IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
MAAKANSA/IITTI 24.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- luonto
- kyläläiset analysoivat itse kylän toimintaa nelikenttäarvioin
- koulu
- vuoden kylä -titteli -> työ näkyy
- talkooporukkaa on saatu talkoisiin
- yhdistyksiä on ja yhteistyö niiden välillä toimii (Maa- ja kotitalousnaiset, Maamiesseura,
kyläyhdistys, Maakansan metsästäjät, urheiluseura Maakansan Nopsa, koulun vanhempainyhdistys
Maahiset)
- nuoria on tullut -> taloja rakennettu
- tonttikauppa käy
- hyvät tieyhteydet
- orkesteri, viihderyhmä
- sadonkorjuujuhlat
- kylätalo
- pitopalvelu
- kunta tukee (kun on oltu itse aktiivisia kuntaan päin)
- lähiliikuntapaikka tulossa (hanke)
- kirjastoauto
- lentopallo, sulkapallo ja sähly koululla
- kiipeilyseinä
- Mäkelän juustotila
- viljelyä ja karjaa
- laajakaista
- kansalaisopiston toimintaa
o kudontaa, posliininmaalausta
- Lisää elämää kylätalolle -hankkeen avulla saatu lisää kylätoimintaa
- ihmisiä riittää kerhotoimintaan
- asukkaat tykkäävät kylästä
ALUEEN HEIKKOUDET
- uintimahdollisuus puuttuu

_______________________________________________________________________________________________________________________
Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toiminnanjohtaja Anne Mettälä 040 5861 134
anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi
Kyminasemantie 10 A 2, 45610 KORIA
Toimistopäällikkö Tuula Mikkola 040 5905 655 tuula.mikkola@pohjois-kymenkasvu.fi
puh. (05) 3220 042
Maksatuskäsittelijä Jaana Vasko 040 5178 433
jaana.vasko@pohjois-kymenkasvu.fi
Fax. (05) 3220 442
toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi
Yhteistyön uudet tuulet puhaltavat -hanke: Hankesihteeri Sini Immonen 040 0545 768
sini.immonen@pohjois-kymenkasvu.fi
Kaakkois-Suomen viestintähanke
Tiedottaja Ulla Hoikkala 040 586 1210
ulla.hoikkala@viestimuuntaja.fi
Kotisivut: www.pohjois-kymenkasvu.fi

KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- kyläopas
o voisi toimia oppaana tarvittaessa
NUORET
- nuoria pitäisi aktivoida
- 4h:n toimintaa herätellä uudestaan henkiin
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- koulutusta vapaaehtoistoimintaan
o pelastus yms.
- grilli-iltoja on pidetty
- tietoa ja uusia ideoita varainkeruuseen kaivataan
o hankkeita yms. kuluja varten
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- pyöräilyreitit
o pysähdyksiä eri paikoissa, esim. seuratalolla
o matkalla esim. juustonmaistelua
- kylälle silloin tällöin kahvilatoimintaa
- seurataloa vuokrataan (käyttöaste on hyvä)
VILLIT JA VAPAAT
- kiinalaisen ja lappalaisen ruuan yhdistäminen
- kylätalolle sauna
- viini-illat
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- lähiliikuntahanke koko Etelä-Iitin yhteinen
- Maakansa jo itsessään kylien yhteistyötä
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- pyöräilyreitit
- mitä kun tulee myrsky (sähköt ja vedet poikki)
- vesihuoltohanke menossa
- kuuluu laajakaistan kehittämisen alueeseen
- maaseutu on mahdollisuuksien kenttä

_______________________________________________________________________________________________________________________
Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toiminnanjohtaja Anne Mettälä 040 5861 134
anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi
Kyminasemantie 10 A 2, 45610 KORIA
Toimistopäällikkö Tuula Mikkola 040 5905 655 tuula.mikkola@pohjois-kymenkasvu.fi
puh. (05) 3220 042
Maksatuskäsittelijä Jaana Vasko 040 5178 433
jaana.vasko@pohjois-kymenkasvu.fi
Fax. (05) 3220 442
toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi
Yhteistyön uudet tuulet puhaltavat -hanke: Hankesihteeri Sini Immonen 040 0545 768
sini.immonen@pohjois-kymenkasvu.fi
Kaakkois-Suomen viestintähanke
Tiedottaja Ulla Hoikkala 040 586 1210
ulla.hoikkala@viestimuuntaja.fi
Kotisivut: www.pohjois-kymenkasvu.fi

