Tule tekemään asumisen ja
etätyön unelmasta totta

Vireää toimintaa ja aktiivista tiedotusta

Jokihaara
Jokihaara on
on muuttovoittoisen
muuttovoittoisen Uuraisten
Uuraisten kunnan
kunnan
eteläisin
eteläisin kylä,
kylä, n.
n. 20
20 minuutin
minuutin ajomatkan
ajomatkan verran
verran JyJyväskylästä
väskylästä pohjoiseen.
pohjoiseen. Kylästä
Kylästä on
on hyvät
hyvät yhteydet:
yhteydet:
Uuraisten
Uuraisten kirkonkylä,
kirkonkylä, Tikkakoski
Tikkakoski ja
ja Jyväskylän
Jyväskylän lenlentoasema
toasema ovat
ovat noin
noin 10
10 minuutin
minuutin ajon
ajon päässä.
päässä.
Sijainniltaan
Sijainniltaan erinomainen
erinomainen Jokihaara
Jokihaara tarjoaa
tarjoaa hienot
hienot
puitteet
puitteet rauhalliselle,
rauhalliselle, luonnonläheiselle
luonnonläheiselle asumiselle
asumiselle
sekä
sekä virikkeiselle
virikkeiselle vapaa-ajanvietolle
vapaa-ajanvietolle ja
ja liikunnalle.
liikunnalle.
EtäEtä- ja
ja kotityö
kotityö ovat
ovat tekniikan
tekniikan ja
ja yhteiskunnan
yhteiskunnan muumuutosten
tosten ansiosta
ansiosta Jokihaaran
Jokihaaran ja
ja koko
koko Uuraisten
Uuraisten kunnan
kunnan
uusi
uusi mahdollisuus.
mahdollisuus. Sopiva
Sopiva etäisyys
etäisyys Jyväskylästä
Jyväskylästä
tekee
tekee Jokihaarasta houkuttelevan yrityksille.
Kunta
Kunta omistaa
omistaa Jokihaarassa
Jokihaarassa runsaasti
runsaasti raakamaata
raakamaata
Saarijärventien
Saarijärventien varressa
varressa ja
ja sen
sen välittömässä
välittömässä läheiläheisyydessä.
syydessä. Tienvarren
Tienvarren molempia
molempia puolia
puolia koskeva
koskeva
osayleiskaava
osayleiskaava valmistuu
valmistuu vuoden
vuoden 2002
2002 aikana.
aikana. UuUuraisten
raisten kunnan
kunnan tonttitarjontaa
tonttitarjontaa löytyy
löytyy Haara-Pienimäki
Haara-Pienimäki
-alueelta,
-alueelta, Oikarin
Oikarin länsirinteeltä
länsirinteeltä ja
ja Petäisen
Petäisen länsipuolänsipuolelta.
lelta.

Jokihaaran
Jokihaaran kyläyhdistys
kyläyhdistys on
on toimelias
toimelias järjestäen
järjestäen tapahtapahtumia
tumia kaikkien
kaikkien kyläläisten,
kyläläisten, kesäasukkaiden
kesäasukkaiden ja
ja -vieraiden
-vieraiden
iloksi
iloksi ja
ja virkistykseksi.
virkistykseksi. Esimerkkeinä
Esimerkkeinä toiminnasta
toiminnasta ovat
ovat
atk-käytön
atk-käytön tumpelokurssit,
tumpelokurssit, siivoustalkoot,
siivoustalkoot, hiihtokilpaihiihtokilpailut,
lut, Aittakioski
Aittakioski Paunetti
Paunetti oheistapahtumineen,
oheistapahtumineen, JokihaaJokihaara-Rock,
ra-Rock, kuutamohiihto
kuutamohiihto ja
ja pikkujoulut.
pikkujoulut.
Toiminnasta
Toiminnasta ja
ja tapahtumista
tapahtumista tiedotetaan
tiedotetaan säännöllisesti
säännöllisesti
ilmestyvillä
ilmestyvillä tiedotteilla,
tiedotteilla, sähköpostitse
sähköpostitse ja
ja ajan
ajan tasalla
tasalla
pidettävillä
pidettävillä nettisivuilla.
nettisivuilla. Jokihaaran
Jokihaaran kylätalon
kylätalon tietotupa
tietotupa
on
on käytettävissä
käytettävissä tiistaisin
tiistaisin klo
klo 1820
1820 ja
ja muulloin
muulloin sopisopimuksen
muksen mukaan.
mukaan.
Kyläyhdistys
Kyläyhdistys on
on myös
myös merkittävä
merkittävä työllistäjä.
työllistäjä. Se
Se on
on
palkannut
palkannut päätoimisen
päätoimisen kyläasiainhoitajan
kyläasiainhoitajan ja
ja työllistää
työllistää
lisäksi
lisäksi 68
68 nuorta
nuorta kesäaikana
kesäaikana Aittakioski
Aittakioski Paunetin
Paunetin
myyntitehtävissä.
myyntitehtävissä.
Lisätietoja
Lisätietoja kyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen toiminnasta
toiminnasta saa
saa InternetInternetosoitteesta
osoitteesta www.paunetti.fi
www.paunetti.fi tai
tai puheenjohtaja
puheenjohtaja Mikko
Mikko
Niemiseltä,
Niemiseltä, puh.
puh. (014)
(014) 814
814 238
238 tai
tai 0400
0400 189
189 238.
238.

Kaavoitustilanteesta
Kaavoitustilanteesta ja myytävistä tonteista lisätietoja
saa
saa Uuraisten
Uuraisten kunnasta,
kunnasta, aluearkkitehti
aluearkkitehti Aulikki
Aulikki Grafilta,
Grafilta,
p.
p. (014)
(014) 820
820 6629/040
6629/040 751
751 5611,
5611, tai
tai Jokihaaran
Jokihaaran
kyläyhdistyksen
kyläyhdistyksen nettisivuilta
nettisivuilta www.paunetti.fi.
www.paunetti.fi.
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Tekemisen ja tapahtumien kylä

Palveluja laidasta laitaan

Jokihaarassa asuu tyytyväisiä ja toimeliaita ihmisiä.
Talkoot, tapahtumat ja muut yhteiset hankkeet hoidetaan innolla ja ilolla. Aiheesta kuin aiheesta järjestetään
tarvittaessa koulutusta, mm. varpuluutien valmistusta
ja kylän markkinointia opetellaan käytännön kursseilla.
Sosiaalinen pääoma karttuu taitojen ohessa.

Jokihaara
Jokihaara sijaitsee
sijaitsee Uuraisten
Uuraisten kirkonkylän
kirkonkylän ja
ja TikkaTikkakosken
kosken puolivälissä.
puolivälissä. Kylä
Kylä tarjoaa
tarjoaa sekä
sekä seudulla
seudulla
asuvalle
asuvalle että
että ohikulkijalle
ohikulkijalle lukuisia
lukuisia palveluita
palveluita kuten
kuten
kuljettamisen
kuljettamisen ja
ja rakentamisen
rakentamisen palveluja,
palveluja, leipomoleipomoja
ja perhekotipalveluja
perhekotipalveluja ym.
ym.

Talviliikuntamahdollisuudet ovat Jokihaarassa erinomaiset, kiekkokaukalon lisäksi löytyy kolme hiihtolatua.
Latujen kunnossapito hoituu kunnan kanssa yhteistyössä talkoovoimin. Kelkkailun harrastajien iloksi
Lumikiitäjien moottorikelkkaura kulkee kylän halki.
Tapahtumista talkoilla hoidetaan mm. laskiaisrieha,
tienvarsien siivous, kioskihanke ja kirpputori-rompepäivä
sekä tietysti MM-ralliviikonloppuun liittyvät tapahtumat
kioskilla.
Liikuntaa voi harrastaa itsenäisesti tai erilaisissa yhteisissä tapahtumissa kuten kuutamohiihto ja pyöräilytempaus. Mittaa toisistaan voi ottaa vaikkapa Jokihaaran hiihtokilpailuissa tai omissa Olympialaisissa. Viihteellisempiä tilaisuuksia ovat mm. kioskin avajaiset,
kioskikaraoke ja Match Show.
Jokihaaran tapahtumien ajankohdat ja tarkemmat tiedot
löytyvät verkko-osoitteesta www.paunetti.fi.
www.paunetti.fi. Lisätietoja
Lisätietoja
myös Aittakioski Paunetista, puh. (014) 814 292 (avoinna
kesäaikaan arkisin klo 1320 ja viikonloppuisin 1120)
tai kyläasiainhoitajalta, puh. 0400 802876.

Jokihaaran
Jokihaaran noin
noin 400
400 asukkaan
asukkaan kylä
kylä luo
luo puitteet
puitteet
myös
myös uusille
uusille palveluille.
palveluille. Asiakkaita
Asiakkaita löytyy
löytyy kyläyhteikyläyhteisön
sön lisäksi
lisäksi lähikylistä
lähikylistä ja
ja Jyväskylän
Jyväskylän seudulta.
seudulta. PääPääkaupunki,
kaupunki, Tukholma
Tukholma tai
tai mikä
mikä tahansa
tahansa muu
muu maailman
maailman
kolkka
kolkka on
on lentoaseman
lentoaseman välityksellä
välityksellä nopeasti
nopeasti saavusaavutettavissa
tettavissa ja
ja kiinteät
kiinteät Internet-yhteydet
Internet-yhteydet rakentuvat
rakentuvat
Jokihaaraan
Jokihaaraan kysynnän
kysynnän mukaan.
mukaan.
Esimerkkejä
Esimerkkejä Jokihaaran
Jokihaaran tarjoamista
tarjoamista palveluista:
palveluista:
-- Aittakioski
Aittakioski Paunetti
Paunetti (kioski
(kioski ja
ja infopiste;
infopiste; kesäherkut
kesäherkut
ja
ja pakatut
pakatut einekset)
einekset) p.
p. (014)
(014) 814
814 292
292
-- Keski-Suomen
Keski-Suomen Ajokoirayhdistys
Ajokoirayhdistys ry
ry (majoitus(majoitus- ja
ja
ravitsemuspalvelut)
ravitsemuspalvelut) p.
p. (014)
(014) 814
814 125
125
-- Vanamon
Vanamon tila
tila (hunajaa
(hunajaa ja
ja mansikkaa)
mansikkaa) p.
p. (014)
(014) 814
814 183
183
Kattava
Kattava ja
ja ajanmukainen
ajanmukainen tieto
tieto Jokihaaran
Jokihaaran palveluista
palveluista
löytyy
löytyy Internetistä
Internetistä osoitteesta
osoitteesta www.paunetti.fi.

Jokihaaran nähtävyyksiä
-- Rummakkomäen
Rummakkomäen museoaitta
museoaitta
-- Kutvosen
Kutvosen luojan
luojan syntymäkoti
syntymäkoti ja
ja pihanäyttely
pihanäyttely
-- Sorvasen
Sorvasen lintuparatiisi
lintuparatiisi
-- Lahomäki,
Lahomäki, Keski-Suomen
Keski-Suomen kolmanneksi
kolmanneksi korkein
korkein
mäki
mäki (247
(247 m)
m)
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