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Idea 1: Aktiivinen Pylkönmäki -taulu

 Evästuvan seinälle, lähemmäksi ovea

 Vapaa-ajan mahdollisuudet (kesä/talvi)

 Frisbee-golf, jalkapallo- & tenniskenttä, pururata ym. 

 Kalastus, metsästys, uimarannat 

 Tapahtumat (vaihtuva)

 Päivitetään säännöllisesti

 Kyläläisille ja matkailijoille

 Yritykset/tapahtumat sponsoroivat?



Idea 2: Tyhjät näyteikkunat

 Kirjaston ikkunat koululaisten askarteluille

 Piirustuksia, käsitöitä, yms. esille

 Pienoismalli kylästä

 Jatkuva ja vaihtuva

 Yksityisten tekijöiden töitä esille

 Entinen K-kauppa

 Huoltoasema

 Vanha apteekki

 Vähentää mm. myytävien rakennusten 

negatiivisuutta, lisää kylän houkuttelevuutta



Idea 3: Kylänraitti siistiksi 2015 –

kampanja, osa 1

Yritysten pihojen siisteys

 Yrittäjille allekirjoitettavaksi ”Kylänraitti siistiksi” –

sopimus

Yritys sitoutuu siivoamaan ja pitämään ympäristön 

siistinä

 Etenkin PylMet Oy, Vanha Makasiini, huoltoasema

 Yrittäjille markkinointietua - kyläläisille tiedote 

siisteyden vaalimisesta





Kylänraitti siistiksi 2015 –kampanja, osa 2

Rakennusten ulkoasu
 Rakennusten maalaaminen

 Vanha K-market, paloasema/kuntosali, postilaatikkoteline

Kylttien ylläpito
 Yrittävän kyltti 

 Vanhat kyltit pois (K-marketin piha, huoltoasema)





Kylänraitti siistiksi 

2015 –kampanja, osa 3

Kadut

 Rikkaruohot, kiveykset kuntoon

 Kukat, talvi-istutukset, jouluvalot

 Yritykset mukaan somistukseen

 Koululaiset katujen siistimiseen 



Idea 4: Talkoopäivät (Kylänraitti siistiksi 2015 

–kampanja)

 Rakennusten maalaaminen

 Katujen ja pihojen siivous 

 Rikkaruohojen kitkeminen

 Istutukset ja niiden huolto (pensaiden 

leikkaaminen ym.) 

 Ohjelmaa päivän päätteeksi torilla

 Yritykset ja kaupunki mukaan 

yhteistyöhön

 Välineet, tarjoilut



Toiminta ja tapahtumat: Tori

 Torille säännöllisesti tapahtumia, esim. puuhapäivät, 

elokuvapäivät, toritanssit

 Turvalliset skeittirampit

 Torin taulu väärässä paikassa -> pitäisi olla tien vieressä

 Tapahtumista tiedottaminen 

 Aktiivinen Pylkönmäki –taulussa

 KSML:n menovinkit

 Pylkön Ääni

 Paikallislehdet

 Pylkonmaki.fi, FB



Yritysten kyltit

 Toimivien yritysten esille tuominen

 Pub, apteekki, kauppa, Evästupa, kuntosali yms.

 Selkeät aukioloajat 

 Mitä palveluita tarjoaa

 Tienvarsikyltit, esim. ”200 m päässä kauppa”

 Istutukset



Muut ideat

 Kesäksi lampaita tyhjälle tontille

 ”Nähtävyys” lapsille ja kesäasukkaille

 Piristää

 Viihtyvyys, elävyys

 Luonnonläheisyys

 Muutamalle nuorelle 

kesätyö? 



Tervetuloa Pylkönmäelle -kyltti

 Voidaan laittaa vasta sitten, kun kylänraitti on siisti

 Voisiko huoltoaseman kylttiä hyödyntää?

 Viimeistelee työn: ”Kirsikka kakun päällä”



Leader –hanke?

 Ideoiden toteuttamiseen voi olla saatavissa rahoitusta 

-> yleishyödyllinen investointihanke (Leader-rahoitus) 

 maalien, lautojen, lammasaidan ym. tarvikkeiden hankintaan

 kylttien ja taulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen  

 tiedottamiseen 

 Tieasioita ym. kannattaa neuvotella kaupungin ja ELY-keskuksen 
kanssa  

 Hanke voi olla useamman yhdistyksen yhteinen (joku hakee, 
toimenpiteet ja omarahoitusvastuu jaetaan)

 Omarahoitus osin rahana, osin talkoina 



Kiitos!

Ideoita, kommentteja?


