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Joutsan kunnan kesäinfo:

Kunnanvirasto on suljettuna 4.7. – 24.7.2016

Sosiaaliosaston kiireellisten asioiden päivystyspuhelin-
numerot sulkuaikana ovat 040 176 8057 ja 040 680 3112.

Rakennustarkastusasioissa sulkuaikana voi ottaa yhteyt-
tä puh. 040 120 8996 ja sopia asioinnista.

Yhteispalvelupiste on avoinna 
koko kesän ma-pe klo 9 – 15.
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KESÄTERVEISET
Joutsan kesä on tapahtumia täynnä. Markki-

nat, Joutopäivät, suosähly ja lukuisat kyläta-
pahtumat kutsuvat viettämään kesäaikaa Jout-
sassa. Letkaliiterin tansseissa, kesäteatterissa ja 
Haihatuksen kesänäyttelyssä on helppo viihtyä 
joutsalaisten kanssa. Joutsan kesään kuuluu 
myös monipuolinen liikunta ja poikkeaminen 
uudistettuun uimalaan. Lapsiperheiden kan-
nattaa poiketa uimalan lisäksi Keskuspuiston 
leikkipaikoille. Joutsan kesä on iloa ja valoa 
tulvillaan.

Omaan kesääni kuuluu lepoa ja lasten kans-
sa puuhailua sekä pieniä matkoja. Vespan 

selässä voi ihailla Suomen kesää ja jalkapallo-
kentän laidalla nauttia lasten liikunnan riemus-
ta. Golf-kentällä, grillatessa sekä perheen kans-
sa puuhaillessa on mukava nauttia lämmöstä, 
kesän tuoksuista ja yhdessäolosta. Meidän per-
he ottaa kesäajan rennosti.

Joutsan palvelut ovat pikkukunnaksi erin-
omaiset. Jokaiselle löytyy mieluisia ruoka-

paikkoja, kaupoissa on hyvät valikoimat ja 
joutsalaisyritykset ovat valmiita palvelemaan 
vapaa-ajanasukkaita, ohikulkijoita ja pysyviä 
asukkaita. Joutsan kunnalla menee hyvin; kun-
nan talous on hyvällä mallilla ja lähipalvelut 
toimivat. Päätöksenteko on yksituumaista ja 
kunnassa vallitsee hyvä henki. 

Jos innostuit kesäkunnastamme ja haluaisit 
viettää täällä aikaa enemmänkin, löydämme 

sinulle Joutsasta kodin tai kesäkodin. Täältä 
löytyvät hyvät palvelut kaiken ikäisille, erityi-
sesti lapsiperheille. Joutsassa elämä on turval-
lista ja kaikki tarvittava on lähellä. 

Tervetuloa kesä-Joutsaan!
Harri Nissinen
kunnanjohtaja

Kuva: M
arkku Parkkonen
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MIELTÄ JA MAISEMAA : 
kirjallisia maailmoja
Jokaisella meillä on oma mielimaisemam-
me. Merenrannalla syntynyt saattaa kai-
vata avaraa vesistöä, toista miellyttää tiheä 
metsä ja kolmatta kaupungin asfalttiset 
kadut. Kirjallisuudessa on kuvattu hyvin 
vaihtelevia maisemia, niin maapallolta 
löytyviä kuin kirjailijoiden mielikuvituk-
sessaan luomia. Missä tällaisia ympäristöjä 
sitten luodaan? Kirjailijan ei tarvitse lähteä 
kiertämään maailmaa voidakseen kirjoittaa 
vieraasta kulttuurista. Tunnetuin esimerkki 
lienee Mika Waltari, joka ei koskaan käynyt 
Egyptissä, vaan kirjoitti Sinuhe Egyptiläi-
sen vuonna 1945 Hartolassa!

Kirjanystävien kurkistusikkuna kirjailijoi-
den arkeen on vuonna 2015 ilmestynyt teos 
Mieli ja maisema: kirjailijoiden työhuonei-
ta. Kirjan ovat kirjoittaneet Anne Helttu-

nen ja Annamari Saure, kuvat on ottanut 
Jari Suominen. Kirjassa kerrotaan 24 nyky-
kirjailijan työtiloista, työskentelystä ja siitä, 
miten heistä tuli kirjailijoita. 

Muista myös samojen tekijöiden Haltia-
kuusen alla: suomalaisia kirjailijakoteja. 
Vuonna 2013 ilmestynyt teos sopii vaikka 
kesälomamatkan oheislukemistoksi, sillä 
teos esittelee kaikki suomalaiset museoina 
toimivat kirjailijakodit. Yhtä hyvin se toi-
mii matkaoppaana nojatuolimatkalle, jolla 
pääset mökkeihin, taloihin ja kartanoihin 
Suomessa.

Jaana Elsilä
Joutsan kirjasto

Kuva: M
arkku Parkkonen
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MIELTÄ JA MAISEMAA : 
kirjallisia maailmoja

Oikeat vastaukset: 
1. C Tuija Lehtinen: Armon aika
2. B Raija Oranen: Aurora
3. F Leena Lehtolainen: Kuusi kohtausta sadusta
4. E Risto Isomäki: Con rit
5. D Heli Laaksonen: Lähtisiks föli?
6. A Anja Snellman: Antautuminen
Nämä kirjat löytyvät Joutsan kunnankirjaston kokoelmasta – eräässä niistä 
mainitaan jopa Joutsa! Pääkirjasto palvelee kesällä maanantaista perjantaihin, 
lisätietoja www.joutsa.fi/kirjasto

 

Kirjavisa –  
Kuka kirjoitti?
Tässä on kuusi teoksessa mukana olevaa kirjailijaa 
ja pieni näyte heidän tekstistään. Osaatko arva-
ta, kuka on kirjoittanut omaan kirjaansa tällaisen 
avauslauseen? (Oikeat vastaukset löytyvät lehden 
lopusta.) 
Lauseet:
1. Valkoinen käärmemalja keskellä vihreää ristiä, 
apteekin tuttu tunnus.
2. Lokakuun loppupuoli 1824.
3. Nainen survoi tavaroita matkalaukkuun vapisevin 
käsin. 
4. Päällimmäinen tunne hänen mielessään ei ollut 
pelko vaan harmi maailman epäoikeudenmukaisuu-
desta.

5. Tiän pääl jälles! 
6. Eräänä päivänä luokseni tulee Aleksanteri Pieni 
joka kertoo eläneensä kuin peura ajovaloissa, säi-
kähdyksiä, loikkia, sirpaleita ja viiltoja. 

Kirjailijat (otsikot kirjasta Mieli ja maisema):
A. Anja Snellman nauttii kirjoittamisen huumasta
B. Raija Oranen luo keksimistuolissa
C. Tuija Lehtinen kirjoittaa kurinalaisesti inspiroi-
tuen
D. Heli Laaksosen runot syntyvät yöllä 
E. Risto Isomäki luottaa tietoon ja intuitioon
F. Leena Lehtolaisen työhuoneen ikkuna katsoo 
metsään
Oikeat vastaukset sivun alalaidassa.
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JOUTSAN KÄSSÄKOULULAISTEN 
KÄSITYÖTÄRPIT KESÄÄN
Joutsan Kesälehti pyysi Joutsan käsityökoululaisia antamaan opettajansa Anna-Liisa Liukkosen 
avustuksella pari kesäistä käsityövinkkiä, joiden toteutus onnistuu hyvin vaikka kesämökillä.

AMPPELI 
TRIKOOSTA
Kesällä amppeleita voi 
käyttää myös ulkona säi-
den armolla, sillä tämä 
ampeli valmistuu nopeasti 
eikä tule kalliiksi. Amp-
peleilla voi jäsentää tilaa 
tekemällä niitä useita ja 
ripustaa seinämäksi. Myös 
sisäkukat tulevat kauniisti 
esille tässä riippuessaan.

Tarvitset 5 kpl 4 metrin 
mittaisia ja yhden metrin 
pätkän trikoo- tai ontelo-
kudetta. Kuteita voi ostaa 
käsityökeskuksesta. 

1. Pitkien kuteiden puo-
leen väliin (2m päähän) 
tehdään lyhyellä kuteella 
napinläpisolmuja noin 
10 senttimetrin matkalle 
(Kuva 1.)
2. Pyöräytä lenkiksi sol-
mun avulla. Kaikki 10 
päätä roikkuu nyt samaan 
suuntaan.
3. Yhdistä 35 senttimetrin 
päähän aina kaksi päätä 
yhteen eli viisi solmua 
niin, että ne ovat piirissä 
kuin käsi kädessä.

 

4. Yhdistä 20 sentin päähän edellisistä 
solmuista kuteet niin, että edelliset pa-
rit ovat nyt naapurinsa kanssa solmus-
sa, yhä renkaana.
5. Tee vielä kaksi kerrosta solmuja, nyt 
15 sentin päähän edellisistä.
6. Tee alimmaksi taas hevosenhäntäsol-
mu yhdistäen kaikki kuteet.
7. Tasaa hapsut ja ripusta amppeli pai-
kalleen kukkaruukkuineen!



7

KESÄHIMMELI
Olkinen himmeli on perinteisesti ollut joulukoriste, mutta niitä voi tehdä 
myös eri vuodenaikojen iloksi. Tähän himmeliin käytettävät materiaalit 
löytyvät joka kodista, eikä materiaali ole herkästi särkyvää!
Me kierrätimme tarpeettomat koulukirjat ja paksuimmat puuvillalangan-
pätkät. Koristeena on karkkipapereita. Lasten käsityökoulussa tehdyistä 
himmeleistä löytyy huovutettuja palloja ja villakankaan suikaleita.
Tarvitset kirjan sivuja, paperiliimaa, ehkä vesivärit, karkkipapereita tms.
1. Rullaa pillejä puikon avulla ja liimaa reunat kiinni. 
2. Tarvitset 12 kpl pidempiä ja 6 kpl puolet lyhyempiä pillejä. Mallissa pi-
tuudet ovat 24 cm ja 12 cm.
3. Halutessasi voit maalata pillit vaikka vesiväreillä.
4. Pujota lankaa neulan tai taivutetun rautalangan avulla ensin neljän pit-
kän pillin läpi ja yhdistä umpisolmulla renkaaksi.
5. Pujota kaksi pitkää pilliä lankaan ja kiepauta pari kertaa, aina kahden 
pillin päähän, kunnes kaikki 12 pilliä on yhdistetty. 
6. Jatka lankaa tarvittaessa.
7. Lyhyet pillit lisätään yksitellen kehäksi pitkien pillien väliin.
8. Koristele haluamallasi tavalla.
Kuvassa valmista himmeliä esittelee Iida Oittinen.

Kuvat: M
arkku Parkkonen

Anna-Liisa Liukkonen



Kokeneen kalamiehen vinkit kesäkalastajalle:
KATISKA ON VARMA JA 
HUOLETON PYYNTIVÄLINE

Leivonmäkinen Pentti Halinen on kalastanut 
aivan pikkupojasta lukien, eli suunnilleen 60 
vuotta.

– Niin pienestä olen järvellä ollut, kuin vain 
pystyin menemään, yleensä naapurin poikien 
kanssa. Aluksi kalastettiin mato-ongella, mut-
ta teimme kyllä jo alle kymmenvuotiaina Kan-
kaan Pertin kanssa salaa isältä katiskan, kertoo 
Halinen.

Leivonmäen alueella pääasiallinen kalavesi 
on Rutajärvi, tosin Halisen toinen kalastustu-
kikohta on itse rakennettu mökki Utsjoella, 
Tenojoen varrella.

– Rautuvesillä siellä lähinnä kuljetaan puut-
tomassa tunturimaisemassa, kertoo Halinen.

Kalastusvuosilta ovat jääneet luonnollisesti 
mieleen isoimmat saaliit: juhannuksena 2010 
Tenojoelta saatu 12,5 kilon lohi (kuva oikeal-
la ylhäällä), viitisen vuotta sitten helluntaina 
lahnaverkosta noussut tasan kymmenen kilon 
hauki (kuva oikealla alhaalla) sekä eräs erityi-
sen hyvä kuhatalvi.

Saaliista tehdään Halisen perheessä useim-
miten paistettua tai uunikalaa sekä keittoja. 

Toki useasti saalista riittää myös sukulaisille ja 
ystäville jaettavaksi.

Kalastusharrastus on vienyt myös kalavesien 
hallintoon mukaan. Halinen oli mukana Lei-
vonmäen osakaskunnan hallituksessa 30 vuot-
ta, mutta on nyttemmin jäänyt toimesta pois.

Mitä kokenut kalamies sitten suosittelee 
kalastusharrastusta aloitteleville?

– Katiska on varmin ja huolettomin pyydys, 
sitä ei tarvitse välttämättä joka päiväkään käy-
dä katsomassa. Kun ostaa pari Weke-katiskaa, 
niin varmasti piisaa paistikaloja.

Toinen Halisen suosittelema pyyntiväline 
on jigi eli silikonista valmistettu matoa, touk-
kaa tai kalaa muistuttava viehe. 

– Ja tietysti perinteinen mato-onkiminen on 
leppoisaa hommaa.

Mikäli kalastaa omassa rannassa, Halinen 
suosittelee tekemään rantaveteen esimerkiksi 
kuusen oksista kaloja houkuttelevia turoja. 
Turon voi tehdä niin, että sitoo muutamia 
kuusen latvoja yhteen ja laittaa kiviä painoksi.

Markku Parkkonen

Kuva: M
arkku Parkkonen
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KALASTUKSEN 
LUPA-ASIAT:
Onkiminen ja pilkkiminen:
Ei tarvita lupia.

Viehekalastus (esimerkiksi virveli):
Jos olet 18‒64-vuotias kalastaja, sinun tulee 
maksaa kalastonhoitomaksu. Alle 18-vuo-
tiaiden ja yli 64-vuotiaiden ei tarvitse mak-
saa. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa 
yhdellä vavalla lähes koko maassa, pois lu-
kien kalastuksen rauhoitetuilla vesialueilla, 
erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai 
vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä.

Muu kalastus esimerkiksi 
verkolla tai katiskalla:
Jos olet 18‒64-vuotias kalastaja, sinun tulee 
maksaa kalastonhoitomaksu. Alle 18-vuo-
tiaiden ja yli 64-vuotiaiden ei tarvitse mak-
saa. Lisäksi kaikenikäisten kalastajien on 
hankittava vesialueen omistajan lupa. Katis-
ka- tai verkkolupa on useimmiten hankitta-
va vesialueiden omistajilta eli osakaskunnil-
ta. Osakaskuntien lupamyyjien yhteystiedot 
löytyvät osin netistä. Lupamyyjiä kannattaa 
kysellä myös naapureilta ja alueen vakitui-
silta asukkailta.

Kuvat: Pentti Halisen kotialbum
i
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Joutsalaissyntyiset lapsuudenystävät Yrjö Vanhanen ja 
Seppo Pänkäläinen kuuluvat Suomen sodanjälkeisiin 

suuriin ikäluokkiin. Heidän lapsuuden kesilleen Joutsan 
kirkonkylällä oli leimallista nimenomaan suuri lapsien 
määrä: kavereita leikkeihin ja peleihin löytyi. Toinen 
lapsuutta määrittelevä asia verrattuna nykypäivään oli 
television, tietokoneiden ja kännyköiden puuttuminen. 
Niinpä aikaa ei kesällä juuri sisällä vietettykään.

– Ulkona oltiin oikeastaan aamusta iltaan. Mutta ruo-
kailuajat olivat tiukat, ja silloin piti olla sisällä, kertoo 
Vanhanen.

– Meille oli Joutsassa kesäisin kaksi erityisen tärkeää 
paikkaa: Tellu eli uimala sekä Urkki eli vanha urheilu-
kenttä, kertoo lapsena Savontien varrella asunut Seppo 
Pänkäläinen.

Rantatiellä nykyisen Huttulan ravintolan lähettyvillä 
asunut Yrjö Vanhanen muistelee, että Rantatien lapset 
Hietasen, Maunulan ja Vanhasen perheistä harrastivat 
erityisesti urheilua ja kaikkia mahdollisia lajeja.

– Huttulan Ramilta [Raimo Ikonen] pyydettiin sahan-
purua, että saatiin korkeushyppypaikka. Pihalle mahtui 
silloin hyvin jopa pesäpallokenttä. Jalkapalloa pelattiin, 
Pele ja Puskas olivat suuria sankareita, kertoo Vanha-
nen.

Pänkäläisen kotikulmilla Savontien alueella urheiltiin 
myös.

– Meillä oli Pänkäläisen poikien oma urheiluseura 
Oravapojat ORP, joka kilpaili Kivisaaren lasten ympäril-
le kasattua Yläkylän Yrittäjiä vastaan, muistelee Pänkä-
läinen.

Muutoinkin lapset urheilivat Pänkäläisen mukaan 
todella paljon. Joutsan Pommi piti kesäisin kerran vii-
kossa yleisurheiluiltoja urheilukentällä. Liikuntaa har-
rastettiin myös pyöräilyn muodossa.

– Se oli mahtavaa, kun sai ensimmäisen polkupyörän. 
Teimme todella pitkiä pyöräretkiä, kertoo Pänkäläinen.

Kymmenen ikävuoden paikkeilla Joutsan lapset al-
koivat liikkua kirkonkylällä omasta ja naapuruston 
pihapiiristä kauemmaksi ja useimmille kohtauspaikaksi 
muodostui Tellu eli uimala. Vanhempien sukupolvien 
käyttämä ”Tellu”-nimi muuten tulee Pänkäläisen mu-
kaan siitä, että uimalassa oli jo tuolloin hyppytelineet, ja 
Tellu oli väännös teline-sanasta.

Urheilun ja uimisen lisäksi lapset leikkivät paljon 
metsässä, joita tuohonkin aikaan oli aivan kirkonkylän 
kupeessa. Metsäleikeissä oltiin monesti sotaa ”tussarei-
den” kanssa. Pänkäläisen lapset leikkivät paljon muun 
muassa nykyisen urheilukentän paikalla olleessa met-
sässä sekä hieman kauempana Kettuvuorella.

Pihaleikkejä olivat kymmenen tikkua laudalla, hippa, 
piilonen sekä ruutuhyppy erityisesti tytöillä. Elokuvien 
innoittamina lapset leikkivät myös inkkareita ja länkkä-
reitä.

Television ja internetin puuttuessa elokuvilla olikin 
merkittävä rooli joutsalaisten 1950-luvun lasten elämäs-
sä. Tuohon aikaan Joutsassa oli kaksi elokuvateatteria: 
Myllytiellä sittemmin purettu Laitisen Kino sekä Jukola. 
Näytöksiä oli peräti kuusi kertaa viikossa myös kesällä.

Toinen tuon ajan huvittelumuoto olivat iltamat, joita 
oli 1950-luvulla paljon. Myös kesäleirejä järjestettiin 
muun muassa nykyisen Joutsenlammen maisemissa.

Tuon ajan lapset muistavat myös hyvin television tu-
lon. Paikkakunnan ensimmäinen televisio tuli julkisesti 
nähtäville Joutsan Säästöpankin ikkunaan vuonna 1957.

– Sehän oli oikein harrastus, että käytiin Säästöpankin 
ikkunasta katsomassa Rin-Tin-Tiniä televisiosta, muis-
telee Seppo Pänkäläinen.

Markku Parkkonen
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Lapsuuden kesät Joutsassa 1950-luvulla:
”ULKONA OLTIIN AAMUSTA ILTAAN”
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Seppo Pänkäläinen (1. ), 
Erkki Pänkäläinen (2.), 
Antti Paasto (3.) ja Pekka 
Pänkäläinen (4.) kesällä 
1956 telttaretkellä Ukko-
pohvin metsissä.

Antti Paasto (vas. ) ja Seppo Pänkäläinen kesällä 1959, 
polkupyöräretkellä lähellä Lahtea. Kuvan otti kolmas 
retkeläinen Pekka Anttila.

Seppo Pänkä-
läinen (vas.) ja 
Antti Paasto 
keväällä 1958 
Suonteen ran-
nalla.

Erkki Kuitunen 
(vas.) ja Antero 
Heikinoja.

Jukka Tami (vas.) 
ja Antero Heikinoja.

Juha Mau-
nula (vas.) ja 
Yrjö Vanha-
nen valmiina 
juoksukisaan 
Rantatiellä. 
Taustalla nä-
kyvät Jousitien 
rakennukset, 
muun muassa 
nykyinen Hotel-
li Aatto & Elli.

Kuvat:  Seppo Pänkäläisen ja 
Yrjö Vanhasen kotialbum

it
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KOKEILE TÄNÄ KESÄNÄ 
PERINNELEIKKEJÄ!

10 TIKKUA LAUDALLA
Peliin tarvitaan vähintään kolme pelaajaa, 
mutta heitä voi olla kuinka monta tahansa. 
Lisäksi tarvitaan kymmenen puutikkua sekä 
lauta ja kivi tai puupalikka laudan alle sen 
keskelle.
Yksi pelaajista arvotaan etsijäksi. Tikut ke-
rätään laudan matalaan päähän ja astumalla 
nopeasti laudan toiseen päähän lennätetään 
ne sikin sokin maahan. Etsijän pitää kerätä 
kaikki 10 tikkua takaisin laudan päälle, ja 
tällä välin muut pelaajat menevät piiloon.
Kun etsijä on saanut kaikki tikut takaisin 
laudan päälle hän huutaa: ”Kymmenen tik-
kua laudalla!” ja alkaa etsiä piilossa olevia. 
Kun etsijä löytää piilossa olijan, molemmat 
lähtevät juoksemaan lautaa kohden. Jos et-
sijä ehtii ensin laudan luokse, koskee hän 
lautaa ja huutaa löydetyn nimen, jolloin 
tämä jää vangiksi odottamaan, että muutkin 
löydetään.
Jos piiloutuja ehtii laudan luokse ensin, pot-
kaisee hän tikut jälleen ilmaan ja juoksee 
takaisin piiloon. Muut piilossa olevat voivat 
myös pelastaa jo löydetyt jos ehtivät ennen 
hakijaa potkaisemaan tikut pois laudalta. 
Kun kaikki on löydetty, tulee ensimmäisenä 
löydetystä hakija.

Maaseudun kesään  
sopivat entisaikojen 
perinneleikit.
Kokeile vaikka näitä 
tänä kesänä!
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PURKKIS
Tähän leikkiin tarvitaan monta 
pelaajaa. Pelialueen rajat on hyvä 
määritellä. Yksi leikkijöistä on 
etsijä. Pallo laitetaan keskelle 
nurmikkoa ja joku potkaisee sen 
mahdollisimman kauas.

Etsijä hakee pallon ja muut 
menevät piiloon. Kun etsijä on 
tuonut pallon entiselle paikalleen 
hän huutaa ”Purkki kotona!” ja 
alkaa etsiä toisia pelaajia. Aina, 
kun etsijä näkee jonkun, hän 
juoksee pallon luo ja huutaa 
esim. ”Jaana purkissa!”

Toiset pelaajat voivat yrittää pe-
lastaa kiinnijääneen siten, että 
he juoksevat pallon luokse etsi-
jän huomaamatta ja potkaisevat 
pallon uudelleen. Tällöin kaikki 
kiinnijääneet pelastuvat ja etsijä 
joutuu alkamaan etsimisen alus-
ta. Kun etsijä on löytänyt kaikki, 
ensimmäisenä löydetystä tulee 
seuraava etsijä.

POLTTOPALLO
Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät sei-
sovat ympyrässä ja yksi leikkijöistä seisoo poltta-
jana ympyrän ulkopuolella. Polttaja yrittää pallolla 
osua ympyrän sisällä olevia polven alapuolelle. Polt-
taja ei saa astua ympyrän sisään. Ne, joihin osuu 
joutuvat myös polttajiksi. Viimeiseksi ympyrään 
jäänyt on voittaja.

PUUHIPPA
Jokainen leikkijä valitsee it-
selleen puun, jossa asuu. Yksi 
leikkijöistä on ilman puuta. 
Kun hän huutaa: ”Talo palaa, 
pakko vaihtaa”, täytyy kaikkien 
leikkijöiden vaihtaa puuta. Il-
man puuta ollut leikkijä yrittää 
samalla saada itselleen puun. 
Se, joka jää ilman puuta, jää 
uudeksi huutajaksi.

TERVAPATA
Maahan piirretyn ympyrän kehälle piirre-
tään jokaiselle leikkijälle oma puoliympy-
rän muotoinen paikka. Yhdestä leikkijästä 
tulee kiertäjä ja muut asettuvat ympyrän 
kehälle omiin paikkoihinsa.

Kiertäjä kulkee leikkijöiden takaa kepin/

kävyn/tikun kanssa ja pudottaa 
sen mahdollisimman huomaa-
mattomasti jonkun leikkijän koh-
dalle tämän taakse. Kepin tms. 
taakseen saanut leikkijä nappaa 
sen ja lähtee juoksemaan vastak-
kaiseen suuntaan kuin kiertäjä. 
Molemmat yrittävät päästä tyh-
jäksi jääneeseen paikkaan.

Se, joka EI ehdi ensimmäisenä 
perille, jatkaa kiertäjänä. Ympy-
rän keskelle on piirretty myös 
pienempi ympyrä eli tervapata, 
sinne joutuu, jos ei huomaa kep-
piä sillä aikaa, kun kiertäjä on 
tehnyt kepin jätön jälkeen koko-
naisen kierroksen. Tervapadasta 
pääsee pois, kun seuraava leikkijä 
joutuu sinne tai miten erikseen 
sovitaan.
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JOUTSAN KESÄN 
TAPAHTUMAT 2016
Tapahtumakalenterin tiedot: joutsa.fi

1.6.
JoVoLin Kesäjumppa 
Joutsan lukion hiekkakentällä kesäkuussa kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19.
Hinta 5 €/jumppa. 1.6. Kahvakuula/Sanni N.

4.6.
Huttulan Kesänavaus 
Teboil Huttulan piha-alue - Rantatie 21, Joutsa 
klo 12. Avaamme Huttulan piha-alueelle Kesäpi-
han, joka palvelee paikallisia sekä matkailijoita 
pitkin kesää. Järjestämme kesäkirppiksiä joka 
lauantai sekä erilaisia tapahtumia paikallisten 
seurojen ja yhdistysten kanssa.
Lauantaina 4.6. pääset mm. tutustumaan Hut-
tulan Kotieläinpihan uusiin asukkeihin sekä 
kokeilemaan talutusratsastusta (Itä-Hämeen 
Hevospalvelut, Rusi Riders). Tule tekemään 
löytöjä kesäkirppikseltä ja nautiskele vaikka 
päiväkahvit Huttulan terassilla. Erja Raittisen 
tehtaanmyymälästä Pikkupuodista löydät kesän 
parhaimmat sisustusvinkit, kesämalliston sekä 
tietenkin suositut Joutsa-paidat.
Tule viettämään hauskaa, koko perheen päivää 
Huttulaan! Lisätietoa: Kesäpihan tapahtumista 
Facebookista: Facebook Pikkupuoti, Facebook 
Huttula sekä kotisivuilta www.erjaraittinen.fi
Tapahtuman järjestäjä: Huttula ja Pikkupuoti 
Huttula

8.6.
JoVoLin Kesäjumppa 
Joutsan lukion hiekkakentällä kesäkuussa kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19.
Hinta 5 €/jumppa. 8.6. Lavis/Tuuli L.

9.6.
Kaikille avoimet päivätanssit 
Maapirtti - Marjotaipaleentie 972, Joutsa, to 
9.6.2016 klo 13 - 17. Liput 8 €, sis. pullakahvit.
Lisätiedot www.maapirtti.fi.
Olemme myös Facebookissa

Lauluilta Simolassa. 
Järj. Leivonmäki-Seura ry.

11.6.
Joutsan kesän avaus 
Joutsan torilla klo 9 - 12.
Vastanheittokisa. Parhaat palkitaan, lapsille 
karkkipalkinto. Makkaranpaistoa. Paitojen myyn-
tiä.  Infoa Löylyä Elämään yhdistyksestä. Lisätie-
toja puh. 040 724 9166. Löylyä Elämään ry

Mieskonmäki-päivä 
Mieskonmäen koulu - Hirvensalmentie 193, 
19670 Mieskonmäki klo 11 – 14
Valtakunnallinen Avoimet kylät Keski-Suomessa 
-tapahtuma. Kirppismyyjiä toivotaan paikalle jo 
ennen klo 11. Muurinpohjalettuja, kotieläimiä, 
koneita ja vehkeitä, peräkonttikirppis.
Lisätietoja ja tarkennuksia: www.mieskonmaki.
com tai Facebook-sivuilta. 
Järj. Mieskonmäen kyläseura ry

Design Pylsy Ateljee 10-vuotisjuhla 
Design Pylsyn ateljee - Pertunmaantie 912, 
Joutsa, klo 11 - 16.
Taidenäyttelyn avajaiset: Hely Seeskari ja Pipa 
Rauhamäki

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n 10 
v juhla
Rutalahden nuorisoseurantalolla klo 12–14
Lisätiedot www.leky.suntuubi.com

Haihatus 2016 kesänäyttelyn avajaiset
Kaikille avoin kansanjuhla klo 16 - 18, Jousitie 
70. Vapaa pääsy, tervetuloa! www.haihatus.fi

Muuttuvat laulut – hyväntekeväisyyskonsertti
Luhangan kesäkirkossa klo 15.
Jaakko Ryhänen, basso, Seppo Hovi, juonto ja 
piano. Avustaa Seppo Pänkäläinen, tenori ja 
Sekakuoro Sepposet.
Liput 20 euroa alueellisen syöpätyön hyväksi. 
Konsertin väliajalla kahviteltat kirkon pihamaalla.
järj. K-S:n Syöpäyhdistyksen Joutsan seudun 
paikallisosasto ja Luhangan Musiikkiyhdistys

12.6.
Lupiinin kitkentätalkoot kansallispuistossa
klo 9-13
Tapahtuman lisätiedot www.leky.suntuubi.com.

Pullikeikanpoika etsii aikamme jättiläisiä 
-näytelmä 
TatuFanien näytelmä 2016, Käsikirjoitus Tapio 
Lankia klo 14.00 Pajumäen Kassila, Pajumäentie 
225, Joutsa. Pääsyliput 5 €/10 €/15 €
Esiinnymme sopimuksen mukaan palvelutalois-
sa. Ei väliaikaa, tarjoilut ennen tai jälkeen
Lisätiedot ja varaukset 050 371 6771

13.6.
Yleisurheilun avoimet aluekilpailut
Joutsan urheilukentällä klo 18.00.
Ilmoittautuminen klo 17.00 - 17.30 mennessä 
paikan päällä liikuntahallilla.
Lajimaksu 5 euroa/laji, ei oman seuran urheili-
joilta.
Lajit ja sarjat nähtävillä www.joutsanpommi.fi tai 
www.kilpailukalenteri.fi

15.6.
JoVoLin Kesäjumppa 
Joutsan lukion hiekkakentällä kesäkuussa kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19.
Hinta 5 €/jumppa. 15.6. Kahvakuula/Tuuli L.

19.6.
Luonnonkukkien päivä
Pentti Alangon opastuksella vietetään Haapaleh-
don tilalla luonnonkukkien päivää klo 12–14.
Lisätiedot: www.leky.suntuubi.com

20.-21.6.
Nuorten kesäleiri 
8-10 v. Pekkasten leirikeskuksessa, ilmoittautu-
miset 17.5 alkaen kirkkoherranvirastoon 
p. 0444021533 järj. seurakunta, kunta ja 4H

22.6.
JoVoLin Kesäjumppa 
Joutsan lukion hiekkakentällä kesäkuussa kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19.
Hinta 5 €/jumppa. 22.6. Kahvakuula/Tuuli L.

23.6.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 
41710 Rutalahti klo 17 - 18
Jumpataan nurmella. Osallistumismaksu 3 €/hlö. 
Jumpan vetää Pauliina Sievänen. 

24.6.
Juhannusaaton tanssit 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.30 - 02.00. Helminauha-orkesteri, liput 16 € 
Järj. Rutalahden Nuorisoseura

25.6.
Juhannustanssit 
Maapirtti - Marjotaipaleentie 972, Joutsa, klo 
20.00 - 00.30. Orkesterina Wanha Suola, liput 
13 €. Lisätiedot www.maapirtti.fi Olemme myös 
Facebookissa.

28.6.
Sahti-kisa Joutsa ja Leivonmäki 
Löylyä Elämään ry:n saunat, Vallaspellontie 48, 
klo 17. Kisataan kuntien mestaruudesta 2016 
ja valinnasta valtakunnalliseen sahtimestaruus-
kisaan Sastamalassa 6.8.2016. Sahtinäytteet 
n. 3 - 5 litraa otetaan vastaan tuntia ennen, tai 
ennakkoon sopimalla Reino Laitinen puh. 040 
559 2053. Myös lisätietoja Reinolta.
Löylyä Elämään ry

Kotimaisten kesäkino: Metsän tarina
Joutsan Kino klo 14 ja 19

29.6.
JoVoLin Kesäjumppa 
Joutsan lukion hiekkakentällä kesäkuussa kes-
kiviikkoisin klo 18 - 19.
Hinta 5 €/jumppa. 29.6. Kahvakuula/Sanni N.

Kotimaisten kesäkino: Järven tarina
Joutsan Kino klo 14 ja 16

30.6.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 – 18. Jumpataan nurmella. Osallistumismak-
su 3 €/hlö. Jumpan vetää Pauliina Sievänen.

Kotimaisten kesäkino: Äkkilähtö
Joutsan Kino klo 14 ja 16

Pullikeikanpoika etsii aikamme jättiläisiä 
-näytelmä 
TatuFanien näytelmä 2016, Käsikirjoitus Tapio 
Lankia. klo 18.00 Lamminmäen Tilat
Pääsyliput 5 €/10 €/15 €
Esiinnymme sopimuksen mukaan palvelutalois-
sa. Ei väliaikaa, tarjoilut ennen tai jälkeen
Lisätiedot ja varaukset 050 371 6771

Semmarien konsertti 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.00 - 23.00
liput 20 €
Järj. Rutalahden Nuorisoseura

Maniskan perinteiset JP-MUSAKLUBIT
Ravintola Huttulassa klo 21–03
Happoradio, lämppärinä Ilja Teppo Yhteisö. Li-
säksi discoilua by D.J.
Showtimes: Lämppäri aloittaa n. klo 22.45 ja 
pääesiintyjä n. klo 00.15. Oikeudet esiintyjä- ja 
aikataulumuutoksiin pidätetään.
LIPUT: * ennakkohinta 22 €/ilta, ennakkomyynti 
alkaa 1.6.2016, myyntipisteenä Huttulan kahvila 
(Rantatie 21, Joutsa), ennakkolipulla sisäänpää-
sytakuu klo 22.30 asti. * ovelta 25 €/ilta, lipun-
myynti alkaa n. klo 20.30. Alaikäraja 18 v.
Järjestää: ROCK-MANI-SKA RY Joutsan Huttulai-
nen, Joutsan Joutopäivät 2016
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1.7.
Joutsan Joutopäivät 1. - 3.7.2016 
Aito joutsalainen kesäjuhla. Jo vuodesta 1972.
Ohjelmassa jokaiselle jotakin, muun muassa 
markkinatori, tivoli, Ilta talomuseolla.
www.joutsa.fi/jouto

Kotimaisten kesäkino: Onnenonkijat
Joutsan Kino klo 16 ja 19

Maniskan perinteiset JP-MUSAKLUBIT
Ravintola Huttulassa klo 21–03
Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, lämppäri-
nä Kaukolasipartio. Lisäksi discoilua by D.J.
Showtimes: Lämppäri aloittaa n. klo 22.45 ja 
pääesiintyjä n. klo 00.15. Oikeudet esiintyjä- ja 
aikataulumuutoksiin pidätetään.
LIPUT: * ennakkohinta 22 €/ilta, ennakkomyynti 
alkaa 1.6.2016, myyntipisteenä Huttulan kahvila 
(Rantatie 21, Joutsa), ennakkolipulla sisäänpää-
sytakuu klo 22.30 asti.* ovelta 25 €/ilta, lipun-
myynti alkaa n. klo 20.30. Alaikäraja 18 v.
Järjestää: ROCK-MANI-SKA RY Joutsan Huttulai-
nen, Joutsan Joutopäivät 2016

Mooseksen penninpyöritys 
Teatteri Kuhaus
Ensi-ilta klo 19 - 21.
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen. Mooses ja Alma Viinasen kylpylämatka 
on ohi. Taksikuskille heitetty epämääräinen vihje 
lottovoitosta saa siivet alleen ja kylillä "rahan 
haju" leviää. Takuita ei tarvita ja kesäyössä 
panokset kovenee, Viinasten pihapiiriin ilmestyy 
vieraita lahden toiselta puolen eikä tielinjaus-
kaan kaikkia tyydytä. Rakkauden kaipuu ja lem-
menkiemurat höystävät jo muutenkin sekavaa 
suomalaista juhannuksen tienoota. Naurutakuu!
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

2.7.
Joutsan Joutopäivät 1. - 3.7.2016 
Aito joutsalainen kesäjuhla. Jo vuodesta 1972.
Ohjelmassa jokaiselle jotakin, muun muassa 
markkinatori, tivoli, Ilta talomuseolla.
www.joutsa.fi/jouto

JM SM 
JM SM JoSeMo-Radalla
Päijät-Hämeen UA järjestää jokamiesluokan SM 
kilpailut 2. - 3.7.2016

Design Pylsy Muotinäytös
Design Pylsyn ateljee - Pertunmaantie 912, 
Joutsa klo 11 - 16.
Päivi Mäkinen: Edith Piaf

Kotimaisten kesäkino: Risto Räppääjä
Joutsan Kino klo 14
Naperokinon lyhärit alle kouluikäisille klo 16

Joutopäiväsauna 
Vallaspellontie 48, Löylyä Elämään ry:n saunat 
klo 14 - 18.
Saunotaan savusaunassa ja/tai "morsiussaunas-
sa". Uintimahdollisuus. Buffetti.
Lisätietoja Reino Laitinen puh. 040 724 9166 ja 
Joutopäiviltä.
Joutsan Joutopäivät ja Löylyä Elämään ry 

41. Joutohölkkä 
klo 16.00 alk. Kilpailukeskuksena Joutsan ur-
heilukenttä.

Ilmoittautuminen Joutsan liikuntahallilla kilpai-
lupäivänä klo 14.00 - 15.30 tai sähköpostilla 
ennakkoon 30.6. mennessä mervi.kuitunen@
hotmail.fi
Sarjat ja matkat: Kilpasarjana 9,2 km M/N, M/
N40, M/N50, M/N60. Lisäksi kaikille avoin kun-
tosarja 9,2 km. Lasten sarjat 2,5 km T/P11, 13, 
15 ja 1 km T/P9. Osallistumismaksu 15 euroa 
sekä lasten sarjoissa 5 euroa.
Mahdolliset lisätiedot www.joutsanpommi.fi tai 
mervi.kuitunen@hotmail.fi

Steeples & Kultamaa & Jokerit 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.00 - 01.00
60-luvun ilta
liput 15 € 
Järj. Rutalahden Nuorisoseura

3.7.
Joutsan Joutopäivät 1. - 3.7.2016 
Aito joutsalainen kesäjuhla. Jo vuodesta 1972.
Ohjelmassa jokaiselle jotakin, muun muassa 
markkinatori, tivoli, Ilta talomuseolla.
www.joutsa.fi/jouto

Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

JM SM 
JM SM JoSeMo-Radalla
Päijät-Hämeen UA järjestää jokamiesluokan SM-
kilpailut la-su 2. - 3.7.2016

4.7.
Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

5.-7.7.
Nuorten kesäleiri
11-14v. Pekkasten leirikeskuksessa, ilmoittau-
tumiset 17.5. alkaen kirkkoherranvirastoon p. 
0444021533 järj. seurakunta, kunta ja 4H

6.7.
Veteraanien saunapäivä 
Löylyä Elämään ry:n saunat, Vallaspellontie 48, 
klo 12 - 16.
Veteraaneille ja puolisoille, mukaan lukien avus-
tajat. Joutsan kunta tarjoaa keittolounaan.
Lisätietoja veteraanijärjestöiltä.
Joutsan kunta ja Löylyä Elämään ry 

7.7.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 – 18
Jumpataan nurmella. Osallistumismaksu 3 €/hlö. 
Jumpan vetää Pauliina Sievänen.

Mooseksen penninpyöritys 
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21

Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

8.7.
Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

9.7.
Marita Taavitsainen & Koivu 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti 
klo 20.30 - 02.00. liput 14 € klo 21.00 saakka, 
myöhemmin 16 €. Järj. Rutalahden Nuorisoseura

Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 13 - 15
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

10.7.
MLL:n Leivonmäen yhdistyksen 
90-vuotisjuhla
Koko päivä Kotiseututalo Simola - Kuhasen-
mäentie 12. Tervetuloa juhlimaan 90-vuotiasta 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leivonmäen 
yhdistystä. Juhla pidetään kotiseututalo Simo-
lassa, Leivonmäellä. Tarkempi ohjelma ja aika 
ilmoitetaan myöhemmin.

Opeleekio laulaa ja laulattaa 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
19.00 - 22.00
liput 5 € Järj. Rutalahden Nuorisoseura

11.-15.7.
Rantauimakoulu 
Joutsan kk:n uimalassa klo 12-13.30 Alkeisryh-
mä, klo 13.30-15.00 Jatkoryhmä. Ilmoittautumi-
set 27.6. alkaen kunnanviraston keskukseen p. 
0400454044 järj. kunnan vapaa-aikatoimi.

13.7. 
Joutsan Pommin 100-vuotisjuhlakisa

Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

14.7.
Rutalahden NS-toiminta 100 v. 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti 
klo 17.00 - 18.00 Lasten ooppera Mörrimöykyn 
suvi, liput 10 €
klo 20.00 - 24.00 Nostalgista musiikkia -kon-
sertti, tanssiakkin saa, liput 20 €
Esiintyjinä Ikoset - Sariolat - Louhivuoret - Po-
kelat   
Järj. Rutalahden Nuorisoseura
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Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

15.7. 
Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

16.7.
Leivonmäen Markkinat. 
Järj. Leivonmäki-Seura ry ja Leivonmäen Yrit-
täjät.

Kesäkirppis 
Sulontalo - Hirvensalmentie 620, 19670 Mies-
konmäki klo 11 - 14
Tule myymään (paikka 5 €) tai ostamaan. Kahvio 
buffetti. 
Lisätietoja: www.mieskonmaki.com tai Face-
book-sivuilta
Järj. Mieskonmäen kyläseura ry

Heinähulinat
Maapirtti - Marjotaipaleentie 972, Joutsa klo 
11 - 17
Kaikille avoin kirpparitapahtuma. Pöytävaraukset 
(5 €/pöytä) p. 0400 708 221.
Muikkuryöppää klo 11 - 13. Kahvio, arvontaa, 
lettuja. Näyttämöllä Lego Star Wars -näyttely, 
lapsille leikkinurkkaus. Pihalla vanhoja kulku-
neuvoja, kanoja ja ankkoja.
Lisätiedot www.maapirtti.fi Olemme myös Face-
bookissa.

Leivonmäen markkinatanssit 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.30 - 02.00
Tommi Soidinmäki & Energia. Liput 14 € klo 
21.00 saakka, myöhemmin 16 €
Järj. Rutalahden Nuorisoseura 

17.7.
Kirppistapahtuma 
Pappisen alueella klo 10 – 18.
Myytävänä on vaatteita, astioita, huonekaluja... 
vanhaa ja uutta.
Lisätietoja www.pappinen.com -sivuilta lähem-
pänä ajankohtaa. 
Järjestäjä Pappisen Kyläyhdistys

Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 
Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

19.7. 
Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21
Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, Ohjaus: Iiris 

Ilmonen
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

20.7. 
Mooseksen penninpyöritys
Teatteri Kuhaus
klo 19 - 21. Käsikirjoitus: Raimo Suuronen, 
Ohjaus: Iiris Ilmonen.
Liput 12 €/7 € (7 - 16 v.)
Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kuhaus.profii-
li.fi kuhaus@gmail.com; puhelin 040 4624 233

21.7.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 – 18
Jumpataan nurmella. Osallistumismaksu 3 €/hlö. 
Jumpan vetää Pauliina Sievänen.

23.7.
Niittotalkoot Syysniemen kedolla
klo 9-13
Lisätiedot: www.leky.suntuubi.com

Suosählyn SM-kisat
Leivonmäen Peurasuolla. Järj. Leivonmäen Pyry

Possupäivälliset 
Maapirtti - Marjotaipaleentie 972, Joutsa 
klo 18.00 - 20.30 ruokailu, 21.00 - 00.00 tans-
sit.
Tarjolla kokonainen palvattu possu lisukkeineen, 
jälkiruoaksi kakkukahvit. Musiikista vastaa Arto 
Kivekäs. Ruokalippu aikuiset 18 €, ruokailijoille 
tanssilippu 5 €, nuoret 7 - 15 v. 10 €, alle 7 v. 
ilmainen. Tanssilippu klo 21 jälkeen 10 €.
Lisätiedot www.maapirtti.fi Olemme myös Face-
bookissa.

Suosählytanssit 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.30 - 02.00
Kari Hirvonen & Vicents sekä Kinojake
liput 16 € klo 21 saakka, myöhemmin 18 €
Järj. Rutalahden Nuorisoseura 

24.7.
Museokierros 
Pappisen alueen museokierros klo 12 - 18.
Mahdollisuus tutustua alueen useisiin muse-
oihin. Kierros on merkittävä retki menneeseen 
aikaan. Kierroksen kartta on saatavilla Pappista-
lolta ko. aikana.
Järjestäjä Pappisen Kyläyhdistys

Kotiseutujuhla Simolassa.
Järj. Leivonmäki-Seura ry

27.7.
Loiskis-orkesteri ja Tuomo Rannankari: 
Ole mulle kaveri –konsertti
klo 18 Joutsa, Haihatus (Jousitie 68–70) 
Liput ennakkoon 8 € www.lastenlevykauppa.fi, 
ovelta 10 €
Ole mulle kaveri -konsertissa kuullaan TV:stäkin 
tuttuja Tuomon lauluja sekä Loiskiksen kaveril-
lisia säveliä.

28.7.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 – 18. Jumpataan nurmella. Osallistumismak-
su 3 €/hlö. Jumpan vetää Pauliina Sievänen

30.7.
Jorma Kääriäinen yhtyeineen sekä Avalon
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.30 - 02.00
liput 20 €
Järj. Rutalahden Nuorisoseura

4.8.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 - 18
Jumpataan nurmella. Osallistumismaksu 3 €/hlö. 
Jumpan vetää Pauliina Sievänen.

6.8.
Kesäkirppis 
Sulontalo - Hirvensalmentie 620, 19670 Mies-
konmäki klo 11 - 14
Tule myymään (paikka 5 €) tai ostamaan. Kahvio 
puffetti.
Lisätietoja: www.mieskonmaki.com tai Face-
book-sivuilta
Järj. Mieskonmäen kyläseura ry

Päätöstanssit/jäsenetutanssit 
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
20.30 - 01.00
Teemu Harjukari & Taivaanrannan maalarit
liput 15 €
Järj. Rutalahden Nuorisoseura 

11.8.
Kesäjumppaa
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti klo 
17 – 18
Jumpataan nurmella. Osallistumismaksu 3 €/hlö. 
Jumpan vetää Pauliina Sievänen.

19.-20.8.
39. JOUSAN MARKKINAT
* Torialue Joutsan keskustassa
* Ohjelmaa kaupanteon lomassa, mukana mm. 
Kairan kulkijat: Kai Lehtinen ja Heikki Rantanen 
sekä 19.8. klo 19.30 ”Pullikeikanpoika”, Tatu-
Fanien näytelmä Honkalassa, osana Punainen 
Sulka –kampanjaa.   
* Myynti alkaa pe klo 8.00 ja päättyy la klo 
16.00
* Tiedustelut: Heikki Kuurne, puh. 0400-468770, 
heikki.kuurne@gmail.com
Jari Koskenniemi, puh. 0400-199102.
Tapahtuman järjestäjä: LC-JOUTSA/JOUSA

20.-21.8.
Rokkiralli 
Kukko Racing järjestää Rokkirallin JoSeMoRalla 
20. - 21.8.2016 koko päivä

27.8.
Sisulisä PM-ottelut
Joutsan Pommi

Nuotioilta "mökkiläiset" ja 
paikalliset asukkaat 
Löylyä Elämään ry:n saunat, Vallaspellontie 48 
klo 18 - 22.
Buffetti: muikkuja avotulella paistettuna, pata-
muikkuja, "Matin perunamuusi", makkaranpais-
toa, nokipannukahvia. Savusauna, "morsiussau-
na". "Ruokorannan lotto"
Puh. 040 724 9166
Löylyä Elämään ry
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Silvennoinen & Maijanen Band

PYSY AJAN TASALLA 
JOUTSAN ASIOISTA:

Tilaa 
paikallislehti!
konttori@joutsanseutu.fi

p. 0201 876 100

Joutsan Seutu
Alueensa ylivoimaisesti luetuin lehti!

24.9.
Rutalahden markkinat
Letkaliiteri - Koskelantie 56, 41710 Rutalahti
klo 10.00 - 13.00

Näyttelyt
Perhoset vatsassa, Ari Koskelan taidenäyttely 
Joutsan pääkirjastossa 1. - 30.6. kirjaston auki-
oloaikoina: ma, ke, pe klo 10 - 17 ja ti ja to klo 
12 - 19. Poikkeuksena to 23.6. auki klo 10 - 15 
ja pe 24.6. suljettu. 

Haihatus 2016 kesänäyttelyn avajaiset. Kai-
kille avoin kansanjuhla 11.6.2016 klo 16 - 18, 
Jousitie 70. Vapaa pääsy, tervetuloa! www.
haihatus.fi
Haihatus 2016 kesänäyttely "Hikiset Päivät" 

12.6. - 14.8.2016 päivittäin klo 11 - 18, myös 
juhannuksena, Jousitie 70. Pääsymaksu 12/10/3 
€ www.haihatus.fi

Toispuoleista, Liisa Parhialan näyttely Joutsan 
pääkirjastossa 2. - 25.8. kirjaston aukioloaikoi-
na: ma, ke, pe klo 10 - 17 ja ti ja to klo 12 - 19.

Tapahtumakalenterin tiedot on kerätty Joutsan kunnan 
nettisivujen tapahtumakalenterista sekä niistä tiedois-
ta, joita tapahtumajärjestäjät ovat oma-aloitteisesti 
lähettäneet kesälehden toimitukseen.
Kesälehden julkaisija ei vastaa kalenterissa mahdolli-
sesti olevista virheistä tai puutteellisuuksista.

DESIGN PYLSY 
2.7. 

Joutopäivät  
Päivi Mäkinen:  Edith Piaf -esitys 

Design Pylsy Muotinäytös
klo 11-16 

Kesä
11.6. 

Design Pylsy Ateljee: 
10-vuotisjuhla  

Taidenäyttelyn avajaiset: 
Hely Seeskari ja Pipa Rauhamäki

klo 11-16 

KESÄN AUKIOLOAJAT: 
toukokuu 

ma-pe 11-18 la 11-15 
kesä-heinäkuu 

ma-pe 11-18 ja la-su 11-15
 P e r t u n m a a n t i e  1 9 6 5 0  J o u t s a  -  0 4 0  5 4 4 4  2 1 9  -  w w w . d e s i g n p y l s y . c o m



T-paita sopii 
Joutsan kesään

T-paita on nykyään kesän perusvaa-
te. Joutsan Kesälehti esittelee muuta-

mia erityisen joutsalaisia t-paitoja.
Teksti & kuvat: Markku Parkkonen

Puutteenkujan 
perinnepaidan 
uusi elämä
Joutsan Puutteenkujalla on val-
linnut jo pitkään vankka koti-
seutuhenki. Yksi osoitus siitä 
on vuodelta 1971 peräisin oleva 
”Puutteenkujan kovaosaisten” 
tunnus: savuketta poltteleva ukko. 
Tunnuksen on suunnitellut Matti 
Takala. Alunperin tunnuksella va-
rustettua paitaa painettiin 30–40 
kappaletta. Sittemmin tunnus on 
saanut uuden elämän Puutteen-
kujan sahti- eli soiroharrastajien 
keskuudessa. Joutsalaislähtöinen 
graafinen suunnittelija Janne 
Puistovirta suunnitteli porukalle 
oman paidan. Kuvassa ahkerassa 
käytössä olevaa paitaa esittelee 
toisen polven puutteenkujalainen 
Arto Vainiomäki.
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Kaikki alkoi Zetorista
Joutsalaisen tekstiilisuunnittelijan Anu Pylsyn tytär Anna Pylsy suunnitteli 
17-vuotiaana ystävälleen lahjaksi Zetor-paidan. Paidan kuvassa oli Pylsyn jout-
salaisen tuttavan vanha Zetor-traktori pop-taiteen tyyliin esitettynä. Pylsyn 
asiakkaat innostuivat ja Zetor-paidoista alkoi Annan oma suunnittelijan ura. 
Hänen Lande-sarjaansa kuuluivat muun muassa pappatunturi-, maitotonkka- ja 
separaattori-tuotteet. Nykyään Anna Pylsy työskentelee muotoilija-visualistina 
erityisesti myymäläkonseptien suunnittelun parissa. Zetor-paitoja on tyyliteltyi-
nä versioina edelleen myynnissä Pylsyn ateljeella.
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Joutomiehen retropaidat
Ainakin vanhemmille joutsalaisille ja kesäjoutsalaisille on tuttu 
1970-luvun Joutomies-piirroshahmo. Alun perin hahmon suunnitteli 
Joutopäivien tilauksesta 1970-luvulla kuvaamataidon opettaja Else-
Marja Laukkanen. Viime kesänä joutsalainen yrittäjäpariskunta Mik-
ko Raittinen ja Tiina Parhiala Erja Raittinen Oy:stä löysi yrityksen 
paitapainon vanhat painofilmit joutomies-hahmosta. Kunnasta saa-
tiin lupa kuvan käyttöön ja nyt perinteistä Joutomies-paitaa on ollut 
saatavilla viime kesästä lähtien.
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Saunan ja sahdin mahti
Joutsan nyttemmin jo edesmennyt palo-
päällikkö Matti Pynnönen ryhtyi eläke-
päivillään puuhaamaan paikkakunnalle 
saunaseuraa, jonka nimeksi tuli Löylyä 
Elämään ry. Yhdistys muun muassa 
rakennutti omat saunat Vallaspeltoon 
Suonteen rannalle. Ja luonnollisesti yh-
distykselle piti saada omat t-paidatkin. 
Tummanpuhuvan paidan rintamukseen 
painettiin Pynnösen kehittämä seuran 
iskulause: "Sauna, vasta ja sahti, siinä on 
nautinnon mahti". Kuvassa paitaa esittelee 
yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Olli 
Närhi. Paitaa on edelleen myynnissä ja 
sille on myös kysyntää.
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KESÄASUKKKAIDEN VINKIT 
KESÄNVIETTOON JOUTSASSA

 

PENTTI KIISKI: 

”Tammimäen tornilla kannattaa käydä, 
Leivonmäen kansallispuistoa ei pidä unoh-
taa, kierrä Ruostenimen lenkki, käy Vihe-
rinkosken sillalla, mutta älä unohda Mylly-
koskea. Urheilukentälle mahtuvat juniorit ja 
vanhat. Jos veneilet Jääsjärvellä, niin kirkolta 
pääset Hartolan loma-asuntomessurantaan 
turvallisesti noudattamalla viitoitettua reit-
tiä, pieni harha-askel lasilliselle golfklubin 
tai Linna-hotellin terassille ei pilaa kesäjout-

salaisuutta. Luhanka ei ole Joutsaa, mutta 
jos haluat kokea kesäillan rauhan, pistäydy 
ihmettelemässä Luhangan kirkonkylää, jossa 
on myös jumalaton – eikun jättimäinen – 
puukirkko. Seuraa Joutsan Seudusta kesä-
konserttien ja muuta tapahtumatarjontaa. 
Jos et omista savusaunaa, vuokraa kaverei-
desi kanssa sellainen Vallaspellon koululta. 
Hyvää kesähupia on istua tovi Huttulan 
terassilla ja laskea, montako autoa tunnissa 
menee mihinkin suuntaan.

Joutsan Kesälehti pyysi muutamalta ak-
tiiviselta Joutsan kesäasukkaalta vink-
kejä kesänviettoon Joutsassa:

YRJÖ VANHANEN: 

”Ykkösvinkkini on lähes ympärivuotisesti 
toimiva Haihatus. Näyttelyt ovat saaneet kan-
sallista tunnustusta ja kansainvälisyys on koko 
ajan lisääntynyt näyttelyissä.
Lisäksi voisin mainita Joutsan hyvät palvelut. 
Jos ei ole tarve Stockmannin valikoimista, 
niin lähes kaikki muu löytyy. Ja palvelu on 
mukavan mutkatonta. Mutta painottaisin ym-
pärivuotisuutta. Värikäs syksy, mystinen talvi 
ja valkoinen kevät. Kilpailijat ovat junttaantu-
neet kesän markkinointiin.

MAARIT SKOGBERG: 

”Kansallispuistokierros – niin lähellä, mutta... 
Tunnustan, etten ole koskaan käynyt Leivonmäen 
kansallispuistossa ja nyt tämä virhe on viimein 
korjattava.
Ilta Talomuseolla. Luin ilokseni, että Talomuse-
olla tapahtuu Joutopäivien yhteydessä jälleen. Eli 
sinne!
Käynti kauppa-autolla. Jäätelöostokset lasten 
kanssa kauppa-autolla ovat olleet jokakesäinen 
ohjelmanumero. Jos vain aikataulut täsmäävät, 
niin tätä perinnettä on jatkettava. 
Verkkokalastus. Mummolan aitanparret notkuvat 
verkkoja, joten jotain niille pitäisi tehdä. Olisiko-
han kalastuskunnilla innostusta järjestää infoja 
”uusavuttomille” kalamiehille.



 

MAARIT HUOVINEN:

”Mitä aion tänä kesänä tehdä? Ensiksi 
vain olen ja kierrän vanhat paikat: terveh-
din taloa, kurkistan kirjoitusmajaani ja 
käyn saunalla. Rannassa tarkistan veden 
lämmön laiturin päästä ja kokeilen miltä 
Suontee maistuu. Kiipeän rinnettä ylös 
pihalle, istun keinutuoliin ja vain hengitän 
raitista ulkoilmaa. 
Silloin aivoissa alkaa tapahtua. Talven ai-
kana mieleen tulleet kesähaaveet ja -teke-
miset järjestäytyvät. 
1. Aion tehdä huvitteluretken Joutsan 
kauppoihin. Hankin kesäherkkuja, ja-
nojuomia, viihdykkeitä ja kevyitä vaatteita. 
Samalla tapaan tuttuja joutsalaisia ja me 
vaihdamme kuulumisia. Kätellään, naure-
taan ja halataankin. 

2. Alkukesästä kyselen kesäteatterista ja 
Joutopäivistä. Markkinatkin kiinnostavat.
3. Kartoitan palveluja ja suunnittelen 
kaikkea kivaa: siivousta (!), mattojen pese-
mistä, rakennusten huoltotöitä, mökkitien 
kunnostamista.
4. Tämän kesän ykkösprojekti on kui-
tenkin saada syksyllä toimittajanimelläni 
ilmestyvä kirjani painokuntoon: Maarit 
Tyrkkö ”Presidentti ja toimittaja” (WSOY 
2016). Kirjoitin sitä jo viimekesän, joten 
nyt on vuorossa vedosten lukeminen ja ku-
valiitteen tarkistaminen sekä mahdollisista 
syksyn tapahtumista sopiminen.

Onneksi on Joutsa. Ilman sen rauhaa ja 
sykettä en jaksaisi. Tule kesä, tule!
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1.-3.7.2016

Joutsan
Joutopäivät

Neljänsuora

Jope
Ruonansuu

Tuure
Kilpeläinen &
Kaihon 
Karavaani

Viihdettä, perinnettä, 
mukavaa tunnelmaa...
Joutsan Länsitien alueella markkinatori, tivoli ja ohjelmalava 1.-2.7.
Joutsan talomuseolla la 2.7.: Neljänsuora, Jope Ruonansuu ym.
JP-Musaklubilla ”varaslähtö Joutopäiviin” to 30.6.: Happoradio
JP-Musaklubilla pe 1.7.: Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani
JA VAIKKA MITÄ KIVAA:
Tatufanien näytelmä | Happoradio | Selfieralli | Trubaduuri Topi Suuro-
nen | Kultakurkku-karaokekilpailu | Joutomies! | Tuure Kilpeläinen & 
Kaihon karavaani | Aaro Vuotilan lastenkonsertti | Trubaduuri Keijo Peh-
konen | Lumikissojen huutokauppa | J. Partynen eXperience Duo | Sininen 
Hetki | Jalkapallon Itä-Länsi -ottelu | Match Show | Päivi Mäkinen | Sau-
nailtapäivä | Kirkkokonsertti : Mikko Malin, harmonikka, Aki Yrjä, sello 
| Joutohölkkä | Pekka Aarnio & Juha Nieminen | Joutsan ensimmäinen 
rock-bändi Fleats | Jope Ruonansuu | Neljänsuora | Steeples | Kultamaa | 
Jokerit | Kansanlaulukirkko | Rantatapahtuma Joutsan Uimalassa | Tal-
kooteatteri | Valokuvia 1970-luvun Joutopäiviltä | Haihatus | Taideseura | 
Eikä tässäkään vielä kaikki...
Seuraa nettisivuja: www.joutsa.fi/jouto. Järjestää: Joutsan Yrittäjät ry
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Happoradio


