
AIEMMAT JÄTEKERÄYSPISTEET KUNTOON! SIISTI SUOMI 100-V. 

PIDETÄÄN KÄÄNTÖYMPYRÄ NÄKÖALAPAIKKANA. MOOLOKIT MUUALLE 

JOKIHAARAN KYLÄTIEDOTE 2/2017  
 

KYLÄYHDISTYS kiittää innokkaita talkoolaisia menneen toimintavuoden aherruksesta. Hienoa! Pappaikäisten 

innokkuus yllättää positiivisesti. Emme me nuorempiakaan persiille potki, tekemistä löytyy jos halua on. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uuraisten Jokihaaran PVY r.y. (Kyläyhdistys)  VUOSIKOKOUS   Su. 2.4.2017 klo 19 Kylätalo Talas Jokihaara 

Esillä sääntömääräiset asiat, lisäksi TOIMIMAJA-hankeen tilanne-katsaus, yhdistyksen vakava taloustilanne.   

Muistithan yhdistyksen jäsenmaksun!!!  Lahjoituksia ja testamenttejä otetaan ilolla vastaan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AITTAKIOSKI PAUNETTI ei avaudu keväällä 2017 Kyläyhdistyksestä riippumattomista syistä. Nuoret, joita 

kioskityö olisi kiinnostanut pyydetään ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen ja kunnanhallituksen esittelijään. 

 

VETOOMUS JÄÄKIEKKOKAUKALON JA LATUJEN PUOLESTA 
Kyläyhdistys on vastannut usean vuoden ajan kaukalon hoidosta ja latujen ajosta Jokihaaran alueella. Kaukalon 

ongelma on vaihtelevat säät ja ajattelemattomat käyttäjät. Osittainen lumien auraaminen vaiheuttaa hoitoa koska aurattu 

lumi kovettuu yhden yön aikana ja sen poistaminen aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Pahinta on viikon takainen 

toiminta, missä joku kolasi vesiloskaista lunta muutaman neliön alueelta kasoihin ja ajeli lopuksi mopolla 

vesihyyhmään rinkuloita koko kaukalon alueelle. Seuraavana yönä oli pakkasta reilu kymmenen astetta. Läpimärät 

lumikasat ja mopon jäljet olivat kirkasta jäätä. Noin viiden senttimetrin pattien peittäminen jäädytysvedellä vaatii noin 

40 kuution veden laskemista eli monen päivän urakan. Ja tuohon urakkaan ei ole osallistumassa muut kuin 

allekirjoittanut ja Paajasen Harri. Haloo, ajatelkaa vähän ennen kuin toimitte. Viikon takainen talkootyön arvostus ja 

tekijöiden kannustaminen ei paranna tulevien vuosien liikuntapaikkojen hoitotasoa. 

HIIHTOLADUT ovat tarkoitettu vain suksilla liikkumiseen, siis hiihtämiseen. Kyläyhdistys on rakentanut ladulle 

kevytrakenteisia siltoja, ne kestävät lumen aikaan moottorikelkan mutta mönkkärin alla ne hajoavat kuten on tapahtunut 

useana kesänä. Vaikka työttömiä on paljon ei turhan työn tekeminen ole oikein järkevää. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TALAKSEN VARASTORAKENNUS/TOIMIMAJA 
Kesällä 2016 aloitetun varastorakennuksen yläkertaan rakennetaan Toimimaja-hankkeella tilat mm. äänitysstudiolle ja 

monenlaiseen muuhun toimintaan. Yhdistys odottaaa kyläläisiltä kädenojennusta merkittävään kylän 

kehittämistoimintaan. Jos nurkissa lojuu pieniä eriä rakennustarvikkeita, lautaa, gyproc-levyä, maaleja, ovia, 

lämmöneristettä, sähkötarvikkeita, ilmanvaihtotarvikkeita yms. lahjoitus olisi enenmmän kuin tuhat jänistä. 

Nyt olisi myös hyvä aika aloittaa henkinen ja fyysinen valmentautuminen tulevan kesän talkoisiin. 

TOIMIMAJA-hankkeen ulkopuolisena projektina rakennetaan varastorakennuksen alakertaan pieni toimistohuone, 

johon tulemme siirtämään yhdistyksen arkistot ja pieniä vuokralaitteita, jotka vaativat kuivaa säilytystilaa. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUKKAJÄRVEN OSAKASKUNNAN KOKOUS ti. 7.3. klo 18. Kylätalo Talas. Esillä sääntömääräiset asiat. 

KAHVITARJOILU! 
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JOKIHAARAN KYLÄTIEDOTE 2/2017 Jakelu: Kaikkiin Jokihaaran talouksiin (270 kpl)  

Tiedotevastaava: Mikko Nieminen puh. 0400 189238 www.paunetti.fi 


