Mietoisten kyläsuunnitelma 2017-2021
YMPÄRISTÖ, LUONTO,
MAISEMA

TAVOITTEET
Meren, Mietoistenlahden ja joen
hyödyntäminen

Uintimahdollisuuksien parantaminen
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Pyöräteiden ja kevyenliikenteenväylien
toteutus suunnitellusti
Monipuolisen asunto-ja tonttitarjonnan
varmistaminen

PALVELUT

Palvelut tulo- ja paluumuuton sekä
matkailun edistäjinä

Palvelut ja kohteet matkailijoiden,
retkeilijöiden (Mietoistenlahden kävijät,
Saariston rengastien kulkijat) ja
kesäasukkaiden käyttöön
Itsepalvelukirjaston aktiivinen käyttö
VAPAA-AIKA

Monipuolista toimintaa tiloihin

Yhdistys- ja harrastetilojen kunnossapito

YHDISTYSTOIMINTA

Yhteiset tiedotuskanavat ja näkyvyys

Yhdistysohjelman toteuttaminen ja seuranta

TOIMENPITEET
Luontopolun perustaminen
Jokivarren ulkoilureittien kehittäminen
Mörrimetsän, Maununpolun hyödyntäminen,
melontareitin suunnittelu
Aarlahden rannan opasteiden ja tilojen
kehittäminen
Seurataan töiden etenemistä, selvitetään
Tavastilan osuuden kehittämistä
Edistetään työperäistä muuttoa alueelle TurkuUusikaupunki työmatkaliikennettä hyödyntäen
Välitetään tietoa kylän vapaista asunnoista ja
tonteista, selvitetään vuokra-asumisen
mahdollisuuksia ja tontti-ja kaavoitustarpeita
Nostetaan palvelut (pienet lähikoulut,
harrastukset, yritysten tarjonta) esiin
vetovoimatekijöinä
Lisätään tienvarsinäkyvyyttä: uudet opasteet ja
mainostus 8-tien ja Kustavintien varsille
Tuotetaan alueesta ja palveluista tietoa
Nostetaan Mietoinen näkyviin Saariston
rengastien markkinoinnissa
Edistetään telttailumahdollisuuksia ja B&Btoiminnan syntymistä
Pidetään kirjastoa esillä ja kannustetaan
asukkaita kirjaston käyttöön
Järjestetään kerhotoimintaa, kursseja,
teemailtoja, selvitetään etätyöpisteen tarve
Tarjotaan matalan osallistumiskynnyksen pop-up
tapahtumia
Ylläpidetään kohteiden saavutettu hyvä kunto
Selvitetään kylätalkkari/ -siivojaatoiminnan
aloittamista, nuorten työllistämismahdollisuuksia
Selvitetään kyläportaalin korvaaja, toteutetaan
verkkoon tapahtumakalenteri ja Mietolan
varausjärjestelmä. Kehitetään yrittäjien ja
yhdistysten yhteisnäkyvyyttä tiedotuskanavissa.
Osallistutaan kylien neuvottelukuntaan,
toteutetaan ja seurataan yhdistysohjelmaa
yhteistyössä kunnan kanssa

TOTEUTUS
Neuvotellaan maanomistajien kanssa,
tarkistetaan kunnan kanssa maankäyttö
ja kaavamerkinnät, hankkeistus, reittien
perustaminen
Sovitaan parannuksista kunnan kanssa

AIKATAULU

Seuranta yhteistyössä kunnan kanssa
Tavastilan osuuden tarpeiden kartoitus
yrittäjien, kunnan kanssa
Kerätään tietoa asukkailta, tiedotetaan
eri kanavissa vapaista kohteista ja
asumisen mahdollisuuksista
Tehdään yhteistyötä kunnan ja teknisen
lautakunnan kanssa
Ehdotetaan kunnan, matkailutoimijoiden
ja -hankkeiden markkinointiin sisältöjä ja
kohteita, markkinoidaan itse
Saatetaan opasteet ja luvat kuntoon
kunnan ja ELY:n kanssa
Toteutetaan infotauluja, painettua ja
verkkomateriaalia (kartat, esittelyt)
Selvitetään kunnan kanssa Aarlahden
sopivuus telttailuun, haetaan sopivia
majoituskohteita ja yrittäjiä
Tiedotetaan kirjastosta, esitellään sitä
tapahtumin ja tempauksin

2017-2021

Ideoidaan, toteutetaan tapahtumia ja
tiedotetaan yhdistysten yhteistyönä
Toteutetaan tapaamisia Pyheen torille,
piknikkeja Mietolan pihapiiriin
Yhdistykset ylläpitävät tiloja talkoilla tai
sopimuksin. Kartoitetaan yhdistysten,
asukkaiden, kesäasukkaiden tarpeita
kylätalkkarille, hyödynnetään Kehätyö! hanketta
Suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan
sisältöä yhdistysten ja yrittäjien
yhteistyönä

2017-2021

Kyläyhdistykset osallistuvat kylien
neuvottelukuntaan, Yhdistysohjelmaa
toteuttavat kaikki yhdistykset ja kunta
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