SAHRAJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA
A) KYLÄSELVITYS
1 TAUSTATIEDOT
1.1 Sijainti
Sahrajärven kylä sijaitsee Multian kunnan itäosassa Uuraisten ja Petäjäveden rajanaapurina.
Kylä rajautuu pohjoisessa Nikaranperään, idässä Uuraisten rajaan, etelässä Petäjäveden rajaan ja
lännessä entiseen Riekon sahan alueeseen. Maarekisterin mukaan Nikaranperä kuuluu
Sahrajärveen, mutta käytännössä kylät ovat erilliset.
Sahrajärveltä on Multian kirkonkylälle n. 16 km ja Uuraisille 19 km. Jyväskylään matkaa on n.65
km. Sahrajärven koordinaatit ovat N / lat: 6928909 E / lon: 2556351.
1.2. Asukkaat, elinkeinot
Sahrajärvellä on kesämökkikäytössä olevat kiinteistöt mukaan luettuina noin 50 kotitaloutta,
joissa asuu yhteensä noin 120 henkilöä. Asukkaista alle 16-vuotiaita on 17 henkilöä, 16-65vuotiaita 50 henkilöä, ja eläkeläisiä 27 henkilöä. Kesäasukkaita on 23.
Sahrajärvellä on 2 lypsykarjatilaa ja 1 lihakarjatilaa. Muita maatalouselinkeinoja edustaa
mehiläistarhaus. Suurin osa työssäkäyvistä käy töissä muualla kuin kylällä.
Sahrajärveläisiä yrittäjiä ovat Tuomo Auer / lihakarjatila, konevuokraus, Into Huisman
(Puuppolan puu) / puutavaran myynti, Reeta Kunelius (Kynttiläpaja Kalevantuli) / kynttilöiden
valmistus ja myynti, Sirpa ja Kimmo Lehtomäki (Wanha Lehtomäki) / kokous- ja juhlapalvelut,
Ilpo Nieminen / puun jatkojalostusta, Esko Patamaa / murskeen ja soran toimitus, Raimo
Saxlund (Kesäkoivu Ay) / kylpy- ja löylyjalosteiden valmistus, hunajatuotanto
1.3. Palvelut
Sahrajärven kylällä on toimiva kyläkoulu, jossa on vuonna 2009 16 1-6 luokan oppilasta
esikoulu mukaan luettuna.
Kunnan järjestämä taksivuoro liikennöi keskiviikkoisin Sahrjärven ja kirkonkylän välillä.
S.P. Lehtosen linja-auto liikennöi yhtä meno-paluuvuoroa Jyväskylän ja Sahrajärven välillä
arkisin kouluvuoden aikana.
Kesäisin nuorisoseurantalossa toimii Sahralinnan kahvila, jonka yhteydessä on pienimuotoista
lahjatavaramyyntiä.
1.4. Harrastustoiminta, yhdistykset
-

Sahrajärven kylä- ja nuorisoseura ry
Haarajärven työväenyhdistys
Sahrajärven hirviseurue
Ilpo Niemisen hirviseurue
Sahrajärven metsästysseura

-

Sahralinnan näyttämö vuodesta 2002 lähtien
kansalaisopiston pianokerho
kouluaikaan toimiva liikuntakerho Sahrajärven koululla
latuverkosto
jääkiekkokaukalo koululla
4H-toiminta
Marianpäivän hiihto ja laturetki
runsaat metsästys- ja marjastusmahdollisuudet
luontokohteet (katso erillinen luettelo)
pyöräilyreittikohde

1.5. Nuorisoseurantalo Sahralinna
Koulun ohella Sahrajärven keskeisiä rakennuksia on Sahrajärven nuorisoseurantalo Sahralinna.
Talo on 1920-luvun loppupuolella rakennettu jugend-typpinen korkea hirsirakennus, joka
toimii kylä- ja nuorisoseuran tapaamispaikkana. Rakennusta vuokrataan juhla- ja
kokouskäyttöön ja tarvittaessa tilaisuuksiin järjestetään ruokapalvelu. Juhlasalissa on noin 150
istumapaikkaa. Talvisin kansalaisopiston näytelmäseurue harjoittelee Sahralinnan näyttämöllä
perinteisesti vapunaattona pidettävää ensi-iltaa varten. Taloa lämmitetään sekä puulla että
öljyllä. Talvisin Sahralinnan nurkalta lähtee hiihtolatu. Pihassa oleva grillikota on vapaassa
käytössä.

