
LOKAKUU

10/2010

S I S Ä L T Ö

……
O N  T U L L U T  S Y Y S

……
L A H J A  J Ä R V I N E N

O N  P O I S S A

……
O M A A N  K O T I I N

R E I N A N

K O K K O M Ä E L L E

……
K O R O S P O H J A N  E N T I S E T 

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

……

M A T I N

J U D O H A R R A S T U S

M U U T T U I  T Y Ö K S I

……
KÖNNÖN KIVINAVETTA

……
S Y Y S K O K O U S

……

KOULUPUISTON 
KEHITTÄMISHANKE II

……

KIITOS ILMOITTAJILLE, 
ILMAN TEITÄ TÄMÄ LEHTI EI VOISI 
ILMESTYÄ TÄSSÄ LAAJUUDESSA.

……
T I L A A  K Y L Ä L E H T I 

L A H J A K S I  T U T T A V A L L E S I !
… …

Putkilahden 

KylälehtiKylälehti
Putki lahden kylä leht i  myös  internet issä : 
www.putki laht i .net 

Perustettu 1993.
I lmestyy 12 ker taa  vuodessa .
Kylän paras  t iedotta ja .

Irtonumero 

2,00 euroa

Luomurukiin puinti käynnissä Könnön tilan pellolla. Vain harvoin 
päästään puimaan näin ryhdikästä pystyruista. Muutenkin viljankor-
juu onnistui tänä syksynä suotuisissa ja kuivissa sääolosuhteissa. Putki-
lahdessa saatiin määrällisesti ja laadullisesti jokseenkin normaali sato. 
Poikkeuksellista tänä syksynä oli se, että viljan kuivaukseen tarvittiin 
lämmitysöljyä vähemmän kuin puolet tavanomaisesta määrästä.
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Putkilahden
 Kylälehti

On tullut syys ja haikeiden laulujen aika. 

Vielä hetken värikylläiset lehdet hehku-

vat puiden oksilla kunnes ne pian tuulten 

tuivertaessa varisevat alas maahan. Pilvien 

lomassa liitelevät lintuparvet heläyttelevät 

viimetervehdyksiään lentäessään luotamme 

kauas pois. Viimeisetkin loma-asukkaamme 

ovat jo siirtyneet valoa ja elämää sykkiviin 

kaupunkeihinsa. Kyläteillämme ihmiset kää-

riytyvät tuulta ja tuiskua pitäviin kaapuihinsa 

ja kulkevat selät kyyryssä alakuloisin katsein. 

Yksinäisinä tänne jäädään syksyn pimeyteen 

ja ikävään. 

Syksyinen luonto kuvastaa hiljaisella 

tavallaan ihmiselämänkin yhtä väistämä-

töntä vaihetta, maanpäällisen elämämme 

hiipumista, lakkaamista. Selkeinä merkkeinä 

elämän lyhyydestä on myös havainto siitä, 

kun tuttavat ympäriltämme alkavat harven-

tua. Kuitenkin elämä jatkuu. Uudet keväät 

ja kesät koittavat aikanaan. On uusien suku-

polvien aika.

Pimeä vuodenaika tuottaa osalle ihmi-

sistä masennusta. Usein pohditaankin sitä, 

miten pimeän ajan voisi elää mukavam-

min, sitä edes huomaamatta. Helpottaisiko 

synkkyyttä kirkkaat valot? Tai nousisiko 

mieliala reippaasta ulkoliikunnasta? Toisiko 

virkistystä jonkun täysin uuden harrastuk-

sen aloittaminen? Entä auttaisivatko vita-

miinipillerit  kaamosväsymykseen? Tokkopa. 

Olisiko sittenkin lähdettävä lintujen perään 

etelän maille?

Useimmat ihmiset pitävät syksyä ikä-

vimpänä vuodenaikanamme. Kun kesän 

valoisuus ja lämpö vaihtuvat pimeyteen ja 
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Aune Turunen, päätoimittaja

ON TULLUT SYYS

kylmyyteen ei se suinkaan voi tuntua miel-

lyttävältä. Kesää kaivataan ja siitä kertovat 

haikeat syysrunot ja -laulutkin. Kukapa ei 

muistaisi lauluja: “Lehti puusta variseepi, 

päivä yötä pakenee…”, “Hyvästi jääkää, nyt 

hyvät ystävät…”, tai “Syksy jo saa, harmaa 

on maa…”. Kaikkien tuntema riipaiseva 

sävelmä on myös “Kuolleet lehdet”.

Syysajan haikeista lauluista huolimatta 

syksy ei suinkaan ole aina niin synkkää kuin 

laulut tai runous sen kuvaavat. Nykyiset 

lauluntekijät voisivatkin vaihteeksi sisällyt-

tää lauluihinsa iloisempia sävyjä. Iloisista 

lauluista mielikin kohenisi, ja sitä paitsi: 

“…vain hetken kestää syys ja ikävyys…”  
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

ma-pe     9-17
ilt. ja la sop.muk.

Martinpolku 23, Korpilahti puh. (014) 841 300

Missu Wahlberg
koulutettu hieroja
• kotikäynnit

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

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa 

vuokralle  Sinisen koulun päätyhuoneiston 

70 m2, 2 h+keittiö+kh+parvi
Huoneistossa on sähkölämmitys ja puu-uunit. Sähkö ja vesi 
laskutetaan kulutuksen mukaan. Kiinteistössä myös sauna, 
kellari, viljelypalsta ja varastotiloja. Edullinen vuokra, joka 
sisältää polttopuut. Vapaa heti. Tiedustelut puh. 0400 647 
909/Marja Riikonen

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle päätyhuoneiston 

90 m2, 3 h+keittiö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varastotiloja.
Vapaa heti. Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Ilmoita 
 Putkilahden kylälehdessä

alkaen vain 
20 euroa/kerta
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Lauluilta
Lauluilta tuttujen laulujen parissa 
pimeiden syysiltojen piristykseksi
sunnuntaina 24.10.2010 klo 
18.00 kylätalolla.

Tervetuloa nauttimaan laulun lu-
mosta ja kauniista sävelistä! Lau-
lattajana ja säestäjänä Marjo Me-
rivirta

Tilaisuuden järjestää 
Putkilahden kyläseura ry

LAHJA JÄRVINEN
ON POISSA

Lahja Järvinen os. Jyrkinen

1928 - 2010 

Putkilahdessa lähes koko elämänsä ajan 

asunut vuonna 1928 syntynyt Lahja Jär-

vinen kuoli heinäkuussa 2010. Putkilah-

dessa Lahja työskenteli palvelustehtävissä 

useissa taloissa, kauemmin Mikkolassa, 

jossa hän palveli lähes kymmenen vuoden 

ajan. Lahja avioitui Aulis Järvisen kanssa 

vuonna 1954 ja häät pidettiin Mikkolassa. 

Järviset rakensivat Putkilahden keskustaan 

omakotitalon, Tasalan.  Auliksen ja Lahjan 

perheeseen syntyi kaksi poikaa, Hannu ja 

Heimo. Lahja jäi nuorena leskeksi, kun 

Aulis kuoli vuonna 1969.   

Leskenä ollessaan Lahja kävi poikiensa 

kanssa ja myöhemmin myös yksinkin aut-

tamassa putkilahtisia monenlaisissa maati-

lojen töissä. Lahja oli ahkera ja tunnollinen 

työntekijä. Hän teki paljon käsitöitä, kudon-

naisia valmistui perheen omaan käyttöön ja 

lisäksi vieraillekin. Lahja osallistui seurakun-

nan toimintaan käymällä uskollisesti oman 

kylän lähetys- ja diakoniapiireissä. 
Lahjasta jäi meille lämpimät, hyvät 

muistot.

Marketta ja Anna-Liisa  

Tiistai parillinen viikko

11.00–13.00 Hurttian koulu, Iloniementie 44

13.50–14.20 Rantalan th., Etu-Varmantie 660

14.30–14.50 Toroniemen th., Etu-Varmantie

15.00–15.20 Reinan th., Etu-Varmantie

15.30–16.30 Virran Puoti, Putkilahti

17.20–17.50 Porraslahti, Suvelan suora

Tiistai pariton viikko

11.00–13.00 Hurttian koulu, Iloniementie 44

14.30–16.00 Virran puoti, Putkilahti

16.10–16.40 Töppöspohjantie 249

16.40–17.10 Töppöspohjantie 310

17.30–18.00 Porraslahti, Suvelan suora

18.10–18.40 Iloniementie 180

Kirjastoauto
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Kivi ja puu sopivat hyvin yhteen. Terassin 

päädyssä on pieni vesiaihe elävöittämässä kesä-

kauden äänimaisemaa. Talon harmaa väri on 

tehty rautavihtrilli- käsittelyllä. 

O M A A N  K O T I I N

R E I N A N 
KO K K O M Ä E L L E 
Kauniissa harmaassa hirsitalossa, vanhojen 

ja vahvojen sokkelikivien rajaamalla por-

taalla ottavat Anneli Lång ja Hannu Orell 

vieraansa vastaan. Olemme tulleet Aunen 

kanssa tuomaan kyläkirjaa paluumuuttajille: 

kirjassa on lukemista Reinan omasta väestä 

kuin naapuritaloista. Kokkomäen talo on 

noussut vanhan Reinan naapuriin, tien toi-

sella puolella olevalle juhannuskokon pito-

paikalle.  

Pihaharrastusta on ollut pariskunnalla 

omassa pihassa aivan riittävästi. Täällä kivi-

sessä Suomessa saisi olla yleisempi heidänkin 

pihassaan vahvasti näkyvä käsitys siitä, että 

kivet ovat voimavara kunhan niille jaksaa 

löytää oikeat paikat. Isäntä ei pidä ollenkaan 

nurmenajosta sekä muista siihen liittyvistä 

hoitotoimista, kivillä peitetyt rakennuksen 

vierukset saa nopeasti ja helposti puhtaaksi 

lehtipuhaltimella. Suurelta puuterassilta au-

keaa syksyllä pikkuhiljaa parempi näkymä 

alla pilkottavaan Huujärveen, mutta men-

neenä kesänä puut antoivat varjoa kuumuu-

dessa. 

Talon teko alkoi muuttopäätöksen kyp-

syttyä 2007, kesti pari vuotta ja viime vuo-

den lokakuussa he muuttivat uuteen kotiin-

sa. Isäntä, joka on ammatiltaan muurari on 

saanut tehdä monenlaisia töitä rakennuksen 

runkohommista ulkokäsittelyyn ja sisustuk-

seen saakka. Lopputulosta saa sanoa hyvin 

onnistuneeksi, perinteinen rakennus hyvällä 

rakennuspaikalla, sisustuskin toteutettu yh-

tenäisesti ja omaperäisin ratkaisuin. Lämmi-

tys on hoidettu maalämpöpumpulla. 

Juttelemme kaikenlaista lähipiirin asi-

oista ja heidän elämästään. Anneli lähti ko-

toaan  ylioppilaana 1970, päätyi Jyväskylän 

Yliopistolle 1977 ja on edelleen työssä siellä  

kasvatustieteen lisensiaattina, toimenku-

vaan kuuluu erityispedakogiikkaa uusien 

erityisopettajien koulutuksessa. Työuraa on 

vielä jokunen vuosi edessä ennen eläkeikää. 

Hannulla muurarinhommat loppuivat, kun 

laastimateriaalit aiheuttivat allergian. Hannu 

on työskennellyt joskus kokkinakin, mut-

ta nyt siis kolme viime vuotta  tämän val-

mistuneen rakennuksen työmaalla yhdessä 

Annelin kanssa. Anneli nauraa lakanneensa 

yhtä pitkän matkan paneelia kuin on heidän 

mökilleen Ruppasaareen Reinasta, kuusi ki-

lometriä!

Annelin osalta elämänmatka on kiertä-

nyt ympyrän: vanhan Korpilahden pitäjästä 

Jyväskylään ja Muuramen kautta takaisin 

samaan kaupunkiin, ensin keskikaupungille 

ja sitten maalle. Lähellä olevassa Rajajärvessä 

on nykyisen Jyväskylän eteläisin kohta man-

tereella. Vaikka pitäjä on muuttanut nime-

ään, on täällä edelleen maaseudun rauha ja 

tutut kotitanhuat. Molemmat ovat hyvin 

kotona viihtyviä ”paikkalintuja” ja missä-

pä ihmisen sen parempi olisikaan. Teologi 

ja pappi Jaakko Heinimäki määritti kerran 

ratkaisua vaikeaan kysymykseen elämän tar-

koituksesta ja hänen mielestään se on juuri 

olla kotona, omana itsenään ilman mitään 

turhaa suorittamista ja pelehtimistä. 

Vielä kerran, jälkijättöiset tervetuliaistoi-

votukset kotikylälle ja hyviä vuosia!

Timo Suominen
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Talkoot syys-lokakuussa  Korospohjan-

lahden perukoiden metsittyneitä peltoja ja 

niittyjä on raivattu tulevaa lammaslaidun-

nusta varten syyskuussa ja työtä on tarkoitus 

jatkaa vielä lokakuun puolella. Raivaus käsit-

tää ensivaiheessa valtion maat ja Huvilan 

tilaan kuuluvia suojelualueita. Koska alueen 

puusto oli enimmäkseen polttopuuksi sopi-

vaa pienehköä koivua ja leppää, ja alueen 

asukkailla oli puulle käyttöä, päätettiin 

raivaus hoitaa talkootyönä. Metsähallitus 

merkitsi jätettävän puuston ja asukkaat kaa-

toivat ja korjasivat talteen muut puut. Työ 

oli ohjeistettu niin, että hakkuutähde saatiin 

kasoihin poltettavaksi; tämä tehdään loka-

kuussa heti kun hakkuutyö on valmis. Kaikki 

puut kaadettiin mahdollisimman lyhyeen 

kantoon eläinten kulun ja mahdollisen 

niiton helpottamiseksi, sekä maisemallisista 

syistä. Myöhemmin niitylle mahdollisesti 

kaatuvat järeät puuyksilöt jätetään paikal-

leen, mutta niiden oksisto viedään pois tai 

poltetaan alueella. Tuleva laidun aidataan 

Metsähallituksen työnä raivaustyön päätyt-

tyä lokakuussa. 

Laidunalue sijoittuu Putkilahden valta-

kunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle 

ja osa siitä kuuluu rantojensuojeluohjel-

maan. Tavoitteena oli palauttaa Korospoh-

jan metsittyneitä niittyjä ja peltoja avoimiksi 

tai puoliavoimiksi laitumiksi, osittain myös 

metsälaitumiksi. Lisäksi tehtiin maisemaa 

avaavia raivauksia erityisesti rannalla. Kanta-

vana ajatuksena on koko ajan ollut Koros-

pohjan aiemman avoimen, järvimaiseman 

hallitseman yleisilmeen palauttaminen. 

Laidunnuksen avulla avointa kulttuurimai-

semaa on myös paljon helpompaa ylläpitää 

kuin ajoittaisilla raivauksilla, sillä niittämällä 

tai vesuroimalla ei vesakoitumista saada kos-

kaan pysähtymään.  

Lammaslaidunnus aloitetaan alueella 

keväällä 2011. Laidunnusta säädellään si-

ten että myös uusia puuyksilöitä taimettuu 

alueelle: alue on ajoittain levossa 1-2 vuotta 

kerralla. Koska alue käsittää kaksi erillistä 

lohkoa, voidaan laidunpainetta tarpeen mu-

kaan säätää eläimiä siirtämällä laidunkauden 

aikana. Veden eläimet saavat suoraan järves-

tä tai eteläisemmällä lohkolla tien varteen 

kaivettavasta juomakuopasta.

Korospohjanlahden luonnon- ja maise-

manhoito perustuu sitä ympäröivien alueiden 

monimuotoisuuteen, sijaintiin arvokkaalla 

maisema-alueella sekä alueella esiintyvään 

lajistoon.Tulevina vuosina laidunnettavaa 

alaa on tarkoitus laajentaa valtion maata 

ympäröiville muille yksityisille suojelualueil-

le. Tällöin puoliavoin maisemakokonaisuus 

laajenee ja mukaan saadaan entisiä metsälai-

tumia peltojen lisäksi. Korospohjan alueella 

elää koko joukko harvinaisia ja vaateliaita 

perinneympäristöjen hyönteis- ja kasvilajeja, 

joille avotilan raivaaminen ja laiduntaminen 

luo nopeasti lisää elintilaa. Pientä osaa alu-

eesta on jo ennestään hoidettu vuosittaisilla 

niittytalkoilla.

Mitä talkoilla saatiin aikaan  Huvi-

lanrannan ja järven välille kunnostettiin 

väljä, valoisa koivumetsälaidun tai hakamaa. 

Tavoitteena oli avata kunnolliset näkymät 

piha-alueilta järvelle ja vastaavasti tuoda 

järveltä katsottaessa näkyviin entinen asuttu 

kulttuuriympäristö avomaineen ja raken-

nuksineen. Ylispuuston koivut, männyt ja 

tervalepät jätettiin pääosin kasvamaan. Myös 

kaikki kookkaat lahopuut jätetään pystyyn. 

Pääosa alikasvoksen, aluspuuston ja väli-

puuston kuusesta, -koivusta ja -männystä 

sen sijaan poistettiin. Oksistoltaan kauniita 

pienikokoisimpia mänty- ja kuusiyksilöitä 

jätettiin kasvamaan ryhmiin ja yksittäin. Ali-

kasvoskoivuakin säilytettiin varttuneemman 

puuston kanssa ryhmissä.

 Lahden pohjukkaan luotiin ‘läpinäkyvä’ 

metsikkö (hakamaa), joka kuitenkin säilyy 

puustoisena pitkällä tähtäimellä lehtilaho-

puulajistoa varten. Nuoresta lehtipuusta 

poistettiin noin kaksi kolmasosaa runkolu-

vusta. Jotkut maisemallisesti kauniit koivu-

yksilöt vapautettiin nuoren puuston puris-

tuksista siten, että niiden ympärille ei jätetty 

lainkaan puustoa. Kuvioon tehtiin selkeitä 

maisema-aukkoja, mutta jätettiin tiheäm-

piäkin puustokeskittymiä. Etenkin tervalep-

pää on jätetty rannan läheisyyteen. Jatkossa 

huolehditaan uuden puusukupolven synnys-

tä laidunpainetta säätelemällä.

Entinen pelto ja sen lähiympäristö teiden 

eteläpuolella raivattiin perusteellisesti, jotta 

näkymä kääntöpaikalta lahdelle saatiin auki. 

Koska puusto oli tiheässä kasvanutta riukua, 

poistettiin rungoista valtaosa. Kaikkia puita 

ei kuitenkaan kaadettu kerralla, koska alue 

sijaitsee keskellä asutusta. Vaiheittainen kaa-

taminen myös hillitsee ravinteiden ja valon 

äkillisestä lisääntymisestä johtuvaa kasvilli-

suuden kiihtyvää kasvua. Puustoon jätettiin 

erityisesti nuoria vapaassa tilassa kasvaneita 

yksilöitä ja niiden ryhmiä. Tällaisilla puu-

yksilöillä on potentiaalia ajan myötä kasvaa 

kauniiksi maisemapuiksi. Kaikkia puula-

jeja jätettiin kasvamaan ja harvalukuisim-

pina kasvaneita tuomia, haapoja ja pihlajia 

suosittiin. Myös alueella kasvavat marja- ja 

lehtopensaat pyrittiin säilyttämään mahdol-

KOROSPOHJAN ENTISET PELLOT RAIVATTIIN LAMMASLAITUMIKSI
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S I H VA R I  OY
www.sihvari.fi, info@sihvari

Puh.  010 525 1640

<>  JÄTTEENKULJETUS

<>  VAIHTOLAVAT

<>  LOKAHUOLTO

<>  VIEMÄREIDEN AVAUKSET

<>  JÄTEHUOLTOTUOTTEIDEN
     MYYNTI

600 ltr

240 ltr

HANKI 
UUDET JÄTEASTIAT MEILTÄ 
KOTIIN TOIMITETTUINA

lisimman vahingoittumattomina. Ennestään 

avointa niittämällä hoidettua niittyä avarret-

tiin reippaasti kohti järveä ja reunuspuusto 

pääosin poistettiin. 

Korospohjanlahden 
perukan luonto ja lajisto
Nk. Korospohjanlahden kulttuurivyöhyke 

sijoittuu Korospohjanlahden pohjukkaan, 

asutuksen keskelle ja ympärille. Vyöhyke 

käsittää Huvilan tilan vanhan hakamaan, 

pellot lahden pohjukassa sekä Vaarunvuoren 

rinteen alaosan Puronvarren ja  Hiljanmetsän 

luonnonsuojelualueen omenatarhoineen. 

Korospohjan kulttuurivyöhykkeellä 

esiintyy avoimilla alueilla viihtyvää hyön-

teis- ja kasvilajistoa sekä lehtipuuta vaativaa 

lajistoa. Läheinen Vaarunjyrkkä on tunnettu 

paahdealuekasvillisuudestaan. Hoitamalla 

Korospohjanlahden aluetta edistetään avoi-

milla, paahteisilla alueilla sekä lehtipuulla 

elävän eliöstön elinolosuhteita. 

Korospohjanlahden asutuksen lähis-

tön, pientareiden ja vanhojen peltojen sekä 

joutomaiden mesikasveilla elää ja ruokailee 

suuri joukko harvinaisia hyönteisiä. Koros-

pohjanlahden pitkän maataloushistorian ja 

lähellä sijaitsevien Putkilahden runsaiden 

perinnemaisemakohteiden vuoksi alueella 

on potentiaalia kehittyä perinnebiotooppila-

jistoltaan monipuoliseksi. Korospohjanlah-

deltakin löytyy vielä runsaasti perinnemaise-

miin kytköksissä olevaa lajistoa: ketoneilikka 

(valtakunnallisesti silmälläpidettävä), nur-

mikaunokki, peurankello, pussikämmekkä 

(alueellisesti uhanalainen), nurmitatar, pölk-

kyruho sekä aholeinikki. Alueella esiintyvis-

tä uhanalaisista ja harvinaisista lajeista suuri 

osa hyötyy puoliluonnontilaisten avoimien 

alueiden olemassaolosta. Esimerkiksi näsiän-

jalosoukko, sumuvirnayökkönen ja virnasi-

nisiipi viihtyvät avoimilla ja puoliavoimilla 

alueilla, ja osa niistä hyötyy myös mesikasvi-

en runsaudesta kunhan niiden ravintokasvit 

säilyvät. Niittykasveja käyttävät hyödykseen 

myös monet muut Vaarunvuorilla alueella 

elävät lajit. Esimerkiksi mäntylahopuulla 

lisääntyvä kovakuoriaislaji karvakukkajäärä 

on tavattu ruokailemassa Korospohjanlah-

den kukilla. Korospohjanlahden rantojen 

puuston järeytyessä sen merkitys lajin ruo-

kailuympäristönä kasvaa. 

Korospohjan alueelta on tavattu myös 

varjoisten metsien uhanalaisia lajeja. Niiden 

vaatimaa elinympäristötyyppiä esiintyy Vaa-

runvuoren muissa osissa, joissa niiden esiin-

tymisen turvaaminen on huomioitu. Monet 

metsien lahopuulajit kuitenkin hyötyvät Ko-

rospohjanlahden lehtipuuvaltaisuudesta ja 

lehtipuun suosimisesta alueella. Esimerkiksi 

Vaarunjyrkän rinteeltä tavatut uhanalainen 

pikkutikka ja pohjantikka hyötyvät lehtila-

hopuusta. Erityisen tärkeä lehtilahopuiden 

asukas on valkoselkätikka, jonka elinympä-

ristöverkostoa on rakennettu Vaarunvuorta 

ympäröiville alueille sekä etelä- että poh-

joispuolelle. Liito-oravia elelee seudulla aika 

ajoin.

Huvilan tilan maita lai-

dunnettiin viimeksi noin 30 

vuotta sitten. Tuolloin lehmät 

lähtivät Huvilan tilalta. Vuo-

delta 1926 peräisin olevassa 

kartassa sekä 1940-luvun ta-

louskartassa alue näkyy vielä 

avoimena niittynä. Huvilan-

rannan luonnonsuojelualueen 

läntinen osa on myös ollut lai-

tumena. Siellä kasvaa nyt tihe-

ää kuusikkoa ja läntisimmällä 

osalla varttunutta männikköä. 

Kenttäkerroksesta löytyy vie-

lä muutamia laidunkäytöstä 

kieliviä lajeja (mm. pussikäm-

mekkä), mutta ei merkittä-

västi laidunmaan rakennetta. 

Tämä alue jätetään hoitotoimien ulkopuo-

lelle ja annetaan kehittyä luonnonmetsäksi. 

Lahden pohjukan alue on ollut vielä vuosi-

sata sitten vesijättömaata. 

Korospohjanlahden historiaa
Korospohjan kulttuurivyöyke sijoittuu 

Oittilan ja Putkilahden kylien rajalle. Siellä 

sijainneet torpat Syrjällä (1800-) ja Koros-

pohja (1810-1850) kuuluivat eri kylille. 

Lahdenpohjan itäpuolella, Vaarunvuoren 

paahteisen etelärinteen alaosassa seisoo edel-

leen entinen savupirtti Syrjälän talo, joka on 

rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus 

(paikallinen arvo). Syrjälän tila on Putkilah-

den vanhimpia säilyneitä asuinrakennuksia, 

sen tupa rakennettiin savupirtiksi 1800-

luvulla (inventointikortti, ei tarkempaa 

tietoa). Toinen huone rakennettiin 1920-

luvulla. Nykyiset ulkorakennukset, heinätalli 

ja maanavetta ovat peräisin 1940-luvulta. Syr-

jälän tila mainitaan Keski-Suomen museon 

rakennusinventointikortissa 1920-luvulle 

saakka Karkeen tilan (Oittila) torpaksi, sitä 
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ei kuitenkaan mainita torppien luettelossa 

vuodelta 1860. Lieneekö rakennettu tämän 

jälkeen? Syrjälän tila oli aikanaan tunnettu 

omenaviljelmistään: parhaimmillaan tilalla 

oli yli 100 satoikäistä puuta. Syrjälän tila 

toimii nykyään kesämökkinä ja on yksityi-

sessä omistuksessa.

Vanha Vaaruntie oli legendaarinen 

haaste oman aikansa moottoriajoneuvoil-

le, minkä vuoksi aina 1950-luvulle saakka 

vesitie säilyi käytetyimpänä kulkuväylänä. 

Johtuen laivaliikenteen tärkeydestä, sen sata-

mapaikka, Korospohjanlahti oli vuosisadan 

vaihteen molemmin puolin Putkilahden 

virein keskus. Kaima laiva liikennöi Korpi-

lahti – Putkilahti ja Putkilahti – Jyväskylä 

reiteillä vuosina 1898–1950. Myös talvitie 

Putkilahden Könnön kievarilta Korpilahden 

kirkonkylälle kulki Korospojanlahden kaut-

ta; lahdenpohjukassa siirryttiin mantereelta 

järvelle. 

Korospohjan asuinyhteisö koostui pien-

viljelytalouksista, jossa toimeentulo saatiin 

omasta viljasta ja karjasta. Korospohjan alu-

eella on aikanaan ollut kymmenkunta pien-

viljelystilaa, joista osa on nykyään kesäasun-

toina. Vuosisadan alussa Korospohjanlahden 

pohjukassa sijaitsivat Syrjälän tilan lisäksi 

Lehtolan, Keskisen ja Huvilan tilat. Muu 

asutus lienee syntynyt tämän jälkeen. Lai-

turin lisäksi rannassa sijaitsivat makasiinit, 

laivamiesten sauna sekä Suvannon torppa. 

Suvannon torppa rakennettiin Päijänteen 

laivojen eläköityneelle perämiehelle Vihto-

ri Jokiselle. Hän kuoli 1939, torppa lienee 

tämän jälkeen hävinnyt paikalta. Torppa 

sijaitsi rannassa, rinteellä laivalaiturista Vaa-

runjyrkän suuntaan. Makasiinit sijaitsivat 

heti laivalaiturin vieressä, osaksi veden pääl-

lä. Makasiineihin kannettiin laivojen tuoma 

tavara, jota tilaaja ei heti ehtinyt noutamaan. 

Korospohjanlahden rannat olivat usein pul-

lollaan puutavaraa. Talvella puutavaraa pi-

nottiin myös jäälle. 

Puutavaraliikenne toi toimeentuloa Ko-

rospohjanlahden tiloille. Pellot sijoittuivat 

lahdenpohjan alavalle maalle, Korospohjan-

lahden ja Ylisjärven väliin. Karja keräsi ravin-

toa vaikeakulkuisilta pelloksi sopimattomilta 

alueilta. Lahden pohjukassa ja etelärannalla, 

Huvilan tilan ja lahden välissä, nykyisellä 

luonnonsuojelualueella näkyy vielä 1940-

luvun taloudellisessa kar-

tassa avoin niitty. Vuoden 

1926 kartassa niittyjä on 

laajemminkin Koros-

pohjanlahden pohjassa. 

Tilojen lähimetsät olivat 

karjan laitumina ja pieniä 

niittypalstoja oli metsi-

en keskellä maaperältään 

edullisilla paikoilla. 

Mikko Siitonen
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Matti Ahvenainen

Juuri suoritettu mustanvyön koe takana. 40 

min. yhtämittaista judon osaamisen esittelyä.

MATIN 
JUDOHARRASTUS 
MUUTTUI TYÖKSI

Mitä judo on? 

Ju = pehmeä  Do = polku

Tämä harrastuslaji on syntynyt 1880-luvulla, 

kun lajin kehittäjä Jigoro Kano muokkasi 

vanhoista japanilaisista taistelutaidoista lii-

kuntamuodon, jossa vastustajaa vahingoit-

tamatta voitiin kilpailla. Judo on yksilölaji, 

jota ei kuitenkaan voi harrastaa yksin. Judon 

periaatteisiin kuuluu, että harrastaja oppii 

fyysisen hallinnan lisäksi sosiaaliseksi ja jous-

tavaksi. 

Judo on paitsi tehokas itsepuolustuslaji, 

myös erinomainen ja monipuolinen kuntoi-

lumuoto, jossa kehitetään kaikkia liikunnan 

osa-alueita, kestävyyttä, voimaa, nopeutta 

ja notkeutta. Harjoittelu on aina ohjattua, 

kurinalaista ja erittäin turvallista. Judon 

harrastajat pukeutuvat valkoiseen tai sini-

seen judopukuun, judokiin, johon kuuluvat 

housut, takki ja vyö. Vöiden  väri tummenee 

taidon lisääntyessä. Vöiden oppilas-arvojen 

värejä ovat valkoinen, keltainen, oranssi, 

vihreä, sininen ja ruskea, sekä opettaja-arvot, 

eli mustat vyöt.

Judossa käytetään japaninkielisiä nimiä 

eri tekniikoista ja muistakin judoon liitty-

vistä asioista. Yhteinen sanasto tekee judon 

harjoittelun helpoksi missä päin maailmaa 

tahansa. 

Judo on maailman levinnein ja harras-

tajamääriltään suurin kamppailulaji. Eu-

roopassa lajia harrastaa yli kaksi miljoonaa 

ihmistä. Suomessa judotoiminta alkoi vuon-

na 1954. Suomen Judoliitto ry perustettiin 

1958 ja olympialajiksi judo valittiin vuonna 

1964.

Suomessa seuroja on pitkälti toistasataa 

ja harrastajia niissä yhteensä noin 12500. 

Judoka tuli Putkilahteen  Ylisjärven 

rannalla loma-aikojaan jo useiden vuosi-

kymmenten ajan viettänyt Matti Ahvenai-

nen on harrastanut judoa eli ollut judoka 

jo 8-vuotaasta asti. Putkilahteen Helsingistä 

syntyisin oleva Matti tuli vuonna 1973 seu-

rustellessaan tulevan vaimonsa Anna- Liisan 

kanssa. Matti on viihtynyt hyvin Putkilah-

dessa ja parasta täällä hänen mielestään on 

maaseudun kiireettömyys ja rauha sekä tie-

tysti Anna-Liisa ja aikanaan hänen mukavat 

vanhempansa Kalle ja Kerttu Savela.

Matti on innokas kuntoliikkuja niin 

maalla kuin vesilläkin, jonka lisäksi hänen 

muista harrastuksistaan voidaan mainita sa-

libandy ja golf, mutta judo on niistä kaikis-

ta tärkein.  Matin oma seura on Tikkurilan 

Judokat, joka on Suomen suurin judoseura. 

Seurassa on yli 500 jäsentä.

Koska aloitit judoharrastuksesi ja miten se 

jatkunut?

 – Judourani alkoi jo vuonna 1959 judon 

alkuvuosina ja suoritin judon ensimmäisen 

vyön (keltainen) jo vuonna 1960. Sitten tuli-

kin pitkä tauko ja tulin takaisin judon pariin 

lasteni kautta. Kouluttauduin judovalmenta-

jaksi ja ohjasin nuorten ryhmiä. Kaikki kol-

me poikaani Juha, Jere ja Jaakko kilpailivat ja 

yltivät kaikki SM-mitaleille. Vihdoin 2008 

joulukuussa suoritin mustan vyön. Kuusi 

vuotta sitten aloitin osapäiväisenä työnteon 

Tikkurilan Judokoissa ja kokopäiväiseksi se 

muuttui kolme vuotta sitten. Toimin siis täl-

lä hetkellä seuran toiminnanjohtajana. Har-

rastukseni muuttui näin työksi. Hallinto- ja 

rekisteritöiden lisäksi käyn vetämässä tällä 

hetkellä alle kymmenvuotiaiden eri ryhmiä 

kuusi kertaa viikossa.

Minkä ikäisille järjestätte harjoituksia?

– Meidän seuramme jäsenkirjo on laaja: 

alle kolmivuotiaista muksuista yli kuusi-

Japaniksi kirjoitettu JuDo  

Ju = pehmeä Do = polku
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Judosidonta  Hon kesa gatame

Könnön kivinavetta  Kivinavetta on sellainen rakennus, jota ei nykyisin enää osata eikä kannata rakentaa. Vanhan ja valmiin kivinavetan 

säilyttäminen vielä onnistuu. Säilymisen kannalta katto on kaikkein tärkein yksityiskohta ja Könnössä tämä asia on nyt laitettu kuntoon. Kivi-

navetan harja on reilu 30 metriä pitkä, joten kattoalaa on noin neljän omakotitalon verran. Karja on jo tästä navetasta siirtynyt muille maille. 

Mitähän tämän katon alla joskus tulevaisuudessa vielä touhutaan? Kattotyömaalla ahertaa Veikko Riikonen (vas), Risto Mattila, Seppo Sorvali 

ja Pekka Salonen. Kuva Valto Koskinen.

kymppisiin senioreihin ja kuntoilijoista kan-

sainvälisen tason kilpaurheilijoihin. 

Toiminta painottuu voimakkaasti nuor-

ten ohjaamiseen ja kasvattamiseen, ja nuoril-

le tarkoitettuja kursseja meillä onkin eniten, 

mutta aikuisille kuntojudokoillekin löytyy 

sopivaa toimintaa. Tarjolla on myös helppoa 

aikuinen-lapsi liikuntajumppaa ja lisäksi on 

perhejudoa sekä iäkkäimmille ihmisille tar-

koitettua harjoittelua, jossa keskitytään har-

joittelemaan oikein kaatumista ja liikunnan 

avulla liikeratojen ylläpitoa. 

Mitkä ovat judotoimintasi tärkeimmät 

tavoitteet?

– Tärkeitä tavoitteita on monia. Oman 

kunnon ylläpitämisen lisäksi nautin siitä, 

kun näen lasten kokevan onnistumisen elä-

myksiä. Ohjaajana tyydytystä antaa se, kun 

voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja 

elämäniloa liikunnan avulla. Pyrkimyksenä 

on myös edistää nuorten henkistä kasvua hy-

vän käytöksen ja ryhmässä toimimisen op-

pimiseen sekä itsehillinnän kehittämiseen ja 

toisten kunnioittamiseen. Toki tärkeää näin 

peruselämisen vuoksi on myös, että tekemi-

sestä saa palkkaa.

Aune Turunen
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Koulupuiston kehittämishanke II
Hankkeen nimi: Lämpöhanke/ulkorakennuksen perusparantaminen

Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012

Koulupuiston kehittämishanke II on jo edennyt toteutusvaiheeseen. Pienen mutta 

tehokkaan iskuryhmän toimesta työt on saatu vauhdilla käyntiin ja työuupumuksesta 

ei ole vielä tietoakaan. Ulkorakennuksen ympäristö on tasoiteltu ja ojitettu siten, 

että vesi menee suorinta tietä suolle eikä jää rakennuksen alle perustuksia pilaamaan. 

Rakennuksen perustukset on myös suoristettu. Työn aikana kävi selväksi, että perus-

tukset oli hyvin tehty, mutta routa oli vain siirrellyt perustuksina toimivat kivet pois 

paikoiltaan. Rakennuksen sisälle rakennettu tiilinavetta on myös pääosin purettu.

Jatkossa pääsemme jo tekemään uutta ja näkyvää. Työohjelmassa on ensimmäi-

seksi ulkorakennuksen lattia, uusi lautaseinä ja uusia ovia. Uutta seinää varten tar-

vitsemme lautoja; noin 50 kolmen tuuman lautaa ja noin 50 viiden tuuman lautaa. 

Mikäli sinulla on ylijäämäerä  em. rakennuslautoja, niin tässä olisi tilaisuus tehdä 

lahjoitus kyläseuralle.

Yläkoulun öljyllä toimivan keskuslämmityksen lisäksi on suunnitelmissa asen-

taa jo kuluvan syksyn aikana kumpaankin luokkahuoneeseen ilmalämpöpumppu. 

Tarjouskilpailun perusteella toimittajaksi valikoitui Sähkö Turma Oy. Asennettava 

laitetyyppi on Mitsubishi GE-50 VAH, joka soveltuu hyvin alle 20 asteen ylläpito-

lämmön tuottamiseen. Lisävarusteena on GSM ohjain. Kesäaikaan ilmalämpöpump-

pua voidaan käyttää myös luokkahuoneiden viilentämiseen.

Valto Koskinen

Putkilahden kyläseura ry, p. 050 563 7344

Putki lahden kyläseura  ry

Sy ys -Sy ys -
ko ko u sko ko u s
sunnuntaina 14.11.2010 
kello 13.00 Koulupuistossa
Esillä sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

Seuran tarkoituksena on

• työskennellä toimialueensa 
sivistyksellisten , sosiaalisten ja talo-
udellisten olojen kehittämiseksi sekä 
viihtyisyyden lisäämiseksi

• olla toimialueensa asukkaiden yhdyssi-
teenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

• järjestää kursseja, iltamia, tupailtoja, 
kilpailuja, arpajaisia ja retkiä

• tukee jäsentensä osallistumista koulu-
tukseen

• järjestää tilaisuuksia neuvotella ja 
päättää kylän yhteisistä asioista

• edustaa kyläkuntaa ulospäin yhteisissä 
asioissa

• edesauttaa talkootoimintaa

• ottaa vastaan lahjoituksia, testament-
teja 

• omistaa ja ylläpitää kiinteää ja irtainta 
omaisuutta

• tekee kylää tunnetuksi

• vaalii yhteisön kulttuurihistoriallista 
taustaa

• edesauttaa kylällä toimivien yritysten 
toimintaa

• myöntää lahjoituksia tai stipendejä 
kylän tulevaisuutta parantavien toimien 
johdosta 

• toimii yhteistyössä muiden järjestöjen 
ja yhteisöjen kanssa
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