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VÄHÄNKYRÖN REITIT KUNTOON!

ALOITUSINFO

27.8.2020 VÄHÄKYRÖTALOLLA

KLO 18 ALKAEN

TERVETULOA!

HUOLEHDITAAN YHDESSÄ 
TURVAVÄLEISTÄ.

ALOITETAAN NISUKAFFITARJOILULLA,

OLE HYVÄ!



KYRÖNMAAN REITIT KUNTOON

2020-2021

HELENA ALANEN

Kyrönmaan reitit kuntoon -hanketyöntekijä08/2020
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1. Toimijoiden esittelyt + hankkeen esittely n. 10min.

2. Alkukartoituskyselyn väliaikatiedot 5-10min

3. Hankkeen vuosikello + Alustava syysretkisuunnitelma 5 min

4. Hissipuheet:

Yhyres-yhdistys -investointirahoitus Piritta Syrjälä 5min

Maastopyöräily Anssi Tervonen 5 min

Tuotteistaminen Vähänkyrön matkailun edistämisen 
näkökulmasta Mikko Karppi 5 min

4. Jakaudutaan praataamaan kylittäin/ kohteittain 20-30min

5. Kaikki koolle ja lyhyt yhteenveto 10-15 min

6. Yhteinen info-osuus päättyy, halutessaan saa jäädä 
keskusteluosuuteen (20.00 saakka)

Aloitusinfo ja illan aikataulu

• Yhteinen informatiivinen osuus
• Yhteissuunnittelu kylittäin/ kohteittain

• Keskusteluosuus

Talkooväki Toukolan nuorisoseuran kattokökässä. Kuva: Matti Lehtiö



Vaasan kaupungin Vähänkyrön aluehallinto vastaa

vuoden 2020 kärkiteeman, lähimatkailun
edistämisen mukaisesti asukkaiden

aloitteeseen käynnistämällä Vähässäkyrössä

KYRÖNMAAN REITIT KUNTOON-hankkeen

• käynnistyi 8.6.2020 ja päättyy 31.8.2021

• Leader -kehittämishankkeen rahoittaa EU-tuella 

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

• Hankkeessa tehdään yhteistyötä Isonkyrön kunnan 

reitistö-hankkeen kanssa

• Hanketta koordinoi Vähänkyrön aluepalvelupäällikkö 

Suvi Aho ja hanketyöntekijänä toimii päivätyönsä 

ohella Helena Alanen

• Koska kyseessä kehittämishanke, ei sisällä 

investointirahaa

• Merkitsemiseen maaleilla ym. varattuna 1500 €
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Tilanne Vähänkyrön 

patikkareiteillä

Lähimatkailu ja luontoelämysten suosio on 

kasvussa. Vähäkyrö on pinta-alaltaan suuri 

pitäjä, josta löytyy runsaasti historiallista 

aineistoa ja vaihtelevaa maastoa.

Helposti saavutettava koonti eri puolille 

pitäjää levittyneistä luontoreiteistä ja 

kohteista kuitenkin puuttuu.

Kyrönmaan vanha patikkareitistö on useilta 

osin umpeenkasvanutta ja vaatii uudelleen 

merkkaamista ja esiin nostamista.

Asukkailta onkin tullut säännöllisesti pyyntöjä 

reittien parantamiseksi. 



Kyrönmaan patikkareitistö

Vähänkyrön patikkareittien ylläpito

Merikaarron metsästysseura 12 km
Saarenpään kyläyhdistys 9 km
Vähänkyrön Lions club ry 2 km
Ojaniemen kyläyhdistys 2 km
Haarajoen jakokunta 5 km

Karttakuvat lipas.fi/liikuntapaikat
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https://www.lipas.fi/liikuntapaikat






Hankkeen tavoitteena 

reittien saavutettavuus

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä yhdistysten, 

seurojen ja asukkaiden kanssa 

lisätä Vähänkyrön patikkareitistöjen

saavutettavuutta

✓ kartoittamisen

✓ kunnostamisen

✓ merkitsemisen

✓ tuotteistamisen

✓ informoinnin ja

✓ digitalisoinnin avulla

MIETIMME KOHTEELLE SAAPUMISTA 

ULKOPAIKKAKUNTALAISEN SILMIN!
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Kyrönmaan reitit kuntoon

–hankkeen

vuosikello
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Hanke käynnistyy elokuulla 2020 
alkukartoituskyselyllä.

Kyselyn linkki on auki hankkeen 

verkkosivuilla 31.9.2021 saakka.

Alkukartoituskyselyyn toivotaan 

mahdollisimman paljon vastauksia. 

Alkukartoituskysely



Osallistu sähköisesti:

Tutustu hankkeen verkkosivuihin osoitteessa:
www.vaasa.fi/vahankyronreitit

Verkkosivulla päivitämme hankkeen edistymisestä 
ja tiedotamme aikatauluista, Ota seurantaan!

Verkkosivusta jää kehittämishankkeen aikana 
valmistuvien ja kehitettävien patikkareittien 
"kotisivu".

Verkkosivulla suora linkki alkukartoituskyselyyn

Tai skannaa suoraan kyselyyn tästä:

http://www.vaasa.fi/vahankyronreitit


ALKUKARTOITUSKYSELYN VÄLIAIKATULOKSET

21.8.2020 MENNESSÄ TULLEIDEN VASTAUSTEN PERUSTEELLA
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Vastaajaa Aikoo tai harkitsee 
osallistuvansa 

Nähärähän reitillä! -

retkille

(syys/ talvi/ kevät)

Ei aio osallistua 
Nähärähän reitillä!

-retkille

221 89% 10%

270 Kyselyyn kirjoitettua avointa vastausta, joista 
Palautteita 159 sekä reitti- ja 

tuotteistamisehdotuksia 82.
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Vastaajista 82 % paikallisia asukkaita tai 
Vähässäkyrössä työskenteleviä.

Ulkopaikkakuntalaisia ja muualla Vaasassa 

asuvia vastaajista 18 %



Jokaisessa taajamassa

toivotaan uutta reittiä

sekä vanhojen polkujen

kunnostamista.
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Luonto- ja lähiliikuntapaikat

koetaan paikallisesti tärkeiksi,

mutta moni vastaaja pohtii reittejä

myös matkailun edistämisen

näkökulmasta.



Tärkeimmiksi koetut patikkareittikohteet alueittain
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• Hälvältä Haapamäelle

• Aittoomäeltä Hirvikorpeen

• Hiiripellon kulttuurilenkki

• Saarenpää-Mullola 

• Ojaniemi-Saarenpää-Pitkäniemi

• Kirkkomäki-Kirkkosaari-
Kaavontönkkä

• Kärmeskallion patikkaretti

• Kolkki-Merikaarron 
myllykosket

• Merikaarto-Leivanti

VÄHÄKYRÖ TERVAJOKI MERIKAARTO

Vastaajista 40% on toivonut
Kyrönjoen hyödyntämistä ja 

vesireittien kehittämistä

MUU (vastaajien ehdotuksia runsaasti, tässä esimerkkejä)

Hiiripelto-Kalsila-Ristimäki- patikkareitit

Rahkoonvuoren patikkapolku 1,1km

Greggilän lenkki 10 km

Patikkalenkki Aittoomäki-Hirsikorpi 10 km
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TOIVEISTA TOIVOTUIMMAT

✓ Perusasiat pitää reiteillä olla kunnossa, 
kuten maaomistajien luvat kirjallisena

✓ Saapuminen lähtöpaikalle/paikoille (esim. 
mihin osoitteeseen tullaan navigaattorilla, 
tien levennykohdat, 
parkkerausmahdollisuus)

✓ Opasteet, viitoitukset, reittikartat kuntoon

✓ Reittikarttataulut riittävän kokoisena

✓ Kehittäminen ulkopaikkakuntalaisen silmin

✓ Selvitetään tarpeelliset taukopaikat, 
puuvajat, pitkospuut, sillat,kaiteet

✓ säännöllistä kunnossapitoa yhteistyössä

Ilkivaltaa yritetään ehkäistä ottamalla lapset ja 
nuoret mukaan reittien kehittämiseen ja 
kunnosspitoon!
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PATIKKAREITTIEN TEEMAT

ENITEN KANNATUSTA SAIVAT

Perinteiset 0,5-5 km patikkareitit 64 %

Perinteiset 6-15 km patikkareitit 57 %

Paikallishistoriaa esittelevät opastaulut 49 %

Merkityt maastopyöräreitit 38 %

Vähäkyröläisiä perinteitä esittelevät 
kulttuurireitit 29 %

"Vähänkyrön brändityö on hyvällä alulla etenkin 
tuon mystiikan osalta!

Lisää kierroksia voisi toki laittaa kun tähän 
liittyvät kohteet on kunnostettu ja viitoitettu 
(infotaulut ovat aina plussaa) esimerkiksi 
paikallishistoriaan liittyvillä 
Aarteenmetsästyksen MM-kisoilla."

Vastaaja 218
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PATIKKAREITTIEN 

TUOTTEISTAMINEN 

KEHITTÄMISHANKKEEN 

VANAVEDESSÄ

ENITEN KANNATUSTA SAIVAT

Perinteiset patikkareitit 81 %

Aktiviteetti- ja kuntoilumetsä 52 %

Kanootti- ja suppilautavuokraus, 
rantautumismahdollisuksia 36 %

Satumetsä lapsille 36 %

Kalastukselle osoitetut kohteet 33 %



Kehittämishankkeen aikana ainakin merkitään 

uudelleen ja raivataan vanhoja patikkapolkuja, 

uusitaan patikkareittien karttoja, suunnitellaan

geokätköjä ja Vähänkyrön maastopyöräreittiä. 

Historiallisia ja mystiikkakohteita nostetaan 

esiin.

Jatkossa panostus Kyrönjoen hyödyntämiseen

ja aktiviteettimetsän varustamiseen? 

Frisbeegolf-radalle toivotaan kunnostusta.

Pienyrittäjille olisi tilausta mm. opaspalvelut, 

matkanjärjestäjät, välinevuokraamo ja 

ravintolapalvelut -myös erähenkisesti 

metsässä valmistaen.



SUUNNITELMA

1. Valitaan patikkakohteet. Selvitetään maanomistajan luvat, 
kirjallisena.

2.Merkitään, raivataan, viitoitetaan.

3. Tehdään reittikohtaiset toimenpidesuunnitelmat.

4. Yhdistykset voivat hakea rahoitusta investointeihin Yhyres-

yhdistykseltä lokakuuhun mennessä, tai uudella kierroksella 
huhtikuusta alkaen.

(kaikki rakentaminen reiteillä mm. opastaulut, viitat, sillat, 

pitkospuut, kaiteet, penkit jne.)

5. Laaditaan kumppanuussopimukset reittien hoidosta 
(yhdistykset-Kaupunki).

6. Kartoitus, viedään digitaaliselle alustalle (Vaasan 

karttapalvelut). Printtikarttoja?

7. Markkinoidaan ja järjestetään pop up-tapahtumia liikkujien 
houkuttelemiseksi reiteille.

8. Laaditaan seuraavat askelmerkit Vähänkyrön matkailun 

tuotteistamiseksi.

9. Arvoidaan kehittämishankkeen onnistumista.
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Nähärähän reitillä! -retket

Starttaavat syyskuulla Vähänkyrön taajamissa. Aikataulut 
julkaistaan aloitusinfon jälkeen hankkeen verkkosivuilla, 

Facebookissa ja paikallislehdessä.

Kohteena ensin Kyrönmaan vanhan patikkareitistön kohteet, 

johon yhdistyksillä jo ylläpitosopimus kaupungin kanssa. 

Muut retkikohteet sitä mukaa, kun maanomistajien luvat kunnossa 
ja yhdistyksillä mahdolliset hakemukset vetämässä.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin osoitteessa:
www.vaasa.fi/vahankyronreitit

Mukaan:
-säänmukainen vaatetus, hyvät kengät, työhanskat!

-omia raivausvälineitä 
( jos löytyy esim. erikokoisia oksasaksia, raivaussaha, 

moottorisaha, trimmeri...)

Tarjoamme retkellä:
-välineitä lainaan (rajoitettu määrä)

-karttoja
-merkintämaali + välineet
-Nisukaffit!

http://www.vaasa.fi/vahankyronreitit


Alustava aikataulu
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Pvm Kärmeskallio-Järvenkylä 1

lähtöpaikka ja klo

Pvm Kärmeskallio-Järvenkylä 2

lähtöpaikka ja klo

Pvm Kolkki-Merikaarron myllykosket

Lähtöpaikka ja klo

Pvm Merikaarto-Leivanti

lähtöpaikka ja klo

Pvm Torkkolan tuulipuiston pyöräreitti/ 
Torkkola-Tapoila-Trontila

lähtöpaikka ja klo

Pvm Hälvä-Haarajoki/ Frusti

Hauksalon kota/ Frustin koulu klo

Pvm Hälvä-Haarajoki/ Klapurin tönkkä

Hauksalon kota/ Frustin koulu klo

Pvm Hiiripelto-Ontto-Kalsila

Hauksalon kota Klo

Pvm Aittomäki-Hirsikorpi (pyörät!)

Aittomäentien levennys klo

Pvm Rahkoonvuoren patikkapolku

Lähtöpaikka ja klo

Pvm Greggilän lenkki

Lähtöpaikka ja klo

Pvm Saarenpää-Mullolan polkureitistö

Lähtö: Saarenpään hiihtomaja klo 17.30

Pvm Saarenpää-Ojaniemi siirtymä

Lähtö: Saarenpään hiihtomaja klo 17.30

Pvm Ojaniemi-Pitkäniemi siirtymä

Ojaniemen murska klo 17.30

Pvm Ojaniemen janareitti murska-laavu

Ojaniemen murska klo 17.30

Pvm Haapamäki-Haarajoen laavu

Lähtö: Mestooplassi klo 17.30

Pvm Haarajoki-Ristimäki-Kalsila

Lähtö: 

Pvm Kirkkomäki-Kirkkosaari-Kaavontönkkä

Lähtöpaikka ja klo-aika

Tervajoki MerikaartoKirkonkylä



Kylämiittinki aloitusinfossa

Tavoitteena

1. 1-3 tärkeintä reittikohdetta ja työnimet reiteille

2. toivotut retkipäivämäärät ja lähtöaika (jos alustava 
aikatauluehdotus ei sovi)

3. Lähtöpaikka: pääseekö autolla, parkkeeraus? 
Pyörällä?

kirjataan keskustelussa nousevia tietoja ja ajatuksia +

Onko yhdistyksillä innokkuutta ja mahdollisuuksia 
investointirahoitusten hakemiseen?



Työpajat

Aloitetaan suunnittelu työpajoissa 

marraskuulla. 

Pajat pyritään järjestämään kylittäin.

Lisäksi järjestetään työpajat 

tuotteistamisen näkökulmasta

geokätköjen valmistajille,

maastopyöräilijöille ja

elämysmatkailualan yrittäjille.
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"Vähäkyrö kuuluisaksi hyvistä patikkareiteistään" 

-Vastaaja nro 215 alkukartoituskyselyssä.

Kyrönmaan reitit 

kuntoon

Kehittämis-

hanke

2020-2021

Vanhat 

patikkareitit 
kuntoon ja

Digikartat 
alkuun

uusien 

ideoiden keruu

Uusia hankkeita 

vireille?

Uudet, 

teemoitetut 
patikat 2021-
2022

Digitaaliset- ja 

printtikartat

Kyrönjoen 

vesireitit ja 
hyödyntäminen 

matkailun 
näkökulmasta

Vähänkyrön 

brändäys?

Tuotteistamista

matkailun 
näkökulmasta

Vähänkyrö 

kuuluisa

hyvistä 

patikka-

Reiteistään!

Mahtavat 

kohteet ja
Vähänkyrön 

huikea 
historia 
esille



Pistetähänkö reitit kuntohon?

Kiitos!

Helena Alanen
Kyrönmaan reitit kuntoon -hanketyöntekijä

Vaasan kaupunki • Vasa stad

helena.alanen@edu.vaasa.fi

045 359 0198 / 040 595 7640

Olen parhaiten tavoitettavissa
hankkeeseen liittyen torstaisin!

mailto:helena.alanen@edu.vaasa.fi

