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VAALIT TULOSSA

Ensi vuoden alussa kolme kuntaa: Jyväskylä, 

Korpilahti ja Jyväskylän maalaiskunta yhdis-

tyvät uudeksi suurkunnaksi. Suuri joukko 

eri puolueiden ja eri alueiden kunnallisvaali-

ehdokkaita on pyrkimässä uuden Jyväskylän 

valtuustoon, johon valitaan 75 valtuutettua. 

Tämän syksyn vaalien erikoispiirteenä on 

lisäksi puolueiden kamppailu päästä suurim-

malla äänimäärällä valtakunnan keulapuolu-

eeksi. 

Korpilahdella ollaan huolestuneita siitä, 

pääseekö täältä yhtäkään ehdokasta läpi, kun 

ehdokkaita on asetettu varsin runsaasti. Suuri 

ehdokkaiden lukumäärä kielii juuri puoluei-

den välisestä kilpailusta. Voidaankin kysyä, 

olisiko ollut parempi vaihtoehto asettaa 

ehdolle ainoastaan muutama vahva ehdokas 

ja taata näin läpimeno vankemmalla tuella. 

Saattaahan olla, että lopulta osataan keskit-

tää äänet ja auttaa näin edes yksikin ehdokas 

läpi. Yksituumaisuutta pitäisi löytyä.

Valtuutettujen tehtävä sanan täydessä 

merkityksessä on luottamustoimi, johon 

valitut henkilöt sitoutuvat koko vaalikau-

den ajaksi, eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Äänestäjät etsivät ehdokkaista mielestään 

parhaimmaksi katsomansa henkilön hoita-

maan yhteisiä asioitamme. Valinta tehdään 

joko henkilön tai puoluekannan mukaan.

Jos valtuutetulla on todellista tahtoa 

olla vaikuttamassa asioihin, vaatii se paljon 

työtä, varsinkin silloin, jos on tullut valituksi 

useampaan lautakuntaan. Kunnon luotta-

musmies tai -nainen joutuu paneutumaan 

päätösten alla oleviin asioihin perinpohjai-

sesti ottaen huomioon asiaan vaikuttavat 

monet erilaiset näkökohdat. On lisäksi osat-

tava sitoa asia kokonaisuuteen ja suhteuttaa 

se oikeudenmukaisesti muihin päätöksiin. 

Tämä on varmasti monelle valtuutetulle vai-

keaa, sillä oman alueen etu on aina mielessä 

ja samoin paineita aiheuttavat myös omien 

äänestäjien odotukset. Rivivaltuutetulla 

on kuitenkin todellisuudessa melko vähän 

valtaa päätöksien teossa, sillä useimmiten on 

niin, että pieni porukka lopulta päättää asi-

oista ja muut seuraavat perässä.

Korpilahdella seurataan mielenkiinnolla, 

mitä muutoksia kuntaliitos tuo tullessaan.

Päällimmäisinä kysymyksinä nousevat 

esille kuntavero ja erikoisesti kiinteistövero, 

miten niille käy. Myös vanhustenhuolto, 

terveyspalvelut ja koulujen kohtalot koe-

taan yleisesti hyvin tärkeinä asioina. Mieli-

ala on kuitenkin vielä toiveikas, uskotaan, 

että kaikki järjestyy aikanaan meille parhain 

päin. 

Äänestyspäivä on 26.10.2008. Käydään 

äänestämässä. 

Aune Turunen
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PARTURI-KAMPAAMO
  ovi &    aikku 

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

Kauppiaspari Marita ja Jyrki Suomalainen vihittiin 23. elokuuta Luhangan  kesäkirkossa.  

Uuteen perheeseen kuuluvat Jyrkin lapset Juha-Pekka ja Teemu Suomalainen sekä Maritan 

lapset Tommi, Kati ja Antti Knuutila.

Veikko kotitalonsa nurkalla Korospohjassa

”Sitkeä sissi”

Veikko Saarinen

Veikko oli vasta vähän yli 10-vuotias, kun 

hän oli isänsä kanssa metsätöissä kuorimassa 

tukkeja ja propsipuita. Vanhemmat metsurit 

ihmettelivät pojan kovaa työtä ja sitä, kun 

Veikko kuori päivässä yli 60 runkoa  jäisiä 

tukkeja. Isänsä Heikki Saarinen vähän top-

puutteli, että `ei sitä noin pidä itseään polt-

taa`. 

Tänä päivänäkin Veikko on hyvässä 

kunnossa ja viettelee Helena-vaimonsa 

kanssa kesälomiaan ja muita vapaa-aikojaan 

Korospohjassa Veikon syntymäkodissa Kivi-

maalla. 

Veikon kuusikymppinen lähestyy: 

HYVÄÄ JATKOA ELÄMÄÄSI!

Toivottelee 

Savelan Tapani

Asunto vuokrattavana

Putkilahden kyläseura tarjoaa vuokralle  

päätyhuoneiston 90 m2  , 3 h+keittiö+kph.  

Kiinteistössä myös sauna, kellari, vil-

jelypalsta ja varastotiloja. Vapautuu 

1.12.2008 tai sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut puh. 0400 647 909/

Marja Riikonen



Putkilahden
 Kylälehti4

KANATORVEN 
LUMO

Putkilahti on iät ja ajat tarjonnut elämyk-

siä ja mukavia muistoja lomaansa viettäville 

koululaisille. Juttua niistä riittää kerrotta-

vaksi vuosienkin päästä. Havahduin mietti-

mään asiaa kampaajalla käydessäni. 

Viereisessä tuolissa istuva äiti-ihminen 

tuskaili, kuinka hänen kaksi lastaaan pel-

käsivät koulun alkamista. Itse asiassa lapset 

eivät pelänneet koulua, vaan sitä, mitä 

kaverit sanoisivat. Kavereilla olisi varmasti 

vaikka mitä kerrottavaa ulkomaanmatkois-

taan, veneilyreissuistaan jne. Tältä perheeltä 

oli mennyt koko kesä omakotitalon raken-

nustyömaalla, eivätkä lapset olleet omasta 

mielestään kovin kummoisia extreme-koke-

muksia siellä saaneet. Se, millaisia vastauksia 

lasten kavereille ryhdyimme porukalla keksi-

mään, on kokonaan toinen juttu.

Kun Riikosen veljekset ryhtyvät muiste-

lemaan lapsuuttaan Putkilahden Könnössä, 

puhe kääntyy ennen pitkää kanatorveen. 

Kanatorvi on myös minun ehdoton suosik-

kini. Olen yrittänyt päästä perille sen kieh-

tovuudesta katselemalla vanhoja valokuvia. 

Kunnon kuvaa siitä ei ole, joten olen asiaan 

perehtyessäni joutunut turvautumaan myös 

eläytymiskykyyni. 

Kanatorvi oli putkimainen rakennelma, 

jota pitkin kanat pääsivät sisätiloista ulko-

tarhaan. Ulkotarha ei ollut seinän vierellä 

vaan hiukan kauempana, joten tällä tavalla 

kanaparvi saatiin täsmäohjaukseen. Samaa 

ideaa käytetään lentoon lähtevien matkus-

tajien ohjaamiseen lentokentillä. Muistakaa 

siis Könnön aikaansa edellä olevaa idea kun 

seuraavan kerran astelette putkeen Helsinki-

Vantaalla.

Kiellettyähän kanatorvessa ryömiminen 

oli, mutta kaikkien pienten poikien vanhem-

mat tietävät, miten asia tästä etenee. Ainakin 

kerta kiellon päälle. Voisin kuvitella, että 

Riikosen veljesten kiusaus kasvoi ylitsepääse-

mättömäksi vielä sen kerran jälkeenkin. 

Voin myös kuvitella kuinka tilaisuus suoras-

taan pakottaa kanatorveen. Esimerkiksi, jos 

ketään aikuista ei näy pihapiirissä, yksinolo 

käy sietämättömän tylsistyttäväksi tai kave-

reille pitää näyttää urotekoja. 

Elämys kanatorvessa syntyy tilan, valon, 

tuoksun ja ihotuntemusten yhdistelmänä. 

Kuvitelkaapa vain, miltä tuntuu ryömiä 

ahtaassa ja pimeässä tunnelissa, kananlanta 

varpaiden välistä pursuten ja tuntuen käm-

menissä milloin kylminä, milloin lämpi-

minä sattumina, aromit hajuaistia hivellen. 

Tunnelin päässä, valossa ja vapaudessa olo 

on helpottunut, sankarillinen. Aika poikia 

tässä ollaan! 

Kanatorvi-kokemus ei ole veljesten mie-

lessä himmennyt ajan myötä, vaan päinvas-

toin kirkastunut. Eikä voittajaa ole löytynyt 

ulkomaanmatkoilta tai risteilyaluksilta. Näin 

päättelen muistelmien intensiteetistä. 

Kannattaa myös huomata, että kana-

torvi on sanana hieno - ihan kalakukon 

luokkaa. Ja että mielleyhtymät sanasta suo-

rastaan ampaisevat eteenpäin. Kanatorvesta 

tulee helposti esimerkiksi munatorvi - mutta 

miten ajatuskulku sitten jatkuu, en lähde 

tässä arvailemaan. Mutta olen kyllä kuulolla, 

kun veljekset ryhtyvät taas kanatorvea muis-

telemaan. 

Ebba Riikonen

Riikosen veljekset Esko, Hannu ja Veikko vuonna 1956. Housut erityisesti polvien kohdalta viit-

taavat siihen, että kanatorvessa on käyty.
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KYSELY

Ensi vuoden alussa toteutuva kuntaliitos 

herättää kylämme asukkaiden mielissä kysy-

myksiä, miten liitos tulee vaikuttamaan 

oman alueemme elämään. 

Esitämme pari kysymystä ”paljasjalkai-

sille” putkilahtelaisille aiheesta:

1. Mitkä olisivat suurimmat riskit ja 

ongelmat, joita kuntaliitos saattaisi tuoda 

putkilahtisten elämään?

2. Mitä parannuksia ja mahdollisuuk-

sia uusi Jyväskylän suurkunta voisi tarjota     

Putkilahtea ajatellen? 

Antti Järviniemi:

1. Peruspalvelut pysyvät ennallaan tai 

heikkenevät. Palveluja saatavana, mutta 

niiden aika ja paikka hankala sovittaa omaan 

aikatauluun.

Liitosalueen reunoille pitkät välimatkat 

ja jo se huonontaa palvelujen saantia.

Liitosalueen keskustassa käytetään suurin 

osa verovaroista. Reuna-alueille jää loppuja 

jos on jäädä.

2. Veroäyri laskee  (”kiinteistövero 

nousee”).

Kuulutaan samaan hallinnon alaisuu-

teen, esimerkiksi verotusasiat, viranomais-

palvelut, terveyspalvelut, eli kaikki tärkeät 

palvelut ovat liitosalueen sisältä saatavana.

Tietyt alueet saadaan asutusalueiksi kun 

halukkaita on riittävästi ja hinta kohdallaan.

Vasta vuoden, kahden päästä näkee lii-

toksen vaikutukset kokonaisuudessaan.

Pekka Salonen:

1. Pelko on palveluiden siirtymisestä yhä 

kauemmaksi niin terveydenhuollossa kuin 

viraston tarjoamissa palveluissakin.

2. Kaikki asumisen edellytykseen liitty-

vät asiat pitää pystyä pitämään ja vielä paran-

tamaan entisestään. Kiinteistöverolle katetta 

myös maaseudulla.

Viimo Salo:

1. Korpilahdella on aina totuttu tule-

maan omillamme toimeen, joten kyllä tämä 

kuntaliitos panee vähän arvelemaan, että 

mitenkähän tässä meidän käy.

Se olisi huono asia, jos emme saisi yhtään 

valtuutettua Korpilahdelta uuteen Jyväsky-

län valtuustoon. Yksi valtuutettu ei paljoa-

kaan voisi asioihin vaikuttaa, kyllä useampi 

olisi saatava. 

Pelkoa herättää myös jo nyt suunni-

telmissa olevat henkilöautojen pysäköinti-

maksut Korpilahdelle. Vapautta rajoitetaan 

monella tavalla.

2.  Toivomuksena uudelle Jyväskylälle 

esittäisin vesiliikennettä koskevan parannus-

ehdotuksen. Vesiliikenne on huomattavasti 

vilkastumassa. Tarvittaisiin yleiseen käyttöön 

tarkoitettuja vene- ja autoparkkipaikkoja 

rannoillemme, sillä vakituisten asukkaiden 

ja mökkiläisten käyttöön tarkoitetut parkit 

ovat täysiä.

Kiinteistöveroa ei pitäisi korottaa.

Pentti Könnö:

1. Toivottavasti kuntaliitos ei aiheuta 

minkäänlaisia riskejä tai ongelmia maa-

seudun peruselinkeinon säilymiselle, tie-

määrärahoihin tai kylämme kulttuurin ja 

urheilutoiminnan mahdollisuuksiin.

Nuorisotoiminnan säilyminen on myös 

toiveissamme.

2. Virastoasiat Jämsästä siirtyvät Jyväsky-

lään.

PS. Maalaisuus meni mutta onneksi järki 

jäi.

Koonnut ja kuvannut: Aune Turunen
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Rakentaminen on suurimerkityksellinen asia 

kenelle tahansa. Tarvitessasi rakentaa uutta 

tai korjauttaa vanhaa olet aina saman kysy-

myksen edessä: mistä saan parhaat suunni-

telmat, mistä parhaat työntekijät.

HPN- Pelti on kattoalan yritys

HPN-Pelti on korpilahtelaisen Hannu 

Niemisen yritys, joka tekee kaikenlaiset 

rakennuspeltityöt ammattitaidolla. Päätuo-

tantonaan yritys valmistaa konesaumattuja 

peltikattoja. Ammattitaitoa Niemiselle on 

kertynyt pitkäaikaisen kokemuksen tulok-

sena. Niemisen suvussa on kädentaito kulke-

nut erikoisosaamisena jo sukupolvien ajan. 

Taito näyttää säilyvän edelleenkin, sillä Nie-

misen tytär, Susanna, on kulkenut jo pitkään 

isänsä mukana rakentamassa kattoja. Työn 

oppii parhaiten tekemällä sitä. Susanna on 

Suomen ensimmäinen rakennuspeltisepän 

tutkinnon suorittanut nainen. Niemisen 

yritys tarjoaa oman väen lisäksi työtä kah-

delle työntekijälle.

Katon teko on tarkkaa työtä

Jos Hannu Nieminen olisi nyt rakentamassa 

taloa itselleen, tekisi hän galvanoidusta eli 

sinkitystä pellistä saumapeltikaton taloonsa. 

Hän perustelee valintaansa sillä, että sau-

mapeltikatto ei vuoda ja se on lisäksi pit-

käikäinen. Monille kattomateriaaleille on 

ominaista niiden murentuminen vanhetes-

saan ja näin saumakohdat, erikoisesti piip-

pujen juuret tahtovat ruveta vuotamaan. 

Peltikatto ei kerää roskaa eikä sammaloidu 

kuten monet muunlaiset pinnoitukset usein 

tekevät.

Katon teko alkaa alustan teosta. Siihen 

kuuluu laudoituksen lisäksi aluskatteen 

asettaminen. Vanhojen rakennusten katot 

puretaan ja tehdään oikaisut ja tasoitukset 

huolellisesti. Etukäteen sopiviksi mitoite-

tut peltilevyt viedään katolle ja saumataan 

koneellisesti. Kattoon jätetään ilmaraot ja 

sen lisäksi katon alle laitetaan ilmaventtiilit. 

Hannu Nieminen ja vastavalmistunut katto

HANNU NIEMINEN ON KATONTEKIJÄ
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Katolla on myös piiput, joiden suojapel-

lit Niemisen yritys valmistaa omana työnä. 

Katolle on lisäksi asennettava kulkutelineet 

mm. nuohoojaa ajatellen ja räystäille kiinni-

tetään rännit ja vesikourut. 

Niemisen mukaan saumapeltikattoa ei 

tarvitse maalata kuin ehkä 5 – 10 vuoden 

kuluttua rakentamisesta, sillä peltien täytyy 

ehtiä hapettua kunnolla. Ennen maalausta 

katto pestään pesuaineella huolellisesti niin, 

että kaikki lika ja töhnä lähtee pois. Sen jäl-

keen vasta maalataan.

Riskejä ei oteta

Katonteko on raskasta ja vaativaa työtä. 

Katontekijällä täytyy olla kova fyysinen 

kunto ja kestävyyttä työskennellä korkealla, 

joskus hyvinkin kaukana maanpinnasta.   

Niemisen periaatteena on, että riskejä ei 

oteta. Haki-telineet asennetaan aina työn 

alussa rakennuksen ympärille; näin tarvitta-

van materiaalin kulku katolta alas ja alhaalta 

ylös hoituu turvallisesti. Jokainen askel on 

kuitenkin tehtävä tarkkaavaisesti. Erikoisesti 

katon reunoilla liikkuminen ja työskentely 

vaatii huolellisuutta. Työn kuluessa joudu-

taan tekemään lisäksi puisia tikkaita katolla 

liikkumisen turvaamiseksi.

Työtä ympäri vuoden

Nieminen on tehnyt vuosien mittaan varsin 

lukuisan määrän mitä erilaisimpiin raken-

nuksiin kattoja. Jokainen rakennuskohde 

vaatii aina tarkan suunnitelman ennen toteu-

tustaan. Mittatarvikkeet ovatkin kovassa 

käytössä eri työvaiheiden aikana, sillä ilman 

tarkkoja mittoja tämä työ ei onnistu. Kai-

kenlaisen materiaalin hankinta edellyttää 

myös huolellista laskutoimitusta, sillä tava-

raa tulee olla juuri sopivasti. 

Katonteko on ympärivuotista työtä. Ensi 

talvellekin Niemisellä on jo 3055 neliön 

suuruinen kattourakka sovittuna. Työtä Nie-

misen yrityksellä on riittänyt. Hän kertoo, 

että Putkilahden Kylälehden takasivulla 

oleva mainos on purrut hyvin: tänä kesänä 

jo noin 10 kattoa on tehty Luhangan ja Put-

kilahden alueella. Nieminen on rakentanut 

kattoja kauempanakin, aina Porvoota ja 

Helsinkiä myöten, mutta työalueena koko 

Keski-Suomi on tarjonnut urakointeja ihan 

riittävästi.    

Lomaakin tarvitaan

Jos katontekijä aikoo pitää kesälomaa, joutuu 

hän pitämään sen talvella. Silloin Nieminen 

rentoutuu uittamalla verkkoja jään alle. Jos 

aikaa jää, katsoo hän televisiosta uutisia ja 

urheilut. Kättentyöntaitaja on myös kova 

lukumies, 2-3 kirjaa viikossa. Tosin kesällä 

ei ehdi yhtään lukemaan, mutta talvella on 

enemmän tilaisuutta tutustua kotimaiseen 

kirjallisuuteen, jonka kiinnostavimmat aihe-

piirit löytyvät lähinnä historialliselta alu-

eelta.

Kuvat ja teksti: Aune Turunen

Katon teko käynnissä

Käy äänestämässä viimeistään sunnuntaina 26.10.2008 klo 9 - 20

tai  

ennakkoäänestä Korpilahden kunnanvirastossa, Virastotie 2

15.-17.10.2008 kello 9-18

18.-19.10.2008 kello 11-16

20.-21.10.2008 kello 9-18 
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Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen 

rahasto jakoi 50. vuosijuhlassaan 466 000 

euron arvosta tukea keskisuomalaiselle kult-

tuurille. Apurahan sai yhteensä 50 henkilöä, 

työryhmää tai yhdistystä. Apurahojen koko-

naissumma on korkeampi kuin kertaakaan 

aiemmin. Myös hakemuksia saatiin tänä 

vuonna enemmän kuin aiemmin, yhteensä 

443 kappaletta.

Apurahoista 52 % ohjattiin tieteelle, 47 

% taiteelle ja loput 1 % muihin tarkoituk-

siin, kuten opintoihin.

Tänä vuonna jakovuorossa olleista nimik-

korahastoista suurimmat kokonaissummat 

myönnettiin Elsa ja Frans Marpion rahas-

tosta (yht. 36 000 euroa), Keskisuomalaisen 

rahastosta (32 000) sekä Päiviö Hetemäen 

rahastosta (25 000). Kaikkiaan nimikkora-

hastoista jaettujen apurahojen osuus on 228 

000 euroa eli noin puolet koko jakosum-

masta. Uutena nimikkorahastona tilaisuu-

dessa julkistettiin Erkki ja Tuula Laatikaisen 

lahjoitukseen perustuva ja heidän mukaansa 

nimetty rahasto, jonka tuotosta jaetaan jat-

kossa apurahoja Keski-Suomen Kulttuurira-

haston yleisten tarkoitusperien mukaan.

Kokovuotisten apurahojen summaa 

korotettiin Kokovuotisia apurahoja taiteel-

liseen ja tieteelliseen työskentelyyn jaettiin 

kaikkiaan 10 kappaletta. Nämä kohdentuvat 

taiteelliseen työskentelyyn sekä väitöskirja-

työhön ja väitöskirjan jälkeiseen tutkimuk-

seen. Jo perinteisesti jaettavan kokovuotisen 

kuvataideapurahan sai Tiina Osara.

Suomen Kulttuurirahasto valmistautuu 

1.10. alkavan toimintavuotensa kuluessa voi-

maan astuvaan apurahan saajien sosiaalitur-

van uudistukseen korottamalla kokovuotista 

apurahaa 21 000 tuhanteen euroon. Tämä 

vaikutti nyt jaettuihin apurahoihin siten, 

että kokovuotisesta tuesta pääsee tällä kertaa 

nauttimaan hieman harvempi apurahansaaja 

kuin aiemmin. Samasta syystä myös apu-

rahansaajien kokonaismäärä laski hieman 

vaikka jaettu kokonaissumma oli suurempi 

kuin koskaan aiemmin. 

50-vuotias rahasto katsoo tulevaisuuteen 

- Rahasto elää vahvana maakunnan kulttuu-

rin tukijana ja *maakunnan henkisen ja talo-

udellisen kulttuurin vaalijana ja kehittäjänä*, 

kuten rahastoa 50 vuotta sitten perustetta-

essa toiminnan tarkoitukseksi kaukonäköi-

sesti kirjattiin, toteaa rahaston hoitokunnan 

puheenjohtaja, professori Anita Kangas. 

Maakunnan kulttuurin monipuolinen tuke-

minen näkyy tänä päivänä apurahojen koh-

dentamisessa, jossa monialaisuus heijastaa 

maakunnan monipuolista kulttuurielämää.

Korkeatasoisen taiteellisen ja tieteelli-

sen työn säilyminen maakunnassamme on 

keskeistä tulevaisuudessakin. Paikallisesta 

ympäristöstä ponnistava kulttuuri, jota 

Keski-Suomen Kulttuurirahasto on tukenut 

jo puoli vuosisataa, ei menetä merkitystään.

Päinvastoin, alueet ja niiden elinvoima, 

jota kulttuuri ruokkii, ovat olennaisia tule-

vaisuuden elämän laadun rakentajia. Juh-

lavuotensa ohjelman kautta Keski-Suomen 

rahasto haluaakin herättää keskustelua

kulttuurin merkityksestä Keski-Suomen 

hyvinvoinnille. Tätä toteuttaa juhlavuodelle 

rakennettu ohjelma - 1.10. avattu luen-

tosarja, joka jatkuu kuukausittaisena aina 

toukokuuhun saakka, sekä maaliskuulle 

koottava keskisuomalaisen taiteen esittely -, 

linjaa professori Kangas. 

Keski-Suomen rahaston kulttuuripal-

kinto kirjailija Harri Tapperille ja Schildtin 

palkinto professori Päivi Häkkiselle

Apurahojen lisäksi tämän vuoden 

juhlassa luovutettiin useita merkittäviä 

palkintoja: Keski-Suomen rahaston kulttuu-

ripalkinnon sai kirjailija Harri Tapper, joka 

on tuotannollaan ja toiminnallaan lisännyt 

tietoisuutta keskisuomalaisuudesta ja kes-

kisuomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä; 

Schildtin rahaston palkinnon sai professori 

Päivi Häkkinen, joka tunnetaan ansioistaan 

tietoteknologian opetuskäytön tutkimuk-

sessa. Sekä Keski-Suomen rahaston kult-

tuuripalkinnon että Schildtin palkinnon 

arvo on 12 000 euroa. Lisäksi tilaisuudessa 

luovutettiin 150 vuotiaan Jyväskylän Lyseon 

ylioppilaalle Auli Kotimäelle Suomen Kult-

tuurirahaston myöntämä Yrjö Koskisen pal-

kinto parhaasta ylioppilasaineesta.

Suomen Kulttuurirahaston on merkit-

tävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö. Sen 

omaisuus on karttunut yksityisten ja yhtei-

söjen tekemien lahjoitusten turvin. Toimin-

nallisesti Suomen Kulttuurirahasto jakautuu 

keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. 

1958 perustettu Keski-Suomen rahasto on 

vanhin Suomen Kulttuurirahaston maakun-

tarahastoista. Vuonna 2009 keskusrahastosta 

jaetaan apurahoina 20,3 miljoonaa euroa ja 

maakuntarahastoista 9,3 miljoonaa euroa.

Keskusrahastolla ja maakuntarahastoilla 

on omat hakuaikansa. 

Kerromme mielellämme lisää: Puheen-

johtaja Anita Kangas, puh. (014) 260 3113, 

050 345 4045. Asiamies Sakarias Sokka, 

puh. 050 385 7607, sakarias.sokka@skr.fi 

50-vuotias Keski-Suomen rahasto tukee 

keskisuomalaista taidetta ja tiedettä 466 000 eurolla
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Vaaliajatuksia 

Jyväskylästä käsin

Tervehdys Putkilahti-lehden lukijoille täältä 

tulevan kotikuntanne Jyväskylän ydinkes-

kustasta. Pari vuotta on vierähtänyt totut-

telemalla jyväskyläläiseksi enkä tuota oikein 

vieläkään taida olla. Ei silti korpilahtelaiseksi 

itsensä tunteminen karjalaistytöltä vei vajaan 

kaksikymmentä vuotta, joten vielä ei siis ole 

toivo menetetty. 

Haluan heittää muutaman sanan mie-

tittäväksi kuntavaaleihin liittyen ja samalla 

korostaa äänestämisen tärkeyttä tulevissa 

vaaleissa. Monet muistavat, että Korpilahden 

liittymisestä Jyväskylään käytiin ja taidetaan 

vieläkin käydä jonkinlaista käden vääntöä. 

Asialla on hyviä ja huonojakin puolia, mutta 

päätökset siltä osin on tehty ja nyt on aika 

valita edunvalvojat niin ihmisten asioiden 

kuin asuinalueidenkin puolesta. Putkilahti 

on täältä ydinkeskustasta nähden kaukana 

mutta täällä tunnettu kylä. Toisin kuin esim. 

Saalahti tai Synsiä. Kylän toimintaperiaat-

teita tai tarpeita ei kuitenkaan tunneta eikä 

tiedetä, maisemat ovat kyllä tuttuja ja Vaa-

ruvuori mielessä. Nyt tarvitaan kaupungin 

päätöksentekijöiden joukkoon alueellisia 

asiantuntijoita, jotka ovat valmiita lyömään 

itsensä likoon oman alueen asioiden puo-

lesta ja sitä kautta myös ihmisten hyvinvoin-

nin turvaajiksi. Äänestämällä oman alueen 

ehdokasta joko Vespuolelta tai Korpilahdelta 

ylipäätään, mahdollistat edellä mainitun 

edunvalvonnan toteutumisen. 

Jyväskylässä osataan kuntapolitiikassa 

hoitaa homma kotiin ja valitettavasti pie-

nempien alueiden kustannuksella säästöjä 

tavoitellen. Uuden Jyväskylän kaupungin-

valtuustoon, hallitukseen ja lautakuntiin  

tarvitaan nyt runsaasti niin korpilahtelaisia 

kuin Jyväskylän maalaiskunnankin alueelta 

tulevia päätöksentekijöitä,  jotta alueellinen 

palvelutarjonta ja kehittämistyö turvataan. 

Älä jätä ääntäsi käyttämättä !

Hyvää syksyn jatkoa Putkilahti-lehden 

lukijoille !

Anne-Maria Perttula

entinen putkilahtinen,

nykyinen kortepohjalainen

Kunnall isvaal it  2008

Ennakkoäänestys Korpilahdella

Korpilahden kunnanvirasto, Virastotie 2

15.-17.10.2008 kello 9-18

18.-19.10.2008 kello 11-16

20.-21.10.2008 kello 9-18

Vaalipäivän äänestys 

su 26.10.2008 klo 9 - 20

Vespuolen äänestysalue

Mutasen leirikeskus, Raidanlahdentie 31

Lisätietoja Jyväskylän vaalipaikoista ja 

ehdokkaista (sisältää Korpilahden tiedot) 

internetissä: http://www.jyvaskyla.fi /hal-

linto/vaalit/kunnallisvaalit08/

Kunnallisvaaliehdokkaat

Kotikylä Putkilahdesta Jyväskylän ehdokas-

listalla on kaksi miestä, mutta ei yhtäkään 

naista.  Putkilahtelaiset voivat näissä vaa-

leissa valita suosikkinsa Jyväskylän yhteislis-

talta 572 ehdokkaan joukosta. 

Ehdokas 144 Jukka Järviniemi

puutarhuri, yrittäjä

– Aion viedä viestiä, että myös Uuden 

Jyväskylän reuna-alueilla on elämää ja toi-

mintaa sekä tuoda esille myös näiden alu-

eiden huomioimisen päätöksenteossa. En 

kuitenkaan missään ‘kyläpoliitikon’ hen-

gessä, vaan koko uuden alueen etuja ajatellen 

niin alueiden kehittämisessä kuin palvelujen 

saatavuuden suhteen. 

Ehdokas 341 Valto Koskinen

insinööri, maaseutuyrittäjä

– Maaseutumaisen asumismuodon minä  

haluan säilyttää keskustojen ulkopuolella. 

Tärkeää on, että meillä on laadukkaat 

auto- ja tietoliikenneyhteydet koko kaupun-

gin alueella. 

Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille 

pitää järjestää turvalliset kulkureitit muun 

liikenteen osana. 
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Peijaiset 20.9.2008 käynnistivät syksyn 

hirvijahdin

Putkilahtelaiset ovat vuosikymmenien 

ajan tottuneet siihen, että kutsu hirvipeijai-

siin on käynyt loka-marraskuun vaihteessa, 

kun syksyn jahti on ollut lähes ohi ja illat 

pimenneet. 

Siksipä tämän vuoden peijaiskutsu oli 

yllätys, sehän tuli jo syyskuun puolivälissä, 

paikkana nytkin sama tuttu Kouhinsalon 

entinen kansakoulu, jossa peijaisia on vie-

tetty jo pitkälti yli kahdenkymmenen 

vuoden ajan. Syynä aikaiseen kutsuun oli 

talon jääminen talveksi tyhjilleen sen emän-

nän, Anja Autioniemen, muutettua talosta 

talviajaksi pois. 

Onneksi peijaisvieraat eivät outoa ajan-

kohtaa säikähtäneet, vaan heti iltakuuden 

jälkeen alkoi virrata väkeä tasaiseen tahtiin 

koululle, jonka hirvimiehet olivat somista-

neet aiheeseen sopivasti metsäisin tunnel-

min, pihlajanmarjoin ja havunoksin. Vaikka 

hirvijahti ei ollutkaan vielä alkanut, ei Riitta-

Liisa Koskisen keittämästä maukkaasta hir-

vikeitosta lihaisia sattumia puuttunut, niin 

paljon lihoja hirvimiesten varastoista vielä 

oli löytynyt.

Miellyttävä yllätys oli paikallisen lau-

luyhtyeen, Pulmusten, esitys kahvia odo-

tellessa. Pulmusethan on keväällä syntynyt 

lauluyhtye, jossa esiintyvät Virpi Ruth-

Salonen, Maire Järvinen, Sirpa Weijo, Tarja 

Halttunen ja Sisko Ruth lauluineen Mirja 

Könnön säestäessä haitarilla.

Kahvipöytään olivat hirvimiehet – vai 

lieneekö heidän vaimonsa – loihtineet toinen 

toistaan upeampia ja maukkaampia täyte-

kakkuja, joiden maistelun jälkeen päästiin 

tanssimaan Pentti Könnön yhtyeen tahdissa.  

Puolenyön aikoihin talo hiljeni, ja  vieraat 

poistuivat koteihinsa palatakseen –toivotta-

vasti – ensi vuonna uudelleen. 

Hirvijahti onnistuneesti käyntiin

Peijaisiin on luvassa lihaa jatkossakin, sillä 

heti ensimmäisen hirvijahtipäivän 27.9.  

saalis oli kolme hirveä, kaksi vasaa ja yksi 

aikuinen, jotka löytyivät Rantuun metsistä.

Tänä vuonna hirvenlihan käsittely on 

entistä helpompaa ja säilyvyys taattu, sillä 

hirvimiehet ovat ostaneet hirvivajalle kyl-

mäkontin, jossa lihoja voi riiputtaa riittävän 

pitkään lämpiminäkin syyspäivinä. Myös 

ruhojen käsittely ja liikuttelu helpottuvat, 

kunhan siihen tarkoitukseen suunnitellut 

kiskot saadaan asennettua paikoilleen. 

Hirvenmetsästyskausi jatkuu vuoden-

vaihteeseen saakka, mutta kokemus on 

osoittanut, että Putkilahden hirvimiesten 

jahti päättynee tänäkin vuonna jo paljon 

aiemmin, sillä useana vuonna paikallinen 

hirvikiintiö on tullut täyteen jo loka-marras-

kuun  vaihteessa. 

 Riitta Hakanen

H I R V I J A H T I K U U L U M I S I A

KUVA: HEIKKI PEUHA
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Putk i lahden 

muinaisjäännöksistä 

Museovirasto avasi syyskuussa 2008 inter-

netissä muinaisjäännösrekisterin  http://

kulttuuriymparisto.nba.fi /netsovellus/rekis-

teriportaali/mjreki/

Rekisterissä on perustiedot Manner-

Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä,  

irtainten muinaisesineiden löytöpaikoista 

sekä luonnonmuodostelmiksi tulkituista 

kohteista. Rekisterin tiedot karttuvat ja päi-

vittyvät arkeologisten tutkimusten, inven-

tointien ja tarkastusten myötä. Tietoja 

muinaisjäännöksistä voi hakea rekisteristä 

kunnan tai kohteen nimen perusteella 

sekä esimerkiksi tyypin, ajoituksen tai lajin 

mukaan. 

Tyypillinen muinaisjäänne on kivikau-

tinen (n. 8600 – 1300 eKr.) asuinpaikka 

tai rautakaudelta (n. 500 eKr. – 1300 jKr.) 

peräisin oleva muinaisesine. 

Museoviraston muinaisjäännösrekiste-

rissä on 94 Korpilahtea koskevaa mainintaa. 

Niistä yllättävän moni, eli neljännes,  on 

Putkilahdesta.  Siis jo kivi- ja rautakauden 

ihmiset ovat havainneet Putkilahden muka-

vaksi asuinpaikaksi. Näyttää siltä, että Kor-

pilahdella ovat erityisesti Päijänteen rannat, 

niin itä- kuin länsipuolellakin, olleet suosit-

tuja asuinsijoja. 

Muinaisjäännösrekisterin Putkilahtea 

koskeva osa on koottu kylän nettisivuille 

pdf-tiedostoon  http://www.putkilahti.net/

kuva/0810/museovirasto.pdf . Putkilahden 

muinaisjäännökset  ovat peräisin seuraavista 

kohteista: Ulakko, Kortelahti, Lähdemäki, 

Peuha, Vanha-Repola Saunapelto, Laurila 

Kotipelto, Väinölä, Rantamäki, Mustalahden 

pelto, Ukkomäki, Hiirola, Ahola, Taikinais-

niemi, Salmela-Koulu, Kouhi, Koivusalmi, 

Vanha-Repola, Kopiseva, Huuvuori, Sal-

mela, Ikaa. 

Muinaisjäännösrekisterin tiedoissa 

on mainittu tarkat sijaintipaikan kartta-

koordinaatit, mutta karttaa ei ole tarjolla. 

Sijaintipaikan saa sijoitettua kartalle esim. 

”Kansalaisen karttapaikka”-palvelun  http://

kansalaisen.karttapaikka.fi / avulla, kun 

valitsee palvelusta ”karttahaun koordinaat-

tien avulla”.  

Risto Perttula

PS. Museovirasto on koonnut netti-

sivuilleen tiiviin opetuspaketin ”Tietoa 

Suomen esihistoriasta” http://www.nba.fi /fi /

skm_opetus_esihist_tietoa . Siinä kerrotaan 

mm. kivi- ja rautakaudesta.

Viljaa 

kuivattiin ennätysmäärä 

Putkilahdessa on kotieläin- ja maitotilojen 

määrä tasaisesti laskenut jo usean vuosikym-

menen ajan. Vastaavasti on laidunmaana käy-

tettyä peltoa siirtynyt viljan viljelyyn. Tämä 

kehitys on selvästi huomattu myös Putki-

lahden maamiesseuran omistamalla viljan-

kuivurilla lisääntyneenä palvelun kysyntänä. 

Onneksi viljankuivuria on  uudistettu kah-

desti viimeisen kymmenen vuoden aikana 

ja nyt lisääntyneet viljamäärät kohtuudella 

pystytään käsittelemään oman kylän kuivu-

rilla.

Kulunut kesä oli kolea ja loppukesä run-

sassateinen. Syksyllä sateet sitten vähenivät ja 

viljankorjuu onnistui lopulta kohtuullisesti, 

joskin parin viikon viiveellä normaalikesään 

verrattuna. Sateista ja koleasta säästä johtuen 

vilja saatiin korjattua tavallista kosteampana. 

Kuivurilla nämä olosuhteet aiheuttivat poik-

keuksellista kiirettä ja pitkiä kuivausaikoja. 

Lohdutusta kuivauksesta aiheutuneisiin 

kustannuspaineisiin tuli kuitenkin siitä, että 

monin paikoin satomäärä hehtaarilta oli 

ennätyksellisen suuri.  

Yhteensä viljaa kuivattiin tänä syksynä 

Putkilahdessa noin 9000 hehtolitraa eli noin 

90 keskikokoista traktorin perävaunukuor-

maa. Kiivaimman sesongin aikana kuivurin 

pihamaalla (ks. kuva yllä) ja siiloissa odotti 

kuivaukseen pääsyä 1500 hehtolitraa viljaa. 

Silloin koneet saivat puhaltaa yöt ja päivät, 

että ruuhka saatiin purettua ennen viljan 

pilaantumista.

Maamiesseuran kuivuri toimii myös 

viljavarastona, siiloihin mahtuu noin 2000 

hehtolitraa viljaa. Tänä syksynä kuivurin 

varastosiilot lastattiin aivan täyteen viljaa 

odottamaan tulevia käyttötarpeita.

Valto Koskinen
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