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TAVOITTEET

Koulun kunnostus ja
kunnossapito

Koululle lisää
monipuolista
toimintaa: erityisesti
miehille ja nuorille

Korpikulttuuri

Toimintakäytännöt:
mahd. moni
toimintaan mukaan

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

- Kuntoarviointi tehty 2007-11-06
- alkuperäiset vesijohdot v.1951
- viemäriverkosto alkuperäinen
- lämpöpatterit selvitettävä
- sadevedet pääsevät perustuksiin
- saunaosasto korjaustarpeessa

- vesijohtoremontti 2008, sadevesikaivot 2008 ja
jätevesijärjestelmän uusiminen hankerahoituksella
nykyvaatimusten mukaiseksi
- saunan kunnostus (lattian maalaus, seinät) talkoilla
- pelisäännöt kunnossapitoon ja käyttöön
(vuokrahinnasto)

- 2008-2012

- monipuolista harrastustoimintaa:
kansalaisopiston piirejä:
ompelu,+kudonta, jumppa, huovutus,
lasten musiikkiopetus
- 4h kerho vuoroin tallilla ja koululla
- srk kerho lapsille ja nuorille
- pururata ja pelikenttä
- lyhyt latu
- lyhtyhiihto
- miesten omat harrastukset puuttuvat
- Maakunn. arvokas kulttuuriympäristö,
joka tarjolla valtakunn. arvokkaaksi:
Etelä-Suomen laajin yhtenäinen
sodanjälkeinen asutusalue
- Kylän syntyhistoria
- kyläkirja julkaistu 2006, kylä- ja
asutushistoriakirja tekeillä
- laajat tasaiset, raivatut pellot
harjujen ympäröimänä
Kummikylä 2008-valinta!
- kyläyhdistys perustettu kesällä 2007

- Kuntoilu: pienoiskuntosaliin kerätään välineitä ja
lisätään kentän ja pururadan käyttöä
- Kylätapahtumat: pikkujoulut, kesäillat, kesäjuhlat,
myyjäiset, konsertit (hanuri-, oppilas-, vierailijat)
- Kyläillat: lauluillat, teemaillat, luennot, rupatteluillat
- Ulkopuolisten tapahtumat (kylä voi hoitaa esim. tarjoilun
- pitkä latu harjulle
- kudonnan aloittaminen
- naiset innostaa miehiä toimimaan keskenään,
haastaminen kuntoiluun
- kaikki tieto esille ja käyttöön
- Tauno Virtanen kertomaan kylästä
- suunnitellaan kylän oma kulttuuritapahtuma
- tehdään yhteistyötä Sysmän kunnan ja Suvisoiton
kanssa: esitetään korpikulttuuria teematapahtumaksi
- selvitetään myös esihistoriaa ja ensi asutus (torpparit ja
mäkitupalaiset)
- opintopiiri
- verkostoidutaan ja markkinoidaan valtakunnallisesti
Hämeen taidetoimikunnan Kummikylä 2008!
- jäsenhankinta
- tiedottaminen: kylän oma sähköpostilista, kylätiedote
(naapuri tulostaa niille joilla ei ole spostia), ilmoitustaulu,
ym. tiedottaminen
- internetsivut kylälle
- yhteistyön rakentaminen: naapurikylät kuntarajat
ylittäen, Sysmän kunta, yritykset, muut järjestöt ym.
- oman kylän osaamisen hyödyntäminen
- mökkiläiset mukaan toimintaan

- Kuntosali alkanut
- Kudonta aloitettu

- mahd.pian

- 2008-

- heti

TAVOITTEET

NYKYTILA

Varainhankinta

- lähdetty nollasta

Lisää asukkaita

- asukkaista noin 50 taloutta

Palvelut

Tiestön
parantaminen

- Koululla kaksi asuntoa: toinen
vuokrattu. Toimistotilaa vuokrattu.
-selvitetään mahdollisuus päivähoidon
järjestämiseen alaluokan tiloihin ja
päivähoidon tarve kylällä
- kylätalon tilat käytössä
harrastustoimintaan ja kiertäville
palvelun tuottajille
- vaellusratsastustalli
- yrittäjien palvelut (noin 20 yrittäjää)
- vesiosuuskunta
- nopeat tietoliikenneyhteydet
(laajakaista)
- venevalkama Nuoramoisjärvellä
- Sysmän kirkolle ja Nuoramoisiin yksi
linja-autovuoro koulupäivisin
- koulukyydit
- hyvä sijainti
- Ravioskorpi-Heinola väli (mt )
mutkainen, kapea ja mäkinen

TOIMENPITEET

- jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut
- rahankeräys lupa hankittu
- vuokratulot ym. (asunnot, toimisto, luokkatilat,
varastotilat, juhlatilaksi)
- avustukset
- lahjoitukset
- hankerahoitus investointeihin ja kehittämiseen (leader)
- myyjäiset, rompetorit, tapahtumat, kahvitukset
- tonttitarjonnan ja tyhjien talojen kartoittaminen,
Sysmän kehitys markkinoi, tulevaisuudessa omilla
nettisivuilla myös
- koulun asuntoon hyvä vuokralainen
- kylän vahvuudet esillä markkinoinnissa
- selvitetään kyläläisten tarpeita ja selvitetään kiertäviä
palvelujen tarjoajia
- naapuriapu ja ystäväpalvelu
- kylätalkkari monitoimiyrittäjä (siivous, korjaus, asiointi,
pihatyöt ym.)

- selvitetään yhteisratkaisuja jätevesi vaatimusten
täyttämiseksi
- venevalkaman kunto?
- selvitetään ja tiedotetaan koulukyytien käytöstä muille
- tieyhteys Heinolaan paremmaksi: kartoitetaan
pahimmat paikat (mm. Kukkumäki), ollaan aloitteellisia
tiepiiriin ja kuntiin yhdessä naapurikylien kanssa
- Kalkkinen – Nuoramoinen – päällysteenkorjaus

AIKATAULU JA TOTEUTUS

