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Putk i lahden Kylälehti 

i lmestynyt  15 vuotta

Putkilahden Kylälehden ensimmäinen 

numero julkaistiin maaliskuussa vuonna 

1993. Lehden perustajan, Veikko Perttulan, 

ajatuksena oli luoda synnyinkylälleen oma 

tiedotusväline, jonka kohderyhmänä olisi-

vat kaikki Putkilahden asukkaat. Perttula 

toimi aluksi itse perustamansa lehden sekä 

kustantajana että päätoimittajana, taittajana, 

valokuvaajana ja juoksupoikana. Lehti sai 

hyvän vastaanoton kylällä, sillä vuoden 1993 

lopussa tilaajia oli jo 125. Lehden toiminta 

vakiintui perustajansa laatimiin julkaisu-

tapamuotoihin, jotka ovat yhä tänäänkin 

käyttöön soveltuvia, ainoastaan sivumäärä 

on nykyään alkuperäistä suurempi. Lehti 

osoitti tarpeellisuutensa ja kasvu tilaaja-

määrissä eteni hyvissä merkeissä. Perttula 

sai lehden tekoon avukseen pienen joukon 

talkooväkeä, joista osan työ lehden hyväksi 

jatkuu yhä edelleenkin.

Vuonna 1998 Kylälehden kustannus-

vastuu siirtyi Putkilahden kyläseura ry:lle ja 

päätoimittajaksi tuli Anne-Maria Perttula. 

Siirtymävaiheessa myös Veikko Riikonen 

toimi päätoimittajan tehtävissä. Lehden 

taittajana aloitti tuolloin Valto Koskinen. 

Esko Perttula on hoitanut lehden tilaajare-

kisteriä ja toiminut myös  ilmoitushankki-

jana. Marja Riikonen on huolehtinut lehden 

talousasioista. Vuoden 2005 alusta päätoi-

mittajan vastuu siirtyi Aune Turuselle. 

Viisitoistavuotinen ajanjakso Putkilah-

den Kylälehden historiassa on hieno saavu-

tus. Lehden elossapysymiseksi sen tekijöiltä 

on vaadittu paljon työtä ja oman aikansa 

uhraamista. Nykypäivän rahaa palvovassa 

maailmassa on suurenmoista nähdä, kuinka 

pienellä Putkilahden kylällä elää vielä tal-

koohenki. Kylälehteä tehdään talkootyönä. 

Rahaa kuitenkin tarvitaan painatus- ja posti-

tuskuluihin. Siinä ovat avuksi tulleet tilaus-

maksujen lisäksi lehdessä ilmoituksiaan ja 

mainoksiaan julkaisevat yksityiset ja yrityk-

set. 

Putkilahden Kylälehti jatkaa edelleen-

kin tehtäväänsä kylän tiedottajana. Tie-

dottamisen  rinnalla huomioidaan myös se 

seikka, että tämänpäiväinen elämämme on 

huomispäivän historiaa. Kylälehden eräänä 

velvoitteena onkin toimia omalla tavallaan 

kylän yhteisenä muistina. Lehtemme pyrkii 

kertomaan kaikista kyläämme  koskevista 

yhteisistä asioista ja tapahtumista, niin suu-

rista kuin myös pienimmistä. Saamme kertoa 

lehdessämme kylän asukkaiden elämästä 

töineen ja harrastuksineen, myös uudet 

asukkaat ja paluumuuttajat esitellään ja toi-

votetaan tervetulleiksi Kylälehden kera.    

Hyvin iloisia olemme siitä, että leh-

temme on viime vuosien aikana saanut 

monia uusia kirjoittajia niin vanhemman 

kuin nuoremmankin polven edustajista. 

Samoin ilahduttaa entisten putkilahtisten ja 

loma-asukkaidemme kiinnostus lehteämme 

kohtaan. On ollut ilo huomata, että Kyläleh-

teämme odotetaan tulevaksi ja että sitä myös 

luetaan ja siitä keskustellaan. Kylälehti on 

yhdistävä tekijä. 

Esitän Putkilahden Kylälehden puo-

lesta kaikille lehtemme ystäville, teki-

jöille, kirjoittajille, tilaajille, lukijoille, 

tukijoille, ilmoittajille, mainostajille ja 

internetsivujemme laatijoille kuluneiden 

vuosien ajan jatkuneesta  hyvästä yhteis-

työstä SYDÄMELLISET KIITOKSEMME! 

Aune Turunen   
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P A I N E T T U 
K Y L Ä L E H T I  O N 
H A R V I N A I S T A 
Y L E L L I S Y Y T T Ä

Kylistä löytyy internetissä kaikenlaista 

kamaa, mutta 15 vuotta harrastajavoimin 

julkaistu painettu kylälehti on nykypäivänä 

harvinaista ylellisyyttä. 

Putkilahtelaisten on syytä olla iloisia ja 

ylpeitä omasta kylälehdestä, sillä sellaisen 

tekemiseen liittyy niin paljon vaivaa sekä 

taloudellisia ja teknisiä ongelmia, että harva 

sellaiseen ryhtyy. Onneksi Putkilahdesta on 

löytynyt jatkajia Perttulan veljesten aloitta-

malle työlle. Tiedän, ettei se ole aina ollut 

helppoa.

Putkilahden kylälehti toimii parhaim-

millaan kunniakkaasti alueella, jota nykyi-

sin myös kansalaisjournalismiksi kutsutaan. 

Mikä tahansa nettikirjoitus ei suinkaan ole 

kansalaisjournalismia, joka edellyttää tiettyä 

ammatillista näkemystä ja laatua,.

Lehdessä on myös ollut kirjoittajia, joilla 

on ollut sanottavaa. Päätoimittaja Aune 

Turunen on tehnyt varmasti paljon työtä 

kirjoittajien värväämisessä, joiden joukosta 

olen usein ilokseni löytänyt vanhoja tuttuja 

ja jopa koulutovereita. 

Putkilahden kylälehti toimii nykyisellään 

varsin hyvin nykyisten ja entisten putkilah-

telaisten yhdyssiteenä. Lehdelle ominaisinta 

materiaalia mielestäni ovat henkilöjutut ja 

erityisesti haastattelut, sillä vain ihmisten 

kautta kylälehti voi elää ja hengittää omassa 

ajassaan. 

Sen sijaan erilaisten asiantuntijoiden 

omasta näkökulmastaan laatimat kirjoituk-

set eivät useinkaan ole erityisen luettavia ja 

ne olisikin mieluimmin puettava esimerkiksi 

haastattelun muotoon. Se vaatii tietysti toi-

mitustyötä ja tiedän hyvin, että tällaiset kir-

joitukset menevät useimmiten sellaisenaan 

ammattimaisesti tehtäviin pitäjälehtiinkin..

Harkita voisi myös sitä, pitääkö kaikkia 

kylän tapahtumia käsitellä kylälehdessä jäl-

kikäteen uutisluontoisesti, kun lehti ilmes-

tyy sentään vain kerran kuukaudessa. Näiltä 

osin kysymys on jutun näkökulmasta, jonka 

keksiminen on kenties toimittajan olennai-

sin ja vaikein tehtävä.

Olen kaivannut kylälehdestä jonkinlaista 

yleisön osastoa tai ylipäänsä keskustelua. En 

esimerkiksi muista, että lehdessä olisi ollut 

yhtäkään kantaaottavaa kirjoitusta Korpilah-

den Jyväskylään liittymisestä, jonka uskon 

sentään olleen jonkinlainen kiistakysymys.

Kylälehdessä voisi olla myös nykyistä 

enemmän muistelusten lisäksi pakinan tai 

kolumnin tyyppisiä kirjoituksia, joissa otet-

taisiin kantaa ajankohtaisiin asioihin. Tiedän 

jälleen vastaväitteen: on vaikea saada ketään 

ottamaan riippakivekseen ainakaan säännöl-

listä omaa palstaa.

Ruohonjuuritason lehdelle on ominaista 

ennen kaikkea välittömyys. Kaiken ei tar-

vitse olla viimeisen päälle toimitettua ja leh-

dessä voi olla kaikenlaista asiaa. Tavoite on 

silti pidettävä korkealla.

Juhlien jälkeen lehden tekijöiden on käy-

tävä taas työhön. On ideoitava ja tehtävä jut-

tuja, valittava kuvat ja erityisesti kansikuva, 

soiteltava luvattujen juttujen perään, taitet-

tava aineisto siistiksi ja helposti luettavaksi 

kokonaisuudeksi ja saatava vielä sivut ajoissa 

painoon. Siinäpä on stressin aihetta, mutta 

kerta toisensa jälkeen huikaiseva kokemus: 

me tehtiin se taas!

Parhainta onnea 15-vuotiaalle Putkilah-

den kylälehdelle ja tsemppiä sen tekijöille, 

joiden tehtävä ei aina ole kiitollinen.

Esko Riikonen
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MAALAISTYTTÖ

KAUPUNGISSA

Vielä sitä ei ole tapahtunut. Ei, vielä rei-

lussa kahdessa vuodessa minusta ei ole tullut 

helsinkiläistä muuten kuin paperilla ja kir-

jekuorien osoitekentässä. Pieni maalainen 

– putkilahtelainen – tullee aina asumaan 

minussa, eikä siitä pääse mihinkään. Ja hyvä 

niin.  Isossa kaupungissa asuessani olen huo-

mannut, että maalaisuudesta ja sen ihmiseen 

luomista ominaisuuksista saa olla ylpeä. Eri-

tyisen ylpeä olen siitä maalaisjärkisestä ajat-

telutavasta, jonka olen saanut kosketuksessa 

luontoon, yhteydessä läheisiin ihmisiin, 

maalaisympäristössä kasvaessani. Kaupunki-

laisen ajattelutapa vaan on yleistäen hiukan 

erilainen. Toisaalta voisihan joku sanoa, että 

minun ajattelutapani on se erilainen: “maa-

lainen” eli käytännönläheinen, realistinen 

ehkä jopa rasittavuuteen asti ja laaja-alainen 

eli monelta kantilta asioita katsova. Ehkä 

lämmin ja empaattinenkin, mitä täällä kau-

pungissa harvoin kohtaa. Ja tietysti ihmis-

läheinen ja toiset huomioon ottava, josta 

olen kaikkein eniten ylpeä. Näiden uskon 

olevan paitsi tietysti kotikasvatuksen, myös 

maalaisympäristön aikaansaannosta. Maalla 

kasvaminen ja eläminen on myös opettanut 

minulle paljon rohkeutta ja reipasta otetta 

tarttua asiaan kuin asiaan ja huolehtia asiat 

kunnolla loppuun asti. Putkilahdessa maa-

seudulla kasvaessa oppi, että polttopuut on 

kasattava talliin silloin kun ne ovat kuivia tai 

purjopenkki kitkettävä ennen kuin purjot 

hukkuvat ja kuolevat vesiheinän sekaan. 

Muuten ei ole talveksi lämmikettä uuninpe-

sään tai taskurahat jää saamatta, kun ei ole 

purjoja, joilla ne tienata. Se maalla opittu 

ahkeruus, jämäkkyys ja sinnikkyys ei ole 

kadonnut minnekään edes kaupungissa asu-

essa. Oppiipa ja näkeepä maalla myös paljon 

sellaisia asioita, joita kaupungin kerrosta-

loelämä ei tarjoa: luonnon läheisyys ja sen 

kunnioittaminen, kosketus eläimiin, yhteys 

lähiympäristön ihmisiin eli naapureihin ja 

kylän väkeen sekä ”yhtä köyttä vetäminen” 

heidän kanssa. 

Putkilahtelaisuus näkyy minussa edelleen 

myös siten, että maalle Putkilahden rauhaan 

on edelleen päästävä säännöllisesti rauhoit-

tumaan ja tuulettamaan kaupungin kiireen 

turruttamia ajatuksia. Metsässä ja hiekka-

teillä kävellessä, auringonpaisteen lämmittä-

essä kasvoja ja raikkaan tuulen puhaltaessa 

hiuksilla voi antaa ajatustensa virrata aivan 

vapaana ja kahlitsemattomina. Maailman 

meno ja sähköpostin seuraaminen unoh-

tuvat välittömästi, eikä katupöly kirvele 

silmissä ja keuhkoissa. Luonto alkaa heti 

kotiovelta, eikä tarvitse kulkea ensin auto-

jen seassa – päästäkseen liikkumaan muiden 

ihmisten seassa. Näin talvella lumiset metsät 

ja Päijänteen jää tuovat ihanaa vaihtelua 

Etelä-Suomen loskaan ja vesikeleihin. Tosin 

tänä talvena kauniit, lumiset hiihtokelit 

ovat olleet harvinaisia Keski-Suomessakin. 

Toinen vuoden kohokohta on kesä, kun 

pääsee Päijänteelle joko soutelemaan tai 

sitten uimaan, laiturille katselemaan aurin-

gonlaskua, sudenkorentojen leikkiä veden 

pinnalla ja sorsaemoa kaitsemassa poikasi-

aan. Silloin tuntee todella elävänsä oikeaa, 

aitoa elämää ja olevansa kosketuksessa niin 

luontoon kuin omaan sisimpäänsä. 

Putkilahdesta löytyvät tietysti myös perhe 

ja sukulaisia. Usein myös vanhoja kouluka-

vereita sattuu samaan aikaan käymään koti-

konnuillaan ja heidänkin kuulumisia pääsee 

kyselemään. Lisäksi kyläkaupalla pyöräh-

täessä tapaa aina varmuudella myös muita 

kylän asukkaita. Aina siellä edelleen joku 

tunnistaa, vuosienkin poissaolon jälkeen. 

Omaleimaista on myös se, että kyläläiset 

myös huolehtivat toisistaan. Eli jos jota-

kuta tuttua ei vähän aikaan näy niin jo joku 

soittaa ja kysäisee, että mitäs teidän tupaan 

kuuluu, kun ei teitä kuulu eikä näy. Kylän 

– Putkilahden – tekevätkin paitsi luonto ja 
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ympäristö, mutta ennen kaikkea ihmiset, 

ystävällisyys ja tunnelma, joka näistä syntyy. 

Kaupunkilainenkin tietää, että aina Putki-

lahteen mennessään on lämpimästi vastaan-

otettu.

Keväiset terveiset kaikille Putkilahden 

Kylälehden lukijoille. Aurinkoista kesän 

odotusta!

Kirsi Nurminen

M A A S E U T U K A U -
P U N K I L A I S I A

Olen uteliaana seurannut kuntaliitoskes-

kustelua Korpilahdella ja Jyväskylässä. 

Entisenä korpilahtelaisena ja nykyisenä 

jyväskyläläisenä olen naureskellut miehel-

leni, että minusta tulee 1.1.2009 syntyperäi-

nen jyväskyläläinen. Toinen uusi piirre on, 

että tuolloin sekä vapaa-ajan asuntomme 

että kotimme ovat samassa kunnassa.

Kovin tunteellisesti en ole koko aikana 

asiaan suhtautunut, sillä neljännesvuosisata 

Helsingissä siinä korpilahtelaisuuden ja 

jyväskyläläisyyden välissä, on antanut tiet-

tyä etäisyyttä. Olen huomannut, että elämä 

jatkuu, vaikka asuinkunta aina välillä muut-

tuisikin. Toisaalta olen niin materialistinen, 

että suurin mielenkiintoni kohdistuu vero-

rahoilla saamiini kunnan palveluihin. Korpi-

lahdelle maksamani kiinteistövero on tähän 

saakka ollut luonteeltaan pelkkä huvivero.

Uskoisin, että jatkossakin ihmisillä säilyy 

tietty paikallisidentiteetti, joka ilmenee 

siten, että vaikka ihminen kertoo ulkomaan 

matkalla tapaamilleen muille suomalaisille 

olevansa Jyväskylästä, niin toisen jyväsky-

läläisen kanssa jutellessaan hän kertoo kau-

punginosan, jossa asuu. Itselläni on tästä 

kokemusta ollessani viimeksi helsinkiläinen. 

Toisaalta aina on Korpilahdella jaksettu 

puhua Maapuolesta ja Vespuolesta ja jopa 

vespuoliset ovat onnistuneet tappelemaan 

keskenään kun edut ovat käyneet ristiin. 

Ehkäpä tulevaisuudessa viholliset löydetään 

kauempaa.

Meidän suomalaisten luonteesta kertoo 

paljon se, että kaikkeen muutokseen suhtau-

dutaan epäillen ja varautuen pahimpaan. Jo 

nyt huonoiksi kokemamme palvelut huono-

nevat entisestään ja lopulta loppuvat koko-

naan. Uskotaan, että kuntaliitoksissa toisen 

voitto on pakosti toisen tappio. Lohdulli-

sempaa olisi ajatella, että kun annat jotain, 

niin saat jotain. Vaikka pieni on kaunista, 

niin se ei välttämättä ole kannattavaa, mikä 

on itse asiassa totuus tämänkin kuntaliitok-

sen taustalla.

Tulevaisuus näyttää mitä tapahtuu mm. 

kiinteistöveroille, jätehuollolle ja julkisille 

palveluille. Uskallan epäillä, että Putkilah-

dessa mikään mullistuu nykyisestään. Ei 

rakenneta kerrostaloja eikä Jyväskylän lii-

kenne aja joka tunnille bussivuoroja. Niille 

jotka kaipaavat menneisyyttä, neuvon säi-

lyttämään vanhan Korpilahden vaakunan 

seinällä. Sillä olkoon sama symboliarvo kuin 

Etelävaltioiden lipulla Pohjois-Amerikan 

Yhdysvalloissa.

Kesäisin paljasjalkainen maalainen

Sari Könnö-Wederhorn

Kuoro l intujen.

Kylvyn jä lkiraukeus

– Onni  maal l inen. .

Wikipedia osaa kertoa Korpilahden vaaku-

nasta näin: Kultaisessa kilvessä musta, aal-

tokoroinen vastapalkki, jossa alatusten kolme 

lentävää hopeista, punavaruksista joutsenta. 

Suunnittelija Helmer Selin, 10. syyskuuta 

1958. 

Niille jotka kaipaavat menneisyyttä, 

neuvon säilyttämään vanhan Korpilahden 

vaakunan seinällä. Sillä olkoon sama symbo-

liarvo kuin Etelävaltioiden lipulla Pohjois-

Amerikan Yhdysvalloissa.
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Maakunnallinen kylien yhteenliittymä, 

Keski-Suomen Kylät ry, täytti viime keväänä 

pyöreät 10 vuotta. Juhlan aihetta tuntui 

olleen, ja koko kulunut vuosi meni siinä 

huumassa. Ohessa valmistui kuitenkin myös 

maaseudun paikalliskehittämisen ohjelma 

vuosille 2007-2010 ja koulutustarveselvitys 

kolmannen sektorin toimijoista. Uudelle 

vuosikymmenelle starttaaminen tuntuu 

entistä haasteellisemmalta  – ovathan joskus 

löyhiksikin arvioidut EU-rahahanat tiuken-

tuneet ensimmäisistä ohjelmakausista.

Kyläelämä on ollut myös muuta kuin 

kehittämistä ja ohjelmia. Keski-Suomen 

Kylät ry:n kymmenvuotistaipaleeseen 

mahtuu monta opintomatkaa ja retkeä. 

Oman maakunnan monet pitäjät, sadat 

kylät ja lukuisat kylätalot sekä luontokohteet 

ovat tarjonneet houkuttelevaa mutta mielen-

kiintoista ohjelmaa. Poimintoina muistojen 

laatikosta nostan vaikka kyläkokouksen Piis-

palassa vuonna 1998 kun kansanedustaja-

toimittaja Aino Suhola lennokkaasti puhui 

kyläkoulujen puolesta. Muistuupa mieleeni 

myös Viitasaaren seurakunnan leirikeskuk-

sen Lummeniemessä vietetyt kyläkäräjät, 

missä silloinen KSK-puheenjohtaja Olli 

Laine kuvaili toimintaansa aloittavan järjes-

tön merkitystä maakuntakartan avulla. Sit-

temmin olen päässyt mm. kylätoimijoiden 

koulutushankkeen merkeissä Itävaltaan ja 

Italiaan tutustumaan maaseudun kehittä-

mishankkeisiin. Tällä matkalla meitä kylä-

toimijoita oli paljon maakunnan eteläosista, 

Korpilahdelta erityisesti.

Erään maakunnallisen matkan yhtey-

dessä saimme linja-auton täyteen ja suunta-

simme merenlahden tuolle puolen, Viroon, 

missä ystävystyimme Kodukant-kansanliik-

keen kanssa. Keski-Suomen maakunnan 

ystävyyskumppani, Tartto, on tullut monen 

matkan ansiosta tutuksi ja sikäläiset kyläih-

miset rakkaiksi ystäviksi. Puolin ja toisin 

teemme matkoja ja yhdistämme voimava-

ramme kansainvälisiin hankkeisiin ja tilai-

suuksiin. Vuosi sitten kevättalvella saimme 

tarttolaisen kansantanssiryhmän vieraaksi ja 

he viipyivät Keski-Suomessa ja Korpilahdella 

kaikekseen neljä päivää esiintyen kulttuuri-

tapahtumissa, vanhainkodilla ja eri järjestö-

jen tilaisuuksissa.

Tutustuttuani korpilahtelaisiin kyläak-

tiiveihin opin tuntemaan ihmisiä sikäläisen 

veden molemmin puolin. Päijänne ja Kei-

tele-järvi ovat kyläelämän monipuolistajina 

uskomaton lahja meille kaikille keskisuo-

malaisen maaseudun asukkaille, sen olen 

saanut kokea!  Myönteisten kokemusten ja 

elämysten vauhdittamana olen itse myös 

uskaltautunut hanketyöhön; tekemään kylä-

suunnitelmia, laatimaan tiedotteita ja järjes-

tämään koulutuksia ja erilaisia tilaisuuksia.  

Aika hyvin Helsingistä tulleelle city-ihmi-

selle, eikö?

Keski-Suomen Kylät ry:n ensimmäisen 

vuosikymmenen merkittävimpiä saavutuk-

sia voi sanoa olevan kyläohjelman laatimisen 

maakuntaan, sittemmin sen päivittämisen 

paikalliskehittämisen ohjelmaksi sekä kylä-

asiamiestoiminnan käynnistämisen maakun-

nassa ja maallemuuton edistämisen toimet. 

Kyläelämää ja sen muotoja on koordinoitu ja 

kyläyhdistyksien tietoja kerätty kortistoihin. 

Selkeää, yleisölle avointa ja täysin kattavaa 

KE S K I - S U O M E N  K Y L Ä E L Ä M Ä N  S A T O A

Tarttolaiset ystävämme 

Korpilahden vanhainkodilla.
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kylien tietolaaria ei pystytä pitämään yllä, 

mutta toimivat kontaktit on voitu luoda ja 

jatkuvaan tiedottamiseen löytyy resurssit. 

Kylätoimikuntia on kannustettu rekisteröity-

mään ja lopputuloksena koko maakunnassa 

on toimiva maaseudun osaajien ja kehittäjien 

verkosto erilaisia yhdistyksiä, jotka auttavat 

asukasta, siellä yritystoimintaa harjoittavaa 

tai työssäkäyvää, ja asiakasta häntäkin.

Maaseutu ja kylä ovat tänään monen-

laisen oleilijan ja kulkijan kohtauspaikka. 

Matkailu on lisääntyvä auringonnousun ala 

ja luonnonvarat seesteinen iltapäivä. Bio-

energia ja kestävä kehitys mahdollistavat 

uusia työpaikkoja ja uusia energiaratkaisuja. 

Ikääntyvä väestö on kaikkialla mahdollisuus, 

ja uudisrakennusalueilla lapset ja nuoriso 

todellinen ratkaisu moneen vaivaan. Kylä-

elämä voi vastata näihin kaikkiin muutoste-

kijöihin.

Maakunnallinen kylien yhteenliittymä 

on yhtä vahva kuin sen jäsenjärjestöt. Jokai-

nen toimija on arvokas ja rakas. Monimuo-

toisuudet, olosuhteet ja erilaisuudet luovat 

rikkaan kyläelämäkartan meille Keski-Suo-

meen. Paikallishistoria ja kulttuuri ovat 

hyvin talletettuja ja tuotteistettuja – kiitos 

ahkeran paikallistoiminnan; perinnetie-

tojen keruun, kansalaisopistotoiminnan, 

musiikkikuorojen ja kesäteattereiden. Oman 

alueensa asiantuntijat tuovat myös Keski-

Suomen Kylät ry:n hallitukseen sikäläistä 

tietoa ja kokemusta.

Siltikään yhteenliittymänä emme ole 

pystyneet siihen mihin Putkilahti – omaan 

kylälehteen, joka vuosi toisensa jälkeen tulee 

lukijalleen odotettuna ja kaivattuna. Onnit-

telemme lämpimästi 15-vuotiasta Putkilah-

den Kylälehteä!

Viitasaarella helmikuussa 2008 

Sirpa Pekkarinen, KSK-sihteeri

Haljaalan viereen, Etu-Varmantien varteen 

Outa-nimiselle talonpaikalle on saatu uusia 

asukkaita viime vuoden loppupuolella. Aki 

ja Jonna Päiväniemi ovat saaneet rakenteilla 

olleen talonsa sisäänmuuttokuntoon ja siis 

tulleet kylälle vakituisesti asumaan. Perhee-

seen kuuluvat lapset Aida 3v. ja Oula 5v., 

jotka viettävät leikkien rentoa lauantaipäi-

vää: vetinen sää ei juuri rohkaise ulkoleik-

keihin. Eläinystäviä ovat vahtikoira Bruno 

ja terraarion lämmöstä nauttiva kilpikonna 

Hermanni. 

Tontti Putkilahdesta löytyi Akin isän 

kautta, hän on Frimanin Ailan puoliso. 

Lapsilla ei siis tule olemaan pitkä matka 

mummolaan eikä puutetta ainakaan rat-

sastusmahdollisuuksista. Akin työuralla on 

monenlaista työpaikkaa, Keski-Suomeen 

hän saapui aikanaan Kemijärveltä. Viimeksi 

työtä on tarjonnut kivialan yritys Korpilah-

della, nyt hän on suuntaamassa uudelleen-

koulutukseen raskaan ajoneuvokaluston 

pariin. Jonna on puutarhuri ja lähtöisin 

Korpilahden kirkonkylältä joten tie vei siis 

samaan pitäjään, Vespuolelle.

Työtä pariskunnalla riittää vielä raken-

nuksen viimeistelyssä ja oman reviirin sekä 

pihapiirin istutusten järjestämisessä, joten 

Akilla ei riittäne paljonkaan aikaa omaan 

speciaali-harrastukseen eli britti-Ford -ker-

hoon. Tämä on siis porukka, joka harrastaa 

Brittein saarilla rakennettuja autoja. Aika 

näyttää, liittyykö Putkilahden raitilla ohi 

huristeleviin moottoripyöriin joskus hienosti 

entistettyjä, vanhempia brittiautoja.

Tervetuloa kylälle koko perheelle!

Timo Suominen

U U S I A  A S U K K A I T A  R A N T U U L L A
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M A A L L A 
K A U P U N G I S S A

Maanantai 18.2.2008 oli se päivä, jol-

loin Korpilahden kunnan tie osaksi uuden 

Jyväskylän kaupunkia varmistui kunnan-

valtuuston päätöksellä. Jo aikaisemmin pää-

tetty kuntaliitos Korpilahden ja Jyväskylän 

kaupungin kesken päätettiin vielä uudes-

taan, koska Jyväskylän maalaiskunnan tulo 

mukaan kuntaliitoskuvioon osittain mitä-

töi aiemmin tehdyn liitospäätöksen. Meistä 

maaseutuasukkaista tulee näin kaupunkilai-

sia, mutta tuskinpa elämä Putkilahden kylän 

raitilla tällä päätöksellä muuksi muuttuu. 

Katukiveyksiä ei laiteta lehmien laidunmaille 

eikä liikennevaloja Virran Puodin risteyk-

seen. Suurin muutos taitaa olla kunnallis- ja 

kirkollisveron tuntuva aleneminen.

Talousongelma vauhditti kehitystä

Kaikilla mittareilla (mm. alijäämäkertymä, 

lainat/asukas, veroprosentti) Korpilahden 

kunta oli päätynyt kriisikunnaksi. Uutta 

velkaa ottamalla kunta saattoi jatkaa toi-

mintaansa ja palvelutkin pysyivät hyvällä 

tasolla vielä tänä vuonna. Tulevaisuuden 

tarpeisiin ei kuitenkaan voitu enää panostaa, 

joten kunnan itsenäinen päätäntävalta olisi 

joka tapauksessa päättynyt jo vuonna 2009 

talouskriisin vuoksi. 

Pahakin tilanne voi kääntyä voitoksi, 

kun on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Jyväskylän kaupunki himoitsi uusia maa-

alueita omasta ympäristöstään. Valtiovalta-

kin painosti kuntia  rakennemuutokseen, 

yhdistymään, mutta Jyväskylän kosinta-

yritykset rajanaapureidensa suuntaan eivät 

näyttäneet johtavan minnekään. Sitten 

aivan odottamatta kuin puskasta astui esiin 

Korpilahden kunta Jyväskylän liitoskump-

paniksi. Jyväskylän kaupunginvaltuutetuilla 

oli hyvä pelisilmä, joten he pelastivat Korpi-

lahden kunnan pois kriisikuntien joukosta, 

ja neuvottelivat liitossopimuksen Korpilah-

den kunnan kanssa. Edulliset liittymisehdot 

vähäväkinen Korpilahti sai, mutta  näin 

Jyväskylä käynnisti toivomansa suuren 

rakennemuutokseen Keski-Suomen kun-

nissa. 

Muutos jo käynnissä

Virallisesti Korpilahden kunta lakkaa vuoden 

2008 lopussa ja uuden Jyväskylän palve-

lut ovat asukkaiden käytettävissä 1.1.2009 

alkaen. Muutos on todellisuudessa käynnissä 

jo nyt, Korpilahti omaksuu uuden kunnan 

käytännöt kaikessa toiminnassaan mahdolli-

simman nopealla aikataululla jo ennen vuo-

denvaihdetta.

Vuoden 2009 alku on suosittu ajan-

kohta kuntaliitoksille siitä syystä, että silloin 

päättyy nykyisten kunnanvaltuutettujen 

toimikausi. Ensi syksyn kunnallisvaaleissa 

voidaan sitten valita uudet kunnanvaltuu-

tetut niihin kuntiin, jotka ovat olemassa 

1.1.2009. Korpilahdella tämä tarkoittaa 

sitä, että tulevissa vaaleissa korpilahtelaiset 

kunnallisvaaliehdokkaat ovat mukana yhtei-

sellä listalla kaikkien  Jyväskylän kaupun-

ginvaltuustoon pyrkivien kanssa. Valituksi 

tulevat vain ne, jotka saavat riittävästi ääniä 

koko  uuden Jyväskylän alueelta.

Terveyskeskus jatkaa

Yksi suurimmista huolenaiheista kuntaliitos-

tilanteessa on ollut terveyspalvelujen saata-

vuus. Jatkaako terveyskeskus toimintaansa 

Korpilahdella? Oma terveyskeskuksemme 

on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan 

niin hyvin, että kukaan ei haluaisi sen anta-

mista palveluista luopua. Onneksi oman 

terveyskeskuksemme tilanne on vakaalla 

pohjalla eikä sulkemisuhkaa ole tiedossa. 

Vuodeosaston palvelut Muuramen terveys-

keskuksen kiinteistössä ovat korpilahte-

laisten asiakkaiden käytössä myös tulevina 

vuosina. Tänä vuonna vuodeosasto kylläkin 

toimii osan vuotta tilapäisissä tiloissa (osa 

Kinkomaalla) pian alkavan peruskorjauksen 

vuoksi. Ensi vuonna vuodeosasto palaa enti-

siin tiloihinsa, jotka silloin ovat ajan vaati-

musten mukaisessa kunnossa.

Valto Koskinen
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Te r ve h d y s 

Va r s i n a i s - S u o m e s t a ! 

Opiskelu ja työelämä ovat kuljettaneet 

meidät Keski-Suomesta tänne Turun 

kupeeseen. Asumme nykyään omassa 

kodissa maaseudun rauhassa Pöytyällä. 

Valmistuin kesällä 2007 fi losofi an maiste-

riksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenani 

etnologia. Joulukuussa perheeseemme syntyi 

tyttö, joka helmikuussa sai kasteessa nimen 

Sanni Eliisa Wilhelmiina Jokinen. Kuvassa 

olemme koko perhe eli Ville ja Sanni Joki-

nen sekä Marjo Saarinen. Hyvää kevättä 

kaikille!

Marjo Saarinen

Hannu Pekkarinen ja Eija Kuikka ovat 

kesämökkitontin Putkilahteen tuomia. 

Koivuntaimikkoa kasvavalle Virtasalmen 

tuntumassa olevalle tontille tultiin töihin v. 

2003 ja talkoilla sekä omalla työllä paikalle 

kohosi mökki, jossa pariskunta on vakitui-

sesti asunut viime elokuulta lähtien. Ran-

tamökki on kahdelle hengelle aivan riittävä 

mutta tuntuupa sopu sijaa antavan vieraille-

kin – Turman Irma piipahtaa Osku-koiransa 

kanssa ja tulee hetkeksi houkutelluksi lettu-

pöytään, koira saa palasen. Hannun kalaka-

veri Lasse on myös pöydän ääressä ja juttua 

riittää. 

Kalastus ja liikunta ovat molemmille 

Vir tasalmen rantaan asumaan
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KY L Ä L E H D E N 
1 5 - V U O T I S -
T A I P A L E E L T A

Ensimmäistä lehteä tekemässä

“Kävin jumppaamassa torstaina 11. maalis-

kuuta koululla. Mäkelän Helmi teki voltin 

taakse kerien, kun karatevyö tarttui eteen-

potkussa varpaisiin. Mitäs se tällainen toi-

minta on?”

Näin alkoi kylälehden ensimmäisen 

numeron etusivu, silloin aikojen alussa, 

maaliskuussa 1993. Putkilahden kylälehden 

viidentoista vuoden taivalta on kerrattu aika 

ajoin. Siksi yritän nyt keskittyä aivan alku-

vaiheisiin. 

Koulu oli lehden alkuvaiheessa tärkeä 

tiedotettava ja toisaalta sisällön tuottaja. 

Itsellänikin oli sinne läheiset suhteet lasten 

käydessä kotikylän koulua. Nyt hämmäste-

len, kuinka kypsää tekstiä koululaiset kirjoit-

tivat ensimmäisen numeron etusivulle: “ ... 

sitten lähdettiin lentämään, kyytiin mahtui 

kuusi lasta, aikuisia vähän vähemmän. 

Kävimme Korpilahdella ja sitten lennettiin 

vähän matkaa Putkilahden yläpuolella ...” 

(Matti-Oskar Mattila). Muistan, kuinka 

helppoa oli koota oppilaiden kirjoituksista 

jatkokertomus siitä ihmeellisestä koulupäi-

västä, kun oppilaat pääsivät pieninä ryhminä 

lentokoneeseen Könnön rannasta, järven 

jäältä.

Yritysten ilmoitukset ovat lehdille 

korvaamattoman tärkeitä talousmielessä. 

Ensimmäisen numeron etukannessa ilmoitti 

palveluistaan Suomen Pikahuolto Oy, toi-

sella sivulla Kuhaniemen Matti kutsui laitu-

ritolppien paalutusnäytökseen, kolmannella 

sivulla Korpilahden Osuuspankin Putki-

lahden konttori esitteli Elohopeakerhoa. 

Neljännen sivun puolikkaan täytti Virran 

Puodin ilmoitus (mm. erä 2x5 tuuman lank-

kua hintaan 5,50 markkaa juoksumetri). 

Salosen Pekka olikin lehden ensimmäisiä 

liikkeellelaittajia, jonka kanssa mietittiin 

miten puodin ilmoitustarpeet parhaiten 

täyttyisivät. Loppuosan sivusta täyttivät seu-

railmoitukset: Kyläseura, maamiesseura ja 

nuorisoseura. 

Muita sivuja ei sitten ollutkaan, vaan 

lehden välissä oli monisivuinen kyselylo-

make. Siinä kyseltiin toiveita lehden sisäl-

löstä – millainen on unelmien Kylälehti? 

Vastauksia koottiin seuraavassa numerossa: 

“Siinä kirjoitetaan kyläläisten asioista, myös 

nuoria kiinnostavia juttuja. Jatkokertomuk-

sena kylän historia. Kilpatehtäviä. Mark-

kinapalsta. Seurapiiritapahtumat. Uutisia 

myös muualta, jos ne koskevat kyläläisiä. 

Seuratoiminta, ilmoitukset. Haastatteluja 

kylän ihmisistä, varsinkin vanhoista. Harras-

tukset. Pilapiirros, sarjakuvat. Mieluummin 

pieni lehti ja usein, kuin iso ja harvoin.”

Vaatimatonta tekniikkaa

Ensimmäisen numeron jälkeen lehti on 

ilmestynyt aina saman kokoisena, “a-nelo-

sena”. Ensimmäinenkin numero tehtiin silti 

samalla kaavalla, ja vain veljen monistus-

koneessa supistettiin pienemmäksi. Ensim-

mäisessä lehdessä kysyttiin, onko teksti 

liian pientä vai liian suurta, ja vastausten 

perusteella siirryttiin nykyiseen isompaan 

kokoon.

Aika pitkään sivujen muotoilussa pär-

jättiin tavallisella tekstinkäsittelyohjelmalla, 

läheisiä harrastuksia, viime kesänä oltiin 

isommalla porukalla Lapissa, Inarinjärvellä 

uistelemassa. Yöttömän yön aikaan ei juu-

rikaan yöllä nukuttu: kun koko ajan on 

valoisaa, ei kellonajalla ole niin väliä. Lapin 

luonnon lumo on keskikesällä kypsimmil-

lään, lyhyessä ajassa on saatava kaikki kasva-

maan ja taas valmistautumaan talvea varten. 

Yksinkertainen leiri, kalan ja juomaveden 

antaa järvi, hyvää seuraa, kiireettömyyttä: 

Lappi kietoo ihmisen nopeasti pauloihinsa 

eikä päästä irti. Tulevanakin kesänä on reissu 

tiedossa. 

Molempien lasten jo ollessa pääosin 

omillaan saattoi asuinpaikan muuton tehdä 

Putkilahteen, toisenlaiseen ja yhteisöllisem-

pään piiriin. Tietä pitkin pääsee sujuvasti 

töihin ja harrastusmahdollisuudet ovat aivan 

omasta aktiivisuudesta kiinni. Eija Kuikka 

on syntyisin Konnevedeltä ja hän työsken-

telee Jyväskylässä lähihoitajana, Hannu Pek-

karinen on maanrakennusalalla ja lähtöisin 

Kivijärveltä. Vielä lähtiessään haastattelija 

saa evästyksen juttuun: Eija ja Hannu halua-

vat kiittää naapuruston yhteishenkeä ja aivan 

erityisesti Turman Irman kallisarvoista apua 

rakennusvuosien aikana. 

Tervetuloa kylälle asumaan, Hannu ja 

Eija!  

Tervetuliaiskäynneillä kävi

 Timo Suominen

Kyläsepän kuulemia

Hyvin on viellä näköjään asiat kun 

noin samassa sängyssä päivälepoja otetaan 

sanoi naapurin emäntä, sunnuntaina 

kylään tuli käymään, isäntä ja emäntä 

päivälevolla kun makasivat.

*****
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sen saa kyllä tekemään palstat ja muut taval-

liset koukerot. Sen ajan kotitietokoneella 

sai juuri ja juuri yhden sivun rakennettua 

kerrallaan, ja se riittikin mainiosti. Montaa 

kuvaa, ainakaan isoja, ei silloin sivulle voinut 

laittaa kerrallaan. Ja kyllä, “leikkaa ja liimaa” 

oli aina tarvittaessa apuna, se sopi mainiosti 

valmiiden mainosten liittämiseen mukaan 

(esimerkiksi ensimmäisen numeron pank-

kimainos oli jo valmiiksi paperilla, kunhan 

laitettiin konttorin nimi vielä päälle).

Nykyisin monella kotitietokoneen 

käyttäjällä on myös skanneri (kuvanlukija), 

jolla saa näppärästi paperivalokuvat ja eri-

laiset asiakirjat tietokoneen käyttöön. Kylä-

lehdenkin “toimituksessa” oli skanneri, pieni 

käsin liikuteltava ja mustavalkoisina kuvat 

lukeva laite. Sellaisessahan ei ole mitään 

valokuvanegatiivien tai diakuvien lukutoi-

mintoa, mutta eipä hätää: taskulampun 

päälle dia, ja siitä käsiskannerilla sipaisu niin 

kuva oli tallessa. Ei kovin korkealaatuisena 

kuitenkaan, kuten ensimmäisen vuosikerran 

heinäkuun numeron kannesta voi nähdä. 

Normaalihommat se kuitenkin hoiti asial-

lisesti, kuten Timo Mikkolan toimittamasta 

Pikahuollon tarrasta siistin ilmoituksen 

ensimmäisen lehden kanteen.

Eteenpäin askel askeleelta

Ensimmäisenä ilmestymisvuotena jokainen 

uusi kirjoittamaan uskaltautuva oli kullan 

arvoinen – näin toki edelleenkin. Kirjoitta-

miseen oikein kouluttauduttiin, kansalais-

opiston järjestämällä kurssilla. Kyläseuran 

sihteeri Anne-Maria Perttula tuotti lehteen 

useita juttuja, jo “virankin puolesta”.

Kylällä kasvaneiden nuorten kertomuk-

set ammatinvalinnastaan ja kuulumisistaan 

ovat viime vuosien tärkeä kirjoitussarja, 

jonka soisi jatkuvan. Ensimmäinen tätä lajia 

taisi olla Jarkko Nurmisen kuvaus kesän 

1993 vaihto-oppilaskaudestaan Sveitsissä.

Lehden arvoon ilmoituskanavana jo 

alkuvaiheessa uskoivat aiemmin mainittu-

jen lisäksi muiden muassa T-Kauppa Risteri 

Tammijärveltä, Kampaamo Ann-May “pan-

kilta”, JP-Taimet, Tuomo Ruthin Autoareena 

sekä Korpilahti-lehti, Tammijärven apteekki 

ja Weijo&Vuorisen hierontayritys. Osalle 

ilmoittaminen oli samalla keino tuoda oma 

panoksensa kylälehden pystyssäpysymiseen 

ja kylän kehittämiseen.

Netti tuli mukaan 

Vuoden Kylä -juhlavuonna

Lehden nettisivut ovat välittäneet tietoa 

kylästä ympäri maailmaa vuodesta 1995 

alkaen. Lehden sisältö on siirretty netti-

sivuille vuodesta 1998 alkaen säännöllisesti, 

sitä ennen vain poimintoina. Erillisiä artik-

keleita on noin 1100 kappaletta. Kesästä 

2007 lähtien lehdestä on julkaistu sähköinen 

näköisversio.

Käyttötilaston mukaan sähköistä lehteä 

lukee keskimäärin 1500 lukijaa joka kuu-

kausi. Helmikuussa suosituinta luettavaa 

olivat lehden palveluliite (205 lukijaa) ja 

Timo Suomisen kuvaus talvisesta luonnosta 

vuoden 2006 tammikuulta (124 lukijaa). 

Lukijoiden henkilöllisyyttä ei luonnollisesti 

voida tunnistaa, vaan tilastointi perustuu tie-

toliikenteen ominaisuuksiin. Tyypillisimmin 

nettilehteä luetaan perjantaina kello 15. 

Veikko Perttula



S I H VA R I  OY
www.sihvari.fi, info@sihvari

Puh.  010 525 1640

<>  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:
Koulupuiston uusi katto (2004)

Ahjokatu 12 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-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla

0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti

L M - S Ä H KÖ
Korpilahdentie 808
19920 Pappinen
 0400 476 559

 sähköasennukset
 teleasennukset
 sähkösuunnittelu


