Ruhtinansalmen
kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän
laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä
sekä kylän ympäristöä hoitamalla.
Kylällä
säilytetään
nykyinen
asukasluku
ja
mahdollisuuksien
mukaan
jopa
nostetaan.
Asuinviihtyvyyttä kehitetään tarjoamalla monipuolisia
vapaa-ajanmahdollisuuksia ja harrastuksia.

Päivitetty 28.5.2017

ASIA/IDEA

TAVOITE

TOIMENPITEET

RESURSSIT
TEKIJÄ / T
YHTEISTYÖTAHOT

AIKATAULU

Kierrätys, kirpputori
pienkonekorjaamo ym.
ympäristöasiat

Kirpputori kylätaloon

* Toiminnan suunnittelu
ja toteutus

* Ruhtinansalmen kylätalon
kannatusyhdistys

2014 - 2018

Kylän maisemahoito

Siisti kyläraitti ilman vesakkoa
ja hoitamattomia peltoja

* Peltojen niittäminen ainakin
kerran kesällä. Vesakon
raivaus
lampaiden laidunta

* Kyläyhdistys
* Suomussalmen kunta
* Ympäristökeskus
* LUMO-sopimus

2012 - 2020

ASIA/IDEA

TAVOITE

TOIMENPITEET

RESURSSIT
TEKIJÄ / T
YHTEISTYÖTAHOT

AIKATAULU

* Nettisivut ja kiinteistöjen tarjonta sivuilla pidetää ajan
tasalla

* Kyläyhdistys

YMPÄRISTÖ

PALUUMUUTTAJIEN HOUKUTTELU
Uusien asukkaiden saaminen
kylälle

Kylän säilyttäminen elävänä

jatkuva

Uusien asukkaiden saaminen
kylälle

Juntusrannassa enemmän
rakennustontit

Asemakaavan muutos

* Kyläyhdistys
* Suomussalmen kunta

Juntusrannassa jatkosodan
"keskus" - sotahistorian tunnetuksi tekeminen

Kaikkien sodanaikaisten paikkojen kartoittaminen, esitelymateriaali, pienoismalli,
markkinointi

* Kyläyhdistys

jatkuva
jatkuva

HANKETOIMINTA
Uusi Eu-hanke

2016 - 2018

VAPAA-AIKAA JA HARRASTUKSET
Tapahtumat
* Tapahtumiin uusia ideoita
ja piristyksiä

Säännölliset kylätapahtumat

Tapahtumia järjestetään
yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa.
Kylän oma toimijat mukaan

* Kunnon tanssit edes kerran
vuodessa

Kylätalo

* Kylätalon kannatusyhdistys
* Osuuskunta Ruhtinan Rysä

* Tapahtuminen kehittäminen
Kyläyhdistksen ja kylätalon
kannatusyhdistyksen yhdistäminen

Selvitetään menettelytapa
Yhteiset palaverit

2015-2020

* Kylän yhdistykset
* Kylätalon kannatusyhdistys
* Viihdepiirit

2014 - toistaiseksi

* Kylätalon kannatusyhdistys

2013 - toistaiseksi

* Kyläyhdistys
* Kylätalon kannatusyhdistys

2017 - 2018

ASIA/IDEA

TAVOITE

TOIMENPITEET

RESURSSIT
TEKIJÄ / T
YHTEISTYÖTAHOT

AIKATAULU

ELÄMÄN LAADUN PARANTAMINEN PALVELUJA KEHITTÄMÄLLÄ
Kotona asumisen mahdolli- Tavoitteena luoda kylän ja
suuden takaaminen huonompi- tarvittaessa naapurikylienkin
kuntoisillekin
alueella asuville palvelujen
puolesta hyvät asumisen
edellytykset.
- Mahdollisesti palvelujen
tuottamisen kautta syntyy
palvelualan yritys.

Turvasuunnitelma

Selvitetään vanhuksien määrä
jotka tarvitsevat kyseiset
palvelut
Selvitetään mahdollisuuksia
perustaa kotipalveluyritys

Turvasuunnitelmassa mainittu- Kotivara - tiedote talouksiin
jen asioiden totuettaminen
Mökkiläiselle karttakoordinaatit
Talouksiin tiedote alkusammutusvälineistä/palovaroittimista

* Osuuskunta Ruhtinan Rysä

* Kyläyhdistys
* Kylän muut yhdistykset

jatkuva

2018

KANSAINVÄLISYYS JA YRITYSTOIMINTAA

Tonttien myynti myös ulkomaille vapaa-ajan- ja yritystoimintaa varten

Investointien ja sitä kautta
asukkaiden ja työpaikkojen
lisääminen

Tonttien markkinointi kansainvälisesti

* Kyläyhdistys

jatkuva

