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LUOMA – KYLÄSUUNNITELMA
3. Palvelut
1.TAVOITTEET

2. NYKYTILA

1.

1.
Kyläläisillä ei ole päivittäistä
tapaamispaikkaa, jossa voisi luontevasti
tavata toisiaan.
- Varsinaista kylätaloa ei ole,
(Ljusdalassa toimii päiväkoti)
- Kauppa, kahvila tms. puuttuu
- Ljusdalassa järjestetään tilaisuuksia:
nuorisolle 1 pe-ilta/kk,
tanssit/kyläkahvila 1 su-ilta/kk (yht.5
kertaa lähiaikoina)
- Yhdistykset järjestävät erilaisia
tapahtumia joillekin
kohderyhmille

Kylän olohuone
Kylässä on kahvila / puoti
tms., johon voi tulla istuskelemaan. Siellä voi järjestää
teema-iltoja, näyttelyitä yms.

2.

Toimiva tiedotus
Asukkaat saavat
helposti tietoa
tapahtumista ja
palveluista.
Kylän yhdistyksillä on
kotisivut ja ilmoitustaulu.

2.
Tiedotus on osin puutteellista.
- Palveluntarjoajat ja –tarvitsijat eivät
kohtaa.
- Palveluita on lähelläkin, mutta niistä
ei tiedetä.

3. TOIMENPITEET

-

1.
Selvitetään toteutusmahdollisuudet ja
resurssit.
Kylätalo voi toimia olohuoneena.
Kylä on idyllinen, ja lähiympäristössä on
runsaasti asiakaskuntaa, joten jokin
erikoisuus, maatilapuoti, kahvila tms. hyvin
suunniteltuna ja toteutettuna voi menestyä ja
toimia kohtaamis-paikkana

4. AIKATAULU JA
TOTEUTUS
1.

Aloitetaan järjestämällä kyläkahvila kerran
viikossa esim. Ljusdalassa tai VPK:n talolla.

2.
oma tiedottaja kyläyhdistykselle
Kyläyhdistyksen nettisivujen kehittäminen
aktiiviseksi tiedotuskanavaksi.
VPK-talon vieressä oleva ilmoitustaulu
asukkaiden aktiiviseen käyttöön.
säännöllisesti ilmestyvä kylälehti kaikkien
yhdistysten käyttöön

2.

2
3.

”Kylätalkkari”
Luomassa

4.

Toimiva jätteenlajittelu

3.

3.
Kylätalkkaripalvelut puuttuvat.
Kyläkyselyn tulosten mukaan tarve on
ilmeinen, ja halukas toimijakin olisi
olemassa.
Jotain on jo ilmaantunut, eräs yrittäjä on
laittanut ilmoituksen VPK-talon vieressä
olevalle ilmoitustaululle.

yhteyden pito kylän yrittäjiin, markkinointi apu
kyläläisille palveja myyville

4.
Kylältä puuttuvat kierrätysastiat
kokonaan.
Lähin jätteenlajittelupiste on Masalassa.

4.
Kierrätysastiat Luomaan keskeiselle paikalle.

-

-

5.

Yhteistyö ja
yhteisöllisyyden
tukeminen
päivähoidon /
koulun toiminnan
kautta

5.
Ruotsinkielinen ala-aste ja esikoulu
toimivat Luomassa.
Suomenkieliset Masalassa, alakoulu
kylän laidalla.
Lasten ja eläkeläisten välistä
yhteistoimintaa ei ole.

3.

-

4.

Ympäristöpäivä kerran vuodessa.
Teemaan liittyviä tuote-esittelyjä / näyttely ja
tiedotusta yms., myös mukavaa
yhdessäoloa.
Lava, johon voi viedä ongelmajättei-tä yms.
5.
Perustetaan kaksikielinen päiväkoti (ja koulu)
Luomaan.
Kuljetusmatkoja helpotetaan
Lapset totutetaan luontevasti
kaksikielisyyteen.
Järjestetään eläkeläisille mahdollisuus
osallistua koulussa / päiväkodissa ruokailuun.
Myös muita yhteisiä aktiviteetteja mietitään.

5.

