RUVASVIESTI 1/2016

PÄÄKIRJOITUS

Helmikuuta uutta vuotta ollaan jo kovaa vauhtia menossa. Hurjimmat pakkaset on ilmeisesti jo selätetty ja
valoisuus ulkona on lisääntynyt.
Tänä kuluvana vuonna Ruvaslahdellakin tapahtuu taasen monenmoista aktiviteettia kyläläisille. Jo tässä
kuussa kokoonnutaan kyläkoululle ideoimaan Maaseudun sivistysliiton hankeneuvojan kanssa josko
kylämme kehittämiseen löytyisi mukavia hankkeita joiden toteutukseen saisi rahoitusta. Kaikki siis mukaan
kyläiltaan!
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään tänä keväänä (ilmoitetaan ajankohta tuonnempana) ja toivottavaa
olisi että sinne saataisiin kylän väkeä runsain määrin. Olen jo aiemminkin todennut kirjoituksissani että
kyläyhdistystoiminta on mukavaa ja antaa paljon uusia kokemuksia ja elämyksiäkin. Itse ainakin olen
tutustunut moniin uusiin ihmisiin ja saanut uusia verkostoja ja nähnyt miten tärkeää kyläyhdistystoiminta
on. Tiukkapipoistahan tämä toiminta ei ole ja hauskoja juttuja on riittänyt; ei tarvitse pelätä joukkoon
liittymistä-kivaa sakkia nää on! Tarkoitushan on luoda meidän kylälle sitä menoa ja meininkiä ;kaikille
jotain! Juuri siksi olisi tärkeää että vuosikokoukseenkin tulisi ”uutta verta” ja uusia ideoita mitä haluttaisiin
kylällä toteutettavan kaikkien parhaaksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi! Yhdessä on mukavampi mietiskellä.
Yksi varma asia mitä vuosikokouksessa tullaan käsittelemään on se missä kyläläisten
kohtaamis/kokoontumispaikka on jos kyläkoulun käyttöoikeuden menetämme!
Nyt kohti kevättä, kesää ja kärpäsiä!
Toivotan kaikille iloa ja hyvän mielen täyttämää vuotta 2016! Kerätään kaikki ahkerasti niitä ilon pieniä
pisaroita, niin mieli pysyy virkeänä. Onni on tyytyväisyyttä omaan arkeen.
-Pia-

YSTÄVÄ, KAVERI, KAMU, FRENDI, KUOMA, BESTIS, AMIGO

Ystävänpäivää vietetään 14.helmikuuta. Suomessa ystävänpäivää vietetään ystäviä
muistamalla ja ystävyyttä juhlistamalla.
Ystävyys on yksi arvokkaimmista asioista koko maailmassa; sitä pitäisi kunnioittaa ja
vaalia.
Tässä ystävieni ajatuksia siitä millainen heistä on hyvä ystävä ja mitä on hyvä ystävyys:

”Hyvä ystävä jaksaa kuunnella samat asiat ja murheet niin kauan kuin niistä tarvitsee puhua. Hyvä
ystävyys on sellainen, että vaikka näkisi harvoin, niin juttu jatkuu siitä mihin viimeksi jäi. Hyvää
ystävyyttä ei saa kuitenkaan käyttää itsekkäästi hyväkseen.”

”Ystävä on paras ystävä, luotettava ja voi kertoa hyvät ja pahat asiat”

”Hyvä ystävä hyväksyy sinut omana itsenäsi. Tietää sinun olevan ajatuksissa ja aina valmiina
jakamaan ilot ja surut. Vaikket kuulisikaan hänestä aikoihin.”

”Ystävän tulee olla aito oma itsensä,ei teennäinen. Luotettava ja rehellinen, jonka seurassa viihtyy.”

”Ystävä tietaa sinusta kaiken ja rakastaa sinua siitä huolimatta. Menestyksessä ystävät tuntevat
meidät, vastoinkäymisissä me tunnemme ystävämme.”

”Ystävä jaksaa rinnalla vaikeinakin aikoina. Todellinen ystävyys ei katkea vaikka välimatka olisi
pitkä. Ystävän kanssa voi jakaa ilot että surut.

”Hyvä ystävä on luotettava, oma itsensä.Kaikki tunteensa julki tuova ihminen. Se on se välitön
tunnelma kun hyvän ystävän tapaa välillä niin elämä näyttää valoisammalta ja voi jakaa niin ilot
kuin surutkin.”

”Ystävän kanssa voit vain olla, etkä koskaan tunne olevasi nolla”

”Ystävä ei puukota selkään. Hyvän ystävän kanssa on helppo nauraa. Hyvä ystävyys on sitä että
tuetaan puolin ja toisin toista vaikeuksienkin keskellä”

”Hyvä ystävä on reilu, ystävällinen ja mukava”

”Ystävä rohkaisee yrittämään, luottamaan itseensä ja tukee kun on haavojen nuolemisen aika”

”Hyvä ystävä kuuntelee ilot ja surut”

”Vaikeat ajat paljastavat aina todelliset ystävät”

”Ystävälle voit näyttää kaikki puolesi pelkäämättä arvostelua. Hän hyväksyy sinut sellaisena kuin
olet. Luotettava!”

”Tuttavat tulevat ja menevät, mutta ystävät pysyvät! Lapsuuden hyvät ystävät ovat säilyneet ja
säilyvät läpi elämäni. Ystävyys pyytää vähän mutta antaa paljon!”

”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja jaettu suru on puoli surua”

”Ystävyys merkitsee tukea vaikeina aikoina ja ilon jakajaa hyvinä aikoina. He nauravat kanssasi,
itkevät kanssasi, tukevat ja kuuntelevat”

”Tosi ystävyys on kuin kiveen hakattu teksti, ei lähde kulumallakaan!”

”Kaverit tulevat ja menevät, mutta tosi ystävyys on ikuista”

JOKAISELLA ON PARAS YSTÄVÄ JOKAISESSA ELÄMÄN VAIHEESSA, MUTTA VAIN
ONNEKKAILLA ON SAMA YSTÄVÄ KAIKISSA ELÄMÄNVAIHEISSA –Pia-

YSTÄVÄNPÄIVÄKAKKU BROWNIE-MUSTIKKA

Tämä ystävänpäiväkakku on suloisen pinkki, kaunis ja herkullinen - ja sulattaa kenen tahansa
sydämen. Kerää ystävät kahvipöytään tai tarjoa rakkaimmallesi!

Reseptistä valmistuu 12 palaa

Ainekset
Brownie-pohja:


150 g tummaa suklaata



100 g pehmeää Arla Meijerivoita



2 1⁄2 dl sokeria



2 kananmunaa



2 rkl kaakaota



1 tl vaniljasokeria



2 1⁄2 dl vehnäjauhoja

Mustikkamousse


6 liivatelehteä



250 g mustikoita



3 kananmunan keltuaista



1 dl tomusokeria



2 dl Arla Keittiö laktoositonta kermaviiliä



3 dl Arla vispikermaa

Ohjeet
Kuumenna uuni 175 asteeseen. Leikkaa leivinpaperista ympyrän muotoinen palanen ja laita se
läpimitaltaan n. 24 cm irtopohjavuoan pohjalle. Sulata suklaa vesihauteessa tai mikroaaltouunissa.
Sekoita keskenään voi ja sokeri. Sekoita joukkoon munat yksi kerrallaan ja lisää mukaan sula
suklaa. Sekoita seuraavaksi keskenään siivilöity kaakao, vaniljasokeri ja jauhot ja yhdistä jauhoseos
taikinaan. Kaada taikina irtopohjavuokaan ja paista uunin alaosassa noin 25 minuuttia. Anna kakun
jäähtyä. Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä 5 minuuttia. Sekoita mustikat hienoksi soseeksi esim.
tehosekoittimessa. Vatkaa keltuaiset ja tomusokeri hienoksi vaahdoksi ja lisää seokseen mustikat.
Purista liivatelehdistä liika vesi pois ja liuota ne pieneen määrään kuumaa vettä. Sekoita seos munasokeri-mustikkavaahtoon. Sekoita joukkoon kermaviili. Vaahdota lopuksi kerma ja sekoita
taikinaan. Kaada seos jäähtyneen brownie-pohjan päälle. Anna jähmettyä jääkaapissa noin 5 tuntia.
Irrota kakku varovasti muotista ja koristele mustikoilla ja mahdollisesti sokerimassasta tehdyllä
ruusulla

”On se niin ihanaa, kun voi ystävän kanssa aina välillä olla ihan nokikkain,
parantaa maailmaa, puhua suunsa puhtaaksi ja sitten taas keventynein siivin jatkaa lentoaan”
HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ KAIKILLE!

Ruvaslahti – hyvä kylä. Turvallinen kylä – yhteisöllinen kylä.

Kaikille avoin kyläilta 17.2 klo 18.
Kahvitarjoilu,
Keskustelua,
Ryhmätöitä,
Yhteen hiileen puhaltamista
Paikalla mukana MSL;stä Kaisa Kervinen, Eeva Kroger ja Pirkko Hyvärinen

TERVETULOA!

Järj Ruvaslahden kyläyhdistys ja Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry

Kuva otettu Ruvaslahden Kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlasta kyläkoululla v.2011

MYYJÄISTUNNELMISSA

Seurakuntatalolla järjestettiin joulumyyjäiset joulun alla. Ruvaslahdelta oli edustettuna Savirannan yksikkö
omavalmisteisilla tuotteillaan. Myynnissä oli lyhtyjä, pipareita, kynttilöitä ja arpoja. Kauppa kävi hyvin ja
pipareita kehuivat myyjät niin maukkaiksi että myyjäiskävijät ostivat niitä urakalla.

Jouni ja Jorma esittelivät Savirannan myyntipöydän tuotteita hyvillä mielin

Harri myi lintujen herkkua, lyhteitä;Savirannassa valmistettuja

Lämpimästi tervetuloa
Kaikille avoin Kirjapiiri Taitotalo Willalla

Kirjapiiri on kerran kuussa kokoontuva lukevien ihmisten tapaaminen. Jokaisella kerralla
on oma teemansa. Mukana olijat kertovat oman näkemyksensä kuinka lukemansa kirja
liittyy aiheeseen. Joskus sattuu jopa sama kirja useammalle mutta useimmiten osallistuja
saa uusia luku- ja kirjailijavinkkejä itselleen.
Keskustelua syntyy erilaisista näkemyksistä ja kokemuksista aiheen ympärillä, välillä
hyvinkin rönsyillen. Ilmapiiri tapaamisten aikana on salliva, hyväksyvä, empaattinen ja aina
huumorilla höystetty. Kirjapiiri on voimaannuttava ja jättää jälkeensä hyvän mielen.
Teen ja keskustelun pääasiana on kuitenkin aina kirja.

Vuoden 2016 tapaamiset tiistaisin klo 19.00 alla olevin päivämäärin ja aihein
12.1 vanhuus
2.2 hulluus
1.3 rohkeus
5.4 syyllisyys
3.5 vaino
7.6 ilo/nauru
2.8 eri aikatasot
6.9 poikkeavuus
4.10 klassikot
1.11 fantasia
29.11 pikkujoulut ja tulevan vuoden suunnittelu
Kirjapiirissä ei ole lukupakkoa eikä velvoitetta tulla joka kerta. Jos ei itse löydä mielestään
sopivaa kirjaa aiheeseen, ei se mitään, puhetta ja tarinointia riittää joka tapauksessa.

PILKKIRIEHA 12.3.2016 KLO 11

Perinteeksi muodostunut Poro-Pekan Pilkkirieha os Ruvaslahdentie 82, Ruvaslahti
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan jossa 5 parasta saapi palkinnon!
Osallistumismaksu pilkkijöille 15e sisältää kisamaksun, kodasta makkaraa, nokipannukahvia ym
Myynnissä myös katsojille/kävijöille makkaraa, kahvia, leivonnaisia, arpoja ym ym!!!

Ilmoittautumiset P. 0503726820 (tärkeää ilmoittaa tulostaan tarjoilujen vuoksi)

KAIKKI OVAT SYTÄMMELLISESTI TERVETULLEITA ILOISELLA MIELELLÄ;
TULPAHAN KALLOO TAI EI!

Järj. Poro-Pekka

Matkalla määränpäähän

Matkan alku johonkin vailla suurempaa tavoitetta olisi kuin kulkemista
syksyisessä sumussa eksyen tai löytää aiheen pysähtyen ajatuksiin
joka johtaisi määränpään etsimiseen.
Mikä on määränpää jota etsisimme ?
Nuori ihminen etsii, katselee ja ihailee jokaisena hetkenä uuden
askeleensa jälkeen joka on tuonut elämälle tarkoituksen etsiä
määränpää siihen miksi me olemme täällä. Ei saa olla kyse
määränpään pituudesta saavutettavuuteen vaan määränpään
saavuttamisesta ennen kuin kaikki tavoiteltavuus on kaukaisuudessa.
Kun asetamme tavoitteita ajanjaksolle jotka voisimme saada työnteon
ahkeruudella se on silloin henkinen voimavara. Työnteolla saavutettu
henkinen voimavara on arvokas jota ei pysyvästi muilla
vippaskonsteilla saavuttaa.
Ihminen, silloin kun hän on voimallinen ja tulevaisuus tuntuu
rajattomalta, ajatukset kumpuilevat hyvin useasti niin kuin meren
aallot. Aallot nousevat korkealla ja aallon harjalla kuohupää näkyy
läheisille tyyntyen rantakiviin tai vahvaan rantakaislikkoon joka
huojuen tyynnyttää vaahtopää aallokon.
Meidän kaikkien elämän purjeet loistavat valkoisina silloin kun tyyni
hiljainen elämän tuuli ottaa hennon otteen purjeesta alkaessaan
työntää kohti merta jonka ranta kaukaisuudessa ottaa purjehtijan
vastaan kun kaikki elämässä on takanapäin tyyneytenä.
Emme näe omaa rantaa, määränpäätämme, matkamme alkaessa kun
silloin kaikki tuntuu olevan loputonta ja kaikesta pitäisi joskus luopua.
Taivaan Isä on antanut jokaiseen nuoreen sydämeen elämän voiman
jonka turvin nuori ihminen näkee elämänsä siinä valossa jossa
nähdään voimakas elämän halu vailla kaikesta luopumista matkalla
määränpäähän.
Aallot kuohuu, olemme silloin saavuttaneet lakipisteen kaikessa siitä
asti kun aloimme ylittää tyynenä kimaltavaa ja vaarattomana näkyvää
omaa elämän purjehdusta elämän meressämme.
Aaltojen kuohunta pieni tai tyrskyävä kuljettaa purttamme sillä
voimalla joka tulee jokaisen sisältä hallita omaa elämän nopeutta
saavuttaa edessä häämöttävä tavoiteltavuus.
Pienessä aallokossa purttaan ohjaava ei tavoittele itselleen näkyvyyttä
antaessaan itselleen tyyneyttä ja rauhaa joka työntää kauaksi

lähestyvä kuohuvan aallokon.
Silloin kun haluamme purjehtia tyrskyävässä aallokossa olemme
silloin aukaisseet purtemme suunnataksemme keulan voimallisiin
aaltoihin jotka antavat elämällemme
sitä eteenpäin pyrkimystä joka keinuttaa purttamme. Tyrskyävässä
aallokossa kulku eteenpäin on rauhatonta ja ainaista seurantaa ettei
elämän meren tuuli revi elämän purjeita. Hallita tyrskyt, hallita oma
kulku on jokaisen omissa käsissä saako purjeet käännettyä kun tuuli
kääntää suuntaansa.
Kun elämän tuuli suuntaa vaihtaen heiluttaa purjeita tiedämme silloin
sen vastuun omasta itsestämme ja läheisistämme ettemme sorru
vääriin ajatuksiin joka johtaisi vääjäämättä matkan suuntaa rantaan
joka ei ole siellä kaukaisuudessa odottamassa vaan matka päättyy
liian aikaisin ennalta arvaamattomasti.
Ollessamme vahvoja tuulet ja tyrskyt muuttuvat elämän mataliksi
aallokoksi kun huomaamme kutsua hädän keskellä Taivaan Isää
lähellemme pyytäen suojelusta päästä omaan tyyneen valkamaan.
Määränpää johon hiljalleen lähestymme sisältää katseita ulapalla
elämän merellä kauniiseen auringon nousuun joka on kuin vertaus
ihmisen elämästä. Auringon nousu aamuisin niin kuin ihminen syntyy
tuomaan valoa vanhemmilleen. Kumpaakin toivomme ajallamme
tuoden uuden päivän niin kuin ihmisen lapsi tuo uuden elämän.
Aurinko nousee ylemmäs valoa tuomaan on elämässämme kuin oma
lapsi joka valollaan valaisee Äidin ja Isän purjeet.
Purjeet silloin kun oma lapsi ne valaisee saa silloin vastuun ettei tuuli
hallitse purjetta vaan elämä ottaa kiinni purjeesta.
Elämän meren ulapalla katse kääntyy korkealle keskitaivaalle
auringon valon voimaan joka valaisee ja lämmittää kaiken luodun
Taivaan Isän tahdosta. Elämme silloin aikaa johon kuuluu omat
lapset, heidän tuoma elämän halu aukaisee viimeisen suuremman
purjeen halutessamme kulkea elämän tehtävissämme voimallisemmin
silloin kun uupumus kaikkeen on edessä olevaa kaukaisuutta.
Suurempi elämän purje, suurempi tahto kaikkeen edessä näkyvään
parempaan on silloin luonnollista vaikka elämän meren tuulet

kääntäisivät purjeveneen keulan ohi kaikesta jotka antavat painolastia
matkantekoon.
Ihminen on sellainen ettei omaa purjevenettä meren aallot tai tuulet
käännä siitä suunnasta johon tahto ja halu kuljettaa. Painolasti
syventää kulkua alaspäin hidastaen, mutta keskipäivän elämässä
kaikki tuntuu kevyeltä ja uusi purje ottaa lisää elämän tuulta
purjeeseensa joka työntää eteenpäin hidastumatta.
Katse alkaa kulkea tahtomattamme ilta-aurinkoon siihen värikkään
kauniiseen loistoon joka kutsuu lähelleen ja antaen kiitoksen
kauneudellaan sille ettei elämän valkoinen pursi jäänyt matkalle.
Saapua Taivaan Isän kädelle kuin valkokyyhky joka etsii turvallisen
käden levähtäen ja lähteä lentoon Taivaan rannan taa iltaruskoon
määränpäähän rajattomaan ikuisuuteen.
-Esa Juntunen-

UUSI VUOSI JA UUDET KUJEET
Vuoden vaihtumista juhlistettiin Ruvaslahdella vanhan vuoden viimeisenä päivänä kyläkoululla.
Näyttävät ilotulitukset, kuuma makkara, glögi, nokipannukahvi ja karaoke toivat paikalle mukavan määrän
kyläläisiä.
Menneitä muisteltiin ja suunnitelmia uuden vuoden varalle tehtiin.
Kyläyhdistyksen järjestämä tapahtuma on muodostunut jo perinteeksi ja jännityksellä odotamme
saammeko vielä seuraavaa vuoden vaihtumista viettää kyläkoululla.
Kyläyhdistys järjestää helmikuussa kyläillan jonne toivotaan saapuvaksi kyläläisiä, lomalaisia ja
yhdistysväkeä sekä kaikkia kylämme kehittämisestä kiinnostuneita. Yhdessä tuumataan ja ideoidaan
kylämme tulevaisuutta!
Polvijärvihän viettää tänä vuonna 140 vuotispäiviään ja Ruvaslahtikin on mukana toteuttamassa erilaisia
tapahtumia kuluvana vuonna syntymäpäivien kunniaksi.
Tervetuloa Uusi Vuosi 2016!

Elämän ohjeet uuvelle vuojelle
1. Anna kaekkee, vua elä periks.
2. Joka ihteesä luottaa, se kykynsä tuploo.
3. Naara itelles ennenku muut kerkijää.
4. Murheen kantaa yksinnii, vuoan illoon pittää olla kaks.
5. Leoka pystyyn, kun tulloo kova paekka, pyssyypä aenakkii suu kiinni.

Lintuharrastusta Varosessa, Ruvaslahdella ja ”ulkomailla”

Sitä on mahdoton sanoa miksi ja milloin aloin linnuista kiinnostua. Mikä lie ollut
lintukärpäsen purema. Vai onkohan tämäkin tauti jotenkin geeneissä ja periytyy
jollakin omalla logiikallaan?
Kotipaikalla Varosessa lienee joka talvi ollut jotain pientä läskinpalaa lintulaudalla ja
siten on jo ihan pikkupoikana voinut ikkunan takaa katsella tali- ja hömötiaisia.
Maaseudulla on luonto lähellä ja pihapiirin, kotipeltojen ja lähimetsien linnut tulivat
tutuiksi jo varhain. Melkein voin sanoa opetelleeni lukemaan lintukirjan kanssa ja
Ruvaslahden ala-asteen opettaja Toivo Hyttistä muistan hyvällä että hän antoi
lainata koulun kiikareita välitunnilla. Niillä sitten katselin koulun keittäjän Tuula
Lehikoisen pitämän ruokintapaikan tapahtumia. Vasta paljon myöhemmin sain
tietää, ettei kiikarien vapaa käyttö oppilaille ole ollut muissa kouluissa ollenkaan
samalla tavalla tapana. Monessa muussakin kyläkoulussa on kiikareita ollut, mutta
niitä on säilytetty kaapissa ja kielletty koskemasta, ettei vaan rikki mene. Toivo
Hyttinen ymmärsi että kiikarit on koululle hankittu käyttöä varten ja oppilaiden
harrastuksen innostukseksi. Tuulan ruokinnalla kävi paljon lintuja. Elettiin 1980lukua ja Tuulalla oli sellaisia silloin harvinaisia ruokavieraita kuten sinitiainen ja
viherpeippo. Todellakin niin, että silloin 30 vuotta sitten nuo lajit olivat Polvijärven
korkeudella vielä harvinaisia.
Harrastuksen alun merkkipaaluja on myös ensimmäisten omien kiikarien lahjaksi
saaminen isältä ja äidiltä suunnilleen 13vuoden ikäisenä. Ensimmäisen
linnunpönttöni tein koulun puutyötunnilla kolmannella luokalla ollessa. Ja sittenhän
niitä tehtiin isän kanssa lisää ja kiikutettiin pihan lähimetsään. Tehtiin myös se
ensimmäinen pöllönpönttö, johon tulikin aika pian helmipöllö asumaan. Karjalainenlehdessä oli samoihin aikoihin juttu lintujen rengastuksesta ja pyyntö ilmoitella
haukkojen ja pöllöjen pesistä. Sillä tavalla reilun 10v ikäisenä tutustuin
rengastukseen Ari Tanskasen ja Hannu Lehtorannan opissa. Ari muutti pian PohjoisSavoon, mutta Juuassa asuvan Hannun kanssa tultiin sitten enempikin tutuksi.
Hannu kävi monet pöllö-poikueet, sekä myöskin pöntöissäni pesineitä puukiipijöitä,
töyhtö- ja hömötiaisia rengastamassa. Sekä otti mukaansa lapinpöllön pesää
etsimään ja kanahaukan pesälle. Siitä se vain into kasvoi ja johti sitten myöhemmin
oman rengastajaluvan hankkimiseen.

Noilla vaiheilla saattoi olla vaikutusta ammatinvalintaakin. Lehtoranta kun oli ja on
edelleen töissä Metsäkeskuksessa. Metsäalaa sitten läksin lukion jälkeen
opiskelemaan Joensuuhun ammattikorkeakouluun ja aikanaan valmistuin
metsäinsinööriksi. Ensimmäinen vakituinen työpaikkakin sitten oli Pohjois-Karjalan
Metsäkeskus. Organisaatiomuutosten jälkeenhän tätä organisaatiota ei
entisenlaisena ole enää olemassakaan. Nykyään työskentelen OTSOmetsäpalveluissa ja työpäivä saattaa sisältää mitä tahansa metsäsuunnittelusta
metsäveroilmoituksen täyttöön, tai hakkuuleimikon kilpailuttamisesta METSOohjelman luonnonsuojelukauppakohteen arviointiin. Vaikka toimistotyöt ovatkin
rajusti lisääntyneet, niin sentään edelleen saa töissäkin olla metsässä. Parhaissa
tapauksissa pääsee soveltamaan harrastuksen kerryttämää lintu-ja luontotietämystä
metsätöiden toteutukseen. Kun maanomistaja on esim. kiinnostunut
metsäkanalinnuille tärkeiden piirteiden huomioimisesta metsänhoidossa.
Pihametsistä lintuharrastukseni laajeni edemmäs, kun sai ajokortin ja pääsi
helpommin liikkumaan. Opiskeluaikaan samalle kurssille sattui kaksi muutakin
lintuharrastajaa. Kierrettiin Joensuun lähialueen lintupaikkoja ja Timo Vesterisen
sekä Tero Muhosen kanssa taidettiin joku huhtikuun tenttikin lukea Kontiolahdella
Pitkänrannan lintutornissa. Toisaalta monen muun lintuharrastajan tavoin olen
jotenkin reviiritietoinen. Otsikossakin on lainausmerkeissä ulkomailla. Vaikka
opiskelut ja sitten työelämä veikin vakituisesti asumaan Joensuuhun, niin oikea
kotialue on Polvijärvi ja erityisesti Kirkonkylästä pohjoiseen olevat alueet. Näin ollen
joku Joensuun seutu tai sieltä etelään ei sillä tavalla ole omantuntuista. Kitee
varsinkin on jo ”ulkomailla”.
Ja mikäs näillä omilla alueilla on harrastellessa. Ruvaslahden lintuvedet,
Viklinrimmen alueen suot, Teerisaaren tikkametsät, kaikki ovat vähintäänkin
maakunnallisen tason lintu- ja luontokohteita. Sanoisin että Ruvaslahtelaiset voivat
olla näistä ja muistakin omista maistaan ylpeitä. Vikliltä löytyvät riekot, taikka
Höytiäisen pohjamaiden rantametsissä viheltävät kuhankeittäjät eivät ole itsestään
selvyys muualla Suomessa. Ja onhan se lintumiehelle ihan mukavaa, kun Höytiäisellä
Mustalaissaaressa olevalle omalle metsäpalstalle on valkoselkä- ja pikkutikkakin
kotiutunut.
Lintuharrastuksen synonyymiksi on tullut bongaus median napattua sana omaan
käyttöönsä lintumies-slangista. Alun perin bongaus tarkoittaa sitä että mennään
katsomaan jotain harvinaista, toisen löytämää lintua tiedossa olevasta paikasta. Itse

en koskaan ole erityisen suurta järkeä ole nähnyt siinä, että matkataan pitkä matka,
katsotaan kohdetta muutama minuutti ja sitten saa sanoa nähneensä senkin lajin ja
lisätä pinnan listaan. Toki bongaamalla valmiiksi tiedossa olevan linnun voi opetella
kyseisen lajin tunnistusta, eli on siinäkin puolensa. Itse kuitenkin pidän enemmän
sellaisesta harrastelusta, jonka voi ajatella tuottavan jonkinlaista hyötyä, lisätä tietoa
linnuista ja luonnosta. Tämä voi tapahtua kirjaamalla ylös havaintoja ihan
tavallisistakin linnuista ja toimittamalla niitä talteen maakunnan oman
lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon. Tässä yhteydessä voi vaikka muistella tämän
kirjoituksen alkupäätä, eli sitä miten suhteellisen äsken sinitiainen oli vain
harvinainen pesimälintu meidän alueella. Taikka sitten osallistumalla
lintulaskentoihin, joita luonnontieteellinen keskusmuseo organisoi. Samantyyppistä
harrastustyötä, kuin yleisölle ehken tutummat riistakolmio-laskennat.
Oma lukunsa ja vaikka pitemmän jutun aihe on tämä rengastus. Sen myötä on
edelleen tiivis yhteistyö harrastuksen oppi-isän Hannu Lehtorannan kanssa. Joka on
vuosikymmeniä koordinoinut Pohjois-Karjalan petolintuseurantaa, joka puolestaan
on osa valtakunnallista seurantaa. Näiden laajempien yhteyksien kautta yksittäinen
pöllön- tai haukanpesä saa suuremman merkityksen. Se on osa sitä kokonaisuutta,
josta voidaan nähdä että esim. tällä hetkellä tuulihaukka ja viirupöllö ovat
runsastuvia lajeja. Kana- ja hiirihaukka sekä helmipöllö puolestaan väheneviä.
Pohjois-Karjalan rengastajaporukka on melkoisen tiivis yhteisö. Kesäkuun puolivälin
jälkeen kun soitellaan, niin keskustelu monesti alkaa kysymyksellä: oletko puussa?
Yksi harrastuksen muoto on pönttöjen, tekopesien ja talviruokintojen ylläpito. Niistä
varsinkin on itse harrastuksen kohteille, eli linnuille suora ja välitön hyöty.
Ja tässä tarinan lopuksi on ehdottomasti muistettava kiittää ja mainittava myös
Varosen, Ruvaslahden, Oriniemen ja menköön samalla Martonvaarankin linnuista
kiinnostuneita harrastuksen kumppaneita ja yllyttäjiä. Ainakin Arto, Pirjo, Anita,
Pekka, Tuovi, Tuula, Esa, Keijo ja Leo. Kiitoksia teille ja muillekin ja jatketaan
harjoituksia!

Kirjoitteli Varosessa harrastuksensa aloittanut nykyisin vapaa-ajan kyläläinen Janne
Leppänen

KYNTTILÄPÄIVÄ-KRISTUS JUMALAN KIRKKAUDEN SÄTEILY
On yksi jouluun liittyvistä pyhistä, 40 päivää joulun juhlasta. Tänä vuonna se oli tammikuun viimeisenä
pyhänä, kuun viimeisenä päivänä. ”Kynttilänä” ei ole enää kaamosaikaa missään päin Suomea, edes
Pohjois-Lapissa. Näin kertovat säätiedottajat. Aurinko nousee kaikkialla yli horisontin!
Keskiajalla oli tapana, ja voi olla jossain päin vieläkin, että kirkossa siunattiin kaikki vuoden aikana
käytettävät kynttilät Kynttilänpäivänä. Polvijärven seurakunnassa on tapana käyttää kaikki
kirkkokynttilöiden sekä muiden kynttilöiden pätkät uudestaan, sulattaen ne ja valaen niistä käsityönä uusia
kaste-ja juhlakynttilöitä. Hienoa!
Omat jäälyhtyni kestivät vielä nämä säiden vaihtelut, joten sytyttelin niihin kynttilöitä, ympäri kotipihaani,
lauantaiehtoona. Kynttilän liekki on niin pieni, mutta niin sanomattoman kaunis, ja sen valo loistaa kauas.
Juhlapyhän raamatullinen sekä kirkollinen aihe, liittyy Jeesuksen ja Pyhän perheen tapahtumaan. Perhe on
tullut puhdistautumaan Jerusalemin temppeliin, sekä ympärileikkauttamaan perheen poikalapsen,
Mooseksen lain mukaan. Temppelissä on samanaikaisesti rukoilemassa vanha, Jumalalle uskollinen Simeon,
jolle Pyhä Henki oli luvannut, ettei hän kohtaa kuolemaa, ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Kun
he kohtaavat, ottaa Simeon lapsen syliinsä ja puhkeaa ylistykseen (Raamattu 1938):”Herra, nyt sinä lasket
palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä
olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi
kansallesi Israelille”.
Pieni, vaatimattomien ihmisten kohtaaminen, mutta suurimerkityksellinen tapahtuma niin Simeonin kuin
Marian ja Joosefin elämässä. Sekä koko kristikunnassa! Elämä ei huku enää pimeyden horisonttiin, vaan
nousee ylös, koska Kristus, kirkkauden säteily on syntynyt ja tullut maailmaan kaikkien kansojen valoksi,
myös sinulle ja minulle! Tämä on myös kynttilän viesti ja ilosanoma meille kaikille!
-Iris Leppänen-

Tervehdys Polvijärven AAL-ryhmältä!
AAL eli alkoholistien aikuiset lapset tarjoaa vertaistukea niille, jotka ovat kasvaneet
kummallisissa kodeissa. Ongelmana on voinut olla alkoholi, liiallinen uskonnollisuus, työ,
mielisairaus tai mikä tahansa voimakas ilmiö, joka on vienyt huomion lapsista.
AAL on maailmanlaajuinen sitoutumaton, anonyymi järjestö, joka on toiminut Suomessa jo
yli 25 vuotta.
Ohessa tämän vuoden retriittimme eli AAL-viikonloppujen ohjelma. Järjestämme ne
Ruvaslahdella, entisessä Varosen koulussa, Liisan kodissa, eli vanhassa kansakoulussa
jota kutsutaan Eheytykseksi. Siellä on 7 makuuhuonetta, 15 petiä ja 10 lisäpatjaa.
Luonnonrauhaa ja hiljaisuutta löytyy. Ajatuksille on runsaasti tilaa.
Tänä vuonna teemanamme ovat AAL-lupaukset. Nämä ovat asioita, joita voimme odottaa
elämäämme, kun annamme itsellemme aikaa, teemme askeltyötä ja osallistumme
ryhmämme palavereihin tai teemme palvelutyötä ryhmässämme, kansallisella tai
kansainvälisellä tasolla.
Retriiteissä käytämme jäsentemme toipumiskokemuksista kertynyttä kirjallisuutta.
Jokaisessa retriitissä käytämme lauantain lounaan jälkeisen työpajan AAL-lupauksen
käsittelemiseen taiteen avulla. Hyödynnämme musiikkia, piirtämistä, muotoilua,
yhteisötaidetta ulkona rakenteluun, tanssia, sanataidetta, joogaa ja muitakin. Ohjaajamme
ovat AAL-yhteisön jäseniä.
Olemme saaneet ison kirjalahjoituksen Kotkansydämeltä, jonka nettisivuilta monet ovat
löytäneet apua. Kirjat käsittelevät toipumista ja kasvamista ja ne ovat käytettävissä
Eheytyksessä olijoille. Useimmat ovat englanninkielisiä. Myös Kotkansydämen omia kirjoja
on muutamia saatavissa omaksi.
Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme, jotka löytyvät aal.fi sivujen ryhmäluettelosta.
Viikottainen AAL-tapaaminen eli huolinarikka on Eheytyksessä, Varosentie 54 joka
keskiviikko klo 17.30-19.30. Tapaamiseen voi tulla ovat anonyyminä. Kaikki mitä puhutaan,
jää tapaamiseen.
Tervetuloa!
Polvijärven aal-ryhmän puolesta
Liisa, Päivi ja Pia

AAL - kaikille jotka haluavat vapautua kummallisen lapsuusperheen vaikutuksista:
eristäytymisestä, peloista, ahdistuksesta, stressistä, alistumisesta ja kiukusta. Kotelosta
murtautuminen nostaa verenpainetta, mutta se on välttämätöntä siipien kasvattamiseksi.

Su 21.2.2016 vietämme Eheytyksessä Ravintola-päivää: "Muli bwanji!"
Tarjolla on afrikkalaista ruokaa Malawista, Itä-Afrikasta. Maissipuuroa, liha- tai vihanneskarria ja vihanneksia
eli Nsima, meatcurry or vegetablecurry and mpilu. Juotavaksi tansanialaista teetä ja kahvia. Klo 12-14. Kaikki
kertyneet varat lähetetään Malawiin, jossa rahoitetaan nuoren naisen, Setrida Chipyolan, kouluttautumista
lasten sairaanhoitajaksi. Paikka on hyvä varmistaa soittamalla Liisalle p. 050 547 6548.

Su 28.2.2016 Polvijärven kansanmusiikkiryhmä Ikähaitari järjestää avoimet jamit
Eheytyksessä Kalevalan päivänä klo 15. Tervetuloa soittamaan, laulamaan tai lausumaan!

terveisin Liisa

Yh- äidin kootut toilailut keskellä metsää

Muutimme lasten kanssa Martonvaaraan reilu vuosi sitten, marraskuun alussa. Tämän jutun siis voisi
aloittaa "oli synkkä ja myrskyinen yö...."
Suuren suuret kiitokset haluan välittää kaikille muuttoani edesauttaneille ja kaikille lähi-ja
etänaapureille, jotka ottivat minut kyläläiseksi. Taisteltu on yhdessä niin kyläkoulusta kuin arjesta,
KIITOS kaikille minua auttaneille, siis. Olipa kyse auton hinauksesta, penkasta kaivamisesta tai
muutosta ja tien aurauksesta tai lanauksesta.
Koivikkoon muutti siis yh-äiti kahden ala-asteikäisen mukelon, Tytön ja Pojan kanssa. Lisäksi
perheeseen kuului silloin kaksi nahkaista kissaa ja nyt seniori-ikään tullut koirapoika. Perhe on
kuluneen vuoden aikana kasvanut kahdella koiralla ja kahdella karvaisella kissalla, eli henkiä meillä
riittää.
Lapset eivät välttämättä olleet yhtä innoissaan maalle muutosta, kuin mitä äiti oli ja on edelleen. Työ
Ruvaslahden puolella, 7 kilometrin päässä, ympärillä metsää ja tilaa hengittää. 25:n vuoden takainen
haave oli muuttumassa todeksi. Äidin sydän käpertyy sykkyrälle vieläkin, kun muistelen sitä hetkeä,
jolloin ajoin Koivikon pihaan ensimmäisen kerran. Vanha maatalo pihapiireineen vuokrattiin ja suuri
muuttoauto kuskeineen lokakuun viimeisinä päivinä arpoi, uskaltaako ajaa Koivikon puron siltaa yli
tontille, vai joudutaanko kaikki tavarat kantamaan 50 m talolle. No ei onneksi, ottivat riskin, ja
reippaat muuttomiehet köijäsivät tavarat sisään.
Mutta työmäärä, joka on vuodessa vastaan tullut, ei kyllä osunut haaveen lähellekään.
Helsinkiläiskakarana on sanottava, että mie en mistään mittään tiennyt, enkä tiijä vieläkään. Ei
oikeastaan oo hajuakaan. Vaikka lapion osasinkin peltoon iskeä. Mutta ei minnuu niin vaan
maitojunalla takasin kaupunkiin saada.
Talven ensimmäisillä pakkasilla keittiöstä jäätyivät putket ja veden tulo keittiöön tyrehtyi. Onneksi
sisään asti vesi kuitenkin tuli, vessasta piti kantaa lopun matkaa. Onneksi olkoon. Ja ei kun
sulattamaan. Tai yrittämään. Mutta kun ei sula. Ja sitten kun sulaa, liruttaa vain juuri ja juuri hanasta
läpi. Missäpä vika, kolme viikkoa sitä ihmettelin.....no, veden seisoessa, musta mömmö oli tukkinut
hanan suodattimen. Kyllä oli naurussa pitelemistä, kun sukulaismiehen kanssa asia hoksattiin.
Putsattiin ja opin, että kannattaa jättää hana ihan tipalle, jottei jäädy. No, tämä uusi talvi on
opettanut, että jäätyy silti.
Talvi hurahti, hellassa paloi iloinen tuli lähes jatkuvalla syötöllä, kun lämpötilat sahasivat edestakaisin
paukkupakkasen ja nollakelin välillä, ja aina kun pakastui, vesi jäätyi ja kuumaa vettä kuitenkin
tarvittiin. Mutta siitä se, vähitellen keväämmälle kääntyi. Ja sittenpä taas tapahtui. Ensin Poika katkaisi

kätensä. Katki poikki, molemmat luut ydinaulaukseen ja kaksi yötä sairaalassa ja 6-8 vkoa kipsissä ja
liikuntakiellossa. No, entistä ehyempi ja vauhti ei kun lisääntyy.. Sitten meidät tavoitti suru-uutinen:
vuokraemäntämme oli nukkunut ikiuneen. Lupaamaani kesäretkeä pihasaunaan ei Siiri ehtinyt tehdä.
Se asetti meidät uuteen tilanteeseen, jossa olemme vieläkin. Harkinta siitä, miten haluamme jatkossa
elää. Haave elää, edelleen.
Keväällä sitten vihdoin alkoi vihertää ja kasvun voima vähitellen näkyä puissa, pensaissa ja pelloilla.
Kovasti tämäkin kaupunkilaiskakara perunoita peltoon yritti ja sai kuin saikin, ihan itse. Naapurin
avustuksella, tosin, kun jaksoi ja malttoi käydä pellon kyntämässä. Ja on niistä vielä syötykin.
Juolavehnä tuppasi kyllä pellossa rehottamaan, kylmän kesän takia mikään muu ei niinkään.
Kaiken tämän keskellä on eletty yöelämää töissä, taisteltu kyläkoulumme puolesta, vietetty
synttäreitä, kahlattu umpihangessa, "säretty" kaksi autoa, vaikka ei niitä varsin särjetty ole, mutta ei
ollut järkeä korjata, kuskattu lapsia, omia ja vieraita, sairastettu, vedetty akka-auraa, kuokittu
peltokuokalla, heiluteltu raivaussahaa saappaanvarret vihreäksi, soiteltu perään putkimiestä ja
remonttireiskaa. Ajettu melkein hirvikolari, paikattu polvea ja kättä, päätä ja tassua, kaivettu
juurakoita, istutettu uusia, sahattu saunapuita ja tehty saunavastoja. Katseltu aamuaurinkoa keittiön
ikkunasta, kävelty hankiaisia pitkin ilveksen jälkiä, katseltua kuutamoa ja revontulia. Kuulostaa upealta
ja idylliseltä, eikö?
Rehellisesti sanottuna, oltu kuolemanväsyneitä, persaukisia ja lyhytpinnaisia. Riidelty kotona,
pyydetty ja annettu anteeksi. Mutta ollaan myös kiitollisia, onnellisia ja persaukisia. Ai niiin sanoinko
jo, että persaukisia?
Miten monena iltana ja yönä olenkaan ajatellut niitä esiäitejä, joitten miehet olivat rintamalla ja
naiset lasten kanssa kotona, hoitamassa tilat, pellot, elukat ja mukulat...ilman juoksevaa vettä, ilman
sähköä. Kyllä me nykynaiset voitaisiin olla tyytyväisiä moneen asiaan. Vaikka meidän aika menee
töissä, kun pienet tilat eivät enää perheitä elätä ja valtion tila...no, jokainen näkee sen varmaan
omalla tavallaan.
Saataispa vaan vielä takasin tuo kyläkoulu.
-Sari T-

RUVASLAHDEN KYLÄYHTEISÖN
KEHITTÄMISYHDISTYS RY JÄSENMAKSU
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu
OP FI3053540440017797
-VARSINAINEN JÄSEN 5E/HLÖ, 10E/PERHE
- KANNATTAJAJÄSEN 10E
- YHTEISÖ 40E
- ALLE 18 V. 0E

- YHTEISÖ 40E
- ALLE 18 V. 0E
---------------------------------------------------------------------------------

KARAOKEKERHON VUOSIMAKSU 20 E
Vuoden 2016 karaokekerho maksun 20 euroa henkilöltä voi maksaa kyläyhdistyksen tilille
FI3053540440017797, viestikenttään KARAOKEKERHO 2016 jäsen
Maksun voi suorittaa myös käteisellä kerhon tilaisuuksissa.
Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa, tai tarvittaessa.
Kutsu karaokeiltaan tapahtuu tekstiviestillä ja sitä varten tarvitaan puhelinnumero.

Lisätietoja Matti Hämäläinen P.0500 877135

POHJOIS-KARJALAN VUODEN KYLÄ 2016 HAKU KÄYNNISSÄ
Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto etsivät jälleen maakunnallista vuoden kylää.
Esityksiä vuoden kyläksi voivat tehdä kylät itse, kunnat, maaseututoimijat jne. Esitykset tulee tehdä
kylat.fi nettisivujen kautta löytyvällä hakulomakkeella ja se tulee tehdä 8.4.2016 mennessä postitse tai
sähköpostilla hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Esityksiä myös vuoden kylätoimijaksi toivotaan. Esitykset voivat olla vapaamuotoisia, tärkeää on vain, että
niistä löytyvät hyvät perustelut ja henkilön lyhyt kylätoimintahistoria.
Esitykset vuoden kylätoimijasta 25.4.2016 mennessä sähköpostilla tuomo.eronen@kylat.fi

KYLÄTIETO Pohjois-Karjalan sivustolla kyläkortteja jossa Ruvaslahti myös esiteltynä!
Kyläkortista löytyy mm kyläesittely ja kuvia

Nettiosoite : www.kylat.fi

Ruvaslahti saa myös omat nettisivunsa kyläyhdistyksen toimesta kevään 2016 aikana!
Polvijärven kunnan sivuilta löytyy sitten myös linkitys Ruvaslahden kotisivuille! Nettisivujen
julkaisemispäivästä Ruvaslahden osalta ilmoitellaan tuonnempana. Polvijärven kunnan
omat kotisivut uusiutuvat myös kevään aikana.
Ruvaslahden kylällä omat facebook sivut; Ruvaslahden kylä

