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Putkilahden
 Kylälehti

Kesä on aikaa, jolloin liikutaan ja rentou-

dutaan mitä moninaisimmin keinoin. Eräs 

aikamme villityksistä on maailmanmesta-

ruuksien hankinta muillakin kuin perintei-

sillä urheilulajeilla. Mainetta  maallemme on 

kertynyt ainakin eukonkannossa, saappaan-

heitossa ja  suopotkupallossa. Kestävyyttä on 

koeteltu myös mämminsyönnissä ja löylyn-

heitossa, onpa suomalaisen sisun näytteenä 

istuttu muurahaispesässäkin. – Mikähän 

olisi putkilahtisten oma laji, jolla avautuisi 

tie maailman maineeseen?

Jo 172 vuotta sitten kansaamme opastet-

tiin näin:

”Kauniit ilot, leikit ja huvitukset ovat 

rasitusten jälkeen virvoittavaisia. Kohtuulli-

sesti nautittuina ne kartuttavat sekä ruumiin 

että mielen hyvää, panevat veren ja muut 

nesteet paremmin liikkeelle. Töistä päästyä 

sopii itsekunki ilahutella itseänsä ja toimit-

taa muillenki, erityisesti lapsille ja nuorelle 

kansalle syyttömiä huvituksia.”

Näin kansaa valisti Elias Lönnrot (1802 

- 84), kansanrunouden kerääjä, suomen 

kielen viljelijä ja tutkija, virsirunoilija, lää-

käri ja vielä paljon muuta. Hänen valistavat 

ohjeensa tuntuisivat olevan tarpeen vielä 

tänä päivänäkin; onhan todettu että esimer-

kiksi armeijaan menevillä nuorilla miehillä 

on erittäin huono kunto.  

Miten tähän on tultu? Suomalaisethan 

ovat tunnetusti urheiluhullua kansaa. Nykyi-

sin, kun  joka kunnassa ja kaupungissa on 

mitä upeimmat liikuntahallit kaikkine varus-

teineen, tuntuisi kummalliselta jos liikuntaa 

ei harrastettaisi. Tosin liikkua voi mainiosti 

ilman urheiluhallejakin. Oma-aloitteisuus 

pätee tässäkin ja jokapäiväisestä liikunnasta 
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Aune Turunen, päätoimittaja

”SYYT TÖMIÄ HUVITUKSIA” 

voi tulla miellyttävän terveellinen tapa.

Liikuntaharrastus opitaan jo varhaislap-

suudessa. Parhaaseen tulokseen päästään, 

jos ymmärretään tehdä liikunnasta ilo. 

On hienoa, että Putkilahden urheiluseura 

Ketterä on aloittanut juuri tällä tavalla liiku-

tella kylämme lapsia ja nuoria. Kilpailuissa 

voitto ei saisi olla se tärkein tavoite, tärkeintä 

on mukanaolo. Jokaisen lapsen pitäisi saada 

suorituksistaan kannustusta ja hyväksyntää 

vaikka ei ensimmäisille sijoille pääsisikään.

Lönnrotin antamat neuvot ovat varteen-

otettavia asioita meille itsekullekin. Kannat-

taa miettiä tosissaan, miten paljon iloa ja 

”ruumiin ja mielen hyvää” saisimme itsel-

lemme ja muillekin hänen suosittelemistaan 

”syyttömistä huvituksista”.
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PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Missu Wahlberg
koulutettu hieroja
• kotikäynnit

ajanvaraus ma-pe 8 -10
p. 040-419 1245
missu.wahlberg@pp.inet.fi 

Asunto 
vuokrattavana kylän 

keskustassa Putkilahdessa

2h ja keittiö
 45 m2

Heti vapaa.
Vespuolentie 2020 

pohjakerros.

Tiedustelut p. 0400 916 927

Koulun käyttökorvaushinnat

Koko koulu
Luokkahuone
Jumppasali
Keittiö ja ruokala
Sauna 30 euroa/kerta

tunti
20 euroa
5 euroa
5 euroa

10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
80 euroa

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

Kyläsepän kuulemia

*****

Se on elämän viisautta 

joka luontokappaleitakin ymmärtää.

(siis eläimiä)

*****
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Ketterä järjesti Putkilahden urheilukentällä 

kesäkisat kolmatta kertaa. Kesäkisojen jär-

jestelyssä mukana ovat olleet Ketterän johto-

kunnan jäsenet ja muutamia muita. Ketterä 

perustettiin vuonna 1936 nimellä Voimis-

telu- ja Urheiluseura Putkilahden Pyrintö 

ry. Ketterän puheenjohtajan Niilo Huujär-

ven mukaan paikalla oli enemmän porukkaa 

kuin aikaisempina vuosina. ”Mukana on 

kiitettävästi nuoria, mutta mukaan mahtuu 

vielä”, Niilo toteaa. ”Ihmisten toiveita ote-

taan vastaan yleisiin juttuihin”, Niilo lisää 

vielä. Ketterä järjestää myös muuta toimin-

taa mm. vaellusta ja pääurheilumuotonaan 

rantalentopalloa.

Ketterän varapuheenjohtaja Katri Ruth 

on ollut joka kerta mukana kisojen järjeste-

lyissä. Katrin mielestä kisoissa oli mahtava 

meininki ja sää on suosinut kaikilla kolmella 

kisakerralla. Buff etissa hommia riittää, joten 

Katri ei itse ole varsinaisesti kisaillut. Katri 

kertoo, että on kivaa olla mukana järjestä-

mässä lapsille mukavaa kesätoimintaa ja 

samalla on itselläkin hauskaa.  

10-vuotias Heidi Jokinen tuli kisaamaan 

iloisella mielellä. Heidistä oli kiva kisailla ja 

hän oli tyytyväinen suoritukseensa. ”Voitto 

ei ole tärkeintä vaan hyvä mieli ja rehti peli”, 

sanoo Heidi. Aikuisten kaksiottelun voit-

tajat Mette ja Matti Toikkanen kertoivat, 

että olo on kuin voittajalla. Meten mielestä 

ponttonikävely oli raskainta ja Matin mie-

lestä renkaan pyöristys vaikeinta. Heidän 

kuntonsa sattui olemaan kisapäivänä juuri 

kohdallaan. 

Kesäkisoissa myytiin mm. lettuja, kahvia, 

arpoja ja Ketterän t-paitoja. Palkintoina oli 

mm. mansikoita, karkkia ja leipää. Arpajais-

palkintona oli Ketterän t-paita, jonka voitti 

Enni Toikkanen. Onnettarena toimi Harri 

Mäkelä. 

Ketterän t-paidat olivat kesäkisoissa ensi-

esittelyssä. Halukkaat voivat kysellä paitoja 

osoitteesta kettera@putkilahti.fi . Paidan 

hinta on 15 euroa sisältäen jäsenmaksun. 

Paidan hinta on 15 euroa, vaikkei liittyisi 

jäseneksi.  Jos jäsenmaksu on jo maksettu 

paita maksaa 10 euroa.  

Teksti Sohvi Tuominen

Kuvat Joonas Härmälä, 

Veikko Perttula
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Tulokset:

Lasten kolmiottelu

Lajit: 

Vauhditon pituus, renkaan heitto, juoksu

Tytöt 0-6v: 

1.Sara Jokinen 

2.Hilla Sorvali 

3.Enni Toikkanen

Pojat 0-6v: 

1.Teppo Moilanen 

2.Jonatan Perttula

Tytöt 7-9v: 

1.Tuuli Saarikko 

2.Jenina Salminen 

2.Heidi Jokinen

Pojat 7-9v: 

1.Jani Majanlahti 

2.Oskari Rantaseppä 

3.Hiski Toikkanen 

4.Jimi Ahonen

Tytöt 10-12v: 

1.Janette Jokinen 

2.Janna Salminen 

2.Titta Saarikko 

4.Katja Majanlahti

Pojat 10-12v: 

1.Janne Saarikko 

2.Elmo Toikkanen 

2.Severi Tuominen

Aikuisten kaksiottelu

Tehtävärata (pussijuoksu, renkaanpyöritys ja 

ponttonikävely) ja kännykänheitto.

1.Toikkanen / Toikkanen 

2.Cindy / Rane 

3.Tuominen Sohvi / Tuominen Iitu 

4.Suvi Rinne / Sara Huujärvi

5.Sorvali Jorma / Eija 

6.Härmälä / Tuominen 

7.Kummisetä / kummityttö 

8.Tuominen / Hämäläinen

9.Sari / Tarja 

10.Sisko / Virpi 

11.Salminen Jani / Johanna

 

Tikanheiton joukkuekisa

Joukkueessa kaksi aikuista ja yksi lapsi. 

Tuloksena yhden heittokierroksen yhteispis-

temäärä.

1.Team Hiski (58p) 

2.Karhulaiset (51p) 

3.Team Jokinen (50p) 

4.Team Toikkanen (46p) 

5. sasuni (41p)

6.Vain Me (39p) 

7.Ruma moi (33p) 

7.Kummitus + kumpp (33p) 

9.VKK (30p) 

10.Rannanputki (17p)

11.Tujo (16p) 

11.Anni+Veikko+Mirjam (16p)



Putkilahden
 Kylälehti6

Keski-Suomessa, Mikko Niskasen erämaa-

ateljeessa Käpykolossa v. 1981 pidetystä 

kurssista alkunsa saanut taideharrastajien 

ryhmä on ollut kesäleirillään Putkilahdessa. 

”Koloryhmän” (tässä sitaateissa, koska ei 

ole yhdistys vaan vapaamuotoinen ryhmä) 

nimen ottanut porukka on kokoontu-

nut tuon ensimmäisen leirin jälkeen joka 

kesä, toisinaan useamminkin, vaihtelevalla 

kokoonpanolla. Useita jo tuolloin mukana 

olleista saapui heinäkuun viimeisellä viikolla 

myös Koulupuistoon, mistä käsin tehtiin 

maalausreissuja maastoon, kylän maisemien 

ja säiden asettamien taiteellisten haasteiden 

äärelle. Suomea on kuljettu pitkin poikin ja 

monissa kohteissa ulkomaillakin on maa-

lattu.

Ryhmä on pitkään taidetta yhdessä har-

rastaneiden kauneudenrakastajien yhteisö. 

Alusta asti ryhmän työhön osallistunut 

Ulla Partanen kertoi ryhmän toiminnasta 

tiistaina, luonnostellessaan Sinisen koulun 

kuistia. Koloryhmä ei kuitenkaan ole sul-

jettu uusilta tulokkailta ja meidänkin kyläl-

tämme mukaan liittyi taiteilija Pertti Kalin. 

Taideryhmän koostumus elää hieman, naisia 

oli enemmän mukana ainakin loppukat-

selmuksessa, joka pidettiin torstaina ennen 

leirin päättymistä. Tosin tuolloin ryhmässä 

vaikuttavat tunnetummat taiteilijat Erkki  

Hirvelä ja Carl Wargh olivat muiden meno-

jen vuoksi joutuneet jättämään taiteellisen 

sadonkorjuun väliin. He ovat tavallisesti 

olleet antamassa palautetta koko kurssin 

sadosta.

Leirien pääasiallinen laji on akvarelli-

maalaus: herkkä laji, joka vaatii nopeaa ja 

tottunutta työskentelyä, mutta mahdol-

listaa toisaalta kerroksellisen työprosessin 

vahvistamisen uusilla kerroksilla ja toisaalta 

laimentamisen sekä osittaisen häivyttämi-

sen. Pääasiassa maalattiin ulkona maisemia 

ja annettiin ihon kärventyä. Vielä ennen 

nukkumaanmenoa tallennettiin komeita 

iltayön tunnelmia. Kukka-asetelmat olivat 

olleet toisena pääaiheena, ainakin esitellyistä 

töistä voi näin päätellä. Elävän mallin piirus-

tusta ja maalausta harjoitettiin, mikä on eräs 

parhaiten käden ja silmän yhteistyötä sekä 

mittasuhteita opettava harjoitus. Kurssilaiset 

valitsivat työskentelymateriaalin mieltymys-

tensä mukaan, niinpä Hannele Enervi  esi-

merkiksi käytti savea.

Anti oli laajaa ja kiehtovaa. Monen ihmi-

sen sakkiin mahtuu monta tyyliä, ja taide on 

aina varsin paljon omista mieltymyksistä 

riippuvaa. Osallistujien viikon tuotantoon 

mahtui yllättävän paljon töitä, mikä kielii 

pitkän ajan tuomasta harjaantumisesta sivel-

timen käytössä. Upeita värejä, hienoja som-

mitelmia; veden heijastuksia, pilviä, taivaita. 

Töiden joukosta onnistuneet työt erottuivat 

ja herättivät kiitosta. Ryhmän palaute on 

suoraa sekä kriittiseen että kiittävään suun-

TAIDEHARRASTAJIEN RYHMÄ TEKI TÖITÄ PUTKILAHDESSA
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taan, pitkän keskinäisen tuntemisen sävyttä-

mää. Asiasta puhutaan, ei ihmisistä.

Koloryhmässä erilaiset näkemykset ja 

ihmiset innostavat toisiaan ja harrastuksesta 

saa irti enemmän. Kuluneen lähes 30 vuoden 

aikana ryhmäläiset ovat muodostuneet lähes 

”ulkosukulaisiksi” toisilleen, joita on muka-

vaa tavata yhteisen innoituksen lähteen, 

taiteen parissa työskennellen, omista arjen 

kuvioista irtautuen ja aika lähellä maallista 

paratiisia. 

Teksti ja kuvat: Timo Suominen

Koloryhmän näyttely kesäleirin töistä pyri-

tään järjestämään Putkilahdessa 9.-11.loka-

kuuta, ilmoitetaan myöhemmin.

Eeva ja Onni Kärkkäinen asuvat Korpi-

lahden keskustassa. Heillä on ollut mökki 

Kouhinsalossa Päivänkämmenessä vuodesta 

1981. Putkilahti mökkipaikkana oli luon-

tevaa, koska Eeva on kotoisin Putkilahdesta 

Koivistosta. Eeva ja Onni viettävät lähes 

koko kesän mökillään. Nykyään he käyvät 

talvisin enemmän vain päiväkäynneillä. 

M Ö K K E I L Y Ä  KO U H I N S A L O N  S A A R E S S A

Tuula Heikkinen

Eeva ja Onni Kärkkäinen

He kertovat, että mökillä löytyy aina jotain 

puuhasteltavaa mm. kalastelua ja paikkojen 

kunnossapitoa. Järvi ja pelto vähentävät hyt-

tysten määrää ja antavat avaruutta. Luontoa 

on kiva kuunnella, mökkiläiset olivat juuri 

havainneet linnulla toiset poikaset. Mökillä 

parasta onkin kaunis paikka, luonnon rauha 

ja vesi.  Päijänne vieressä on kaiken A ja O. 

Eeva ja Onni toivovat, että kauppa säilyisi 

Putkilahdessa. 

Tuula Heikkinen (os. Autioniemi) asuu 

miehensä Eeron ja lastensa Laurin, Ainon ja 

Timon kanssa Saarijärvellä. Heillä on ollut 

mökki Ikaanlahdessa Jukolassa vuodesta 

1991. Mökkitontti on lohkottu Tuulan koti-

tilasta. Tuulan isä Martti oli Eeron kanssa 

paljon mukana kaikissa rakennustouhuissa. 

Martti toimi heille myös mökkitalkkarina. 

Heikkiset mökkeilevät ympäri vuoden. ”Se 

on meille vapaa-ajan koti”, kertoo Tuula. 

Lapset ovat jo isoja, mutta ovat silti viihty-

neet mökillä hyvin ja tuoneet myös omia 

kavereitaankin mökille. Heikkisen nuoret 

ovat myös päässeet vuorollaan kokeilemaan 

Autioon maatilan töitä kesäisin. Mökillä 

aika kuluu lähinnä pientä kasvimaata ja 

monivuotisia kukkia hoitaessa, luonnossa 

liikkuessa, veneillessä Päijänteellä ja syksyi-

sin marjastaessa, uusi rantasauna on ollut 

myös tänä kesänä kovassa käytössä. Sateisina 

päivinä on kiva välillä laiskotella ja lepäillä, 

lukea lehtiä ja kirjoja. Mökkireissuilla tava-

taan myös sukulaisia ja tuttavia. Tuula käy 

mielellään lähiseutujen kulttuuritapahtu-

missa mm. Jämsässä, Himoksella , Joutsassa 

ja Korpilahdella. Tuulan mielestä mökillä on 

parasta, kun työasiat jäävät toiselle paikka-

kunnalle ja voi nauttia luonnosta, rauhasta 

ja tavata tuttuja. Mukavaa on, että Putkilah-

dessa elää vielä vanha ”talkoohenki” – apua 

saa, kun sitä tarvitsee.  Joka alalle löytyy myös 

remontti- ja rakennusmiehiä. ”Saarijärven 

pienten järvien rannalta on aina mukava 

tulla Päijänteen rannalle”, Tuula toteaa.

Teksti ja kuvat Sohvi Tuominen
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KYLÄLLE 
UUSIA ASUKKAITA

Putkilahden kylätalon taakse, Rantasen 

Ilarin perheen entiseen taloon, saatiin juhan-

nuksena uusia asukkaita.  Eräänä heinäkui-

sena iltana kävin siellä tervehdyskäynnillä ja 

kyläkirja kainalossa viemisinä, tietenkin.

Ulko-oven pielessä pötköttelivät mustat 

kissat, vihreät silmät hehkuen. Aurinko läm-

mitteli raukeita kissoja mukavasti. Ovikelloa 

soittaessani koira haukkui innokkaasti ja 

pian talon isäntä, Petteri Laavisto avasi oven. 

Siellähän minua jo odoteltiinkin! 

Mistäpä uudet kyläläiset ovat tänne tul-

leet? Petteri kertoi käyneensä Turussa syn-

tymässä, mutta on kotoisin Oittilasta, jossa 

hänellä on myös mökki. Talon emäntä, Tiina 

Ollikainen, sanoi tulleensa Jämsän kautta 

Jyväskylään ja nyt sitten Putkilahteen. Tänne 

he kertoivat muuttaneensa melkein kuin 

sattumalta. Kylä vaikuttaa molemmista iha-

nalta paikalta ja muutamiin ihmisiinkin on 

jo hiukan tutustuttu. Virran Puodin kara-

okeillassa on tullut jutusteltua paikallisten 

kanssa. Eiköhän pian tutuiksi tulla!

Varsinainen hurmuri onkin talon reipas 

poika, Jesperi 6v. Kaveri on oikea haastatte-

lijan unelma-asiakas! Juttua tuli ja kysymyk-

siini hän vastaili iloisesti. Jesperi menee 1. 

luokalle kouluun. Harrastuksista puhuttaessa 

hän ilmoittaa mielipuuhikseen pyöräilyn, 

pallon potkimisen ja jousiammuntaakin on 

jo kokeiltu. Myös karate kiinnostaa kovasti 

miehenalkua. Ihan “lemppareita” ovat koi-

ranpennut, joita voi helposti lenkittää. 

Talossa on myös oma ajokoira, Viivi, mutta 

se taitaa olla aika vauhdikas lenkitettävä.

Tiina työskentelee Korpilahden kirp-

parilla ja viikonloppuisin Jämsässä ravinto-

lassa. Harrastuksia ei kuulemma ehdi olla 

minkäänlaisia, mutta kyllähän nuo kodin 

lemmikit niitä varmasti ovat. Haastattelijan 

varpaita ainakin välillä kutitti pienet kis-

sanpennut. Ihanan söpöjä ja niin hentoisia. 

Oli aivan pakko kokeilla ja ottaa yksi pentu 

syliin. Ihania!!!

Petterillä on oma työnsä Jyväskylässä, 

Muurski pienkonekorjaamolla, jossa on 

myös myyntiä. Isäntä harrastaa Viivi-koiran 

kanssa metsästystä. Hän kuulukin Oittilan 

hirvimiehiin ja onkin varmaan monille Put-

kilahden metsästäjille jo tuttu mies.

Todella mukavaa, että saimme uusia 

kyläläisiä ja ennen kaikkea pieni poika kylän-

raitin varrelle. Ainakin oma poikani, Robert, 

on jo käynyt tutustumassa uuteen leikkika-

veriin ja on todella iloinen uudesta kaverista, 

jonka kanssa helposti vierähtää puuhatessa 

koko päivä.

Tervetuloa Putkilahteen koko perheelle, 

kissoille ja koiralle!

Teksti: Marjo Merivirta

Kuva: Valto Koskinen
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A N N E - M A R I A

PE R T T U L A 
5 0  V U O T T A

Noin 30 vuotta sitten ilmestyi kylällemme 

Putkilahteen nuori pirteä tyttönen. Ensim-

mäisen kerran tapasin Anne-Marian meillä 

Lähteenmäessä, hän oli silloin vielä Pert-

tulan Eskon tyttöystävä. Olivat tavanneet 

Alkio-opistolla opiskellessaan. Siitä sitten tie 

kulki Perttulan talon emännäksi.

Anne-Maria on syntynyt Lappeenran-

nassa 26.07.1959. Niinpä Eskon sopi laulaa: 

”Hei Karjalasta heilin minä löysin, löysin 

pienen ja sievän herttaisen...” Niin yhteinen 

elämä alkoi sujumaan rakkaudella, lapsia-

kin syntyi perheeseen kolme. Tämän päivän 

maailmassa maalaistalon emännän pitää ehtiä 

perheen hoidon lisäksi myös kodin ulkopuo-

lisiin töihin. Putkilahdessa asuessaan Anne-

Maria toimi sosiaalityön tehtävissä ensin 

Korpilahdella ja myöhemmin Joutsassa.

Anne-Maria on energinen ihminen, 

jonka elämänkuvioihin sisältyy myös 

politiikka. Oman kunnan asioiden hoito 

kiinnosti häntä ja niinpä Anne-Maria oli 

kunnanvaltuustossa kaksi kautta ja kunnan-

hallituksessa paikkakunnalta muuttoonsa 

asti. Keskustanaisten Putkilahden naisosas-

ton toimintaan hän on osallistunut hyvin 

aktiivisesti. Samoin Suomen Keskustanais-

ten Keski-Suomen piirin johtokuntaan hän 

on kuulunut useita vuosia ja edelleenkin, 

tällä kertaa piirin varapuheenjohtajana. 

Vuosien aikana hän on osallistunut moniin 

toimintoihin, muun muassa ohjannut nais-

ten voimistelua 8 vuotta ja ollut Putkilahden 

nuorisoseuran sihteerinä useita vuosia. 4H-

kerhoa hän veti 10 vuotta ja oli toiminnassa 

mukana 15 vuotta. Kylälehden päätoimitta-

jana hän oli ansiokkaasti 7 vuotta.

Suurimman työn Anne-Maria on tehnyt 

Putkilahden kyläseuran sihteerinä ja puheen-

johtajana. Kyläseuralla oli tuolloin menossa 

suuret projektit, kun kyläseura osti Putkilah-

den lakkautetun koulun ja sen jälkeen seurasi 

vielä koulurakennusten ja saunan remontit. 

Anne-Maria oli hyvin yhteistyökykyinen, 

joten asiat hoituivat sutjakkaasti yhteis-

työssä kyläläisten kanssa. Siinä sitä kyllä 

tarvittiin luovimista, että sai ajan riittämään 

lapsiperheen ja kodinhoidon lisäksi kaikelle 

sille, mitä Putkilahden kylä tarvitsi. Elämän 

kuviot sitten muuttuivat ja niinpä Anne-

Maria muutti Jyväskylään, josta hänelle 

löytyi myös uusi työpaikka. Putkilahden 

kylä menetti tärkeän monitoiminaisen.

Olemme suuresti kiitollisia sinulle, 

Anne-Maria, kaikesta Putkilahden kylän 

hyväksi tekemästäsi työstä ja hyvästä naa-

puruudesta Putkilahdessa asuessamme. Toi-

vomme paljon onnekkaita ja siunauksellisia 

vuosia sinulle elämässäsi eteenpäin.

Ystäväsi ja entinen naapurisi 

Kirsti Koskinen

Päijänteen 

Palvipäivillä 

paljon kävijöitä

Korpilahden suurin vuotuinen kesätapah-

tuma Päijänteen Palvipäivät keräsi tänä 

kesänä kaikkien aikojen suurimman kävijä-

määrän. Jo 22. kerran järjestettyyn tapahtu-

maan osallistui arviolta noin 10 000 kävijää. 

Korpilahden yrittäjät ry:n toimesta tapah-

tumasta oli rakennettu monipuolinen tilai-

suus, jossa oli huomioitu sekä aikuiset että 

lapset. 10.-11.7. viikonlopun aikana yleisöllä 

oli mahdollisuus ostaa ja maistella saunassa 

palvattua sianlihaa, joka suuresta menekistä 

johtuen pääsi yllättäen loppumaan kesken.  

Palvipäivillä oli edellisten vuosien tapaan 

runsaasti monenlaista myyntituotetta tar-

jolla ja markkinat onnistuivat kaikin puolin 

hyvin.  Myynnin lisäksi päivien ohjelma 

sisälsi show-esityksiä, teatteria, musiikkia, 

tanssia ja kutsuttujen vieraiden saunotta-

mista savusaunassa. Ohjelmaan kuului myös 

perinteinen Korpieukon valinta. Korpi-

eukko ja Korpi-ukko valitaan vuorovuosin.  

Arvonimen sai tänä vuonna kunnallisissa 

asioissa pitkän päivätyön tehnyt Eila Tuo-

mainen. 

Jyväskyläläisyys näkyi Korpilahden Pal-

vipäivillä nyt paitsi lisääntyneenä kävijämää-

ränä, myös sataman tarpeellisuutena: toinen 

toistaan komeampia veneitä oli laituripai-

koilla lähes päällekkäin! - AT
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Lauluyhtye Putkilahden Pulmuset

KORPILAHTI-
PÄIVÄÄ JUHLITTIIN

OITTILASSA

Oittilan kylätalolla Villa Cawénissa vietet-

tiin perinteistä Korpilahti-päivää 12.7.2009. 

Juhlan järjestelyistä vastasi Oittilan maamies-

seura. Epävakaisen sään varalta juhlatalon 

pihalle oli pystytetty suuri telttakatos, jonka 

suojissa yleisön oli hyvä seurata ohjelmaa. 

Juhlapuheen piti Oittilan vapaa-ajan asukas, 

ekonomi Ritva Nirkkonen. Musiikkipuo-

lesta vastasi lauluyhtye Putkilahden Pulmu-

set ja Vappu Tupalan lausumana kuultiin 

kaksi Martti Korpilahden runoa. Ohjelma-

osuuden jälkeen siirryttiin Villa Cawénin 

sisätiloihin juhlakahville, jossa yhdessäolo 

jatkui vilkkaan seurustelun merkeissä. (at)

RIT VA NIRKKOSEN PUHE 

KORPILAHTI-PÄIVÄNÄ 12.7.2009:

Hyvät korpilahtelaiset ja muu juhlayleisö,

Korpilahti-päivää vietetään tänä vuonna 

historiallisesti uudessa tilanteessa kun Kor-

pilahti on nyt osa Jyväskylän kaupunkia.  

Vuoden alussa toteutunut muutos avaa 

täysin uuden näkymän Korpilahden tulevai-

suuteen tarjoten entistä parempia kasvu- ja 

kehittymismahdollisuuksia.  

Korpilahden matka lähes kriisikunta-

asemasta osaksi yhtä valtakunnan vetovoi-

maisimpaa kasvukeskusta Jyväskylää on 

ollut koko Jyväskylän seudun tulevaisuuden 

kannalta erittäin merkittävä askel.  Korpilah-

den kunnan kanssa käynnistetyt liitosselvi-

tykset johtivat suhteellisen pian laajempaan 

seudulliseen tarkasteluun minkä tuloksena 

myös Jyväskylän maalaiskunta lähti mukaan 

liitosneuvotteluihin.  Vuoden 2009 alusta 

syntynyt uusi Jyväskylä on lähes 130 000 

asukkaan valtakunnallinen keskus, joka mie-

lipidekyselyjen mukaan kuuluu halutuim-

pien asuinpaikkojen ja koulutuskaupunkien 

joukkoon.

On luonnollista, että liitosneuvotte-

luihin liittyi myös pelkoja mm. palvelujen 

laadun heikkenemisestä toimintojen keskit-

tämisen myötä.  Ainakaan tähän mennessä 

näille epäilyille ei ole ollut aihetta.  Osana 

uutta Jyväskylää korpilahtelaisten kunnallis-

vero sen sijaan laski ja liitossopimus turvaa 

paikallisille aluetoimikunnille vaikutusval-

taa.  Korpilahtelaisten ääni kuuluu uuden 

Jyväskylän päätöksenteossa myös sitä kautta, 

että Korpilahden kunnanjohtaja Timo Rusa-

sesta tuli uuden Jyväskylän kehitysjohtaja, 

jonka vastuualueisiin kuuluu mm. maa-

seutualueiden kehittäminen.  Viime syksyn 

kunnallisvaaleissa korpilahtelaisia vaikuttajia 

valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon, 

esimerkkeinä Markku Aarnos, Heidi Nie-

minen ja Pirkko Weijo, Markku Aarnos sit-

temmin myös kaupunginhallitukseen.  Näin 

korpilahtelaisten ääni kuuluu ja vaikutus-

mahdollisuudet on turvattu myös uudessa 

Jyväskylässä.

Ritva Nirkkonen
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Korpilahden myönteinen kehitys näkyy 

mielestäni jo nyt selvästi.  Korpilahden 

keskustan kehittämissuunnitelma on val-

mistunut, sataman alue on yksi Suomen 

kauneimmista, uusia palvelualan yrityk-

siä on jo sijoittunut alueelle, Tähtiniemen 

alueen kehittyminen jatkuu, Iloniemen 

upean Päijänteen ranta-alueen kaavoitus on 

suunnitteilla.  Uusia asukkaita varten on tar-

jolla runsaasti tonttivaihtoehtoja eri puolilla 

Korpilahtea.  Korpilahti on etenkin lapsiper-

heille oivallinen asuinpaikka, jonka houkut-

televuutta lisää uusi upea koulukeskus.

Korpilahden vetovoimaisuutta asumi-

sen ja yrittämisen alueena parantaa myös 

erinomainen sijainti keskellä Jämsä-Jyväs-

kylä-Äänekoski kasvu- ja kehityskäytävää.  

Kehityskäytävähanke on nimetty yhdeksi 

uuden Jyväskylän tärkeimpiä tulevaisuu-

den strategisia kehittämisprojekteja.  Ysi-

tien parantuminen muutamia vuosia sitten 

nopeutti ratkaisevasti liikenneyhteyksiä 

Jyväskylään.  Parhaillaan lisätään valaistusta 

keskusten välillä mikä entisestään paran-

taa liikenneturvallisuutta etenkin pimeän 

aikana.  Ilman liikenneruuhkia toteutuva 20 

minuutin ajoaika Jyväskylän keskustaan ei 

ole aika eikä mikään verrattuna esim. pää-

kaupunkiseudun työpaikkaliikenteen vaati-

miin päivittäisiin ajoaikoihin.  1,5 tunnin 

työmatkat eivät ole harvinaisuuksia pääkau-

punkiseudulla.  

Korpilahdella toimii aktiivinen yrittä-

jäyhdistys, Korpilahden yrittäjät, joka mm. 

vastaa kesän paikallisen päätapahtuman, Pal-

vipäivien, hyvistä järjestelyistä.  Palvipäivät 

houkutteli jälleen eilen runsaasti niin pai-

kallisia kuin ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä.  

Tällaiset tapahtumat, kuten myös tänään 

vietettävä Korpilahti-päivä, parantavat Kor-

pilahden tunnettuutta osana uutta Jyväskylää 

ja vahvistavat korpilahtelaisten yhteishenkeä 

ja omaa profi ilia. Korpilahden omaleimai-

suus ei suinkaan häviä osana Jyväskylää.  

Uskoisin, että kehitys tulee olemaan pikem-

minkin päinvastainen.  Esimerkiksi voimme 

ottaa Säynätsalon, jonka aikanaan liittyessä 

Jyväskylään monet pelkäsivät Säynätsalon 

oman identiteetin häviämistä.  Nyt kuiten-

kin tiedämme, että säynätsalolaiset kertovat 

ylpeinä olevansa säynätsalolaisia ja asuvansa 

Säynätsalossa  – yhdessä Jyväskylän upeim-

mista asuntoalueista.

Korpilahden elinkeinoelämän kehitty-

miseen on paljon mahdollisuuksia.  Niitä 

parantavat Korpilahden yrittäjien aktiivisen 

työn lisäksi hyvät liikenneyhteydet, kehitys-

käytävähanke ja Korpilahden siirtyminen 

kuntaliitoksen myötä yhteistyökunnan ase-

masta kehittämisyhtiö Jykesin täysivaltaiseksi 

osakkaaksi.  Jykesin koko palveluarsenaali 

on korpilahtelaisten yrittäjien ja yrittäjiksi 

aikovien käytettävissä.  Erityisen hyviä mah-

dollisuuksia näen matkailun kehittämisessä.  

Päijänne ja Korpilahden satama tarjoavat 

erinomaiset veneily- ja kalastusmahdolli-

suudet, Himoksen ja Riihivuoren läheisyys 

parantaa maatilamatkailun ympärivuoti-

suutta.  Vaaruvuori on upea retkeilykohde. 

Unescon  maailmanperintökohde Oravi-

vuoren kolmiomittaustorni on yksi uusista 

Korpilahden vetovoimaa parantavista mat-

kailukohteista.  Korpilahti tunnetaan hevo-

sistaan. Ratsastusharrastus tarjoaa monelle 

tilalle ansiomahdollisuuksia.  Myös muille 

hyvinvointipalveluille ja esimerkiksi teolli-

suuden ali- ja osahankintayrityksille syntyy 

uusia mahdollisuuksia kehityskäytävähank-

keen etenemisen myötä.

Korpilahden upea luonto on ihan oma 

lukunsa.  Päijänne ja muut järvet, vaihteleva 

maasto vuorineen ja laaksoineen on innoit-

tanut taiteilijoita jo yli sadan vuoden ajan.  

Korpilahdella on monia kauneudestaan ja 

kylätoimikuntiensa aktiivisudesta tunnet-

tuja , Keski-Suomen vuoden kyliksi valittuja 

kohteita, joista mainittakoon Jyväskylän kes-

kustaa lähinnä sijaitseva Tikkala, upea Putki-

lahti ja Oittila, jossa tänään saamme viettää 

vuosittaista Korpilahti-päivää.

Tämä Villa Cawén on erinomainen esi-

merkki yhteisöllisyydestä ja Oittilan Maa-

miesseuran aktiivisuudesta, jonka ansiosta 

Villa Cawénista on muodostunut suosittu 

kohtaamispaikka.  Villa Cawén on entinen 

Uusi-Oittilan tilan päärakennus, joka edus-

taa tyypillistä vuosisadan alun tekotapaa.  

Taloa asuttiin viimeksi 60-luvulla, minkä jäl-

keen se toimi pitkään kesäasuntona.  Vuoden 

1997 lopulla talon nykyinen vuokralainen 

Oittilan Maamiesseura käynnisti peruskor-

jaushankkeen kohentaen yli 2000 talkoo-

tunnilla talon varustetasoa.  Villa Cawénin 

palvelut kattavat postin, kaupan, kahvilan, 

internetin, kirjaston sekä tilatuotteiden ja 

käsitöiden myyntiä.  Kesäkuukausina  Villa 

Cawénin tiloissa järjestetään taidenäytte-

lyitä.  

Oittilan Hirvimiehet ovat toinen esi-

merkki kyläläisten aktiivisuudesta, jonka 

tuloksena tähän läheisyyteen on rakentu-

nut hirvimiesten Hirvimaja.  Hirvimaja on 

saanut myös valtakunnallista tunnettuutta, 

kun Oittilan Hirvimiehet järjestävät vuosit-

tain VIP-jahdin, johon monet valtakunnan 

ns. silmäätekevät ovat osallistuneet.

Hyvä juhlayleisö,

Suomalaisten juuret ovat pitkälti yhä 

maaseudulla.  Ihmisten toiveissa on saada 

asua järven rannalla, keskellä luontoa mutta 

kuitenkin lähellä nykyajan palveluja.  Etä-

työn tekeminen tulee langattomien verk-

kojen myötä yleistymään.  Yhä useampi 

ihminen kokee elämisen laadun toteutuvan 

Korpilahden-tyyppisissä asumisen ympäris-

töissä.  Korpilahden tulevaisuus vaikuttaakin 

valoisalta.  Hyvää Korpilahti-päivää kaikille!
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