VASANKARIN
KYLÄSUUNNITELMA
VUOSIKSI 2003 - 2004

Vasankarin nuorisoseura ry.
Maamiesseura ja naiset ry.
Vasankarin metsästysseura ry.
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1 VASANKARIN KYLÄYHTEISÖ
1.1 SIJAINTI JA ASUKASMÄÄRÄ
VASANKARI on elinvoimainen pieni kylä Perämeren rannalla Kalajoen pohjoisosassa.
Kyläkuvaan kuuluvat meren lisäksi hoidetut peltoaukeat ja laajat metsät. Sijainti valtatie
8:n varrella mahdollistaa joustavan kulkemisen niin Kalajoen keskustaan ( noin 10 km )
kuin lähimpiin kaupunkeihin ( Raaheen 50 km, Kokkolaan 80 km, Ouluun 110 km ).
Kylässä on noin 65 taloutta ja 196 asukasta ( v. 2000 ), joista alle 18-vuotiaita on noin
neljäsosa ( v. 2002 ).
1.2 HISTORIAA
Ensimmäiset asukkaat Vasankariin ovat asettuneet jo 1500-luvulla. Vanhimmat tilat ovat
Lanteri, siitä erotettu Vasankari, Puskala, Juola ja Manninen. Vasankari kuului aluksi
Pohjankylään, mutta erotettiin omaksi kyläksi 1870-luvulla. Vasankari-nimi johtunee
aikoinaan Kalajoenkin eläimistöön kuuluneen peuran vasasta.
Varhaisemman asutuksen muistomerkkinä ovat säilyneet Lanterin tuulimylly sekä
Puskalan aitat. Idylliset kylätiet ja vanhat rakennukset kertovat myös menneistä ajoista.
1.3 VASANKARIN LUONTO
Vasankarin luonnon keskeisenä osana on meri sekä sen hiekka- ja kalliorannat ja
muutamat kalliosaaret. Jonkin verran on säilynyt vanhoja kalamajoja muistona
menneestä kalastuskulttuurista. Vasankarissa on kaksi kalastus- ja veneilysatamaa:
Puskarannassa ja Vasankarin Lipissä.
Venepaikkoja niissä on yhteensä
80.
Puskarannan venepaikkoja vuokraa kunta. Vasankarin Lipin venepaikkoja myy ja vuokraa
jakokunta.
Uimarantoja riittää. Yhteisiä uimarantoja on Puskarannassa, Hirsikarilla, Mannikarilla ja
Vasankarin Lipissä.
Valtatie 8:n maapuolella alkavat metsät. Marjakankaille pääsee helposti autolla viereen,
koska metsiä halkovat metsäautotiet. Myös pyöräilijät ja lenkkeilijät käyttävät teitä
hyväkseen. Suuret hakkuuaukiot ovat tosin pilanneet Vasankarinkin marjamaita.
Kylä jakautuu tavallaan neljään osaan: Juolanpäähän, Manniperään, Vasankarinpäähän ja
Vasannevaan. Asutus myötäilee molemmin puolin valtatie 8:aa, Vasannevan
asutusalueelle on noin viiden kilometrin matka kylältä. Merenrannalla on paljon
kesäasutusta, jonkin verran on ympärivuotistakin. Viljellyt peltoaukeat ympäröivät taloja ja
luovat viihtyisää maalaismaista kulttuurimaisemaa.
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1.4 HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Luonto luo monia harrastusmahdollisuuksia. Merellä voi kalastaa, veneillä ja uida ja
kevättalvella hiihtää. Metsissä voi metsästää, marjastaa ja sienestää. Pyöräilyä voi
harrastaa metsäautoteillä, kyläteillä, rantateillä ja valtatien varressa.
Uutena harrastuksena on tullut rullaluistelu, joka on turvallista kolmen kilometrin mittaisella
kevyen liikenteen väylällä.
Kansalaisopiston piireistä on toiminut käsityöpiiri, naisten ja miesten jumppa ja lasten
pianopiiri. Sisäpelejä voi pelata nuorisoseuran talossa, jääkiekkoa koulun kaukalossa ja
ulkopelejä koulun kentällä. Nuorten harrastusmuotona on myös 4 H -kerho.
1.5 KOULU KESKELLÄ KYLÄÄ
Vasankarin koulu täytti kunniakkaat sata vuotta vuonna 1998. Koulun satavuotisesta
historiasta on tehty historiikki vuonna 1998. Koulurakennuskin on jo 90 vuotta vanha,
mutta se on korjattu perusteellisesti 1990-luvun alussa. Tilaa on riittävästi, ja kodikas
koulurakennus luo viihtyisät puitteet koulunkäynnille. Koulu on kaksiopettajainen ja
oppilasmäärä on pysytellyt noin 20:ssä viime vuosina. Pienen koulun etuja ovat
turvallinen työyhteisö ja kaikkien huomioonottaminen.
Koulu sijaitsee keskellä kylää, joten pisimmätkin koulumatkat jäävät alle 3 kilometrin.
Kevyen liikenteen väylä valtatie 8:n varressa tekee koulumatkoista turvallisia. Piha-alueen
kenttä ja erilaiset telineet ovat lasten ja nuorten käytössä vapaa-aikanakin. Koulun,
vieressä sijaitsee jääkiekkokaukalo, joka on talvisin ahkerassa käytössä. Kesällä
kaukalossa pelataan tennistä.
1.6 ELINKEINOT
Perinteisiä elinkeinoja ovat maanviljelys, karjanhoito ja kalastus. Maatalousyrittäjät ovat
vähentyneet, mutta tilakoot suurentuneet, koska kylän maat alkavat olla yhä harvemmilla
viljeltävinä. Kalastuksessa on siirrytty troolikalastukseen ja ammattikalastajia on enää
pari. Hylkeenpyynnissäkin käytiin ennen, ei enää.
Turkistarhausta on jonkin verran. Vasankarilaisesta turkistarhauksesta kertoo syksyllä
1999 ensi-iltansa saanut elokuva Sata sukupolvea.
Omia yrityksiä on jonkin verran, mutta moni vasankarilainen ansaitsee leipänsä vieraan
palveluksessa. Kulkuyhteydet ovat hyvät moneen suuntaan. Varsinaista teollisuutta
Vasankarissa ei ole.
VASANKARIN YRITYKSET (yhteystiedot ja toimialat)
Maatalousyritykset:
Karjatilat
8

Sikatilat
2

Viljatilat
3

Turkistilat Perunatilat
3
1
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Suoramyyntiä:
Erkki Nikula Käpyläntie 16 puh. 461114
- perunanviljely
Kalastus:
Vasankari Olli

Vasannevantie 10

puh. 461541

Rannanpääntie 13

puh. 461566

Korjaamot:
Mannisen korjaamo
- metalliverstas
Troolikorjaamo
- veneenvalmistus

Rannanpääntie 31

puh. 461539

Muut yritykset:
Andament Oy
Kalajoentie 4
puh. 4640700
- maa- ja tierakentaminen
Vesi ja ympäristö ky
Kalajoentie 4
puh. 4640700
- maa- ja vesirakentaminen
Pro Laiturit
Rannanpääntie 31
puh. 0400-586010
- laiturirakentaminen
J.T. Hietala
Hollosentie 6
puh. 461583, 0500-904835
- teollisuuskuljetukset, kappaletavarakuljetukset, erikoiskuljetukset (katettu
auto)
Parturi-kampaamo Raija-Leena

Ouluntie 1122

Kotihierontapalvelu Terttu Manninen Mannisentie 3

puh. 461576
puh. 461586, 040-5471851

1.7 YHDISTYKSET
Vasankarin nuorisoseura Toivola ry
Yhteystiedot: Jukka Juola (pj.) Puskanokantie 46
Toiminta: - oma nuorisoseuran talo (Hirsikarintie 2)
- lasten hiihtokilpailut, pääsiäiskokko, äitienpäiväjuhla, kesäjuhlat,
Sonnikallion lenkki syyskuussa, joululauluilta, pikkujoulu
- kyläavustajan työllistäminen
- nuorisoseuran talon käyttö: naisten ja miesten jumppa, nuorten lentopallon
ja sählyn pelaaminen, kaikenlainen kylän yhteinen kokoontuminen
- kesäkioskin ylläpito kesinä 2001 ja 2002, jatkunee kesällä 2003
Vasankarin maamiesseura ja naiset
Yhteystiedot: Tarja Manninen (pj.) Leppilahdentie 13 puh. 461581
Toiminta: kotitalouskursseille osallistuminen, joulumyyjäiset, kesäretki, pyöräilyretket,
talkoot ym.
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Vasankarin metsästysseura
Yhteystiedot: Sakari Juola (pj.) Alarikintie puh. 461567
Toiminta: oma
metsästysmaja
ja
ampumarata,
hirvenhiihtoa,
savikiekkoammuntaa, hirvimerkkien ampuminen, riistanhoitotyöt, hirvipeijaiset
Vasankarin kalastusseura
Yhteystiedot: Asko Juola (siht.) puh. 040-5632195
Toiminta: kalojen istutus, kalastuslupien myynti (Aate Juola p. 461549)

2 KYLÄSSÄ ILMENNEITÄ TARPEITA
Maaliskuussa 2001 tehdyn kyläkyselyn tuloksena ilmeni seuraavia puutteita ja tarpeita:
- kauppa-auton loppuminen, tarvittaisiin kauppaa tai elintarvikekioskia, kesäkioskia
- koulua uhkaa lakkauttaminen, tarvittaisiin nuoria lapsiperheitä
- vanhuksille kyyditysapua, siivouspalveluja ja ruokahuoltoa
- tonttien puute (kyselyn perusteella myyjiä olisi noin 15)
- lasten kerhotoimintaa
- talkoohengen puute, samat ihmiset mukana talkoissa
- harrastusmahdollisuuksia lisää: kunnon hiihtolatu, lautailu-pipe, avantouintipaikka
- väki vanhenee
- työpaikkoja, erityisesti nuorille
- tupaillat
- kylätyöntekijä

3 TULEVAISUUDEN TAVOITTEET
- kylän elinvoimaisuuden lisääminen
- kylän viihtyisyyden lisääminen
- meren hyödyntäminen näkyvämmin

4 TIEDOTTAMISSUUNNITELMA
Kyläläisille tiedotetaan entiseen tapaan tulevista tapahtumista ilmoitustauluilla (kaupan ja
seuran ilmoitustauluilla ja uudella ilmoitustaululla). Lisäksi tärkeistä asioista voidaan tehdä
erillinen tiedote, joka jaetaan postilaatikoihin. Lehti-ilmoituksia julkaistaan paikallislehdissä
tarpeen mukaan.
Jatkossa tehdään säännöllisesti myös kylätiedotteita (n. 6 kertaa vuodessa), joissa voi
tapahtumatiedotteiden lisäksi olla muutakin kylää koskevaa asiaa sekä pikku juttuja.
Kylätiedotteessa kerrotaan myös kylän yhdistysten toiminnasta. Kylätiedote jaetaan
postilaatikoihin.
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Vasankarin kotisivuilla ( www.vasankari.com ) on kyläesittely, tonttipörssi, valokuva-arkisto
ja juttuarkisto. Myös kotisivuilla ilmoitetaan ajankohtaisista asioista ja tulevista
tapahtumista. Kotisivut tekevät tunnetuksi ja esittelevät kyläämme laajemmin kaikille
kiinnostuneille.
Lehdistölle ilmoitetaan tarvittaessa kylän tapahtumista, jotta kylämme saa julkisuutta ja
tunnettavuutta omassa ja lähipitäjissä.

5 TOTEUTETUT HANKKEET ( 2001 – 2002 )
5.1 Tonttien markkinointi
- tonttien kartoitus:
- tonttien markkinointi:

tonttien kysely ( kevät 2001 )
tonttikartta ja tonttikuvaukset ( kevät 2002 )
lehti-ilmoitus ( kevät 2001 )
Kalajoen messuilla mainostaminen ( kevät 2002 )
tonttipörssi kyläsivuilla (www.vasankari.com)( kevät 2002 )
mainostaulu tien varressa

5.2 Kesäkioski
- toiminnassa kesät 2001 ja 2002
- nuorten työllistäminen, elintarvike- ja kioskimyynti
- kylän elämän virkistäminen, nuorilla kokonntumispaikka
- kustannukset: tulot kattoivat menot, kesällä 2001 voittoa 800 e, v. 2002 0 e
5.3 Vanhusten huolto
- kyläavustaja työllistämistuella, viimeksi v. 2001
- uusi RAY-hakemus vetämään kyläavustajan saamiseksi
5.4 Nuorisoseuran 80-vuotisjuhlat
- pidettiin 20.7.2002
- monipuolinen ohjelma, n. 150 vierasta
5.5 Seuran talon kunnossapito
- uudet verhot kesällä 2002
- takaovi peitettiin ulkopuolelta kesällä 2002
- uudet matot eteiseen v.2002
- eteisten ja ulkovalojen valokatkaisijat ulkoeteiseen marraskuussa 2002

6 KEHITTÄMISHANKKEET 2003 – 2004: ” Vetovoimaa Vasankariin”
6.1 Postilaatikkotelineet
Tavoite: Kyläkuvan kaunistaminen yhtenäisillä postilaatikkotelineillä
Vetäjät: Matti Linna ja Pentti Himanka
Toimenpiteet: Matti tekee mallin. Matti ja Pentti laskevat telineiden määrän ja hankkivat
tarvikkeet. Telineet tehdään ja pystytetään talkootyönä.
Aikataulu: kevät 2003

8

Resurssit: kustannusarvio 4485 euroa (tarvikkeet 880 e, postilaatikot 975 e ja talkootyö n.
2630 e). Haetaan Leader-avustusta investointihankkeena.
Tiedotus: kylätiedote, seinäilmoitukset, puhelinsoitot
Seuranta: ns:n johtokunta
6.2 Linja-autopysäkkikatokset
Tavoite: Kyläkuvan kohentaminen erityisesti 8-tien varressa
Vetäjät: sovitaan myöhemmin
Toimenpiteet: hankitaan piirustukset, tehdään kustannusarvio, valitaan vetäjät, tehdään ja
pystytetään talkootyönä 5 pysäkkikatosta
Aikataulu: kevät – kesä 2004
Resurssit: kustannusarvio 3550 euroa (tarvikkeet n. 300 euroa / katos = 1500 euroa,
talkootyö n. 2050 euroa). Haetaan Leader-avustusta investointihankkeena.
Tiedotus: kylätiedote, seinäilmoitukset, puhelinsoitot
Seuranta: ns:n johtokunta
6.3 Kaukalon korjaus
Tavoite: korjata kaukalo hyvään kuntoon
Vetäjät: sovitaan myöhemmin
Toimenpiteet: seinien, ovien ja verkkojen korjaaminen, maan tasoittaminen
Aikataulu: kesä 2003
Resurssit: kustannusarvio n. 2000 euroa (tarvikkeet ja talkootyöt)
Tiedotus: kylätiedote, seinäilmoitukset, puhelinsoitot
Seuranta: ns:n johtokunta
6.4 Maisemanhoito
Tavoite: kyläkuvan kohentaminen ja siistiminen
Vetäjät: sovitaan myöhemmin
Toimenpiteet: vesakoiden raivaus, puiden istutus pyörätien varteen, sataman ympäristön
siistiminen, nuorisoseuran talon pihan tasoittaminen ja koristepensaiden
istutus
Aikataulu: kesä 2003 (mahdollisesti jatkuu kesällä 2004)
Resurssit: kahden oman kylän nuoren palkkaaminen työkorvauksella (1 kk/ 400 e + sotu =
n. 830 e, raivaussahan käyttökustannukset n. 100 e, puuntaimet kylän
metsistä, talkootyö). Haetaan Leader-kehittämisavustusta.
Tiedotus: kylätiedote, seinäilmoitukset
Seuranta: ns:n johtokunta
6.5 Kylätuotteet
Tavoite: oman kylätuoteperheen suunnittelu, kylän tunnetuksi tekeminen tuoteperheen
avulla
Vetäjät: ns:n johtokunta
Toimenpiteet: tuoteperheen (T-paita, verryttelyasu, lippalakki, pipo, muki, kassi, kortit)
suunnittelu, mallikappaleiden tekeminen, valmistajien hankinta, markkinointi
Aikataulu: aloitetaan v. 2003
Resurssit: kustannusarvio n. 1000 e. Haetaan Leader-rahoitusta kehittämishankkeena.
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Tiedottaminen: kylätiedote, seinäilmoitukset, lehdet
Seuranta: ns:n johtokunta
6.6 Muut hankinnat
Arkistokaappi
- seuran vanhoille pöytäkirjoille ja Toivolan Viesti –lehdille turvakaappi ja
kirjanpitokansioille arkistokaappi
- kustannusarvio: 770 euroa
Pöytäliinat
-

kaksi pitkää valkoista pöytäliinaa ja joulukaitaliinoja
kustannusarvio: tarvikkeet 200 euroa
rahoitus: haetaan kunnalta avustusta 100 e, omat varat 100 e

Jouluvalaistus
- seuran isoon pihakuuseen jouluvalot
- kustannusarvio:50 euroa
- rahoitus: haetaan kunnalta avustusta 25 e, omat varat 25 e
Lipputanko
-

valmistetaan lipputanko kuoritusta rungosta
kustannusarvio: tarvikkeet 100 euroa ja talkootyötä 10 t
rahoitus: oma rahoitus 100 e

Sähköpatterit
-

seuran eteisen sähköpatterit korjataan tai uusitaan kokonaan
kustannusarvio: patterit 290 euroa ja työ
rahoitus: haetaan kunnalta avustusta 145 e, omat varat 145 e

Seuran katto
-

tutkitaan mitä katolle pitää tehdä, uusitaan päällyskate tarvittessa
kustannusarvio: tarvikkeet ?, talkootyö?
rahoitus: omat tarvikkeet ja varat

