Tervetuloa Maaningan kirkonkylän
kehittämisiltaan

Tehtävä 20.9

1.Mieti ensin yksin ja kirjaa ylös niitä
asioita / toimintoja mitä haluaisit
saada omalle asuinalueella / kylällä /
Maaningan kirkonkylälle?
2.Ota pari ja käy äsken kirjaamasi asiat
parin kanssa läpi, valitkaa yhteisesti
yksi (2) asiaa, joita toivoisitte.(voitte
kirjata myös jos haluatte: mille alueella tai kylälle
tai kirkonkylälle asiaa / toimintoa toivotte)

3.Kirjatkaa tämä asia isolle POST IT –
lapulle ja tuokaa seinälle.

Nyt ei tarvitse
miettiä rahaa,
eikä kuka
toteuttaa, kaikki
ideat ovat
tervetulleita.

Tehtävä:

4. Äänestämme kaikista ehdotuksista.
Jokaisella on käytössä 2 ääntä, jotka saa antaa
haluamalleen asialle / toiminnolle.
Äänestys tapahtuu laittamalla viiva siihen lappuun,
jolle äänen haluaa antaa.
Käydään läpi asiat mitkä eniten saivat kannatusta.

Koonti nuorten vastauksista
Mitä toivotaan kylille ja
asuinalueille Maaningalle
(nuoret ja opettajat)
Noin 120 oppilasta tavoitettiin
päivän aikana .
Jokainen sai antaa 2 ääntä.

Mopoilupaikka kirkonkylä, suljettu alue mopoille ja mopotapahtumia

29

Mopotalli / katos koulun pihaan.

24

Kauppa (kyläkauppa) Käärmelahteen

20

Nuorille erikseen koululle mopoparkki.

20

Nuotioalue / laavupaikka

16

Maaningalle mäkkäri

15

Laituri (hyppytorni ja ponnahduslauta) ja laituri takaisin koulun rantaan

13

Kuntosalin käyttö olisi ilmaista ja sallittua nuoremmillekin kuin 15 vuotiaille

8

Urheiltalo välitunnilla käytössä

8

Lisää kauppoja, Käärmelahti, Pulkonkoski, Leinolanlahti

7

Pelihalli, jossa voi oelata pelejä

7

Uimahyppyri Käärmelahteen

7

Leikkipuisto (parempi) Käärmelahteen (esim. Mäntyrinne, jossa uusia taloja)

6

Lild

6

Valot skettirampille kirkonkylälle

6

Enemmän harrastepaikkoja Käärmelahden ja Maaninkajärven koululle ,
esim.tanssikerho tai voimistelukerho tai Liikuntakerhpo Käärmelahteen 7-9 lk.

5

Kansalaisopiston tanssi takaisin Maaningalle

5

Parkkipaikka (ilmainen) koululle ja opettajille sekä oppilaille

5

Koonti nuorten vastauksista
Kahvila kesäsin Käärmelahteen
Kyyti kotiin syrjäkylälle illalla, koulun jälkeen nuorisotalolle
voisi jäädä , mutta kun kotiin ei pääse.
H&M
Huoltoasema tai bensa-asema Tuovilanlahteen
Vene rantaan
Cheerleader-ryhmä Maaningalle
Hesburger
Huvipuisto
Koirien koulutus ryhmiä näyttelyyn ja agilityyn tai tapahtuma
Kotipizza
Skeittiramppi käärmelahteen
Säästäkää Käärmelahden maanläheisyys jaa viihtyvyys
Karkkikauppa
Pelikone alle 18v urheilutalolle
Ampumahiihtorata
Avanto-uintipaikka
Eläinpuisto
Energiajuomia lisää
Halvemmat ruuat nuorille
Hiihtolatu (10 km)
Hygienipassi tulisi saada jo kotitaloustunnilla
Jalkapallokenttä Leinolanlahteen
Juoma-automaatti kouluun
Jäätelökioski torille kesäivin
Kahvila kirkonkylälle
Kauppakeskus

4

Kaupunkipyörät
Keilahalli

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Kiipeilypuisto

Possujuna / kaupunkijuna
Potkukelkka jäälle (malli Säkylä, Köyliö)

Kioski pulkolle

Pyöräilytie tuovilanlahdesta maaningalle

Koirapuisto (kirkonkylälle)

Ratsastukseen liittyvä tapahtuma

Koululle alemmat pakkasrajat

Roskiksia tulisi olla nemmän

Koululle säkkituoleja

Laavu, jonne pääisi ilman venettä tai auto

Saataisiinko viimein se jalkapallokenttä sinne
Leinolanlahteen, se on ollut jos monta vuotta suunnitteilla,
mutta se ei koskaan valmistu.

Lasersota Maaningan kirkonkylälle

Sauna

Lasketturinne

Tavilan laajennus

Kuntosalille toinen rack ( siis sellainen jossa voin tehdä
kyykkyjä ja leuanvetoja)

Liikenneympyrä
Lisää kokoontumipaikkoja nuorille
Lisää välineitä yläkouluun esim kiipeilyseinä tai kiikut,
hämähäkkikeinuja
Lämminpaikka, jossa nuoriso voisi viettää aikaa viikonloppusin
ja myöhään illallla
Maatila, jossa voi käydä katsomassa eläimiä

Tekonurmi jalkapallokenttä
Trampoliini Tuovilanlahteen
Tuovilanlahden nuorisoseurantalolle vaikka joku sählykerho
Uimahalli
Urheiluhalli Käärmelahti tai Maaninka

Mahdollisuus opiskella kieliä

Urheilutalo kaikkina päivinä auki

Manutus alamäki

Urheilutalolle ruuan osto mahdollisuus

Nuorille ilmainen kuntosali ja myös opettajille ilmainen
Nuorille kokoontumispaikka kylälle.
Nyrkkeilyryhmä nuorille
Paremmat aikataulut harrastuksiin
Paremmat puhuhuoneet rannalle
Patsaita

Urheilutalolle, tyynyjä, vilttejä ja piano tosi iso sohva ja
nojatuolit
Uudet kaapit koululle

Ota yhteyttä – kysy lisää – lähde mukaan
yhdistystoimintaan
Pohjois-Savon Kylät ry
Merja Kaija
Kyläasiamies
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi
045 179 1070

www.pohjois-savonkylat.fi

Seuraa meitä somessa,
kylillä tapahtuu!

