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Alustus
Joulun aika on takana ja kevättä sekä kesää kohden
mennään taas vauhdilla. On siis hyvä päivittää näin
tiedotteen muodossa hankkeemme tilannetta sekä
valottaa samalla suunnitelmia hankkeen jatkon osalta.
Hankkeen tilanteen osalta tässä tiedotteessa käsittelen
kylän uutta verkkoportaalia, Virtaa ja sen
jatkonäkymiä. Kerron myös lyhyesti hankkeen muista
keskeisistä asioista lähinnä hallinnollisesta
näkökulmasta
Käynnistyneen vuoden näkymisiä käyn sitten lyhyesti
läpi ja uskon hanketiimin osuuden, joka on oman
yhteenvetoni jälkeen tässä tiedotteessa, täsmentävän
niitä.

Hankkeesta yleisesti
OmaVerkko – hanke on kokonaisuutena edennyt
edelleen varsin suotuisasti alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti, pienin säädöin.
Kehityskeskustelut perhekuntien, seniorien, yrittäjien
yhdistysten ja seurojen sekä vapaa- ajan
asukkaidenkin kanssa on tehty ja yhteenvetojen
tekeminen on aloitettu. Joitakin keskusteluja käydään
vielä ja suunnitelmissa on myös hieman laajentaa

vapaa- ajan asukkaiden kierrosta kevään ja kesän.
Yhteenvedoille tarvittavaa aikaa on myös nyt päästy
arvioimaan tarkemmin ja siinä yhteydessä on
päädytty lopputuloksen laadun turvaamiseksi
hakemaan hankkeelle jatkoaikaa ensi vuoden
loppuun asti. ELY- keskuksen päätöskin saatiin
vuoden vaihteessa ja se antoi lisäajan, tosin ei aivan
hakemuksemme mukaisesti vuoden loppuun, mutta
lokakuun loppuun kuitenkin. Uskon myönnetyn
lisäajan riittävän tavoitteidemme saavuttamiseksi.
Taloudellisella puolella hankkeessa jo tehdyn osalta
on tehty ensimmäinen maksatushakemus, kattaen
hankkeen kustannukset 30.6.2013 asti, ELYkeskukselle. Hakemus on saanut myönteisen
päätöksen ja rahat on ennen vuoden vaihdetta saatu
hankkeen tilille
.

Virta, uusi kyläportaali
Virta saatiin käyttöön jonkin verran suunniteltua
myöhemmin, käyttöönotto tapahtui keskellä
kauneinta kesäämme, juhannuksen aikaan. Virta on
saanut hyvää palautetta ja voimme olla tyytyväisiä
tuotokseen. Myös ylläpitoprosessit on saatu käyntiin
ja Virran tilannetta voidaan pitää kaiken kaikkiaan
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erittäin hyvänä. Useitakin aloitteita jatkokehityksen
osalta on vireillä ja hankkeen puolelta tutkimme
mahdollisuuksia sisällyttää kehitystä hankkeeseen.

Virta on oma itsenäinen
kokonaisuutensa
Koska Virta on otettu käyttöön ja ollut käytössä jo yli
puoli vuotta, näen tarpeelliseksi tuoda esille sen
suhdetta hankkeeseen. Käytössä oleva Virta on
itsenäinen kokonaisuus, joka ei ole osa hanketta.
Virran eri osille on nimetty omat ylläpitäjänsä ja
Virran käyttäjien tulee aina tukea, esimerkiksi sisällön
tuottamiseen saadakseen ottaa yhteyttä ylläpitäjiin.
Seuraavaksi hankkeeseen saadun puuharyhmän
(Anna, Johanna, Kaisa, Paula ja Ville) yhteenvetoa
tehdystä ja suunnitelmaa tulevista toimista
hankkeessa.
Hyvää kevään odotusta Kaikille toivottaen
Erkki Lumivirta, hankevetäjä

Omaverkko-hankkeen Puuharyhmän
terveiset Kyläläisille
Omaverkko hankkeen parissa on puuhasteltu jo lähes
kaksi vuotta. Tuntuu, että eihän siitä ole kuin hetki
aikaa, kun mietimme projektin sisältöä ja
suunnittelimme aiheita, joista olisi tärkeää jutustella
teidän kanssanne juttutuokioissa. Juttutuokioiden
määrä vaikutti silloin valtavalta. Nyt kaikki halukkaat
kyläläiset on jututettu ja haluammekin kiittää teitä
kaikkia näistä tuokioista: jaetuista muistoista,
tarinoista, ideoista, omista suunnitelmista ja
tietotaidosta. Näin on kertynyt laaja määrä ajatuksia
ja ideoita siitä, miten saisimme kylästämme
paremman paikan elää ja olla yhdessä. Ennen kaikkea
kiitos antamastanne ajasta!

kahden vuoden puuhastelut myös kunnialla
päätöksen.
Tapahtumien järjestäminen on ollut innostavaa ja on
mukava huomata, että joistakin uusista tapahtumista
on muodostumassa jo perinne. Tästä hieno esimerkki
on seuratapaaminen, jonka seurat kokivat
hyödylliseksi ja mukavaksi tavaksi kokoontua
yhteisten asioiden äärellä. Tänä keväänä tapaaminen
toteutuu Kyläyhdistyksen koolle kutsumana.
Haluammekin toivottaa oikein idearikasta iltaa
seuroille maaliskuussa 23. päivä!
Kuten edellä jo mainittiin, kyläportaali eli Virta
otettiin käyttöön kesällä juhlallisesti kakkukahvien
kera. Virran sisältö on laaja ja uutta luettavaa ilmestyy
viikoittain, joten Virrassa surffaaminen kannattaa!
Yrittäjiltä saamamme palautteen perusteella myös
virtaan tehdyt yrittäjäesittelyt on löydetty hienosti ja
uusia yhteydenottoja on tullut kylämme yrittäjille!
Mikäli sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa, ideoita
ja aiheita uutisjuttuihin tai vaikka ongelmia oman
yhdistys- tai yrittäjäesittelysivun kanssa, voit ottaa
yhteyttä ylläpitojoukkoon. Ylläpitäjien yhteystiedot
löytyvät vastuualueittain portaalin Yhteystiedot sivulta. Sivuston ylläpitoon saa yhteyden helposti
myös samaiselta Yhteystiedot -sivulta löytyvällä
palautelomakkeella.
Leppoisaa alkanutta vuotta toivottaen
Anna, Johanna, Kaisa, Paula ja Ville

Jutustelujen annista onkin aloitettu loppuraportin
parissa puuhastelu. Jotta saisimme tuokioissa
tuomanne ajatukset, ideat ja asiat parhaiten kuuluviin,
olemme hakeneet hankkeelle vielä hieman jatkoaikaa.
Toivomme tämän toteutuvan, jotta saamme nämä
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