
Kankaisten kyläsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 

TAVOITTEET TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA

Kyläkoulun säilyttäminen ja kehittäminen 
alueen toimintakeskuksena 

- Kankaisten kylän kyläsuunnitelma 
- Kankainen - Ruuhimäki alueen koulu-
päiväkotihanke 
- Koulu-päiväkodin hankesuunnitelma 
- Kankaisten koulun laajennus 
- Kylien välinen yhteistyö, Kankainen -Ruuhimäki    
– Makkola 

- Kunta, koulu, kyläseura, 
vanhempainyhdistys, kylät 
- Koulu-päiväkotihankkeen työryhmä 
aloittanut vuonna 2015 
- Hankesuunnitelma koulu-päiväkotia 
varten vuonna 2016 

Uusien asukkaiden saaminen kylälle - Kunnan aktiivisuus tonttien markkinoinnissa ja 
hankinnassa yksityisiltä maanomistajilta 
- Kyläkaava 
- Vuokra-asuntojen saaminen kylälle 
- Kylän kotisivujen saaminen ajan tasalle ja uusia 
asukkaita houkutteleviksi 

- Toivakan kylät –hanke, kunta, 
kyläseura, maanomistajat 
- Kyläkaava v. 2020 
- Hankkeen aikataulu: vuosi 2016, 
kotisivujen aktiivinen päivitys 

Ympäristö ja yhdyskuntatekniikan ylläpito 
ja kehittäminen 

- Teiden kunnon ylläpito, tienvarsien siistiminen 
- Metalliromunkeräys 
- Pikavuoropysäkin saaminen kylän kohdalle 

- Tienhoitokunnat, kyläseura, 
yksityishenkilöt

Punaisentorin ilmoitustaulu - Edustava ilmoitustaulu Punaiselle torille koko 
kylän maamerkiksi 

- Toivakan kylät –hanke, kyläseura  
- Aikataulu: vuosi 2016

Kylän viestinnän kehittäminen - Kylän kotisivujen uudistaminen 
- Kylän uudet FB- sivut 
- Kylätiedotteiden jakaminen 

- Toivakan kylät –hanke, kyläseura, 
vanhempainyhdistys, koulu   
- Hankkeen aikataulu: vuosi 2016, 
aktiivinen päivitys jatkossa



Kylä toimii tulevaisuudessa eri-ikäisten ihmisten viihtyisänä elinympäristönä ja koulu sen toimintakeskuksena. 

Kylän yhteishengen kasvattaminen - Kyläillat ym. eri sukupolvia yhdistävät 
tapahtumat 
- Kyläkoulun 80-vuotisjuhlat 
- Retket, talkoot, jalkapalloillat, jääkiekko-ottelu, 
äitienpäiväjuhlat 
- Kyläsuunnitelman jakaminen 
- Kyläläisten sitouttaminen toimintaan

- Kylän yhdistykset, koulu, kaikki 
kyläläiset

Yhdistysten elinvoimaisuus - Uusia ihmisiä mukaan yhdistystoimintaan 
- Kyläsuunnitelman tekeminen 
- Yhdistysten välinen yhteistyö 
- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

- Kylän yhdistykset

Lasten ja nuorten toiminnan tukeminen - 80-vuotisjuhlakonsertti lapsille 
- Koko perheen jalkapalloillat 
- Koulun kentän kunnossapito (mm. soran ajo ja 
lanaus), hiihtolatujen raivaus 
- Harrastekerhot ilta-aikana kouluikäisille 
- Retket uima- ja jäähalliin 
- Jääkiekkokaukalon lisäpukutila 
- Jääkiekkokaukalon uusiminen 

- Kyläseura ja koulun 
vanhempainyhdistys, kunta, 
yksityishenkilöt 
-  Vuosittainen  avustusten hakeminen  
kunnalta  
- Kunnan investoinnit koulun 
liikuntapaikkoihin 


