
KYLÄYHDISTYKSEN TEKEMÄ KYLÄKYSELY 2014

• KYSELY TOTEUTETTIIN LOPPUKEVÄÄLLA 2014

• KYSELYSSÄ KARTOITETTIIN MYÖS TAUSTATIETOJA KYLÄRAKENTEESTA

• YHTEENVEDOSTA NÄKEE, KUINKA MONI ON JOKAISESSA KYSYMYKSESSÄ 
KULLEKIN VAIHOEHDOLLE ANTANUT KANNATUKSENSA

• SANALLISIA KOMMENTTEJA JA VASTUKSIA SAATIIN MYÖS RUNSAASTI

• KYLÄLÄISTEN KANTA OTETAAN HUOMIOON KAIKESSA KYLÄTOIMINNASSA

• KYSELY SUORITETAAN 3-5 VUODEN PÄÄSTÄ UUDESTAAN, MUTTA 
PÄIVITETTYNÄ JA TODENNÄKÖISESTI LYHYEMPÄNÄ, KOHDENNETTUNA 
TIETTYIHIN AIHEISIIN 

• KYSELYN VASTAUKSET OVAT TALOUSKOHTAISIA
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1 täysin samaa mieltä
2 jonkin verran samaa mieltä
3 jonkin verran eri mieltä
4 täysin eri mieltä
5 emme osaa sanoa
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8. Millaista toimintaa toivoisitte kyläyhdistyksen järjestävän?

• Juhannusjuhla voisi olla kiva.

• lavatansseja

• Kylän lemmikeille tapahtuma :-)

• Liikunta tapahtumia, ehkä yhteisiä kesä-talvi tapahtumia, esim. laskiaisrieha, 
venetsialaiset, tms...

• Toimintaa ja tapahtumia joihin kaikkien on helppo tulla mukaan. Tapahtumat voisivat 
seurata vaikka vuoden kiertoa, talvi-, kevät-, kesä- ja syksy esim.

• Tapahtumia koko perheelle

• Erinäisiä koko kylän tapahtumia

• Jokaiselle jotakin, sopivassa määrin. Erityisesti lapsiperheille toimintaa.

• Monimuotoisia tapahtumapäiviä.

• Yhteiset tapahtumat kuten nykyään ovat hyviä. Myös myyjäiset ovat mukavia 
tapahtumia.



• Sellaista joka yhdistäisi uusia ja vanhoja asukkaita ja tutustuttaisi toisiinsa

• Yhteistä tekemistä

• Esim. tämä koulun yhteydessä oleva kevätkarkelot on kiva.

• Talkoot roskisalueiden siistimiseksi!! Talven hiihtokilpailut.

• Yhteislauluiltoja, käsityö-/peli-iltoja

• Toimintaa, joka tuo kyläläisiä yhteen. Esim. kevät- ja talvitapahtumat, talkoot. 
Toimintaa ei pidä olla kuitenkaan liikaa, jolloin se alkaisi vaikuttaa työltä aktiiveille.

• Lisää harrastusmahdollisuuksia etenkin lapsille ja nuorille. Virkistystoimintaa: 
teatteria, retkiä.

• yhteisiä tapahtumia, lauluiltoja esim

• Tapahtumia, retkiä

• Kesäjuhlat (isot, olisi kaikkee kisoja), kylän golfkisat kun koulukin on ns golfkoulu, 
iso talvirieha



9. Mihin asioihin haluaisitte kyläyhdistyksen tarttuvan tai ottavan kantaa?

*teiden kuntoon ja varsinkin talvikunnossapitoon

*Tiestön kunto tulee ensimmäisenä mieleen.

*merkittäviin kylää koskeviin asioihin. Esim. oikoradan tasoiset asiat, viemäröinti/ 
tonttikohtainen jätevedenpuhdistus.

*Golfin laajentumisen aiheuttamaan liikenteen kasvuun ja niiden vaikutuksiin. 
Ympäristöuhkiin.

*Kulkuyhteyksiin(julkinen), pyörätien jatkumo, vesiasiat(onkin jo kierroksella  
osuuskunnan toimesta).

*Kylän infra: tiestö, kaava, vesi, viemäröinti, liikenne, melu (ampumarata), valaistus, kylän 
siisteys; pihat, teiden varret, rannat, yhteistyö golfinkanssa,

*tiiviit viranomaisyhteydet kylän osalta-yhtä reittiä.

*Pyörätie

*Toivoisin, että tilaisuuksissa yms. muistettaisiin, että kyläläisiä asuu jonkin verran myös 
välittömän keskustan ulkopuolella, eli asfalttitien, vesijohtojen,

*katuvalaistuksen jne. tavoittamattomissa.



*Koulun puolustus
*Tärkeintä on varmasti pitää yllä keskustelua pyörätiestä ja koittaa vauhdittaa sen aikataulua.   
Asemakaavan vauhdittamista
*Pyörätien teko ristiveräjästä Pihtikorpeen.
*Pyörätie Taivalkunnantielle Koskenmäkeen asti.
*Käyttö- ja jätevesiasiat, kevyenliikenteen väylä, kaavoitusasiat. (Ja näihin kyläyhdistys onkin 
jo tarttunut.) Virran rannan metsikkö (kaupungin omistamaa maata?) olisi potentiaalista 
ulkoilumaastoa niin kyläläisille kuin muillekin kävijöille. Aikoinaan siellä kulki hyvät polut 
(ainakin entiseltä mattolaiturilta nykyisen golfkentän laitaan saakka), joita pitkin pääsi 
kulkemaan mukavan matkan upeissa maisemissa, mutta vuosien saatossa puut ovat 
kaatuneet poluille ja tehneet liikkumisesta hankalaa. Voisiko näitä alueita raivata 
ulkoilukäyttöön paremmin sopiviksi? Millekään varsinaiselle pururadalle ei olisi tarvetta, vaan 
normaalin polkumaisen reitin raivaaminen riittäisi. Kaatuneet puut poluilta pois ja 
jonkinlaista mietintää siitä, mistä virran rannan polunpohjille nykyään saisi ja voisi 
helpoimmin mennä. Olisiko kaupunki valmis osallistumaan raivaustyöhön omalta osaltaan? 
Taivalkunnan luonto, veden läheisyys ja ympäristön kauneus ovat meidän potentiaalisimpia 
matkailuvalttejamme golfkentän ohessa. Voisimmeko ja haluaisimmeko hyödyntää niitä 
nykyistä enemmän?



Taivalkunnan luonto, veden läheisyys ja ympäristön kauneus ovat meidän 
potentiaalisimpia matkailuvalttejamme golfkentän ohessa. Voisimmeko ja 
haluaisimmeko hyödyntää niitä nykyistä enemmän?
*Taivalkunnantien kunnostus ja pyörä- kävelytien rakentaminen välille Koskenmäki-
Taivalkunta.
*Tie- vesihuolto j kouluasiat tulevat päälimäisenä mieleen.
*Pyörätien tekeminen Koskenmäestä Pihtikorpee ja uusi asfaltti tielle kunhan 
rekkaralli on golfkentän rakentamisen myötä ohi. Lisäksi kunnon
uimaranta alueelle.
*Tieasiat, vesiasiat, jätevesi
*Koulun pihaan johtava mäntykuja, puut vanhoja, yksi puu kaatumaisillaan. 
Vaarallinen lapsille, pitäisi kaupungin puutarhuri pyytää paikalle. Voisi
arvioida puiden kunnon ja istuttaa uudet vanhojen (huonojen) tilalle.
Kylän etujen ajaminen kaupungin suuntaan ja kylän yhteishengen luonti.
Tieasiat



*Tieasiat
*siisteyteen, Taivalkunta on melko roskaista aluetta
*kysely roskisten käyttäjistä...joka toinen ti roskisalue todella siivoton, voisiko 
roskikset olla lukolliset...? tai muu ettei ulkopuoliset tuo roskia
*pyörätie keskustaan päin...
*Ylinopeudet
*Taivalkunnan tien kohentaminen kevytväylineen on ykkösasia. Vesiasiat kakkosena 
ja koulu tärkeä etenkin jos jotain uhkia ilmenisi. Koulun profiilia
kyläyhdistys voi tukea jatkuvana prosessina, jotta uhkia ei edes ilmenisi.
Ajankohtaisiin asioihin. Viedä eteenpäin toivomuksia ja pyyntöjä kaupungin 
päättäjille. Kuunnella kyläläisiä.
*Teiden kuntoon.
*Nokian kaupungin tonttipolitiikkaan
*Kyläkaava, viemäröinti, kevyenliikenteen väylä.
*Ympäristö asioihin; kohteena Mäkelän ja Hossan tilojen lahonneet rakennukset ja 
ympäristö. Yhteydenotoista huolimatta asia ei ole edennyt.



10. Mitä voitaisiin kylässä tehdä talkoilla ja olisitteko valmis osallistumaan 
siihen?
*Ehkä jotain, aikataulujen salliessa kyllä.

*vaikea sanoa näin äkkiä.

*Olen valmis osallistumaan. Keväisin roskien keruu jne.

*Riippuen tietenkin "mitä, missä, milloin", mutta kenties olisimme valmiita osallistumaan

*Yleisten alueiden siivous

Ilmoitustaulujen kunnostus, siistiminen, ylläpito

Viitoitusten kunnostus, oikominen, tekstien selkeytys

Uimarantojen kunnostus ja jatkuva ylläpito/Taulajärvi

Taivalkunnantien kunnon seuranta ja korjausvaaderaportointi hallitusti (vuorot tms.).

*Vaikka mitä. Todennäköisesti osallistuisin.

*Voitais osallistua tapahtumien järjestämiseen



*Olen valmis osallistumaan kaikkeen talkoiluun.

*Ihan mitä vain, talkoot aina kivoja, kun vaan on motivoiva kohde.
*Joskus ollut puhetta uimarannan parannustalkoista ja olisin valmis osallistumaan.
*Varmasti paljonkin tarpeista riippuen, mutta itse olisin valmis osallistumaan 
ainakin tienvarsien siivoukseen.
Samoin edellä mainitsemani metsikön raivaus lienee mahdollista jonkin asteisena 
talkootyönä.
*Valmiita osallistumaan kaikenlaisiin talkoisiin.
*Ympäristön siivous ja yhteisten paikkojen siivous. Esim. Taulajärven uimapaikka 
voisi olla yksi kohde.
*Olen valmis talkoilemaan
*Valmiita ollaan talkoisiin
*Olen valmis talkoisiin esim. kouluun liittyen.
*Siivoustalkoot
Roskiskatosten uudelleen rakentaminen. Olisin valmis, kunhan asiasta 
tiedotettaisiin useampi kuukausi aikaisemmin.



*Siivoustalkoot
*8. kohdan asia
Roskiskatosten uudelleen rakentaminen. Olisin valmis, kunhan asiasta 
tiedotettaisiin useampi kuukausi aikaisemmin.
*Olemme jo osallistuneet talkoisiin ja jatkossakin....
*Tienvarsien siivoustalkoot. Olen valmis osallistumaan.
*Kesä- ja talvitapahtumia koko perheelle. Koulun saisi pitää, seurakuntatalo 
on viety; surullista. Ei voi viedä, mitä ei olekaan. Kaunis maaseutumaisema
pitäisi säilyttää. Tänne ei tarvita mitään tuhannen ihmisen asuma-alueita 
rikkomaan maaseutua ja viljelyksiä.
* voidaan osallistua.
*kylää, koulua, yhteisiä tiloja esim. tienvarret
*Keväisin tienvieri siivoustalkoot, osallistuisin.
*Laittaa urheilukenttä kuntoon.



11. Kertokaa näkemyksenne Taivalkunnan alueella ole vien teiden 
nykytilasta (esim. valaistus, turvallisuus, kesä- ja  talvikunnossapito, 
nopeusrajoitukset, liikenteen häiriökäyttäytyminen,  äänet). Voitte antaa 
sekä ruusuja että risuja. Nimetkää tiet, joita näke myksenne koskevat.
- Taivalkunnantiellä on liikennettä tosi paljon , itse en uskalla sinne polkupyörällä 
lähteä ollenkaan. Talvikunnossapito on tosi huonoa, aamulla kun pitää
lähteä töihin on lumet ajamatta ainakin Vastamäentiellä.
Uuden kentän rakentaminen välillä häiritsee kun tehdään töitä yölläkin.
Hevoset häiritsevät kun kakkailevat tielle ja niitä pitää väistellä autolla ja 
kävellessä pelätä. Nopeusrajoitukset on ihan ok, tosin niitä ei aina noudateta.
Vastamäentiellä ajellaan rekisteröimättömillä golfautoilla ja mönkijöillä, jopa 
alaikäiset lapset ajavat niillä , se on vähän vaarallista.
- Valaistuskin tuntuu hajoavan usein, mutta suurin ongelma on asfaltin pinnan 
heikko kunto. Paikkaukset hajoavat muutamissa viikoissa.
Talvisin kunto on ollut lumen aurauksen suhteen mielestäni riittävän hyvä. 
Julkinen liikenne on vähäistä.



- Isoimmat hiekkatiet. Huonokuntoisia, pöllyävät, runsaasti irtokiviä, vaarallista pyöräillä, 
ei pääse reunaan auton tullessa. Tiepalveluun soittaessa eivät
tee mitään ennen kuin on soitettu samasta asiasta 5 kertaa. Pyörätie pidemmälle 
taivalkunnantietä molempiin suuntiin!
- Tiestö pääosin kelvollista, samoin niiden hoito. Liikennekäyttäytyminen varsinkin 
kesällä heikkoa ja onhan tuolla Taivalkunnantiellä liikennettäkin
kovasti esim. golf aikaan. Pyörätie olisi ehdoton turvallisuuden takia.
- Taivalkunnantie paremmaksi. Kävelytie.
- Katuvaloja voi olla lisää. Tie(t) on aika huonokuntoisia paikoitellen. Taivalkunnantien 
varteen kävelytie. Nopeusrajoitukset on hyvät (Taivalkunnantie),
mut niitä ei kyl noudateta...
- Yksityistiet pidetään hyvässä kunnossa kesät talvet (Vastamäen ja Alastalontiet).
Taivalkunnantie selvästi alimittainen liikennemäärään nähden
Alastalontien rapistuneisuus kaupungin hoitovastuun osalta(asfaltoitu osuus, karmeassa 
kunnossa).
Liikennemerkkien "ihmeellinen maailma" Golfklubin kohdalla.
Alastalontien vilkkain osa valaisematon, miksiköhän?
Retkeilyreittien puute rannoilla ja lähimetsissä jalankulkijoille
Pyörätien puuttuminen Taivalkunnantien vierestä



- Päätien päällyste on huono, ei tule kestämään kasvavia liikennemääriä.
Tielle pitäisi saada korokehidasteita ylinopeuksia estämään.
NopeusrajoItus kylän kohdalle 40 km/h .Lisäksi suojatiemerkityt ylimenot Pihtikorven ja 
koulun kohdalle.
Pyörätie Taivalkunta - Ristiveräjä ykköstavoite.
- Taivalkunnantien kunto on erittäin huono ja nopeusrajoitus varsinkin hiekkatie osuudella 
on liian korkea! 60 km/h pitäisi olla koko tieosuudella.
- Taivalkunnan tie on usein erittäin huonossa kunnossa, erityisesti soratie Sarkolaan 
päin.
- Tiet huonossa kunnossa, niin päällystetty kuin hiekkatietkin. Valaistus ala-arvoinen. 
Valaistus loppuu puolen kylän paikkeilla ja valaistusta
osuudestakin yleensä joka kolmas valaisin pimeänä (Taivalkunnantie).
Kevyen liikenteen väylää pitäisi jatkaa.
Itsemurhahakuiset golffarit hyppivät tielle sivuilleen vilkaisematta tietä ylittäessään 
(Taivalkunnantie).
- Pihtikorventieltä taivalkunnantien ylitys on vaarallinen lapsille, kovat nopeudet.
Taivalkunnantie huonossa kunnossa.
- Tiestö on pääosin kunnossa.
Taivalkunnantien päällystäminen ja pyörätien toteutus koko matkalle.



- Taivalkunnantie olisi pikapuoliin laitettava kuntoon, muut pikku tiet ok.
- Tie kovin kapea ja turvaton etenkin polkupyörällä liikkuville. Iso kalusto ajaa todella 
lujaa täydellä lastilla kesät talvet. Monttuja saa ollakin, hidastaa
kulkua sopivasti.
kulkua sopivasti.
- Taivalkunnantie on liian kapea tie pyöräilijöille ja kävelijöille. Kerrankin mäessä 
mutkan takaa tuli lapsi todella lujaa potkukelkan kera. Onneksi olin
hereillä, mutta vastaavassa tilanteessa voisi hyvinkin auto ajaa päälle.
- Taivalkunnantien valaistus ja nopeusrajoitukset ovat ok, mutta turvallisuudessa on 
puutteita. Tie on liian kapea nykyisessä käyttövolyymissaan ja suuri
osa autoista ajaa aivan liian keskellä tietä, osittain jopa vastaantulijoiden kaistalla. 
(Ehkä eivät hallitse autonsa kokoa, eivätkä uskalla ajaa tarpeeksi
reunassa?) Kun tie tuntuu välillä olevan liian kapea jopa vastaantuleville autoille, on 
jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden henki joskus hiuskarvan
varassa. Asiaa auttaisi varmasti kevyenliikenteenväylä, mikäli se saataisiin 
Taivalkunnasta Ristiveräjiin saakka. Keskellä tietä ajamiseen onkin sitten
hankalampi löytää ratkaisuja. 



Katkoviivan maalaaminen tien keskikohtaa merkitsemään olisi suuri apu, mutta ilmeisesti 
tien kapeus ei anna tähän
laillisia mahdollisuuksia?
Monttuja Taivalkunnantiessä on, eikä korjauksessa ilmeisesti yritetä pitää kovaa kiirettä. 
Mm. Kohman mutkassa ja Mattilan suoralla korjattavaa riittää.
Karhunahteessa tien kunto lienee pääasiassa surkea.
Teiden auraus on toteutunut tyydyttävästi, kun ottaa huomioon aurauskaluston ja 
työntekijöiden rajoitetun määrän.
- Taivalkunnantie tosi surkeassa kunnossa kesät, talvet. Tiestä vastaavalta pitää vaatia 
parempaa toimintaa. Nopeusrajoitusmerkit voisivat olla kaikilta
Taivalkunnantieltä poikkeavilla teillä 30 km/h ( aluerajoitusmerkit ).Esim. Vastamäki hyvä 
aluerajoitukselle. Poliisi voisi pitää enemmän puhallus/
nopeusratsioita Taivalkunnantiellä. Asiakkaita varmaan löytyy!
- Tiestön kunto alkaa olla todella huonossa kunnossa ja vaatisi pikaisia toimentpiteitä. 
Esim. Alastalon tien asfaltativauriot ovat todella pahoja.
Se miten kyläyhdistys siihen voi vaikuttaa onkin jo toinen kysymys.
Nopeusrajoitukset ovat mielestäni nykyisellään ihan ok.



- Päätien kunto huono. Kesällä turvatonta liikenteen vuoksi koska pyörätietä ei ole 
ja tie kapea.
- Taivalkunnantie rappeutuu käsiin, turvaton, liian kapea nykyiselle liikenteelle
- TAIVALKUNNANTIE Liikenne on lisääntynyt ja varmasti lisääntyy, kun uusi 
golfkenttä avautuu, joten tehdään kaikkemme yhdessä, että saataisiin se
kevyenliikenteen väylä vihdoinkin alulle ja jatkettua se Ristiveräjälle asti. 
Nopeusrajoitukset on Ok, jos vain kaikki noudattaisivat niitä.
- Taivalkunnantien asfaltointi huutaa uusimista.
- Taivalkunnantien päällyste on huonosti hoidettu paikkauskorjauksilla. Pyörätien 
puuttuminen on suuri puute, autot ajavat sen verran holtittomasti,
liikaa nopeutta.
- Taivalkunnantie, suojatie pitäisi tehdä.
- Tiet Ok. Nopeus 60-80km/h Ok Taivalkunnantiellä. Liikenteen 
häiriökäyttäytyminen?
-Taivalkunnantien varteen kevyenliikenteen väylä, muuten tie kyllä tarpeeksi hyvin 
liikennöitävissä.
- Pihtikorventie hyvässä kunnossa ja tienkäyttäjät kulkevat asiallisesti.



- Taivalkunnantien turvallisuus on heikko. Pääsyynä kevytväylän puuttuminen. 
Myös päällyste on huono vaikka se hyvin paikattiinkin viime syksynä.
Liikennöinti lisääntyy jatkuvasti mm. golfradan laajennuksen myötä. 
Talvikunnossapito hyvä, kesäaikainen kunnossapito soratieosuudella erittäin
heikkoa.
- Taivalkunnantie on todella vaarallinen osalta, jossa puuttuu kevyenliikenteen 
väylä. On pahoja monttuja ja tien paikkaus teki siitä todella
pahannäköisen, ihan pilalla.
- Taivalkunnantie huono kunto, varsinkin asfaltin loputtua ja talvikunnostus 
liukkauden eston parantaminen. Taivalkunnantie katuvalaistuksen jatkoa.
- Taivalkunnantie
- uusi päällyste
- kevyen liikenteen väylä
- Vastamäentie, nopeudet autoilla liian suuria
- Taivalkunnantien turvallisuus, kevyenliikenteen väylän puuttuminen, kesäliikenne 
erittäin vilkas, tien pinnoitus
- Tiet ok. 



14. Perustelkaa näkemyksenne edelliseen (Olemme tyy tyväisiä omaan 
kyläämme asuinpaikkana).
- kauniit maisemat , pääosin rauhallinen ympäristö, isot tontit ja pihat
- Muut asukkaat ovat mukavia.
- olen alkuasukas täällä, 60 vuotta, viihtynyt. Vastaa tarpeitamme hyvin

monessa suhteessa.
- Melko rauhallista. Maaseutu. Hyvät kulkuyhteydet.
- Sopivan kokoinen(lisää mahtuu asukkaita), luonto lähellä, lyhyt matka Nokialle.
- Kaunis, pieni "idyllinen" paikka.
- Luonto kauan asuttuna muotoutunut kauniiksi, "Cityn" läheisyys ja etäisyyskin,

oma koulu, Golf, Taulajärvi, asujaimistossa runsas ja monipuolinen
ammattitaito.

- Väljästi rakennettu maaseutu lähellä keskustan palveluja
- Erittäin vaihteleva ja monimuotoinen luonto on lähellä. Työmatkat ovat sopivat.
- Maaseudulla, mutta kuitenkin lähellä keskustaa.



- Mukavaa ja rauhallista maalaiselämää. Mukavia ihmisiä.
Kiva, pieni kyläkoulu. Golfkenttä lähellä.
Sopiva etäisyys Tampereelle ja Nokian palveluihin.

- Mukavan rauhallinen paikka lapsiperheen asua.
- Lapsilla liian pitkä matka yläasteelle jos alle 5 km eli ei saa bussikyytejä, tie

vaarallinen kuljettavaksi sekä kävellen että pyörällä. Nuorille ei mitään
oleskelupaikkaa.

- Taivalkunta on yksi Suomen kauneimmista paikoista. Kylämme luonto
muuttolintunäytelmineen on upea, vaikkakaan sen potentiaalia ei ole vielä
tarpeeksi otettu käyttöön. Taivalkunnan sijainti on muutenkin hyvä. Nokian
keskusta ja Tampere ovat autoilijalle suhteellisen lähellä, mutta silti elämme
maaseudun rauhassa.

- Rauhallinen asuinpaikka. Hyvä ilmanlaatu (vrt. keskusta). Riittävästi tilaa ok.
asujalle.

- Vapaa-ajan asukkaana mökin sijaintimme , vain 11 km Nokialta Kuloveden 
rannalla on hyvä ja maisemat kohdallaan.

- Rauhallinen, kaunis ja lähellä keskustaa



- Kylän yhteishenki on hyvä, mutta ehkä vähän hitaasti asioihin tarttuva
- KYLLÄ! Kaunis paikka, upeat maisemat, ystävällisiä ihmisiä, vesistöt, linnut ym. ym
- Kaunista, rauhallista, vettä ja riittävän lähellä "isoa kirkkoa".
- Luonto lähellä, "rauhallista yleensä", ammunta häiritsee ajoittain ampumaradalta.
- rauhallinen, koulu lähellä, paljon kavereita lapsilla (varsinkin kun koulu alkoi)

Zumba on kiva, kun on koululla, ei tarvitse lähtee kylille. Golf kenttä lähellä
- Meille sopivan rauhallinen paikka.
- Yhä riittävän pieni yhteisö ja kuitenkin sopivan vilkas. Etäisyys palvelukeskuksiin 

Nokia ja Tampere kohtuullinen.
- Rauhallinen maaseutumaisema. Keskustaan matkaa n. 3-4 km. Kevyen liikenteen

väylä saisi olla koko matkan ja tie paremmassa kunnossa.
- Olemme tyytyväisiä kyläämme asuinpaikkana. Ainahan on parantamisen varaa.
- Sopivan rauhallista (maalais miljöö).
- Muuten tyytyväisiä paitsi kaupungin harjoittamaan tonttipolitiikkaan
- Oma koulu, maaseutumainen asuinympäristö, puhdas ilma keskustaan verrattuna,

kyläyhteisö.
- Rauhallista ja turvallista.. poliisi on lähellä ;) heh.



15. Mikä teitä tulevaisuudessa eniten askarruttaa/m ietityttää?
- Jätevesiasiat ja kunnallinen viemäriverkosto mietityttävät.
- Saataisko nopeampi netti
- Jätevesiasia ainakin. Tuleeko kunnan viemäröinti, vai aletaanko pykäämään 
tonttikohtaisia putsaamoja. Lisäasukkaat tietysti toivottavia, mutta pitäisi
samalla huolehtia vanhan maalaismiljöön säilymisestä. Avarat peltoaukeat ovat 
perinteistä Taivalkuntaa.
- Viemäri?
- Kylän kehittäminen nykyisen seutustrategian mukaan. Strategia ei vahvista kyliä 
eikä tue niitä.
- Kylän unohtaminen laitapuolen asuinalueeksi jonka kehittämistä ei pidetä 
tarpeellisena. Isoja asioita, vesi, viemäri, liikenne, melu, kaava, tarvittaisiin
nopealla aikataululla.
- Teiden kunto. Taivalkunnan koulun tilanne.
- Golf-kenttä on laajentunut nyt jo äärirajoilleen. Kylällä pitää olla muutakin.
- Kyläkoulun pysyminen, Jätevesiasiat



- Kyläkoulun säilyminen pyörätie kokonaisuudessaan nokialle. Jätevesiasiat 
kuntoon
- Miten rakentaminen muodostuu tässä lähivuosien aikana, toivomme lisää 
asukkaita mutta tahdomme väljyyden säilyvän.
- Koulun lopetusuhka.
- Milloin tulee pyörätie Taivalkunnantielle. Millä aikataululla liitytään kunnan 
viemäriverkkoon.
- Viiden vuoden tähtäimellä askarruttaa vesi- ja viemäriasiat. Mietityttää, 
tulevatko kaupungin putket ja liitytäänkö niihin, vai pitääkö jokaisen hoitaa
jätevesiasiansa omilla tointeillaan itse. Lisäksi avoinna on, kuinka paljon 
mikäkin vaihtoehto tulee lopulta maksamaan ja kenelle. Lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä askarruttavia asioita ovat myös mahdolliset kuntaliitokset (jäämmekö 
suuren Tampereen jalkoihin) ja kaavamuutokset. Millaiseksi paikaksi kylämme 
muodostuu, jos asukkaita tulee paljon enemmän? Pysyykö kylän 
maaseutumainen rauha?



- Se, että tänne ei saisi rakentaa lisää ok.taloja.Tonttikoko 0,5-1,0 ha on hyvä. Jos 
tonttien koot menevät 4 ha:n, niin sehän entistä enemmän hajauttaa
kylien asutusta. Kaupungilta pitäisi saada JÄRKEVÄ asemakaava.
- Tiestön kunto.
- Jätevesiasioiden järjestyminen, tonttien kaavoittaminen, koulun kohtalo
- Koulu, kyläläisten ikääntyminen ja uusien asukkaiden aktivoiminen
- 1. Säilyykö koulu 2. Tien kunto
- Koulu -> uskon, että säilyy..., mutta ainahan se mietityttää. Pyörätie. Tuleeko 
lisää asukkaita



- Mietin, että miten tämän kyselyn anti saadaan kylällä "sisäistettyä" ja 
mahdollisiin esiin tuleviin epäkohtiin kohennusta. Eli miten myös kaikki kyselystä 
mahdollisesti esiin tuleva positiivisuus tartuttaa muihinkin.
Toivottavasti kyläläiset myös osaavat suhteuttaa asioita ja nähdä, miten paljon 
valtavan hyvää meillä täällä Taivalkunnassa ja yleensäkin Suomessa on 
verrattuna koko maailmaan tai menneisiin aikoihin. Pitäisi oppia olemaan sinut 
itsensä kanssa (eikä aina stressata) ja sitä kautta pystyä huomioimaan myös 
muut.
- Tieasiat, vesiasiat ja koulu.
- Maaseutu maaseutuna pitää säilyttää, perinnearvot kunniaan.
- - uudis rakentaminen - toivottavasti pellot pysyvät peltoina
- Tonttipolitiikka, tonttia ei voi myydä
- Koulun tulevaisuus, Taivalkunnantien liikenteen lisääntyminen golfkentän 
laajentumisen johdosta (kapea tie ja klv:n puuttuminen)
- Koulun tulevaisuus ja se että saadaanko kevyenliikenteenväylä.



16. Millaisia toiveita tai ideoita teillä on alueem me eri-ikäisten 
asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi?
- Nykyistä paremmat bussiyhteydet olisivat tärkeät.
- Luistelulatu perinteisen viereen.
- en osaa sanoa.
- Mummo-pappatoimintaa, ruokakursseja, kaikki toiminta mikä näkyy ulospäin 
vahvistaa kylän tulevaisuutta.
- Mielestäni myös lasten ja nuorten lisäksi vanhuksia/ikääntyviä ihmisiä tulisi 
huomioida, mikäli kerho-/liikunta- tms. toimintaa järjestetään.
Lapsille ja nuorille kerhotoiminta olisi varmasti erittäin tärkeä asia.
Näin liikunnanohjaajan näkökulmasta katsoen eri-ikäisille olisi hienoa saada 
ikäryhmille sopivaa liikuntaa tarjolle. Esim. lapsille ja nuorille liikuntakerho, joka 
tarjoaisi vaihtelevaa ja monipuolisesti eri lajeja ja liikuntamuotoja. Ikääntyville ja 
vanhemmille heille sopivaa ryhmäliikuntaa, joko jokin vakitunti viikkoon, tai 
vaihdellen hieman erilaisia liikunnanmuotoja "testaillen". Unohtamatta tietenkään 
keski-ikäisiä.



- Kaikenlaisen yhdessäolon lisääminen siten, että kyläläiset oppisivat tuntemaan 
toisensa.
- Kunnon leikkikenttä olisi hyvä olla olemassa. Myös valaistus pitäisi saada 
pimeään vuodenaikaan kuntoon.
- Aika mukavasti asiat tällä hetkellä on.
- Lapsille/nuorille toimintaa, pyörätie kylille asti.
- Luonnossa liikkumisesta entistä helpompaa merkityin poluin. Virran rannan 
lisäksi meillä on upeaa maastoa Vastamäen ja golfkentän takana metsässä, jonne 
aikoinaan raivattiin myös näyttävät latupohjat. Tätä maastoa voisi hyödyntää 
polkumerkein ja tekemällä alueista selkeät reittikartat ulkoilijoiden käyttöön. 
Tietysti tämä edellyttänee ainakin maanomistajien lupaa.
Seurakuntatalon myötä menetimme yhteisen, "matalan kynnyksen" olohuoneen. 
Löytyisikö kylästä ehkä vieläkin parempaa paikkaa (esim. koulu?),
jossa porukka voisi kokoontua vapaamuotoisempaan ajanviettoon, esim. 
lautapeli-iltojen, kortinpeluun, ulkopelien tai muun vastaavan muodossa
vaikkapa kerran viikossa?



Ja syntyisikö tälle uudestaan tarvetta / kiinnostusta? Seurakuntatalon toiminnassa 
joitakin tulokkaita varmasti rajoitti uskonnolliset epäluulot, joten neutraalimmassa 
tilassa vastaava yhteisöllinen toiminta saattaisi olla jopa suositumpaa?
Zumba- ja kahvakuulaillat ovat olleet hyviä energiaruiskeita ja porukan kerääjiä, 
vaikkakin koulun sali on sitten ollut täynnä myös kylän ulkopuolelta
tulevia Zumbailijoita. Tällaiselle toiminnalle on siis selkeästi kysyntää jatkossakin.
- Esim. koululle erilaisia kerhoiltoja ja liikunta- jumppailtoja.
- Eipä nyt tuu mileen.
- Järjestää yhteisiä kokoontumisia, pelaten, askarrellen, laulaen ja muuta
- Mahd. lisää jumppia koululle? Nykyään ihmiset on niin omissa oloissa/töissä 
pitkään, että suuret "kansantapahtumat" ei niinkään vedä porukkaa.
- Ei uusia toiveita ja ehkä se kevyenliikenteen väyläkin joskus toteutuu, mutta sen 
asian kimpussahan on jo vuosia painittukin.
- Yhteisiä tapahtumia kaiken ikäisille, samoin retkiä, asiointiliikenteen 
turvaaminen.
- No kyllä ne isot tapahtumat tiivistää ja ohjelma sellaiseksi, että kaikki tulevat 
tutuiksi.



17. Mitä muuta haluatte kertoa?
- Haluaisimme Kylät ry:n kokousten pöytäkirjat kyläyhdistyksen jäsenille 

sähköpostitse kokouksen jälkeen, jotta poissaolevatkin saavat tietoonsa mistä
on keskusteltu.

- Tämä on elinvoimainen kylä, kaunista luontoa ympärillä. Nokian virran 
pusikoituneet rannat estävät täälläkin alueen hyödyntämisen vapaa-ajan
käyttöön, kuten Nokian keskustassakin.

- Hyvää kesää
- Nokian kylät ovat puolustamisen arvoisia. Mukavaa kevättä :)
- Kylällä toimivien eri organisaatioiden yhteistyö/ yhdistäminen 

vaikutusvoiman lisäämiseksi viranomaisten suuntaan.
- Alueellamme on ollut luvattoman usein sähkökatkoja. Se hankaloittaa arkea

ja varsinkin yritystoimintaa.
- Hatun nosto kaikille kylän puuhanaisille ja -miehille! On hienoa, että 

aktiivisia ihmisiä ja tekemisen meininkiä vielä löytyy, vaikka nykypäivänä on 
niin helppoa linnoittautua vain kotioloihin pitkän työpäivän jälkeen.



- Tsemppiä! Niille, jotka vievät näitä asioita eteenpäin!
- Yhdistys on hyvien vetäjien ja toimijoiden käsissä. Jatkakaa samaan

tylliin.
- En osaa sanoa
-- -Tervehditään aina, kun törmätään

-En muista, olenko maksanut jäsenmaksun
-Harrastemahdollisuuksia vertasin Tottijärveen. Taivalkunta: Zumba Ok, 
- Kuulatunnit takaisin
-Tervetulotoivotus uusille kyläläisille olisi hyvä.. KIRJEITSE OK
-Käyttäisin uimarantaa... Roskisalue järkyttävä!!! monta kesää 
siivonneena...

-Kylän hiihtoladut... "kaikki" käy Koukulla. Golfari ihan jees
-Kirjastoautopalvelu...Huonoon aikaan meidän perheelle. Koululaiset 
käyttävät kouluaikana=Ok

- Pururata/lenkkipolku olisi toiveissa.



KIITOS!
Yhteenvedot ovat suoraan 
kyläkyselyn 2014 vastauksista, 
vain muutama pieni ja haittaava 
kirjoitusvirhe on korjattu.

Tämän diasarjan koostaneena ja 
yhdistyksen puheenjohtajana 
annan kaikille vastanneille 
yhteistyökiitoksen avustanne 
kylän kehittämisen puolesta. 
Taivalkunnan Kylät ry:n pj. 

Olli Sorva


