
Vakiona suuret sisätilat, edistyksellinen ajoergonomia sekä huippuluokan laatu ja varustelu: 
mm. kauko-ohjattu CD/MP3-audiojärjestelmä 6 CD:n vaihtajalla, 9 turvatyynyä, VSC-ajonvakautus 
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Tavallista suurempi ajonautinto.

Uusi Auris Sol Blue 
esittelyssä meillä!
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 Kylälehti

Kohti huomista

Kuntaliitos Jyväskylän kaupungin, Korpi-

lahden kunnan ja Jyväskylän maalaiskunnan 

kesken toteutuu vuoden 2009 alusta niin, 

että koko alueesta muodostuu uusi suuri 

Jyväskylän kaupunki. Putkilahden kylä on 

vuoden alusta yksi Jyväskylän monista kau-

punginosista, sillä ´kylä´ sana ei kuulu kau-

punkien sanastoihin. Kaikkialla seurataan 

suurella mielenkiinnolla, millaiseksi uusi 

Jyväskylä on muotoutumassa. Alue on suuri 

ja suunnittelua tehdään parhaillaan monen 

ja varsin monipuolisen asiantuntijajoukon 

voimin. Korpilahdella koetaan hyvänä asiana 

se, että kunnanjohtajamme Timo Rusanen, 

jolle Korpilahti on tuttua seutua kaikkine 

erityisalueineen, on valittu uuden Jyväskylän 

kaupungin kehitysjohtajaksi.

Putkilahden sijainti on kaukana Jyväs-

kylästä ja muista tiheään asutetuista alueen 

ytimistä, joten vaaranamme on joutua tästä 

syystä heikompaan asemaan. Siitä seurauk-

sena olisi, että unohtuisimme helposti ”pork-

kanarahojen” ja muiden etuisuuksien jaon 

yhteydessä. Siksi olisikin erityisen tärkeätä, 

että koko Vespuolen väki yhdessä ja yksituu-

maisesti toisi oman alueemme asioita esille 

siellä, missä asioista päätetään. Nyt juuri on 

aika kerätä asukkaidemme näkemyksiä ja 

ideoita koko Vespuolen elinvoimaisuuden 

säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. 

Vespuolen menestyminen tulevaisuudessa 

rakentuu alueen asuttuna pitämiseen, elin-

keinoihin, yleiseen ja yhteiseen viihtyvyy-

teen. Alueellamme on viimeaikoina ollut 

käynnissä lisääntyvää rakentamista, joka luo 

pohjaa monenlaisen kehittämisen tarpeelle. 

Asukkaat odottavat, että erikoisesti vesi-

huolto ja liikenneväylät olisivat kiitettävässä 

kunnossa ja että palvelutason tulisi vastata  

kaikkiin elämäntilanteisiimme kattavasti ja 

laadukkaasti. 

Putkilahden alue on luokiteltu valta-

kunnalliseksi kulttuurimaisemaksi, jonka 

säilyttäminen on tärkeätä. Suunnitelmia laa-

dittaessa tulisi ottaa huomioon alueen mat-

kailullinen arvo. Vaikka asutusta alueellamme 

pyritäänkin tuntuvasti  vahvistamaan, olisi 

silti pyrittävä säilyttämään maaseutumainen 

ilme. Silloin voisimme puhua ”maaseudun 

rauhasta”, jota monet ihmiset tulevat täältä 

etsimään. 

On luonnollista, että uuden suuren kaupun-

gin perustaminen ei  ole helppo tehtävä.

Kaikkien siihen kuuluvien alueiden tarpei-

siin ei voi odottaa ihanteellisia ratkaisuja, 

vaikka päättäjillä halua siihen olisikin. Rahaa 

ei riitä loputtomiin, sen jokainen ymmärtää. 

Siksi olisikin tärkeätä, että suunnittelijoilla 

olisi jo työn alkuvaiheista lähtien käytettävis-

sään kaikki mahdollinen tieto kunkin alueen 

kehittämistarpeista ja toivomuksista.  

Aune Turunen
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VI R RA N PU O T I I N

U U D E T K A U P P I A AT

Kesän kynnyksellä Virran Puoti on saanut 

uudet kauppiaat. Tarja Vilhuniemen työtä 

jatkavat Marita Kivinen ja Jyrki Suomalai-

nen. Ajatus kyläkauppiaiksi ryhtymisestä 

syntyi heille kummankin elämäntilanteen 

käännöskohdassa. Entisen elämänvaiheen 

jäädessä taakse uuden aloittaminen tuntui 

hyvältä päätökseltä: haluttiin asua maa-

seudulla ja tehdä omaa työtä yhdessä. Nyt 

tämä kaikki on toteutumassa, kun yhteinen 

mielenkiintoinen työkohde on löytynyt 

Putkilahdesta ja asunto lähiseudulta Tam-

mijärveltä.

Kyläkaupanpito on sekä Jyrkille että 

Maritalle uusi ala. Kummallakin heillä on 

taustallaan varsin paljon erilaista osaamista 

ja monipuolista kokemusta työelämästä. 

Marita on ammatiltaan kemisti. Hänellä 

on myös kosketusta opetustyöhön. Uudel-

leen kouluttautumisensa jälkeen hän on 

toiminut viimeaikoina Jyväskylässä vyöhy-

keterapeuttiyrittäjänä. Jyrkillä puolestaan 

on laajaa omakohtaista kokemusta maata-

lousyrittäjyydestä, tilausravintolan pidosta  

sekä ohjelmapalveluiden ja elämysmatkojen 

järjestelyistä. Näitä molempien osaamisia ja 

taitoja saattaisi olla mahdollista hyödyntää 

aikanaan myös Putkilahdessa kauppatoimin-

nan ohella.

Virran Puoti kuuluu edelleenkin Vihuri 

Oy:n Tarmo-kauppaketjuun. Tavarava-

likoima pysyy ennallaan, joskin pieniä 

vivahteita niihin saattaa löytyä lisää. Tarkoi-

tuksena on tuoda kauppaan eloa mm. viher-

kasvimyynnillä. Polttoainejakelu jatkuu 

ainakin näillä näkymin ja myös kotiinkul-

jetukset toimivat jatkossakin. Kaupan yhte-

ydessä olevaa terassia laajennetaan ja sinne 

tulee myyntipiste. Kahvilatoiminta jatkuu 

entiseen tapaan, uutuutena ovat B-oikeudet. 

Myöhemmin tulevaisuudessa on tarkoitus 

järjestää myös ruokapalveluja terassille, esi-

merkiksi riistaruokia, loimulohta, rosvopais-

tia yms.. 

Uudet kyläkauppiaamme ovat aloittaneet 

kauppiasuransa iloisin ja luottavaisin mielin. 

Uusi yritys on heille mieleinen haaste. Muka-

vaa on sekin, että kesän aikana omat lapset 

ovat lupautuneet tulemaan harjoittelijoiksi 

kauppatyöhön. Kaupankäynnin kaikinpuo-

lisen alkuun saattamisen jälkeen Maritalla ja 

Jyrkillä on mielessään monia hyviä ideoita 

kylämme elämän virkistämiseksi. He odot-

tavat myös, että asiakkaat esittäisivät heille 

omia toivomuksiaan kaupankäynnin ja eri-

laisten palvelujen suhteen. 

Putkilahdessa iloitaan siitä, että kaupan 

toiminta kylällä jatkuu katkeamatta. Erittäin 

merkittävä vastuu kaupan menestymisestä on 

myös asiakkailla. On tärkeätä asioida omassa 

kyläkaupassamme uskollisesti; näin voimme 

turvata kaupan palvelut  jatkossakin.

Putkilahden Kylälehti välittää uusille 

kauppiaillemme koko kylän puolesta lämpi-

mät tervetulotoivotukset!

AUNE TURUNEN
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KO U L U A A M U

A ´ L A  C I N D Y

Tehtäväni oli kirjoittaa artikkeli siitä, millai-

nen kouluaamu nykyajan nuorella on. Poh-

diskelin ja punnitsin mielessäni asioita, joita 

halusin juttuuni. Nykyajan koululainen, 

millainen hänen aamunsa oikein on? Tapaan 

paljon ikäisiäni ihmisiä, jotka valittelevat 

aamutuimaan väsymystään, jotka tulevat 

myöhässä kouluun ja vetoavat joko rikkinäi-

seen herätyskelloon, tai pommiin nukkunee-

seen äitiin. Niin tai näin: minun tehtäväni 

oli kuitenkin kirjoittaa teksti juuri tästä. 

Mutta mitä te haluatte kuulla? Senkö, että 

nykyajan koululaiset ovat laiskoja ja aamu- 

unisia, että heillä on taipumusta nukkua 

pommiin ja jäädä kotiin tekosyyn varjolla. 

Vai haluatteko kuulla siitä, millainen minun 

aamuni on?

Maanantait saapuvat aina väärään aikaan: 

joko liian aikaisin tai liian myöhään. Tosiasi-

assa, minä nautin maanantaiaamuista. Vii-

konlopun vietän usein rauhassa joko kotona, 

tai Oliverin kanssa reissaten. Keväällä on 

mukavaa herätä ennen kellon soittoa. Nou-

seva aurinko saa vapaasti kutittaa nenääni, tai 

sateen ropina paukuttaa kattoa niin paljon 

kuin jaksaa. Herään siis usein ennen kuin 

Oliverin Nalle-Puh herätyskello pärähtää 

soimaan, ja hyvä niin, koska kello pitää niin 

kovan metelin, että sen voisi armotta heit-

tää seinään. Oliver nukkuu sikeästi: eilinen 

iltasatu on tehnyt tehtävänsä. Ehkä liian-

kin tehokkaasti, ajattelen, mutta en voi olla 

hymyilemättä. Herätän pienen unikeon, ja 

saan osakseni monta iloista, unista suukkoa. 

Vaatteet on valittu valmiiksi jo edellisenä 

iltana: olen päättänyt pukea ylleni farkut ja 

Dolce&Gabbana t-paidan, sukat ovat tietysti 

saman sävyiset kuin paidan yksityiskohdat. 

Petaan sänkyni. Oliver on juossut siskojeni 

viereen nukkumaan. Kiedon ylleni aamuta-

kin ja pidän kovan metelin juostessani ala-

kertaan. Minulle on aina sanottu, että alas 

tuloni kuulostaa norsulaumalta, mutta se 

johtuu siitä, että hyppelen portaat alas, se on 

kuin aamujumppaa!

Edellisenä päivänä olen kysynyt mitä 

siskoni haluavat syödä aamiaiseksi. Toinen 

haluaa puuroa, toinen leipää, kolmas lettuja. 

Kello on melkein puoli seitsemän. Kahden 

tunnin päästä lähtee linja-auto. Tartun kat-

tilaan ja keitän puuron. Äiti herää koliste-

luun ja tulee auttamaan. Äiti tekee voileivät 

ja täyttää ne salaatilla, kurkulla, juustolla 

ja kinkulla. Hän tuntee kaikkien lasten 

makutottumukset kuin omat taskunsa. Seit-

semältä aamiainen on valmis. Yläkerrasta 

kömpii kaksi unista pörröpäätä ja toisen 

sylissä on vieläkin unisempi Oliver. Siskot 

ovat pukeneet jo päälleen, voi kuinka he 

ovatkaan reippaita. Istumme yhdessä aami-

aisella. Puhumme päivän suunnitelmista, ja 

kertaamme edellispäivän hauskoja tapahtu-

mia. Joskus pelaamme myös korttia. Janette 

ja Heidi lähtevät kouluun 07.35. Taksi hakee 

heidät pihasta. Vaihdamme aamupusut ja 

kouluunlähtöhalit ja sitten tytöistä näkyy 

enää vain hiustupsut, ja nekin katoavat tak-

siin. Aamiaisen jälkeen puen ylleni eilen 

valitsemani vaatteet. Avaan television, jotta 

Oliver näkee aamun Neppajymykerhon, sekä 

tietysti muumit. Meikkaan ja laitan hiukseni 

kaikessa rauhassa, sitten olenkin valmis. 

Sammutan television, arvioin sään ja valitsen 

sen mukaan takkini ja kenkäni. Lisään eilen 

pakkaamaani koululaukkuun vielä pörröiset 

lapaset, jotka mummoni on kutonut. Eihän 

sitä tiedä, jos tuleekin kylmä. Lisään lauk-

kuun vielä piponkin, kaiken varalta.

Äiti vie minut linja-autopysäkille. Kolmas 

siskokin on herännyt ja istuu jo reippaasti 

autossa. Oliverkin on matkassa, tietenkin. 

Poika istuu sylissäni aina pysäkille asti, sitten 

vaihdamme pusut ja sanomme hei hei!

Oliver kompii Sara-siskoni takin alle 

lämmittelemään. Pysäkillä tapaan kaverini. 

Kerron heille innoissani aamun tapahtu-

mista, niinkin innoissani, että välillä luulen, 

että heitä alkaa kyllästyttää. Bussissa iloinen 

puheensorina jatkuu. Puhua pulputamme 

kaverini kanssa koko matkan aina Korpi-

lahden matkahuoltoon asti. Bussimatka on 

pitkä, mutta hyvässä seurassa aika kulkee, 

niinhän sitä sanotaan, eikö vain?!  Matka-

huollossa nousemme bussista. Kaverini tart-

tuu minua käsikynkästä, silloin huomaan: 

olen aliarvioinut hänet! Ei hän voisi kos-

kaan kyllästyä. Meillä on aivan liian hauskaa 

yhdessä!

Edessä kohoaa pitkä koulunmäki, se 

mäki, jota kaikki inhoavat, koska se on niin 

raskas kulkea. Ei meille, totean, me kul-

jemme sen yhdessä... hyvin, hyvin hitaasti! 

Koulupäivä voi alkaa!

Tällainen on minun aamuni. Se ei ehkä 

ole sellainen, kuin nykyajan koululaisella. 

Minä en nuku pommiin, enkä lintsaa. 



Putkilahden
 Kylälehti 5

Koulu on minulle tärkeää, ja osaan arvostaa 

saamaani opetusta. Kiitos kärsivällisyydes-

täni hankalien tehtävien suhteen kuuluu 

opettajilleni, jotka näyttivät, eikä vaikeakin 

voi olla helppoa ja tyhmä hauskaa. Haluan 

kiittää myös äitiäni, joka tukee opiskeluani 

kaikin tavoin.

Cindy Jokinen

TERVEISET 
KILVENSAARESTA

Kylälehden toimittaja soitteli ja kyseli: 

”Helikopterillako te kuljette sieltä saaresta, 

kun jäät ovat niin heikkoja?”

– No ei sentään, kun sitä helikopteria ei 

ole. Ehkä se Jyväskylän kaupunki sen joskus 

tulevaisuudessa lahjoittaa! Kyllä sitä täältä 

on aina omin avuin pois päästy.

Tiistaina 15.4. lähdettiin veneellä liik-

keelle jään päällä liikkuen ja keksillä työntäen 

kohti salmen kapeinta kohtaa. Minä seisoin 

veneessä ja sahasin jääsahalla jäätä veneen 

vierestä ja Viimo hakkasi toiselta puolen 

tuuralla. Kolme tuntia tehtiin ”hullun haus-

kaa” ja raskasta työtä ja kuinka ollakkaan: 

venereitti tuli valmiiksi. Siinä oli jumppaa 

luonnon jumppasalissa! 

Sitä reittiä on nyt jo viikko kuljettu, ei 

mennyt työ hukkaan. Näillä näkymin ei 

aivan pian helpota, kun yöpakkaset näyttä-

vät jatkuvan. Iltapäivällä jää on aivan soh-

joista, mutta aamuisin kovempaa, kun yöllä 

on kylmää. Eihän se tarvitsisi muuta kuin 

kunnon tuulia, niin jäät lähtisivät. Tässä 

vaan odotellaan.

Aili Salo

Aili ja Viimo  –omalla väylällä.

Kunnallisvaalit ensi syksynä
Kunnallisvaalit ovat tulossa ja syksyn vaaleissa voit jälleen vaikuttaa siihen, kuka kotikun-

tasi  hallinnossa asioista päättää. On tärkeätä äänestää vaaleissa, mutta myös ehdokkaita 

tarvitaan. Juuri nyt on oikea hetki asettua ehdokkaaksi syksyn kunnallisvaaleihin. Korpi-

lahden kunnan hallinnossa ovat nyt mukana alla luetellut putkilahtelaiset henkilöt.

Kunnanvaltuusto ja  lautakunnat:

Jukka Järviniemi (kok), valtuuston jäsen ja 3. varapuheenjohtaja

Orvokki Kakko (Keskusta), valtuuston jäsen, perusturvalautakunnan varajäsen, keskus-

vaalilautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen, kiinteistötoimituksien uskottu 

mies 

Valto Koskinen (Keskusta) valtuuston varajäsen, Korpilahti-Muurame thky:n hallituksen 

jäsen, maaseutuelinkeinolautakunnan varajäsen

Pirkko Järviniemi, teknisen lautakunnan jäsen

Marja Riikonen,  maaseutuelinkeinolautakunnan tiejaoston varapuheenjohtaja

Lisäksi mainittakoon, että Jukka Järviniemi toimii Korpilahden Kokoomus ry:n puheen-

johtajana ja Valto Koskinen Keskustan Korpilahden kunnallisjärjestön puheenjohtajana.

Tiedot kokosi

Valto Koskinen
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

www.virranpuoti.fi

Virran Puoti - TARMO lähikauppa, 
kauppiaat Marita Kivinen ja Jyrki Suo-
malainen   (014) 825177 tai 050-
307 9445.  PUOTI  JA BAARI VOITTO 
AVOINNA: MA,TI,KE,TO 10 - 18, PE 10 - 
20 LA 9 – 16, SU 12 - 16 (1.6. ALKAEN 
KESÄAIKANA)

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

PANKKI

Korpilahden Osuuspankki, Martin-
polku 23, Korpilahti  pääkonttori 
010 254 5101   
Tavanomaiset pankkipalvelut, valuu-
tan 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 21  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

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) 
353 6576

SIIVOUKSET JA KOTIPALVELUT

Kodinhoitopalvelut, myös kesämö-
keille, kevyet raivaukset ja pihatyöt. 
Apua kodin askareisiin, omaisavusta-
jien tuurausta.
Heljä Taavitsainen,  (040) 353 6576
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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
Risto Mattila   (0400) 206362. 
Päijänteen metsänhoitoyhdistys, Jarmo 
Räty    (014) 8200000 tai           (0400) 
340062. Polttopuuta itse keräten hak-
kuuaukoilta

PUUTAVARAN AJOA
Matti Saltiola  0400 345314
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, Tammi-
järvi.  (0400) 179671. Hiekkaa, 

AUTON HUOLTO JA KORJAUS

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

KALASTUSLUVAT
Valtion lupa: Osuuspankki myy.  
010 254 5101

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

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

Luhangan Etappi, 16 km, Mämminie-
mentie 2, LUHANKA  (014) 66 350.  
Lounasravintola, pizzeria, kahvila

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 
MAISEMASUUNNITTELUA
 -myöspiharakentamista sekä pienien 
rakennuskohteiden urakointia ja kor-
jausta.  Timo Suominen / Osuuskunta 
Hetiavuks  (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
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8SAIRAALAT
Keski-Suomen keskussairaala, 
Jyväskylä (44 km)   

 (014) - 2691 811
Jokilaakson aluesairaala, Jämsä (50 
km).  (014) 7173333
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Matti on paljasjalkainen putkilahtelai-

nen. Matti syntyi 23.02.1948 Kuhanie-

men seitsenlapsiseen perheeseen viidestä 

veljeksestä nuorimpana. Kuten monelle 

muullekin nuorelle miehelle, oli Matil-

lekin metsätyö ensimmäinen askel mie-

hisyyteen. Kuusikymmentäluvulla töihin 

lähdettiin Ruotsiin ja niinpä Mattikin 

pakkasi reppunsa ja lähti matkaan. Kovin 

kauan ei Mattia kuitenkaan tehdastyöt ja 

suuren kaupungin ilmapiiri miellyttänyt, 

kotiin teki mieli. Palattuaan Ruotsista 

aloitti Matti serkkunsa Markun kanssa 

metsäkoneurakoinnin. Pian löytyi myös 

elämänkumppani Jyväskylän suunnalta. 

Touhukkaan ja tomeran vaimon lisäksi 

perheeseen kuuluu jo nyt omaa perhe-

elämäänsä viettävä poika Mikko ja tytär 

Katri. Jyväskyläkään ei Matin perhettä 

viehättänyt, vaan piti lähteä lähemmäksi 

Putkilahtea. Muuramesta ostettiin omako-

titalo, mitä Mikko-poika nyt isännöi. Muu-

ramesta käsin Matti hoiti Sisko-vaimonsa 

kanssa äitinsä Aunen viimeiseen lepoon 

asti. Melko kunniakas ”harrastus”, sillä 

Matti on sanonut, ettei hänellä ole kos-

kaan ollut mitään harrastuksia. Nykyään 

Matin ja Siskon koti on Kuhaniemi Putki-

lahden Herapohjassa. Kun astelee Kuha-

niemen raittia ja katselee ympärilleen, 

niin täytyy vain ihmetellä, että millähän 

ajalla piha ja ranta-alue on sitten laitettu. 

Kesämökki ja oma pieni lohilammikko, 

nekin ovat Ylisjärven rannalla. Vanhoja 

esineitä Matti on koonnut vanhaan riiheen 

aivan kotimuseoksi asti. Mitähän se Matti 

oikein tarkoittaa puhuessaan harrastuk-

sista? Matin metsäkone pyörii yhä ja 

mikäs on jaksellessa, kun on viihtyisä koti 

ja hellä vaimo illalla hyvän ruuan kera 

odottamassa. Matilta on riittänyt aikaa 

myös kylän moniin ja monenlaisiin talkoi-

siinkin. Matti-pappa ja Kuhaniemi ovat 

tärkeitä lapsille ja lapsenlapsille myöskin 

lapset Matti-papalle. Matin vuosikymmen 

vaihtui melko lennokkaanoloisissa tun-

nelmissa, siis Oberstdorfissa lentomäen 

kisoja seuratessa Putkilahden mäkipoikien 

kanssa, siellä Matti sai uuden nimenkin 

– Horst M  Kuha – .

Leppoisia harrastuksen täyteisiä päiviä 

Matille.

VIRPI JA PEKKA

MATTI RUTH  ”KUHAMATTI”

Tapani syntyi pienviljelijäperheen esi-

koisena 29.3.1948 Kotiniemessä, joka 

oli hänen vanhempiensa, Kalle ja Kerttu 

Savelan, ensimmäinen yhteinen asunto. 

Myöhemmin Savelat rakensivat nykyiselle 

paikalle pienen hirsirakennuksen, jossa 

Tapanin sisar, Anna-Liisa, syntyi. Tämän 

jälkeen he rakensivat nykyisen Kortelah-

den talon, jossa nuorin veli, Hannu, on 

syntynyt. Nykyisin Kortelahti on Tapanin 

asuttamana.

Muistan alakouluajoista lähtien, kuinka 

”M E T S I E N  M I E S ” 

TA P A N I  S A V E L A  6 0  V U O T T A
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Tapani oli Korospohjan poikaporukan, 

joita olivat Elfvengrenin pojat ja me Saa-

risen pojat, ehdoton johtaja, eli ”kingi”, 

olipa sitten kyseessä urheiluharjoitukset 

meidän soramontussa, jossa työnsimme 

kuulaa tai hyppäsimme seivästä omate-

koisilla seipäillä, jotka usein katkesivat. 

Onneksi ei mitään vakavampaa sattunut. 

Pelasimme myös lentopalloa. Samoin 

muissakin leikeissä, pyöräilyissä ja mopo-

jutuissa Tapani oli se, joka rohkeimpana ja 

taitavimpana ”määräsi” tahdin. 

Siihen maailman aikaan ei hirveästi 

opiskeltu, niinpä Tapaninkin työura met-

sissä alkoi hyvin nuorena. Hän oli jo 

10-vuotiaasta lähtien isänsä mukana savo-

toilla, niin kuin me muutkin Korospohjan 

pojat. Siellä oli kovaa kilpailua ”propsin” 

kuorinnassa, kun olimme viereisillä pals-

toilla. 15-vuotiaana Tapani osti ensimmäi-

sen oman moottorisahansa ja siitä alkoi 

varsinainen ura metsurina.

Välillä piti käydä armeijassa. Varus-

miespalveluksen Tapani suoritti Kokkolan 

Ilmatorjuntatykistössä. Sen jälkeen hän oli 

melkein 10 vuotta raamisahurina Enso-

Gutzeitin Säynätsalon sahalla. Samoihin 

aikoihin perhe alkoi kasvamaan Eijan 

kanssa. Syntyi kolme poikaa, Tero, Tatu 

ja Tarkko. Perhe asui Muuramessa noin 25 

vuotta.

1970-luvun lopulta alkaen Tapani siir-

tyi pikkuhiljaa takaisin metsähommiin. 

Ensin hän teki isänsä kanssa juontohom-

mia sekä myöhemmin omilla metsäko-

neilla urakointia. Oli monenlaisia koneita 

vuosien mittaan. Tämän lisäksi Tapani 

toimi Nokkakoneella testikuljettajana sekä 

kouluttajana. Viimeiset reilut 10 vuotta 

Tapani on tehnyt erilaisia metsurintöitä 

moottorisahan ja oman pienemmän met-

sätraktorin kanssa. Myös istutushommat 

ovat tulleet tutuksi uudelleen, nyt erilai-

silla välineillä kuin joskus nuorempana. 

Pitkän uran tehnyt mies on jo pikkupojasta 

lähtien huoltanut ja korjannut koneensa ja 

sahansa itse. Lisäksi hän on jatkanut isänsä 

jättämää perintöä, eli on kyntänyt ja äestä-

nyt naapuriensa perunapellot, sekä antanut 

muutakin naapuriapua puunkaadoissa ym. 

tehtävissä. 

Perheen hajottua Tapani on löytänyt 

uuden onnen ja ystävän Laukaan suun-

nalta.  Tätä on jo kestänyt 7 vuotta Eiran 

kanssa. Tapanin 60-kymppisiä juhli myös 

4 lastenlasta, joista 2 poikaa ja 2 tyttöä.

Näin jälkikäteen toivotan mitä par-

hainta onnea ja menestystä myös tuleville 

”metsurivuosille”, kuin myös muutenkin 

elämässä.

VEIKKO SAARINEN   

Tapanin Valtra ja metsäkärry liikuttelee kätevästi esimerkiksi 
hankintakaupalla myydyt sahatukkipuut autotien varteen.
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Suomen pesimälinnuston kartoitus, Lintuat-

las, on ollut käynnissä kaksi kesää. Hanketta 

johtaa Helsingin yliopiston Luonnontie-

teellisen Keskusmuseon Eläinmuseo (www.

lintuatlas.fi ). Tämä on laatuaan kolmas selvi-

tystyö, kaksi ensimmäistä tapahtuivat 70- ja 

80-lukujen lopulla. Lintulajien esiintymis-

tieto kerätään 10 x 10 km ruuduista koko 

Suomesta vuosina 2006–2010. Putkilahti 

sattuu yhtenäiskoordinaatiston peninkulma-

ruutuun 686:343, jonka pohjoisraja kulkee 

Vaaruvuoren yli, itäraja Hauhanjärven itä-

reunaa, eteläraja Luhangan kunnan rajan 

takana ja länsiraja Töppöspohjassa. 

Kussakin ruudussa havaitun lintulajin 

pesimisvarmuus kuvataan indeksillä 1-8 sen 

mukaan miten varmoja merkkejä pesimisestä 

on havaittu. Korkein pesimisvarmuusindeksi 

8 voidaan ilmoittaa, kun on nähty pesä, jossa 

on munia tai poikasia. Putkilahden ruudusta 

on parina kesänä ilmoitettu mahdollisia tai 

varmoja pesintöjä 89 lajista. Kuitenkin luet-

telosta puuttuu monia kovinkin tavallisia 

lajeja, joita varmaankin kyllä pesii seudulla. 

Tällaisia ovat mm. kiuru, räystäspääsky ja 

närhi. Keski-Suomen alueelta on yhteensä 

havaittu yli 190 pesimälajia tämän atlaskar-

toituksen puitteissa, joten Putkilahden seu-

dultakin pitäisi löytyä lisää useita kymmeniä 

pesimälajeja, jos ollaan valppaita.

Erityisen huomion kohteena tänä 

vuonna ovat BirdLife Suomen projektila-

jeiksi nimeämät naurulokki ja pikkulokki. 

Tavoitteena on saada käsitys naurulokin ja 

pikkulokin yhdyskuntien sijainnista, pesi-

vien parien määristä ja kannan runsaudesta 

eri puolilla maata. Samalla kerätään tiedot 

tärkeistä muutonaikaisista lepäily- ja ruokai-

lualueista. 

Naurulokki ja pikkulokki ovat ainoat 

tummapäiset lokkimme. Pikkulokin voi 

erottaa naurulokista pienemmän kokonsa, 

siipien mustan alapinnan ja kokomustan 

pään perusteella.  Naurulokin pää on tum-

manruskea ja kauempanakin lentävän linnun 

siipien etureuna loistaa kirkkaan valkoisena. 

Lintuvesien naurulokit pesivät yhdyskunnit-

tain suojaisissa ruovikoissa, osmankäämikas-

vustoissa ja puuttomilla saarilla.  Tällainen 

yhdyskunta on ollut Viljamensaaren lou-

naispuolen luodolla Uitonsalmessa. – Pik-

kulokki on naurulokkia selvemmin rehevien 

järvien asukki. Se pesii pienillä järvillä, suur-

ten järvien suojaisissa lahdelmissa ja salmissa 

sekä merenrannikon suojaisilla lahdilla. 

Pesät sijaitsevat tavallisesti avoveden tuntu-

massa järviruoko- tai järvikortekasvustoissa. 

Yhdyskunnissa on tavallisesti 10–30 paria. 

Pikkulokkeja näkee lentelevän kesäkuun 

iltoina hyönteisjahdissa mm. Virtasalmessa 

ja Leppälahdella.

Kaikki luonnosta kiinnostuneet voivat 

osallistua tietojen keräämiseen. Ilmoituksia 

pesinnöistä sekä pikkulokin ja naurulokin 

esiintymispaikoista voi toimittaa minulle 

alla oleviin yhteysosoitteisiin. Pyrin käymään 

varmistamassa paikan päällä mahdolliset 

havainnot. Kiinnostuneet nettiyhteyden hal-

tijat voivat toki itsekin rekisteröityä ilmoitta-

jiksi, ohjeita löytyy Birdlife Suomen (www.

birdlife.fi ) ja atlaksen (www.lintuatlas.fi ) 

kotisivuilta.

Hannu Allonen

hannu.allonen@fimnet.fi

Puh 040 556 2811

Pikkulokin pyöreäpäiset siivet ovat alhaalta 

hiilenmustat. Naurulokin siiven alapuoli on 

osittain musta, ja etureuna loistaa valkoisena. 

Kuvat Hannu Allonen

L I N T U H A R R A S T A J A T  K A R T O I T T A V A T  L I N T U J E N  P E S I M I S T I E T O J A

PikkulokkiNaurulokki
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Keväisessä vesisateessa kokoontui Vespuolen 

koululle 2.4. keskiviikkona salintäyteinen 

ihmisiä kuulemaan kunnanjohtaja Timo 

Rusasen ja aluearkkitehti Julia Virtasen 

alustuksia kaupunkiliitoksesta sekä kylien 

kaavoitusasioista. Alustuksia seurannut kes-

kustelu suuntautui paljolti Vespuolen asioi-

den kehittämiseen: uudisrakentamisasioihin 

– joita kaavoitus tukee – niin kuin muihin-

kin asukkaiden tärkeiksi kokemiin kysymyk-

siin. 

Kj. Rusanen esitteli alkupuheenvuoros-

saan uuden Jyväskylän tunnuslukuja ja kehi-

tyssuuntia. Pohjoinen Päijänne tulee uudessa 

kaupunkikuvassa esiin huomattavasti isom-

min, ja sen virkistys- sekä matkailupotenti-

aalia aiotaan myös hyödyntää. Tähän liittyy 

mm. Pohjois-Päijänteen retkeilyreittihanke 

ja alueen satamat. Meilläkin Putkilahdessa 

on perinteisesti ollut oma ”syväväylä” Päi-

jänteelle, Korospohja, missä suunnittelutyö 

uuden laiturin ja piensataman saamiseksi on 

meneillään. Asiat linkittyvät toisiinsa, pienet 

teot tukevat isoja linjauksia. 

Kaupungin tulevaa kehittämistä Rusanen 

esitteli nopeasti läpikäyden. Korpilahden 

alueella on tavoitteena saada lisää asukkaita, 

jotta terveyskeskus voitaisiin kirkonkylällä 

säilyttää pitkällä tähtäimellä. Kuntaliitosten 

jälkeen muodostuu Keski-Suomeen selvä 

maakunnallisten veturikaupunkien akseli 

Jämsästä Jyväskylän kautta Äänekoskelle: 

Korpilahden hyvä sijainti teiden ja raiteiden 

varrella antaa alueellemme vahvuutta osana 

isompaa kokonaisuutta. Lähitulevaisuudessa 

on tärkeää, että kaupungit löytävät toimivan 

muodon yhteistyölleen ja ettei hyvää tilai-

suutta hukata. 

Julia Virtanen kertoi esityksessään Korpi-

lahden alueen painotuksista kaavoituksessa. 

Tikkalan alueen osalta työ on jo pitkällä, 

kirkonkylälle tehtyä keskustasuunnitelmaa 

esiteltiin myös. Siinä keskustaa muoka-

taan selkeämmän oloiseksi muodostamalla 

kauppaliikkeille ja viranomaistoimijoille 

oma alueensa nykyisen Martinpolun var-

rella, nykyisestä linja-autoaseman aukiosta 

muodostettaisiin keskustori ja nykyisen 

Siwan/ Rantakeitaan paikalle tulisi asuinra-

kentamista. Sataman alue säilyisi kulttuurin 

ja virkistyksen alueena, yhteys keskustasta 

sinne pysyisi luontevana.  

Kaavoitus vie aikaa. Käytännön toimissa 

painopiste on lähiaikoina Iloniemen alueella 

ja Kärkisissä, mitä Vespuolen suuntaan tulee. 

Maaseutualueiden varsinainen kaavoittami-

nen edellyttää myös kunnan riittävän laajaa 

omistusta, jotta kaavoitettuja alueita voi-

daan sujuvasti varustaa teillä ja vesijohdoilla 

ja jotta kiinnostuneille on oikeasti jotain 

myytävää. Maaseudulle ei myöskään voine 

rakentaa mitään varsinaisia pientalolähiöitä, 

koska maaseutumainen ilme kärsisi. Paketin 

onnistunut käsittely vaatii huolellista ennak-

kotyötä, näkemyksellistä kaavasuunnittelua 

– ja myös alueen asukkaiden myötämieli-

syyttä ja halua pitää kylänsä elävinä. 

Kevyen liikenteen järjestämistä 

pientareiltaan vaarallisen kapealla 610–tiellä 

vaadittiin sekä putkilahtisten että Oittilan 

alueen ihmisten suulla. Taipaleenharjun liit-

täminen Kärkisiin ja edelleen tulevan Ilonie-

men alueen kautta kirkonkylälle johtavalla 

kevyen liikenteen väylällä on suunnitelmissa. 

Vespuolisten toivomuslistoilla kuntaliitosra-

hojen käytöstä oli koko Vespuolentien varus-

taminen levennetyllä kaistalla: Putkilahteen 

olemme jo kauan toivoneet jonkinlaista rat-

kaisua tähän asumisviihtyvyyttä ja turvalli-

suutta heikentävään ongelmaan. 

Palaverissa tuli esille mahdollisuus saada 

Putkilahteen mahdollisesti tulevana vuonna 

tehtävän rakennuslain muutoksen myötävai-

kutuksella toimiva kyläkaava, joka parantaisi 

kylämme hankalaa kaavatilannetta: kyläl-

lemme laadittua rantayleiskaavaa sanottiin 

selväksi virheeksi sekä vääräntyyppiseksi 

ratkaisuksi, joka pitäisi korjata. Rahaa tämä 

vaatisi suhteellisen vähän ja osaava kaavoit-

taja on jo työssään: naapurikylältä annettiin 

selvää tukea ja paikalla olleet putkilahtiset 

säestivät. 

Oittilalaisten teemana tilaisuudessa oli 

tietenkin Vespuolen koulun säilyttäminen, 

jos ei muuten niin ainakin vahvan kaupungin 

osoituksena myönteisestä suhtautumisestaan 

maaseudulla asumiseen ja lasten hyvinvoin-

tiin  – vaikka muuten tämänkokoiset koulut 

ovat lopetuslistalla. Oittilan kylällä koetaan 

koulun säilyminen hyvin oleellisena uusien 

asukkaiden saamiselle, nämäkin asiat tuke-

vat toisiaan. Samoin koulu tukee osaltaan 

Putkilahden mahdollisuuksia, yhtenä vaih-

toehtona.

Timo Suominen

Kesän ensimmäinen 

karaoke 

Baari Voitossa 

31.5. klo 19 alkaen.
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