LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄSUUNNITELMA 2007 Æ
ME-HENKI
YHTEISTOIMINTA

TAVOITTEET
Nuorisoseurantalon
vahvistaminen
kylätalona

Lapsille ja nuorille
harrastuksia

NYKYTILA
- kylän, yhdistysten ja yksityisten
kokoontumis- ja juhlatila
- kansalaisopiston kudonta ja jumppa
- nuorisoillat
- talon vuokratulot juhlista

- nuorisoillat talolla talviaikaan
- urheilukoulu kesällä

7.11.2007
TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA
- avoimet kyläillat talolla: kahvia,
karaokea, sököä, pingistä ym.
- pelisäännöt käytölle (mm. varaus,
osallistuminen kustannuksiin)
- talon markkinointi ympärivuotiseen
juhlakäyttöön (LahtiTravel ym.)
- lisää harrastuksia, näytelmät ym
- vierailevat harrastajateatterit
- srk:n kerhot ja tilaisuudet
- yhteistyö pienryhmäkodin kanssa
- luistinradan jäädytysrinki
- partio
- urheilua
- nuorten teatteria

Nopea ja toimiva
tiedonkulku

Länsi-Hollola
kunnan
kehittämisalueeksi

- yhteinen kylätiedote jaetaan joka
talouteen talkoilla n. neljästi vuodessa
- www.phnet.fi/kylat
- kylän palveluluettelo vuodelta 2003
- yksi varavaltuutettu
- yksi teknisen ltk:n varajäsen

- nettisivut ajan tasalle ja nettiilmoitustaulu
- aloitetaan kylän sähköpostilistan
kerääminen
- palveluluettelon tiedot ajan tasalle
- paikallisia valtuutettuja vähintään
kaksi
- oma sitoutumaton Länsi-Hollola
ryhmä
- vaalien valmistelutilaisuus
yhdistettynä johonkin toiseen ajankoht.
aiheeseen

AIKATAULU JA TOTEUTUS
- aloitetaan 31.10.2007, teema +
keskustelua
- ns laatii ja jakaa muille seuroille
- ns tarkistaa nettisivujen tiedot
- näytelmäpiiri aloittanut
syyskuussa 2007
- Kauneimmat joululaulut marttojen
kanssa yhteistyössä
- neuvottelut pienryhmäkodin
kanssa
- tiedotteeseen kysely talkootöihin
halukkaista; malli Virenojalta
- pyritään käynnistämään
partiotoiminta
- pingistä ja sulkapalloa talvella;
lentopalloa, pesäpalloa kesällä
- suunnistusta
- aloitetaan syksyllä 2008,
yhteistyötä esim. Uskilan koulun
kanssa
- kyläyhdistys hoitaa;
sähköpostilistan kerääminen
aloitetaan kyläilloissa
- vaalit syksyllä 2008
- ehdokashankinta aloitetaan
syksyllä 2007
- 1. palaveri syksyllä 2007
- omien ehdokkaiden
äänestämistä pidetään esillä
koko ajan

NOUSEVA
VÄKILUKU

PALVELUT

TAVOITTEET
Avoimempi
kylätoiminta
Paikallisten seurojen
yhteistyö

NYKYTILA
- yhteiset syysjuhlat
- yhteinen tiedotuslehti ja nettisivut
- kylän yhteisiä suunnittelupäiviä ja iltoja

Väkiluku nousee,
että nykyiset
palvelut ja toiminta
säilyy

- v. 2002 PH maakuntakaavassa
403/Hollolan kunnan tilastossa 390
- Harjun helmassa - kyläkaava ja
tonttiluettelo v. 2005

Ensisijaiset koulut
- ensisijaiset Uskila ja Salpakangas
ovat lähimmät koulut sekä eskari Hälvälä
(Hälvälä ja Uskila)

TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA
- enemmän vaihtuvuutta
kylätoimikuntaan
- tehtäviä jaetaan useammille,
työryhmiä
- osallistutaan muiden yhdistysten
avoimiin tapahtumiin
- oma väestölaskenta: tiedot kerätään
tiekunnittain

AIKATAULU JA TOTEUTUS
- asennemuutos: mennään
mukaan järjestämään itselle
tärkeitä asioita eikä odoteta, että
pieni ryhmä tekee kaiken
valmiiksi
- jaetaan tehtävät tiekunnille
vuoden 2008 aikana

- kyläyhdistys kannustaa tonttien
omistajia myymään
- yhden kyläillan teemaksi
- keskustelu: tarvitaanko
asuminen ja kaavoitus
osayleiskaavaa?
- vanhemmat neuvottelevat kunnan
- vanhemmat seuraavat tilannetta
kanssa, että 0-6 luokat ja iltapäivähoito - kysely kunnalle Kastarin koulun
samassa paikassa lähikoulussa
osalta tulleista säästöistä
- ”kakkosvaiheen” tontteja myyntiin

Joukkoliikennettä
käytetään

- koululaisten tilausajovuoro kouluaik.
- pikavuoropysäkki, seutulippu ja
vuorot vt 12:lla

- tilausajon käytöstä tiedottaminen
- käytetään joukkoliikennettä mahd.
mukaan

- joka syksy

Kotona asuminen
mahdollista

- kunnan kotipalvelut toimivat
- kirjastoauto
- naapuriapu toimii
- siivous- ja kylätalkkaripalvelua
- siirtymäaika kestää vuoden 2013
loppuun

- kartoitetaan palveluliikenteen tarve
- selvitetään myymäläauton
saatavuutta

- 10.10. mennessä

Noudatetaan
jätevesiasetuksen
vaatimuksia
Tiestö
turvallisemmaksi

- valtatie 12 parannussuunnitelma
- Manskiventie mutkikas ja vaarallinen

- Kaunkorventie pölyää

- yhteisratkaisut ja –hankinnat
- kunnan viemäri?
- yhteisiä tiedotustilaisuuksia (esim.
vaalitilaisuuden yhteydessä?)

- v. 2009

- valtatien 12 parannuksen yhteydessä
rinnakkaistiet sujuviksi ja pyörätie
Kukko-Sairakkala
- työryhmä tekee kyläyhdistykselle
- työryhmä kartoittaa Manskiventien
esityksen v. 2008 alussa
vaarapaikat ja kyläyhdistys tekee
esityksen tiepiiriin 60-km
nopeusrajoituksista ja vaara-merkeistä
- nopeusvalvontapyynnöt poliisille
- Kaunkorventien pölynsidonnasta
pyyntö tiemestarille

KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA
LUONTO

TAVOITTEET
Perinnetiedon ja
paikallishistorian
kerääminen ja
säilyttäminen

NYKYTILA
TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA
- Länsi-Hollolan kylähistoriaa koottu
kirjaksi vuonna 2002
- Harjun helmassa - kyläkaava ja
inventointi vuonna 2005
- Ihminen, aika, maisema –hankkeessa
tehdään virtuaalimallinnos Toivolan
kylästä /Jkylän yliopisto
- paikannimikirja julkaistaneen v. 2008
- paikannimityöryhmä
- kyläkalenteri tehdään vuosittain
- järjestetään joka kesä
perinnetyötalkoot tai kurssi
- pidetään huolta vanhoista
rakennuksista ja tarvittaessa autetaan

Uimarannan
kunnostus
Lintutorni
MUUT

- uimaranta kunnostuksen tarpeessa
- Harjun helmassa – suunnitelmassa
alustavat piirustukset

- uimaranta kunnostetaan 4 v välein
talkoilla
- lintutornin suunnitelmat, rahoitus ja
rakentaminen

AIKATAULU JA TOTEUTUS

- v. 2008 kalenteri myynnissä,
seuraavista päätetään menekin
mukaan
- martat järjestävät
kasvivärjäyskurssin v. 2008
- tärkein kunnossapidettävä on
nuorisoseurantalo, kaikki
osallistuvat talkoisiin tarvittaessa
- työ- ja rahoitussuunnitelmat
talven 2007-08 aikana
- uimarannan kunnostuksen
jälkeen

