Parahin viestin vastaanottaja,
postimme koskee kyläalueen verkkosivujen
tulevaisuutta
Mikä mainio piipahtamisen paikka, tämä kyläalueen oma verkkosivu,
Vuolenkosken Virta: www.vuolenkoski.fi.
Olethan Sinäkin käynyt jo siellä? Ilahtunut näkemästäsi? Hymyillyt lukemallesi?
Kiinnostunut uusista sisällöistä? Löytänyt kadonneen tiedon?
Virta vie yhteen. Verkkosivut ovat olleet ihmisiä entuudestaan yhdistävä, mukava asia
ja tietokanava vertaansa vaille.
Verkkosivut ovat OmaVerkko-projektin yksi hedelmä, jonka kypsyttäminen oli yksi projektin
keskeisimpiä tavoitteita ja saavutettuja päämääriä.
Uudet verkkosivut avattiin noin puolitoista vuotta takaperin. Pohjia alettiin työstää työpajojen muodossa
jo syksyllä 2012, keväällä 2013 tuotettiin alustava sisältö ja kesäkuun lopulla 2013 juhlittiinkin jo Virran
avajaisia. Tällä hetkellä sivuja ylläpitää moniosaava 15 hengen talkoojoukko, joka koostuu sekin oman
kylän väestä.
Näin omaverkkolaiset luonnehtivat aikaansaannostaan:
”Virta on kyläläisten aktiivinen tietokanava niin kyläalueen sisäiseen kuin ulkoiseen tiedottamiseen. Sen
alle on koottu kylän yrittäjistä yrittäjäesittelyt tuomaan esille laajaa elinkeinotoimintaamme ja palvelun
tuottajien joukkoa. Samoin kaikki kyläalueen seurat ja osuuskunnat on esitelty Virrassa. Nykyinen
ylläpitäjien joukko vastaa kehittämis- ja päivittämistyöstä. Virta on saanut paljon positiivista huomiota
ulkopuolisilta, medialta, kunnilta, kylätoimijoilta ja muilta tahoilta, niin kotiseutu-, maakunta- kuin
valtakuntatasoisestikin. Asukaslukuumme suhteutettuna sivusto on todella kattava ja kyläalueen eloisaa
elämää esiintuova kokonaisuus.”
OmaVerkko-projekti on äskettäin päättynyt,
mutta tullaan muistamaan vielä kauan viiden
kyläläisnuoren
tarmonnäytteenä, joka toi paljon hyvää
kyläalueellemme.

Tuon hyvän toivotaan jäävän elämään mm. verkkosivujen välityksellä. Tästä syystä
haastamme kaikki kyläläiset, yksityishenkilöt, vaki- ja vapaa-ajanasukit, yrittäjät ja muut
kannatushenkiset, nyt talkoilemaan:
Haluatko kantaa kortesi yhteiseen kekoon ja tulla mukaan sivuston vuosittaisten
ylläpitokustannusten kattamiseen?

Lue lisää kääntöpuolelta ja osallistu!

Omakylä Vuolenkoski Oy hallinnoi verkkosivuja ja
huolehtii sivuston teknisen pohjan vuosikustannuksista
yhdessä kerättyjen varojen voimin.
Suuri K i i t o s siis omasta panoksestasi!
Niin pienet kuin suuretkin summat otetaan lämmöllä vastaan ja kolehti kilahtaa
suoraan Vuolenkoski-Koskenniskan yhteishyvään.
Kaikkia kyläläisiä, seuroja ja yhdistyksiä kannustetaan käyttämään verkkosivujen
Ajankohtaista-uutispalstaa tiedotus- ja uutiskanavanaan.
Yrittäjien on jatkossa mahdollista saada nykyisen Yrittäjäesittely -sivunsa rinnalle
toinen sivu kattavampaa toiminnan ja palvelujen esittelyä varten. Yrittäjiä
lähestymme kannatusmaksusta vielä myöhemmin erikseen. Myös seuroja
lähestymme erikseen kannatusmaksuista.
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