
    
 
 
  

 
 

 

YYTERIN KYLÄILTA 18.11.2014 MUISTIO 

 

Yyterin alueen (Yyteri, Kaanaa, Mäntyluoto) tulevaa kyläsuunnitelmaa varten tehtiin vuoden 2014 aikana 

kyläkysely, jossa painotettiin neljää painopistettä: palvelut, vapaa-ajanviettomahdollisuudet, ympäristö ja 

yhteisöllisyys. Kyläillassa tiistaina 18.11.2014 käytiin läpi kyläkyselyn tuloksia ja keskusteltiin tuloksista 

sekä mahdollisista uusista toimenpiteistä, joita tulisi toteuttaa. Alla ovat kyläillan satoa (ryhmätöiden anti) 

eli kommentit jaoteltuna pääpainotusten mukaan. Kyläsuunnitelmaa tehtäessä tulee muistaa tehty 

kyläkysely: illan kommentoinnit ovat lisäyksenä kyläkyselyn tuloksiin. Ryhmätöidenkin tuloksista voi hyvin 

päätellä tärkeimmiksi koetut asiat, tietenkin kyläkyselyn tuloksien lisäksi: muun muassa yhdistysten 

yhteistyö, yhteiset tilat, yhteiset tapahtumat ja ympäristön siisteys tuli esille joka ryhmän tuloksista. 

Illassa keskusteltiin, että yhdistysten tulisikin tavata toisiaan tai olla sähköpostiringissä yhteydessä 

(tiedotus, yhteisten tapahtumien suunnittelu, ym). Jokaisen alueella toimivan yhdistyksen 

puheenjohtajan, sihteerin tai muiden aktiivisten yhdistystoimijoiden yhteistapaamiset tiedonvälityksenkin 

kannalta koettiin oleelliseksi. Yyterin alueen asukkaat ry voisi olla koko poppoon koollekutsujana ja 

yhteistyössä päätettäisiin tulevaisuuden toimintatavoista. Yhteiset hankkeetkin saattaisivat olla 

mahdollisia. 

Liitteenä on kyläkyselyn ja kevään 2013 tulevaisuusillan tulokset (lopussa). 

 

PALVELUT 

 Nykyiset palvelut: Siwa, TB (käytetään paikallisia palveluita, että säilyvät) 

 Viipalekoulun tontille 

* Kylätalo 

- esikoulu 

- terveydenhoito 

- päiväkoti 

- kerhotoiminta 

 Matkailutoimen kehittäminen (ympärivuotinen hyödyntäminen) 

* Yhteinen esite 

* Tapahtumia / teemoja 

 Isompi kauppa, isompi lähikauppa 

 Päiväkoti 



    
 
 
  

 
 

 Koulu x 2 

 Terveydenhoito, terveydenhuolto, terveysbussi? Terveyspalvelut 

 Junayhteys 

 Pankkiautomaatti x 2 

 Alueen yritysten ja yhdistysten kartoittaminen (nettisivuille?) => oman alueen yritysten tukeminen 

 Yhdistyksen ilmoitustaulu 

 Parempi viitoitus Yyteriin Turistit eivät löydä tänne! 

 Palveluiden lisääminen 

 Teiden hoito, kaupungin tehtävä 

 Yhteistyö yritysten kanssa 

 Alueen markkinointi => kannanotot / aloitteet 

 

VAPAA-AIKA 

 Alueen markkinointi => kannanotot / aloitteet 

 Sisäliikuntamahdollisuudet heikot 

 Kuntoreitti/hiihtoreitti: kunnossapito (kuka hoitaa?) 

 Nuorille tilat, nuorisotilat, yhteiset toimitilat nuorisolle eri ikäryhmille 

 Vanhusten yhteistoimintaa 

 Valaistu kuntorata/latu => tukee ympärivuotista matkailua 

 Uudet tilat 

* Mäntyluodon koulun käyttömahdollisuudet? Koulun käyttö vapaa-aikana? 

* Reposaaren kerhotila?  

* Kouluun monitoimitilat 

* kerhotila/toimitila harrastuksille + nuorisolle 

 Liikuntasali, liikuntamahdollisuuksiin lisätiloja sekä nuorille että vanhemmille + vetäjät 

 Aktiiviset vetäjät, kansalaisopisto? 

* (Kokki)kerhot / Martat, lapsille, kansalaisopistotoimintaa aikuisille 



    
 
 
  

 
 

 Nykyisten mahdollisuuksien säilyminen, kaupungin säästötoimet uhkana 

 Tapahtumat / ”tapahtumatori” 

 

YMPÄRISTÖ 

 Siisteys / jätteenkeräyspisteitä (ranta+hotelli), penkkejä 

 Siivoustalkoot (esim. kouluista koteihin sanomaa, että pidettäisiin Yyterin ranta ym. alueet siisteinä!); 

Yleinen siisteys Yyterissä varsinkin kesällä; Siivous! Ojat auki. Kaupunki siivoamaan ryteiköt. 

 Opasteet luontoretkille 

 Luontotietokeskus (Yyteriin) 

 Kaanaantielle liikennemerkki ”Kuorma-autolla ajo kielletty” 

 Heikkoutena alueen vähäinen kehittäminen 

 Yhteistyö Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa 

 Matkailun (järkevä) kehittäminen? Yyterin mainontaa lisättävä! 

 Uhkaavien riskien / hankkeiden hallinta 

* Ekokem 

* teollisuusalue 

* lausunnot / kommentit 

 Tiedotus 

 Yhdistyksen ilmoitustaulu 

 

YHTEISÖLLISYYS 

 Yhdistykset yhteen, yhdistystoiminta yhteen? Monta eri yhdistystä => yhdistää voimavarat? 

 Yhdistystoiminnan päällekkäisyys; voimat yhteen? Yhteistyön lisääminen, aktivoiminen. 

 Yhteiset tapahtumat 

 Yhteiset tilat, asukastila 

* yhdistysten käyttöön 

* harrastuksille 



    
 
 
  

 
 

* yhteisöllisyyden kehittämiselle 

* nuorisolle, jne. 

 Alueen yhdistykset ja yritykset: toimintaa yhdessä (punainen tupa?), yhdistysten yhteistyö (ei 

vastakkainasettelua) 

 Kylätalkkari, kylätalkkaritoiminta => hanke 

 Ilmoitustaulu kylän keskelle 

 Tiedottaminen (yhdistysten yhteiset tapahtumat, kannanotot) 

* Ilmoitustaulu 

* Tapahtumakalenteri nettisivuille 

* Nettisivut, nettisivujen linkitys 

 Punainen tupa (Yyterissä) 

 Talkoohenkeä! (talkoohenki hävinnyt) 

 Asennemuutos, alueen asukkaiden aktivointi ”puhalletaan yhteen hiileen” 

 Mäntyluodon koulu (yhteiset tilat yhdistyksille?) 

 Hankkeet, yhteishankkeet? 

 Yyterin alueen ”kansallislauluksi” Olen kuullut on kaupunki tuolla… 

 

 

 

 

 

 

Muistion kirjoitti 

kyläkoordinaattori Kati Saarni, Leader Karhuseutu 

kati.saarni@karhuseutu.fi 

p. 044 – 522 5797 

www.karhuseutu.fi 

www.facebook.com/karhuseutu 

 

mailto:kati.saarni@karhuseutu.fi
http://www.karhuseutu.fi/


    
 
 
  

 
 

YYTERIN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 

YYTERIN ALUE 

KYLÄKYSELYN JA TULEVAISUUSILLAN TULOKSET 

 

PALVELUT 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

1. Lähikauppa 
2. Hyvät linja-autoyhteydet 
3. Hotelli, kylpylä 
 
Muita: 

- Paloasema 
- Ruokaravintola 19.reikä 
- Pankki, kirjasto, posti, kaupat, 

kirkko, srk-talo Pihlavassa 
- Huoltoasema 
- Parturi 
- Infrastruktuuri (valaistus, vesi)

  
- Vesitorni kesäisin 
- Mäntyluoto: Koulu, lasten 

leikkipaikat, pizzeria, 
Aallonmurtaja, kirjastoauto 

 

1. Ei ole palveluja 
2. Päiväkoti, koulu, 

terveydenhuolto puuttuu 
3. Pankkiautomaatti puuttuu 
4. Vain yksi kallis ja pieni 

lähikauppa 

 

UHAT MAHDOLLISUUDET 
1. Palvelut siirretään 

muualle, koulut, 
terveysasema 

 = ei ole palveluja 
2. Kaupungin asennoituminen 
alueeseen 
3. Demografiset muutokset: 
väestokato, ikääntyminen, 
työttömyys 
4. Yksityinen elinkeino loppuu 
 

Muita: 

1. Uusi isompi lähikauppa 
2.  Asutuksen lisääminen 
3. Palvelujen lisääminen (koulu) 
4. Pitkäjänteinen strateginen 
kehittäminen: ympärivuotinen 
matkailu, liikehuoneistot, UPM-
suunnitelma 
 

Muita: 
- Asukkaiden ja kausiasukkaiden parempi 
huomioiminen: Yrittäjät kehittävät 
palveluja paikallisille sopiviksi, esim. 
paikkakuntalaisille alennus palveluista 



    
 
 
  

 
 

- Ensiapupäivystyksen lakkauttaminen 
- Bussiyhteyksien säilyminen 
- Matkailun puuttuminen talviaikaan 
- Teiden huono kunto 
 

(esim kuntosali/uiminen) 
- Paikallisia päättäviin elimiin 
- Junaradan hyödyntäminen 
joukkoliikenteessä 
 

 

VAPAA-AIKA 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 
 

1. Ulkoilualueet, lenkkipolut  – 
”Suomen kaunein luonto 
ulkoiluun” 
2. Meri ja rannat 
3. Hiihto-ja 
laskettelumahdollisuus  
 
Muita:  

- Luontoon liittyvät: Retkeily, pyöräily, 
lintuharrastus, marjastus, kalastus, 
veneily 
- Golf 
- Ratsastus 
- Luistelu 
- Punttisali 
- Kylpylä 
- Pihlavan uimahalli 

 

= Ulkoliikuntamahdollisuudet 
 

1. ”Eihän täällä ole oikeastaan 
enää yhtään mitään” 

2. Ei ole yhteistoimintatilaa, ei 
sisätiloja 

3. Nuoria ei ole huomioitu 
lainkaan 

 
Muita:  
- Taukopaikkojen puute, laavut 
- Liian vähän vessoja ja roskiksia 
ulkoilualueilla 
 
 
= sisäliikunta- ja 
kulttuuriharrastusmahdollisuuksien 
puute 
 

UHAT MAHDOLLISUUDET 
1. Nykyisten 

mahdollisuuksien alasajo 
(ladut, luistinradat, vanha 
koulu) 

2. Kaupungin säästötoimet ja 
asenne 

3. Liian suuret 
yleisötapahtumat, 
huvikeskus 

1. Tilat toiminnalle 
(monitoimihalli, 
kuntokeskus, kerhotila tms) 

2. Lisää toimintaa: urheilu, 
kerhot, partio, 
marttatoiminta, kirpputorit, 
merelliset harrastukset 

3. Lisää tapahtumia ympäri 
vuoden (tapahtuma-alue) 



    
 
 
  

 
 

4. Siisteyden laiminlyönti 
 

4. Matkailutoiminnan 
lisääminen: elämysmatkailu, 
lähiseutumatkailu  
Markkinoinnin lisääminen  

Muita:  
- Valaistu kuntorata 
- Retkeilytoiminta 
- Leikkipuisto 
- Golfkentän laajennus 
 

 

YMPÄRISTÖ 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

1. Yyteri, rannat, meri 
2. Luonto, metsä 
3. Fatijärvi 
4. Kallo 
 

Muita: 
- Herrainpäivät, Levo 
- Hotelli, vesitorni, Bikini-baari. 

lintutornit 
- Oma rauha 
 

 

= rakentamaton luonto 
 

1. Alueen rapistuminen: 
-Rakennuskannan 
vanheneminen ja 
korjaustarve 
- Katujen ja teiden huono 
kunto 
-  Epäsiisti, roskainen 
ympäristö 
- Riittämätön valaistus 

2. Alueen vähäinen 
kehittäminen/ kehityksen 
suunta 

 
Esimerkki: 
- Keisarinpankin ja hotellin välinen 

alue huonossa kunnossa (pitäisi olla 
alueen käyntikortti) 

 
 

UHAT MAHDOLLISUUDET 

1. Ympäristöongelmat: 
Kemira, ilmansaasteet, 
öljykatastrofi, 
jätteenpolttolaitos, 
vieraslajit 

1. Ympäristöstä huolehtiminen 
- Kunta: ranta-alueiden 

hoitaminen, ojien kaivuu, 
dyynien rauhoittaminen, 
energiajätteen keräyspiste 



    
 
 
  

 
 

2. Ihmisten toiminta ja 
käytös: roskaaminen, 
välinpitämättömyys, 
luonnon ränsistyminen, 
rannan tuhoutuminen, 
jatkuvat hakkuut 

3. Rakentaminen ja 
aluesuunnittelu: 
Asutuksen lisääminen 
liian lähelle rantaa, 
leirintää, hotellia, 
kesäasuntojen kaavoitus 
 

Muita:  
- Turismi 
- EU:n päätökset 
- Liikkumisen rajoittaminen esim 

Yyterin sannoilla 
- Kaupungin asenne ja 

arvostuksen puute 
- Isot massatapahtumat 
- Sataman 

laajennussuunnitelmat  
- Liiallinen luonnonsuojelu 
- Lisäteiden rakentaminen 

 

- Kaupunkilaiset: yhteinen 
ympäristöstä huolehtiminen, 
pihojen siistiminen 

2. Vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen, ympäristökasvatus 
– Luontotietokeskus 

- Hyvät opasteet ja penkit 
luontoreiteille 
 

Muita: 
- Hyvän asuin- ja virkistysalueen 

takaaminen 
 

- Päättäjien aktivointi 
 

- Mahdollisuudet rajattomat 
 

 

YHTEISÖLLISYYS 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

1. Yhdistystoiminta (Yyterin 
alueen asukkaat ry, 
Mäntyluoto-Kaanaa 
pienkiinteistöyhdistys, 
Mäntyluodon 
asukasyhdistys, 
Mäntyluodon Kiri) 

2. Aktiiviset asukkaat ja 
talkoohenki 

1. Talkoohenki vähäistä 
etenkin nuorten 
keskuudessa, innostuksen 
puute 

2. Ei aitoa yhteisöllisyyttä: ei 
välitetä, yhteisöllisyys 
oman edun tavoittelua 

3. Viestintä 
 



    
 
 
  

 
 

3. Ihmiset ovat helposti 
lähestyttäviä, tuttuja 

 

”Väki nukkuu täällä” 
 

 

UHAT MAHDOLLISUUDET 
1. Ihmiset eivät enää 

motivoidu, kun kaikki 
viedään pois, apatia, 
vaipuminen koomaan, 
pessimistisyys 

2. Demografiset tekijät: 
väestökato, vanheneminen, 
sosioekonomisen taustan 
yksipuolistuminen 

3. Yhteistyön puute: kateus, 
rasismi, poliittisten kytkyjen 
vaikutus yhteistyöhön, liikaa 
päällekkäisyyttä, ei 
puhalleta yhteen hiileen 

4. Taloudellisten resurssien ja 
palvelujen puute 

 

1. Aktiivisen toiminnan 
lisääminen 

2. Yhteistyö:  
- Yrittäjät 
- Yhdistykset 
- Asukkaat (lapsiperheet, 

vanhusten auttaminen) 
- Kylätalkkari 
3. Talkoohengen 

nostattaminen, tilaisuudet 
4. Tiedottamisen lisääminen, 

esim. iso ilmoitustaulu 
 
Muita: 

- Yhteiset tilat toimintaan 
 

 
- Aluesuunnittelu 
- Koulujen säilyttäminen 

 

 


