
1 
 

Porkkalan kyläyhdistyksen kyläsuunnitelma 2008 
 

Porkkalan kyläyhdistys 
Koskenpää, Jämsänkoski 

 
 
 
Suurmaailmassa sitä mennään touhulla ja rytinällä eteenpäin, mutta erämaassa vaan hiljaa 
ja arasti hiipien, kuten luonnollistakin. (…) Ei tule kysymykseen, että sellaiset 
suurmaailman ihmekoneet kuin autot pääsisivät meille edes itseään näyttämään, 
puhumattakaan siitä, että saisimme istuskella autossa ja tehdä matkoja kuin ihmiset siellä 
Suur-Seppolassa. Ilmalaivalla tänne pääsisi mutta ”Ilmatarkaan” ei täällä pistäytynyt.  
(…) Mutta vaikkemme pääse autolla eteenpäin, niin menemme vaikka Aaprahamin 
kyydillä ja kuljemme edistyksen virrassa kuitenkin. (…)   
 

Nimim. Tyytyväinen koskenpääläinen 
Jämsän Sanomat, vuosi 1929 

Räsänen (1986, 453) 
 
 
 

 
 
Tyytyväisiä koskenpääläisiä löytyy myös 2000 -luvulta noiden ”suurmaailman ihmekoneiden” 
yleistyttyäkin. Porkkakylien kautta kulkeva tie sai vihdoin pikipinnan vuonna 2003. Kuva Eino 
Rantasen arkistoista.
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1 JOHDANTO 
 

Havunkylän nuoret tapasivat kolmen neljän vuosikymmenen takaa kesällä 2006, ja 

tuolloin virisi keskustelu yhteisten tapaamisien ja kokoontumispaikan tarpeesta. 

Tapaamisessa pohdittiin, että Jämsänkosken Koskenpään luoteisosassa sijaitseva 

kyläyhteisö on säilyttämisen arvoinen, ja tahtoa kotiseudun kehittämiselle löytyy. Idea 

muuttui sanoista teoiksi, kun vuoden 2007 alussa perustettiin Luoteis-Koskenpään 

kyläyhdistys, joka sittemmin vaihtoi nimensä Porkkalan kyläyhdistykseksi. 

Yhdistyksen voimin ryhdyttiin puurtamaan jo ensimmäisenä toimintavuotena yhteistä 

projektia: kylätaloa. 

Kyläsuunnitelma on kyläyhdistyksen toimintaa ohjaava asiakirja, joka sisältää 

kuvauksen kylän historiasta ja nykytilanteesta. Katseita suunnataan tämän jälkeen 

tulevaisuuteen. Kyläsuunnitelman keskeisin aineisto on koottu kyläyhdistyksen 

keväällä 2008 asukkailleen teettämästä kyläkyselystä. Kyläläisten ääni kuuluu kylän 

vahvuuksia ja heikkouksia arvioitaessa, ja heidän näkökulmansa kylän kehittämisestä 

ovat luonnollisesti kyläsuunnitelman ydin. Historiaosuudessa lähteinä on käytetty 

kirjallisuutta, mutta suuri kiitos kuuluu myös paljasjalkaisille kylänmiehille Lauri 

Porkkalalle ja Eino Rantaselle, jotka tarinoivat kylän historiaa omien muistojensa 

kautta. Suunnitelmaa päivitetään jatkossa muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan, 

jotta se pysyy ajantasaisena.  

Kyläsuunnitelma on myös edellytys haettaessa erilaisia hankerahoituksia 

yhteisiin projekteihin. Tällä hetkellä Porkkalan kyläyhdistys syventyy 

kylätaloprojektiin, josta suunnitelmassa myös kerrotaan tarkemmin. Yhteistoiminta 

lienee sitä samaa ”Koskenpään henkeä”, johon Olavi Horsma-aho viittaa seudun 

historiikissaan: se on sitä, minkä turvin monta vaikeaakin asiaa on Koskenpään 

historiassa aikaansaatu omatoimisesti ja yhteen hiileen puhaltamalla pienempänä 

kylänä suurempien kyljessä. 

 

 

2 PORKKALAN KYLÄYHDISTYS JA KYLÄALUE 
 

Jämsänkoskesta Koskenpää muodostaa pohjoista kohti laajenevan osan. Jämsänkoski 

ja Koskenpää sijaitsevat Päijänteen länsipuolella, jääkauden uurtaman Petäjäveden 
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vesistöreitin varrella. Luonnonmaisema on tyypillistä Järvi-Suomea: vesistöön 

niveltyvät havupuiden peittämät moreenimäet ja lehtomaiset kankareet. Koskenpään 

kirkonkylä sijaitsee niemekkeellä, jota rajaavat Pettämäjärvi, Kalmavesi ja Rautavesi. 

Porkkalan kyläyhdistyksen toiminta-aluetta ovat luoteisen Koskenpään kylät. Alue on 

kutakuinkin sama kuin entinen Porkkalan koulupiiri, mistä syystä yhdistyksen nimi 

muutettiin alkuperäisestä Luoteis-Koskenpään kyläyhdistyksestä Porkkalan 

kyläyhdistykseksi vuosikokouksessa 2008 jäsenten enemmistön toiveesta. 

(Riihijärvellä tosin toimi oma koulurakennuksensa vuoteen 1966.) Ajatuksena on siis 

olla yhdistys kenelle tahansa luoteisen Koskenpään alueelle henkisesti tai fyysisesti 

sidoksissa olevalle henkilölle. 

Yhdistys on ollut näkyvillä seudun tapahtumissa, esimerkiksi Koskenpään 

markkinoilla ja kioski- ja järjestysmiestehtävissä Neste Ralli -tapahtumassa Urrian 

pikataipaleella elokuussa 2007 sekä 2008. Talkoita on pidetty aktiivisesti myös 

esimerkiksi metsän istutuksessa ja kylätalon rakennusprojektissa. 

 Jäseniä kyläyhdistyksellä on nykyisin noin 80. 

 

 

3 PORKKAKYLIEN HISTORIAA 
 

3.1 Jämsän perukasta Koskenpääksi 
 

Kun 1900 -luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä tuli Jämsän pohjoisesta perukasta, 

Havun kylästä, asiaa pitäjän keskukseen, Seppolaan, oli edessä päivän matka. Näihin 

aikoihin Koskenpäälle saatiin oma seurakunta, maa- ja metsätalous voimistuivat, 

varallisuus kasvoi ja asukkaiden tietopiiri laajentui, ja ajatukset itsenäistymisestä 

Jämsästä alkoivat itää. Vuonna 1926 pitkällisen Jämsässä käydyn prosessin jälkeen 

Koskenpää aloitti itsenäisen kunnan vaiheen silloisena koillishämäläisenä kuntana.  

Teollistuvassa Suomessa väki alkoi liikkua tehdaspaikkakunnille, ja maa- ja 

metsätalouteen nojaavat kunnat kokivat suoranaisen väestökadon 1960- ja 1970-

luvuilla. 1960 -luvulla kuten muissakin pienissä kunnissa, myös Koskenpäällä 

pohdittiin vakavasti, miten kunta pystyisi säilyttämään peruspalvelut asukkailleen. 

Jämsässä oli jo esitetty Jämsän muuttamista kauppalaksi ja Jämsänkosken ja 

Koskenpään siihen liittymistä. Vaurastunut tehdaskaupunki Jämsänkoski vastusti 
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liittymistä, ja ajatukset kypsyivät vuosikymmenen aikana Jämsänkosken ja 

 Koskenpään liitoksesta, mikä solmittiin vuonna 1969. Reilu 40 -vuotinen 

itsenäisen kunnan aika oli kuitenkin ehtinyt kasvattaa koskenpääläistä identiteettiä ja 

yhtenäisyyttä yhteisten asioiden hoitamisessa, mikä poikikin esimerkiksi 

Jämsänkosken kunnallispolitiikkaan näkyvästi koskenpääläisiä vaikuttajia. 

Koskenpään historiaa ei tässä yhteydessä käsitellä laajemmin. Sen sijaan tehdään 

muutama poikkileikkaus alueen historiaan Porkkakylien (Kauhkialan ja Seppolan) ja 

Havunvetämän kylän seuduille. 

 

3.2 Tie Koskenpäältä Keuruulle 
 

Koskenpäällä on kulkenut Jämsän ja Keuruun välinen ratsupolku jo 1700 -luvulla. 

Itsenäistynyt Koskenpään kunta käynnisti 1927 tiehankkeen, jonka tarkoitus oli luoda 

autotie kirkonkylältä itään Korpilahdelle sekä länteen Keuruulle. Keuruun tiehanke oli 

jaettu kolmeen osaan: kirkonkylältä Koskiniemen tienhaaraan, siitä länteen jatkuva 

Havunkylä-Keuruun raja sekä Puontaan kautta kulkeva Tienhaara-Jama-Keuruun-

tieosuus. Tieosia varten oli valittu tiekunnat, jotka teettivät työt ja jakoivat niistä 

yksiköt tien käyttäjille. Tieosuuksien rakentamisesta ja kunnossapidosta käytiin 

huutokauppaa, ja suurimman vastuun tieyhteyden rakentamisesta kantoivat 

luonnollisesti vauraimmat talot. 

Tieyhteyden rakentaminen työllisti ja puhututti paikkakuntaa toistakymmentä 

vuotta: esimerkiksi Survosen sillan kunnostamisen kustantamisesta käytiin myös 

vilkasta keskustelua seudun vauraimpien talojen kesken. Vuonna 1938 Ylä-Porkkalan 

talossa pidettiin kokous, jossa tieurakka kirjattiin päätökseensä.  
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Alaporkkalan isäntä Eino Porkkala oli ensimmäisiä autonomistajia Koskenpäällä 1920 -luvulla. Autoilua 

hidasti tuolloin kuitenkin teitä halkovien karjaporttien läpi kulkeminen. Eräisiin iltamiin mentiin niin, 

että kun ”Hopan” valot kesken matkan sammuivat, lainattiin Tiensivulta myrskylyhtyjä ja yksi istui 

valoa näyttämään lokasuojan päälle. Kuva Lauri Porkkalalta. 

 

3.3 Porkkalan koulupiiri 
 

1800- luvun lopulla olivat Seppäsen Aleksi ja Alaporkkalan Verneri kalareissulla 

Koijärvellä. Reissulla syntyi ajatus kylän omasta koulusta. Porkkalan koulupiirin 

perustamista taottiin yli kymmenen vuotta, ennen kuin vuonna 1907 Havun koulu 

vihdoin seisoi Porkkakylässä riippakoivujen katveessa Alasen rannan tuntumassa. 

Kuntakokouksessa päätettiin palkata koululle naisopettaja, jolle annettaisiin 350 

markan vuosipalkan lisäksi muutama aari peltoa, korvaus puuttuvasta maa-alasta sekä 

lisäksi 160 markkaa rahaa, tuhat kiloa heinää, vapaat polttopuut, kesälaidun lehmälle ja 

vielä 40 markkaa valorahaa, joka velvoittaisi opettajattaren huolehtimaan 

luokkahuoneenkin valaistuksesta. Kouluylihallitus ei valtionapuhakemusta kuitenkaan 

sellaisenaan hyväksynyt: opettaja piti vapauttaa luokkahuoneen valaisusta. Kouluun 

valittiin myös poikien käsityön opettaja 75 markan vuosipalkalla. Vuosikymmenen 

ponnistelun jälkeen Porkkalan koulupiirin reppuselät pääsivät aloittamaan 

koulunkäynnin Havun koulussa.  

 Vaikka koulukuri saattoi tuohon aikaan olla tiukempi kuin nykyään, oli sitä 

silloinkin kepposet. Eino Rantanen ja Lauri Porkkala myöntävät, että pirunviulun 

soittaminen opettajan ikkunalla sai aikaan mukavat pärinät. Heidän mukaansa koulussa 

opettivat mm. Honkasen Saima, Inkisen Anna, Turusen Marjatta, Pitkäjärven Pekka, 

Janhusen Anna-Liisa, Laakson Sulo, Österlundin Lasse sekä Dufvan Anneli. 
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Oppilasmäärä kehittyi reilusta paristakymmenestä vuoden 1958 huippumäärään 

68 oppilaaseen; tämän jälkeen maaseutuja vaivannut muuttotappio alkoi vähentää 

oppilasmääriä. Koskenpäältä lakkautettiinkin tämän vuoksi kyläkouluja esimerkiksi 

Ehikistä ja Kalmavirralta. Havun koulu ei leikkauksiin ehtinyt – koulu tuhoutui 

salamaniskun aiheuttamassa tulipalossa 3.6.1969. Tämän jälkeen Porkkalan koulupiiri 

lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin kirkonkylän kansakouluun, joka muuttui koulu-

uudistuksen myötä Jämsänkosken toiseksi ala-asteeksi vuonna 1974. 

 

 

 

 
Porkkalan koulun oppilaat sekä opettaja Saima Honkanen vuonna 1937. Kuva Eino Rantasen arkistoista. 
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Koulun viimeiset oppilaat vuonna 1969 sekä opettajat Mirjam Hakkarainen ja Lars Österlund. Kuva 

Jenny Hellstenin arkistoista. 

 

3.4 Torppia ja taloja 
 

Havunvetämän kantatilana on ollut samanniminen talo jo 1500 -luvulta, ja sen maita 

kuului 1900 -luvun alussa Gösta Serlachiuksen ja W. Rosenlew & Co. AB:n 

omistuksessa, mutta kantatalo pysyi talonpoikaisomistuksessa. Kauhkialan kylä 

muodostui Seppälän (tai Seppäsen) ja Heistulan eli Porkkalan perintötaloista. Seppolan 

kylässä oli niin ikään useita perintötaloja. Siniänvirran kantatalona oli Honkanen ja 

jaatilalainen Puonnas. Kantatilojen alueille perustettiin myöhemmin lukuisia torppia ja 

asutustiloja. 

 Tulevan kylätalon läheisyydessä sijaitsi savupirtistä torpaksi vuonna 1938 tehty 

könkköläläinen Tiensivun torppa, jossa asuivat Lehtolasta tulleet Alma ja Sulo 

Rantanen. Torpassa kävi vipinä, kun sitä asuttivat parhaillaan kymmenkunta lasta, 

vanhemmat sekä metsätyömiehet. Pihassa sijaitsi aitta, jossa asui vielä vuorollansa 

kunnan hoidokkivanhuksia, joista yksi oli Pien-Hilma. Aitassa toimi myös 

Nurkkakaupaksi kutsuttu puoti, joka siirtyi myöhemmin Pirttilään. Torpan asukit 

kuuluvat olleen tunnettuja kylän apuna, ja Alma-äidin tunnisti tavastaan kutoa 

kävellessäänkin. 
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      Tiensivun torppa 1930 -luvulla. Kuva Eino Rantasen arkistoista. 

 
 

4 KYLÄ TÄNÄÄN 
 

Koskenpäällä asukkaita on tällä hetkellä noin 800, ja Jämsänkoskeen kuuluvana sen 

hallinto on Jämsänkoskella. Kuntaliitos Jämsän kanssa vuonna 2009 tuo tullessaan 

Koskenpään ja Jämsänkosken seurakuntien yhdistymisen sekä kunnallisen hallinnon 

uudelleen järjestämisen.  

Lähimmät palvelut ovat Koskenpään kirkonkylällä, josta löytyvät 

päivittäistavarakauppa ja asiamiesposti, pankki, apteekki, terveysasema, kirjasto, 

lounaskahvila, alakoulu, esikoulu sekä oma kirkko ja seurakuntakappeli.  

Alueen pääelinkeino on maatalous, jonka liitännäiselinkeinona on esimerkiksi 

lomamökkivuokrausta ja elintarviketuotantoa. Teollisia yrityksiä Koskenpäällä ovat 

Koskenpään Huopatehdas Oy, Tynnyrimökit Oy sekä Jyremark Oy. Matkailuelinkeino 

näkyy esimerkiksi Kievari Rantapirtin toiminnassa. Pienyritystoiminta alueella 

vaikuttaa ylipäätään vireältä. 

Seura- ja järjestötoiminnasta Koskenpäällä vastaavat muun muassa kaksi 

urheiluseuraa, seurakunnan kerhotoiminta, kuorot, työväenopiston opintopiirit sekä 

sotaveteraani- ja marttayhdistykset. Koskenpäällä on toiminut myös kylän kehittämistä 

tukeva Koskenpään Kehittämisyhtiö Oy vuodesta 1987. 

Porkkalan kyläyhdistys teetti keväällä 2008 asukkailleen kyläkyselyn. 

Vastauksia palautui 41 kappaletta määräpäivään mennessä. Vastaajat olivat melko 
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tasan puolet työikäisiä, puolet eläkeläisiä. Samoin vastaajat jakautuivat melkein tasan 

kylän vakituisiin sekä kesäasukkaisiin. Valtaosa työssäkäyvistä työskenteli vieraan 

palveluksessa, kuitenkin mukana oli myös maatalousyrittäjä sekä pari yrittäjää. 

Kyläkyselyn avulla kartoitettiin kyläläisten ajatuksia kylän vahvuuksista sekä 

kehittämistä vaativista asioista. Seuraavassa on koostettu keskeisimmät ajatukset. 

 

4.1 Kylän vahvuudet 
 

Luonto nousi merkittävimmäksi vahvuudeksi vastauksissa. Luonto on kaunis, 

monimuotoinen ja puhdas. Luonnon läheisyys synnyttää myös vahvuudeksi mainitun 

rauhallisuuden ja hiljaisuuden. Luonnon arvo korostuu toisaalta hyötykäytössä: 

riistanhoito ja metsästys ovat vahvoja alueella, samoin metsätalous on voimakasta, ja 

oivat mahdollisuudet ovat myös kalastukseen. Toisaalta se tarjoaa 

virkistyskäyttömahdollisuuksia: alueella voi harrastaa luonnonläheisiä lajeja, kuten 

retkeilyä suurilla, elämyksellisillä metsäalueilla. Luonnon painottuminen vastauksissa 

näkyi selvästi: siihen liittyviä vahvuuksia oli nimennyt yli puolet vastaajista. 

Kylän sijainti on hyvä. Kylällä on hyvä päätie, ja isot ostos- ja viihdekeskukset kuten 

Jyväskylä ja Himos sijaitsevat lähellä. Himoksen läheisyys edistää osaltaan seudulla 

kasvavaa matkailua.  

Asuminen kylällä on rauhallista. Asukkaat kylällä ovat ystävällisiä monen 

vastaajan mielestä, ja heistä löytyy myös yhteishenkeä. Esimerkiksi Koskenpään 

Kehittämisyhtiön luomaa kyläpäällikköjärjestelmää pidettiin hyvänä. Mainintoja saivat 

myös innokkaat alueelle muuttaneet tai palanneet uudet asukkaat ja jälkikasvu. Myös 

uusien loma-asukkaiden houkuttelemisessa alueelle oli vastausten mukaan päästy 

alkuun. 

Kylällä on hyvät palvelut, ja sieltä löytyy myös monipuolisia yrittäjiä ja 

matkailua. Toisaalta kylän vahvuutena nähtiin pitkät perinteet ja historia.   

 

4.2 Kylän heikkoudet 
 

Kyläkyselyssä huoletti lyhyesti sanottuna kylän elinvoiman säilyminen ja sen 

vahvistaminen. Valtaosa kehittämistarpeista kohdistettiin kuitenkin kylän asukkaisiin, 
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mikä toisaalta lisää uskoa siihen, että asioihin voi silti jokainen vaikuttaa. Heikkoutena 

pidettiin erityisesti vakituisten asukkaiden mukaan väestökatoa ja ikääntymistä, mitkä 

muodostavat autioitumisen uhan. Kannanottoja tuli runsaimmin kyläläisten 

yhteistoiminnan puutteesta tai säilyttämisestä. Liika itsekkyys ja ihmisten 

erkaantuminen toisistaan nähtiin uhkana kylän kehittymiselle. Tässä yhteydessä 

mainittiin myös yhteisten toimintatilojen, kuten kylätalon, puute. Asumiseen liittyviä 

kehittämistarpeiksi mainittiin puutteellinen tonttitarjonta ja hyvien rantojen puute. 

Asukkaiden elinkeinoihin liittyviä heikkouksia olivat töiden ja yrittäjyyden puute, ja 

esimerkiksi matkailua pitäisi kehittää. 

Ympäristöön liittyvissä heikkouksissa huoletti luonnonsuojelu, kuten 

rehevöityvät järvet ja jätevesi- ja jätehuoltoasiat. Myös susien aiheuttama uhka 

mainittiin. Toisaalta mainittiin huonot kulkuyhteydet esimerkiksi järville sekä yleisten 

teiden kunnossapito-ongelmat.  

Kylän palveluihin toivottiin monipuolisuutta, toisaalta mainittiin palvelujen 

kaukaisuus ja huoli peruspalveluiden säilymisestä kylällä. 

 
 

5 KYLÄ HUOMENNA 
 

Kyselyssä kartoitettiin kyläläisten mielipiteitä siitä, mihin kylän tulisi eniten panostaa 

tulevaisuudessa. Seuraavassa on listattu asiat, joita on kannatettu eniten: 

 

1. Kylätapahtumat 

2. Maiseman ja ympäristön hoito 

3. Kylän yhteistoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät asiat 

4. Kylän toiminnasta tiedottaminen ja perinnetiedon keruu 

5. Palvelut 

 

Kylätapahtumien järjestämistä pitivät tärkeänä yli 70 % vastaajista. Tämä 

rinnastuu hyvin kyläläisten mielipiteeseen siitä, että ihmisten yhteistoiminnassa on 

puutteita tai sen säilymiseen olisi panostettava. Kyläyhdistys onkin jo tarttunut 

haasteeseen käynnistämällä kylätaloprojektin. Kyselyissä esitetyt 

kylätapahtumaehdotukset on listattu seuraavaan lukuun, jossa puhutaan kylätalosta ja 

sen käyttöön liittyvistä toiveista.  
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Lähes saman verran kannatusta sai maiseman ja ympäristön hoito. Tämä on 

perusteltua, sillä luonto oli kärkipaikalla kylän vahvuuksien listassa. Luontoa 

arvostettiin kauniina, puhtaana ja rauhallisena paikkana monine virkistys- ja 

hyötykäyttömahdollisuuksineen. Heikkouksia arvioitaessa mainittiin kuitenkin myös 

ongelmia luonnonsuojelussa, kuten rehevöityvät järvet sekä jätevesi- ja jätehuoltoasiat. 

Toisaalta mainittiin myös huonot kulkureitit järville sekä hyvien rantojen puute. 

Kyläyhdistykselle ehdotettiin toimenpiteeksi esimerkiksi rehevöityvän Koijärven 

niittämistä. Kyläyhdistyksen seuraava projekti kylätalon rakentamisen jälkeen 

saattaisikin suuren kannatuksen johdosta liittyä maiseman ja ympäristön hoitoon. 

Kyläläisten yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan mahdollisuuksien lisääminen sai 

vahvaa kannatusta kyselyssä. Yli puolet vastaajista halusi kylän panostavan yhteistyön 

lisäämiseen kyläläisten kesken. Useissa vastauksissa tämä nostettiin kylän 

kiireisimmäksi ja ajankohtaisimmaksi tehtäväksi. Yhteishengen vahvistamiseksi 

ehdotettiin yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia, kuten teemailtoja, iltamia ja 

harrastuksiin liittyviä tapaamisia.  

Vapaa-aikaan toivottiin kylän panostavan sekä harrastusmahdollisuuksia 

lisäämällä että eri ikäryhmiä huomioimalla. Harrastustoiveissa mainittiin mm. 

lentopallo, hiihtolatu, voimistelu, hartaudet, biljardipöytä, erilaiset kerhot sekä 

teemaillat. Nuorten vapaa-ajan toimintaan panostamista peräänkuulutti reilu puolet 

vastaajista. Myös lasten ja vanhusten palvelut saivat kannatusta – kyläyhdistyksen 

jäseniä haastettiin mm. ulkoiluseuralaisiksi vanhuksille. 

Kylän toiminnasta tiedottamista pitivät tärkeänä tehtävänä yli puolet 

vastanneista. Esillä oleminen onkin tärkeä osatekijä esimerkiksi kylän positiivisen ja 

vireän imagon ja yhteistapahtumien suosion kannalta. Koska kylän perinteitä ja 

historiaa arvostettiin kylän vahvuutena, toivottiin myös että perinnetietoa ryhdyttäisiin 

keräämään. Kyläyhdistys voisi esimerkiksi haastatella vanhoja asukkaita sekä 

valokuvata kylää ja kyläläisiä. 

Julkiset palvelut sekä lasten- ja vanhusten palvelut olivat kannatettuina myös 

noin puolessa vastauksista. Nykyisten palvelujen säilyttäminen mainittiin kylän 

haasteeksi, toisaalta niihin toivottiin monipuolisuutta. Vanhuksille ja lapsille toivottiin 

oheispalveluja, kuten yksityistä lastenhoitoyrittäjää kylälle. Kylältä toivottiin myös 

toimenpiteitä rakentamisen edistämisessä. Toisaalta vastauksissa esitettiin kysymyksiä 

ja epäilyksiä, miten kylä voisi itse kunnallisiin ja valtiollisiin asioihin vaikuttaa. 
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Toisaalta niihin annettiin myös vastauksia: kylän palvelujen käyttäminen tukee niiden 

säilymistä, ja kyläyhteisö pystyy halutessaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.  

Ylipäätään kehittämistarpeisiin vastaaminen voisi myötävaikuttaa kylän 

elinvoiman kasvuun ja houkuttelevuuteen asuinpaikkana. Tulevassa Jämsän ja 

Jämsänkosken kuntaliitoksessa kylällä on mahdollisuus profiloitua vireäksi 

jämsäläiseksi maaseutukyläksi, jossa asumiseen ja vapaa-aikaan on hyvät ja 

kiinnostavat mahdollisuudet. 

 

 

6 KYLÄTALOPROJEKTI 
 
 

Kyläyhdistyksen ajankohtainen ja mittavin projekti on kylätalon rakentaminen. 

Projektiin ryhdyttiin tarpeesta tehdä kyläläisille kokoontumis- ja tapahtumapaikka ja 

luoda tätä kautta yhteistoimintaa. Kylätalo rakennetaan talkoovoimin. Esimerkiksi puut 

talon lautoihin on kerätty lahjoituksina kyläläisiltä talvella 2008, ja komea 

maisematontti Keuruun tien varressa entisen Tiensivun torpan sijoilla on myös 

lahjoitettu yksityiseltä maanomistajalta. Rakennushanke toteutetaan yhdessä 

paikallisen metsästysseuran Porkkalan Riistapoikien kanssa. He tekevät tontille oman 

ajanmukaisen riistankäsittelyrakennuksen. Mainittakoon että lautojen sahuutalkoissa 

tontin lähellä sijaitsevalla paikalla on käytetty sahaa, joka tavallisesti toimii entisen 

Porkkalan koulun paikalla. Rakennuslupien voimaantultua kylätaloa aletaan rakentaa 

vuonna 2008, ja sen on tavoite valmistua 2011. Kylätaloon tulee tilava pirtti 

takkoineen sekä keittiö- ja saunatilat. Kylätalon käyttäjiä voivat olla kyläyhdistyksen 

lisäksi kaikki koskenpääläiset, ja tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. 

 Kyläkyselyssä kerättiin myös ideoita kylätalon käytölle, ja näitä saatiinkin 

runsaasti. Pääasiassa kylätalon tehtävä on toimia kokoontumispaikkana kyläläisille 

sekä paikkana erilaisten kylätapahtumien ja harrastusten järjestämiselle. Tapahtumia 

voisivat olla esimerkiksi iltamat, peli-illat, peijaiset, kylätanssit, leirit ja kerhot eri 

ikäryhmille sekä kurssit sellaisilla teemoilla kuten vaikkapa ruoka, metsästys ja kylän 

historia. Kylätalon tiloissa voisivat toimia myös esimerkiksi partiolaisten tukikohta 

sekä kansalais- ja työväenopistot kursseineen. Niin ikään sitä voisi vuokrata myös 

leirikoulukohteeksi koululaisille. Vuokraus mahdollistettaisiin myös yksityisille 

esimerkiksi juhlien pitopaikaksi. Kylätalo voisi toimia tukikohtana omatoimisille 



13 
 

matkailijoille ja retkeilijöille. Kylätalon ympärille ideoitiinkin esimerkiksi 

luontopolkuja sekä hiihto- ja kelkkareittejä. 

 Kylätalo tarvitsee kyselyn mukaan myös aktiivista mainontaa, ja valmistuttuaan  

sinne ideoitiin avointen ovien päivää. Ehdotettiin myös perinteiksi muodostuvia 

tapahtumia.  

Kylätaloprojekti on komea alku kyläyhdistyksen toiminnalle. Talo on 

merkittävä myös koko seutukunnan kannalta, sillä vastaavia kokoontumis- ja 

harrastustiloja ei ole ennestään lainkaan. Sekä Porkkalan kyläyhdistys että sen kylätalo 

pyrkivät voimistamaan kyläkyselyssäkin selkeästi esiin tullutta virettä kasvaa edelleen 

yhteen hiileen puhaltavaksi ja vireäksi yhteisöksi kauniin luonnon helmassa.  
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Aktiivinen järjestötoiminta on kuulunut kylään ennenkin: esimerkiksi Koskenpään Martat perustettiin 

näillä mannuilla. Kuvassa martat luovuttavat teettämäänsä Eino Rautaruohon (kuvassa vas.) maalausta 

Koskenpään koulusta vanhainkodille 1970-luvulla. Kuva Lauri Porkkalan arkistoista.
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LIITE 1. KYSELYSSÄ KARTOITETUT TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT 
KYLÄSSÄ 
 
(9.) Mihin mielestänne kylän tulee tulevaisuudessa eniten panostaa? 

 
Kyllä    Ei /  
   ei kommenttia 

 
Kyläkyselyjä oli yhteensä 41, joista kyselyn 
tältä osalta täysin tyhjiä on 9. Mukana tässä 
tilastossa on siis 32 kyselyä. Selkeyden 
vuoksi ”Ei” tarkoittaa tässä taulukossa joko 
vastaajan merkitsemää rastia ”Ei” -ruutuun 
tai useimmiten tyhjää vastausta (Kyllä -
vastauksen puuttumista). ”Muuta” -
vastaukset käsittelivät ympäristönhoitoa ja 
yhteistapaamisia. 
 

  
 

Vanhusten palvelut 14 (44 %) 18 (56 %) 

Lasten palvelut 16 (50 %) 16 (50 %) 

Julkiset palvelut (esim. posti, pankki, 
lääkäri ja kauppapalvelut) 

19 (59 %) 13 (41 %) 

Joukkoliikenne ja kulkuyhteydet 10 (31 %) 22 (69 %) 

Nuorten vapaa-ajan toiminta 18 (56 %) 14 (44 %) 

Harrastusmahdollisuudet 19 (59 %) 13 (41 %) 

Kylän historian ja perinnetiedon keruu 18 (56 %) 14 (44 %) 

Kylän toiminnasta tiedottaminen 19 (59 %) 13 (41 %) 

Maiseman ja ympäristön hoito 22 (69 %) 10 (31 %) 

Rakennusluvat/ kaavoitus, 
rakentaminen, tonttikauppa, asuminen 

10 (31 %) 22 (69 %) 

Yhteiset kokoontumistilat 19 (59 %) 13 (41 %) 

Yhteistyön lisääminen kyläläisten 
kesken 

19 (59 %) 13 (41 %) 

Kylätapahtumat 23 (72 %) 9 (28 %) 

Muuta 3 (9 %) 29 (91 %) 


