Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät

JOKIVARSI
Alavus

LIIKUNNALLINEN KYLÄ
Jokivarren kylä sijaitsee Alavuden keskustasta noin 7 km etelään päin vanhan
kantatien varrella. Kylän läpi virtaa joki, jonka molempia puolia asutus mukailee.
Asuinympäristönä Jokivarsi on rauhallinen ja luonnonkaunis. Maisema vaihtelee
kangasmetsistä kumpuileviin peltoaukeisiin. Talouksia kylässä on noin 100.
YHDISTYSTOIMINTA
Kylällä toimii Jokivarren Nuorisoseura sekä sen alla toimiva kuntojaos Jokivarren Jytinä. Kylällä
toimii myös Jokivarren pienviljelijäyhdistys ja metsästysseura.
Jokivarren Nuorisoseura on kylän
yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhdistys, joka toimii edistäen kylän
yhteisöllisyyttä. Nuorisoseura
pyrkii kokoamaan eri toimijoita
yhteen ja näin omalta osaltaan
lisäämään kylän harrastusmahdollisuuksia.

YHTEISET TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kylän yhteisenä kokoontumispaikkana toimii Jokivarren Nuorisoseurantalo ja sitä vuokrataan
myös yksityiskäyttöön erilaisten
juhlien pitopaikaksi. Varsinkin

häiden pitopaikkana Nuorisoseurantalo on suosittu. Nuorisoseuralla kokoontuu kansalaisopiston piirejä, esimerkiksi
jumppia sekä tanssiryhmä.
Jokivarren Jytinällä on pitkät
perinteet ja urheilulla onkin ollut
aina iso rooli seuran toiminnassa. Talvella pelataan
lentopalloa ja sählyä, kesällä
ylläpidetään pururataa ja urhei-

lukenttää sekä talvella latuverkostoa. Seurantalolla on myös
kuntosali. Jokivarren urheilukenttä on ahkerassa käytössä,
myös koiraharrastajat toimivat
urheilukentän maastossa. Syksyllä 2017 avattiin Jokivarren Nuorisoseuran frisbeegolfrata, Jytinä
DiscGolfPark. Radalla on kahdeksan väylää helppokulkuisessa
maastossa.

Kylän sijainti on lähellä Alavuden keskustaa, joten kauppaym. palvelut ovat lyhyen matkan
päässä. Kylässä on monipuolista
yrittäyyttä maatalousyrittäjyyden lisäksi.
Kylän läpi kulkee hyväkuntoinen, päällystetty tie ja nopeat
tietoliikenneyhteydet on saatavilla.

TÄRKEIMMÄT
KEHITTÄMISKOHTEET
Tavoitteenamme on säilyttää
kylä elinvoimaisena ja saada
kylälle uusia asukkaita sekä
yrittäjiä. Jokivarren kylässä,
kuten lähes kaikissa muissakin
kylissä on haasteena saada
uusia toimijoita mukaan
toimintaan.

KYLÄN VAHVUUDET
Kylän vahvuutena on ehdottomasti monipuoliset harrastusmahdollisuudet omalla kylällä,
sekä monipuoliseen käyttöön
soveltuva Nuorisoseurantalo.
Eri harrastuksissa käy väkeä
myös kylän ulkopuolelta.
YHTEYSTIETOJA

Jokivarren Nuorisoseura ry
www.jokivarrennuorisoseura.fi
Pj Hannu Ylinen
040 8303952
hannu.ylinen@seamk.fi
Varapuheenjohtaja (tilojen ja kaluston vuokraus)
Tapio Kortesmäki
puh. 0400 877982 (klo 17 jälkeen)

Kaksi kaupungin kaavoittamaa
asuntoaluetta sijaitsee kylän
läheisyydessä, joten kaupunki
kasvaa Jokivarren suuntaan.
Kylän yhteishenki on hyvä ja
tulevaisuuden näkymät
ovat luottavaiset.

