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Tervehdys kyläläiset!
On kulunut jo viisi vuotta ensimmäisen kyläsuunnitelman valmistumisesta.
Se tehtiin ”työrukkaseksi” kylämme haasteisiin sekä palvelujen
kehittämiseen. Sen tarkoituksena oli saada aikaan yhteiset tavoitteet, jotka
turvaavat kylämme säilymisen elinvoimaisena, ja luoda edellytykset
tulevaisuuden visioimisessa.
Kyläsuunnitelma antaa kehittämistavoitteet myös kyläjohtokunnan
toiminnalle, ja sen olemassaolo helpottaa tarvittaessa saamaan
kehittämishankkeisiin ulkopuolista rahoitusta.
Kyläjohtokunnan on päivittänyt suunnitelmaa, ja se vastaa nyt kylämme
nykyistä tilaa. Olemme työstäneet suunnitelmaa omatoimisesti,
kokoonnuimme marraskuussa 2006 avoimeen kyläkokoukseen ja
huhtikuussa 2007 kokoonnuimme yhdessä eri järjestöjen edustajien
kanssa, jolloin kävimme kyläsuunnitelmaa läpi ja pohdimme kylämme
tulevia haasteita.
Parhaimmillaan kyläsuunnitelma on, kun se yhdistää kyläläisiä ja lisää
aktiivisuutta oman kylän kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Toivon, että
vuoropuhelu kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa jatkuisi
kylämme parhaaksi säilyäksemme toimivana ja vireänä kylänä.
Haluan kiittää kyläjohtokunnan puolesta Päijät-Hämeen kylien
projektivastaavaa Elina Leppästä ja kaikkia muita, jotka osallistuivat
tämän kyläsuunnitelman päivitykseen.
Jokaisella kylällä on vahvuutensa ja elinmahdollisuutensa, niin myös
Kuivannolla, kun vain ”toimeen tartutaan” (Hämäläisten laulu/Erkko).

Kaarina Vihtonen
Kuivannon kyläjohtokunnan puheenjohtaja
12.5.2007
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Historiaa
Kuivannon kylän nimi lienee perimätiedon mukaan ajalta, jolloin vesi vetäytyi
Karhusaaren ja Korvenpään viljelyalueilta muodostaen ns. kuivanteen. Kylän asutus
on 1400-luvun jälkipuoliskolta, jolloin kuuluimme Ruotsin kruunun hallintaan.
Kirjatietoihin perustuen kuivantolaisille annettiin kuninkaan yhteis- ja erämaita
palkinnoksi siitä työstä, minkä kyläläiset olivat tehneet kruunulle ja valtakunnalle
ollessaan muuraamassa Olavinlinnaa valtakunnan puolustukseksi.
Kuivanto on oikeastaan kyläliitto, jossa on monta omalla nimellä olevaa osakylää:
Isokylä, Rahjala, Anttila, Rekola, Metsäkulma, Korvenpää, Köykkälä, Koskunen ja
Montarin Katajala. Kaikilla näillä pienillä kyläkunnilla on oma syntyhistoriansa
Kuivannon varhaisasutuksessa, Rekola lienee keskeisin, sillä vuoden 1553
maakirjojen mukaan kylän 24:stä kantatilasta 9 sijaitsi siellä. 1500-luvun loppuun
mennessä Kuivannon tilojen ja asukkaiden määrä oli noussut Orimattilan
suurimmaksi, ohi Mallusjoen. Kartanoita Kuivannolla ei ole ollut ja ehkä siksi
itsenäisten talonpoikien määrä on ollut suuri.
Sotien jälkeinen nousukausi loi sekä taloudellisesti että sosiaalisesti hyvät puitteet
kylän kehitykselle. Tällöin 1400 asukkaan Kuivannon seuratoiminta kukoisti antaen
kyläläisille virikkeitä arkiseen aherrukseen. Maamiesseura nuoriso-osastoineen ja
maatalousnaiset olivat Kuivannon keskeisimmät yhdistykset. Nykyinen seurantalo
rakennettiin suurelta osin talkoovoimin tulipalossa tuhoutuneen tilalle vuonna 1948.
Oman osansa kylän väestöpohjaan toi karjalaisen siirtoväen ja rintamamiesten
uudelleen asutus. Tämä massiivinen operaatio sotakorvausten ohella kosketti myös
Kuivannon tilallisia. Suuremmista tiloista lohkottiin kymmenille karjalaisperheille ja
rintamamiehille asutustilat. Maatalouden lisäksi myös muu yritystoiminta vahvistui
sotien jälkeen. Kuivannolla on ollut oma saha, mylly, meijeri ja 50 henkeä
työllistänyt tiilitehdas.
Kuivannon kaunis 75-vuotias kirkko hautausmaineen on harvinaisuus yksittäisessä
kylässä. Sen historia vie aikaan, jolloin pitkän ja huonon tien vuoksi matka
Orimattilan pääkirkkoon oli hankala, joten kyläläisille syntyi ajatus omasta
rukoushuoneesta. Kuivannon itsenäistä asemaa korosti jo silloin haave omasta
seurakunnasta tai jopa omasta kunnasta, mutta valtiovallan toimesta nämä
pyrkimykset torjuttiin.
Vuonna 1941 Nastolan Uudenkylän ja Kuivannon rajalle, Terrikalliolle, perustettiin
asevarikko 2, mikä työllisti alkuvaiheessa kymmeniä kuivantolaisia. 14.8.1965
Kuivanto joutui valtakunnan pääotsikoihin, sillä silloin kylää vavisutti asevarikko 2:n
luolaston ja suurimman osan maanpäällisiä varastosuojia tuhonnut räjähdys, jossa
menehtyi 4 henkilöä ja vammautui eriasteisesti 69 henkilöä. Myös aineelliset
vahingot olivat mittavat. Räjähdyksen seurauksena varikkotoiminnot siirrettiin
Toivakkaan ja luolavarastoinnin määräyksiä tarkennettiin. Kuivannolle

(Uuteenkylään) jäi varikko-osasto. Räjähdysonnettomuuden jälkeen suuri määrä
räjähteitä kätkettiin maahautoihin, joiden raivaaminen on aloitettu vuonna 2005 .
Näiden räjähteiden räjäytyksiä tehdään Kuivannolla tänäkin vuonna. Aluevaraston
organisaatioon liitetään vuoden 2008 alusta Lahdessa oleva Pesäkallion varastoosasto henkilöstöineen.

Kuivanto
Kuivanto, pinta-alaltaan lähes 100 km²:n kylä, sijaitsee Orimattilan kaupungin
koillisosassa. Ajomatka Lahteen on noin 20 minuuttia, Kouvolaan noin 30 minuuttia
ja kaupunkimme keskustaan noin 15 minuuttia.

Asuminen ja ympäristö
750 asukkaan kylä laajoine metsä- ja peltoalueineen on perinteistä
maalaismaisemaa. Maaseudun rauha ja sopivat etäisyydet kaupunkeihin houkuttelee
uusia asukkaita ja etenkin lapsiperheitä Kuivannolle. Asuntoja ja tontteja
pientalorakentamiseen on kuitenkin hyvin vähän tarjolla. Kuivannon ja Koskusten
vesiosuuskunnat tarjoavat hyvää vettä laajalle alueelle.
Perinteisesti Kuivanto on antanut toimeentulon maatalousyrittäjille. Kotieläin- ja
varsinkin nautakarjatilojen lukumäärä on laskenut jatkuvasti. Tilan ulkopuolisesta
työssäkäynnistä on tullut vaihtoehto monelle kuivantolaiselle. Palkansaajien ja uusien
asukkaiden suhteellisesti kasvanut osuus, kesäasukkaiden ohella, on muuttanut varsin
nopeasti agraarikylän väestörakennetta.

Kylän henki ja ilmapiiri
Maalaiskylän alkuperäisiin perusarvoihin on kuulunut talkoovoiman käyttö
yhteisten hankkeiden läpiviemisessä. Yhdistysten yhteisvoimin on menneinä vuosina
järjestetty kyläjuhlia, joihin on saatu vieraita aina naapurikuntia myöten. Yhdessä
tekemisen ja viihtymisen henkeä on vaalittu ja siihen on kyläläisten toimesta myös
varsin paljon panostettu. Kylätapahtuma Kuivannon Kympin järjestäminen vuosittain
on yksi osoitus yhä edelleen toimivasta talkoohengestä.
Uudenkylän aluevarasto tekee yhteistyötä mm. Päiväkoti Hepokatin ja Kuivannon
koulun kanssa. Se on järjestänyt lapsille laskiaisajelua NASU:lla ja PASI:lla.
Päiväkotilapsille on tehty hiihtolatuja ja oppilaille on järjestetty teemapäivä, jossa on
nautittu hernekeittoa ja pidetty luontoaiheinen maastokilpailu.

Myönteistä kylähengelle on ollut tänne muuttaneiden ihmisten uudet ideat kylän
kehittämiseksi, sekä tunne, että yhdessä voimme vaikuttaa. Talkoohenkeä on
edelleenkin löytynyt mukavasti. Haasteena on saada mahdollisimman moni
kyläläinen kiinnostumaan tapahtumista ja osallistumaan niihin. Yhdistysten avointa
vuorovaikutusta ja tiedotusta lisäämällä voimme luoda paremmat lähtökohdat
kylähengelle. Avainasemassa yhteishengen muodostumisessa on kuitenkin yksittäinen
kyläläinen ja hänen kiinnostuksensa kylän asioista ja tapahtumista. Uskomme ja
toivomme, että yhä moni-ilmeisemmäksi muuttuvan kylän yhteinen ja eteenpäin
suuntautuva henki on säilytettävissä.

Peruspalvelut
Palvelut Kuivannolla ovat vähentyneet vuosi vuodelta, mikä on kuivantolaisille suuri
huolenaihe. Tämänhetkisiä palveluja ovat päivähoito ja koulu sekä supistetussa
muodossa terveydenhoito.
Kokopäivähoitoa tarjoava päiväkoti Hepokatti on täyttänyt hyvin kuivantolaisten
perheiden toiveet ja tarpeet. Hoitopaikkoja Hepokatissa on 28, mutta tulijoita olisi jo
enemmän. Päiväkoti huolehtii myös esiopetuksesta. Sen toiminta perustuu
kodinomaisuuteen ja joustavuuteen. Pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa
toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma on myös tehty kaikista lapsista.
Suurin puute on nyt iltahoidon järjestäminen, jota ei tällä hetkellä Kuivannolla
pystytä tarjoamaan.
Vuonna 1953 rakennettu Kuivannon koulu toimii vireänä ja turvallisena
kyläkouluna sekä Kuivannon monipalvelukeskuksena. Koulussa on kolme opettajaa
ja kaksi koulunkäyntiavustajaa, oppilaita on noin 60. Koulu painottaa opetuksessaan
perustietojen ja taitojen omaksumista, hyvän itsetunnon kehittymistä, vastuuta
itsestään ja toisista sekä kansallista kulttuuria. Ruuan oppilaille, päiväkotilapsille ja
ateriapalvelun piirissä oleville henkilöille valmistaa koulun keittiötiloissa oma
keittäjä. Koulun piha on saanut uuden ilmeen ja pihan käyttö on ollut aktiivista niin
välitunneilla kuin iltaisinkin. Pienoisuimala jatkaa toimintaansa ja varmistaa
jatkossakin kuivantolaisten hyvän uimataidon. Koulun tilat ovat myös aikuisten ja
lasten vireässä harrastuskäytössä.
Terveydenhoidon palvelut Kuivannolla ovat supistuneet paljon viime aikoina.
Kotihoidon palvelut ovat saatavilla sopimuksen mukaan. Terveydenhoitajan
aikuisvastaanottoa on kerran kuukaudessa 1,5 tuntia. Äitiyshuolto on siirtynyt
kaupungin keskustaan. Koululaisten terveydenhoitaja käy koululla kaksi kertaa
kuukaudessa. Terveydenhoidon palvelujen siirtyminen yhä enemmän keskustaan
vaikeuttaa kuivantolaisten mahdollisuuksia käyttää palveluja. Matkaa keskustaan
tulee 20km ja julkista liikennettä on hyvin vähän.

Kirjastoauto käy Kuivannolla keskiviikkoisin koululla ja joka toinen tiistai-ilta
kaupalla. Koululaiset sekä päiväkotilapset käyttävätkin auton palveluja ahkerasti.

Muut palvelut
Kuivannolla on kyläkauppa, jonka yhteydessä on myös asiamiesposti. Kylässä
toimii
mm.
arkkitehtitoimisto, ATK-palvelu,
eläinlääkäreitä,
konepaja,
koneurakoitsijoita, kylmälaite- ja lämpöpumppuasentaja, LVI-urakoitsija, maansiirtoja
metsäkoneurakoitsija,
parturi,
rakennusliikkeitä,
ravivalmennustalleja,
sähköasennusliike, taksi, valokuvaaja, verhoomo ja 4H:n kotiapua.
Kuivannon vesiosuuskunnan toiminta-alueena on kylän keskustaajama, osakkaita
149. Koskusten vesiosuuskunnan osakasmäärä on 25.
Orimattilan palvelubussi ajaa Kuivannolta Orimattilan keskustaan ja takaisin
tiistaisin. Palvelubussi on yleistä joukkoliikennettä, joten vuorot ovat avoimia kaikille
kuntalaisille. Bussin voi kättä nostamalla pysäyttää missä tahansa sopivalla paikalla,
mutta varmimmin kyytiin pääsee reitin varrella olevilta aikataulupisteiltä.
Tarvittaessa voi sopia kyydin soittamalla suoraan kuljettajalle. Yhdensuuntaisen
matkan hinta aikuiselta on keskusta-alueella 2€ ja haja-asutusalueella 3-4€.

Liikenne ja tiestö
Kuivannon sijainti suurempien kasvukeskusten reunoilla asettaa sekä kasvavan
läpiajo- että työmatkaliikenteen osalta lisääntyviä vaatimuksia tiestön kunnolle.
Kuivannon suuren pinta-alan ja haja-asutuksen johdosta myös hoidettavia
tiekilometrejä on paljon.
Hämeen Tiepiirin toiminta-alueeseen kuuluu kylämme vilkkaimmin liikennöity
päätie, Kuivannontie ( nro 1711), joka kulkee kylän keskustan läpi Uudestakylästä
Artjärvelle. Tätä tietä käyttää keskimäärin 500 autoilijaa vuorokaudessa. Kuivannolta
Orimattilan keskustaan menevä Koskustentie (nro 1701) on peruskorjattu ja
päällystetty vuonna 1994. Se on hyväkuntoinen ja vilkasliikenteinen. Tämän tien
varrella ovat seurantalo ja kyläkirkko. Kylän keskustan osuudelle vuonna 2004
rakennettu kevyenliikenteenväylä on parantanut taajaman turvallisuutta. Koulun uusi
liittymä valmistuu 2007 ja sen toivotaan lisäävän koululaisten turvallisuutta. Ylitien,
Konnuntien ja Heinämaantien käyttö on vilkasta ja niiden kunnossapito kuuluu
Hämeen Tiepiirille.

Linja-autoliike Lehtimäen Liikenne ajaa koulupäivinä kaksi vuoroa Orimattilan
keskustaan ja sen lisäksi ajetaan
koululaisten kuljetukset myös Nastolaan.
Palvelubussi kulkee kerran viikossa ja kylän oma taksi tilausten mukaan.
Kuivannon yksityisteille on perustettu tiekunta jo vuonna 1933. Tiekuntaan kuuluu
noin 240 osakasta ja se kattaa lähes 50 km kyläteitä. Näin suuri tiekunta on
harvinaisuus Suomessa. Kuivannolla on myös useita pienempiä tiekuntia. Erityisen
hyvä ja kattava metsäautotieverkosto on rakennettu kylän metsäalueille.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet
Kuivannon runsaslukuinen tiestö ja laajat metsät tarjoavat kuntoilijoille ja
retkeilijöille hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Kävelyn, pyöräilyn ja
sauvakävelyn harrastajat ovat tuttu näky kylässä.
Koulu monipalvelukeskuksena tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.
Koulun liikuntasalissa järjestetään nuorisoseuran toimesta sählyä ja sulkapalloa.
Koulun alakerrassa sijaitsevaa pienoisuimalaa käyttävät etenkin päiväkotilapset ja
koululaiset. Uimalaa voi vuokrata myös yksityiskäyttöön. Kansalaisopiston
kudontapiiri kokoontuu koululla maanantaisin ja seka-circuit keskiviikkoisin.
Koulun piha toimii lähiliikuntapaikkana kaikille kuivantolaisille. Aamupäivisin piha
on päiväkotilasten ja koululaisten käytössä. Illalla pihaa käyttävät kaikenikäiset
kuivantolaiset pallopelien pelaamiseen ja talvella luisteluun. Pihalla on kisailtu jo
perinteeksi muodostuneet Mölkkykisat ja Ystävänpäiväluistelu musiikin tahdissa.
Seurakunta järjestää perhekerhoa kaksi kertaa kuukaudessa. Vanhustenkerho
kokoontuu kuukausittain ja päiväkerho 4-5-vuotiaille viikoittain.
4H-kerho kokoontuu kerran viikossa askartelun ja leipomusten merkeissä.
Nuorisoseura järjestää valvottuja nuorteniltoja kerran viikossa, perjantai-iltaisin;
vuoroviikoin 3-6-luokkalaiset ja yläasteikäiset. Nuortenilloissa on mahdollista mm.
pelata biljardia, katsella televisiota ja viihtyä ystävien seurassa.
Kuivannolle on kehittynyt merkittävä kylätapahtuma, Kuivannon Kymppi, joka
liikunnallisena juhlana kerää vuosittain kyläläiset yhteen myöhäissyksyllä
kuntoilemaan ja järjestämään liikuntatapahtumaa. Tämä kyläläisten aloitteesta
syntynyt kuivantolaisia kokoava ulkoilu- ja liikuntatapahtuma oli ensimmäisen kerran
vuonna 1981, jolloin lenkin kiersi 24 kuntoilijaa. Kuntoilijoiden määrä on vakiintunut
viime vuosina noin 700 osallistujan vaiheille. Näiden vuosien aikana osallistujia on

ollut mm. Venäjältä, Virosta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Keniasta. Näin laajan ja
koko kylän kokoavan ulkoilu- ja kuntoilutapahtuman järjestäminen on iso juttu
kylälle. Orimattilan kaupungin ja Orimattilan Jymyn lisäksi yhteen hiileen puhaltavat
kaikki Kuivannon kyläseurat noin 60 talkoolaisen voimin. Tapahtumaa on viety
eteenpäin periaatteella ”vuosi kerrallaan” tulevasta ei tiedä, aika näyttää. Yksi on
varmaa, ihmisten täytyy ulkoilla ja liikkua pysyäkseen elinvoimaisina ja vireinä.

Yhdistykset
Kuivannon monilla yhdistyksillä on vahva historiaan perustuva tausta, ja
edelleenkin niiden toiminnan lähtökohta on jäsenistön ideologisten arvojen
esiintuominen ja niiden kautta vaikuttaminen. Vaikka arvot ja ihanteet ovat
vuosikymmenien aikana muuttuneet ja laimentuneet, on yhdistyksillä edelleen
merkittävä rooli kyläyhteisön yhteiskunnallisten asioiden vaikuttajana.
Tällä hetkellä Kuivannolla toimii
Maamiesseura ry ja Maatalousnaiset,
Nuorisoseura ry,
Metsästysseura ry,
Keskusta ry ja Sosialidemokraattinen
Työväenyhdistys ry. Uudet jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksiin. Ajan tasalla olevat
yhteystiedot löytyvät Kuivannon www-sivuilta, sekä tietoa yhdistysten toiminnasta.

LAMK:n kehittämissuunnitelma
Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen miljöösuunnittelun
suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat ovat tehneet vuosina 2005-2006 Kuivannosta
kehittämissuunnitelman. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan Kuivannon
kotisivuilta. Opiskelijat ovat tehneet hienon työn ja herättäneet keskustelua
Kuivannon maisemista, yleisilmeestä ja rakentamisesta.

Kuivannon www-sivut
Kuivannon kotisivut ovat toimineet vuodesta 2004 alkaen. Sivut löytyvät osoitteesta
http://littlepenquin.no-ip.info/kuivanto/ . Sivuille pääsee myös Orimattilan sivujen tai
esim. Googlen haun kautta. Kävijämäärä on kasvussa ja kävijöitä on ollut
kuukaudessa jo yli tuhat. Tiedot Kuivannon palveluista on koottu kotisivuille ja
seurat tiedottavat toiminnastaan sivuilla. Sieltä löytyy ajankohtaista tietoa Kuivannon
tulevista tapahtumista ja runsaasti kuvia edellisistä. Keskustelua voi käydä kaikista
Kuivantoa koskevista asioista kotisivuilla tai vain käydä lukemassa muiden ajatuksia.

Kyläjohtokunta
Kyläjohtokunnan tehtävä on toimia kylän kehittämiseksi sekä täyttää sivistystoimen
määrittelemät tehtävät koulun osalta. Kyläjohtokunta tekee mm. kylää koskevia
aloitteita, antaa lausuntoja, asettaa koululle toimintatavoitteita ja arvioi niiden
toteutumista. Kyläjohtokunnassa on kuusi jäsentä ja heillä varajäsenensä.
Toimintakausi on neljä vuotta. Jäsenten nimet löytyvät Kuivannon kotisivuilta ja
heihin voi ottaa yhteyttä Kuivantoa koskevissa asioissa.

Kuivanto huomenna
Nyt päiväkoti Hepokatti palvelee lapsiperheitä, kevyenliikenteen väylä on tuonut
turvallisuutta keskustan liikenteelle, maamiesseurantalo loistaa uudessa maalissa ja
kerhokämppis on vakiinnuttanut toimintansa. Kotisivujen käyttö lisääntyy. Nyt on
aika käydä uusien haasteiden kimppuun!
LAMK:n opiskelijoiden kehittämissuunnitelmassa on nostettu useita kehitettäviä
alueita Kuivannon miljöön näkökulmasta. Raitinvarren ilmeen selkeyttämisessä ja
ulkonäön parantamisessa sekä jokivarren kunnostuksessa on haastetta ja tekemistä
kauas tulevaisuuteen. Maamiesseurantalon ja kirkon pihasuunnitelma saa varmasti
myös kannatusta ja ne ovat ehkä helpoimmin toteutettavissa.
Marraskuun kyläkokouksessa 2006 pohdittiin Kuivannon vahvuuksia, heikkouksia
ja etenkin tulevaisuutta. Millaisessa kylässä me haluamme asua? Mitkä asiat ovat
hyvin? Mitä asioita olisi parannettava? Kuinka voisimme puutteita korjata?
Kokouksen pohjalta on koottu kaavio tavoitteista ja ideoista. Kaaviota päivitetään
aina tarvittaessa. Kaikki ideat eivät ehkä ole toteutettavissa, mutta jokaista
mahdollisuutta kannattaa pohtia ja uusia kehitellä.

KUIVANTO

TÄNÄÄN

TAVOITTEET/
IDEAT

-kuivantolaisia 750 -uusia asukkaita
VÄKILUVUN
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KASVU
-maankäytön
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-myytävien tonttien
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kehittämissuunnitelma ja
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-kaupungin osallistuminen,
vaihtomaan hankinta
-miljöösuunnitelman
-keskustan jätevesihuollon jalostaminen
järjestäminen
-agraaritoiminnan
-agraaritoiminnan arvostus
ELINKEINORAKENN -maa- ja
metsätalousyrittäjät
säilyminen
vahvana
E JA TYÖPAIKAT
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-Kuivannon kotisivuilla ajan
-palkansaajat
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-eläkeläiset
-opiskelijat
-hyvä teiden kunto
-muut
-koulu
-palvelujen säilyminen
-oman kylän palvelujen
PALVELUJEN
-päiväkoti
-koulun
ja
päiväkodin
käytön lisääminen
*-syksy 2007
SÄILYMINEN JA
-terveydenhoito
säilyminen
KEHITTÄMINEN -kauppa ja posti -terveydenhoitajan
-infolehtinen palveluista*
-pienoisuimala
aikuisvastaanotto viikoittain
-kyläkirkko
-terveydenhoidon palvelujen -tiedotus palveluista
-liikuntapaikkoja ja tiedotuksen paraneminen
-reittejä
-liikuntatilojen käytön
-aktiivinen palvelujen
-maamiesseurantal lisääminen
seuranta
o
-luistelukentän hoidon
-julkinen liikenne kartoitus
-moottorikelkkareitit
-koulu
-pienoisuimalan säilyminen
KOULU
-päiväkoti
-liikuntapaikkojen aktiivinen
MONIPALVELUKES
-pienoisuimala
ja vastuullinen käyttö
KUKSENA
-piha
-iltahoitomahdollisuus
lähiliikuntapaikkan -vanhusten
a
ruokailumahdollisuus
-kerhokämppis
-merkittyjä liikuntapaikkoja
ja -reittejä
-viihtyisä kylä
-yhteistyön ja aktiivisuuden - Kuivannon Kymppi *
KYLÄMME
*vuosittain
eteläisessä
lisääntyminen
-yhteisiä
juhlia,
talkoita
ja
pyhäinpäivän
KUIVANTO
Hämeessä
tapahtumia
jälkeinen
-miljöön kohentaminen
-tiiviimpää kanssakäymistä sunnuntai
Seurat ja
yhdistysten kesken
järjestöt:
-kotisivujen käyttö ja
-maamiesseura ry.
sähköpostin hyödyntäminen
maatalousnaiset
-yhteiset tiedotustavat
-nuorisoseura ry.
-seurojen jäsenmäärän
-keskusta ry.
lisääminen
-metsästysseura ry.
-maamiesseurantalon käytön
-ev.lut seurakunta,
lisääminen
Orimattila
-raitin ulkoasun kohennus
- 4H-liitto
-kirkonmäen
pihasuunnitelma
-maamiesseurantalon
pihasuunnitelma
-vesiosuuskunta -jätevedenpuhdistuksen
- uusien suunnitelmien teko *siirtymävai
KUIVANNON
edistäminen
ja toteutuksen aloitus*
he päättyy
YHDYSKUNTA-viemäröinnin ja
2014
TEKNIIKKA
vesijärjestelmien
rakentaminen ja
kehittäminen*

Kyläjohtokunta kokoontui huhtikuussa 2007 seurojen ja järjestöjen edustajien
kanssa tarkastelemaan Kuivannon kyläsuunnitelman nykytilaa ja avaamaan uusia
ovia tulevaan. Kokoukseen osallistujat olivat yhtenevästi huolissaan Kuivannon
palvelutasosta. Keskustelua herätti erityisesti viemäröinti, kaavoitus, terveydenhoidon
palvelujen saatavuus ja kokonaisuudessaan palvelutaso Kuivannolla. Keskustelun
pohjalta kyläsuunnitelmaan tehtiin muutamia tarkennuksia ja muutoksia.
Kyläsuunnitelma on pyritty tekemään koko Kuivannon kylän suunnitelmaksi,
huomioimaan erilaisia yhteisiä toiveita ja tarpeita. Kyläsuunnitelma on tehty
toteutettavaksi. Viekäämme yhdessä sen asioita eteenpäin niiin kyläjohtokunta, eri
yhdistykset kuin kyläläisetkin. Kyläsuunnitelmaa onkin tarkoitus päivittää vuosittain,
korjata virheitä ja muuttaa tarpeen mukaan. Muutosehdotukset voi toimittaa
kyläjohtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille. Olemalla aktiivisia ja yhdessä
toimimalla voimme tehdä Kuivannosta entistäkin viihtyisämmän paikan asua.

Lähteet
Kuivannon kyläsuunnitelma 2002
Avoin kyläkokous 15.11.2006
Kokous seurojen kanssa 11.4.2007
LAMK, Kuivanto – kehittämissuunnitelma
Vinkka Harri, aluevarasto

