Kyläsuunnitelma 2012–2013
Uusikartano

Nykytilanne

Ideat ja tavoitteet

Toimenpiteet ja toteuttajat

Aikataulu

Yhdyskuntatekniikka ja
maankäyttö

-kunnan myymättömiä tontteja alueella
-kysyntää myös vuokra-asunnoille
-jätevesiviemärilinja kesken kylänraitilla

-tontit saatava myydyksi
-hankitaan vuokra-asuntoja
-parannetaan liittymismahdollisuuksia
jätevesilinjaan

tonttien myynti 2012
vuokra-asumisen
edistäminen
2012 - 2013

Tiet, liikenne ja muut
yhteydet

-linja-autoyhteys Turkuun toimii
-soratiet huonossa kunnossa
-nettiyhteyksissä parantamisen varaa, kysyntää
valokuidulle

-parannetaan teiden ylläpitoa
-edistetään toimivia nettiyhteyksiä
turvaamaan yrittäminen, työnteko ja
vapaa-ajankäyttö

-kyläyhdistys sopii tonttien markkinoinnista kunnan
kanssa
-kyläyhdistys selvittää yhteistyökumppaneita, rahoitusta,
toimintamalleja rivitaloasunnon rakentamiseksi (vuokraasunnot)
-asukasaloitteet teiden ylläpitäjille
-kyläyhdistys kartoittaa kyläkyselyllä asukkaiden,
yrittäjien nettiyhteystarpeet, rahoitusmahdollisuudet
valokuidulle

Maisema, ympäristö ja
kiinteistöt

Palvelut asukkaille

Harrastukset, vapaa-aika,
matkailu

-vanhainkodin tulevaisuus ja käyttö askarruttavat
-Yläneenjoki pusikoitunut, virkistyskäyttö
vähentynyt
-paloasema rapistumassa
-Sahlbergien sukuhauta hoitamatta

-kylältä löytyy parturi-kampaamo, kyläkoulu,
vielä vanhainkoti
-uusia asukkaita ja kylän vauvoja muistettu
aiemmin
-mahdollisuuksia: VPK, jääkiekkoa, pesäpalloa,
avantouintia, teatteria
-koulun ja VPKn tilat vajaakäytössä
-nuorilla ei oleskelutilaa
-Kuhankuonon reitistöä, Pikkukosken laavua ei
hyödynnetty
-Lystmettä ja Himolan teatteri nähtävyytenä

Kylän yhteistyö

-kyläyhdistyksen ja yrittäjien yhteistyö aktiivista
-yhdistysten välillä ja koulun kanssa tarve lisätä,
samoin muiden kylien kanssa

Tiedotus ja markkinointi

-kylän nettisivut vanhentuneet, s-posti ei
käytössä, ei Fb-sivuja
- Varsinais -Suomen Vuoden kylä 2011-voitto

-edesautetaan vanhainkodin
jatkokäyttöä
-parannetaan Yläneenjoen
melontareittiä
-kunnostetaan paloasema
-kunnostetaan ja ylläpidetään
sukuhautaa Museoviraston ohjeiden
mukaisesti
-turvataan kyläkoulun riittävä
oppilasmäärä
-kehitetään uusien asukkaiden
vastaanottoa
-lisää harrasteryhmiä kylän tiloihin
-Lystmetän hyödyntäminen
ulkoilijoiden majoitus - ja
ruokailukäytössä
-nuorille iltaohjelmaa
-parannetaan edelleen teatterin
palveluita

-välitetään ja etsitään hyviä malleja muualta
vanhainkodin uudelle käytölle
-jokivarren yhdistykset, Kuralan kartano selvittävät
jokivarren kunnostussuunnitelman, rahoituksen
-VPK hakee rahoitusta paloaseman kunnostushankkeelle
-kyläyhdistys ja kunta solmivat sukuhaudan kunnostusja ylläpitosopimuksen

-ideoidaan lisää tapahtumia kylälle
yhdistysten yhteistyönä
-selvitetään yhteistyömahdollisuuksia
muiden kylien kanssa (tapahtumat,
kyläkoulut)
-tehdään kylälle uudet nettisivut
sekä Fb-sivu, tehostetaan
sähköpostitiedotusta
-hyödynnetään Vuoden kylä-voittoa
kylän mainonnassa

-järjestetään yhteistyöpalavereja

-kunta ja kylän toimijat tehostavat tonttien markkinointia
lapsiperheille
-neuvotellaan kunnan, seurakunnan ja kyläyhdistyksen
yhteisestä tervetulopaketista uusille asukkaille
-kyläyhdistys, MLL, nuoristoimi ideoivat nuorten iltoja
esim. Lystmettään, paloasemalle, koululle
-kyläyhdistys selvittää Lystmetän markkinointia
Kuhankuonon reitistön yhteydessä
-kehitetään teatterin lipunmyyntiä

2012-2013

2012-2013

2012

2012-2013

2012

-kyläyhdistys avaa nettisivut, muille toimijoille alasivut
-kyläyhdistys, koulu, yrittäjät, muut yhdistykset
toteuttavat yhtenäiset kylän opasteet, tienvarsikyltit
-tehdään kylälehti yhdessä koululaisten kanssa
-osallistutaan messuille, kunnan tapahtumiin

-nettisivut, opasteet
valmiina 2012 alussa
-kylälehti keväällä 2012
-Okra ja Säpinät kesällä
2012, esim.
Omakotimessut 2012

