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Kesämme on jo hiljalleen hiipumassa syk-

syyn päin ja mielen valtaa haikeus, ikävä. 

Näinkö pian tuo ihana aika taas meni? Mut-

ta muistoja kesästä sentään jäi, paljonkin.

Kesä on aikaa jolloin liikutaan enemmän 

kodin ulkopuolella. Tavallisimpiin kesäajan 

rientoihin kuuluvat käynnit sukulaisten 

luona, vierailut tuttavissa ja usein myös osal-

listutaan paikallisiin kulttuuritapahtumiin. 

Hyvin usein kesämatkat suuntautuvat 

lapsuusajan kotiseuduille. 

Kotiseutu on sana, jonka sisällöstä löy-

tyvät maailman rakkaimmat paikat ja iha-

nimmat maisemat, siihen liittyvät muistot 

ja tunnelmat, kaikkein läheisimmät ihmiset, 

sukulaiset, naapurit ja ystävät. 

Tänä kesänä Putkilahdessa on käynyt 

monia täällä lapsuutensa viettäneitä ihmi-

siä, koulunsa täällä  käyneitä ja kauan sitten 

täältä pois muuttaneita; kaikki he ovat täältä 

juurensa saaneet, eväät elämänsä matkalle.

– Tapasivatko he täällä käydessään muis-

toihinsa kätkeytyneet lapsuutensa tutut 

maisemat, vanhat leikkipaikat ja pihamaat? 

– Sykähtikö heidän rinnassaan rakkaus koti-

seutuun?

Putkilahtea pidetään yleisesti hyvänä 

asuinpaikkana. Luonnonkauneuden lisäksi 

kylässämme vallitsee hyvä henkinen ilma-

piiri. Se on onnellista. Kaikkialla ei ole 

näin. Turvattomuuden tunne on lisääntynyt 

kotimaassamme. Huolestuttavina asioina 

nähdään kasvanut rikollisuus, väkivalta ja 

välinpitämätön elämänasenne. Toisen kun-

nioittaminen on jäänyt monesti ”minä-

minä” -hengen alle. 

Kuinka tärkeätä olisikaan kaikkien 

yhdessä ponnistella niiden asioiden hyväksi, 

joiden avulla rauhallinen, hyvä elämä voisi 

säilyä kaikkialla maassamme.

Kotoa ja kotiseudulta saatujen hyvien 

elämänarvojen säilyttäminen on tärkeä askel 

tähän suuntaan.  

Aune Turunen, päätoimittaja

Ko  seutu antaa juuret
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Parturi-Kampaamo
Mirkka Tuominen

Tammijärventie 256
19910 Tammijärvi
puh. 044 5035128

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

Koulun käy  ökorvaushinnat 2013

Koko koulu 1/2 vrk 60 euroa, 1/1 vrk 100 euroa
Sauna 30 euroa/kerta

Tiedustelut ja varaukset: 
Marja Riikonen p. 0400 647 909 tai Valto Koskinen p. 050 563 7344

VUOKRAT TAVANA PUTKILAHDESSA
JUHLA- TAI HARRASTUSKÄY T TÖÖN  TOIMITILAA

Riikka Järvinen ja Aki Salonen Riikka Järvinen ja Aki Salonen 
vihittiin avioliittoon Korpilahden kirkossa 6.7.2013.vihittiin avioliittoon Korpilahden kirkossa 6.7.2013.

Ilmoita 

 
Putkilahden 

KYLÄLEHDESSÄ

alkaen 
vain 20 euroa/kerta
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Tusina innokasta heinänseivästäjää oli työn touhussa, kun Ikosen (ent.

Pynnösen) pellolla Putkilahden keskustassa tehtiin heinätöitä vanhaan

malliin. Heinäseipäät tehtiin helteisenä heinäkuun päivänä koristamaan

kylämaisemaa ja tarkoituksena tuoda vanha työtapa esille talkoiden

merkeissä.

Heinän 

paalausta 

Putkilahdessa

Niilo ja Martti Huujärven heinäpellolla oli 

alussa vauhdikasta menoa, kun kolme trak-

toria kulki rinnakkain ja jokaisen traktorin 

peräkärryyn heiteltiin paaleja. Kuitenkin 

vain kahdella traktorilla jatkettiin, koska 

Niilo ei ehtinyt paalaamaan paaleja yhtä 

nopeasti. Osa talkooväestä oli tallissa ja osa 

pellolla, joten työ sujui joutuisasti. 

Töiden jälkeen oli tarjolla maittava ate-

ria jälkiruokineen, kiitos Hakasen Rii-

talle, ja arvauskisa paalien lukumääräs-

tä. Lähin arvaus osui yhtä vaille oikeaan

lukuun ja onnellinen voittaja sai palkinnon. 

Teksti ja kuvat Julia Weijo

Harri Mäkelä oli 
mukana heinätöissä. 

Otso Pere osallistui innokkaasti 
heinätalkoisiin Huujärvellä.
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-Hei, pysähdy hetkeksi.

Tytär ajoi tien sivuun ja minä loikka-

sin Vespuolentieltä heinäseipäiden luokse. 

Nuuhkin syvään kuivuvan heinän voima-

kasta tuoksua. Muistot lapsuuden ja nuo-

ruuden heinätöistä tulvivat väkevinä mie-

leen. Heinäseipäät eivät minulle todellakaan 

ole mikään  ihmeellinen näky, jota sen eri-

koisuuden vuoksi tarvitsisi mennä katso-

maan ja nuuhkimaan. Olen syntynyt 

ja nuoruuteni viettänyt Suomen ken-

ties suurimman niittylakeuden lai-

dalla Nivalassa. Yhdellä silmäyksellä 

näki vähintään tuhansia heinäseipäitä 

ja satoja heinälatoja.

Hyppäsin heinäseipäiden luokse 

siksi, että niiden näkeminen on nykyi-

sin harvinaista – niin täydellinen on 

ollut maatalouden rakennemuutos. 

Ihminen kaipaa jotakin kosketus-

kohtia menneeseen, elämänmuotoon 

joka joskus oli niin todellinen, mutta 

josta nykyisin on jäljellä vain joitakin 

sirpaleita.

Jouduimme – vai sanoisiko, että 

pääsimme lapsena heti niin pieninä 

heinätöihin, kun jotakin pystyimme teke-

mään. Poljimme heiniä ahtaissa hirsiladoissa, 

jotta niihin olisi sopinut enemmän heinää. 

Haravoimme ojien pientareita, vähän isom-

pina sitten ajoimme hevosen vetämää hara-

vakonetta ja tartuimme jopa viikatteeseen. 

Sitten poika koki olevansa oikea mies, kun 

jaksoi hangota heinää seipäille koko pitkän 

päivän aikuisten mukana. Uupuihan siinä. 

Voi sitä unen syvyyttä seuraavana yönä. 

Ajat muuttuvat. Nykyisin varmaan 

puhuttaisiin lapsityövoiman väärinkäytöstä. 

Itse en koe minkäänlaista katkeruutta siitä, 

että koville jouduttiin. Elämykset olivat rik-

kaita ja voimakkaita ja nuorukaisen keho 

kehittyi vahvaksi. Kiintymys ulkoilmaelä-

mään syntyi noina aikoina eikä ole sittem-

min milloinkaan kadonnut.

Kiitos niille putkilahtelaisille, 

jotka tämän pienen elämyksen niit-

tylakeuden kasvatille tekivät mah-

dolliseksi. Monena päivänä muistelin 

menneitä virikkeen saatuani. Samalla 

tieltä loikkauksella ihailin myös jämp-

tisti tehtyä halkopinoa, johon oli 

laitettu oikein ikkuna sekä kaksi lin-

nunpönttöä kylkeen. Ja kolmantena 

elämyksenä oli tien kulmaan hellyy-

dellä tehty kukkakoriste. Monet sano-

vat, että Putkilahti on idyllinen kylä. 

Liityn kernaasti sanojien kuoroon.

Teksti ja kuvat: Vesa Nuolioja

Heinän tuoksuHeinän tuoksu
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Nälän merkki hirsiseinässä

Nälän merkit

’

Aki Ollikaisen syksyllä ilmestynyt kirja Näl-

kävuosi ei jätä kylmäksi vaan vangitsee lu-

kijansa ajatukset pitkäksi aikaa. Teos kertoo 

suurten nälkävuosien  1866-1868 tuhoisasta 

ajasta. Tuolloin Suomea koettelivat ankarat 

perättäiset katovuodet. Ollikainen kuvaa 

Korpelan torpan perheen vaiheita, kun talvi 

tuli eikä syötävää enää ollut. Myllyt jauhoi-

vat eläinten luita, perunat kasvoivat musti-

kan kokoisiksi, olkia ja jäkälääkin yritettiin 

syödä. Koska oma seutu ei pystynyt ruokki-

maan koko väestöä, ihmisten oli lähdettävä 

kodeistaan. Muualla ei kuitenkaan ollut pa-

rempi: kato ulottui kaikkialle etelää myöten.

Nälkäpakolaisiksi joutuivat lähinnä köy-

himmät tilattomat. Kun isännät arvioivat 

ruoan määrän syksyllä ja totesivat, ettei se 

riitä edes omalle väelle, he sanoivat palkol-

liset irti.

Suomessa menehtyi nälkään ja sitä seu-

ranneisiin kulkutauteihin 130 000 – 150 

000 henkeä, noin 10 % väestöstä.

Nälänhädän merkkejä on yhä havaitta-

vissa.

Suurin ja vaikuttavin muistomerkki on 

Riihimäki - Pietari -rautatie. Sen rakentami-

nen aloitettiin hätäaputyönä 1867. Radan-

varresta muodostui tuhansien nälän heiken-

tämien ihmisten joukkohauta.

Mutta myös eri paikkakunnille ympäri 

maata haudattiin vaeltavia kerjäläisiä. Jouk-

kohaudat ovat nimettömien uhrien lepo-

sijoja ja suureksi osaksi hävinneet, joskin 

joitakin muistomerkkejä on myöhemmin 

pystytetty. Voidaan olettaa, että jokaisen 

suomalaisen hautuumaan nurkassa tai reu-

namilla joukkohauta on aikanaan ollut. 

Korpilahden kirkkomaalta ei paikkaa enää 

löydy.

Mökkimme rakennettiin aikanaan van-

hoista hirsistä. Alkuperäinen keskisuoma-

lainen talo oli valmistunut n. 1890. Kun 

hirsikehikkoa pystytettiin uudelle paikalleen 

Päijänteen rannalle, huomasimme hirsien 

joukossa yhden puun, jonka kyljessä kulkee 

vioittuma. Museomiehet sanovat, että nuo-

resta hongasta on joskus veistetty pettua. 

Puu on jäänyt kasvamaan nilakerros rungon 

toiselta puolelta vahingoittuneena. Terveelle 

puolelle petäjä on kasvattanut vuosirenkaita 

kaatamiseen asti. Kerrosten laskeminen joh-

taa nälkävuosiin. Nälän merkki on säilynyt 

seinähirressä.

Yksi nälän merkki tatuioitiin suomalai-

siin geeneihin. Vanhan kansan mielissä viljaa 

ja leipää pidettiin pyhänä. Syvälle perimään 

iskostui ajattelutapa, ettei leipää saanut haas-

kata, ei heittää lattialle, ei saanut syödä lakki 

päässä jne. Tänä päivänä tuo ajattelu on 

häviämässä – nälkävuosista on  viisi suku-

polvea.

Teksti ja kuva: Tarja Nuolioja

Tapahtui syyskuussa 1929

Syysk 7  Lauvantai. Erilainen kuin yleensä 

lauvantait. Ei kylpyä, sillä vanhassa saunas-

sa ei enää voinut kylpeä ja uusi ei vielä ole 

valmis. Ikävä ja alakuloinen tunnelma, joka 

johtuu myrskystä, joka raivosi ja ikävistä 

uutisista, joita kuului sekä läheltä että kau-

kaa. Radiossa ilmotettiin, että Näsijärvellä 

oli uponnut myrskyn tähden höyrylaiva 

”Kuru”. Matkustajia hukkunut paljon. Ta-

pauksen johdosta keskeytettiin radiolähetys; 

soitettu suruhymni. Kaima ei myöskään tul-

lut Korospohjaan, vaan oli jäänyt Säynätsa-

loon.

Syysk 8   Myrsky on jo vähän tyynty-

nyt – ei sada – ja aurinkokin yrittää pilvien 

välistä pilkistää. Kaimakin tuli tänään.

Ruotsi-Suomi maaottelu on tänään. 

Koko ajan on radiossa tiedotettu ottelun 

kulkua. Jännittävää täällä yksinäisyydes-

säkin, saatikka sitten siellä paikan päällä. 

Ruotsi voittaa, niin sanottiin. Täytyyhän olla 

kohtelias vieraalle ja antaa voitto.

Rauha Aulaksen ”Jokamiehen päiväkir-

jat”  Tapio Leinon arkistot
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Putkilahden  KylälehtiKylälehti

Wanha kuva yläpuolella: Virtasalmen kivisillan edustalla kanootissa melomassa Irja Oksanen. Laiturilla istuu Helvi Hovinen 

Wanha kuva alapuolella: Soutelemassa Ylisjärvellä, näkymä Virtasalmelta.. Kuvat 1930-luvulta Tarja Mäkelän albumista.
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Kyläkauppamme, Virranpojan, kesäkauppa-

päivä valkeni kauniina, lämpöisenä ja aurin-

koisena. Kaupan pihalle kannettiin pöytiä ja 

ilmapiiri oli iloinen. Mahtava päivä tulossa! 

Mukavaa, että Pirkko ja Jukka ovat ideoineet 

tällaisen kesäkauppapäivän, joka nyt toteu-

tettiin toista kertaa. 

Aurinko porotti jo aika kuumasti aina-

kin Putkilahden kyläseuran myyntipöytään. 

Riikosen Marja oli varustautunut fi inillä 

lierihatulla, ettei vain lämpö tekisi kepposia. 

Myyntipöydästä löytyi paljon kirjoja, joita 

kyläläiset ja mökkiläiset olivat lahjoittaneet. 

Niitä sai ostaa ja maksaa sitten omantunnon 

mukaan. Jos osti trendikkään (upeat värit) 

Kyläseuran kangaskassin ja sen niin täyteen 

kirjoja kuin vain mahdollista, hintana oli 

kymppi. Ei ollenkaan paha, eihän? Kirjoista 

löytyi romantiikkaa, jännitystä, seikkailua ja 

huumoriakin. Syysviimoja ja vaikka liiallista 

aurinkoa varten löytyi myynnistä upouusia 

putkihuiveja, joita voi mielensä mukaan lait-

taa vaikka kaulaan tai päähän, monella eri 

tavalla. Itseltänikin sellainen jo löytyy tule-

van syksyn lenkkejä ajatellen. 

Pirjolla oli myynnissä toinen toistaan 

kauniimpia itse kudottuja mattoja, maalat-

tua posliinia ja kerta kaikkiaan upeita kort-

teja, moneen eri tilanteeseen. Kauppa kävi 

tällä rouvalla oikein upeasti! 

Kyläkaupan kauppapäivän aputytöt 

Emma ja Janna virittelivät grilliä ja saivat 

kuin saivatkin ainakin muutaman makka-

ran myytyä. Vieressä oli nimittäin kilpai-

leva pyttipannupiste, jossa Ruthin Sisko ja 

Matti kovasti kauppasivat suolaista syötävää 

helteisenä päivänä. Maistuihan se hyvälle! 

Jälkiruoaksi täytyi hakea kaupalta kahvit ja 

munkit ja niin sitä taas jaksettiin eteenpäin. 

Uljamon Kaarina oli taas ahkerana 

paikalla. Hänellä oli myynnissä aurinko-

värjättyjä pöytäliinoja, monen värisinä 

vaihtoehtoina. Lisäksi patalappuja, koriste-

tyynyliinoja ja kaikenlaista muuta taattua 

käsityötä. 

Aina niin iloiset ja visertelevät Pulmuset 

lauloivat tuttuja sävelmiä Mirjan haitarin 

säestyksellä. Kyllä nämä laululinnut kuulu-

vat ehdottomasti Putkilahden kesään! 

Allosen Hannu soitteli kitaraa ja lauloi. 

Saipa hän minutkin innostumaan ja laula-

maan kanssaan. Se olikin sitten mukavaa!  

Kaupan Pirkko parkkeerasi ajokkinsa ja 

toimi kiitollisena yleisönä, vaikkakin kyllä-

hän siellä taisi muitakin olla, ainakin ohikul-

kumatkalla. 

Turusta asti oli kauppapäivään tultu 

myymään puukäsitöitä. Kojusta löytyi  

nimikoituja pyykkipoikia ja paistolastoja ja 

vaikka mitä muuta. Viereisellä paikalla oli-

kin kenkämyyjä, jos vaikka olisi tarvinnut 

uudet kengät loppukesän rientoihin. 

Ettei ihan kamalasti olisi alkanut pytti-

pannut, makkarat ja munkit vatsassa paina-

maan, niin Ketterän miehet, Niilo ja Veikko, 

pitivät kisapaikalla huolen siitä, ettei vain 

kukaan heittäydy aivan laiskaksi ja aurin-

gon hyydyttämäksi. Kävinkin kokeilemassa 

kisailuja, mutta tikkataulun tikoissa täytyi 

olla joku vika, kun eivät siihen napakymp-

piin millään osuneet. Ihmeellistä! tasapai-

noilussa onnistuin niinkin hyvin, että sain 

palkinnoksi Pätkis-patukan, josta tuli päivän 

aikana minttusuklaamömmöä.  

Könnön Mirja ja Pentti soittelivat 

ilmoille vielä haitareillaan sellaisia sulosäve-

liä, ettei varmasti jäänyt kenellekään epäsel-

väksi, että kesän ja kauppapäivän tunnelma 

olivat nyt parhaimmillaan! 

Tätä juttua nyt kirjoittaessani toivonkin, 

että ensi kesänä viettäisimme jo kolmatta 

kertaa kesäkauppapäivää yhtä mukavissa 

merkeissä ja lisää ihmisiä mukaan tapahtu-

maan! Kiitos Pirkko ja Jukka mieleenpainu-

vasta päivästä.

Marjo Merivirta

Virranpojan 

kesäkauppapäivä 12.6.

Asunto vuokrattavana
Putkilahden kyläseura ry tarjoaa 
vuokralle  Sinisen koulun päätyhuoneiston 

70 m2, 2 h+kei   ö+kh+parvi
Huoneistossa on sähkölämmitys ja puu-uunit. Sähkö ja vesi laskutetaan kulu-
tuksen mukaan. Kiinteistössä myös sauna, kellari, viljelypalsta ja varasto  loja. 
Edullinen vuokra, joka sisältää pol  opuut. Vapaa he  . Kiitos ei tupakoin  a tai 
lemmikkieläimiä sisä  loissa. Tiedustelut: p. 0400 647 909/Marja Riikonen tai 
p. 050 563 7344/Valto Koskinen.
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S I H VA R I  O Y
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

Kutsumme metsästysoikeuden vuokranneet 

maanomistajat perheineen ja naapuriseurojen 

edustajat

HIRVIPEIJAISIIN
Putkilahden Koulupuistoon

la  21.9. 2013 klo 18.00-24.00.

Tervetuloa! Putkilahden hirvimiehet

Kilvensalmen 

nähtävyydet

Sutjakan sähköpos   ja kesäkirjasto   ”Hei, 

näinä kyläkirjastojen lopettamisaikoina ovat 

vastavoimat liikkeellä. Kilvensalmen parkki-

paikan yhteiseen roskakatokseen on ilmesty-

nyt kesäkirjasto! Kaikki sielläpäin liukuvat 

voivat tuoda ja lainata kesälukemista.

Ja valokaapelikin on jo ilmeisesti paikoil-

laan, sillä sähköpostikin toimii... Terveisin 

kesäasukkaat.”

Tällaiset viestit ilmestyivät eräänä hei-

näkuisena iltana kännykkääni, kiitos vain 

lähettäjälle. Uteliaisuuteni heräsi ja päätin 

lähteä katsomaan ihmeitä paikanpäälle. 

Hieno kesäretki reissusta tulikin, –- kauniit 

maalaismaisemat, tyytyväisiä lehmiä tien-

varren pellolla, kumpuilevaa soratietä jossa 

kiperiä pensaitten peittämiä mutkia ajojän-

nitystä lisäämässä. Mutta lopulta se tuli vas-

taan:  

Kilvensalmen parkkipaikka ja kuuluisa 

roskakatos.   Tavalliselta roskakatokseltahan 

se näytti, tosin seinällä oli kahdessa pitkässä 

rivissä paljon  postilaatikoita. Mutta laatikoi-

den vieressä se oli: SUTJAKAN SÄHKÖ-

POSTI. Seinään oli kiinnitetty pistorasia ja 

siihen työnnetty pistoke johdonpätkä peräs-

sään. Siihen vain kirjelappu, niin toimiihan 

se uskomattoman ”sutjakasti”! 

Katoksen sisällä olivat roskasäiliöt 

hyvässä järjestyksessä tavaraa kukkuroillaan 

ja kaikki lajiteltuina omiin kaukaloihinsa. 

Hienoa!

Mutta etunurkkauksessa, aivan ovisuu-

aukon vieressä, ihan totta, on KIRJASTO: 

siististi laudoista rakennettu hyllykkö ja 

siinä tarjolla valikoima monipuolista kirjal-

lisuutta. Kirjojen alapuolella on vielä nätti 

lokero kuvalehtiä varten. Loistava idea! Kyllä 

Kilvensalmella osataan!

Teksti ja kuvat: Aune Turunen
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Ketterän kesäkisat käytiin urheilukentällä 

perinteiseen tapaan heinäkuun kolmantena 

torstaina, 18.7. 

Pitkällisen hellekauden jälkeen alkanut 

tihkusade saattoi karkoittaa aremmat osallis-

tujat, mutta paikalle  saapuneet saivat huo-

mata, että hapekas ilma siivitti huippusuori-

tuksiin. Lasten kilpailu toteutetaan kisoissa 

kolmiotteluna, johon on vakiintunut lajeiksi   

juoksu (30m nuoremmat lapset, 60m van-

hemmat), vauhditon pituus ja pallon tark-

kuusheitto. 

Eniten kilpailijoita oli alle 6-vuotiaiden 

tyttöjen sarjassa, kuuden kilpailijan joukosta 

voittajaksi nousi Aino-Kaisa Ikonen. Muita 

voittajia olivat Teppo Moilanen, Ilpo Weijo 

ja Henriikka Weijo.

Perinteisiin kilpailulajeihin kuuluu kän-

nykän heitto, kilpailuvälineenä ilmastointi-

teipillä kaksinkertaisesti vahvistettu Ericsson 

GA628.

Kännykän heiton naisten sarjan voitti 

Anna Ruth (23.20m) ja miesten sarjan jäl-

leen kerran Jari Moilanen (42.42m). Joko 

ensi vuonna joku heittäisi pidemmälle?

Tarkemmat tulokset löytyvät Ketterän 

verkkosivuilta http://kettera.putkilahti.

fi /kesakisat.php. Siellä voit myös liittyä  

Ketterän jäseneksi ja siten kannattaa Put-

kilahden urheilukentän ylläpitoa ja käyttöä 

sekä muuta Ketterän toimintaa. Ensikesän 

kesäkisat voi laittaa jo kalenteriin, kisapäivä 

on 17.7. Silloin kännykän heitossa kisataan 

myös nuorten sarjoissa, joten kaiken ikäiset 

kisaajat voivat alkaa harjoittelemaan heitto-

kättään. Toivomme, että ohjelmaan saadaan 

ensi vuonna palautettua parempien kelien 

siivittämänä myös tikkakisa ja parikilpailuna  

toteuttava leikkimielinen joukkuekisa, joka 

sisältää mm. pussijuoksua. Ketterää kesää 

toivottaa Putkilahden Ketterän johtokun-

nan puolesta 

Katri Ruth

Putkilahden Putkilahden 

Ketterän kesäkisat 2013Ketterän kesäkisat 2013

Yläkuvassa Aino-Kaisa Ikonen  

pituushypyn suorituspaikalla 

virallisessa tuloksen mitta-

uksessa. Mittamiehenä Niilo 

Huujärvi ja valmentaja-huol-

tajana Jarmo Ikonen.

Alakuvassa pituushyppypai-

kalla lentää Teppo Moilanen.

Kuva: Osmo Weijo

Kuva: Osmo Weijo
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Hankkeen nimi: Lämpöhanke ja ulkorakennuksen perusparantaminen

Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012
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Koulupuiston toisen kehittämis-

hankeen suunnittelu kesti use-

amman vuoden ja suunnitelmaa 

sorvattiin kyläseuran johtokun-

nassa moneen kertaan. Lopulli-

nen suunnitelma hyväksyttiin ja 

sille myönnettiin rahoitus Keski-

Suomen ELY-keskuksessa 31.5. 

2010. Tämä hanke saatiin onnellisesti suunnitelman mukaan 

toteutetuksi töiden osalta jo viime vuoden loppuun mennessä 

ja kirjanpidon ja avustusten osalta tämän vuoden alkupuolis-

kon aikana.

Lämpöhanke    Yläkoulun lämmitykseen käytettiin 1970-luvulla 

asennettua keskuslämmityskattilaa, jossa energian lähteenä oli 

öljy. Laitteisto toimi tyydyttävästi, mutta se oli jo vanha ja toimi 

huonolla hyötysuhteella. Hankesuunnitelman mukaisesti öljykat-

tila korvattiin uudella öljykattilalla (Jäspi 

Eco Lux 30, kuvassa), jonka hyötysuhde 

on huomattavasti parempi kuin van-

hassa kattilassa oli. Lisäksi vanhaan tii-

lisavupiippuun asennettiin ruostumaton 

terässisäpiippu. Yläkoulun lämmitystä 

tehostettiin myös asentamalla kahteen 

luokkahuoneeseen ilmalämpöpumput. 

Näillä toimenpiteillä lämmitysöljyn kulu-

tus olennaisesti vähenee ja muutaman 

vuoden kuluessa lämmityslaitteisiin sijoi-

tetut rahat saadaan takaisin alentuneen 

öljylaskun muodossa. Ilmalämpöpum-

puista on lisäksi se hyöty, että kesäaikaan yläkoulun juhlatiloja 

voidaan viilentää.

Ulkorakennuksen perusparantaminen   Ulkorakennus on 

rakennettu 1930-luvulla ja sitä käytetään nykyisin polttopui-

den ja muiden käyttötavaroiden kylmänä varastona. Pääosiltaan 

rakennus oli hyväkuntoinen, mutta ovien ja ulkoseinien puura-

kenteet olivat paikoitellen lahovikaisia ja korjauksen tarpeessa. 

Nämä puutteet on nyt korjattu ja ulkoseinät ja ovet on uudelleen 

maalattu alkuperäisillä väreillä. Rakennuksen sisällä oli osittain 

jo sortunut tiilirakenteinen eläinsuoja parille lehmälle ja sialle. 

Kaikki eläinsuojan rakenteet purettiin ja niiden tila vapautui 

varastokäyttöön.

Hankkeen talous   Hankesuunnitelman mukaan rahaa kaikkiin 

laite-, palvelu- ja työkustannuksiin varattiin rahaa noin 22000 

euroa. Puolet tästä summasta varattiin lämpöhankkeen kustan-

nuksiin ja toinen puoli ulkorakennuksen perusparannukseen. 

Kustannuslaskelmat oli sopivasti tehty ja hankkeen lopulliset kus-

tannukset olivat yhteensä noin 21000 euroa. Avustuksia saatiin 

yhteensä noin 6800 euroa. 

Koulupuiston kehi  ämishanke ll l?   Koulupuiston puuraken-

teiset rakennukset ovat noin sadan vuoden ikäisiä, joten jossain 

muodossa kunnossapitohankkeille tulee, tai ainakin pitäisi tulla, 

jatkoa jo lähitulevaisuudessa. Sinisen koulun ulkomaalaus kaipaa 

jo ehostusta. Saman rakennuksen kaksi luokkahuonetta palvelee 

nyt varastotiloina, mutta toiveena on jo pitkään ollut, että nämä 

tilat laitetaan paremmin kyläseuratoimintaa palvelevaan kuntoon.

 

Valto Koskinen

Putkilahden kyläseura ry
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PUTKILAHDEN KYLÄLEHTI
VESPUOLENTIE 1977 B2 
41870 PUTKILAHTI, FINLAND

LM-SÄHKÖ
Korpilahdentie 808

19920 Pappinen
0400 476 559

 sähköasennukset
 teleasennukset
 sähkösuunnittelu

JENNA: 050 528 5612
NOORA: 041 505 6317
HEIDI: 040 353 3015 
MARTINPOLKU 13C19
41800 KORPILAHTI

MYÖS RAKENNEKYNNET!

PARTURI-KAMPAAMO
  ovi  &    aikku 

Referensikohde Putkilahdessa:
Koulupuiston uusi katto (2004)

HPN-PeltiHPN-Pelti

rakennuspeltityöt
ammattitaidolla


0500 615263

www.hpn-pel  .fi /
Koppelkallion  e 1 B 9

41800 Korpilah  

KORPILAHDEN 
APTEEKKI

p. (014) 821 775
Avoinna:
ma - pe 9 - 17
la 9 - 13

LUHANGAN
SIVUAPTEEKKI

p. (014) 877 271
Avoinna:

ma - pe 9.30 - 16.00
www.korpilahdenapteekki.fi

Kauppa avoinna 4.6. alkaen: 
ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-16

Ravintola Uppotukki 4.6. alkaen: 
ma-la 9-22, su 12-20

MARKET LUHANKA
Rantatie 1, Luhanka puh. 040 865 3117

•Päivittäistavarat
•Seo automaatti: bensiini, 
  polttoöljy ja diesel
•Puutarhatuotteet
•Ravintola Uppotukista 
  keittolounas klo 11–14, 
  pizzauuni kuumana joka päivä!
•Internet asiakaskäytössä 
•Matkahuolto, noutopiste 
•Asiamiesposti 

Paikallista parempaa palvelua!Paikallista parempaa palvelua!

Tervetuloa! 

Maanrakennus 
Ari Helminen Oy

19950 Luhanka puh. 0400-648 231

Maa- ja vesirakentamisen palve-
luita yli 20 vuoden kokemuksella. 


