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Johdanto
Kivilahden kylätoimikunta aloitti kyläsuunnittelun työstämisen lokakuun lopussa
2004. Syksyn aikana kokoonnuttiin viisi kertaa. Verstastyöskentely jakaantui neljään
varsinaiseen työvaiheeseen: 1. analyysivaihe, 2. synkistelyvaihe, 3. irrotteluvaihe ja
4. todentamisvaihe.
Ensimmäisessä vaiheessa kyläilta 5.10. perehdyttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja
Tulevaisuuden Verstas työskentelymenetelmään. Käytiin keskustelua kylän
vahvuuksista ja menestystekijöistä sekä luotiin tilannekuvaa, analyysiä siitä millainen
kylä Kivilahti on.
Toisessa kyläillassa 21.10 käytiin läpi kaikki Kivilahden kehittämisen esteenä olevat
asiat, puutteet ja ongelmat. Yritettiin löytää tärkeimmät esteet ja hahmottaa mihin eri
elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Synkistelyvaiheessa laadittiin myös Kivilahden
nelikenttäanalyysi.
Kolmannessa kyläillassa 1.11. työstettiin kylän unelmaa ryhmätyönä. Tavoitteena oli
hahmottaa Kivilahden tavoitteita ja päämääriä, työstää kuvaa kylästä kymmenen
vuoden päästä sekä arvioida maailman menon vaikutusta omalle kylälle.
Irrotteluvaiheen alussa viriteltiin mielikuvitusta mm. harjoituksin ja tuotettiin
seinäpaperitekniikkaa käyttäen ratkaisuja esteisiin ja ongelmiin ja yleensäkin
kehittämisideoita ja -ajatuksia kylän kehittämiseksi. Tavoitteena oli luoda
mahdollisimman suuri määrä ideoita. Näistä valittiin tärkeimmät ja
käyttökelpoisimmat jatkotyöskentelyä varten. Ideat myös ryhmiteltiin eri teemojen
alle. Ongelmat ja kehittämisajatukset tuotettiin seinäpapereille kirjoittaen ja
tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin
äänestämällä.
Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa
valittiin joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen, joita lähdettäisiin
kehittämään edelleen. Ryhmät kirjasivat ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia
joissa määriteltiin tulevat kylän toimenpiteet ja niiden toteuttamisen mahdolliset
ongelmakohdat, vastuuhenkilöt sekä aikataulun. Työskentelyn aikana korostettiin,
etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaativat jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri
intressipiirien yhteistyötä sekä päätettyihin tehtäviin sitoutumista.
Kylän henki ja ilmapiiri
Kivilahden ilmapiiriä kartoitettiin työryhmissä, joissa ryhmät pohtivat kylän tilaa.
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että ilmapiiri kylällä on
hyvä ja positiivinen.
Yhdistystoimintaa kylällä on ja kylällä järjestetään myös mukavasti tapahtumia,
joihin myös lähiseutujen asukkaat ovat tervetulleita. Kyläläisten kanssakäyminen
voisi olla vilkkaampaa. Kivilahtelaiset listasivat kylän harrastus- ja ammattiosaamista
sekä merkittäviä rakennuksia että luontokohteita

HARRASTUSOSAAMINEN

Kudonta
Puutyöt
Savityöt
Soittajia
Laulu
Yrtit
Valokuvaus
Ompelu
Puutarhasuunnittelu ja
hoito
Raviurheilu, hevoset
Erämies
Halonhakkaaja
Taulun maalaus
ATK-osaaminen
Näytteleminen
Kalastus ja metsästys
Liikunta
Kylätoimikunta

RAKENNUKSET

Kirkko
Pappila
Vanhat
koulurakennukset
v.1896
Lapinniemen
päärakennus v.1847
Lapinniemen
riihi
v.1810
NS-talo v.1923

Rakennustyöt
Kotiäitiys
Kaupallinen ala
Konsulentti
Autoasentaja
Kylmäkkö
Metsuri
Suntio
– Metsäkoneen
kuljettaja
Siivooja
Puutarhuri
Rekkakuski
Keittiötyöntekijä
Metallimiehiä
Kudonta-artesaani
LVI-ala, putki- pelti-,
ilmastointityö
Kuntohoitaja
Autoilija
Mielenterveystyö
Autonasentaja

AMMATTIOSAAMINEN

Koitere
Patvinsuon k-puisto
Patvinpolku
Marinkivi ja avoluolat
Rosvokivi
Haukijoki-laakso,
Rautaportti
Rotjankalliot
Maijan Luhta
kalamajoineen
Kivilahden uimaranta
grillikatoksineen,
tekosaarineen ja
siltoineen

LUONTOKOHTEET

Nelikenttä
Kivilahtelaiset työstivät synkistelyillan aluksi arvion sekä kylän vahvuuksista ja
mahdollisuuksista että heikkouksista ja uhkatekijöistä.
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

perinteet,
luonto, Koitere,
paljon tilaa henkilöä kohti,
me-henki,
hyvä kuhakanta ja
kalastusmahdollisuudet,
hyvät koulunkäyntimahdollisuudet
(Eno-kuntasopimus),
kohtalaiset palvelut,
vilkas vapaa-ajan toiminta,
pankki,
kauppa,
kirkko ja ehtookellot,
oma hautausmaa,
laajat metsästysmaat,
terveyspalvelut kuntasopimuksella,
järven läheisyys,
katuvalot,
tapahtumat (kansalaisopiston
pikkujoulut, karaoke-illat ja iltamat),
hyvä ikärakenne,
paljon yrityksiä,
monipuolista osaamista,
vauras kylä,
paljon kesäasukkaita (n. 200 lomaasuntoa),
hyvä kylätalo,
hyvät asioimisyhteydet
naapurikuntiin,
aktiivinen kylätoimikunta,
rauhallinen asuinympäristö

syrjäisyys,
pitkä matka omalle kirkonkylälle,
myytävien asuntojen puute,
markkinoinnin hankaluus esim.
käsityötuotteet,
asukasluku-kannattavuus,
tasokkaiden majoitustilojen puute,
lapsille ja nuorille ei ole ohjattua
harrastustoimintaa – vanhemmat
aina harrastekuskeina,
tietokoneyhteydet,
pitkät välimatkat,
nuoriso poistunut,
muikkukato,
ei työpaikkoja,
liikenneyhteydet,
kyläläisten laiskuus (saamattomuus),
maatalouden puute,
markkinointi

MAHDOLLISUUDET

UHKATEKIJÄT

markkinointimahdollisuudet,
laajakaistan tuleminen,
matkailu ja luonto (luontomatkailun
mahdollisuus),
liikenneyhteydet paremmaksi
(tiehoitokunta),
rantakaava,
asukasmäärän lisääminen
(uudisasukkaat),
talot kaupaksi heti kun tyhjenee,
loma-asukkaat,
etätyö,
eräharrastus,
kalastus,
monipuolinen osaaminen eri
ammattialoilla,
vapaita tontteja,
polttopuupörssi,
elämysmatkailu,
uusia toimialoja esim. kotipalvelu ja
vanhushuolto yrityspohjalle – terveelle
toimeentulo,
talonmies- ja mökkipalvelu,
pk-mahdollisuudet,
rantakaavoitus,
Koitereen kylien yhteistyö

eläköityminen ja autioituminen,
väestökato,
Pamilon toiminta,
metsän raiskaaminen,
sudet ja karhut, pedot
kalliit asumiskulut (vuokrat, sähkö,
bensa jne.),
työpaikat,
erakoituminen,
yhteisiin asioihin
osallistumattomuus,
tiestön kunto,
tulevaisuuden ikärakenne,
onko nuorille tulevaisuutta –
ammatinvalinta
työn ja työpaikkojen säilyminen,
ammattiosaamisen
hyödyntämättömyys

Kivilahden ongelmat Toisen kyläillan tavoitteena oli nostaa esille Kivilahden kylää
koskevat ongelmat ja kehittämisen esteet. Illan aikana tuotettiin yhteensä 44 ongelmaa.
Ongelmat teemoitteitiin ja äänestämällä saatiin hahmotettua keskeisimmät ongelmat
esiin.

Teemat
elinkeinot

harrastukset

Infra

kulttuuri

Kylä

Palvelut

ympäristö

Aihe
Laitumet
Heinäntuottajia
Kauranviljelijä, ei ole peltoja
Urheiluseura lapsille
Nuorison pienen laskettelurinteen puuttuminen
Hevosten ajotiet puuttuvat
Teiden kunto huononee
Yleisten uimarantojen ja muiden yhteisten paikkojen
kunnossapito, puuttuu hoitaja
Uimaranta ränsistyy, pusikoituu, grillikatos kallellaan,
polttopuut lopussa, uimaranta toimii ´leirintäalueena´
Polttoaineen jakelupiste
Talvella teiden auraus?
Pessimistisyys
Itsenäisyyden kuusi pimennossa
Äänestäkää 24
Ajan puute
Raitis ja reilu, ei horju, ei heilu!
Samat talkoolaiset
Talkoiden osallistujamäärä
Hyväkin kylää kehittävä idea voi kaatua muutamien
henkilöiden vastustukseen
Vanhuksille avustaja, huoltaja
Tietokone temppuilee ja korjaaja epävarma
Kansalaisopiston ryhmien opiskelijapula osassa ryhmistä
Konekorjaaja puuttuu
Tietokonekorjaaja puuttuu
Eräopas
Sähkömies puuttuu
Hiekkaranta puuttuu
Luontopolku
Kuntaraja
Puupörssi puuttuu
Ihmiset eivät osaa lajitella jätteitä
Taivaanpankon siistiminen
Maisemat pusikoituneet
Tupakoitsijat
Puskat pois
Keräyksiin vääriä jätteitä (metallikeräykseen
vessanpönttöjä)

Äänet

2
2
1
6
4
3
1
1

5
1

9
2
2

2
2
2

Vakituinen romunkeräyspaikka puuttuu
Jätteenlajittelupiste puuttuu
Kivilahden ideoita tuotettiin samalla tavalla seinäpaperille kirjoittamalla. Ideat äänestettiin
ja ryhmiteltiin eri teemojen alle. Ennen Ideointia pienissä työryhmissä luotiin katsaus
siihen miltä Kivilahti näyttää kymmenen vuoden kuluttua, arvioitiin kylän keskeisiä
päämääriä ja mietittiin mitkä muutokset maailmalla vaikuttavat Kivilahden elämään.

Kivilahden ideat
1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot:
(visio 5-10 vuoden päästä)
parempi yhteishenki – vastuu,
nykypalvelut säilytetään, kauppa-pankki suotavaa,
luontomatkailulla on tulevaisuutta, ympärivuotinen kalastus,
asukkaita lisää tyhjille tonteille, ikä 18-40v!
peltopaketit auki, maatilat kukoistamaan, luomu-omavaraistalous,
etätyötä,
hyvä palvelutalo, altaineen ja hyvine palveluineen,
talonmies pikkarainen, joka kuljettaa vanhuksia eri toimintoihin

2. Kylän unelmat; päämäärämme ja tavoitteemme:
pysyisi kylä asuttuna mahdollisimman kauan,
saataisiin ennen kaikkea nuoria perheitä kylään,
saataisiin tilapäinen hoitopaikka apua tarvitseville, sijaiskoti,
olemassa olevat yhteiset tilat esim. kylätalo saataisiin pidettyä kunnossa,
pk-yrityksiä toivotaan lisää,
Koitereen muikkukantaa elvytettävä,
Koitereen säännöstely rajoihin 143, 60-142, 50,
yhteydet ulkomaailmaan poikki – vierailu naapuriin

3. Maailmanmenon vaikutus kyläämme:
uusia asukkaita Kivilahteen,
asukkaiden ikääntyminen,
Euroopan laajentuminen, erityisesti itäraja,
itärajan avautuminen,
lisääntynyt työttömyys,
laajakaistan yleistyminen, tietoliikenteen nopeutuminen,
etätyön tekeminen,
terroristiuhka,
huoli nuorisosta, huume- ja päihdeongelmat yleistynevät,
muuttoliike kaupungeista maaseudulle, esim. kesäasutus

Teemat
asukasluku

Aihe

Kivilahden Ideat

18-40 –vuotiaita 150 sinkkua
Palvelutalo sinkuille 1 luokan vanhuksille
Vuokrataloja
elinkeinot
Veneily, opastettuja retkiä Koitereella
Pellot paketista
Metsästys- ja kalastusmatkailu
Kesällä retkeilyä vesillä, moottoriveneet, kanootit
Luomuviljelyä --- henkeä (mansikkaa, perunaa ym.)
Etätyö
Luomuviljely
Matkailu
Puhtaan luonnon hyödyntäminen
Pellot luomutuotannolle
Tietoa mistä kesäasukkaat saa perunoita ja munia
Siljan Sinkkubaari 200 henkinen (150 cm)
harrastustoiminta Tuiman veden uimakilpailut
Leirien järjestäminen (ikäihmiset, lapset)
Hiihtoreittejä
Ratsastusleirit
Lämmin uimakoppi avantouintia varten
Tanssilava
Iltamien järjestäminen
kulttuuri
Kaikki oleva säilytettävä
kylä
Kylänkäynti vilkkaammaksi
Kivikautislehden kevätnumerossa yhteystieto-info
Lehden nimiehdotus: Kivi Kautinen
Kivilahteen oma vetonaula, tunnetuksi tekeminen (kaikki
markkinointi
tulevat katsomaan, mitä?)
Kylän
lehtinen,
jossa
kaikkien
osaamiset
ja
puhelinnumerot
Tuotteiden yhteismarkkinointi
Toimi-ihminen, joka välittää esim. kyläläisten käsitöitä ja
muita myytäviä tuotteita
Markkinat
Yrityksistä kyläopas kesäasukkaille
Muut
Kuntaa pidettävä tiukemmalla
palvelut
Ympärivuotinen matkailu
Kesäasukkaille tarjontaa rahan vastineeksi
Palvelutalo vanhuksille, vammaisille ja myös virkeille
Vuokravälitys palveluille (myös vanhuksille)
Mökkitalkkari, sopii kituvalle maanviljelijälle jolla on
koneet, työvälineet ja taitoa
Opastettua erämatkailua

Äänet
1
1
2
1
1
1

1

1

7
6
3
1

3
3
3
1
1
1

ympäristö

Terapia-allas
Yleismies Jantunen, remonttireiska kylälle
Oma tehdas, vaikka yhden miehen työllistävä
pontikkatehdas kyläläisille ja lomalaisille
Turistiloille portelli
Talvella kelkkailua
Koitereen retkeilyopas
Kalastusopastusta
Metsän harvennus, puiden myynnin hoito, lumityöt,
polttopuiden hankinta ja teko, remonttihommat,
rakennukset
4
Koitereen säännöstelyrajat pienemmiksi
1
Pamilo räjäytettävä
Kanoottireittien kunnostusta
Muikut Koitereeseen, vaikka siirtoistutuksena
Koivikkopellot nurin tai harvennettava ja hoidettava

Kivilahden toivesuunnitelmat
Kolmen kyläillan jälkeen kyläläiset ryhtyivät työstämään esille tulleiden ideoiden ja
ongelmien sekä kehittämisajatusten ja –esteiden pohjalta toimenpiteitä kylän
kehittämiseksi. Toivesuunnitelmat ja kehittämisohjelmat laadittiin pienryhmissä, joissa
kyläläiset arvioivat erivaihtoehtoja toteuttaa eri toimenpiteitä kylällä. Ryhmät tuottivat
teemakohtaisesti toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjana oli kehittämisidea tai jokin
ongelma joka pitäisi korjata. Ryhmät arvioivat minkälaisia esteitä tai ongelmia idean
toteuttaminen kohtaisi. Kun esteet ja ongelmat oli hahmotettu suunniteltiin idean
toteuttamista ja mietittiin missä ajassa ja ketkä kyseisen toimenpiteen tekisi. Näin saatiin
joukko toimenpiteitä, joille oli määritelty tekijät ja aikataulu.

Kivilahden nettisivustot

kunnan vuokratalot

tonttien kartoitus
kunta: tee jotain!

kunta laittaa omille sivustoilleen ja
päivittää, kylä toimittaa materiaalin

kalliit vuokrat, huono
kunto

aineiston siirtäjä ja
päivittäjä

kunnan maksusitoumus
terveyspalveluista Enon
kuntaan

Milla Räty osaa laittaa
aineiston nettiin, Ilse
Soivanen

kunta!

kylien yhteistyöhanke

talotehdas

kysellä maksusitoumusta, tarvekartoitus: lapsiperheet
paljonko lapsiperheitä

osakeyhtiö kyläläisistä jakamaan
rahoitusta

lasten neuvola ja
päivähoitopalvelut

yöpymispaikkojen ja
ruokahuollon järjestäminen
ei rakentajia, ei pääomaa

matkailun ja majoituksen
järjestäminen
punainen tupa ja
perunamaa,
rakennetaan pientä
halvalla

Vastuutahot
Ketkä / Kuka

joku keräämään tietoa mahd.
rahoitukseen, hankerahoitus

pääoma puuttuu

kalanviljely

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi
jalostus marjanviljelijöiden harteille

autiotalojen kartoitus,
talojen huono kunto,
mahd. vuokraus tai myynti omistajien halukkuus

Toteuttamisen esteet
pääoma

Kehittämishanke / Idea
marjojen, sienien ja
muiden metsäantimien
jalostus

TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA

2005 

2005 

Aikataulu
Seuranta

kalojen istutukset (kpl):
kuha 60 000,
taimen 15 000,
siika 10 000 pienvesiin,
harjus 16 500

ympäristönhoidon kurssi

tiestön kunnossapito

laajakaista – nopeampi
Internet–yhteys

Kehittämishanke / Idea
mökkiläisten valtuuskunta

rahoitus

Toteuttamisen esteet
mökkiläiset eivät vielä
tiedä haluavansa
valtuuskuntaa

TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA

useamman kylän kanssa yhteistyössä

kaupunkilaisille tieosakkaille
tiedottaminen peruskorjaamisen
tärkeydestä, mökkiläisten valtuuskunta
(saadaan yksityisteiden kunto tietoon)

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi
toimitetaan mökkiläisille tiedote, kunta
mukaan, kylä tekee aloitteen

kylätoimikunta

Vastuutahot
Ketkä / Kuka
Eero

kevät 2005

Aikataulu
Seuranta
2005-2006
(loppuun
mennessä)

puoli linja-autoa Patvinpolkua
Hiienlahteen, puolet veneellä ja vaihto

yrittäjä / kalusto

mitä täytyy markkinoida

kartoittamistarve /
kannattavuus

markkinointi, palvelu,
tuotteet, matkailu
kyläpalveluesite

kylän monitoimimies

onko tarvitsijoita,
täystyöllistävä

raivaus
osakaskunta (ent. jakokunta)

metsittynyt
kustannukset

Hovinvaara lasketteluun
vanhat rakennukset, esim.
vanhin koulu
Patvinp.
luontopolut, Koitereen
veneily / majoitus
Koitereelle
Marankivi / luolasto
Käräjäkivet / iso luola
Neitikallio / luola
Hovivaaran luola
kylän siisteys
Palvelut
kotiapua vanhuksille

taivaanpanko

Väylä tekee vieraana
säännöstely
Haukijoki matala
(majavapatoja)
metsittynyt

rantojen kaavoitus
kalakanta (muikut)
kanoottiretket

tiedot palveluista

kysely onko moni halukas ottamaan
palvelua, paljonko on valmis
maksamaan

pusikkojen raivaus

polku raivattava
pitkospuut
polkujen raivaus

raivaus

paikalliset mukana, jo olemassa
istutus
Vihtajärven asukkaat mukaan

Toteuttamisen esteet
yksi ei voi mitään

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi
mukaan ympäristökylät

Kehittämishanke / Idea
Koitereen säännöstely

Ympäristö
TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA

Sari ja Anne keräävät
ryhmän

Niina F

kylätoimikunta
osakaskunta (museo,
kirjasto)

kylätoimikunta

Vastuutahot
Ketkä / Kuka
toimikunta, pj. Kyösti
Ikonen
kunta / Väylä
kalastuskunnat
säännöstely maanomistajat

2004

05

05

06
05
05

Aikataulu
Seuranta
06

onko innokkaita tekijöitä:
käsityöt ja leivonnaiset

kartoitetaan tarve

vähänlaiset, innokasta
porukkaa

kesämarkkinat

eräretki / opas

toimintakykyinen
kylätoimikunta

yhteiskunta vähän nirso
rahojen jaossa

vähän innokasta porukkaa

teiden kunto askarruttaa,
tarvitaan suuremmat
avustukset

ohjelmailtamien
kehittäminen, lauluillat,
joku vaksi, Karaoke
vauhtiin

talkoiden organisointi

toiminta nuorisoseurojen
kanssa

paikka ja aika

Kehittämishanke / Idea
Toteuttamisen esteet
käsityö- ja luomumyymälä paikka kioskilla

hyviä vetäjiä pitäisi löytyä

avustusten hakeminen

uusia keinoja kyläläisten innostamiseksi
toimintaan, vaikka jakamalla
”porkkanoita”

tuotepakettien tuotteistaminen

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi
neuvotellaan kylätoimikunnan / Siljan
kanssa tiloista

Yhteistoiminta/ Kylätoiminta
TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA

nuorisoseura,
kylätoimikunta, seurakunta

tiehoitokunnat ja kunta,
valtio

seurojen puheenjohtajat ja
kyläpäälliköt,
kunnanvaltuutettu,
kyläläiset

Pentti R.

toimivat naiset

Vastuutahot
Ketkä / Kuka
toimivat naiset ja miehet

jatkuva

silloin kun tarve
vaatii

kesä -05 alkaen

2005

Aikataulu
Seuranta
2005

kolmikerrosikkunat

kevättapahtuman
laajennus, esim. kirpputori

hiihtolatu talolle asti,

grillikatos,
ulkonuotiopaikka,

kylätalon kunnossapito
(talonmies),

lapsille pulkkamäki ja
leikkitelineitä,

kylätalon ylläpito,

KYLÄTALO
(kehittämisohjelma
Kivilahden nuorisoseuran
talolle)

Kehittämishanke / Idea

rahoitus

suunnitelman tekeminen

yhteys kuntaan

urheiluseuran yhdistyminen, jakokunta
(avustukset)
lupa-asiat, esim. kunnan lahjoitukset
kun uusii leikkikenttäkalusteita

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi

nuorisoseura

Vastuutahot
Ketkä / Kuka

UUDET TOIMINTATAVAT:
Huomio kiinnitetään nuoriin perheisiin, Ehdoton tasa-arvo
Huumoria elämään, Kahvikestit kunniaan
Vierailut kunniaan
Iltamien akat ja ukot raatailemaan, siinä ne kylänkin asiat selkeentyvät

tien ylitys, valaistus
puuttuu
tiedottaminen, toimitsijat

rahoitus, luvat

pitäisi korvata jotakin
työntekijälle

vierasmaaraha, valaistus

toimijoiden puute

Toteuttamisen esteet

Kylätalo
TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA

1-3 v

Aikataulu
Seuranta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kylän siisteys
Neitikallio / luola
Hovivaaran luola
kyläpalveluesite
kesämarkkinat
käsityö- ja luomumyymälä
toimintakykyinen kylätoimikunta
toiminta nuorisoseurojen kanssa
talkoiden organisointi
ohjelmailtamien kehittäminen,
lauluillat, joku vaksi, Karaoke
vauhti

Toimenpiteet, jotka kyläläiset itse
tekevät ja joiden toteuttamiseen ei
tarvita kylän ulkopuolista panostusta

• marjojen, sienien ja muiden
metsäantimien jalostus
• kalanviljely
• matkailun ja majoituksen
järjestäminen
• punainen tupa ja perunamaa,
rakennetaan pientä halvalla
• Kivilahden nettisivustot
• ympäristönhoidon kurssi
• kanoottiretket
• kotiapua vanhuksille
• markkinointi, palvelu, tuotteet,
matkailu
• kyläpalveluesite
• kylän monitoimimies

Toimenpiteet, jotka kyläläiset
pääsääntöisesti itse tekevät mutta
toteuttamiseen tarvitaan kylän
ulkopuolista panostusta

• tonttien kartoitus
• kunnan vuokratalot
• laajakaista – nopeampi Internet–
yhteys
• tiestön kunnossapito
• mökkiläisten valtuuskunta
• Koitereen säännöstely
• rantojen kaavoitus

Toimenpiteet, jotka kylän ulkopuoliset
toteuttavat ja joiden toteuttamiseen
tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

