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ALASJÄRVEN KYLÄT
~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

J

alasjärven kyläesitteen lukijalle

Jalasjärven kunnassa on upeita, kehittyviä kyliä, joista saamme olla ylpeitä. Jokaisella kylällä
on omat vahvuutensa. Kylämme tarjoavat monipuolisia asumisen mahdollisuuksia, vapaaajan viettopaikkoja ja tapahtumia ympäri vuoden.
Maaseutukylämme tarjoavat mainioita mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Yrittäjistä voimakkaimmin näkyvät maaseutuyrittäjät, joiden ansioista moni meistä saa välillisesti toimeentulonsa.
Olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos ei ole eläviä kyliä, ei ole kuntaakaan. Maaseudun
ihmiset, yhteisöt, ja yritykset voivat hyvin. Yhteisöllisyys, ympäristöntila ja kilpailukyky ovat
parantuneet ja siitä hyötyy koko yhteiskunta. Kolmannen sektorin roolia ja merkitystä kuvataan usein osallisuuden, sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden rakentajana. Kolmannen
sektorin yhdistyksillä ja yhteisöillä on suuri merkitys niihin osallistuville ihmisille. Tässä
mielessä kyliemme aktiivinen toiminta palvelee vahvasti myös kuntaamme jarruttaen palveluiden kysynnän kasvua. Kyliemme toimintaa voi hyvällä syyllä sanoa ennaltaehkäiseväksi
yhdyskuntatyöksi.
Kylien yhteistä asiaa Jalasjärvellä vie pari seuraavaa vuotta reippaasti eteenpäin Jalasjärven
yhdeksänkylän yhteinen kehittämishanke. Hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa ja kestää
vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeen aikana uudistuvat myös kylien internetsivut, joilta
löydät ajantasaista tietoa. Tutustu kyliin osoitteessa www.jalasjarvenkylat.fi.
Tämän kyläesitteen on koonnut Seinäjoenseudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n Kyläkööri
hanke yhteistoiminnassa kylien kanssa vuonna 2010. Kylien esitteen päivitys on toteutettu
keväällä 2012 Jalasjärven kylien kehittämishankkeessa yhdessä kylien kanssa. Lämpimät kiitokset kaikille esitteen laadintaan ja päivitykseen osallistuneille. Vierivä kivi ei sammaloidu!
Toivon, että Jalasjärven kylien esitevihkonen on kulkeutuu mahdollisimman monien käsiin.
Mukavia lukuhetkiä kyliemme parissa.
Tervetuloa Jalasjärven kyliin!
Jalasjärvellä 30.4.2012
Sirkka Pakkala
puheenjohtaja
Jalasjärven kylien kehittämishanke
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lavalli

Alavalli on idyllinen maalaiskylä, jonka maisemaa hallitsevat pellot, metsät, talot ja maatilat.
Alavallin läpi kiemurtelevan Hirvijoen varresta löytyy upeita luonnontilassa olevia paikkoja.
Alavallin 220 asukkaan kylä sijaitsee Jalasjärven itäosassa. Kylän keskusta on Ala- ja YliVallintien risteyksessä, 13 km:n päässä kirkonkylästä. Alavallin naapurikyliä ovat Hirvijärvi,
Ylivalli ja Seinäjoen puolella Kihniänkylä. Alavallin läpi kulkee vilkkaasti liikennöity rautatie,
jonka varrella on Jalasjärven asema.
Tilat ja harrastusmahdollisuudet
Alavallissa on oma kylätalo, joka on vuokrattavissa esimerkiksi juhlatilaisuuksia tai saunailtoja varten. Talolla kokoontuu viikoittain kudontapiiri ja tikkakerho. Vuosittaisia isompia
tapahtumia ovat Kyläyhdistyksen ja Nuorisoseuran järjestämät päivälliset sekä pikkujoulu.
Kylätalon takana on valaistu ratsastuskenttä hevosharrastajille. Alavallin keskustassa sijaitsee
Nuorisoseurantalo Ahjola, joka soveltuu kesäkäyttöön.
Kylän vahvuudet
Alavallissa on tilaa asua ja harrastaa. Kylältä löytyy hyvät kokoontumispaikat ja aitoa maalaistunnelmaa. Alavallista löytyy luonnon rauhaa ja mainiot marjametsät.
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Alavallin kyläyhdistys ry
pj Kai Kuuppelomäki, puh. 040 837 8390
sähköposti kai.kuuppelomaki@netikka.net
www.jalasjarvenkylat.fi/alavalli

Kylän erityispiirteet
Alavalli on ennen kaikkea maatalouskylä. Maidontuotanto on suurin tuotantosuuntaus. Lisäksi kylältä löytyy useita broilerikasvattamoja sekä lihakarja- ja sikatiloja. Myös metsätalous
on tärkeä elinkeino ja Jalasjärven asemalta lähteekin suuret määrät puutavaraa vuosittain.
Pienyrittäjiä kylässä on paljon, edustaen mm. kuljetus- ja rakennusalaa, turvetuotantoa sekä
monenlaista koneurakointia. Hevosalan yrittäjiä Alavallissa on myös useita. Kuuluisista alavallilaisista mainittakoon Pääministeri Mari Kiviniemi, Kiroileva Siili-sarjakuvan piirtäjä Milla Paloniemi sekä kuuluisat mestaripelimannit Teppo Välimäki ja hänen edesmennyt isänsä
Kalervo Välimäki.
Hyvät puolet yritystoiminnan kannalta
Alavallista on hyvät kulkuyhteydet Seinäjoelle, Tampereelle ja Virtain kautta Jyväskylään.
Rauhallinen ja kaunis miljöö luo hyvät puitteet yritysasiakkaiden tapaamiseen ja valokuitukaapeli mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet.
Alueella toimivat yhdistykset
Alavallin Kyläyhdistys, pj Kai Kuuppelomäki puh. 040 837 8390
Alavallin Nuorisoseura ry, siht. Varpu-Liisa Kulmala, puh. 045 135 7211
Alavallin Maa- ja kotitalousseura ry, pj Pertti Koivusaari, puh.0400 849 637
Alavallin Vanhustenkotiyhdistys ry, pj Jouko Taivalmäki, puh. 044 548 2580
Jalasjärven Itäinen metsästysyhdistys ry, pj Janne Lehtinen, puh. 050 556 6474
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I

lvesjoki

Runsaan 400 asukkaan Ilvesjoen kylä sijaitsee Jalasjärven lounaiskulmassa, Ilvesjoen varrella. Kylä on pitkä ja kapea, koska asutus on aikanaan muodostunut pitkin jokivartta. Kun
lähestytään kylää Valtatie 3:n suunnasta, Ilvesjoki virtaa syvällä kanjonissa. Osittain joki jää
kulkijoilta piiloon puiden ja pajukkojen taakse, mutta siellä se kiemurtelee lähellä kylän halki kulkevan Ilvesjoentien vierellä. Jokirantamaiseman kunnostaminen ja säilyttäminen on
kyläläisille tärkeää. Maantiet, hyväkuntoiset yksityistiet ja ”kökällä” eli talkootyönä hoidetut
polut muodostavat verkoston, joka mahdollistaa asumisen ja antaa elinkeinoelämälle hyvät
puitteet.
Palvelut
Kauppilan autohajottamon yhteydessä toimii Ilvesjoen asiamiesposti ja kylässä on lasten
perhepäivähoitopaikka. Yhteisöllisyys kyläläisten kesken ja auttavaiset lähimmäiset ovat kylän tärkeä voimavara, sillä kauppa, apteekki, lääkäripalvelut ja monet yhteiskunnan tärkeät
palvelut ovat kirkonkylässä asti. Naapuriapu ja omaisten huolenpito on mahdollistanut myös
ikäihmisten asumisen kylässä.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylän toiminnan keskipiste on nuorisoseurantalo Toimela. Talossa on hyvä järjestää juhlat,
silloin kun on juhlan aihetta. Siellä on toimintaa lähes jokaisena päivänä. Näytelmäharrastajat esittävät näytelmiä, on monenlaisia kansalaisopiston piirejä ja kyläkirjaa varten kootaan
aineistoa. Siellä jumpataan ja lähetyspiiri sekä 4H-kerho kokoontuvat. Monipuolinen tieverkosto antaa mahdollisuuden lenkkeilyyn tai pyöräilyyn ja innokkaat vapaaehtoiset pyörittävät
pesäpallokerhoa kesäisin. Talvella hyväkuntoinen latuverkosto on hiihtäjän unelma. Taukopaikka löytyy Isovuoren kodalta.
Alueella toimivat yhdistykset
Kyläyhdistyksen ja Nuorisoseuran lisäksi kylällä toimii kolme maa- ja kotitalousseuraa. Metsästysseura Ilvesjoen erämiehet on saanut riveihinsä runsaasti nuoria, joten ”ukkoutumi-
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Ilvesjoen kyläyhdistys ry
www.ilvesjoki.fi
pj Marianne Hongisto, puh. 0500 786 642
sähköposti kylayhdistys@ilvesjoki.fi
www.jalasjarvenkylat.fi/ilvesjoki

sesta” ei ole pelkoa. Seuralla on oma metsästysmaja. Diakoniapiiri kokoontuu kodeissa ja
tupailtaperinnettä vaalivat iki-ilivekset kerran kuukaudessa.
Kylän tapahtumia
Päivällisiä on pidetty Toimelassa yli 30 vuotta. Joulu otetaan vastaan laulamalla kauneimpia
joululauluja. Nykyisin jo satasivuisessa joululehti Kajastuksessa kerrotaan niin kylän menneisyydestä kuin nykyisyydestäkin ja joskus otetaan terävästikin kantaa kylän puolesta.
Kylän vahvuudet ja mahdollisuudet
Kylän vahvuus on monipuolinen yritystoiminta. Ilvesjoelta löytyy monenlaista yritystoimintaa pienistä ”nyrkkipajoista” aina valtakunnallisestikin tunnettuihin yrityksiin. Kyläyhdistyksen vastikään uusituilta nettisivuilta löytyy tietoa kylässä toimivista yrityksistä.
Maataloutta on Ilvesjoella harjoitettu niin kauan kuin kylää on asuttu. Maatilojen lukumäärä
on laskenut täällä kuten muuallakin, mutta jäljellä olevat tilat panostavat tulevaisuuteen rakentamalla uudempia ja suurempia tuotantotiloja.
Kylämme näkyvimmät maamerkit, kaksi uutta tuulimyllyä, jauhavat uusiutuvaa energiaa. Jylisevänkosken vesimylly on tehnyt sitä jo vuosikymmenten ajan. Turvetuotanto on merkittävä
työllistäjä kylässä. Kylästä löytyy myös yritys, joka valmistaa oljesta pellettiä lämmönlähteeksi. Metsistä on Ilvesjoella aina otettu käyttöön niin ainespuuta kuin polttopuutakin.
Rakennuspaikkoja
Kylän tonttivastaava on Kaarle Veijalainen, puh.0400 568 204, sähköposti kaarle.veijalainen@netikka.fi
Erityispiirteet Kylästä löytyy monenlaista nähtävää, joista esimerkkeinä vaikkapa Jylisevän myllyt, Peltokosken talomuseo, Suomen suurin pullokokoelma, Pramian viinatehdas
ja tilausravintola MihinäMoon sekä Näsimäen lehto.
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J

okipii-Ahonkylä

Jokipii-Ahonkylä sijaitsee Valtatie 3:n varrella, noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jalasjärven keskustasta. Jokipii on kenkätehtaan ympärille, Jalasjoen varteen, kasvanut asutuskeskus,
jossa asuu noin 930 asukasta. Jokipiinkylä on alueen vanhinta asuttua aluetta. Jo vuodelta
1545 on merkintä ensimmäisestä talosta. Seinäjoelle ja Kauhajoelle on Jokipiistä matkaa
noin 30 km ja Kurikkaan noin 15 kilometriä.
Palvelut ja yritystoiminta
Jokipiin päiväkoti sekä Metsolan ala-aste palvelevat kylän lapsiperheitä. Kylän pysäkeillä pysähtyy viikoittain myös kunnan kirjastoauto. Kyläpuiston laidalta löytyy ajanmukainen kierrätyspiste. Vuosittain kylällä järjestetään myös romunkeräystempaus, jonka tuotoilla tuetaan
kylätoimintaa. Lisäksi Jalasjärven keskustan palvelut, kaupat ja huoltoasemat sijaitsevat vain
muutaman minuutin matkan päässä. Aluetta leimaa perinteikäs yritystoiminta ja kylällä toimiikin useita eri alojen yrityksiä, jotka ovat löytäneet toiminnalleen oivallisen sijainnin Jokipiistä.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylän keskustassa sijaitsee Jokipiin Nuorisoseuran ylläpitämä Nuorisoseurantalo Alanen,
jota voi vuokrata esimerkiksi kokouksia ja perhejuhlia varten. Kyläpuisto on monien tapahtumien keskus. Puistosta löytyy jalkapallo-/luistelukenttä, lentopallokenttä, skeittausramppi
sekä katos eväiden syömiseen ja nuotiopaikka makkaranpaistoon. Harrastusmahdollisuuksia
täydentävät helpot pyöräily- ja kävelyreitit. Pienen matkan päässä sijaitsee hyvin varusteltu
Ponsikylän kota, joka on kaikkien vapaassa käytössä. Talvisin kodalle voi hiihtää hoidettua
latua pitkin ja jatkaa sieltä matkaa aina Jalasjärven toiseen päähän saakka. Kylältä pääsee
helposti myös viitoitetuille moottorikelkkailureiteille.
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Jokipii-Ahon Kyläyhdistys ry.
www.jalasjarvenkylat.fi/jokipii
pj Kati Hakkola, puh. 050 567 4491
sähköposti jokipii@jalasjarvenkylat.fi

Toimintaa ja tapahtumia
Alueella toimii useita yhdistyksiä, jotka järjestävät monipuolisia tapahtumia. Vuoden kohokohdaksi on muodostunut pääsiäisvalakia, joka kerää yhteen kyläläiset läheltä ja kaukaa. Seurantalolla kokoontuu säännöllisesti muun muassa harmonikkakerho, kuntoilijat, perhekerho
sekä 4H-kerho. Suuren suosion saavuttaneet Jokipiin Maalaismarkkinat valtaavat koko kylän
vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Kylän yhdistykset järjestävät yhteistyössä myös
lasketteluretkiä, ostos- ja teatterimatkoja, kesäisiä pyöräretkiä ja lauluiltoja sekä muita koko
perheen tapahtumia. Tiedotus ajankohtaisista asioista hoidetaan Kenkäpuhelin-tiedotuslehtisellä, intersivuilla sekä kylän omalla Facebook-sivustolla.
Alueella toimivat yhdistykset
Jokipii-Ahon kyläyhdistys, Jokipiin Nuorisoseura, Jokipiin Maa- ja Kotitalousseura, 4H-kerho, Alapään metsästysseura ja AHK-metsästysyhtymä.
Rakennuspaikkoja
Kun haluat löytää tontin tai valmiin kodin Jokipii-Ahonkylän idyllisestä jokimaisemasta, ota
yhteyttä tonttivastaavaamme. Aluella on myynnissä sekä kunnan kaavoittamia tontteja että
yksityisiä tontteja. Vapaita kohteita voit tiedustella Taisto Petäykseltä, puh. 040 583 3362.
Kylän vahvuudet
Valtatie 3:n läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin on yksi alueen tärkeimmistä vahvuuksista. Keskeinen sijainti tarjoaa avaimet menestyksekkääseen yritystoimintaan.
Päiväkoti, ala-aste ja kyläpuisto luovat edellytykset vaivattomaan lapsiperheen arkeen. Aktiivinen yhdistystoiminta tarjoaa virikkeitä kaikenikäisille asukkaille.
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irvijärvi-Komsi

Hirvijärven kylä sijaitsee keskellä Jalasjärven kuntaa. Nimensä kylämme on saanut sen länsipuolella sijaitsevasta Hirvijärvestä. Hirvijärvi on laajasti tunnettu lintuvesi. Hirvijärveen
laskee kylän läpi virtaava Hirvijoki. Hirvijärven kylä sijaitsee melko laajalla alueella ja se
koostuu kolmesta kylän osasta Komsista, Mäntykoskesta sekä Hirvikylästä. Kyläämme kuuluu lähes kolmesataa taloutta. Kylässämme toimii noin 55 oppilaan kyläkoulu.
Maastoltaan kylämme on kumpuilevaa ja asutus on keskittynyt pääosin korkeimmille paikoille. Viljavat peltomaisemat kuuluvat olennaisena osana kylämme maisemaan. Maatalous
on monen talouden pääelinkeino. Asuminen ja eläminen kylässämme on luonnonläheistä ja
rauhallista. Kylässämme risteilevät lukuisat pikkutiet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet
lenkkeilyyn ja kesäisin pyöräilyyn.
Palvelut
Hirvijärvellä on oma kolmeopettajainen kyläkoulu sekä koululaisten iltapäiväkerho. Kirjasto-auto kiertää kylässämme kaksi kertaa viikossa. Asiointiauto kuljettaa keskustaan kaksi
kertaa viikossa kotiovelta asti. Myös jäätelöauto kiertää kylässämme.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kyläyhdistyksen ylläpitämässä Mäntyrannassa kyläläiset voivat viettää vapaa-aikaansa uiden,
grillaten sekä rantalentopalloa pelaten. Koulumme ympäristössä kiemurtelee pururata niin
lasten kuin aikuistenkin käytettäväksi. Koulumme tiloissa toimii myös erilaisia kerhoja ja eri
järjestöt käyttävät tilojaja toimintaansa. Kylätalossamme Raittiustalossa voi järjestää sitten
isompiakin juhlia ja erilaisia tilaisuuksia.
Kylän tapahtumia
Kylämme lukuisat yhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa ympäri vuoden. Tapahtumista mainittakoon perinteinen pääsiäisvalakia, kauneimmat joululaulut yhdessä seurakunnan kanssa, kesäinen lauluilta Mäntyrannassa, kukkamyyjäiset keväisin sekä kesäaikaan viikottaiset pyöräretket.
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Hirvijärvi-Komsi kyläyhdistys ry.
www.netikka.net/hirvijarvi
pj. Sari Kuuppelomäki, puh. 0400 862 624
sähköposti: samaku@netikka.fi

Rakennuspaikkoja Kylämme tyhjiä rakennuspaikkoja voi tiedustella suoraan maanomistajilta tai kyläyhdistyksen kautta.
Alueella toimivat yhdistykset
Hirvijärven kyläyhdistys, Hirvijärven maa-ja kotitalousseura, Jalasjärven itäinen metsästysyhdistys, Raittiusseura Säde VIX, diakoniapiiri, 4H-kerho,Viinamäen maa- ja kotitalousseura
Kylän vahvuudet ja mahdollisuudet
Kylämme tärkein vahvuus on oma kyläkoulu, Raittiusseuran kylätalo, monipuolinen luonto
ja ympäristö, hyvä tieverkosto ja sijainti lähellä keskustaa. Kylämme mahdollisuudet ovat
oma kyläkoulu, lapsiperheet kylällämme.
Erityispiirteet
Hirvijärvellä pääelinkeinona on maatalous. Aktiivisia tiloja on lähes 90 ja eri alojen pienyrittäjiä yli 30. Heittolan tasokas motocrossrata on suosittu harrastajien keskuudessa. Hirvijärvi
tarjoaa hyvät puitteet lintuharrastajille. Taivalkosken mylly on valmistanut jo vuosikymmeniä
perinteikästä talkkunaa. Yritys on saanut useita kunniamainintoja tuotteistaan.
Hyvät puolet yritystoiminnan kannalta
Hyvä tieverkosto ja sijainti. Rakennusmaa on edullista.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Käynnissä oleva Hirvijärven kunnostus, ihmisten aktivointi erilaisilla tapahtumilla ja yhteishengen lisääminen.
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K

eskikylä

Keskikylä on vilkas ja elämäntäyteinen, hyvän hengen maaseutukylä. Kylän lävitse kulkeva
valtatie 3 pitää huolen siitä, että eloa riittää – uusia tupia nousee lisää tasaiseen tahtiin ja
yritystoiminta on aktiivista. Kylän loistava sijainti helpottaa elämää: Jalasjärven keskustaan
arkielämän peruspalveluihin on reilun viiden minuutin matka. Seinäjoelle, Kurikkaan, Ilmajoelle ja Kauhajoelle ja Karviaan ehtii noin puolessa tunnissa. Seinäjoen lentoasema on
25 minuutin ajomatkan päässä, Seinäjoen ja Parkanon juna-asemille menee puolisen tuntia.
Palvelut Kaikkea ei tarvitse lähteä hakemaan omaa kylää kauempaa. Keskikylän koulussa lapset saavat kodinomaisessa ja lämminhenkisessä kouluyhteisössä käydä opintaivaltaan
esikoulussa ja ensimmäiset kuusi vuotta. Perhepäivähoitoakin saa omalla kylällä. Palvelut
ovat lähellä, Juustoportin liikekeskus on oikea herkuttelijan paratiisi, josta löytyy kaupan ja
kahvila-ravintolan lisäksi myös Pentik, Marimekko sekä TopManin kenkämyymälä.
Alueella toimivat yhdistykset Keskikylän kyläyhdistys ja Nuorisoseura, Keskikylän maa- ja kotitalousseura, Larvakylän maa- ja kotitalousseura, Vuorenmaan maa- ja
kotitalousseura, koulun vanhempaintoimikunta ja diakoniapiiri.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylällä on todella laajat harrastusmahdollisuudet. Lapsille toimintaa tarjoaa esimerkiksi
erittäin aktiivinen 4H-kerho. Koululla kokoontuu viikoittain mies- ja naisjumpat. Kädentaitoisille löytyy niin puutyö- kuin kutomapiiriäkin. Harrastajanäyttelijät ovat vuosittain lavalla
nuorisoseurantalo Harjulassa. Aktiivisen kyläyhdistyksen yksi suurimpia voimannäytteitä,
ratsastusmaneesi, tekee kylästämme hevosharrastajan unelmapaikan. Koulun valaistu jääkenttä ja -kaukalo ovat talvisin kaikkien käytössä. Talvisin Keskikylän koululta pääsee hiihtämään kunnan halki kulkevaan yli neljänkymmenen kilometrin pituiseen latuverkostoon.
Kesäisin koulun kenttää voi käyttää vaikkapa jalkapalloilun tai pesiksen saloihin perehtymiseen. Ulkoilumaastot soveltuvat niin himoliikkujalle kuin sunnuntailenkkeilijällekin, alkavathan lenkkimaastot heti kotiovelta. Valtatien varrella kulkeva valaistu hitaanliikenteen-
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Keskikylän kyläyhdistys ry
http://www.keskikyla.net/
pj Sirkka Pakkala, puh. 040-760 5430
sähköposti sirkka.pakkala@netikka.fi
www.jalasjarvenkylat.fi/keskikyla, www.keskikyla.net

väylä takaa turvallisen koulureitin tarjoten vaikka rullaluistelijoille kymmenien kilometrien
luistelubaanan. Lisänsä lenkkeilyyn tuo kylän erittäin runsas ja monipuolinen pikkuteiden
verkosto, joita pitkin pääsee ihailemaan sekä peltolakeuksia, metsän rauhaa että mäkimaisemiakin. Riistan metsästysmajan kota on ulkoilijoiden vapaassa käytössä latu- ja ulkoilureitistön varrella. Kota on usein yhtenä pysähdyspaikkana koko kunnan liikunta- ja hiihtopäivinä, myös kuutamohiihdoissa. Kodalle on myös rakennettu upea kaksikerroksinen
hirsirakennus, jota voi vuokrata omaan käyttöön.
Kylän tapahtumia Keskikylässä vietetään koulun kanssa yhteiset kevätjuhla- ja puurojuhlatapahtumat. Näihin koulun ja kylän yhteisiin tilaisuuksiin ovat kaikki kylääset tervetulleita ja saapa siellä yleensä myös suunsa makeaksi. Jokavuotinen pääsiäisvalakia kerää
ympärilleen Harjulan mäelle väkeä sekä omasta kylästä, että kauempaa. Ratsastuskeskuksen
ja maastoradan toiminta sekä erinäiset kilpailut ovat myös lisänä kylän kalenteritapahtumiin.
Nuorisoseurallamme järjestetään lisäksi vuosittain näytelmiä, huutokauppoja sekä tietysti
herkuttelijalle myös päivällisiä. Nuorisoseuran taloa voi vuokrata myös yksityiskäyttöön.
Vuosittain siellä vietetäänkin lukuisia yksityisiä juhlia.
Rakentajan unelma Keskikylä on unelmapaikka omalle kodille - voit rakentaa tuvan omaan rauhaan ja komian maiseman keskelle, mutta hyvien yhteyksien varrelle. Meiltä
löytyy erikokoisia ja -näköisiä vaihtoehtoja: peltotilkulla tai ilman, metsäistä ja pellonreunaa,
mäkimaastoa ja tasamaata. Kunnan vesijohto- ja viemäriverkosto helpottaa suuresti rakentamista. Lisäksi kylässä on valokaapeliyhteys. Kaupan päälle pääset osaksi elävää kyläyhteisöä. Keskikylän MKS tarjoaa kylään tupaa rakentavalle 300 €:n vuokravapaan kalustostaan!
Kylän vahvuudet aktiivinen kyläyhteisö, hyvät kulkuyhteydet, oma koulu, Juustoportti, seurantalo, ratsastusmaneesi ja –kenttä koulu, hyvä sijainti, väestön kasvu, kylän mieltäminen maaseutumaisena asuinpaikkana, tonttikaupan vilkastuminen, maaseutumaisen
asumisen arvostuksen nousu.
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oskue

Vuoden Eteläpohjalainen Kylä vuodelta 1999. Koskue on Jalasjärven eteläosassa Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva vahvasti maatalousvaltainen kylä. Asukkaita kylässä on 617. Koskue on
saanut nimensä perimätiedon mukaan keskellä kylää sijaitsevan Koskutjärven mukaan. Järvi
puolestaan on saanut nimensä sen rannalla kasvaneiden isojen koskuskuusten mukaan. Sana
”koskus” tarkoittaa kuusen kuorilevyä tai kuorta.
Koskue rajoittuu etelässä Kihniön kuntaan, Parkanon kaupunkiin ja Karvian kuntaan, lännessä Ilvesjoen kylään, pohjoisessa Keskikylän kylään ja idässä Ylivallin kylään. Koskuelta
on matkaa Parkanoon 42 km, Tampereelle 120 km, Jalasjärven kirkonkylään 18 km, Seinäjoelle 53 km.
Palvelut
Kylässä toimii kyläkauppa, jonka yhteydessä on myös asiamiesposti. Lisäksi kylässä on oma
koulu, kirkko, seurakuntakoti, hautausmaa, seurakunnan leirikeskus, leirintäalue. Lisäksi toimii kaksi parturikampaajaa, kirjanpitoyrittäjä, metsäkoneyrittäjä, kuorma-autoyrittäjiä, mattopesula, takseja, puutarhayrittäjä, perhepäivähoitajia, koulutettu hieroja, vanhusten hoivakoti ym.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylässä on Koskuen kyläyhdistys ry:n omistama kylätalo, jota voi vuokrata perhejuhlia ym.
varten. Kylän yhdistykset voivat pitää kylätalolla kokouksiaan ym. tapahtumia. Lisäksi kylätalolla voi harrastaa ilma-aseammuntaa, tikanheittoa, tanssia ym. Kylällä on myös korkeatasoinen monitoimihalli, jossa kuntosali, tilat liikuntapelejä (sulkapallo, lentopallo, salibandy ym.)
varten. Koskuen Metsästysseuralla on ampumarata. Kylässä on myös kesäteatteri. Kylätalon
vuokrausta hoitaa Heikki Maja puh. 040-821 7085.
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Koskuen Kyläyhdistys ry
pj. Jorma Laitamäki, puh. 0400 891 872
sähköposti jorma.laitamaki@gmail.com
www.jalasjarvenkylat.fi/koskue

Alueella toimivat yhdistykset
Koskuen kyläyhdistys ry., Koskuen nuorisoseura ry., Koskuen maa- ja kotitalousseura ry.,
Koskuen metsästysseura ry., Kuntoportti ry, 4H-yhdistys.
Kylän tapahtumia
Kyläyhdistys järjestää markkinoita, äitienpäiväruokailuja, tansseja, näytelmäesityksiä, kyläjuhlia ym tapahtumia kylätalolla. Hela-ventti –juoksutapahtuma järjestetään myös vuosittain. Seurakunta järjestää seurakuntakodissa lasten kerhotoimintaa ja lisäksi Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa perhekahvilatoimintaa. Kyläyhdistys julkaisee lisäksi vuosittain
joululehden, johon tallennetaan vuoden ajan tapahtumia, syntyneet, vihityt, kuolleet ym.
Vapaita tontteja
Kylässä on vapaita omakotitontteja. Tonteista sekä myytävistä ja vuokrattavista taloista voi
tiedustella Eija Mäntymäeltä puh. 050-590 5953.
Kylän vahvuudet
Kylässä on oma kyläkoulu, perhepäivähoitopaikkoja, hyvät liikuntamahdollisuudet (monitoimihalli, kuntosali, pururata ym.) hyvät liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet (valokuituverkko), hyvät metsästysmaastot, vahvaa ammatillista osaamista ja hyvä ”kökkähenki”, josta
osoituksena mm. monitoimihalli.
Hyviä puolia yritystoiminnan kannalta
Koskuella on hyvät tietoliikenneyhteydet, liikenneyhteydet ja halvat tontit.
Tervetuloa vieraaksemme - tai vaikka asumaan!
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uopajärvi

Luopajärvi on Jalasjärven pohjoisosassa sijaitseva noin 780 asukkaan kylä, jonka viljelylakeutta halkoo pohjoiseen johtava vilkasliikenteinen Valtatie 19. Vuosisadan alkupuolella
kuivatettua Luopajärveä reunustavat kumpareille rakennetut talorykelmät hyvin hoidettuine
ympäristöineen, joten ohikulkijan silmä voi levätä erittäin kauniissa kulttuurimaisemassa.
Luopajärveltä on hyvät tieyhteydet. Jalasjärven keskustaan matkaa on noin 12 kilometriä,
Seinäjoelle, Kurikkaan ja Ilmajoelle noin 25 kilometriä. Luopajärvi jatkaa vahvaa yhteistyötä
Jalasjärven eri kylien kanssa kylien kehittämishankkeen myötä.
Palvelut
Kylän keskellä on hyvin varustettu elintarvike-, maatalous- ja rakennustarvikekauppa ja
kaupan yhteydessä toimii asiamiesposti. Luopajärvellä on toimiva kyläkoulu. Seurakunnan
kerhot ja lasten perhepäivähoito luovat viihtyisän ympäristön lapsiperheille. Kirjastoauto
käy kerran viikossa, kunnallista kodinhoito- ja kotisairaanhoitopalvelua saa tarvittaessa kunnasta. Kylä on tunnettu vahvasta maatalousyrittäjyydestään, mutta paljon muitakin yrityksiä
toimii kylässämme, kuten saha, taksipalvelut, jauhemaalaamo, erityisryhmien palvelukoti,
kampaamo, vakuutuspalvelut jne. Yritysrekisteri löytyy osoitteesta www.jalasjarvi.fi.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylän keskellä sijaitseva nuorisoseurantalo Pohjola tarjoaa viihtyisät tilat harrastustoimintaan, juhliin ja erilaisiin tapahtumiin. Koulun yhteydessä on täysimittainen jääkiekkokaukalo,
pallokenttä ja leikkitelineet lapsille. Leikkipaikat löytyvät myös Luopajärventieltä ja Poronkäälytieltä. Kylällä on valaistu 1,5 kilometrin pururata, jossa luistelu- ja perinteisen hiihtotavan ladut. Lisäksi erikseen löytyvät kolmen ja viiden kilometrin perinteisen hiihtotavan ladut.
Harrastustoiminta vaihtelee vuosittain, nyt esim. tanssia, taistelulajeja, kudontaa, jumppaa.
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Luopajärven Nuorisoseura ry.
pj. Sari Hulkkonen
puheenjohtaja@luopajarvi.com
http://luopajarvi.com

Kylän tapahtumia: Nuorisoseura järjestää kahdesti vuodessa päivälliset sekä myyjäiset,
lauluiltoja, tansseja, laskiaisriehan. Kylään syntyneitä vauvoja muistetaan kakkukahvilla ja
pienellä lahjalla. Lisäksi järjestämme vuosittain vaihtuvia tapahtumia.
Kylässä toimivat yhdistykset: Kylässämme toimii Nuorisoseura yhdessä kylätoimikunnan kanssa, metsästysseura, maa- ja kotitalousseura ja pienviljelijäyhdistykset.
Rakennuspaikkoja: Tonttitarjontaa on kunnan asuntoalueella ja yksityisillä maanomistajilla, lisätiedot www.jalasjarvi.fi ja http://luopajarvi.com
Vahvuudet: Kylän vahvuuksina on toimivat palvelut (kauppa ja kyläkoulu) ja hyvä maantieteellinen sijainti lähellä kuntapalveluja ja Seinäjokea. Yhteistyökykyinen, vireä kyläyhteisö
ja kaunis kulttuurimaisema antavat hyvät puitteet viihtyisään asumiseen.
Erityispiirteet: Kylän maamerkkejä ovat keskustan kupeessa sijaitseva vuonna 1916
perustettu Luopajärven saha ja samalla kohdalla valtatien toisella puolella näkyvä tuulimylly
sekä suuri peltolakeus, joka on osa Luopajärven kulttuurimaisemaa.
Hyvät puolet yritystoiminnan kannalta
Hyvät tieyhteydet ja juna- ja lentokentän läheisyys.
Kehittämiskohteet
Kylässä on alkamassa tulvasuojeluhanke, jolla estetään kesätulvat peltolakeuksilla. Kylän palveluja kehitetään ja nykyisistä (mm. lasten päivähoitopaikat) huolehditaan kunnan kanssa
yhteistyössä. Meillä on loistava mahdollisuus kehittää kyläämme vielä paremmaksi.
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aivalmaa

Taivalmaan kylä sijaitsee Jalasjärven kunnan ja Seinäjoen kaupunkiin kuuluvan Peräseinäjoen
taajaman rajalla. Jalasjärven keskustaan on matkaa 15 kilometriä, Peräseinäjoelle 9 kilometriä
ja Seinäjoelle 35 kilometriä. Kylä on perinteistä maatalousaluetta, joka kuitenkin tilakokojen
kasvaessa on muuttunut monen osalta viihtyisäksi asuinpaikaksi, josta käydään töissä kylän
ulkopuolella. Asukkaita kylässä on vajaa 200, lisäksi on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Asumisviihtyvyyttä lisääkin rauhallinen, lämminhenkinen yhteisö monipuolisen luonnon keskellä.
Palvelut
Kunnan palvelut ovat lähinnä keskustassa. Kirjastoauto liikennöi ja kylältä on myös palveluliikennettä keskustaan. Kylällä on maatalouden lisäksi mm. maansiirto-, linja-autoliikenne-,
huonekalu- ja metallialan yrityksiä, graafisen suunnittelun ja tietokonehuollon yritys sekä 4H
koirahoitola. Taivaltupa tarjoaa tilaa juhlien järjestäjille ja majoitusta kesäaikana.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Nuorisoseurantalo Taivaltupa, jossa toimintaa myös kansalaisopistolla ja erilaisilla kerhoilla.
Kylältä löytyy uimapaikkoja, talvella hiihtolatuja ja tietysti retkeilymahdollisuuksia luontoon,
jossa monipuolinen eläimistö ja linnusto.
Kylän tapahtumia
Laturetki, päivällisiä, pääsiäisvalkiat, kyläjumalanpalvelus, kesätapahtuma- ja retket, pikkujoulu, joululauluilta, karaoke- ja biljardi-illat.
Alueella toimivat yhdistykset
Nuorisoseuran lisäksi Maa- ja kotitalousseura, 4-H kerho, Taivalmaan metsästäjäinyhtymä.
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Taivalmaan Nuorisoseura ry
http://harraste.jalasjarvi.fi/taivalmaannuorisoseura/
pj Tapani Pihlaja, puh. 050 5949 227
sihteeri Paavo Antila, puh. 0400 290 988
sähköposti antilapaavo@gmail.com
www.jalasjarvenkylat.fi/taivalmaa

Rakennuspaikkoja
Halukkaille rakentajille etsitään tontteja. Asumiskuntoiset talot vaihtavat omistajaa varsin
hyvin, mutta välillä on jotain tarjolla.
Kylän vahvuudet
Viihtyisä, rauhallinen asuinympäristö. Tiivis, talkoohenkinen kyläyhteisö. Lähellä runsaasti
työpaikkoja, mm. turvesuot, Vapon pellettitehdas ja korjaamo, Kekkilän kasvuturvetehdas
ja kasvihuonekylä.
Erityispiirteet
Kylän halki kulkee 1860-luvun nälkävuosina hätäaputyönä tehty Tokerotie. Kylällä toimi
aikoinaan kestikievari. Kylän historia on koottu kirjaksi ”Taivalmaan kylää kansissa”.
Kylän mahdollisuudet tulevaisuudessa
Maatalousyrittäjyyden kannattavuus jatkossakin. Lähialueen työpaikkojen pysyminen. Kylän
yhteishengen säilyttäminen ja vahvistaminen. Nuorison aktivointi kylätoimintaan.
Kylän hyviä puolia yritystoiminnan kannalta
Hyvät tieyhteydet. Avoin ja auttavainen ilmapiiri. Palveluita saatavilla lähietäisyydellä.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Jätevesikysymykseen järkevät ratkaisut. Kunnan palvelujen saatavuus mm. liikenneyhteydet,
vanhushuolto, kylien huomioiminen kunnan kehittämisessä.
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livalli

Ylivallin kylä sijaitsee Jalasjärven kunnan eteläpäässä. Kylä on pinta-alaltaan suurin Jalasjärven kunnan yhdeksästä kylästä. Asutus on hajallaan 150 neliökilometrin alueella. Keskustaan
on matkaa 15-30 kilometriä. Lähialueella sijaitsevat Peräseinäjoki, Kihniö, Parkano, Seinäjoki
ja Kurikka. Vakituisia asukkaita kylässä hieman alle 300.
Ylivallin kylällä on runsaasti järviä ja uimapaikkoja, mm. Madesjärvi, Kolhonjärvi ja Liikapuron tekoallas sekä vapaa-ajanasumiseen ja mökkeilyyn, metsästykseen ja kalastukseen
sopivaa aluetta. Kylässämme sijaitsevat harvinaiset luonnon muovaamat alueet Pirunpesä ja
Navettavuori (www.jalasjarvi.fi/pirunpesa)
Palvelut
Matkaa lähimpään kouluun ja kauppaan/asiamiespostiin on 10-15 kilometriä. Ne sijaitsevat
naapurikylässä Koskueella. Kylällä on useita luomuviljelijöitä, lypsykarjatiloja, yksityisyrittäjiä sekä turvetuotantoa ja koneurakointia. Myös majoituspalveluja on saatavilla Kalliomajat
(”Ilo” ja ”Rauha” www.kalliorinne.com/outi piirto@icb.fi)
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylän ahkerasssa käytössä on Ns/Mks talo Seurala (Kihniöntie 181). Sinne sijoittuu harrastustoimintaa, Pääsiäisvalakia, yhdistysten toimintaa ja kesäteatterinäytökset. Seuralaa vuokrataan myös juhlakäyttöön muun muassa häihin ja syntymäpäiville. Vapaaehtoistoimintaan,
liikuntaan, teatteriharrastukseen ja muuhun harrastustoimintaan on erittäin hyvät mahdollisuudet. Sisäliikunta/pelitilat löytyvät kylältä, ks. www.kuntoporttiry.fi/Timo Samppala
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Ylivallin Nuorisoseura ry
pj Anu Peltola, puh. 0400 679 983
sähköposti: anu.peltola@netikka.fi
www.jalasjarvenkylat.fi/ylivalli

Tapahtumat
Kylän vuotuisia tapahtumia ovat matkailukohde Pirunpesän oheistapahtumat, kuten lauluillat, köysilaskeutuminen, Pesän kahvilapalvelut, patikointi ja suunnistus (lisätietoja matkailukohteen esimieheltä; keijo.haanpaa@wippies.fi). Suosittuja tapahtumia ovat myös harrastelijateatteri Fällyjen kesäiset ulkoilmanäytökset sekä Pääsiäisvalakia.
Kylässä toimivat yhdistykset
Kylässä toimii Ylivallin Maa- ja kotitalousseura, Ylivallin Nuorisoseura, Fällyteatteri, Itäinen
Metsästyseura sekä Ylivallin kylätoimikunta.
Erityispiirteet
Kylässämme on ilmestynyt kuukausittain vuodesta 1998 alkaen Kylätiedote, johon kerätään
kylässämme tapahtuva toiminta, tempaukset ja ilmoituksia. Lisäksi Nuorisoseura on vuodesta 1996 julkaissut Joululehteä, joka kokoaa tapahtumat vuoden varrelta yksiin kansiin.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kylämme kehityksen tarpeet ovat olleet lähinnä matkailukohde Pirunpesään liittyviä; viimeisimmät tuulihybridivoimalan hankkiminen (2010) sekä luontopolku/patikka reitistön
viittoittaminen Juustoportilta Pirunpesälle noin seitsemän kilometrin matkalta. Seurantalo
Seuralan pihan kunnostus ja viityisyyden lisääminen istutuksin ovat seuraavina vuorossa.
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ylien sijainti kartalla
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utustu myös www.jalasjarvenkylat.fi

Kylätalojen vuokrauksen yhteyshenkilöt
www.liiveri.net/juhlatalot
Lisätiedot ja vuokraus seuraavilta henkilöiltä:
Alavallin Kylätalo
Hirvijärven Raittiusseuratalo
Ilvesjoen Nuorisoseuratalo Toimela
Jokipiin Nuorisoseuratalo Alanen
Keskikylän Nuorisoseuratalo Harjula
Koskuen Kylätalo
Luopajärvi Nuorisoseuratalo Pohjola
Taivalmaan Taivaltupa
Ylivallin Nuorisoseuratalo Seurala

Juhani Järvinen
Päivi Mäkelä
Liisa Tuomisto
Kati Hakkola
Sirkka Pakkala
Hilkka Raittila
Heikki Maja
http://luopajarvi.com
Vuokraus
Anu Peltola

06 4573 838
040 5264 921
040 8432 863
050 5674 491
040 764 7010
040 5836 468
040 821 7085
044 7708 823
040 0679 983


Kylien tonttivastaavat, www.komiattontit.fi
Alavalli
Hirvijärvi
Jokipii
Ilvesjoki
Keskikylä

Koskue
Luopajärvi
Taivalmaa
Ylivalli

Kai Kuuppelomäki
Janne Lehtinen
Taisto Petäys
Kaarle Veijalainen
Juhani Alakoski
Matti Pihlaja
Sirkka Pakkala
Eija Mäntymäki
Sami Männikkö
Tapani Pihlaja
Olavi Mäki-Karvia

040 8378 390
050 5566 474
040 5833 362
0400 568 204
040 5528 474
050 5843 759
040 7605 430
050 5905 953
040 5486 815
050 5949 227
0400 164 098
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kai.kuuppelomaki@netikka.fi
janne.lehtinen@anvianet.fi
taisto.petays@netikka.fi
kaarle.veijalainen@netikka.fi
juhani.alakoski@netikka.fi
matti.pihlaja@netikka.fi
sirkka.pakkala@netikka.fi
impivara@netikka.fi
tontit@luopajarvi.com

Julkaisija Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry, Kyläkööri hanke
Päivittäjä Jalasjärven kylien kehittämishanke 5/2012
Asematie 5, 60800 Ilmajoki, puhelin (06) 424 4000, sähköposti toimisto@liiveri.net
Jalasjärven kylien esite löytyy www.jalasjarvenkylat.fi ja www.liiveri.net sivuilta.

