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1. Johdanto 
 
 
Kyläsuunnitelmalla ymmärretään kyläläisten itsensä laatimaa 
pitkän jänteen kehittämissuunnitelmaa, jossa määritellään 
kylän kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämistavoitteet 
ja toimenpiteet niiden saavuttamiseen. 
 
Kyläsuunnitelman lähtökohtana ovat kylän aidot 
kehittämisvahvuudet, joista ponnistaen käännetään katseet 
tulevaisuuteen ja määritellään kehittämisen haluttu suunta ja 
mitä sen toteutuminen vaatii kyläläisiltä ja 
yhteistyökumppaneilta. 
 
Kylän tärkein yhteistyötaho on luonnollisesti oma kunta. 
Kuuslahden tapauksessa Siilinjärven kunta. Kylän 
omaehtoisesta kehittämisestä kunta kokonaisuutenaan hyötyy 
ja myös päinvastoin. Kunnan kehittämisstrategiat ja niiden 
toteutus palvelee kylien kehittämistä. Kunta ja kylä eivät ole 
erillisiä kehittämissaarekkeita vaan suunnan tulisi olla sama ja 
toisiaan vahvistava. 
 
Tämän päivän kylätoiminnassa kumppanuus on tärkeässä 
roolissa. Kylän ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin märehtimään 
ongelmiaan vaan rohkeasti hakea muitakin yhteistyötahoja: 
Naapurikylät, Tielaitos, Ympäristökeskus, kylän eri yhteisöjen 
yhteistyö jne.   
 
 
Yksi tärkeä kumppani löytyy, milloin kiitetyn milloin parjatun, 
EU:n toiminnan vaikutuksesta. Maaseudun 
kehittämisyhdistykset ovat toimineet valtakunnassa  

 
 
 
 
kymmenisen vuotta ja ovat tuoneet uuden välineen kylien 
kehittämiseen. Ei pelkästään kannustusta ja innostusta 
ihmisille kehittää omaa lähiympäristöään vaan tuoden uuden 
rahoituselementin kylien ja pienyritysten käyttöön. 
 
Kyläsuunnitelma on ensisijaisesti kylää ja sen toimijoita sekä 
kuntaa varten ja toisaalta rahoitusta varten. Suunnitelma on 
kuin liiketoimintasuunnitelma yrityksille. Sen varassa toiminta 
voi kehittyä tasapainoisesti. Ulkopuolista rahoitusta vaativille 
toimenpiteille kyläsuunnitelma antaa vankan perustelun ja 
auttaa rahoittajia tekemään myönteisen rahoituspäätöksen. 
 
Kuuslahden kyläsuunnitelma on koottu kyläläisten ajatuksista, 
joita on kertynyt neljästä kehittämisillasta vuoden 2007 
loppupuoliskolla. Kuuslahden Nuorisoseura on ollut aktiivisena 
käynnistäjäyhdistyksenä. Suunnitelma koskee koko 
Kuuslahden aluetta (Heinämäki mukaan lukien) ja sen 
toimijoita. Työskentelyyn osallistui 25 kuuslahtelaista eri 
yhdistyksistä. Työskentelyssä oli mukana myös Siilinjärven 
kunnan edustajana Kalle Savolainen. Kehittämisiltojen 
vetovastuu oli kyläkasakka Matti Rahusella Kehittämisyhdistys 
Kalakukko ry:stä. 
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2. Suunnitelma – alueen kuvaus 
 
2.1. Kuuslahti ja sen asukkaat 
 

 
 
 
Kuuslahden kylä levittäytyy kantatie 75:n ympäristöön 
Siilinjärven kunnan taajaman ja Nilsiän kaupungin rajan  
 
 

 
 
 
 
 
väliselle alueelle. Liikenteellisesti kylän sijainti on erinomainen. 
Kuuslahdesta on matkaa kuntakeskukseen n. 9 km. Kantatie 
75 on hyväkuntoinen ja joukkoliikenne toimii hyvin. 
Kuuslahteen johtaa myös vesireitti, joka päätyy 
syväsatamaan. Koulun rannassa on mahdollista säilyttää 
veneitä. 
 Nilsiä
Kuuslahtea kaikkein eniten leimaava yksittäinen tekijä on laaja 
kaivosalue jalostuslaitoksineen. Se vaikuttaa merkittävänä 
maisematekijänä ja laajan alueen työllistäjänä.  
 
Muilta osin Kuuslahden luonto on rehevää ja monimuotoista. 
Kylän kauniit järvi-, metsä-, mäki- ja  peltomaisemat hivelevät 
ohikulkijoiden ja kyläisten silmiä. Kuuslahti on haluttu 
asuinpaikka ja kylälle olisi muuttajia, jos vain tonttitarjonta 
olisi runsaampaa. Kuuslahdessa on n. 200 loma-asuntoa. 
 
Asukkaita Kuuslahdessa on 670 (=Kuuslahden koulupiiri). 
Asukasluku on ollut kasvussa aina näihin aikoihin saakka.  
Siilinjärven kunnan laatimien ennusteiden mukaan asukasluku 
näyttää pikkuhiljaa kääntyvän laskuun. Ennuste pohjaa kylän 
nykyiseen väestön ikärakenteeseen ja uusien talojen 
rakennustahtiin. Ennusteessa on arvioitu uusia asuntoja 
valmistuvan 4-5 / vuosi. 

Siilinjärven taajama 
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Kuuslahden väestökehitys- ja ennuste
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Nykyinen rakennustahti ei siis riitä pitämään Kuuslahden  
asukaslukua ennallaan, puhumattakaan sen kasvusta.  
 
Ennusteen mukainen väestöpohjan kapeneminen ei sinänsä 
ole hälyttävää, mutta yhdistettynä väestön nykyiseen  
ikärakenteeseen, sen vaikutus koulun oppilasmäärään on 
radikaali. Nykyinen 55:n oppilaan koulu kutistuu alle 30:een 
vuoteen 2025 mennessä! 
 

Kuuslahden koulun oppilasmäärä

0
10
20
30
40
50
60
70
80

V. 2000 V. 2005 V. 2007 V. 2010 V.2015 V.2020 V. 2025

vuodet

op
pi

la
sm

ää
rä

 

 
Karkeasti arvioiden voisi sanoa, että uudisrakentamisen tulisi 
kaksinkertaistua nykyisestä, mikäli oppilasmäärä koulussa 
aiottaisiin säilyttää. 
 
2.2. Palvelut ja yritystoiminta 
 
Palvelutarjonta Kuuslahdessa on monipuolista. Alakoulu on 
ajanmukainen ja rakennus on suhteellisen uusi. 
Kansalaisopistossa järjestetään monenlaista kurssitoimintaa 
kyläläisten tarpeita vastaavasti. Kauppapalveluita ei 
Kuuslahdessa ole. Se ei sinänsä ole suuri ongelma. Taajaman 
laadukas kauppatarjonta on helposti saavutettavissa.  
Seurakunnan kerho kokoontuu viikoittain koululla. Samon 4H-
kerho kokoontuu viikoittain. Kuuslahden Nuorisoseura,  
työväen yhdistys ja metsästysseurat tarjoavat monipuolista 
toimintaa sekä aikuisille että lapsille. Perhepäivähoitopaikkoja 
on kaksi. 
 
Kaivoksen lisäksi Kuusahdessa on monipuolista 
pienyritystoimintaa. Maatalous on edelleen vahvaa. Kylällä on 
n. kymmenen kotieläintilaa ja saman verran kasvinviljelyyn 
suuntautuneita tiloja. Hevostiloja on neljä. 
Pieniä palveluyrityksiä on useita. Erilaisia urakointipalveluja 
tarjoavat mm. kuljetus-, maansiirto-, jätevesien tyhjennys-, 
lumenpoistoyritykset. Kuuslahdessa on oma taksiyrittäjä. 
Puutavaran jalostukseen keskittynyt yritys löytyy myös 
Kuuslahdesta, samoin rakennusurakointipalvelua. 
 
Yksityiskohtainen palvelu- ja yrityskartta on kyläsuunnitelman 
liitteenä. 
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2.3. Yhteistoiminta ja harrastukset  
  
Kuuslahdessa toimii vilkkaasti useita yhdistyksiä. 
Toimeliaisuuden kärkenä viilettää nuorisoseura, joka on 
ottanut harteilleen Kuuslahden kokonaisvaltaisen 
kehittämisen, ei pelkästään nuorisoseuratoimintaa. 
Nuorisoseuran talo on toiminnan keskus. 

Kylän järjestöt, maisemat, reitit, kokoontumistilat, vesistöt ja 
koulualue (mm. kenttä ja valaistu latu, 2,5 km) luovat puitteet 
mitä moninaisimmille harrastuksille. Vain mielikuvitus on 
rajana. 
 

Toinen merkittävä kokoontumistila on Työväentalo kylän 
keskustassa. Kansalaisopiston kursseista mm. kudonta 
järjestetään Työväentalolla. Valtaosa piireistä kokoontuu 
koululla. Heinämäessä toimii virkeä kyläyhdistys. 

 
 
2.4. Kuuslahti asuinpaikkana 
 

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen Punttisilmä sijaitsee 
Kuuslahdessa. Paikka mahdollistaa suurienkin juhlien 
järjestämisen sisätiloissa. Kapasiteettia löytyy jopa 150:tä 
asiakasta varten. Lisäksi Punttisilmässä on mahdollisuus 
majoitukseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. 

Kuuslahti on turvallinen ja rauhallinen kylä Siilinjärven 
taajaman kupeessa. Kylällä asuu huumorintajuisia, aktiivisia  
ja sosiaalisia ihmisiä. Kuuslahden kylärakenne on moderni 
sekoitus perinteistä maaseutuasutusta ja taajamatyyppistä 
omakotiasumista. Kylällä on runsaasti lapsia.  

Heinämäessä on kylän kokoontumispaikkana kota Suolammin 
rannassa. Kuuslahden koulun rannassa on grillikota kylän 
yhteiskäyttöä varten. 

Miellyttävät kylän maaseutumaisemat kruunaavat Kuuslahden 
halutuksi asumisen ja yrittämisen tyyssijaksi. 
 

 Yhteenvetona voidaan perustellusti sanoa, että Kuuslahdessa 
on runsaasti vetovoimatekijöitä, joita hyödyntäen kylän 
tasapainoinen kehittäminen voidaan turvata myös 
tulevaisuudessa. 

 
Työväenyhdistys, metsästysseurat, nuorisoseura, osakaskunta 
ja  Heinämäen kyläyhdistys järjestävät kukin tahollaan 
kyläläisille erilaisia aktiviteetteja. Järjestöjen välinen tiiviimpi   

 yhteistyö voisi avata tulevaisuudessa uusia 
kehittämismahdollisuuksia. 
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3. Kuuslahden tulevaisuuden kuva ja kehittämisen tavoitteet vuoteen 2025 
 
Kyläsuunnitelman tärkein osa on pohtia ja sopia yhteisesti millaiseksi kyläläiset haluavat kylänsä kehittyvän 
tulevaisuudessa. Mikä on haluttu Kuuslahden tila vuonna 2025? Ja millaisten tavoitteiden asettamista se vaatii? 
Tavoitteiden asettaminen ja niiden ymmärtäminen johtaa vääjäämättömästi niiden toteutumiseen. Tavalla tai 
toisella. 
 
Tavoitetila jaettiin pitkällisen pohdinnan jälkeen kolmeen keskeisimpään kehittämisalueeseen: Kasvava Kuuslahti, 
yhteisöllinen Kuuslahti sekä palvelujen ja yrittäjyyden Kuuslahti. Kasvava Kuuslahti kuvastaa välttämätöntä 
tarvetta pitää väestöpohja koko ajan vahvalla kasvu-uralla. Yhteisöllinen Kuuslahti peräänkuuluttaa yhteishengen 
vahvistamisen tarvetta ja yhteistoiminnan kehittämistä. Palvelujen ja yrittäjyyden Kuuslahti – tavoiteosassa 
pidetään huoli lähipalveluiden kehittämisestä asukaspohjan vaatimuksen mukaisesti ja Kuuslahden 
tunnettavuuden lisäämistä myös yrittäjäkylänä. 
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Kasvava Kuuslahti 
 

• Omakotitontteja kysyntää 
vastaavasti 

• Uusia taloja valmistuu 8-10/v 
• Viemäröinti 
• Osayleiskaava 
• Kuuslahden markkinointi 
• Kevyen liikenteen väylä 
• Katuvalot 

Yhteisöllinen Kuuslahti 
 

• Vahva Me-henki 
• Järjestöjen yhteistyö toimii 
• Vastuullinen kehittämistyö 
• Vilkas kulttuuritoiminta, isoja 

yhteisiä tapahtumia 
• Kylätalot toiminnan ytimessä 
• Kaikenikäisten 

harrastus- ja vapaa-ajan 
toimintaa

Palvelujen ja yrittäjyyden 
Kuuslahti 

 
• Koulun säilyttäminen 
• Senioreille rivitaloasuntoja 

omalle kylälle 
• kotipalvelun kehittäminen 
• Kyläkauppa / kioski kylälle 
• Myönteinen yrittäjyysilmapiiri 
• Yrittäjäyhteistyön lisääminen 
• Maatalous kehittyy vahvana 
 



 
 
4. Kehittämisideat ja niiden  priorisointi 
 
Seuraavassa on luettelomainen esitys suunnitteluprosessin 
aikana esiin nostetuista kehittämisideoista, joiden 
toteuttaminen koettiin enemmän tai vähemmän 
välttämättömiksi.  
Eri otsikoiden alle on koottu yksittäisiä ideoita, joiden 
tärkeysjärjestystä kuvastavat tummennokset, alleviivaukset ja 
numerinen lukuarvo idean perässä. Numero kertoo 
tämänhetkistä kylän näkemystä ja niiden suhdetta asetettuihin 
tavoitteisiin. Mitä korkeampi on numero, sen tärkeämmästä ja 
kiireellisintä toteutusta vaativasta ideasta on kyse ja ne 
toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla asetettuja 
tavoitteita. 
 
4.1. Uudet asukkaat, maankäyttö (14) 
 

• Osayleiskaava   5 
• Kevyen liikenteen väylä  3 
• Tonttitarjontaa lisää  2 
• Viemäröinti   4 

 
4.2. Yhteistoiminta (14) 
 

• Nuorisoseuran talon ja  
pihan perusparannus  7

• Isot tapahtumat 
• Isän – ja äitienpäiväjuhlat 
• Leikkimieliset kisat  3 
• Rompepäivät   2 
• Junioriturnaus 

• Kirppis   2 
• Hengennostattaja, tj., kyläkoordinaattori 

Kuuslahteen 
• Haastekisa naapurikylien kesken 
• Teematilaisuudet 
• Puulaakitoiminta 
• Kunta/seurakunta yhteistyö 
• Kehittämistyön organisointi 

 
4.3. Viestintä, imago (7) 

• Kyläesite 
• Info-taulu 
• Valotaulu 
• Kylärumpu 
• Kuuslahti -kyltti tien varteen  1 
• www-sivut kuntoon ripeästi 6 

 
4.4. Harrastustoiminta (6) 
 

• Veneily- /kanoottiharrastus koulun  
rantaan   3 

• Veneiden laskuluiska 
• Kalastus 
• Metsästys 
• Hiihto/luistelu – kaukalo  1 
• Uinti, hyppytorni   1 
• Sisäpelit, koulun Sali 
• Rampulain jumppaillat  1 
• Suunnistus 
• Ampumaradan kehittäminen 
• Agility – rata 
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4.5. Palvelut, yrittäjyys (7) 
 

• Kauppa, kioski   2 
• Koulun säilyminen 
• Kesäkioski   1 
• Kylän puhelinluettelo  1 
• Palveluhakemisto 
• Päivähoitopalvelutalo lapsille   
• Vanhustenhoitokoti 
• Kylälehti 2x/v 
• Kesäasukaskysely palvelutarpeesta 
• Parturi 
• Kyläkoordinaattori  3 
• Leipuri 

 
4.6. Kylämaisema (3) 
 

• Vt 75 varren metsän raivaus suunnitellusti 
• Retkisataman ja kodan kunnostus  

ja ylläpito   2 
• Retkeilyreitti (luontokohteet esiin) 1 
• Ns-talon ympäristösuunnitelma 

 
 
4.7. Muut ideat (3) 
 

• Hassutteluillat   1 
• Naamiaistapahtumat eri vuosiluvuilta 1 
• Perinteen tallentaminen  1 
• Musiikki-/kansantanssi tapahtuma 
 
 

 

5. Lyhyen tähtäimen kehittämisohjelma 
 
Kohdan 3. tavoitetilan ja tavoitteiden sekä kohdan 4 ideariihen 
pohjalta on laadittu lyhyen jänteen kehittämisohjelma. 
Seuraavat toimenpiteet avaavat tien asetettujen tavoitteiden 
toteutumiseen. 
5.1. Kuuslahden väestöpohjan vahvistaminen 
Kuuslahden tärkein kehittämisteema on asukasluvun 
lisääminen. Kohdassa 2 esitettyjen väestökehitysennusteiden 
ei haluta toteutuvan, vaan nykyinen kasvusuunta on 
turvattava. Toteutuakseen se vaatii pitkäjännitteistä 
kehittämistyötä, jossa maankäytön suunnittelu on 
avainasemassa. Sitä kautta voidaan löytää hyviä 
rakennuspaikkoja uusille asunnoille. Maankäytön 
suunnitteluun tulee kytkeä viemäröinnin edistäminen 
Kuuslahteen.  
Kuuslahden tonteille on jo luontaisesti kysyntää, mutta  
lisämarkkinointiakin tarvitaan. Kuuslahden tonttipörssin 
perustaminen esim. kylän kotisivujen yhteyteen on tarpeen. 

 

Toimenpiteet tiivistettynä ja aikataulu 
• Kuuslahden 

osayleiskaavan/rakennuspaikkaselvityksen 
laatiminen, vuosi 2008 

• Viemäröinti Kuuslahteen v. 2012 mennessä 
• Tonttimyynnin edistäminen, vuosi 2008 

Vastuutaho: Kuuslahden tonttiryhmä yhteistyössä kunnan 
ja Pöljän vesiosuuskunnan sekä Kalakukko ry:n kanssa. 
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5.2. Yhteistoiminnan kehittäminen 
 
Kylätoiminnan tärkein kivijalka on yhteistoiminta. Kyläläisten 
ja kylän järjestöjen tulee jatkossa pystyä tuloksekkaampaan ja 
laajempaan yhteistoimintaan keskenään. Kylän tulevaisuuden 
haasteet ovat merkittäviä ja nykyisillä toimintatavoilla 
kehitystyö saattaa vaarantua. Menneen vuoden aikana kylällä 
on jo ryhdytty toimenpiteisiin asiantilan parantamisessa. 
Esimerkiksi edellisessä kohdassa mainittu tonttiryhmä edustaa 
uutta toimintatapaa, jota on suositeltavaa ulottaa muillekin 
toimintalohkoille. Näin vastuu jakaantuu useille ja uusille 
toimijoille. Kyläkoordinaattorin saaminen kylälle voisi olla myös 
mahdollista. 
 
Lähiharrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen ovat 
oleellinen osa yhteistoimintaa. Yhteistyö kunnan eri 
hallintokuntien kanssa on tärkeää. 
Yhteistyö tulee ilmi yhteisissä tapahtumissa ja niiden 
järjestämisestä on jatkossakin pidettävä hyvä huoli; uusia 
tapahtumia unohtamatta.  
 
Monet kylän yhteiset aktiviteetit tarvitsevat tilat niiden 
järjestämiseen. Nykyisellään kylän huolenaiheena on 
nuorisoseuran talon kunto. Pitkässä juoksussa talo kaipaa 
peruskunnostusta. Suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa. 
 
Yhteistoiminnan kehittämiseen liittyy keskeisesti 
tiedottaminen. Tämän päivän ja tulevaisuuden tärkeä väline 
on internet. Kuuslahden kylän kotisivujen laatiminen on  
Kuuslahdesta löytyy perinteen tallentamiseen kiinnostuneita 
ihmisiä. Kylähistoriikin tekeminen voisi nyt olla ajankohtainen. 
 
 

 

Toimenpiteet tiivistettynä ja aikataulu 
 

• Teemaryhmien perustaminen, v.2008 
• Kyläkoordinaattorin palkkaaminen 
• Yhteisöllisyyskoulutustapahtuma, v.2008-2009 
• Näytelmäryhmän perustaminen Kuuslahteen, v.2008 
• Juhlien järjestäminen, jatkuva 
• Kotisivujen laatiminen, v.2008 
• Nuorisoseuran talon peruskorjaus, v. 2013 mennessä 
• Perinteen tallentamisen käynnistys, v.2008 

 
Vastuutaho: Nuorisoseura koollekutsujana, perustettavat 
teemaryhmät, yhteistyössä kunnan kanssa. 
Hankerahoitusmahdollisuus Kalakukko ry:n kautta. 
 

5.3. Kylämaiseman elävöittäminen 
 
Kylän maisemat tervehtivät ensimmäisenä maallemuuttoa 
suunnittelevaa, ohikulkevaa ja paikallisia asukkaita. Niiden 
perusteella syntyy ensimmäinen mielikuva kylästä. 
Suunnitelmallisuus maisemanhoidossakin on avainasemassa. 
Rakennuspaikkaselvityksen yhteydessä olisi järkevää tehdä 
myös kokonaisvaltainen suunnitelma, miten 
kylämaisemanhoidossa olisi järkevä edetä. Selkeisiin kohteisiin 
voidaan toki pureutua ilman suunnitelmaakin. Sellaisia ovat 
nuorisoseuran talon piha ja sen ympäristö, koulun ja rannan 
väline alue ja vt-75:n varsi.  
Kylämaiseman toinen ulottuvuus on rakennettu ympäristö. 
Kevyen liikenteen väylän rakennustyöt käynnistyvät 
toukokuussa 2008. Tässä yhteydessä kannattaa kylän pitää 
huoli, että maisema-arvot tulevat otetuiksi huomioon. 
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Kuuslahdesta puuttuu selkeä kylän nimikyltti ja kylästä 
kertovat info-taulut. Niiden rakentaminen avaa kylän 
monipuolisen toiminnan ulkopuolisille ja toimii myös sisäisessä 
tiedottamisessa. Kylän imagon kannalta kyltillä ja info-tauluilla 
on tärkeä merkitys. 
 

 
 
5.4. Nuorisotoimen kehittäminen 
 
Kylän yhteisöjen ja erityisesti nuorisoseuran keskeinen 
toimintasektori on nuorisotoiminta ja sen edistäminen. Viime 
kuukausien aikana käynnistynyt Kisälli-hanke on antanut uutta 
vauhtia nuorten omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Nuoret 
suunnittelevat ja toteuttavat omia projekteja vanhempien 
ohjauksessa. 
Kuuslahdessa on runsaasti nuoria ja heidän 
harrastustoiminnan turvaamisesta on jatkossakin pidettävä 
hyvää huolta. Parhaillaan kehitteillä olevat kesäkauppa/-
kahvila – hankkeen suunnittelu on hyvä esimerkki 
osallistavasta nuorisotyöstä. 
 

 
 
5.5. Ranta – alueen moninaiskäytön lisääminen 
 
Viidentenä kehittämislohkona on ranta-alueen (koulun ranta) 
kehittäminen. Rannan kehittämistä tulisi ajatella toisaalta 
vesistön hyödyntämisen ja toisaalta kyläläisten yhteiskäytön 
kannalta.  Toimenpiteet tiivistettynä ja aikataulu 

 
• Siivous- ja raivaustalkoot, 05/2008 
• Kuuslahti-kyltin rakentaminen, v.2008-09 
• Info-taulujen rakentaminen, v.2008-09 

 
Vastuutaho: Perustettava teemaryhmä organisoi talkoot, 
Rakentamiseen haetaan rahoitustukea ulkopuolelta. 

Nykyisten rakenteiden korjaustarpeiden lisäksi uuttakin 
rakentamista tarvitaan. Ideariihessä nostettiin esille 
esimerkiksi veneily- ja kanoottiharrastuksen lisääminen ranta-
alueelle. Veneenlaskuluiskan ja laiturin saaminen on myös 
tulevaisuuden suunnitelmissa. 
 

 

Toimenpiteet tiivistettynä ja aikataulu 
 

• Rantasuunnitelman laatiminen, v.2008 - 2009 
 
Vastuutaho: Perustettava teemaryhmä. 
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6. Lopuksi 
 
Kuuslahti on suhteellisen väkirikas kylä. Pohjoissavolaisessa 
kyläkartassa keskimääräisen kyläyhdistyksen koko on n. 400 
asukkaan kokonaisuus. Yhteisöllisen toiminnan perusedellytys 
on siis hyvä.  
Koko sinänsä ei takaa toiminnan tasokkuutta ja määrää eikä 
toimijoiden yhteistoiminnan tasoa.  
Kuuslahden toimivat yhdistykset kukin tahollaan järjestävät 
monenlaista ja sinänsä arvokasta toimintaa. Yhteisöjen 
yhteistoiminta sen sijaan ei vielä ole riittävän hioutunutta. 
Kyläsuunnitelman laadinnan aikana teemaa pohdittiin 
runsaasti ja useita uusia toimintatapoja nostettiin esiin.  
Teemaryhmä – ajatus on raikas ja luonteva tapa yhdistää eri 
järjestöjen voimavaroja ja lisätä yhteistoimintaa sekä saada 
uusia vastuunkantajia. Kylän yhteiset internet-sivut on myös 
konkreettinen yhteistoimintaa edistävä toimenpide. 
 
Kyläsuunnitteluprosessin aikana pohdittiin kuinka 
Kuuslahdessa voitaisiin hyödyntää EU- rahoitusta kylän 
kehittämistyössä. Kyläsuunnitelman toimenpideosassa on 
useita kohteita, joihin ulkopuolinen rahoitustuki voisi sopia.  
Hankesuunnitteluun tutustumisen yhteydessä laadittiin 
esimerkinomaisesti KAKE- hankesuunnitelma, johon on koottu 
ulkopuolista rahoitustukea vaativat kohteet. Hankkeen 
sisällöksi muotoutui kyläkoordinaattorin palkkaaminen, info-
taulujen rakentaminen, nettisivujen laatiminen, kyläesite, 
Kuuslahti-kyltti tien varteen ja rantasuunnitelman laatiminen. 
Tulevaisuus näyttää, saako hanke tuulta siipiensä alle vai ei. 
Lähtökohtana tulee tietysti olla kylän vankka sitoutuminen 
hankkeeseen ja omarahoitusosuuden löytyminen. 
 
 

 
 
7. Liitteet 
 
Kuuslahden vahvuuskartta 
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