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Keskiviikko 30.11.2005

Minä olen vain ”telakka”
pieni, joka laivoja rakastaa,
jossa aina öisin palaa
pari lyhtyä kalpeaa.
Minun luonani laivat ei
viihdy, olen pieni ja maineeton. Pois suuria purjeita aina
meri kaunis kutsunut on.
Kuusjärven lahden pohjassa, maantien varressa, pajupuskien
suojassa on jo usean vuoden ajan ollut valmisteilla isohko veneen
runko. Tänä syksynä vene pääsi vihdoinkin lähtemään lähemmäs
isoja vesiä. Minulle tuntemattomaksi jäänyt veneen rakentaja oli
kuulopuheitten mukaan myynyt veneensä Vääksyyn, jonneka vene
eräänä syyskuun aamu lähti erikoiskuljetuksella lipumaan.
Telakka ei kuitenkaan joutunut olemaan kauan tyhjillään. Siellä
näyttää olevan jälleen toimintaa, koska telakalle on tuotu ilmeisesti
kunnostettavaksi uusi paatti, tosin pienempi kuin edeltäjänsä.

Mukaillen Oiva Paloheimon
runoa ”Lähtevien laivojen satama”
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Vilu ja Viivi
Kotikallion talossa Saukkolassa asuvat emäntänsä kanssa Vilu-kissa ja Viivi-koira jo neljättä vuotta. Kylässä heillä
käy myös 12-vuotinen Ella-koira.
Viivi
Viivi
on 10-vuotias musta Labradorinnoutaja. Se on haettu
Tampereelta. Se on rauhallinen, mutta kun se on leikkisällä tuulella se leikkii pallolla. Viivin lempiruoka on
maksalaatikko, ja joskus se saa puruluita. Vilun ja Viivin
yhteinen iltaherkku on viili.
Viivi pitää uimisesta jopa jäiden seassa.
Vilu
kaverukset Ella ja Viivi
Vilu on 1-vuotinen musta maatiaiskissa. Se on paikallista syntyperää. Vilu liikkuu ulkona omia teitään, mutta tulee aina yöksi kotiinsa. Vilu syö raakaa jauhelihaa, tonnikalaa ja viiliä illalla Viivin kanssa. Vilu kiipesi pentuna pihapuuhun.
Raksu

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Keski-Suomen Elämän virtapiirit (Elvi) -hanke kutsuu Teitä mukaan
Virtapiirit -toimintaan!
Elvi -hanke tarjoaa toimintaa, joka on suunnattu Korpilahden pohjoisten kylien varttuneemmalle väelle. Virtapiirit toiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata muita kyläläisiä ja sen kautta voi saada vaihtelua ja piristystä arkeen sekä uudenlaista sisältöä elämään. Maakunnallinen Keski-Suomen Elämän virtapiirit –hanke suuntaa toimintaansa pohjoiseen
ja eteläiseen Keski-Suomeen. Elvi -hanketta hallinnoi Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ja rahoittajana toimii Rahaautomaattiyhdistys. Hanke toimii vuosina 2005 - 2007.

Virtapiirit -ryhmätoiminta arjen voimavaraksi
Virtapiirit -ryhmät tarjoavat kylien varttuneemmalle mahdollisuuden monipuoliseen ja mielekkääseen toimintaan sekä
ikätovereiden kohtaamiseen. Avoin ja maksuton Virtapiirit -ryhmä kokoontuu kylällä kerran viikossa noin kaksi tuntia
kerrallaan. Tavoitteena olisi, että Elvi-hanke käynnistäisi yhden ryhmän, joka palvelisi Korpilahden pohjoisten kylien
väkeä.
Kantavana ajatuksena Virtapiiri -toiminnassa on, että jokaisella ihmisellä on elämän varrelta kerättyjä tietoja ja taitoja,
joita voidaan hyödyntää yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen osallistuja pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita, joita ryhmässä yhdessä tehdään. Virtapiirit -ryhmässä toteutettavia asioita voivat olla esimerkiksi liikunta,
musiikki tai vaikka kirjallisuus. Lisäksi ryhmään voidaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti kutsua vierailijoita
eri tahoilta esimerkiksi keskustelemaan, tiedottamaan, antamaan ohjausta, neuvontaa tai opetusta erilaisista aihealueista. Virtapiirit -ryhmät toimivat yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa monella tavalla, kuten osallistumalla esimerkiksi
kylän yhteisiin tapahtumiin sekä kylän kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
Elvi -hankkeen työntekijät toimivat ryhmien käynnistäjinä, mutta jatkossa ryhmien ohjaus siirtyy vapaaehtoisille ihmisille.
Elvi -hanke tarjoaa toimintaan mukaan lähteville vapaaehtoisille tehtävään liittyvän perehdytyksen ja koulutuksen. Lisäksi hankkeessa järjestetään vapaaehtoisten yhteisiä virkistystapahtumia, joissa on mahdollisuus rentoutumiseen ja
ajatusten vaihtoon muiden vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen vapaaehtoisille tarjotaan lisäksi säännöllistä tukea toimintaan muilta vapaaehtoisilta ja projektityöntekijöiltä. Vapaaehtoiset voivat toimia ryhmien vetäjinä esimerkiksi viikoittain
tai silloin tällöin, jokaiselle itselleen sopivalla tavalla.
Lisätietoja Elvi-hankkeesta löydät myös internetositteesta: www.elviks.fi
Huom!
Yhteystiedot:
Marika Mäntyvaara on
Keski-Suomen Elämän virtapiirit –hanke
tulossa kertomaan tästä
Projektipäällikkö, Marika mäntyvaara p. 050 321 6430 / marika.mantyvaara@elviks.fi
Elvi-hankkesta lähemmin
Projektityöntekijä Henna Alanen p. 050 438 1506 / henna.alanen@elviks.fi

Saukkolan kyläseuran
kyläkokoukseen 7.12.
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Sivarina päiväkodissa
Kun tuli aika metsästää siviilipalveluspaikkaa, päätin
kysyä asiaa Saukon päiväkodilta. Päällimmäisenä takaraivossa jyskytti ajatus lyhyestä työmatkasta ja kotona asumisesta, sillä palveluspaikat kuulemani mukaan osaavat nihkeillä vuokra-asioiden kanssa. Jos
asuisin kotona, tätä ongelmaa ei olisi. Asia hoituikin
jouhevasti, josta suuri kiitos kuuluu päiväkodinjohtaja
Tiina Rupalle. Kunnan budjettia uhmaten sain siis suorittaa palvelukseni Saukon päiväkodissa.
Alussa ajatus päiväkodissa työskentelemisestä
hieman jännitti minua. Eihän minulla ollut juurikaan
kokemusta lapsien kanssa olemisesta parin vuoden
takaista sählykerhon pitämistä lukuun ottamatta. Hurjimissa ajatuksissa lapsoset saattoivat olla samanlaisia
rasavillejä kuin itse olin. Avuton sivariparka lapsikatraan armoilla... mitähän siitä seuraisi?
Kun palvelupäiväni vihdoin koitti, pelkoni osoittautuivat turhiksi: kaikki lapset kuuntelevat järkipuhetta
jopa yllättävänkin hyvin, etenkin kun vertaa minkälainen itse olin ollut ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Tokihan lieviä konflikteja syntyy myös päiväkodissa, mutSivari työn ääressä
ta niistä on aina selvitty järkipohjaisen ajattelun ja keskustelun lopputuloksella.
Toimenkuvanani on ollut olla jokapaikanhöylä joka lapsien kaitsemisen ohella tekee myös kaikkea muuta mihin rahkeet riittävät, kuten hyllynmaalaus, valokuvaaminen ja muu vastaava. Monet
iltapäivät on tullut pelattua sählyä, pihalla puolestaan jalkapallo on lumien ajottaisesta saapumisesta
huolimatta ollut kova sana. Vaatehuolto on kuitenkin ehkä tärkein työnkuvani. Kaksi kuivauskaappia
ja 40 lasta on niin mielenkiintoinen kombinaatio kuin miltä se kuulostaakin. Erinomaisesti tämä kuitenkin käy minulle, sillä muilla on kädet täynnä lapsia ja jonkunhan se on vaatteet kuivattava.
Viihtynyt olen erinomaisesti, liekkö syynä loistavat työtoverit vaiko vaihtelevat päivät, kuka tietää? Joka tapauksessa ei ole yhtään ikävä taittajan housuihin, joka tuli työharjoittelussa tutuksi. Parempaa palveluspaikkaa on vaikea kuvitella ja tuskin moista onkaan. Jos kohta neljä kuukautta on
mennyt näin vauhdikkaasti, tuskinpa aika käy pitkäksi jatkossakaan.
Tuomas Koskinen

”Saukon päiväkoti” -laulua Tekla laulelee äitinsä
kanssa matkalla päiväkotiin.
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Tietäjä, kansanparantaja Karisjärven Miina Korpilahdelta.
Tapahtui hyvin tutussa talossa 1920-luvulla. Talossa purettiin vanhaa aittarakennusta, emäntä tuli hakemaan uunin syttyjä aitan seinustalta, niin toinen purkumiehistä huusi, että elkää viekö ruumislautaa, joka
oli juuri sillä kohden purkuroskien alla.
Emännän säikähdettyä käsistä putos kokoamansa sytyt kokoojakäden keskisormea rupes kovasti särkemään.Kun särky ei lakannut, sitä tutki koko talon väki, josko siihen olisi pistänyt vaikka tikku. Mitään ei
löytynyt, josta moinen särky olisi aiheentunut.
Huomenis meni emäntä Jyväskylään sairaalan ylilääkärin luo, joka hänkään ei päältä katsottuna löytänyt
vikaa, sormi leikattiin, mutta särky ei vaan lakanna. Oltuaan 3 päivää sairaalassa säryn yhä jatkuessa sanoi emäntä, että paljonko olen velkaa. Mitä nyt, mitäs te meinaatte? sanoi lääkäri. Minä käyn välillä kotona tuli emännältä.
Emännän tultua kotiin sanoi isännälle, nyt lähdemme Karisjärven Miinan luo.Emännän selvitettyä asiansa
Miinalle, oli Miina, jolla oli tapa ottaa karskisti asiakkaansa vastaan, karjaissut tännekö sitä sitten tullaan
kun ensin olet sormes revittänyt lääkärillä ja tyhjentänyt rahapussis sille. Tämän jälkeen oli Miina rauhoittunut ja mennyt jonkunlaiseen horrokseen. Vähän ajan kuluttua oli herännyt ja sanonut, ei niitä kaikkia
sanomisia tarvitse säikkyä, niin kuin sinä sitä ruumislautaa, josta sulle huudettiin. Oli sitten toisessa huoneessa tehnyt sormen mittaiseen pulloon lääkettä, tuli ja voiteli sormen, josta särky loppui välittömästi ja
sanonut, voitele tällä lopulla kerran päivässä sormeasi. Johon Emäntä, mitäs sitten, kun tämä loppuu. Rupea pyykille, oli vastaus.
Ja niin sormi parani, mutta kun sitä oli leikattu, oli sormijänne viottunna, jäi sormi mutkalle lopuks ijäkseen.
Uki
KAUNEIMMAT JOULULAULUT 19.12.2005
Tikkalan Harjulassa

JOULU ON TULLUT

Suomen lähetysseuran käynnistämä Kauneimmat joululaulut –
tilaisuuksien perinne on juurtunut suomalaiseen joulunviettoon. Kauneimpia joululauluja on laulettu vuodesta 1972 lähtien. Tänä vuonna
Korpilahden pohjoisilla kylillä lauletaan Kauneimpia joululauluja kaikki
yhdessä maanantaina 19.12. klo 18.00 Harjulassa Tikkalassa. Tilaisuuden kolehti käytetään seurakunnan lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
Torttukahvit ja jouluglögit on tarjolla pientä maksua vastaan.
Järjestäjinä ovat:
Patajärven koulu
Seurakuntapiirit: Moksi, Sarvenperä, Saukkola, Tikkala, Ylä-Muuratjärvi
Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys

Joulu on tullut,
salaisuuksien aika.
Ystävysten ympärille
tehdään joulutaika.
Joulu on tullut,
leikkiä tahtoisin jatkaa:
laulamalla lämmitellä
sydämien matkaa
Joulun iloa ja lämpöä kaikille ystäville Saukkolassa ja
muuallakin toivoo

Saukon päiväkodin väki
TERVETULOA

Saukkolan Isku ry

Saukkolan Kyläseura ry

Syyskokous Saukossa keskiviikkona
7.12.2005 klo 18.00
esillä sääntömääräiset asiat

Syyskokous Saukossa keskiviikkona
7.12.2005 klo 18.30
esillä sääntömääräiset asiat

Tervetuloa
Johtokunta

Tervetuloa
Hallitus

Jutut: Pekka Välivaara Raiviokoskentie 441, 41940 Vesanka puh. 014-611216, 0405115046 ilt.014-636506, email: pekka.valivaara@kolumbus.fi

