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KYLÄSUUNNITELMAN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITE
Varparannan, Venejoen, Puson ja Rantakylä-Romppalan kylät tekevät paljon yhteistyötä tapahtumien ja
muun toiminnan suhteen. Kylien yhteisen kyläsuunnitelman koostaminen oli tullut esille useissa kohdissa,
joten 2018 suunnitelman tekoon tartuttiin. Kohtiolahden pohjoisille kylille koostettiin yhteinen
kyläsuunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattuna kylien kuvaukset, tilanteet, suunnitelmat sekä lähivuosina
yhteisiksi toiminnan kohteiksi valitut toimenpiteet.
Kylien yhteisenä tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja yhteistyön syventäminen entisestään. Kylien
kyläyhdistykset ja kylätoimikunta jatkavat kuitenkin itsenäisinä toimijoina kuten tähänkin asti.
Kyläsuunnitelma työssä kylien kumppanina kulki Maaseudun Sivistysliiton kyläkehittäjät. Kyläsuunnitelmatyö
on osa Joensuun seudun Leader-yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Marttojen ja Maaseudun Sivistysliiton yhteistä
Vertaisohjaajia Karjalan kylille-hanketta.
Kyläsuunnitelmatyön pohjaksi järjestettiin avoimia kyläiltoja 4 kertaa. Kyläiltoja pidettiin vuoroin
Varparannalla ja vuoroin Romppalassa. Lisäksi järjestettiin kylien yhteinen turvapäivä Varparannan koululla.
Turvapäivässä olivat esillä eri toimijat ja päivässä pohdittiin yhdessä turvallisuutta ja turvattomuutta luovia
tekijöitä. Suunnitelmatyön tueksi koottiin myös työryhmä, jossa oli mukana jokaisen kylän
edustaja/edustajat. Työryhmä kokoontui (5 kokoontumista) kaikille avoimien kyläiltojen välissä työstäen
materiaaleja ja koonteja eteenpäin.
Kylien asukkaita aktivoitiin lisäksi kyläkyselyllä, johon saatiin vastauksia myös vapaa-ajanasukkailta. Kyselystä
tarkemmin liitteessä 2.
Suunnitelma koostettiin vuoden 2018 aikana. Tulevaisuussuunnitelmat on tehty 3-5 vuoden päähän.
Kyläsuunnitelma on tarkoitettu koko ajan päivittyväksi työkaluksi kylien kehittämisessä, siksi kylätoimijat
voivat tehdä suunnitelmaan vuosittain päivityksiä ja täydennyksiä
Kyläsuunnitelmaan koostettiin lisäksi kylien yhteinen kyläturvallisuussuunnitelma (liite 3) sekä
tapahtumavuosikello.

19.11.2018 Kontiolahti

Rantakylä-Romppalan kylätoimikunta
Varparannan kyläyhdistys
Venejoen kyläyhdistys
Maaseudun Sivistysliitto
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KYLIEN KUVAUKSET
Varparanta
Varparannan kylä sijaitsee 10 kilometrin päässä Kontiolahden kirkonkylältä pohjoiseen. Kaunis Varparanta
sijaitsee Höytiäisen itäpuolella ja on kehittyvä ja kasvava kylä. Kylällä on kattava vesi- ja viemäriverkosto.
Kylälle on saatu uusia taloja ja asukkaita viime vuosina. Kylän kokoontumispaikkoja ovat v.2004 valmistunut
koulu, palvelukeskus, Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi, työväentalo sekä kota. Urheilu- ja
liikuntapaikkoina kylällä on urheilu- ja tenniskenttä, kuntosali, hiihtolatu, jääkiekkokaukalo, luontopolku sekä
useat uimarannat. Lapsille on myös monenlaista toimintaa mm. Keppiheppa-, shakki- 4H-ja robokerho.
Lisäksi seurakunnan kerhot ja pyhäkoulut. Kylältä löytyy myös paljon eri alojen palveluita. Varparanta valittiin
Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi vuonna 2016. Asukasluku on n. 500. Lisäksi vapaa-ajanasuntoja on noin 100.
Varparannan nettisivut: https://www.varparanta.com/
Yhdistyksiä kylältä: Varparannan kyläyhdistys ja lapsijaosto Varparannan Heput, Katajarannan Erä ry,
Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry, Varparannan vaeltajat ry, Varparannan vesiosuukunta, Varparannan
työväenyhdistys ry, Varparannan koulun vanhempainyhdistys ry (Varparannan, Venejoen ja RantakyläRomppalan yhteinen), Riihivakka ry
Tapahtumia ja toimintaa: Kylän yhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia mm. kesäpäivät, voimamieskisat,
pilkkikisat, urheilu- ja kuntoilu toimintaa sekä erilaisia teematapahtumia.
Palveluja kylältä: mm. kodinkonehuolto, rakentaminen, kuljetus- ja maansiirto, hoiva- ja maatalous palvelut.
Katso lisää verkkosivuilta www.varparanta.com/kylpalvelut tai liitteestä 1.
Kylän kohtaamispaikoina toimivat koulu, palvelukeskus, työväentalo, kota sekä Järvitoimintakeskus Höytiäisen
Helmi.
Muuta kyläkuvassa: Kesäaikaan kylällä toimii Kahvila Lyyti sekä keskiviikko iltaisin pelataan urheilukentällä
pesäpalloa. Talvisin pyörii kuntosalivuorot palvelukeskuksen kuntosalilla senioreille ja avoin vuoro kaikille.
Kauppa- ja kirjastoauto sekä kesäisin jäätelöauto ovat myös kyläläisten käytössä viikoittain.

Venejoki
Venejoki sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kontiolahden kirkonkylältä pohjoiseen Varparannan ja
Romppalan kylien välissä. Venejoen Tammalahdella on vilkas venesatama, ja Höytiäinen kutsuu kalastajia ja
virkistysveneilijöitä sekä kesällä että talvella. Kylän maisemaan kuuluvat olennaisena osana mutkittelevat joet
Venejoki ja Kalliojoki.
Venejoella on vakiasukkaita noin 60, mutta kesäksi mökkiläisten myötä asukasluku tuplaantuu.
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Venejoella harjoitetaan vielä muutamia elinkeinoja: lihakarjan kasvatus, kalastus, aurausurakointi,
mökkivuokraus. Käsityöläisyys ja muu harrastuneisuus elävät edelleen vahvana venejokelaisten keskuudessa
ja osa asukkaista tuottaa kädentaitojaan jopa pienimuotoiseen myyntiin. Muiden muassa tuohityöt, puukot,
neulonta- ja ompelutyöt sekä perennoiden kasvatus ovat kyläläisten harrastuksia.
Yhdistyksiä kylältä: Venejoen kyläyhdistys, Kontiolahden Rantakylän Martat ry, Romppalan Rantaveikot ry,
Romppalan maamiesseura, Romppalan vesiosuuskunta
Venejoella järjestetään silloin tällöin kesätapahtumia. Kylällä ei ole kiinteitä palveluita, mutta kauppa- ja
kirjastoauto sekä kesäisin jäätelöauto liikennöivät viikoittain.
Kylän kohtaamispaikkana toimii Tammalahden laavu.

Rantakylä, Romppala, Puso
Romppala ja Rantakylä löytyvät Kontiolahden kunnan pohjoisosasta Höytiäisen rannalta. Kylän halki kulkee
Joensuu-Juuka-maantie. Kylätoiminnan keskipisteenä toimii Romppalan monitoimitalo.
Asukasluku n. 300
Rantakylä-Romppalan alueella toimivia yhdistyksiä ovat Rantakylä-Romppalan kylätoimikunta, Kontiolahden
Rantakylän Martat ry, Romppalan Rantaveikot ry, Kuoppalan Erä ry
Tapahtumia ja toimintaa: kevättapahtuma, juhannuskokko, puurojuhla, hirvipeijaiset
Palveluja kylältä: mm. koneurakointi, mansikanviljely
Kylän kohtaamispaikkana toimii Romppalan monitoimitalo
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Varparannan, Venejoen ja Rantakylä-Romppalan
nelikenttäanalyysi kyläalueesta - YHTEINEN KYLÄILTA 7.5.2018
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VAHVUUDET

HEIKKOUDET

-Puhdas luonto, maaseutu
-Vesistöt, puhtaat vedet, Höytiäinen, monipuolinen
vesillä liikkuminen, kalastus
Pro-Höytiäinen, saaret: kalasaunat, laavut
-Rauhallisuus
-Turvallinen asuinympäristö -ei rosvoja
-Vesiosuuskunta toimii hyvin
-Hyvä koulu ja koulurakennus, yhteisö
-Hyvät harrastusmahdollisuudet
-Liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti, uutena
kuntosalivuorot
-Uusia asukkaita, uutta rakentamista, lapsiperheitä, eriikäiset asukkaat
-Kesäasukkaat: uusia ajatuksia ja yhteistyötä
-Kauniit kukkapihat
-Romppalan monitoimitalo
-Varparannan palvelukeskus
-Kuitukaapeli
-Tiestö: Varparanta-Venejoki-Romppala
-Sijainti: suht lyhyt matka kaupungin rientoihin
-Infra (kunnallistekniikka)

-Puhelinyhteydet toimii huonosti (Venejoki)
-Jos ei ole nettiä, mistä löytyy tietoja
palveluista/yhteystietoja
-Tiestö
-Kevyenliikenteenväylä
-Varparannantien kunto, turvallisuus (ei
kevyenliikenteenväylää)
-Tien talvikunnostus huono
-Tiestön kunto Rantakylässä, talvikunnossapito
-Kelirikkoa ei saada ajoissa kuntoon
-Pitkät välimatkat
-Julkinen liikenne (vähäiset vuorot)
-Tammensillan kunto
-Palveluiden puute
-Yhteistyö kylien välillä vähäistä
-Talkooporukan puute
-Aktiivisten kyläläisten puute

MAHDOLLISUUDET

UHAT

-Kylien yhteistyö
-Tasainen kylien kehittäminen
-Yhteinen ’kylätalo’
-Paluumuutto
-Lapset, lisää nuorempia asukkaita, ikärakenteen muutos
-Kestävä kehitys (lapset)
-Pankkiauto
-Palveluiden lisääminen
-Vuokralaisia autiotaloihin?
-Naapuriapu
-Vapaaehtoistyö (ystävätoiminta)
-Yhteistoiminta esim. turvallisuusasiat, suunnittelu,
naapuriapu
-Kaikkien kyläläisten aktivoiminen
-Lapsijaosto->aktiivisia kyläläisiä tulevaisuudessa
-Luonnon monipuolinen hyödyntäminen, vapaa
luonnossa liikkuminen

-Heikko osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin
-Yhteisten asioiden edustajien puute
-Säilyykö nuoret kylällä?
-Väestön ikääntyminen
-Poismuutto (nuoret), autioituvat talot
-Vanhojen talojen rapistuminen
-Varparannan palvelukeskus (säilyykö)
-Rantakyläntien kunto karkottaa uusia
asukkaita
-Maalaismaiseman häviäminen,
pusikoituminen, vieraslajit
-Maaseudun autioituminen pohjoispäässä
-Ambulanssi viipyy pitempään
-Kalastusalueen säännöt huononee
(yhteisalue)
-Ne kyläläiset, jotka eivät pysty/osaa
käyttämään nettiä, putoavat palveluista

KYLÄTURVALLISUUS
Kyläturvallisuusteema nousi esille kyläilloissa ja kyläturvallisuuden teemoja kartoitettiin kyläläisiltä elokuussa
2018 järjestetyssä Kontiolahden pohjoisten kylien turvapäivässä. Esille tulleet teemat on kirjattuna
suunnitelmaan.
Varparannan kyläyhdistys, Venejoen kyläyhdistys ja Rantakylä-Romppalan kylätoimikunta yhdessä kylien
pelastusryhmän kanssa kirjasi Kontiolahden pohjoiset kylien yhteisen kyläturvallisuussuunnitelman osaksi
kyläsuunnitelmaa syksyllä 2018.
Kyläturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on esitetty kyläturvallisuussuunnitelman toimenpidetaulukossa.
Lähivuosien keskeisimpiä tavoitteita on kouluttaa lisää pelastusryhmän jäseniä ja järjestää kylillä kaikille
asukkaille avoimia matalan kynnyksen koulutuksia turvallisuuteen liittyen (hätäea, kotivara jne.). Tavoitteena
on, että kylien pelastusryhmä voisi jatkossa päivittää ja täydentää oheista kyläturvasuunnitelmaa yhdessä
kyläläisten kanssa.
Kirjattu kyläturvallisuussuunnitelma on tämän kyläsuunnitelman liitteenä (liite 3).

TAPAHTUMAT
Kylät järjestävät vuosittain monia tapahtumia ja tilaisuuksia. Alueen kylillä ja yhdistyksillä on kullakin omia
tapahtumiaan, mutta myös yhteistyössä tehdään paljon erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia.
Pohjoiset kylät koostivat kyläsuunnitelmatyön yhteydessä tapahtumavuosikellon, johon merkittiin vuosittain
toistuvat tapahtumat ja kokoontumiset. Näin koottu vuosikello toimii sekä toimintasuunnitelman osana että
työkaluna suunniteltaessa uusia tapahtumia, esimerkiksi päällekkäisyyksiä voidaan välttää. Vuosikello on
esitettynä seuraavalla sivulla.
Lisäksi kyläläisten tapahtumatoiveita kartoitettiin kyläkyselyllä, koonti vastauksista liitteessä 2.
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VARPARANNAN, VENEJOEN JA RANTAKYLÄ-ROMPPALAN TAPAHTUMIEN VUOSIKELLO
Ohessa on kuvattuna kylien eri yhdistysten vuosittain toistuvat tapahtumat
ja tilaisuudet alueella.

•
•
•
•
•

•
•
•

Lasten joulutervehdys ja joulukuusi
palvelukeskukselle.
Erätulet – glögitilaisuus, Katajarannan
Erä/Höytiäisen Helmi
Kynttilälyhdyt bussi pysäkeille
Hirvipeijaiset kylillä

•

joulukuu

tammikuu
•

marraskuu

Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla
Karaokeillat Romppalan monitoimitalo
Kulttuuritapahtuma Romppalan
monitoimitalo

•
•

•
•
•
•

Varparannan kyläyhdistyksen syyskokous
Varparannan jääkiekkokaukalon jäädytys
Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla
Karaokeillat Romppalan monitoimitalo

•
•

•

Kylällä toimivien yhdistysten
yhteistyökokous
Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla

helmikuu
•

lokakuu

•

maaliskuu

huhtikuu
Pohjois-Karjalan Järjestöjuhla
Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla
Karaokeillat Romppalan
monitoimitalo
Tammalahden laavun siivoustalkoot

•
•
•

elokuu

monitoimitalolla

toukokuu
heinäkuu

•

kesäkuu

•
•
•

Onki kilpailu lapsille Tammalahdessa
•
•
•
•
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Pilkkikisat Pahakalan erämajalla
Varparannan kyläyhdistys/ Katajarannan
Erä
Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla
Kuutamohiihto Aavaranra - Ruunaluoto
• Naisten jumppavuorot Romppalan

syyskuu
•
•

Varpatiedote
Varparannan Heppujen ”Heput liikuttaa” talvitapahtuma Varparannan koululla
Höytiäisen Helmen vuosikokous
Naisten jumppavuorot Romppalan
monitoimitalolla

Varparannan kesäpäivät työväentalolla
Kesäteatteri retki
Retkeilyviikko /kesäkahvio
Höytiäisen Helmen vapaat saunavuorot

•

Tupari kotakupposet Varparannan
kodalla
Pesäpallo alkaa Varparannan
kentällä
Puuntekotalkoot Aavaranta
Tammalahden laavun siivoustalkoot

Kylien yhteinen kesätapahtuma
Höytiäisen Helmessä

YHTEINEN TOIMENPIDESUUNNITELMA
Kyläsuunnitteluprosessin aikana esille nousi paljon kehittämiskohteita ja ideoita. Kyläkyselyn ja kyläiltojen
pohjalta eniten kannatusta saaneet teemat ja niiden kehittämiskohteet otettiin suunnittelun ja tarkastelun
alle. Toimenpidesuunnitelmaan nousivat ympäristöön ja luontoon, rakennettu ympäristöön ja liikenteeseen,
turvallisuuteen sekä tiedottamiseen liittyvät toimet. Toimenpidesuunnitelmat kunkin idean tai
kehittämiskohteen osalta on kirjattuna seuraavilla sivuilla taulukoissa. Suunnitelmaa päivitetään aina tarpeen
mukaan.
Paljon jäi vielä ideoita ja kehittämiskohteita odottamaan sopivaa ajankohtaa. Ohessa illoissa esiin nousseita
asioista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Varparannan mattolaituri
Myllyn kunnostaminen
Jokien huomioiminen
Yhteiset tapahtumat ja niiden kehittäminen (perinnepäivät ym.)
Naapurikylien kanssa yhteistyön virittely: Tuopanjoki, Ruvaslahti
Varparannan laavun läheisyys
Yleisen virkistysalueen kunnostaminen
Kalliojärven levähdyspaikka
Kunnan rannan raivaus ja siivoaminen
Tien talvihuolto
Kalasaunojen kunnostus
Aavarannan laavulle pieni taukotupa/parakki
Kalliojoen Tammensillan kunnostus
Rakennusten kunnostaminen
Romppalan entisen elintarvikekioskin raivaus
Venejoelta puuttuu kyläyhdistykseltä kokoontumistilat
Ala-Katajavaaran vanhan koulun paikalle jonkinlainen muistomerkki
Epäsiistit pihat
Vuoden kylän opastusviitoitus
Jättiputket pois
Kylien yhteinen juhannuskokko

TEEMA: YMPÄRISTÖ JA LUONTO
IDEA/KEHITTÄMISKOHDE KUVAUS/TOIMENPIDE

Luontopolkujen raivaus
(metsätyöt) ja merkkaus
•

•
Luontopolut

Selvitetään mitä
luontopolkuja ja
taukopaikkoja kylien
alueella on
Kylien omat polut,
taukopaikat ja laavut
sekä muut kohteet
esim. lintutorni
kartalle

AIKATAULU

Varparannan
luontopolku: syksy
2018

KUKA/KETKÄ
Varparannan
luontopolku:
Varparannan
kyläyhdistys muiden
kylien kanssa

alueen kyläyhdistykset

MUUTA
HUOMIOITAVAA

Kunnalta voi kysyä
materiaaleja
polkujen
merkkaukseen

Suopolinjärven
lintutorni

Näköalapaikat (tiedotteet,
opasteet)
Merkattu ja ajettu
luontoreitti/hiihtoreitti
johonkin saareen, esim.
makkaranpaistopaikalle

kuka tekee?

Jokin reitti valaistuna
Sijoituspaikka:
•
Selvitys vuoden 2019
• Paikka, johon on
helppo ajaa ja tiputtaa aikana
•
jätteet, ”ympäri
ajatettava piste”
• Palvelukeskuksen
•
yhteyteen?
• Palvelisi myös koulua
ja palvelukeskusta
Kylien yhteinen
kierrätyspiste

•
•

•
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Kierrätys: lasi, muovi,
paperi, pahvi, metalli
Biojätteen keräys yhteiskierrätyksen
mahdollisuus tai
yhteiskomposti?
Kierrätyspisteen
rakentaminen (kylä,
kunta, hankkeella mistä rahoitus?)

Kyläyhdistysten
selvittävänä
Kuka järjestää?
Nyt lähin ekopiste
Puhas, Rinki oy kirkonkylällä
ekopiste
Ensimmäisenä
yhteys Kontiolahden
kuntaan ympäristöpäällikköön

Kyläyhdistykset

TEEMA: INFRA, LIIKENNE, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
IDEA/KEHITTÄMISKOHDE KUVAUS /TOIMENPIDE

Rantakylän veneranta opaste kuntoon ja
rannan kunnostus, WC

AIKATAULU

KUKA/KETKÄ

MUUTA
HUOMIOITAVAA

Aloitetaan 2019

Venerannan opaste
tienvarteen kuntoon Seppo K. yhteydessä
kuntaan

Saisiko kunnalta
kalustoa lainaan
rannan
kunnostukseen?

Kuntaan yhteys

Mattolaituri
maille?

Herneniemi -laiturin
kunnostus, wc

Kunnostettu
2018, mutta niitto
myös jatkossa

Pohjanranta -niitto myös
jatkossa
Uimarannat ja
venelaiturit

Kevyenliikenteenväylä
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Tammalahti ilmoitustaulu

Venejoen kyläyhdistys

Heraniemi -rannan
kunnostus

Kuntaan yhteys

Höytiäisen Helmen
retkeilyalue/uimaranta kunnostus:
rannan raivaus isoista
kivistä, laiturin ja
nuotiopaikan teko,
telttailualueen raivaus,
ohjeopastaulut

syksy 2018 ja kesä
2019

Järvitoimintakeskus
Höytiäisen Helmi

Varparannantien varteen
kevyenliikenteenväylä Selvittelyjä ja
kannanottoja on jo tehty,
mutta pidetään asiaa
edelleen esillä

jatkuva

Kyläyhdistykset

Alueelle on myös
tulossa pieni
sauna.

TEEMA: TURVALLISUUS
IDEA/KEHITTÄMISKOHDE KUVAUS/TOIMENPIDE

AIKATAULU

KUKA/KETKÄ

MUUTA
HUOMIOITAVAA

Kylille nimetyt
yhteyshenkilöt

Yleisen
kyläturvallisuuden
parantaminen
(ks. kyläturvallisuussuunnitelma)

Koulutuksia kyläläisille
- kotivara, ensiapu,
paloturvallisuus, myrskyt,
sähkökatkot

Varparannan
kyläyhdistys
järjestämässä
Hätäensiapu
koulutusta kyläläisille
2019

Kyläyhdistykset
järjestäisivät
koulutuksia

Yksin ja kaukana asuvien
ihmisten turvallisuus kysely mitä sinulle kuuluu
Kylien pelastusryhmän
jäsenten lisääminen

Peruskoulutus
pelastusryhmään
talvella 2019

Aktivoidaan kylien
asukkaita mukaan
Kylien
pelastusryhmä
yhdessä kylien
kanssa

Kylien turvasuunnitelman
työstäminen eteenpäin

TEEMA: TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
IDEA/KEHITTÄMISKOHDE KUVAUS /TOIMENPIDE

AIKATAULU
•

Yhteinen pohjoisten kylien
Kylälehti
lehti
- voidaan esitellä kylän
palveluita ja eri kohteita,
jaetaan tietoa kylien
tapahtumista ja
Mainoksia yrityksiltä asukkaista
>kopiokulut

•

KUKA/KETKÄ

Ilmestyminen
01/19, jatkossa 1Kyläyhdistysten
2 kertaa vuodessa
vastuulla -koota
Ensimmäisen
lehtitoimikunta
lehden sisältö
valmis 11/18

Liitteeksi kylän
infoesite/kartta

Infoesite/-kartta
Koottaan kylien kohteita ja
- kylien palvelut ja
kohteet esille (erityisesti palveluita yhdelle sivulle
mökkiläisille ja uusille
Kopioidut ja laminoidut
asukkaille suunnattu)
infotaulut bussipysäkeille ja
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Ilmestyminen
kylälehden kanssa
samassa
Kesä 2019

Lehtitoimikunta

MUUTA
HUOMIOITAVAA
•
•

Mökkiläisille
lehdenjako
05-06/19
Lehtiä voisi olla
jaossa myös
Kahvila Lyytissä

Liite 1
KODINKONEHUOLTO
Kontiolahden Sähkölaitehuolto Tmi Jarmo Ylönen
Kajaanintie 250a, 81120 Katajaranta
puh. 0400 297 950
RAKENTAMINEN
Kodin pienremontit ja maalaukset
Mikko Väyrynen
p. 044-523 3753
KULJETUS-, MAANSIIRTO- JA KORJAUSPALVELUT
Tilataksi,
Matti Väyrynen
8 hlö - kaksi pyörätuolipaikkaa
Höytiäisen rantatie 30, 81120 KATAJARANTA
p. 050 5649160
Kaivinkonetyö 14t ja 6t kaivinkoneilla, traktori- ja lumityöt
Koneurakointi Varis
p. 040 9138961,
Traktorityöt etukauhalla ja lumityöt:
Jukka Romppanen
Vesalantie 6a, 81120 KATAJARANTA
p.050-405 9661
Traktorityöt, polttopuutyöt ja -myynti, talkkarityöt, metsänraivaus
Tmi Riku Mölsä
p. 050 3239468,
Puunajotyö maataloustraktorilla
Raimo Romppanen
Varparannantie 50a2, 81120 KATAJARANTA
p. 040 7653773
HOIVA- JA HOITOPALVELUT
Koti- ja hoivapalvelu Vaarinapu,
p. 050 4676180
Jalkahoito
Teija Väyrynen,
Keskuskatu 20a
p. 050 4676180
TAIDE JA KÄDENTAIDOT
KYLÄSEPPÄ
Pesälänpaja
Pesäläntie 12, 81120 KATAJARANTA
p. 050 354 7288
MAATALOUSTUOTTEET
Heikkilän lammastila
Lampaan lihaa ja lammastuotteita
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Heikkiläntie 6, 81120 KATAJARANTA
p. 040 7516930
MUUT PALVELUT
Polttopuuta
Osmo Turunen
Vesalantie 5, 81120 KATAJARANTA
p. 0500 796600
Polttopuuta
Jukka Romppanen
Vesalantie 6a, 81120 KATAJARANTA
p.050-405 9661
Kahvila, leivonnaiset ja kynttilät
Kahvila Lyyti
Jenni Leppänen
050 436 4469
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Liite 2

Varparannan, Venejoen, Rantakylän, Romppalan ja Puson kyläkysely
-Koonti kesällä 2018 toteutetusta kyläkyselystä
Kyläkyselyn toteuttaminen
•
•
•

Vastauksia saatiin kaikkiaan 66
Vastaajista 74 % oli kylien vakituisia asukkaita ja 26 % vapaa-ajanasukkaita
63 % vastaajista oli Varparannan alueelta, 23 % Romppalasta, 9 % Venejoelta, 5 % Rantakylästä ja 1
Pusosta
• Kysely toteutettiin 20.4.-15.8.2018 välisenä aikana
• Kysely oli vastattavissa verkossa sähköisenä Google-kyselynä. Tietoa kyselystä jaettiin mm. FBsivujen kautta sekä joka talouteen jaetun kyläiltakutsun mukana. Lisäksi kysely oli vastattavissa
paperisena versiona kesäkahvila Lyytissä koko kesän ajan.
• Kyselyn toteutti yhteistyössä Varparannan kyläyhdistys, Venejoen kyläyhdistys, Puson
kylätoimikunta ja Maaseudun Sivistysliitto. Kysely on osa kyläsuunnitelmatyötä ja näin osa
Vertaisohjaajia Karjalan kylille -hanketta.
Ohessa koonti kyselyn vastauksista.

Kerro oma mielipaikkasi kylältä! (54 vastausta)
•
•
•

Eniten yksittäisiä mainintoja saivat Kesäkahvila Lyyti (21) sekä Höytiäisen Helmi(11)
Useampi oli nostanut esille Höytiäisen.
Oma koti/mökki, eri kota tai laavu ja mm. Herneniemi oli myös mainittuna useammassa
vastauksessa.

Minkälaisia tapahtumia kaipaisit omalla kylällä? (43 vastausta)
•
•

•
•

•
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Kaikki käy, kylällä hyviä tapahtumia, kaikki käy kun vähän tapahtuu..
”Avoimet tilat" kierros, Tervetuloa linnut -päivä keväällä, "Villin lännen päivä" hevostelua+Amerikan herkut -picnic päivä, Kylän pikkujoulut, juhannuskokko, kevättapahtuma,
kisoja, nyyttikestejä, Frisbeegolfrata, hiihtoretki Höytiäiselle, kalamarkkinat, karaoke, tanssit,
teatteria, keppihevostapahtumia, kesätapahtuma, kirpputori, koiranäyttelyt, kylän yrittäjien esittely
yhteisillä messuilla, sadonkorjuutapahtuma, suuri shakkitapahtuma, Varparanta-Romppala
maraton, olympialaiset, Romppala chess sup OPEN, talent -tapahtumia, teematapahtumia, tietoiltoja, musiikkia, kevyitä ja helposti järjestettäviä pieniä tapahtumia( tuovat ihmisiä yhteen),
kuntoilutapahtumat, kulttuuritapahtumat, luonnonhyödyntäminen, yhteisiä lystäilyjä, ihmisten
tapaamista, yhteisiä retkiä, "kesäfestarit" esim. leirikeskuksella, kerran kuussa järjestettävä
turinakahvila, jonne kylien asukkaat voivat kokoontua juttusille toistensa kanssa
Kyläiltoja pienellä ohjelmalla, yhteislauluiltoja vaikka metsässä joulun aikaan tai muulloinkin, jotain
talkootöitä siistimistä tienvarsilta pysäköintipaikoilta yms.
Koko perheen tapahtumia, alle kouluikäisten lasten leikkitapahtuma, lapsille/perheille suunnattuja
tapahtumia (poniratsastusta, pomppulinnaa, pelailua ym.), nuorten tapahtuma, kyläläisten ja
mökkiläisten yhteinen tapahtuma
Esiintyjiä ja vierailijoita tapahtumiin

Merkitse seuraavista 3-5 tärkeintä kehittämiskohdetta. Kirjaa listan loppuun omat ehdotuksesi!
(66 vastausta)

Muu-kohdan vastaukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Yhteinen biojätteen keräys? Vai onko kaikilla omat kompostit?
Herneniemen laiturin kunnostus, Tammalahteen kunnon venelaituri luiskan viereen
Valokuituyhteys, Kauppa Varparannalle, kylätalkkari
Kevyenliikenteen valaistus. Tiellä kulkevat koululaiset, paljon lenkkeiliijöitä myös lasten ja koirien
kanssa.
Teiden kunnostaminen, Teiden talvihuolto, huomioiden potkuriliikenne
Tenniskenttä, suunnistusrata
Yhteisen reitistön rakentaminen (metsätie- ja polkuverkosto), Mopopolkuja
Yleinen vesipiste vapaa-ajanasukkaille
Iso kartta alueen tapahtumapaikoista näkyvälle paikalle

Mitä palveluita kaipaisit? (40 vastausta)
•
•
•
•
•
•
•

Kauppa/kioski tai kauppa-auto (14 mainintaa)
Lisää bussivuoroja, kimppakyytejä
Kierrätyspiste, roska-astia, johon mökkiläiset voi jättää roskat
Kesäkahvilan jatkuminen, pidemmän aikaa vuodesta auki
Siivous-, lastenhoitopalvelua (uusi yrittäjä kylälle tai nuorten työllistäminen?), naapuriapu,
kylätalkkari
Vesipiste mökkiläisille
Lisäksi Kylälehti, poliisiasema, tenniskentän kunnostus, päivähoitopalveluita, kattava metsätie- ja
polkuverkosto (jalan, pyörällä, hiihtäen, moottoriajoneuvoilla), Infotaulu lähipalveluista
kesäasukkaille esim. missä ratsastaa, vuokrata vene, mistä remontti/talkooapuja, mistä kasvit ja
perennat, mansikat ym.

Mikä lisäisi sinun viihtyisyyttä omalla kylällä? (40 vastausta)
Esille nousi seuraavanlaisia asioita ja teemoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enemmän yleisiä uimarantoja, Herneniemen laiturin kunnostaminen
Kauppa, bussikuljetuksia lisää
Tienvarsien ja ympäristön siistiminen, myös postilaatikkorivit siisteiksi, pysäkeille amppelit,
pysäkkien penkkien/katosten oikaisu
Hyvät tapahtumat (tehokas tiedottaminen silloin kun tapahtuu)
Yleinen kokoontumispaikka, nuorille oma hengailupaikka, hyvät leikkipaikat
Pyörätie, lisää luontopolkuja ja kävelyreittejä
Jokaisen ikäluokan huomioiminen, avoimuus ja hyväksyntä kylällä (siedettäisiin erilaisia
elämäntapoja)
Jos olisi kylälehti, siinä voisi esitellä aina uudet asukkaat
Nopeusrajoitusten poistaminen
Tällä kylällä kaikki on hyvin!

Vapaa sana (13 vastausta)
Esille nostettiin seuraavanlaisia asioita:
•
•
•
•
•
•
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Pidetään huolta toisista, enemmän yhteydenpitoa naapureihin, Turvallisuus -teemassa yhteinen
kehittäminen, Yhteisiä tapahtumia ja kokoontumispaikkoja ihmisille
Ylinopeus pois
Autiotalojen purku
Hieno kylä, hyvä Lyyti ja aktiiviset ihmiset, innostatte muitakin mukaan
Kalakannan kasvattaminen Höytiäisellä
Kyläsivujen ajantasaistaminen ja ylläpito, kylien yhteistyö

