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ASUINPAIKKA ON 
HYVINVOINNIN AVAIN

Kesä on aikaa, jolloin ihmiset liikkuvat paljon 

ja tutustuvat monenlaisiin nähtävyyksiin, 

paikkakuntiin ja tapahtumiin. Putkilahtikin 

saa osansa kävijöistä. Saattaapa joku pistäy-

tyä täällä haaveenaan tuleva asuinpaikka. 

Tavallisesti, kun tullaan uuteen paik-

kaan, tarkastellaan ensimmäiseksi ympäris-

töä, luontoa, asutusta, siisteyttä, ihmisiä. 

Ensi näkemästä syntyy ratkaiseva mielikuva 

paikasta; pidänkö tästä vai enkö pidä. Tähän 

vaikuttaa luonnollisesti kunkin havainnoit-

sijan omakohtaiset tavoitteet ja totutut, 

syvälle juurtuneet käsitteet. 

Useimmat Putkilahtea tulevaksi asuin-

paikakseen haaveilevat pitävät seudun par-

haimpana vetovoimana luonnonkauneutta ja 

järviä, erikoisesti Päijännettä. Miellyttävänä 

seikkana huomioidaan myös harva asutus-

tiheys. Oma rauha ja hiljaisuus ovat tämän 

ajan kiireisille ihmisille tärkeitä arvoja. Moni 

ymmärtää myös maaseutuasumisen arvon 

perhettä yhdistävänä tekijänä.

Erittäin paljon Putkilahden vetovoimai-

suutta lisää Jyväskylän läheisyys. Nyt, kun 

emme enää ole lossiyhteyden takana vaan 

ylitämme Kärkisten salmen komeata siltaa 

pitkin, ei välimatka aseta esteitä vaikkapa 

kaupungissa työssä käymiselle.

Putkilahti on hyvä asuinpaikka monesta 

syystä. Lainmukaiset peruspalvelut toimivat 

täällä ihan tyydyttävästi. Lisäksi täältä löytyy 

yritystoimintaa ja taitavia monen työn osaa-

jia ja palveluntarjoajia. Kylälehti julkaisee 

koko kylää koskevan palveluhakemiston, se 

on myös lehtemme internetsivuilla.  

Maaseudun syrjäkylillä asuville oma 

kyläkauppa on suorastaan elinehto. Put-

kilahdessa voimme suurella ilolla esitellä 

Virran Puodin monipuolista palvelua kai-

kille täällä kävijöille. Juuri avattu terassi on 

lajissaan nähtävyys. On tärkeätä käyttää 

oman kyläkauppamme palveluita uskolli-

sesti hyväksemme. Se on jokaisen kohdalla 

eteenpäin ajateltua viisautta.

Kyläyhteisön henkinen ilmapiiri vai-

kuttaa paljon asumisviihtyvyyteen. Uusien 

asukkaiden mukaan tulo kylän yhteisiin 

tapahtumiin, talkoisiin ja muihin kokoon-

tumisiin on toivottavaa, näin edistetään 

tutustumista ja viritellään uusia raikkaita 

ajatuksia kylän kehittämiseksi. 

Putkilahti on luonut julkisuuskuvaansa 

myönteisissä merkeissä. Varsinkin monet 

täällä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat 

levittäneet tietoa kylästämme laajoille pii-

reille. Taiteilijaleirit on aina liitetty Putkilah-

den nimeen ja nyt viime vuosina maine on 

levinnyt perinteisiksi muodostuneiden Put-

kilahti Jazz-tapahtumien välityksellä.  

Kylämme tulevaisuuteen voidaan katsoa 

toiveikkain mielin. Hyvinvoinnin avaimet 

löytyvät täältä.  

–  OHOH KULLAISTA KYLÄISTÄ,           

MAAN PARASTA PAIKKASTANI! –

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

(014)877 036
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

KESÄN JUHLAA
Esi-isämme viettivät vakkajuhlaa tai sään-

jumala Ukon juhlaa kesän valoisimpana 

aikana. Näin haluttiin varmistaa hyvä sato 

ja hedelmällisyys. Keskiajalla kirkko omisti 

juhannuspäivän Johannes Kastajan muis-

tolle, jonka mukaan myös juhlan nimi yleis-

tyi. Juhannuspäivää vietetään myös Suomen 

lipun päivänä.

Juhannus kokoaa ihmisiä viettämään 

aikaa yhdessä ja nauttimaan kesästä ja kau-

niista luonnosta. Juhlaa valmistellaan ja ko-

ristellaan, kesä ja valo tuovat meille pohjolan 

asukkaille iloista piristystä. Juhannuskoivut, 

-salot ja -kokot juhlistavat keskikesää, myös 

juhannustaiat pitävät perinteitä yllä.

Arki on hieno asia, ja osittain myös juh-

laa. Välillä kuitenkin juhlankin viettäminen 

on hyvästä. On tärkeää levätä arjen touhuis-

ta, ottaa etäisyyttä, irrottautua, viettää juh-

laa niin, että oma ja läheisten mieli lepäisi. 

Ihmisen osa on vastuullisuutta itsestä, toi-

sista ja luonnosta – eivätkä tehtävät aina ole 

helppoja. Kuitenkin ihminen on myös suur-

ten lahjojen saaja – Luoja on meille antanut 

elämän, toiset ihmiset ja luonnon. Elämässä 

on juhlaa!  

”Minä avaan syömmeni selälleen

ja annan päivän paistaa.

Minä tahdon kylpeä joka veen, 

ja joka marjan maistaa.

Minun mielessäni on juhannus,

ja juhla ja mittumaari,

ja jos minä illoin itkenkin,

niin siellä on sateenkaari.”

  RUNO: EINO LEINO 

 TEKSTI: RITVA TUOMINEN  

KUVAT: JUHA AHVENAINEN

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

KA L A O N N I  VA I H T E L E E

4.5.2007 verkkoomme ui kuvassa oleva AHVEN Nokkosella. Pituutta oli noin 37 cm, painoa 

emme voineet punnita, mutta arviona noin 800-900 grammaa.

TERVEISIN REINO JA JARI KELLOMÄKI
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Tänä keväänä lumi hävisi huhtikuun 

alkupuolella ja Päijänteen jäät lähtivät 

Vanhanselältä 16.4. Suomessa talveh-

tivat lajit pääsivät aloitteleman pesin-

töjä hyvissä ajoin. Suomen lähialueilla 

talvehtivat muuttolinnut pystyvät 

yleensä ajoittamaan muuttonsa sääolo-

jen mukaan, ja tänä vuonna huhtikuun 

alkupuolella muuttolintujen saapumi-

nen oli kymmenkunta päivää edellä 

tavanomaista. Selvät kevään airuet, kiuru 

ja töyhtöhyyppä, tavattiin Keski-Suo-

messa jo ennen maaliskuun puoliväliä. 

Päijänteellä harmaa- ja selkälokit olivat 

asettuneet pesimäluodoilleen pääsiäisen 

jälkeisellä viikolla jäiden lähdettyä.

Kevään etenemisessä otettiin taka-

askel huhti-toukokuun vaihteessa, ja 

kylmät pohjoisvirtaukset pysäyttivät 

lintujen muuton pitkäksi aikaa. Kauem-

pana etelässä talvehtivat pitkän matkan 

muuttajat saapuivat, kuten yleensäkin, 

normaalin aikataulunsa mukaan riip-

pumatta varhaisesta lumien lähdöstä. 

Putkilahdessa tehtiin ensimmäisenä 

koko Keski-Suomen alueella havainnot 

luhtahuitista 1.5., rytikerttusesta 17.5., 

pikkusieposta 18.5. ja kuhankeittäjästä 

24.5. Tavanomaiseen saapumisaikaan 

kuultiin Putkilahdessa mm. käki 15.5. 

ja satakieli 19.5.

Toukokuun viimeiseen viikonlop-

puun mennessä oli jo monien lintulajien 

poikasia havaittavissa pesissä ja maas-

tossa. Vanhanselällä olivat ensimmäiset 

harmaalokin poikaset kuoriutuneet, ja 

telkänpoikueita vilisteli rannoilla. Toi-

saalta kalatiirat vasta aloittelivat haudon-

taa. Räkättirastailla oli jo lentokykyisiä 

maastopoikasia. Tätä kirjoitettaessa vielä 

jää nähtäväksi, kuinka kesäkuun alku-

puolen säät suosivat monien lajien 

ratkaisevassa vaiheessa olevia pesimis-

puuhia.

Tässä käytetyt tiedot on saatu Birdlife 

Suomen ylläpitämästä Tiira-lintutieto-

palvelusta.

HANNU ALLONEN

HANNU.ALLONEN@FIMNET.FI

AINA EDULLISESTI!

- Ulko- ja sisämaalit

- Kuultavat puunsuojat

- Lakat

- Punamullat

- Ilmalämpöpumput

- Pellettipolttimet

Vuokrataan korkeapaine- ja

punamultaruiskua

Ketunpolku 68

Muurame Puh 0400 540448

www.tilamaali.com

Va r h a i n e n  kevät 
n ä k y y  l i nt u m a a i l m a s s a

Härkälinnun huutelu kuuluu lahtivesillä 

pitkin alkukesää.
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Kaupalla 
kesän avaus
Tänä vuonna kesän saapuminen Putkilah-

teen oli uusien kauppiaittemme näköinen. 

Toukokuisena lauantaina markkinameinin-

kiä oli pihan täydeltä. 

Sisätiloissa oli tuote-esittelyä ja monet 

poikkesivat mieleen jäävää terassia ihmet-

telemässä. Terassin erikoisuutena on latti-

aan ennen lopullista rakentamista upotettu 

massiivinen kivipöytä (kuva yllä oikealla). 

Kiven alkuperä on puheiden mukaan ai-

toa Putkilahtelaista graniittia. Kyynärpäi-

den jäljet eivät siihen pöytään kulu, vaikka 

kuinka moni sen äärellä kesäisin maailmaa 

kävisi parantelemassa.

Kesän avauksessa oli paikalla lisäksi 

pihamyyjiä, oli vaatteita, kenkiä ja tietysti 

kukkia. Väkeä pyöri tänne läheltä ja kau-

empaakin. Iloisesta menosta pitivät huolen 

oman kylän haitaritaitajat, Könnön paris-

kunta (kuva alla oikealla). Ja tottakai aurin-

ko lämmöllään piti huolen, että ihmismieli 

ihan virkistyi siinä hulinan keskellä.

Mukavasti ulkoterassi on otettukin vas-

taan, varsinkin kun sieltä löytyy myös ohjel-

mallisia iltoja. Eräänä iltana koiranlenkillä 

pongasin yhdeksän polkupyörää nojaamassa 

nurkalla viihteellä kävijöitä odottelemassa.

Terassin viihtyvyyttä lisäävät käsityönä 

tehdyt pikku yksityiskohdat ja paikallisen 

taiteilijan luomat taulut seinällä. 

Mukavia hetkiä kaikille kesän kulkijoil-

le, ottakaamme tämäkin osa kylää omak-

semme.

MIETTEITÄ VIRRAN TOISELTA PUOLEN,

HELJÄ TAAVITSAINEN

KUVAT: VALTO KOSKINEN

Kesäkuussa :
Pe 8.6. Musiikkia mahdollisuuksien mukaan klo 18 alk.

La 16.6. grillataan Simolan villisikaa klo 18 alk.

Pe. 29.6. Yleisön pyynnöstä Matin karaoke klo 18 alk.

Juhannusaattona suljemme klo 14.

Juhannuksena Baari Voitto avoinna klo 12-23

Toivotamme kaiken kansan ter vetul leeks i  kesäterass i l l e  ja  kahvi laan Voit to-baar i in !

BAARI AVOINNA: 
MA,TI,KE,TO  9 – 21,

PE, LA 9 – 23, SU 10 – 18

VESPUOLENTIE 1950 B, 41870 PUTKILAHTI

PUHELIMET: 014-825 177,  040-556 7388
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�PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

www.virranpuoti.fi

Virran Puoti - TARMO lähikauppa, 
kauppias Tarja Vilhuniemi  � (014) 
825177 tai 040-556 7388.  PUOTI 
AVOINNA: MA,TI,KE,TO  9 – 18, PE 9 – 20, 
LA 9 – 18, SU 10 - 18.. BAARI AVOINNA: 
MA,TI,KE,TO  9 – 21, PE, LA 9 – 23, SU 10 
– 18. (KESÄ 2007)

� päivittäistavarat
� rauta ja maatalous
� E95 bensiini ja polttoöljy
� baari ja kesäterassi
� nettipalvelu
� kopiopalvelu

�PANKKI

Korpilahden Osuuspankki, Martin-
polku 23, Korpilahti � pääkonttori 
(014) 5185100   
Tavanomaiset pankkipalvelut, valuutan 
vaihto euroiksi.

Nordea, Korpilahti, Martinpolku 21, 
Korpilahti   � 014-336 2760 

Lähin pankkiautomaatti  Korpilahti, 
Korpilahdentie 5  (21 km, R-kioskin 
vieressä)

�TAKSI

Taksiautoilija Markku Laine, � 0400 
241199. Taksi henkilöauto, taksibussi 
9 henkilöä

Taksiautoilija Jukka Tammelin, Oittila
� 0400 626688   

�PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI

Putkilahden kylälehti ilmestyy kerran 
kuussa. Perustamisvuosi 1993. Kustan-
taja: Putkilahden kyläseura ry. Kylälehti 
on tilattavissa kotiin 20  euroa / vuosi. 
Myynnissä irtonumeroita: Virran puoti, 
Putkilahti. Toimitus: Kylän asukkaat 
ja vierailijat. Päätoimittaja Aune Turu-
nen. � (050)  464 3683 

�PUTKILAHDEN UUTISIA

Internet: www.putkilahti.net
�TULKKAUSAPUA

(Ubersetzungen, Translation help, 
Tolkningshjälp) (Ei ammattitulk-
keja). Sirpa Weijo, � (014) 825129, 
saksan kieli, Deutsch
Riitta Hakanen, � 040 7447706, 
englanti ja ruotsi, English / Svenska

�MÖKKIVUOKRAUS

Nurminen Paula ja Martti, Aholanraitti  
� 040-5899 597.
****-mökit 2 kpl, 88 m2, sähköis-
tetty, ei tv:tä, Päijänteen rannalla,  sis. 
veneen. Ympäri vuoden käytössä. 
Mahdollisuus tutustua maalaistalon 
elämään sopimuksen mukaan. Tilalla 
myös aittamajoitus. Maksutapa: kätei-
nen etukäteen.

Haapala Veikko, Hauhanpohjantie 
904B � 040 7614288, Email: veikko.
haapala @luukku.com  Kotisivu: www.
haapalanlomamokit.com
****-mökit 5 kpl, 6 henk./ mökki   sis. 
veneen. Ympäri vuoden käytössä.   
Maksutapa: käteinen etukäteen

Mäkelä Tarja ja Pertti, Kilvensalontie 
91. � 050 5750470.
 ****-mökki ja sauna, sähköistetty, 8-
10 makuupaikkaa, Päijänteen rannalla. 
Maksutapa: käteinen etukäteen.

Rantanen Oiva, Kassinsaarentie. �  
0400 887493  **-mökki, sähköistetty
Maksutapa: käteinen etukäteen

�PUTKILAHTI - INFO

Putkilahden Kyläseura ry, Veikko 
Riikonen, Puh. 0400 629049

�MAATALOUS- JA PUUTARHA- 
TUOTTEIDEN SUORAMYYNTIÄ

Tarja  Simola ja Reijo Simola. � 
(040) 5891690
Email: tarja.simola@nic.fi  Kotisivut: 
http://www.villisikatila.com  
Mansikka, villisianliha. Suoramyynti-
piste heinäkuun ajan (sis. myös muita 
tuotteita).

Putkilahden talkkuna (Tmi) � (050) 
563 7344
Jauhot, ryynit, talkkuna.
www.putkilahdentalkkuna.fi

Ylä-Tihtarin tila, Hannu Uusitalo. � 
0400 245 260.  Peruna, jauhot ryynit.

JP-taimet, Jukka ja Pirkko Järviniemi 
� 0400 886941.  Perennat, marja-
pensaat, omenapuut, koristepensaat, 
ryhmäkasvit, kesäkukat, siemeniä. 
Pihasuunnitelmat.

�PARTURI-KAMPAAMO

Lovi & Laikku, Martinpolku 13 C 19, 
41800 Korpilahti � (050)  528 5612 
(Jenna), � (041) 505 6317 (Noora).

Maarit Oikari, Korpiojantie 1, 
Korpilahti, � (014) 821840 

�LUONTO-OPAS

Opastukset esim. Leivonmäen kan-
sallispuistossa ja Vaarulla. Ohjatut 
soutu-, melonta-, yölaulaja- ja sieni-
retket. Maastoruokailut ja kahvitukset, 
tilausruokailut myös kylätalolla. Väli-
nevuokrausta; inkkarikanootteja, 
lumikenkiä, retkeilyvälineitä, kamii-
natelttoja. Kalastus- ja tilausmatkoja 
Päijänteellä puuvene Jennyllä tai m/s 
Miradalla.
Erä-opas Heljä Taavitsainen, ( (040) 
778 4600

�SIIVOUKSET JA KOTIPALVELUT

Kodinhoitopalvelut, myös kesämö-
keille, kevyet raivaukset ja pihatyöt. 
Apua kodin askareisiin, omaisavusta-
jien tuurausta.
Heljä Taavitsainen, � (040) 778 4600
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� RAKENNUSPELTITYÖT

HPN-Pelti , Honkalanmutka 2 B 3
41800 Korpilahti, �  041 700 7568
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�RAKENNUSALAN TYÖT

Risto Mattila. � (0400) 206362. 
Kaikki rakentamiseen liittyvät työt.
Oiva Rantanen. � 0400 887493. Kir-
vesmiestyöt, hitsaus ja peltityöt
Ilari Rantanen. Puh. (0400) 412055.   
Muuraustyöt ja rakennuspiirrustukset.
Antti Järviniemi. �  (0400) 549208. 
Kirvesmiehen työt.
Heikki Vilkman, Tammijärvi. �  0400 
244362.    Putkityöt ja -tarvikkeet.

�POLTTOPUUTA
Pertti Mäkelä. � 050 5750470
Risto Mattila  � (0400) 206362. 
Päijänteen metsänhoitoyhdistys, Jarmo 
Räty   � (014) 8200000 tai           (0400) 
340062. Polttopuuta itse keräten hak-
kuuaukoilta

�PUUTAVARAN AJOA
Matti Saltiola � 0400 345314
Pertti Mäkelä � 050 5750470
Matti Ruth  � (0400) 342441
Tapani Savela � (040) 5881602
Risto Mattila  � (0400) 206362

�TRAKTORITYÖT
Pentti Könnö � 0400 302934
Tielanaus, auraus, traktorikaivuri
Oiva Rantanen � 0400 887493. Tiela-
naus, auraus
Yrjö Hietanen Tammijärvi. �  0400 
485954. Lokakaivojen tyhjennykset

�MAA-AINESTEN MYYNTI

Matti Ruth � 0400 342441   
Ruokamultaa
Autoyhtymä K. Heinonen, Tammijärvi. 
� (0400) 179671. Hiekkaa, soraa, 
mursketta. 

�AUTON HUOLTO JA KORJAUS

Veikko Lindevall, Korospohja, � 
(0400) 739939 
Viljo Ikonen, Tammijärvi, � (014) 
877168

�KALASTUSLUVAT
Valtion lupa: Osuuspankki myy. � 
(014) 518 5100

Aluekohtaiset luvat:
(katiska, verkko, virveli, sorsastus)
Veikko Riikonen � 0400 629049
Niilo Huujärvi � 0400 803342
Pentti Könnö � 0400 302934
Viimo Salo � (014) 825193
Jorma Autioniemi � 0400 414953
Virran Puoti � (014) 825177

�ENSIAPUA

Lähimmät
terveysasemat:

Korpilahden terveysasema (22 km).   
� (014) 647400  
Avoinna: ma-pe 08.00 - 15.00 

Muuramen terveysasema (34 km). 
� (014) 659431  
Avoinna: ma-pe 8.00 - 20.00, 
la-su 8.00 - 16.00 

Joutsan terveysasema (35 km). 
� 0207 618 210   
Avoinna: 08.00 - 16.00

�SAIRAALAT
Keski-Suomen keskussairaala, 
Jyväskylä (44 km)   
� (014) - 2691 811
Jokilaakson aluesairaala, Jämsä (50 
km). � (014) 7173333

�APTEEKKI
Luhangan sivuapteekki, Tammijärvi, 9 
km Joutsaan päin   � (014) 877271
Avoinna: ma-pe 9.30 - 16.00

Korpilahden apteekki, 22 km Putkilah-
desta    � 014 821775
Avoinna: ma-pe 9.00 - 17.00, la 9.00 
- 13.00   

�SAIRAANKULJETUS
Yleinen hälytysnro: 112

�POLIISI
� 10022 tai 112

Päivystävä poliisi Jyväskylässä

Tämän hakemiston toimitti ja jul-
kaisi Putkilahden kylälehti. Ilmoita 
mahdollisista virheistä ja muutostar-
peista lehden toimitukseen. Email: 
valto.koskinen@putkilahti.net

�Vuokrattavana
Nuorisoseuran talo. Sisältää kahvinkeit-
timen (5 ltr) ja grillin. Hinta kesäaikana 
51 euroa/vrk, talviaikana 81 euroa/vrk. 
Pentti Könnö � 0400 302934.
Viihdytykseen Pentti Könnön orkes-
teri. � 0400 302934 
Kahvinkeitin (5 ltr).  Hinta 10 euroa/
krt. Grilli ja kaasupullo.  Hinta 9 euroa/
krt. Putkilahden Nuorisoseura. 

Koottava katos. Putkilahden maa-
miesseura. Erkki Hakanen � 050 
5763656. 
Koulurakennus ja sauna leiri-, kokous- 
ja kurssikäyttöön.  � (0400) 647909
Soutuvene ja kanootti. Veikko Riiko-
nen. � 0400 629049

Asuntoja: Putkilahden Kyläseura ry, 
Marja Riikonen, � (0400) 647909

�RAVINTOLAT

Rantasipi Joutsenlampi, 25 km Joutsan 
suuntaan   � (014) 880301. Tanssira-
vintola ja hotelli. Kotisivu: http://www.
rantasipi.fi/  Hotellin alueella tunnel-
mallinen kota- ja laavupaikka.

Motelli-Ravintola Lossivahti, Korpi-
lahti, Kärkinen. Avoinna su-to 9-23, 
pe-la 9-02. � (014) 824 140.   Koti-
sivu: http://www.lossivahti.com/

�SÄHKÖ- JA 
KYLMÄKONEHUOLTO

T:mi Stolt, Kesäniementie 121, Tam-
mijärvi �  (014) 878 861, (0400) 
244229, sähköposti sahko.kylmakone-
huolto@a-stolt.inet.fi

�PIHA- JA VIHERSUUNNITTELUA
tmi Maisemasuunnittelu Pellavoi
Timo Suominen, maisema-ark. 
� (050) 3011493

�SAHATAVARAA
Risto Liias � 0400 232554
Tammijärven Puu ky � 0400 583 
253 

�PUUSEPÄN VERSTASPALVELUJA
Puusepänverstas 
Wilhunikka 
Petri  Nieminen
� 040 727 8590

�FYSIKAALISTA 
HOITOA JA HIERONTAA
Tiina Tammelin � 040 727 1396
Marja-Leena Tammelin �  040 586 
8861

�VALOKUVAAJA

Pekka Suomäki  � 0400 980 740
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Mäntsäläläiset Leena ( os. Tikander ) ja 

Pentti Jokinen päättivät aloittaa kesä-

mökin rakentamisen Leenan kotitilan 

omistamalle Päijänteen Korospohjan 

rannalle vuonna 1979. Rakentaminen 

oli vaikeaa, kun tontille ei ollut tietä 

Siikavuoren yli ja kaikki rakennusma-

teriaali piti kuljettaa kesällä veneellä tai 

talvella autolla jäätä pitkin.

Kesällä 1980 saatiin valmiiksi tilava 

rantasauna ja vanhasta riihestä tehty nuk-

kumis-aitta. Sen jälkeen tehtiin muuta-

man vuoden aikana savusauna ja kesä-

mökki, joka soveltuu ympärivuotiseen 

asumiseen. Meidän kolme poikaamme 

olivat ensimmäisenä mökkikesänä var-

sin pieniä, eli 2, 4 ja 6-vuotiaat vesselit. 

Siinä vaiheessa ei heistä ollut isoa apua 

rakentamiseen. Vajaan kymmenen vuo-

den mökkeilyn jälkeen tuli hankittua 

sähköt mökille ja tehtyä tie Siikavuoren 

yli helpottamaan liikkumista.

Tie nousee niin jyrkästi Siikavuorel-

le, että ei löydy auraajaa talvella, mutta 

mönkijällä pääsee hyvin vaikka jäätä pit-

kin vahvassakin lumessa.

Mökkimatka oli alkuvuosina varsin 

hidas, kun täytyi ajaa Lahden ja Heino-

lan läpi ja viikonvaihteen ruuhkat aihe-

uttivat useita pysähdyksiä autojonoille. 

Nykyisin matka käy joutuisasti, kun saa 

ajaa Mäntsälästä Lusiin asti moottoritie-

tä ensimmäiset 90 kilometriä ja toiset 90 

kilometriä Lusista Joutsan kautta mökil-

le.  Mökkimatka kestää vajaat kaksi tun-

tia ilman pysähdyksiä.

Mökillä riittää monenlaista puuhaa. 

Rakennuksia ja piha-alueita pitää kor-

jailla ja laittaa parempaan kuntoon aja-

tellen pienten lastenlasten liikkumista 

alueella. Rinne kun on jyrkkä ja kivinen, 

niin pihapolkuja on viimevuosina jou-

duttu korjailemaan lasten liikkumisen 

helpottamiseksi.

Leenan kotitalo Huvila on noin ki-

lometrin päässä ja siellä hoitelemme 

kasvimaata kasvattaen talven perunat, 

porkkanat, sipulit, herneet yms. Lisäksi 

kasvatamme mansikkaa omaksi tarpeek-

si. Leenan kotitilan metsiä hoidellessa 

teemme polttopuut mökille ja yleensä 

myös Leenan äidille Aili Tikanderille. 

Tänäkin keväänä tuli raivattua metsiä 

monta viikonvaihdetta ja sitten istutim-

me kuusentaimia metsään. Samoin Ailin 

rakennuksissa ja laitteissa on vuosittain 

pientä korjaamista ja ehostamista.

Mökillä on kuitenkin aikaa rauhoit-

tua. Leena on innokas tekemään käsitöi-

tä ja leipomaan myös mökillä. Syksyisin 

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



Putkilahden
 Kylälehti

aikaa menee marjojen keräilyyn metsistä 

ja kasvimailta sekä niiden pakastami-

seen tai mehustamiseen talven varalle. 

Vaikka mökki onkin järven rannalla, on 

kalastus jäänyt viime vuosina varsin vä-

häiseksi, kun aika on mennyt kaikkeen 

muuhun touhuun. Monesti on tullut 

ostettua Joutsan jälkeen kalalammikolta 

savustettu  lohi, niin kalan makuun on 

päässyt heti mökille tullessa.

Viikonloppuina ja lomilla voi rentou-

tua mökillä kiireisen työviikon jälkeen ja 

ihailla Vaaruvuoren kaunista rinnettä tai 

avaraa Päijänteen selkää. Erityisen hie-

noa kesäisin on katsella tyyntä Päijän-

nettä ilta-auringossa ja nähdä kultainen 

auringonlasku. Mökkeillessä on samalla 

mukava tutustua paikkakunnan tapah-

tumiin, käydä Palvipäivillä ja kesäteatte-

rissa yms.

Kun lapset olivat vielä kouluiässä, 

niin kävimme mökillä ympäri vuoden, 

viettäen joskus joulunkin mökillä. Po-

jat halusivat päästä ajelemaan mökki- ja 

peltoteillä ensin mopoilla ja sitten ”pel-

toautoilla”,  kun ikä ei vielä riittänyt 

ajokortin saamiseen. Talvisin sai aurata 

heille jäärataa Koroslahdelle ja siinä heil-

le kertyi  hyvää liukkaan kelin harjoi-

tusta. Kyllä nytkin tulee mökillä käytyä 

varsin usein, laskin juuri mökkipäiväkir-

jasta, että läsnäolopäiviä oli viime vuon-

na (2006 ) 101 kpl, yöpymispäiviä on 

tietysti vähemmän.

Mökkeilyn alkuvuosina veneliikenne 

oli varsin vilkasta Koroslahdella, kun ke-

säasukkaat menivät veneillä mökeilleen 

Päijänteen saariin. Nyt veneitä liikkuu 

varsin vähän viikonloppuinakaan. Ilmei-

sesti mökkeilijät ovat löytäneet lyhyem-

piä vesi-matkoja mökeilleen. Koroslah-

della kyllä käy Päijänteen kiertäjiä isoilla 

veneillään kääntymässä ja vetouistelijat 

kiertävät lahdella melkein laituria hi-

poen monet vieheet leveällä veneidensä 

perässä.

Tänään tätä kirjoittaessamme vanhin 

poikamme poikkesi meitä tervehtimässä 

kahden pienen tyttönsä kanssa ja samal-

la meidän traktoriamme huoltamassa. 

Tytöt olivat innoissaan päästessään jär-

ven rantaan. Onkimatoja piti lähteä heti 

kaivamaan ja yrittää saada ongella edes 

pieniä ahvenia tytöille nähtäväksi. Tytöt 

lupasivat tulla meidän kesälomallamme 

mukaan mökille nauttimaan veden ih-

meistä. 

SIIKANIEMESSÄ 27.05.2007    

 LEENA JA PENTTI JOKINEN
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Osmo Salmisen 

kertomuksia 

museoesineistä

***

TUOPPI.   Pohjola, Putkilahti. 

PIIMÄÄ SUUPIELISSÄ 
Tuopista ryyppäsi säveltäjä Toivo Kuula 

piimää, kun tuli Luhangasta ensikerran 

käymään Pohjolassa. Senkin jätkä, sanoi 

mummu, (Edla Maria Mannila, Saari-

järven Kalmarin talon tyttäriä, tämän 

kirjoittajan isoäiti) kun Kuula pyyhki 

tyytyväisenä suupieltään. Kun Kuula 

sitten isäni johdattamana meni saliin ja 

sieltä alkoi kuulua hetkistä myöhemmin 

pianon soittoa pauhasi mummu, nyt se 

kulkujätkä särkee sen pelin. Mainitta-

koon tässä yhteydessä, että mummuni 

eli isoäitini oli suorapuheinen vanhan-

kansan ihminen joka ei turhia häikäillyt 

tuodessaan ajatuksensa esiin. Etenkin 

silloin, kun hän epäili kulkurin tapaisen 

miehen olevan kysymyksessä. Ja hänen 

mielestään Kuula, jolla oli pitkä, voi-

makaskasvuinen tukka, muistutti mum-

mun (kuten meidän lasten oli tapana 

häntä kutsua) mielestä suuresti kulkuria. 

Loppujen lopuksi, kun Kuula tuli mum-

mulle paremmin tutuksi, kehittyivät 

heidän keskinäiset suhteensa mitä par-

haimmiksi.  

***

KAHVIMYLLY.    (merkintä R A. 

1858.)  Pohjola, Putkilahti. Myllyn 

omisti aikoinaan Edla Maria Mannila, 

toisin sanoen tämän kirjoittajan isoäiti. 

Jos mille, niin juuri tälle myllylle on 

kohdistettu omistajansa taholta aikoi-

naan suurinta huolittelua. Ei kukaan 

muut kuin mummu, niin kuin meidän 

lasten oli häntä tapana sanoa, osannut 

kantaa sitä. Ei sitä niin saa kantaa, kil-

jaisi mummu, kun äitini otti myllyä 

kampista kiinni ja lähti retuuttamaan 

sitä ”talon puolelle”, kuten mummun oli 

tapana sanoa piharakennuksessa asues-

saan. Sitä on otettava tukevasti pohjasta 

kiinni ja jos et muista, niin en enään 

toiste lainaa, pauhasi mummu. Vielä 

ulkorappusilla varoitti hän sitä tyhjään 

jauhamisesta. Sen kuluu hampaat kun 

pavut loppuvat tuutista, varoitteli hän. 

Mutta kuinka kävi. Myllyssä olisi vielä 

hampaita, mutta ei ole vain kahvia. Ja 

me itse taidamme kulua täällä maail-

manmarkkinoilla eniten. 

***

SEINÄKELLO  (yksiviisarinen)

Omistanut aikoinaan Lunden niminen 

mies, joka asui nykyisellä Aleksi Ikosen 

paikalla olleessa pienessä mökissä. Kello 

oli hänen arvokkainta omaisuuttaan. 

Sen käynti pidettiin kurissa akkunalau-

dassa olevine monine merkkeineen, joita 

oli siihen vuosien kuluessa syntynyt. 

Poikkesihan mökissä, kun oli maan-

tien varrella yksi jos toinenkin kulkija, 

jolla oli kello. Kun sattui vielä aurinko 

paistamaan, niin käytti Lunden tilai-

suutta hyväkseen kysymällä kelloa. Ajan 

hän merkkisi ikkunalautaan auringon 

pokapuusta heittämän varjon kohdalle. 

Karttuihan niitä vuosien varrella merk-

kejä jos minkä verran. Kelloja ja kellon 

kantajia oli maailmalla. Oliko sitten 

niinkään varmaa, kun he mökissä poik-

kesivat, että heidän kellonsa olivat aina 

niin oikeassa. Ehkäpä niitäkin Lunden 

merkkiensä avulla tasoitteli.

Aurinko piti jokatapauksessa paikkansa 

ja yhtä varman sanoi Lunden olevan kel-

lonsakin. Saattoi kuitenkin käydä, että 

kello kesken varmempien vakuuttelujen 

pysähtyi, mutta silloin se oli Lundenin 

mielestä suorastaan käsittämätöntä. 

Vetohan siitä olikin lopussa, saattoi hän 

aikansa kelloa rassattuaan sanoa. Mitäpä 

muuta siitä osasi ajatella vieraskaan, 

koska kelloa oli omistajansa taholta 

kaikin tavoin ylistetty. 

- Kello on aikoja sitten lopettanut käyn-

tinsä, mutta ei sitä ole Lundenkaan 

enään ylistämässä.   

Kyläsuunnitelman 

t avo i t t e e n a 

k y l ä l ä i s t e n 

yhteisten 

h a n k ke i d e n 

t o t e u t u m i n e n

Putkilahden kyläsuunnitelma on ehtinyt 

siihen ikään, että sitä on päivitettävä. Ny-

kyinen kyläsuunnitelma näki päivänvalon v. 

2002 tienoilla ja se on voimassa viisi vuotta 

kerrallaan. Mutta mitä tuo asiakirja sisältää 

ja miksi se laaditaan? 

Kyläsuunnitelman laadinta sekä päivit-

täminen on prosessi, joka on kaikille kylä-

läisille avoin. Heti alkuun toivotan myös 

vapaa-ajanasukkaat tervetulleiksi mukaan, 

koska väkimäärällä mitaten heitä on ainakin 

2-3 kertaa enemmän kuin vakituisia kyläläi-

siä! Yhtälailla kylällä asuvilta tarvitaan näke-

myksiä, tietoa ja ehdotuksia siihen, mihin 

asioihin jatkossa on käytävä tarmokkaasti 
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käsiksi. Skaala on laaja: vaihteluväli ulot-

tuu koko kylää koskevasta rakennustonttien 

tarjonnasta vesihuoltokysymyksien kautta 

yksittäisten rakennusten taikka maiseman-

hoitokohteiden kunnostukseen. Vain muu-

tamia mainitakseni.

Huolimatta siitä, että nykyinen kylä-

suunnitelma löytyy kyläseuran mapista ja 

tämä kirjoitus tulee samasta seurasta, on 

prosessi kaikille kyläläisille ja organisaatioille 

yhteinen. Kutsun tässä mukaan kaikki kylän 

toimijat, jotka asiasta ovat kiinnostuneita, 

myös kaikki kiinnostuneet yksityishenkilöt. 

Kun asia on hautunut kesän yli, voidaan 

kutsua tarvittaessa kyläkokous koolle ja kir-

jata tavoitteita paperille. Uskoakseni asiaa 

helpottaa se, että aktiivisista kylätoimijoista 

useampi toimii eri organisaatioissa ja yhteis-

työrenkaissa ja näin tietoa saadaan moni-

puolisesti koko rintamalta. Monia asioita on 

jo yhteistoiminnalla toteutettu – se on juuri 

sitä yhteisten päämäärien eteen toimimista. 

Suunnitelma toimii lähinnä muistilistana, 

joka helpottaa seurantaa: tämän voin todeta 

selatessani aiemman suunnitelman hankelis-

taa. Laitettakoon tuo suunnitelma nettiin ja 

paperina Virran puodille, niin se on kaikki-

en saatavissa pohjatietona. 

KYLÄSUUNNITELMA-A S I A K I R J A N 

S I S Ä L TÖ O N E S I M. T Ä L L A I N E N:

Kylän perustiedot:

Ensin kuvataan lähtökohtatilannetta 

– missä ja millainen kylä, mitä asukkaat te-

kevät ja minkä ikäisiä he ovat, mitkä ovat ky-

län omat pääelinkeinot, sidokset toisiin ky-

liin, kuntaan/kaupunkiin jne. Jonkinlainen 

SWOT-analyysi on perinteisesti ollut muka-

na eli: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuu-

det, uhkatekijät. Tämä kuvailuosio on yhtä 

lailla ulkopuolisia varten (hankkeiden ra-

hoittajat, kunta, tiedotusvälineet yms.) kuin 

meille itsellemmekin tiedoksi toisistamme. 

Ehkä siihen tulisi liittää myös luettelo yri-

tyksistä, kylän osaamisesta?

Strategiset tavoitteet eli mitä haluamme 

olla jatkossa, sekä mitä konkreettista se 

tarkoittaa:

Tässä kohdassa kysytään ainakin jossain 

määrin yhteistä asiaa, eli mitä ja minkälai-

nen kylä haluamme olla tulevaisuudessa. Ky-

lähän on laaja, paitsi maantieteellisesti niin 

myös elinkeinoiltaan ja mielipide-ilmastol-

taan. Vaikka erilaisia painotuksia on, niin 

tietystä perustoimivuudesta löytyy varmasti 

yhteinen näkemys. 

Tulevaisuuden tavoitteistamme tulee 

tässä kuntaliitostohinassa etsimättä omaan 

päähäni rakentamisasiat ja maaseutumai-

sen ilmeen säilyttäminen, peruspalveluiden 

tavoitettavuus ja kuntien välinen yhteistyö 

(mm. kouluasiat, terveydenhuolto, maa-

talouden tukipalvelut), mahdollinen kun-

nallisteknisten järjestelmien laajentaminen 

keskikylällä, vesiväyläasiat ja veneiden lasku/ 

rantautumispaikat eri puolilla kylää. Mitäpä 

sinä nostaisit esiin?

Kylämme yhtenä kantavana teemana on 

vapaa-ajanasutusta sekä vakituisia ajatellen 

poikkeuksellisen rikas luonto, arvokas mai-

sema sekä metsien, maaseutuympäristön ja 

vesistöjen tarjoama huomattava lisäarvo hy-

vää ja sisällöltään rikasta elämää ajatellen. 

Niistä meidän tulee pitää huolta. 

Asioita ja hankkeita, jotka toteuttavat 

yhdessä asetettuja päämääriä:

Kolmannessa osiossa listataan konk-

reettisia hankkeita ja toimenpiteitä, joiden 

toteutukseen pyritään seuraavan viisivuo-

tiskauden aikana, tai joita ainakin viedään 

eteenpäin. Monet jutut kun tahtovat olla 

niin pitkissä kantimissa, kuten esimerkiksi 

Kääjinsalmen ruoppaus…Toisaalta toteu-

tettujen toimenpiteiden lista on pitkä sekin: 

Kilvensalon venesatama, Nuorisoseuran ta-

lon ja Koulupuisto-kiinteistön kunnostukset 

vain alkupään esimerkkeinä. Hankeosioon 

kirjataan toimenpiteiden aiottu aikataulu, 

keskeinen sisältö sekä mahdollisia yhteis-

työtahoja, kaavailtu rahoittaja taikka muuta 

tarpeellista. Varmaan olisi aiheellista liittää 

tähän vielä luettelo tärkeimmistä toteutuk-

sessa mukana olevista yhteistyötahoista, sekä 

rahoittajat keskeisine yhteyshenkilöineen.  

Putkilahden kyläseura ry:n puolesta ha-

luan toivottaa kesäasukkaat jälleen tervetul-

leiksi kylänraitille sekä kaikille kyläläisille 

virkistävää, sopivan touhukasta ja mukavan 

rentoa kesää!

    

TIMO SUOMINEN



SIHVARI 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
HERAPOHJANTIE 5, 
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

HPN-Pelti
rakennuspeltityöt

ammattitaidolla

�
0500 615263

Postiosoite: 
Honkalanmutka 2 B 3

41800 Korpilahti

Referensikohde Putkilahdessa: 
Koulupuiston uusi katto (2004)

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,TI,KE,TO  9 – 21,

PE, LA 9 – 23, SU 10 – 18
PUOTI AVOINNA: 
MA,TI,KE,TO  9 – 18, PE 9 – 20, 
LA 9 – 18, SU 10 - 18

päivittäistavarat �

rauta ja maatalous �

bensiini 95E, polttoöljy �

baari ja kesäterassi � 

valokopio- ja nettipalvelu �


