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Korpilahti - pikkukylien priimaa
Korpilahti on Jyväskylässä sijaitseva noin 5000 asukkaan 
kaunis asuinalue. Aluetta halkoo jylhä Päijänne jakaen 
Korpilahden maa- ja vespuoleen.

Kesäaikaan kylät heräävät eloon ja tarjoavat lukuisia tapah-
tumia, joihin kannattaa osallistua. Esimerkiksi 9.-10.6. on 
Puusta pitkälle -tapahtuma Tikkalassa. Ensin on lapsiper-
heille  puuhapäivä puukäsityön parissa ja toisena päivänä 
aikuisten puutyöharrastajien yhteinen puuntyöstö- ja 
ideointipäivä. Musiikkitaitureita  voi puolestaan kuunnella 
vaikka Putkilahti Jazzeilla ja Satama Bluesissa.

Korpilahdelta löytyy myös upeita kohteita ulkoiltavaksi. 
Esimerkiksi Struven ketjun Oravivuoren mittauspiste, joka 
on Unescon maailmanperintökohde sekä Vaarunvuori 
luontopolkuineen ja harvinaisine lajistoineen. Satamasta 
löytyy Beach volley -kenttä, ja uutena alkukesästä avautuva 
frisbeegolfrata Kokkomäestä.

Tervetuloa aitoon maalaismeininkiin!
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31. Päijänteen Palvipäivät 6-7.7.2018 Korpilahden 
Satamassa tarjoaa viihdettä koko perheelle alkaen 
perjantaina klo 12.

Satama-alueelta löytyy Suomen kaunein mark-
kinapaikka noin sadalle kauppiaalle. Plussana 
voitaneen pitää myös helppoa saavutettavuutta 
niin maitse kuin vesitse. 

Esiintymään pääsevät mm. Tepa ja Arska, Taikuri 
Jari ja taikaeläimet, Peppi Pitkätossu kuin myös 
Taikapetteri Jakke Jääkarhun kanssa.

Tule ja viihdy koko perheen 

kanssa, vapaa pääsy!

www.paijanteenpalvipaivat.fi
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#gallery 
 #art  #craft  

#design
Päijänteen rannalla, Korpilahden satamassa si-
jaitseva Höyry-galleria on pieni rakennus, jolla 
on suuri sisältö – se kätkee sisäänsä puhutte-
levaa taidetta, rakkautta käsillä tekemiseen ja 
ripauksen kiinnostavaa paikallishistoriaa.

Höyry -galleria
Korpilahden satama 
Korpilahdentie 10, 41800 Korpilahti-Jyväskylä

info@hoyrygalleria.fi 
www.hoyrygalleria.fi

Lisätietoja: 
Ulla Huttunen, +358(0)50 412 1611, 
Arto Salminen +358(0)40 528 9076

Seuraa Höyry-galleriaa 
SOMEssa!

Emalipuu-kauppa
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Höyry-galleria

Galleriassa on esillä toinen toistaan kiinnostavampia 
kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Menneet ja tulevat 
näyttelyt on nähtävissä gallerian verkkosivuilla.

Käsityöläiset emaloija Ulla Huttunen ja puuseppä Arto 
Salminen ovat luoneet galleriasta hienon pysähtymis-
paikan jota kannattaa tulla katsomaan kauempaakin. He 
huolehtivat siitä, että heidän oman Emalipuu-tuotantonsa 
lisäksi kaupan puolelta löytyy korkeatasoista kotimaista 
käsi-ja taideteollisuutta sekä kuvataidetta.

Avoinna ympäri vuoden. Ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa!

www.hoyrygalleria.fi
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Vanhan Korpilahden  
          Kotiseutuyhdistys ry

Muita tapahtumia
• Lettubaari Vanhalla myllyllä 

Valtakunnallisena ravintolapäivänä 19.5. lettubaari 
tarjoaa lettuja suolaisella tai makealla täytteellä sekä 
mehua, kaakaota tai kahvia.

• Vanhan Hämeentien vaellus 
10.6. historiallinen vaellus Lahenvuoren jylhiin maise-
miin.

• Perinteinen Korpilahti-päivä 8.7.
• Retki Oravivuorelle 10.8. 

Soitannollinen retki 10.8., jolloin kiipeämme Struven 
pisteelle Oravivuorelle. Korpilahden Pelimannit esiinty-
vät vuoren laella.

• Valon Kaupunki 29.9. 
Mylly ja museo ovat avoinna.

• Itsenäisyyspäivä 6.12.
• Vanhan Myllyn jouluvalot syttyvät 9.12. klo 15

Tervetuloa tutustumaan kotiseutuyhdistyksen historialli-
siin kulttuurikohteisiin, museoon ja myllyyn sekä osallis-
tumaan kesätapahtumiin.

Kotiseutumuseo sijaitsee vuonna 1777 valmistuneessa enti-
sessä kellotapulissa Sankarihautausmaan vieressä. Museo 
on avoinna heinäkuussa keskiviikkoisin klo 12-15, torstai-
sin klo 15-18 ja sunnuntaisin klo 12-15. Lisäksi museo on 
avoinna Palvipäivälauantaina 7.7. sekä tilauksesta erikseen 
sovittaessa. Tiedustelut Tuula Liukko, puh. 040 064 6993. 

Korpijoen varrella, Kannelkosken partaalla sijaitseva, 
vuonna 1874 rakennettu mylly jauhoi vuoteen 1958 saakka, 
jolloin se luovutettiin kotiseutuyhdistyksen hoitoon. 
Kauniisti entisöity mylly ympäristöineen on osa kauneinta 
Korpilahtea. 

Myllykahvio ja myllyn esittelyä heinäkuussa sunnuntaisin 
klo 14-16. Myllyn esittely muina aikoina ja myllyn vuokraus, 
tiedustelut Marja Lyytiseltä, puh. 040 536 9453. 

www.korpilahdenkotiseutu.fi
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www.jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta

Kesän saunaillat Mutasella
Tule viettämään kesäiltaa yhdessä Mutasen leirikeskuksen 
rantasaunalle. Tarjolla sauna, uintimahdollisuus ja iltapala. 
Lopuksi hartaushetki. Kyytiä tarvitessasi ota yhteys seura-
kuntaan.

Naiset saunoo klo 18-20  Miehet saunoo klo 18-20

ke 27.6. to 28.6. 
ke 4.7. to 5.7. 
ke 11.7. to 12.7.

Lähetysnuotioillat
Istahda nuotion ääreen yhdessä juttelemaan, laulamaan ja 
lähetysasian äärelle. Tarjolla kahvia, makkaraa ja arpajaiset:

• 6.6. keskiviikkona klo 18 Liukko Pirttipohja 210
• 12.6. tiistaina klo 18 Hakala Särkijoentie 154
• 14.6. torstaina klo 18 Ruth-Salonen Herapohjantie 243
• 26.6. torstaina klo 18 Kirkonkylän Myllyllä
• 27.7. perjantaina klo 18 joen partaalla Saajoentie 3. 

www.korpilahdenkotiseutu.fi

Kirkon käyttöönottojuhla ja aluekappalaisen tehtävään 
siunaaminen su 10.6. klo 10. Juhlamessun toimittaa piispa 
Simo Peura. Messun jälkeen juhlaruokailu ja -kahvit.

Korpilahden kirkko ja Tapulikahvila avoinna 18.6.-17.8. 
ma-pe klo 11-18. Paikalla opas.

Urkukonsertti Korpilahden kirkossa to 19.7. klo 18. Urkuri 
Matti Pohjoisaho soittaa romantiikan ajan urkumusiikkia 
mm. Sibeliusta sekä improvisaatioita. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 €.

Perinnekirkko Korpilahden kirkossa su 22.7. klo 10. Juma-
lanpalvelus toteutetaan vanhan kaavan mukaan. Voit tulla 
jumalanpalvelukseen vanhanajan vaatteisiin pukeutunee-
na. Kirkkokahvit kirkonmäellä.

Jaakonpäivän riihikirkko ke 25.7. klo 18 Sarvenperän Marjo-
mäessä (Konttimyllyntie 141). Jumalanpalvelus riihikirkossa 
ja kirkkokahvit idyllisessä Marjomäen vanhassa pihapiiris-
sä.

Luontokirkko su 29.7. Pappilanniemessä (Valanteentie 1). 
Jumalanpalvelus luonnon helmassa Päijänteen rantamaise-
missa. Kirkkokahvit.

Ehtikkojuhla Mutasen leirikeskuksessa su 28.8. klo 16. 
Asiaa lähetyksestä, tarjoilua ja hartaus. Yhteiskuljetus klo 
15.30 Korpilahden matkahuollosta.

Hautausmaakävely Su 26.8 klo 14.30. Tule tutustumaan 
Korpilahden hautausmaiden historiaan oppaan seurassa. 
Kävely alkaa hautausmaalta (Korpiahontie 6-8) ja päättyy 
klo 16 alkavaan iltakirkkoon (Kirkonmäentie 3).

Korpilahden alueseurakunta

Lisätietoa kesän muusta toiminnasta 
nettisivuiltamme ja Facebookista.
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Perinteikkäällä Korpilahden teatterilla on huikea kesä 
tulossa! Parastaan esittävät niin kansalaisopiston ilmaisu-
taidon ryhmä kuin Korpilahden teatterikin.

Kansalaisopiston ilmaisutaidon ryhmä esittää:

Pikku Pietarin piha 
(ensi-ilta 4.5.) 
Aapeli - Kairimo - Antikainen - Kuula - Salonen

Korpilahden teatteri esittää:

Sydänkohtauksia, eli kuinka tehtiin  
Kummisetä 
(ensi-ilta 15.6.) 
Hotakainen - Peltola - Suonio

Pinokkio 
(ensi-ilta 9.8.) 
Collodi - Hiihtola - Lindroos - Stenberg - Hakaset

Sisätila ja pehmeät penkit!

Korpilahden teatteri 
Kirkkolahdentie 2 
41800 Korpilahti 
Puh. 040 544 0551 

                                 Ja Jenna Bågeberg
Yhteislaulukonsertti 26.7. klo 18 Korpilahden 
teatteri, Kirkkolahdentie 2.

Loiskis ja Jenna Bågeberg avasivat nuottikirjat 
ja sovittivat yhteislauluiksi wanhat koululaulut. 
”Kauneimmat koululaulut” -yhteislaulukonser-
tiin toivotetaan tervetulleeksi myös mummot 
ja vaarit. 

Upea solistimme Jenna Bågeberg juhlisti viime 
vuonna 10-vuotista tangokuningatartaivaltaan.

Liput ennakkoon verkkokaupasta 8 € ja 4 hen-
kilön ryhmälippu 40 €: www.lastenlevykauppa.
fi. 10 €/lippu ovelta. Alle 1-vuotiaista ei mene 
maksua. Ikäsuositus 0-100 vuotta. 

Varaukset ja tiedustelut: orkesteri@loiskis tai 
puh. 040 539 9459.

Korpilahden teatteri

www.loiskis.fi



XV Satama Blues

Ohjelma:
• Klo 20 Emilia Sisco & Helge Tallgvist Band
• Klo 22 Little Boogie Boy (ND): kitara, Jaska Prepula basso, 

Mikko Peltola rummut.
• Klo 24 Harp T And The Blueslaiders: Matti Kainulainen 

Bass, Asko Vikki dr, Timo Tanhuala laulu ja harppu, Tap-
sa Kautto kitara, Anssi Kortemäki kitara.

Kahvila-ravintola Satamakapteeni 
Korpilahdentie 8, 41800 Korpilahti
Puh. 014  822 888 / www.satamakapteeni.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Yhteystiedot: www.musary.net

Little Boogie Boy (NL) Suomeen! 15. Satama Blues Ravintola 
Satamakapteenissa 25.8.2018
Hollantilainen rytmikkään bluesin erikoismies, kitaristi /laulaja Hein 
”Little Boogie Boy” Meijer on karismaattinen lavaesiintyjä, joka vauh-
dikkaalla lavashow:llaan ja iloisella asenteellaan tempaa yleisönsä 
mukaan ilonpitoon.

Ehdottomaan Euroopan blues-eliittiin kuuluva Hein innostui mustan 
musiikin rytmeistä jo lapsena, ja liidasi ensimmäistä blues-yhtyettään 
jo varhaisessa teini-iässä.

Little Boogie Boylla on Suomessa rytmiryhmänä kansainvälisten 
blues-artistien kiertueiden luottomiehet Jaska Prepula ja Mikko Peltola. 
Prepula ja Peltola ovat toimineet vakituisen Tomi Leino Trio –yhtyeensä 
lisäksi kiertuemuusikoina Suomessa, Skandinaviassa, Keski-Euroopassa 
ja Brasiliassa.

9
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Ylä-Muuratjärvi
Ylä-Muuratjärvi on yksi pohjoisista kylistä. Kylätalo on nyt 
valmiimpi juhla-, kokous- sekä tapahtumatilaksi. 

Kylätalon ”ilmasta hyvää! ”- hankkeessa asennettiin kylä-
talolle ilmanvaihtokoneet, ilmalämpöpumput ja uudis-
tettiin sisäänkäynnin invaluiska. Lisäksi ulos rakennettiin 
pihakeittiö kaasugrilleineen.

Vuokraamme tilojen lisäksi edullisesti astioita, pöytiä, tuo-
leja, telttoja. Pihapiirissä on iso  urheilukenttäalue, mitä 
voi käyttää ulkotapahtumiin tai paikoitustilana.

Tapahtumia
• Patalaiturilla Juhannuskokko aattona 22.6.
• Jaakko heittää kylmän kiven 25.7. 

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme. 

Patalaiturilla uimaranta 
Uimakopit ja wc , lentopallokenttä, tulipaikka, laiturit, 
hyvät paikoitustilat. Osoite Patajärventie 170. 

Ylä-Muuratjärvi Seura Ry 
Petäjävedentie 2178, 41800 Korpilahti. 
ymjarvi@gmail.com, puh. 0400 582 482.

www.ylamuuratjarvi.fi

Luonnon rauhaa keskellä Jyväskylää.

Hangasjärven ulkoilualue tarjoaa kesäisiä saunailtoja, 
yöpymismahdollisuutta, leiripaikkaa retkeilijöille, kokoon-
tumistilaa kaveri- tai työporukoille sekä erilaisille juhlille. 
Kämpästä löytyy neljä kamaria ja tilava tupa, vuo-
depaikkoja on 24 yöpyjälle. Pihapiirissä on kaksi 
nuotiopaikkaa sekä kesäkeittiö ja maakellari. 

Hangasjärveltä voi poiketa metsien halki 
Myllyjoen luonnonsuojelualueen laavulle 
Saukkolan kylään. Läheiselle Myllyvuoren 
Natura-alueelle on viitoitettu luontopolku.

Saunavuorot kesäaikana torstaisin alkaen 7.6. 
naisille klo 17-19 ja miehille klo 19-21. Juhan-
nusviikolla saunotaan juhannusaattona 22.6. klo 
15-18 (yhteissauna). Juhannuskokko syttyy Patalaiturilla. 

Osoite: Hangasjärventie 103, 41860 Tikkala. Lisätietoja Pau-
la Määttä, pamaatta@gmail.com tai puh. 040 548 1544.

www.pokokorpilahti.fi

Hangasjärvi
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Moksi
Moksin vireässä maalaiskylässä on useita toimiva maatiloja 
ja kylällä asuu kaikenikäisiä asukkaita. Myös kesäasuntoja 
on kylällä runsaasti.

Moksin vanha koulu ja seurojentalo ovat kyläläisten käytet-
tävissä ja myös vuokrattavissa kylän ulkopuolisille.

Kulttuuriviikon tapahtumia Moksin seurojentalolla
• Taidenäyttely 30.6 - 8.7.2018. Avajaiset lauantaina 30.6. 

klo 16. Näyttely on avoinna päivisin klo 12-18. Näyttelys-
sä on esillä Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevien 
Juho Könkkölän ja Kreetta Nivaojan teoksia ja valokuvia. 
Näyttelyn yhteydessä on avoinna kesäbuffet.

• Kesäkonsertti 30.6. klo 18. Konsertissa esintyvät Moksis-
sa asuvat muusikot klarinetisti Elina Pyykönen, Jyväs-
kylän sinfonia käyrätorvensoittaja Jussi Järvenpää sekä 
vieraileva pianisti Väinö Jalkanen. Ohjelmassa kesäistä 
klassista. 

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme tai facebookista haku-
sanalla moksinkylä.

 Moksin Nuorisoseura ry 
 Moksintie 602 
 41840 Moksi 

 

Luontopolulla luontoon
Moksissa pääsee nauttimaan rauhasta ja hiljaisuudesta 
vaikkapa Surkeen matkailutilan uudistetuneilla luontopo-
luilla, jonne ovat tervetulleita kaikki luonnossa liikkuvat.

Neste Rally Finland Moksissa
27.7.2018 on vauhdikasta menoa luvassa koko päiväksi. 
Neste Rally Finland pikataival kiertää kylän ympäri kahdes-
ti.

Aikataulu:

• EK 2 Moksi klo 8.18
• EK 7 Moksi klo 15.27

www.moksi.fi

Tervetuloa Moksin eri tapahtumiin.
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Maalaismarkkinat Suojakalliolla
Lauantai 8.9.2017 klo 11-15, maamiesseurantalo Suojakallio, Leustuntie, 
41820 Saakoski.

Sympaattiset vanhan ajan maalaismarkkinat maamieseurantalo Suo-
jakalliolla. Uutispuuroa ruisjauhoista sekä kahvio. Myytävänä käsitöitä, 
leivonnaisia sekä syksyn satoa kyliltä. Vuosittain vaihtuvaa ohjelmaa, 
näytillä kotieläimiä, lapsille puuhapisteitä, poniratsastusta ja tietenkin 
ainut oikea pahnapomppu.

Tanssit Suojakalliolla
Maamiesseurantalo Suojakallio, Leustun-
tie, 41820 Saakoski. Alkaen klo 20, liput 10 
€. Järjestäjä Saakosken MSS.

15.9. Kisällit 
13.10. Astra 
17.11. Metsosound 
1.12. Euroset

Tule ja koe leppoisa maalaismeininki eteläis-
ten kylien tapahtumissa.

Jyväskylän Korpilahdella sijaitseva eteläisten 
kylien alue sijoittuu 9-tien molemmin puolin 
40 km Jyväskylästä etelään. Kumpuilevat perin-
nemaisemat ja hevostilat ovat alueen tunnus-
merkkejä. Hienoja näköalapaikkoja ja puitteet 
patikointiin tarjoaa mm. Unescon maailmanpe-
rintökohteisiin kuuluva Oravivuoren kolmio-
mittaustorni, jonka huipulta avautuu hulppea 
näköala Päijänteelle. Alueen kolme kyläseuraa 
järjestävät tapahtumia ympäri vuoden. Seutu 
tunnetaan myös 9-tien varren veikeän ajankoh-
taisista vaihtuvista hahmoista. Ajankohtaiset 
kuulumiset löydät kylien yhteiseltä Facebook- 
seinältä tunnuksella korpilahdeneteläisetkylät. 

Leustun Lenkki 
Helatorstai 10.5.2018, Horkan kylätupa, 
Hirvimäentie 443, 41800 Korpilahti.

Koko perheen hyvän mielen ulkoilutapahtu-
ma. Lähtö Horkan kylätuvalta klo 11. Opastetut 
lenkit 3 km, 5 km ja 10 km. Voit kiertää juosten, 
kävellen, pyörällä tai vaikka hevosen kanssa. 
Osallistumismaksu sisältää mehu- ja lettutar-
joilun.

Eteläiset kylät
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Sarvenperä
Sarvenperän Säntäys 16.6. klo 12.
Juoksutapahtuma, jossa omat sarjat naisille, miehille ja 
kävelijöille. Matkana 10 km kylän maisemissa, jossa reitti 
vaihtelevan mäkisiä ja metsäisiä sora- ja hiekkateitä. Juok-
susarjojen kolmelle parhaalle rahapalkinnot sekä arvon-
tapalkintoja kaikkien osanottajien kesken. Mahdollisuus 
saunoa ja ruokailla. Osallistumismaksu 15 €, juoksijakortilla 
10 €, kävelijät 5 €. Käteismaksu.

Kyläläisille osallistumismaksu juoksusarjoissa 5 € ja oman 
kylän kävelijät ilmaiseksi. 

Sarvenperän vanha koulu, Löytänäntie 10. Ilmoittaudu 
tapahtumaan: Johanna Niilivuo, johanna.niilivuo@elisanet.
fi, puh. 040 413 2516.

XVI Saunamaraton 4.7. 
Saunamaraton on kesäinen tapahtuma Sarvenperän ja 
Saukkolan rantamaisemissa, jossa yhdistyvät suomalaiset 
perusarvot: luonto, sauna ja liikkuminen.

Saunamaraton ei ole kilpailu, vaan saunan ystävistä koo-
taan joukkueet, jotka yhden päivän aikana saunovat noin 
16-18 saunassa. Matkaa kävellen kertyy noin 10 kilometriä 
ja aikaa kuluu kymmenisen tuntia. Saunat ovat pääosin 
rantasaunoja, mutta joukossa on myös savusaunoja ja 
siirtosaunoja. Tapahtumakeskuksena toimii Sarvenperän 
vanha koulu.

Ilmoittauminen ajalla 1.-6.5. mielellään sähköpostilla 
saunamaraton@sarvenpera.fi tai puh. 045 120 1361. Mu-
kaan mahtuu noin 80 saunojaa, tarvittaessa osallistujat 
arvotaan. Osallistumismaksu on 60 €/hlö. Lisätietoa löydät 
verkkosivuiltamme. 

sarvenpera.fi



Putkilahti

putkilahti.fi 

putkilahti.fi 
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Jylhät vuoret ja mutkittelevat Päijänteen lahdet ovat osa 
Putkilahtea.

Tulevia tapahtumia
• Putkilahti JazzIt 9.6.2018 lauantaina alkaen klo 12 Kou-

lupuistossa. Esiintyjinä Jyväskylän puhallinorkesteri, 
Tapio Leino Swing band ja SunCafe.

• Jalkapallon Juhannusturnaus 24.6. sunnuntaina klo 14 
Urheilukentällä. Jo perinteinen turnaus nuoremmille ja 
vanhemmille. Tule paikan päälle ja pääset joukkuee-
seen. Lisätietoja: http://kettera.putkilahti.fi

• Kesäkisat 19.7. torstaina klo 13 alkaen Urheilukentällä 
Koko perheen leikkimielisessä tapahtumassa on omat 
kilpailusarjat lapsille, nuorille ja aikuisille.

Putkilahti.fi

Tervetuloa Päijänteen syliin,  
Korpilahden vespuolelle!
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Talvella lämmin, Kesällä cool - 
Katso kesän tapahtumat kotisivuiltamme

Villa Cawén on Oittilan maamiesseuran yllä-
pitämä kylätalo, joka on Oittilan hermokeskus 
ja kohtaamispaikka. Se tarjoaa läpi vuoden 
kyläläisille, kesäasukkaille ja vieraille kaupan ja 
kahvilan palvelut, kirjastoa unohtamatta. Villa 
Cawénissa voit järjestää myös juhlat, kesäaika-
na käytössä laaja piha-alue ja terassi.

Tapahtumia:

• Rantakalailta 21.7. yhdessä osakaskunnan 
kanssa, Villa Cawén.

• Neste Rally Finland 27.7., Oittila
• Kylässä kylätiellä 1.9., Alwar Cawénin jalan-

jäljissä

Oittila

villacawen.suntuubi.com
Raidanlahdentie 783 
41880 Oittila 
Puh. 043 214 0020



Tapahtumakalenteri

maaseuturahastoGo Korpilahti go-hanke, korpilahti.info

Ta
itt

o 
20

18
: S

V-
pa

lv
el

u 
He

nr
y 

M
oi

la
ne

n 
| 

Ku
va

t: 
Va

st
av

al
o,

 K
im

m
o 

Ra
m

pa
ne

n,
 Ju

ha
 H

yv
är

in
en

, A
RK

-K
an

to
ne

n 
O

y, 
Ve

ik
ko

 P
er

ttu
la

, M
er

ja
 V

an
ha

la
, U

lla
 H

ut
tu

ne
n,

 T
er

hi
 S

al
om

aa
, H

el
en

a 
Hu

rm
e,

 K
or

pi
la

hd
en

 te
at

te
ri,

 L
oi

sk
is

, k
yl

äs
eu

ra
t.

visitjyvaskyla.fi 
Jyväskylän seudun matkailuneuvonta, 
puh. 014 266 0113, matkailu@jkl.fi

30.4 Hyvänmielenosoitus, Korpilahden Satama.
4.5. Pikku Pietarin piha, ensi-ilta, Korpilahden teatteri.
6.5. Metsäretki 100 vuoden takaisiin tunnelmiin, Moksi.
10.5. Leustun lenkki, Horkan kylätupa.
20.5. Yläkaupungin yön- jatkot, Laukkalan tila, Tikkala. 
9.6. Putkilahti JazzIt, Putkilahden kylätalo.
9-10.6. Puusta pitkälle, Laukkalan tila, Tikkala.
10.6. Kirkon käyttöönottojuhla ja aluekappalaisen 
 tehtävään siunaaminen.
 Vanhan Hämeentien vaellus.
15.6. Sydänkohtauksia, eli kuinka tehtiin kummisetä (ensi- 
 ilta), Korpilahden teatteri.
16.6. Sarvenperän säntäys, Sarvenperän vanha koulu.
22.6. Juhannuskokko Patalaiturilla, Ylämuuratjärvi.
24.6. Jalkapallon juhannusturnaus, Putkilahden kylätalo.
30.6. Taidenäyttelyn avajaiset, Moksi, seurojentalo.
 Kesäkonsertti, Moksi, seurojentalo.
4.7. XVI saunamaraton, Sarvenperä.
6-7.7. Päijänteen Palvipäivät, Korpilahden satama.
8.7. Korpilahti-päivä.
19.7. Kesäkisat, Putkilahti, urheilukenttä.
 Urkukonsertti Korpilahden kirkossa.
21.7. 46. Päijännepurjehdus starttaa Jyväskylästä.
 Rantakalailta, Oittila.
22.7. Perinnekirkko Korpilahden kirkossa.

25.7. Jaakko heittää kylmän kiven, Patalaituri, Ylämuuratjärvi.
 Jaakonpäivän riihikirkko Sarvenperä, Marjomäki.
26.7. Yhteislaulukonsertti, Korpilahden Teatteri.
27.7. Neste Rally Finland, Moksi, Oittila. 
29.7. Luontokirkko Pappilanniemessä.
9.8. Pinokkio, ensi-ilta, Korpilahden teatteri.
10.8 Retki Oravivuorelle.
25.8. Satamablues, Korpilahti.
26.8. Hautausmaakävely, Korpilahden hautausmaa.
28.8. Ehtikkojuhla, Mutasen leirikeskus.
1.9. Kylässä Kylätiellä, Oittila.
8.9. Maalaismarkkinat, Suojakallio, Saakoski.
15.9. Tanssit Suojakalliolla, Kisällit.
29.9. Valonkaupunki, Korpilahti.
13.10. Tanssit Suojakalliolla, Astra. 
17.11. Tanssit Suojakalliolla, Metsosound.
1.12. Tanssit Suojakalliolla, Euroset.
6.12. Itsenäisyyspäiväjuhla.
9.12. Jouluvalot syttyvät Vanhalla Myllyllä.
1-24.12. Korpilahden joulukalenteri.

Emme vastaa mahdollisesta ohjelmanmuutoksista. Ajantasai-
set tapahtumatiedot löydät tapahtumajärjestäjän tiedotteista 
tai osoitteesta jyvaskyla.fi/tapahtumat


