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1. Yleistä kyselystä
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Vesannon kuntalaiskysely 2017

•

Toteutettiin elinvoimaryhmän toimesta elo-syyskuussa 2017
(11.8.-12.9)

•

Suunnattiin kaikille vesantolaisille ja Vesannosta kiinnostuneille

•

Kysyttiin Vesannon vetovoimatekijöitä, kuvausta parhaasta
mahdollisesta tulevaisuuden Vesannosta sekä sen
toteutumiseen tarvittavia toimenpiteitä (erikseen kunnan ja
muiden toimijoiden osalta)

•

Saatiin 174 vastausta (169 sähköisenä, 5 paperilla); noin 16 %
asuntokuntien määrästä, noin 9 % 15 v. täyttäneestä väestöstä

•

Onnistuttiin hyvin: monipuolisia vastauksia hyödynnetään
strategia- ja elinvoimatyössä
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Vesannon kuntalaiskysely 2017

Tulosten tulkinnasta:
•

Vastaajajoukko valikoinut (mm. 9-luokkalaiset ja lukiolaiset
vastasivat ohjatusti ja ovat siksi yliedustettuina) à ei voida
yleistää ”vesantolaisten mielipiteeksi”

•

Vastauksia on mahdollista tarkastella:
ü Listauksina esille tulleista asioista
ü Vastaajaryhmittäin (miehet/naiset, eri ikäryhmät jne.) tulosten
yleisen tulkintarajoitteen puitteissa (valikoituminen)

• Tulosten analyysimenetelmä on sisällönanalyysi ilman ennalta
määrättyjä luokkia eli täysin aineistolähtöinen; tuloksista on
esitetty muodostuneiden luokkien osuudet vastauksista (osasta
myös vastaajaryhmittäin)
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2. Yleistä tuloksista, vastaajat
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Vesannon kuntalaiskysely 2017

Tulokset:
•

620 Vesannon vetovoimatekijää

•

1.018 Vesannon parhaan tulevaisuuden sisältötekijää

•

1.594 toimenpide-ehdotusta Vesannon parhaan tulevaisuuden
toteuttamiseksi
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

270 koulutus ja sivistys (kunta 215, muut 55)
189 elinympäristö, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö (kunta 154, muut 35)
141 liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet (kunta 104, muut 37)
137 hyvinvointi, terveys- ja sosiaalipalvelut (kunta 117, muut 20)
166 elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat (kunta 123, muut 43)
116 yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet (kunta 80, muut 36)
160 harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta (kunta 121, muut 39)
152 myönteinen ja kannustava ilmapiiri (kunta 113, muut 39)
117 vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta (98 kunta,19 muut)
62 yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä (kunta 44, muut 18)
73 kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi (kunta 53, muut 20)
11 muut asiat (kunta 11, muut 4)
**** kunta 1.233 (77 %), muut toimijat 361 (23 %)
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Vastaajien taustatiedot
Taustatekijä
Sukupuoli

Luokat

Kpl

%

Nainen
Mies

111
62

63,8
35,6

1

0,6

Alle 20 vuotta

64

36,8

20-49 vuotta
50- vuotta

74
35

42,5
20,1

1

0,6

70

40,2

104

59,8

Työssä palkansaajana

67

38,5

Työssä yrittäjänä
Työssä maatalousyrittäjänä

10
10

5,7
5,7

7
6

4,0
3,4

Koululainen tai opiskelija

62

35,6

Eläkkeellä
* Työssä

12
87

6,9
50,0

* Ei työssä

87

50,0

Vakinainen asukas

130

74,7

Vapaa-ajan asukas
Käy töissä Vesannolla, asuu muualla
Muu side Vesantoon (synnyinkunta, sukua, opiskelee)
* Vakinainen asukas
* Muu

14
4
26
130
44

8,0
2,3
14,9
74,7
25,3

174

100,0

Ei tietoa

Ikäryhmä

Ei tietoa

Lapsia (alle 18 v.)

Kyllä
Ei

Työelämätilanne

Työtön
Armeijassa, vanhempainvapaalla, muuten poissa työelämästä

Suhde Vesantoon

Yhteensä

Yhteensä
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3. Vesannon vetovoimatekijät
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili

Vesistöt, luonto, hyvät
harrastusmahdollisuudet,
keskeinen sijainti Suomessa.

Ihmiset = kaupunkilaisiin verraten,
täällä ihmiset huomioivat toiset
ihmiset ystävällisesti tervehtien
(vaikka toista ei tuntisikaan).

Kauniit maisemat, varsinkin
Oinaskylällä. Tuulivoimalakin jos
tulee on myös aika mahtava nähtävyys.
Kuntosali, lukio ja koulu aivan loistavat.
Myös muut liikuntamahdollisuudet
ovat mahtavat. Turvallista olla, sillä
vähän asukkaita. Voi asua maalla.

Jo olemassa olevat hyvät palvelut.
Esimerkiksi terveydenhoito, hoitoon pääsy
on nopeampaa kuin kaupungeissa.
Päivähoitoryhmien ja koululuokkien
pienuudet, lasten yksilöllisyys
voidaan ottaa paremmin huomioon,
samoin tuen ja avun tarve.

Kulttuuripitäjä.
Urheilupaikat, pienuus.

Luonto, vesistöt, luonnonvarat, puhdas ilma, turvallisuus,
rauhallisuus, toimivat peruspalvelut, yhteisöllisyys, hyvä kuntainfrastruktuuri, hyvät perustason palveluyritykset ja kaupan palvelut,
mielenkiintoinen logistinen sijainti, ihmiset (persoonat), valokuitu,
laadukkaat puitteet etätyölle, lapsi- ja perhemyönteinen
politiikka.
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili
Ei ole
0,2 %
Ympäristö,
sijainti
40 %
Yhteisö,
organisoituminen
16 %
Vesannon
vetovoimatekijät

Talous
4%

Palvelut
40 %
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620
sisältötekijää

Vesannon vetovoimatekijäprofiili
Metsäautotieverkosto
Kirkonkylän viihtyisyys
Kirkko
Kulttuuri
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Liikuntamaastot ja -reitit
Maaseutumaisuus

Yhteisöllisyys

Metsät
Liikenneyhgteydet, saavutettavuus, sijainti

Pienuus
Ei ole

Asuin- ja elinympäristö
Järvet

Turvallisuus

Ympäristö,
sijainti

Ystävällisyys

Rauha, väljyys

Järjestötoiminta

Yhteisö,
organisoituminen

Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät

Luonto (lähellä, puhdas)

Vesannon
vetovoimatekijät

Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Talous
Edullinen hintataso

(palvelut, harrastukset)

Työpaikat
Edullinen asuminen

Lukio
Palvelut

Riittävät/hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu

1%

10 %

20 %

Liikuntapaikat, urheilu
Kansalaisopisto
Harrastusmahdollisuudet
Kirjasto
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Tietoliikenneyhteydet
Sujuvat palvelut
Nuorisotoiminta, yökahvila
Päiväkoti
Terveyskeskus
11

Vesannon vetovoimatekijäprofiili, %
0,0
Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto

2,0

4,0

6,0

12

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja sukupuoli, %
0

2

4

6

8

Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto
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Nainen

Mies

10

12

14

16

18

20

Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja ikäryhmä, %
0

2

4

6

8

10

20-49 vuotta

50- vuotta

Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto
Alle14
20 vuotta

12

14

16

18

20

Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja lapset, %
0

2

4

6

8

10

Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto
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Lapsia

Ei

12

14

16

18

20

Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja työelämätilanne, %
0

2

4

6

8

10

Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto
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Työssä

Ei

12

14

16

18

20

Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja suhde Vesantoon, %
0

2

4

6

8

10

Ei mitään
Yhteisöllisyys
Pienuus
Turvallisuus
Ystävällisyys
Järjestötoiminta
Kotiseuturakkaus, -side
Elävät kylät
Kunnan itsenäisyys
Lähikuntien yhteistyö
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
Lukio
Riittävät /hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu
Liikuntapaikat, urheilu
Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
Terveyskeskus
Nuorisotoiminta, yökahvila
Tietoliikenneyhteydet
Kirjasto
Kansalaisopisto
Edullinen asuminen
Työpaikat
Edullinen hintataso (palv., harr.)
Luonto (lähellä, puhdas)
Rauha, väljyys
Järvet
Asuin-/elinympäristö
Liikenneyhteydet, saavutettavuus, sijainti
Metsät
Maaseutumaisuus
Liikuntamaastot, -reitit
Rantatontit, ranta-asuminen, mökkeily
Metsästys- ja kalastusmahdollisuudet
Kulttuuri
Kirkko
Kirkonkylän viihtyisyys
Metsäautotieverkosto
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Vakinainen asukas

Muu

12

14

16

18

20

4. Paras mahdollinen tulevaisuuden Vesanto
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Mistä on tehty paras mahdollinen tulevaisuuden Vesanto?

Vesannolla on vähintään nykyisen
tasoiset koulutus-, terveys- ja päivittäispalvelut. Yrittäjiä on saatu kuntaan kunnan
aktiivisen työn tuloksena (kunta tarjoaa tilat
edullisesti ja kannustaa yrittämään).

Lopetetaan urputtaminen
ja mustamaalaaminen, sen
sijaan tuodaan esille
positiivisia asioita.

Ajan hermolla puhtaan luonnon keskellä!
Vaikka ei olisi tavallisia palveluita kummempaa,
vedetään pisteet kotiin ystävällisellä ja yhteistyöhenkisellä otteella. Keskustan ilme "kodikas" ja
valoisa, sekä talvi- että kesäliikkumiseen
mahdollisuuksia joka puolella Vesantoa,
kolmannes vesantolaisista tekee työnsä etänä.

Jos kunnassa on sellainen ilmapiiri että
kaikkia kannustetaan toimimaan ja yrittämään
niin se leviää pikkuhiljaa laajemmalle. Ei
vähätellä eikä nujerreta vaan innostetaan,
kannustetaan ja kehitetään vaikkapa pieniä
porkkanoita joilla syrjäkylien asukkaita
aktivoidaan. Tuodaan puheissa ja
kirjoituksissa esille aktiivisia kyliä ja
kyläläisiä.

Vesannon markkinointia tulisi kehittää, jotta Vesanto
tulisi tunnetuksi muustakin kuin Reiska-MM-kisoista. Hyvä
Vesanto olisi rohkea, yhteen hiileen puhaltava yhteisö,
johon muidenkin tekee mieli tulla. Yleisesti positiivisempaa
asennetta kehiin, vaikka varsinkin nuoremman väen
keskuudessa tulevaisuuteen suhtaudutaankin
valoisasti. Pitäisi olla uskallusta yrittää vähän
hullumpiakin ideoita, kuten Tervossa esim. Koti
rannalla -messut yms.

Mistä on tehty paras mahdollinen tulevaisuuden Vesanto?

Yritystoiminnasta
9%

Asuinympäristöstä
14 %

Yhteyksistä
2%

Väestöpohjasta
5%

Kehityskuvasta
1%
Kunnasta
1%

Mistä on tehty
paras mahdollinen
tulevaisuuden
Vesanto?

Työpaikoista
10 %

Tunnettuudesta
10 %

Palveluista ja
harrastusmahdollisuuksista
33 %

Toimintatavasta
15 %
1.018
sisältötekijää

Mistä on tehty paras mahdollinen tulevaisuuden Vesanto?
Yrittäjyys vahvistuu ja pienyritykset lisääntyvät
Yrittäjyyttä edistetään, tuetaan ja arvostetaan (kunta, koulu, ilmapiiri)
Teollisuusyritykset lisääntyvät
Palvelualan yritykset lisääntyvät
Metsä- ja energia-alan liiketoiminta kasvaa ja monipuolistuu
Lähiruokaliiketoiminta kasvaa

Asutusta kaikissa kunnan osissa, eläviä kyliä
Kirkonkylän ilme siisti, hoidettu ja houkutteleva
Pieni paikkakunta
Puhtaan luonnon keskellä

Luontoon perustuva liiketoiminta kasvaa

Rauhallinen
Tarjolla mahdollisuuksia asumiseen:
tontit, edulliset vuokra-asunnot, mökit, eri ikäryhmille ym.

(GreenCare,luonnontuotteet, luontomatkailu)

Korkean teknologian ja asiantuntemuksen yritykset lisääntyvät
(luovuus, tuotekehitysympäristö, etäyhteydet)

Erikoistuneet, kilpailukykyiset maatilat menestyvät

Turvallinen

Tieverkot kunnossa (työssäkäynti, asiointi)
Tietoverkot kunnossa (etäpalvelut, -työ)
Sijaintihaitta pieni ja pienenee edelleen
Kuljetuspalvelut kunnossa (sisäiset, ulkoiset)

Yritystoiminta

Asuinympäristö

Yhteydet

Vähenee
Vapaa-ajan asukkaita lisää, ympärivuotisempia

Vesanto säilyy nykyisenlaisena

Kehityskuva
Itsenäinen

Uudistuu (lapsiperheitä)/kasvaa

Väestöpohja

Säilyy
Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen korostuu
Uudistuvat (teknologia, uudet alat,
korkea osaaminen, monialaisuus)
Osa omassa, osa lähikunnissa (työssäkäynti)

Kunta

Mistä on tehty
paras mahdollinen
tulevaisuuden
Vesanto?

Harrastusmahdollisuudet

Palvelut ja
harrastusmahdollisuudet

Työpaikat

Työpaikkarakenne

Lisääntyvät

Toimintakeskus
Uusi/terve

Tunnettuus

Toimintatapa

Yhteisöt ja osallistuPalvelut korostuvat
mismahdollisuudet
Vesannon lukio
Jalostus korostuu
Urheileva
Reiska, tapahtumat
Alkutuotanto korostuu
Rauhan tyyssija
Rajamaa
Positiivinen
Pieni paikka
Omaperäinen ja onnellinen
Musiikki ja kulttuuri
Luonto: paikat, palvelut, tuotteet, toimintamahdollisuudet
Lapsiystävällinen
Kaikki kunnossa
Aktiivinen, innovatiivinen, yritteliäs

10 %

Monipuolisesti
Laadukas

Koulu ja
lukio

Määrä

Turvataan

Liikunta
Luonto

Etätyö lisääntyy

1%

Yhdistynyt

Eläimet
Kulttuuri, musiikki

20 %
21

Lähipalvelut

Oma lukio

Tapahtumia
eri ryhmille

Lähipalvelut (yksityiset, julkiset) säilyvät

Asenne
Toimintatapa

Ilmapiiri

Lähipalvelut monipuolistuvat

(mm. kirppis, viihde- ja ruokaravintola, vaatekauppoja)

Uimahalli

Avoin, vastaanottavainen, suvaitseva asenne
Rohkea, omanarvontuntoinen, kannustava,
ennakkoluuloton tekemisen meininki
Yhteen hiileen puhaltava, ystävällinen yhteisö
Aktiivinen, innovatiivinen, innostunut, positiivinen ja
tulevaisuudenuskoinen ilmapiiri
Osallistava ja vastuuttava toimintatapa
Tehokas, kyvykäs, tulos- ja ratkaisukeskeinen toimintatapa
Verkostokunta
Viestintä hyvistä asioista, uudenlainen markkinointi

Mistä on tehty paras mahdollinen tulevaisuuden Vesanto (%)?
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Paras tulevaisuuden Vesanto ja sukupuoli, %
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Nainen
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Paras tulevaisuuden Vesanto ja ikäryhmä, %
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Paras tulevaisuuden Vesanto ja lapset, %
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Lapsia
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Paras tulevaisuuden Vesanto ja työelämätilanne, %
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Paras tulevaisuuden Vesanto ja suhde Vesantoon, %
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5. Toimenpiteet:
koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut
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Toimenpiteet: koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut

Uudet Koulutilat, tasokas opetus,
hyvien opettajien sitouttaminen
kuntaan. Liikuntatoimeen
panostus.

Vesannosta voisi tehdä enemmän
"mainoksia" lehtiin tai sosiaaliseen
mediaan. Vaikka lukiota voisi
mainostaa.

Lukio on aiheellista olla
pitäjässä jatkossakin.
Kunnan tulisi kysellä mielipiteitä
meiltä koululaisilta suoraan.

Kiinteistöjen terveellisyys taattava.
Yhteistyötä naapurikuntien kanssa
lujitettava.

Kunnan muut järjestöt ja yritykset osallistuvat
koulun projekteihin mm. eri juhlien järjestämiseen,
projektiluonteisiin oppimistehtäviin, jopa
joissakin koulun tehtävissä (vaikka välituntivalvojina)
voi toimia ulkoistetusti paikallisia toimijoita. He voivat
järjestää esim. oppilaille toimintaa, mihin
koulun resurssit eivät riitä (koulutsemppari).
Tämä lisää turvallisuutta ja koulun
vetovoimaisuutta.

Terveet koulurakennukset, puuttuminen
koulukiusaamiseen järein ottein (esim.
kiusaajan määräaikainen erottaminen) eikä
niin että kiusattu lähtee muualle.
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Toimenpiteet: koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut – kunta, %
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Uusi/puhdas koulu; tilat kuntoon
Oma koulu ja lukio
Nuorten harrastustoiminnan tukeminen
Laadukas opetus
Riittävät opettaja- ja muut resurssit
Kirjaston ylläpito ja kehittäminen
Yhteistyö lähialueella (opetustarjonta)
Laaja-alaista näkemystä ja rohkeutta päätöksentekoon (vaihtoehdot)
Lukion erikoistuminen
Lukion markkinointi
Järjestötoiminnan aktivointi ja tukeminen
Kuntalaisten osallistaminen (kyselyt, ideat)
Opettajien sitouttaminen
Yrittäjyyskasvatusta ja -valmennusta
Hyvät nettiyhteydet
Johtamisosaamista lisää
Uusi opetussuunnitelma täysimääräisesti käyttöön
Jatko-opintoihin kannustaminen
Koulukiusaaminen (kiusaajat) kuriin
Oppisopimuskoulutuksen laajentaminen
Positiivinen ote asioihin
Erityisopetus kuntoon
Henkilöstön osaaminen tietoon ja käyttöön (sijaistaminen ym.)
Iltapäiväkerho pienille koululaisille
Kaksoistutkinnon mahdollisuus
Nuoria osallistava ote
Nuorten tukeminen työelämään siirtymisessä
Uudet oppimisympäristöt käyttöön
Yhteiskuntasuhteet kuntoon (esim. entiset opiskelijat)
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Toimenpiteet: koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut – muut, %
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Aktiivista järjestötoimintaa: harrastukset, tapahtumat ja lisäpalvelut

Monipuolisempi, kohtuuhintainen kansalaisopisto

Vastuullista toimintaa muilta osapuolilta (maakunta, rahoittajat, akentajat ym.)

Järjestöiltä kursseja ja opetustuokioita

Voimavaroja yhdistämällä helpotusta ja vaikuttavuutta

Positiivista viestintää yhteistyössä eri tahojen kanssa

Yksityistä panostusta kouluhankkeeseen

Kuntalaisten vastuu tulevaisuudesta ja kehittämisestä (ideat, mielipiteet esille)

Yritysten ja koulun yhteistyö (projektit, yrittäjyys ym.)

Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille

Koululaisia palkataan aktiivisesti kesätöihin

Lasten kannustaminen koulutukseen

Oman kunnan suosiminen

Perheet koulun tukena
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Toimenpiteet: koulutukseen ja sivistykseen liittyvät palvelut – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (ryhmän keskiarvo > +2 %-yks. Suurempi kuin kaikkien keskiarvo)

Ketkä erityisesti (ryhmän keskiarvo > +2 %-yks. Suurempi kuin kaikkien keskiarvo)

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Uusi/puhdas koulu; tilat kuntoon

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Aktiivista järjestötoimintaa: harrastukset, tapahtumat ja lisäpalvelut
Muu (kuin vakinainen as.)
Monipuolisempi, kohtuuhintainen kansalaisopisto
Ei työssä
Vastuullista toimintaa muilta osapuolilta (maakunta, rahoittajat, rakentajat ym.) Miehet
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vakinainen as.)
Järjestöiltä kursseja ja opetustuokioita
Miehet

Miehet
Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vakinainen as.)

Oma koulu ja lukio
Nuorten harrastustoiminnan tukeminen

Miehet
50- vuotiaat

Laadukas opetus

Ei työssä
50- vuotiaat

Kirjaston ylläpito ja kehittäminen
Yhteistyö lähialueella (opetustarjonta)

50- vuotiaat
50- vuotiaat

Laaja-alaista näkemystä ja rohkeutta päätöksentekoon (vaihtoehdot)

Muu (kuin vakinainen as.)
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Lukion erikoistuminen
Järjestötoiminnan aktivointi ja tukeminen

50- vuotiaat
Miehet

Kuntalaisten osallistaminen (kyselyt, ideat)

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Voimavaroja yhdistämällä helpotusta ja vaikuttavuutta
50- vuotiaat
Kuntalaisten vastuu tulevaisuudesta ja kehittämisestä (ideat, mielipiteet esille) Alle 20-vuotiaat
Muu (kuin vakinainen as.)
Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille
Muu (kuin vakinainen as.)
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6. Toimenpiteet:
Elinympäristö, asuminen, rakentaminen ja
maankäyttö
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Toimenpiteet: elinympäristöön, asumiseen, rakentamiseen ja
maankäyttöön liittyvät palvelut
Maaseutualueen asuttuna säilyttäminen
– rakennusluvat, mahdollisten
rakentamisen esteiden tai tarpeettomien
rajoitusten poistaminen.
Ongelmien ratkaiseminen
asiakkaan eduksi.

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset
huolehtisivat omien tonttiensa ja
yhteisten alueiden siisteydestä.

Edullisia opiskelija-asuntoja.
Kohtuuhintaisia toimitiloja uusille
yrittäjille.
Luontokohteiden kunnostaminen ja
luontoon liittyvien kohteiden
ylläpito sekä markkinointi:
uimarannat, kodat, reitit jne.

Ammattitaitoinen floristi ja metsuri
ja tietyömiehiä, jotka mielellään komeita.

Yleinen siisteys ja järjestys
luovat kuntakuvaa. Niihin voi
jokainen kiinteistönomistaja
vaikuttaa oman
kiinteistönsä osalta.
Yhteiset siivouspäivät yms.

Kuinka saada maanomistajat myymään maata
mahdollisille talonrakentajille? Entä perikunnat
luopumaan vielä asuttavassa kunnossa olevista
taloista? Kysyntää olisi pienistä maatiloista,
joissa talousrakennuksia ja vähän peltoa,
nämä pitäisi saada liikkumaan.

Vesanto markkinoi aktiivisesti
asumismahdollisuuksiaan. Tulevat
asukkaat "perehdytetään" lämpimästi eli
heille tarjotaan mahdollisimman paljon
tukea. Mahdollistavaa kaavoitusta.

Haja-asutusalueille rakentamista ei
pitäisi rajoittaa millään tavalla.
Yksityisteille suunnattava tuki
pitäisi olla suurempaa.
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Toimenpiteet: elinympäristöön, asumiseen, rakentamiseen ja
maankäyttöön liittyvät palvelut – kunta, %
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Kunnan kiinteistöt pidetään kunnossa (ml. vuokra-asunnot)
Kirkonkylän rakennusten, ilmeen ja siisteyden kohennus
Monipuolinen, edullinen tonttitarjonta (muuttokannustin)
Monipuolinen, edullinen vuokra-asuntotarjonta
Laajat rakennusoikeudet, minimisääntely, suopea ja sujuva luvitus; voi asua missä haluaa
Edullisia tontteja ja toimitiloja yrittäjille
Asukkaiden aktivointi ympäristönhoitotyöhön
Markkinointipanostusta lisää, uusia toimintatapoja (vrt. Tervo)
Kunnan kiinteistöjen korkea käyttöaste keskiöön
Mökkien muuttaminen ympärivuotisiksi asunnoiksi helppoa ja kannustettua
Rantarakentamisen edistäminen (tontit, luvat)
Asemakaava ajan tasalla
Kaikki kunnossa, nykytilanne riittävän hyvä
Koirapuisto
Korpiasutuksen edistäminen
Luontokohteiden kunnostaminen ja markkinointi (kodat, rannat, reitit ym.)
Rakentamisen yleinen edistäminen (työtä)
Tiestön kunnon ylläpito
Vastuullista ja osaavaa päätöksentekoa
Asukkaita houkuttelevaa rakentamista
Kohtuullinen kiinteistövero
Maa- ja kiinteistöomaisuuteen liittyvän omistajaosaamisen vahvistaminen (kunta, kuntalaiset)
Riittävä, mahdollistava kaavoitus koko kunnassa
Uusien energiaratkaisujen edistäminen
Asutuksen keskittäminen kirkonkylään ja sen lähelle
Hankerahalla vanhoista navetoista ja kiinteistöistä yritystiloja
Isoja tontteja tarjolle
Kehittämislähtöinen, myönteinen asenne ja toimintatapa
Kunta hoitaa rakentamisbyrokratian avaimet käteen (ml. lupakuvat)
Liikuntapaikkojen ja -ympäristöjen kunnossapito
Oman kunnan yrittäjien hyödyntäminen
Perusrakenne (infra) kuntoon yhteistyössä (naapurikunnat, maakunta)
Puhtaan veden turvaaminen
Puurakentamisen edistäminen
Uusien asukkaiden perehdyttäminen, selviytymispaketti
Vanhusten palvelutalo
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Toimenpiteet: elinympäristöön, asumiseen, rakentamiseen ja
maankäyttöön liittyvät palvelut – muut, %
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Yhteisten alueiden siisteys hoidetaan yhdessä
Kiinteistönomistajat pitävät omansa siistinä
Tonttitarjontaa haja-asutusalueelle, jotta asutusta; maanomistajien tontinmyyntihalukkuus
(asennetyötä)
Yhteiset siivouspäivät
Aktiivinen tonttien markkinointi
Luontokohteiden kunnostaminen ja markkinointi (kodat, rannat, reitit ym.)
Naapurisovun vaaliminen
Parempien kierrätysmahdollisuuksien tarjoaminen
Edullinen vuokrataso
EU:n ja muun rahoituksen hyödyntäminen ympäristön kehittämisessä ja hoidossa
Kaikki kunnossa, nykytilanne riittävän hyvä
Maa- ja kiinteistöomaisuuteen liittyvän omistajaosaamisen vahvistaminen (kunta, kuntalaiset)
Oman ympäristön ja yritystoiminnan arvostaminen
Osallistuminen oman elinympäristön kehittämiseen (ideat, toteutus)
Tapahtumia, joissa mahdollista tutustua Vesantoon asuinpaikkana
Tulomuuttomyönteinen asenne ja tavoite
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Toimenpiteet: elinympäristöön, asumiseen, rakentamiseen ja
maankäyttöön liittyvät palvelut – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Kunnan kiinteistöt pidetään kunnossa (ml. vuokra-asunnot)

Yhteisten alueiden siisteys hoidetaan yhdessä

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Kirkonkylän rakennusten, ilmeen ja siisteyden kohennus

Kiinteistönomistajat pitävät omansa siistinä
Luontokohteiden kunnostaminen ja markkinointi (kodat, rannat, reitit ym.)
Parempien kierrätysmahdollisuuksien tarjoaminen

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)

Monipuolinen, edullinen tonttitarjonta (muuttokannustin)

20-49 -vuotiaat
On lapsia

Monipuolinen, edullinen vuokra-asuntotarjonta

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)

Laajat rakennusoikeudet, minimisääntely, suopea ja sujuva luvitus; voi asua missä haluaa

On työssä

Asukkaiden aktivointi ympäristönhoitotyöhön

Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)

Markkinointipanostusta lisää, uusia toimintatapoja (vrt. Tervo)

On lapsia

Mökkien muuttaminen ympärivuotisiksi asunnoiksi helppoa ja kannustettua

Miehet

Rantarakentamisen edistäminen (tontit, luvat)

50- vuotiaat
Muu (kuin vak. asukas)

Asemakaava ajan tasalla

Miehet
Muu (kuin vak. asukas)

Kaikki kunnossa, nykytilanne riittävän hyvä
Koirapuisto

50- vuotiaat
Alle 20-vuotiaat

Korpiasutuksen edistäminen

Miehet
50- vuotiaat

Rakentamisen yleinen edistäminen (työtä)
Tiestön kunnon ylläpito

20-49 -vuotiaat
50-vuotiaat

Vastuullista ja osaavaa päätöksentekoa

Ei työssä

Maa- ja kiinteistöomaisuuteen liittyvän omistajaosaamisen vahvistaminen (kunta, kuntalaiset)

50- vuotiaat
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Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
20-49 -vuotiaat
Ei työssä
Ei työssä

7. Toimenpiteet:
Liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet

38

Toimenpiteet: liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet

Kimppakyyteilyn edistäminen netin
kautta. Muodiksi se, että otetaan
muita kyytiin, kysytään ja
tarjotaan kyytiä.
Tiestö saatava pidettävä
kunnossa. Nyt aika
huonossa kunnossa
kaikki Vesannolle tulevat
tieväylät.
Kunta keskittyy kuntalaisten
äänitorveksi ja edellyttää
maakunnalta yhdenvertaista
perusinfraa ja saavutettavuutta.

Tiehallinto ja laajakaistayhtiö
merkittävässä roolissa, heidän pitäisi
hoitaa tehtävänsä kuten sovittu.

Lisää pyöräteitä, esim. Ahvenisen
suuntaan.

Julkisen liikenteen kehittäminen myös Keski-Suomeen
päin, esim. edes yksi linja-autovuoro päivittäin välille
Vesanto-Viitasaari ja Viitasaari-Vesanto (nyt yhteys
vain esim. Kuopion kautta, runsas 5 tuntia!). Myös
Jyväskylään päin voisi linja-autoyhteyksiä
kehittää.

Kunta on varmaan tietoliikenneyhteyksien
osalta tehnyt voitavansa, mutta farssihan
siitä tuli. Olisi pitänyt olla koko laajakaista
keskusjohtoisesti hoidettu systeemi, ja sama
kaikille koko maassa. Olemassa olevan
tiestön kunnossapito painostamalla
asianomaisia toimijoita.
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Toimenpiteet: liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet – kunta, %
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Tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja turvaaminen (ml. Savon Kuitu)

Tieverkon kunnossapito ja sen turvaaminen

Julkisten liikennepalveluiden turvaaminen ja kehittäminen (esim. S-joen ja K-S:n suuntiin)

Hyvän tilanteen ylläpitäminen

Edunvalvonta suhteessa alue- ja valtionhallintoon

Asiointiyhteyksien turvaaminen (koululaiset, vanhukset)

Kunnan oman katuverkon kunnossapito ja siisteys

Pyöräteiden lisärakentaminen

Vaellus-, retkeily- ja pyöräilyreittien perustaminen

Yksityisteiden tiekuntien avustaminen ja tukeminen

Kauppa-autot

Oman auton käyttömahdollisuuksien turvaaminen (välttämätön)
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Toimenpiteet: liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet – muut, %
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Valtio, ELY ja maakunta kantavat vastuunsa perusinfrasta ja saavutettavuudesta koko maassa

Aktiivista palveluntarjontaa erilaisten kuljetus- ja yhteyspalveluiden tuottajilta

Tiekunnat huolehtivat yksityisteiden kunnosta

Julkisen liikenteen aikataulutiedotus kuntoon

Savon Kuidun asiat kuntoon maakunnassa

Yksityisten kimppakyytien organisointi (kuljetusseteli tms.)

Hyvän tilanteen ylläpitäminen

Verkostoituminen alueellisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa

Yhteisvastuu tiestön kunnosta ja kunnossapidosta

Kotieläimistä huolehtiminen (pysyvät poissa liikenteestä)

Kuntalaisten mielipiteen muodostaminen ja huomiointi

Taksipalvelun säilyminen

Tarjolla olevien yhteyksien käyttäminen: yhteydet säilyvät
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Toimenpiteet: liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja turvaaminen (ml. Savon Kuitu)

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Valtio, ELY ja maakunta kantavat vastuunsa perusinfrasta ja saavutettavuudesta koko maassa
50- vuotiaat
Aktiivista palveluntarjontaa erilaisten kuljetus- ja yhteyspalveluiden tuottajilta
50- vuotiaat
Työssä
Tiekunnat huolehtivat yksityisteiden kunnosta
50- vuotiaat
Muu (kuin vak. asukas)
Julkisen liikenteen aikataulutiedotus kuntoon
Alle 20-vuotiaat

Miehet
20-49 -vuotiaat
50- vuotiaat
Lapsia
Työssä

Tieverkon kunnossapito ja sen turvaaminen

Naiset
Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat

Savon Kuidun asiat kuntoon maakunnassa

Lapsia
Ei työssä

Yksityisten kimppakyytien organisointi (kuljetusseteli tms.)
Hyvän tilanteen ylläpitäminen
Verkostoituminen alueellisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa
Yhteisvastuu tiestön kunnosta ja kunnossapidosta
Kuntalaisten mielipiteen muodostaminen ja huomiointi

Muu (kuin vak. asukas)
Julkisten liikennepalveluiden turvaaminen ja kehittäminen (esim. S-joen ja K-S:n suuntiin) Naiset
Alle 20-vuotiaat

Hyvän tilanteen ylläpitäminen

Ei lapsia
Ei työssä
Alle 20-vuotiaat

Edunvalvonta suhteessa alue- ja valtionhallintoon

Ei lapsia
Miehet
20-49 -vuotiaat
Lapsia

Asiointiyhteyksien turvaaminen (koululaiset, vanhukset)
Kunnan oman katuverkon kunnossapito ja siisteys
Pyöräteiden lisärakentaminen

50- vuotiaat
20-49 -vuotiaat
Ei työssä

Vaellus-, retkeily- ja pyöräilyreittien perustaminen

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Kauppa-autot
Oman auton käyttömahdollisuuksien turvaaminen (välttämätön)

Muu (kuin vak. asukas)
50- vuotiaat
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Ei työssä
20-49-vuotiaat
Lapsia
50- vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)

8. Toimenpiteet:
Hyvinvointiin liittyvät terveys- ja
sosiaalipalvelut
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Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyskeskuksen säilyminen
lähipalveluna, samoin hammashoitolan ja neuvolan. Yhdestä
pisteestä monia palveluita,
myös sosiaalipalvelut.

Järjestöt ja yhdistykset ovat mukana
ennaltaehkäisevässä työssä
eri muodoin.

Ketterä yksilöllinen
palvelumuotoilu
Oman kunnan palveluiden käyttäminen.
Pitäisi vain huolehtia siitä, että
terveyspuolen lähipalvelut säilyy.
Miten, en tiedä. Yksityistäminen
pitkillä sopimuksilla?

Lääkäripäivystystä myös tälle
kunnalle.

Päivystys Vesannolle 24/7. Kuntosalille
juoksumatto ja hyvä leuanvetopaikka
ja joitain kuntosaliohjaajia.

Ehdottomasti nykyisten palveluiden ylläpito
on vähimmäistaso. Vuodeosasto pitäisi saada
takaisin, jotta vesantolaiset vanhukset ja sairaat
eivät joudu muihin kuntiin. Sosiaalitoimeen
pysyvät viran- ja toimenhaltijat, tällä hetkellä
tilanne on kestämätön siltä osin. Alan
yleishyödyllisten yhdistysten rahallinen
tukeminen.

Kuntalaisille kunnolla resursoidut palvelut, mahdollisuus viedä
palvelut tarvittaessa asiakkaan luo (myös muille kuin vanhusväestölle).
Oman kunnan voimavarat käyttöön ("hiljainen ammattitaito"),
vähemmän keskityksiä isoihin kaupunkeihin ja kuntiin ->
pitkät matkat.
44

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut – kunta, %
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Nykyisten lähipalveluiden säilyminen paikkakunnalla
Riittävä, koulutettu henkilöstö
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut (mm. uima-allas, kuntosali, virkistys, sisäilma)
Lääkäripäivystyksen laajentaminen Vesannolla
Laatuun panostaminen (ryhmäkoot, osaaminen, suhtautuminen ym.)
Uusien toimintatapojen kehittäminen (mm. vanhuspalvelut, lääkäribussi, yhteistyömallit)
Ennakointi, pitkäjänteinen suunnittelu
Hyvän nykytilan turvaaminen
Toiminnan organisoinnin tehostaminen (mm. päällekkäisyys, vuorot, mitoitus, hiljainen tieto)
Järjestöjen ja yritysten tukeminen (palvelutuotanto)
Oppisopimuspohjaisen rekrytoinnin lisääminen (motivaatio)
Sote-palvelut yhdestä pisteestä, mieluiten keskustasta
Työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen; kilpailukykyiset työehdot
Edunvalvonta palveluiden turvaamisessa
Erikoissairaanhoitoon pääsyn turvaaminen
Lasten hyvinvoinnin turvaaminen (mm. koulurauha)
Palvelusetelin käyttöönotto (kysyntä ja tarjonta kohtaavat)
Vanhusten asumispalveluiden lisääminen
Vuodeosasto (omassa kunnassa)
Yksilöllisen palvelumuotoilun lisääminen
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117
ehdotusta

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut – muut, %
0

5
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35

40

Järjestöiltä aktiivista palvelutarjontaa; yhteensovitus

Lisää terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksiä

Alue- ja maakuntatoimijat vastuullisia: lähipalveluita ei keskitetä

Oman kunnan palveluiden aktiivinen käyttö: palvelut säilyvät
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20
ehdotusta

1
0,9%
3
2,6%
10
8,5%
1

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Nykyisten lähipalveluiden säilyminen paikkakunnalla

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Järjestöiltä aktiivista palvelutarjontaa; yhteensovitus

Miehet

Riittävä, koulutettu henkilöstö

Työssä

Lisää terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksiä

Alle 20-vuotiaat

Muu (kuin vak.asukas)
Naiset

Alue- ja maakuntatoimijat vastuullisia: lähipalveluita ei keskitetä

50-vuotiaat

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Vakinaiset asukkaat
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut (mm. uima-allas, kuntosali, virkistys, sisäilma)

Miehet
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vak.asukas)

Lääkäripäivystyksen laajentaminen Vesannolla

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Laatuun panostaminen (ryhmäkoot, osaaminen, suhtautuminen ym.)

Miehet
50- vuotiaat
Ei lapsia

20-49 -vuotiaat
Lapsia

Muu (kuin vak.asukas)
Miehet
Ei lapsia
Ei työssä

Ennakointi, pitkäjänteinen suunnittelu

Miehet

Hyvän nykytilan turvaaminen

20-49 -vuotiaat

Toiminnan organisoinnin tehostaminen (mm. päällekkäisyys, vuorot, mitoitus, hiljainen tieto) Ei lapsia
Ei työssä
Järjestöjen ja yritysten tukeminen (palvelutuotanto)

50- vuotiaat

Sote-palvelut yhdestä pisteestä, mieluiten keskustasta
Lasten hyvinvoinnin turvaaminen (mm. koulurauha)

Alle 20-vuotiaat
Miehet

Vanhusten asumispalveluiden lisääminen

Muu (kuin vak.asukas)
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9. Toimenpiteet:
Elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat
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Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat
Yrittäjähenkeä ja kateus murahautaan.

Uusia yrityksiä houkuteltava tänne.
Teollisuutta. Ollaan kuitenkin keskellä
suomea, hyvä logistiikka.
Miksi ei?

Tutkikaa tarkasti etätyömahdollisuudet.

Enemmän positiivista
mainosta yrittäjyydestä ja
sen mahdollisuuksista
Vesannolla.

Yrittäjiin suoria kontakteja ja vähemmän
kuppikuntaisuutta. Vesanto tarvitsee
enemmän yrittäjiä kuin yrittäjät
Vesantoa.
Ennakkoluulottomuutta! (pois ajatus
"ei se kuitenkaan kannata tai onnistu")

Yrittäjyyden tukeminen tärkeää.

Puheista teoiksi. Täysi hyöty irti Sydän Savon maaseutupalveluista,
nyt palvelu ei edistä maatilojen/kylien kehittymistä. SavoGrown
toiminnan tukeminen ja kuten edellä täysi hyöty irti. Kokeilukulttuurin
omaksuminen, myös epäonnistumisista on voitava keskustella ja
analysoitava niitä rakentavasti. Hankehaut alueen
elinvoimaistamiseksi, ei koulutushankkeita vaan
ratkaisukeskeisiä hankkeita.

Aktiivisuus, rohkeus, uudenlainen ote kuntamarkkinointiin, fokusoidut sanomat, uudet kanavat,
verkostoiva elinkeinotyö. Käynnistetään
hankkeistuksina tai kunnan omana työnä YTY-, infra- ja
saneerauskohteita, joihin työllistetään työttömiä työnhakijoita. Siten vältytään maksamasta työmarkkinatuen
sanktioita. Riittävän isoilla työllistämistoimilla on
vaikuttavuutta.

Jos tänne on joku tulossa nii ette taas
keksi kymmeniä syitä, miksi ei voi tulla!
Vesanto on kuoleva pitäjä, kun ei
tänne ketään päästetä kehittämään.
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Kunnan oma henki on tärkein.
Yrittäjyyttä ei voi väkisin
pakottaa ihmisiin.

Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat – kunta, %
0

5

10

15

20

25

Yrittäjien ja yritysten tukeminen
Innostava, positiivinen ote ja aktiivinen tekemisen meininki
Yrittäjämyönteinen ilmapiiri
Lisää työpaikkoja
Yritysten houkuttelu Vesannolle
Elinkeinoneuvonnan saatavuuden turvaaminen
Yrittämisen mahdollisuuksista viestiminen
Ei vastuteta uusia yrityksiä ja kehittämistä
Elinkeinopohjan monipuolistaminen (puuteollisuutta, hyvinvointipalveluita ym.)
Kokeilukulttuurin omaksuminen, rohkeus, virheistä(kin) oppiminen
Kunnan työllistämisvastuu (tukityöllistäminen, vajaakuntoiset)
Markkinoinnin ja näkyvyyden edistäminen
Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät
Toimitiloja yrittäjille
Yhteistyöverkoston tehokas hyödyntäminen (mm. SavoGrow, maaseutupalvelut)
Avoin ja toisia arvostava toimintatapa
Hankerahoituksen aktiivinen, ratkaisukeskeinen hyödyntäminen
Etätyömahdollisuuksien selvittäminen ja edistäminen
Hurmoksen uudelleenkäynnistäminen
Kesätyöntekijöiden saatavuus/palkkaaminen
Nuorten työllistäminen
Osaamis- ja halukkuuskartoitus
Ulkomaalaisten yritysten houkuttelu Vesannolle
Uutta yrittäjäpanosta maahanmuuttajista/pakolaisista

50

123
ehdotusta

Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat – muut, %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät

Uusia yritysideoita ja yrittäjiä lisää

Rahoittajilta riskinottoa ja yritysmyönteisyyttä

Aktiivinen, kannustava yrittäjäjärjestö

Lisää työpaikkoja

Avoin ja toisia arvostava toimintatapa

Rohkeita avauksia/tarjouksia palveluista ulkopuolisille

SavoGrow:n toiminnan vaikuttavuus

Yhteistyön lisääminen: yritykset, yhdistykset ja kaukaiset alueet

Yrittäjien osaamisen esilletuominen ja hyödyntäminen

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri

Alueen mahdollisuuksien kohdennettu markkinointi

Lisää työntekijöitä

Naapurikuntien elinvoimaisuuden tukeminen

Nuorten työllistäminen
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43
ehdotusta

8
,1%
2
,5%
5
,8%
7

Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Yrittäjien ja yritysten tukeminen
Innostava, positiivinen ote ja aktiivinen tekemisen meininki

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri

Lisää työpaikkoja

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?

20-49 -vuotiaat

Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät

20-49 -vuotiaat

On lapsia
Miehet
50- vuotiaat

Uusia yritysideoita ja yrittäjiä lisää

Lapsia
Alle 20-vuotiaat

Lapsia
Työssä

Rahoittajilta riskinottoa ja yritysmyönteisyyttä
Aktiivinen, kannustava yrittäjäjärjestö

Miehet
50- vuotiaat

Lisää työpaikkoja

Ei lapsia

Työssä

On lapsia
Työssä
Alle 20-vuotiaat

Elinkeinoneuvonnan saatavuuden turvaaminen
Yrittämisen mahdollisuuksista viestiminen

20-49 -vuotiaat
Alle 20-vuotiaat

Ei työssä
Elinkeinopohjan monipuolistaminen (puuteollisuutta, hyvinvointipalveluita ym.) Muu (kuin vak. asukas)
Kokeilukulttuurin omaksuminen, rohkeus, virheistä(kin) oppiminen
Kunnan työllistämisvastuu (tukityöllistäminen, vajaakuntoiset)
Markkinoinnin ja näkyvyyden edistäminen

50- vuotiaat
Ei lapsia
50- vuotiaat

Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät
Toimitiloja yrittäjille

50- vuotiaat
On lapsia
Alle 20-vuotiaat

Etätyömahdollisuuksien selvittäminen ja edistäminen

Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)
Muu (kuin vak. asukas)

Nuorten työllistäminen
Ulkomaalaisten yritysten houkuttelu Vesannolle

Alle 20-vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
Muu (kuin vak. asukas)

Uutta yrittäjäpanosta maahanmuuttajista/pakolaisista

Muu (kuin vak. asukas)

Miehet
Alle 20-vuotiaat
Muu (kuin vak. asukas)

Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Muu (kuin vak. asukas)

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)

SavoGrow:n toiminnan vaikuttavuus
Lisää työntekijöitä

20-49 -vuotiaat
Ei lapsia

Yritysten houkuttelu Vesannolle

Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
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10. Toimenpiteet:
Yhteisöllisyys, osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet

53

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Jokainen on osaltaan vastuussa
yhteisöllisyyden luomisesta. Turha
nillittäminen pitää laittaa
konnektiivisesti pannaan.

Enemmän mahdollisuuksia osallistua
ja infotilaisuuksia.

Keskusteluryhmiä maaseudun ja maapallon
kehittämiseksi.

Tällaisia kyselyjä/tilaisuuksia mm. enemmän.
Ihmisten pitäisi järkätä tapahtumia
ja kisoja ja yhteisöllisyyttä.
Suvaitsevaisuutta ja yhteen
hiileen puhaltamista. Vesannolla
näkyy kateus toisen ihmisen
onnistumiseen hyvin vahvasti.

Rohkeasti erilaisia tapahtumia ja kohtaamisia
luomaan. Perheet kyllä osallistuvat! Suuret ja
hinnakkaatkin tapahtumat (Hevisaurus) kannattavat
ja tuovat hienoa nostetta ja mainosta
Vesannolle!!!

Tuetaan kolmatta sektoria - myös kouluttamalla
järjestöaktiiveja tulevaisuuden kunnan uudenlaisiin
tarpeisiin.

Kunnallispolitiikassa ja virkamieshallinnossa
pitää näyttää esimerkkiä hyvästä johtamisesta,
positiivisen ilmapiirin ja myönteisen organisaatiokulttuurin luomisesta sekä avoimesta ja
kannustavasta päätöksentekokulttuurista.
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Nuorisovaltuusto voisi infota
paremmin. Nuorten ääni tärkeää.

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – kunta, %
0
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Kyselyitä, palautekanavia; kuntalaisten kuuleminen

Monenlaisten tapahtumien järjestäminen ja tukeminen

Kunta yhteisöllisyyden veturina: pienillä asioilla yhteishenkeä ja positiivisuutta

Avoimuus, suvaitsevaisuus ja ratkaisuhakuisuus toiminnassa/päätöksenteossa

Aktiivista tiedonvälitystä kunnalta

Hyvän nykytilan turvaaminen

Kunnan nettisivut (inter)aktiivisessa käytössä

Nuorten innostaminen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan

Osallistumismahdollisuuksia

Uusia tuulia ja innovatiivisuutta kunnan toimintaan

Avoin suhtautuminen uusiin ideoihin ja toimintatapoihin

Järjestöjen elinvoiman ja toiminnan tukeminen

Kokoontumistiloja erilaisille yhteisöille ja ryhmille

Kunta laajasti mukana sosiaalisessa mediassa

Nuorisovaltuusto
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80
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – muut, %
0
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Asukkaiden aktivoituminen yhteisten asioiden hoitamisessa

Monipuolisia tapahtumia ja toimintoja

Asukkaat: positiivisuus edellä, rakentava asenne (myös vaikeissa asioissa)

Järjestöt pysyvät ajan hermolla; toiminnan näkyvyyden parantaminen

Hyvän nykytilan turvaaminen

Monipuolista nuorisotoimintaa

Avoimuus toiminnassa

Tehokas tiedonvälitys toiminnasta
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36
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – poikkeamat

Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Kyselyitä, palautekanavia; kuntalaisten kuuleminen

Monenlaisten tapahtumien järjestäminen ja tukeminen

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Naiset
50-vuotiaat

Asukkaiden aktivoituminen yhteisten asioiden hoitamisessa

50- vuotiaat
Ei lapsia

Lapsia
Muu (kuin vak. asukas)

Monipuolisia tapahtumia ja toimintoja

Miehet
20-49 -vuotiaat

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Kunta yhteisöllisyyden veturina: pienillä asioilla yhteishenkeä ja positiivisuutta

Muu (kuin vak. asukas)
50- vuotiaat

Avoimuus, suvaitsevaisuus ja ratkaisuhakuisuus toiminnassa/päätöksenteossa

Työssä
Miehet

Asukkaat: positiivisuus edellä, rakentava asenne (myös vaikeissa asioissa)

Työssä
Vakinaiset asukkaat

50- vuotiaat
Lapsia
Aktiivista tiedonvälitystä kunnalta

Hyvän nykytilan turvaaminen

Hyvän nykytilan turvaaminen

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Monipuolista nuorisotoimintaa

Alle 20-vuotiaat

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Ei lapsia
Ei työssä

Ei työssä
Miehet

Avoimuus toiminnassa

Alle 20-vuotiaat
Muu (kuin vak. asukas)
Kunnan nettisivut (inter)aktiivisessa käytössä

20-49 -vuotiaat
Lapsia
Työssä

Nuorten innostaminen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan

Naiset
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Osallistumismahdollisuuksia

20-49 -vuotiaat
Työssä

Uusia tuulia ja innovatiivisuutta kunnan toimintaan

20-49 -vuotiaat
Ei työssä

Avoin suhtautuminen uusiin ideoihin ja toimintatapoihin

50- vuotiaat

Järjestöjen elinvoiman ja toiminnan tukeminen

50- vuotiaat

Kokoontumistiloja erilaisille yhteisöille ja ryhmille

Miehet

Kunta laajasti mukana sosiaalisessa mediassa

Miehet

Nuorisovaltuusto

Alle 20-vuotiaat

Muut (kuin vak. asukkaat)
20-49 -vuotiaat

57

Miehet

11. Toimenpiteet:
Harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta

58

Toimenpiteet: harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta

Tuetaan monimuotoisuutta ja myös
kylien harrastustoimintaa.

Avoimuutta uusille asioille.
Mahdollinen galleriatila muualle
kuin kirjastoon.

Kansalaisopistoon erilaisia kursseja
lisää ennakkoluulottomasti.

Tekonurmikentän viereen kaukalon alueelle
kesäksi uutta toimintaa. Uudet alustat tenniskentälle? ’
Uusi alusta pihakoriskentälle tai asfaltointi pihasäbäkentäksi kaukaloineen!!

Pidetään huolta että jo olemassa olevat
harrastusmahdollisuudet säilyvät ja
kehitetään uutta. Ei luoteta pelkkään
talkoohenkeen.

Enemmän harrastusmahdollisuuksia
ja erilaisia. Ei vain hiihtoa yms. vaan
esim. itsepuolustuslajeja.

Lapsille löytyy paljon urheilu/liikuntaryhmiä, kuten
myös vanhempien ihmisten suosiossa olevia
jumpparyhmiä yms., myös nuorille olisi hienoa
saada esimerkiksi jalkapallo"kerhoja" tms.,
johon nuoren olisi helppo osallistua.

Oma-aloitteisuutta.

Hyvät, suorastaan loistavat.

Tarvittaisiin aikuisille
enemmän vaihtoehtoja
ohjattuihin harrastuksiin...
ei kaikki halua olla vaan
kuntosalilla ja laviksessa.

Aktiivisia toimijoita täällä tuntuu
riittävän. Toulatin moottoriradan
menetys oli paha menetys pärinäosastolla.
Löytyisiköhän uudelle radalle paikkaa?

Kulttuuripalveluja kaikenikäisille. Kirjastoauto olisi kiva
ja persoonallinen palvelu syrjäkylillä. Kansalaisopistotoiminta on tärkeää. Harrasteryhmiä myös
hyväkuntoisille laitosasukkaille.

Toimenpiteet: harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta – kunta, %
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Monipuolisen tarjonnan ylläpito
Tilojen/paikkojen hyvä kunnossapito ja käyttöaste
Hyvän nykytilan turvaaminen
Monipuolisuus järjestöjen tukemisessa
Uimahalli
Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille
Tiloja nykyistä monipuolisemmalle toiminnalle
Aktiivinen tiedonvälitys toiminta- ja käyttömahdollisuuksista
Kansalaisopinton ylläpito
Kirjaston ylläpito
Elokuvateatteri/-näytökset
Lisää yhteistyötä lähialueella (tarjonta)
Retkeilyreittien perustaminen ja kunnostaminen
Yökahvilatoiminnan turvaaminen ja laajentaminen
Aktivointi ja omatoimisuuteen kannustaminen
Asukkaiden tarpeiden kartoittaminen, kuuleminen
Kirjastoauto
Koirankävelytysreittejä lisää
Liikuntaharrastusten monipuolistaminen (lapset ja nuoret)
Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (mm. vanhusten kyydit)
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121
ehdotusta

Toimenpiteet: harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta – muut, %
0
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40

45

50

Monipuolisen toiminnan ylläpito

Omatoimisuus; yksityishenkilöitä vielä laajemmin mukaan toimintaan

Järjestöt ylläpitävät talkoohenkeä

Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille

Ideoiden tuotanto ja hyödyntäminen

Kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolistaminen; ajan hermolla

Vastuullinen palveluiden käyttö (siisteys, ei rikota ym.)
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39
ehdotusta

5
,0%
3
,4%
1
,8%
1
,8%

Toimenpiteet: harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Monipuolisen tarjonnan ylläpito

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Tilojen/paikkojen hyvä kunnossapito ja käyttöaste

Muut (kuin vak. asukkaat)
Lapsia

Hyvän nykytilan turvaaminen

Miehet

Muut (kuin vak. asukkaat)
20-49 -vuotiaat
Lapsia
Työssä

Uimahalli

20-49 -vuotiaat
50- vuotiaat
Lapsia
Työssä

Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille

Muut (kuin vak. asukkaat)

Aktiivinen tiedonvälitys toiminta- ja käyttömahdollisuuksista
Kansalaisopinton ylläpito

Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat

Kirjaston ylläpito

Lapsia
Lapsia

Lisää yhteistyötä lähialueella (tarjonta)

Retkeilyreittien perustaminen ja kunnostaminen
Yökahvilatoiminnan turvaaminen ja laajentaminen

50- vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Muut (kuin vak. asukkaat)
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Aktivointi ja omatoimisuuteen kannustaminen
Asukkaiden tarpeiden kartoittaminen, kuuleminen

Muut (kuin vak. asukkaat)
Miehet
Muut (kuin vak. asukkaat)

Kirjastoauto
Liikuntaharrastusten monipuolistaminen (lapset ja nuoret)

50- vuotiaat
Muut (kuin vak. asukkaat)

Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (mm. vanhusten kyydit)

50- vuotiaat

Miehet
Työssä

Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolistaminen; ajan hermolla
Vastuullinen palveluiden käyttö (siisteys, ei rikota ym.)

50- vuotiaat
Miehet
Muut (kuin vak. asukkaat)

20-49 -vuotiaat
Työssä
Monipuolisuus järjestöjen tukemisessa

Omatoimisuus; yksityishenkilöitä vielä laajemmin mukaan toimintaan
Järjestöt ylläpitävät talkoohenkeä
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12. Toimenpiteet:
Myönteinen ja kannustava ilmapiiri
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Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri

Päättäjien esimerkki :-)

Annetaan jokaisen kukan kukkia,
turha ja pohjaa vailla oleva kateus
pois (asennemuutos). Kannustus ja
tuki kun kanssakulkija sitä
tarvitsee. Hyvät käytöstavat
(tervehtiminen, kiittäminen mm).

Kunnan päättäjät voisivat kehua
Vesantoa ja vesantolaisten toimintaa
enemmän (esimerkiksi haastattelut
ja some).

Kaduilla hymy huulilla.

Hyvänmielen tapahtumien ja
yhteisen puuhan järjestäminen.
Yritysten, yhdistyksen ja
yksityisten henkilöiden
huomioiminen ja kannustaminen.

Monipuolinen informaatio kuntalaisille
(uudet nettisivut ovat jo hyvä alku!)

Kampanjoita. Edullisia imagotuotteita (pinssi yms.,
paitoja, badgejä, kyniä, keltaiset pikeepaidat
henkilökunnalle tai keltamustat liivit tai takit).
Yhdessä kuntalaisten kanssa tekeminen.
Osallistaminen. Kilpailuja: Minun Vesantoni
valokuvauskilpailu, kirjoituskilpailuja yms.

Edelleen osallistuminen eri tapahtumiin,
kuntamessuille ja muihin vastaaviin. Sinne
esiintymiskykyisiä ja positiivisia ihmisiä erilaisin
tempauksin mukaan. Kunnantoimiston sisäiseen
ilmapiiriin kiinnitettävä huomiota ihan
johtoporrasta myöten.

"Kaikki on tehtävä niin kuin
ennenkin" -ilmapiiri on
unohdettava ja uusia
ideoita pohdittava.

Kunnan puolelta ilmapiiri
ei ole kovinkaan
innostava.
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Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri – kunta, %
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Positiivinen asenne ja ote virka- ja luottamushekilöillä
Aktiivinen, riittävä tiedottaminen, positiivinen some-näkyvyys
Avoin toiminta ja päätöksenteko
Johtamisen ja johtamisosaamisen vahvistaminen; esimerkillä johtaminen
Koko kuntaa koskevia, ihmisiä yhdistäviä tapahtumia
Kuntalaisten kuunteleminen
Innostavan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen
Eri toimijoiden kannustaminen ja kiittäminen
Ongelmien nopea ratkaiseminen
Visioita ja rohkeutta, muutoshakuisuutta
Toimiva työnohjaus; tukihenkilöt, isoiset nuorilla; vertaistuki
Yritteliäs ja yrittäjyyttä tukeva ilmapiiri
Hyvän tilanteen säilyttäminen
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen
Aktiivinen osallistuminen ulkopuoliseen maailmaan (messut, tapahtumat ym.)
Edelläkävijäkunnaksi jouhevuudessa
Hyvän ilmapiirin aikaansaaminen kunnan organisaatioissa
Hyvänmielen tapahtumia
Imagon rakentaminen ja ylläpitäminen
Kunnanjohtajan kaikille avoimet viikkokahvit
Oma tulevaisuudenusko lähtökohta
Rakentavaa poliittista yhteistyötä Vesannon parhaaksi
Yhdessä näyttämisen halun ruokkiminen ja tukeminen (vrt. Reiska, hirvenjuoksu)t
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113
ehdotusta

Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri – muut, %
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Kunkin oma aktiivisuus ja toiminta tärkeää, vastuu

Hyvien, myönteisten asioiden esilletuominen

Toisten huomioiminen, kannustaminen ja kunnioittaminen

Avoin toiminta järjestöissä

Hyvät käytöstavat (tervehtiminen, kittäminen; some)

Pelkkä negatiivisuus pois, ei johda mihinkään

Koko kuntaa koskevia, ihmisiä yhdistäviä tapahtumia

Rakentavaa poliittista yhteistyötä Vesannon parhaaksi

Valitaan vuoden positiivisin teko/hlö
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39
ehdotusta

Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Positiivinen asenne ja ote virka- ja luottamushekilöillä

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Kunkin oma aktiivisuus ja toiminta tärkeää, vastuu

50- vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)

Aktiivinen, riittävä tiedottaminen, positiivinen some-näkyvyys

Miehet
20-49 -vuotiaat
Työssä

Avoin toiminta ja päätöksenteko

Naiset

Hyvien, myönteisten asioiden esilletuominen

20-49 -vuotiaat
Johtamisen ja johtamisosaamisen vahvistaminen; esimerkillä johtaminen
Lapsia
Koko kuntaa koskevia, ihmisiä yhdistäviä tapahtumia

Toisten huomioiminen, kannustaminen ja kunnioittaminen
Avoin toiminta järjestöissä

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)

Kuntalaisten kuunteleminen

Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)

Innostavan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen

Miehet

Eri toimijoiden kannustaminen ja kiittäminen

Miehet

Hyvät käytöstavat (tervehtiminen, kittäminen; some)

Alle 20-vuotiaat
Ongelmien nopea ratkaiseminen

Muut (kuin vak. asukkaat)
Muut (kuin vak. asukkaat)

Visioita ja rohkeutta, muutoshakuisuutta

Miehet

Toimiva työnohjaus; tukihenkilöt, isoiset nuorilla; vertaistuki

Muut (kuin vak. asukkaat)
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)

Yritteliäs ja yrittäjyyttä tukeva ilmapiiri

Alle 20-vuotiaat

Hyvän tilanteen säilyttäminen

Muut (kuin vak. asukkaat)
Miehet
20-49 -vuotiaat
Muut (kuin vak. asukkaat)

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen

Miehet
Ei lapsiua
Aktiivinen osallistuminen ulkopuoliseen maailmaan (messut, tapahtumat
50- vuotiaat
ym.)
Edelläkävijäkunnaksi jouhevuudessa
Ei työssä
Hyvän ilmapiirin aikaansaaminen kunnan organisaatioissa
50- vuotiaat
Hyvänmielen tapahtumia
Miehet
Imagon rakentaminen ja ylläpitäminen
Miehet
50- vuotiaat
Kunnanjohtajan kaikille avoimet viikkokahvit
50- vuotiaat
Oma tulevaisuudenusko lähtökohta
50- vuotiaat
Yhdessä näyttämisen halun ruokkiminen ja tukeminen (vrt. Reiska,Miehet
hirvenjuoksu)t
50- vuotiaat
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Ei lapsia
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Ei lapsia
Ei työssä

Pelkkä negatiivisuus pois, ei johda mihinkään

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Rakentavaa poliittista yhteistyötä Vesannon parhaaksi
Valitaan vuoden positiivisin teko/hlö

50- vuotiaat
Miehet
50- vuotiaat

20-49 -vuotiaat
Lapsia

Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

13. Toimenpiteet:
Vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta
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Toimenpiteet: vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta
Tulojen lisäämiseksi voisi yrittää saada
jonkinlaista toimintaa vanhalle reiskatehtaalle
tai vastaavalle. Sinne voisi mahdollisesti
perustaa salaattien ym. sisäkasvattamon
jossa saisi satoa vuoden ympäri.

Henkilöstön määrän
järkeistäminen.

Jokainen valmis osallistumaan
talkoisiin oman kunnan hyväksi
omalla panoksellaan ja
voimillaan. Ymmärrys.

Ahkerat kuntalaiset jotka pitävät
itsestään ja kunnostaa sekä ystävistään
hyvää huolta.
Idea ei ole siinä ettei saa olla velkaa,
vaan siinä että tärkeitä asioita
toteutetaan ja sillä taataan se
että asukkaat tulevaisuudenkin
kunnassa pitävät huolta että
veroja maksetaan.

Ison teollisuusyrityksen
houkutteleminen kuntaan.

Ei työnnetä rahaa humpuukiin. Ei remontoida
surkeana olevia rakennuksia ja korjailla sitten taas
myöhemmin uudelleen. Vaan katsottaisiin kauas ja
satsattaisiin pitkällä tähtäimellä tulevaan.

Uusien rakennuksien rakentamisella
seurataan sääntöjä tiukasti (sopimukset,
sadesuoja, alihankkijat, tarkastus) kunnan etua
miettien. Tiukasti seurataan myös rakentamisen
jälkeistä aikaa, huoltoa. Ei säästetä
väärässä paikassa.

Vaikeitakin aikoja kestää, jos saa
tukea ja jos valoa pilkottaa edes
jossain etäällä.

Aletaan perimään pieniä maksuja
palveluista.
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Aika mahdoton tehtävä
varmaan tulevaisuuden
haasteiden edessä. Mutta
vaikka velkaa olisi niin
yritettävä on...

Toimenpiteet: vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta – kunta, %
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Tarkka taloudenpito
Yrityskannan säilyminen, yritysten houkutteleminen Vesannolle
Tulevaisuusinvestoinneilla lisää veronmaksajia (vaikka lisävelkaakin)
Asukkaiden houkuttelu (veronmaksajia)
Järkeviä päätöksiä, realismi
Kunnan organisaation muokkaaminen; henkilöstön vähentäminen
Pitkän tähtäimen suunnittelu
Suuri haaste
Kokeilut ja uudet toimintatavat; rohkeus
Hankerahoituksen hyödyntäminen
Hankintaosaamisen parantaminen
Kouluinvestoinnista pidättäytyminen: muut tilat käyttöön
Alempi veroprosentti (asukkaita)
Henkilöstön jaksaminen ja osaaminen: tuottavuus kunnossa
Joukkorahoitus
Energiainvestointeja (tuloja, säästöjä)
Kuntaliitos
Kuntayhteistyö
Maltillinen veronkorotus
Markkinointi
Myönteinen, kannustava ilmapiiri
Palvelumaksujen laajentaminen
Yhtiöittämisen mahdollisuudet tutkitaan
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98
ehdotusta

Toimenpiteet: vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta – muut, %
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Avoin yhteistyö eri suuntiin

Lisää veronmaksajia

Valtion vastuu tehtävistä ja rahoituksesta

Yksityisen rahoituksen ja talkootyön hyödyntäminen

Yritykset tukevat vähäosaisia

Ideoiden tarjoaminen rohkeasti päättäjille

Kuva paremmasta tulevaisuudesta motivoi

Maatilojen säilyminen talouden selkärankana

Omatoimiset, hyvinvoivat kuntalaiset

Rohkeus

Uusia työpaikkoja
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19
ehdotusta

Toimenpiteet: vähävelkainen ja taloudeltaan terve kunta – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Tarkka taloudenpito

Yrityskannan säilyminen, yritysten houkutteleminen Vesannolle

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Lisää veronmaksajia

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Naiset

Yksityisen rahoituksen ja talkootyön hyödyntäminen

Alle 20-vuotiaat

Yritykset tukevat vähäosaisia

Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Kuva paremmasta tulevaisuudesta motivoi

20-49 -vuotiaat
Lapsia

Omatoimiset, hyvinvoivat kuntalaiset

50- vuotiaat
Ei työssä
50- vuotiaat

Työssä
50- vuotiaat

Rohkeus
Uusia työpaikkoja

Tulevaisuusinvestoinneilla lisää veronmaksajia (vaikka lisävelkaakin) Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Asukkaiden houkuttelu (veronmaksajia)

Järkeviä päätöksiä, realismi

Muut (kuin vak. asukkaat)
Kunnan organisaation muokkaaminen; henkilöstön vähentäminen

50- vuotiaat
Lapsia

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Naiset
20-49 -vuotiaat

Suuri haaste

Miehet
50- vuotiaat
Muut (kuin vak. asukkaat)

Kokeilut ja uudet toimintatavat; rohkeus

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Hankerahoituksen hyödyntäminen

Muut (kuin vak. asukkaat)
20-49 -vuotiaat
Lapsia

Hankintaosaamisen parantaminen

50- vuotiaat
Ei työssä

Kouluinvestoinnista pidättäytyminen: muut tilat käyttöön
Alempi veroprosentti (asukkaita)

Miehet
Ei lapsia
Miehet

50- vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Energiainvestointeja (tuloja, säästöjä)

Ei työssä
Alle 20-vuotiaat

Kuntaliitos

Alle 20-vuotiaat

Kuntayhteistyö

Ei työssä
50- vuotiaat

Markkinointi

50- vuotiaat

Yhtiöittämisen mahdollisuudet tutkitaan

50- vuotiaat
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Ei työssä
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

14. Toimenpiteet:
Yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä
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Toimenpiteet: yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä

Tarvitaan iso loikka hierarkkisesti
toimivasta kunnasta kohti verkostomaisesti
toimivaa kuntaa.

Kaikki mahdolliset järkevät yhteistyökuviot
naapurikuntien kanssa tutkittava. Mutta
yhteistyö ei saa kuitenkaan olla
itseisarvo, vaan siitä on oltava hyötyä
molemmille osapuolille.
Yhdistykset ja järjestöt
tekevät keskenään
yhteistyötä.
Yritysten yhteiset tempaukset,
esim. joulunavajaiset ja
Reiska-MM.

Tiiviimpää yhteyttä vesantolaisjuurisiin
muualla asuviin.

Toimijoiden tukeminen, aamukahvit tai muut
yhteistilaisuudet toimijoille, kiinnostus oman kunnan
toimijoita/yrityksiä kohtaan - henkilökohtaiset käynnit
yrityksissä, toimijoiden kokouksissa.

Poliittiset rajat romukoppaan ja yhteen
hiileen puhaltamaan. Kauppiaat, yrittäjät ja
maanviljelijät yms. Eli kaikki samaan veneeseen
ja ennakkoluulot sekä kateus pois.

Myös kansainvälistä
yhteistyötä.
Verkostoja lisää.
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Toimenpiteet: yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä – kunta, %
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Lisää yhteistyötä naapurikuntien kanssa

Kunta on aktiivinen kehittäjä ja kehittämisen moottori (yritykset, yhdistykset ym.)

Aktiivinen viestintä (henkilökohtainen ja netissä)

Tilaisuuksia, ideariihiä, suunnittelua yhdessä

Loikka toimintatavoissa ja organisaatiokulltturissa: verkostot, kannustus

Hyvän nykytilan ylläpitäminen

Kansainvälistä yhteistyötä myös

Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen

Tiivis yhteydenpito vesantolaisjuurisiin ihmisiin
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44
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä – muut, %
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Aktiivista ja ennakkoluulotonta (yhteis)toimintaa kaikilta

Verkostojen rakentaminen

Kunnan tukemista ja pyytämistä yhteistyöhön

Seurakunta mukana

Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen
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18
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Lisää yhteistyötä naapurikuntien kanssa

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?

Miehet
Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Aktiivista ja ennakkoluulotonta (yhteis)toimintaa kaikilta Naiset
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Muut (kuin vak. asukkaat)
Kunta on aktiivinen kehittäjä ja kehittämisen moottori (yritykset, yhdistykset ym.) Miehet
Alle 20-vuotiaat
Lapsia
Työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Aktiivinen viestintä (henkilökohtainen ja netissä)
Naiset
20-49 -vuotiaat
Lapsia
Tilaisuuksia, ideariihiä, suunnittelua yhdessä

Loikka toimintatavoissa ja organisaatiokulltturissa: verkostot, kannustus
Hyvän nykytilan ylläpitäminen

Kansainvälistä yhteistyötä myös
Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen
Tiivis yhteydenpito vesantolaisjuurisiin ihmisiin

Vakinaiset asukkaat

Naiset
20-49 -vuotiaat
Työssä
Vakinaiset asukkaat
Miehet
50- vuotiaat
Miehet

Verkostojen rakentaminen

Miehet

Kunnan tukemista ja pyytämistä yhteistyöhön

Alle 20-vuotiaat
Lapsia
Lapsia

Seurakunta mukana

Lspsia

Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen

Muut (kuin vak. asukkaat)
Miehet
50- vuotiaat

Lapsia
Muut (kuin vak. asukkaat)
Miehet
Ei työssä
Miehet
50- vuotiaat
50- vuotiaat
Ei työssä
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15. Toimenpiteet:
Kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi

78

Toimenpiteet: kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi
Ehkä olisi syytä lyödä rumpua siitä,
miten kertakaikkisen mainio
mummolapitäjä tämä Vesanto
on, että ei täällä pelkkiä
elätettäviä raukkoja asu.

Hanketoimintaa voisi lisätä ja
kehitellä erilaisia kehityshankkeita
yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
Vesannon kunnan on heittäydyttävä ja
kokeilla uusiakin ideoita ym.

Kohennetun julkisuuskuvan
jälkeen mainontaa
valtakunnan mediaan...

Eri yritykset tulisivat kokeilemaan
Vesannolle kaikkea, tapahtuma...
jne.

Markkinointi tarpeellista, mutta
pitäisi onnistua ilman kalliita konsultteja.

Yhdistykset ja eri järjestöt mukaan toteuttamaan esim.
Reiska-turnausta. Vastuuta jaettava enemmän, koska
kyseessä kunnan yhteinen tapahtuma. Tehdään
yhdessä! Ehdotetaan uusia hankkeita
kunnalle.

Tarvitaan aktiivista ja rohkeaa kehittämistyötä
ja myös kokeiluja, jotka eivät syö suuria panoksia.
Tarvitaan uudenlainen marketing-plan, jossa
kohderyhmät ja sanomat on aiempaa
tarkemmin fokusoitu.

Aktiivinen markkinointi sanomalehdissä
Vesannosta ja Vesannon mahdollisuuksista.
Markkinointi positiivisuudesta ja edullisesta
asumisesta sekä hyvistä peruspalveluista.
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Kaikki kuntalaiset voisivat
kehua Vesantoa,
esim. somessa.

Toimenpiteet: kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi – kunta, %
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Markkinoinnin tehostaminen ja kohdentaminen

Aktiivisuuden ja innovatiivisen toiminnan lisääminen

Kokeiluja, rohkeutta

Näkyvyyttä lisää erilaisilla tempauksilla, uusilla näkökulmilla ja erityisjutuilla

Kehittämishankkeita ja ulkopuolista rahoitusta

Markkinointiyhteistyö

Työpaikkoja ja vetovoimaa lisää

Kansa tietää, ei tarvitse kokeilla

Kauppa-autot

Tapahtumien tukeminen on markkinointia
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53
ehdotusta

Toimenpiteet: kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi – muut, %
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Yhteistyö mm. markkinoinnissa

Kuntalaismarkkinointi

Mielikuvitus ja luovuus töihin

Monipuolista kehitystyötä (puu, ruoka, matkailu ym.)

Aktiivinen SavoGrow-yhteistyö

Hanke-ehdotuksia kunnalle

Vesanto kokeilualustana, -paikkana
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20
ehdotusta

Toimenpiteet: kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Markkinoinnin tehostaminen ja kohdentaminen

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Miehet

Yhteistyö mm. markkinoinnissa

20-49 -vuotiaat
Lapsia
Työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Aktiivisuuden ja innovatiivisen toiminnan lisääminen

Kokeiluja, rohkeutta

Kuntalaismarkkinointi

Miehet
Alle 20-vuotiaat

Ei työssä
Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Kehittämishankkeita ja ulkopuolista rahoitusta

Muut (kuin vak. asukkaat)
20-49 -vuotiaat

Markkinointiyhteistyö
Työpaikkoja ja vetovoimaa lisää

Ei lapsia
20-49 -vuotiaat
Alle 20-vuotiaat

Kauppa-autot

Lapsia
Muut (kuin vak. asukkaat)

Tapahtumien tukeminen on markkinointia

Lapsia

20-49 -vuotiaat
Miehet
50- vuotiaat
Ei lapsia

Naiset
Alle 20-vuotiaat
Lapsia

50-vuotiaat
Ei lapsia
Näkyvyyttä lisää erilaisilla tempauksilla, uusilla näkökulmilla ja erityisjutuilla

Naiset
Alle 20-vuotiaat

Mielikuvitus ja luovuus töihin

Naiset
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Monipuolista kehitystyötä (puu, ruoka, matkailu ym.)

20-49 -vuotiaat
Ei lapsia

Aktiivinen SavoGrow-yhteistyö
Hanke-ehdotuksia kunnalle

Lapsia
Lapsia

Vesanto kokeilualustana, -paikkana

Miehet
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
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16. Toimenpiteet:
Muut asiat
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Toimenpiteet: muut asiat
Kaikki mukaan kehittämään. Ei
nuiloteta. Pohjanmaalla hyväksi
havaittu tyyli kehittämiseen. "Tehrähän
vielä paree". "Tehrähän isompi
kun naapurilla".

Omavaraisuus, luonnonvarat, resurssit, energiaratkaisut, uusi asenne matkailuun (tapahtumamatkailu,
luonto- ja kulttuurimatkailu, urheilumatkailu, matkailijaviipymä, vuodepaikat, ostovoima).

Mieli avoinna ja valmiina
muutoksiin! Ei
jämähdetä!
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
Relevantit sosiaalipuolen toimijat
kartoittamaan tilannetta. Miksi
meillä on niin paljon nuoria
eläkeläisiä? Mitä voitaisiin tehdä
tilanteen muuttamiseksi?

Aiotteko seurata sivusta Tervon jatkuvaa
aktiivista toimintaa, vai ottaa mallia siitä?

Avoin keskustelu yhteistyö tahoista, mahdollisesta
uudenlaisesta toimintaverkostosta, joka ei perustu
perinteiseen käsitykseen kuntaorganisaatiosta.
Resurssien varmistaminen kehittämiseen, uuden
oppimiseen ja kokeilemiseen - kaikki energia
ei saa mennä rakenteiden ylläpitoon.

Vuokrattavia mökkejä joissa oheistoimintaa
(esim. mönkkäriajelua, melontaa, vesiskootteria
yms).Kirkonkylälle kesäksi B&B tyyppinen
yöpymispaikka. Maatilamajoitusta?
Kotieläinpiha lapsiperheille.
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Toimenpiteet: muut asiat – kunta, %
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Resursseja kehittämistyöhön, ei vain entisiin rakenteisiin

Matkailua, yöpymispaikkoja

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Riittävät resurssit, jaksaminen

Sivutiet kunnossa

Tuulivoimalat pois

Uudenlaisten verkostojen rakentaminen
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11
ehdotusta

Toimenpiteet: muut asiat – muut, %
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Pilotointiyhteistyö

Vuokramökkejä, b&b, oheistoimintaa, kotieläinpiha
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