
PERINTEIDEN VAALIMINEN
"Historia kulkee kylien toimissa
mukana esimerkiksi koulun juhlissa
ja kulttuuriesittyksissaä. Tikkalassa
on kaksi kotimuseota, osa kylien 
 rakennuksista on suojeltuja ja
maalaismaisemaa pidetään yllä.
Historia on osa meitä, mutta emme
jää siihen kiinni. 

TÄSSÄ 6 HYVÄÄ SYYTÄ TUTUSTUA POHJOISEN 
KORPILAHDEN MAISEMIIN:

KULTTUURIYHTEISÖLLISYYS

TOIMINNALLISUUS

LUONTO

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 
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.

"Kyilllä seurataan aikaa, otetaan 
käyttöön digitaalisia apuvälineitä 
asioimisen helpottamiseksi,, 
yhdistetään voimia ja tarjotaan 
elämyksiä niin koti- kuin 
ulkomaisillekin vieraille. 
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 kesken
ja siitä pitää huolen Pohjoisen
Korpilahden yhteistyöyhdistys.

KYLIEN TALOT -NÄYTTELY 
 03.07.2022 KLO 12-18 



SISÄLLYSLUETTELO

Kohde nro 1 
tonttimarkkinat 
Harjulassa: 
Petäjävedentie 1641, 
41860 Tikkala

Kohde nro 2 Aurala: 
Petäjävedentie 1748 

41860 Tikkala

Kohde nro 3 Peltola: 
Petäjävedentie 1750, 

41860 Tikkala

Kohde nro 4 Ohela: 
Petäjävedentie 1345, 

41860 Tikkala

Kohde nro 5 Moksin 

kyläkoulu: Nakkerintie 14, 

41840 Moksi

Kohde nro 6 Lepopelto: 
Patajärventie 251, 41860 

Tikkala

Kohde nro 7 Löytänän 

kartano: Löytänäntie 10, 

41930 Kuohu
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Sunnuntaina 3.7 järjestetään Kylien talot -näyttely Korpilahden 
pohjoisten kylien alueella. Esillä on hyvin monenlaisia taloja aina 
vanhoista ja alueellisesti historiallisista kohteista entisöityihin ja 
uusiin kohteisiin. Näyttelyssä mukana olevissa taloissa voi kiertää klo 
12-18 välisenä aikana. Sen lisäksi kolmeen virtuaalikohteseen voi 
tutustua mukavasti vaikka omalta kotisohvalta. Virtuaaliesittelyihin 
pääsee täältä. Päivän aikana on myös tarjolla muutakin ohjelmaa, sillä 
Tikkalan Harjulassa järjestetään rakentajille vertaistukitapahtuma ja 
tonttimarkkinat oman rakennushaaveen toteuttamisesta 
unelmoiville klo 14-16. Esitteestä löytyy myös tietoa Tikkalaan 
rakenteilla olevista Helmi-osuuskuntakodeista. 
Tähän esitteeseen on koottu esillä olevista taloista valokuvia ja 
taloissa asuvien perheiden haastattelut. Perheet raottavat talon 
historiaa ja jakavat  kokemuksiaan pohjoisilla kylillä asumisesta. 
Enemmän taloista ja kylistä pääset kuulemaan paikan päällä! 

KYLIEN TALOT -NÄYTTELY: MISTÄ ON KYSE? 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 
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 Perheen nimi 
 Milloin talo on rakennettu/korjattu? Milloin siihen on muutettu?        
Mikä oli talon alkuperäinen käyttötarkoitus, jos sellainen on sillä 
ollut?
 Miksi perhe on asettunut juuri tähän kylään, seudulle tai taloon?
 Mikä voisi olla paremmin kylällä/ ympäristössä?
 Mikä on parasta kylällä/ ympäristössä? 
 Mikä on mieleenpainuvin muisto kyläelämästä?
 Miksi tänne kylälle kannattaisi muuttaa? 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

TALOJEN OSOITTEET:
  

Helmi-osuuskuntakodit: 
Saukkolahdentie 16, 41860 
Tikkala

Kylien palvelut 
3 taloesittelyn 
virtuaalikohdetta 

esillä myös:

https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1641,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1446737,25.4654739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829d033f3313:0x3df71059920f364b!8m2!3d62.1446737!4d25.4676626?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1641,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1446737,25.4654739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829d033f3313:0x3df71059920f364b!8m2!3d62.1446737!4d25.4676626?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1748,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1521002,25.4652707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46858298d88859fb:0x8be2c4833dd58fb!8m2!3d62.1521002!4d25.4674594?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1748,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1521002,25.4652707,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46858298d88859fb:0x8be2c4833dd58fb!8m2!3d62.1521002!4d25.4674594?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1750,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.152168,25.4650549,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46858298df37ccc7:0xb8acab5e75527393!8m2!3d62.152168!4d25.4672436?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1750,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.152168,25.4650549,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46858298df37ccc7:0xb8acab5e75527393!8m2!3d62.152168!4d25.4672436?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1348,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.120329,25.461692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46857884e35cfd65:0x5acb8dce94530add!8m2!3d62.120329!4d25.4638807?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1348,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.120329,25.461692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46857884e35cfd65:0x5acb8dce94530add!8m2!3d62.120329!4d25.4638807?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Nakkerintie+14,+41840+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.0969446,25.4217517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468578a9af1e9053:0x740904f401204884!8m2!3d62.0969446!4d25.4239404?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Nakkerintie+14,+41840+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.0969446,25.4217517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468578a9af1e9053:0x740904f401204884!8m2!3d62.0969446!4d25.4239404?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pataj%C3%A4rventie+251,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1658323,25.4260051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468582c2ff9a7735:0x9c44d20a8310e705!8m2!3d62.1658323!4d25.4281938?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pataj%C3%A4rventie+251,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1658323,25.4260051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468582c2ff9a7735:0x9c44d20a8310e705!8m2!3d62.1658323!4d25.4281938?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616?hl=en-GB
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.google.com/maps/place/Saukkolahdentie+16,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1519379,25.4400386,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4685829f1b28e09f:0xfa9cddb23b6a63e2!8m2!3d62.1513766!4d25.4733838
https://www.google.com/maps/place/Saukkolahdentie+16,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1519379,25.4400386,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4685829f1b28e09f:0xfa9cddb23b6a63e2!8m2!3d62.1513766!4d25.4733838


HUOLTOPAIKAT PÄIVÄN AIKANA
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 osoitteet  
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Päivän aikana voit pysähtyä tauolle viereiseen 

karttaan merkityissä paikoissa. Löytänänkartanolla 

tarjotaan keittolounasta ja makeita herkkuja. 

Ohelanaukeella on tarjolla lihapiirakkaa ja salaattia, 

sekä makeita että suolaisia herkkuja. Moksin 

vanhalla koululla on vielä kahvio. Ruokapaikkojen 

lisäksi karttaan on myös merkattu WCt ja 

huoltopisteet. Turkoosilla merkityt ovat 

invaluiskalliset vessat. 

Syötävää ja juotavaa

Ohela: Petäjävedentie 1345, Tikkala

Löytänän kartano: Löytänäntie 10, Kuohu

Moksin vanha koulu: Nakkerintie 14, Moksi

HUOLTOTILAT

WC, Lähiliikuntapaikka: Pöykyntie 34, Tikkala 

WC, Ohelanaukee: Petäjävedentie 1349, Tikkala 

WC, Kyllis: Petäjävedentie 2178, Ylä-Muuratjärvi 

WC, Moksin vanha koulu: Nakkerintie 14, Moksi 

WC, Harjula: Petäjävedentie 1641, Tikkala

PuuCee: Löytänän Kartano: Löytänäntie 10, 

Sarvenperä 

https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1348,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.120329,25.461692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46857884e35cfd65:0x5acb8dce94530add!8m2!3d62.120329!4d25.4638807?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616?hl=en-GB
https://www.google.com/maps/place/Nakkerintie+14,+41840+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.0969446,25.4217517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468578a9af1e9053:0x740904f401204884!8m2!3d62.0969446!4d25.4239404
https://www.google.com/maps/place/P%C3%B6ykyntie+34,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1491118,25.4758069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829e28aa9c7f:0x6ecf9649b54c6bf1!8m2!3d62.1491118!4d25.4779956
https://www.google.com/maps/place/P%C3%B6ykyntie+34,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1491118,25.4758069,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829e28aa9c7f:0x6ecf9649b54c6bf1!8m2!3d62.1491118!4d25.4779956
https://www.google.com/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1349,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1204381,25.4612765,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46857884e525b08f:0x430d2d86bf2ea91!8m2!3d62.1204381!4d25.4634652
https://www.google.com/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1349,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1204381,25.4612765,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46857884e525b08f:0x430d2d86bf2ea91!8m2!3d62.1204381!4d25.4634652
https://www.google.com/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+2178,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1647704,25.3954862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468582e1c5c39f05:0x15bcc446cfd4493d!8m2!3d62.1647704!4d25.3976749
https://www.google.com/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+2178,+41800+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1647704,25.3954862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468582e1c5c39f05:0x15bcc446cfd4493d!8m2!3d62.1647704!4d25.3976749
https://www.google.com/maps/place/Nakkerintie+14,+41840+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.0969446,25.4217517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468578a9af1e9053:0x740904f401204884!8m2!3d62.0969446!4d25.4239404
https://www.google.com/maps/place/Nakkerintie+14,+41840+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.0969446,25.4217517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468578a9af1e9053:0x740904f401204884!8m2!3d62.0969446!4d25.4239404
https://www.google.com/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1641,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1446737,25.4326437,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4685829d033f3313:0x3df71059920f364b!8m2!3d62.1446737!4d25.4676626
https://www.google.com/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616
https://www.google.com/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616
https://www.google.com/maps/place/L%C3%B6yt%C3%A4n%C3%A4ntie+10,+41930+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.224701,25.3997729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46859c93f8bdc3af:0xc7bd8296e6fd9689!8m2!3d62.224701!4d25.4019616


KOHDE NRO 1 : HARJULA 
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VERTAISTUKEA RAKENTAJILLE

Heräsivätkö omat rakennushaaveet? Inspiroiko jokin kohteista 
toteuttamaan omia ideoita? Tikkalan Harjulassa järjestetään 
tonttimarkkinat samaisena sunnuntaina 3.7. klo 14-16. Esillä 
upeita tontteja ja lisätietoa kiinnostuneille. Piipahda hetkeksi 
tai jää pidemmäksikin aikaa! 
Osoite:  Seurantalo Harjula, Petäjävedentie 1641, 41860 Tikkala

5

Hei sinä rakentaja! Painaako vasara eikä rakentamiselle loppua 
näy? Tule jakamaan taakkaa muiden rakentajien kanssa 
Harjulassa sunnuntaina 3.7 klo. 14-16 välisenä aikana! Hyvän 
seuran lisäksi tarjolla mm. virvokkeita ja aurinkoista säätä!
Osoite: Seurantalo Harjula, Petäjävedentie 1641, 41860 Tikkala

HARJULASSA KLO 14-16 PETÄJÄVEDENTIE 1641

Kuva: pokokorpilahti.fi

TONTTIMARKKINAT
HARJULASSA KLO 14-16 PETÄJÄVEDENTIE 1641

https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1641,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1446737,25.4654739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829d033f3313:0x3df71059920f364b!8m2!3d62.1446737!4d25.4676626?hl=en-GB
https://www.google.nl/maps/place/Pet%C3%A4j%C3%A4vedentie+1641,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1446737,25.4654739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685829d033f3313:0x3df71059920f364b!8m2!3d62.1446737!4d25.4676626?hl=en-GB


KOHDE NRO 2 : AURALA
6. Muistan kun lähdin 1. kerran jumppaan kylätalolle joskus lokakuussa, 
enkä ymmärtänyt, etteivät pururadan valot riitä kylätalolle. 
Säkkipimeässä jalkakopelolla etenin niin kauan että näin valoa. Olin 
varmaan näky! Silloin näin myös tähdet todella kirkkaasti ja älysin, 
etteivät ne koskaan kaupungissa olleet niin hyvin näkyneet. Pimeys ei 
pelota eikä harmita, siitä on tullut ystävä, pimeys kietoo rauhoittavaan 
syliinsä.
7. Meillä on täällä oikeastaan kaikkea mitä tarvitaan, kylältä ei tarvitse 
lähteä mihinkään, jollei halua, kun on toimivat nettiyhteydet, 
kyläsairaanhoitaja paikan päällä ja nettilääkäri saatavilla, koulu, päiväkoti, 
kauppa, posti ja linja-auto pari kertaa päivässä kaupunkiin. On upea 
luonto ja mukavasti ihmisiä ja tekemistä, mutta silti omaa rauhaa. Meitä 
on sekalainen joukko; on vasta muuttaneita ja sukuja, jotka ovat asuneet 
kylällä vuosikymmeniä tai vuosisatoja, vanhoja ja nuoria, lapsia ja 
työikäisiä, supisuomalaisia ja muualta tulleita ja mahtavasti osaamista. 
Niin ja tietysti niitä hyviä tontteja!
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1.Laukkanen-Abbey (7 henkeä, kissa ja koira)
2.Talo on rakennettu 1949/1950, itsenäisyyspäivänä 1950 on 
muutettu sisään. Talo on ollut terveystalo, jossa oli kylän 1. 
vesivessa. Neuvolatoimintaa on ollut vuoteen 1983 saakka, sen 
jälkeen talo on ollut 4 asunnon kunnan vuokratalo, kylän 
kirjastokin on ollut talossa. Yksityiselle talo myytiin 2000 ja me 
ostimme sen 2003.
3. Etsimme kotia maalta noin vuoden, kun huomasin netissä 
Kylät kaupungin kupeessa -hankkeen tonttipörssin. 
Halusimme rantatontin, ja muuttaa niin, että esikoisemme voisi 
aloittaa koulun. Kun tämä talo tuli myyntiin, ajattelimme että 
voimme asua tässä kunnes saamme rakennusluvan ja uuden 
talon. Rakennuslupaa ei sitten tontille tullutkaan, ja niin 
päätimme remontoida tämän, mikä on ollut onni 
onnettomuudessa, sillä talo on kylän keskustassa ja lasten 
kannalta joka paikkaan on lyhyt matka, kouluunkin 400 m.
4. Meitä on nyt jo niin paljon, varsinkin pientä ja nuorta väkeä, 
että kevyenliikenteen väylä parantaisi elämää ja turvallisuutta 
huomattavasti. Kyllä me senkin vielä saamme/teemme!
5. Oma rauha, yhteisöllisyys joka koostuu yhteisestä 
tekemisestä, turvallisuudesta , naapuriavusta esim. tiedosta 
keiden kanssa lapset viettävät aikaa ja missä, ja siitä että 
harrastuksia, tapahtumia ja yhteisiä tiloja pidetään yllä ja 
tehdään/luodaan yhdessä. Luonto on upea, ihmiset mukavia ja 
liikuntamahdollisuudet sisällä ja ulkona ovat oikein hyvät. 
Metsiä ja järviä riittää 😊. Mehtosen kauppa/asiamiesposti 
palvelee tosi hyvin; kaikkea on ja jos ei ole, tilataan. Koulu ja 
päiväkoti meillä on myös.

HAASTATTELUVASTAUKSET



KOHDE NRO 3 : PELTOLA 
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Honkonen 
Talon rakentaminen alkaa kesällä 2022.
Etsimme tonttia maalta, samalla kuitenkin inhimillisen matkan 
päästä Jyväskylästä. Halusimme talon paikkaan, missä on tilaa 
touhuta ja nauttia. Myös mieleenpainuvat ja henkeäsalpaavat 
näköalat kylän ympäristössä tekivät vaikutuksen. Tikkalan 
kylästä kuulimme ja luimme paljon positiivista. Toimiva 
kyläkauppa ja yhteisöllinen kyläyhteisö, missä on huomioitu 
kaikkia ikäluokkia, olivat suuria plussia.
Uudisrakentamisen kannalta jouhevampi ja nopeampi 
rakennuslupaprosessi olisi houkutteleva (koko kaupungin 
alueella).Teiden kunto ja kunnossapito voisi olla paljon 
parempaa. Hieman tiheämmin kulkeva julkinen liikenne 
helpottaisi arkea. 
Ystävälliset ihmiset ja lämmin vastaanotto kyläläiseksi, jo ennen 
muuttoa. Kyläyhteisö tuntuu olevan aktiivinen.
Ensimmäinen materiaalikuorma tuli tontille, ja niinhän siinä kävi, 
että rekan perä putosi ojaan ja meidän kohdalla tie poikki 
aamuruuhkan aikaan. Mutta eipä hätää, ystävällisten kyläläisten 
avulla tästä selvittiin ja rekka saatiin nopeasti ojasta ylös. Tämä 
kertoi meille paljon siitä, minkälaiseen paikkaan pääsemme 
tulevaisuudessa asumaan.
Kylän ympärillä paljon kaunista luontoa. Täällä on kauppa, koulu 
sekä päiväkoti ja kylä vaikuttaa yhteisölliseltä. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

9
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KOHDE NRO 4 : OHELA
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1.  Perhe Säynätmäki
2. Maatilan päärakennus on rakennettu 1921, remontteja on 
mahtunut varmasti joka vuosikymmenelle mutta suurin 
peruskorjaus on tehty 80-luvulla. Meidän perhe muutti taloon 
2001 syksyllä.
 3. Tulimme jatkamaan maatalousyritystä.
4. Ikuinen murheenkryyni on sorateiden huono kunto, mutta 
kaikkeen tottuu.
5. Maaseutumaisemat ja vesistöt.
6. Niitä on paljon! On ollut ilo saada kasvattaa lapset aikuisiksi 
maalla ja että saivat käydä kyläkoulua. 
7. Luonnonläheisyyden vuoksi. Iso plussa on päiväkoti, koulu ja 
kyläkauppa sekä monenlainen muu yritystoiminta.

11

Emolehmätuotannon ja suoramyynnin lisäksi Ohelan Tila tarjoaa 
monimuotoisia palveluita idyllisessä maalaismiljöössä.Tarjolla on 
mm. kesäajan elämysmajoitusta, juhla-ja kokoustilojen vuokrausta 
sekä yhteistyötä muiden pienyrittäjien kanssa aina joogasta 
panimotuotteisiin. Tapahtumia järjestetään myös yhdessä 
kyläyhdistyksen kanssa. Tilalle tärkeitä arvoja ovat luonto ja sen 
monimuotoisuus. Arvot näkyvät peltojen luomuviljelyssä sekä 
eläinten hyvinvoinnin aidosta välittämisestä.
  

OHELANAUKEE

HAASTATTELUVASTAUKSET

Kuvat: ohelanaukee.fi 



KOHDE NRO 5 : MOKSIN VANHA KOULU
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Opetus Moksin kansakoulussa alkoi 26.9 1905 - rakennus oli 
vihitty käyttöön edellispäivänä (ote Moksin kyläkirjasta). 
Koulutoiminta Moksin koulussa on loppunut keväällä 2000.
Moksin kyläseura osti koulun 2002 Korpilahden kunnalta. Koulun 
tilat ovat toimineet kylätalona Moksin kyläläisille viime vuosien 
ajan. Koulun päädyssä on vuokra-asunto ja toinen vuokra- 
asunto on koulun pihapiirissä. 
 
Koulun pihasta löytyy vuonna 2019 rakennettu leikkikenttä. 
Lisäksi löytyy urheilukenttä ja lentopallokenttä, jossa lentopalloa 
pelaillaan kesäisin. 

Huomioithan että koulu on esittelyssä sunnuntaina klo 12-16. 

MOKSIN VANHA KOULU

13

Kuva: moksi.fi

Kuva: moksi.fi
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KOHDE NRO 6 : LEPOPELTO

6. Emme asuneet vielä Tikkalassa, mutta tulimme käymään 
joulumarkkinoilla ja kyselimme vuokra-asuntoa rakentamisen 
ajaksi. Tapasimme henkilön, joka tiesi heti jonkun, joka osasi kertoa 
sopivasta vuokra-asunnosta. Asia ratkesi saman tien. 
Kauneimmissa joululauluissa käydessämme meidät otettiin 
avosylin vastaan ja toivotettiin tervetulleeksi kylälle. Oli helppo 
kotiutua Tikkalaan!
7. Kaunis ympäristö, oma rauha ja toimivat palvelut. Kylien 
toimintaa kehitetään jatkuvasti ja jokainen voi tuoda uusia ideoita! 
Talkooporukalla on saatu aikaiseksi monenlaista frisbeegolfradasta 
kaukalon jäädyttämiseen ja laavun rakentamisesta uimarantojen 
kunnostukseen.

15
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Perhe Penttinen (7hlöä)
Muutimme 9/2019 (rakensimme 8/2018-9/2019)
Seudut olivat osittain tuttuja, hienot maisemat ja tontti 
houkuttivat sekä uusi kyläkoulu ja toimiva kauppa. 
Pienempi etäisyys kaupunkiin nopeuttaisi 
asiointia/työmatkoja. Talvisin kaipaamme pidempiä 
hiihtolatuja lähemmäs.
Oma rauha ja ympäröivä luonto, toimivat palvelut ja 
aktiivinen kylä sekä muut kyläläiset. 

1.
2.
3.

4.

5.



KOHDE NRO 7 : LÖYTÄNÄN KARTANO
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2. Sarvenperän vanha koulu on rakennettu 1930. Koulutoiminta loppui 
2009, kun Tikkalaan 10km päähän valmistui uusi koulu, johon 
yhdistettiin viiden kylän lapset. Virtasten perhe muutti taloon 2013. 
He ovat lähinnä ennallistaneet taloa eimerkiksi: purkaneet 
pönttöuunien sähkövastukset ja ottanut puulämmityksen käyttöön 
sekä repineet seinistä lastulevyjä pois.
3. Asuimme Muuramessa ja etsimme useamman vuoden jotakin 
maaseutu paikkaa. Kävimme katsomassa Sarvenperän vanhaa koulua 
ja mietimme vuoden ajan muuttoa. Kun ei koulu siinä ajassa mennyt 
kaupaksi muille totesimme, että se on tarkoitettu meille ja näinhän se 
oli.
4. Luulen, että jaamme kaikkien yhteisen toiveen: olisipa mahtavaa jos 
tiet pidettäisiin paremmassa kunnossa. Kaikki muu täälllä onkin 
suorastaan loistavasti.
5. Luonto kaikkinensa, polut ja metsälammet. Tähtitaivas, ilman 
katuvaloja. Rauha. Toimiva kyläyhteisö. 
6. Sarvenperä on kuuluisa Sarvenperän Säntäyksestä ja Sarvenperän 
Saunamaratonista, joka on hyvän mielen tapahtuma, sekä osallistujille, 
että talkoolaisille, jossa huolet ja murheet unohtuvat. Sarvenperältä 
löytyy myös luontopolku, lintutorni, lemmenkivi, kota ja laavu, joihin 
kannattaa ehdottomasti tulla tutustumaan.
7. Täällä on omaa rauhaa ja toimintaa juuri niin paljon kuin haluat. 
Luonto ja sen antimet, hiljaisuus ja naapuriapu ovat heti 
saavutettavissa. Uskallan sanoa, että Sarvenperällä on harvinaisen 
toimiva ja lämminhenkinen kyläyhteisö, jossa ihmiset hyväksytään 
sellaisina kuin he ovat.

17
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 Sarvenperän vanhalla koululla , nykyiseltä nimeltään Löytänän 
kartanossa asuu Virtasten 6 henkinen perhe. Isän työ on omassa 
yrityksessä, Muuntuva Oy:ssä, Sarvenperällä onkin valmistunut 
ensimmäisiä sähköautoksi muunnettuja autoja. Äidin työ on 
läheisellä koululla. Kaksi lapsista on lukiossa ja kaksi vielä 
peruskoulussa, johon pääsee kätevästi koulutaksilla.

1.



HELMI-OSUUSKUNTAKOTEJA TIKKALAAN 
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Päiväkotikoulussa on samassa pihapiirissä liikuntaryhmiä sekä 
mahdollisuus ruokailuun. Kirjastoauto käy pihalla. 
Lähiliikuntapaikalla on valaistu kuntopolku/hiihtolatu sekä laavu. 
Hangasjärven ulkoilualue on Tikkalan Helmen oma kesäpaikka 
rantasaunoineen. 
Asunnoissa on jo varauksia. Asunto-osuuskunta Tikkalan Helmi 
perustetaan, kun riittävä määrä osuuskunta-asumisesta 
kiinnostuneita on ilmoittautunut. Vielä on mahdollista vaikuttaa 
osuuskunnan toimintamalliin ja sääntöihin. 
Kiinnostuksen herättyä ota yhteyttä Tikkalan Jason pj. Paula 
Määttään (puh. 0405481544 tai pamaatta@gmail.com) 
Lisätietoja Tikkalan Helmi-kodeista ja asuinympäristön 
monenlaisista tekemisen mahdollisuuksista www.pokokorpilahti.fi
Osoite: Saukkolahdentie 16, 41860 Tikkala.

19

Keskelle Tikkalaa lähelle päiväkotikoulua on suunnitelmissa 
rakentaa neljään pistetaloon kaksioita ja kolmioita, yhteensä 14 
asuntoa. Yhteen taloista tulee asukkaille yhteinen olohuone ja 
saunaosasto. Osuuskunta omistaa talot. Asukkaat ovat 
osuuskunnan jäseniä ja vuokralaisia. Vuokraan on mahdollista 
hakea Kelan asumistukea. 
Asumisen yhteisöllisyys tarkoittaa asuntojen ja piha-alueen 
yhteistä suunnittelua, yhteisiä rientoja toiveiden mukaan ja 
yhteistä vastuuta asioiden sujumisesta.

mailto:pamaatta@gmail.com
https://www.pokokorpilahti.fi/2021/05/07/yhteisollista-osuuskunta-asumista-maalla-jyvaskylassa/
https://www.google.com/maps/place/Saukkolahdentie+16,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1519379,25.4400386,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4685829f1b28e09f:0xfa9cddb23b6a63e2!8m2!3d62.1513766!4d25.4733838
https://www.google.com/maps/place/Saukkolahdentie+16,+41860+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4,+Finland/@62.1519379,25.4400386,13z/data=!4m5!3m4!1s0x4685829f1b28e09f:0xfa9cddb23b6a63e2!8m2!3d62.1513766!4d25.4733838


VIRTUAALIKOHDE:  MODERNISOITU KANSAKOULU 
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 1. Perhe Lahti, 8 henkeä, kissa ja koira. 

2. Talo on valmistunut vuonna 1905. Tontin luovutti vuonna 

1900 150 mk hintaan Tapanilan talon isäntäpari. Koulun ullakolla 

näkyy upeasti vanhan käsityön jälki massiivisissa tukihirsissä. 

Ullakolta löytyy edelleen mm. hyvin säilyneitä lehtiä yli sadan 

vuoden takaa.

3. Koulu otettiin käyttöön 9.1.1906. Talo toimi kansakouluna 

vuoteen 1978 asti, jonka jälkeen vuonna 1997 Korpilahden kunta 

päätti perustaa koululle Saukon päiväkodin. Päiväkodin 

lopetettua toimintansa vuonna 2009 rakennus myytiin 

yksityiselle omistajalle...

3. Tuona aikana talossa tehtiin laaja remontti: asennettiin maalämpö, 
uusittiin keittiö ja paljon pintoja sekä ennallistettiin koulua mm. 
muovimattoja poistamalla. Nykyisille omistajille, Lahden perheelle, 
koulu siirtyi vuonna 2017. Lahden perheen toimesta on uusittu 
kylpyhuoneet ja saunan katto, ja rakennettu ulkohuussi.  Lahdet 
muuttivat taloon Korpilahden kirkonkylältä. Saukkolan koulu asettui 
tarjolle sattumalta perheen etsiessä itselleen isompaa kotia 
Korpilahden alueelta. Koulu ympäristöineen viehätti heti. Päätös 
ostaa talo syntyi nopeasti, eikä sitä ole kaduttu. 
4. Olemme tyytyväisiä Saukkolaan. Jos kehittämisehdotuksia täytyisi 
keksimällä keksiä, niin yleinen uimaranta alueella olisi kyllä mieluinen, 
eikä haittaisi, jos busseja kulkisi taajemmin. Onneksi naapuriapua 
kyytienkin suhteen voi kysyä! 
5. Seutu on huikean kaunista, ihmiset ovat ystävällisiä ja hyvällä 
tavalla kiinnostuneita toistensa asioista. Olemme kokeneet, että 
täällä aidosti välitetään toisesta ja naapureita autetaan. Ihmiset ovat 
juurevia ja myönteisesti ylpeitä historiastaan. Tulokkaat on otettu 
lämpimästi vastaan. Täällä on rauhallista, hiljaista ja turvallista, mutta 
ei niin hiljaista, että tarvitsisi kokea yksinäisyyttä. 
6. Alueella on ilahduttavan paljon pienempää ja suurempaa 
kyläyhdistystoimintaa. Monet syntymäpäiväjuhlat ja kylätapahtumat 
ovat olleet hienoja hyvän mielen kohtaamisia. 
7. Kaipaatpa omaa rauhaa tai  kiireetöntä, hyväntahtoista, aktiivista ja 
ihmisläheistä kyläyhteisöä, Korpilahden pohjoiset kylät sulkevat sinut 
syliinsä. Täällä on vapaus olla omanlaisensa. On ainutlaatuinen 
yhdistelmä, että lähimmät katuvalot löytyvät seitsemän kilometrin 
päästä, mutta kaupunkiin ajaa noin vartissa. On ihanaa asua paikassa, 
josta ei tee mieli muuttaa muualle.

Pääset 
kätevästi 
virtuaali- 
esittelyyn 
otsikkoa 
napautta 

malla!

https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/


VIRTUAALIKOHDE: MAALAISROMANTTINEN TALO 
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3. Etsimme tonttia hieman syrjemmästä, mutta kuitenkin suht läheltä
kaupunkia. Tutun kautta kuulin, että hänen asiakkaansa isällä on
myynnissä tontti maaseudulla. Tulimme sitten katsomaan ja jokin
paikassa viehätti sen verran, että emme sen suuremmin asiaa jääneet
miettimään vaan nuoruuden innolla lyötiin nimet paperiin. 
4. Päiväkoti ja koulu ovat kaukana (10km), samoin kuin lasten kaverit,
joten kyläilyt täytyy hoitaa etukäteen suunnittelemalla ja lapsia täytyy
kuskata kavereiden luo. Tien kunnossapito voisi toimia paremmin ja
meidän kylän kohdalla olisi hyvä olla alennettu nopeusrajoitus, jotta
lasten kulkeminen olisi turvallisempaa. Myös katuvalot olisi kiva lisä
"kylänraitille". Hiihtolatua olen haaveillut kylälle jo useampana talvena.
Rakennuslupia pitäisi myöntää myös tälle alueelle, nyt niitä ei tunnu
saavan.
5. Se, että ollaan naapureiden kanssa tuttuja, jutellaan kohdatessa ja
apua saa tarvittaessa. Kyytiapua saa, tavaroita lainataan, katsotaan
naapuritalojen perään. Ja tietysti oma rauha on parasta (meille aikuisille,
lapset ehkä eivät ole samaa mieltä). Se, että saa omalta tontilta
polttopuut, vadelmat, mustikat, puolukat ja sienet ja omasta rannasta
voi onkia. Kirjastoautokin pysähtyy kylällä joka toinen viikko.
6. Meillä on kylällä oma cover bändi, johon mieheni kuuluu. Kun bändi
treenaa, on kiva kun voi siirtyä ulos kuuntelemaan elävää musiikkia.
Kylällämme on myös ollut useita tapahtumia, joissa kyseinen bändi ja
mm. Freud Marx Engels & Jung on esiintynyt. Tänä kesänä on tiedossa
jälleen yhdet "festari", joihin oli tarkoitus tulla esiintymään eräs toinen
tunnettu bändi. On mahtavaa vaihtelua tähän rauhaan ja hiljaisuuteen,
kun yhtäkkiä ihan kiven heiton päässä onkin kunnon bileet.
7. Koska täällä asuu mukavia ihmisiä ja olisi mahtavaa saada naapuriin
lapsiperheitä, niin leikkikaverit olisivat lähempänä.

23

1.Timonen-Vornasen 5 henkinen perhe
2. Rakennustyöt aloitettiin tontin raivaamisella huhtikuussa 
2013. Asuinrakennus valmistui alakerran osalta joulukuussa 
2013, jolloin muutimme sinne kaksihenkisenä perheenä. 
Yläkerta rakennettiin vuonna 2018, jolloin perhe oli jo 
nelihenkinen. Autotalli rakennettiin vuosina 2017-2018.

HAASTATTELUVASTAUKSET

https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/


VIRTUAALIKOHDE: VAPAA-AJANASUNNOKSI ENTISÖITY OSUUSKAUPPA 

1. Perhe Issa (4 henkeä) 
2. Talo on rakennettu vuonna 1921. Se on alun perin rakennettu 
osuuskaupaksi, ja toiminut kauppana eri muodoissa ja eri nimillä 50- 
luvulle asti .Aikomuksemme on kunnostaa talo lähemmäs alkuperäistä 
muotoaan. Projektimme etenee hitaanlaisesti, koska emme ole 
toistaiseksi osanneet yhdistää remontointia opiskeluun, töissä 
käymiseen ja kahden pikkulapsen vanhemmuuteen. Olemme tehneet 
talon suhteen hitaasti päätöksiä siksi, ettei meillä ole suuren suurta 
budjettia ideoidemme toteuttamiseksi ja myös siksi, että olemme 
pyrkineet hankkimaan vanhoja rakennusmateriaaleja 
palauttaaksemme taloon haluamamme tyylin ja tunnelman.
3. Asumme ainakin toistaiseksi vielä Jyväskylässä, koska 
taloraasumme ei ole tällä hetkellä asumiskunnossa. Vuonna 2020 
olimme etsineet omakotitaloa jo jonkin aikaa ja olimme turhautuneita 
vaihtoehtoihin, joista mikään ei tuntunut vastaavan toiveitamme. Zaki 
sattui törmäämään talomme myynti-ilmoitukseen ja kiinnitti huomion 
kauniiseen ympäristöön, jossa talo sijaitsi. Zakin tuntiessa Saaran 
kiintymyksen vanhoihin taloihin, alkoi hän arvella vaimon näkevän 
talossa potentiaalia. Sittemmin Zakin kiinnostus vanhoja taloja 
kohtaan on noussut maanisiin mittoihin, ja Saaran on vain yritettävä 
pysyä perässä milloin missäkin taloon liittyvissä hankkeissa.  
4. Emme keksi kylältä mitään erityistä parannettavaa, tosin emme 
valitettavasti ole ehtineet viettää siellä niin paljon aikaa, kuin 
haluaisimme. Salaa toivomme, että talomme ympärillä oleville pelloille 
muuttaisi kesäisin joku nelijalkainen laiduntamaan.

HAASTTATELUVASTAUKSET
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5. Ehdottomasti parasta kylällä ovat kaikki ihmiset, joita olemme 
saaneet tavata. Emme varmastikaan taloa ostaessa ymmärtäneet 
täysin, mihin olemme ryhtymässä, mutta kyläläisiltä olemme saaneet 
enemmän apua ja henkistä tukea, kuin olisimme osanneet toivoakaan. 
Olemme välillä miettineet, miten meille olisi käynyt, jos olisimme 
ostaneet talon jostain, jossa ei olisi yhtä lämmin vastaanotto kuin 
Tikkalassa. 
6. Meillä ei ole vielä kovin paljoa muistoja kyläelämästä, tai ne liittyvät 
pääasiassa meidän keskinäisiin tilanteisiimme. Mieleen on jäänyt 
kuitenkin voimakkaasti ensimmäinen juhannus, kun olimme talolla 
töissä iltamyöhään; joka puolella oli niin kaunista, järveltä kuului kuikan 
huuto ja jostain kauempaa vaimeaa musiikkia. Ihmisiä oli liikkeellä ja 
tunsimme olevamme osa kyläyhteisöä. 
7. Kuten aiemmin mainittu, kylällä on hirveän ystävällisiä ihmisiä ja 
eläväinen meno; tapahtumia riittää joka lähtöön ja palveluja on 
monenlaisia. 

https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
https://www.pokokorpilahti.fi/2022/06/13/kylien-talot-nayttely-3-7-2022-klo-12-18/
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Korpilahden pohjoisilla kylillä on runsaasti palveluita aina kyläkaupasta ja 
retkeilypaikoista käyttötavaroiden vuokraukseen. Harrastuksia järjestämme 
pitkälti toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lisätietoja löydät osoitteesta: 
https://www.pokokorpilahti.fi/ 

27

ALUEEN PALVELUT 

Tikkalan Lähiliikuntapaikka, jossa on  pururata ja talvella hiihtoladut, 
luistelukenttä ja -kaukalo, jalkapallokenttä sekä 
rantalentopallokenttä, Frisbee golf rata, lämmin pukukoppi ja wc
Upeat retkeilymaastot, metsäpolut sekä laavut ja nuotiopaikat 
jokaisella kylällä!
Kylliksellä pidetään kerhoja ja tapahtumia, esimerkiksi ikäihmisten 
Virtapiiri kokoontuu siellä, Ylä-Muuratjärvi
Uimapaikat Muuratjärven ja Hangasjärven rannassa,Tikkala, sekä 
Patajärven laiturilla, Ylä-Muuratjärvi
Laukkalan tila ja kotimuseo, Tikkala
Maatilamatkailu Ohelanaukee, jonka yhteydessä toimii myös 
farmiputiikki ja Ymis pienpanimo, Tikkala
Korpiketun matkailutila, Tikkala
Matkailutila Surkeenjärvi, Moksi

Harjulan seurantalon vuokraus, Tikkala
Hangasjärven retkikämpän ja rantasaunan vuokraus, Tikkala
Rupan vuokramökit, Tikkala
Kylätalon vuokraus, Ylä-Muuratjärvi
Kyläkoulun ja seurojentalon vuokraus, Moksi

Työkoneiden ja käyttötavaroiden vuokraus, Moksi
Kalusteiden ja käyttötavaroiden vuokraus, Ylä-Muuratjärvi
Siirtosaunan ja muiden käyttötavaroiden vuokraus, Sarvenperä

"Kyläpiika" Anne tarjoaa kodinhoito- ja asioimisapua 
Huoltomiespalvelut ja remonttiapua 
Nuoret 4H -yrittäjät leipovat, hoitavat lapsia ja eläimiä

VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA

tilavuokraus

tavaravuokraus 

Muut palvelut

Kyläkauppa K-Mehtonen: kauppapalvelut, postipalvelut ja 
tankkauspiste palvelee jo 4. polvessa - kesäisin jo 5. 
polvessa. Palvelu on ensiluokkaista: mitä Mehtosella ei ole, 
hetken päästä on. Myös rakennus- ja maataloustarvikeet saa 
vaikka pihaan toimitettuna.

Vuonna 2009 rakennettu koulu on noin 70 oppilaan 5- 
opettajainen koulu. Koulun tilat ovat ahkerassa käytössä 
myös iltaisin, erityisesti koulun liikuntasali, jossa on 
lajiseurojen, kansalaisopiston ja vapaaehtoisten järjestämiä 
vuoroja. Esimerkiksi lapsi-aikuisjumppa on pidetty joka 
toinen perjantai salin avaamisesta saakka. 

Päiväkotilaiset - tällä hetkellä noin 40 lasta - viettävät paljon 
aikaa isompien koululaisten kanssa, jolloin koulu on jo tuttu 
ekaluokkalaisille. Myös kylien ikäihmiset tekevät 
monenmoista yhdessä päiväkotilaisten ja oppilaiden kanssa. 

Tikkala-JKL keskusta linja-autovuoro nro 13 ajaa aamuisin ja 
iltapäivisin.
Koulubussi Korpilahdelle kiertää kylät aamuisin ja iltapäivisin.
Pohjoisten kylien kyytiryhmä toimii WhatsAppissa siten, että 
sieltä voi kysyä ja tarjota kyytiä, esim. harrastuskyydeille ja 
ilta-aikaan.

Mediverstas Oy tarjoaa kotisairaan- ja lähihoitajan sekä 
nettilääkärin palveluja. Yritys tuottaa myös Oiva-keskuksen 
arvioiman palvelutarpeen perusteella säännöllisitä kotihoitoa 
kylillä. 

KAUPPA

KOULU

PÄIVÄKOTI 

LIIKENNE

Terveydenhoito

 

https://www.pokokorpilahti.fi/
https://www.pokokorpilahti.fi/
https://www.pokokorpilahti.fi/taiteilijaresidenssit/
https://www.ohelanaukee.fi/
https://www.korpikettu.fi/
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/
https://tikkalankyla.com/seurantalo-harjula/
https://pokokorpilahti.johku.com/
http://www.xn--rupanmkit-57a.fi/web/
https://www.facebook.com/YlaMuuratjarviseurary/
https://www.moksi.fi/vuokrataan/
https://www.moksi.fi/vuokrataan/
https://www.facebook.com/YlaMuuratjarviseurary/
https://sarvenpera.fi/kylatoiminta/
https://tikkalankyla.com/palvelut/
https://tikkalankyla.com/palvelut/
https://www.mediverstas.fi/

