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TAAS ON 
AIKA TOUKOKUUN

Kuinka ihmeellinen luomakunnan jär-

jestys onkaan! Juuri kun talven selkä on 

taittumassa ja alamme odottaa kevään 

tuloa, se yllättääkin meidät tulollaan. Ei 

se kysy lupaa tulemiselleen, se vain tulee 

silloin kun sen aika on, - ja mikä hie-

nointa, se tulee kaikille, ihan jokaiselle!

Huomaat kevään tulon viimeistään 

silloin, kun valo kimpoaa tuhansina 

aurinkoina ympärilläsi ja lämpö hellit-

telee talven kalventamaa ihoasi. Olosi 

tuntuu suorastaan vapautuneelta vaih-

taessasi talvivaatteitasi kesäisempiin 

varusteisiin. Nautinto on myös piilottaa 

sukset ja potkurit varaston pimeimpään 

nurkkaan ja tuoda tilalle polkupyörät 

jokakesäiselle paikalleen seinustalle. 

Samalla tietysti potkaiset jalkapallosi 

ulos saatavillesi, onhan urheilukausi 

alkamassa.

Kevät on tullut, kun lumen alla lepäil-

lyt veneesi anoo kippaamista oikein päin 

ja vapautuneet vedet viettelevät soutajaa 

aalloilleen. Lintuparvet liitelevät taivaan 

sinisen kaaren alla juuri silloin, kun sinä 

ripottelet siementä kukkapenkkeihisi. 

Elämän riemua pulppuaa ojien pohja-

mudista asti sammakoiden heräillessä 

siellä talvihorroksestaan.

Myös kesäasukkaat alkavat ilmestyä 

mökeilleen ja heti se alkaa: haravat hei-

luvat, lapiot viuhuvat, roskatunkiot pala-

vat, jossakin istutetaan taimia maahan, 

toisaalla tuoksuu vasta sivelty maali ja 

vastarannalla grillataan makkaraa. Se on 

varma kevään merkki.

Ja sinä, sinäpä hihkaiset ilosta ja pon-

kaiset korkein askelin jääkylmään veteen 

hakemaan nuoruuden eliksiiriä, jonka 

sieltä aivan taatusti tulet saamaan! Koko 

keväinen luomakunta on kuin kahleis-

taan vapautunut. Erikoisesti se näkyy 

lehmien päästessä kirmaamaan laitumil-

leen. Vapautumisen  ilo on silloin suo-

rastaan ylitsepursuavainen.  

Jotakin suurta ja ihmeellistä on 

tapahtunut kuitenkin täysin huomaa-

mattasi. Ihan salaa vuokko oli avan-

nut siniset silmänsä. Entä huomasitko 

metsän laidassa ujon  kielon, joka soit-

telee valkoisilla kelloillaan sinulle ihanaa 

kevätsinfoniaa?  Ja näitkö kuinka hilli-

tön kiire pienellä purolla oli juostessaan 

rinnettä alas? Tai aistitko miten voimak-

kaasti tuomi ja näsiä täyttävät heräävän 

luonnon huumaavilla tuoksuillaan?

   Toukokuu on täynnä tuhansia salai-

suuksia ja pieniä ihmeitä, joista juuri nyt 

saamme runsaasti nauttia.  

KEVÄTILOA!

AUNE TURUNEN
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KESÄKUKKIA JA TAIMIA MYYNNISSÄ PUTKILAHDESSA

Puutarha Suokukka Saakoskelta aloittaa kesäkukkien ja vihannesten 
taimien myynnin Putkilahdessa Virran Puodin pihalla maanantaisin 

ajalla 21.5 – 18.6. saakka.

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &   aikku
JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317

(014)877 036
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

Vanhoista esiintyjistä ovat paikalla Jyväs-

kylän puhallinorkesteri (www.jporkeste-

ri.com) Nikke Isomöttösen johdolla ja 

Jytke bigband (www.jytke.com) solistei-

neen johtajana Mika Heltelä. 

Viime kesänä katsomon puolella is-

tunut Horst Könntopp tuo mukanaan 

big Sick bandin, joka on saksalaisen 

Sick AG-nimisen automaatioteknologi-

an tehtaan henkilöstöstä muodostettu 

orkesteri ( www.sick.com ). Sick AG:n 

ja Jyväskylän ammattiopiston opiskeli-

javaihdon 15-vuotisjuhla sattuu samalle 

viikonlopulle ja orkesteri on mukana 

juhlan tapahtumissa myös Jyväskylässä.

Suurten orkestereiden jälkeen est-

radille saapuu Putkilahden oma poika 

Markku Turunen, jonka esiintymisestä 

Putkilahdessa on vierähtänyt useampi 

vuosi (kts. Putkilahden kyläkirja s. 291). 

Tällä kertaa Markun instrumentti on 

akustinen kitara.

Menestyksekkään kansainvälisen  

uran luonut Markku Turusen ohjelma 

Putkilahdessa tulee sisältämään  omien 

kappaleiden lisäksi mm.  Albenitzin, 

Brubeckin, Ellingtonin ja Tarregan sä-

vellyksiä. Yllätyksiä tarkkakorvaisille!

Neljäs esiintyjä on Henry´s Swing 

Club. Oman ilmoituksensa mukaan 

yhtye on uusiseelantilais-kanadalais-jy-

väskyläläinen.  Siinä soittavat Tommy 

Barkman   voc, gtr ja  hca, Jaska Pre-

pula bs, Make Lajunen drs ja special 

guest star Mika Lähteenmäki gtr. Tom-

mya lukuunottamatta muut ovat tuttuja 

W&W-yhtyeestä.

Tervetuloa IX jazzeille. 

9. J A Z Z I T  
T U T U I S S A T U N N E L M I S S A L A U A NT A I N A 9.6. 

P U T K I L A H D E N  K Y L Ä K I R J A

Putkilahden kyläkirja on edelleen myyn-

nissä: Virran puoti (Putkilahti), Aurin-

gon kukka (Tammijärvi), Kirjakauppa 

(Korpilahti), postimyynti (Marja Rii-

konen, p. 0400 - 647909). Putkilahden 

kyläseura ry ja Kumotus-hanke
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Osakaskunnat ovat pitäneet kokouk-

sensa huhtikuussa 2007 nuorisoseu-

rantalolla. Moottoriuistelu on sallittua 

lahtivesillä. Ainoastaan yksi vapa per 

henkilö, ja moottoriuistelussa on nouda-

tettava suurta varovaisuutta. Selkävesille 

tuli rajoitus vuonna 2007, joka kieltää  

silmäkooltaan 41 - 54 mm:n verkot. 

Osakaskunnilla on kaislanpoistoraudat, 

joita voi lainata ja käyttää syksyisin kais-

lanpoistoon. Lisätietoja saa Erkki Haka-

selta. Kalastuksenvalvojakurssille otetaan 

osaa, osakaskunnat avustavat taloudelli-

sesti kurssituksessa. Todettiin, että tällä 

hetkellä osakaskuntien alueella ei ole voi-

massa olevaa ammattikalastuslupaa. Pää-

tettiin merkitä Kääjinsalmeen syvimmän 

väylän kohta veneilijöitä varten valkoisin 

poijuin. Väylä on syvin viisi metriä poi-

juista Kassinsaareen päin.

YI J Ä L Ä N-KO U H I N S A L O N 
O S A K A S K U NT A

Jorma Autioniemi, Antti Järviniemi, 

Timo Kalliola ja Pentti Könnö

Luvat ja pyydysmaksut: Huvilan-

omistajille max. 12 yksikköä. Huvi-

lanomistajan manttaalin mukainen 

kalastusoikeus  kaksi yksikköä on mak-

suton ja sen jälkeen ylittävältä osuudelta 

korvaus on 2 euroa /yksikkö. Alueella 

asuville maanomistajille manttaalin 

mukainen kalastusoikeus on maksu-ton, 

sen jälkeen korvaus on 2 euroa /yksikkö 

ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään 

myös max. 12 yksikköä. Uistelulupa 

on 4 euroa /vuosi, osakkaille kuitenkin 

ilmainen. Osakaskunnan alueella suo-

sitellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n 

verkoista, suositus ei koske muikkuverk-

koja. Verkot on merkittävä  muovisella 

lupamerkillä. Vesilintujen metsästys 

maksaa ulkopuoliselle 15 euroa /kausi. 

Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on 

osakkaille vapaata. Lupia myyvät Pentti 

Könnö ja Jorma Autioniemi. 

Kalastuksen valvojina toimivat  

Jorma Autioniemi, Pentti Könnö, Timo 

Kalliola, Kyösti Järvinen, Raimo Saikko-

nen ja Ilkka Kurkela. 

YL I S J Ä R VE N O S A K A S K U NT A

Hoitokunta: Veikko Riikonen pj, Jorma 

Autioniemi vpj, Seppo Heinonen ja 

Oiva Saarinen. 

Luvat ja pyydysmaksut: Ranta-asuk-

kailla 4 yksikköä, lisäyksiköistä kaksin-

kertainen maksu. Pyydysyksikön hinta 

4 euroa / vuosi. Verkko, katiska ja uis-

telu jokainen l yksikkö. Moottoriuistelu 

sal-littu 2 vapaa / vene, vain Ylisjärven 

osakaskunnan luvalla. Suositellaan, että 

ei käytettäisi verkkoja silmäkoko 35-54 

mm. Vesilintujen metsästykseen myön-

netään enintään 25 kpl 12 euron lupia. 

Pii-saminpyynti on sallittua. Lupien 

hinta on sama myös osakkaille.

Lupia myy ja lisätietoja antaa Veikko 

Riikonen puh 014- 825110 tai 0400-

629 049. Kalastuksen valvojina toimii 

Veikko Riikonen ja Jorma Autioniemi.

PE U H A N O S K A S K U NT A 
Erkki Heinovirta, Pertti Mäkelä, Rauno 

Jokinen ja Erkki Hakanen

Luvat ja pyydysmaksut: 1 euroa 

/ yksikkö ja ulkopuolisille 2 euroa / 

yksikkö. Huvilan omistajille ja mökin 

vuokraajille kuuluu seitsemän yksikköä. 

Paikkakunnan ulkopuolella asuvalla 

perikunnan jäsenellä on oikeus kalastaa 

viidellä pyydysyksiköllä (katiska on yksi 

yksikkö ja verkko on kaksi yksikköä). 

Lupia myy Virran Puoti. 

Rajoitukset ja rauhoitukset: Yksi 

vapalupa/henkilö.

* ravustus kielletty Rajajärvessä ja 

Nokkospohjan pohjukasta Haapalahden 

pohjaan Nokkosella

* yksi verkko (2x30) jatassa 30 m 

päittäin sulan veden aikaan, jään päältä 

kalastettaessa saa laittaa kaksi verkkoa 

jataansa.

* suositellaan pienimmäksi solmuvä-

liksi 45 mm

* rysä saa olla enintään yksi metriä 

korkea ja yksiaitainen

* verkkoja ei tule kiinnittää kepein, 

vaan naru + pola systeemillä

* verkkoihin tulee kiinnittää lupa-

merkit ja katiskan polaan suositellaan 

laitettavaksi omistajan nimi

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilin-

nut

* vesilintujen metsästys on kiel-

letty Ylisjärven kalastuskunnan rajasta 

Holman luotoon

* vesilintujen metsästys on luvallista 

osakkaille, vieraille 10 euroa /kausi

* piisaminpyynti on vapaata

Putkilahden Ruotsula-Kilvensalo-

Varman osakaskunta

Juhani Mäkinen, Niilo Frilander, 

Viimo Salo ja Niilo Huujärvi

Luvat ja pyydysmaksut: Pyydys-

maksuna on edelleen 1 euroa / yksikkö. 

Ulkopuolisille sekä paikallisille lisäverkot 

2 euroa / yksikkö. Huvilanomistajilla 

oikeus seitsemään yksikköön, muutoin-

OSAKASKUNNAT TIEDOTTAVAT 2007
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Aurinkoinen tervehdys teille kaikille lap-

suuteni kotikylän asukkaat! On minun 

vuoroni kertoa elämänvaiheistani syn-

tymästä nykyhetkeen. Synnyin vuonna 

1960. Siskoni Mervi oli syntynyt vuotta 

aikaisemmin. Seuraavana vuonna minun 

jälkeeni syntyi vielä Jorma-veli. Äitini oli 

20 vuotiaana jo kolmen lapsen äiti. Vie-

timme onnellisen lapsuuden Putkilah-

dessa Töppöspohjalla vanhempiemme 

Väinö ja Kirsti Kauniston kanssa. 

Lapsuus- ja kouluajoilta Putkilah-

dessa on jäänyt monia mukavia muis-

toja. Töppöspohjalla oli siihen aikaan 

paljon samanikäisiä lapsia. Vainiolan 

serkut, Rimpilän sisarukset ja Järvinie-

men Jukka. Paljon leikimme yhdessä, 

hiihdimme ja pelasimme erilaisia pelejä.

Ensimmäiselle luokalle menin Put-

kilahden kouluun vuonna 1967. Opet-

tajana oli Kaisa Reina. Koulumatkan, 

5 km, kuljimme pyörällä, talviaikaan 

hiihtäen tai kävellen. Joskus Musti-koira 

karkasi meidän peräämme ja kolkutteli 

tassullaan koulun ovea. Kaisa-opettajan 

avatessa oven, Musti ryntäsi luokkaan 

innoissaan häntä heiluen. Musti odotteli 

meitä uskollisesti koulun pihassa kotiin 

lähtöön asti. Yhden vuoden, toisen 

luokan, kävin Kouhinsalon koulua. 

Töppöspohjalta kirkkoherranvirastoon

kin yhtenevät käytännöt Peuhan kalas-

tuskunnan kanssa. Lupia myyvät Niilo 

Huujärvi, Viimo Salo ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset samat 

kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi 

todetaan, että muikkuverkkoja saa pitää.  

Mokan alueella saa laittaa kaksi verkkoa 

jataansa. Verkkojen väli 30 m päittäin. 

Koivusalmessa kalastus on kielletty. Lin-

jalta Harasaari - Vehkakivet 500 m leveä 

kaista itään on kalastus kielletty touko- 

– kesäkuun ajan.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilin-

nut:

Sama käytäntö kuin Peuhan osakas-

kunnalla. Lisäksi ravustus on kielletty 

Huujärvessä, Pennijärvessä ja Rajajär-

vessä. 

Osakaskunta on ostanut 10 Weke-

katiskaa vähempiarvoisen kalan pyyntiä 

varten. Asiaa voi tiedustella Niilo Huu-

järveltä.

Osakaskunnat istuttivat vuonna 

2006 siianpoikasia. Vuonna 2007 pyri-

tään istuttamaan kuhanpoikasia. Tar-

kennuksia osakaskuntien toiminnasta 

voi pyytää osakaskuntien jäseniltä. Osa-

kaskunnat pitävät kokouksensa keväisin. 

Kokouksiin toivotaan lisää osanottajia. 

NIILO HUUJÄRVI, VEIKKO RIIKONEN,

PENTTI KÖNNÖ, ERKKI HAKANEN

Virpi Kouhia työpaikallaan Korpilahden 

srk:n kirkkoherranvirastossa tekemässä 

sukututkimusta mikrolukulaitteen avulla.
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Opettajana siellä oli Hellä Pienmäki. 

Molempia opettajiani muistelen edelleen 

lämmöllä, todella ammattiinsa sopivia, 

herttaisia ihmisiä. Koulumatkaa oli 10 

km. Puolet matkasta pääsimme taksilla. 

Juha-serkun kanssa  unohduimme toisi-

naan kotimatkalla leikkimään puroihin 

ja metsiin, matka saattoi kestää parikin 

tuntia. Joskus äiti käveli huolestuneena 

vastaan. Järvelän Tarjan kanssa meillä oli 

aamuisin usein treffit, Tarja tuli koto-

aan jäätä pitkin järven poikki. Siitä jat-

koimme yhtä matkaa kouluun. 

Vuonna 1971 lähdimme Mervin 

kanssa yhteiskouluun Korpilahdelle. 

Seuraavaksi menin kauppaopistoon Jäm-

sänkoskelle. Valmistuin merkonomiksi 

vuonna 1980. Siihen aikaan oli paljon 

merkonomeja työttöminä. En tiedä 

oliko hyvää tuuria vai johdatusta, mutta 

heti kesäkuun lopulla ruustinna Eeva 

Ojanen soitteli, että kirkkoherranviras-

toon tarvittaisiin osa-aikaista toimisto-

apulaista. Kävin tutustumassa paikkaan 

ja aloitin työt heti heinäkuun alusta. 

Seuraavana kesänä sain vakituisen kans-

listin paikan. Nykyään olen nimikkeellä 

toimistosihteeri. Kun aloitin, kirkkoher-

rana oli rovasti Eino Ojanen. Hän jäi 

pian eläkkeelle ja seuraavat kymmeni-

sen vuotta kirkkoherrana toimi Jaakko 

Ripatti. Hänen lähdettyään Korpilah-

delta valittiin kappalainen Timo Iskala 

seuraavaksi kirkkoherraksi. Tällä hetkellä 

virassa olevista olen kirkkoherra Iskalan 

jälkeen toiseksi pitkäaikaisin työntekijä, 

kesällä tulee täyteen jo 27 vuotta. Iskala 

on ollut muutaman vuoden kauemmin. 

Paljon on tapahtunut kehitystä siitä kun 

aloitin, virastossa ei ollut edes sähkö-

kirjoituskonetta. Sormenpäät arkana 

hakkasin virkatodistukset ikivanhalla 

koneella. Tiedot etsin useita kiloja pai-

navista kirkonkirjoista. Nykyään kirjat 

on mikrofilmattu ja virkatodistuksia saa 

suoraan tietokoneelta. Olen viihtynyt 

työssäni hyvin. Paljon värikkäitä vaiheita 

ja useita työkavereita mahtuu tähän 

aikaan. Työpaikka on pysynyt kiintopis-

teenä vaikka asuinpaikkani on vaihtu-

nut useampaan kertaan. Asuin pitkään 

Kuoreveden Hallissa, jossa miehellä oli 

työpaikka. Työmatka pisimmillään oli 

110 km päivässä. Muutama vuosi sitten, 

suurten elämänmuutosten vuoksi, jou-

duin miettimään tulevaisuutta uudel-

leen. Vakavasti harkitsin jopa muuttoa 

Putkilahteen. Tällä hetkellä olen jo 

lähempänä. Asun Jämsän keskustassa. 

Siskoni perhe asuu Rantasalmella. 

Pyrimme tapaamaan sisarusten kesken 

vähintään joka kesä  Putkilahdessa. 

Veljeni perheineen asuu Jyväskylässä. 

He viettävät paljon aikaa äitini luona. 

Heillä on myös mökki Putkilahden kes-

kustassa.  Siellä saunomme ja uimme 

yhdessä kesäisin. 

Ehkä pitkistä koulumatkoista joh-

tuen kävely on pysynyt rakkaana har-

rastuksena. Lähes 10 vuoden ajan olen 

kävellyt Helyn-maratonin, (42 km) 

keväisin. Myös tulevana helatorstaina 

tarkoituksena on osallistua jälleen. Se 

kannustaa pitämään kuntoa yllä. Viime 

kesänä löysin aivan uuden harrastuk-

sen. Uskaltauduin kumppanini Jukan 

moottoripyörän kyytiin ja innostuin 

heti. Ainakin toistaiseksi olen tyytynyt 

istumaan kyydissä, ajamaan en vielä ole 

lupautunut. Tulevana kesänä on suun-

nitelmissa kiertää moottoripyörällä 

Suomea, ehkä käydä ulkomaillakin.  

Päijänteen ympäri olemme ajelleet jo 

pari kertaa. Maisema on uskomattoman 

kaunis. Ja matkan varrella voi poiketa 

päiväkahvilla vaikkapa Töppöspohjalla.

VIRPI KOUHIA

Kotoa 
maailmalle

Englantia puhuva ei kuole 

kotikylässään. 

Afrikkalainen sananparsi.

Lapsuuden maalaiskoti oli ja on varmaan 

vieläkin turvallinen paikka.  Koulusta 

palatessa tiesi, että on siellä joku koti-

väestä paikalla. Jokainen tiesi asemansa 

ja paikkansa perheyhteisössä, niin kuin 

lehmäjonossakin jokaisella oli oma paik-

kansa, kun niitä vietiin vallanmetsälle 

tai takavainioille. Me Rantalan pojat 

sinuttelimme äitiämme, mutta emme 

kummeksuneet, kun Uiton isot pojat 

teitittelivät Jaakkoa ja Riikkaa. Sama 

käytäntö taisi olla Rauhamaallakin. Se 

osoitti arvonantoa vanhempia kohtaan. 

Nykyisin monissa perheissä, kun kas-

vatusvastuu on hämärtynyt ja ”vapaus” 

on koittanut, jokainen jo usein pikku-

lapsesta lähtien pyrkii ottamaan ohjat 

käsiinsä. Perheet hajoavat näinä aikoina 

hyvinkin helposti. Perheen perustami-

sessa päällimmäisenä kimmokkeena on 

ollut nuorilla sinänsä arvokas voimavara 

– seksuaalisuus. Mutta jos henkinen yh-

teys on vähäinen, liitto on usein vaaras-

sa, olipa taloudellisella puolella köyhyyt-

tä tai suurta rikkautta. 

Minulla oli onni päästä 1940-luvul-

la opintielle. Sen huomasin jo kahdella 

seuraavalla vuosikymmenellä, kun maa-

seutukylän nuoret tulivat keskustele-

maan tulevaisuudesta.  Enää ei pärjätty 

luontaistaloudella. Nuoretkin tarvitsivat 

rahaa ja sitä ei pienissä maalaistaloissa 

ollut liiemmin jakaa. Kyllä se varmaan 

Rantalassakin oli niin, että maatalous 
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kannatti vain myymällä metsää. Vaikka 

äiti teki pitkää päivää, piti kaikki pelto-

työt teettää palkkatyövoimalla meidän 

lasten pienenä ollessa. Maalaistalossa 

on aikoja, jolloin tuottavaa työtä ei ol-

lut tarjolla. Mutta ei työntekijöitä voi-

nut noin vain panna pois. Talvikaudet 

oli sitten teetettävä erilaisia metsätöitä. 

Ja niistä Rantalankin kaksi työmiestä, 

Järvisen veljekset Jussi ja Urho hank-

kivat talolle metsänmyyntituloja. Kun 

Miehikkäläänkin, asuinpitäjääni 1950-

luvun lopulla, ilmestyi traktoreita, oli 

selvää, että monilapsisissa perheissä oli 

lähdettävä työtä etsimään muualta. Niin-

pä en suinkaan kehottanut kylän nuoria 

jäämään kotikylään. Kymenlaaksolainen 

puu-, paperi- ja metalliteollisuus sai 

Miehikkälästä tunnollista työvoi-

maa, osa lähti pääkaupungin imuun, 

muutamia Ruotsiin rautaa takomaan, 

Volvoja rakentamaan. Osaltaan auttoi  

Miehikkälän tangolaulaja Reijo Taipale, 

joka 60-luvun alussa levytti Satumaa-

tangon – ” aavan meren tuolla puolen 

jossakin on maa…” Kun pokasahalla lei-

pänsä metsätöissä ansainnut mökin poi-

ka nousee estradille ja rahaa alkaa virra-

ta  – se oli tuhkimotarinaa joka innosti 

muitakin nuoria etsimään uutta elämää. 

Alkoi maaseudun hiljeneminen. Kun 

1950-luvulla Miehikkälässäkin raken-

nettiin ja korjattiin innolla kyläkouluja, 

niitä 1960-luvun lopulla alettiin lakkaut-

taa. Tulee mieleen Kouhinsalon koulu 

- Uiton Einon poliittinen kohokohta. 

Tulee mieleen Rantalan tuvassa käyty 

keskustelu. Pöydän ääressä äiti, Veikko 

ja Väinö. Olin saanut opettajanviran ja 

käymässä kotonani. Veikko hieman kat-

kerana tokaisi: – Minun olisi kanssa pi-

tänyt päästä kouluun. Äiti: – Olisinhan 

minä laittanut, mutta sinä et halunnut. 

Siihen Veikko: – Niin, mutta sinun olisi 

pitänyt pakottaa minut sinne.

Mitäpä siihen lisäämistä. Putkilah-

dessa samoin kuin Miehikkälässäkin 

oli minun lapsuudessani vaikea päästä 

kansakoulun jälkeisiin opinahjoihin. Se 

tiesi useimmiten majoittumista Jyväsky-

lään, eikä ikääkään ollut kovin paljon, 

kun jo piti tietää, aikooko oppikou-

luun. Onneksi kehitys on kehittynyt 

ja nykynuorilla on paljon helpompaa. 

Kotitalouksien varallisuus on kasvanut 

ja tiedontulvaa tulee monelta suun-

nalta. Ongelmana lienee lähinnä osata 

sensuroida kullekin oikeaa tietoa.

Jos joku on jaksanut lukea tätä juttua 

tähän saakka sensuroimatta, toivottelen 

hänelle hyviä lukuhaluja ja ryhtiä iloita 

pienistäkin asioista. Kuten, kun aamulla 

herätessä polveen koskee: ihanaa, olen 

siis elossa, mitäpä muuta kuin puuron 

tekoon!   Pitäkää jalat lämpiminä! 

TOIVOTTELEE 

VÄINÖ VÄINÖNPOIKA 

”Keskustanaisten Putkilahden paikal-

lisosasto ry on puoluepoliittinen nais-

järjestö, jonka tarkoitus on yhdistää 

jäseninään olevia naisia edistämään 

oman kotiseudun, Suomen ja kansain-

välistä kehitystä Keskustan periaatteiden 

mukaisesti. Tärkeä tavoite on edistää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa, vahvistaa 

kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta 

ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, 

hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksia. 

Erityisesti naisten taloudellisten, sivis-

tyksellisten ja sosiaalisten olosuhteiden 

kehittäminen paikallisella tasolla on tär-

keää.” 

Hauskat hautajaiset 
Koulupuistossa

Kuvassa vasemmalta Sisko Ruth, Elvi 

Simola, Anne-Maria Perttula ja Kirsti 

Koskinen.
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KU R K I S T U S M A A L L E
Pääsiäislauantaina päästiin nyt toista 

kertaa kurkistelemaan maalle Simolan 

villisikatilalla. Tuulisesta säästä huoli-

matta kiinnostuneita ihmisiä oli liik-

keellä viitisenkymmentä autollista, joten 

tämänkaltaiselle tapahtumalle selvästi 

on kysyntää. Kävijöiden ikäkin jakautui 

tasaisesti vauvasta vaariin.

Villisikojen tapaaminen oli mielen-

kiintoista, ja sen lomassa maisteltiin 

taikajuomaa ja nokipannukahvia sekä 

makkaraa, tietysti villisian lihasta val-

mistettuna. Kahvilana ja myymälänä 

toimineen viihtyisän kodan vieressä 

poltettiin pääsiäiskokkoa, ja lasten sekä 

lastenmielisten ohjelmassa oli myös 

pääsiäismunien etsintää ympäristöstä. 

Tätä johti kaksi pääsiäisnoitaa, mutta 

paikalle oli lennähtänyt Kyöpelinvuo-

relta useampikin noita.

Tapahtumaa emännöinyt Tarja 

Simola paljasti, että ensi vuodellekin on 

jo ehditty tehdä suunnitelmia. ”Joka ker-

ralla olisi tarkoitus olla vähän erilainen 

teema”, hän kertoi. Viime vuonnahan 

tapahtumassa esiteltiin putkilahtelaista 

kellojensoittoperinnettä sekä erilaisia 

arvoituksia.

KUVA JA TEKSTI 

SILJA OJANEN

Kuvassa vasemmalta oikealle Tiina 

Nurminen, Jasmina Nurminen, Aini 

Simola, Tarja Simola, Silja Ojanen.

Edellä oleva teksti on suora lainaus 

Putkilahden keskustanaisten paikallis-

osaston säännöistä. Vuonna 1971 yh-

distysrekisteriin merkitty yhdistys viet-

ti hautajaisiaan 22.4. Koulupuistossa 

muistellen vuosien varrelta tapahtuneita 

asioita ja tilaisuuksia. Sääntöjen mukai-

sia tavoitteita on vuosikymmenten kulu-

essa saavutettu monellakin tasolla, myös 

paikallisesti. Väkeä on ollut runsaasti 

mukana niin aktiivitoimijoina kuin eri-

laisissa tilaisuuksissakin. Peuhan tupail-

lat ja erilaiset ohjelmalliset iltamat saivat 

vanhemmat vieläkin nauruntyrskeeseen. 

Väen pako kylältä ja aktiivisuuden hii-

puminen järjestötyöhön johti väistämät-

tä tilanteeseen, ettei järjestöä enää ollut 

mielekästä pitää rekisterissä.

Puoluepoliittinen toiminta on edel-

leenkin väylä vaikuttaa niin paikalliseen 

kuin valtakunnalliseenkin toimintaym-

päristöön eikä tämä toiminta suinkaan 

vielä ole Putkilahdesta kadonnut. Put-

kilahden keskustan paikallisosasto jatkaa 

toimintaansa ja sen riveihin on mahdol-

lista liittyä kaikkien asiasta kiinnostunei-

den. Paikallisosaston johdossa toimivat 

Esko Perttula ja Erkki Hakanen, joihin 

kannattaa olla yhteydessä. Politiikka on 

parhaimmillaan omien elinolosuhteiden 

parantamista ja kuntatasolla ainoa kana-

va päästä vaikuttamaan kunnan kehittä-

miseen. 

Naisosaston viimeisessä kokouksessa 

kukitettiin ansioituneet ja pitkäaikaiset 

järjestöaktiivit Kirsti Koskinen ja Elvi 

Simola. Toiminnassa on aktiivisesti vuo-

sien varrella ollut mukana parikymmen-

tä  kylän toimijanaista, joita muistetaan 

myöhemmin. Keskustanaisten toiminta 

piiritasolla jatkuu edelleen aktiivisena ja 

jotta naisedustus saadaan piirin mukaan, 

on paikallisosaston anottava piirin jäse-

nyyttä. Tänä vuonna keskustanaisten 

edustajakokous kokoontuu Helsingissä 

kesäkuun alussa, jonne kaikki asiasta 

kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. 

Keskustanaisten tiedotelehti Avain on 

tasokas naistenlehti, jota voi Sisko Rut-

hin kautta tilata. 

ANNE-MARIA PERTTULA
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Kyläkaupassa

oppii kantapäätkin

Takana on reilu puoli vuotta kauppi-

asuraa Virran Puodissa. Aika on lentänyt 

siivillä, luonnonkin puolesta poikkeuk-

sellisen lyhyt talvi hurahti uusiin asioi-

hin uppoutuessa niin nopeasti, että ke-

vään tuloa tuskin ehti huomata. Kauppa 

ja sen työntekijät selvisivät kiperimmistä 

kuukausista hengissä, vaikka kantapään 

kautta oppimistakin välillä sovellettiin.

Päivittäistavaroiden myynnin lisäksi 

pikkuruinen Kahvila Voitto todettiin 

vallan tarpeelliseksi levähdyskeitaaksi, 

jossa saattoi vaikkapa kahvikupin ääres-

sä vaihtaa kuulumisia, lukaista päivän 

lehden ja pistäytyä netissä. Perjantaisel-

le kotiinkuljetuspalvelullekin on ollut 

odotettua enemmän kysyntää. 

Putkilahti ei suinkaan uinunut tal-

veaan sinisessä kaamoksessa, vaan lähes 

joka päivä jossain päin kylää tapahtui 

jotain pimeitä päiviä piristävää. Jooga, 

itämainen tanssi, 4-H.n toiminta, eri-

laiset kerhot ja juhlat hämmästyttivät 

määrällään.

Kevät ja kesäasukkaat saapuvat käs-

kynkkää, ilmassa on uudenlaista ener-

giaa, ostoskoriin laitetaan  nauloja ja 

puutarhatarvikkeita ja valmistaudutaan 

vuoden parhaimpaan aikaan.

Virran Puotikin siirtyy kesäkauteen  

12.5. Baari Voiton  terassin avajaisten 

yhteydessä.

Toivokaamme kaunista kesää ja sitä 

samaa hyvää mieltä joka tässä kylässä jo 

vallitsee!

TARJA VILHUNIEMI

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIMET: 014-825 177,  040-556 7388
AVOINNA: ma,ti,ke,to  9 – 18, pe 9 – 20, 
la 9 – 18, SU 10 - 18 

Tervetuloa Virran Puodin
kesäkauden ja -terassin 
avajaisiin Putkilahteen 
la. 12.5. klo 9 alkaen

www.virranpuoti.fi

BAARI VOITTO, C-oikeudet
AVOINNA: ma.ti,ke,to  9 – 21,
pe, la 9 – 23, SU 10 – 18 

Uudet aukioloajat 14.5. alkaen

Pihatorilla  mm. 

•kesäkukkia •käsitöitä •laadukkaita kotimaisia 

kesäjalkineita •talkkunaa •villisikaa •hunajaa 

•spelttituotteita •Uitoksen aitoa ruisleipää •ongintaa 

ja arvontaa. •Kyläseuran kojulta makkarat ja letut.

•Iltasella grillataan terassilla villisian näppiluita. 

Avajaisia tahdittaa 

Pentti Könnön 

orkesteri.



Kyläseuran kevätkokoukseen sunnun-

taina 22.4. oli kutsuttuna vieraana saa-

punut Timo Rusanen, joka on valittu 

Korpilahden kunnanjohtajaksi vuoden 

2008 loppuun asti. Hänen haasteellise-

na tehtävänään on luotsata kuntaa liitos-

asiassa korpilahtisten kannalta mahdol-

lisimman edullisesti, silti muodostuvan 

uuden kunnan tulevaa etua unohtamat-

ta. Kunnanjohtaja kertoi liitosasioista 

laajasti, koko kunnan näkökulmasta; 

kokouksen osallistujat toivat esiin oman 

kylämme asioita. 

Kj. Rusanen aloitti toteamalla, että 

hienoon kyläämme on mukavaa tulla. 

Alkukohteliaisuuksista päästyään hän 

jatkoi liitosasian teknisillä kysymyksillä, 

kuten maarajayhteyden valmistelulla, 

hallinnollisilla kysymyksillä, erilaisten 

hallintotapojen yhteensovittamisella 

sekä miten Korpilahden taloustilanne 

saadaan parempaan tilaan. Liitoksen 

yhteydessä tulevat pohdittaviksi isommat 

seudulliset kysymyksetkin: kuinka voi-

daan tukea Jyväskylän seudun kasvua ja 

ohjata perheitä seudulle työtä tekemään 

ja asumaan sen sijaan, että muutettai-

siin pääkaupunkiseudulle. Kysymys on 

samalla koko keskisen Suomen asuttuna 

pysymisestä, kasvukeskuksen ympäris-

töään ylläpitävän voiman – asutuksen 

– leviämisestä keskusta laajemmalle alu-

eelle. Perinteinen maaseutupolitiikka 

ei yksinään voi vastata tähän kysymyk-

seen! 

Korpilahden kunnan luontaisiksi 

vahvuuksiksi Rusanen mainitsi mm. 

luonnonympäristön ja korkeatasoisen 

asumisen osana kaupunkia; myös mah-

dollisen matkailurakentamiseen painot-

tumisen. Alueellahan on jo nykyisellään 

paljon kesäasutusta – kesäasuntojen 

muuttaminen vakituisiksi ja työnteko 

sieltä käsin on täysin mahdollista ja 

ansaitsee myönteistä huomiota viran-

omaisten osalta.

Jyväskylän seutu on kehittymässä 

verkostokaupungiksi riippumatta 

muiden kuntien liitoshaluista tai halut-

tomuudesta: monet tärkeät palvelut ovat 

jo verkostotoiminnan piirissä ja jatkossa 

yhteistyö tulee luultavasti tiivistymään 

entisestään.

Useissa työryhmissä on valmisteltu 

mm. ATK-järjestelmien, teknisen toimi-

alan ja maankäytön suunnittelun yhteen-

sovittamista. Henkilöstöpolitiikan hoito 

liitoksessa on oma iso kysymyksensä; 

samoin se, missä aikataulussa asiat 

tapahtuvat. Avointa hallintotapaa nou-

dattaen työryhmien raportit julkaistaan 

netissä lähiaikoina. Kaavoitusyhteistyö 

on lähdössä nopeimmin käyntiin, koska 

prosessit ovat siinä aikaa vieviä. Maan-

käytön asiat on saatava mahdollisim-

man pian hyvään järjestykseen jo uusien 

asukkaiden rakennushankkeita ajatellen. 

Uuden alueen kaavoitus vaatii lisäksi 

runsaasti työtä pohjakartoituksissa, kiin-

teistöjen tietojärjestelmissä ja teknisen 

suunnittelun tietojärjestelmissä. Opas-

kartatkin on uusittava uuden, alueeltaan 

laajan kunnan reittejä vastaamaan. 

 Liitoksen porkkanarahojen käytöstä 

ei ole vielä tehty päätöksiä. Rahoja voi-

daan kuitenkin Jyväskylän takauksella 

käyttää Korpilahdella etukäteen, vaikka 

ne maksetaan valtion taholta vasta 2009-

2010. Rahoitusta ohjataan asukkai-

den tarpeiden osoittamiin kohteisiin ja 

varoja on käytettävissä noin 6, 48 milj. 

eur, mikäli Korpilahden väkiluku pysyy 

yli 5000 asukkaan tasolla. Jyväskylä on 

suostunut liitosneuvotteluissa ohjaa-

maan summan kokonaan Korpilahden 

kehittämiseen.

Tärkeät terveydenhoitopalvelut on 

tarkoitus säilyttää jokseenkin entisel-

lään: Korpilahden terveysasema jatkaa ja 

Muuramen terveyskeskukseen on tulossa 
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Kunnanjohtaja kyläkäynnillä



remontti, jossa vuodepaikat vähenevät ja 

tämä vaikuttaa myös korpilahtisiin. Asia 

on hoidettava niin, etteivät pidempiai-

kaista hoitoa tarvitsevat potilaat joudu 

tilanteesta kärsimään.

Rakentamisessa painotetaan 9-tien 

vartta, Iloniemen aluetta ja Kärkisiä. Tik-

kalaan otetaan myös jonkin verran uusia 

asukkaita kaavoitus,- koulu- ja jätevesi-

investointien mukaisesti. Maaseutuky-

liin ei näillä näkymin merkittävän suuria 

asutuskeskittymiä suunnitella, koska se 

vaatisi raskasta kunnallistekniikkaa ja 

muuttaisi maaseutumaista asumistapaa 

liiaksi. 

Kunnan alue yleiskaavoitetaan 

uudelleen ja tässä Putkilahtikin on tar-

kastelun kohteena. Nykyinen rantayleis-

kaava on poikkeuslupamenettelyineen 

koettu keskikylällä uudisrakentamista 

vaikeuttavana. Kj. Rusanen totesi, että 

”Jkl:n kaupunkisuunnittelijat joutuvat 

koulunpenkille maaseudun väljyyden, 

maanviljelyn ja maiseman suhteen.” 

Kyläsuunnitelmat tulee päivittää uutta 

asutusta vastaamaan, koska suunnittelu 

etenee vuorovaikutuksessa asukkaiden 

kanssa; paperille kirjattu yhteinen näke-

mys esim. tonttien myynnistä helpottaa 

etenemistä. 

Kylän pitkäaikaiset infra-hankkeet – 

Kääjinsalmen ruoppaus ja kevyenliiken-

teen järjestäminen raitilla – nostettiin 

taas esille muistutuksena kunnanjohta-

jalle. Tiehallinnossa kevyen liikenteen 

järjestämisasia on liikahtanut hieman 

eteenpäin, ja mikäli kunta ottaa asiassa 

aktiivisen otteen voidaan tässä saavuttaa 

liitosrahojen avulla tuloksiakin. Kes-

kikylän uudessa asuinrakentamisessa 

vedenpuhdistamon kapasiteetti ei enää 

riitä ja jatkossa tarvittaisiin parempi 

ratkaisu. Kylämme yhteys Joutsan 

suuntaan monissa eri asioissa tuotiin 

esiin: esimerkkeinä työterveydenhoito 

ja sairaankuljetus, eläinlääkintä ja 

ympäristöterveydenhuolto. Kj. Rusa-

nen otti listalle ehdotuksen sairaankul-

jetuksen yhteistyösopimuksen teosta 

Joutsan kanssa. Lopuksi keskusteltiin 

vielä koulukysymyksestä ja yhteistyöstä 

Luhangan kanssa Tammijärven koulua 

käyvien lasten osalta. ”Hallinto ei saa 

olla ykkösasia, vaan se, miten palvelut 

turvataan joustavasti”, kj. Rusanen sum-

masi toimintaperiaatteen. Tämä onkin 

eräs valtakunnallisen palvelurakenneuu-

distuksen tarkoituksista.

TIMO SUOMINEN

KETTERÄN 

logokilpailu on 

ratkennut

Virran puodin kahvila Voitossa esillä ol-

leet Putkilahden Ketterä ry:n logokilpai-

luun tulleet ehdotukset on nyt punnittu 

kaiken kansan äänin. Voittajaksi selvi-

ytyi Tiinalotta Särmölän ehdotus, joka 

julkaistaan tässä (kuva alla). Voittajaeh-

dotuksessa on seuran nimen alkukirjai-

mista tyylitelty juoksija harmaalla poh-

jalla. Ketterän johtokunta kiittää kaikkia 

osallistuneita ja toivottaa liikunnallista 

alkavaa kesää! 

Perinteikäs Putki-

lahden taideleiri 

odottaa osallistu-

jia kesäkuussa

Kylämme merkittävä taiteellinen har-

rastetoiminta on saamassa jatkoa pitkän 

tauon jälkeen. Näillä näkymin akvarel-

li- ja guassitekniikalla toteutettava, va-

jaan arkiviikon mittainen taideleiri alkaa 

Koulupuistossa juhannuksen jälkeisellä 

viikolla. Leiri on suunnattu taiteen har-

rastajille, mutta vähäiselläkin kokemuk-

sella on tervetullut mukaan! Monimuo-

toisuus on rikkautta ryhmäopetuksessa. 

Opettajaksi on lupautunut pitkäaikai-

nen ja kokenut taidealan opettaja, nyt 

eläkkeellä oleva Pertti Kalin, joka itse 

piti komean ja moni-ilmeisen näyttelyn 

viime vuonna Keski-Suomen museon 

tiloissa. Leiri päättyy näyttelyyn, jossa 

esitellään työn tuloksia. 

Leirin hinta tulee olemaan noin 

250 eur/ osallistuja sisältäen opetuksen, 

materiaalit pääosaltaan, päiväruokailut ja 

kahvit. Leirille otetaan noin 14 henkeä, 

jotta ohjaus olisi kunkin leiriläisen kan-

nalta riittävää. Leirin toteutuminen on 

kiinni osallistujamäärästä: tusinaa pie-

nemmälle porukalle leiriä ei voida järjes-

tää. Alustavia ilmoittautumisia otetaan 

vastaan sekä lisätietoja annetaan: Timo 

Suominen   050 3011 493 tai timo.suo-

minen@putkilahti.net

TIMO SUOMINEN
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<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
HERAPOHJANTIE 5, 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

W W W . V I R R A N P U O T I . F I  

VIRRAN PUOTI, VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIMET: 014-825 177,  040-556 7388
PUOTI AVOINNA: MA,TI,KE,TO  9 – 18, PE 9 – 20, 
LA 9 – 18, SU 10 - 18 (14.5.2007 ALKAEN)
BAARI AVOINNA: MA,TI,KE,TO  9 – 21,PE, LA 9 – 23, SU 10 – 18 

� päivittäistavarat

�    rauta ja maatalous

� baari 

� nettipalvelu

IL M O I TA 

E D U L L I S E S T I

K Y L Ä L E H D E S S Ä!

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

Terassin avajaiset 
lauantaina 12.5.2007


