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1. Taustaa 
 
Kolman Koto –hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Han-
ketta hallinnoi Joroisten kunta ja toteuttaa kunnan palkkaama projektipäällikkö. Hanke valmisteli 
ja loi edellytykset yhteisöllisen asuinalueen muodostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle. 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisältää käy-
tännön toimenpiteiden suunnittelun Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda malli, 
jonka pohjalta muodostuva yhteisöllinen kylä on monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai 
asuinalueeseen Suomessa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteisöllisen osallistamisen kautta 
Kolman kyläyhdistyksen, - asukkaiden, potentiaalisten asukkaiden sekä yhteistyökumppanien 
kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin myös oppilaitosten tuottamia tutkimustuloksia. 
 
Hankkeen lopputuotoksena syntyi esiselvitys johon tämä suunnitelma, Kolman Koto asuinalueen 
liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön, osana kuuluu.  
 
Suunnitelman laati projektipäällikkö Markku Levänen yhdessä Kolman kyläyhdistyksen jäsenten ja 
kyläläisten kanssa. Pohjana suunnitelmaa tehtäessä on käytetty Hyvä Kylä –hankkeessa laadittua 
Kolman kyläsuunnitelmaa 2012-2020. 
 
 

2. Kolman kylän väestö ja asuminen 
 
Talouksia Kolman kylässä on noin 130. Hankkeen aikana kylällä koettiin myllerrys, kun toimivan 
koulun oppilaat siirrettiin kirkonkylälle väistötiloihin koulurakennuksen hajuhaittojen selvityksen 
ajaksi.  
 
Selvitysten ja korjaustoimenpiteiden jälkeen koulun toiminnan toivotaan palaavan entiselleen. 
Kylällä toimii kolmeopettajainen alakoulu, jonne kuljetetaan oppilaita myös lakkautettujen Lapin-
mäen ja Maaveden koulujen alueelta. Iltapäivisin 0-2 luokkalaiset koululaiset saavat iltapäivähoi-
don koulun tiloissa.  Koulurakennuksen päädyssä sijaitsee kolmen ohjaajan ryhmäperhepäivähoito. 
Linja-autokuljetukset toimivat aamulla kirkolle päin ja kello 15 takaisin koulukuljetusten kanssa 
samaan aikaan. Monipalveluauto Pali liikennöi kutsuohjattuna liikenteenä.  
 
Kolman koululla on paljon muutakin kuin opetuksellinen arvo. Koulun tiloissa toimii lasten ryhmä-
perhepäivähoito ja koululaisten iltapäiväkerho. Koulun tilat toimivat yhdistysten kokoontumis-
paikkana (seurakunnan piirit, kyläyhdistys, maa- ja kotitalousyhdistys, Soisalo-opiston kerhot ja 
liikuntaryhmät) sekä yhteisten tavaroiden säilytystiloina. Koulun keittiö tarjoaa ruokapalveluja 
myös yksityishenkilöille. Koulu ja kyläyhdistys tekevät kylää aktivoivaa yhteistoimintaa, esim. istut-
tavat perunoita koulun tarpeisiin.  
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Kuvassa saadaan potkukelkka ja heppakyytiä Kolman kyläyhdistyksen järjestämässä ulkoilupäiväs-
sä maaliskuussa 2013.  
 
 

 
   
 
 
Työssä käydään Joroisten lisäksi paljon Varkaudessa, jonkin verran myös Pieksämäellä, Juvalla ja 
Rantasalmella. Kylän suurin yksittäinen työnantaja on Famifarm Oy, jonka Järvikylä- tuotemerkillä 
myytävät ruukkusalaatit ja –yrtit ovat valtakunnallisesti tunnettuja ja tuotevalikoima maan katta-
vin. Famifarm työllistää noin 100 henkilöä vakituisesti ja lisäksi lukuisan määrän kiireapulaisia.  
 
 

3. Tiedottaminen 
 
Kylän tapahtumista tiedotetaan kylän nettisivuilla osoitteessa www.kolmankyla.blogspot.fi ja Fa-
cebookissa www.facebook.com/KolmanKyla.  
 
Tapahtumista ilmoitetaan myös perinteisesti kylän ilmoitustauluilla koululla, Hallamäessä, Kollin-
joella, Rantahovilla ja Ryyhtölässä. Lisäksi tiedotteita jaetaan kotiin.  
 

http://www.kolmankyla.blogspot.fi/
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4. Liikuntamahdollisuudet 
 
Kolman koulun ympäristö tarjoaa monipuoliset liikunnan harrastamisen mahdollisuudet. Kesäisin 
nurmikentällä voi harrastaa pallopelejä sekä yleisurheilua. Koulun pihamaalta voi heitellä vaikka 
koripalloa. 
 

 
 
 
Kolman Tarmo ry järjestää erilaista liikuntaan ja urheiluun liittyvää toimintaa Kolmalla. Tarmo mm. 
ylläpitää Kolman koulun kenttää (talvella jäädytys, kesällä piha-alueen hoito) sekä järjestää peli-
iltoja ja kilpailutoimintaa. Keväällä Kolman Tarmo järjestää perinteisesti polkupyöräretken ja luon-
toretken yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. 
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Runsaslukuiset polut kauniissa harjumaastossa tarjoavat erinomaiset virkistysmahdollisuudet, hy-
viä marjamaita unohtamatta. Laavuilla Kolman harjulla, Humisevalla ja Koliseva voidaan järjestää 
tilaisuuksia tai vain levähtää retkeillessä. Talven lumitilanteesta riippuen ylläpidettyä latupohjaa on 
Kolmalla käytössä 1 km ja 3 km lenkki sekä yhdyslatu kirkonkylältä Hallamäkeen. 
 
 

 
 

Kylällä on oma uimaranta, jolla järjestetään heinäkuussa kunnan toimesta uimakouluja. Kolmalla 
on myös mahdollisuus osallistua Islanninhevosretkiin lähiympäristön maastoissa. 
 

 

5. Yhdistykset, yhteistoiminta 
 
Kolman kylällä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät kyläläisille erilaista toimintaa.   
 
Kolman kyläyhdistys ry 
- Kolman kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti kylän asioiden edistäjänä jo vuodesta 1982. 
- Rekisteröitiin kyläyhdistykseksi 5.8.2004.  
- Toimii kylän yhteysorganisaationa. Järjestää kylän yhteisiä tapahtumia ja retkiä, hallinnoi ja 

toteuttaa hankkeita kylän hyväksi. Kaikkia kylää koskevia asioita voi tiedustella yhdistyksen 
kautta. 

- Puheenjohtaja: Heli Viinikainen puh. 040 575 6049 
- Sihteeri Virva Leväinen puh. 044 577 2000 
- www.kolmankyla.blogspot.fi 
- Sähköposti: kolmankylayhdistys@gmail.com 
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Kuvassa: kyläyhdistys huomioi kylälle muuttavat uudet asukkaat viirillä.   
 
 
Järvikylän maa- ja kotitalousyhdistys ry 
- Järjestää mm. kursseja ja retkiä. 
- Seuralla vuokrattavana astiastoja, pilkekone sekä haketin. 
- Seura järjestää myös kahvituksia tilauksesta. 
- www.kolmankyla.blogspot.fi/p/jarvikylan-maa-ja-kotitalousyhdistys.html 
- Puheenjohtaja: Jaana Leppänen, puh. 0400 959 472 

- Sihteeri: Marja-Liisa Loponen, puh.  050 530 6995 

 
Kolman Tarmo ry 
- Urheilutoiminnan järjestäminen kylällä  
- Puheenjohtaja: Pentti Härkönen, puh. 040 7710 073, (017) 573 111 
- www.kolmankyla.blogspot.fi/p/kolman-tarmo.html 

 
Kolman koulun vanhempainyhdistys ry 
- Perustettu 23.4.2002. 
- Koulun vanhempainyhdistykseen kuuluvat kaikki oppilaiden vanhemmat. 
- Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kouluun liittyen. 
- Puheenjohtaja: Anne Vänttinen, puh. 040 7169 288, annevanttinen@suomi24.fi 

 
Kolma-Rantahovi vesiosuuskunta 
- Perustettu 9.7.1987, perustajia oli 17 kpl.  
- Laajentamista on jatkettu tarpeen mukaan, tällä hetkellä veden saajia osuuskunnassa on jo yli 

viisikymmentä.  
- Osakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä veden laatuun sekä edulliseen ratkaisuun verrattuna 

oman kaivon perustamisesta.   
- Puheenjohtaja Pauli Aholainen, puh. 040 5377 000.  

http://www.kolmankyla.blogspot.fi/p/jarvikylan-maa-ja-kotitalousyhdistys.html
mailto:annevanttinen@suomi24.fi
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Järvikylän erä ry 
- Vuonna 1977 syntyi hirviseurue nimeltään Järvikylän hirvimiehet. 
- Järvikylän erä perustettiin vuonna 1986, alajaokseksi jäi hirviseurue Järvikylän hirvimiehet.  
- Seura omistaa vuonna 1997 rakennetun laavun Kollinjoen tien varressa.  
- Seuran johtaja Esa Aholainen, puh. 050 3088 571.  
 
Huutokosken kalastusosakaskunta 
- Kolma järvellä oli kaksi osakaskuntaa, jotka liittyivät Huutokosken osakaskuntaan 2012. 
- Kolma järven kalastus- ja sorsastusluvat: Petteri Leppänen, puh. 0400 281 892  
- Yhteyshenkilöiltä voi kysyä pyydysmerkkejä sekä muista järveä koskevia asioita 
 
Ryyhtölän hirvimiehet  
- Seuran jäsenet aloittivat ensimmäisinä hirvenmetsästyksen Kolmalla vuonna 1956. 
- Vuonna 2008 valmistuivat metsästysmaja ja lihankäsittelytilat. 
- Seuran johtaja Väinö Kuutti, puh. 040 358 7120.  
 
 

6. Elinkeinot ja palvelut 
 
Kolmalla toimii edelleenkin useita aktiivisia maanviljelijöitä sekä erikoistunutta maataloutta, mutta 
sen lisäksi kylän alueelta löytyy monenlaista yritystoimintaa autokorjaamosta ja neuletöistä sie-
lunhoitoon ja ratsastustoimintaan. 
 
Autohuolto M. Pehkonen 
Pasalantie 128, 79620 Huutokoski 
Puh: 0400 575 377 
- Autokorjaamo 
 
Cillasine 
Saunamäentie 117, 79600 Joroinen 
Puh: 050-5500710 
E-mail: cillasine@gmail.com 
- Uudisrakentaminen ja huoneistoremontit, märkätila-asennukset 
- Lvi-ja sähkötyöt 
 
E. Aholainen Oy 
Harakkasaarentie 36, 79630 Kolma 
Puh: 040 5138860 
- Vihannesten viljely 
 
Famifarm Oy  
Kartanotie 6, 79600 Joroinen 
Puh: (017) 470 4400, fax: (017) 470 4470 
jarvikyla@famifarm.fi, www.jarvikyla.fi 
- Ruukkuvihannesten ja –yrttien viljely 
 
 

mailto:jarvikyla@famifarm.fi
http://www.jarvikyla.fi/
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Finnurmi Oy 
Kartanotie 6, 79600 Joroinen 
Puh: (017) 470 4400, fax (017) 470 4470 
myynti@finnurmi.fi, www.finnurmi.fi 
- Siirtonurmi eri käyttökohteisiin: pientalot, rivi- ja kerrostalot, ulkoilualueet, puistot jne.  
 
Kampaamo Hius-Kulkuri Heidi Aholainen 
Kolmantie 172, 79630 Kolma 
Puh: 044 564 1777 
- Kiertävä parturi-kampaaja 
 
Koikkalan tila 
Leotniemi 39, 79630 Kolma 
Puh: 040 5566 119 
FB: Koikkalan tila 
- Vuokratallitoimintaa ja marjanviljelyä 
  
Kukkasidonta- ja hautauspalvelu Valkolilja 
Saunamäentie 117, 79600 Joroinen 
Puh: 050-3750227 
valkolilja.lilja@gmail.com 
- Kukkasidonta ja hautauspalvelu 
 
Kuljetusliike Veljekset Sutinen Ky 
Metsäpirtintie 4, 79630 Kolma 
Puh: 0400 579 344   
www.kuljetussutinen.fi 
- Kuorma-autoliikenne, tieliikenteen tavarankuljetus 
 
Mehiläistuotteet Mellis Oy 
Rantahovintie 129, 79630 Kolma 
Puh: 017 6880 888, fax:017 573 129 
mellis@mellis.fi, www.mellis.fi 
- Hunajapohjaisten ihonhoito- ja saunatuotteiden kehittäminen ja valmistus.  
- Korkealuokkaiset raaka-aineet Pohjolan puhtaasta luonnosta ovat Mellikselle tärkeitä ja tuot-

teiden perusta. Kaikille Melliksen tuotteille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton avainlippu-
merkki.   

 
Neuletyö Aune Niemi 
Kankaalantie 84, 79630 Kolma 
Puh. 050 347 4456 
- Neuletyöt 
 
 
 
 
 

mailto:myynti@finnurmi.fi
http://www.finnurmi.fi/
mailto:valkolilja.lilja@gmail.com
mailto:mellis@mellis.fi
http://www.mellis.fi/
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Raksami 
Kolmantie 828, 79630 Kolma 
Puh: 050 5620 117 
samipetteri.karkkainen@gmail.com 
- Rakennustyöt 
 
Rella Oy 
Raivaajantie 46, 79630 Kolma 
Puh: 040 5854 300 
info@rella.fi, http://www.rella.fi/ 
- Islanninhevosretkiä, ratsastustunteja ja -leirejä, lastenkekkereitä, turvesaunontaa, paljuilua, 

TYKY- ja TYHY-päiviä, hemmotteluviikonloppuja, polttareita 
 
Santtu Komi 
Pasalantie 296, 79630 Kolma 
Puh. 0400 678 820 
- Vihannesten viljelyä 
 
Savonmaan rakennus Oy - Aholainen Olli 
Kolmantie 172, 79630 Kolma 
Puh: 040 5262 790 
E-mail: olli.aholainen@netti.fi 
- Rakennuspaikan valmistelutyöt, kaivinkonetyöt 
 
Tilitoimisto Aral 
Päivärinteentie 13, 79630 Kolma 
Puh: 050 376 7800 
- Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 

 
Tmi MLA-Palvelu 
Uimarannantie 25 A, 79630 Kolma 
Puh: 045 638 9470 
markku.laitinen@mla-palvelu.eu 
- Yritys tarjoaa monipuolista työpalvelua ja yleisapua kuten kiinteistönhoito-, kotitalonmies-, 

mökkitalkkari- ja erilaisia siivouspalveluita. 
 

Tmi Sielunhoitopalvelu Poukama  
Pasalantie 242, 79630 Kolma 
Puh: 040 7154 284 Eeva Repo 
poukama@co.inet.fi, www.poukama.info 
- Sielunhoitoterapia, sielunhoito, terapia, työnohjaus ja koulutus 
 
Veljekset Aholainen Oy 
Järvikyläntie 310, 79630 Kolma 
Puh: 050 3088571, fax: 017 573 164 
veljekset.aholainen@wippies.com 
- Vihannesten viljely  

mailto:samipetteri.karkkainen@gmail.com
mailto:info@rella.fi
http://www.rella.fi/
mailto:markku.laitinen@mla-palvelu.eu
mailto:poukama@co.inet.fi
http://www.poukama.info/
mailto:veljekset.aholainen@wippies.com
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7.  Kolman koululaisten mielipiteet  
 
Syyskuussa 2014 Lasten ja nuorten maaseutuparlamentin Road show vieraili Kolman koululla. Yh-
dessä Suomen 4H-liiton Nuoret oman kylän kehittäjinä hankeen kanssa, koululaisilta kerättiin toi-
veita ja näkemyksiä miten kylää voitaisiin kehittää ja millaisia palveluja tai tapahtumia maaseudul-
le kaivataan. Toiveet asetettiin puunoksalle ja niistä kootaan tiedot Lasten ja nuorten maaseutu-
parlamentin päätapahtumaan.  
 

 
 
Kolman Koto –hankkeen ja 4H:n Nuoret oman kylän kehittäjinä hankeen yhteinen toimintapiste 
 
Vastauksia kertyi 51 kpl ja ne esitellään seuraavassa taulukossa. 
 

Millaisia terveisiä kyläsuunnitelman 2014 
tekijöille? 
Millaisia nuorisotapahtumia kylälle toivo-
taan? 

Mikä palvelu/ paikka kylällä ehdottomasti 
tarvitaan? 
Vapaa sana! 

 
 

 Jalkapallopeli, elokuva-iltaa, disko 
ja kauppa-auto 

 enemmän sählyä 
 kirjastoauto 
 minä haluaisin lisää näitä markki-

noita, koska nämä ovat kivoja 

 Toivon , että Kolman koulu korjat-
taisiin, järjestettäisiin ratsastuskil-
pailuja esim. este tai koulukisat 

 kauppakeskus, uimahalli, yökoulu, 
Mäkkis,disco 

 
 crosseja 
 toivon, että Kolman koulu tulee käyt-

töön 

 Haluaisin, että Kolman koulu saatai-
siin kuntoon 

 crossirata kaikille 
 hiihtokilpailut, kunnossa oleva koulu 
 aproe 
 jätskiauto 

 kyläkauppa olis kiva, pääsee ostaa 
jäätelöö 
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 koira- ja heppanäyttely 
 kunnossa oleva koulu, koulu kun-

toon 

 toivon, että tänne tulisi uimahalli 
 Olis kiva jos Kolman koulu tulis 

kuntoon 

 Koulu täällä Kolmalla 
 Haluaisin uimakerroille 
 Toivon tietokoneen, oman koiran, 

kävisin enemmän uimassa 

 tähe haluan mopon 
 eväsretki laavulle 
 peli-ilta ja muuta yhteisiä tapah-

tumia 
 kirjastoauto 

 roteo, karuselli 
 jäätelöauto, vesiilmapalloja 
 laskettelua, ratsastusta, uimahalli 
 pomppulinna ja että koulu korja-

taan 

 koira agility 
 elokuvailta, illan diskon 
 mönkijä vaelluksia 

 disko 
 

 Toivon, että tänne kylälle tulisi pieni 
kyläkauppa 

 jäätelöauto, enemmän karkkia ja pe-
runalaatikkoa 

 karuselli, uimahalli, kauppa 

 uimahalli, koulu kuntoon 
 mopokerho 
 korjatkaa koulu, kolman koulu 
 kolman koulun korjaus 
 ratsastusta ja laskettelua 

 kauppakeskus, uimahalli ja keikkoja 
 jääkiekkokerho, ilmakivääriammun-

taa, jousipyssyammuntaa 

 kioski ja teatteri sekä kauppa 
 mopokerho 
 iso tramboliini ja uima-allas 

 

 
 
Kyläsuunnitelmaa varten kyseltiin 2011 Hyväkylä-hankkeessa myös Kolman koululaisten mielipitei-
tä kylästä yhteistyössä koulun opettajien kanssa. Luokille 0-2 kysely tehtiin suullisesti, luokkien 3-6 
oppilaat vastasivat kirjallisesti. Ohessa kysymykset ja niihin saadut vastaukset.  
 
0-2 luokkalaiset 
 
1. Mikä Kolman kylällä asumisessa on kivaa? 
 
Koulu on lähellä. On paljon kavereita. Maalla on kiva asua. On paljon paikkoja, joihin voi rakentaa 
majan. Pihassa saa pitää kotieläimiä. Isän on helppo ajaa hevosella. Pihalla voi leikkiä. On turvallis-
ta. Ei tarvitse varoa autoja. On helppo liikkua luonnossa. 
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2. Mitä asioita toivot lisää / minkä pitäisi olla paremmin? 
 
Palviaisiin menevä tie pitäisi asfaltoida ja Ryyhtölän tie pitäisi lanata. Lisäksi lapset toivoivat ettei 
tiellä kaahattaisi ja he toivoivat jopa ylinopeuskameroita. Koulun pihaan he toivoivat lisää kiipeily-
telineitä, liukumäkeä, karusellia ja uima-allasta. 
 
Opettajan mielestä lapset olivat hyvin oivaltaneet maalla asumisen ilot ja kehittämistoiveetkin 
olivat realistisia. 
 
 
3-4 luokkalaiset 
 
Palautteet on kirjattu alle sanasta sanaan.  
 

 Koulussa on kivaa. Kiikut, kiipeilyteline ja metsä / kukkula. Vanhalla koululla on yläkerta, joka ei 
ole käytössä mutta jos sen kunnostaa, sitten olisi kiva kun on 2 tilaa, jossa voi pelata, leikkiä ja 
pitää kerhoa. Sitten olisi kiva jos olisi kiipeilytorni, jonne voi kiivetä katsomaan ihania maatilan 
maisemia. Ja eläimille paremmat oltavat eli: kunnon navetat ja aitaukset. Minä pidän luonnos-
ta ja kaikesta elämässä ja asun maalla. EI MITÄÄN KERROSTALOJA MAALLE!!! 

 Otsikko: Tärkeää asiaa, lukekaa. Olisi kiva sada kiipeilyteline ja vanhoja lautoja kukutsille (kou-
lun kukkulalle). Kehu: Täällä on todella kaunista ja rauhaisaa. Kouluakin on kiva käydä kauniissa 
ympäristössä. Mutta: uimarannan laiturin ne rautalevyt voisi peittää niin ettei ne satuttaisi ih-
misiä (serkulla oli tikit jalassa).  

 Täällä on hyvä liikkua ja paljon tilaa. Tahtoisin koululle lisää urheiluvälineitä. Koulu on mukava 
ja kivat retket.  

 Täällä asumisessa on kivaa että on ratsastustalli lähellä, mutta olisi kivaa jos uimaranta olisi 
paremmassa kunnossa.  

 Haluaisin koulun pihalle pyörivän karusellin ja pienen leikkitallin. Tämä koulu on minulle paras-
ta ja äidinkieli on kivaa. Tällä on kivaa ja rauhallista. Toivoisin tänne uimahallin. Tämä on minul-
le oikeasti kivaa. Tahtoisin että täällä olisi kauppa ja enemmän lautoja leikkimistä varten.  

 On kivaa matkustaa pyörällä kouluun mutta olisi kivaa että saisi taksikyydin, kun on niin pitkä 
matka. Koulun pihalle olisi kivaa saada uutta.  

 On kivaa kun on lähellä uimapaikka mutta haluaisin isontaa jumppasalia. Esim. meillä on lato, 
jossa on pidetty rahankeräystä joten me voitaisiin kerätä rahaa vaikka latotanssilla, eikö? Ja ha-
luaisin sellaisen pyöreän laitteen, jossa pyöritään. Ja sisävessan.  

 Täällä on mukavaa seikkailla siskon kanssa metsissä. On myös kivaa ulkoilla koiran kanssa ja 
unelmoida. Olisi kivaa, että olisi ratsastustalli, uimaranta paremmassa kunnossa ja metsät 
myös paremmassa kunnossa.  

 Kiipeilyteline, lisää kiikkuja, koululle lisää rahaa, joka päivä karkkia, enemmän tietokoneita.  

 Täällä on paljon kivaa tekemistä, mutta toivoisin yhteisiä retkiä enemmän. Tahtoisin myös ui-
maretkiä johonkin (talvella uimahalliin, kesällä uimarantaan). Ja vielä eläin- ja pikkujoulupäiviä. 
Kiitos jos voitte antaa.  

 Puisto, jossa on ainakin kiipeilyteline. Kyläkauppa. Kolmalla on kiva asua, koska tämä on maalla 
ja saa olla eläimiä ja koulu on lähellä ja koulussa on kivaa koska on kavereita ja oppii kaikkea. 
Eläinpuisto. Ratsastuskeskus, askartelukauppa, uimaranta parempaan kuntoon. Pyöräilypolku, 
koululle kiipeilyteline ja kentän ympäri juoksurata.  
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 Täällä on rauhallista ja mukavaa, mutta kun joroslaiset ja kolmalaiset joutuvat matkustamaan 
Varkauteen asti uimahalliin ja kauppoihin. Kolman parannusta: olisi kiva Kolman pientä kylä-
kauppaa eli Kolmalle pieni kyläkauppa.  

 Koulussa on kivaa koska on kavereita ja oppii paljon asioita. Pihalle olisi kiva saada liukumäki 
että pienille hoitolaisille on pihalla tekemistä. Kukutsille voisi tulla lautoja koska pienemmille ja 
joskus isommillekin tulee riitaa. Kiitos kun saamme käydä koulua ilman maksamatta. Kiitos! 

 
 
5-6 luokkalaiset 
 
Palautteet on kirjattu alle sanasta sanaan.  
 

 Kauppa puuttuu Kolmalta 

 Huutokoski / Kolma. On kivaa että on nämä: oma koulu, kaverit, naapurit, koti, uimarannat. 
Haluaisin että on nämä: bussipysäkkimatkat lyhyemmät (minulla on 2,5 km), valtava uima-
allas, kauppa, agility-koirarata tai eläinrata.  

 Kolma. Kylällä on: oma koulu. Voisi olla: enemmän kauppoja koulun lähellä. Huvipuisto. Iso 
uima-allas.  

 Huutokoski: On kivaa että on naapurit, koti, uimaranta. Toivosin että sinne tulisi kauppa, huvi-
puisto ja uima-allas.  

 Kylällä on hyvä uimaranta. Kauppa puuttuu ja Kemeri puuttuu.  

 On hyvä että täällä on uimaranta.Olisi hyvä jos lähellä olisi Kemer, Kotipizza, super-hypernopea 
tietokone.  
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8. Keinot 
 
Suunnittelupalaverissa 18.9. ja 20.9.2014 mietittiin toimenpiteitä, joilla mahdolliset Kolman Kodon 
asuinalueen asukkaat saadaan liitettyä olemassa olevaan kyläyhteisöön.  
 
Yhteisö-sana on epämääräinen ja luo jokaiselle kuulijalle oman mielikuvansa. Jotta näitä mielikuvia 
voitaisiin hälventää, taulukossa tuodaan esille keinoja uusien asukkaiden kotouttamiseksi ja vir-
heellisten mielikuvien hälventämiseksi puolin ja toisin. 
 
Mahdolliselta yhteisöltä toivotaan, ettei se linnoittaudu, vaan on osana kylää ja sen elämää.   
Tämä tuli esille toiveessa, että yhteisö ei julistaisi mitään aatetta. Ei uskonnollista, poliittista tai 
muutakaan.  Yhteisökyläläisten toivotaan olevan mukana kylän arjessa, tapahtumissa, edunval-
vonnassa ja yhdistystoiminnassa.  Lisäksi toivottiin, että yhteisö luo kylään uusia palveluja. 
 
Kyläyhdistyksellä on uusien asukkaiden kotouttamisessa kylän arkeen keskeinen rooli aktiivisena 
toimijana ja tiedonvälittäjänä.
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KEINOT     

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT/YHTEIS-TYÖKUMPPANIT 

Sitoutuminen kylään; kyläyhteisöön kuuluminen 
Helpompi pääsy metsästysseuraan, esim. hirvenmet-
sästys Metsästysseurat 

 
Kyläyhdistyksen jäsenyys Kyläyhdistys 

 Kalastus mahdollisuudet yhdistykset, kyläläiset 

Uusien asukkaiden muistaminen ja mukaan kut-
suminen Uusien asukkaiden muistaminen, rotinaperinne Kyläyhdistys 

   "Kyläluuta" -perinteen kehittäminen Kyläyhdistys 

  Kylän yhteiset marja-, sieni ym. retket.  Kyläyhdistys 

  
Kylän yhteisten tapahtumien järjestäminen; esim. Kol-
ma-päivä, kyläyhdistyksen retket Kylän yhdistykset yhdessä 

Tiedottaminen Sähköinen tiedottaminen FB, nettisivut, sähköpostilista 
Kyläyhdistys yhdessä muiden yhdistysten 
kanssa 
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  Ilmoitustaulut 
Kyläyhdistys yhdessä muiden yhdistysten 
kanssa 

Palvelujen tarjoaminen Palvelujen tarjoaminen puolin ja toisin yhteisö, kyläläiset 

  

Yhteistyö rakennusvaiheissa. Talkooapua, toimitaan 
paikallisena tietolähteenä ja autetaan selvittämään 
asioista. kyläläiset, yhdistykset 

 Lähiruokaa paikkaliset yritykset, yhdistykset, kyläiset 

Infrastuktuurin parantuminen 
Puhelinliikenteen, postin ja tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen Kyläyhdistys yhdessä toimijoiden kanssa 

Asuinalueen yhteisöltä toivotaan 
 

avoimet mielet, halu tutustua paikallisiin ihmisiin, luo-
da kontakteja, ystävyyssuhteet peruskyläläisiin Yhteisö 

 
 

Jos erityinen yhteisö niin avoimet ovat esim. kerran 
vuodessa, jolloin kylään pääsee tutustumaan opaste-
tusti. Yhteisö 

 
 Kutsut myös kyläläisille yhteisön omiin juhliin Yhteisö 

 
Yhteisö ei julista mitään aatetta. Ei uskonnollista, 
poliittista tai muutakaan. Yhteisö 
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