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Tervehdys taas!
Kyläsuunnitelma muuttuu, kun aikaa kuluu ja kylä muuttuu.
Suunnitelman ei ole tarkoitus olla vain ”asiapaperi” vaan sen tehtävä on
elää kylän mukana. Niinpä olemme kyläjohtokunnassa päivittäneet
kyläsunnitelman ajan tasalle eli vastaamaan kylämme nykyistä olotilaa
tänä päivänä.
Kyläsuunnitelma antaa kehittämistavoitteet myös kyläjohtokunnan
toiminnalle ja kyläsuunnitelman olemassaolo helpottaa tarvittaessa
saamaan kehittämishankkeisiin ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelma myös
toimii kylän kehittämisen apuna, jonka avulla täsmennetään kylän
kehittämisen kohteita.
Parhaimmillaan kyläsuunnitelma on silloin, kun se yhdistää kyläläisiä ja
lisää heidän aktiivisuuttaan oman kylän kehittämiseen nyt ja
tulevaisuudessa. Toivon että vuoropuhelu kaupungin ja muiden
yhteistyötahojen kanssa jatkuisi tulevaisuudessakin kylämme parhaaksi,
niin että säilyisimme toimivana ja vireänä kylänä.
Hyvä kylänväki sekä muut kylämme kehittämisestä kiinnostuneet!
Viihtyisiä hetkiä kyläsuunnitelman parissa. Rakentakaamme tulevaisuuttamme yhdessä, tässä on mahdollisuus!

Kyläjohtokunnan puolesta
Kaarina Vihtonen
puheenjohtaja
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Kuivannon historiaa
Kuivannon kylän nimi lienee perimätietojen mukaan ajalta, jolloin vesi vetäytyi
Karhusaaren ja Korvenpään viljelyalueilta muodostaen ns. kuivanteen. Kylän vanhin
asutus on 1400-luvun jälkipuoliskolta, jolloin Kuivanto kuului 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 ollut keskeisin kylätaajama, sillä
vuoden 1553 maakirjojen mukaan kylän 24:stä kantatilasta 9 sijaitsi Rekolassa. 1500luvun 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.
1900-luvun 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 sekä nuorisoseura olivat Kuivannon keskeisimmät yhdistykset.
Nykyinen seurantalo rakennettiin 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 vilkastui ja vahvistui voimakkaasti 1940-50 luvulla. Kuivannolla oli
tuolloin mm. saha, höyläämö, useita kauppoja, leipomo, pajoja, sorvaamo, mylly,
meijeri ja 50 henkeä työllistänyt tiilitehdas.
Kuivannon kaunis vuonna 1931 valmistunut kirkko hautausmaineen on harvinaisuus
yksittäisessä maalaiskylässä. Kyläkirkon 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 ja 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 ja vammautui 69 henkilöä. Myös aineelliset vahingot olivat mittavat.
Räjähdyksen
seurauksena
varikkotoiminnot
siirrettiin
Toivakkaan
ja
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luolavarastoinnin määräyksiä tarkennettiin. Kuivannolle (Uuteenkylään) jäi varikkoosasto. Aluevaraston organisaatioon on liitetty vuoden 2008 alusta Lahden
Pesäkallion varasto-osasto henkilöstöineen.

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

Asuminen ja ympäristö
Nykyisin 750 asukkaan kylä laajoine metsä- ja peltoalueineen on perinteistä
maalaismaisemaa. Maaseudun rauha ja sopivat etäisyydet kaupunkeihin on tuonut
uusia asukkaita ja etenkin lapsiperheitä Kuivannolle. Asuntoja ja tontteja
pientalorakentamiseen on kuitenkin rajallisesti tarjolla. Kuivannon ja Koskusten
vesiosuuskunnat tarjoavat hyvää vettä laajalle alueelle.
Perinteisesti Kuivanto on antanut toimeentulon maatalousyrittäjille. Kuivannon
pelloissa viljellään ruista, vehnää, ohraa, kauraa, heinää ja öljykasveja.
Kotieläintilojen lukumäärä on supistunut, mutta edelleen Kuivannolla harjoitetaan
liha- ja lypsykarjataloutta 10 tilalla. Karjatalousyksiköiden koko on kasvanut
voimakkaasti; kylässä on myös automaattinen lypsyrobottinavetta. Kuivannolla on
lisäksi useita sika- ja hevostiloja sekä turkistarhausta.
Tilan ulkopuolisesta työssäkäynnistä on tullut vaihtoehto monelle kuivantolaiselle.
Palkansaajien ja uusien asukkaiden suhteellisesti kasvanut osuus, kesäasukkaiden
ohella, on muuttanut varsin nopeasti agraarikylän väestörakennetta.

Kylän 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 kylässä toimivasta talkoohengestä.
Uudenkylän aluevarasto tekee yhteistyötä mm. Päiväkoti Hepokatin ja Kuivannon
koulun kanssa. Päiväkotilapsille ja koululaisille on aluevaraston toimesta järjestetty
luontoaiheisia tapahtumia.
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Myönteistä kylähengelle on ollut tänne muuttaneiden ihmisten uudet ideat kylän
kehittämiseksi, sekä tunne, että yhdessä voidaan vaikuttaa. Talkoohenkeä löytyy
edelleenkin. Haasteena on saada mahdollisimman moni kyläläinen kiinnostumaan
tapahtumista ja osallistumaan niihin. Yhdistysten avointa vuorovaikutusta ja
tiedotusta lisäämällä voimme luoda paremmat lähtökohdat kylätoiminnalle.
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
toiminta tulee säilymään ja vahvistumaan.

Peruspalvelut
Palvelut Kuivannolla ovat monen maalaiskylä tavoin vähentyneet, mikä on myös
kuivantolaisten huolenaihe. Tämänhetkisiä palveluja ovat päivähoito ja koulu sekä
supistetussa muodossa terveydenhoito.
Kokopäivähoitoa tarjoava päiväkoti Hepokatti täyttää hyvin kuivantolaisten
perheiden toiveet ja tarpeet. Hoitopaik-koja Hepokatissa on 28, tosin tulijoita olisi
nyt enemmänkin. Päiväkoti huolehtii myös esiopetuksesta. Hepokatin toiminta
perustuu kodinomaisuuteen ja jousta-vuuteen. 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. Lisää päiväkodin toiminnasta löytyy Orimattilan
kaupungin verkkosivuilta.
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 pihalle on rakennettu toimiva lähiliikuntapaikka ja pihan käyttö on
ollut aktiivista niin välitunneilla kuin iltaisinkin. Pienoisuimala jatkaa toimintaansa ja
varmistaa jatkossakin kuivanto-laisille hyvän uimataidon. Koulun tilat ovat myös
aikuisten ja lasten vireässä harrastuskäytössä.
Terveydenhoidon palvelut Kuivannolla ovat supistuneet viimeisten vuosien aikana.
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 suurelta osin kaupungin
keskustaan vaikeuttaa kuivantolaisten palvelujen saatavuutta. Matkaa keskustaan on
20 km ja julkista liikennettä on hyvin vähän.
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Kirjastoauto käy Kuivannon koululla joka keskiviikko klo 12.20-13.30 ja
parittomina viikkoina keskiviikkoisin klo 16.30-17.15. Koululaiset sekä
päiväkotilapset käyttävät kirjastoauton palveluja ahkerasti.

Muita palveluja
Kylässä toimii mm. ATK-palvelu, baari/kioski, eläinlääkäreitä, konepaja,
koneurakoitsijoita, kuntoutuskoti, kylmälaite- ja lämpöpumppuasentaja, LVIurakoitsija,
maansiirtoja
metsäkoneurakoitsija,
rakennusliikkeitä,
ravivalmennustalleja, sähköasennusliike, taksi, valokuvaaja 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 ja linjaautopysäkeiltä. Tarvittaessa voi sopia kyydin soittamalla suoraan kuljettajalle.
Yhdensuuntaisen matkan hinta kaupungin keskustan Kuivannolta on 3-4€. Linjaautoliike Lehtimäen Liikenne ajaa koulupäivinä kaksi vuoroa Orimattilan keskustaan
ja sen lisäksi on koululaisten kuljetukset myös Nastolaan.

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. Tie 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 valmistui 2007. Ylitien, Konnuntien ja Heinämaantien kunnossapito kuuluu
myös Hämeen Tiepiirille.
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Kuivannon yksityisteille on perustettu tiekunta jo vuonna 1933. Tiekuntaan kuuluu
noin 270 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 runsas 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 tiistaisin ja seka-circuit keskiviikkoisin.
Koulun pihan lähiliikuntapaikka palvelee kaikkia kuivantolaisia. Päivisin 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.
Seurakunnan järjestämä perhekerho on kaksi kertaa kuukaudessa. Vanhustenkerho
kokoontuu kuukausittain ja päiväkerho 4-5-vuotiaille viikoittain.
4H-kerho kokoontuu kerran viikossa askartelun, yhdessäolon 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.
Kuivannolla on oma kylätapahtuma, Kuivannon Kymppi, joka kerää vuosittain
kyläläiset yhteen myöhäissyksyllä järjestämään kylätapahtumaa ja samalla
kuntoilemaan. Tämä kuivantolaisia kokoava ulkoilu- ja liikuntatapahtuma oli
ensimmäisen kerran vuonna 1981, jolloin Kympille osallistui 24 kuntoilijaa.
Kuntoilijoiden määrä on vakiintunut viime vuosina noin 700 osallistujan vaiheille.
Näiden vuosien aikana osallistujia on ollut mm. Venäjältä, Virosta, Ruotsista, IsoBritanniasta ja Keniasta. Näin laajan ja koko kylän kokoavan ulkoilu- ja
kuntoilutapahtuman järjestäminen on iso juttu kotikylällemme. Orimattilan
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kaupungin, Orimattilan Jymyn ja monien liikelaitosten lisäksi yhteen hiileen
puhaltavat kaikki Kuivannon kyläseurat ja järjestöt 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 ja seurat
Kuivannon monilla yhdistyksillä on vahva historiaan perustuva tausta, ja
edelleenkin niiden toiminnan lähtökohta on jäsenistön ideologiset arvot
ja
vaikuttaminen. Vaikka arvot ja ihanteet ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet, on
yhdistyksillä edelleen merkittävä rooli kyläyhteisön yhteiskunnallisten asioiden
vaikuttajana.
Tällä hetkellä Kuivannolla toimii
Maamiesseura ry ja Maatalousnaiset,
Nuorisoseura ry, Metsästysseura ry ja Keskusta ry. Uudet jäsenet ovat tervetulleita
yhdistyksiin. Ajan tasalla olevat yhteystiedot sekä tiedot yhdistysten toiminnasta
löytyvät Kuivannon www-sivuilta.

Kuivannolla on nähtävää
Kuivannon kirkko seisoo juhlavasti ympäristöään 20 metriä korkeammalla
Pippuranmäellä, kahden kilometrin etäisyydellä kylätaajamasta. Yksilaivainen rapattu
tiilinen kirkkorakennus on valmistunut vuonna 1931. Kirkkosalissa on tilaa noin 200
kirkkovieraalle. Väinö Hervon maalaama suurikokoinen alttaritaulu esittää Jeesusta
ristillä. Kirkossa on alkuperäinen sähkölämmitys, ensimmäinen laatuaan Suomessa ja
kaunisääniset sähköurut sekä 40-paikkainen seurakuntasali. Kellotapulissa on kaksi
kelloa, jotka on muutettu vuonna 2006 sähköohjelmoiduiksi. Kirkko on kesäisin
suosittu vihkikirkko. Kirkon läheisyydessä on hautausmaa ja sankarihaudat sekä
vuoden 1965 Terrikallion räjähdysonnettomuuden muistopaasi. Lauantaisin
ehtookellojen sointi kiirii yli kylän julistaen pyhän alkaneeksi.
Maamiesseurantalo on puurakenteinen, vuonna 1948 valmistunut, 500 neliömetrin
suuruinen, osittain 2-kerroksinen rakennus. Kookas seurantalo on Koskustentien
varrella, näköetäisyydellä kylätaajamasta. Maamiesseura ylläpitää ja kunnostaa taloa
vuosittain. Talossa on 170 neliömetrin suuruinen juhlasali, asialliset sos.tilat ja
nykyaikainen toimiva keittiö astiastoineen. Maamiesseurantalossa vietetään vuoden
mittaan useita perhejuhlia, etenkin häävalssin tahdit kantautuvat kesäillassa yli
tienoon.
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Vuoden 1918 muistomerkit
Saksalaisten hautamuistomerkki sijaitsee Vahtimäessä, lähellä Orimattilan ja
Artjärven teiden risteystä. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta on
Katajamäessä ja Ylitien varrella on kuivantolaisen Wille Halmeen muistopaikka.
Luontokohteita
Metsien ympäröimä Lakeasuo sekä Korvenpään ja Jouttensuon laajat peltoaukeamat
ovat ornitologien suosimia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Pelloilla on vielä
muutamia latoja, joiden seiniin lintuharrastajat ovat ripustaneet pönttöjä mm.
tuulihaukoille.
Kuivannon koski, Katajakoski purkaa useiden kymmenien neliökilometrien vedet
etelään, kohti merta. Keväisin, sulamisvesien aikaan Katajakosken jylinä ja pauhu
kantautuu Köykkälän kylätaajamaan saakka. Kosken vesi on aikanaan pyörittänyt
kylämyllyä.
Garden World-puistopuutarha on Janne Ikolan perustama puutarha Kuivannon
keskustassa. Puutarhasta löytyy noin 1000 kasvilajia puolen hehtaarin alueelta.
Puutarhaan voi tutustua sopimuksen mukaan. Janne järjestää kesäviikonloppuisin 2-3
puisto/puutarhanäyttelyä.

LAMK:n kehittämissuunnitelma
Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen miljöösuunnittelun
suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat ovat tehneet vuosina 2005-2006 Kuivannosta
kehittämissuunnitelman opinnäytetyönä. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan
Kuivannon kotisivuilta. Opiskelijat ovat tehneet hyvän 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 kuukaudessa jo
yli tuhat. Tiedot Kuivannon palveluista on koottu kotisivuille ja samoin seurat
tiedottavat toiminnastaan. Sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa Kuivannon tulevista
tapahtumista ja runsaasti kuvia edellisistä. Keskustelua voi käydä kotisivuilla kaikista
Kuivantoa koskevista asioista tai vain käydä lukemassa muiden kirjoituksia.
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Kyläjohtokunta
Kyläjohtokunnan tehtävä on toimia kylän parhaaksi ja kehityksen turvaamiseksi
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 varajäsenet. Toimintakausi on neljä vuotta. Jäsenten nimet löytyvät
Kuivannon kotisivuilta ja heihin voi ottaa yhteyttä Kuivantoa koskevissa asioissa.

Kuivanto huomenna
Päiväkoti Hepokatti palvelee lapsiperheitä, kyläkoulu suorittaa arvokasta
kasvatustehtäväänsä, kevyenliikenteen väylä on tuonut turvallisuutta kyläraitin
liikenteelle, maamiesseurantalo on hyväkuntoinen, kyläkirkon kellot kutsuvat ja
kerhokämppis on vakiinnuttanut toimintansa. Kotisivujen käyttö lisääntyy. Nyt on
aika käydä uusien haasteiden kimppuun!
LAMK:n opiskelijoiden kehittämissuunnitelmassa on nostettu useita kehitettäviä
alueita. Maamiesseurantalon ja kirkon pihasuunnitelmat saavat varmasti kannatusta
ja ne ovat ehkä helpoimmin toteutettavissa.
Kuivannon kyläkokouksissa on pohdittu Kuivannon vahvuuksia ja heikkouksia
sekä etenkin tulevaisuutta. Millaisessa kylässä me haluamme elää ja asua? Mitkä
asiat ovat hyvin, mitä asioita olisi parannettava ja kuinka voisimme korjata puutteita?
Kokousten pohjalta on koottu kaavio tavoitteista ja ideoista. Kaaviota päivitetään aina
tarvittaessa. Kaikki ideat eivät ehkä ole välittömästi toteutettavissa, mutta jokaista
mahdollisuutta kannattaa tarkastella ja kehitellä.
Kyläjohtokunta on yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa tarkastanut Kuivannon
kyläsuunnitelman nykytilaa ja avannut uusia ovia tulevaan. Kyläläiset ovat
huolissaan Kuivannon palvelutasosta. Keskustelua on käyty mm. viemäröinnistä,
kaavoituksesta, terveydenhoidon palvelujen saatavuudesta ja laajemminkin
Kuivannon palvelutasosta.
Kyläsuunnitelma on tehty koko Kuivannon kylän suunnitelmaksi, huomioiden
yhteisiä toiveita ja tarpeita. Kyläsuunnitelma on tehty toteutettavaksi! Viekäämme
yhdessä suunnitelman asioita eteenpäin niin kyläjohtokunta, eri yhdistykset kuin
kyläläisetkin. Kyläsuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja muutetaan tarpeen mukaan.
Muutosehdotukset voi toimittaa kyläjohtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille.
Olemalla aktiivisia ja yhdessä toimimalla voimme tehdä Kuivannosta entistäkin
viihtyisämmän paikan elää ja asua.
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KUIVANTO

TÄNÄÄN 2009

TAVOITTEET/
IDEAT

VÄKILUKU
-kuivantolaisia 750 -uusia asukkaita
SÄILYTTÄMINEN / -nuorehko
-lisää myytäviä tontteja
KASVU
ikärakenne
-osayleiskaava
-maankäytön
kehittämissuunnitelma ja
rakentamispaikkaehdotukset
-kaupungin
osallistuminen,
vaihtomaan hankinta
-keskustan
jätevesihuollon
järjestäminen*

ELINKEINORAKENNE JA
TYÖPAIKAT

PALVELUJEN
KEHITYS

-maa- ja
metsätalousyrittäjät
-muut yrittäjät
-palkansaajat
-eläkeläiset
-opiskelijat
-muut

TOIMENPITEET/
TOTEUTUS

-positiivinen julkisuus
-myytävien tonttien
etsiminen
-markkinointi
-miljöösuunnitelman
jalostaminen

-agraaritoiminnan
säilyminen vahvana

-agraaritoiminnan
arvostus

-positiivinen
yrittäjäilmapiiri

-Kuivannon kotisivuilla
ajan tasalla oleva tieto
yrittäjistä

-hyvä teiden kunto

-koulu
-palvelujen pysyminen
-päiväkoti
-kylässä koulu ja
-terveydenhoito
päiväkoti
-pienoisuimala
-terveydenhoitajan
-kyläkirkko
aikuisvastaanotto
-kioski/baaari
viikoittain
-liikuntapaikkoja ja -terveydenhoidon
-reittejä
palvelujen tiedotuksen
-maamiesseurantalo parantaminen
-julkinen liikenne -liikuntatilojen käytön
lisääminen
-luistelukenttä
-moottorikelkkareitit
-kylälatu

AIKA
TAULU

-oman kylän palvelujen
käytön lisääminen
-tiedotus palveluista
-aktiivinen palvelujen
seuranta

*2014
mennessä
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KUIVANTO

TÄNÄÄN 2009

KOULU
-koulu
MONIPALVELU- -päiväkoti
KESKUKSENA -pienoisuimala
-lähiliikuntapaikka
-kerhokämppis
-juhlasali
liikuntatilana

KYLÄMME
KUIVANTO

TAVOITTEET/
IDEAT

AIKA
TAULU

- Kuivannon Kymppi *
-yhteisiä juhlia, talkoita
ja tapahtumia
-tiiviimpää
kanssakäymistä
yhdistysten kesken
-kotisivujen käyttö ja
sähköpostin
hyödyntäminen
-yhteiset tiedotustavat
-seurojen jäsenmäärän
lisääminen
-maamiesseurantalon
käytön lisääminen
-raitin ulkoasun
kohennus
-kirkonmäen
pihasuunnitelma
-maamiesseurantalon
pihasuunnitelma

*vuosittain
pyhäinpäivän
jälkeinen
sunnuntai

-pienoisuimalan
säilyminen
-liikuntapaikkojen
aktiivinen ja vastuullinen
käyttö
-iltahoitomahdollisuus
-vanhusten
ruokailumahdollisuus
-merkittyjä
liikuntapaikkoja ja
-reittejä

-viihtyisä kylä
-yhteistyön ja
eteläisessä
aktiivisuuden
Hämeessä
lisääntyminen
Seurat ja järjestöt:
-maamiesseura ry. -miljöön kohentaminen
-maatalousnaiset
-nuorisoseura ry.
-keskusta ry.
-metsästysseura ry.
-ev.lut seurakunta,
Orimattila/Kuivannon piirineuvosto
- 4H-liitto

KUIVANNON
-vesiosuuskunta
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TOIMENPITEET/
TOTEUTUS

-jätevedenpuhdistuksen - uusien suunnitelmien
edistäminen
teko ja toteutuksen
-viemäröinnin ja
aloitus*
vesijärjestelmien
rakentaminen ja
kehittäminen*

*siirtymävaihe
päättyy
2014
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