Valtimon Pohjoisten kylien kyläsuunnitelma 2008
Miten suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet?
Taulukkoon on koottu vuoden 2008 kyläsuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Kyläillassa
1.10.2013 käytiin läpi toimenpiteiden nykytilaa; mitkä ovat toteutuneet, mitkä eivät.

Toimenpide

Toteuma

Laiduntamisen lisääminen Valtimojoen rannoilla
sekä kylämaisemien avaaminen ja ylläpitäminen
pusikoita raivaamalla.

Toteutunut osittain. Ranta-alueita on raivattu
sekä yhdessä että yksityisten toimesta osana
isompaa ympäristöhanketta. Laidunnus
lisääntynyt paikoin.

Kaikille halukkaille kylille yhtenäiset:
-

postilaatikkokatokset

Toteutunut Verkkojoella. Muilla kylillä asiaa
suunniteltiin, mutta rahoitusta ei saatu.

-

maitolaiturit

Muutamat yksityiset ovat kunnostaneet
maitolaitureita, muuten ei ole toteutunut.

-

bussikatokset

Ei ole toteutunut.

Tonttipörssi (kartoitetaan tyhjät / myynnissä
olevat kiinteistöt)

Tyhjät kiinteistöt kartoitettiin kaikkien Pohjoisten
kylien alueelta ennen vuoden 2009 Kylä kelpaa –
messuja. Toimenpide on siis toteutunut, mutta
uudelle kartoitukselle olisi tarvetta.

Rompepäivät

Rompepäivät järjestettiin Puukarin
Maamiesseuran talolla kolmena vuonna. Väkeä
kävi mukavasti. Toimenpide siis toteutui, mutta
tapahtuma on sittemmin hiipunut, kaipaisi
kenties vähän uudistumista.
Muitakin tapahtumia ollut eri kylillä, osa pyörii
edelleen (metallikeräyksiä, lehmälotto,
praasiniekat, kansalliset hiihtokisat, pilkkikisat,
rantaonginta, Tanssikallion tapahtumat)

Musiikkikerho nuorisolle

Valtimon kunnan toimesta pyörii hyvää
bänditoimintaa taajamassa. Kylän nuoret käyvät
siellä, ei ole ollut tarvetta omalle toiminnalle.
Mopokerho pyöri muutaman vuoden, tänä
syksynä ei vielä ole käynnistynyt.

Kylien nettisivut

Vuonna 2008 vain Verkkojoella oli omat
nettisivut. Nyt kaikilla kylillä on omat sivut,
toimenpide on siis toteutunut. Osan kylistä
sivuilla olisi tosin päivittämistarvetta.
Lisäksi kylien muut tiedottamisvalmiudet ovat
lisääntyneet (mm. s-postitiedotusta,
facebooksivut, tiedotteet).

Kyläradio

Muutama kyläradiolähetys tehty keväällä 2009
testimielessä (lähetykset löytyvät Youtubesta).
Kyläradiokoulutusta viriteltiin keväällä 2013,
mutta osallistujia ei ollut riittävästi. Toimenpide ei
siis ole toteutunut.

Kyläteevee

Ainakin Verkkojoki, Puukari ja Rasimäki tekivät
vuonna 2009 kyläesittelyt kylätelkkariin (löytyvät
Youtubesta). Toimenpide toteutunut osittain.

Jätevesiasiat

Parhaillaan on käynnissä Valtimon kunnan ja Jässi
–hankkeen toimesta talouksien
jätevesisuunnitelmien laadinta Pohjoisten kylien
alueella. Asia on siis työn alla.

Kylien kehittämishanke (haetaan rahoitusta
hankkeelle, jossa em. toimenpiteitä viedään
eteenpäin)

Hankkeelle ei ole haettu rahoitusta, ei siis ole
toteutunut. Osittain tästä syystä osa
kyläsuunnitelman toimenpiteistä on jäänyt
puolitiehen.

Vuoden 2008 kyläsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden pohtimista (mitä asioita kannattaisi
vielä viedä eteenpäin, mikä on edelleen ajankohtaista) jatkettiin illan ryhmätöissä. Lisäksi
pohdittiin uusia kehittämisideoita. Illan lopuksi äänestettiin parhaita ideoita, äänet tosin
jakautuivat hyvin tasaisesti eri ideoiden / toimenpiteiden kesken. Listassa asiat on esitetty
äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Samansisältöisiä ehdotuksia on koottu yhteen.
Mitä vuoden 2008 kyläsuunnitelman toimenpiteitä halutaan / pitäisi / kannattaisi vielä
toteuttaa tai viedä eteenpäin?
-

-

Yhteiset tapahtumat (heinärieha, kyläillat, lehmälotto, praasiniekat, pilkkikilpailut,
onkikilpailut, juoksukilpailut, hiihtokilpailut, maraton, harjoitusravit, lauluillat,
maatalousnäyttely) (12 ääntä)
Kylien keskinäisen yhteistyön lisääminen, esim. erilaisten tapahtumien järjestäminen viiden
kylän yhteistyönä (4 ääntä)

-

Nettisivut (toimija, rahoitus sivujen kokoajalle, sivujen päivitys pitäisi tehdä – kuka,
tukihenkilö?, saako rahoitusta ylläpitoon, päivitykseen) (4 ääntä)
Kehittämishanke, palkattu työntekijä kylille (3 ääntä)
Musiikkikerho (1 ääni)
Asukasluvun lisääminen (1 ääni)
Postilaatikkotelineet
Pusikoiden raivaus jatkuu

Uusia ideoita
-

-

Frisbeegolf rata - pysäkin hiihtolatu (3 ääntä)
Työllistämishanke, kylätalkkarin palkkaaminen, yksi yhteinen koordinoija kylille (2 ääntä)
Uusien asukkaiden houkutteleminen, esim. vanhustentalo Verkkojoella (1 ääni)
Linja-autoajelu kylien ”nähtävyyksillä” (1 ääni)
Retkeilyreitit ja polut (talonpojan taival, UKK reitti, moottorikelkkareitit (käyttämättömät
metsäautotiet - esitys, aloite), kanoottireitti (Puukari-Kuokkastenkoski-Pielinen), muut
uudet reitit + KARTAT) (1 ääni)
Harrastekerhojen jatkaminen (4H, kansalaisopisto, mopokerho)
Kiertävä tynnyri/savusauna
Laavu Tanssikalliolle

