IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
RAUSSILA/ELIMÄKI 3.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- kylätalo
- kylätalo vuokralaiset
- vahva maatalous ja avarat maaseutumaisemat
- vehnämylly ja saha, kuivuri
- yritystoiminta
- ratsastusmaneesi
- työpaikkoja omassa kylässä
- etätyötä
- katuvalot keskustassa
- Tallusjoki
- kauniit peltomaisemat
- pesäpallokenttä
- aktiiviset yhdistykset kylällä
- kylässä paljon nuoria
ALUEEN HEIKKOUDET
- yhteydet
- kunnallisten palvelujen puute/pitkä matka
- heikkokuntoinen tie
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- etätyö
- yritykset lisääntyneet (työpaikkoja)
- valokuitu mahdollistaa etätyön kasvun
- koneurakointia saa ostettua tilan ulkopuolelta
- lähiruoka
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- turvallista asua
- putkien vieressä tontteja saatavilla (vesi- ja jätevesi)
- myynnissä 2 kiinteistöä
- tonttiasiamiestoiminta
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- toimivat maatalousnaiset; retket, talkoot, muonitukset, rotinat/mummosukat
o kalustopuutteita: kunnollinen työpöytä, tarjoilukärri, nykyisen kippikattilan (n. 30 l)
uusiminen
- aktiivinen kyläyhdistys; pesäpallo, lentopallo/sähly
- aktiivinen metsästysseura
- vireä maamiesseura; talkootyöt, konevuokrausta, leivontaillat
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- itse tehden saa paljon aikaiseksi
- kunnan kanssa diilejä työstä (kunnalta tarvikkeet)
- sopivasti lystinpitoa talkootyön lisäksi
NUORET
- nuorisolle kerhoja (vetäjä kiertäisi eri kylissä)
- nuorille vpk-toimintaa (kiertävä systeemi)
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- ei olemassa olevaa yhteistyötä =kv
- kylien välisiä otteluita
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
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