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Johdanto 
 
Kevättalvella 2013 aloitimme Pyytivaaralla kyläsuunnitelman teon Maaseudun Sivistysliiton 
johdolla. Kiitos siihen osallistuneille sekä ajatuksiaan ja mielipiteitään antaneille. Tärkeimmäksi 
kehitettäväksi teemaksi nousi liikenneturvallisuuden parantaminen. Kylällämme asuu noin 
kolmesataa asukasta, joista kolmasosa on alle kahdeksantoistavuotiaita. Koululaisilla ei ole 
turvallista kevyenliikenteen väylää Kontiolahden kirkonkylälle. Turvallinen alikulku Pyytivaarantien 
ja Kajaanintien risteyksen tuntumaan mahdollistaisi lasten harrastuksiin liikkumisen omatoimisesti, 
mutta myös aikuisten liikkuminen kylälle asioimaan muuttuisi turvallisemmaksi. Tähän asiaan 
kyläseuran hallitus sai evästystä myös vuosikokouksessa. 

Muita kyläsuunnitelmassa esille nousseita teemoja ovat olleet maaseutumaiseman säilyttäminen, 
vesistöjen puhtaus ja vieraslajien torjuminen. Kesän 2013 aikana aiomme mm. siivota 
Hiekkaniemen rantaa kaisloista. Jos otamme lampaita kyläseuralle maisemanhoitohommiin, niin 
rakennamme varmaankin aitaa niille. 
 
Kyläsuunnitelman tiimoilta keskusteluun on myös noussut valokuituverkon tarve kylällä. 
Voisimmeko rakentaa kylälle päiväkodin jossa voisi olla mm. senioritoimintaa, ryhmiä lapsille ja 
nuorille ja muita palveluita. Viimeisessä kyläsuunnitteluillassa kokosimme Pyytivaaran unelmaksi: 
hauska, elinvoimainen, kehittyvä ja ekologisesti toimiva lähipalvelukylä – Vireä Pyytivaara. 

Kontiolahden kunnan alueella on aloitettu Kylien omatoiminen varautuminen -hanke. Tavoitteena 
on tukea kylien omatoimista varautumista äkkitilanteisiin; oli kyse myrskyistä tai muista äkillisistä 
luonnonilmiöistä, onnettomuuksista, sähkökatkoista, naapuriavun tarjoamisesta tms. 
 
Kyläsuunnitelmassa pohdimme kylän nykytilaa ja tulevaisuuden menestystekijöitämme. 
Päivitämme kyläsuunnitelmaa vuosittain. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Pyytivaara nyt 2013 
 

Pyytivaran ilmapiiri 
 
Pyytivaara kuuluu Kontiolahden kirkonkylään ja osin Jakokoskeen. Kylän rajat kyläläisten 
näkökulmasta rajautuu Pyytivaaran sanomien jakoalueeseen.  Pyytivaaran kyläseura on toiminut 
vuodesta 1993 täyttää tänä vuonna 2013 kaksikymmentä vuotta. Ilmipiiri kylällä on avoin eli jos 
haluat mukaan toimintaan, olet tervetullut. Kylällä on kauan asuneita ja paljon myös juuri 
muuttaneita. Joidenkin mielestä kyläseura on vähän oma porukka, joka toimii aktiivisesti ja jostain 
syystä sen toimintaan mukaan tulemiselle on haasteita. Pyytivaaralla on myös eri uskonnollisia 
ryhmiä. Ajan tavan mukaan ollaan kiireisiä, kaupungin ja kirkonkylän läheisyys tarjoaa monia 
harrastusmahdollisuuksia. Kylä koetaan asumiskylänä ja monella on omat harrastuspiirit ja ryhmät 
kylän ulkopuolella. Kylällä on tosin virinnyt aktiivisuus tiiviimmän kyläelämän puolesta. Kylälle 
halutaan palveluja, harrastuksia ja työpaikkoja. Kylän tiedottamiselta toivotaan vielä lisää 
erityisesti sitä, että toiminta on avointa kaikille. Pyytivaaran Sanomien kautta tieto kulkee hyvin ja 
nettisivuja päivitetään aktiivisesti sekä kylän sisäinen sähköposti toimii hyvin.  
 
Pyytivaaralle muutetaan hyvin mielellään. Haasteena on sopivien rakennuspaikkojen saanti. Kylällä 
on kyllä tontteja, mutta niitä voisi olla enemmänkin. Tosin edellisen kyläsuunnitelman aikaan 2006 
näkemys oli, että kylä voisi kasvaa hitaasti noin yhden uuden asunnon vuosivauhtia.  
 

Pyytivaaran asukkaat 
 
Pyytivaaran asukaista kolmannes on lapsia ja nuoria. Opiskeluikäisiä ja alle kolmekymppisiä on 
maaseutukylälle tyypillisesti vähän. Eläkeikään varttuneiden määrä on myös kolmannes kylän 
väestä. Pyytivaaran asukasjakauma kuvaa kylän elinvoimaa. Kylällä on paljon nuoria perheitä ja 
työssä käyvää väkeä.  
 
Asukaslaskenta toukokuu 2013 
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Kylän yhteistoimintaa 
 
yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kirjattiin edellisen kyläsuunnitelman tekemisen 
aikaan. Lista on päivitetty vuoden 2013 mukaisesti. 
 

 kyläseura 
 vesiosuuskunta 
 tiehoitokunnat 
 kennel-toimintaa 
 hevosihmiset 
 talkooporukat 
 sanomanikkarit 
 radionikkarit 
 vaellusporukka 
 kotaporukka 
 perhekerho 
 Pyytivaaran pyllistys – senioritanssijat 
 teatteriporukka 

 

Perinteiset ja erikoiset tapahtumat tai tempaukset kylällä 
 
Kyläseuran kokoukset, teemapohjainen 
keskiviikkokeletykset, pilkkikisat, 
perhekerho, juhannusjuhlat, kesäkauden 
avaus: ev.lut.srk, mökkiläisten kynttiläilta, 
kesäkauden päätös: ort.srk, teatteriretket, 
kotiseuturetket, tuunaustapahtumat, 
kirpputorit, pikkujoulut (puurojuhla), 
joulurauhan julistus, kurssit, patikkaretket, 
talkoot, rotinat, uusien asukkaiden 
muistaminen, syntymäpäivät, 
yhteisvastuuillat ja kinkerit 
 
Halutaan takaisin: yöjuoksut, 
perinnetiedon siirtäminen nuoremmille, ja 
uutena nuorille toimintaa 
 

Kylän yhteydenpito 
 
 keletetään, pidetään kokouksia, yleensä positiivinen ilmapiiri 
 Painonvartijat jäivät historiaan, vaellusporukka, uimarengas, kimppakyytejä, talkoita 

muutenkin kuin kodan puitteissa 
 perinteitä: joulurauha, kesän avaus, juhannus, kesän päättö 

  



 
 

 talkoovoimin 
o lehteä (Pyytivaaran Sanomat) 
o kyläradio 
o puhelinluettelo 
o netti 
o sähköpostijakelu 
o aurausviitat tienvarsiin 

 monenlaisen kulttuurin ymmärtämistä 
 ahdasmielisyys ei viihdy täällä 
 rotinoita viedään, uudet asukkaat toivotetaan 

tervetulleeksi 
 yhteisliikuntaa mietitään 

 

Pyytivaaran yritykset 
 
Pyytivaaran yritykset löytyvät kylän nettisivuilta http://pyytivaara.com/pages/yritykset.php  

Pyytivaara osaajat 
 
Pyytivaaran osaajat kirjattiin vuonna 2006. Nyt osaajat ja ammatinharjoittajat on päivitetty: 
 
autoentisöijä muovi-insinööri 
autoasentaja muovityöntekijä 
automaalarimestari myyjä 
eläkeläinen myymälänhoitaja 
erityisluokanopettaja näyttelijä 
heikkovirtateknikko/ ompelija/mallileikkaaja 
henkilöstökouluttaja palomies-sairaankuljettaja 
hieroja pankkitoimihenkilö 
hirsirakentaja parkettiasentaja 
kaivinkoneenkuljettaja parturi-kampaaja 
kartoittaja perhepäivähoitaja 
katsastusmies poliisi 
kauppias postinjakaja 
kiinteistöhuoltoyrittäjä puutarhuri 
kirjanpitäjä rakennusurakoitsija 
kirjastovirkailija sairaanhoitaja 
kirvesmies/monitoimirakentaja siivooja 
kivityöntekijä/artesaani suurtalousemäntä 
konduktööri sähkölaitosasentaja 
kotiäiti/koti-isä  
rakennusinsinööri taksirenki 
kuntohoitaja talomyyjä 
kuorma-autoilija traktorinkuljettaja 
kuorma-automekaanikko 
laboratorionhoitaja tutkimushaastattelija/vanginvartija 
lastentarhanopettaja työsuojeluvaltuutettu 

http://pyytivaara.com/pages/yritykset.php�


 
 

lehtivalokuvaaja upseeri 
leipuri sisustusartesani 
leipuri - kondiittori vanerityöntekijä 
 verovirkailija 
luontaishoitaja vesihuoltoteknikko 
luontokartoittaja vyöhyketerapeutti 
lähihoitaja Mela-asiamies 
maanviljelijä värvätty 
 ylitarkastaja 
 

Kylän harrastusosaaminen 
 
aikido lintuharrastus 
ampumahiihtotalkoot luistelu 
askartelu lukeminen 
astangajooga lumikenkäily 
asuntoautoilu marjastus 
avantouinti matkailu 
golf melonta 
hiihto metsästys 
jalkapallo musiikin kuuntelu 
julkaisutoiminta pappa-tunturi 
juopottelu, pont.keitto (vitsi!)  puu- ja metallityöt 
jääkiekko puutarhanhoito 
kalastus rajan takaisten tavaroiden keräily 
kesäteatterin näyttelijä retkeily 
kirjoittaminen runonkirjoitus 
koira- ja hevosharrastus sauvakävely 
kotiviinin teko selkäjumppa 
kudonta sitikka-harrastus 
kuntouinti tanssi 
kuorolaulu kirkkokuorossa tiffany-työt/lasityöt/savityöt 
kylä- ja yhdistystoiminta valokuvaus 
käsityöt vanhat traktorit 
laiskottelu videokuvaus ja editointi 
lampaanhoito yleisurheilutoimitsija 
laskettelu  
laulu  
senioritanssi  
radio-ohjelmat 
näytteleminen 
öljyvärimaalaus 
yöjuoksu 

  



 
 

Pyytivaaran PAIKAT (P), RAKENNUKSET (R) JA LUONTOKOHTEET (L): 
Turula 1908 (R), Lappala >1900 (R). Kumpula (Ruusukumpu) 1915 (R) 
Vaaralan tilan aitta (R), Ollila 1920 on osittain purettu, Hölmölän talo (Jannela), Päivärinne,  
Koulu 1952,  Hiekkaniemi, Pyytikota, uimaranta, laavu, vessa, vaja, liiteri (Pitkälampi) 
pitkospuut, vaaran päällys, torni, Antti Kekkosen maakuoppa-asunto (P), Hiekkaniemi 
(mökkipohjat) (P), vallihaudat (kansalaissota) (P), kiviaidat (useampi km) (R), kalalaitos (P), 
Pyytivaaran laki (231) (L, P), käärmekuusi, mukurakuusi (3) (L), pystykatajat (L),  aihkimänty, 
lakkapääpetäjä (L), perinnepelto (L), lähteet (L) 
luonnontilainen puro (L) 
 
 

 
 
 

  



 
 

Pyytivaaran tavoitetila – kylän unelma 
 
Viimeisessä kyläillassa 14.4. kirjattiin tavoite siitä, minkälainen oma kylä on vuonna 2020. 
Pyytivaaran unelma kuvaa sitä mielikuvaa, mikä kyläläisillä on omasta kylästään.  
 
 
Hauska, elinvoimainen, kehittyvä ja ekologisesti toimiva lähipalvelukylä 

Vireä Pyytivaara 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tällaisia asioita oli kerätty pohdittavaksi ensimmäiseen kyläiltaan 20.2.2013. 
 



 
 

Pyytivaaran nelikenttä 20.2.2013 
 

 
Vahvuudet 
 

 
Heikkoudet 

- kylätoiminta aktiivit 
- luonto 
- maalla, mutta lähellä Joensuuta 
- toimiva kyläseura 
- ilmapiiri halutaan kehittää toimintaa 
- hyvät puitteet luonto, kota 
- yhteistyö - pienellä alueella maantietellisesti 
- paljon ihmisiä, joilla on samanlaiset perusarvot 
- kylätoiminta aktiivista 
- luonto – vaarat – vesistöt 
- kylä kasvaa mutta maltillisesti - maaseutumaisuus 

pysyy 
- Joensuu lähellä myös Kontiolahti 
- vesi ja viemäri 
- hyvä uimaranta 
- Pyytikota 
- ”keletykset” viikoittain 
- perinteiset tapahtumat, laskiainen, juhannus, 

kesän alku – joulu 
 

- aktiivitoiminnasta puuttuu tietty ikäryhmä 
 

- palvelujen puuttuminen 
- ei maataloja, joissa olisi eläimiä 
- ei kokoontumispaikkaa talvella 
- kuutostien risteys 
- ei ole laajakaistaa 
- tietokonekurssia tarvittaisiin 
- kevytliikenne ei turvallista kapealla ja 

mutkaisella tiellä 
- kirkonkylälle Kajaanintien ylitys vaarallinen 
- lapsilta puuttuu harrastuspaikkoja ja ohjaajia 
- tonttipula – tonttitarjonta 
- luontopolkua ei ole – vuosittain vaihtuvaksi 

 
Mahdollisuudet 
 

 
Uhkatekijät 

- nuoret 
- asuinympäristö 
- uudet tekijät 
- paljon perheitä, jotka ovat rakentaneet, menee 

muutama vuosi kun lapset kasvaa – ja on aikaa 
yhteistoiminnalle  

- vanhojen asukkaiden viisaus 
- kyläseuralle lampaita 
- kirjastoauton toiminnan laajennus 
- hyvä asua ja elää 
- tietoliikenne 
- lisää koulupysäkkejä 
- yleinen tahtotila tehdä asioita 
- vireä kylä 
- uudet perheet (lestadiolaiset mukaan) 
- työpaikkoja/ yrittäjiä 
- luomuviljelijöitä, Pessi Kaasinen 
- kulkeva – tilattava kauppakassi 
- tuulivoimala 
- kyläkaava 
- hiihtolatu 
- erilaiset kurssit – tieto ja perinne kiertämään 

- aktiivit eivät enää jaksa 
- uraani 
- liikennemäärien kasvu 
- ukkoutuminen 
- uusien perheiden mukaan saaminen 
- tieliikenne 
- Jakokosken kaava lisää liikennettä 
- rantojen pusikoituminen 
- nuorempia ei saada mukaan ja työpaikat 

vähenevät (Kontioranta) 
- tierahojen väheneminen ja karsiminen 
- ikäjakauma, jatkumo kyläseuralle 
- kiire 
- Tornitien pinta heikkenee 
- talkooporukka vanhenee 
- Uilontien kova liikenne 



 
 

Pyytivaaran ideat 
Pyytivaaran kylän kehittämisideat kerättiin kyselylomakkeella ja Talvitapahtuman yhteydessä. Ideat on lajiteltu aiheittain. Vastauksia kyselyyn 
tuli kolmisenkymmentä. 
 

 

Aihe äänet Aihe äänet Aihe äänet 
Infra ja rakenteet kylällä  Elinkeinot  Ympäristö   
avantosauna 1 arvokalaa pitkälampeen 5 avoimet maisemat 1 
kiviaitaa ja pisteaitaa 1 lähiruokaa 2 ekologisuus  
kunnon laituri uimapaikalle 3 palvelut itse, siis tuotetaan Pyytivaaralle 2 kaukomaisemia  
liikenneturvallisuus 6 rahaa!!!  linnunpönttöjä kodalle (huolto) 3 
näkötorni käyttöön 3 tuotteet, tapahtumat, teatteri … ?  luonnon monimuotoisuutta 2 
Pyytivaarantielle päällyste ainakin tehtaalle 8 työpaikkoja omia kylälle 2 maaseutumaisema 1 
turvallinen koulutie 4   maisemointi kylänraitille, komistaminen 3 
Uilontie turvalliseksi 6 Harrastukset  niityt 2 
valokuituverkko, Pyytivaaralle osuuskunta 5 harrastusmahdollisuudet 1 omaa energiaa kylälle (tuulivoimala) 3 
yli- tai alikulku 6-tielle 11 heppatalli  pöllön pönttöjä 2 
  korkeanpaikan latu Pyytivaaralle 6 uusiutuvaa energiaa  
Palvelut  ulkoliikuntapaikat 1 vesialueiden kunto 2 
eläkeläisille viehettävän näköinen 
palvelutalo 1 yhdeksän reikäinen fresbegolf –rata  

  

kauppa      
lasten lehtiä lehtilainaamolle  Kylätoiminta  Asuminen  
lentokenttä  eettisyyttä 1 kaava  
palvelut 1 eri ikäisten ryhmät 1 kyläturvallisuus  

päiväkoti 1 
jokapäiväiset valinnat vaikuttavat 
muidenkin elämään 1 

naapuriapu kodinhuoltoon;  työkalut 
(lainaus) 1 

senioriruokapalvelu  kimppatraktori tai lainatraktoreja 3 puupilkkuri kylälle -> osuuskuntamuotoinen 3 

  kokoontumispaikka myös talvikäyttö 3 
Pyytivaaralle hyväkstään kaikki maailman 
lapset ja aikuiset 1 

  miten  nuoret mukaan 2 tontit  
  mummot pyörittämään lapsi/koirapysäkkiä  turvallinen asuminen, kylätalkkari 6 

  positiivista yhteishenkeä 3 
tulevan päiväkodin yhteyteen pelto, 
kasvimaa ja yheiset koneet/ traktori  

  yhteisöllisyyttä 2   



 
 

Omia ajatuksia 
 
Näitä ajatuksia kirjattiin lisää kyläilloissa 
 

• näkötorni: imago, turvallisuus ja ilkivalta huomioitava 
• betoninen veneenlaskupaikka Pitkälampeen 
• nuorille tapaamisia jonkin teeman ympärille, käsityötapaamisia ja kylältä vetäjiä 
• katuvalot Kajaanintieltä Uilontielle asti 
• ampumarata, endurorata ja moottorihalli 
• Hiekkaniemeen sauna 
• Hiekkaniemeen uimaranta aurinkoisemmalle paikalle, puita nurin 
• Iltapäiväkerho koululaisille, kyytiläisille ei mahd. kunnan kerhoon 
• Kodalle isompi parkkipaikka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Toimenpiteet Pyytivaaralla 
 
Kyläsuunnitelman toimenpidetaulukot työstettiin kahdessa kyläillassa eri teemojen pohjalta. 
Toimenpidetaulukoihin on eritelty kunkin toimenpiteen perusideat. Näistä suunnitelluista 
toimenpiteistä on nostettu viisi tärkeintä asiaa 
 

Liikenneturvallisuus 
 
Koululaisten ja muiden kevyen liikenteen käyttäjien suurin turvallisuus riski on kuutostien 
ylittäminen. Kyläyhdistys on ryhtynyt toimenpiteisiin alikulkukäytävän saamiseksi Pyytivaaran 
risteykseen. Sen saaminen vienee vuosia, koska se ei ole Ely-keskuksen suunnitelmissa 
ensimmäisten toimenpidekohteiden joukossa. Toisena vaihtoehtona on kevyen liikenteen väylän 
saaminen kuutostien Pyytivaaran puolelle. Tätä asiaa kyläseura edistää ja käy neuvotteluja kunnan 
kanssa.  
 
Myös Pyytivaarantien ja Uilontien liikenteen nopeudet pitää saada kuriin ja liikennettä 
vähennettyä. Kyläseura selvittää onko tielle mahdollista asentaa liikenteen hidasteita ja kuka ne 
voisi maksaa. 
 

Asumisen kehittäminen 
 
Pyytivaaran asukasmäärä kasvaa edelleen. Maankäytön suunnittelua tulee edistää kylällä 
kuitenkin siten, että maalaiskylämäisyys säilyy. Vesijohdon ja viemärilinjaston puute Pyytilammella 
heikentää sen kyläosan rakennuspaikkojen luomista. Kyläseura järjestää yleisen kampanjan 
tonttien ja rakennuspaikkojen saamiseksi. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida 
vesiosuuskuntien näkökulma. Kyläseura tarjoaa perikunnille ja muille maanomistajille tonttien 
markkinointia. Kyläseuran tavoite saada kylälle päiväkoti – palvelutalo. Tämä on myös keskeinen 
maankäytön kysymys ja ohjannee jonkin verran myös asumisrakentamista, semminkin jos 
palvelutalo pystyy tarjoamaan ikäihmisten asumiseen liittyviä palveluja.  
 
Laajempia ja isompia maankäytön kysymyksiä pohdittiin myös kyläsuunnitteluilloissa. Voitaisiinko 
Pyytivaaralle saada työpaikkoja, teollisuutta, energiantuotantoa ja yrittämistä. Näissä 
kysymyksissä kyläseura voisi olla aktiivinen ja sitä myötä aktivoida myös asumista kylälle. 
 
Kontiolahdella on käynnistynyt keväällä 2013 Omataoiminen varautuminen kylillä -hanke, johon 
joukko pyytivaaralaisia osallistuu. Lisäksi kylällä pohditaan naapuriaputoiminnan organisoitumista. 
 

Palvelujen kehittäminen 
 
Päiväkodin /palvelutalon rakentaminen on kyläseuran lähivuosien suurin tavoite. Esikuvana 
hankkeelle on Seliken päiväkoti. Pyytivaaran hankkeen ideana on sekä päiväkodin ja palvelutalon 
saaminen kylälle. Talo olisi yksitalo, joka on monitoimitalo ja tarjoaa palveluja laajasti lapsille, 
nuorille, perheille, harrastajille, työssäkäyville, ikäihmisille ja sitä voisi myös vuokrata. 
 



 
 

Kyläseura hankkii tontin mahdollisesti yhteistyössä Kontiolahden kunnan kanssa. Päiväkoti - 
kylätalo tuo työpaikkoja kylätalolle ja sen ohessa myös palveluasumista ja kotipalveluja osana 
palvelutalon toimintaa. Sen puitteissa tuotetaan palveluja myös uusille muuttajille. Ideana on 
tukea kyläasumista ja tuottaa lähipalveluja, jotta ihmiset pärjäävät omien kiireiden keskellä.  
 

Kylämarkkinoinnin edistäminen 
 
Pyytivaaran sisäinen tiedotus toimii hyvin. Puhelinluettelo, Pyytivaaran Sanomat ja sisäinen 
sähköposti ovat tiedotuskanavia, joiden kautta kyläläiset saavat tietoa kylän toiminnasta. 
Pyytivaaran kyläradioporukka tuottaa kuudesta neljään lähetystä vuodessa. Kylän näkyvyyttä 
perinteisissä medioissa tehostetaan. Kylien välistä yhteistyötä kehitetään ja Pyytivaara on 
aktiivisesti mukana Kontiolahden kylien välisessä toiminnassa.  
 

Maiseman- ja ympäristönhoito 
 
Pyytivaaran kyläseura hankkii lähivuosina oman laidunmaan, johon otetaan lampaita ja 
mahdollisesti muitakin laiduneläimiä kesäajaksi. Sopivaksi katsotulle alueelle aidataan laidun, 
johon otetaan vuokralampaita. Kyläseura sopii eläinten hoitovuorot. Kyläseura aloittaa myös 
vieraslajikampanjan, joiden puitteissa hävitetään Suomen luonnolle vieraita lajeja (jättiputki, 
balsami ja lupiini). Myös pusikoidenraivauksella laiduntamisen ohella kohennetaan kylämaisemia. 
Osa aidoista rakennetaan perinteisinä kivi- ja pisteaitoina. Kyläseura käy myös kaislikoiden niittoon 
Pitkälammella. Hiekkaniemen kaislikoita niitetään ja avarretaan vesialuetta.  
 

Harrastustoiminta 
 
Pyytivaaran harrastustoimintaa kehitetään siten, että nuoret saisivat mahdollisuuden harrastaa 
aikuisen ohjauksella ja tuella. Ohjaajan ei tarvitse olla välttämättä oma vanhempi, vaan kyläläisiä 
innostetaan välittämään omaa osaamista kylän nuorille. Näitä hyviä käytäntöjä, joita 
pyytivaaralaiset voisivat välittää on mm. kalastus, metsästys, eränkäynti, käsityöt, mopoharrastus, 
luontoharrastus, vanhat leikit, koiraharrastus ja eri urheiluharrastukset.  

Valokuitu Pyytivaaralle 
 
Pyytivaara on varsin tiivis asuinalue. Kylän tietoliikenneyhteydet ovat langattomien verkkojen 
varassa. Lähitulevaisuudessa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat maaseutukylien tärkein 
infrastruktuurirakentamisen kohde. Valokuitu tarjoaa varmimman keinon saada riittävän nopeat 
yhteydet myös maaseutualueille.  
 
Kylällä asuva Ilkka Tammi on alustavasti luvannut tehdä suunnitelman valokuituverkon 
rakentamisesta Pyytivaaralle. Jos naapurikylät ovat kiinnostuneet valokuituverkon rakentamisesta, 
niin suunnittelua kannattaa laajentaa, jolloin apua tarvitaan myös kunnan taholta. Pyytivaaran 
valokuituverkon rakentaminen edellyttää joko oman osuuskunnan, yhteisen osuuskunnan 
kimppakylien kanssa perustamista (myös vesiosuuskunta voisi ottaa tämän roolin) tai ulkopuolisen 
tahon (verkkoja rakentava yhtiö) aktiivisuutta. Pyytivaaran kyläseura ryhtyy toimiin tehtyjen 
suunnitelmien mukaisesti valokuituverkon saamiseksi kylälle. 



 
 

LIITTEET 

Päiväkoti ja palvelutilat



 
 
Infra 

  

ryhmä 1, INFRA     
24.3.2013     
AVANTOSAUNA tai kesäsauna Perustamiskulut kalliit, n. 20000 - 100 000 euroa. kyläseuralle 
  Yksi talkoovastuu lisää. / Saunaemäntä, kantovesi - vesiautomaatilla Pyytikodan yhteyteen  
  Saadaanko tarpeeksi tuloja kattamaan kulut, esim. vuokra? v. 2016 
  Jos kantovesi niin pelkästään harmaan veden käsittely   
  Avantouimareilla mahdollisuus yhteistyöhön Kontioniemen ja Paukkajan kanssa.   

KIVIAITA Maaseutumaisemaan niityn reunaan, peltojen  
Aloitetaan keväällä 
2014 

  
Materiaalia on valmiina. Tarvitaan kurssi, Kalevi Nekkonen Outokummusta yhden 
päivän kurssi, jonka jälkeen oppi hallussa 

Vastuuhenkilönä Ari ja 
Ninja 

  Saadaanko jokin hankerahoitus työnjohtoon?  Myös kurssirahoitusta    
  Jos talkoolaisia ja tekijöitä riittä, pitkän ajan projekti   
  Paikkana Ryynilä   
KUNNON LAITURI UIMAPAIKALLE Mitä tarkoittaa kunnon laituri?   
  Nyt on olemassa toimiva laituri, joka ei ole tarkoitettu hyppykäyttöön.   
  Hyppykäyttöön soveltuvaa laituria ei tehdä turvallisuuden/vastuun johdosta.   
NÄKÖTORNI KÄYTTÖÖN Rakennettu alun perin palovartiotorniksi, nykyisin telekäytössä.   
  Imagokysymys, torni esillä mm. logossa.   
  Uuden rakentamisen haasteita:   
   - maanomistajan suhtautuminen   
   - kustannukset   



 
 
Valokuitu ja liikenneturvallisuus 
 
VALOKUITU Jonkun pitäisi tehdä laskelmat kustannuksista.   

  
Kylällä tietotaitoa  (Ilkka Tammi). Kysytään kiinnostusta tehdä  karkea 
kustannusarvio.   

  Tulevaisuuden verkkopalvelujen mahdollistuminen.   
  Karkea arvio noin 15  000 metriä kuitua hinta noin 150 000 euroa   
  Jos liittyjiä on 75, niin silloin hinnaksi 2000 euroa/liittymä   
  12 vuoden laina-ajalla noin    
LIIKENNETURVALLISUUS     
Pyytivaarantien päällyste Tie on huonossa kunnossa varsinkin keväällä ja syksyllä.   
  Raskasta liikennettä tehtaan johdosta.   
  Valtion hallinnoima tie, vaikea vaikuttaa asiaan.   
  Alustavia tiedusteluja tehty, päällystäminen vaatisi huomattavaa raskaan liikenteen    
  liikennemäärän kasvua.   
turvallinen koulutie Sisältää yli- tai alikulku vt. 6   
  Kyläseuran hallitukselle annettiin vuosikokouksessa tehtäväksi selvittää asiaa.   
Uilontie turvalliseksi Viime keväänä tieosuuskunnan kokouksessa tiedusteltiin lapsia liikenteessä    
  liikennemerkkejä kunnalta. Asia ei ole edennyt kunnassa.   
  Hidastetöyssyn hinta n. 7000 e   

    
 
 
 



 
 

 

 
Pyytivaaran kyläsuunnitelma 2013, Toimenpiteet 
 
 
Idea ja tavoite 

 
Mitä tehdään? Miten? Kenen kanssa? Mitä ongelmia? Kumppanit Aikataulu ja toteuttajat 

Ympäristöteema:  
Maaseutumaisema 
- lehmiä 
- lampaita 
- pusikot pois 
- linnun- ja pöllönpöntöt 
- Pitkälammen kaislat 

pois 
- kiviaitaa 
- peltopalstat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Kotieläinten pito 
Pitää löytää maanomistaja, joka ryhtyisi hankkeeseen (antaisi maata käyttöön) 
Tehdään talkoilla aidat, eläinsuojat. Mihin talveksi? 
Eläintenhoito, kuka hoitaa, mistä ruokaa: lapset syöttämään vuoroviikoin 
Mahdollisuus saada ympäristötuen erityistukea, ei lisäruokintaa laitumelle  
Tehtaan alanpuolella oleva pelto, Arja ja Esa Kaasinen omistavat n. 3 hehtaaria 
Lampaita 6-8kpl/ha, aita maksaa 1,30 e/m, leasing lampaat ei tarvitse huolehtia 
talvihoidosta. Budjetti noin 1000 -1500 euroa (verkkoaitaa kolme hehtaaria) 
Kaislat pusikot 
Mistä kohtaa niitetään, koneella vai käsipelillä, kuka omistaa maa-alueen (vesialue) 
Hiekkaniemessä talkoot, kootaan työporukka, joka niittää aluksi n. 30 aaria 
Niitto silloin kuin kasvit ovat käyttäneet vararavinteet (kesäkuun loppu – heinäkuun 
alku) 
Linnun ja pöllöjen pönttöjen tekotalkoot 
tarvikkeet rakentajilta, missä tehdään, tarvitaan sorvi, voisi olla keletyksen 
teemana 

 
 

kevät 2014 
 
hoitajat omalta kylältä 
 
 
 
 
 
 
kesä 2013 kun vedet lämpiävät 
5 -10 henkilöä, keletyksenä 
 
 
kevääksi 2014, tehdään kesällä 
seuraavaa vuotta varten 

 
Alustava Budjetti: 
 
 
 
 

Palkat: 
Tarvikkeet: 
Ostopalvelut: 
Vuokrat: 
Muut kulut: 
Talkootyö (10e/t): 

Rahoitus: 

 
Tulokset:  
eli mitä tuloksia saadaan 
aikaan 
 

 



 
 
Ympäristö ja kylätoiminta 
 

 

 
Pyytivaaran kyläsuunnitelma 2013, Toimenpiteet 
 
 
Idea ja tavoite 

 
Mitä tehdään? Miten? Kenen kanssa? Mitä ongelmia? Kumppanit Aikataulu ja toteuttajat 

 
Kylätoiminta: 
aktiivisesti toimiva kyläyhteisö, 
jossa on huomioitu nuorten ja 
vanhojen ihmisten tarpeet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tehdään kylän nuorille mahdollisuus toimintaan 

- eri ikäryhmille suunnatut tapahtumat 
- kylien välinen yhteistoiminta iästä riippumatta 
- liikuntatapahtumia kaiken ikäisille 
- ongelmana kentän (liikunta) puuttuminen 
- kyläaktiivien ikääntyminen on myös ongelma 
- nuorten perheiden ajankäyttö: aikaa ei riitä yhteistoimintaan 
- tehdään itse kylän harrastusmahdollisuudet toimiviksi, rakennetaan esim edellä 

mainittu pelikenttä monipelikentäksi 
- mäenlaskurinteet kuntoon 
- liikuntatapahtuma 
- kyläkävely/ eri kylien väliset kisat 

 
- yhteisöt 
- eri yhdistykset 
- urheiluseurat 
- kunta 

 
Alustava Budjetti: 
 
 
 
 

Palkat: 
Tarvikkeet: 
Ostopalvelut: 
Vuokrat: 
Muut kulut: 
Talkootyö (10e/t): 

Rahoitus: 

 
Tulokset:  
eli mitä tuloksia saadaan aikaan 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
Pyytivaaran kyläsuunnitelma 2013, Toimenpiteet 
 
 
Idea ja tavoite 

 
Mitä tehdään? Miten? Kenen kanssa? Mitä ongelmia? Kumppanit Aikataulu ja toteuttajat 

 
Latu tehdään syksyllä 2013 
 

 
Pitää raivata latupohja ja kunnostaa pohja, tarvitaan moottorikelkkamies (nainen) eli 
latupohjan ajaja. Pitäisi sopia kesän aikana talkoot. Vanha reitti, jossa pitää neuvotella 
maanomistajien kanssa. 
Jakokosken yleiskaavassa mainitaan, että kunta tekee liikuntareitin Jakokoskelta 
keskustaan Pyytivaaran kautta.  

 
2013. Ilkka Kinnunen 
ryhtyy ajamaan kun 
rouva suosittelee 
 
 
Kunta ja aikataulu ei ole 
selvä 

 
Alustava Budjetti: 
 
 
 
 

Palkat: 
Tarvikkeet: 
Ostopalvelut: 
Vuokrat: 
Muut kulut: 
Talkootyö (10e/t): 

Rahoitus: 

 
Tulokset:  
eli mitä tuloksia saadaan aikaan 
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