IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
HUHDASJÄRVI/JAALA 8.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
-

aktiivisia ihmisiä, nuoria, lapsia
luonto, sieni- ja marjametsät, järvet ja joet
Huhdasjärven museokangas
sijainti keskellä Suomea
kylätalot, tanssilava
kyläkaupat
kyläosuuskunta
kurssitoiminta tuo omavaraisuutta
kesätori, festarit
paikalliset tuottajat
Arvilan leipomo, ViiniVerla
Matkailutila Sinibell
Konuttählet, Tähtitorni
Heisanharju (ylimaakunnalliset retkeilyreitit)
Lahnavuori
Arkeologisia kaivauksia
6000 v. sitten ja asutusta, 5000 v. sitten viljanviljelyä
hyvät yksityistiet
yhteistyö eri tahojen välillä toimii
äänitysstudio, näytelmät, näyttelyt = paljon kulttuuritoimintaa
järjettömän paljon osaamista
lentopallo
kesäasukkaat
kylälounaat ym. kylätapahtumat
avantosauna
talkootyö

ALUEEN HEIKKOUDET
- tuulipuiston sijainti
- julkinen liikenne lähes olematon (pari vuoroa)
- palvelut katoaa
- ei nopeaa laajakaistaa
- kirjastoauton aikataulu on huono
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- luontomatkailu
- kurssitoiminta kylätalolla (monipuolista)
- pitopalvelutoimintaa
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- kesäasunnot jokavuotisiksi
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- monipalveluauto (sekä kunnolliset hälytysäänet jäätelöauton tapaan)
- auttavat kädet, työpalvelua
- kesäkahvilat (Arvila & kylätalo)
- monitoimikenttä
- ruokapiiri
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- monia toimijoita
- asukkaiden ja kesäasukkaiden yhteistyö
- mökkiläiset mukaan laajakaistaan (tiedotus ja markkinointi!)
NUORET
- kursseja -> biisipaja syksyllä
- kerhotoimintaa, luontokerho, liikuntakerho
- urheilumahdollisuuksia -> kaukalo, ladut
- larppaus
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- yhteistyötä Huhdasjärven ja Paljakan ja Vesalan välillä
o kaikissa elävää toimintaa
- Kouvolan kylien neuvottelukunta organisoisi yhteistä toimintaa
- Kyläosuuskunta on ns. ”katto”, jonka alla voi yhdistykset kokoontua
- yhteistyötä ulkomaalaisten kesäasukkaiden kanssa
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
- talviaikaan konsertit
- Kouvola-päivään kyytejä kyliltä keskustaan, nyt on vaan toisinpäin
- isojen tapahtumien ”sivutapahtumia” kylille
- uimarannasta vesinäyte ja valvontaa (samalla yksityisten vesikaivoista)
- 16 lähteen reitti (mm. Heisanharju-Kuijärvi)
- Karijärven saarikirkko -projekti (eripituisia reittejä Ansalahti-Huhdasjärvi)
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