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Vehniän kyläsuunnitelma ja kyläesite 2013
Vehniä - kylä päätien varrella
Vehniän kylä sijaitsee Laukaassa parikymmentä kilometriä Jyväskylän
pohjoispuolella. Asutusta on harvakseltaan noin kymmenen kilometrin matkalla,
pääosin korkeiden mäkien rajoittamassa pohjois-eteläsuuntaisessa laaksossa. Tämän
laaksomuodostelman pohjalle on rakennettu 1950-luvun lopulla valtatie. Tie on
linjattu kapeiden järvien rannalle, järviä yhdistävät pienet, viljelysmaita halkovat
joet.
Vehniä on tullut kuuluisaksi asioista, jotka voidaan yhdistää ihmisten liikkumiseen:
kivikautisia asuinpaikkoja on ainakin kolme. 1800-luvun lopulla Vehniän nimi
vakiintui tänne perustetun kievarin mukaan.
Vehniältä on lyhyt matka sekä Laukaan palveluihin että Jyväskylän ja Äänekosken
kaupunkeihin samoin kuin idän ja lännen kirkonkyliin. Jyväskylän lentokenttä
sijaitsee Tikkakosken taajamassa Vehniän naapurissa. Hyvä sijainti on kasvattanut
kylän asukasmäärää tasaisesti, asukkaita on nyt vajaa tuhat.
Koko kylän kattava vesi- ja viemäriverkko on vesiosuuskunnan rakennuttama.
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Vehniän koulu - kylän keskus
Vehniän kyläkoulu (1. - 6. lk.) on Laukaan kunnan suurin kyläkoulu, jossa on 130
oppilasta. Koulun yhteydessä on myös esiopetuksen ryhmä ja kunnallinen päiväkoti.
Aktiivisesti toimiva vanhempaintoimikunta järjestää koululla myös vapaa-ajan
toimintaa. Toimintaillat ovat saaneet kiitosta sekä oppilailta että vanhemmilta.
Kyläyhteisö koetaan turvalliseksi.
Koulussa ovat myös iltaisin käytössä sisäliikuntatilat ja talvella koulun pihalla on
luistelurata. Kyläläiset voivat käyttää koulua myös kokoustilana.

Vehniäläinen maisema hivelee silmää
Monimuotoisuudessaan vehniäläinen luonto on kauneinta Keski-Suomea. Laajat
lehtorinteet koivikkoineen vaihtelevat kuusikkoisten reheväkasvuisten mäkien
kanssa, joista useat kohoavat yli 200 m merenpinnasta kuten Haapamäki ja
Hirvasmäki. Haapamäen luonnonvarainen lehmusmetsikkö lienee ainutlaatuinen
näillä korkeuksilla. Metsien runsaat antimet ilahduttavat myös marjastajaa ja
sienestäjää.
Pienet järvet ja lammet antavat oman leimansa maisemalle ja putkahtavat esille
metsiköiden lomasta luonnossa liikkujan ja kalastajan iloksi. Hitonhaudan
luontonähtävyys, noin 25 metriä syvä jääkauden muovaama rotko pirunpeltoineen,
sijaitsee vaellusmatkan päässä kylältä. Hyvin hoidettuine peltoviljelmineen nelostien
halkaisema kylä kertoo ohikulkijoille maalaismaisemaa arvostavasta kylästään.

Harrastus- ja urheilumahdollisuudet Vehniän kylällä
Kaksi kylällä toimivaa urheiluseuraa, Vehniän Visa ja Vehniän Wartti sekä muu
ohjattu liikuntatoiminta takaavat kylällemme hyvät ja monipuoliset liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet. Koulun ympäristöstä löytyvät ympäri vuoden monipuoliset
liikuntamahdollisuudet. Metsästystä, riistanhoitoa ja ampumaurheilua harjoittaa
Vehniän Eräveikot. Kalastuskunta huolehtii mm. kalastusluvista ja järvien
kunnostushankkeista.
Puhdasvetisen Iso-Hirvasen rannassa on kyläläisten vapaassa käytössä uimaranta,
talvisin kylällä on hyvät hiihto- ja luistelumahdollisuudet. Kesäisin latu-urat toimivat
miellyttävinä lenkkipolkuina. Kota ja laavu houkuttelevat perheitä retkeilyyn ja
luonnossa liikkumiseen. Valmistumassa on myös oma kuntosali.
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Koulu, työväentalo Himma ja Baptistikirkko muodostavat kyläkeskuksessa kolmion,
joka sisältää kylän sisäliikuntatilat ja palloilukentät sekä uimarannan. Rakennuksissa
on monipuoliset mahdollisuudet muidenkin tapahtumien ja kokoontumisten
järjestämiselle. Myös seurakunnan Järvirannassa on monenlaista toimintaa
kyläläisille
Aktiiviset kyläläiset kokoontuvat pari kertaa kuukaudessa turinailtoihin, joissa
turistaan perinneasioista ja vaihdetaan kuulumisia.

Vahvuudet

 rauhallinen luonnonläheinen
asuinympäristö hyvien
liikenneyhteyksien päässä
 turvallinen kyläyhteisö
 aktiivista talkoohenkeä, hyvä
ikärakenne
 hyvä paikka yritystoiminnalle
 monipuoliset
harrastusmahdollisuudet

Huolet

 4-tien perusparantaminen ja
siihen liittyvät kyläteiden
muutokset
 tulevat kuntaliitokset
 sotilasliikenteen melun
lisääntyminen
 yhteishengen ja aktiivisuuden
säilyttäminen

Kehittämiskohteet
 kylän oman tieverkoston kehittäminen
 turvallinen koulutie
 uimarannan kunnostaminen
viihtyisämmäksi
 pururadan valaistus
 nuorisolle kokoontumispaikka
 kauppa/kioski kylälle
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Yritystoimintaa Vehniällä
Kylälle on kehittynyt omaa aluettaan palvelevaa yksityistä yritystoimintaa,
hoivapalveluita vauvasta vaariin, yhden henkilön yrityksistä aina palvelukotiin
saakka. Yrittäjiä on mm. maansiirto-, rakennus-, remontointi-, isännöinti-,
kampaamo-, hieronta- ja kuljetusaloilla. Myös luonto- ja metsäpalvelut sekä
kotieläinten hoito ovat edustettuina. Kylällä on toimivaa maataloutta, mm. viisi
lypsykarjatilaa.

Vehniän Kyläyhdistys
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on Vehniän kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten
etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen ja
kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistämisen kylässä. Kerran vuodessa Kyläyhdistys
järjestää isomman yhteisen kylätapahtuman.
Puheenjohtaja: Pekka Harjunen 050 5614484 kylayhdistys@vehnia.fi
Varapuheenjohtaja: Eeva Niininen 040 8427863 eeva.niininen(at)gmail.com
Sihteeri/rahastonhoitaja: Markku Autio 0400 465215 mja.autio(at)luukku.com

Kyläesite ja -suunnitelma on laadittu osana
JyväsRiihi ry:n Kylä kiinnostaa -hanketta.

www.vehnia.fi

