Sahrajärven kyläkyselyn tuloksia
Kylän vahvuuksia:
-koulu
-jylhän kaunis ja puhdas luonto
-rauhallinen ja turvallinen paikka asua
-hyvät tieyhteydet
-toimiva ja aktiivinen kyläyhdistys
-lähellä luontoa
-talkoohenkeä löytyy tarvittaessa
-huippupaikka kesämökille
-muutoksenhalu
-aktiivisia ihmisiä
-apu aina lähellä tarvittaessa
-hyvä henki, mukavat ihmiset
-Sahralinna-Kiiskilänmäki-yheys
-eri alojen osaamista
-koulun terveellinen ilmapiiri ja hyvä opetus
-sopiva etäisyys Jyväskylään, työssäkäyntimahdollisuus
Kylän heikkoudet:
-väen väheneminen ja ikääntyminen
-tiestön heikko kunto
-tonttien ja asuntojen alitarjonta
-pitkät välimatkat
-huonot julkiset liikenneyhteydet
-palvelujen puute (kauppa mainittiin useassa vastauksessa)
-vähän vesistöjä
-kelkkauran puuttuminen
-lasten iltapäiväkerhon/hoitopaikan puuttuminen
-koulun vähäinen oppilasmäärä
Kylän mahdollisuudet:
-koulu (useissa vastauksissa)
-koulun kehittäminen vetovoimaiseksi esim. erikoistumalla musiikkiin ja ilmaisuun
-uusia asukkaita voidaan saada oikeilla toimilla
-asuntotuotanto
-työpaikkojen synnyttäminen esim. hoivapalveluihin
-monipuolinen luonto
-yhteistyö ja henkisen tuen vaihto ystävyyskylän kanssa

-erämaa
-etätyö
-positiiviset hankkeet (ei eritelty tarkemmin)
-julkisuuskuva
-Neste-ralli
-lapset
-kesäasukkaiden saaminen pysyviksi asukkaiksi
-luonto- ja maaseutumatkailun kehittäminen
-mökkiläisten lisääntyminen
Kylään kohdistuvat uhat:
-koulun loppuminen
-nuorten poismuutto
-asukkaiden väheneminen ja ikääntyminen
-kasvukeskusten vetovoima
-huonot julkiset liikenneyhetydet
-palvelujen siirtyminen kasvukeskuksiin
-rakennusten kunto
-kylän kehittämiseen tarvittavaa rahaa ei ole saatavilla
-innokkaiden yrittäjien puute
-innostuksen puute
-usko tulevaisuuteen vaakalaudalla
Millä tavalla toimien kylään saadaan uusia asukkaita?
-rakentamalla asuntoja
-hoivayrityksen perustaminen tukemaan koulun säilymistä
-työpaikkojen lisääminen
-iltapäivähoitopaikka alakoululaisille
-mökkitonteille ostajia
-perhekotihanke
-antamalla 1000 € jokaiselle joka muuttaa kylälle
-ottamalla asukkaita tyhjillään oleviin taloihin vuokrana kiinteistöjen kunnossapito
-tiedottamalla vapaista asunnoista
-lisäämällä harrastusmahdollisuuksia
-antamalla ilmaisia tontteja
-mainostamalla ”Muuta maalle”, tontit pitäisi olla valmiina
-kampanjoimalla kyläkoulua
-houkuttelemalla paluumuuttoa
Mitä kylän lapset ja nuoriso tarvitsevat? Entä eläkeläiset?
-yhteinen kerho tms.

-toimintapäiviä esim. kerran kuukaudessa seurantalolla
-peli-iltoja
-retkeilyä, leirejä
-eläkeläisille kyydityksiä kauppapaikoille
-vapaa-ajan tiloja
-tukea omatoimiseen selviytymiseen ja kuljetusmahdollisuuksia
-kokoontumis- ja harrastetiloja
-nuorisolle moottorirata tai metsäautotie, jossa kokeilla kilpa-autoja
-kansalaisopisto
-kuntoilua ja yhdessäoloa
-”kyläemon”
-ohjattua harrastustoimintaa
-sahralinnan käyttö yhteisiin harrastustilaisuuksiin
-hyvän, toimivan, innostavan kouluyhteisön
-lisää nuoria ja lapsia, jotta toimintaa voidaan järjestää
Mitä kylän tulisi tehdä yritystoiminnan edistämiseksi?
-rakentaa toimitiloja
-yhdistää olemassaolevista ja toimijoista toimiva kokonaisuus, hankkeistetaan asia ja
haetaan yrittäjä ja rahoitus
-yhteen hiileen puhaltaminen
-tuetaan mahdollista yritystoimintaa käyttämällä kylällä tuotettuja palveluja
-nettiyhteyden parantaminen
-kannustaa omia nuoria jäämään kylälle
-perustamalla esim. perhekodin
-tarjoamalla tontteja yritysten käyttöön
Miten kyläkoulun olemassaolo turvataan?
-houkuttelemalla lisää lapsiperheitä esim. paluumuutto
-perhekoti-idean toteuttaminen
-synnytysraha?
-uupumatonta rummutusta hyvän asian puolesta
-uusia asukkaita hankkimalla (useassa vastauksessa)
-lisää lapsia kylälle
-ilmaisutaito-/taide-/musiikkipainotteisuutta markkinoimalla
-lapsiperheiden houkuttelemista seudulle esim. myöntämällä lainoja
-kylän omien jo olemassa olevien lasten saaminen kouluun
Oletko valmis myymään tontteja uusille asukkaille ?
5 kpl kyllä-vastauksia

