Jokihaaran Kylätiedote 1/22
Uusi vuosi ja uudet tuulet ovat alkaneet. Kylätoiminta jatkunee entisissä kuvioissa. Toimintaa ja
tapahtumia järjestetään olosuhteiden ja resurssien mukaan.
Suunnitelmissa on mm. avata Aittakioski Paunetti ja antaa muutamalle nuorelle mahdollisuus
kokeilla työntekoa. Tulevana kesänä yhdistys toivoo mittavaa panosta nuorten vanhemmilta. Heiltä,
joiden lapset ovat saaneet aikanaan työkokemusta kioskilla ja erityisesti joiden lapset ovat
kioskimyyjäiässä ja haluaisivat työkokemusta kioskilla. Jos asia kosketta niin olkaa rohkeasti
yhteydessä Kyläyhdistyksen toimijoihin.
Aikuinen; Jos haluat mahdollistaa kioskin avautumisen kesällä 2022 niin tule mukaan toimintaan.
Lisätietoja puh. 0400 378364/Maija.
14-24-vuotias nuori: Jos kesätyöpaikka kiinnostaa niiin yllytä vanhempiasi mukaan toimintaan ja
kysy itse keästyötä kioskilla. Lisätietoja puh. 0400 189238/Mikko
Yhdistystoiminassa ei pidä jämähtää paikoilleen vaan ottaa vastaan uusia ideoita, hullutkin ideat
otetaan vastaan. Ideatulva olisi toivottavaa, siitä on mahdollisuus jalostaa joku totetukseen saakka.
Vuosituhannen vaihteessa vaikuttanut ”Kylähullujen kudontapiiri" toimi ajatuksella: "Vapaasti
ideoimalla mittaviin tuloksiin". Nyt pari vuosikuymmentä myöhemmin on pakko tunnustaa, että
rohkeasti eteenpäin ei epäilemällä ja kyseenalaistamalla. Talkoot, taito, tieto, yhteistyö
tiedottaminen ja erilaiset hankkeet ovat olleet merkittäviä asioita Jokihaaran kolmannella
vuosituhannella.
Kyläyhdistys toivoo, että se voi järjestää tulevan kesän Uuraisten Viikon aikana Kylänuorisotapahtuman Jokihaarassa. Tapahtuman valmistelu oli käynnissä jo keväällä 2021 mutta
luovuimme ilman vääntöä tapahtumasta Kyynämöisten hyväksi.
Lähitulevaisuuden tapahtumia ovat Laskiaissuununtain lumikenkäretki ja Laskiaistiistain
rusettiluistelu kaukalolla. Molemmista lisätietoa tiedotteen takasivulla.
Kyläyhdistyksen maksaneena jäsenenä tuet kylätoimintaa, autat nuoria kesätyöllistymisessä,
helpotat kylätalon, kaukalon ja hiihtolatujen ylläpitoa. Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus
yhteiskäyttää monipuolista laitevalikoimaa. Uusia laitteina ovat mm. alumiiniset rakennustelineet,
SUP-laudat kelluntaliiveineen ja 5 kW:n dieselagregaatti.
Yhdistys ottaa mieluusti vastaan varaston nurkkiin tai lompsaan jääneitä ylimääräisä tavaroita ja
varoja. Lahjoituksilla tuet kylätoiminnan hyviä tarkoitusperiä.

Tulevia tapahtumia!
Tilaisuudet järjestetään koronatilanne huomioiden. TULETHAN VAIN TERVEENÄ!!

Laskiaissunnuntaina 27.2 klo 13

LUMIKENKÄRETKI
Lähtö Paratiisin P-paikalta. Kävellään 1,5 km reitti Minnan laavulle makkaranuotiolle. Voit itse
käristää makkarat Haaralan Hannun tekemillä tulilla. Ja nauttia kupposen nokipannukahvia ja Railin
pullan.
Lunta on jo tätä kirjoitettaessa sen verran, että lumikengät tulevat oikeuksiinsa. Saas nähdä mikä on
tilanne kuuden viikon päästä.
Yhdistyksellä on kolmet lumikengät joita voit lainata. Varaa omasi puh. 0400 189238.
Ryhmää vetää ja askeleet merkitsee Päivi Tiiva ja häntäpään valvojana Mikko, joka määrää
vauhdin. Kiirettä ei ole. Valoisaa aikaa on helmikuun lopulla jo pitkälle iltaan.
TULETHAN mukaan reippaaseen reippailuun! TERVEENÄ!

Jokihaaran ensimmäinen rusettiluistelutapahtuma

Laskiaistiistaina 1.3. klo 18 jääkiekkokaukalolla.

RUSETTILUISTELU
Vapaata jäälläliikkumista musiikin tahtiin tai ei. Musasähkön Jouko soittaa musiikkia ja toiveitakin
voi esittää. Kaukalolla ei pelata rusettiluistelun aikana mutta jokainen luistelee omalla vastuulla.
Koska tapahtuma on kaikenikäisille niin otetaan huomioon pienimmät jäällä liikkujat ettei aiheuteta
vammoja heille.
Kanttinissa myynnissä makkaraa ja kahvia.
Tule kokeilemaan olisiko tästä perinteeksi. TERVEENÄ!

Tulevana kesänä rakennetaan. Vaihtoehtoina ovat mm. Aittakioski Paunetin laajennus tai laavu
yhdistyksen omaan käyttöön tai myytäväksi. Tule mukaan talkoisiin oppimaan kuinka laavu syntyy.
Viime kesän askareiden tuotos on Vehniän koulun liepeillä koirakoulutuksen tukikohtana.
Seuraa tiedotusta lukemalla sähköpostia tai www.paunetti.fi.

