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KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS

Pohjoisen Korpilahden
yhteistyöyhdistys viettää 20-
vuotisjuhliaan. Monipuolisen
juhlaohjelman ohella yhdistys
mahdollistaa myös tutustumisen
maaseudulla asumiseen. Idea on
hieno! 

Tutkimukset kertovat,
että kysyntää maaseutumaiseen
asumiseen on nyt ehkä enemmän
kuin vuosikymmeniin. Asumisen
monimuotoisuus huomioitiin myös
Jyväskylän kevättalvella
hyväksytyssä
kaupunkistrategiassa. Jo strategian
esipuheessa todetaan, että
Jyväskylä on monipuolinen
kaupunki, jossa saa nauttia
vilkkaasta
kaupunkikeskustasta, yhteisöllisistä
lähiöistä tai elävästä maaseudusta.
Kaupunkistrategiassa tunnistetaan
myös kaupungin vahvuudet
liikunnan ja hyvinvoinnin saralla
samoin kuin sivistyksen ja
koulutuksen
kaupunkina. Elinkeinoelämää ja
työllisyyttä unohtamatta.

Yli 143 000 asukkaan Jyväskylä
kasvaa ja kehittyy vahvasti
tulevaisuudessa, ja sen eteen
teemme jatkuvasti töitä.

Haluamme että Jyväskylästä löytyy
erilaisia asumisen vaihtoehtoja ja
siksi teemme aktiivista
kaupunkisuunnittelua koko kunnan
alueella. Koronan jälkeen tiedämme,
että yhä useampi asukas haluaa
löytää omannäköisensä ja entistä
rauhallisemman asuinpaikan ja
siihen pystymme vastaamaan
esimerkiksi
tarjoamalla laadukkaita
asumismahdollisuuksia
maaseudulla.

Jyväskylän kasvuun ja kaupungin
houkuttelevuuteen vaikuttaa
myönteisesti Jyväskylän
kaupunkiseudun
kuntien ja valtion välinen sopimus
maankäytön, asumisen ja liikenteen
sopimuksesta (MAL). Syksyllä 2021
allekirjoitetulla sopimuksella
edistetään maankäytön, asumisen
ja liikennejärjestelmän
kokonaisvaltaista
yhteensovittamista. Seudun
yhdyskuntarakenteen
eheyttämisessä avainasemassa
ovat kestävän liikkumisen ja
täydennysrakentamisen
edistäminen. Asumisen
kehittämiseen liittyvissä
toimenpiteissä elinympäristön
laatu, 



Timo Koivisto
Jyväskylän 

kaupunginjohtaja

monipuolinen asuntotuotanto,
saavutettavuus ja asuinalueiden
sosiaalinen hyvinvointi liittyvät
kiinteästi toisiinsa. 

Korpilahti tunnetaan kauniina ja
rauhallisena asuinalueena, jossa
kulttuuri ja luonto ovat lähellä
asukkaita. Päijänteen jylhät
maisemat, laajat yhtenäiset
metsäalueet sekä vaihtelevat
maastot tarjoavat erinomaiset
puitteet luontoretkeilylle ja
elämyksille. Korpilahti kehittyy
osana Jyväskylää ja houkuttelee
koronan jälkeen varmasti yhä
useampia kantakaupungin
asukkaita väljemmän ja
rauhallisemman asumisen äärelle.

Korpilahtelaiset ovat tunnetusti
myös aktiivisia ja omatoimisia
asuinalueen kehittäjiä, kuten nytkin
pidettävässä 20-vuotisjuhlassa
nähdään. Jyväskylän kaupungin
puolesta toivotankin lämpimät
onnittelut Pohjoisen Korpilahden
yhteistyöyhdistykselle ja sen
jäsenille!



INFO

Haluamme tarjota kyläläisille,
kausiasukkaille, vierailijoille ja
tuleville kyläläisille kesäisen viikon
täynnä toimintaa. Samalla
näytämme, millaista on
maaseutuasuminen ja millaista
osaamista ja älyä meillä on -
esiintyjillä on jokin side näihin kyliin. 
Juhlaviikko on osa ÄLYÄ hyvä elämä
kylillä -hanketta, josta kiitämme
Leader Jyväsriihi Ry:tä, talkoilevia
kyläläisiä ja teitä vierailijoita :-)
Kylien Kalevala -esitykset on
tuotettu Keski-Suomen
Kulttuurirahaston tuella.

Tapahtuman kohdalla mainitaan, jos
se on maksullinen. Alennushinta on
alle 18 vuotiaille ja eläkeläisille. Meillä
voi maksaa sekä käteisellä että
kortilla, lippuja myydään ovella 30
min ennen esitystä.
Tapahtumapaikoissa on WC tai PC,
invakäymälät ovat Ylä-Muuratjärven
Kyliksellä sekä Tikkalan Harjulassa.

Tervetuloa viihtymään!

Reena Laukkanen-Abbey
Projektipäällikkö
0400-738205

TERVETULOA MEILLE

KYLÄÄN!

www.sarvenpera.fi

Facebook/Saukkolankyläseura

www.sites.google.com/site/ymjarvi

www.tikkalankyla.com

www.moksi.fi

WWW.POKOKORPILAHTI.FI



2.7 LAUANTAI
20 VUOTTA KYLÄELÄMÄÄ

TIESITKÖ TÄTÄ

TIKKALASTA?

Juhlaviikot polkaistaan käyntiin
Harjulan seurantalolla Tikkalassa.
Tilaisuuden teemana on muistella
kylien 20 vuotta kestänyttä
taivalta. Ohjelmaan kuuluu
huomionosoituksia, musiikkia,
Isontanhuujien esitys, puheita ja
tietovisailua - Kuka onkaan se
henkilö, joka tuntee pohjoisten
kylien alueen kuin omat taskunsa?
Tilaisuus päättyy kahvitteluihin
noin klo 16.

Kylä on saanut nimensä
kantatalosta Tikkalasta, joka on
raivattu alueen metsiin jo 1500-
luvun puolivälissä. 
Kylän keskusta tunnetaan ennen
kaikkea kauniista puutaloistaan.
Harrastusmahdollisuudet ovat
monipuoliset: Kyläläisten
käytössä hiihtoladut,
jalkapallokenttä, erilaisia
liikuntaryhmiä ja joogaa
Tikkalasta löytyy kotieläinpiha
Villa Pohjola, joka tarjoaa
maaseudun rauhaa ja
lämminhenkistä yhdessäoloa
ihanien eläinystävien seurassa. 

TIKKALAN HARJULA KLO 13:30-16

PETÄJÄVEDENTIE 1641



3.7 SUNNUNTAI

KYLIEN TALOT-NÄYTTELY ILTASOITTO KANTELEELLA

Kylien talot-näyttelyssä
paikallisten asukkaiden talot
avautuvat juhlavieraille. Päivän
aikana nähdään millaista asuminen
Pohjoisen Korpilahden kylillä on.
Kuulemme myös paikallisten
asukkaiden kokemuksia ja tarinoita
kylillä asumisesta. Osa näyttelystä
toteutetaan virtuaalisesti. Päivän
aikana myös mahdollisesti
tietovisailua jokaisella kylällä.

Näyttelystä  ja päivän kulusta
tulee erillinen info muihin PoKo:n
kanaviin! Lisäksi tonttiesittely
Harjulassa klo 14-16, jossa paikalla
myös kokemusasiantuntija.

TIKKALA/LAUKKALAN KARTANO KLO

20

PETÄJÄVEDENTIE 1798, MAKSUTON

Kanteleen kauniita säveliä
kuullaan, kun Outi Nieminen
saapuu Tikkalaan. Yli 30 vuoden
kokemuksen kanteleen
soittamisesta omaavalle Outille
musiikki on ennen kaikkea "ääntä,
jonka joko luonto tai ihminen 
 muovaa" 

KAIKKI KYLÄT KLO 12-18



4.7 MAANANTAI

FOLKJAMIT TIKKALASSA

KYLIEN KALEVALA-
TEATTERIESITYS
HANKAVIERU, HANKAPOHJANTIE 150,

MOKSI

KLO 18 (TAPAHTUMASSA KAHVIO)

Kylien Kalevala on
yhteisötaideteos, jossa esitetään
musiikillisia teatteriesityksiä.
Esitys ammentaa paikkallisesta
historiasta ja sijoittuu paikalliseen
ja autenttiseen
kulttuuriympäristöön .Tämän
päivän esityksessä palaamme
aikaan ennen sähkövaloja.
Öljylampun valossa kuulemme
paikalliset uutiset ja juorut. Esitys
päättyy valon juhlaan, jonka
päätapahtuma on tietysti
sähkövalojen sytyttäminen.

Folkjam on uusi, suomalainen
tanssiliikuntamuoto, jonka parissa
pääset kokemaan tanssin
yhteisöllisyyttä ja iloa.

Kotimaiseen tanssiin pohjautuva
liikuntamuoto on tarkoitettu
kaikille ikään ja taitotasoon
katsomatta. Folkjamissa tärkeää
on liikunnan riemu sekä hyvä
meininki.

Ota mukaan iloinen mieli sekä
ulkoliikuntavarusteet ja tule
liikkumaan. 

TIKKALAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA  KLO 14

PÖYKYNTIE 34

VUOHENSALON
ELÄMYSPOLKU

Ohjattu tarinallinen retki  kahden
kilometrin luontopolulla. Retki
päättyy Korpikettuun, jossa tarjolla
muikkukeittoa ja muita herkullisia
kalatuotteita pikkumaksua vastaan.
Autot tulee jättää Pöykyntien
varteen!

LÄHTÖPAIKKANA VUOHENSALON

SILTA, LAULAJANTIE 8

KLO 12-16



5.7 TIISTAI

Pekka Oravuo ja Aleksi Laukkonen.
Pekka on musiikin moniottelija, joka
laulun  lisäksi taitaa kitaransoiton.
Aleksi on Komioiden kurttua kurittava
kiharapää, joka on niittänyt mainetta
ja kunniaa haitarillaan jo 6-vuotiaasta.

Näiden kahden herrasmiehen lisäksi
lavalla voidaan kuulla myös
retromaista musisointia yhtyeen
toisen kitaristin Samuel Järvisen
toimesta. Samuelilla on tapana silloin
tällöin keikoillakin jakaa tarinoita
lukuisilta seikkailuiltaan, yleisön ja
muun orkesterin suureksi riemuksi!
Basson komeita matalia ääniä illan
aikana tuottaa Juho Eskola, Yhtyeen
todellinen johtohahmo on kuitenkin
kokoonpanon perustaja sekä rumpali
Eero Nummela.

KOMIAT AKUSTISELLA
KOKOONPANOLLA

TIKKALAN HARJULA KLO 18

PETÄJÄVEDENTIE 1641

LIPUT: 10 €/5 € ALENNUSRYHMÄT

YHTEISLAULUJA
SAUKKOLAN GRILLIKOTA KLO 14

KUUSJÄRVENTIE 53

KÄDENTAITOPAJA

HERNENIEMENTIE 44, 41940 VESANKA 

KLO 10-14, MATERIAALIMAKSU 10€

Ekoprinttauspajassa pääset
kokeilemaan ihanaa ja trendikästä
taidemuotoa, jossa luonnollisia
apuaineita käyttäen painetaan
kankaalle luonnonkasvien kauniita
muotoja ja lehtikuvioita. Aiempaa
kokemusta käden-taidoista ei
tarvita.  Pajaan on hyvä varata
aikaa n. 1,5h. Lisätietoja Minna
Kilpioja/ Taitajan tupa 040-
7649097

Seppo Marttinen laulattaa vieraita
yhteislaulujen muodossa.

Haitaripoljentoa ja riehakasta
meininkiä. Paikalla on myös
tanssiohjaaja, joten ihan tavan
tallaaja uskaltautuu tanssimaan..
Iskelmämusiikkia soittava yhtye
esiintyy akustisella kokoonpanolla.
Solisteina keikalla toimivat



6.7 KESKIVIIKKO

TIESITKÖ TÄTÄ

SARVENPERÄSTÄ?

Sarvenperän lintutornista voit
bongata vaikka laulujoutsenen,
ruokokerttusen tai
taivaanvuohen. Lintutorni
sijaitsee luontopolun varrella
Saukkojärven länsirannalla.

KYLIEN KALEVALA-
TEATTERIESITYS

Kylien Kalevala on
yhteisötaideteos, jossa esitetään
musiikillisia teatteriesityksiä. Esitys
sijoittuu paikalliseen ja
autenttiseen kulttuuriympäristöön
ja se on valmistettu kylien
asukkaiden omista kertomuksista,
muistoista sekä paikalliseen
elämään vaikuttaneista  historian
tapahtumista.

Tämän päivän esityksessä
tutustumme paikallisiin
merkkihenkilöihin ja muistelemme
kipeitä sekä kepeitä tapahtumia
laulujen ja lyriikoiden muodossa
kauempaa ja lähempää
menneisyydestä.

LÖYTÄNÄN KARTANO, KLO 18

LÖYTÄNÄNTIE 10

NUOTIOKAHVIT

SARVENPERÄN LAAVU

SILOKUNNAANTIE 90/

KUMPULANTIE 90 MAPS

417450.087 , 6901681.16

KLO 14-18

Tule herkuttelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia muiden vieraiden kanssa
Sarvenperän laavulle. Laavu
sijaitsee luontopolun varrella, jossa
on useita Sarvenperän kylään
liittyviä historiallisia paikkoja ja
lisäksi lintutorni! Nuotiokahveilla
tarjolla pullaa sekä makkaraa!

HANGASJÄRVEN
RANTASAUNAN YLEISET
VUOROT
HANGARJÄRVENTIE 106 

VUOROT:

MIEHET KLO 18-20

NAISET KLO 20-22

Nauti Hangasjärven eräkämpän
rantasaunan leppoisista löylyistä.
Lauteilla on aina kavereita!
Maksuton vuoro läpi kesän
keskiviikkoisin. 

Katso poikkeukset:
www.pokokorpilahti.fi



7.7 TORSTAI/LASTEN PÄIVÄ

Lapsille TV:stä tuttu Taika-Petteri
on tulossa esiintymään torstaina,
sillä silloin on lastenpäivä! Taika-
Petteri esittää taianomaisia
taikatemppuja, ilahduttaa
vatsastapuhumis- numeroillaan,
jonglööraa ja beatboxaa. Lapset
pääsevät myös tervehtimään Taika-
Petterin ystävää Jakke Jääkarhua.
Perheen pienimmillekin sopiva
esitys on täynnä lämminhenkistä
vuorovaikutusta ja huumoria.
Esityksen jälkeen Taika-Petteri
opettaa yleisöä jonglööraamaan ja
beatboxaamaan. 

YLÄ-MUURATJÄRVI/KYLÄTALO

PETÄJÄVEDENTIE 2178

KLO 12-16

TAIKA-PETTERI & 
MUFFINSSIPAJA

VILLA POHJOLAN ELÄINPIHA KLO 12-16

POHJOLANTIE 81

Ennen tai jälkeen taikuuden voi
tuunata ihan oman muffinssin!
Herkku mehun, kahvin tai teen
kanssa 2 €.

"Villa Pohjolassa pyritään siihen, että kaikki
eläinasukkaat saisivat elää mahdollisimman
lajityypillistä elämää yhdessä lajitovereiden
kanssa, juuri sellaisina kuin ovat." 
- Villa Pohjolan Jenna

Villa Pohjolassa voi käydä
ihastelemassa ja paijaamassa 
 kotoisia eläimiä. Tilan emäntä
Jenna kertoilee lemmikeistään.
Maksuton tänä juhlapäivänä. Kahvio
avoinna.



7.7 TORSTAI/ILTAOHJELMA

MSHEK eli Maaseutuhenkinen
Elämänkatsomus on Arttu Karilan
ja Mikko Viholaisen folkyhtye.
Suomen tyyniin kesäiltoihin
istuvan yhtyeen luonnonläheistä ja
herkkää sointia kuullaan torstaina.
Duo itse kuvailee musiikkiaan
juurevana ja yhtyettä “kiitoksena ja
kumarruksena luonnolle,
kotiseuturakkaudelle ja Keski-
Suomelle”. Duo julkaisi
kaksiosaisen EP:n ”Viekää mut
Lappiin” joulukuussa 2020 ja 2021
julkaistiin ensimmäinen pitkäsoitto
"Lisää kontentia elämään".
Kyseisten albumien kappaleita
kuullaan varmasti Moksissa.

MSHEK
MOKSI/SEUROJEN TALO 

MOKSINTIE 604

KLO 19, MAKSUTON

KYLIEN KALEVALA-
TEATTERIESITYS
PAIKKA YLÄ-MUURATJÄRVEN 

KYLÄTALO KLO 18

Kylien Kalevala on yhteisötaideteos,
jossa esitetään musiikillisia
teatteriesityksiä. Esitys sijoittuu
paikalliseen ja autenttiseen
kulttuuriympäristöön ja se on
valmistettu kylien asukkaiden
omista kertomuksista, muistoista
sekä paikalliseen elämään
vaikuttaneista historian
tapahtumista.

Tämän päivän esityksessä
muistelemme kansakouluajan
pitkiin koulumatkoihin liittyviä
kokemuksia ja koulunkäynnin
erilasta arkea suhteessa
nykypäivään.

TIESITKÖ TÄTÄ

SAUKKOLASTA

Kylässä eletään luonnon
keskellä, poissa kaupungin
hälinästä ja valoista. Marja- ja
sienipaikat löytyvät läheltä.
Kyläläiset tekevät ajoittain
näköhavaintoja karhuista,
ilveksistä, villisioista, susista,
peuroista ja tietysti hirvistä



8.7 PERJANTAI-ILTAPÄIVÄ

HISTORIAKAHVIT

Markku Lahti kertoo pohjoisten
kylien historiasta iltapäiväkahveilla.
Onko pohjoisilla kylillä osaa arpaa 
 yhteiskunnallisissa saavutuksissa,
mitä hirmutekoja tai skandaaleja
täällä on sattunut, vai ollaanko aina
eletty kuin herran kukkarossa? Se
selviää historiakahveilla. 

Kahvi ja leivonnainen 5 €.

KYLIEN KALEVALA-
TEATTERIESITYS

Kylien Kalevala on
yhteisötaideteos, jossa esitetään
musiikillisia teatteriesityksiä. Esitys
sijoittuu paikalliseen ja
autenttiseen kulttuuriympäristöön
ja se on valmistettu kylien
asukkaiden omista kertomuksista,
muistoista sekä paikalliseen
elämään vaikuttaneista  historian
tapahtumista.

Päivän esityksessä Laukkalan tilan
pihapiiri täyttyy hetkeksi sadan
vuoden takaisista
henkilöhahmoista ja heidän
askareistaan.  Vieraille tarjoutuu
tilaisuus kokea
tarinankerrontaperinnettä
ikivanhojen kummitustarinoiden
muodossa.

TIKKALA/LAUKKALAN TILA KLO 18

PETÄJÄVEDENTIE 1798

TIKKALA/LAUKKALAN TILA KLO 14

PETÄJÄVEDENTIE 1798



8.7 PERJANTAI-ILTA

JYVÄSKYLÄ JAZZ COLLECTIVE
Lindström ja Toivo Kärki, ja laulajista
suosituimpiin kuuluvat Olavi Virta,
Vieno Kekkonen, Laila
Kinnunen ja Helena Siltala.

Näiden ajattomien musiikillisten
helmien laulusolistina säväyttää
tummaääninen Sini Pajunen.
Saksofonisolistina kuullaan
keskisuomalaisen musiikkielämän
pitkäaikaista pioneeria, Markku
Rinta-Pollaria. Pianistina kuvassa
olevan Marian Petrescun sijaan
tässä konsertissa on toinen loistava
virtuoosi, myös Jyväskylän
kaupunginteatterin
kapellimestarina toimiva Lasse Hirvi.

TIKKALAN HARJULA KLO 20

PETÄJÄVEDENTIE 1641

LIPUT 10€/5€ ALENNUSRYHMÄT

Jazz Jkl Collective tuo kyläjuhlan
tanssittavaan konserttiin
monipuolisen kattauksen
suomenkielistä jazziskelmää.
Suomalaiseen sotien jälkeiseen
iskelmä- ja tanssimusiikkiin haettiin
usein vaikutteita maailman eri
kolkista – myös jazzmusiikista.
Jazzillisen iskelmän todellinen
buumi koettiin 50-luvulla ja
60-luvun alussa. Säveltäjistä
merkittävimmät olivat Erik



9.7 LAUANTAI

Kansanmusiikin ympärillä
kasvaneen maatilan pojan Papa
Reinon musiikkia voidaan kuvailla
aidoksi sikarilaatikkobluesiksi. Näitä
bluessäveliä on taltioitu aittojen
vinteillä, perunakellareissa ja
olohuoneissa.. Syyskuussa 2021
julkaistu debyyttialbumi "Kurjuutta
kurjuuden päälle" onkin kokoelma
lauluja yksinäisyydestä, mielen
pimeimmistä huoneista, elämän
mielettömyydestä ja
merkityksettömyydestä.

PAPA REINO

ULKOILUPÄIVÄ

MOKSI/SEUROJEN TALO KLO 19

MOKSINTIE 604

LIPUT 10 €/5 € ALENNUSRYHMÄT

TIESITKÖ TÄTÄ YLÄ- 

MUURATJÄRVESTÄ?

Ylä-Muuratjärvellä mottona on,
että kylällä pidetään huolta
toisistamme!
Kylän keskuksena toimii
kylätalo  jossa asuu myös
vuokralaisia. Kylätalo on
kulttuurihistoriallisesti arvokas
kohde. "Kylliksellä "on aktiivista
toimintaa ympäri vuoden. 
Kylällä on ollut hyvin vanhaa
asutusta 1500-luvulta alkaen ja
uutta rakennetaan edelleen.

SÄRKIJÄRVVEN LAAVU KLO 14-18

SÄRKIJÄRVENTIE 63

6867172.406, 432102.002 (ETRS-TM35FIN)

Mikäs sen parempaa kuin päästä
nauttimaan Suomen kesästä
kauniissa järvimaisemissa! Luvassa
ongintaa, makkaranpaistoa sekä
suunnistustietorastit!  Eikä
myöskään unohdeta mukavia
juttutuokioita avotulen loisteessa
muiden vieraiden  kanssa.

 Makkara & mehu 2 €.



Moksin kylän juuret ulottuvat
jopa 400 vuoden päähän!
Kyläyhdistyskin on jo toiminut yli
90 vuotta. 
Moksi on tunnettu MM-
rallikylänä, sillä siellä on ajettu jo
useina vuosina Moksin
erikoiskoe.
Kylä on ollut kierrätyksen
edelläkävijä jo vuodesta 1994,
sillä sen jätekatos on suurimpia
kimppakierrätyspisteitä Keski-
Suomessa. Kierrätyspiste on
saanut kaksi ympäristöpalkintoa
JAPA ry:ltä ja Korpilahden
kunnalta. 

TIESITKÖ TÄTÄ MOKSISTA? 

10.7 SUNNUNTAI

KORPILAHTI PÄIVÄ

Kaikki hyvä loppuu aikanaan.
Juhlaviikon päätöspäivänä
ohjelmassa Korpiset-kuoron
laulantaa, tervehdys Pohjoisen
Korpilahden yhteistyö-
yhdistyksen puheenjohtajalta ja
mukavaa puuhaa lapsille! Lisäksi
Perälän tilalta saapuu vierailevia
tähtiä traktorin kanssa.

Päivää ei myöskään tarvitse
nälkäisenä viettää: Herkkuja
tarjoilee Moksi Ry:n kahvio ja juhlan
kunniaksi tarjotaan
täytekakkukahvit.

MOKSI/SEUROJEN TALO KLO 13

MOKSINTIE 604



YHTEISÖLLISYYS

5 HYVÄÄ SYYTÄ PALATA POHJOISEN KORPILAHDEN

MAISEMIIN

KULTTUURI

TOIMINNALLISUUS

LUONTO

PERINTEIDEN VAALIMINEN

TULEVAISUUS

Kylät ovat yhteisöjä joihin jokainen
on tervetullut. Olit sitten
paljasjalkainen pohjoisten kylien
asukki tai juuri sinne muuttanut, voit
olla varma että olet osa yhteisöä,
jossa ystävistä pidetään huolta.

Kulttuuritoiminta on monipuolista
ja sitä järjestetään kaikenikäisille.
Kulttuuritoimintaa voit kylillä
nähdä esimerkiksi työpajojen ja
näyttelyiden muodossa
vuodenajasta riippumatta.

Kauniit luontopolut ja retkeily-
sekä luonnonsuojelualueet, joissa
voit myös nähdä palan alueen
historiaa. Alue on kuitenkin ennen
kaikkea oiva esimerkki
kuvauksellisesta suomalaisesta
maalaisidyllistä - ja vain
kivenheiton päässä Jyväskylän
palveluista.

Kylilllä seurataan aikaa, otetaan
käyttöön digitaalisia apuvälineitä
asioimisen helpottamiseksi,
yhdistetään voimia ja tarjotaan
elämyksiä niin koti- kuin
ulkomaisillekin vieraille ja tietysti
kyläläisille. Tulevaisuuden
suunnittelu - siis millainen kylän
halutaan olevan vaikka 10 vuoden
päästä - on kyläsuunnitelman
ydin.

Kylillä tapahtuu kaiken aikaa!
Ohjattuja liikuntaryhmiä, lasten
harrastustoimintaa, ja viikoittain
kokoontuva "Virtapiiri" ikäihmisille.
Näin ollen tekeminen ei lopu
kyläläisillä kesken. Siitä pitää huolen
alueen seurat ja Pohjoisen
Korpilahden yhteistyöyhdistys.

Historia kulkee kylien toimissa
mukana esimerkiksi koulun juhlissa
ja kulttuuriesityksissä. Tikkalassa on
kotimuseo, osa kylien rakennuksista
on suojeltuja ja maalaismaisemaa
pidetään yllä. Historia on osa meitä,
mutta emme jää siihen kiinni. 


