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Putkilahden
 Kylälehti

Putkilahdessa vuosi 2009 on alkanut histori-

allisissa merkeissä. Meistä on tullut kaupun-

kilaisia, jyväskyläläisiä. 

Kuntaliitos on toteutunut 1.1.2009. 

Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta ja Kor-

pilahti ovat yhdistyneet. Haikeus kaivertaa 

väkisinkin asukkaiden mieliä. Korpilahden 

kuntaa ei enää ole.  Ajatukset harhailevat 

monien kysymysten ja arvailujen viidakoissa: 

miten tästä eteenpäin? Millainen on tulevai-

suutemme?

Uuden suurkunnan alkuunsaattami-

nen ei ole helppo tehtävä. Se on suuritöi-

nen urakka, joka ei hetkessä valmistu. Olisi 

onnellista, jos kaupungin päättäjien, virka-

miesten ja eri suunnitteluryhmien tekemät 

ratkaisut osuisivat kohdalleen niin, että ne 

lisäisivät asukkaiden elinmahdollisuuksia ja 

viihtyvyyttä eivätkä vähentäisi niitä. Uuden 

Jyväskylän alue on laaja ja asukkaita paljon, 

joten muotoutumassa olevien järjestelyjen 

suhteen odotukset ovat erittäin suuret. Päät-

täjien tavoitteena on luoda kehityskykyinen 

ja menestyvä kuntakokonaisuus. Sen luo-

misessa tarvitaan luovaa ajattelua ja roima 

annos pätevää asiantuntemusta. Tavoitteen 

toteutumiseksi tullaan tarvitsemaan paljon 

neuvotteluja, sillä suurimman väestönosan 

toiveet ankkuroituvat lähes aina yksinomaan 

lähiympäristöön, juuri sille alueelle, missä 

oma koti sijaitsee. Kipupisteitä tulee var-

masti olemaan, sillä eri puolilla suurkuntaa 

asuvien ihmisten vaatimukset ja ajattelutapa 

ovat monesti varsin paljon toisistaan poik-

keavia. Tyytymättömiä riittää aina. Robert 

Kennedy totesikin jo aikanaan, että viidesosa 

ihmisistä on aina kaikkea vastaan.  

Vuosi 2009 tulee olemaan suurien toi-

veiden vuosi. Toiveittemme mittasuhteet 

rakentuvat kyvystämme ymmärtää maail-

maa ja aikaa jossa nyt elämme. Uusina jyväs-

kyläläisinä toivoisimme syntyvän suvaitsevaa 

yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä kaikkien 

Jyväskylän kaupunkialueiden ihmisten 

kesken. 

Vuoden 2009 mukanaan tuomien vai-

keidenkin haasteiden keskellä on hyvä muis-

taa, että länsimaissa on tiedetty jo yli kaksi 

vuosituhatta, että kehitystä parempaan ei 

tapahdu jos ihmisen hyvä ja oikeudet unoh-

detaan. Olkoon kunta kuinka pieni tai suuri 

tahansa, niin ihminen ja luonto on aina 

kaiken mitta. 

ONNEA JA MENESTYSTÄ 

ALKANEELLE VUODELLE!
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Aune Turunen, päätoimittaja

OLEMME JY VÄSKYL ÄL ÄISIÄ
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Putkilahden Koulupuistossa

Tervetuloa! 
Jorma Autioniemi 

Ilmoita tulostasi 20.1.2009 mennessä 
p. 0400 414 953 (iltaisin)

Jyväskylän uusrenesanssityylinen kaupun-

gintalo on kaupungin ensimmäisiä kivita-

loja. Siellä  kokoontuu kaupungin valtuusto 

ja hallitus. Talossa on kaupunginjohtaja 

Anderssonin työhuone sekä muitakin kau-

pungin virkailijoita palvelemassa kaupunki-

laisia. Suurin osa kaupungin palveluista on 

kuitenkin monissa muissa eri puolilla kau-

punkia sijaitsevissa kiinteistöissä. 

Kunnallisvaalien 

jälkeen

Vuoden 2009 lokakuussa saimme äänestää 

kunnallisvaaleissa. Kaupunginvaltuustoon 

tuli valituiksi eniten ääniä saaneet 75 kun-

nallisvaaliehdokasta ja näin kansanvalta 

toteutui. Yhdessä he päättävät kunnallisen 

paikallishallinnon päätösvaltaan kuuluvista 

asioista mm. kaupunkilaisten kunnallisve-

rosta ja verovarojen käytöstä.

Jyväskylän valtuustopaikkaa tavoitteli 

kunnallisvaaleissa yhteensä 572 ehdokasta 

eli rannalle jäi 497 ehdokasta. Menikö heille 

annetut äänet hukkaan? No ei todellakaan! 

Kunnallisessa itsehallinnossa on lukuisia 

muitakin poliittisia luottamustehtäviä kuin 

varsinaiset kunnanvaltuutetut. Kunnanval-

tuutetuille tarvitaan joukko varavaltuutet-

tuja. Lautakuntiin nimitetään valtuutettuja, 

mutta myös muita luottamushenkilöitä eri 

puolueista, koska lautakuntatehtäviä ja 

vastaavia muita tehtäviä on niin paljon. 

Valinnoissa noudatetaan tarkasti puolu-

eiden välisiä voimasuhteita, joita  vaalien 

tulos edellyttää.  Ainakin oman puolueeni 

(Suomen Keskusta rp) käytäntönä on valita 

lautakuntiin ja muihin luottamustehtäviin 

vaaleissa ehdokkaina olleita henkilöitä. 

Näin kaikille kunnallisvaaliehdokkaille on 

tarjolla jokin luottamustehtävä.

Vaaleissa oli mukana kaksi putkilah-

telaista ehdokasta, ja heille on jo annettu 

luottamustehtäviä Jyväskylän kaupungin 

lautakunnissa. Jukka Järviniemi on valittu 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäse-

neksi (2009-2012) ja Valto Koskinen on 

valittu Perusturvalautakunnan jäseneksi 

(2009-2012). Lautakunnat ovat kaupun-

gin hallituksen alaisia toimielimiä. Lau-

takuntien tehtävänä on toimia lähellä 

palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista 

palvelujen tuottamista.. 

Osa valinnoista on vielä kesken, joten 

muitakin luottamustehtäviä voi putkilah-

telaisille vielä tulla. 

Kuva ja teksti: Valto Koskinen
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ILOINEN 
ILTA 
SEURALASSA
Putkilahden nuorisoseura oli järjestänyt koko 

kylän väelle tarkoitetun joululauluillan Seu-

ralaan 12.12.2008. Tilaisuuden  järjestäjät 

olivat nähneet paljon vaivaa rakennellessaan 

illasta kaikinpuolin viihtyisän yhdessäolon 

hetken. Juhlasali oli saatettu jouluiseen 

tunnelmaan kuusen lisäksi monin jouluisin 

valoin ja koristein.

Vieraat otettiin vastaan kuumalla glögi-

tarjoilulla. Illan ohjelmassa kuultiin lauluyh-

tye Pulmusten esityksiä. Annikki Saarinen ja 

Sisko Ruth olivat valmistelleet yhdessä har-

taan joulukuvaelman. Mirja Könnön säestä-

essä haitarilla innostuttiin laulamaan yhdessä 

monia kauniita joululauluja.

Laulamisen lomassa syötiin perinteistä 

jouluruokaa: riisipuuroa ja rusinasoppaa. 

Iltaan oli järjestetty myöskin joulumyyjäiset. 

Pöydällä oli tarjolla jouluherkkuja, pipareita, 

kakkuja, ruisleipiä ja käsitöitä.

Iloisena yllätyksenä saliin tupsahti 

joukko kepeäjalkaisia tonttuja riemukkaine 

tanssiesityksineen. Lopuksi ovesta pyörähti 

sisään ihan oikea Korvatunturin joulupukki. 

Ihan varmasti oikea! Ei se pukki ollut joku 

Putkilahden isännistä nuttu nurin päällään, 

vaan se ihan oikea Korvatunturin vanha val-

koparta! Varsinainen velikulta tämä pukki 

olikin, sillä väki sai lahjapakettiensa lisäksi 

vetää suunsa monta kertaa makeaan nau-

ruun. Lupasipa pukki tulla ensi vuonnakin 

uudelleen Putkilahteen. 

 

Teksti ja kuvat: Aune Turunen
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H E  S A A V A T 
J A T K A A , 
Y H T E I S T Ä

M A T K A A

”Anna mulle tähtitaivas, anna valo pime-

ään, anna mulle aamurusko, anna usko elä-

mään…” 

Näillä romanttisilla ja koskettavilla 

sanoilla ja sävelillä onniteltiin lauantaina 

13.12.2008 kultahääparia Kirsti ja Reino 

Koskista. Juhlapari oli kutsunut jälkikas-

vunsa perheineen, lähimmät sukulaiset ja 

ystävät viettämään 50-vuotishääpäiväänsä 

Putkilahden Koulupuistoon. Nykyisin Kor-

pilahden kirkonkylässä asuva pariskunta 

ei ollut valinnut juhlien pitopaikkaa sat-

tumalta, liittyyhän vanha koulutalo kulta-

hääparin elämänvaiheisiin monin tavoin. 

Aikanaan koulun rakensi Reinon isä, Kalle 

Koskinen. Reino totesikin omassa puhees-

saan, että hän lähes aistii isän tuoksun vielä 

leijailevan luokkahuoneissa. Myöhemmin 

omat lapset kävivät tätä koulua ja loppuvai-

heessa koulu on toiminut kyläläisten, myös 

Kirstin ja Reinon harrastuspaikkana.

Kultahääpari muisteli elämänsä kulkua 

ja yhteistä taivalta. 50 vuoteen mahtuu kai-

kenlaista ja ehkä vähän hämmästyneenäkin 

pari totesi, että kaikesta on selvitty. Talo 

saatiin aikanaan valmiiksi, rakennusaikaiset 

velat maksettua, työtä tehtiin, lapset saatiin 

kasvatettua ja lähetettyä maailmalle. Kiirettä 

ja touhua riitti. Mutta pariskunnan puheista 

kuulsi ennen kaikkea kiitollisuus eletystä 

elämästä, joten heidän yhteislaulukseen 

valitsemaansa virteen ”Kiitos sulle Jumalani, 

armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen 

saanut tuntea” oli helppo yhtyä. 

Kiitos kun tulit!

Kiitos kun muistit!

Kirsti ja Reino

Juhlissa ruokailtiin, laulettiin, kuultiin 

lauluesityksiä, visailtiin ja kisailtiin. Haus-

kassa Tuttu juttu-kisassa paljastui juhlavie-

raillekin, miten 50 vuotta yhteistä matkaa 

hioo parin yhteen. 20 kysymyksestä pari 

ansaitsi 16 tulppaania vakuudeksi samanmie-

lisestä vastauksesta. Ja löysihän pari toisensa 

sokkotestissä käsien ja säärien muodostakin, 

joten vielä on muodotkin muistissa.

Leikkimielisessä muistelutietokisassa 

palattiin 50 vuoden taakse ja aiheina olivat 

niin missit kuin silloiset iskelmätähdet-

kin. Koska ilmastonmuutos on nykypäi-

vän sana, niin parilta tentattiin vihkipäivän 

13.12.1958 säätilaa. Sen verran pariskunta 

oli ilmeisesti kyseisenä päivänä rakkaudesta ja 

onnesta sekaisin, ettei säästä ollut minkään-

laista muistikuvaa. Mutta Reino totesi, ettei 

silloin ainakaan mitään poikkeusolosuhteita, 

paukkupakkasia eikä kovia lumimyräköitä 

ollut, koska rovasti Olanterä kotitaloon Läh-

teenmäkeen pääsi ajallaan. Mutta todennä-

köisesti lunta oli ollut enemmän kuin nyt 

kultahääpäivänä, jolloin maassa oli vain 

aavistus lunta ja mittari juuri ja juuri pak-

kasen puolella. Hääkakkua kultahääpari 

leikkasi yhdessä niin kuin 50 vuotta sitten ja 

taisi siinä Kirsti putkilahtelaisena ”väkevänä 

vaimona” polkaista itsellensä määräysvallan 

tulevien vuosien vakuudeksi.

Kultahääpari saa jatkaa yhä yhteistä 

matkaa ja toivon mukaan yhtä virkeinä ja 

aktiivisina kuin tähänkin asti. Mukavaa oli 

ja Kirsti totesikin, että täällä on niin haus-

kaa, että tällaisia juhlia voi pitää jatkossakin. 

Joten jäämme odottelemaan pariskunnan 

timanttihäitä.

Siikaisissa 

Miia Luoma ja Jukka Koskinen
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Kalevala on Suomen kansalliseepos, Aleksis 

Kivi kansalliskirjailija, jonka Seitsemän vel-

jestä on saanut ”kansallisromaanin” aseman. 

Kansallisrunoilijamme on puolestaan ruot-

sinkielinen J. L. Runeberg, jonka Vänrikki 

Stoolin tarinat suomennettiin ryhmätyönä jo 

toissa vuosisadan jälkipuoliskolla. Kyseessä 

on Paavo Cajanderin nimiin viety tulkinta, 

jota monilukuiset koululaispolvet ovat 

aikoinaan ”paukuttaneet”, niin että Tarinat 

ovat olleet viime vuosiin asti Suomen myy-

dyin kaunokirjallinen teos. Tämän best seller 

 -aseman teos on tuomittu menettämään, 

vaikka siitä on ilmestynyt kaksi ihka uutta 

suomennosta: Juhani Lindholmin 2007 ja 

2008 (Vänrikki Stålin tarinat I – II) ja Teivas 

Oksalan 2008 (Vänrikki Stoolin tarinat). 

Poimin näytteet jälkimmäisestä suomennok-

sesta.

Koska Vänrikit ovat pitäneet Suomen 

sodan 1808/1809 koko kansan muistissa, 

lienee aiheellista kysyä nyt, kun vietetään 

kyseisen sodan 200-vuotismuistoa, mikä 

runoissa on totta ja mikä tarua. Tarinoita-

han on kolmekymmentä viisi kahtena koko-

elmana (1848 ja 1860). Kaksi kolmasosaa 

runoista sivuaa tavalla tai toisella nimeltä 

mainiten sotatapahtumia. Vain muutama 

runo kuvaa täysitehoisesti jotain tiettyä tais-

telua: ”Adlercreutz” (Siikajoki), ”Vänrikin 

tervehdys” (Revonlahti), ”Döbeln” (Juutas), 

”Sandels” (Koljonvirta).

Ainoastaan ”Vänrikin markkinamuisto” 

tarjoaa kokonaiskuvan sodan kulusta. 

Vänrikki Stool, kehyskertomuksen luot-

tohahmo, esittää torimatkalla kuulemansa 

vammautuneen sotaveteraanin laulun, jossa 

muistellaan joukkojen kokoontumista ja 

ilmaistaan pettymys sodanjohtoon hävityn 

sodan johdosta:

Tähtiyö se Hämeenlinnan

      kinoksilla valvottiin,

vielä vuotten mentyä

      se aina palaa aatoksiin,

vaikka särkyi luottamus

      ja vaikka haihtui toivokin,

vaikka uneksi jäi voitto

      vuoksi moisen pelkurin.

”Pelkuri” on Ruotsin ylipäällikko, Klingspor-

marski, jonka perääntymisstrategiaa veteraa-

nit – enempää Stool kuin krenatöörikään 

– eivät voi hyväksyä. 

Runebergin kokoelma ei ole sotahistori-

allisten faktojen tilitys, vaan runoteos, jota 

hallitsevat suuret teemat, ja ne voi hahmot-

taa ja luetella vaikkapa seuraavasti:

1. Kuva ”tuhansien järvien maasta” 

(runot ”Maamme”, ”Heinäkuun 

viides”),

2. Siikajoen ja Revonlahden ”kak-

soisvoitto”, joka käänsi sodan kulun 

pakomatkasta hyökkäyssodaksi,

3. Viaporin antautumiseen liittyvä 

petos, 

4. suuret kenraalit (Adlercreutz, Sandels, 

Döbeln), jotka olisivat voineet johtaa 

sodan voittoon,

5. suomalainen rivisoturi (”Sven 

Dufva”, ”Munter”), 

6. sankarikuolema (”Mies kuollen vält-

tää kuoleman”), 

7. rauhanaate, joka avaa ikkunan 

elämän jatkumiseen sodan jälkeen.

Näiden teemojen pohjalta voi lukea seu-

raavan sanoman: etevät upseerit ja vankku-

mattomat rivisoturit olisivat voineet kääntää 

sodan voitoksi, jos hallitus ja sodan ylin 

johto olisivat olleet tehtävänsä tasalla.

Sankarikuoleman idea huipentuu evers-

tiluutnantti Joachim Zachris Dunckerin 

(1774–1809) kohtalossa. Duncker johti tai-

tavasti Savon prikaatin perääntymisen Mik-

kelistä Ouluun, kunnostautui Pulkkilassa 

2. toukokuuta 1808 ja Koljonvirralla 27. 

lokakuuta. Seuraavana kesänä, kun Porvoon 

valtiopäivät olivat jo loppuvaiheessaan, hän 

haavoittui armeijan perääntyessä Hörnefor-

sissa Ruotsissa 5. heinäkuuta 1809 ja kuoli 

seuraavana päivänä. Venäläiset hautasivat 

hänet sotilaallisin kunnianosoituksin Uuma-

jan kirkkomaahan yhdessä erään venäläisen 

kasakkaupseerin kanssa. Dunckerin arvostus 

rintaman molemmin puolin oli korkea, ja 

myös Runeberg kohotti hänet suurten san-

karien joukkoon.

Runossaan ”Heinäkuun viides” hän esit-

tää, että Dunckerin sankarimaine kohoaa 

kuin viheriöivä saari suomalaisesta järvi-

maisemasta vaipumatta unohduksen aaltoi-

hin: ”Ei huku järveen unholan, / vaan lailla 

saaren vihannan / hän nousee alta laineen: 

/ hän kuollen välttää kuoleman (det är att 

dö, och dock ej dö).” Idean sankarikuoleman 

paradoksista antiikin tutkija Runeberg oli 

omaksunut kreikkalaisen Simonideen per-

sialaissodan sankareille omistamista runoista 

(480 eKr.). Ideaan sisältyvä paradoksi on 

siinä, että tappion kärsinyt ja fyysisesti 

tuhoutunut vainaja saa osakseen suurem-

man maineen kuin eloon jääneet voittajat. 

Runeberg kääntää itse asiassa hävityn sodan 

pelottomien soturien moraaliseksi voitoksi. 

Vastaavalla tavalla osaltamme hävitty toinen 

maailmansota on tajuttu torjuntavoitoksi, 

joka pelasti Suomen orjuudelta.

Rauhanaate ja ihmisyysidea huipentu-

vat toiseksi viimeisessä runossa ”Maaherra”, 

TOSI JA TARU VÄNRIKKI STOOLIN TARINOISSA
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jonka dokumenttipohjana on Kuopion 

läänin maaherran Wibeliuksen ja venäläis-

ten ylipäällikön Buxhoevdenin välinen kir-

jeenvaihto maaliskuulta 1808: ylipäällikkö 

pyrki suostutteluin ja ukaasein voittamaan 

valloitetun maan asukkaat puolelleen rau-

hanomaisesti, maaherra puolusti Ruotsin 

perinteistä oikeusjärjestystä. Runeberg dra-

matisoi tämän ajatustenvaihdon asettamalla 

päähenkilöt silmätysten maaherran virka-

huoneessa. Ylipäällikkö:

”Maaherra sotanne on loppunut,

ja maa on vallassamme kokonaan,

vaan jatkuvat sen miesten taistelut  

riveissä Ruotsin maan.

On tässä kynä käsky laatikaa,

ukaasi heille kaikkein ankarin:

se pitää tavaran ja hengen saa,

ken palaa kotihin;

vaan jos ken keisarimme kruunupään

on vihollinen vastavoima, sen

omaiset sukulaiset häädetään

pois mailta isien.

Kai ymmärsitte, kirjoittakaa tuo!”

Kun Venäjän ylipäällikkö on esittänyt ukaa-

sinsa, maaherra vetoaa Ruotsin lakiin ja 

asettaa peliin persoonansa, kulttuurinsa ja 

kohtalonsa:

”Te voititte, on teidän valta nyt,

se mulle tehkää, mikä miellyttää,

vaan laki, ennen mua syntynyt,

jälkeeni tänne jää.”

Näin lausui. Vavistuksen tunsivat

molemmat silloin nuorukaiset nuo,

silmänsä vanhus nostaa loistavat

ja kenraaliin ne luo.

Tuon väistyi julma ilme kasvojen,

kuin lempeästi katsonut hän ois,

lujasti tarttui käteen vanhuksen,

kumarsi lähti pois.

Kriittinen hetki on Wibeliuksen sinko-

amien sanojen ja ylipäällikön reaktion 

välinen lyhyt aika, jonka kuluessa vihol-

liset löytävät ihmisen toisistaan tavalla, 

joka valaisee koko alkanutta vuosisataa ja 

autonomian aikaa. Albert Edelfeldt on 

kuvannut tämän kaiken vakuuttavasti sekä 

Vänrikki Stool -kuvituksessaan että oljy-

maalauksessaan (1899), joka kaunistaa 

Tampereen raatihuonetta 

 ”Maaherra” avaa ikkunan tulevaan 

rauhanaikaan, joka merkitsi maallemme 

ennennäkemätöntä myönteistä kehitystä. 

Tarinoiden loppuakordi on kuitenkin 

”Adlercreutz”, kuvaus Siikajoen taistelusta 

(18.4.1808), joka on tosiasioista poiketen 

valettu kreikkalaisten Plataian taistelun 

(479 eKr.) muottiin aivan kuin runoilija 

tahtoisi sanoa, että jos Siikajoen voitto olisi 

käytetty hyväksi, siitä olisi Ruotsi-Suomelle 

voinut muodostua samanlainen ratkaiseva 

menestys kuin Plataiasta kreikkalaisille 

sodassa Persiaa vastaan. 

  

T e i v a s   O k s a l a
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TE R V E I S I Ä 
L E I R I L T Ä

Leirikeskus Mutasella pidettiin varhaisnuor-

ten leirejä 21.11.-23.11.2008. Leirien järjes-

täjänä toimi Korpilahden seurakunta. Leirit 

haluttiin järjestää, jotta lapsille saataisiin 

jotain vapaa-ajan toimintaa ja jotta lapset 

saisivat tutustua muihin lapsiin ja viettää 

sitä kautta hauskoja hetkiä muiden kanssa. 

Tarkoituksena oli myös saada lapset hiljenty-

mään ja kuuntelemaan hartauksien avulla.

Varhaisnuorten leirejä järjestetään kolme 

kertaa vuodessa, keväällä, kesällä ja syksyllä.

Perjantaina leiri alkoi klo 18.00 ja tälle 

leirille olivat tulossa 10-14-vuotiaat lapset. 

Leirillä yövyttiin yksi yö ja kotiin päästiin 

lauantaina klo 14.00. Tällä leirillä oli 26 

osallistujaa ja osallistujiin kuuluivat niin 

tytöt kuin pojatkin.

Lauantaina klo 16.00 saapuivat jo seuraa-

vat leiriläiset. Heitä tuli paikalle 17 ja heidän 

ikähaarukkansa oli 7-9 vuotta. Heidän lei-

rinsä päättyi sunnuntaina klo 13.00.

Leirit sisälsivät paljon toimintaa. Sisäl-

töön kuului muun muassa askartelua, har-

tauksia, ulkoleikkejä sekä tottakai herkkujen 

napostelua ja vapaa-aikaa.

Molemmat leirit aloitettiin majoittu-

malla huoneisiin. Tämän jälkeen lapset 

saivat tehdä huoneidensa oviin nimilaput. 

Aikamoisia nimiä sieltä sitten löytyikin! 

Esimerkkeinä voi mainita Karkki-imurit ja 

Apulanta -huoneen. 

Vapaa-aikanaan lapset tykkäsivät syödä 

omissa huoneissaan jotain herkkuja ja 

jutella, pelata tai taiteilla sirkusvälineillä. 

Sirkusvälineet saivat loppuvaiheessa leireillä 

suuren suosion, sillä innostus tarttui vähän 

jokaiseen. Sirkusvälineinä toimivat diabolo 

ja pyöritettävät lautaset.

Myös pihalla haluttiin leikkiä. Ulkoi-

lua varten oli keksitty uusia ulkoleikkejä, 

jotka kyllä tuntuivat saavan aikaan hauskoja 

hetkiä. Leikkiessä näkyi kyllä iloisia nauravia 

suita ja kyllä tämä nauru kuuluikin.

Leikit eivät kuitenkaan jääneet pelkäs-

tään ulos. Sisälläkin leikittiin sinne soveltu-

via leikkejä laulujen ohessa. Sisällä leikityt 

leikit olivat lähinnä sellaisia, joita leiriläiset 

itse halusivat toteuttaa. Sisällä ei tosin ollut 

niin toiminnallisia leikkejä kuin ulkona, sillä 

tilaa ei siihen ollut, mutta olipahan jokin syy 

ottaa vähän rauhallisemmin leikeissä.

Sisällä toimintaan kuului myös askartelu. 

Askartelussa koristeltiin ikoneja, joihin lai-

tettiin iltarukous. Jokainen sai valita iltaru-

kouksen mielensä mukaan ja koristelustakin 

tuli juuri sen näköinen kuin itse haluttiin.

Lapsille oli tarjolla leirin aikana myös 

syötävää joihin kuului lämmin ateria, ilta- 

ja aamupala sekä välipala. Lapset siis saivat 

kyllä syödä mahansa pullolleen! Ruoan voi 

päätellä olleen hyvää siitä, että jatkuva kysy-

mys oli ”milloin syödään?”.

työharjoittelija Sara Lappalainen, 

kuvat: Mari Putkonen



Putkilahden
 Kylälehti 9

MA R J O ME RI V I R T A

O N U U S I 

K Y L Ä S E U RA N

P U H E E N J O HT A J A

Putkilahden kyläseura ry:n säännöissä sano-

taan, että seuran toimintaa suunnittelee ja 

johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, 

johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

valittu puheenjohtaja, sekä kuusi jäsentä ja 

kolme varajäsentä. Jäsenistä vuosittain puolet 

on erovuorossa. Johtokunnan puheenjohta-

jana voi toimia sama henkilö enintään kaksi 

toimikautta peräkkäin.

Sunnuntaina 30.11.2008 pidetyssä kylä-

seuran syyskokouksessa valittiin seuralle uusi 

puheenjohtaja ansiokkaasti kyläseuraa neljä 

vuotta luotsanneen Timo Suomisen tilalle. 

Valituksi tuli Marjo Merivirta.

Muuramesta kotoisin oleva Marjo on 

asunut Putkilahdessa vuodesta 2006 saakka. 

Hänen perheeseensä kuuluu aviomies sekä 

9 ja 7 -vuotiaat lapset. Marjo työskentelee 

Tammijärven koululla kouluavustajana ja 

iltapäiväkerhon vastaavana ohjaajana. Hän 

kertoo pitävänsä työstään paljon. Se on 

hänen mielestään vaihtelevaa ja haastavaa. 

Marjon harrastuksiin kuuluu lenkkeily yksi-

vuotiaan Espanjan vesikoiran, Kodan kanssa. 

Marjo soittaa myös pianoa ja kitaraa ja pitää 

kaikenlaisesta näpertelystä. Marjo tunnetaan 

Putkilahdessa iloisena, avoimena ja luovana 

ihmisenä, joka innostuu asioihin helposti. 

Koko Merivirran perhe viihtyy mainiosti 

Putkilahdessa. 

Mitä uusi kyläseuran puheenjohtaja 

ajattelee kyläseuratoiminnasta?

”Kyläseuran toiminta on mielestäni 

erittäin tärkeää yhteisöllistä toimintaa. On 

hienoa, että kylällämme on sillä vahvat 

perinteet ja aktiiviset ihmiset. On tärkeää, 

että kyläläisillä on oma fooruminsa, missä 

kylää kehitetään ja pidetään ajan tasalla.”

Miksi halusit lähteä mukaan toimin-

taan?

”Lähdin mukaan toimintaan, koska 

innostun aina asioista, joissa voi vaikuttaa ja 

olla mukana.”

Mitkä ovat mielestäsi tämänhetkiset 

kylämme vahvuudet?

”Kylämme vahvuudet omasta mielestäni 

ovat ehdottomasti: luonto, ihanat ja aidot 

ihmiset, maaseutu yleensä, lähiruoka, oma-

leimaiset tapahtumat ja kyläkauppa. Toimi-

vat palvelut ovat kaiken a ja o, jotta kylällä 

pysytään ja tänne myös muutettaisi.”

Entä heikkoudet?

”Heikkoudet.... hmmm.... ehkä todella 

hiljaiset talvet siinä mielessä, että mihin ne 

kaikki ihmiset piiloutuvat??”

Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi ensisi-

jaisen tärkeitä Putkilahdessa ajatellen kylän 

asukkaiden viihtymistä ja hyvinvointia?

”Toimivat palvelut ja elinkeinot ovat 

ensisijaisen tärkeitä hyvinvoinnin ja viih-

tymisen kannalta. Kyläläisten ja kesäasuk-

kaiden yhteiset tapaamiset, tapahtumat ja 

hetket luovat me-henkeä.”

Mikä on suhtautumisesi kulttuuriin? 

Tarvitaanko kylällämme kulttuuritapahtu-

mia? Esimerkiksi? Tarvitaanko kylällämme 

sivistys/opetustoimintaa?

”Olen kulttuuri-ihminen. Erityisesti 

kulttuuri esittävän taiteen alalta on sydän-

täni lähellä. Kyllä kylällä tarvitaan kulttuu-

ritapahtumia. Ne ovat arjen piristyksiä ja 

tuovat ihmisiä yhteen. Esim. Putkilahti Jazz 

on aivan huikea juttu!! Toivottavasti se saa 

jatkoa.

En näe, että perinteistä opetustoimintaa 

tarvittaisi kylällä. Tutut koulut palvelevat 

erinomaisesti ja lähialueiden lapset tutus-

tuvat niissä toisiinsa. Jos ihmiset haluavat 

itseänsä sivistää jollain alalla, niin olisihan se 

mukava juttu, jos se voisi tapahtua omalla 

kylällä. Onhan se niin, että itsensä sivistämi-

nen on elinikäinen asia ja pitää virkeänä.”

Minkälainen on sinun unelmiesi Putki-

lahti?

”Unelmieni Putkilahti on aikalailla tässä 

ja nyt. Jos saisin toivoa, niin tänne saisi 

muuttaa lisää lapsiperheitä. Lapset ovat niitä 

tulevaisuuden tekijöitä ja heille varsinkin 

Putkilahti on ihanteellinen paikka kasvaa ja 

kehittyä. Elämää ja luontoa opitaan täällä 

maalla arvostamaan aivan eri tavalla kuin 

kaupungissa. Täällä ovat läsnä joka päivä 

oma rauha ja kiireettömyys... ja oma koti.”

Haastattelu: Aune Turunen
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LOT TA
Tämä on eläimellinen tarina kesäkaveris-

tamme Lotasta. Ei, hän ei ollut ihan tavalli-

nen tyttö, mutta nimensä taisi saada Astrid 

Lindgrenin innoittamana.

Eräänä keväänä Könnöön otettiin kan-

tava lammas, joka synnytti pian kaksi karit-

saa. Niistä toinen kuitenkin syntyi kuolleena. 

Emäkään ei toipunut synnytyksestä, vaan 

kuoli parin päivän kuluttua. Niinpä meille 

jäi pieni, Lambi-mainoksen kaltainen karitsa 

hoidettavaksi ja ruokittavaksi. Sitä piti aluksi 

juottaa tuttipullolla monta kertaa päivässä.

Karitsaa alettiin kutsua Lotaksi. Lotta 

kesyyntyi ja leimautui ihmisiin kulkien 

perässä kuin määkivä koira. Päivät se sai 

juoksennella pihassa vapaana, mutta yöksi 

se laitettiin nukkumaan leikkimökkiin. 

Olimme jo tuolloin sen verran isoja, ettei 

leikkimökki ollut enää alkuperäisessä käy-

tössään. Aamulla, kun Lotta kuuli liikettä tai 

puhetta pihalta, alkoi se määkiä mökissään 

vaatien ulospääsyä.

Kerran Lotta seurasi mukana sisälle keit-

tiöön saakka ja näki mistä sen maito otettiin. 

Sen jälkeen karitsa käytti tilaisuutta hyväk-

seen aina, jos vain talon ulko-ovi jäi auki ja 

kopsutteli kylmiön oven taakse määkimään. 

Kun Lotta kasvoi ja vahvistui, sille tarjottiin 

paksumpaa velliä kupista. Se olikin varsin 

hanakka syöksymään vellikupille. Monen 

kaatuneen kupillisen jälkeen keksimme 

miten toimia. Homma hoidettiin usein seu-

raavalla tavalla: Aune-mummo laittoi vellin 

valmiiksi kuppiin ja me pidettiin siskoni 

Reetan kanssa Lottaa kiinni. Sitten mummo 

otti tukevan haara-asennon pidellen velli-

kuppia hameen helmoissa polvien välissä. 

Suomen suosituin 4WD-lava-auto tarjoaa äärimmäistä etenemiskykyä ja kestävyyttä. 
Uutuutena mm. jykevämpi ilme sekä neliovinen 171 hv:n D-4D 3.0 automaatti, jolla 
matka pysähtyy vasta kun sinä päätät. Tule tekemään loistokaupat ja käytä hyväksesi 
yrityksesi täysimääräinen Alv-vähennys-oikeus ennen pakettiautoveron muutosta.

www.toyota.fi

Perille asti kaikissa olosuhteissa.

Hintaan lisätään toimituskulut 600 e. Takuu 3 vuotta/100.000 km.

Mallisto alkaen 34.950 e.

Ensiesittelyssä
uudistunut Hilux.

JÄMSÄ, Koskentie 6 - Automyynti, puh. 010 5228 375,
avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13 Automyyjät: Ari Mäki 010 5228 376, 

Juha Salonen 010 5228 378, Veli Matti Heino 010 5228 377, Markku Vesterlund 010 5228 379

Aune ja Jaakko Riikonen syöttämässä Lotta-karitsaa
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Putkilahden keskeisen kylänraitin ohitta-

van 610-tien turvallisuuden parantaminen 

kevyen liikenteen kulkijoiden kannalta on 

jo pitkään ollut kyläläisten toivelistalla. Vii-

meisten 10 vuoden aikana tilanne on muut-

tunut entisestä, koska rekkaliikenne kapealla 

tiellä lisääntyi Kärkisten sillan myötä, 50 

km/h nopeusrajoitusta kylän kohdalla ei 

monikaan noudata ja kylälle on samalla 

muuttanut useita lapsiperheitä. Tietenkin 

kevyen liikenteen turvallisuuden parantami-

nen palvelee kaikkia asukkaita, myös kesä-

asukkaita. Se on yhteinen asia.

Joulukuun 1. päivänä 2008 oli Virran 

Puodilla tapaaminen, jossa oli läsnä allekir-

joittanut, Veikko Riikonen, Valto Koskinen 

ja Tapani Relander sekä Tiehallinnon edus-

Kevyen 

liikenteen 

järjestämistä pohdittiin

Tiehallinnon väen 

kanssa

Kun hän antoi luvan, me päästimme Lotan 

irti ja se syöksyi suin päin ryystämään vellin 

kupista. Näin ainakin suurin osa herkusta 

päätyi oikeaan osoitteeseen.

Sinä kesänä, kuten monena muuna-

kin, söimme juhannuksena lettuja hillon ja 

kermavaahdon kanssa pihapöydän äärellä. 

Lotta pyöri siinä mukana. Setäni Hannu 

otti kameran ja lähti kuvaamaan lettu-

kekkereitä hiukan kauempaa. Siinä zoo-

maillessaan kameran läpi, hän parkaisi 

yhtäkkiä: – Lammas p..hana! Lotta oli käyt-

tänyt tilaisuutta hyväkseen ja hotki onnelli-

sena maahan lasketulta lautaselta lettua kera 

kermavaahdon.

Talven lähestyessä Lotalle kävi kuten 

niin monille kesäpossuille, lampaille ja 

kaneille maataloissa käy. Siitä tehtiin paistia. 

Me lapset olimme tietysti murheellisia, kun 

eläinystävämme teurastettiin ja uhosimme, 

että kaveria ei kyllä ainakaan suostuta syö-

mään. Lopulta taisimme kuitenkin herku-

tella lammaspadalla ihan hyvällä halulla. 

Riitta Harjula

Koulun käyttökorvaushinnat

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

tunti
20 euroa
5 euroa
5 euroa

10 euroa

1/2 vrk
50 euroa
15 euroa
15 euroa

1/1 vrk
80 euroa

Tiedustelut ja varaukset: Marja Riikonen p. 0400 647 909

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

tajina Pipsa Saarela, Tapio Koikkalainen ja 

Hannu Keralampi. Puhuimme vapaamuo-

toisessa tapaamisessa erilaisista mahdolli-

suuksista toteuttaa jonkinlainen ratkaisu 

kevyen liikenteen edellytysten parantami-

seksi keskeisellä, reilun kilometrin mittaisella 

kylänraitilla. 

Hankkeen keskeinen pullonkaula on 

rahoitus, toisena vaikeutena taas tienvarren 

ahtaus: useat rakennukset, luiskat ja ojat 

tekevät suunnittelu- ja toteutustyöstä han-

kalan. Mikäli uuden Jyväskylän suunnasta 

löytyisi osarahoitusta hankkeeseen, sen 

toteutuminen olisi jo realistisempaa. Valtio 

on kuristanut tienpidon rahoja minimiin, 

eikä K-S. Tiehallinnolla ole resursseja kuin 

pienen osan toteuttamiseen siitä, mitä tarve 

maakunnassa vaatisi. 

Palaverissa päädyttiin ensitilassa toteutta-

maan muutamia parantavia toimia: Kouhin-

salontien risteyksen kylän puolella olevaa 

50 km/h rajoitusmerkkiä siirretään lännem-

mäksi, jolloin turvallisuus toivottavasti para-

nee tässä traktoreiden kannalta hankalassa 

paikassa. Lisäksi voimme rakentaa kylän 

molempiin päihin epäviralliset porttiaiheet, 

jotka viestittävät asutuksesta ja ohjaavat 

alentamaan nopeutta. 

Itse kevyenliikenteen järjestämisasiakin 

nytkähti palaverissa hieman eteenpäin. Tie-

hallinnon virkamiehet lupasivat selvittää 

hankkeen käytännön toteutusmahdollisuuk-

sia ja ilmeisesti myös ottaa hankkeen jonon 

päähän tarveselvityslistalle. Kyläseuran kon-

tolle jää rahoituksen hakeminen Jyväskylän 

suunnasta; ehkä järkevää olisi myös tehdä 

yhteistyötä Kärkisten alueen sekä Oittilan 

asukkaiden kanssa ja koota isompi joukko 

ihmisiä vaatimaan kevyenliikenteen turvalli-

suuden parantamista pitemmältä matkalta. 

Timo Suominen 
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Puh.  010 525 1640

<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

LÄHETTÄJÄ: 
PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B1 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

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