JOKIHAARAN KYLÄTIEDOTE 1/2018
Paperisen kylätiedotteen julkaiseminen ja jakelu on käynyt ylitse pääsemättömän vaativaksi operaatioksi.
Jakelu on noin kolmen tunnin askareja huonoissa keliolosuhteissa tosi haastava. Jakelun lisäksi tiedotteen
kopioinnista syntyy yhdistykselle kuluja, kunta lopetti avustuksen vuonna 2016. ”Aikansa kutakin”, toteaa
lähes 30 vuotta tiedotetta toimittanut työmies. Uudet tiedotteen toimitustapavaihtoehdot:
1. Joku asuinalueellasi tulostaa kyläyhdistyksen julkaiseman tiedotteen ja jakaa alueen postilaatikoihin.
Näin sovittu mm. Marjukka Hietalan kanssa Luhtasen asukkaille
2. Edellä mainittu tapa mutta jakelu tapahtuu facebook-ryhmän tai jonkun muun Some-välineen avulla.
3. Tiedote on luettavissa netin kautta www.paunetti.fi sivuilla. Jos sähköpostiosoitteesi on tiedotteen
julkaisijan tiedossa niin saat postia kun uusi tiedote on luettavissa.
4. Jaamme tiedotteen sähköpostin liittenä. Ilmoita vastaanottajan sähköpostiosoite joko kirjeellä Mikko
Nieminen Oikarintie 12, 41140 KUIKKA, soittamalla tai tekstaamalla 0400 189238 tai email:
mikko.nieminen@foliopaino.net.
5. Toimitamme tiedotteen kirjeellä henkilöille, jotka maksavat korotetun jäsenmaksun. Normaali
jäsenmaksu 15€/vuosi jos tiedote kirjeellä jäsenmaksu 25€/vuosi. Ilmoita postiosoite joko kirjeellä
Mikko Nieminen Oikarintie 12, 41140 KUIKKA, soittamalla tai tekstaamalla 0400 189238 tai email:
mikko,nieminen@foliopaino.net.
Tiedotteen mukana on pankkisiirtolomake, jonka tiedoilla voit maksaa kyläyhdistyksen jäsenmaksun
vuodelle 2018. Samalla pankkisiirrolla voi maksaa myös kympin lisän mikäli haluat kylätiedotteen
maapostilla laatikkoosi.
Kyläyhdistys ylläpitää Jokihaaran alueella useita hiihtolatuja ja kyläkeskuksen jääkiekkokaukaloa.
Yksi merkittävä kyläyhdistyksen saavutus on hyväksytty valitus Isosuon kaavaan, jolla turvetuotanto alueella
torpattiin. Kyläyhdistys vuokraa tiloja erilaisiin juhliin ja tapahtumiin sekä laitteita omakotiasujille ja
mökkiläisille. Jäsenenä saat tuntuvia alennuksia vuokrista.
Kyläyhdistys on tarjonnut vuodesta 2000 lähtien noin sadalle nuorelle tilaisuuden kokeilla työntekoa.
Tulevana kesänä toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää niin, että kioski on työssä oppimisen paikka, mistä
nuori saa sertifioidun todistuksen.
Yhdistyksen taloudelliset ja henkilöresurssit ovat tosi niukat. Alkaneella vuodella odotamme kyläläisiltä
kaikenlaista tukea. Talkooapu, kannustus ja tuki, taloudellinen ja aineellinen apu on tervetullutta.
Kyläyhdistys on hyvä kohde heille, jotka miettivät mihinkä testamenttaisi jälkeensä jäävää maallista. Kylältä
valittiin viime kuntavaaleissa mittava joukko uusia naamoja päättäviin elimiin. Heiltä odotamme myös tekoja
lupauksien katteeksi.
Hiihtoladut ovat tarkoitettu vain suksilla liikkumiseen !
Kyläyhdistyksen ylläpitämillä laduilla ei saa ajaa mönkkäreillä eikä moottorikelkoilla. Käveleminen ja
koirien ulkoiluttaminen kunnostetuilla laduilla ei myökään ole tarpeellista.
Latujen ylläpito talkoilla on haastava askara ja ainut palkkio tehdystä työstä on ilo kun näkee kymmenen
hiihtäjää suksilla aurinkoisena talvipäivänä. Ei siis pilata latujen kunnostajien eikä hiihtäjien iloa
tyhmyydellä. Moottoorikelkoille ja mönkkäreille löytyy paikkoja missä ajella. Kysyt vaan maanomistajalta
lainmukaan vaadittavan luvan ja annat mennä. Maata on itseasiassa latujen ulkopuolella paljon enemmän
kuin latu-uralla. Ja umpihankeen eteneminen on paljon haastavampaa. Pääset lapioimaan, työntämään jopa
vinssille on käyttöä. Kyläyhdistyksen latujen kunnostavat eivät takaa siistiä kielenkäyttöä mikäli mönkkäri
tulee ladulla vastaan kun kunnostamme latua tai itse hiihdämme. Ulottuvuutta lisää se, että hiihdämme
sauvojen kera.

Kaukalon kunnostuksessa kelpaa talkooapu mieluusti. Harri ja Mikko lupaavat kehuja!!!!
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