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Kylässä on oma kyläkoulu sekä 

koulun yhteydessä toimiva ryh- 

mäperhepäiväkoti. Kylällä on 

usean eri alan yritystoimintaa. 

 VALTATIEN VARRELLA 
Hakojärven kylä sijaitsee valtatie 18 varrella. Kylässä on panostettu monipuolisiin 

harrastusmahdollisuuksiin ja lapsiperheiden viihtyvyyteen. Hyvän yhteishengen 

omaavassa kylässä on asukkaita noin 420. 

A l a v u s

monitoimikenttä sekä talvella jää- 

kiekkokaukalo. Talvella kylätalon 

ympäristössä on hiihtoladut. 

Kesällä on uimapaikka Jouttilam- 

men  rannalla. Kyläyhdistys vuok- 

raa Jouttilan mökkiä, jossa voi 

viettää vaikka leppoisaa lomaa 

luonnonrauhassa. 

Kylän koulu ja kylätalo ovat käytän- 

nössä samaa  rakennuskokonai- 

suutta. Toisessa päässä taloa toimii 

koulu ja toisessa päässä kylätalo.  

Kylätalo toimii monipuolisena 

kokoontumis- ja harrastepaikkana. 

Salia käytetään ahkerasti erilaisiin 

pallopeleihin ja yläkertaan on toteu- 

tettu kuntosali. Kylätaloa voidaan 

käyttää myös kokoustilana. 

Kylätalon pihapiiriin on toteutettu 

monenlaisia harrastepaikkoja kuten 

skeittirampit, jalkapallokenttä, kota, 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

YHTEISET  TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 



Kylämme vahvuus on aktiivinen 

ote kylän omien asioiden 

hoitamiseen. Yhteisöllisyys ja 

talkooperinne on vahva. 

Kylätalosta on muodostunut 

kylän kohtaamispaikka ja kylä- 

yhdistys on luonut kylätalon 

pihapiiriin monipuolisia harras- 

tusmahdollisuuksia hyödyntäen 

hankerahoitusta. Kylässä on 

panostettu pitkäjänteisesti 

lapsiperheiden harrastustoi- 

mintaan. 

Kylältä on hyvä tie niin Ähtärin 

suuntaan, kuin Alavudelle ja 

Seinäjoellekin. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
Kylän tulevaisuus näyttää 

valoisalta. Kyläläisten ikäraken- 

ne on nuori ja lapsiperheitä on 

kylällä paljon. Toiminta on 

aktiivista ja tapahtumia järjes- 

tetään paljon, huomioiden eri 

ikäiset ihmiset. Kylälle on saatu 

pyörätie, joka luo turvallisuutta. 

Koulu on Hakojärvelle tärkeä ja 

koulun säilyminen kylällä 

huolettaa kyläläisiä. Kyläyhdis- 

tys panostaa uusien lapsiper- 

heiden saamiseen kylälle, jotta 

koulussakin olisi riittävä määrä 

oppilaita. 

Kyläyhdistys muistaa Hakojär- 

velle syntyneitä lapsia vuosit- 

tain äitienpäiväjuhlassa ja kyläl- 

le uudin kodin rakentavia 

perheitä huomioidaan. 

Kylän seuraava isompi suunnitelma 

on saada Helppis -kyläkoti ja 

palveluiden järjestäminen 

osuustoimintana. 

Koulun tilojen katon uusiminen olisi 

ajankohtaista sekä lämmitysjärjes- 

telmän vaihtaminen maalämpöön 

toisi säästöjä, mutta koulu ei ole 

kyläyhdistyksen omistuksessa. 

YHTEYSTIETOJA 

Hakojärven kyläyhdistys ry 

Pj Ari Hakola   

puh.050 373 6954 

Facebook.com/Hakojärven kylä 

www.hakojarvi.com 

Hakojärven koulun vanhempainyhdistys ry 

Facebook.com/Hakojärven koulun vanhempainyhdistys ry 

Töysän raittiusyhdistys ry   

Yhteyshenkilö: anne.hiipakka@hotmail.com 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 


