ALVETTULAN KYLÄSUUNNITELMA
Perustuu avoimiin asukastilaisuuksiin 13.2. ja 10.3.2012 Kestävä kylä -menetelmällä

Lähialue: Alvettula, Hyömäki, Matkantaka ja Metsäkylä
Vaikutusaluetta: Ilmoila, Lautsia, Torvoila, Miehoila, Vuolijoki

Kylä kasvaa kulttuuri- ja luontoarvot säilyttäen (Asuminen ja ympäristö)
Tavoitteet

Nykytila

Rakennetaan uutta  uusia Veden ympäröimä talojen täplittämä
asukkaita
ryhmäkylä Alvettulanmäellä ja
Hyömäellä sekä ympäristössä
Arvokas kulttuurimaisema
Asukkaita lähialueella n. 300 ja koko
hoidetaan
alueella 800 sekä vapaaajanasukkaita.
Kunnallistekniikka, asemakaava
Kunnallistekniikkaa
laajennetaan
Maakuntakaavassa mm.: kyläalue,
jolla arvokkaan rakennetun
Etätyötä edistetään
kulttuuriympäristön peruspiirteet
säilytetään, maaseudun
Luonto ja vesistö säilyvät
kehittämisaluetta ja kulttuuriarvoja,
puhtaina
muinaismuistoja

Puhdas vesistö, luonto ja vehreys
Kaksi uimarantaa: Rikulanranta ja
kylänranta

Toimenpiteet

Aikataulu ja toteutus

Kyläyhdistyksen nettisivuille uusi nettisivu: talo- ja
Keväällä 2012 tehdään uusi sivu nettisivuille
tonttitarjonta – sinne tiedot myynnissä olevista tonteista
ja taloista, myyjien yhteystiedoilla, ja linkki

http://www.hameenlinna.fi/Kaavat-jarakentaminen/Tontit/Yksityiset-tontit/
Kylän kehitysyhtiö (asukkaat, loma-asukkaat, yritykset), ???
joka ostaa tontteja, markkinoi ja myy.
Kyläkaava. Ehdotetaan kaupungille ja edistetään asiaa 2012 tiedustellaan asiaa kaupungilta
muutenkin. Ainakin kunnallistekniikan alueelle.
Tienvarren siivoustalkoot, koululaiset ja asukkaat
yhdessä. Elyltä mahdollisesti siivousrahaa.

2012 haetaan elyltä siivousrahaa.

Koulun viereisen metsikön siivous ja harvennus
(arvopuut esiin)

21.4. raivaus- ja siivoustalkoot,
vanhempainyhdistys järjestäjä

2012 viritellään yhteistyö muiden alueen
Yhteiset alueet ja retkeilypaikat kaikkien käyttöön
(siivotaan, merkitään ja kartalle) – Ylihauhon yhteistyö. yhdistysten kanssa, kartoitetaan alueet ja
aloitetaan merkkaaminen, siivoaminen.
Luontoliikunta-alue.
2013 tehdään kartta
2013 lähtien vuosittainen yhteinen retki.
Alvettulassa joelle rantapolku.
Liinavuoren lenkki. Kävelyreittien kehittäminen.

Keväällä 2012 arvioidaan rantapolun teon
toimenpiteet ja aloitetaan polun perustaminen.

Ympäristökasvatus, koululaisille viljelypalsta

Kysytään koululaisten käyttöön palsta, aloitus
keväällä 2013 (?)

Rahoituksen toteutuessa rannan siivous ja
Laiturihanke suunnittelussa, ruoppausta. 2011 haettu infotaulu kesällä 2012
rahoitusta rannan siivoukseen ja mainos/infotauluunm 2012/2013 haetaan rahoitusta laituriin?

Paikalliset palvelut säilyvät ja kehittyvät: elinvoimainen kyläkoulu
Tavoitteet

Nykytila

Kyläkoulu (1-6 lk, 43 oppilasta),
esikoulu
Elinvoimainen kyläkoulu
Päiväkoti (2 ryhmää alle 20 lasta),
työryhmä koulun tilanteesta.
Kirjastoauto 1 x vko (joka toinen vk
kouluvuoro, joka toinen iltapäivä)
Kyläkauppa perjantaisin ja kesäisin,
Kauppa auki ympärivuoden kesä- ja joulupuoti marjatilalla,
kauppa-auto 2 x vko
Kerhoja kouluikäisille
(näytelmäkerho, puuha-kerho,
Lisää palveluja, uusia
salibandy)
palveluja

Toimenpiteet

Aikataulu ja toteutus

Investoinnin puolesta toimiminen.
Rakennetaan itse lisätilat.

Kevät 2012
Tarvittaessa aloitetaan suunnittelu.

Koululle kesäkäyttöä. Taide- ja historianäyttelyitä.

2012-2013 suunnitellaan. Kesätoimintaa
vuonna 2013.

Tenniskenttä kaukaloon. Tenniskursseja.

Reijo S. Kartoittaa asian ja Rellu toteuttaa.

Uusia palveluja. Kyläyhdistys vuokraa tai järjestää tilan
ja vuokraa sitä yrittäjille – kampaaja, hieroja,
kosmetologi tms. / Tiedotetaan Lautsian
lomakeskuksen tarjoamista palveluista.

Palvelutarvekartoitus – kysellään mihin
palveluihin olisi kiinnostusta.
TAI nostetaan Lautsian palvelut näkyviin
(nettisivuille jne.)

Koulun vapaa-ajan käyttö:
Moottorikoneistamo on lopettamassa. Uuden yrittäjän
Srk:n pyhäkoulu koululla.
Vanajaveden opiston laulajat, piano- löytäminen.
opetus ja jumpparyhmät
Sibelius-opiston Musiikkileikkikoulu Ilmoitustaulu kuntoon.
Olemassa olevat palvelut
paremmin näkyviin

Pallokenttä, jääkiekkokaukalo
Monipuolinen yritystoiminta, noin ?
yritystä
Joukkoliikenneyhteydet

2012 laitetaan ilmoitustaulu kuntoon.

Alueen maatilamyymälät, yritykset ja palvelut kartalle. 2012 aloitetaan kartoitus, kerätään tiedot
Kartta ilmoitustauluille (kaikkiin alueen kyliin) ja
palveluista, tilamyymälöistä jne.
nettisivuille. Ylihauhon yhteistyö.
Hauhonreitti – hyödynnetään tehty työ.
Paikat kartalle 2013.
Tavarat ja välineet yhteiskäyttöön
- lista lainattavista koneista
- sähkökatkoihin varautuminen - agrekaatit

Kysely asukkaille ja loma-asukkaille heillä
lainattavissa olevista tavaroista, välineistä ja
koneista. Lista kyläkaupalle.

Maaseutukulttuuri on vilkasta ja yhteisöllinen elämäntapa on tallella (Yhteisöllisyys, yhdistykset ja turvallisuus)
Tavoitteet

Nykytila

Seuratalo on kunnostettu ja Toimivat yhdistykset: Alvettulan
kyläyhdistys:
talolla toimitaan ympäri
vuoden - koko kylä
Seuratalon kunnostusta ja ylläpito,
talkoita, tapahtumia
Rikulanrannan markkinat heinäkuun
Nuorisolle toimintaa ja
2. viikonloppu, pikkujoulut
paikka talvisin
Alvettulan koulun
Kaikille avointa olemista ja vanhempainyhdistys:

Toimenpiteet

Aikataulu ja toteutus

Seuratalolle lisäeristettä alapohjaan, ilmalämpöpumppu 2012 toteutetaan lisäeristys, uudet
Linnaseudulta hanke
ilmalämpöpumput ja lattian kunnostus
Kylätupa / kylän olohuone seuratalon yläkertaan tai
muuhun tilaan:
 nuortenillat (soittopaikka, pelejä, olemista)
 peli-illat
 elokuvakerho
 lukupiiri

2012 kartoitetaan seuratalon yläkerran
remontoinnin mahdollisuus, rahoitus ja
suunnitelmat. 2013/2014 aloitetaan työt.
2012 järjestetään nykyisissä tiloissa uutta
toimintaa

yhdessä tekemistä

Maaseutukulttuuri säilyy:
tunnetaan toisemme,
kasvetaan/kasvatetaan
yhdessä, naapuriapua
Arvokkaat asiat jäävät
tuleville sukupolville:
kestävät viljelymenetelmät,
lähi- ja luomuruoka

Kerhotoimintaa, matkoja ja retkiä,
Halloween-naamiaiset, musiikkijuhlat
suunnitteilla




lauluillat
elämänkaarikahvila tms. kaikille avoimia
olemisia ja yhdessä tekemistä,
harrastustoimintaa

Kesällä 2012 koulun kentällä tai rannassa peliiltoja.

Hyömäen metsästysseura
Nuorille skeittipaikka.
Ilmoilan voimistelu- ja urheiluseura,
Lautsian kyläyhdistys,
Roineentaustan kyläyhdistys,
Vuolijoen VPK, Metsästysseuroja,
Lautsian kartanoteatteriyhdistys

Nykyinen yhdistysten toiminta näkyvämmäksi.
Tiedotetaan aktiivisemmin sekä nettisivuilla että
ilmoitustauluilla. Nettisivujen kehittäminen.
Tekstiviestipalvelu sähköpostin rinnalle.

Alvettulan futis

Skeittaajat suunnittelemaan, minne ja mitä – jo
pienillä rakennelmilla pääsisi alkuun.
Ilmoitustaulu kuntoon keväällä 2012.
Nettisivuille tiedot tulevista tapahtumista?
Yhteistä tiedotusta muiden alueen yhdistysten
kanssa.

Ääni kuuluviin, lähidemokratia. Ylihauhon yhteistyö.
Mukana Herkkujen yössä Hauholla

Järjestetään kunnallisvaalitilaisuus syksyllä
2012

Naapuriapua
Alvettulan tien turvallisuus
paranee, nopeusrajoitus
alenee

Kylämatkailun kehittäminen. Kirkkovenesoutu, yhteinen
veneretki muiden kylien kanssa. Kylän kulttuuripolku. Viritellään yhteistyötä 2012.
Kartoitetaan nähtävyyksiä ym. paikkoja
Alvettulantiellä on tievalaistus mutta Kyläkävelyt.
kartalle. Kartta 2013.
Muinaismuistopaikat ja muut alueen nähtävyydet
muuten liian suuret nopeudet
kartalle – kartta kylien ilmoitustauluille, nettisivuille jne. Kyläkävelyitä vuorotellen eri kylissä.
Yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia.
Ylihauhon yhteistyö.
Festivaalit ja tapahtumat.



kokoontumisajohenkiset
lasten musiikkitapahtuma

Sivuteiden talvikunnossapito, yhteistyötä
tiehoitokuntien välille – yhdessä talvikunnossapito ja
hiekoitus.

Alvettula futis jatkuu jo perinteenä.
Rikulanrannan markkinat
Vanhempainyhdistys toteuttaa kesällä 2012
lasten musiikkitapahtuman, jos saa
rahoituksen siihen.
Tiekunnat vastaavat.

Talvella varmistetaan kaikkien pihoihin pääsy, eritoten
Selvitetään mahdollisuudet, kuka?
ikäihmisten. Lumityöapu.
Kylätalkkari-avustaja palkkatuella.
Liikenneturvallisuus Alvettulantiellä
Energiaviisas koulu, lisärakennuksesta.
Lähi- ja luomuruoka, leipomo
Maatilan eläimet tutuiksi

Huolehditaan, että ELY toteuttaa
Hämeenlinnan seudun
tieturvallisuussuunnitelmaan kirjatut
toimenpiteet 2012.

Toimenpiteiden pisteytys tärkeysjärjestykseen:
1. 9 ääntä: Ylihauhon yhteistyö – yhteiset alueet/paikat kaikkien käyttöön, kävelyreitit, kylämatkailu, kyläkävelyt
2. 5 ääntä: Nettisivuille ”tonttipankki”
3. 5 ääntä: Tenniskenttä kaukaloon
4. 4 ääntä: Tavarat yhteiskäyttöön
5. 3 ääntä: Kylän olohuone
6. 2 ääntä: Festivaalit ja tapahtumat, kokoontumisajohenkiset
7. 1 ääni: Kylätalkkari, lumityöapu
8. 1 ääni: Kylämatkailu, kirkkovenesoutu, kylän kulttuuripolku

