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Putkilahden
 Kylälehti

Tänä talvena on ollut runsaasti lunta koko 

maassa aina Helsinkiä myöten. Lumi on ai-

heuttanut harvinaisen paljon sähkökatkok-

sia ja hankaluuksia liikenteelle. Onneksem-

me täällä Putkilahdessa lumiaurat kulkevat 

paikallisten yrittäjien toimesta kiitettävällä 

tavalla. Kylätiet ovat useimmiten paremmas-

sa kunnossa kuin yleiset tiet. Kola ja lumila-

pio ovat tuttuja työvälineitä jokaisella piha-

maalla ja niitä käyttämällä toteutuu reippaan 

liikunnan myötä huvi ja hyöty. Lapsille 

lumi on suuri ilon aihe. Pulkat ovat olleet 

ahkerasti käytössä ainakin Töppöspohjalla. 

Luistelemaankin täällä pääsee, kun tekee 

itse radan kuten Kilvensalmella on tehty. 

Hiihtäjille talvi on ollut ihanteellinen, lunta 

on tarpeeksi ja  kelit ovat mitä parhaimmat 

myös maastossa hiihtäjille. 

Talviliikunnan ylivoimainen suosikki 

näyttäisi olevan hiihtokeskusten rinteissä 

tapahtuva laskettelu suksin tai lautaillen. 

Usein rinteille lähdetään koko perhe yhdessä 

ja se on arvokas asia. Tapahtuipa talvinen 

liikunta suksin, luistimin, kelkoin tai vaik-

kapa lenkkarein, niin aina liikunnan tuoma 

ilo moninkertaistuu yhdessä koettuna. Per-

heyhteyden voimistumisen lisäksi liikun-

taharrastus on tie uusien sosiaalisten kans-

sakäymisten luomiseen. 

Olkoonpa harrastuksenamme mikä 

tahansa talviliikuntalaji, niin yhdestä asiasta 

voimme kuitenkin olla täysin samaa mieltä: 

talvi on hieno vuodenaika. Se voi olla  myös 

satumaisen kaunis, suorastaan lumoava, niin 

kuin tämä talvi on ollut.

Suuri runoilijamme Eino Leino tunnel-

moi talvestaan näin:

Lumihiutaleet

on langenneet,

jää kattaa kaikki virrat, veet.

On valkeaa, on hiljaisaa,

kiteissä kiiltää metsä, maa,

vain talven tiuvut tirskuttaa.

Lienevätkö runoilijan “talven tiuvut” 

olleet talitiaisia, nehän alkavat “tirskutella” 

lupaavasti jo helmi-maaliskuulla kevään 

tuloa ennustaen.  

2

Aune Turunen, päätoimittaja

Talven tunnelmissa
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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

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa vuokralle yläkerrassa 

noin 50 m2, 1 h+kei   ö+kph
Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varasto  loja.

Vapaa he  . Tiedustelut puh. 0400 647 909/Marja Riikonen

Koulun käy  ökorvaushinnat
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

Ilmoita 
 Putkilahden kylälehdessä

alkaen vain 
20 euroa/kerta
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UUDET ASUKKAAT

VANHALLE 
KOULULLE

Putkilahden vanha koulu, jota nykyisin on 

alettu kutsua Siniseksi kouluksi, on saanut 

uudet asukkaat. Viime syksynä koulun enti-

seen opettajien asuntoon muuttivat  jyväsky-

läläiset Johanna ja Heikki Kuisma. Putkilah-

ti oli heille tuttu jo entuudestaan, sillä heillä 

on ollut metsäpalsta ja mökki eli taukotupa 

Koutturin saaressa vuodesta 2007 lähtien. 

Lisää sidoksia kylään on syntynyt myös per-

heiden kautta, sillä korospohjalaiset Maija 

ja Pertti Kalin ovat Heikin vanhimman tyt-

tären appivanhemmat. Johanna puolestaan 

on syntyisin Sievistä, mistä aikoinaan saapui 

Putkilahteen Aino Virta.

Johanna ja Heikki työskentelevät mol-

emmat it-alalla, Heikki on teknologia-asian-

tuntija Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

liikelaitos Medikes:ssa ja Johanna sovellusa-

siantuntija Tieto Oyj:ssä. Työmatkat kau-

punkiin tehdään omalla autolla, sillä muita 

kulkuyhteyksiä ei ole. He haluavatkin nos-

taa mietittäväksi ajatuksen kimppakyydin 

mahdollisuudesta, jos täältä aamuisin lähtee 

muitakin säännöllisesti Jyväskylään töihin. 

Johanna ja Heikki kertovat kotiu-

tuneensa hyvin Sinisen koulun asuntoonsa. 

Kylän palveluihin he ovat myös tyyty-

väisiä; on kauppa ja posti kulkee päivit-

täin. Kylän ihmiset tulevat tutuiksi Virran 

Puodissa asioidessa ja kesäaikana kaupan 

viihtyisällä terassilla. Liikunnalliselle parille 

koulun ympäristö on myös tullut tutuksi. 

On hienoa, kun luonto alkaa kotiovelta ja 

lenkille voi lähteä vaikkapa Kettuvuorelle, 

jonka mäntyisillä rinteillä elämänilo ja -voi-

mat uudistuvat. Siellä tapaa usein muitakin 

ulkoilijoita, muun muassa Kössin, joka lenk-

keilee siellä yhdessä reippaan emäntänsä 

kanssa.

Maaseudulla asuminen antaa hyvät puit-

teet niille, jotka arvostavat mahdollisuutta 

liikkua luonnossa ja vesillä. Johannalle ja 

Heikille nämä arvot ovat tärkeitä. Erikois-

esti vesillä liikkuminen on kummallekin 

mieleistä ja he ovatkin harrastaneet pur-

jehdusta Päijänteellä vuodesta -90 alkaen. 

Vuosien aikana he ovat osallistuneet useisiin 

eri purjehduskilpailuihin hyvällä menes-

tyksellä päässen mm. vuonna 2006  palkin-

tosijalle Päijänne-purjehduksessa isojen 

veneiden luokassa. Purjehduksen lisäksi 

Johannan harrastuksiin kuuluu liikunta 

tanssin muodossa ja Heikille taas  laskettelu 

rinteissä on aina ollut mieleistä. 

Ensi kesänä Heikiltä ja Johannalta saat-

taa purjehtiminen jäädä väliin, sillä he ovat 

ostaneet Korpilahdelta vanhan hirsitalon, 

jonka remontoinnissa riittää työtä pitkäksi 

aikaa. Tarkoituksena on remontoida talo 

pikkuhiljaa eläkepäiviä ajatellen.    

Tervetuloa mukaan kylämme elämään, 

Johanna ja Heikki!

Aune Turunen
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Putkilahtelainen lumiukko

MÖKKI 
VILJAMEN- 
SAARESSA

Moottorivene vie meitä katsomaan myytävä-

nä olevaa mökkiä. Olimme jo jonkin aikaa 

etsineet kesäpaikkaa itsellemme, sopivaa ei 

tuntunut löytyvän. Ne olivat joko liian kau-

kana tai liian kalliita. 

Tämän mökin olimme nähneet ensim-

mäisen kerran vuonna 2003, kun veneret-

kellämme olimme osuneet saareen. Olimme 

olleet muutaman päivän purjehtimassa ja 

ajattelimme käydä Viljamensaaressa, mutta 

matkamme pysähtyi Uiton talon kohdalla 

oleviin sähkölankoihin. Kartassa tosin luki, 

että ne ovat 13 metriä korkealla, mutta 

todellisuudessa ne ovat kaksi metriä alem-

pana. Veneen masto ei mahtunut tulemaan 

ali. Jätimme veneen siihen ja saimme kyy-

din sukulaismieheltä, joka kertoi, että saaren 

kärjessä oleva mökki oli ehkä myytävänä.

Seuraavana keväänä sanomalehdessä 

oli ilmoitus myytävästä mökistä Vilja-

mensaaressa. Tyttäremme oli huomannut 

ilmoituksen ja lähetti meille siitä tekstivi-

estin. Olimme matkoilla, emmekä olisi 

itse huomanneet ilmoitusta lehdestä. Mie-

heni soitti sinne heti ja sovittiin näytöstä 

seuraavana päivänä.

Astumme veneestä laiturille, meitä on 

samassa kyydissä toinenkin pariskunta, joka 

on kiinnostunut mökistä. Ilmassa on pientä 

jännitystä. Nousemme ylös kalliolle. Edessä 

on saunarakennus, sen takana oikealla 

puolella kaksi varastorakennusta. Mökki itse 

on kauempana mäen päällä ja alhaalla ran-

nassa on entinen sauna. Kallioilta avautuu 

näköala Päijänteelle. 

Kiertelemme rakennuksia, ne ovat jo 

vanhoja, mökki on rakennettu jo vuonna 

1961. Se on saaren ensimmäinen kesämökki 

ja saunakin vuodelta 1981. Kaikenlaista 

irtainta tavaraa ja rojua on ympäriinsä. Jokin 

paikassa viehättää. Kuiskaan miehelleni, että 

ostetaan tämä. Asia sovitaan myyjän kanssa 

saman tien. Emme ole katuneet kauppo-

jamme. 

Mökille on aina mukava tulla, myös 

sukulaiset ja ystävät ovat nauttineet käyn-

neistään mökillä. Se tarjoaa meille monen-

laisia mahdollisuuksia rentoutumiseen ja 

erilaisiin toimintoihin. Siellä on hiljaista ja 

rauhallista. Mieli lepää ja latautuu. Luonto 

on läsnä, olet osa sitä. 

Talvella sinne on ikävä. Olemme käyneet 

siellä retkellä kävellen, hiihtäen tai luistellen.  

Haaveissa on, että ehkä joskus voisimme 

talvellakin olla siellä pitempään.

Teksti ja kuvat Kirsti Kupari

Kuva alhaalla vasemmalla: Serkukset nautti-

vat kesästä Viljamensaaressa

Kuva alhaalla oikealla: Joose on löytänyt hyvän 

piilopaikan
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Timo Kettunen tekemässä luistinrataa

LIIKUNNASTA JA 
TALVILIIKUNNAN 
ILOSTA

 

Kun katselee lasten ulkoilua, on siinä sellai-

sia ilon ja riemun hetkiä, joita sisäleikeissä 

ei tule. Onnistunut alastulo pienestä hyppy-

ristä aiheuttaa sellaisen riemunkiljahduksen, 

että katsojillakin on hauskaa. 

Tänä talvena Kilvensalmi jäätyi aivan 

tyynellä säällä ja sinne saatiin lumilingolla 

aurattua pienemmille loistava luistinrata ja 

melkein urheilukentän kokoinen ympyrä. 

Lastenlapsista kaksi oli uudenvuoden tien-

oilla mökillämme ja luistelu kuului päivit-

täisiin ulkoilumuotoihin, myös illalla kah-

den nuotion valaistessa luistinrataa. Viime 

talvena tätä mahdollisuutta ei ollut jään 

ollessa liian rosoista ja veden noustua jo    

hiihtoloman aikana jään päälle. Tämän tal-

ven osalta odotamme mielenkiinnolla, onko 

vielä kolmen viikon päästä Kilvensalmen 

luistinrata tammikuun alun kunnossa vai 

onko jäällä jo vettä. 

Perheemme talvisiin ulkoliikuntahar-

rastuksiin luistelun lisäksi kuuluu sekä 

murtomaahiihto että pujottelu. Joulun ja 

uudenvuoden tienoilla oli mukava hiihtää 

jäällä moottorikelkkojen pohjia myöten, 

kun lumipeite oli aivan tasainen. Riihivuo-

ren rinteet olivat myös erinomaisessa kun-

nossa, vaikka lunta ei ollut silloin vielä tullut 

kovinkaan paljon, mutta nythän tilanne on 

jo ihan toinen.

Ajateltaessa ukki-ikäisen liikuntamuo-

toja ovat metsästys, marjastus ja kalastus 

tärkeitä liikuntalajeja. Kun on kävellyt 

umpihangessa jänis- tai hirvijahdissa päivän, 

sauna ja lepo maistuvat. Useissa kunnissa 

järjestetään myös yhteisin varoin tuettuja 

jumpparyhmiä. Olen kokenut tällaisen 

viikoittain kokoontuvan papparyhmän 

paitsi seurana ja jutusteluporukkana myös 

sisäliikunnan ja venyttelyn vuoksi erittäin 

hyödylliseksi. Olemme saaneet ryhmämme 

vetäjäksi myös pätevän fysioterapeutin, 

joka osaa erinomaisesti tehdä ikäisillemme 

monipuolisia liikesarjoja kuten tasapaino, 

lihaskunto ja venyttely. Tämä on erittäin 

tärkeää senkin vuoksi, että ryhmämme 

ikähaarukka on 65-78 vuotta eikä meille 

Ida ja Vera Kettunen iltaluistelulla



Ketterän talviretket
la 26.2. kello 13 alkaen

Hiihdämme Virran Puodin pihasta Perälän laavulle. Suksien 

voitelupalvelua kello 12 - 13. Retki soveltuu myös lapsille.

Ketterän tulet
su 27.3. kello 13 alkaen

Retki Koulupuistosta Le  osaareen tai kelistä riippuen Hera-

pohjaan. Perillä tulistellaan ja nau  taan mm. nokipannukahvit. 

Tapahtumissa säävaraus.

Järjestää: Putkilahden ke  erä ry. Tapahtumat maksu  omia!

Lisä  etoja: p. 040 080 3342 / Niilo Huujärvi.   Tervetuloa!
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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

sovi enää nuorten aerobic-tempoinen nopei-

den liikesarjojen tahti.

 Ammattisotilailla liikunta on pakollista 

siten, että mm Cooperin testi pitää juosta 

iän mukaisesti määritettyyn aikarajaan, 

joka on yksi ylennyskelpoisuuteen vaikut-

tavista tekijöistä. Näin eläkeläisellä ei täl-

laista piiskaa ole ja sen vuoksi täytyy patistaa 

itseään järjestelmälliseen ulkoiluun. Taval-

linen arkiliikunta, kuten portaiden nousu, 

kaupassa käynti kävellen, lumityöt mökillä 

ja kaupungissa taloyhtiön pihalla ovat yhtä 

lailla ”bonuspisteisiin” oikeuttavia liikunnan 

muotoja. 

Iloisia ulkoliikuntahetkiä 

putkilahtelaisille toivottaen 

Ossi Kettunen perheineen

Vera ja Ida Kettunen 

testaamassa uutta luistinrataa

(0400) 629 049 / V. RIIKONEN
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FB, 
FACE, 
NAAMAKIRJA, 
FACEBOOK

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Face-

book onkin tällä hetkellä kävijämäärien 

perusteella suosituin yhteisöpalvelu. Mistä 

oikein on kysymys?

Facebook on internetissä toimiva palvelu, 

johon voi liittyä kuka tahansa. Sivustolla voi 

luoda itsestään kuvallisen käyttäjäprofi ilin 

sekä pitää yhteyttä ystävien kanssa. Sivusto 

tarjoaa useita tapoja kertoa kuulumisistaan 

ja kokemuksistaan. Jokaisella on oma seinä, 

johon kaverit voivat kirjoittaa viestejä ja 

jossa voi kertoa omia tapahtumia status- eli 

tilapäivityksissä. Facebookin etusivu näyt-

tää uutisvirran, joka toimii yhteenvetona 

uusimmista tapahtumista. Käytössä on 

myös yksinkertainen keskustelupalsta, jossa 

voi kirjoittaa yksityisiä viestejä reaaliaikai-

sesti. Lisäksi viestejä voi lähettää yksityisesti 

sähköpostin tapaan.

Facebook mahdollistaa myös valoku-

vien ja lyhyiden videoiden jakamisen halu-

amilleen henkilöille. Päivityksiä ja kuvia on 

mahdollista myös kommentoida. Palvelu 

tarjoaa myös mahdollisuuden perustaa 

erilaisia ryhmiä, jotka liittyvät harrastuk-

siin tai mihin tahansa muuhun yhdistävään 

tekijään. Useilla yhteisöillä ja paikkakunnilla 

on FB:ssä omat ryhmänsä. Itse olen perusta-

nut ryhmän Putkilahti, joka on julkinen ja 

johon kuka tahansa voi liittyä. Ryhmä löytyy 

Facebookista hakusanalla Putkilahti. Ryh-

mässä on tällä hetkellä 86 jäsentä. Ryhmissä 

voi keskustella ja jakaa tietoa esimerkiksi 

tulevista tapahtumista.

Lisäksi Facebook sisältää monia muita 

toimintoja ja sovelluksia, joita on vaikea 

kuvailla, enkä ole niihin itsekään läheskään 

kaikkiin tutustunut. Facebookia on voinut 

käyttää myös suomenkielisenä keväästä 

2008 saakka.

Facebookin julkaisi Mark Zuckerberg 

vuonna 2004. Alun perin se oli suunniteltu 

ainoastaan Harvardin yliopiston sisäiseen 

käyttöön. Sana uudesta palvelusta levisi 

kuitenkin nopeasti ja sitä laajennettiin kol-

meen muuhun yliopistoon. Vuonna 2005 

Facebook jatkoi laajentumistaan useisiin eri 

kouluihin Yhdysvalloissa ja lopulta myös 

muualle maailmaan. Vuonna 2006 FB tuli 

kaikille avoimeksi ja Suomeen se tuli vuonna 

2007. Googlen omistaman Doubleclick-

yhtiön kesäkuussa 2010 tekemän selvityksen 

mukaan kuukauden aikana Facebookin 

sivustolla oli vieraillut 540 miljoonaa yksit-

täistä kävijää.

Itse olen alkanut käyttämään Facebookia 

vuoden 2009 alussa pitkän epäröinnin jäl-

keen, sillä olen melko epäluuloinen sellai-

sia netissä olevia palveluja kohtaan, joihin 

luovutetaan omia tietoja. Siinä suhteessa 

myös Facebook on ongelmallinen ja sen 

tietoturva ja yksityisyydensuoja on herät-

tänyt keskustelua. Pitääkin harkita tarkasti 

mitä tietoja itsestään jakaa ja kuinka määrit-

telee omat yksityisyysasetuksensa. Lisäksi 

pitää muistaa, että Facebookissakaan  ei ole  

oikeutta julkaista mitä tahansa. Työssäni 

erityisopettajana olen törmännyt myös 

kiusaamiseen Facebookin kautta ja nähnyt 

alaikäisten julkisilla sivuilla olevia asiattomia 

julkaisuja ja kuvia, joista voi olla esimerkiksi 

työnhakuvaiheessa haittaa. Facebookin 

ikäraja on 13 vuotta, mutta kirjautues-

saan syntymävuodeksi voi merkitä minkä 

tahansa. Vastuu tässäkin asiassa on siis van-

hemmilla.

Kuitenkin Facebook on verraton 

väline yhteydenpitoon kaukanakin asuvien 

ystävien ja sukulaisten kanssa. Sen kautta 

voi myös löytää vanhoja opiskelu- ja työ-

tovereita.

Teksti ja kuva Riitta Harjula

Fanny katselee Putkilahden seinää. 
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LUNTA, 
LUNTA 
JA LUNTA!

Niin se vain tuli talvi tänäkin vuonna 

Töppöspohjan Kultarantaan. Kovasti pe-

lottelevat ilmastonmuutoksella, mutta ihan 

kiitettävästi on talon isäntä saanut lykkiä 

lunta kolalla. Ehkä on saattanut välillä käy-

dä jopa mielessä, että riittäisihän se vähem-

pikin. Varsinkin varhain aamuisin, kun pi-

täisi liikkeelle päästä. Vaan eihän tuota voi 

komentaa, ilmojen valtiasta. Se on otettava 

mitä annetaan. Tunnelmalliset maisemat on 

talvi antanut kaupan päälle ja on ollut oikein 

mukava käydä koiraa ulkoiluttamassa lumel-

la kuorrutetussa metsässä. Kovilla pakkasilla 

tosin ulkoilu jäi varsin lyhyeksi, Nuka-koira-

kaan ei tykännyt kun tassut palelivat.

Pulkat ovat kuluneet mukavasti omassa 

pihassa kun talon viereltä pääsee kätevästi 

vauhtia testaamaan. Välillä kuulee kyllä las-

ten suusta nurinaa siitä, kun joutuu pihalla 

olemaan. Se kun on vanhempien mielestä 

niin terveellistä. Kummasti sitä kyllä sitten 

ruoka maistuu ihan eri tavalla ja on rauhal-

lisempaa sisällä, kun saa ylimääräiset energiat 

purettua ulkoilmassa.

Lumen takia sattui tuossa välipäivinä yksi 

ikävämpi haaverikin. Lumi oli haudannut 

alleen metallisen puntin, sellaisen jolla jot-

kut kovasti koittavat itselleen Kippari Kallen 

voimapatteja kasvattaa. Nuorin fl ikkahan se 

sitten kompastui pihalla ja eikös juuri tuo-

hon punttiin lyönyt otsansa. Onneksi oli-

vat isot veljet paikalla ja tulivat äidille ker-

tomaan. Niinhän siinä sitten kuitenkin kävi, 

että kaksi tikkiä piti otsaan laittaa ja tyttö oli 

yhtä taisteluarpea rikkaampi.

Täällä Kultarannassa on tänä talvena 

ollut muutenkin aika kiire ja huiske. Isän-

nällä on ollut ihan kiitettävästi töitä ja 

kun emäntäkin koettaa itselleen ammattia 

opiskella ja joutuu useamman sata kilometriä 

viikossa ajelemaan niin kyllä siinä tekemistä 

riittää. Se on sitten niistä kotihommista pois, 

mutta eihän ne mihinkään karkaa. Myös eri-

tyistä iloa olemme saaneet kokea, kun isän-

nän aikuinen tytär sai esikoisensa joulun alla 

ja teki näin meistä papan ja mamman. Se on 

onnea se!

Tähän loppuun laitan vielä hauskan 

kuvan. Lunta kun tarpeeksi kertyy katolle, 

niin suojakelien aikaan se saattaa tulla sieltä 

aikamoisella voimalla alas. Jopa niin kovalla 

voimalla, että vetää tikkaatkin rullalle.

Teksti ja kuvat Mette Toikkanen

LIIKUNNASTA 
VOIMAVAROJA 
ELÄMÄÄN

On sanottu että liikunta vaikuttaa myön-

teisesti ihmisen hyvinvointiin koko elämän. 

Mitä vanhemmaksi tulee, sitä tärkeämpää on 

pitää huolta toimintakyvystä. Liikunnallisen 

elämäntavan juuret rakennetaan jo lapsena, 

mutta koskaan ei ole myöhäistä aloittaa uut-

ta harrastusta.

Liikunta tarjoaa monelle ihmiselle tavan 

purkautua henkisesti ja latautua uuteen 

vireeseen. Joillekin taas liikunta antaa 

sosiaalisia elämyksiä ja se koetaan läheisyyttä 

ja yhtenäisyyttä lisäävänä tekijänä.

Tieteellisesti on osoitettu, että säännöllis-

esti liikkuvalla ihmisellä on pienempi vaara 

sairastua yli kahteenkymmeneen sairauteen 

tai sairauden esiasteeseen kuin passiivisella 
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Lasse ja Päivi tanssiharjoituksissa.

Kuva: Reijo Seijesvirta 

ihmisellä. Liikunta ei itsessään paranna 

sairautta, mutta se voi parantaa yleistä fyy-

sistä kuntoa ja vahvistaa henkistä vireystilaa, 

joilla on myönteisiä vaikutuksia hoitoon ja 

kuntoutumiseen 

Oma tavoitteeni on säännöllisesti lii-

kuntaa harrastamalla ylläpitää nykyistä 

kuntoani. Tähän tarvitaan jotakin kuntolii-

kuntaa 3-4 kertaa viikossa hyötyliikunnan 

lisäksi. 

Murtomaahiihto on tehokas ja monipu-

olinen talviliikuntalaji, johon meillä Put-

kilahtelaisilla on oiva mahdollisuus tänäkin 

talvena. Ladun tekemisestä on pitänyt huo-

len Veikko Riikonen, joka on kehittynyt 

todelliseksi taituriksi latukelkan vetämisessä. 

Kaikki Jyväskylän tarjoamat liikun-

tapalvelut eivät yllä Putkilahteen saakka 

eikä valaistuihin latureitteihin ole mahdol-

lisuutta. Varsinkin hiihtokauden alussa 

työpäivän jälkeinen kuntosuoritus tapah-

tuukin otsalampun valossa.

Suurin osa suksitehtaiden valmistamista 

hiihtovälineistä on tarkoitettu koville eli 

pakatuille alustoille. Heppoisuutensa vuoksi 

esimerkiksi sauvat uppoavat  alkutalvesta 

helposti pohjia myöden lumeen  ja  se  

tekee hiihtosuorituksesta haasteellisemman. 

Kevättä kohden mentäessä valon lisäänty-

misen myötä myös ladun pohja tiivistyy ja 

hiihdosta tulee mielekkäämpää.

Hiihtoharrastus on kohdallani muo-

dostunut osittain välineurheiluksi. Yksi osa 

hiihtoharrastusta on suksien toimivuus. Itse 

olen välinehankintojen yhteydessä tinkinyt 

kaupan päälliseksi voiteluun ja huoltoon 

liittyvän opastuksen. Voiteluun on panostet-

tava koska lipsuvat sukset tekevät hiihdosta 

kärsimysnäytelmän, johon minun on vaikea 

alistua.

Jo muutaman vuoden olen harrastanut 

lavatansseja. Talvisin pyrin tätä taitoa kehit-

tämään käymällä puolisoni kanssa kerran 

viikossa tanssikurssilla. Tanssi tarjoaa liik-

kumisen ohessa myös mahdollisuuden par-

isuhteen koordinaattipisteiden tarkistamis-

een ja on ajoittain laatuaikaa parisuhteelle.

Uusien asioiden oppiminen ei ole help-

poa ja kärsivällisyys, mikä ei ole vahvuuteni 

joutuu monesti koetukselle. Onneksi sato-

jen ja taas satojen toistojen jälkeen tulee 

onnistumisia, mitkä motivoivat jatkamaan 

monipuolista liikuntalajia.

Juoksuharrastus on kuulunut elämääni 

säännöllisen epäsäännöllisesti jo vuosikym-

meniä. Talvisin juokseminen korvaa hiih-

tämisen jos vaikka latu on tuiskun takia 

tukossa.

Kaikki vapaaehtoinen kuntoilu vaatii 

suurta henkilökohtaista ponnistelua. Tois-

tuvasti törmään liikkeelle lähtemisen vai-

keuteen. Syitä miksi juuri tänään ei ole 

kuntoilupäivä löytyy helposti useita. Omalla 

kohdallani saan lisäapua liikkeelle lähtemis-

een ja liikuntaharrastuksen jatkamiseen 

kotijoukoiltani. Saman katon alla asuva 

puoliso pyrkii itsekin pitämään kuntoansa 

yllä harrastamalla monipuolisesti liikuntaa. 

Myös Riitta-Liisa Koskinen on omalla akti-

ivisuudellaan lenkkeilijänä toiminut pro-

moottorinani.

Liikunnan myönteisistä vaikutuksista 

tiedetään jo paljon. Jokainen ihminen on 

kuitenkin yksilö ja kokee asiat eri tavalla.

Itse olen huomannut saavani liikunnasta 

elämää ylläpitävää energiaa ennen kaikkea 

silloin kun olen masentunut. 

Lopuksi haluan lainata Paavalin sanoja 

ensimmäisestä kirjeestä Korinttolaisille 6:19. 

”Ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli”. 

Näin ollen mikään uhraus kotiopettajani 

pysymiseksi ruumissani ei ole liian suuri.

Lasse Elfvengren

Kuva: Päivi 
Elfvengren
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Joulun kynnyksellä ajatukseni kelasivat 

kymmeniä vuosia taaksepäin, kun muistelin 

lapsuusaikani jouluja Putkilahdessa ja mitä 

kaikkea silloin touhusimme. Joulukiireiden 

vuoksi niistä kertominen jäi nyt toiseen 

kertaan ja mahtuuhan toki muistojeni maa-

ilmaan  paljon muutakin. Muistan, miten 

joulupyhien jälkeen, kun koulutyöt jälleen 

alkoivat, lohkaisi se läksyineen päivistä ison 

siivun ja ikään kuin huomaamatta päivät-

kin pitenivät. Aurinko ja keväiset hanget 

kutsuivat hiihtämään ja kelkkamäkeen Pul-

munmäkeen, joka oli saanut nimensä silloin 

eläneen Pulmu-nimisen lehmän mukaan. 

Teimme myös hyppyrimäen, missä upean 

lennon jälkeen monesti lumi pöllysi, kun 

alastulo epäonnistui. Mutta hauskaa kaikilla 

silti oli. Kershangesta rakensimme lumima-

joja, joissa leikimme kotia. 

Keväällä, kun lumet olivat sulaneet, 

koululaiset siivosivat joukolla koulun 

ympäristön puhtaaksi haravoimalla tai luu-

dilla lakaisten, sillä kaikilla ei ollut kotona 

lehtiharavaa. Välitunneilla hypättiin ruutua 

ja narua sekä pelattiin pesäpalloa, mistä en 

juuri pitänyt, mutta seinäpallosta kyllä.

Kevätjuhlaa varten luokkahuone ko-

risteltiin kukkasin ja koivunoksin. Kou-

lun päättäjäisjuhlassa laulettu suvivirsi soi 

vieläkin korvissani. Jännitys säilyi aina 

todistusten jakoon asti; miten opinnot oli-

vat menneet ja tulisiko ehtoja joita joutuisi 

sitten kesällä suorittamaan. Omalta kohdal-

tani ei onneksi näin käynyt. Syksyllä jou-

duimme keräämään puolukoita kaksi litraa 

oppilasta kohden koululle ja niistä sitten 

koulun keittäjä valmisti meille talvella mar-

japuurot. Kouluaika oli minulle  mieluisaa 

aikaa, jota muistelen lämmöllä. Samoin 

muistelen myös ystäviäni, joita olivat Kerttu 

Hakanen, jonka koti oli Korospohjassa, ja 

Vuokko Peuha, joka asui naapurissamme 

sekä Kaarina Jermoranta.

Kesällä Perttulan ranta oli ainut kylän 

kelvollinen uimaranta.  Siellä olikin  vil-

skettä aurinkoisina päivinä.

Talvisin miehet ahersivat päivät 

metsätöissä ja illalla oli justeerisahojen teroi-

tus  seuraavaa työpäivää varten, sillä metsään 

oli lähdettävä jo varhain aamulla. Kaadetut 

rungot lastattiin rekeen ja hevosten vetäminä 

ne kasattiin rantaan laaneille, missä  keväisin 

tukeista kuorittiin kaarna pois ja vieritettiin 

järveen, jossa ne sitten koottiin lautoiksi ja 

uitettiin sahoille ja paperitehtaille.

Minulle kevät on ollut aina mieleistä 

aikaa. Valoisat ja pitkät päivät kohottavat 

kummasti mieltä ja kun kevät etenee, alkaa 

multasormiani kummasti syyhytä. Asuinpai-

kkamme Imatralla sijaitsee Rajapatsaan kau-

punginosassa omakotitalossa 1740 neliön 

tontilla, johon olen vuosien saatossa raken-

tanut puutarhan, joka kesällä vie melkoisen 

osan ajastani, mutta pidän siitä.

Ikääkin on huomaamatta kertynyt niin, 

että 70-kymppinen on lähellä, mutta har-

rastuksien vuoksi sitä ei huomaakaan. Nyt 

pääharrastukseni on öljyvärimaalaus, jota 

olen harrastanut Imatran työväenopistossa 

jo useana vuotena. Talvisin minua on sitonut 

Imatran Teräseläkeläisten puheenjohtajuus. 

Tätä tehtävää olen hoitanut jo 9 vuotta.  

Yhdistyksessämme oli vuoden lopussa n. 

250 jäsentä.

Toivotan kaikille Putkilahtelaisille oikein 

hyvää alkanutta vuotta täältä lumen ja pak-

kasten huuruttamilta Vuoksen rannoilta.

Eila Kuivanen  (os.Elfvengren)

Putkilahden koulun oppilaat v. 1954. Opettaja Lauri Venesjärvi oikealla. (Kaarina Waldénin os. Jermoranta kokoelmat)

EILAN NUORUUSMUISTOJA PUTKILAHDESTA
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