
 
 
 

”Putaja on vuonna 2024 elinvoimainen 

kylä, johon haja-asutuksen lisäksi on 

muodostunut joen ympärille taajama. 

Osa kyläläisistä käy töissä kylän 

ulkopuolella mutta enemmistö 

harjoittaa ammattiaan kylässä tai tekee 

etätyötä.  Kylän tulevaisuuden takuuna 

ovat lapset, jotka leikkivät yhdessä 

ulkona aivan kuin silloin joskus ennen.” 



 

2 

 

Sisällysluettelo: 
 

1. Putajan maantieteellinen ja hallinnollinen asema sekä historiallista taustaa............3 
2. Putajan nykytilanne.........................................................................................................5 

2.1 Tiestö ja reitit ..............................................................................................................5 
2.3 Kunnallistekniikka ......................................................................................................5 
2.4 Palvelut........................................................................................................................6 
2.5 Vapaa-aika...................................................................................................................6 
2.6 Etätyö ..........................................................................................................................6 
2.7 Yrittäminen .................................................................................................................7 
2.8 Kulttuuri ja matkailu ...................................................................................................7 

3. Putajan kylästrategia.......................................................................................................7 
3.1 Putajan kyläyhteisön toiminta-ajatus ..........................................................................7 
3.2 Putajan visio ................................................................................................................8 
3.3 Kylän johtavat arvot ....................................................................................................8 

4. Kyläkysely 2003................................................................................................................8 
5. SWOT- analyysi Putajan kyläyhteisöstä .....................................................................10 

5.1 Vahvuudet .................................................................................................................10 
5.2 Heikkoudet ................................................................................................................10 
5.3 Mahdollisuudet..........................................................................................................10 
5.4 Uhat ...........................................................................................................................10 

6. Strategiset tavoitteet ......................................................................................................10 
7. Käytännön toimenpidesuunnitelmat............................................................................11 

7.1 Vuonna 2004 saavutetut tavoitteet ............................................................................11 
7.2 Vuonna 2005 saavutetut tavoitteet ............................................................................11 
7.3 Tavoitteet vuonna 2006.............................................................................................11 
7.4 Tavoitteet vuonna 2007.............................................................................................11 

8. Yhteystiedot ....................................................................................................................12 
 

Valokuvia Putajan kylältä 

Päivityssivut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Putajan maantieteellinen ja hallinnollinen asema sekä historiallista 

taustaa 
 

Putajan kylä sijaitsee Suodenniemen kunnassa Tampereen ja Porin puolessa välissä. 
Kylän ilmettä muovaavat Mouhijärvestä Kokemäenjokeen laskeva Mouhijoki eli 
Kiikoisjoki historiallisesti arvokkaine kivisiltoineen sekä Tampere-Pori-valtatie, joka 
leikkaa itä-länsisuunnassa Suodenniemen kunnan eteläkärjen. Pohjois-eteläsuunnassa 
kylän läpi kulkee tie Putajasta Vammalaan sekä Putajasta Suodenniemelle. Nykyisin 
Suodenniemi kuuluu  Länsi-Suomen lääniin ja on osa Lounais-Pirkanmaan seutukuntaa. 
 

Suodenniemen seutu asutettiin 1500-luvulla. Suodenniemi kuului aluksi hallinnollisesti ja 
kirkollisesti Sastamalan suurpitäjään, myöhemmin Mouhijärveen. Putajassa oli lähinnä 
mouhijärveläisten talojen (Tullu, Simo, Märri ja Äijälä) torppia ja maita. Putaja-nimi 
lienee peräisin kosken putaista. Kylässä on ollut myös Putaja-niminen torppa vanhan 
Tyrvääntien varressa. Torppaa isännöi muuan muassa Tuomas Putaja, joka oli tullut 
Kiikasta Ala-Koukku-nimisenä. Putajaa ei ole 
kylännimenä ollut, vaan nimi on tullut Putajan 
koskesta ja sahasta. Kylää on aikaisemmin 
sanottu myös Sahan kulmaksi. Putajan saha 
perustettiin 1860-luvulla, kun porilaiset 
liikemiehet ostivat koskioikeudet.  
 
Vuonna 1891 Suodenniemelle 
perustettiin oma postitoimipaikka, 
jota hoiti lukkari Vilhelm Grönroos. 
Posti tuotiin Putajaan Itälinnan (aik. 
Östman) kaupalle. Postia ajoi muun 
muassa Eemil Jauno kesäisin 

”Esikihlaus” nuoripari haaveilee tulevaisuudesta  

Putajan kylästrategia on tietoinen 
keskeisten tavoitteiden ja 
toimintalinjojen valinta. 
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polkupyörällä ja talvisin valkoisella hevosella. Postiauto alkoi liikennöidä 1955. 
Putaja on Suodenniemen kunnan alavaa ja viljavaa seutua. Pienviljelijäyhdistys 
perustettiin 1920-luvun lopulla ja Putajan Maamiesseura vuonna 1951. Putajan 
Maatalousnaiset toimi aluksi maamiesseuran alaosastona. Molempien toiminta on 
edelleen aktiivista. 
 
Kiikoistenkylän koulu aloitti toimintansa Vähä-Lähteenmäen talossa syksyllä 1907 ja 
toimi siellä kunnes uusi koulu valmistui Leppäniemen maille 1913. Palomäen koulupiiri 
perustettiin 1923. Alakoulun toiminta alkoi 1928 ensin Uudentalon pirtissä ja sitten 
Isolähteenmäessä. Palomäen koulu rakennettiin vuonna 1934. 
 
Tampere-Pori-valtatien rakentaminen aloitettiin Porista päin vuonna 1957. Nykyinen 
Putajan ”risti” rakennettiin vuonna 1986. Valtatie 11 tarjoaa putajalaisille hyvät yhteydet 
sekä Tampereelle että Poriin. Putaja sijaitseekin Suodenniemen kylistä parhaimpien 
tieyhteyksien varrella. 
 
Kylän urheiluseura Putajan Ponsi ry perustettiin vuonna 1947. Perustava kokous pidettiin 
Jaakolassa 13.7.1947. Putajaan perustettiin myös kylätoimikunta 9.1.1981. Vuodesta 
1995 lähtien Ponsi on toiminut kylän kehittämisyhdistyksenä. 
 
Putajalaiset ovat aina olleet innokkaasti toimimassa kylän parhaaksi. Monenlaisia 
tapahtumia on vuosien varrella järjestetty talkoilla. Putajan Sähkö Oy perustettiin vuonna 
1947, ja sähkölinjat vedettiin suurelta osin talkoilla. Vuosina 1983-1985 uusittiin 
Ylisenkosken kävelysillat. Katuvalojen vetäminen kylälle 1992 oli suuri talkooprojekti. 
Rantasauna rakennettiin Mouhijärven rantaan vuonna 1974. Rantasauna-alueelle on 
talkoilla rakennettu mm. matonpesupaikka, laavu ja laituri. Vuonna 2003 rakennettiin 
pukukopit ja lasten kiipeilytelineet sekä kunnostettiin kävelysiltoja. Putajan Ponsi 
huolehtii rantasauna-alueen hoitamisesta ja kehittämisestä. 
 
Putajan kylän kehittymisen kannalta tärkeitä käännekohtia vuosien varrella ovat olleet 
muun muassa kylän sähköistäminen, valtatien valmistuminen sekä parhaillaan 
valmistumassa oleva Pohjakylä-Putaja vesijohto- ja viemärihanke. 
 

"Elämänilta" vanhukset muistelevat elämän eri vaiheita 
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Tonttimainos Putajassa 

2. Putajan nykytilanne 
 
2.1 Tiestö ja reitit 

 
Putaja sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella. Pori-Tampere-valtatie on valtakunnallisesti 
tärkeä tieyhteys ja siksi sitä pidetään hyvässä kunnossa niin kesällä kuin talvellakin. 
Viimeksi tie sai Putajan osuudelle uuden päällysteen kesällä 2003. Vammalaan ja 
Suodenniemen keskustaan Putajasta pääsee seututeitä pitkin, joista etenkin Vammalan 
suuntaan johtavan tien parannustöiden aloittamista on ajettu voimakkaasti.  
 
Kylän kasvuvauhti on viime aikoina ollut nopeaa. Uusien yritysten ja asukkaiden myötä 
vanhojen paikallisteiden parantaminen ja uusien suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi. 
Putajan asuinalueella olevan Myllykorventien loppuosan valmistui syksyllä 2004 ja 
ensimmäiset uudet asukkaat aloittivat rakennustyöt tontillaan. Kylän nousujohteisen 
kehityksen jatkuessa tullee ajankohtaiseksi myös kevyenliikenteenväylän suunnittelu ja 
katuvalaistuksen lisääminen kulkureittien varteen.    
 

Putajasta kulkee merkityt moottorikelkkareitit 
Kankaanpään, Jämin ja Mouhijärven suuntaan. 
Putajan halki virtaava Kiikoisjoki on osa 
melontareittiä, joka kulkee Suodenniemeltä 
Putajan kautta Kiikoisiin ja jatkuu sieltä 
edelleen Kauvatsalle, aina Sääksjärveen asti. 
Lisätietoa asiasta saa melontareittioppaasta. 
  
 
 

2.2 Asuminen 

  
Asuintonttien tarjonta Putajassa on laaja. 
Omista mieltymyksistä riippuen voi Putajasta 
hankkia tontin joko haja-asutusalueelta tai 
kunnan uudelta asuinalueelta. Myös käytettyjä 
asuntoja tulee myyntiin silloin tällöin. 
Keväällä 2004 Putajassa käynnistettiin hanke, 
jossa tarkoituksena oli kartoittaa vapaana 
olevat tontit. Yksityisten omistamia tontteja 
on kartoituksen perusteella myynnissä 
kymmenkunta. Tarkempia tietoja saa Putajan 
internetsivuilta www.putaja.fi, Putajan 
tonttiesitteestä tai tonttipuhelimesta 050-
9118485.  
 

2.3 Kunnallistekniikka 

 
Kunnallinen vesijohto valmistui Putajaan keväällä 2004 ja samassa yhteydessä tehtiin 
jätevesisuunnitelma. Kunnallinen vesi kattaa kylän keskuksen ja suuren osan haja-
asutusalueesta. Taajaman osuus on valaistu ja lisävalaistuksen saamisesta Suodenniemen 
suuntaan on keskusteltu. Myös uuden tonttialueen osuuden valaistusta suunnitellaan.  

Melontaretki kesällä 2003 
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2.4 Palvelut 

 
Putajassa toimii vilkas huoltoasema, jossa on ravintola A-oikeuksilla. Huoltoasemalla on 
myös pienimuotoinen myymälä, josta löytyy yleisimpiä elintarvikkeita. Lisäksi 
huoltoaseman yhteydessä toimii parturi. Pankkiasioiden hoito onnistuu omalla kylällä 
kiertävän pankkiauton palvelupisteissä. Kirjastoauto käy Isolähteenmäen hallin pihassa 
joka toinen viikko. Putajasta on bussiyhteydet Porin, Tampereen ja Vammalan suuntaan. 
Lähin rautatieasema löytyy noin 20 km päästä Vammalasta. Kylässä on kunnallinen 
perhepäivähoitaja, keskustassa on ryhmäperhepäiväkoti sekä kolme perhepäivähoitajaa. 
Lasten päivähoitoasiat järjestyvät tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Esiopetus, sekä 
perusopetuksen luokat 1-6, ovat kunnan keskustassa Pohjakylän koulussa. 
Oppilaskuljetukset hoidetaan koulutakseilla. Koulu on tällä hetkellä yksisarjainen. Luokat 
7-9 ovat Laviassa, jonne oppilaat kuljetetaan linja-autolla. 

 
 

2.5 Vapaa-aika 

 
Putajassa on hyvät mahdollisuudet luonnonläheisiin harrastuksiin. Etenkin Suomun 
kalavesien Putajassa sijaitseva perhokalastusalue on ahkerassa käytössä. Kyläläiset voivat 
vuokrata Mouhijärven rannalla sijaitsevaa kunnan rantasaunaa ja uimaranta on kyläläisten 
vapaassa käytössä. Kunnan rannasta löytyy myös lapsille leikkipaikka, laavu ja 
lentopallokenttä. Lentopallokentällä pelataan kesäisin, ja peli-illan päätteeksi rantasauna 
on pelaajien käytössä. Putajassa on hyvät lenkkeilymahdollisuudet: polkuja ja 
vaihtelevamaastoisia metsäteitä löytyy  kylän eri puolilta.  Kylältä on tehty myöskin 
opetuskartta 1:10 000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6 Etätyö 
 

Etätyö työskentelymuotona on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Etätyön 
edellytyksenä lähes alalla kuin alalla ovat toimivat tietoliikenneyhteydet. Putajan osalla 
tilanne on erittäin hyvä, sillä nopeat, kiinteät laajakaistayhteydet ovat saatavilla koko 
kylän alueella. Putajassa asuvista ja tulevista asukkaistakin moni tekee työtään kokonaan 
tai osittain etätyönä.  

Suomun kalavedet kutsuvat Näytelmä kivisiltajuhlillla 2004 
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2.7 Yrittäminen 

 
Uusille ja kasvaville yrityksille Putaja on erinomainen kasvualusta. Valtatien varteen 
sijoittuvat edulliset ja laajennettavissa olevat uudet yritystontit ja kasvavan kylän tarpeet 
tukevat yrittämistä. Tällä hetkellä Putajassa toimii parisenkymmentä yritystä, muun 
muassa puu-, metsä-, rakennus-, elintarvike-, maatalous-, matkailu-, metalli-, 
tietotekniikka-, museo- ja kampaamoalan yrityksiä. Monelle matkaajalle tutuin 
putajalaisista yrityksistä on valtatien varressa sijaitseva Putajan SEO (entinen Putajan 
TB).  
 
2.8 Kulttuuri ja matkailu 

 
Kylän historiallinen nähtävyys on yli 100 vuotiaat kivisillat, joista toinen on 
kolmiaukkoinen. Putajankosken komeiden koskimaisemien lisäksi tutustumisen arvoisia 
kohteita ovat Vammalantien varressa sijaitsevat Putajan Maatalous- & 
Maansiirtokonemuseo ja Putajan patsaspuisto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Putajan kylästrategia  
 
3.1 Putajan kyläyhteisön toiminta-ajatus 

 
Putajan kyläyhteisö on käynyt läpi samanlaisen kehityksen kuin useat 
Suomen kylistä: väkiluku on vähentynyt, väestön keski-ikä on noussut ja 
palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi.  Kyläläiset ovat viime vuosina tulleet 
aktiivisemmiksi ja uusien kyläläisten myötä usko kylän tulevaisuuteen on 
vahvistunut. Onnistuessaan kyläyhteisö tarjoaa mahdollisuuden rikkaaseen 
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja turvalliseen asuinympäristöön. Tämän 
kehityksen turvaamiseksi toimii Putajan kyläyhdistyksen tehtäviä hoitava 
Putajan Ponsi ry. 
 

Putajan museo ja patsaspuisto 
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3.2 Putajan visio 

 
Putaja on viihtyisä ja luonnonläheinen kyläyhteisö, jossa kaikki kyläläiset osallistuvat 
aktiivisesti yhteisten asioiden hoitamiseen. Kyläyhteisö toivottaa tervetulleiksi uudet 
asukkaat, joiden toivotaan antavan panoksensa kylän edelleen kehittämiseen. 
 
 

3.3 Kylän johtavat arvot 

 
• yhteistyö 
• perinteiden kunnioittaminen 
• ennakkoluulottomuus 
• viihtyvyyden lisääminen 
• naapuriapu 
• tulevaisuuteen suuntautuminen 

 
 

4. Kyläkysely 2003  
 
Putajan Ponsi suoritti alkuvuodesta 2003 kyselyn kylässä asuvien mielipiteistä 
kyläyhteisöstä, odotuksista ja tarpeista. Kysely suoritettiin lomakkeella, joka jaettiin 105 
talouteen Putajan alueella sekä 17 talouteen Putajaan rajoittuvaan Heinijärvenmaahan. 
Täytetyn lomakkeen palautti 48 taloutta. Se on 45,7 % Putajaan jaetuista lomakkeista. 
Heinijärvenmaan alueelta ei palautettu yhtään lomaketta. Kyselyä ei suunnattu vapaa-ajan 
asuntojen talouksiin. 
 
Aluksi selvitettiin kyläläisten käsityksiä kyläyhteisöstä. Vastaajien ilmoittavat 
yksimielisesti viihtyvänsä Putajassa ja 81 % mielestä kylän yhteishenki on hyvä. 
Huonoon yhteishenkeen on vaikuttamassa vastausten mukaan muun muassa 
talkoohengen puute. Kysyttäessä Putajan alueen hyviä puolia merkittävimmäksi 
mainittiin hyvät tieyhteydet ja keskeinen sijainti. Samoin ympäristö sai useita myönteisiä 
arvioita rauhallisuudesta, puhtaudesta, järvestä ja kauniista maaseutumaisuudesta. 
Kysyttäessä mitä voitaisiin tehdä yhdessä kyläyhteisön parantamiseksi eniten saivat 
kannatusta järjestetyt tilaisuudet, retket ja matkat. Yksittäisiä ideoita oli runsaasti ja ne 
antavat vihjeitä Ponnen tulevalle toiminnalle. 
 
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien halukkuutta osallistua erilaisiin järjestettyihin 
aktiviteetteihin. Vastaukset tukevat edellä esitettyjä ideoita kyläyhteisön parantamiseksi. 
Lähes puolet vastaajista haluaisi ottaa osaa kuntokävelyihin ja luontoretkiin. Lähes samaa 
tasoa on kiinnostus teatteri- ja kylpyläretkiin. Jonkin verran oli myös niitä vastaajia, jotka 
olivat valmiita ohjaamaan erilaista harrastustoimintaa. 
 
Uusien asukkaiden saamiseksi kylään kartoitettiin kyselyssä myös maanomistajien halua 
tonttien myyntiin. Kaksi maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa. Lisäksi kunnalla on 8 
tonttia uudella omakotialueella. 
 
Seuraavaksi selvitettiin vastaajien käsityksiä muutamista konkreettisista hankkeista, joita 
on joko toteutettu tai jotka ovat olleet valmisteltavina. Näistä ensimmäinen koski 
jätepistettä ja sen sijaintia. Nykyiseen sijaintipaikkaan oltiin lähes yksimielisesti 
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tyytyväisiä, joitakin epäilyjä esitettiin siitä aiheutuuko keskeisestä sijainnista asiatonta 
käyttöä. Jätepisteen kehittämiseksi esitettiin useita ehdotuksia joista tärkeimpiä olivat sen 
kattaminen ja aitaaminen sekä kierrätyspaperipisteen joko suurentaminen tai 
tyhjennyskertojen lisääminen. (Vuonna 2004 jätepiste aidattiin ja huoltoaseman pihaan 
saatiin aikaisempaa suurempi keräyspaperisäiliö.) 
 
Ponnen hoidossa olevaan rantasaunaan ja sen alueeseen oli enemmistö vastaajia 
tyytyväisiä, mutta myös esitettiin lukuisia kehittämistarpeita. Niistä useimmiten 
mainittiin pukeutumistilojen kunnostaminen (kunnostettu kesällä 2003) sekä 
saunarakennuksen kunnostaminen, ympäristön kehittäminen ja lasten tarpeiden huomioon 
ottaminen. Rantasaunan läheisyydessä olevan kosken yli johtavaa kävelysiltaa pidettiin 
lähes yksimielisesti tarpeellisena ja samoin niiden korjaamista. Enemmistö vastaajista oli 
valmis myös osallistumaan talkoisiin siltojen uudistamiseksi. 
 
Merkityn luontopolun olisi valmis ottamaan mailleen 61% ja samoin osallistumaan sen 
rakentamiseen. Kylän symboliksi muodostuneiden kivisiltojen entisöintiä pidetään 
tarpeellisena ja lähes puolet vastaajista olisi valmis osallistumaan niiden kunnostukseen.  
 
Kylän yhteistä kokoontumistilaa halusi 23 % vastaajista. Muita toteutettavaksi toivottuja 
hankkeita olivat muun muassa vesijohto (toteutunut) ja rantasauna-alueen kehittäminen. 
 
Kysyttäessä kylän yhteisistä asioista tiedottamisessa pidettiin lähes yksimielisesti 
nykyistä käytäntöä hyvänä. Nykyisin julkaistaan Kylätiedote 1-2 kertaa vuodessa ja 
viikoittainen tiedottaminen hoidetaan Paikallissanomissa sekä ilmoituksina että 
Seuratoimintapalstalla. 
 
Vaikka kyselyn vastausprosentti jäi alle 50 prosentin, voidaan vastauksista tehtäviä 
johtopäätöksiä pitää suuntaa antavana. Putajan Ponnen toimintaa kyläyhteisön hyväksi 
tullaan suurelta osin kehittämään kyselystä saatujen tulosten pohjalta. 
 
 

 

”Lasten rieha” lapset ja lammas leikkivät yhdessä 
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5. SWOT- analyysi Putajan kyläyhteisöstä 
 
5.1 Vahvuudet 

 

- valtatien sijainti 
- aloitekykyinen väestö 
- tiivis yhteisö ja yhteistyö 
- entisten ja uusien asukkaiden sujuva yhteistyö 
- toimiva huoltoasema kylän keskellä 
- monipuolinen tonttivalikoima, joissa kunnallistekniikka  
- yritystontit valtatien varrella 

 
5.2 Heikkoudet 

 

- valtatietä helppo ajaa nopeasti ohi 
- liian vähän aktiiveja 
- ei vapaita asuntoja 
- kylätoimikunnan taloudellisten resurssien vähäisyys 
- tieyhteys Vammalaan huono  

 
5.3 Mahdollisuudet 

 
- maaseutumaisen asumisen suosio lisääntyy 
- etätyömahdollisuudet paranevat puhelinverkon kehittyessä 
- hyvät tieyhteydet Tampereelle ja Poriin 
- seutukunnallinen yhteistyö 

 
5.4 Uhat 

 
- maaseutuasumisen vetovoiman muuttuminen negatiiviseksi 
- erilaiset käsitykset kylien kehittämisestä Suodenniemellä 
- taloudellinen kehitys 

 

6. Strategiset tavoitteet 
 

-  kylän pitäminen asuttuna ja miellyttävänä asuinpaikkana 
-  hallittu kasvu 
-  entisten kyläläisten ja uusien tulokkaiden integroiminen toimivaksi 

kokonaisuudeksi 
-  palveluvalikoiman lisääminen ja nykyisten palveluiden kehittäminen muun 

muassa perhepäivähoidon säilyttäminen 
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7. Käytännön toimenpidesuunnitelmat 
 
7.1 Vuonna 2004 saavutetut tavoitteet 

 
1. Yhtenäisen linjan saamiseksi kaikelle kylässä tapahtuvalle ja sieltä ulos 

suunnatulle toiminnalle vahvistettiin virallinen kylän logo, joka perustuu jo 
aikaisemminkin käytettyyn kivisilta-aiheeseen.  

2. Luontevana jatkona edelliselle on Kivisiltajuhlat, jotka järjestettiin 5.6.2004 
siltojen 101-vuotisen historian merkeissä.  

3. Putajan SEO:n pihassa olevaan hyötyjätepisteeseen valmistui asianmukainen 
aitaus 

4. Valtatien ja Suodenniemi-Vammala tien risteykseen SEO:n pihaan sijoitettava 
infotaulu on valmistunut. Pystytys suoritetaan keväällä 2005.  

5. Osallistuttiin Asukkaaksi Suodenniemelle –projektiin 
6. Valtatielle saatiin 80km/h nopeusrajoitus ja Suodenniemen tielle Valtatien 

risteyksestä Laukamon ahteeseen 60km/h nopeusrajoitus. 
7. Uudelle tonttialueelle valmistui tie  
8. Kesällä järjestettiin keskiviikkoiltaisin lentopallopelit ja saunailta rantasaunalla. 
 

7.2 Vuonna 2005 saavutetut tavoitteet 

 
1. Selvitettiin kivisiltojen kunnostuksen rahoitus. 
2. Kunnostettiin rantasaunaa ja sitä ympäröivää aluetta.  
3. Kehitettiin ”Tervetuloa putajalaiseksi” –pakettia 
4. Talkoiden ja tapahtumien avulla pidetään yllä kylän viihtyisyyttä sekä 

aktiivisuutta. Tapahtumilla kerättiin kyläyhdistykselle varoja. 
5. Järjestettiin muun muassa seuraavat tapahtumat: Putajan kevätmarkkinat, 

kyläläisten iltamat uusille ja vanhoille kyläläisille, kanoottikisa sekä 
hyväntekeväisyysilta. 

6. Aloitettiin putajalaisten kertomusten kerääminen. 
7. Painatettiin kylästrategia 
 
 

7.3 Tavoitteet vuonna 2006 

 
1. Vesi- ja viemäriverkosto valmistuu kevään aikana   
2. Kivisiltojen kunnostus aloitetaan 
3. 103-vuotisjuhlatanssit kivisilloilla kesäkuussa. 
4. Asuinalueen kaavoitus valmistuu 
5. Valtatien eteläpuolella olevien kunnan tonttien palstoittamista suunnitellaan. 
6. Talkoiden avulla pidetään yllä kylän viihtyisyyttä, sekä kerätään yhdistykselle 

varoja. 
 
 

7.4 Tavoitteet vuonna 2007 
 

1. Suunnitellaan ja rakennetaan luontopolkua. 
2. Putajalaisten kertomuksia –kirjan julkistaminen. 
3. Järjestetään kivisiltojen kunnostuksen päätyttyä kivisiltajuhla teemana 

suomalainen kivirakentaminen.  
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Suunnitelma on hyväksytty Putajan Ponnen järjestämässä yleisessä kokouksessa  
28.3.2004. Putajan logon suunnittelu AD Tero Lumiainen. Patsaskuvat Putajan 
patsaspuisto. 
 

8. Yhteystiedot 

 
Tämän suunnitelman on laatinut työryhmä jonka muodostivat: 

  
Tiina Isolähteenmäki (puheenjohtaja) 0400-766743 
Tanja Aarnikuru   0400-950035 
Kaisa Holma   050-3638102 
Mirjami Lounasranta  040-7280124 
Erkki Vuorinen   0400-555507 
Jouni Hujo   040-5057764 
Esa Sarpoma   050-5275826 
 
 
 
 
 
Kylän yleiset yhteystiedot: 

 
www.putaja.fi 
www.suodenniemi.fi 
 
putaja@kopteri.net 
 
Putajan tontti- ja infopuhelin  
050-9118485 
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1. Putajan Rantasauna 
2. Näytelmä ”Meksikon pikajuna” 
3. Lasten kiipeilytelineet Putajan rannassa 
4. Näkymä kylänraitilta 
5. Matonpesupaikka kyläläisten ahkerassa 

käytössä 
6. Putajan rannan laavu 
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7. Uistelua Mouhijärvellä 
8. Auringonlasku Mouhijärven selältä 
9. Lypsykarjaa laitumella 
10. Maanviljelystä Putajassa 
11. Putajan Museo ja patsaspuisto 
12. Putajan SEO 
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Päivitykset vuodelle 2006 

Päivitykset vuodelle 2007 
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Päivitykset vuodelle 2008 

Päivitykset vuodelle 2009 


