IDEAIMURI-KYLÄKIERROS
VERLA/JAALA 29.5.2012
ALUEEN VAHVUUDET
- historia, ruukkialue (auki koko kesän)
- tunnettu Unescon kautta
- maisemat, luonto, LintuKymi, kalliomaalaus
- seuratalo
- vesistö (puhdas), hyvät kalavedet, tunnettu viehekalastusalue
- aktiivisia ihmisiä -> hankkeita
- tapahtumat
o Verlan aika
o markkinat
- mökkejä (kesäasukkaita tuhansia)
- alkuperäisyys -> säilynyt kauan (ei ole pilattu)
- Puolakankoski (pato pois)
- paljon pieniä järviä
- kansainvälistäkin toimintaa
- ViiniVerla
ALUEEN HEIKKOUDET
- markkinointi - tunnettuus
- vähenevät palvelut
- ikärakenne - nuoret karkaa
- yleisten tilojen kunnossapito
- ”tehdään ja unohdetaan”
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KEHITTÄMISIDEAT TEEMOITTAIN JA MUITA AJATUKSIA:
PALVELUT (lakisääteiset, vapaa-ajan toiminta)
- hyvää ruokaa, majoitusta
o ns. rauhallisia kokemuksia maatilamajoitus-tyylillä
- LintuKymen melontareitti
- soutuvenereitti/P-Kymi
MAASEUTUASUMINEN (asuinympäristö, luonto, infra: vesi- ja jätehuolto, tiet, tietoliikenneyhteydet)
- melontareitit
- polkuja maanomistajien luvalla
- lintuharrastuksen hyödyntäminen
- hyvin merkittyjä reittejä
TYÖ JA TOIMEENTULO (lähimatkailu, lähi- ja luomuruoka, yrittäjyys, ympäristö ja luonto)
- kohdennettua markkinointia!!
- lintubongaajat - mahdollisuus yrittäjälle
- melonta- ja maastoreitit (pyöräily, trial)
- taidekursseja Verlaan (yöpyminen esim. seuratalolla)
- lentokoneesta hyvät näkymät lukuisille järville
o miten hyödynnetään?
- purkujätteisiin perustuvia laatukirppareita (joissa myydään ns. legendaarisia tuotteita)
NUORET
- koulujen kanssa yhteistyötä
o nuorista talkooapua
ALUEIDEN VÄLINEN KANSAINVÄLISYYS JA KANSAINVÄLISYYS
YHTEISÖLLISYYS JA KYLÄTOIMINTA
- yhteistyötä kesäasukkaiden kanssa
VILLIT JA VAPAAT IDEAT
- kävelyreitti puiden latvoissa
- ilmarata alueelle
- liukurata veteen
MUUT HUOMIOT:
Ideaimuri-tuokio pidettiin P-K Kasvun kevätkokouksen yhteydessä

_______________________________________________________________________________________________________________________
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

