
KYLÄKORTTI 

VUOTJÄRVI 2030 

 
Vuotjärvi on kyläyhteisö, jossa järjestöjen yhteistoiminta kukoistaa ja yhdessä pidetään 

huolta silmiä hivelevästä kylämaisemasta.  
Kylätalo on harrastustoiminnan keskus ja kokoontumispaikka kaiken ikäisille. Vuotjär-

ven houkuttelevuus - tavoitteena on, että tyhjiä kiinteistöä ei ole kylän alueella. 
Kylä viestii ja tiedottaa avoimesti toiminnastaan.  
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Ensimmäinen Vuotjärven kyläsuunnitelma tehtiin vuonna 2006. Suunnitelmaa päivitet-
tiin vuonna 2012. Tämän jälkeen on tapahtunut merkittäviä muutoksia sekä kunta- että 

elinkeinorakenteessa. Nilsiä liittyi Kuopioon 2013 ja Juankoski 2017. 
 
Päätoimisten maatalousyritysten määrä on vähentynyt 2010 -luvulla. Moni yrittäjä on 

vuokrannut tai myynyt peltonsa. Maataloustuotannosta on luovuttu taloudellisten toi-
mintamahdollisuuksien, iän tai terveydentilan vuoksi. Sukupolvenvaihdoksia on tehty. 

Karjatilojen määrä on vähentynyt. Maatiloilla harjoitetaan maidontuotantoa, itseuudistu-
vaa lihakarjantuotantoa, hiehojen kasvatusta, hevos-, sika- tai lammastaloutta. Pelloilla 
kasvatetaan leipä- ja rehuviljaa sekä nurmirehua. Metsänhoito on aktiivista.  

 
Kylätoiminnan tavoitteena on aktiivisen kylähengen ylläpito. Kylätoimikunta järjestää 

Vuotjärven nuorisoseuran ja metsästysseura Vuotjärven Kaikun kanssa yhteisiä tapah-

tumia ja harrastusmahdollisuuksia alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Tuemme 

kylän elinvoimaisuutta ja huolehdimme alueen viihtyisyydestä. Pääosa tapahtumista jär-

jestetään Nuorisoseuran omistamalla kylätalolla Hipantie 668. 

Silimiä hivelevä 
Vuotjärvi 
 
Muutosten vuosikymmen 
 

https://vuotjarvi.vuodatus.net/


KYLÄKORTTI 

YHTEYSTIEDOT 
Vuotjärven kylätoimikunta: 

puheenjohtaja Pirjo Meuronen, 
0505967251                                       
meuronen.pirjo@dnainternet.net 
 

Vuotjärven nuorisoseura ry:  

sihteeri Anna-Liisa Manninen,  
0503728518                                        
hartikainen.anna-liisa@hotmail.com 
 

Metsästysseura Vuotjärven Kaiku ry: 

puheenjohtaja Kari Korhonen, 
0505379659 
vuotjarvenkaiku@gmail.com 
 

https://vuotjarvi.vuodatus.net/ 

 
 

 

 
 

 

KYLÄN  TOIMINTA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

▪ Monipuoliset liikuntamahdollisuu-

det, veneily, kalastus, metsästys, 
moottorikelkkailu. 

▪ Kansalaisopiston toiminta kylätalol-
la: terveysliikunta ja käsityöpiiri. 

▪ Yhteiset luonto- ja teatteriretket. 

▪ Kirjastoauto kulkee. 
 

TAPAHTUMIA 

▪ Pilkki-/onkikilpailu, kesäjuhla ja 

joulujuhla ovat vuosittaisia kylän 
yhteisiä tapahtumia. 

 

VUOKRATTAVAA 

▪ Vuotjärven kylätalo, Hipantie 668, 

on vuokrattavissa kokous- ja juh-
lapaikaksi. Myös 80 hengen astias-
to käytettävissä. Tiedustelut Anna-

Liisa Manninen, 050-3728518. 
 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 

▪ Kauniit järvimaisemat, runsas vesi-
lintukanta. 

▪ Raappanan ja Joenniemen sillat 
kukkineen.  

▪ Uimaranta Ala-Hipan rannalla, hu-
vimaja, pukukopit ja puucee. 

▪ Kylätalo, kylän entinen koulu. 

▪ Kirpputori Teijan Kaunis Koti, 
Lastulahdentie 672. 

 

 
 
 

 

KYLÄN KEHITTÄMINEN 

VAHVUUDET 

o Yhteistyö on järjestöjen keskei-
nen voimavara. 

o Kylän kehittäminen kyläsuunni-
telman mukaan. 

o Ydinjoukon sitoutuminen. 

o Ei tyhjillään olevia kiinteistöjä. 
o Kylätalo - kyläläisten oma ko-

koontumispaikka.  

HEIKKOUDET 

o Tien kunto, jatkuva murheenaihe. 

o Ei julkista liikennettä, ainoastaan 
koulupäivinä linja-autokyyti, mut-

ta usein täynnä. 
o Tiedotuksen kohdistaminen, il-

moitustaulut uusittava. 

o Nettisivujen päivittäminen. 
o Kylätalon esteellisyys ja portai-

den huono kunto. 

MAHDOLLISUUDET 

o Kaupungin talkooavustusta haet-

tavissa korjauksiin. 
o www.nilsia.fi sivusto käytettävis-

sä viestintään. 
o Pitäjäraadin mahdollisuudet tulee 

hyödyntää. 
o Mökkiläiset ja kesäasukkaat. 

HAASTEET 

o Teiden hoitotaso paremmaksi! 
o Kylätalossa remonttitarvetta  

uudet portaat, liikuntaesteisiä 
varten luiska. 

o Miten nuoret (alle 50 v) mukaan 

toimintaan? 
o Lisää maksavia jäseniä nuoriso-

seuraan 
o Paliliikenne pitää saada uudelleen 

käyttöön. 

o Kyläsivujen kehittäminen ja päi-
vittäminen. 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 

▪ Ilmoitustaulujen uusiminen 
▪ Kylätalon portaat ja esteellisyys 

kuntoon 
▪ Liikenneyhteydet Vuotjärveltä toi-

mimaan  
▪ Lisävoimia nettisivujen päivityk-

seen 
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