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Putkilahden
 Kylälehti

Vuoden pimein kuukausi on marraskuu, 

jonka kuluessa syksy ja talvi kamppailevat 

siitä, kumpi on voitolla. Lämpötilan laski-

essa talvi pyrkii voittajaksi,  järvet alkavat 

jäätyä ja aurinko näyttäytyy yhä harvemmin 

harmaalla taivaalla.

Kuun alussa Putkilahdessa on vietetty 

perinteistä Pyhäinpäivää viemällä kynttilöitä 

ja kukkia omaisten haudoille. Hartain mielin 

on muisteltu edesmenneitä perheenjäseniä, 

sukulaisia, naapureita ja ystäviä. Kaipauksen 

ja surun tunteet eletään täällä yhdessä kaik-

kien kylän asukkaiden kanssa. 

Pyhäinpäivänä on viime vuosina Suo-

messakin alettu viettää amerikkalaisperäistä 

Halloweenjuhlaa. Se on kaupallinen, popu-

laarikulttuurin piiriin kuuluva tapahtuma, 

jota vietetään noitien, kummitusten ja 

muiden aaveiden juhlapäivänä. Sen tunne-

tuin symboli on irvinaamainen kurpitsalyhty 

ja ohjelmaan kuuluu karkkien kerjääminen 

ja ellei karkkeja anneta, kostetaan se keppo-

sella. Ehkäpä ihmiset kaipaavat iloista  kar-

nevaalitunnelmaa pimeän syksyn piristeeksi 

ja haluavat hullutella mahdollisimman höm-

pällä tavalla. 

Marraskuun toisena sunnuntaina viete-

tään Isänpäivää. Tämänkin päivän vietto on 

kotiutunut meille Yhdysvalloista. Vuonna 

1949 ruotsalaisten kauppiaitten esityksestä 

Isänpäivää alettiin viettää kaikissa Pohjois-

maissa. Kuten Äitienpäivänäkin, on myös 

Isänpäivä Suomessa liputuspäivä. Joskus on 

esiintynyt kritiikkiäkin Isänpäivän vieton 

johdosta, on arveltu sen olevan vain kaup-

piaitten bisnestä. Mutta niinhän asia ei 

suinkaan ole. Kyllä isät ovat juhlapäivänsä 

ansainneet. Isien tekemä valtava työmäärä ja 

perheestä huolehtiminen ovat niin suuriar-

voisia asioita, että yksi juhlapäivä vuodessa ei 

riitä sen arvoa mittaamaan.

Putkilahdessa isiä juhlitaan kaikissa 

kodeissa jollakin tavalla. Usein ohjelmaan 

kuuluu parempi ateria ja kakkukahvit. Lah-

joja on ostettu ja valmisteltu omatekoisia 

kortteja. Monesti isän paketista löytyy kirja 

tai partavettä, joskus joku mieleinen vaate-

kin. Kaikkien isien kunniaksi siniristiliput 

liehuvat kylämme lippusaloissa. 

Isiä on monenlaisia, kukin on oma per-

soonansa, kahta samanlaista ei ole. Varsin 

värikkäitä isähahmojen kuvauksia tarjoaa kir-

jallisuus. Väinö Linnan Täällä pohjantähden 

alla romaanisarja nostaa esiin suomalaisien 

isätyyppien malleja mitä moninaisemmissa 

muodoissaan. Hyvin kiintoisaa on lukea 

myös kuvauksia  Raamatun kertomusten eri-

laisista isistä. Yksi heistä on Jaakob,  kahden-

toista pojan isä. Hänen isänä olemisestaan 

voi löytää yhteisiä piirteitä meidän aikamme 

isojen perheiden tai uusperheiden isille.

   Vaikka ajat ja tavat muuttuvat, niin 

yhteistä näille kaikille isähahmoille on se, että 

kokemukset, ilot ja surut toistuvat samoina 

vuosien ja vuosisatojen saatossa samoin kuin 

tänä päivänäkin.

ONNEA ISILLE JA ISOISILLE JOKA

AINOAAN PÄIVÄÄN!

Aune Turunen  
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M arraskuulla  juhlitaan
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Putki lahden kyläseura  r y

Sy ys -
ko ko u s
sunnuntaina 16.12.2007 
kello 13.00 Koulupuistossa
Esillä sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

Seuran tarkoituksena on

• työskennellä toimialueensa sivistyk-
sellisten , sosiaalisten ja taloudellisten 
olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden 
lisäämiseksi

• olla toimialueensa asukkaiden yhdyssi-
teenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

• järjestää kursseja, iltamia, tupailtoja, 
kilpailuja, arpajaisia ja retkiä

• tukee jäsentensä osallistumista koulu-
tukseen

• järjestää tilaisuuksia neuvotella ja päättää 
kylän yhteisistä asioista

• edustaa kyläkuntaa ulospäin yhteisissä 
asioissa

• edesauttaa talkootoimintaa

• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja 

• omistaa ja ylläpitää kiinteää ja irtainta 
omaisuutta

• tekee kylää tunnetuksi

• vaalii yhteisön kulttuurihistoriallista 
taustaa

• edesauttaa kylällä toimivien yritysten 
toimintaa

• myöntää lahjoituksia tai stipendejä 
kylän tulevaisuutta parantavien toimien 
johdosta 

• toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa

Putkilahden Ketterä ry

Syys-
kokous
lauantaina 24.11.2007 

kello 13.00 kahvila Voitossa

Esillä sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Lämpimästi 

kiitän kaikkia muistamisesta 

80-vuotispäiväni johdosta.

Kirsti

TARINA 
MAINIO-KUSTAASTA

N:o 549.   KIVIVÄNKÄRI  Pohjola, Put-

kilahti. Tehnyt aikoinaan Herman Filipinp. 

Pohjola. (Osmo Salmisen muistiinpanoja 

museoesineiden luettelosta)

 Tämän kirjoittaja muistaa lapsuudestaan 

vanhan kivimiehen, jota sanottiin Mainio-

Kustaaksi. Eräänä kesänä oli Kustaa perkaa-

massa suurta viemäriojaa Pohjolassa. Kun 

ojasta lankkuja pitkin vieritettävä kivi oli 

Kustaankin voimille ylivoimainen tehtävä, 

haki hän tämän kivivänkärin Pohjolan talon 

aittojen alta, pisti vänkärin koukun kiven 

alasyrjään ja yläpäästä pujotti vahvan koivu-

sen puukangen niin jopa alkoi kivi nousta. 

Herja kun käy mainiosti, sanoi Kustaa, siitä 

nimi Mainio-Kustaa. 

 Muistan taas erään kerran, kun Kustaa 

oli Pohjolassa kiviä särkemässä. Oskari Ran-

tanen löi poran päälle ja Kustaa piteli poraa. 

Miten lienee lyönti Rantaselta lipsahtanut 

lekan viedessä Kustaan rukkasesta selkämyk-

sen ja kädestä rystyt verille. Kustaa ei kuiten-

kaan näyttänyt tästä hätääntyvän vaan sanoi: 

Voi herja kun kävi mainiosti. 

 Kerran taas eräänä elokuun yönä, kun 

nukuin pihassa suureen omenapuuhun 

tehdyllä lavalla, alkoi sataa. Kustaa nukkui 

viereisessä aitassa, kuuli sateen ropinan, tuli 

herättelemään sanoen: Voi mainiota, kun 

alkoi sataa, tulehan poika aittaan nukku-

maan. 

 Kaipauksella muistelee tämän kaltaisia 

vanhan kansan miehiä. Heidät oli elämä 

luonnon keskellä kouluttanut rauhallisiksi ja 

hyväsydämisiksi ihmisiksi.

***
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Putkilahden koulu on paikka, jossa laululla 

on kautta historiansa ajan ollut vankka sija. 

Lokakuisena iltana 26.10. joukko kylämme 

laulun ystäviä kokoontui jatkamaan perin-

teitä koulun suojiin nyt yhteislaulun mer-

keissä. 

Yhteislaulutilaisuus vaatii onnistuakseen 

hyvin suunnitellun ohjelman, joka sisältää 

kaikille tuttuja lauluja sekä ennen kaikkea 

osaavat vetäjät. Tässä lauluillassa kaikki tämä 

onnistui hyvin. Timo Suominen oli huoleh-

tinut siitä, että kaikille riitti laulujen sanamo-

nisteita ja sen lisäksi hän heijasti koneillaan 

sanat ja nuotit taululta luettaviksi. Uusiin 

Putkilahden asukkaisiin lukeutuva rouva 

Marjo Merivirta sai erinomaisella pianosäes-

tyksellään houkuteltua kaikki mukanaolijat 

laulamaan. 

Ohjelma koostui kansanlauluista ja 

kepeistä laulelmista ikivihreisiin iskelmiin, 

joku uudempikin oli mukana. Koska sano-

jen kanssa ei ollut vaikeuksia ja sävelmät 

ennestään tuttuja, kaikki lauloivat suurella 

innolla täysin palkein. 

Laulamisen riemu syntyy sävelten, 

rytmin ja sanojen yhteispunoksista, niillä on 

kyky temmata laulaja mukaansa niihin tun-

nelmiin, joista lauluissa kerrotaan.

Oman varsin värikkään lisänsä lauluiltaan 

toivat professori  Teivas Oksalan hauskat ja 

osuvat puheenvuorot laulujen lomassa. Oli 

mukavaa kuulla hänen ajatuksiaan laulujen 

taustoista, sanoituksista ja sävellyksistä. Hän 

ilahdutti mukanaolijoita myös muutamilla 

latinankielellä laulamillaan laulunsäkeillä.

Illan päätteeksi saatiin kuulla Marjo 

Merivirran kauniisti laulamana Täällä poh-

jantähden alla. 

Kaikkien lauluiltaan osallistuneiden 

yhteinen toivomus oli: Lauluiltoja lisää!  

Aune Turunen

L a u L u n  i L o a  P u t k i L a h d e n  k o u L u L L a

“Katu täyttyy askelista, elämä on kuolemista. Pane käsi käteen, ollaan hiljaa...” 

Juice Leskisen laulua Syksyn sävel laulamassa Uolevi Turunen (oik.), Teivas Oksala, Hilkka Oksala, Heljä Taavitsainen ja Aune Turunen. 

Kuva: Veikko Riikonen
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Martti 
korPiLahti 
 -LauLuja 
itsenäisyys-
Päivänä

Putkilahdessa kantaesitettiin kesällä Matti 

Asikaisen uudet laulusarjat Martti Korpilah-

den runoihin: Lauluja puurunoihin ja Ilta-

laulujen sarja.

Korpilahden itsenäisyyspäiväjuhlassa 

6.12.2007 klo 12.00 Korpilahden seurakun-

tatalossa nämä laulut kuullaan samojen tai-

teilijoiden (Virpi Kilpelä, sopraano, ja Matti 

Asikainen, piano) esittäminä. Ohjelmassa on 

myös laulu, joka ei vain sivua vaan koskettaa 

syvästi meitä putkilahtisia (”Elokuun iltana 

Putkilahdessa”):

[Pari pientä poikaa kerran

löys suuren ja kauniin maan,

ei se maa kaukana ollut, 

– oli omassa rinnassaan.]

            

                *

Vene Ylisjärveä kulki,

jota vuoret ympäröi;

sydän poikien outoa tunsi,

ja se outoja lyöntejä löi.

Virpi Kilpelä  ja Matti Asikainen 

Putkilahdessa viime kesänä.
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jooga
 

Putkilahden vanhalla koululla on alettu taas 

harrastaa joogaa. Jooga on ollut ihmisten 

suosiossa jo usean vuosisadan ajan ja tätä 

nykyä suosio nousee nousemistaan. Jooga-

tyyppejä on useita: Astanga jooga, Hatha-

jooga, Sahaja jooga ja paljon muita. Kaikki 

nämä eroavat toisistaan tietyillä asteilla. 

On otettava huomioon, että ihmiset halu-

avat eri asioita liikunnaltaan, jonka vuoksi 

sovellamme näitä edellämainittuja jooga-

tyyppejä todella paljon. Olen myös huo-

mioinut sen, että tietyt liikkeet ja asennot 

eivät sovi kaikille ihmisille, joten teemme 

ne heille sopiviksi.  

Monet ihmettelevätkin suuresti, että 

miksi ihmeessä ihmiset harrastavat joogaa, 

ja miksi se on muka niin suosittua? Ja, että 

jos nyt alan harrastamaan joogaa, niin eikö 

sitä pitäisi sitten harrastaa kaikennäköistä 

hömppää, kuten kumartaa viisi kertaa 

päivässä ja herätä aina ennen kukonlaulua 

meditoimaan. Kyllä vain, ennen se oli niin, 

mutta ei enää. Nykyään, melkein joka puo-

lella maailmaa jooga on harrastus muiden 

joukossa, ja yleisin syy siihen, miksi ihmiset 

harrastavat joogaa, on se, että riski sairastua 

syöpään, verisuonitauteihin, diabetekseen 

tai muihin vakaviin sairauksiin vähenee. 

On myös totta, että jooga auttaa rentoutu-

maan, ja ehkäisemään lihasjännitystä. 

Kun olen sivusilmällä seurannut jooga- 

oppilaitani Putkilahdessa, voin sanoa ole-

vani hyvin tyytyväinen. Mukaan on tullut 

porukkaa myös naapurikunnalta ja kaikki 

selvästi yrittävät parhaansa. Meillä on kepeä 

tunne joogaillessa, nauramme ja otamme 

asian rennosti. Ei meidän tarvitse kipristellä 

ja tulla jännittyneinä tunnille ajatellen: Mitä 

jos en osaakaan. Kaikki ovat enemmän kuin 

tervetulleita mukaan!  Harrastamme siis 

joogaa Putkilahden vanhalla koululla Maa-

nantaisin kello 19-20. Tervetuloa mukaan! 

Cindy Jokinen/Jooga

Sen järven rannasta metsä

nous selkähän harjanteen,

alas sieltä se vielä katsoi

– kuin kaivaten puoleen veen.

Kajo läntisen laakson kautta

veen pintaan kuvia loi,

ja illan nouseva usva

liki rantoja karkeloi.

Oli kaikki niin ihmeellistä,

niin oudosti ihanaa,

sitä sanoin kertomatonta,

jota joskus tuntea saa:

Paha pakeni kaikki,

taikka veen hukkui syvyyteen

tai vaieten katseli kauas 

ylös Suureen Hyvyyteen.

                   *

[Pojat nousivat polkua pitkin,

yön hämyssä nukkui maa,

pojan silmässä kumpaisenkin

oli kumman kosteaa;

oli iltakastetta varmaan

lepän lehdeltä pisara kai,

tai airon heittämä helmi

veen kalvosta silmään sai,

tai kenties veräjäpuulta

sen suuren ja kauniin maan,

jota siitä illasta asti

he kantoivat rinnassaan.]

Runon alku ja loppu on merkitty sulkui-

hin siksi, että säveltäjä on jättänyt laulustaan 

kehykset pois ja keskittynyt ytimeen: musiik-

kihan herkistää mielen sellaisenaan.

                            T e i v a s  O k s a l a

Koulun käyttökorvaushinnat

Koko koulu
Luokkahuone
Jumppasali
Keittiö ja ruokala
Sauna 20 euroa/kerta

tunti
15 euroa
5 euroa
5 euroa
7 euroa

1/2 vrk
35 euroa
15 euroa
15 euroa
20 euroa

1/1 vrk
60 euroa

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647909



Putkilahden
 Kylälehti

Kylämme oma 4-H kerho aloitti taas tänä-

kin syksynä toimintansa. Touhukas kerho 

kokoaa oman kylän ja naapurikunnankin 

lapsia joka tiistai-ilta puuhaamaan ja toi-

mimaan yhdessä. Lapset ovat iältään seitse-

mästä vuodesta ylöspäin. Mahtuupa mukaan 

myös yksi 15-vuotiaskin. Enemmistö on tyt-

töjä, mutta kyllä kaikki kuusi poikaa osaavat 

pitää pintansa. Kaiken kaikkiaan lapsia on 

toiminnassa mukana tällä hetkellä 16 kap-

paletta. Hienoa! Vilskettä ja intoa siis riittää 

myös meillä ohjaajilla. Tämän toimintavuo-

den ”punainen lanka” on luonto ja luonnon 

materiaalien hyödyntäminen. Olemmekin 

jo liikkuneet lähiluonnossa ja keränneet 

myöhempää käyttöä varten käpyjä, puun 

oksia ja lehtiä. Tärkeintä kuitenkin on se 

mukava yhdessäolo ja puuhaaminen. Emme 

kuitenkaan ole unohtaneet ulkoilua. Ulkona 

leikkiminen ja uusien että vanhojen piha-

leikkien kirjo on runsas, joten sieltä on hyvä 

ammentaa. Kerholaisten laaja ikäjakauma 

antaa meille ohjaajille haastetta suunni-

tella toimintaa. Lapset ovat kyllä erityisen 

sopeutuvaisia ja osaavat odotella vuoroansa 

ja isommat auttavat pienempiänsä. Voinkin 

ilolla todeta, että meidän kylän lapsilla on 

mahtava yhteishenki! Kerhossa kaikki saavat 

tuntea olonsa tervetulleeksi ja me ohjaajat, 

Cindy Jokinen ja minä, allekirjoittanut, 

pyrimme luomaan turvallista ja virikkeellistä 

ilmapiiriä jatkossakin! Mukavia, hämäriä 

loppusyksyn iltoja ja tervetuloa mukaan toi-

mintaan! 

Terveisin, 

Marjo Merivirta 
Vesiurheiluopen elämä on täynnä vauhtia, 
vaarallisia tilanteita ja kauniita naisia.

7

te r v e h d y s ,
k o k o 
P u t k i L a h t i 

Marja Riikonen tuli hetkeksi seuraamme. 

Vieressä Marjo Merivirta.

Jafet Simola, Reko Autioniemi, Eetu Aaltonen 

ja Robert Merivirta seuraavat Cindy Jokisen 

antamia ohjeita.

Syksyn lehdistä valmistuu koristeita. Tytöt vasemmalta Janna Salminen, Tilla Unna Arisalo-Lar-

kiala, Sara Jokinen, Aada Ikonen ja Jenna Halttunen.
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Opiskelen tällä hetkellä Ikaalisten Käsi- ja 

Taideteollisen oppilaitoksen eli Ikatan Huo-

nekalurestaurointi linjalla kolmatta vuotta ja 

kevään korvalla olisi tarkoituksena valmistua 

huonekalurestaurointi artesaaniksi. Lukion 

jälkeen välivuotena Jyväskylän Kristillisen 

opiston opinto-ohjaajan kanssa haimme 

minulle alaa, jossa yhdistyisi lempiaineeni 

historia ja käsillä tekeminen. Silloin inter-

netin opintosivuilla törmäsin Ikataan ja hain 

tänne, sitten syksyllä 2005 aloitin opiske-

lun.

Koulussa olemme opiskelleet niin teori-

assa kuin myös käytännössä mm. erilaisista 

materiaaleista, perinteisiä työmenetelmiä, 

perinteistä pintakäsittelyä, verhoilua, koris-

temaalausta. Aiemmin olin tehnyt viimeksi 

yläasteella vanerisen ovikellon kotelon, joten 

kaikenlaista uutta on opiskeltu. Oikeastaan 

monet asiat joita olemme opiskelleet, ovat 

olleet päivänselviä asioita vielä jokin aika 

sitten, mutta nykyihminen on oppinut sel-

viämään ilman kotitekoista öljymaalia kun 

kaupasta saa valmiitakin maaleja.

Opiskeluihini Ikaalisissa on kuulunut 

myös kansainvälinen vaihtojakso Venäjällä. 

Koulullamme on monia kansainvälisiä pro-

jekteja eripuolilla maailmaa ja yksi yhteistyö-

koulu on Restaurer-koulu Pietarissa. Ensin 

olin orientaatioviikon viime keväänä ja nyt 

neljä viikkoa lokakuussa. Pietarissa opiskelin 

kaksi viikkoa perinteistä venäläistä koriste-

maalausta ja kaksi viikkoa tutustuin puu-

osastolla intarsia töihin. Huolimatta siitä, 

että ymmärrän venäjänkielestä vain hieman 

alkeita vaihtojakso onnistui hyvin.

Tällä hetkellä aloittelen lopputyöni teke-

mistä. Kyseessä on kokonaisuus Putkilah-

desta kotoisin olevia talonpoikaisesineitä. 

Perheeni pitkästä sukuhistoriasta Putkilah-

dessa johtuen lopputyö oli helppo löytää 

ihan omista nurkista. Taitaa sitä kyllä jäädä 

vielä lisää restauroitavaa valmistumisen jäl-

keenkin.

Hyvää syksyä Putkilahteen!

Niina Niininen

terveiset ikaaLisista
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Hyvissä ajoin kauppoihin ilmestyvä isänpäi-

vätavaroiden paljous sai meillä aikaan muis-

telua, ja ei muuta kuin vauhdilla vintille.

Esiin kaivettiin Tanja-siskon isälleen 

tekemä paperinen kravatti. Valokuva on 

muistona, kun isä Oiva istuu Tanja sylissään 

riemunkirjava kravatti kaulassa. Löytyipä 

myös kortti, johon Tanja oli tekstannut: 

”Ihan hyvä isä, mutta joskus kiukkuinen!”

Hihitettiin äidin kanssa, että mahtoi 

Turusen Aunella olla pokassa pitelemistä, 

kun lapset näitä kortteja Aunen kerhossa 

väsäsivät.

Meillä oli isiä kolme kpl, erottelu tapah-

tui nimillä: Kutvonen, pappa eli Eero ja neäs 

vanhavaari, Kalle.

Kalle-vaarille lahja oli yleensä pehmeä 

paketti, paita, sukat yms.. Mutta, asiassa oli 

pikku mutta! Putkilahdessa kierteli kulku-

kauppias Oksa, ja tältä mieheltä Kalle osti 

puna- ja vihreävalkoruudullisia kauluspai-

toja, ne olivat parhaita. Kalle tuli äitini luo 

paitanippu sylissä ja pyysi, että nämä pitäisi 

korjata, kun kaulukset ja hihat olivat risana. 

Äiti ihmetteli, että mikset heitä roskiin, kun 

kaappi pursuaa uusia lahjapaitoja. Hampaa-

ton suu levisi muhevaan hymyyn ja vastaus 

oli, että paitoja on, muttei neäs niin peh-

myttä kuin nämä paljon pestyt ja silitetyt. 

Ompelukone hyrisemään ja kaulusta 

kääntämään ja tyytyväinen Kalle tuli kama-

ristaan rahapussin kanssa, ja maksu oli 

otettava! Moderni vaari tuumasi tyttärensä 

miniälle, että osta vaikka tupakkaa. Turhaa 

oli perustella, että korjausrahalla saisi pari 

uutta paitaa. Vaarin vähäinenkin kuulo 

sammui kokonaan ja katsella sai loittonevaa 

selkää ja tyytyväinen hyrinä kuului vaarin 

rinnasta. 

Erään isänpäivän aikaan Kalle sai pää-

hänsä, että viimeinen iltahuuto on lähellä ja 

pyysi Oivaa tulemaan kameran kanssa. Pitää 

ottaa kuvia, että jää sitten muistoksi. Tanja-

tyttö istumaan vaarin syliin, näkevät sitten 

tulevat polvet, että tässä istuu Kalle, sylissään 

tyttärenpojan tytär. Ei soinut iltahuuto vielä 

vuosiin, mutta kehyksissä on ihana kuva 

mahtavasta vaarista. 

Menimme tarkastelemaan äitini van-

hoista kuteista tekemiä mattoja, ja eikö sieltä 

vain loistanut näiden Kallen paitojen värit. 

Pitkä oli paitojen kestoikä, ihan kuin Kal-

lenkin elämänkaari. Pitämättömät isänpäi-

väpaidat jäivät perinnöksi vävylle, Eerolle, ja 

taitaa niitä olla Saaressakin vielä kaapissa.

Vaikka minun oma isäni ja vaarini ovat 

poisnukkuneet, voin olla onnellinen siitä, 

että minua on siunattu näin monella ”puo-

likkaalla” ja olen saanut nauttia isänpäivän 

vietosta.

Maarit Oikari  

Vanhavaari Kalle 

ja Tanja

Oiva Rantanen, 

tytärTanja ja kravatti 

vuonna 1990.

i s ä n P ä i v ä M u i s t o j a
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Kyläkauppiaiden 

ensimmäinen 

vuosi on nähty

Virran Puodin uusien kauppiaiden ensim-

mäinen vuosi täyttyi perjantaina 12.10., 

ja sen kunniaksi kaupalla kuultiin jälleen 

Pentti ja Mirja Könnön haitarimusisointia ja 

asiakkaille tarjottiin kakkukahvit. Myöskin 

tuote-esittelijöitä oli paikalla useampia. 

Tarja Vilhuniemi kertoo, että kaupan 

toiminta alkaa selkiytyä sisällöltään: siihen 

kuuluu paljon muutakin, kuin pelkkää liike-

toimintaa. Kaupan arkea pyöritetään yhdessä 

aviomiehen Petrin kanssa, lisätyövoimaa 

palkataan tarpeen mukaan. Kesäajan myyn-

nin merkitys on oleellinen. Kaupan yhtey-

dessä aloitettu ja suosituksi muodostunut 

kesäterassitoiminta jäi kauppiaan mieleen 

ihmisten antaman positiivisen palautteen 

ansiosta. Varsinkin ohjelmalliset illat kerä-

sivät runsaasti väkeä terassille – tulevana 

kesänä pyritään teemailtoja jatkamaan sekä 

kehittelemään uusia ideoita kylältä löytyvän 

osaamisen ja tarjonnan pohjalta. 

Kiitoksia hyvästä tarjonnasta sekä ystä-

vällisestä palvelusta – hyviä tuulia tästä 

eteenpäin!

    

Asiakkaat ja Timo Suominen

Vierailuja 

Putkilahdella 

1950-90 luvuilla  

Pohjanmaalta Seinäjoen silloisesta kauppa-

lasta lähdettiin kesän ainoalle viikon pitui-

selle lomamatkalle Korpilahdelle Elli-tätiä 

(Elfvengren) Könkkölään katsomaan. Vie-

timme kesiä siellä 2-3 päivää Ellin hoivissa 

ja myöhemmin serkkuni Turusen Aunen 

ja miehensä Uolevin luona. Olimme aina 

tervetulleita ja ilmeisen toivottuja vieraita. 

Matkaan lähdettiin jo ennen kuutta aamulla 

ja soratiet pöllysivät kuivalla ilmalla niin läh-

tiessä kuin perille päästyämmekin.

Olin pitkästi alle 10-vuotias kun muis-

tan ensi matkamme. Mahtavaa, pääsemme 

Kärkistensalmen lossilla. Tätä hetkeä ajatte-

lin jo lähtiessä.

Heti lossille päästyämme ryntäsimme 

autosta ulos nauttimaan maisemista ja tun-

nelmasta, mikä lossilla aina oli.

Ensimmäisillä matkoilla ajelimme isän 

autokoulun sen aikaisella autolla korkeat 

mäet ylös. Ykkösvaihdetta piti käyttää. 

Taivas vain näkyi. Isä pelottelikin meitä 

lapsia (3 kpl), että tie loppuu. Kylästä pois 

lähtiessämme äitini käveli Vaarunvuorelta 

alas, oli se mäki niin hurja. Mitenkähän 

Uolevi olikaan Jawallaan talvella niitä mäkiä 

lasketellut ja noussut.

Aika kului ja 60-luvulla ahkerasti mäellä 

urheiltiin ja uitiin Ylisjärvessä, veneiltiin-

kin kauppaan Putkilahdelle järven laineita 

pitkin.

Erikoisesti muistan, kuinka Ilpo muisti 

haastaa meikäläisen aina kuulantyönnössä 

kisailemaan, Ilpo voitti. Olin paremminkin 

hyppymies, myöhemmin pari metriä meni 

korkeushypyssä. Markku sen sijaan oli hurja 

mäenlaskija. Laski kerran piikkilankaankin 

ja arvet näkyvät yhä.

Aika kului ja lähdin opiskelemaan opet-

tajaksi nykyisen vaimoni Johannan kanssa 

Jyväskylään. Sieltäkin teimme viikonloppu-

matkoja Turusten vieraiksi linja-autolla. Ilpo 

ja Markku musisoivat jo hienosti. 

Toin Markun venäläiseen kitaraan uudet 

muovikielet ja joitain nuotteja. Kielet vaih-

dettiin toisin päin ja kaulaa säädettiin. Tästä 

alkoi kitaristin ura konserttimatkoineen ja 

opiskeluineen ulkomailla. Sitkeä oli poika, 

kun täältä Putkilahdelta asti jaksoi opiskella 

Jyväskylässä asti viikoittain monta vuotta.

Tuntuipa juhlalliselta, kun Ilpo soitti 

trumpetillaan korkealla mäellä: ”On kesän 

kirkas huomen” tai ”Siunaa ja varjele meitä.” 

Sävellyksiä oli paljon. Ei tullut Ilposta 

ammattimuusikkoa vaan tuli matematiikan 

opettaja.

Musiikki ja runous ovat aina olleet tär-

keällä sijalla tällä ”Turusten mäellä”.

Nyt kun uusi silta on vihdoinkin valmis-

tunut, jota varmasti koko kylä kaipasi, antaa 

kauniit, jopa pelottavan komeat ja korkeat 

näkymät tällaisille Lakeuksien ihmisille.

Ei voi kun sanoa: ”Oi niitä aikoja, jotka 

täällä  Korpilahdella/Putkilahdella vietet-

tiin.”

Kiitämme koko Putkilahden väkeä vie-

raanvaraisuudestanne. Tiedän, että edes-

menneet vanhempanikin kiittävät, on 

näistä ajoista heidän kanssaan niin paljon 

puhuttu. 

 

Kangasalla 30.10.2007

Matti Marttinen 

Tarja Vilhuniemi kiittää kuluneesta vuodesta. 

Asiakkaana Mirja Könnö.
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Putkilahden kyläsuunnitelmaa ollaan päi-

vittämässä nyt loppuvuoden aikana. Kylä-

suunnitelma on kaikkien kyläläisten ja kylän 

organisaatioiden yhteinen asiakirja, johon 

kirjataan kylän kehittämiseen liittyviä hank-

keita. Siitä löytyy myös perustietoa kylästä, 

sen ympäristöstä ja asukkaiden osaamisesta. 

Kyläsuunnitelmasta tulisi löytyä vastaus 

kysymykseen, mitä me haluamme tämän 

kylän olevan lähitulevaisuudessa. Se on käy-

tännön lähi(Ö)demokratian toteuttamisen 

väline; avoin yhtälailla vakituisille kuin kesä-

asukkaille. 

Kylällä on paljon osaamista, josta ei 

aina olla tietoisia. Etenkin uusien asukkai-

den taidot ja mahdollinen yritystoiminta 

jää usein piiloon. Jos siis haluat ammat-

tiosaamisesi tai yritystoimintasi mukaan 

kyläsuunnitelman palvelutarjontaosioon, 

voit kirjoittaa sen palautelomakkeeseen tai 

lähettää sähköpostia. Tätä listaa päivitetään 

jatkossa tarpeen mukaan. 

Kyläsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla 

siksi, että kylän ihmisillä ja eri seuroilla sekä 

muillakin organisaatioilla olisi tiedossaan 

kyläläisten mielipide kylän kehittämistoi-

mista. Kun nämä pyrkimykset kirjoitetaan 

ylös, ne pysyvät paremmin esillä ja ne voi-

daan tarvittaessa helposti osoittaa esim. ulko-

puoliselle rahoittajalle (mm. hanketoiminta, 

viranomaiset).

Edellistä kyläsuunnitelman versiota 

vuodelta 2002 tarkastellessa huomaa hanke-

luettelosta, että suurin osa näistä toimenpi-

teistä on kuin varkain päässyt toteutumaan. 

Kylässä on menty eteenpäin monella suun-

nalla, vain muutamia esimerkkejä: kylätaloa 

ja seurantaloa on remontoitu ja toimintaa 

u u s i  k y L ä s u u n n i t e L M a  k a i P a a  P a L a u t e t t a

Pik kuiset 

varpaat

Yhä uudelleen, yli tuhanten vuotten
pieni sydän jyskyttää maailmoita luoden.
Pysähtymättä syke jatkaa
uusien ihmisten uutta matkaa.

Lopu ei alku, ala ei loppu,
tuhina, puhina, rauha tai hoppu,
katselu, kuuntelu, syke muiden
ihmisten, luonnon tai kalliokuiden.

Eilistä, huomista pian noukka haistaa
- vielä on aika vain maitoa maistaa.

Kertoen keinuu sydänten kehto,
metsän myrsky ja laulava lehto:
pusertui uusi elämä henkiin,
pikkuiset varpaat vanhoihin kenkiin.

Juhani Paavola

kehitetty, viljankuivuri on saatu viljelijöitä 

palvelemaan, uusia lapsiperheitä on ilahdut-

tavassa määrin tullut kylälle ja lapsia synty-

nyt kyläläisille. Vaikkei viimemainittu juuri 

suunnitelman ansiota olekaan, on yhteisellä 

kylän kehittämisellä luotu pohjaa sillekin. 

Hyvässä kylässä on imua. 

Alla on joitakin pääotsikoita kyläsuun-

nitelman sisältöä varten. Niihin voi koota 

sisältöä ja kirjoittaa muitakin mielipiteitään 

asian tiimoilta. Palautelappua jaetaan kylän 

postilootiin ja sitä saa Virran Kaupalta. Alla 

oleviin sähköpostiosoitteisiin saa myös lait-

taa aiheesta postia. Ja toistetaan vielä: kaikki 

kyläläiset ja kesäasukkaat saavat antaa palau-

tetta!

Teemoja: 

• Asuminen ja kaavoitus

• Luontokohteet ja perinnemaisemat

• Kyläkuva ja tekniset toiminnot (infra)

• Kylän sosiaalinen ympäristö: 

mikä hyvää, 

mitä tarvittaisiin, uusien as. kannalta…

• Kylän elinkeinotoiminnan tukeminen

 – linjaukset?

• Kulttuuri 

• Kylän sisäinen yhteistoiminta ja seurat

Muut organisaatiot: 

Kalastus – metsästys – 

tiekunnat – maamiesseura ym. 

 

yhteystiedot:   

Timo Suominen 050 3011 493  

timo.suominen(at)putkilahti.net

Anu Tarvainen 044 0232209 

anu.tarvainen(at)elisanet.fi
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<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B1 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

KORPILAHDEN  
APTEEKKI

p. (014) 821 775
Avoinna:
ma - pe 9 - 17
la 9 - 13

LUHANGAN 
SIVUAPTEEKKI

p. (014) 877 271
Avoinna:

ma - pe 9.30 - 16.00

Referensikohde Putkilahdessa: 

Ahjokatu 12 ( 0424 20011

Nokia matkapuhelimien
ja Sonera liittymien 
asiantuntijaliike 
Seppälänkankaalla 

w w w . v i r r a n p u o t i . f i  
puhelimet: 014-825 177,  040-556 7388 

virran puoti, vespuolentie 1950 B, 41870 putkilahti

Baari avoinna: 
ma - pe  10 – 17, la 9 – 14
uudet aukioloajat 1.10. alkaenPuoti avoinna: 

ma - pe  10 – 17, la 9 – 14
uudet aukioloajat 1.10. alkaen

päivittäistavarat  
rauta ja  maatalous  

bensi ini  95E,  polttoöl jy  
baari  ja  kesäterassi   

valokopio -  ja  nett ipalvelu  

HPN-Pelti
rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

(
0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti


