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säkInMäen korsu, 
korsusauna ja kIrkkoVene 
sekä IkIlIIkkuja

opetuskäyttö
historiallista kulttuuriperintöä on nähtävillä alueella, korsu pal-
veli sotilaita sota-aikana rintamalla. korsun voi varata leirikou-
lulaisille yösijaksikin. kirkkoveneet olivat tärkeitä ennen van-
haan, sillä niillä kuljettiin kirkkoon vesiteitse. 

kuvaus
kirkkovene on pitkä puinen soutuvene, jota suomen järviseu-
duilla erityisesti käytettiin ennen vanhaan kirkkomatkoilla. kir-
kot sijaitsivat usein saarilla turvassa mahdollisilta hyökkääjiltä.
 
hankasalmelle rakennettiin sodassa ansioituneiden hankasal-
melaisten pioneerien kunniaksi vuonna 1997 korsu. korsun 
tarkoituksena on näyttää kaikille, minkälaisissa oloissa miehet 
rintamalla asuivat, ja toimia samalla retkeilymajana. sisällä on 
esillä irtaimistoa sota-ajalta. korsun sisälle mahtuu 20 henkilöä 
nukkumaan. kaminalla kiehuu kahvit ja ruoka nopeasti, ja sau-
nassa saa mukavasti matkan pölyt pestyä pois.  

Ikiliikkujan rakensi Mikko Minkkinen, joka oli taitava mies kä-
sistään. häneltä syntyivät niin puuastiat kuin kelkkojen jalak-
setkin. kuulipa hän eräänä päivänä lontoolaisten liikemiesten 
lupaamasta 7 miljoonasta sille, joka keksisi ikiliikkujan. tämän 
rahan Mikko päätti saada. 

Minkkisen ikiliikkujassa on 36 paljetta, jotka hän teki nahas-
ta. hän kehitteli ideaa ilmasta, joka siirtyisi palkeesta toiseen ja 
pyörittäisi näin akselia, jonka molemmissa päissä olivat isoko-
koiset renkaat. prototyypin hän rakensi puusta aikomuksenaan 
tehdä sitten varsinainen ikiliikkujan metallista. hän rakensi kol-
mekymmentä vuotta ikiliikkujaansa perheen nähdessä nälkää. 

loppuipa taas kerran Mikolta rahat, ja kun pankkimiehet eivät 
antaneet hänelle rahaa, päätti Mikko toiminnan miehenä pe-
rustaa osuuskassan, josta aikojen kuluessa kehittyi osuuspank-
ki hankasalmelle. tarina kertoo tosin, ettei Mikko sieltäkään lai-
naa saanut. useana iltana hän kutsui kyläläisiä siistilän tupaan 
katsomaan, kuinka ikiliikkuja käynnistetään, ja aina vaan pyörä 
onneton pysähtyi. keksijän omien sanojen mukaan laitteesta 
jäi puuttumaan ainoastaan ”kylymän ryykin lauhuttaja”. alku-
peräinen ikiliikkuja on suomen kansallismuseon kokoelmissa, 
vuonna 1996 rakennettiin kopio alkuperäisestä ikiliikkujasta. 
tämä kopio on nähtävillä säkinmäellä. 

saavutettavuus ja varusteet
säkinmäen kylä sijaitsee hankasalmen kunnan koillislaidalla 
rautalammin ja konneveden kuntien naapurina. hankasalmen 
kirkolle kylältä on matkaa 15 km, jyväskylään 65 km ja pieksä-
mäelle 50 km.

lähteet
http://www.finnica.fi/keski-suomi/henkilogalleria/ >Mikko 
Minkkinen
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