Etelä-Someron maa- ja kotitalousseura ja Kaskiston kyläyhdistys

NYKYTILA

TAVOITTEET / IDEAT

TOIMENPITEET

AIKATAULU

YHDYSKUNTATEKNIIKKA:
vesihuolto, viemäröinti,
valaistus,
tietoliikenneyhteydet

-puhdas vesi ei ole ongelma
-jätevesiviemäröintiä ei ole

-yhteisten viemäröintien
mahdollisuus selvitettävä

-Terttilässä halukkuuden yhteiseen
viemäröintiin voi ilmoittaa Tuula
Nurmistolle p.044-7791423 ja
Kaskistossa Seppo Kaaselle p.
041-5049409

-maaliskuun 2010 loppuun
mennessä
yhteinen tahto viemäröinnistä
mahdollisuus ilmoittaa Someron
kaupungin
vesienhuoltosuunnitelmaan
Sanna Tikanderille 044-7791359

TIET JA LIIKENNE

-Hki-Turku moottoritien valmistuminen
on mahdollistanut nopeamman reitin
pääkaupunkiseudulle Terttilä-Kaskiston
kautta

-kulku moottoritielle paremmaksi, se
helpottaa tonttimyyntiäkin

-Terttiläntien ja Oinasjärventien
perusparannus ja asvaltointi
-Kaskistontien lanaus/huolto
paremmaksi
-näkyvyyden parantaminen Terttiläntien ja
Kaskistontien risteyksessä

-heti kevään 2010 aikana

MAISEMA JA YMPÄRISTÖ

-Halkjärven tila huono (Halkjärven
yhteisalue)
-Terttilän koulun ympäristö pusikoitunut

-Halkjärven tilan parantaminen
(kylätapahtumat laavulla lisäävät
kiinnostusta järven hoitoon)
-Terttilän koulun ympäristön siivous

-Halkjärven yhteisalueen hoitosuunnitelma,rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen (nyt voi hyödyntää
Päivi Joki-Heiskalaa Paimionjokihankkeesta p.044-7791285)
-yhteistyö Someron
vesiensuojeluyhdistyksen kanssa
-Terttilän koulun siivoustalkoot järjestää
vanhempainyhdistys

-2010

-keväällä 2010

PALVELUT

-Terttilän kyläkoulu
-ei päivähoitoa alueella

-kyläkoulun säilyminen
-iltapäiväkerhon saaminen koululle
-perhepäivähoitoa tarvittaisiin

-päivähoidon ja iphoidon yhdistäminen
-tonttimyynnin tehostaminen
-tonttivastaavan valinta

-2010

HARRASTUS JA
VAPAA-AIKA

-Terttilän Toukolassa lentopalloa ja
kans.opiston kudontapiiri
-Terttilän koululla 4H -kerho
-Kaskiston Koulumäellä naisten
jumppa, lasten kerho, pöytäjuhlia

-lasten liikuntakerhoja lisää
-pidetään yllä olemassaolevaa
toimintaa
-vuokrataan Koulumäkeä ja Toukolaa

-Liiku-hanke parhaillaan käynnissä
Somerolla. Ohjaajakoulutusta
saatavilla nuorille ja aikuisille.
Someron Liikunta ry voi auttaa
asiassa, p. 02-7791264

-2010

TURVALLISUUS

-alue koetaan turvalliseksi, paitsi
liikenne ja rattijuopot
-Kaskiston keskustan
nopeusrajoituksen alentamisesta
Kaskiston kyläyhdistys tehnyt esityksen
ja odotetaan vastausta

-nopeusrajoituksen alentaminen myös
Kaskistontien päässä

-Etelä-Someron maa- ja
kotitaluosseura tekee esityksen
Tiehallinnolle nopeusrajoituksen
alentamisesta Kaskistontien päässä

-2010

YHTEISÖLLISYYS,
YHTEISÖN
KEHITTÄMINEN

-tiedottaminen ei saavuta varsinkaan
vapaa-ajan asukkaita

-tiedottamisen tehostaminen
-Someron kaupunki tukemaan kyliä
tiedottamsiessa, esim. kylätiedotteen
jakamisessa kaikille asukkaille 1-2 krt
vuodessa sekä kylätiedottamisen
mahdollistaminen kaupungin
verkkosivuilla

-käytetään aktiivisesti ilmoitustaulua,
luodaan sähköpostirinki, kutsutaan
tekstiviesteillä, puskaradio!
-kyläsuunnitelman päivitys ensi
keväänä yhdessä, Kaskiston
kyläyhdistys kutsuu koolle

-2010

