Kesäputtaalainen

Pihtiputaan kunnan lomaposti 2020

Mökkiläinen on kunnalle tärkeä
– tervetuloa mökkeilemään Pihtiputaalle!
Pihtiputaalla on jo pitkä perinne mökkiläiskahvien järjestämisestä kesäkuun viimeisenä lauantaina. On ollut mukava tavata paikkakunnalle
kokoontuvia mökkiläisiä ja vaihtaa kuulumisia
puolin ja toisin. Valitettavasti tänä vuonna emme
yhteistä tilaisuutta voi järjestää. Pihtipudas on
menneinä vuosina tuonut omille mökkiläisilleen
esille paikkakunnan runsasta tapahtumatarjontaa. Koronaan liittyvien kokoontumisrajoitusten
vuoksi moni paikkakunnalla järjestetty tapahtuma on jouduttu tältä vuodelta perumaan, niin
myös mökkiläiskahvitilaisuus. Toivotan siitä
huolimatta kaikki mökkiläiset tänäkin vuonna
tervetulleeksi Pihtiputaalle!

Nautitaan rajoituksista huolimatta Suomen kesästä. Vaikka suuren yleisön massatapahtumat on
kielletty, tarjoaa Pihtipudas kesäaikana monenlaista nähtävää. Kannattaa tutustua esimerkiksi
paikkakunnan ja lähialueen luontoreitteihin ja
nähtävyyksiin. Myös ulkoliikuntapaikat ovat käytössä kokoontumisrajoitusten mahdollistamissa
puitteissa.
Suomessa on noin 500 000 kesämökkiä ja yli
800 000 suomalaista kuuluu kesämökin omistavaan asuntokuntaan. Lisäksi on arvioitu, että
jopa kolme miljoonaa suomalaista mökkeilee
vähintään kerran vuodessa. Mökkeilyn merkitys osana vapaa-aikaa ja asumista on kasvussa.
Suomalaisissa tutkimuksissa on viime vuosikymmeninä huomattu vapaa-ajan asuntojen varustetason kasvu ja mökkien käytön muuttuminen
ympärivuotiseksi. Pihtiputaallakin on noin 1000
mökkiä, joista merkittävä osa on ympärivuotisia
vapaa-ajan asuntoja.
Matkailulla ja kesäasumisella on suuri merkitys

kunnallemme. Loma-asukkaat ja satunnaiset
matkailijat tuovat tullessaan uutta puhtia elinkeinoelämään. Normaalisti Pihtiputaalla on kesällä
nähtävillä huomattavan paljon erilaista toimintaa,
ihmisiä on paljon ja toiminta näyttäytyy todella
vireänä. Kauppojen pihat ovat täynnä autoja, kun
mökkiläiset täyttävät ruokakaappejaan herkuista.
Juuri yrityksille kuten kaupoille, kampaamoille,
apteekille, ravintoloille ja huoltoasemille tulee
uusia asiakkaita. Kesäasukkaat ja laajemmin
vapaa-ajan asukkaat ovatkin kunnan keskeinen
elinvoimatekijä ja voimavara, jonka kerrannaisvaikutukset aluetalouteen ovat huomattavan
suuria. Toivotaan, että pandemiatilanne helpottaa
otettaan mahdollisimman pian ja kokoontumisiin
ja palveluiden rajoittamisiin liittyviä päätöksiä
voidaan purkaa. Edetään asioissa kuitenkin terveys edellä.
Hyvää kesää teille kaikille, toivottavasti näemme
kesällä Pihtiputaalla!
		
		

Ari Kinnunen

kunnanjohtaja

Kesäputaalaisten perinteinen kahvitus
vuodelta 2020 on peruttu koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi.

Kunnanvirastot (kunnantoimisto, sosiaalitoimisto, alakerta, vaihde, asiointipiste)
ovat kiinni 6.7.-26.7.

www.pihtipudas.fi

Yritysmaailman tilannekatsaus
Tätä kirjoittaessani niin pienten kuin suurempienkin yritysten tulevaisuuden ennustaminen
on kenties vaikeampaa kuin koskaan. Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan merkittäviä
haasteita kaikenkokoisille yrityksille, eikä kriisin
kestosta ole toistaiseksi mitään tietoa. Tilanne ei
myöskään koske vain kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä, vaan ongelmia on yhtälailla
pelkästään pihtiputaalaisia palvelevilla yrityksilläkin.

Ennen kriisiä tilanne kunnassamme näytti jo
varsin hyvältä. Useat yrityksistämme olivat
onnistuneet rekrytoimaan tarvitsemiaan työntekijöitä ja liikevaihto oli monella kasvusuunnassa.
Paikallinen palvelutarjonta oli myös virkistynyt
mm. uuden kahvilan ja hotellin myötä. Lisäksi seudullinen Keskusvaraamo oli parhaillaan
käynnistämässä toimintojaan, mikä tuo tullessaan
uusi mahdollisuuksia matkailuelinkeinon kehittämiseen. Toivottavasti nämäkin uudet tulokkaat
sekä tietysti vanhemmat yrityksemme selviytyvät
pahimman ylitse, eikä suurempaa konkurssiaaltoa
tulisi.

Tervehdys mummolasta!

Toinen mummovuoteni on täyttymässä ja tunnen
itseni etuoikeutetuksi. Olen saanut olla mukana
monissa hienoissa tapahtumissa ja eri kyläkunnilta tulleiden kutsujen ansiosta Pihtiputaan eri osat
ovat tulleet entistä tutummiksi.

Talviaikaan olen myös tavannut kauppareissuillani tuttuja kesäputaalaisia. On aina yhtä mukavaa
nähdä teitä. Mieltäni lämmittää, kun mietin, että
haluatte vaalia suhdettanne tähän kuntaan ja meihin paikkakuntalaisiin.

Yksi ilonaiheeni on edelleen koulumummous.
Olen nyt kakkosluokan mummo ja nämä reippaat
koululaiset ovat jättäneet lähtemättömän jäljen
sydämeeni. Tätä tehtävää olen valmis jatkamaan,
vaikka virallinen mummouteni vuoden päästä
päättyykin. Tämä vuosi antoi minulle myös toisen
lapsenlapsenlapsen Elian. Nyt en ole enää yksinkertainen isomummo!
Kevättalvi toi koronan kiusaksemme. Tätä kir-

Kunnan toimintaan korona vaikutti luonnollisesti
myös ja etenkin omalla tontilla työmäärä lisääntyi merkittävästi. Pyrimmekin yhdessä Witaksen
kanssa tavoittamaan mahdollisimman monta
vaikeuksia kohdannutta yrittäjää jo ennen kuin
heidän tilanteensa käy toivottomaksi.
Kriisistä huolimatta olemme myös edelleen
käynnistämässä monipuolista etätyötä laajemmin mahdollistavaa omaa toimipistettämme
alkukesästä. Tähän liittyvä Hubittaako-projekti
on saanut Keski-Suomen Liitolta kaksivuotisen
rahoituksen. Etätyön lisääntyminen onkin yksi
tilanteen positiivinen mahdollisuus Pihtiputaalle,
koska verkkoyhteydet ovat hyvät ja väestöntiheys
turvallisella tasolla. Toisaalta moni yrittäjä joutuu
viimeistään nyt miettimään oman toimintansa
kehittämistä, mikä toivottavasti synnyttää uutta
kasvua yrityksiimme tilanteen rauhoituttua.
Toivontäyteistä kesää odotellen,
Yritysagentti Manu Aunola

joittaessani emme tiedä, kauanko se meidän
elämäämme rajoittaa. Selviämme kyllä, kun pidämme mielen pirteänä, teemme kotona mukavia
asioita ja kaikkea mitä emme ehtineet, kun kokoukset, harrastukset ja muut kiireet veivät illat
ja viikonloput. Minäkin elvytin nyt vuosikausia
uinuneen harrastukseni kutomisen. Nyt on sitten
koko väelle villasukkia, joten ensi talvena ei varpaita palele.
Läheltä on helppo löytää kauniita ja hienoja
asioita – myös meidän upeista metsistämme, järvistämme ja pelloistamme. Tiedän, että arvostatte
niitä kaikkia ja haluatte niidenkin takia palata
tänne aina uudelleen.
On ihanaa, että tulette – te herätätte tullessanne
kylän henkiin.
Hymyillään kun tavataan!
Pihtiputaan Mummo

www.pihtipudas.fi
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LiigaPlokilla historiallinen kausi
Pihtipudas-salissa nähtiin LiigaPlokin historian menestyksekkäin kausi. Viidestätoista kotiottelustaan
joukkue voitti peräti neljätoista. Kauden alku oli
sensaatiomainen 15 peräkkäisen voiton myötä. (13
liigassa, kaksi Cupissa). Hyvä lento katkesi hetkeksi,
kun joulukuun yhdeksännen päivän pelissä Hämeenlinnassa loukkaantuivat sekä Salla Karhu että
Maddie Palmer. Karhun kausi loppui akillesjänteen
katkeamiseen ja Palmer joutui viiden viikon tauolle.
LiigaPloki sai kuitenkin muutaman heikomman
ottelun jälkeen koottua rivinsä Suomen Cupin
finaaliin. Tampereella 18.1 pelatussa jännitysnäytelmässä se kukisti salolaisen LP Viestin ja teki
pihtiputaalaista historiaa ensimmäisellä palloilulajin aikuisten kultamitalilla. Huikea nousu 0-2
tappioasemasta 3-2 voittoon oli osoitus vahvasta
taistelutahdosta. Kuten Cup-finaalikin, kaikki
muutkin kauden aikana pelatut kymmenen viisieräistä ottelua kääntyivät LiigaPlokin voittoon!
Mestaruusliigan sarjataulukossa joukkue sijoittui
kolmanneksi ja oli valmis taistelemaan mitaleista

Koronavirus lopetti urheilutoiminnan ja ikuiseksi
arvoitukseksi jäi, olisiko Pihtiputaalla juhlittu keväällä myös Mestaruusliigan mitaleita.

Uuden kauden rakentaminen on käynnissä. Koronapandemia tuo omat uhkakuvansa koko yhteiskunnalle ja urheilumaailma on myös haastavassa tilanteessa.
Syksyllä on kuitenkin tarkoitus puhaltaa käyntiin
pihtiputaalainen 18. peräkkäinen liigakausi. Sen
eteen joudumme tekemään entistä enemmän töitä.

Kesäpudas liikuttaa

Pihtiputaalla on oivat mahdollisuudet kesäliikunnan harrastamiseen luonnon helmassa.
Luontoreitistöjen lisäksi kirkonkylän koulukeskuksen alueella löytyy monenlaista ulkoaktiviteettia: urheilu-, palloilu- ja tenniskentän lisäksi
Ritovuorella pääset lenkkeilemään haastavan
vaihtelevassa maastossa sekä harrastaa frisbeegolfia. Koulukeskuksen lähiliikuntapaikat, kuten
parkour-puisto sekä ulkokuntoiluvälineet tuovat
mukavaa vaihtelua muuhun kesäliikuntaan.

Kun tekee mieli vilvoittelemaan, kunnan uimarantoja löytyy kirkonkylältä (Hiekan ja Niemenhäikän uimarannat) sekä sivukyliltä (Elämäjärvi,
Alvajärvi, Muurasjärvi, Kärväskylä).

Haluaisitko sinäkin liittyä seuraan? Emme tarkoita
tässä pelkästään jäsenmaksun maksamista vaan
ihan oikeaa yhdessä tekemistä. LiigaPlokin yhteisöön voi kuulua monella eri tavalla..
Halutessaan pääsee paiskimaan vapaaehtoistöitä monenlaisissa talkoissa talkootyön tekijänä.

Kausi 2019-2020 toi joukkueelle ja kannattajille paljon ilon aiheita.
Suomen Cup -mestaruutta juhlittiin tammikuussa Tampereella. Kuva:
Hannu Moilanen.

Kelan palvelu nykymuodoissaan on lakannut
kunnanvirastolta 1.4.2019 alkaen. Kela korvaa
muilla palveluilla Pihtiputaan palvelupisteen.
Jatkossa asiakkaat voivat asioida Kelan muissa
palvelupisteissä, kuntien asiointipisteissä, puhelimessa tai verkossa.
Kunnan asiointipiste (Keskustie 9)
on avoinna ma-pe klo 9-15.
HUOM! Kesäsulku 6.7.-26.7.2020!

- Lähin Kelan palvelupiste Viitasaarella
(Haapasaarentie 9) on avoinna ma-ke klo 9-12
ja 13-15. Perjantaisin palvelupiste on kiinni.

- Kelan palvelupiste Pyhäjärvellä (Asematie 4) on
avoinna ma klo 10-12 ja 13-15.Keskiviikkoisin
vain ajanvarauksella.

Mestaruusliigassa pelaamiseen tarvitaan iso joukkue. Kuvassa osa porukasta. Kuva Jari Kotka.

Seurassa vireää toimintaa myös kesäisin!
Arvoisat kesäputtaalaiset! Seurassa, varsinkin hyvässä sellaisessa on mukava tehdä töitä. Kesäaikaan
se tarkoittaa meillä LiigaPlokissa vapaaehtoistyötä
mm. varainhankintana tehtävien talkoiden, tulevan
kauden valmistelujen ja yhteistyökumppanineuvottelujen parissa.

Kelan asiointi Pihtiputaalla

Tai sitten talkootyön teettäjänä ja tilaajana. Seuran
toimintaan voi osallistua asioimalla seuran kirpputorilla ostoksia tekemällä tai tavaraa lahjoittamalla.
Kirpputori pyörii pääosin tavaralahjoitusten varassa.
Fanituotteita hankkimalla voi myös tukea paikallista
lentopallotyötä. Suoria rahalahjoituksiakin otamme
kiitollisuudella vastaan.

Kaikilla meillä, jotka olemme osana tätä yhteisöä on
yksi yhteinen päämäärä. Haluamme varmistaa, että
tämä seutukunnalle tärkeä toiminta jatkuu myös
seuraavalla kaudella. Tiedämme, että ilman laajan
talkoolaisjoukon työpanosta se ei ainakaan toteutuisi.

Nuorten Pihtipudas

Pysy
menossa
mukana!

Nuorisotyöntekijä
Laura Puurula
040 860 0163

Tiedämme myös sen, että kesäasukkaissa on paljon
LiigaPlokin kannattajia. Joukkueen edesottamuksia
seurataan Ruudun tai muun median välityksellä ja
talvikauden aikana saatetaan käydä jokunen pelikin
paikan päällä katsomassa. Myös vieraspeleissä näkee
Pihtiputaalta lähtöisin olevia kannattajia. Se on hienoa, kiitos siitä!

Heitämme nyt kesäputtaalaisille haasteen!
Kerätkää porukka ja lähtekää tukemaan LiigaPlokia
hankkimalla kesäasukkaille oma kummipelaaja. Olkaa
yhteydessä! Kerromme, miten asia voidaan toteuttaa.

www.pihtipudas.fi

nuorisotalo_kulma
nuorisotila kulma

Liity Kulman
WA-ryhmään

www.pihtipudas.fi

Hyvät lomalaiset ja kaikki pihtiputaalaiset!

Kesä tuo mukanaan Pihtiputaalle odotettuja lomalaisia
ja toivottavasti myös lämpimiä eteläisiä tuulahduksia.
Teemme terveyskeskuksessa työtä myös kesän aikana
ja toivomme kaikkien saavan nauttia kesästä terveenä! Siltä varalta, että äkillinen sairaus yllättää kesken
loman, Wiitaunionissa toimii lääkäripäivystys vuorotellen Viitasaarella ja Pihtiputaalla seuraavasti:
Poikkeusjärjestelyt koronatilanteen vuoksi,
voimassa toistaiseksi:
Päivystys infektiopotilaille Pihtiputaan terveysasemalla (soita päivystysnumeroon lisäohjeiden
saamiseksi):
• arkisin klo 8-16
• viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-16
puh. 014 459 6700
Asematie 12, 44800 Pihtipudas
Päivystysvastaanotto Viitasaaren terveysasemalla:
• arkisin klo 8-18
• viikonloppuisin ja arkipyhinä 10-16
(puhelinneuvonta klo 9 alkaen)
puh. 014 459 7223
Sairaalantie 4, 44500 Viitasaari
YÖPÄIVYSTYS
Keski-Suomen keskussairaalassa arkisin klo 18-8
ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 16-9, p. 116
117 (valtakunnallinen päivystysapunumero)
Muutoksista ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja terveyskeskuksen facebook-sivuilla.

Päivystykseen on ajanvaraus ja
hoidon tarpeen arvioinnin tekee aina
terveydenhuollon ammattilainen.
Päivystyksessä ei uusita reseptejä!

Reseptien osalta Suomi on siirtynyt sähköisiin resepteihin eli eResepteihin. Sähköisen reseptin voi uudistaa
apteekin tai Omakanta-palvelun kautta, jolloin uudistuspyyntö välitetään siihen terveyskeskukseen, jossa
potilaalla on hoitosuhde. Lääkkeen voi noutaa uudistamisen jälkeen mistä tahansa Suomen apteekista. Wiitaunionin terveyskeskuksessa ei uusita ulkokuntalaisten
reseptejä, koska meillä ei ole reseptien uusimiseen
tarvittavia hoitotietoja käytössämme. Lomalaisten kannattaa uusittaa reseptinsä ajoissa ennen lomalle lähtöä.
Wiitaunionin terveyskeskuksen väki toivottaa kaikille
hyvää ja aurinkoista kesää!

99 €

L&T TARJOAA
MONIPUOLISIA PALVELUITA

Riipus

169 €

PIHTIPUTAAN
MÖKKILÄISILLE

Pieni riipus

109 €

Solmioneula

169 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaivo- ja viemärityöt; tyhjennykset, kuvaukset, avaukset, sulatukset
Jäteastioiden myynti, vuokraus ja tyhjennykset
Vaihtolavat
Kuljetukset, hinaukset, perävaunukuljetukset
Nosturityöt, henkilökori
Kuormaukset pyöräkoneella, maan seulonta Allu-seulamurskaimella
Kaivurityöt
Bajamajat
Nurmikoiden perustamiseen ruokamultaa
Jätteiden vastaanotto (ei biojäte)
L&T Pihtipudas
Reisjärventie 215, 44800 Pihtipudas

Myynti ja tiedustelut:
Pihtipudas-Seura ry/Kotiseudun Sanomat
Keskustie 8, 44800 Pihtipudas
p. 0207 931 620
ilmoitukset@kotiseudunsanomat.fi

p. 040 7276781

Aukioloajat ma-ke: 8-16, to: 8-17, pe: 8-15

lt.fi

PIHTIPUTAAN
KIRJASTO
Löydät ajankohtaiset tiedotukset kirjaston
palveluista ja aukioloajoista kirjaston
kotisivulta https://pihtipudas.fi/vapaaaika-ja-kulttuuri/kirjasto/
ja kirjaston omalta Facebook-sivulta.

~ Puttaalainen hyvinvointikeskus

Suvannonlahti on vuokrattavissa huhtikuulta marraskuulle, vaikkakin piha-alueella tehdään edelleenkin rakennustöitä vuoden 2020 aikana. Hakuajan
jälkeen kunnansihteeri tekee viranhaltijapäätökset
varauksista ja ilmoittaa vuorot hakijoille. Varatut

Korvakorut

Kiireetöntä sairaanhoitoa tarjoamme pääsääntöisesti
oman kunnan asukkaille. Myös pitkäaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella oleskelevalla kesäasukkaalla on mahdollisuus saada kiireetöntä sairaanhoitoa, mikäli hänellä
on omasta terveyskeskuksesta tulostettu kirjallinen terveys- ja hoitosuunnitelma tai asuinkunnasta myönnetty
maksusitoumus. Päävastuu potilaan hoidosta on omassa
terveyskeskuksessa tai muussa hoitavassa yksikössä.

Suvannonlahti
Suvannonlahti on helposti saavutettava retkeilymajatyylinen kohde Pihtiputaalla. Suvannonlahti
on osa upeaa luontomaisemaa. Suvannonlahden
leirikeskus on ollut vuokrattavissa 1.3.–30.11.
6.3.2019 Pihtiputaan kunta on saanut Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Leader Viisari ry:lta rahaa
investointi- hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on
saada kehitettyä kohteesta helposti, matalla kynnyksellä saavutettava laadukas, retkeilymajatyylinen
kohde aktiiviseen virkistyskäyttöön. Hankkeen
toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2020.

Pihtipudas-Koru

Pihtiputaan kirjasto
Keskustie 9
puh. 040 8600747
pihtiputaan.kirjasto@pihtipudas.fi
Kuva Heikki Jämsén

vuorot merkitään SydänSuomen Keskusvaraamon kalenteriin. Vapaaksi jäävät ajat ovat edelleen
SydänSuomen Keskusvaraamon kautta vuorattavissa kokoustoimintoihin, yksityisille ja yrityksille.
Hinnat ja varausehdot kunnan verkkosivuilta.

Verkkokirjastossa voit uusia lainasi,
katsella ja varata aineistoa.
www.keskikirjastot.fi

Varaustiedustelut: Pihtiputaan kunta / neuvonta.
Arkisin klo 9:00 - 15:00 puh. 014 459 6800

www.pihtipudas.fi
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HUOMISELLA TÖISSÄ

Tue matkailua
ostamalla
paikallisia
palveluita
Ohjatulle
melontaretkelle vai
luontoretkelle?
Tsekkaa koko
lomatarjonta
verkkosivuilta
osoitteessa:
sydansuomi.fi ja
varaa helposti joko
sähköisesti tai
soittamalla
SydänSuomen
Keskusvaraamoon.
Nyt on mahdollista
laittaa myös oma
loma-asunto
välitykseen siltä
ajalta, kun se ei ole
omassa käytössä.
Teitä palvelee
kohdevastaava
Maria Tölli
Pihtiputaalla.

Pihtiputaan kesä valloittaa
lämpimällä tunnelmalla,
luonnonrauhalla ja
ihanilla retkeilykohteilla
Jasmine Välikangas
matkailupäällikkö
Pihtipudas on rauhallista, puhdasta ja turvallista seutua
matkailla kotimaassa. Täällä nautit lomastasi viettäen aikaa
luonnon keskellä mökkeillen, saunoen ja kalastaen. Putaan
keskustastaan on tullut myös Hotelli Koto, joka toivottaa
nimensä mukaisesti tervetulleeksi kaikkien putaalaisten
omaan kotoisaan olohuoneeseen.
Pihtiputaalla on monia hyviä luontopolkuja, kuten Heinäjoen
luontoreitti, Rapeikon luontopolku ja historiallinen rajapyykki
Rillankivi. Nämä ja muut luontokohteet löydät kätevästi
karttoineen uudesta Pihtiputaan Palvelut 2020 -lehtisestä.
Aina on hyvä idea tehdä retki myös yhteisötaideteosten luo.
Kenties oletkin jo nähnyt nelostien varressa iloisissa väreissä
lepattavat isoäidin neliöt, eli Mummon pyykkipäivä-teoksen.
Tänä vuonna Lomaseutu on mukana valtakunnallisessa
kotimaan matkailukampanjassa 100 syytä matkailla Suomessa
(100syyta.fi) ja sieltä voitkin löytää 71. syyn vierailukohteen:
Salamajärven kansallispuiston reilun tunnin ajomatkan
päässä. Myös Pyhä-Häkin kansallispuisto sijaitsee
samanlaisen ajomatkan päässä Putaalta. Matkailuartikkeleita
päivitämme lomaseutu.fi-sivustolle, jolta löydät lisää vinkkejä
onnistuneeseen lomaan. Muista tykätä meistä myös
Facebookissa.
SydänSuomen Keskusvaraamo on aloittanut myyntityönsä
Pihtiputaan ja Viitasaaren palvelupisteissä ja uusilla
verkkosivuillaan. Matkailuelämyksiä ja muita palveluita
ostamalla, tuet paikallisia pienyrittäjiämme. Muita paikallisia
palveluita sekä lisää käyntikohteita löydätkin jo tutusta
Paikalliset.fi-hakupalvelusta, jolla on nyt myös uudet
Facebook-sivut.

www.pihtipudas.fi

M-Mainos Oy, Pihtipudas

Matkailukuulumisia

