
* YHTEISÖLLISYYTTÄ

*YHDESSÄ TEKEMISTÄ 

*ASUKASLÄHTÖISTÄ 
KEHITTÄMISTÄ

Olemme Halkokarin asukkaiden ja yhdistysten kanssa 

käyneet keskustelua asioista ja visioineet toimintaa, joka 

edistäisi yhteisöllisyyttämme. Venevajojen omistajat 

kokoontuvat ja perustavat yhdistyksen 8.12. työryhmä 

kokoontuu 9.12

Halkokarin rannan yhdistykset ovat terästäytyneet, 

työryhmä perustettu GSF ry Mustakari, Puuvenekeskus ry, 

Venevajat, Halkokarin pienkiinteistö ry
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Teemme kyselyn jonka pohjalta 

laaditaan Halkokarin kyläsuunnitelma

Ohessa kysely, johon 

toivomme erilaisia näkemyksiä, 

ideoita ja kannanottoja 

suunnitelman pohjaksi ja 

”MEIDÄN HALKOKARI 2020” -

visioksi.

Kyselyn avulla kartoitamme 

Halkokarin ja alueen  

asukkaiden mielipiteitä ja 
toiveita

Vastaajien henkilöllisyyttä ei tarvitse ilmoittaa.

Palauta kyselylomake 30.3.2015  mennessä 

laatikkoon

K-Market Merituuleen.



Kyläsuunnitelma mahdollistaa

* Halkokarin alueen kehittämisen meidän ehdoilla

* Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen

* Alueen ja talojen arvonnousun

* Erilaisten hankerahojen ja tukien hakemisen   

Suunnitelma on 

asukkaiden oma

ajatus

Halkokarista 2020



KYSELY (ehdotus)

1. Minusta Halkokarin kehittäminen yhdessä on tärkeää

2. Halkokarille ”kylätalo ” yhteinen ”olohuone” kokoontumispaikka 

4.  Kehitetään rantaa ja aluetta luontoa kunnioittaen kunnioittaen

5. Mielestäni alueella on riittävästi harrastusmahdollisuuksia 

6. Kaupan säilyminen on tärkeää. 

7. Omaa ala-astetta pitää kehittää.

8. Perusterveydenhuolto turvattava

9. Kehitetään rantaa ja aluetta hellällä kädellä, luontoa ja historiaa kunnioittaen

10. Uimaranta takaisin

11. Saan riittävästi tietoa alueen tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista 

12. Asukkaille enemmän virkistystapahtumia

13. Venevajakulttuurin kehittäminen 

14. Haluan tutustua paremmin asukkaisiin esim. yhteisen toiminnan kautta.

15. Mieti Halkokarin aluetta noin 5 vuoden tähtäimellä.

16. Mitä meidän pitäisi yhdessä tehdä?

Kyllä      Ei

Voit kertoa lisää ideoita, ajatuksia. Mitä hyvää mitä kehitettävää? 
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Halkokarin kyläsuunnitelma 2015 kevät   
Mitä vois tehdä ? Sopiiko kalenteriin vielä 

asioita??

Talkoopäivä oli 30.10 

seuraavaa talkoopäivää ehdottaisin 

17.5, mietittäisiin yhdessä tekemistä 

lapsille, rasteja, ongintaa, jne..saan

paikalle MPK:n jotka hernekeittoa 

meille keittäisivät, armeijan 

kenttäkeittimellä



”Kylätalo” VISIO JA TAVOITTEET

 Halkokarin kylätalo / monitoimitalo, 
tanssilava / teatteri on 

 sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan 
ainutlaatuinen ja ahkerassa 

 käytössä oleva kohtaamispaikka 
alueen asukkaille, vauvasta vaariin,

 Tavoitteena on saada alueelle 
kaunein kylätalo, joka merenranta 
arkkitehtuurillaan, sijainnillaan, 
historiaa ja nykypäivää yhdistäen ja 
kunnioittaen on alueen nähtävyys 

 Yhteinen kokoontumistila olisi 
ensiarvoisen tärkeä alueen 
yhteisöllisyyden ylläpitämiselle ja 
kehittymiselle sekä yksinäisyyden ja 
syrjäytyneisyyden 
ennaltaehkäisemiseksi. Vireä kylä 
kokoontumistilan kera olisi varsinainen 
vetovoimatekijä, joka nostaisi 
alueemme (talojen ja asuntojen) 
arvoa.

 Kylätalo mahdollistaa monenlaista toimintaa, 

jota voidaan toteuttaa asukkaiden toiveiden 

pohjalta. Mahdollista on nuorison 

kokoontuminen, päivisin vapaalla olevien 

kokoontuminen, eläkeläiset, perheet…(esim. 

lounasta yhteistuumin kotiäideille ja -isille 

lapsineen, eläkeläisille ja muuten vapaalla 

oleville), tanssilava / teatteri, teemaillat, 

lastenkulttuuritapahtumat yms. Ideoita 

toimintamuotoihin on loputtomasti.

 Mukana toteutuksessa voisi olla asukkaiden ja 

yhdistysten lisäksi eri yhteistyötahoja, kuten 

yritykset, musiikkijutut, seurakunta, eläkeläiset, 

nuoret, perheet, terveydenhoito, ammatilliset 

oppilaitokset, tietokoneet talolle, jne. 

 Taloa voi vuokrata myös yksityiskäyttöön 

(perhejuhlat, kokoukset yms.) Talon yhteyteen 

tulee tilava ulkoterassi. Rantaan olisi suunnitteilla 

myös uimaranta, laituri ja vene alueen 

asukkaiden käyttöön



Yleistä hankkeesta/kyläsuunnitelmasta
 tällainen hanke tuo mukanaan 

työpaikkoja.

 Esimerkiksi kylätalon hoito, kahvilan / 
ruokalan pito, palveluiden tuottajia, 
sosiaalisia työpaikkoja jne. Ei pidä 
myöskään unohtaa kunnostusvaiheen 
työmäärää = työpaikkoja.

 Työpaikkoja ei pidä luoda, vaan ne 
syntyvät ihan omia aikojaan jos projekti 
tehdään hyvin. Sosiaaliset työpaikat

 Näin kävi Öjassa.

 video nykytilanteesta ja myös kauniiita
kuvia Öjan Brygganista

 https://www.facebook.com/fiskarbyn?h
c_location=timeline

(joka oli yhtä surkeassa kunnossa ennen 
kuin lähdettiin projektia viemään 
eteenpäin) 

 Muistutan myös että tekemällä tämä 
laaja projekti niin jokainen 
Halkokarilainen näkee tulokset talonsa 
arvon nousuna.

 Kiinteistöjen arvo määrittyy kolmen 
tekijän kautta 1) sijainti 2) sijainti 3) sijainti 
ts. jos on alue houkutteleva niin 
kiinteistön arvot ovat hyvät.

* Analyysi-ilta ( valmisteluvaihe)
tavoitteena kartoittaa kylän osaamiset ja 

taidot 

minkälainen kylämme on tällä hetkellä?  

Mikä on kylän ilmapiiri?

* Synkistely-ilta ( ongelmavaihe)
tavoitteena kartoittaa kylän ongelmat 

tuodaan esille kaikki mieltä painava ja 

kaivava 

keskustellaan asioista, ei ihmisistä

* Irrottelu-ilta ( mielikuvitusvaihe)
tavoitteena heittäytyä visoimaan unelmien 

kylä 

esitetään hulluimmatkin ideat ja ajatukset 

ei rajoja, rahaa riittää kaikkeen!

* Todellistamis-ilta
tavoitteena kehittämisohjelmat ja valmis 

kyläsuunnitelma 

laitetaan jalat takaisin maanpinnalle 

valitaan ideoista käyttökelpoisimmat ja 

kehitetään niitä eteenpäin

* Syventämis-ilta
tavoitteena tarkistaa ja syventää 

valmistuvaa kyläsuunnitelmaa

https://www.facebook.com/fiskarbyn?hc_location=timeline


Halkokarin Satama ? Työryhmä ?

Työryhmä

Sukunimi Etunimi sähköposti puhelin Toimija taho

Bergroth Mikael mikael.bergroth@oikeus.fi GSF

Störling Jan jan.storling@hw-company.fi 0400 568415 GSF

Nyberg Johan johan.nyberg@anvianet.fi 0400 229224 GSF

Leppälä Pekka pekka.leppala@pp.kokkola.fi 050 497268 Halkokarin pk

Kant Esa esa.kant@pp.kpnet.fi 040 7789810 Halkokarin pk

Kaunisto Tapio tapio.kaunisto@pp.kpnet.fi 050 5254612 Kokkola seura

Sundfors Jage info@sundfors.kpnet.com 050 5185491 puuveneyhdistys

Borg Frank frank.borg@chydenius.fi puuveneyhdistys

Pohjonen Markku markku.pohjonen@kpedu.fi 044 2634810 venevaja

Minkkinen Erkki erkki.minkkinen@anvianet.fi 050 5550707 venevaja

Niemi Tom tom.niemi@marsuppium.com 0400 264582 venevaja

Tunkkari Hannele hannele.tunkkari@gmail.com 0400 240444 vetäjä

 Työtyhmä kokoontuu

 Seuraavan kerran 9.12 klo 18

 Aikuiskoulutus 

 Talonpojankatu 6

Erkkilä                      Esa                              esa.erkkila@kotinet.com 040 5575602                         Kosti ry
Salo                          Saara santra1990@gmail.com Halkokari

mailto:esa.erkkila@kotinet.com
mailto:santra1990@gmail.com


Mitä Halkokari tarvitsisi ?    Ideoita

 Lapsi- ja perhetoimintaa 

 Ikäihmisten toimintaa 

 Kokoontumispaikan

 Paikallista historiaa esille

 Kehittää aluetta luontoa 
kunnioittaen

 Liikuntapaikkoja ja harrastusryhmiä 

 Kulttuuripalveluja: konsertteja, 
kirjallisuuspiirejä, teattereita, kuoroja, 
runoleirejä jne. 

 Palvelujen kehittämistä

 Rannan kunnostusta

 Kehittämishankkeita

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?
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 ?

 ?



Halkokarin Kalenteri  2015


