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JOHDANTO 
aapo-Teerivaaran kyläalue sijaitsee Polvijärvellä, noin 55kilometriä 

Joensuusta. Polvijärven kirkonkylälle kyläalueelta on matkaa 5-23 

kilometriä, riippuen mistä päin kylää katsoo. Kylämaisema vaihtelee 

Kokko-vuoren komeista vaaramaisemista Harjakankaan harjumaisemiin. 

Haapo-Teerivaarasta löytyy reilut kaksisataa asukasta. Kylän asukkaiden 

ikäjakauma antaa uskoa tulevaisuuteen. Kyläläisiä löytyy kaikista ikäluokista.   

Pohjois-Karjalan maaseutu on muuttunut ja se on jättänyt jälkensä myös 

Haapo-Teerivaaraan. Kyläkoulun lakkautuminen vaikutti kylään ja kyläläisten 

yhteistoimintaan. Koulu toimi kyläläisten keskuspaikkana ja sen 

lakkautuminen vähensi vuorovaikutusta kyläläisten kesken. Myös perinteiset 

maaseutuelinkeinot ovat vähentyneet kylällä. Kyläiltoihin 

osallistuneiden mielestä ilmapiiri on kuitenkin notkahduksen 

jälkeen kuitenkin positiivinen. Kylänraitilla tavataan 

kanssakyläläisiä ja vaihdetaan kuulumisia. Kylätoimikunta toimii 

aktiivisesti. Toimintaan toivotaan lisää ihmisiä ja itse toimintaa 

toivotaan lisää. Kylästä löytyy useita yrityksiä ja muun muassa 

kylätalkkari. 

Kyläsuunnitelma tehtiin kyläläisten voimin kyläilloissa, joissa 

jokaisella illalla oli oma teemansa.  Haapovaaran entinen koulu 

tarjosi mukavat tilat illan istujille. Kyläsuunnitelmatyöhön osallistui 

13-22 kyläläistä. Kirjurina prosessissa toimi Kaisa Mustonen 

Maaseudun Sivistysliitosta. 

H 
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KEHITTÄMISOHJELMAT 
 

ehittämisohjelmat ovat kyläläisten työstämiä tulevaisuuden suuntia ja 

asioita joihin voi tarttua lähitulevaisuudessa tai vähän pidemmänkin ajan 

päästä.  Kyläsuunnitelma ei toivottavasti ole loppu 

yhteisten asioiden käsittelylle vaan alku. Kyläläisiä kiinnostavat ja 

liikuttavat aiheet elävät ja muokkautuvat ajan mukana. Vuoden 

2007 lopussa ja vuoden 2008 alussa kyläläisiä puhuttivat erityisesti 

kyläläisten yhteydenpito keskenään sekä kylänraitin kehittäminen 

palvelemaan kyläläisiä paremmin. 

KYLÄMILJÖÖ  

Kyläilloissa nousi usein esille kylän ilmeen kohentaminen. Jokaista 

kyläläistä koskettavia yhteisiä parannusideoita syntyi useita. 

Kylämiljööseen liittyvät kehittämisohjelmat ovat hyvin käytännönläheisiä ja 

toteuttavissa olevia, kunhan vain ihmisiä ja aikaa löytyy. Esimerkkinä 

kehittämisohjelmista voisi mainita esimerkiksi yhteisen roskalaatikon paikan 

uusimisen, maitolaiturin laittamisen linja-autopysäkille ja ilmoitustaulujen 

uusimisen. Vaikka kyläläisten käsissä ovat avaimet myös suurten 

kehittämishankkeiden toteuttamiseen, aina yhteisten kehittämistoimenpiteiden 

ei tarvitse kurotella kuuta parantaakseen asumista ja viihtyisyyttä omalla kylällä. 

KYLÄLÄISET 

Toinen kyläilloissa esille noussut teema oli kyläläisten välisen 

yhteistoiminnan ja yhteydenpidon lisääminen. Monien mielestä 

yhteydenpitoa voisi lisätä. Kyläalueen ilmapiiri onkin yhteisölliseen kylä 

elämään suotuisa.  Ensimmäinen askel kyläläisille onkin selvittää ketä 

kaikkia kylässä asuu ja minkälaisia toiveita ja tarpeita kyläläisillä on. 

Kyläsuunnitelman loppuun ylöskirjatuista toivesuunnitelmista löytyykin 

kyläkysely kehittämisidea sekä muutamia muita kyläläisten 

vuorovaikutusta lisääviä ideoita. 

INFRASTRUKTUURI   

Kyläilloissa keskusteltiin myös Teerivaaran tien huonosta kunnosta. Tie 

pölyää pahasti paikoin ja kestopäällyste alkaisi olla hyvin ajankohtainen. 

Vaikka kyläläiset eivät viime kädessä tien kuntoon voi suoraan vaikuttaa, he 

voivat tehdä kuntalaisaloitteen ja pitää huolta tiedonkulusta päättäjiin päin.  

Toinen ongelma on kylän nuorten kulkeminen harrastuksiin kirkonkylälle ja 

pois. Toivesuunnitelmissa on kehittämisehdotus nuorille suunnatusta 

kimppakuljetuksesta. 

K 
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KYLÄANALYYSI 
nsimmäisessä kyläillassa alettiin kartoittamaan kyläalueen tämän 
hetkistä tilaa.  Minkälainen Haapo-Teerivaara on asua tällä hetkellä, 
minkälaista ammatti- ja harrastusosaamista kylässä on ja minkälaisia 

kyläläisille tärkeitä rakennuksia ja luonnonkohteita kylästä löytyy. Pieneenkin 
kylään mahtuu uskomaton määrä osaajia ja ainutlaatuisia kohteita. Haapo-
Teerivaaran rikkaus on perinteisen maaseudun läsnäolo, rauhallisuus ja idylli. 
Alueelta löytyy vesistöjä joiden nimistön synty on synkkää. Viinijärven ja 
Höytiäisen väliin sijoittuva kyläalue pitää sisällään myös harvinaisia mineraaleja 
sekä vaihtelevaa maisemaa. 

TOIMIVIA YHDISTYKSIÄ ,  YHTEENLIITTYMIÄ JA MUITA KIMPPOJA 

HAAPO-TEERIVAARASSA: 
 

 Kylätoimikunta 

 Teeri-Erä 

 Haapovaaran eräveikot 

 Polvijärven erämiehet 

 Arskan kuivuriyhtymä 

 Hapis-urheiluryhmä 

PERINTEISIÄ TAI ERIKOISIA TAPAHTUMIA TAI TEMPAUKSIA HAAPO-
TEERIVAARASSA  
 

 Hirvipeijaiset 

 Pikkujoulut 

 Uimarannan kunnostustalkoot keväisin 

 Jääkaukalopelejä 

 Nurkkatanssit joskus ennen 

 Juhannuskokko uimarannalla 

 Pilkkikisat aiemmin nyt huili- ajalla 

 Kaukalopallo-puulaaki 

 Pitäjäsoudussa joukkueita ja monesti on voitettukin 

 

E 
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KYLÄN ILMAPIIRI 

 Kyläläiset kutakuinkin hyvin pitävät keskenään yhteyttä 

 Tienvarressa on tapana vaihtaa kuulumiset, voi kulua puolikin tuntia 

(kunnes jäätyy), hyvä että autolla ohi mahtuu 

 Maatalous vähenee koko ajan, karjatilat vähentyneet 

 Niukasti talkoohenkeä, yhdet ja samat taitaa olla tekemässä, kuten 

muuallakin 

 Kun koulu lakkasi, yhteinen tekeminen väheni 

 Kahteen koulupiiriin sekoittaa yhteenkuuluvuutta 

 Toiminnallinen aktiviteetti väheni kun koulu lakkasi, lamaantuminen… 

ehkä ei vieläkään noussut lamasta 

 Maaseutuelinkeinojen alas ajaminen näkyy eniten kylillä 

 Positiivinen ilmapiiri enemmän vallalla kuin negatiivinen 

 Ajoin ojaan: kymmenen heti auttamassa 

 Kyläläisten yhteistoiminta huonoa, ihmiset eivät lähde mukaan 

toimintaan ja toimintaa ei ole paljon 

 Ajatellaan, että saa stressiä toiminnasta, joutuu töihin 

 Rotinat uusille kyläläisille, tammikuussa viimeisin vauva 

 Kylien välistä yhteistyötäkin ollut; yhteiset hiihtokisat, mutta se muuttui 

vähän turhan totiseksi 

 Köydenvetokisojakin ollut kylien välillä, mutta Haapo-Teerivaaran 

voitokkaalle joukkueelle ei enää löytynyt vastusta 

 
 
 
 
 
 

Kyläpäällikkö ihailee Harjukankaan maisemia 
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YRITYKSIÄ HAAPO-TEERIVAARASSA  
 

 Autokorjaamo H Karttunen 

 Haapovaaran entinen koulu on nykyisin vuokrattavissa juhla ja 

kokouskäyttöön. 

 sahayrittäjiä muutama, 

sahaus, kuivaus, höyläys 

 Hirsisorvi 

 Kone-, kaivinkone-, 

metsäkone-, 

traktoriurakointi 

 Metsäkonemyynti 

”piirimyyjä” 

 Kylätalkkari: kaikkea 

mahdollista mutta lehmiä ei 

lypsä. Klapien teosta 

pihanhoitoon, vanhuksille 

apua, kotitöitä yms. 

 Perinteistä maataloutta: maito- ja karjatila 9kpl 

 Hevostiloja 2 kpl 

 Louhos (Leopardikivi) 

 Perhekoti vammaistenhoitoa 

 Taimitarha 

 Kuivuriyhtymä Arska 

 Media-alan etäyritys 

 Jäätelöauto vierailee kylällä 

 Muovialan alihankintatyötä 

 Juuan kirjastoauto kiertää, kyläkoululla 

 
TÄRKEITÄ PAIKKOJA ,  RAKENNUKSIA JA LUONNONKOHTEITA : 

 Haapovaaran koulu 

 Entinen kauppa, nykyisin asuntona, ulkoasu säilynyt samana 

 Teerivaaran metsästysmaja (lummesuo) 

 Teerivaaran uimaranta , grillikatos 

 Polvijärven erämiesten kota 

 Haapovaaran eräveikkojen kota 

 Teerivaaran vanha koulu 

 Kokkovuori, ilmeisesti vanha juhannuskokkopaikka 

 Tornimäki, kylän korkein paikka, Venäjän vallan aikaan jo toiminut 

kolmiomittauspisteenä 

Polvijärven lumipehtoori 
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 Vedenjakaja;  toisella puolella Viinijärvi toisella Höytiäinen 

 Ruumispuro, laukkuryssän on yksi kyläläinen puroon tappanut ja siitä 

puro saanut nimensä, kiertävä kauppias oli häirinnyt kylän naisia 

 Asutusta ollut ainakin 1600-luvulta, maanviljelyä myös sieltä saakka 

 1914 rakennettu koulu, sitä ennen kiertokoulua 

 Piimätie: Höytiäisen vesijättömailla Haapavaaralaisilla monilla peltoa, 

lähes kaikilla, talkoilla tehty tie 

 1940-luvulla sotien aikana ja aina 1950-luvulle saakka hiilimiiluja 

 Komeat maisemat 

kokkovuorella: 

vaaramaisemaa 

 Harjakangas harjumaisemaa 

 Taivaanpankko alkaa 

Harjakankaalta ja jatkuu 

Juuan rajalle asti 

 Kolille näkyy monesta 

paikasta hienosti 

 Kuorevaara näkyy myös 

 Viinijärvi näkyy 

 Keretti näkyy 

 Suomaisemaa, lakkojakin löytyy 

 Mustikkametsät hyvät 

 Leopardikivi kivan ja erikoisen näköistä 

 Maarianvaaran laskettelurinteet näkyvät 

 Väinö-lampi ja pieniä mutalampia 

 Rani-lampi 

 Teerijärvi 

 Miihkalinjärvestä osa (aikoinaan samanniminen hukkunut järveen) 

 Änäkäinen-kallio (samannimisen hukkuneen miehen mukaan nimetty) 

 Saunasärkkä, jossa ollut käpykaartilaisia, vanhan saunan jäänteet saattaa 

löytyä 

 Höytiäinen näkyy 

 Harjaselän lähellä Koulukivi: iso kivi jossa pidetty pyhäkoulua 

KYLÄSTÄ LÖYTYY SEURAAVAA AMMATTIOSAAMIS TA:   
maanviljelijä, koneyrittäjiä, kylätalkkari, metsuri, maatalouslomittaja, 

korjaamoyrittäjä, pitopalveluyrittäjä, hoitoalan työntekijöitä, lähihoitajat, 

hevosalanyrittäjä, kirvesmiehet, sahaus –ja höyläysyrittäjät, puuseppä, 

kaivuriyrittäjä, kaivostyöntekijä, kuljetusliikkeen työntekijä, laitostyöntekijä, 

kamreeri ja toimistovirkailija, eläkeläiset, myymäläapulainen, lihamestari, 

Abloytyöntekijä, siivoja, sekatyömies ja opiskelijat. 

Taivaanpankolta itään 
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KYLÄLÄISET HARRASTAVAT  

umpihankihiihto (koska ei ole latuja), lumikenkäkävely, kävely, lenkkeily, luistelu, 

uinti ja vesijuoksu, kalastus ja uistelu, hiihto sekä kilpa ,- että perinteinen, 

yleisurheilu, metsästys, käsityöt, lähetyspiiri, kuorolaulu ja yksinlaulu, sähly, 

harmonikan soitto, bassokitaransoitto, tanhut, ratsastus, sauvakävely, ammunta, 

4h-kerho, tanssi, jääkiekko, puutarhan hoito, marjastus ja sienestys (jokainen 

omissaan), polttopuiden tekeminen, tietokonepelit, pyöräily, vanhojen autojen 

entisöinti, vanhojen huonekalujen entisöinti, naapuriapu, kyläyhdistyksessä 

toimiminen.  

KYLÄN SIJAINTI 
 Joensuuhun 55 km 

 Kaaviin 55 km 

 Outokumpuun 35 km ja Kuopioon 112 km 

 Kirkonkylälle noin 10 km riippuu siitä mistä mittaa. Pisin matka kirkolle 23 

km Matokankaalta. Lyhin matka 5 km Suuriaholta. 

 Juukaan 57 km 

 Kolille 45 km, Helsinkiin ja 440km 

SYNKISTELY 
aapo-Teerivaaran toisen kyläillan teemana oli synkistely. Tavoitteena oli 

kirjata kyläläisten mielestä tällä hetkellä kyläaluetta eniten vaivaavat 

epäkohdat ja maalailla myös tulevaisuuden uhkakuvia. Illan 

tarkoituksena ei ollut vaipua epätoivoon vaan nostaa kissa pöydälle, jotta 

ajatukset vapautuisivat kehittämisideoihin ja tulevaisuuden haasteisiin. 

Kyläiltoihin osallistunut väki oli peruspoljennoltaan hyvin positiivista väkeä ja 

synkästä aiheesta huolimatta tunnelma oli peruspositiivinen ja jopa hauska. 

Joitakin epäkohtia kyläläiset kuitenkin kotiseudustaan löysivät. 

SYNKISTELYN TOP6 

Synkistelyillassa listattiin ensin mieltä painavia ja kylää vaivaavia epäkohtia. 

Tämän jälkeen epäkohdista äänestettiin ja näin saatiin muodostettua Haapo-

Teerivaaran Synkistely TOP 6 eli kuusi kyläaluetta eniten huolestuttavaa asiaa. 

1. Petoeläinkannan vahvistuminen 

2. Väestökato ja väestön vanheneminen 

3. Kaivosalueen mahdolliset haittavaikutukset  

4. Tien huono kunto  

5. pitkä matka harrastuksiin, yleensä kirkolla   

6. Yritysten puute, työpaikkoja ei ole jos maanviljelys loppuu  

H 
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NELIKENTTÄANALYYSI 

yläilloissa rakennettiin myös Haapo-Teerivaaran nelikenttäanalyysi jossa 

pohdittiin kyläalueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mutta myös 

heikkouksia ja uhkakuvia. Kyläalueen ykkösvahvuuksia ja samalla 

mahdollisuuksia luova teemoja ovat luonto ja maaseudun rauha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
MAHDO LLIS UUKSIEN  

HAAPOVAARA  

 hyödyntää luontoa 

 liikkua puhtaassa kauniissa luonnossa 

 kerätä marjoja pakkaset täyteen 

 hyvät mahdollisuudet vaihtaa kuulumiset 

lenkkeilevien ihmisten kanssa 

 saa huudella rauhassa, ei naapurit häiriinny eli 

kylään mahtuu vielä! 

 hyvä mahdollisuus hajottaa auto tiellä, 

kokemusta löytyy! 

 kaivannaistoiminta kyläalueella 

 naapuriapu! 

 mahdollisuudet tehdä polttopuita mielin 

määrin! 

 lapsiperheitä kylälle = Hukkalassa saattaisi 

säilyä kyläkoulu 

 yhteistoiminnalla kylän ilme kuntoon ja 

yhteisiä harrastuksia 

 

 
VAHVUUDET  

 Eri ikäisiä ihmisiä 

 laaja ammattikunta 

 monimuotoinen ja puhdas luonto 

 rauhallisuus 

 sijainti, lyhyt matka kirkonkylälle 

 monia yrityksiä 

 tilaa löytyy, naapurit eivät ole liian lähellä 

 hyvät marjastus- ja metsästysmaat 

 ilmapiiri 

 näköala 

 kulkuyhteydet (teitä riittävästi) 

 lentokentälle puolentunnin ajomatka 

 mukavia asukkaita 

 aktiivisia järjestöjä (kuten metsästysseura) 

 luistelukenttä 

 muutama kokoontumispaikkakin löytyy 

tarvittaessa 

 
HEIKKO UDET  

 tien huono kunto  

 pitkä matka harrastuksiin, yleensä kirkolla  

 yritysten puute, työpaikkoja ei ole jos 

maanviljelys loppuu osalla kyläläisillä huonot 

tietoliikenneyhteydet 

 yhteisen kokoontumis- ja harrastustilan 

puuttuminen 

 katvealueet kännyköissä 

 vanhuksilla ei ole joka päivä saatavilla 

palveluita (jos asuisivat täällä) 

 pyörätie puuttuu Kaavintieltä 

 

UHAT  

 petoeläinkannan vahvistuminen  

 väestökato, vanheneminen  

 kaivosalueen mahdolliset haittavaikutukset  

 Kaivoksen laajentuminen tulevaisuudessa 

 Ilmastonmuutos & öljynhinnan nousu 
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IDEOINTI JA IRROTTELU 
aapo-Teerivaaran kyläalueen ideointi ja irrottelu illassa oli ennätysmäärä 
osanottajia. Myös ideoita kirjattiin huimat 268 kappaletta. Haapo-
Teerivaara on kyläalue jossa uskalletaan haastella huimia ja heittäytyä 

keksimään mielikuvituksellisia ideoita kylän kehittämiseksi.  

Pohjoiskarjalainen huumorintaju tuli esille kyläläisten ideoista. Mikäli kaikki 
kyläläisten keksimät ideat ottaisivat tuulta purjeisiin, muodostuisi alueesta 
Suomen johtava talviurheilu- ja elämyskeskus puhumattakaan vesilajeista. 
Kuitenkin, jo ensi silmäyksellä ideoiden joukossa on runsaasti realistisia ja 
toteuttamiskelpoisia ideoita. On hyvä merkki, että kylässä osataan nauraa 
yhdessä. Haapo-Teerivaaran ideointi-illassa listattiin pieniä ja suuria visioita 
kyläalueen tulevaisuuden varalle. 

HAAPO-TEERIVAARAN IDEAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 
KYLÄ-  JA 

KYLÄELÄMÄ: 

 

 kimppakyyti iltaisin nuorisolle kylälle 

 Yleiset kukkaistutukset 

 (kylien välinen ja sisäiset kyläkisat 

 samanlaiset postilaatikot ja katokset 

 yhteiset reissut esim tuurin 

kyläkauppa 

 kivisiä tilataideteoksia 

 uusien asukkaiden tervetuloilta 

 kylätappelu 

 pihaharavointitalkoot 

 kyläpoliisi 

 kyläluuta 

 kylänyrkkeilykehä 

 livekamera kylälle 

 pihakävelyt 

 suursiivous taloihin yhteisillä talkoilla 

 

YMPÄRISTÖ JA 

INFRASTRUKTUURI:  

 näkötorni 

 hiihtolatu 

 tienristeykseen peili 

 uimala ja oma järvi 

 luontopolku 

 lenkkipolut 

 Teerivaaran tien päällystäminen 

 kevyenliikenteen väylä Teerivaaraan 

 sauna uimarannalle 

 hyppyrimäki ja pulkkamäki 

 jäärata ja matkaluistelurata 

 vesiyhteys Höytiäiseen 

 virkistyspaikat 

 moottorikelkkarata 

 auringonkukkapelto 

 koskenlaskurata 

 motocrossrata 

 hiihtoputki 

 vesiputous 

 tuulimylly 

 joki 

 meri 

 observatorio näkötornin paikalle 

 oma Eiffel- torni ja pyramidi 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALVELUT  

 

 palvelutalo 

 kimppakyyti iltaisin nuorisolle 

kylälle 

 yhteiset askartelutilat  

 metro Teerivaara-kirkonkylä-

Outokumpu-Joensuu 15 

minuutin välein 

 sikanopeat nettiyhteydet 

ilmaiseksi ja koneet mukaan 

 helikopterikenttä 

 lentotaksi 

 ilmaiset puhelut 

 yleinen pontikankeittopaikka 

 myymäläauto 

 ystäväpalvelu 

 terveyskeskus 

 hautauspalvelu 

 kyläkappeli 

 jalkapuu 

 toimiva kyläkoulu 

 kyläkauppa 

 kyläluuta 

 

 

 

ELINKEINOT:  

 

 viinitila 

 viljamylly 

 marjaviljelmät 

 ravun kasvatus 

 lohiallas 

 viinirypäleviljelmä 

 herkkusieniviljelmä 

 omenafarmi 

 pieneläinklinikka 

 eläintarha 

 koiranhoitola 

 olutpanimo 

 kanala ja sikala 

 veneveistämö 

 kampaamo 

 öljynporaustorni 

 teurastamo 

 meijeri 

 kenkätehdas  

 suutari ja räätäli 

 ompelimo 

 lääkäri, sairaanhoitaja ja lähihoitaja 

 hammaslääkäri 

 kodinhoitaja 

 kyläpoliisi 

 krematorio 

 planetaario ja delfinaario 

 talotehdas bordelli 

 huvipuisto 

 kioski 

 baari, terassi, golf kenttä ja keilahalli 

  tenniskenttä 

 pelihalli ja elokuvateatteri 

 laskettelurinne 
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HARRASTUSTOIMINTA  

 tukkilaiskisat 

 koiranäyttely, kissanäyttely, 

lehmänlypsynäyttely 

 alpakkaratsastusta, vaivojen 

valittelu ilta 

 hevosnäyttely, kilpavenekisat, 

isokenkäisten ilta (45) 

 reseptikisat, 

saappaanheittokisat 

  kellä komeimmat kengät ilta 

 traktori pulling, pokeri-ilta 

 kehujen ilta, autojen laitto 

päivä 

 kyläkappeli, uusien 

asukkaiden tervetuloilta 

 kylätappelu 

  lasten ideapäivä 

 missikisat, tikanheittokisat, 

lastenpäiväkerhot 

 mister-kisat, mister 

märkähousukisat 

 pappakisat, 

 kuutamohiihto 

  mummokisat, 

  miss märkäpaita 

 mutahoidot, lehmän 

kutsukilpailut 

 viikatekisat, ukonkantokisat, 

tervankeitto 

 koirankutsukisat, höyrysauna, 

savusauna 

 punamullan tekoa, 

savusukellusilta, 

maamoottoripäivät 

 pedikyyri, 

hiustenleikkuutalkoot, 

kullanhuuhdontaa 

 

 

HARRASTUSTOIMINTA  

 suojalkapallo, tanssiharrastus, hiihtolatu 

 itsensä ilmaisuiltoja, avantouinti, 

puutarhakasvien vaihtopäivät 

 rusettiluistelua, karaokeilta, kirpputori 

 Oma Antiikkia Antiikkia tapahtuma: vanhan 

esineet kaivellaan esille ja katsellaan yhdessä 

 maastopyöräilyratoja, tapahtumia, erilaisia 

kerhoja: askartelukerho 

 laivaristeilyt teerijärvelle (Cinderella), 

käsityökerho 

 lauluiltamat, lasten ja nuorten kerhot, 

turpakäräjät, kurpitsan kasvatuskisat 

 näytelmäkerho, kylien väliset ja sisäiset 

kyläkisat 

 yhteiset reissut esim. Tuurin kyläkauppa, 

Halloween juhlat 

 pilkkikisat, piirakkatalkoot, 

juhannuskokkotapahtuma 

 pitkospuilla samoilua ja bongausta, 

liikuntakerhojenkkikerho 

 tanhukerho, miesten kauneusilta, alusvaate- 

esittelyt 

 sukelluskurssi, patikkaretki, selviytymispiste 

ohjattuna 

 kalakisa, lumikenkäily, napatanssi 

 soutukisat, laivarakennuskurssi 

 kuutamokävely, revontulien ihasteluilta 

 mopojen kokoontumisajot, lumiukon tekokisa, 

hengelliset tilaisuudet 

 limonadin juontikisat, lumiveistoskisat, 

valokuvauskerho 

 hikkakisat koiravaljakkokisat, lentopallo-

iltamat 
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HARRASTUSTOIMINTA  

 pullanpaistoilta 

  kottikärryillä ukkojen työntökisa 

 kokkikerho, maitokärrykisat, saunomiskisat 

 eukonkantokisat, rekiajelut, kärryajelut 

  suolentopallo 

 pomppulauta, prätkäkerho 

  maratonijuoksu miihkalinlenkki 

 sulkapallorata, melontakisat, turbojamit, 

webkamerakisat 

 puukonheittokisa 

 , kymmentä tikkua laidalla 

  shakkimatsi 

 tramboliini, halon teko kisa, nenän kaivelu, sätkän teko 

kisa 

 tulitikun heittokisat, viikatteen teroituskisa 

 pärekaton teko 

  bumerangikisat 

  pihaharavointitalkoot 

 perunanheittokisat, porkkananheittokisat 

 moottorisahashow, hirrenveistokurssi, hirrensyöksykisa 

 moniottelu, puukkohippa 

 moottorisahalla veistokisat 

 kielikurssi 

 yöjuoksu, kiihdytyskisa 

 sauvakävely, naruhyppykisat 

 naurukisat 

 kylänyrkkeilykehä 

 vastan teko kisa 

  nuorisolle vanhan kansan taitoja 

 varpuluudan teko kisa 

  pisteaidantekokurssi 

 hiustenlaittopäivät, 

 kädenvääntökisat, köydenvetokisat 

 kasvohoidot, 

 päreitten teko talkoot,  

 jalkojenhoitoillat 

 rukin leikkuutalkoot ja kuhilaitten teko 

 savihoidot 
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TOIVESUUNNITELMAT 
 

KYLÄ 

IDEA:  

KYLÄPUHELINLUETTELO  
Kännykkäaikana ei tiedä naapureiden puhelinnumeroja. Ideana on kerätä 

halukkailta yhteistiedot kyläpuhelinluetteloon 

Esteenä ainakin ideaa etennpäin vievä taho jota ei ole vielä löytynyt 

Ratkaisuna pohditaan kylätoimikunnan mahdollisuutta vielä asiaa eteenpäin. 

IDEA  

KYLÄKYSELY  

Kylällä on varmasti erilaisia ideoita vielä muhimassa. Kyläkyselyssä  kartoitetaan 

kyläläisten kiinnostusta erilaisiin yhteisiin toimintoihin kuten 

kyläpuhelinluetteloon osallistumisinnokkuus, kurssien ja kerhojen tarve sekä  

muut mahdolliset asiat. Käytännössä kysely laitetaan yhteen postilaatikkoon 

josta siirretään seuraavaan jne. Ja jokainen täyttää itseään kiinnostavat asiat 

viestiin. Vastuutahona hankkeessa on kylätoimikunta joka vastaa kyselyn 

laatimisesta. Kysely toteutetaan kevään 2008 aikana. 

IDEA   

MAITOLAITURI TEERIVAARAN TIEN RIST EYKSEEN   

Maitolaituri palvelisi esimerkiksi koululaisia jotka odottavat kyytiä. Laituri 

tarjoaisi sadesuojaa ja voisi toimia myös kyläilmeen kohottajana kukkasineen. 

Esteitä hankkeessa on kenties lupa-asiat. Esteet ratkaistaan kysymällä lupa. 

Laituria varten etsitään puutavaraa. Muutoin hanke toteutunee melko 

kivuttomasti. Toteutuksesta vastaa kylätoimikunta Urpon johdolla. Hanke 

toteutetaan kevään 2008 aikana, toukokuun tienoilla ennen kuin kesäkiireet 

alkavat. 
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KYLÄ 

IDEA  

ILMOITUSTAULU UKONNIEMENTIEN RISTEYKSEEN  

Entinen ilmoitustaulu on jo hieman väsähtänyt ja prameampi pitäisi saada.  

Ilmoitustaulun yhteyteen voisi laittaa ainakin kukkia ja penkin istumista varten. 

Vastuutahona hankkeessa on kylätoimikunta ja asiaan paneudutaan syksyn 2008 

aikana.  

 

KULTTUURI- JA HARRASTUSTOIMINTA 

IDEA  

TANSSIKURSSEJA HAAPOVAARAN ENTISELLÄ KOU LULLA  
 

Ajatuksena on selvittää löytyisikö kylältä tanssiharrastuksesta kiinnostuneita ja 

samalla valjastaa Haapovaaran entinen koulu harrastekäyttöön. Jo kymmenen 

kiinnostunutta riittäisi tanssikerhon osallistujamääräksi. Ajatuksena on käyttää 

talkoohenkisiä opettajia omalta kylältä. Idea etenee siten, että kyläkyselyn 

yhteydessä tiedustellaan halukkaita mukaan toimintaan.  Opettajaksi on 

lupautunut Haapasalon Raimo.  Tanssikurssin tarvekartoitus tehdään keväällä 

2008. Mikäli kiinnostuneita löytyy, toimintaa aloitetaan syksyllä 2008.  

INFRASTRUKTUURI 

IDEA  

TEERIVAARAN TIEN PARANTAMINEN  

 

Tie on päässyt huonoon kuntoon. Varsinkin pölyävät kohdat aiheuttavat 

ongelmia. Tien kunnosta vastaa tiehallinto. Kyläläiset eivät voi suoraan vaikuttaa 

tien päällystämiseen, mutta asiasta viedään tietoa ylemmille taholle kuten 

pohjoiskarjalaisille kansanedustajille. Seuraavassa kyläkokouksessa pohditaan 

myös kuntalaisaloitteen mahdollisuutta. Asiaa otetaan esille kevään 2008 aikana. 
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INFRASTRUKTUURI 

IDEA  

UUSI PAIKKA YHTEISELLE ROSKALAATIKOLLE  
Ajatuksena on saada yhteinen roskalaatikko paremmalle paikalle. Tällä hetkellä 

sijainti on suorastaan surkea. Montusta ei meinaa päästä pois talvella (tai 

muulloinkaan). Ulkopuoliset vievät paikalle myös jonninjoutavaa roinaa 

autonmoottorista lähtien. Uuden roskalaatikon sijainti on vielä kysymysmerkki. 

Kyläläiset vievät tietoa yhteisestä roskalaatikosta mahdollisimman pian 

Polvijärven kunnalle jolle asia kuuluu. 

PALVELUT 

IDEA  

KIMPPAKYYTI  
 

Kylän onneksi alueella asuu lapsiperheitä ja kasvavia nuoria. Ongelmana on 

kuitenkin kulkeminen kylältä kirkolle harrastuksiin ja takaisin. Lähivuosina 

kysymys tulee entistä ajankohtaisemmaksi lasten kasvaessa. Ajatuksena olisi 

järjestää kimppakyyti nuorille, jolloin heidät saisi vietyä kootusti kylälle. Asiaa vie 

eteenpäin ja kunnasta apua kyselee Jaana Ratilainen. 

YMPÄRISTÖ  

IDEA  

 NÄKÖTORNI JA LUONTOPOLKU  
Korvan taakse jätetään hautumaan myös idea näkötornista ja 

luontopolusta. Esimerkkejä vastaavanlaisista hankkeista löytyy ympäri 

Pohjois-Karjalan Suurimmat kysymykset hankkeessa on rahoituksen ja 

omarahoituksen etsiminen ja sopivan paikan löytyminen. Hankkeella ei 

ole kiire vaan se toteutetaan joskus tulevaisuudessa. Kunhan aika on 

kypsä rahoituksen etsimistä ja rakentamista tehdään talkoilla.. 

IDEA  

SAUNA UIMARANTAAN  
Tulevaisuuden suunnitelma jota pyritään viemään eteenpäin viiden 

vuoden sisällä. Hanke vaatii perusteellista pohjatyötä niin rakennuslupien 

kuin rahoituksenkin hankinnassa.  
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APUA KYLÄN KEHITTÄMISEEN 

HAAPO-TEERIVAARAN KYLÄYHDISTYS  

Puheenjohtaja: Urpo Tanskanen puhelin: 050 597 3905 

JOENSUUN SEUDUN LEADER-YHDISTYS  

Siltakatu 18, 4. krs 80100 Joensuu 

p. (013) 610 0020, faksi, (013) 610 0021, sähköposti: joensuu.leader@pp.inet.fi 

 seudun LEADER yhdistys on yksi Suomen LEADER toimintaryhmistä ja se 

rahoittaa pieniä ja keskisuuria maaseudun kehittämishankkeita. Hakijoina voivat 

olla yhteisöt tai yritykset. 

www.joensuu-leader.fi 

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO ,  ITÄ-SUOMEN ALUEJÄRJESTÖ  

Kauppakatu 23 b A 8 80100 Joensuu 

p. (013) 221 557, faksi, (013) 221 506, sähköposti: timo.reko@msl.fi 

www.msl.fi 

POHJOIS-KARJALAN KYLÄT RY  

Yhdistys on maakunnallinen kylä- ja asukastoiminnan yhdistys. Toimialueena on 

koko maakunta. Toimisto sijaitsee Joensuussa 

Kauppakatu 23 b A 8 80100 Joensuu 

p. (013) 825 896, VA. toiminnanjohtaja, tiedottaja Tarja Partanen, 044 294 0800 

sähköposti: tarja.partanen@kylat.fi. 

www.kylat.fi 
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KYLÄKARTTA

1. Kokkovuori 

2. Uimaranta 

3. Entinen koulu ja  jääkiekkokaukalo 

4. Haapovaaran metsästysmaja 

5. Teeri-Erän metsästysmaja 

6. Polvijärven erämiehet, metsästysmaja 

7.Saramäki, leopardikivikaivos 

8. Metsästyskota I 

9. Metsästyskota II 

10. Autokorjaamo 

11.Harjualue 

12.Miihkalinjärvi ja Kiskonjoki (kanoottireitti) 

13.Hanhisuo (oiva paikka lintubongaukseen) 

14.Teerivaaran vanha kansakoulu 

15.Taivaanpankko, näköalapaikka, osa 

harjualuetta 

 

Kyläkartta antaa 

suunnan kylän tärkeille 

paikoille. 

 

Suunnistukseen siitä ei. 

Se on pikemminkin 

muistilappu oman 

kylän antimista. 

 

Haapo-Teerivaaran 

kyläalueelle mahtuu 

monimuotoista 

luontoa ja erityisiä 

mineraaleja. 

 Paikkojenkin nimet 

kertovat yhä tarinoita 

menneestä ajasta. 

 

Luonnollisesti 

Teeri-Haapovaaran 

luonnossa 

 


