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Aune Turunen, päätoimittaja

On kesä, ihana kesä!

Taas on menossa se tervetullut ajanjakso, jol-

siin. Ilon ja ihmettelyn aiheita riittää jokai- sotia, pommit räjähtelevät kaduilla, ja jossa

loin meillä Pohjolan asukkailla on erikoisen

seen hetkeemme, kunhan vain kohotamme jokapäiväiseen elämään kuuluu pelko ja

suuri ilo nauttia vuodenaikojemme vuorot-

katseemme ja avaamme korvamme kuule- nälkä, jopa veden puute.

telusta. Pitkä ja ankara talvi sekä harvinaisen

maan ympäröivän luonnon kevätsykkeistä

kylmä alkukevät ovat vaihtuneet lämpöiseen

elämää. Voisiko kukaan olla ihastelematta otettu vastaan perinteisellä suvivirrellämme,

ja valoisaan kesään. Ei ole kauaakaan aikaa

poutapilvien hentoa juoksua sinisen taivaan jonka toisen säkeistön sanojen myötä toivo-

siitä, kun hämäryys vallitsi tienoita ja maa

huikaisevalla kaarella! Tai voisiko joku lukita tamme kaikille lukijoillemme lämmintä ja

nukkui roudassaan keräten voimaa uuteen

korvansa kuulemasta valtaisien lintuparvien onnellista kesää.

seuraavaan vaiheeseensa. Myös lehtipuut,

riemullisia, elämäntäyteisiä helkähdyksiä!

Suomen suvi on taas tänäkin vuonna

jotka vielä hetki sitten seisoivat alakuloisina

Entä kedon kukkien väriloisto, ihmeel-

paljaassa karuudessaan, ovat nyt pukeutu-

linen monimuotoisuus ja tuoksut, voisiko

“Taas niityt vihannoivat

neet upouusiin hienoihin viherpukuihinsa.

olla lumoavampaa! Tuon kaiken me ihmiset

ja laiho laaksossa.

Samaan aikaa pihojen ja peltojen eloton

saamme vastaanottaa, ja ihan ilmaiseksi!

Puut metsän huminoivat

harmaus on vaihtunut sekin elämän väriin,

Kesän ihanuudesta nauttiessamme nousee

vihreään. Ihmeellinen on se voima, joka saa

mieleen kysymys, että olemmeko koskaan

Se meille muistuttaapi

koko luomakunnan heräämään uuteen elä-

ajatelleet, kuinka onnekkaita me Pohjolan

hyvyyttäs, Jumala,

mään.

ihmiset olemme? Saamme elää hyvää, yltä-

ihmeitäs julistaapi

On hienoa havaita, kuinka voimakkaasti

kylläistä ja turvattua elämää maailmassa,

se vuosi vuodelta.”

luonnon herääminen vaikuttaa myös ihmi-

jossa monin paikoin käydään mielettömiä
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AINA EDULLISESTI!
- Ulko- ja sisämaalit
- Kuultavat puunsuojat
- Lakat
- Punamullat
- Ilmalämpöpumput

A s u n t o v uo k r a ttavan a

- Pellettipolttimet

Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston

2

90 m , 3 h+keittiö+kph

Vuokrataan korkeapaine- ja
punamultaruiskua

Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja.
Vapaa heti. Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Missu Wahlberg
koulutettu hieroja
• kotikäynnit

Ketunmutka 68
Muurame Puh 0400 540448
www.tilamaali.com

ajanvaraus ma-pe 8 -10
p. 040-419 1245
missu.wahlberg@pp.inet.ﬁ

• k irja t
• p a p e rit
• a s k a rt e lu
• la h ja t a v a rat
Päijänteen Kirja
Eija Kankainen
Isämatintie 1, 41800 Korpilahti
puh. 014 821760, 040 7740589

Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128
ma-pe 9-17
ilt. ja la sop.muk.
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P UTKILAHDEN

TILASTOVER TAILU

Kylälehden huhtikuun numerossa esiteltiin

taan ne, joilla on ylioppilastutkinto, amma-

min. Oittilan maltillisempaa kasvua selittää

Putkilahden tuoreita tilastotietoja mm. väes-

tillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

korkea lähtötaso. Perheiden koko ja lapsiper-

tön osalta. Tässä jutussa vertaillaan Putkilah-

Nuorten alle 2-kymppisten osuus kylänrai-

heiden osuus ovat kaikilla kylillä kutakuin-

den tilastolukuja naapurikylien Oittila ja

tilla on kylistä korkein. Perheiden keskitulot

kin samat. Lapsiperheiksi lasketaan ne, joissa

Tammijärvi vastaaviin.

kestävät vertailun. Naisetkin viihtyvät Put-

on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Tilastokeskuksen

kilahdessa, vuoden 2008 lopulla Putkilah-

Tammijärven ja Oittilan työllisyystilan-

keväällä 2010 julkaisemaan postinumero-

dessa asui tasan yhtä monta naista ja miestä,

ne on kohentunut koko ajan, työttömyys-

alueittaiseen tietokantaan. Vaikka Jyväskylän

muilla kylillä oli selkeä miesenemmistö.

prosentti on laskenut tasaisesti. Putkilahden

kaupungilla on intohimoja niputtaa tilasto-

Putkilahtiset ovat yrittäjähenkisiä, vuoden

työttömyysprosentti sen sijaan on V-käyrän

mielessä yhteen kyliään – esim. Vespuolen

2007 lopulla yrittäjien osuus työvoimasta

muotoinen, laskenut välillä ja nousi taas

kyliä – haluaa valtakunnallinen Tilastokes-

oli kylistä suurin. Vastaavasti palkansaajien

vuoden 2007 loppuun mennessä.

kus pitää kylät erillään postinumeroalueiden

osuus oli pienin. Valitettavasti työttömyys-

Yritystoimipaikkojen rakenne on saman-

avulla. Allaolevissa tilastoissa mainittu vuo-

prosentti oli kylien korkein. Työvoimaan

tyyppinen kaikilla kylillä, selkeästi eniten

siluku tarkoittaa vuoden viimeistä päivää,

kuuluvien osuus oli Putkilahdessa kylien

on maatalouteen liittyviä yrityksiä. Hyvänä

siis esim. 2008 tarkoittaa 31.12.2008 vallin-

matalin.

kakkosena rakentamiseen liittyvät toimipai-

Tiedot

perustuvat

nutta tilannetta.

kat. Tammijärven yritystoimipaikkarakenne
Kehitystrendejä ja huomioita kyliltä

on selkeästi monipuolisin. Toimipaikkojen

Putkilahti verrattuna muihin kyliin

Kun ylläesitettyjä lukuja verrataan Putki-

työllistämien henkilöiden määrää ei tilastoi-

Oheisen taulukon mukaan Putkilahdessa

lahden kylälehdessä kahdesti aikaisemmin

da.

asuu muihin kyliin verrattuna koulutettua,

julkaistuihin vastaaviin, nähdään joitain

väljästi asuvaa väkeä. Koulutettuihin laske-

kehityssuuntia.

HANKI UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ
KOTIIN TOIMITETTUINA

600 ltr

Kuten edellä todettiin, Putkilahden työvoimasta on muita kyliä suurempi osa yrittä-

Oittilassa on asukasmäärä

jiä. Samalla palkansaajien osuus on pienin ja

koko ajan hieman kasvanut

työttömien suurin. Pystyisivätköhän Putki-

ja asukkaiden keski-ikä las-

lahden yritykset työllistämään muita ihmisiä

kenut. Tammijärvellä asuk-

nykyistä enemmän? Samalla kohentuisivat

kaiden määrä on koko ajan

nuo kaksi muuta lukua. Tiedän, että tämä

hieman laskenut ja keski-ikä

on hyvin helppo kirjoittaa tähän, käytännön

noussut. Putkilahden asukas-

elämässä muiden työllistäminen on koko-

määrä on hienossa laskussa ja

naan toisen mittaluokan juttu.

keski-ikäkin on taas käänty-

240 ltr

<> JÄTTEENKULJETUS
<> VAIHTOLAVAT
<> LOKAHUOLTO
<> VIEMÄREIDEN AVAUKSET
<> JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
MYYNTI

S I H VA R I OY
www.sihvari.fi, info@sihvari
Puh. 010 525 1640

nyt laskuun.

Risto Perttula

Koulutettujen osuus on
lisääntynyt kaikilla kylillä,
eniten Putkilahdessa. Koulutettujen

Lähde: Tilastokeskuksen postinumeroalueittainen tietokanta 2010

osuusprosenttiin

JK. Itseäni on aina ihmetyttänyt, että

lasketaan mukaan kylän 18

Tilastokeskus ei ole koskaan julkaissut ky-

vuotta täyttäneet.

läkohtaisia kesämökkiläisiin liittyviä lukuja.

Perheiden keskitulot ovat

Kesämökkiläisluvut ovat kuntakohtaisia, jo-

kasvaneet kaikilla kylillä. Put-

ten esim. Vespuolella ei kostuta mitään Jy-

kilahdessa selkeästi nopeim-

väskylä-tasoisista kesämökkiläistiedoista.

Putkilahden
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Putkilahden ja naapurikylien tilastotietoja
Alla olevaan taulukkoon on koottu Putkilahden, Oittilan ja Tammijärven keskeisiä tilastolukuja.

Putkilahden
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Meidän vanha moottorivene m/s Savanna,
jolla mentiin Putkilahteen mökille.

MUMMON
Mummon tavaroita on edelleen pahvilaati-

M U I S TO J A

parille. Yrittäkää kaikki päästä tulemaan.

Lasten lapset ovat joskus sillä leikkineet,
niin että siltä on korva katkennut.

koissa Johannan autotallin nurkassa. Keväällä

Päivä on jo kääntymässä illaksi, Leena

hän saa siivousvimman ja päättää, että nyt ne

pitelee kädessään pitkäkaulaista kirahvia ja

Täällä laatikoissa on vanhoja luentoja

tavarat on viimein selviteltävä.

kysyy: Mistähän tämäkin on peräisin? Toiko

ja opiskelumonisteita kuudenkymmenen

äiti tämän tuliaisina Afrikasta?

vuoden takaa. Hei kuunnelkaapa tätä, näin

Hei tytöt, nyt on aika käydä käsiksi näihin äidin tavaroihin. Minä voin hommata

Etkös muista, sehän on Tuurin kyläkau-

ennen ajateltiin, eikö ole vähän hassua. Kir-

pihalle jätelavan, osan voi tietysti viedä kirp-

pasta. Oltiin menossa Minnan ja Tonin kih-

jojakin on monta hyllyllistä, ja olen kyllä

lajaisiin Seinäjoelle ja poikettiin kyläkaup-

ihan varma, ettei niitä ole luettu. Äiti kävi

paan. Minä sanoin, että et kyllä enää osta

kirja-alennusmyynneissä ja divareissa ja kan-

tuota kirahvia, mitä sää sillä teet.

toi sieltä aina kirjoja siinä toivossa, että ehtisi

Hävitä ensin jotain ylimääräisiä tavaroita
ennen kuin ostat mitään lisää, kaikki paikat
pursuavat entuudestaankin roinaa.
No sitten, kun tultiin parkkipaikalle,
niin sillä oli se kirahvi kainalossa, ja mä näin
punaista ja sanoin etten ota sitä kyytiin.
Siellä se on sitten pyörinyt nurkissa siitä
lähtien ja ollut vitsin aiheena. Ehkä se on äidille edustanut villiä vapautta.

ne joskus lukemaan.
Se varmaan johtui siitä kun sillä ei lapsena ollut omia kirjoja. Ei siihen aikaan viiskytluvulla lapsille kirjoja osteltu, eihän niitä
leikkikalujakaan silloin montaa ollut.
Nuketkin olivat omatekoisia, niiden jaloissa ja käsissä oli täytteenä sahanpurua ja
päät oli tehty maalatusta paperimassasta.
Täällä on joku vanha valokuva. Siinä äiti
leikkii Lahdessa Kariniemenkadun talon pihalla. Se on ehkä ollut silloin kuusivuotias.

Muistorikas kirahvi

Kotileikki näyttää olevan. Äiti hämmen-

Putkilahden

Kylälehti
Nuketkin olivat omatekoisia, niiden jaloissa
ja käsissä oli täytteenä sahanpurua ja päät oli
tehty maalatusta paperimassasta.

tää peltikupissa ruohon palasia, lautasella on
puunpaloja ja voikukan kukkia on revittynä
toisessa kupissa.
Viisi vuotta vanhempi isosisko katselee
vieressä nenänvarttaan pitkin pikkusiskonsa
puuhia.
Muistatteko tätä reissua, tässä on kuva
meidän vanhasta moottoriveneestä, jolla
mentiin Putkilahteen mökille. Siitä on jo
varmaan parikymmentä vuotta, lieneekö ollut kesällä 2009.
Mökillä vietettiin monia hauskoja hetkiä, oikein on ikävä niitä aikoja. Uitiin, saunottiin ja nautittiin kesästä.

Teksti ja kuvat Kirsti Kupari

KIIPESIN VUORELLE…..
(Housuvuoren mökin vieraskirjasta)
Kiipesin vuorelle maatani katsomaan.
Kesäauringon paisteessa näen
sulomaiseman lämmöstä autuaan.
Niin voimantäysinä sykkivät suonet maan
ja riemusta kirkuvat linnut
ja kuuluu kukuntanauru ylpeän käen.
Majan suojissa sammalseinäisen
minä keskellä päivää armasta unta näen.
Housuvuoren metsästysmajalla 6.6.1948
Kirsti Hakkarainen
Runo on vanha, mutta kuva Housuvuorelta
on uusi, se on otettu 29.5.2010.
Kuvaaja on keväällä Putkilahdessa vieraillut
kanadalainen Margrit Himmel.
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K ETTERÄÄ
KESÄÄ 2010
Peli-illat käynnistyvät maanantaina 31.

nusviikon torstaina 24. kesäkuuta kello 18

nostusta löytyy, ei ole mitään estettä järjestää

toukokuuta 2010 kentällä kello 19:00, nyt

eli tuntia ennen peli-illan alkua. Tarkoi-

vastaavia pikkukisailuja, “yleisurheilukoulu-

mukaan kaikki uudet ja vanhat yhteisestä

tuksena on harjoitella kesäkisalajeja hiukan

ja” tai vastaavia useamminkin.

liikunnasta kiinnostuneet! Kutsu mukaan

vapaammassa muodossa: mittaillaan ja kel-

Kanoottiretki on suunnitteluasteella.

myös muita, ei tarvitse olla Ketterän jäsen!

lotetaan tarpeen mukaan, mutta ei sarjaja-

Tarkoituksena on vuokrata helppokäyttöisiä

Ohjelmassa on ainakin rantalentistä, mah-

koja eikä palkintoja. Jos olet kiinnostunut

inkkarikanootteja (omiakin saa käyttää) ja

dollisesti myös jalkapalloa ... muitakaan

osallistumaan tarkempaan suunnitteluun

tehdä pikkuretki kylän vesimaisemiin. Eh-

lajeja ei ole suljettu pois.

ja tapahtuman järjestelyihin, ota yhteys

dota reittiä!

Lasten ketteröinti on ohjelmassa juhan-

kettera(at)putkilahti.ﬁ osoitteeseen! Jos kiin-

Kesäkisat järjestetään perinteestä poiketen arkipäivänä, eli torstaina 22. heinäkuuta ja alkaen hiukan aiempaa myöhemmin, kello 15.00. Vanhaan tapaan
oheisohjelmaa, tarjoilua ynnä muuta. Ota
yhteyttä, jos haluat osallistua kisatoimitsijana tai muussa järjestelyroolissa!
Urheilukenttä on vuosi vuodelta paremmassa kunnossa. Kentällä voi käydä
pelailemassa myös seuran omien peli-iltojen ulkopuolella, ja kentän käytöstä voi
sopia myös muiden seurojen tarpeisiin.
Paikkahan on mainio vaikkapa juniorijoukkueen leiripäivän paikkana, miksei
myös yön yli, onhan koululla majoitusmahdollisuus.
Huoltorakennus on suorastaan häikäisevä (kuva yllä), silti vielä työtä on jotta
saadaan

esimerkiksi

kioskitoiminnalle

hyvät puitteet. Kentän kunnossapidosta
kiinnostuneet, ottakaapa puheeksi peli-il-

Onnittelemme
Janne Järviniemi

kirjoitti ylioppilaaksi Korpilahden lukiosta.

loissa! PS: pikkupuustoa kentän reunoilta
on tarkoitus taas harventaa, ja jos polttopuun tarvetta on, ottakaa yhteyttä!
Meitä jäseniä Putkilahden Ketteräs-

Putkilahden
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sä on tällä hetkellä hiukan yli 50 ja kasvu-

Jäsenpaita tulee saataville myös lasten

Uusinta Ketterätietoa löydät nettisivuil-

suunnassa ollaan. Tämän vuoden jäsenmak-

kokoina, värinä vaalea taivaansininen. Ai-

tamme http://kettera.putkilahti.ﬁ tai kysy-

sulaput ovat liikkeellä. Jos et ole maksanut

kuisille kaikkia kokoja, naisille ja miehille

mällä johtokunnan jäseniltä (yhteystiedot

vuoden 2010 jäsenmaksuasi, voit tehdä sen

omat paitatyyppinsä. Tiedustelut ja paita-

nettisivuilla).

myös omatoimisesti seuran tilille 516616-

tilaukset: Katri Ruth, etunimi.sukunimi@

47099 (normaali maksu on 5 euroa), tar-

putkilahti.ﬁ, 050 5947959. Paidan hintahan

kemmat ohjeet nettisivuillamme.

on 15 euroa.

PUTKILAHDEN

Liikkeellä,
Putkilahden Ketterä ry:n johtokunta

M Ö K K I L Ä I S TE N KO KE M U K S I A
yhteydenottojen

la oli sama huoli, miten saada nettiyhteys

alueelle, kuten viime vuoden lehdessänne

jälkeen oman suosikkimodeeminsa, mut-

kunnolliseksi. Vaaliteemoina lähes jokainen

kerrottiin. Nyt on mökki jo ollut nelisen

ta eipä yhteys siitä parantunut. Tarvitaan

puolue kyllä pitää maaseudun asuttuna pitä-

kuukautta valmiina ja sauna valmistuu

siis lisää huolellista asennusta, jonka lop-

mistä, maatalouden kannattamista ja monia

pikapuoliin. Emme voi olla ensimmäisenä

putulosta emme vielä tiedä ja jonka itse

muita logistiikan ja lainsäädännön tukitoi-

sanomatta, että olemme kohdanneet ihmis-

edelleen maksamme! Totuus kuitenkin on,

mia tärkeinä asioina, mutta sitten on surkea

ten ystävällisyyden aivan suurenmoisena

että Putkilahden, ja yleensäkin haja-asutus-

internetyhteys, ja sitäkin ollaan suuntaamas-

ja meidät on otettu ystävällisesti vastaan.

alueen yhteyksissä, internet on tätä päivää

sa tekniikan keinoin sellaiseksi, että se ei

Lämmin tunne alkaa jo viime kesän vuokra-

ja aivan välttämätön väline erityisesti maa-

vaan toimi joka mökistä. On olemassa tie-

mökin isäntäparista Paula ja Martti Nurmi-

seudun asukkaalle. Merkillistä kuitenkin

tenkin erilaisia tekniikoita, 3 G – tekniikkaa

sesta, kyläkaupan Maritasta ja nyt Katista ja

on, että käydään kuussa, sääsatelliitit viu-

ja muuta, mutta yksinkertainen, edullinen ja

kulminoituu mökin rakentajien hyväntuu-

huvat avaruudessa, peltoja ja muita alueita

varma yhteyskeino puuttuu valtakunnasta.

lisiin ja iloisiin naurunremahduksiin ollen

kartoitetaan ja tutkitaan satelliiteista käsin,

Tulee mieleen kysymys; ”Onko liikkuvan

kaikkea tältä väliltä. Olemme siis hyvää

käydään kuvaamassa kadut ja tiet, täytetään

laajakaistan kustannuksella tehty ratkaisuja,

vauhtia kotoutumassa - jota sanaa nyt tulisi

jos jonkinlaisia lomakkeita, mutta emme saa

jotka hidastavat kiinteiden asutusten saatta-

jokaisen itseään valveutuneena pitävän kuu-

yhteyttä internetiin. Kysymys on periaattees-

mista laajakaistaverkon käyttäjiksi?”

lema käyttää - putkilahtelaisten mutkatto-

ta, kuinka tärkeäksi haja-asutusalueen asiat

Tästäkin huolimatta kaikki asiat pitää

maan joukkoon.

arvostetaan sekä valtiovallan että yritysten

kuitenkin laittaa tärkeysjärjestykseen, kuten

puolelta.

entinen kyläseppä sanoi sulkiessaan pajan

Olemme tulleet mökkiläisiksi Putkilahden

Uusi tekniikka tarvitsee aina trimma-

TeliaSonera

lähetti

usta, mutta putkilahtelaisista riippumatto-

Suomessa on mittavasti teknistä tietä-

ovea: ”Nyt on mateenkudun aika, tulkaa

mista syistä emme ole olleet tyytyväisiä in-

mystä, mutta tuntuu siltä, ettei sitä haluta

viikon päästä uudestaan!” Siinä on välillä

ternetyhteyteemme. Käytössämme on meille

käyttää niin, että se tulisi myös haja-asutus-

meille kiireellisille mietittäväksi toisenlaista

suositeltuna NMT 450-verkon tekniikka.

alueiden asukkaiden käyttöön. Välillä toi-

elämänﬁlosoﬁaa. Ahvenen kutuaika alkaa

Mainoksen mukaan sen piti poistaa kaikki

voisi, että joku kehitysprojekti aloitettaisiin

olla kohta ohitse, ja nyt odotellaan seuraavaa

haja-asutusalueen yhteysongelmat. Mutta

ihan aidosti maaseudun tarpeista ja katsot-

Päijänteen kalastuksen kohokohtaa.

kuinka kävikään: yhteys pätkii eikä sen laa-

taisiin myöhemmin, miten sitä sovelletaan

tu vastaa ollenkaan laajakaistavaatimusta.

kaupunkilaisten tarpeisiin – jos se edes olisi

Tästä harmistuneina olemme olleet yhtey-

kaupunkilaisille välttämätöntä!

Toivotamme mitä parhainta kesäkautta
kaikille lehden lukijoille!

dessä sekä viestintäministeriin, kuluttajavi-

Tähän kirjoitukseen saimme aiheen kes-

Mökkiläiset

ranomaisiin että yhteyttä markkinoineeseen

kustellessamme useiden putkilahtelaisten

Hilkka ja Ossi Kettunen

TeliaSoneraan.

kanssa ja asuinpaikasta riippumatta monel-

Putkilahden

10

Kylälehti

TU N N E L M I A

kokuussa auki vain ryhmille, joten siellä oli

KE V Ä T R E T K E L T Ä

rauhallista kulkea. Pieniä päiväkotilaisiakin
saapui alueelle. Vatsassa alkoikin sopivasti

Luhangan Tammijärven

ja kirkonkylän

sintään. Alueelta löytyi hullunkurinen talo,

kurnia, kun tuli meidän joukkomme aika

koulujen oppilaat saivat leppoisan ja muka-

peikkojen luola, tontun oma talo, prinsessan

siirtyä Viherlandiaan. Luokat ehtivät kier-

van päivän, kun 19.5 keskiviikkona linja-

mökki jne. Aurinko helli meitä säteillänsä ja

rellä ja tutustua kasveihin ja muihinkin

auto starttasi Tammijärven koulun pihasta.

ulkosalla olikin oikein mukavaa kujeskella

kiinnostaviin juttuihin, kuin esimerkiksi

Oli kevätretkipäivä! Iloisin ilmein varustetut

ja tutustua paikkohin. Peukkula olikin tou-

lihansyöjäkasveihin. Pieniä poikia kiinnosti

koululaiset istuivat penkeissänsä ja riemu oli
ylimillään... mitä kaikkea kivaa päivä toisikaan tullessaan? Vaikka matkan määränpää, Jyväskylä, ei ollutkaan kaukana, niin
penkeissä leikittiin jo monenlaista “matkaleikkiä”. Takanani istuvat tytöt piiloutuivat
penkkien taakse vastaantulevilta autoilta
ja viereisillä penkeillä istuvat pojat laskivat
kaikki keltaiset autot.
Retkemme ensimmäisenä kohteena oli
Peukkula. Siellä meitä oli heti vastassa iso
vihreä “Peukku” ja Tonttu “Duhadedä”. He
esittelivät meille aluetta, missä olikin jos
minkämoista puuhaa. Vastaamme tuli myös
merirosvo “Arpinaama”. Hän kertoi hurjia
juttujaan ja ohjasi oppilaita myös aarteenet-

Putkilahden
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kovasti, voisiko tuolle kasville syöttää kärpäsiä?
Söimme hyvän ja täyttävän lounaan ravintola Eedenissä. Menu oli oikein lapsiystävällinen; lihapullia, nakkeja, ranskalaisia,
lasagnea... maistuivat ne kyllä meille aikuisillekin! Eipä tarvinnut kenenkään lähteä
vatsa tyhjänä seuraavaan paikkaamme, eli
Jyväskylän

kaupunginteatteriin.

Täytyy

kyllä myöntää, että ainakin minun silmäni
lumpsuivat kovasti linja-auton keinuvassa
kyydissä kohti teatteria... pikkaisen väsytti.
Osa lapsista mutusteli ostamiaan valtavia
karkkiherkkuja!
Kaupunginteatteriin oli tulossa muitakin
koululaisryhmiä... kadut olivat täynnä lapsia

Koulupuiston kehittämishanke II

ja heitä ohjaavia aikuisia. Oli aikamoinen

Hankkeen nimi: Lämpöhanke/ulkorakennuksen perusparantaminen

projekti saada kaikki omat oppilaat oikeille

Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012

penkkiriveille ja vielä oikeisiin penkkeihin
istumaan. Istumapaikkamme kun oli ripo-

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt rahoituksen

teltu moneen eri kohtaan, niin kyllä siinä sai

Koulupuiston kehittämishanke II:lle toukokuun lopussa. Hankkeen kustannusarvio

käsillänsä viittoilla ja puhua pulputtaa! Vih-

on noin 26 000 euroa.

doin kaikki lapset olivat peput penkeissä ja

Lämpöhanke pitää sisällään yläkoulun öljylämmityskattilan vaihdon hyötysuh-

näytelmä “ Heinähattu ja Vilttitossu ja Ru-

teeltaan parempaan kattilaan ja teräspiipun asennuksen nykyisen savukanavan sisälle.

bensin veljekset” sai alkaa!! Näytelmästä en

Luokkahuoneiden lämmitystä tehostetaan asentamalla yksi ilmalämpöpumppu kum-

paljasta sen enempää, kuin että se oli todella

paankin luokkahuoneeseen. Ulkorakennuksen perusparantaminen on tarpeel-

loistava ja viihdyttävä, niin lapsille kuin ai-

lista, koska koko rakennus on pahasti rapistunut vuosien saatossa ja sen käyttö on

kuisillekin!!! Menkää ihmeessä katsomaan!!!

osittain vaarallista sortumavaaran vuoksi. Perusparannuksen ansiosta rakennus saa-

Näytelmän loputtua olikin aika siirtyä

daan siistiin kuntoon ja nykyisen katon alla olevat tilat tehokkaaseen käyttöön. Ulko-

linja-autoon ja kotimatka sai alkaa!! Nyt

rakennusta tullaan käyttämään Koulupuiston polttopuiden varastona sekä kyläseuran

oli jo autossa hiljaisempaa ja välipala mais-

käyttöesineiden varastona.

tui. Meillä oli todella mukava retkipäivä ja

Käytännön toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi ei ole vielä päästy, mutta

kaikilla hyvä mieli! Kiitos kovasti Luhangan

kesän aikana on tarkoitus saada jo jotain näkyvääkin aikaan. Alkuvaiheessa puretaan

koulujen vanhempaintoimikunnalle, joka

ulkorakennuksen sisältä eläinsuojana käytetyt betoni- ja tiilirakenteet pois. Tässä työ-

mahdollisti tuellaan koko retkemme! Tun-

vaiheessa talkootyön osuus voi olla suuri ja pyydämmekin kyläläisiä jo valmistautu-

tui ihanalta viettää rentoa retkipäivää koko

maan talkootöihin.

lukuvuoden uurastuksen jälkeen!! Nyt saa
kohta jo kesäloma luvan tulla... JEE!!

Valto Koskinen
Putkilahden kyläseura ry, p. 050 563 7344

Marjo Merivirta
Kouluavustaja ja
vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja
Kuvat Marika Kakkinen
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