IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
TEUROINEN/ELIMÄKI 10.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- hyvät kulkuyhteydet, asfaltoidut tiet, yksityistiehoitokunta
- kylä on täysin asuttu, erilaista väestöä, nuoria muuttanut alueelle
- maatalous
- aktiivista hanketoimintaa
- puhdas vesi, jätevesi
- valokuitu tulossa
- Hongiston lava toiminnassa (jumppaa, varauksia tilaisuuksia varten)
- kylätalo, kylätalon vuokralaiset, asuntojen vuokralaiset
- tontteja tarjolla
- aikuisten ja lasten jumppa (kansalaisopisto + oman kylän vetäjät)
- hoidetut latuverkostot, luistinpaikka, uimaranta
- seuratoiminta (Metsästysseura, Martat, Maamiesseura, urheiluseura Tempo)
- Detroit-päivät
- aktiiviset ihmiset
- maakaasuputki
ALUEEN HEIKKOUDET
- nuorisolle ei toimintaa
- ei koulua
- kyläyhdistyksen toimintaan ei saada uusia toimijoita (aktiivisia)
- veden hinnoittelu epäoikeudenmukainen taajamiin verrattuna
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
NUORET
- kerhotoimintaa
- moponrassauskurssi
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- kylätietokone (pankkipalvelut yms.)
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- apteekkiauto
- käsityö/askartelu/kokkikerho
- tietokonekurssi
- pienten lasten lapsiparkki, iltapäiväkerho
- tanssikurssi, napatanssikurssi
- opastettu luonto- ja linturetki
- kiertävä parturi
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- valokuitu mahdollistaa etätyöt
- valokuitu mahdollistaa vanhustenhuollossa netin kautta tarkkailua yms.
- valokuitu mahdollistaa verkkokursseja kouluihin ja muillekin
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- linja-automatkoja Mustilaan (samalla Teuroisiin ->lähiruoka, kahvituksia, sauna, kiertäminen kylällä,
opastettuja retkiä)
- hevosyrittäjyys
- Teuroisten oma pöytä lähiruokamessuille (paikallisia tuotteita myyntiin)
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- valokuitu yhteistyössä naapurikylien kanssa
- eri kulttuurien kyläiltoja ja tapahtumia (kylällä yhteyksiä eri maihin)
- kokkikurssi ulkomaalaisten asukkaiden kanssa yhteistyössä
- yhteistyötä Portugalin kanssa (uusiutuva energia, virtaavan veden pohjasta)
- eksoottisen lajin harrastajia ulkomailta
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
- saunailtoja
- uimapaikan sauna
- majoitustilaa jumppasalissa ja kylätalolla
o mahdollistaa leirejä yms.
- kylätalo polkupyöräreittien varrella
- grillikatos
- pyöräilykilpailu ja sen oheen toimintaa kylätalon pihalle
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