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1. Toteuttajan nimi

Hankkeen toteuttaja on Väylänvarren kyläseura ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Hankkeen nimi on Väylänvarren toimintaympäristön kehittämissuunnitelma. Hanketunnus on
124594.

3. Yhteenveto hankkeesta

Väylänvarren toimintaympäristön kehittämissuunnitelma-hankkeen (1.2.2021-31.1.2022)
tavoitteena oli luoda kestävän kehityksen mukainen Väylänvarren kylien
kehittämissuunnitelma, jossa kylien asukkaita, yrityksiä, mökkiläisiä ja yhdistyksiä
aktivoidaan yhdessä suunnittelemaan ja kartoittamaan osaajia ja yrittämisen
mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elinkeinojen voimistamisen näkökulmasta. Hankkeessa
kehitetään kyliä monipuolisen luonnon tarjoamien mahdollisuuksien kuten kalastuksen,
porotilojen ja kesä- ja talviurheilun puitteissa.

Hankkeen tuloksena kirjoitettiin Väylänvarren toimintaympäristön kehittämissuunnitelma,
joka luo pohjan Väylänvarren tulevalle kehittämiselle ja uusille hankkeille. Hanke sisältää
mm. konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi Väylänvarteen toivotuille ulkoilureiteille eli antaa
kyläyhdistykselle työkaluja reittien suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä tukee hankkeen
tavoitteeksi määriteltyä kestävään kehitykseen ja paikalliseen luontoon perustuvaa
kehittämistä. Hankkeen aikana toteutettiin myös uusia tapahtumia, jotka toivat yhteen alueen
asukkaita ja kesämökkiläisiä ja saivat erittäin positiivisen vastaanoton. Esimerkiksi
rannaltakalastuskilpailu tarjosi osallistumismahdollisuuksia myös lapsille ja nuorille.

Hankkeen ansiosta Väylänvarren kyläseura sai runsaasti uusia ideoita toimintansa ja koko
Väylänvarren kehittämiseen. Alueen asukkaat ja kesäasukkaat aktivoituivat kertomaan omia
mielipiteitään alueen kehittämisestä ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. Kyläseuran
yhteistyöverkostot laajenivat muihin paikallisiin yhdistyksiin, ja vaikuttamista tehtiin myös
Kolarin kunnan suuntaan. Hankkeen aikana nousseen ehdotuksen pohjalta Väylänvarren
kyläseura esitti Kolarin kunnanhallitukselle mahdollisuutta vuokrata Jauhosuvannon laavu
kyläseuran yhteiseksi kokoontumispaikaksi.
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4. Raportti

4.1 Hankeen tavoitteet

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden mukainen
- osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät ja
- työllisyys, palvelut ja vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat

Hankkeen yhteys Leader Tunturi-Lapin 2020 kehittämisstrategian painopisteisiin:

- Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen; kyläsuunnitelmat, kylien
yhteistyön vahvistaminen, viihtyisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Yhteisten
kokoontumispaikkojen suunnittelu, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien
parantaminen. Lisäävät alueen asukkaiden ja kävijöiden viihtyvyyttä ja parantavat
turvallisuutta ja saavutettavuutta.

- Nuoret. Nuoret osallistuivat hankkeen työpajoihin, ja lapsia ja nuoria kuultiin mm.
yhteisen ulkoliikuntapaikan suunnittelussa.

- Revontuliyrittäjyys - läntistä yrityskäytävää tukeva yrittäjyys. Alueen matkailuyritykset
aktiivisesti mukana hankkeessa suunnittelemassa alueen palvelurakenteen
vahvistamista.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu mallia monesta muusta hankkeesta,
kuten Ylläsjärven kehittämishankkeesta, Kylien Kolari-hankkeesta ja Tornion-Muonionjoen
kalastusmatkailun kehittämishankkeesta. Hankeideoita ja toteuttamistapoja vaihdettiin mm.
Lappilaiset kylät-verkoston kautta.

b. hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa väylänvartisia toisiinsa ja luoda kylien välille
yhteisöllisyyttä ja parantaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena oli löytää kyliin uusia
kehittäjiä ja vahvistaa yrittämisen mahdollisuuksia ja tukea nuorten työllistymisen
mahdollisuuksia (kesätyöt). Hankkeen toimenpiteillä luotiin Väylänvarteen kylien yhteinen
kehittämissuunnitelma, joka luo pohjaa toimintaympäristön kehittämiselle tulevaisuudessa.
Hankkeen työpajoihin kutsuttiin paikallisia ja mökkiläisiä ja tutustutettiin ihmisiä toisiinsa
yhteisen tekemisen merkeissä. Tilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Väylänvartta, jotta alueen
eri puolilla asuvilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Asukkaita, yrittäjiä ja mökkiläisiä
käytiin haastattelemassa henkilökohtaisesti tai puhelimitse, jotta mahdollisimman monet
väylänvartiset tulivat kuulluiksi hankkeen aikana. Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan 70 yli
15-vuotiasta väylänvartista suoraan joko työpajoissa tai haastattelujen avulla. Tämä on noin
puolet Väylänvarressa asuvista ja mökkiläisistä.
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Kyläläiset oppivat kestävästä kehityksestä suunnittelemalla olemassa olevien reittien ja
rakenteiden hyödyntämistä ulkoilureitteinä ja potentiaalisina kokoontumispaikkoina.

4.2 Toteutus

a. toimenpiteet

Hanke alkoi 1.2.2021. Hankkeeseen rekrytoitiin Taika Kopra helmikuussa ja hän aloitti
työnsä 22.3. osa-aikaisena (50 %) hanketyöntekijänä.

Huhtikuussa hanketyöntekijä ideoi yhdessä kyläseuran hallituksen kanssa sähköisen
kyläkyselyn, jonka avulla kerättiin alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden ehdotuksia alueen
kehittämisestä laajasti ja monipuolisesti. Kyläkyselyyn saatiinkin runsaan puolentoista
kuukauden aikana runsaasti vastauksia, kaikkiaan 48 kappaletta. Vastaukset loivat
suuntaviivoja sille, millaisia teemoja hankkeen työpajoissa käsiteltiin ja mitä asioita
kehittämissuunnitelmaan oli tarpeen sisällyttää.

Sähköisen kyselyn lisäksi hanketyöntekijä käytti runsaasti aikaa eri kyliin tutustumiseen ja
alueen asukkaiden ja mökkiläisten haastattelemiseen henkilökohtaisesti koko hankkeen
ajan. Hankkeesta tiedotettiin mm. kyläseuran vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa.
Tiedottamista toteutettiin myös kyläseuran Facebook-sivulla ja whatsapp-ryhmässä.
Huhtikuussa hanketyöntekijä kävi tutustumassa alueen matkailuyrityksiin. Huhtikuussa
pidettiin myös ensimmäinen hankkeen ohjausryhmän kokous, jossa haettiin hankkeelle
ennakkomaksatusta.

Toukokuussa järjestettiin kaksi työpajaa; yksi Kallioniemessä ja toinen kyläseuran
virkistyspäivien yhteydessä Suvannossa, Väylänvarren pohjoispäässä. Työpajojen
yhteydessä huomattiin, että niitä kannatti järjestää kyläseuran muiden tapahtumien
yhteydessä, kun ohjelma ja tarjoilut houkuttivat paikalle runsaasti osallistujia. Työpajojen
suunnittelussa oli tarpeen miettiä miten myös lapset saadaan osallistettua suunnitteluun ja
toimintaan. Toukokuussa paikallislehti Luoteis-Lappi julkaisi henkilöhaastattelun
hanketyöntekijästä. Jutussa käsiteltiin myös Väylänvarren kehittämishanketta.
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Hanketyöpaja Suvannossa 29.5.2021

Kesäkuussa pidettiin toinen hankkeen ohjausryhmän kokous, jossa päätettiin hakea
hankkeen ensimmäistä maksatusta. Kesäkuussa pidettiin hanketyöpaja Väylänpäässä, jossa
jalostettiin kyläkyselyssä esiin nousseita toimintaideoita. Työpajassa kyläläiset innostuivat
karttojen ääressä visioimaan ulkoilureittejä Väylänvarteen. Työpajaan osallistui kiitettävästi
myös alueen kesäasukkaita. Ennen juhannusta kokoustettiin Kolarin elinvoimapalvelujen
kanssa Väylänvarren reiteistä ja niiden korjausvelasta, ja selvitettiin mahdollisuuksia saada
Jauhosuvannon laavu Kolarin kunnalta käyttöön kyläseuran yhteiseksi kokoontumispaikaksi.

Heinäkuussa järjestettiin erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu rannaltakalastustapahtuma
Kallioniemessä. Tapahtumasta tykättiin ja sinne saatiin osallistumaan myös kesäasukkaita.
Tapahtumalle toivottiin jatkoa myös tulevaisuudessa leikkimielisenä yhteisenä
kokoontumisena. Hanketyöntekijä tutustui heinäkuussa myös erilaisiin olemassaoleviin
reittipohjiin Väylänpäässä ja Lappeassa yhdessä kyläaktiivien kanssa. Tätä jalkatyötä
hyödynnettiin reittien suunnittelussa.

Elokuussa hanketyöntekijä aloitti kokoaikaisen työskentelyn hankkeessa, jotta
kehittämissuunnitelma ehdittiin saada valmiiksi ennen hanketyöntekijän vanhempainvapaan
alkua. Hanketyötekijä aloitti kehittämissuunnitelman kokoamisen siihen mennessä kerätyistä
aineistoista. Elokuussa järjestettiin myös sidosryhmätyöpaja yhdessä alueen
metsästysseurojen ja Lappean marttojen kanssa, jossa ideoitiin yhteistä toimintaa ja
selvitettiin metsästysseurojen näkemyksiä reittiehdotuksiin.

Syyskuussa kehittämissuunnitelma esiteltiin Väylänvarren kyläseuran hallitukselle ja
suunnitelmaa muokattiin kommenttien mukaisesti. Kyläseura päätti esittää Kolarin
kunnanhallitukselle Jauhosuvannon laavun vuokraamista kunnalta määräajaksi. Laavu
palvelisi väylänvartisten yhteisenä kokoontumispaikkana. Syyskuussa pidettiin hankkeen
kolmas ja viimeinen ohjausryhmän kokous, jossa kehittämissuunnitelma arvioitiin.
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Suunnitelman valmistumisesta tiedotettiin alueen asukkaille sosiaalisen ja paikallisen
median kautta, sekä Kolarin päättäjille ja virkaatekeville. Kehittämissuunnitelma on
luettavissa Väylänvarren kyläseuran verkkosivuilla ja suunnitelman julkaisun jälkeen seuran
jäsenille lähetetään palautekysely hankkeen arvioimiseksi. Loppuvuodesta 2021
valmistellaan hankkeen viimeistä maksatushakemusta.

b. aikataulu

Hankeaika alkoi 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2022. Hanketyöntekijä työskenteli 22.3.-31.7.2021
osa-aikaisena (50%) ja 1.8.-11.10. kokoaikaisena.

c. resurssit

Hanke toteutettiin kyläseuran hallituksen, kyläläisten, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden ja
hanketyöntekijän välisenä yhteistyönä. Hankkeen projektityöntekijäksi palkattiin innostava,
Väylänvarren ja kehittämisen tunteva hankeosaaja. Hanketyöntekijä suunnitteli ja toteutti
hankkeen työpajat ja kyläkyselyn, piti aktiivisesti yhteyttä kylien asukkaisiin, yrityksiin ja
yhdistyksiin, osallistui tapahtumiin, jalkautui kyläläisten kanssa kartoittamaan sopivia
ulkoilureittivaihtoehtoja ja toimi yhteyshenkilönä Kolarin kunnan suuntaan.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen yhdistykselle oli aikaa ja resursseja vievä operaatio,
josta Väylänvarren kyläseura selvisi hyvin aktiivisten ja perusteellisten rahastonhoitajan ja
sihteerin voimin. Hankkeen työntekijän työsuhde muutettiin rahoittajan hyväksynnällä
hankkeen puolessa välissä kokoaikaiseksi, jotta kehittämissuunnitelma saatiin valmiiksi
ennen hanketyöntekijän perhevapaan alkua.

Ensimmäisen maksatushakemuksen tekoa varten Tunturi-Lapin Leaderista ei saatu riittävän
selkeää ohjeistusta Hyrrä-järjestelmän käyttöön. Tarvittava opastus saatiin lopulta Kolarin
kunnan hankeasiantuntijalta kädestä pitäen. Rahoittajien tulisi tulevaisuudessakin huolehtia
siitä, että uudet toimijat saavat riittävän opastuksen varsinkin ensimmäistä
maksatushakemusta varten.

Hanketyöntekijän sparraajina toimivat koko hankkeen ajan aktiivisesti kyläseuran hallituksen
puheenjohtaja Eija Koivumaa, hallituksen sihteeri Minna Lepola, hallituksen rahastonhoitaja
Olavi Petäjäniemi ja hallituksen jäsenet Tuovi Rundgren ja varajäsen Mauri Kylmämaa.
Edellämainitut muodostivat hankkeen aktiivisen työryhmän. Hankkeen aikana kyläseuran
hallitusten jäsenten ja hanketyöntekijän tietotaito hankkeisiin liittyvistä toimenpiteistä ja
toimintatavoista kasvoi huomattavasti. Kyläseuralla on nyt runsaasti tietoa ja osaamista
hoitaa myös tulevia hankkeita.
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d. toteutuksen organisaatio

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat kyläseuran hallituksen puheenjohtaja Eija Koivumaa,
hallituksen sihteeri Minna Lepola, hanketyöntekijä Taika Kopra, kyläseuran hallituksen
varajäsen ja pitkän linjan matkailuyrittäjä Mauri Kylmämaa ja rahoittajan edustajana
Tunturi-Lapin Leaderin toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi. Myös ohjausryhmän varajäsenet
Olavi Petäjäniemi, Tuovi Rundgren ja Anne Joki osallistuivat aktiivisesti ohjausryhmän
kokouksiin. Ohjausryhmällä oli tärkeä tehtävä seurata hankkeen etenemistä. Hankkeella oli
myös oma epävirallinen työryhmä, johon kuuluivat edellä mainitut rahoittajan edustajia
lukuunottamatta. Työryhmä tarjosi hanketyöntekijälle arvokasta taustatukea ja
paikallistuntemusta.

Hanketyöntekijä kartoitti hankkeen etenemistä myös kyläseuran hallituksen kokouksissa.
Kyläseuran hallitukseen kuuluvat lisäksi Seppo Maijala (kyläseuran vpj.), Kaarina Joki, Tony
Hietanen, Eeva-Maria Pudas ja Katja Huovinen.

e. kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle päätettiin hakea ennakkomaksatusta projektityöntekijän palkkakustannuksiin
ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa huhtikuussa. Hankkeen ensimmäisestä
maksatushakemuksesta sovittiin hankkeen toisessa ohjausryhmän kokouksessa
kesäkuussa ja maksatushakemus jätettiin heinäkuun lopussa. Maksatusta haettiin tuolloin
helmi-toukokuulta 2021. Maksatushakemuksen käsittely Lapin ELY-keskuksessa kuitenkin
viivästyi, eikä maksatushakemusta ole käsitelty vielä loppuraportin kirjoittamisen aikaan
syyskuun puolivälissä. Maksatuksen viivästyminen aiheuttaa ongelmia kyläseuran
maksukyvylle ja mahdollisuuksille järjestää toimintaansa normaalisti loppuvuoden aikana.

Hankkeen kustannusarvio on pitänyt. Hankkeeseen tarvittavia talkootyötunteja on kertynyt
monenkertaisesti yli tavoitteen.

f. raportointi ja seuranta

Hankkeesta on raportoitu säännöllisesti hankkeen ohjausryhmässä ja kyläseuran hallituksen
kokouksissa ja kyläseuran kevätkokouksessa 2021. Hankkeen työpajoista on ilmestynyt
lehtijuttuja Luoteis-Lappiin ja hankkeen tapahtumista ja tuloksista on tiedotettu Väylänvarren
kyläseuran whatsapp-ryhmässä, Facebook-sivulla ja verkkosivulla. Valmistuneesta
kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan laajasti. Erityisesti tiedottamisesta huolehditaan
Kolarin kunnan elinvoimapalvelujen, tekniselle lautakunnan ja kuntaan perustettavan
reittiyhtiön suuntaan. Kolarin kunnanvaltuustolle järjestetään kehittämissuunnitelman esittely
tulevien hankesuunnitelmien valmistuttua. Hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen
yhteydessä rahoittajalle toimitettiin esitys hankkeen etenemisestä. Tämä loppuraportti toimii
myös osana hankkeen raportointia.
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g. toteutusoletukset ja riskit

Hankkeen riskeinä pidettiin sitä, että hanke ei tavoita uusia kylien asukkaita ja kylätoimijoita,
mutta hankkeen aikana kävi päinvastoin. Väylänvarren kyläseura on uusi toimija, vaikka
jatkaakin Väylänvarren maamiesseuran pitkää historiaa. Seuran nimenmuutos ja ennen
kaikkea toiminnan avoimuuden ja osallistavuuden lisääminen sekä aktiivinen tiedottaminen
ovat vaikuttaneet siihen, että seuraan on hankkeen aikana liittynyt paljon uusia jäseniä.
Kesämökkiläiset ovat löytäneet seuran toimintaan mukaan. Alueen asukkaat ja mökkiläiset
ottivat innokkaasti osaa kehittämiseen hankkeen työpajoissa, tarjosivat apuaan ja
kommentoivat toistensa ideoita. Koronapandemia vaikutti hankkeen ja kyläseuran yhteisten
tapahtumien järjestämiseen, mutta onneksi ne pystyttiin toteuttamaan turvallisesti pääosin
ulkotiloissa.

Hanketyöntekijän jaksamiselle 50 % työaika ei aiheuttanut ongelmia, vaan työaika tuli
käytettyä tehokkaasti. Työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi hankkeen lopuksi mahdollisti
hyvin keskittymisen kehittämissuunnitelman kokoamiseen ja kirjoittamiseen. Vaikka
hanketyöntekijän osaaminen ei jäänyt kyläseuran käyttöön työsuhteen päättymisen jälkeen,
on kyläseuran hallituksen oma osaaminen kasvanut niin paljon, että tulevien hankkeiden
suunnittelu ja toteutus onnistuu varmasti hyvin.

Ennakoimattomana riskinä hankkeen aikana huomattiin hankebyrokratiaan liittyvä hitaus
rahoittajan puolelta. Hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen käsittely venyi
kesälomien ym. vuoksi. Pienelle kyläyhdistyksen kaltaiselle toimijalle maksatusten
viivästyminen aiheuttaa nopeasti taloudellisia vaikeuksia. Ratkaisuna ongelmaan voisi olla
lainan hakeminen Kolarin kunnalta heti myönteisen rahoituspäätöksen saamisen jälkeen.
Tällöin vältytään aikaa ja resursseja vieviltä välimaksatushakemuksilta. Laina maksetaan
kunnalle takaisin, kun hanke on saatu hyväksytysti päätökseen.

4.3 Yhteistyökumppanit

Alueen matkailuyritysten (Jouttensuvannon Loma, Talarin loma, Kontiokallion loma,
LappeanLohi, Maatilamatkailu K. & L. Joki, Valioviehe oy, Temppelin lohi) kanssa on pohdittu
matkailun palvelutarpeita Väylänvarressa. Jouttensuvannon Loma, LappeanLohi ja
Maatilamatkailu K. & L. Joki ovat antaneet tilojaan käyttöön hankkeen työpajoja varten.
Kolarin kunnan tekniseltä toimistolta ja liikuntapalveluilta on saatu apua maaomistajien
selvittelyyn reittisuunnitelmia varten. Kunnan elinvoimapalvelujen kanssa on myös
kokoustettu kyläkyselyn tuloksista ja selvitetty kunnan mahdollisuuksia kunnostaa
Väylänvarren olemassaolevia reittejä ja saada Jauhosuvannon laavu väylänvartisten
käyttöön kokoontumispaikaksi. Tunturi-Lapin Leaderin ja Kolarin kunnan hankeasiantuntijan
kanssa on selvitetty hankebyrokratian ja maksatushakemusten kiemuroita.

Hankkeen aikana on kokoonnuttu yhteen muiden alueella toimivien yhdistysten, kuten
Korkealehon kiertäjien ja Lappean marttojen kanssa ja sovittu mahdollisuuksista käyttää
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metsästysseuran tiloja kyläseuran tapahtumissa. Vertaistukea ja hankeideoita on haettu
yhteydenpidolla Pellon Jokivartisiin ja Sieppijärven kyläyhdistykseen. Esimerkkiä hyvin
tehdyistä kehittämissuunnitelmasta, hankkeista ja tapahtumista on saatu Ylläsjärven
kyläyhdistykseltä.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena kirjoitettiin Väylänvarren kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty
lyhyemmän ja pitemmän aikavälin tavoitteita sekä kunnan ja Väylänvarren kylien yhteistyötä
ja vastuita. Hankkeen aikana tiivistettiin yhteistyötä väylänvartisten kesken ja kehitettiin
yhteistyötä vapaa-ajan asukkaiden kanssa.

Koska kehittämissuunnitelmaa on tehty tiiviissä yhteistyössä kyläläisten kanssa, esiin on
noussut monia toteuttamiskelpoisia ideoita ulkoilu- ja pyöräreiteistä, yhteisistä
kokoontumispaikoista ja palveluista, joita Väylänvarteen tarvittaisiin. Kyläseuran on helpompi
suunnitella tulevaisuuden toimintaansa ja hankkeita kehittämissuunnitelman pohjalta.
Kehittäminen käytännön tasolla ei pääty kehittämissuunnitelman valmistumiseen, vaan
päinvastoin alkaa siitä!

Hankkeen aikana on rakennettu yhteenkuuluvuudentunnetta väylänvartisten kesken
kyläseuran ja hankkeen yhteisissä tapahtumissa. Väylänvarsi on yli 40 kilometriä pitkä alue,
jonne mahtuu hyvin erilaisia kyliä, joten yhdessä tekeminen ja yhteisten hankkeiden
suunnittelu eivät ole mikään itsestäänselvyys. Hankkeen aikana kylien keskinäinen kilpailu ja
epäluulo ovat vähentyneet, ja väylänvartiset ovat puhaltaneet yhteen hiileen ja osallistuneet
tapahtumiin ja työpajoihin myös naapurikylissä.

Hankkeen avulla kyläseura sai vietyä viestiä eteenpäin myös Kolarin kuntaan Väylänvarren
kehittämistarpeista. Lappeantien erittäin huono kunto, väylänvartisten tarve yhteiselle
kokoontumispaikalle ja halukkuus kehittää alueen reittiverkostoa tuodaan esille
yhteydenpidossa Kolarin kunnan edustajien kanssa myös tulevaisuudessa.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen jatkotoimenpiteet riippuvat pitkälti Väylänvarren kyläseuran ja Kolarin kunnan
yhteistyön kehittymisestä. Syksyn aikana kehittämissuunnitelmaa tullaan esittelemään
laajasti sekä Väylänvarressa että kunnassa. On erittäin tärkeää, että kyläseuran hallitus
sitoutuu viemään kehittämissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita eteenpäin ja seuraamaan
niiden edistymistä vuosittain.

Jos kyläseura ja kunta pääsevät sopimukseen Jauhosuvannon laavun pitkäaikaisesta
vuokraamisesta kyläseuralle, kyläseura voi tulevissa hankkeissaan keskittyä kehittämään
Jauhosuvannosta väylänvartisten yhteiseksi kokoontumis- ja ulkoliikuntapaikaksi.
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Toinen hyvä vaihtoehto jatkotoimenpiteeksi on reittien kehittäminen Väylänvarressa.
Lappean latureitin kunnostaminen ympärivuotiseksi ulkoilureitiksi ja latureitin pidentäminen
ja taukopaikan rakentaminen reitin varteen ovat hyviä hallittavissa olevia jatkohankeideoita.
Yhtä lailla Väylänpään ja Kallioniemen yhdistävä ulkoilureitti on hyvä vaihtoehto kehittää
Väylänvarren eteläpään viihtyisyyttä ja palvelurakennetta ja tuo lisäarvoa alueen matkailuun.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Väylänvarressa 13.9.2021

Eija Koivumaa Taika Kopra

Väylänvarren kyläseuran pj. Hanketyöntekijä
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