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VAAJANIEMEN KYLÄSUUNNITELMA

1. VAAJANIEMEN KYLÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA ( PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMA )
a. Vaajaniemen kylän tavoitteena on olla elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen
asuinpaikka.
b. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kylätoimikunta pyrkii edistämään seuraavia
asioita:
i. Kylä pidetään asuttuna, asukasmäärää pyritään lisäämään ja asukkaiden
ikärakenne pitämään monipuolisena.
ii. Uusia asukkaita houkutellaan kylään tonttitarjonnalla uudisrakentamiseen ja
vanhoja taloja remontoitavaksi.
iii. Erityinen vahvuus on mahdollisten rantatonttien tarjoaminen omakotitalorakentamiseen ja loma-asuntorakentamiseen.
iv. www.vaajaniemi.net on erinomainen paikka tontti- ja asuntopörssille.
c. Lähdetään kehittämään palvelukonseptia, joka tukee ikääntyvien ihmisten kotona
asumista.
d. Kylän sisäisten markkinoiden kehittäminen. Kylällä asuvien erilaiset työpanokset,
ammatillinen erityisosaaminen ja mahdollisesti myytävät tuotteet tuodaan tarjolle
www.vaajaniemi.net -sivuille tai kylän ilmoitustaululle. Tarkoituksena ei ole ilmais- tai
talkootyömarkkinat vaan markkinahintaisten palvelujen tuominen kyläläisten
käyttöön.
2. HARRASTUSTOIMINTA
a. Kylätoimikunta tukee ja toimii linkkinä erilaisissa harrastustoiminnoissa.
Harrastustoiminta perustuu aktiivisten vetäjien toimintaan eikä niinkään
kylätoimikunnan taholta tulevaan ohjaukseen. Sellaiset harrastukset, jotka
tarvitsevat mahdollisesti kaupungin tukea, viedään aloitteina kaupungin
päätöksentekoelimiin.
b. Yhtenä kiireisimpänä voisi olla läpi talven ylläpidettävä hiihtolatu, joka
suunniteltaisiin yhdessä siihen suostuvien maanomistajien kanssa. Ladun ylläpitoon
voitaisiin hakea kaupungin tukea.
c. Kuka tahansa kyläläinen voi kehittää vastaavia ideoita ja viedä niitä eteenpäin
kylätoimikunnan tukemana.
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3. PERINTEINEN KYLÄTOIMINTA
Vaajaniemen kylätoimikunta on toiminut perinteisissä kylätoimikunnan
tehtävissäaktiivisesti.
Kylätoimikunta on :
 järjestänyt tienvarsien siivoustalkoot
 rantakalatilaisuuksia
 perustanut Vaajaniemi.net nettisivut ( käyttöä lisättävä )
 suunnitelmissa kirpputori Rauhalan puutarhan tiloissa
4. RAHOITUS
a. Kylätoimikunnan työ perustuu vapaaehtoisuuteen. On kuitenkin kulueriä, jotka on
maksettava ulkopuoliselle palveluntuottajalle kuten esim. nettiyhteydet.
b. Kattaakseen pienet juoksevat kulut kylätoimikunnan olisi syytä kerätä vapaaehtoista
jäsenmaksua. Jäsenmaksun maksamalla saisi käyttää veloituksetta
www.vaajaniemi.net -sivujen ilmoitussivuja.
c. Jäsenmaksun olisi, kuten säännöissäkin mainitaan talouskohtainen.
5. KYLÄTOIMIKUNNAN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ
a. Kylätoimikunta vie tärkeiksi katsomiaan asioita kaupungin päättävien elimien tiedoksi
ja tekee mahdollisesti esityksiä, jotka edistävät kylän kehittämistä.
b. Kylätoimikunta seuraa tärkeimpiä infrastruktuuri –projekteja, kuten laajakaista-asiat,
vesi- ja jätevesiasiat ja ympäristöasiat. Kylätoimikunta tekee tarvittaessa esityksiä ja
aloitteita mainittujen asioiden edistämiseksi.
c. Kylätoimikunta saattaa kaupungin päättävien elimien tiedoksi strategiaosassa
mainitut kylän kehittämisen kannalta tärkeät asiat.
d. Kaupungin palvelujen tuominen kylälle tai sen lähituntumaan.
i. Kylätoimikunta tukee palvelujen saamista mahdollisimman lähelle.
ii. Hyvä esimerkki on Iisveden kouluolojen ja päiväkodin kehittäminen.
Molemmat osaltaan tukevat lapsiperheiden muuttoa myöskin Vaajaniemen
kylään.
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6. VAPAAEHTOISUUS
a. Meillä jokaisella on oma elämämme, omat kiireemme ja harrastuksemme. Siksi
osallistuminen kylätoimikunnan työhön on vapaaehtoista.
b. Kylätoimikunta tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden olla aktiivinen niissä asioissa ja
harrastuksissa joista kukin on kiinnostunut.
c. Kylätoimikunta tarjoaa myöskin mahdollisuuden oppia tuntemaan naapurinsa ja kylä
asukkaat, se luo turvallisuutta niin vakituisten asukkaiden kuin vapaa-ajan
asukkaidenkin elämään.

Allekirjoitukset

hallituksen allekirjoitus
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