsitalojen tilalle. 

Vuosipäivän viettoa keväisin on perinteisesti jatkettu Raijaliisa ja Olavi Hartikaisen kotona. 
Kesäisin olemme tavanneet milloin Pirttilahdessa, Mauri Syrjäläisen mökillä, milloin Puu-
malan kunnan ja seurakunnan järjestämissä vapaa-ajanasukastapahtumissa. Ainakin Jaakko-
markkinoilla olemme treffanneet menneiden vuosien tapaan. 
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Kesällä 2007 seilasimme Wennolla emoseuramme kutsumana. Wenno-vanhus saavutti 100 
vuoden kunnioitetun iän, mutta kulkee edelleen ”täyttä höyryä” nuorentunut miehistö ohjaimis-
saan. Seuramme kävi onnittelemassa juhlivaa Wennoa. Tellervo Walther esitti kirjoittamansa 
runon ja luovutti sen kapteeni Pentti Martikaiselle.  Muisto Taalikainen seuran edustajana ojensi 
höyrylaivan miehistölle kuohuviinipullon.

Onnea satavuotiaalle Wennolle

Syntyi Savon sydämessä                                    
Taottiin telakalla
Rautarunko rakennettiin
Kattilat kalkuteltiin
Höyrykone asennettiin 
Lauhdepumput laatuisasti
Nousipa nokipiippu
Kohosi komentosilta

Siihen majat miehistölle
Eväshytti emännälle
Laajaksi lastiruuma
Laveaksi lautasuoja.

Kuutioittain metsän kultaa
Pinoittain Puumalan puuta
Kuljetettiin kanavassa
Vietiin varsin Viipurihin
Uitettiin ulapalle
Miettulasta maailmalle

Niin meni kymmenet vuodet

Saara Luukannel (oik.) ja Tellervo Walther luovuttavat onnittelurunon Pentti Martikaiselle. (seuran jäsenen kuva-
arkisto)

Aivan koko ihmisikä
Wennon vettä vieriessä
Työnsä raskaan raadannassa

Muuttuipa maailman meno
Kiire karkasi käsistä
Tehokkuutta tarvittihin
Höyryt huonoiksi havaittiin.

Hylättiin tämäki höyry
hitaana, hyödyttömänä
syntysijoille sysättiin 
Laitaatsillan lepokotiin

Vesille Wennosen mieli
Varsinki Vetehisen
Jo on maalla makaeltu
Telakalla tuumaeltu

Pursiseuran puuhamiehet
Paranteli vankan paatin
Kiillottivat kiertokanget

Voitelivat männänvarret
Vesipumput paikkasivat
Hankasivat hikihanat
Ukset uusiks
Parret puhtaiks.

Taas vieri vesille Wenno
Taas kilkahti laivakello
Uutta vettä kyntämään
Uudet tuulet tuntemahan
Sadat on Saimaan saaret
Paljon täällä poukamia
Useita on ulapoita
Kauneutta katsojalle

Hyvä on höyry hyristessä
Vielä vesillä vuotta monta
Kiiretönnä keinahdella
Suvisen Saimaan sinessä.
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Syksyllä 2008 tehtiin mielenkiintoinen vierailu Pokrova-luostariin Kirkkonummelle. Vanhasta 
hevostallista muokattua luostarin kirkkoa esitteli isä Hariton Tuukkanen, jolle saimme esittää 
myös kysymyksiä. Esittelyn jälkeen söimme luostarin perinnepäivällisen: borssikeittoa, kaali-
piirasta ja jälkiruoaksi omenapiirasta ja kahvia. Luostarin tuotteitakin saimme ostaa. Mukana 
oli jäseniä perheineen ja ystävineen.

Pikkujouluja vietettiin usein Sörnäisten rantatiellä, Tellervo Waltherin toimiston talossa. Lau-
loimme joululauluja – usein Simo Parosen säestäessä haitarilla, ja monesti joulupukkikin lah-
joineen löysi ”kiltit lapset”. Itse valmistettu jouluateria kuului tietenkin asiaan. Joskus olemme 
myös istahtaneet valmiiseen joulupöytään, kerran Tallinnan joulutoriin tutustuttaessa ja toisella 
kertaa Ravintola Perhossa. Vuosien mittaan mieltä ovat lämmittäneet puheenjohtaja Saara 
Luukanteleen kiitokset yhteisistä ponnisteluista. Tässä on yksi esimerkki.  

Kiitos pikkujoulun järjestelyistä 2008  

Kiitos teille oikein suuri
joulun teitte meille juuri. 
Ahkerasti kaikki apulaiset 
iloisesti työnsä teki kaikenlaiset.

Väki riemuin juhlaan tuli,
siellä suussa herkut suli. 
Tutut tavattihin jälkeen tovin. 
Juttu jutun perään luisti taasen kovin. 

Aulis kyläkertomuksen piti, 
siitä muistot monet iti.
Simo haitaria soitti innoin 
meitä laulatti hän riemurinnoin. 
  
Kiitoksen siis paikka tässä oiva,
ystävien joukko ompi ilakoiva.
Joulun aikaa vielä eessä koittaa.
Siispä toivon, joulunkellot teille rauhaa soittaa.  

Vuonna 2008 kutsuttiin uusiksi kunniajäseniksi pitkäaikaiset johtokunnan jäsenet Elina Heino 
sekä Lahja ja Ilkka Innanen. Emäntänämme Lahja on vuosien mittaan taikonut suussa sulavat 
kakut ja loihti myös 10-vuotisjuhlaamme maukkaan savolaisen pitopöydän. Ilkka taas hauskutti 
kaskuillaan ja vauhditti haitarillaan ja huuliharpullaan lukuisia tapahtumiamme ja juhliamme. 
Elina Heino on puolestaan lisännyt kotiseututietouttamme muistelemalla Puumalaa ”silloin 
ennen”. 

Kevättalvella ja kesällä 2008 Puumala sai paljon julkisuutta Puumalan ”seitsemän veljeksen” 
toimista. Pojat osallistuivat TV1:n tuottamaan ohjelmaan ”Kaikki Puumalan puolesta”, jossa 
veljesten ideoimana valmistettiin teatteriesitys ja samalla jaettiin Puumala-tietoutta. Kesän 
esitykset TV1:ssä kiinnostivat jäseniämme, ja monet näkivät myös esityksen KOM-teatterissa.  
Ohjelma toi paljon hyvää mainosta Puumalalle. Seuran jäsenet tukivat yhteistä asiaa myymällä 
ja ostamalla ”Kaikki Puumalan puolesta” –kalenteria, jonka tuotto meni Muino ry:n tilille jaet-
tavaksi myöhemmin Puumalan kulttuurihankkeisiin. 

Vuonna 2010 alkoi ilmassa olla jälleen odotuksen tuntua. Oli lähestymässä merkkivuosi 2011, 
seuran 30-vuotisjuhlavuosi. Toimintaa leimasi valmistautuminen juhlaan Tellervo Waltherin 
luotsaaman juhlatoimikunnan johdolla. Päätimme jälleen ryhtyä uhkayritykseen. Olimmehan 
näyttäneet kyntemme 10-vuotisjuhlassa ja sen jälkeen monessa muussa. Mm. Helsingissä pidetty 
Puumalan markkinointitapahtuma oli voimainponnistus ja yhteistyön voitto. Miksi emme siis 
onnistuisi jälleen?
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Emme siis epäröineet hetkeäkään, kun Tellervo Walther esitteli johtokunnalle vuosien aikana ke-
hittelemänsä, 1800-luvun lopun puumalalaiselle maanviljelystilalle sijoitetun musiikkinäytelmän 
”Kylvösiemenet”. Teksti, laulujen sanat ja melodiat ovat Tellervon käsialaa, laulujen sovitukset 
musiikinopettaja Michel Möbiuksen. Olimme valmiita yritykseen, kun Tellervo lupasi näytelmän 
30-vuotisjuhlamme ohjelmanumeroksi. Emme kuitenkaan rohjenneet ryhtyä toimeen yksin, 
mukaan oli puhuttava Puumalan jalkapuuteatterilaiset. Kun siinä sitten onnistuimme, alkoikin 
juhlamme runko hahmottua ja reissut Puumalaan tihentyä. Harjoiteltiin Michaelin johdolla 
stemmoja, laulettiin ja jälleen laulettiin yhteen, sukellettiin tekstin sanomaan ohjaaja Anja 
Härkösen johdolla. Välillä tuntui vaikealta. Usko omaan oppimiskykyyn joutui koetukselle, 
mutta ei missään vaiheessa usko projektin onnistumiseen.      

2011
”Juhlatorvea” soittelimme 2.7.2011 kello 15.00, tällä kertaa Puumalassa, Jalkapuuteatterin näyt-
tämöllä Jalkatilassa. Tosin juhlatorvi oli vaihtunut haitariin, jolla Simo Paronen Marja Parosen 
ja Raili Viitikon tukemana toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi ”Kylvösiementen” kantaesitykseen, 
30-vuotisjuhlamme juhlanäytökseen. Onnistunutta esitystä seurasi noin 60 kutsuvierasta, jotka 
joutuivat ”pakoilemaan” auringon porotusta näyttämön varjoiselle puolelle. Suomen suvi oli 
parhaimmillaan. Samalla tapaa sää suosi seitsemää muutakin näytelmän esityskertaa kesän 
aikana. Kuumuudesta lienee johtunut, että moni tarttui mehulasiin juhlanäytöksen väliajalla 
tarjotun kakkukahvin sijaan. 

Kuvassa toisena vasemmalta näytelmän kirjoittaja ja musiikin säveltäjä Tellervo Walther ja toisena oikealta musiikin 
sovittaja Michael Möbius. Pääosien esittäjät vasemmalta ”Kuusmäen” Artturi-renki Matti Siukola, talon Kyllikki-tytär 
Pia Hyötylä, emäntä Eija Honkanen ja isäntä Timo Hagman sekä orkesterin jäsenet Esa Törmä ja Hannu Karvonen. (kuva 
Kari Hautaniemi
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Kiittämässä ”Kuusmäen” pihalla koko talon väki ja kylän nuorisoa, kosijat sekä näytelmän ohjaajat ja orkesterin jäsenet. 
Vasemmalta lukien talon piikoja ja kylän nuorisoa Maire Pietarinen, Katriina Lammi-Rajapuro, MariAnne Hautaniemi, 
Saara Luukannel, Ansa Kokkonen, Liisa Salmi, Mari Martikainen, Anne Majuri, Pirita Kontinen, Päivi Mäki-Kokkila ja 
Lahja Vertanen, talon Artturi-renki Matti Siukola, Hantta-muori, kuppari ja parantaja Tellervo Walther, talon Kyllikki-tytär 
Pia Hyötylä, talon emäntä Eija Honkanen, ohjaaja Anja Härkönen, talon isäntä Timo Hagman, apuohjaaja Sirpa Parri, 
orkesterin jäsenet Esa Törmä, Michael Möbius, myös kosija Gunnar Tähtisenä sekä Hannu Karvonen, myös kyläpeliman-
nina, kauppiaskosija Terho Pietikäinen, talon renkejä ja kylän nuorisoa Antero Kokkonen, Timo Reponen, Muisto-Johannes 
Taalikainen, Olavi Hartikainen, myös Jooseppi-kosijana sekä Hemmo Auvinen. (kuva Kari Hautaniemi)

Juhla jatkui Nuorisotalolla, missä kutsuvieraille tarjottiin keittoateria. Juhlapäivän päätti kai-
kille avoin kansalaisjuhla. Puheenjohtaja Saara Luukannel toivotti yleisön tervetulleeksi ja 
Maire Pietarinen kertoi seuran 30-vuotistaipaleesta sanoin ja kuvin. Otteet ja kuvat oli poimit-
tu seuran juhlavuoden kunniaksi valmistuvasta historiikista. Kuin tilauksesta soi Puumalan 
virralla Wennon pilli juuri samalla hetkellä, kun esillä olivat kesäiset retket Wennon kannella 
ja Tellervo Waltherin 100-vuotiaalle Wennolle kirjoittama juhlaruno. Seuran taipaleen ja koti-
seudun muisteluita täydennettiin juhlan henkeen sopivilla yhteislauluilla, mm. Rauha Erosen 
sanoituksella ”Laulu Puumalalle” ja Saimaan rannan laululla. Savolaisen laulu kuului luonnol-
lisesti ohjelmaan. Yhteislaulut säesti Simo Paronen haitarillaan, ja juhlan juonsi Tellervo Walther. 
30-vuotisjuhlamme päätteeksi panimme entiseen malliin ”jalalla koriasti” meille jo vanhastaan 
tutun soitin- ja lauluyhtyeen ”ManitOnBois” tahdissa. Tanssin tahteihin virittäydyttiin kesäistä 
mansikkakakkua ja kahvia nauttien.
   
Iltajuhlaan Nuorisotalolla osallistui yhteensä noin 90 henkilöä. Tervehdyksen lahjoineen 
toivat Jalkapuuteatteri, Puumala-seura ja Helsingin Rantasalmi-seura, kukkatervehdyksen ja 
adressin  lähetti Eeva-Liisa Huttunen. Puumalan kunta, seurakunta ja monet yksityiset välittivät 
tervehdyksensä toiveemme mukaisesti tekemällä lahjoituksen Puumalan kehitysvammaisten 
retkirahastoon. Puumala-lehti välitti seuraavassa numerossaan oheisen kiitoksemme.

Kiitos 
Tänä vuonna meillä on juhlan aika, Puumalassa sen synty ja taika.  

Seuramme vietti viime lauantaina 30-vuotisjuhlaansa kotoisissa merkeissä, ympärillämme 
yhteistyökumppanimme jalkapuulaiset sekä monet ystävät jo vuosien takaa, tuttu juhlapaikka 
ja vanhan kotiseudun kaunis maisema. Te kanssamme juhlineet ystävät ja tutut, teitte juhlas-
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tamme JUHLAN. Kiitämme kaikkia mukana olleita sekä muulla tavoin juhlaamme tukeneita. 
Erityiskiitos kaikille teille, jotka toiveemme mukaisesti kartutitte Puumalan kehitysvammaisten 
retkirahastoa 560 eurolla. Lahjoituksen saanut Sinituvan väki yhtyy kiitokseemme.

Katsellessamme juhlapaikkamme kallioilta tyyntä Puumalan virtaa ja hämyistä maisemaa 
sen yllä mieleen muistui kunniajäsenemme Elina Heinon sanat ”vain se, joka on katsellut vuoren 
päältä Saimaalle sen siintävää sineä päivällä tai illan hämyssä auringon laskiessa taivaan rannan 
taa, tietää, mitä se on antanut itse kullekin meistä”. Se on antanut meille runsaasti muistoja: 
lapsuusmuistoja, koulumuistoja, sota-ajan muistoja, riiuumuistoja, kesälomamuistoja, mum-
molamuistoja - paljon muistoja. Se on antanut meille rakkauden kotiseutuun ja vankan perus-
tan elämäntaipaleelle. Säilyköön tämä avainsana – PUUMALA – meidän jokaisen sydämessä. 
Säilyköön Puumala yhdyssiteenämme, paikkana, jonne meidän jokaisen sieltä syystä tai toisesta 
poislähteneen polku usein johtaisi.

Hyvää tulevaisuutta entiselle kotiseudulle toivottaen ja kotiseutuhenkeä vaalien
Helsingin seudun Puumala-seura ry 

Juhlayleisöä Nuorisotalolla. (kuva Kari Hämäläinen)

Kunniajäsenemme Elvi Köpman puheenjohtaja Saara Luukanteleen ja varapuheenjohtaja Muisto Taalikaisen kukittamana. 
(kuva Kari Hämäläinen)
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Puheenjohtaja Saara Luukannel ja varapuheenjohtaja Muisto Taalikainen vastaanottamassa tervehdyksiä. Onnit-
telijoina jalkapuulaiset, puheenjohtaja Matti Siukola ja sihteeri Sirpa Parri painavine kolikkonyytteineen. (kuva Kari 
Hämäläinen)

Jälkipuintia kesäillan hämärtyessä. Tellervo Walther ja Anja Härkönen tyytyväisinä ”maalissa”. Tellervolla takanaan 
vuosien luomistyö, musiikkinäytelmä ”Kylvösiemenet” ja Anjalla sen ohjaustyö.  (kuva Kari Hämäläinen)
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Juhlanäytöksen ja Nuorisotalon tilaisuuden tarjoiluineen onnistuimme järjestämään usean 
vuoden pienillä säästöillä, rahankeruulla, mm. vohvelinpaistolla Puumalassa, tavara- ja raha-
lahjoituksilla ja ennen kaikkea jäsentemme ja tukijoittemme tarjoamalla talkootyöllä, mistä 
heille suuri kiitos. Näytelmäprojektin toteuttamiseksi käännyimme apuraha-anomuksin Suomen 
Kulttuurirahaston ja sen Etelä-Savon maakuntarahaston sekä Kalevala Korun kulttuurisäätiön 
puoleen. Avustusta emme kuitenkaan saaneet miltään taholta. 

Seuran talous
Seuran varainhankinta on koostunut pääasiassa jäsenmaksuista, arpajaistuotoista ja myyjäisistä. 
Vuosittaisia menoja ovat olleet tiedotus- ja kokouskulut, huomionosoitukset ja kulut jäsentilai-
suuksista. Suurempien juhlien järjestäminen on vaatinut useampien vuosien säästölinjaa.

Huomionosoitukset
Vuosina 1985 – 1994 annettiin yksi stipendi puumalalaiselle opiskelijalle kannustukseksi koti-
seutu- tai luonnonsuojeletyöhön osoittamastaan aktiivisuudesta.

Seura on esittänyt tervehdyksensä kukin, rahalahjoituksin tai runoin merkkipäiväänsä viettä-
neille. Osallisiksi ovat päässeet Puumalan kunta ja Puumalan seurakunta, Puumala-Seura ry ja 
Puumala-lehti sekä Jalkapuuteatteri ja s/s Wenno. Samoin on muistettu aktiivisesti toimineita 
seuramme jäseniä. Kunniajäsenille on luovutettu kunniajäsenkirja kukkien kera. 

Kuluneiden vuosien aikana jäsentilaisuuksiin on ”taiottu” ohjelmaa omin ja vähän 
vierainkin voimin. Näyttelemistäkin harjoiteltiin jo 1980-luvulla Santahaminan up-
seerikerholla pidetyssä pikkujoulussa. Kuvassa Maire Pietarinen ja Kari Hämäläinen, 
enkelinä Hannu Karvonen. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Mm. näin on runoiltu merkkipäivien kunniaksi.

Tellervo Waltherille

Paljon onnea, Tellu 50 v.

Ystävyys on kuin voimanuttu,
meille  se nyt on vanhastaan tuttu.
Pienenä tyttönä niityllä rannan,
uimme ja leikimme tuoksussa sannan. 

Touhua piisasi, aurinko paistoi,
elämän voimaa mieli jo maistoi.
Myrskyssä joskus vaan liehuivat liput.
Matkalta löytyi myös onnen hiput. 

Onnea toivotan paljon laiseen, 
voimaa ja iloa aikuiseen naiseen.
Tänään on tässä ja huomenna huomen. 
Kiitokset taivaan isälle suonen. 
kirj. Saara Luukannel

Kari Hämäläiselle

Oes aeka tääkii ”johtoryhmä” erottoo, 
ku´ monneen kertaan pittää unohtoo,
että yksi tärkiä tekijä tässä porukassa,
Sinä, Kari, olit jo männä syksynä
miehen iän saavuttamassa!
Vuan kehataan sentää tää erreys myöntee, 
ja perinteinen tää kirje kätteis´ työntee.
Toivottoo onnee ja pitkää ikkää
Coctail-miehemme, Sinuva korvoo ei mikkää. 
Paljossa oot touhussa mukana olluna, 
sotilaspalvelija, sihteeri, iltaman touhuuja, 
”Mere-Neitsi” jonon jatkona!! 
50-v. kerhoon Sinut ilolla liitetään, 
Onnea toevotettaa ja Sinuva kiitetään.
kirj. Leena Jaakkola 

Tiedotus
Seuran toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle pääasiassa kiertokirjeillä ja sähköpostilla. Yhteisistä 
tilaisuuksista on ilmoitettu myös Puumala-lehdessä. Lehti on julkaissut artikkeleja toimin-
nastamme. Sen kautta olemme saaneet näkyvyyttä lukijoiden keskuudessa. Kotiseutulehden 
välityksellä on joka joulu lähetetty joulutervehdys kaikille puumalalaisille ja lehden koko tilaa-
jakunnalle aina ulkomaita myöten.      

Jäsenistö  
1981  -   94  jäsentä  1991  -  75   2001  -  49  
1982  -  120   1992  -  89   2002  -  48
1983  -  118   1993  -  68   2003  -  44
1984  -  120   1994  -  61   2004  -  40
1985  -  122   1995  -  57   2005  -  36
1986  -  130   1996  -  66   2006  -  40
1987  -  132   1997  -  60   2007  -  40 
1988  -  135   1998  -  20   2008  -  42
1989  -  137   1999  -  51   2009  -  38
1990  -  140   2000  -  47   2010  -  40
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Liekö seurammekin joutunut laman kouriin, kun vuonna 1991 jäsenmäärä putosi reilusti. 
Seuraavan vuoden jäsenkampanjakaan - kirje kaikille pääkaupunkiseudun Puumala-lehden 
tilaajille - ei tuottanut merkittävää tulosta. Jäsenmaksu on pyritty pitämään kohtuullisena, jotta 
siitä ei tulisi kynnyskysymystä. Ymmärrettävää kuitenkin on, että tämänkaltaisista maksuista 
vaikeina aikoina ensimmäisenä tingitään. Kotiseututyökään ei aina ole ollut muodissa, ja keinot 
väen kokoamiseksi ovat aika ajoin olleet hukassa. Jäsenmäärä on vuosien saatossa hiipunut. Se 
ei kuitenkaan vähennä kotiseututyön merkitystä.

Kunniajäsenet    
Iines Immonen ( 2001 -  )   
Aulis Kainulainen  ( 2003 -  )
Elvi Köpman          ( 2003 -  )   
Elina Heino  ( 2008 -  )
Lahja Innanen  ( 2008 -  ) 

Yhdistyksen edesmenneet kunniajäsenet ovat:
Toini Lehtola        ( 1986 - 1987 )  
Yrjö Sutinen         ( 1986 - 1986 )  
Aino Bäckman      ( 1987 -  2011)
Esko Raunio         ( 1987 - 1991 )  
Edith Purhonen     ( 1991 - 2002 )  
Oivi Vesterinen    ( 1991 - 2000 )  
Nestor Vehassalo  ( 1997 - 1999 )  
Eila Salminen       ( 2004 – 2006) 
Ilkka Innanen  ( 2008 – 2010) 

Johtokunta
Seuran vuosittain valittuun johtokuntaan kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. 
Johtokunta voi perustaa toimikuntia erilaisten toimintojen ”vetäjiksi”. Vuosikokousten valitse-
mat johtokunnat ovat kokoontuneet keskimäärin 3 - 8 kertaa vuodessa, ja niissä ovat erilaisissa 
tehtävissään toimineet seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja  Esko Raunio  1981 – 1982
   Maire Pietarinen 1983 – 1985
   Leena Valtonen 1986 – 1987
   Aulis Kainulainen 1988 – 1989
   Maire Pietarinen 1990 – 1991
   Saara Luukannel 1992 -   

Varapuheenjohtaja Olavi Hartikainen, Kari Hämäläinen, Leena Valtonen, Aulis Kainulai-
   nen, Toini Kunnas, Harri Luukkonen, Maire Pietarinen, Mauri Syrjä-
   läinen, Muisto Taalikainen, Antti Valtonen

Sihteeri  

Rahastonhoitaja Aulis Kainulainen, Tellervo Walther

Raijaliisa Hartikainen, Kari Hämäläinen, Aulis Kainulainen, Armas
Koivunen, Aino Lahti, Saara Luukannel, Terttu Minkkinen, Marja 
Paronen, Maire Pietarinen, Elina Saraheimo, Hilppa Sorjonen, Tuula 
Tenhunen, Leena Valtonen



42

Järjestelytoimi-
kunnan puh.joht. 

Ohjelmatoimi-
kunnan puh.joht. Kaarina Koskilehto, Eila Salminen, Mauri Syrjäläinen, Aino Vainio,
   Tellervo Walther, Timo Virtanen
Perinnetoimi-
kunnan puh.joht. Elina Heino, Terttu Hämäläinen, Iines Immonen, Toini Kunnas, Aino
   Lahti, Toini Lehtola, Saara Luukannel, Aino Vainio, Tellervo Walther 

Tarjoilutoimi-
kunnan puh.joht. Aino Bäckman, Lahja Innanen 

Muut   

Johtokunnan jäseniä vuodelta 1994: istumassa vasemmalta Leena Jaakkola, Saara Luukannel, Lahja Innanen, Maire 
Pietarinen, Tellervo Walther, Mari Pastila, seisomassa Toini Kunnas, Aulis Kainulainen, Aino Lahti ja Harri Luuk-
konen. (seuran jäsenen kuva-arkisto)

Alho Cederström, Marjatta Helander, Kari Hämäläinen, Olavi Kotro, 
Aino Lahti, Pertti Summanen

Helvi Aro, Ilmi Auvinen, Alho Cederström, Jaakko Hamunen, Olavi 
Hartikainen, Elina Heino, Marjatta Helander, Kari Hämäläinen, Terttu 
Hämäläinen, Toivo Härkönen, Iines Immonen, Helvi Jukonen, Aulis 
Kainulainen, Armas Koivunen, Paavo Kontinen, Olavi Kotro, Toini  
Kunnas, Aino Lahti, Toini Lehtola, Saara Luukannel, Annikki Luuk- 
konen, Harri Luukkonen, Pirjo Luukkonen, Aune Ojala, Marja Paro-
nen, Mari Pastila, Veikko Piirainen, Maire Pietarinen, Marjatta Ran- 
tiala, Esko Raunio, Liisa Salmi, Eila Salminen, Elina Saraheimo, Hilp-
pa Sorjonen, Pertti Summanen, Mauri Syrjäläinen, Tuula Tenhunen,  
Aino Vainio, Antero Valtonen, Antti Valtonen, Leena Valtonen, Lyyli 
Valtonen, Lahja Vertanen, Raili Viitikko, Timo Virtanen, Liisa Virkki. 
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Jokaisella on aina jossain isänmaan kamaralla jokunen sukumme juuri lujasti kiinni, milloin 
muhevassa mullassa, milloin kivikossa, joskus lämmössä ja joskus roudassa ja jäässä, mutta 
kumminkin. Meillä se on kiinni Puumalassa – niin vankasti, että sen irtikiskominen ei hevillä 
onnistu. Puumala on aina kotiseutumme ja sen innoittamina me tätä työtä teemme.  

Kotiseutuaatteen mahti suuri
sitä todistamme tässä juuri.
Takana kolme vuosikymmentä
hetkeä monta lämmintä. 
Eteenpäin seura jatkakoon
voimat yhteen koottakoon
yhteistuumin toimien
Puumalaa ain muistellen.

Lähteet
Helsingin seudun Puumala-seura ry:n pöytäkirjat ja toimintakertomukset 
Seuran jäsenten kirjoittamat tekstit eri vuosikymmeniltä
Seuran jäsenten Puumala-lehteen laatimat lehtijutut ja ilmoitukset
Puumala-lehden artikkelit 10.2.1983, 13.7.2000, 9.3.2006, 16.3.2006
Rakkautta ja rakkaudettomia runoja riimein, kirj. Markus Syr-Meri, Pieksämäki 2003
Kuvat Puumala-lehden arkistosta ja yksityisiltä seuran jäseniltä.

Johtokunnan jäseniä vuodelta 2003: Toivo Härkönen (vas.), Alho Cederström, Muisto Taalikainen, Olavi Hartikainen, 
Tellervo Walther, edessä selin Saara Luukannel ja Maire Pietarinen. (seuran jäsenen kuva-arkisto)
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Helsingin seudun Puumala-seura ry:n säännöt        

§ 1
Yhdistyksen nimi on Helsingin seudun Puumala-seura r.y, josta näissä säännöissä käytetään 
nimitystä s e u r a. Kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsinki lähiym-
päristöineen.

§ 2
Seuran tarkoituksena on:
- toimia yhdyssiteenä entisten puumalalaisten keskuudessa toimialueellaan
- koota jäsenistö yhtenäiseksi ja edistää jäsenistön yhteistoimintaa
- ylläpitää ja kehittää entisen kotiseudun tuntemusta ja yhteistoimintaa entisen kotiseudun 
asukkaiden kanssa
- antaa jäsenistölle tilaisuus viihtyisään ja hyödylliseen ajanviettoon sekä keskinäiseen kans-
sakäymiseen.

§ 3
Tarkoituksen saavuttamiseksi seura järjestää
- keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
- illanviettoja ja juhlatilaisuuksia
- retkiä ja matkoja jäsenilleen kotimaassa sekä ulkomailla.

§ 4 
Toimintansa rahoittamiseksi seura voi periä jäseniltään ja kannattajajäseniltään jäsenmaksuja. 
Seuralla on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä 
ja muuta samankaltaista lain sallimaa toimintaa.

§ 5
Seuran jäsenistön muodostavat:
- varsinaiset jäsenet
- kunniajäsenet ja 
- kannattajajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen entinen puumalalainen, joka asuu 
Helsingissä tai sen lähiympäristössä, joka haluaa edistää seuran toimintaa ja jonka johtokunta 
jäseneksi hyväksyy.

Seuran kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksessa tehdyn päätöksen 
perusteella kutsua seuran toimintaa ansiokkaasti edistäneitä tai muulla tavalla ansioituneita 
henkilöitä. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4) ) ko-
kouksen äänimäärästä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häntä voida hyväksyä seuran 
johtokuntaan.

Kannattajajäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä hyvämaineisen Suomen kansalaisen tai 
Suomen kansalaisten muodostaman oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenellä ei ole äänioi-
keutta eikä häntä voida hyväksyä seuran johtokuntaan.

§ 6
Jäsenistön tulee toimia seuran sääntöjen ja tarkoitusperien mukaisesti sekä noudattaa näihin 
sääntöihin perustuvia seuran kokouksen ja johtokunnan päätöksiä.

§ 7
Jäsenen, joka on päättänyt erota seuran jäsenyydestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokun-
nalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa seuraa kohtaan taikka menettelee niin, että seuran 
arvovalta tai sen toiminta siitä kärsii, on vuosikokouksella johtokunnan esityksestä oikeus erot-
taa jäsen seuran jäsenyydestä. Erottamispäätökseen vaaditaan vähintäin kolme neljäsosaa (3/4) 
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kokouksen äänimäärästä. Jäsenen, joka on eronnut tai tullut erotetuksi, velvollisuudet seuraa 
kohtaan raukeavat eikä hänellä ole mitään oikeutta seuran omaisuuteen.

§ 8
Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat seuralle jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus määrätään 
vuosikokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja seuralle. Kannattajajäsenten mak-
suista päättää vuosikokous.

§ 9
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan jäsenten sekä johtokunnan avuksi 
muodostettujen toimikuntien ja jaostoihin valittujen henkilöiden toimikausi on näiden sääntöjen 
15 §:ssä määritelty erikseen.

§ 10
Seuran kokoukset ovat joko sääntömääräisiä tai ylimääräisiä. Sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään helmi-maaliskuussa. Vuosikokouskutsu julkaistaan Puumala-lehdessä tai toimitetaan 
jäsenille kirjeitse vähintäin seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen vuosikokousta. Kokouskutsussa 
on mainittava käsiteltävät asiat. Jäsenen, joka haluaa jonkin asian ottamista käsiteltäväksi vuo-
sikokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu kirjallinen esitys seuran johtokunnalle vähintäin 14 
päivää ennen vuosikokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymme-
nesosa ( 1/10) seuran jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten 
vaatii. Kokouksesta ilmoitetaan em. tavalla.

Kokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta.

Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu.

§ 11
Vuosikokouksen avaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä 
ollessaan sihteeri.

§ 12
Vuosikokouksen tehtävänä on:
- todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valita kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
- valita kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- hyväksyä kokouksen työjärjestys
- käsitellä toimintakertomus
- käsitellä tilikertomus sekä siitä annettu tilintarkastajien lausunto
- päättää tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille  
tilivelvollisille
- päättää seuran jäsenmaksun suuruudesta
- hyväksyä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten
- hyväksyä toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten
- valita kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tar-
kastamaan
- valita seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet 15 §:n mu-
kaisesti
- päättää muista kokouskutsussa mainituista sekä 10 §:n mukaan käsiteltäväksi hyväksytyistä 
asioista.

§ 13
Äänivaltaa kokouksessa saavat käyttää kaikki edellisenä vuotena jäsenmaksun suorittaneet 15 
vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja 
kannattajajäsenellä on vuosikokouksessa puheoikeus.
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§ 14
Äänestys kokouksessa on avoin. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, 
ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 15
Seuran hallintoa hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kahdeksan ( 8 ) muuta varsinaista jäsentä sekä viisi ( 5 ) varajäsentä. Joh-
tokunta valitsee keskuudestaan I ja II sihteerin sekä muut toimihenkilöt.

Johtokunta voi asettaa toimikuntien lisäksi toiminnan edistämiseksi jaostoja tai muita toimi-
elimiä ja toimihenkilöitä, jotka on mainittava vuoden lopussa tehdyssä toimintakertomuksessa. 
Johtokunnan jäsenten toimikausi on siitä vuosikokouksesta, jossa heidät on valittu, seuraavaan 
vuosikokoukseen paitsi mitä 19 §:ssä on sanottu.

§ 16
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ollen päätösvaltainen 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden ( 5 ) jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§ 17
Johtokunnan tulee huolellisesti hoitaa seuran asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, seuran 
sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti. 

Johtokunnan tehtävänä on:  
- edustaa seuraa
- hyväksyä seuran uudet jäsenet ja pitää luetteloa seuran jäsenistä
- kutsua koolle kokoukset ja valmistaa niille esitettävät asiat
- panna täytäntöön kokousten päätökset
 - valmistaa ehdotus seuran tulo- ja menoarvioksi
- valmistaa ehdotus seuran toimintasuunnitelmaksi
- hoitaa taloudellisesti seuran varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös teh-
dään määräaikana
- valmistaa toimintakertomus
- huolehtia seuran omaisuuden inventoinnista vuoden vaihteessa
- ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin seuran toiminnan edistämiseksi.

§ 18
Johtokunnan jäsenten, toimikuntien ja muiden toimielinten jäsenten tehtävät määritellään 
vuosikokouksen vahvistamissa ohje- ja johtosäännöissä sekä kokouksen ja johtokunnan 
päätöksillä.

§ 19
Seuran kokouksen päätöksellä voidaan johtokunnan jäsen erottaa tehtävästään kesken toimi-
kauden, mikäli jäsen käyttäytyy tai toimii 7 §:n 2 momentin mukaisella tavalla taikka seuran 
etu sitä muuten vaatii.

§ 20
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerien 
tai johtokunnan siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

§ 21
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi tilintarkastajille 
tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tai heidän estyneenä ollessaan tilintarkastajien 
varamiesten tulee tarkastaa seuran tilit vähintäin kaksi kertaa vuodessa sekä antaa niistä johtokun-
nalle osoitettu kirjallinen lausunto. Toimintavuoden päättyvästä tilintarkastuksesta lausunto on 
jätettävä johtokunnalle viimeistään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen vuosikokousta.
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§ 22
Johtokunnan jäsen tai muu seuran toimihenkilö vastaa siitä vahingosta, jonka hänen huoli-
mattomuutensa taikka lain tahi seuran sääntöjen vastainen toiminta on seuralle tuottanut. Jos 
vahinko on useamman tuottama, vastaa kukin omasta tai toistensa puolesta.

§ 23
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain vuosikokouksen päätöksellä ja tällöin vaadi-
taan, että muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintäin kolme neljäsosaa ( 3/4 ) kokouksen 
äänimäärästä. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

§ 24
Seuran purkamiseen tarvitaan seuran kokouksessa tehty päätös, jonka puolesta on annettava 
vähintäin kolme neljäsosaa ( 3/4 ) kokouksen äänimäärästä.

Jos seura purkautuu, käytetään sen varat ja omaisuus sitten kun kaikki velat on suoritettu, 
purkamispäätöksessä tarkemmin mainitulla tavalla, kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen.

  -------------------------------------

Hyväksytty seuran kokouksessa 26. päivänä huhtikuuta 1981.
 
 
Muistitietoa Puumalasta

Seuran tavoitteena on ollut kerätä vanhaa muistitietoa, koska niin monia hyviä tarinoita olemme 
vuosien mittaan kuulleet Puumalan ajoilta. 

“Tappauksia” 
Kirj. Paavo Kontinen, Tapiola 19.5.1982 

Puumala-lehdestä luin, että ehdotukseni vanhojen tapausten ja juttujen keräämisestä otettiin 
seuran piirissä suopeasti vastaan. Koska itse lupailin, että voisin muistaa lisääkin ”tappauksia”, 
niin yritän nyt täyttää lupaukseni, ettei leviäisi sanansyöjän maine. 

Osa näistä tapahtumista on sellaisia, joissa olen itsekin jollain tavalla osallisena. Osa on taas 
sellaisia, joissa tapahtuman on minulle kertonut asianomainen henkilö itse. Suurin osa on sit-
ten sellaisia, jotka ovat tulleet korviini ties miten monen välikäden kautta. Jos tapahtuma on 
liittynyt johonkin henkilöön, olen merkinnyt sen nimen, jolla kyseistä henkilöä on tavallisessa 
puheessa nimitetty. Lisäksi olen merkinnyt henkilön oikean nimen ja kotikylän tai -talon. Tämä 
antaa näille jutuille mielestäni mukavaa paikallisväriä ja luotettavuuden tuntua. 

”Liehtalan Jallu” (Jalmari Reponen),  
jonka kotitila on nyt museona, osasi joskus sanoa oikein sattuvasti. Niinpä menin kerran 
veljeni kanssa pienellä moottoriveneellä Liehtalaan. Tuuli oli melkoinen ja se heilutteli venettä 
aikalailla. Pääsimme kuitenkin onnellisesti perille ja rantakalliolla olikin Jallu meitä vastassa. 
Tervehdittäessä Jallu sitten tuumaili: 
-Miä tässä kahtelin, että näenköhän työ piäsette rannalle. Vae joutuuko Hakuli ens pyhänä 
laskemaa nuo poessaoleviks.  

Kunnanlääkäri Laukalle oli kerran eräs rouva soittanut hädissään ja kysellyt, mitä hänen pitäisi 
tehdä, kun hänen pikku lapsensa oli nielaissut pennin kolikon. Laukka oli vastannut lyhyesti:
- Kun odotatte pari kolme päivää, niin saatte kyllä rahanne takaisin, mutta korkoa se ei ole 
kasvanut.  
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Hakuli oli melko pian tultuaan Puumalaan kirkkoherraksi joutunut sairaalaan. Siellä hän oli 
esittäytynyt, että hän on seurakunnan uusi kirkkoherra. Siihen oli joku huoneessa ollut mies 
sanonut:  
-Sitä miä vähän arvelinnii, et joku paremp osane työ ootte. 
 
Niinisaarelaista Kalle Luukkosta kutsuttiin liikanimellä ”Jänis-Kalle”, koska hän oli innokas ja 
hyvä metsämies. Siitä miten taitava jäniksenpyytäjä hän oli, muistan isäni monasti kertoneen 
seuraavanlaista kaskua: 
Jänis-Kalle oli asetellut jäniksen lankoja, ja kun jokaiseen sopivaan aidanrakoon oli ansa laitettu, 
jäi häneltä vielä lankoja yli. Nämä ylimääräiset langat hän sitten heitti puunoksalle. Kun hän 
sitten seuraavana aamuna meni katsomaan pyydyksiä, oli jokaisessa langassa jänis. Ja sen puun 
juurella, jonka oksalla ylimääräiset langat riippuivat, hyppeli jäniksiä ilmaan ja yritti saada 
päänsä langansilmukkaan.   

Olin kerran liiterissä puita hakkaamassa. Pikkuveljeni Auvo oli silloin sellainen ”oskarin 
kokoinen”. Hän oli välttämättä halunnut tulla mukaani. Kuinka sattuikin siinä, että jokin puu-
pala osui vähän Aveen. Se ei kuitenkaan koskenut pahemmin, koska Ave ei edes itkenyt. Minä 
sitten kehuin Avea, että sinä olet jo aika poika, kun et kaikista pienistä itkekään. Ave oli sitten 
mennyt tupaan ja kertoi siellä: 
-Miä oon jo ihan aekamies. En nimittäen itkenä yhtää, vaekka Puavo iski liiterissä minua halolla 
piähän. 
Isä sanoi sitten jälkeenpäin minulle, että vähän liian rajuotteisia on sinulla nuo miehisyyden 
testausmenetelmät.

Isäni muistan kyselleen, mitä eroa on muikulla ja ”riäpyksellä”? Tähän oli isän vastaus seuraa-
va: 
-Ne ovat muuten ihan samanlaisia, mutta muikulla on alaleuka pitempi kuin yläleuka, kun taas 
riäpyksellä yläleuka lyhyempi kuin alaleuka. 

Setäni Sulo Kontinen oli ostattelemassa metsäpalstaa. Kaupasta olikin päästy sopimukseen, ja 
sitten mentiin kaupanvahvistajan luo kauppakirjoja tekemään. Kaupanvahvistaja oli kysynyt 
Sulolta hyvin tungettelevaan tyyliin, että mistä tämä oikein oli saanut niin paljon rahaa. Siihen 
oli Sulo vastannut terävästi: 
-No kun viime syksynä oli monen vuuven perästä laillinen oravanmetsästysaika, niin minä 
ammuin niin paljon oravia, että niiden nahoista suamillani rahoilla pystyn tällaisen kaupan 
tekemään. 
Ei ollut kaupanvahvistaja enää sen jälkeen jatkanut kyselyjään. 

Puumalaa koskevia sananparsia tulee mieleeni pari kappaletta: 
-Kivestää ku Puumalan miestä. 
-Käy läpveto ku Puumalan haotausmualla. 
En ole koskaan kuullut, liittyykö näihin jokin tarina, tai mistä ne ovat syntyneet. Onkohan joku 
muu kuullut? 

Hakuli oli joskus jossakin pappien tilaisuudessa selittänyt - tietenkin leikkimielellä: 
-Siellä Puumalassa kun on sellainen tilanne, että kirkkovaltuuston puheenjohtajana on paavi-
lainen, seurakunnan taloudenhoitajana on piispa. Ja minä kun olen vain kirkkoherra, niin eihän 
minulla ole siellä mitään valtaa. 
Selitykseksi sanottakoon, että kirkkovaltuuston puheenjohtajana oli maanviljelijä Heikki Paavi-
lainen ja seurakunnan taloudenhoitaja oli Eila Piispa (muistaakseni). 

Seuraava ei ole mikään kasku eikä juttu. Onpahan vain yksi tapahtuma, jonka minulle on ker-
tonut setäni Sulo Kontinen. 



49

Sulo oli hiihdellyt kirkolta kotiin Niinisaareen päin. Kotkatsaaren kohdalla hän oli nähnyt hevos-
miehen olevan paikoillaan ja touhuilevan jotakin. Kun hän sitten oli päässyt kohdalle, oli hän 
todennut, että hevosmies on seurakunnan kappalainen Korvenheimo. Tämä oli kertonut, että 
hän on tulossa Niinisaaresta ja että hänen tarkoituksensa on mennä Rokansaloon. Kuitenkaan 
hän ei saa hevosta kääntymään tienhaarasta, vaan hevonen meinaa väkisin mennä suoraa tietä 
takaisin kirkolle. Sulo oli sitten ottanut hevosta turvasta ja taluttanut sen Rokansaloon vievälle 
tielle. 
Korvenheimo oli alkuaan opiskellut agronomiksi ja olikin jo melkein valmis ennekuin aloitti 
teologian opiskelun. Tätä perua oli kai hänen innostuksensa hevosiin. Hän ajeli usein itsekseen 
ilman kuskia, mutta se johti joskus edellä kerrotun kaltaisiin pulmiin. 

Seuraavan tapahtuman on minulle kertonut myöskin setäni Sulo Kontinen. Tämä juttu on vähän 
rohkeanpuoleinen, mutta minun mielestäni ihan mahottoman hyvä. 
Tämä oli sattunut sota-aikaan, kun se porukka, johon Sulokin kuului, oli ollut huilimassa. 
Silloin tietenkin vitsailtiin ja viisasteltiin kaikenlaista. Niinpä eräs luutnantti oli kysellyt, että 
osaako kukaan selittä, minkä takia härkä, kun se nuuhkii lehmän takapuolta, aina kuitenkin 
sen jälkeen irvistelee. 
Tähän oli ”Seterin Kaape” (Gabriel Cederström Katajalahdesta) osannut antaa pätevän seli-
tyksen. Kaape oli nimittäin vastannut: 
-Se vuan pelottelloo nuorempia härkiä, että ”hui, miten on pahhoo”. 

Sinä vuonna, kun Puumalassa oli kova myrsky (taisi olla 1972), kaatui hautausmaaltakin paljon 
puita. Kun tästä oli puhetta, tuumaili ”Liuvun Viki” (Vihtori Liutu Luukkolasta):
-Kyllä varmaan ne hättäesimmät sielut jo aattelivat, että nyt se on tullu se ylösnousemuksen 
päevä. 

”Ollin Jussi” ( Johannes Luukkonen Junninmäeltä) oli poikamies koko ikänsä. Kun Jussilta 
kyseltiin, että mikset ole eukkoa ottanut, vastasi Jussi: 
-No kun en oo kehana pettee niin tuttua miestä ku ihtiäin.  

Luukkolassa asui Paavo Valtonen, joka tunnettiin korkonimellä ”Volna-Puavo”. Liikanimensä 
hän oli saanut seuraavasta tapauksesta: 
Tämä tapahtui keisarinvallan aikana, kun Viipurissa oli pidetty venäläisen sotaväen paraatia. 
Valtos-Paavo oli ollut paraatia katsomassa, ja hän oli huutanut kesken kaiken kovalla äänellä 
”volna”, joka on venäjää ja merkitsee ”lepo”. Sotilaat olivat tietenkin toimineet käskyn mukaan, 
ja paraatiin oli tullut kiusallinen keskeytys. Paavo Valtoine oli pidätettykin tämän johdosta. 
Mutta muuta rangaistusta hän ei ollut saanut, kuin että hän sai kantaa Volna-Puavon korkoni-
meä lopun ikäänsä.  

Äitien ja isien maa
Kirj. Mauri Syrjäläinen
Taas Pirttivuorelta luontoa katselen 
ja näin Haapaselkää minä taas ihailen. 
Katson äitien ja isien kaunista maata, 
en näkymää tätä koskaan unhoittaa saata. 
Nuo niemet, lahdet, saaret ja seljänteet
ovat kauniina mielessäin aina säilyneet.

Niin kirkkaasti välkkyy aallokko tuo
ja se myrskyllä kauniita tyrskyjä luo.
Kun vedet kuohuvat rantakallioita päin,
sitä syvin aatoksin mä miettimään jään.
Nuo niemet, lahdet, saaret ja seljänteet 
ovat kauniina mielessäin aina säilyneet.

On talven maisema kaunis kerrassaan,
jota usein Pirttivuorelta nähdä mä saan.
Niin hohtaa lumipeitteinen luonto tää,
ei kauniimpaa olla voi eikä ylväämpää.
Nuo niemet, lahdet, saaret ja seljänteet
ovat kauniina mielessäin aina säilyneet.

Kun meille on annettu tämä kaunis maa, 
sitä yhdessä aina tulee myös rakentaa.
Emme koskaan tästä maasta luopua saata,
rakastamme äitien ja isien syntymämaata.
Nuo niemet, lahdet, saaret ja seljänteet
ovat kauniina mielessäin aina säilyneet.
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Varhaisimpia muistikuvia minulta on säilynyt 1920-30 -lukujen taitteesta. Koska olen hankkinut 
elantoni autoista ja liikenteestä, niin kerron, millaista se silloin oli.

Talvisin tiet olivat hevosella ajettavia, joten reen jalaksien jäljet ja hevosten jätökset pinnoittivat 
ajotien. Sivuilla oli suksen latuja tai umpihankea.

Noin vuoden 1928 kesällä alkoi Uuno Kuittinen ajamaan 8 hengen Buick-autolla linjaa Puumala-
Savonlinna. Tie oli mäkinen ja huono, ojat syviä ja tiellä kulkevat hevoset säikkyivät autoa. 
Mummit ja papatkin pelkäsivät tällaista kyytiä ja matkan hintakin oli kova heidän mielestään. 
Kuitenkin näihin aikoihin hankkivat muutamat nuoret miehet henkilöautoja ajaakseen ns. 
vuokra-ajoa, se on taksia. Ensimmäisenä auton hankki Emil Parkkinen, sitten Toivo Kietäväinen, 
Emil Liutu ja isäni. Samoin Kuittinen siirtyi samalle alalle. Kesäisin niillä ajettiin, mutta talvet 
ja rospuutot ne seisoivat toimettomina.

Laivaliikenne oli vilkasta ja satamassa kävi joka iltapäivä 3, jopa 4 suurta ”tuurilaivaa”. Kun 
iltapäivällä nousi Mikkeli-laivaan klo 19.00, niin se, kaikki laiturit käytyään, yöpyi Anttolassa 
klo 23.00 ja lähti kohti Mikkelin kaupunkia klo 5.00 ja oli perillä klo 8.00 tai 8.30. Matka-aika 
oli noin 13 tuntia mennessä. Klo 13 lähti laiva paluumatkalle ja oli päivänvalossa tullessaan 
klo 19.00 Puumalaan, josta taas jatkoi Savonlinnaan välittömästi. Tein tämän matkan jonkun 
harvan kerran vanhempieni mukana, kunnes autoliikenne valtasi Mikkelin matkat.

Vuonna 1930 oli ns. ”musta joulu”, jopa uusi vuosikin. Ei ollut jäitä eikä lunta. Kirkkolaivat 
ajoivat kirkkoväkeä joulukirkkoon ja jopa uuden vuoden kirkkoonkin. Näitä laivoja muistan 
mm. Markkasen Puumalan, Salon Vieremän, Kietäväisen Savon, Luukkosen Viljamin Unton, 
Suhosen Sirkan ja Saunaniemen ym. Lisäksi Turisti-niminen ja Tähti I ja II ajoivat vakituislin-
jojaan palvellen kirkkolaivoina nekin.

Vuosien 1929-32 pula-aika vei taksimiehiltä ajot ja autot, velat jäivät kuitenkin, mutta Kuittinen 
selvisi kuiville lopettaen hänkin autoilunsa. Uuno Shadewitz, myöhemmin Saresma, Sulkavalta 
aloitti linja-autoliikenteen vuonna 1931 tai -32 Savonlinnaan, jota hoidettiin aina näihin päiviin 
menestyksellä.

Olin alle alakouluikäisenä isäni mukana portteja ja veräjiä availemassa ja sulkemassa. Lautkankaan 
mäen alta lähti, kuten nytkin, Lampilan tie, joka oli tieosuuksilla jaettu talollisten kesken hoidet-
taviin tienpätkiin. Setävainajani osuus oli Särkiojan ylittävältä siltarummulta noin 200 metriä 
lähelle Lampilan talon porttia. Setäni omisti talonsa Ankkoinsalossa ja ei käyttänyt po. tietä 
oikeastaan siihen aikaan ollenkaan. Tietä piti kylläkin kunnostaa! Sahanlahti-Kaipaala –tiellä 
oli yli 20 porttia ja veräjää, jotka piti avata ja sulkea autolla kuljettaessa. Ellei niin viitsinyt tehdä, 
niin talollisten karjat karkasivat teille tietymättömille.

Koulunkäynnin aloitin vuonna 1932, ja se oli mieleinen ja juhlallinen tapaus. Opettajana oli 
Hilja Salminen, viehättävä ja pidetty henkilö, joka hoivaili meille pojanjukureille lukemisen ja 
kirjoittamisen taidon ja paljon muuta. Yläkoulussa opetti Lauri Herman Unhola, arvostettu 
ja tietorikas mies, hyvä musiikkimies ja laulaja ja penkkipuuseppä. Hänen talousoppinsa jäi 
mieleen. Karta velkaa, säästäminen talouden tukee ja jos annatte rahaa lainaksi, vaatikaa vek-
seli ja hyvät takaajat, sekä jos teette velkaa, niin tehkää pitkä takaisinmaksuaika ja pieni korko. 
Urheilumies hän ei ollut, mutta katsoi joskus pallopeliämme. Talvella hiihdettiin metsässä ladut 
ympäri, omin päin, voimistelutunneilla.
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Koulumatkat olivat Kontilan ja Vesiniemen hoveista Siniselle koululle yli 10 kilometriä. 
Honkaniemestä ja Jyväniemestä, samoin Kaupinsaaresta ja Hämälänmäeltä soutivat koululaiset 
sulan aikana ja jääkelillä hiihtivät, mutta rospuutollakaan ei silloinen yhteiskunta pieniä ja 
nuoria matkoissa avustanut.

Noin vuonna 1933 tai -34 Saresman linja-autoihin tuli etupuskuriin lumiaura ja liikenne alkoi 
sujua jopa talvellakin, mutta aivan niihin aikoihin oli tosi luminen talvi. Kirkon kohdilta aina 
ohi Luukkosenkylään lapiomiehet avasivat väylää puolitoista-parikin viikkoa. Lumivallit olivat 
niin korkeita, että hiihtäessämme vallin päällä oli linja-auton katto samalla korkeudella kuin 
hiihtolatumme.

Posti kulki jo linja-autossa silloin, mutta muistan, että lumen tulon takia naapurin Toivo Kuk-
konen ajoi postin hevosella ja reellä ikivanhaan tapaan Puumalasta Ryhälään ja takaisin, jossa 
talvipäivä kuluikin myöhään iltaan. Ryhälästä Sulkavalle ja edelleen kuljettivat taas toiset sa-
manlaiset postiljoonit postisäkit. Lehtiä kulki postissa suhteellisen vähän, koska oli puute työstä 
ja rahasta, niin lehtitilaajia oli vähän.

Lumiaura puskurissa Saresman Reot ja Volvot hoitivat mallikkaasti kuitenkin liikennettä ja 
Viipurista päin alkoi Matti Korpelainen ajamaan Puumalaan, jolloin oltiin päästy päivisin 
molempiin suuntiin matkustamaan. Linja oli myöhemmin Viipurin Linja-auto Oy.

Taksiautotonta kautta kesti vuoteen 1936, jolloin Väinö Muukka muutti pitäjään ja aloitti pitkän 
autoilu-uransa.

Pitäjässä oli 6500 asukasta ja yksi lääkäri. Erland Laukka hoiti leikkaukset, kipsaukset, syn-
nytyksen avustamisen, hampaan poiston ja paljon muita lääkärin tehtäviä. Räväkkä ja pätevä 
sekä työteliäs mies. Muukka kyyditsi Mikkeliin tai Savonlinnaan semmoisen tapauksen, jota ei 
Puumalan laitteilla voinut hoitaa. Monet nykyisinkin elävät pitäjäläiset ja muualle muuttaneetkin 
voivat kiittää hoidostaan Laukkaa ja hänen tiimiään.

30.11.1939 syttyi talvisota. Se tappoi ja invalidisoi monta, jopa liian monta nuorta miestä. Se jätti 
leskiä ja orpoja, raastoi kotoaan maantielle evakot ja köyhdytti maan, mutta se pani myöskin 
liikkeelle suurten muutosten aikakauden, jota elämme vielä parhaillaankin.

Vuosina 1940 ja -41 olin kirkonkylän kaupoissa töissä apulaisena ja varastohommissa, kunnes 
vuonna 1942 pääsin Vuoksenniskalle sähköasentajaoppilaaksi. Siitä on nyt kulunut 62 vuotta, 
joten on ollut syytä tämmöisiä vähän mielessä kertailla. Vanhoista hyvistä ajoista ei kannata 
paljon nostalgiaa harrastaa, sillä nyt on kehitys ja yhteiskunta ihmiselle niin ystävällinen, ettei 
sitä 60 ja 70-80 vuotta takaperin voinut kuvitellakaan.  
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