IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
ENÄJÄRVI/ANJALANKOSKI 15.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- Enäjärvellä ja Saaramaalla kaikenikäisiä ihmisiä, joka vuosi joku rakentaa,
nuoria paluumuuttajia
- hyvä sijainti Kouvolan keskustaan nähden
- tie Kouvolaan hyvä -> Kouvolassa käy ihmisiä töissä
- maalaismaisema
- on karjatiloja, sikatiloja, hevosia, yritystoimintaa
- perusinfra on kunnossa (vesi yms. toimii)
- yhdistysten välinen yhteistyö toimii
- Enäjärven, Saaramaan, Kaipiaisten ja Hirvelän kylätalot on kunnostettu
- mökkivuokralaisia, n. 15 mökkiläistä
- jumppa, lasten jumppa
- Enäjärvellä luistelukenttä (talvella paljon käyttäjiä)
- Enäjärven kylätalon pihalla pituus- ja korkeushyppymahdollisuus
- Kaipiaisten koulu remontissa -> hyvä markkinointivaltti Enäjärvelle
- palvelutaksijärjestelmä
- Enäjärvellä taksiyrittäjä, muissa paikoissa vaihtelevasti
- kylien välinen yhteistyö toimii
- kesäteatteriretkiä yhteistyössä
- talkooväkeä on (myös Saaramaalla, vaikka on pieni kylä)
- tonttiasiamies
ALUEEN HEIKKOUDET
- ei julkisia yhteyksiä
- kulkuyhteydet ->kouluihin
o etenkin Keltakankaan suuntaan tiet huonot
- ihmiset käy muualla töissä, lapset muualla hoidossa
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- av-laitehankintoja (läppäri, televisio, yms.), valokuituyhteys mahdollistaisi
- atk-kurssi-iltoja
- lisää nuoria toimintaan
- kylän oma osaaminen (taiteilijoita) hyödynnettävä, esim. kursseja
- kylätalolle aikakausilehtiä
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
- blues- ja jazziltoja
- kylätalkkari (kiertävä, esim. 5 kylää)
o pieniä hommia kylätaloilla
- yleistä hauskaa kyläläisille
- pieniä konkreettisia asioita
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- rinkejä (kylästä kylään -tyyppistä toimintaa)
- slaavilainen ilta
o ruokaa ja juomaa
- nuorien mukaantulo lisäisi kansainvälisyyttä
- kylien yhteiset nettisivut
o tapahtumakalenteri
NUORET
- nuokkaritoiminta kysyttyä
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- kauppa-auto (nettikauppaperiaatteella -> tilataan netistä -> auto tuo tavarat)
- vanhuksille kotipalveluja (ei sairaanhoitoa, vaan pienempiä juttuja, esim. tarkastuksia yms.)
o kesätöitä nuorille
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- etätyömahdollisuudet paranee
- bioenergia, uudet energiamuodot
o raaka-aine maaseudulta
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- innostamista valokuituun
- vesiosuuskuntatalkkari
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