IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
UMMELJOKI/ANJALANKOSKI 22.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- lentokenttä + laajennus poikittain (majoitus tulossa kesällä)
- Pihapirtti
- aktiiviset ihmiset
- kesäteatteritila (työväenyhdistyksen talo)
- lyhyt matka Myllykosken keskustaan
- ala-aste
- kyläyhdistys
o toimivat ja ajantasaiset nettisivut
- kyläkirkko
- 68kpl yrityksiä
- lapsille ja aikuisille liikuntakerhoja (Korpiveikot aktiivinen yhdistys)
- kansanopiston jumpat
- koulun ympärillä välituntilatu
- lentokenttätapahtuma, talvitapahtuma
- ilmailuhistoria (2015 100v)
- hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken
ALUEEN HEIKKOUDET
-
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- bioenergia (yrittäjyys)
- maatalous työllistää
- reissutöissä entiset paperitehtaalaiset
NUORET
- nuorten innostamista -> mitä nuoret haluaa?
ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS
- yhteistyö maatalousoppilaitoksen kanssa (KSAO)
- yhteistyö Viron kanssa (majoitustila tulossa + saunominen + sapuskat)
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra = vesihuolto, jätehuolto, tiet,
tietoliikenneyhteydet)
- ympäristöpolku
- vettä, purotuksia, Mustaoja kuntoon pohjapadotuksilla
- ulkoilureitti Kymijoen varrelle
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- kylätoiminta vetää ihmisiä
- kyläyhdistys tarjoaa koululle historiapäivän
- Korpiveikot lisää yhteisöllisyyttä (aktiivinen yhdistys)
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- latuverkosto ja/vai laavuverkosto
- kartat, reitit
- riistakamerat
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
- vuonna 2015 Suomen ilmailuhistorian 100v juhla
o muistolaatan paljastus Takamaalla
- lentokentän kehittäminen
o hulluutta -> lisää tunnettuutta
- hyppyrimäen alueen kehittäminen
- geokätköily (uusia kohteita)
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