Kyläsuunnitelma
Siikamäki-Peiposjärvi
2015-2020
Valtakunnallinen
vuoden kylä 2008
Itäkeskus Visio

Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä,
joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut
asukkailleen, erityisesti lapsiperheille. Kylällä toimii mm.
vireä kyläkoulu ja ryhmis sekä kyläläisten omistama
osuuskauppa.
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Siikamäki – Peiposjärvi
uuden Pieksämäen virkeä Itäkeskus
nasakoitten naisten, messevien miesten, nohevien nuorten
lisääntyvien lasten ja vireiden varttuneiden
OMA KYLÄ

Pieksämäen Itäkeskus –visio:
Siikamäki – Peiposjärvi– alueesta Pieksämäen ja
Varkauden yhteinen työssäkäyntialue.
Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä,
joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut
asukkailleen, erityisesti lapsiperheille. Kylällä toimii mm.
vireä kyläkoulu ja ryhmis sekä kyläläisten omistama
Osuuskauppa.
- KYLÄSUUNNITELMA käsitelty ja hyväksytty alun perin
kyläkokouksessa 16.03.2008 perustana kyläsuunnitelman tavoitteet
vuodelta 2005 ja kyläkyselyn tulokset syksyltä 2007. Esitelty strategiset
tavoitteet kaupungin johdolle 20.2.2008.
- toimintasuunnitelma päivitetty 2011 ja 2014
- jakelu: Kylän nettisivut, tarvittaessa myös paperiversiona. Lähetetään
sähköpostitse Pieksämäen keskeisille viranhaltijoille ja päättäjille,
tärkeimmille sidosryhmille sekä lehdistölle.
- Kyläsuunnitelma: Kyläsuunnitelman keskeisten osien päivitys
10.12.2014 Paikalle kutsuttu aktiivisia kylätoimijoita.
- Konkreettiset toimenpiteet hyväksytään vuosittain kyläyhdistyksen
vuosikokouksessa
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TOP 6 – TOIMET vuonna 2015-2020

1.

Konkreettinen tavoite /Toimet
Peiposjärven koulun toiminnan
turvaaminen ja kehittäminen
Perusopetus 1-6 lk, esiopetus, ryhmis,
kylän harrastus- ja palvelutoiminnan
keskus.
- koulun ja ryhmiksen jatkuvuuden
turvaaminen Pieksämäen
palvelurakenneuudistuksessa
- riittävä, pysyvä ja osaava henkilöstö,
3 opettajan virkaa
Ap- ja Ip-toiminta, kerhot, seutuopiston
piirit ja muut kyläpalvelut
- koulukuljetukset
- tiivis yhteistyö Pieksämäen kaupungin
toimielinten sekä Kyläasiamiehen
kanssa

2.

Lisää asukkaita, yrittäjiä ja työpaikkoja
- tonttien, talojen ja yritysten
markkinointi kyläsivuilla, ilmoituksin,
jutuin
- henkilökohtainen opastus kylästä
kiinnostuneille
- tiivis yhteistyö Pieksämäen kaupungin
ja Pieksämäen kylät ry:n kanssa (hyviä
tontteja, nopeasti rakennuslupia, nykyyrittäjät)
- Syksyllä 2014 kyläläisten perustama
Suoramyyntiosuuskunta elää, kasvaa ja
kehittyy

3.

Varmasti sähköä ja Peiposjärventie
kuntoon – elämisen ja yrittämisen
perusedellytykset kuntoon
- Savon Voima: puut pois linjojen

Kylän päämäärä
- Peiposjärven koulun
kehittäminen ja
olemassaolon
turvaaminen.
- Lasten turvallinen
päivähoito omalla kylällä
lähellä kotia.

- Asumisen ja kylän
markkinointi eri
tilaisuuksissa. Uusien
asukkaiden kylälle
muuton helpottaminen.
- Yrittäjyyden edistäminen
kylällä
- Oman kyläkaupan
toiminnan turvaaminen.

- Kylän infrastruktuurin ja
lähipalvelujen
kehittäminen yhdessä
muiden toimijoiden
kanssa
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viereltä, maakaapeleita / linjat
maanteiden varteen
tukea vesi- ja viemäriverkoston
laajenemiselle ja hyödyntämiselle
Peiposjärventien kunto, puhelin ja
laajakaistayhteydet. Kyläläisten
informointi/aktivointi soittamaan
tienkäyttäjien linjaan, operaattoreille
yms.
Yhteistyössä Pieksämäen kylät ry:n ja
Kyläasiamiehen kanssa.
Kyläverkon kehittämishankkeen
edistymisen seuraaminen ja
mahdollinen mukaan pääsy.

Säpinää Nostalgiailtamissa ja kylän
omissa, vuosittaisissa kihauksissa
- Nostalgiailtamat 20-vuotisjuhla,
talkooväen illanvietto, pilkkikilpailut,
Kesätori, Pop Up ravintolapäivä, Match
Show, Kauneimmat joululaulut ym.
vuosittaiset tapahtumat.
- infot tarpeen ja resurssien mukaan
- kyläläisten spontaanin toiminnan
tukeminen (esim. Kärrikerho,
Tarinatupa)

5.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä ja
kyläviestinnällä
- yhteistyön tiivistäminen - tärkeimpiä:
Pieksämäen sivistys-, tekninen,
elinkeinotoimi, muut kyläseurat,
Seutuopisto, Pieksämäen kylät ry Kyläasiamies, Jäsky, muut hankkeet,
4H, kylän muut seurat, srk
- aktiivisesti kyläsivustolla
www.siikamaki.net ja Facebookissa,
Kylien kuulumiset tarpeen mukaan,
Paikallisten lehtien menovinkit
- aktiivinen näkyminen mediassa
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- Ikäihmisten ja lomaasukkaiden palvelujen
tehostaminen

- Hyvinvoinnin, elämänilon ja hauskanpidon
edistäminen
- Nostalgiailtamien ja
kesätoritapahtuman
kehittäminen yhdessä
muiden
kehittämishankkeiden
kanssa

- Tehokas kyläviestintä
sisään- ja ulospäin.
- Nuoria aktivoidaan
tuottamaan sisältöä
facebookiin sekä
www.siikamaki.net
sivustolle.
- henkilökohtainen kontakti
yksittäisiin kyläläisiin ja
toimintaan mukaan
pyytäminen
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- kylän nuoret mukaan viestintään ja
ideoimaan
- opiskelemaan muuttaneet nuoret / pian
eläköityvät loma-asukkaat mukaan
kylän toimintaan
- Kylän toimijoiden yhteispalaveri (kylän
seurat, vanhempainyhdistys,
oppilaskunta, spr, 4H jne.)
6.

Seurantalo
- toiminta- ja markkinointisuunnitelman
tekeminen yhdessä Maa- ja
kotitalousseuran kanssa
- Keittiöremontin loppuunsaattaminen
- Toimintaedellytysten parantaminen

- Peruskorjaus- ja
laajennus vuosina 20132015. Talo soveltuu
ympärivuotiseen
käyttöön.
Ympärivuotisesti
lämmitettynä Talolla nyt
mm. sisä WC, vesi- ja
viemäri liittymät ym.

Lisäksi Kyläyhdistys voi toteuttaa muita
toimenpiteitä vuoden mittaan ilmenevien
tarpeiden mukaan

Siikamäki 10.12.2014
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Peter Hartwig, puheenjohtaja

_____________________________
Riikka Kinnunen, sihteeri

