
Haverin Kyläyhdistys Ry 

Kyläsuunnitelma 2011–2015 
 

Haveri 2011 – 2015 
Projektin kohde ja 

nykytilanne 
Ideat ja tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilöt 

 
Yhdyskuntatekniikka 

ja maankäyttö 

 

Haja-asutusalueiden 

jätevedet 
Yhteinen viemäröinti 

Oripään kanssa? 
Seurataan lainsäädännön muutoksia ja 

Oripään tilannetta. 
2013 Paula Kiiski 

 
Tiet, liikenne ja muut 

yhteydet 

 

Pikavuoropysäkki Haverille 
Asiasta tehty kielteinen 

päätös perustui vääriin 

etäisyystietoihin. 

Tehdään uusi anomus 

pikavuoropysäkin saamiseksi sekä 

anotaan  Haveri- Uusikartano tielle 

60km/h nopeusrajoitusta 

2012 Hannu Hurttila 

 
 

 

Valokuitu on vedetty kaikkiin 

nykyisiin kiinteistöihin. 

Niissä joissa ei sisälle asti - 

liittymismahdollisuus 

normaalin hinnoittelun 

mukaan (SSP) 

    

Maisema, ympäristö 

ja kiinteistöt 
Koulun pihasuunnitelma 

tekeminen ja toteuttaminen 

Koulun piha-alueen 

uudelleen suunnittelu. 

Koulutoimen lisäksi 

huomioidaan  
vapaa-ajan, päivähoidon 

jne. tarpeet niin ne 

kaikki tukevat toisiaan.  

Kunnalta on saatu avustusta 

pihasuunnitelman tekemiseen.  
Avustusta suunnitelman toteuttamista 

varten tullaan hakemaan mm. 

Jokivarsikumppaneilta. 

2011 – 2013 
Juha Olli 
Haverin Koulun 

henkilökunta 

 
 
Näkötorni 

 

Pidetään 

toimintakunnossa 

kyläyhdistyksen toimesta 

Näkötornin peruskorjaus tehty 2011 

kesällä 
 Kari Kettunen 

 
 
Tähtitorni 

 

Hankitaan uusia 

tarvikkeita kadonneiden 

tilalle 
Suoritetaan korjaukset talkootyönä  

Haverin 

Kyläyhdistys Ry 

 

 
Minigolf- / frisbeegolfkenttä 

koulun läheisyyteen 

 

    

 

 

 

 

 

Kyläyhdistyksen kokoustilat 

 

Koulun kellariin?  2012 Tauno Mäki 

http://www.sspnet.fi/index/valokuitu/saatavuushaku.html


Palvelut asukkaille 
 

Päivähoito- sekä IP/AP 

toiminnan mahdollinen 

uudelleen aloittaminen 

Haverin koululla. 

Lähin päivähoito 

Riihikoskella. Lopetettu 

Haverilla kaksi vuotta  

sitten. Tarvetta 

uudelleen aloittamiselle 

ilmennyt kesän 2011 

aikana. 

Kartoitetaan tilanne syksyn 2011 

aikana.  
Päätetään jatkotoimista 

kyläkokouksessa. 

 Taina Jaakkola 

 

 
 

Koulun oppilasmäärän 

kasvattaminen  

 

 

 

Koulun oppilasmäärän 

tasainen kasvattaminen. 

Tavoitteena saada 

koululle kolmanteen 

opettajaan oikeuttava 

määrä oppilaita. 

Uusia oppilaita pyritään saamaan 

asukashankinnan ja koulun 

monipuolisen kehittämisen avulla. 
Koulun toiminnan ja infrastruktuurin 

tasoa pyritään jatkuvasti kehittämään. 

Tämän uskotaan ajallaan 

houkuttelevan lisää oppilaita mm. 

lähimpien koulujen rajapinnassa 

asuvista talouksista, joilla jo tällä 

hetkellä olisi mahdollisuus valita myös 

Haveri lähikoulukseen. 

Viimeistään 
2014 – 2015 

lukukaudelle 

kolmas 

opettaja. 

Haverin 

Kyläyhdistys Ry  
 

Haverin Koulun 

henkilökunta 

 

Haverin koulun 

johtokunta  

 
 

Koululla toimivan keittiön 

hyödyntäminen 

monipuolisemmin 

Mahdollinen vanhusten 

ateriapalvelu 
   

 
Harrastukset, vapaa-

aika, matkailu  

 

Kyläyhdistyksen retket 

Hiihtoladut kuntoon 
   

Haverin 

Kyläyhdistys Ry 

Kylän yhteistyö     
Haverin 

Kyläyhdistys Ry 
Kylien välinen 

yhteistyö 
    

Kylien välinen 

neuvottelukunta 

 
Tiedotus ja 

markkinointi 

 

Asukashankinta 
Tyhjillään olevien 

asuntojen sekä 

tonttimaan markkinointi 

Selvitetään tilanne esim. kyselyn 

avulla. Aloitetaan markkinointi viim. 

2012 aikana. 
 

Taina Jaakkola 
Kari Kettunen 

 
 

Yhdistyksen omat 

verkkosivut 

Oppilastyönä? 
haveri.fi ei ole enää 

vapaana! 

  2012 
Taina Jaakkola 
Kari Kettunen 

 Kylän Facebook sivut Kylän “ilmoitustaulu”?  2012  
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