PUUTIKKALA
KYLÄ KUKKIAN KAINALOSSA

PERUSTIETOA KYLÄSTÄ
Puutikkalan kylä eteläisellä Pälkäneellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen
rajamailla kutsuu kulkijaa raitin reunalle ja vesistöjen äärelle. Kesällä
sireenit ja juhannusruusut kukkivat tien varsilla ja matkalainen ihastuu
vehreään ja tiiviiseen hämäläiseen raittikylän maisemaan, jota Kukkian,
Kyläjärven ja Vihajärven siniset laineet rajaavat. Nykyinen kylä on
muodostunut kahdesta kylästä, Puutikkalasta ja Karvialasta.

PALVELUT
Puutikkalan puoti on
tärkeä palvelu ja
kohtaamispaikka kylällä.
Puotilaiset vuokraavat
myös savusaunaa.
Kurkista tilannetietoa:
www.puutikkalanpuoti.fi
tai kysy lisää:
info@puutikkalanpuoti.fi
ja puh. 050 5720 445.
Puoti löytyy osoitteesta
Puutikkalanraitti 87.

Komeaa VPK:n taloa voi
myös vuokrata juhliin,
taidenäyttelyihin jne.
Tiedustelut Riitta Kannel
puh. 0400 311 040.

VPK:n talo täytti 100 vuotta 2008. Kuva: Antero Laine

Kylässä asuu vakituisesti alle sata ihmistä, mutta vapaa-ajan asukkaita
kylään mahtuu monin verroin. Ihanat, hämäläiset jäyhät vakiasukkaat
viihtyvät talvisin enemmän omissa oloissaan. Kesän tullen kylä vilkastuu
auringon ja kesäpuutikkalaisten myötä ja tempaa myös vakiasukkaat
mukaan kesänviettoon ja tapahtumiin.

Jätepiste on vain
paikallisille ja sijaitsee
Raholahden siimeksessä.

KESÄTAPAHTUMAT 2019
8.6. Avoimet kylät ja Puutikkalapäivä
- Raittikirppis klo 11-15, raitin reunoilla Puodilta
VPK:n talolle.
- Isokivirock klo 19, Puutikkalan Puodin kivinavetalla.
21.6. Juhannusaattotanssit VPK:n talolla klo 20
Tanssiorkesterina on Jenniina Lumiketo ja Äestäjät.
29.6. VPK:n Kesäbuffee, ohjelmallinen
ruokailutapahtuma. Viihtymisestä vastaa Aimo
Kokkola. Menukortit on lunastettava ennakkoon!
29.6.-7.7. Puutikkalan kylä mukana Kukkian
kyläasumisen messuilla Luopioisten
liikuntahallissa.

6.7. klo 13 VPK:lla on esillä Jalmari Vesslinin valokuvia
sekä Erkki Salmisen akvarelleja. Arja Ollila kertoo
kirjastaan ’Koskis, vihaisen vuolteen kylä’. Juhlistetaan
myös VPK:n uudistetun keittiön toimivuutta
kahvitarjoilulla. Päivi ja Eveliina sekä Eila esiintyvät Eino
Leinon päivän tunnelmissa.
13.-14.7. klo 11-15 Raittikirppis, jotta kaikki ostajat ja
myyjät löytävät toisensa…VPK:n ja Puodin väliltä.
28.7. Kyläkirkko VPK:lla klo 13.00, tervetuloa!
4.8. Kirkastussoutu lähtee klo 7.45 kirkkorannasta
Luopioisiin ja palaa puolen päivän jälkeen. Rannassa on
soutajille kahvitus. Ilmoittaudu mukaan!

PUUTIKKALAN VPK
Puutikkalan VPK ry. eli nykyään Vapaaehtoiset Puutikkala
Karviala kyläaktiivit toimii kylän yhteisten asioiden puolesta
ja toivottaa kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat
H a mlämpimästi
ilton University
tervetulleeksi mukaan toimintaan! Jäsen- ja talkootouhuja
hoitaa Riitta Kannel 0400 311 040.

Ahti II rantautuu. Perämiehenä on Mika Saksala. Kuva: Martti Saksala.

Vapaaehtoiset kyläläiset pitävät huolta myös kylän erikoisuuksista – Puutikkalan omista kirkkoveneistä.
Kirkkovenetalaassa lepää 1896 valmistunut ensimmäinen Ahti. Puutikkalan 1881 valmistunut 9-airoparinen
Vellamo lahjoitettiin 1925 Seurasaaren ulkomuseoon.
Edelleen kirkastussunnuntaina halkoo vuonna 1988 valmistunut Ahti II Kukkian aaltoja kyläläisten ja
kaikkien halukkaiden soutamana. Kirkastussoutu on tänä vuonna 4. elokuuta.
Ilmoittaudu mukaan Aino Saksalalle, puh. 0400 787 081!

LUONTO JA
YMPÄRISTÖ
Järveen heijastuva metsä on maiseman
tunnusomaisin näky kaikkialla
Puutikkalassa. Järven aistii, vaikka se ei
näkyisikään. Vesistöjen lisäksi vaikuttava
elementti on Hauhon puolella sijaitseva
korkeana kohoava Multivuori, joka rajaa
maisemaa kaakkoon päin. Kylälle ovat
ominaisia myös katajat ja kivet. Jääkauden
jäljiltä löytyy jylhiä siirtolohkareita ja
kivenmurikoita.
Kuva: Martti Saksala.

TUTUSTU
KYLÄÄN!
1 VPK:n talo
2 Puutikkalan palon
muistomerkki
3 Aapramintien maisemat,
katajaniitty
4 Rekolan kivinavetta (nykyään
Puodin Navetta)
5 Puutikkalan puoti
6 Kivitarha (kivistä rakennettu
"sikatarha" )
7 Huulonmäki ja Jalmari Vesslinin
mökki
8 Koivisto, talo ja miljöö
9 Saksalanlahti, kirkkoranta ja
kirkkoveneet
10 Niiniliontien peltomaisemat
11 Nahkurintie ja entisen koulun
mäki
12 Puutikkalan "pispala",
Vähämäki
13 Joenniementie,
Kukkianvirta/Jurtti, Kyläjärven
kävelyreitti

HISTORIAA
Puutikkala tunnetaan asiakirjoista jo vuodelta 1457
ja esiintyy vuoden 1539 maakirjassa, joten vapaasti
tulkittuna sen raittia on vaellettu jo 500 vuotta.
Raitti syntyi jääkauden sulamisvesien
muodostamalle Puutikkalan harjulle ensin
erämiehen pyyntipolkuna, sitten ratsupolkuna,
kärrytienä ja viimein maantienä.
Raitin varrelle rakennettiin vuosisatojen aikana
tiivis hämäläiskylä. Kylää ovat muuttaneet isojako
ja tuhoisa tulipalo vuodelta 1875, mutta niistä
huolimatta raittikylän ilme on säilynyt.

K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2019-2020
TAVOITE
(Mitä?)

TOIMET
(Miten?)

RESURSSIT
(Kuka ja millä?)

Kävelyreitit ja ladut
kuntoon ja tietoon

olemassa olevien reittien
merkitseminen ja raivaus / siistiminen
tarvittaessa
reiteistä tiedottaminen ja karttojen teko
latujen teko talkoilla, kulukorvaus
kunnalta

Kyläläiset

Katuvalot
kylälle

neuvottelut
ELYn/Destian kanssa

Kyläyhdistys

Me-hengen
kohottaminen ja
lisää väkeä
toimintaan

lisätään tiedottamista ja sitä kautta
avoimuutta, mm. tuodaan näkyväksi
se, kuinka mukavaa yhdessä
tekeminen on
uusien asukkaiden toivottaminen
tervetulleeksi
hyödynnetään ilmoitustauluja
paremmin
tervehditään kaikkia!

Hyvinvoiva
Puutikkalan puoti

tuetaan ja tehdään yhteistyötä
välitetään tietoa ja tarjotaan talkooapua
tapahtumiin
toimitetaan tuotteita myyntiin

Teiden kunnon
parantuminen

Tienkäyttäjän linja kuumaksi!

Kaikki kyläläiset ja
tien käyttäjät

Kukkian kunnosta
tiedon saaminen ja
tiedottaminen

yhteydet Kukkian suojeluyhdistykseen
tiedonkulun parantamiseksi

Kyläyhdistys

Toimivat
jätteenlajittelu ja
kierrätys

yhteydet Pirkanmaan Jätehuoltoon
jätteen lajittelun monipuolistamiseksi
tiedotus vaki- ja kesäasukkaille
jätepisteistä ja kierrätysmahdollisuuksista

Kyläyhdistys

PUUTIKKALA
KYLÄ KUKKIAN KAINALOSSA

Kyläyhdistys
Kaikki kyläläiset

Kyläyhdistys,
kaikki kyläläiset

