Elinvoimaryhmä 15.2.2018
Teemakeskustelu alkutuotannosta
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen teemat ja organisointi
Vesannon kuntastrategia
Kansallista metsästrategiaa, Kansallista ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevien
hankkeiden hakuun osallistuminen
Mahdolliset muut asiat
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Elinvoimaryhmä 15.2.2018
Teemakeskustelu alkutuotannosta
Resurssit: Vesannolla on 42.300 hehtaaria maata (josta 3.500 hehtaaria peltoa), 14.700
hehtaaria vesistöä ja osaavia ihmisiä
Mukana keskustelussa:
•
Maaseutuyksikön päällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
•
Tiina ja Erkki Korhonen, Vesannon Siemen Oy
•
Aluepäällikkö Sirpa Lintunen, MTK-Pohjois-Savo
•
Kehitysjohtaja Mika Repo, ProAgria Pohjois-Savo
•
Metsäasiantuntija Ari Vesterinen, MHY
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Elinvoimaryhmä 15.2.2018
Mitkä ovat alkutuotannon elinvoiman haasteita ja ongelmia? Miten ne ovat ratkaistavissa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raaka-ainepohjainen ajattelu; miten päästään pidemmälle arvoketjussa ja mukaan isompiin kuvioihin,
biotalouspilottiin yms.?
Paikallinen kiertotalous, pienimuotoinen jalostus myös tärkeää; omavaraisuusajattelun tärkeys,
osatoimeentulon lähteitä tarjolla (”aitatolpat meiltä vai muualta”); miten saadaan näkyviin ja mistä löytyvät
tekijät?
Pientuotannon kuljetusten organisointi (esim. Reko), uusi ”maaseutu-valio” monipuolisia virtoja kokoamaan?
Pienimuotoisen toiminnan rohkaiseminen ja yrittäjyys, kaikki alkaa pienestä; miten rohkaistaan yrittämään?
Raaka-aineen tasainen saatavuus, ratkaisuna jalostaminen pidemmälle jo alkupäässä (mm. sorviyritys),
säilyvyys
Verkostotalous, laajempi verkostoituminen myös tuottajien kesken, kumppanuuksia; miten organisoituu?
Jatkajia yrittäjille, spv; mistä löytyy ihmisiä?
Nuorten yrittäjyyskasvatus, maaseudun imago, ”eläviä”, hyvin paketoituja esimerkkejä täällä olevista
mahdollisuuksista (mm. kalastus, tällaisia taloja, näin se tapahtuu, tässä jalostuspaikka…)
Yritysten/maatilojen ostajien ja myyjien kohtauttaminen, välineet puuttuvat; jossain kyläkunnittain käyty
yrittäjät läpi, yritysryhmä-caset myös hyvin toimivia malleja, messut?
Hyviä esimerkkejä muuttaneista ym.; miten esille?
Kokeileminen maaseudulla selviytymisestä: vuokramahdollisuus, maaseudun kiinteistögrynderit, talojen
myyntikannustimet, siirtolapuutarhat?
Ammattitaitoisen työvoiman puute metsäalalla, miten saadaan nuoria yrittäjiksi ja töihin: valmentajat,
enemmän ohjausta, harjoittelupaikkoja lisää (tämä mm. mhy:n politiikka)?
Imagomarkkinointi ja vastapropaganda: tubettaja, reality-tvsarja, dronekuskeja mhy:lle?
Hyvien konseptien tunnistaminen ja kopiointi
Marjalle kysyntä kunnossa, investointeja tehty ja rahoitettu; miten uutta innostusta alalle?
Meillä palvelut ovat jo vahvuus, koska muualta kadonnut (mm. Karttula), tämä muistettava
Missä ovat nuoret yrittäjät?
Kriittisten massojen saavuttaminen ja ylläpitäminen (yrittäjät, palvelut)?
Ideoita kaivellaan ja tuetaan niiden hyödyntämisessä; yrittäjiä käydään jututtamassa, ei odoteta että tulevat
jonnekin; oltava helppoa yrittäjälle
Markkinakysyntää palveluista esim. sote, järjestöt,3yrittäjien valmentaminen, eläkeläisillä ostovoimaa

Elinvoimaryhmä 15.2.2018
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen teemat ja organisointi
http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonkylat-palvelukeskuksina/pilotit/

Esitys teemoiksi:
1) Tilaohjelma ja ympäristönhoito
2) Palvelutarvekartoitus (kohdennetusti eri toimijaryhmille)
3) Koulu toimintakeskuksena
Esitys ydinryhmäksi:
Kunnan johtoryhmä + kunnanvaltuuston pj. + elinvoimaryhmän pj. +
Eero Talja + Sirpa Jäntti + koulun edustaja + Juha Honkaselkä +
tiedottaja (Kaisa Hedlund) + teemakohtaiset vaihtuvat jäsenet (1-2)
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Elinvoimaryhmä 15.2.2018
Kansallista metsästrategiaa, Kansallista ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevien
hankkeiden hakuun osallistuminen
Keskusteltiin Tapio Oy:n hankeideasta, joka liittyy ao. teemaan: päätettiin jatkaa
valmistelua ja hankkeen täsmentämistä
Luonnon arvoista lisäarvoa - ekosysteemipalvelujen pilotointihanke
Ekosysteemipalveluita tunnistamalla, luomalla ja tuotteistamalla voidaan kehittää uusia luontoon perustuvia liiketoimintoja. Erilaisille matkailijasegmenteille
räätälöityjen, luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen ja testaaminen avaa uusia
ansaintamahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien liiketoimintakonseptien kehittäminen tulee kuitenkin tehdä niin, että se edistää
monimuotoisuutta, eikä vaaranna sitä. Luonnon arvojen ja terveysvaikutusten hyödyntämiseen, luontomatkailun kasvuun ja metsien keruutuotteisiin sisältyy
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Tuotteistamalla niitä nykyistä paremmin voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa sekä monipuolistaa sen sisältöä
ja siten vahvistaa ja monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa.
Tavoitteena on edistää eri biotalousyritysten yhteistyötä niin, että alueelliset biotalouden arvoverkot vahvistuvat ja eri biotaloustoimijat, kuten neuvojat,
yrittäjät (ml. palveluyritykset, metsänomistajat, maatalousyrittäjät) ymmärtävät alueiden ekosysteemipalvelupotentiaalin osana luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja hoitoa. Hankkeessa pilotoidaan alueellista kestävyyttä vahvistavia biotalouden liiketoimintaverkostoja, jotka ovat löytäneet yritysten välisiä
synergisiä yhteyksiä ekosysteemipalveluita tuotteistamalla.
Tavoitteena on pilotoinnin kautta kehittää toimintamalli, joka olisi yleistettävissä muuallekin. Sen tulee sisältää mm. yhteinen näkemys alueellisen
kestävyyden kehittämisestä, luonnon arvojen tuotteistamisen pullonkaulat pilottialueella, toimijoiden roolit ja vastuiden jakautumisen, keinot ja toimintatavat,
joilla hankkeessa kehitettyä toimintaa jatketaan hankerahoituksen päättymisen jälkeen sekä kuvaus mallin yleistettävyydestä muillekin alueille.
Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään aiemmin toteutettuja hankkeita ja eri puolilla maata jo kehitettyjä ekosysteemipalveluihin perustuvia
liiketoimintaideoita. Analysoidaan julkisyhteisön - kuntien, maakuntien ja valtion eri toimijoiden sekä kolmannen sektorin mahdollisuudet edistää
liiketoiminnan syntymistä. Hankkeeseen etsitään pilottialueelle hyvin verkostoitunutta toimijaa (toimijarypästä), jolla on mahdollisuus toteuttaa laajamittainen
alueellinen pilotointi. Paikallisten toimijoiden sitoutuminen on hankkeen onnistumisen edellytys.
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Vesannon kuntastrategia
Strategia sisältää:
•
•
•
•
•

Brändityyppisen vision (vakiinnuttamisaika 10-20 vuotta)
Kunnan toimintatapoja koskevat linjaukset 2018-2021
Kuntatason strategiaprojektit vuodelle 2018
Tausta-aineiston (tilastot ja valmisteluprosessin dokumentointi)
Strategiaprojektit määritellään vuosittain kuntatasolla ja alemmilla tasoilla

Strategian perusta:
•
•
•
•
•
•

Strategian ”kuittaamisesta” jatkuvaan, ohjaavaan strategiatyöhön
Elinvoima-ajattelu strategiatyön perustana
Strategia tukee profiloitumista
Monitasoinen ja osallistava toimintatapa
Strategisen ja operatiivisen toiminnan suhteen selkiyttäminen
Kuntalain vaatimusten täyttäminen

Strategian arviointi ja seuranta:
•

Elinvoimaryhmä esittää valtuustolle vuosittain elokuun lopussa arvion
strategian toteutumisesta ja täsmennystarpeista elinvoimanäkökulmasta;
tarkastuslautakunta arvioi kunnan toimintaa hallinnon ja talouden
näkökulmasta
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Strategia uudessa kuntalaissa (2015)
37 Kuntastrategia
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa
huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen
järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) kunnan
asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet, 7) elinympäristön ja
alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen
arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laatimisessa säädetään 110 :ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään
kerran valtuuston toimikaudessa.
110 Talousarvio ja –suunnitelma
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
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Vesannon visio: Sydänmaa
Millainen on sydänmaa?
1) Pienuus on vahvuus!
Mitä se on: Vesanto hyödyntää pienuuden etuja toteuttamalla osallistavaa, kannustavaa ja ketterää
päätöksentekoa, henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa sekä tukemalla monipuolisia pienyhteisöjä ja
paikallista identiteettiä vahvistavia toimia.

2) Vastavirran edelläkävijä!
Mitä se on: Vesanto panostaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa sekä lakisääteisten palvelutavoitteiden täyttämisessä sellaisten
toiminta- ja yhteistyömallien kehittämiseen, jotka turvaavat nykyisen palvelutason sekä syntyvät
ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, ennakkoluulottoman kokeilemisen ja edelläkävijyyden perustalle.

3) Koti maalla, maailma lähellä!
Mitä se on: Vesanto tarjoaa monipuolisia, luonnonläheisiä, edullisia ja myös innovatiivisia
asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella sekä toimivat yhteydet lähelle ja kauas.

4) Luontoon, luovuuteen ja koneisiin me uskomme!
Mitä se on: Vesanto panostaa luonnonvaroista ammentavan liiketoiminnan ja biotalouden
kehittämiseen, tekniikan ja luovuuden hyödyntämiseen sekä näiden yhdistämiseen.
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Vesannon kunnan toimintatapa
Miten Vesannon kunta toimii?
1) Reagoinnista ennakointiin
Mitä se on: Vesannolla panostetaan asioiden ennakointiin, vaihtoehtojen hahmottamiseen ja
muutoksen hallintaan niin paljon, että tulevaisuuteen voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa;
strategian toteutumista arvioidaan ja sitä muutetaan aina tarvittaessa.

2) Positiivinen, kannustava, rohkea
Mitä se on: Vesannolla luodaan kaikille kannusteet toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti
ja olla luomassa positiivista ja rohkeaa toimintakulttuuria, josta viestitään aktiivisesti ja
positiivisesti.

3) Verkostot ja yhteistyö
Mitä se on: Vesannolla opetellaan toimimaan tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä
johtamaan ja vaikuttamaan erilaisissa verkostoissa.
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Vesannon kunnan strategiaprojektit 2018
Miten vision toteutumista edistetään käytännössä?
1) Strategiatyön jalkauttaminen
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja saatetaan käyttöön uuden strategian mukainen
toimintamalli.

2) Markkinointihanke
Mitä se on: Hankkeessa laaditaan, koeponnistetaan ja arvioidaan markkinointisuunnitelma
Vesannosta asuinpaikkana.

3) Viestintäjärjestelmän mallintaminen
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan kunnan viestintäjärjestelmä, johon kuuluu
sekä sisäinen viestintä että viestintä sidosryhmien kanssa (ml. tiedotusvälineet).

4) Konseptointihanke
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja arvioidaan useita liiketoiminta-aihioita. Mikäli aihiot
osoittautuvat toteuttamiskelpoisiksi, niille laaditaan toteutussuunnitelma (ml. toteuttajat, rahoitus,
osaaminen, tuotteistaminen).

5) Tapahtumakoordinointi
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan toimintamalli, jonka avulla tapahtumien kirjoa voidaan
entisestään laajentaa ja samalla jakaa niiden toteutusvastuuta eri tahojen kesken.
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VESANTO

STRATEGIAPROJEKTI

* Projektisuunnitelma

Projektin nimi:
Projektin tyyppi:

sisäinen
ulkoinen
kuntataso
hallintokuntataso, mikä:
ryhmä, henkilö tms., mikä:

Projektin taso:

Projektin kesto,

alkaa:
päättyy:

Projektin kuvaus:

Projektin tuotos:

Resurssit:

Vastuuhenkilö:
Projektiryhmä:
Raportointi:

Sisäiset projektit:
htkk kunnan oman henkilöstön työpanosta
EUR kunnan omaa, sisäistä rahoitusta (sijaisen/henkilöstön palkat,
projektin tarvikkeet, matkat, vuokrat, ostopalvelut, muut)
Ulkoiset projektit:
htkk kunnan ulkopuolista työpanosta
htkk kunnan oman henkilöstön työpanosta (omarahoitusosuus?)
EUR kunnan omarahoitusosuutta
EUR ulkoista rahoitusta, rahoittaja(t):
EUR kokonaiskustannus (omarahoitus + ulkoinen rahoitus)

Päivämäärä:
Päivämäärä:
Päivämäärä:
Status, päivitetty viimeksi:

Taho(t):
Taho(t):
Taho(t):

VESANTO

STRATEGIAPROJEKTI

* Projektiraportti

Projektin nimi:
Projektin tyyppi:

sisäinen
ulkoinen
kuntataso
hallintokuntataso, mikä:
ryhmä, henkilö tms., mikä:

Projektin taso:

Projektin kesto,

alkaa:
päättyy:

Raportointijakso:
Toimenpiteet:

Syntynyt tuotos:

Jatkotoimenpiteet:
Käytetyt resurssit: Sisäiset projektit:
htkk kunnan oman henkilöstön työpanosta
EUR kunnan omaa, sisäistä rahoitusta (sijaisen/henkilöstön palkat,
projektin tarvikkeet, matkat, vuokrat, ostopalvelut, muut)
Ulkoiset projektit:
htkk kunnan ulkopuolista työpanosta
htkk kunnan oman henkilöstön työpanosta (omarahoitusosuus?)
EUR kunnan omarahoitusosuutta
EUR ulkoista rahoitusta, rahoittaja(t):
EUR kokonaiskustannus (omarahoitus + ulkoinen rahoitus)
Raportoija:
Raportointiaika: Päivämäärä:

Jakelu:

Vesannon strategian tausta-aineistot
•
•
•
•
•
•

Valikoituja tilastotietoja …………………… sivu 2
Strategiatyöpaja 9.12.2015 ……………… sivu17
Elinvoimaryhmän verstas 8.8.2017 ….… sivu 42
Valtuustoseminaari 21.8.2017 ……….… sivu 47
Kuntalaiskysely elo-syyskuu 2017 …..… sivu 76
Parasta paikallista –kysely ………….… sivu 161

1

Valikoituja tilastotietoja Vesannosta
25.11.2017
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Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)

19-29 vuotta
180
160

159

154
144

140

135
128

129
121

120

123

119

118
112

112

112

110

113

111

112

110

110

108

107

107

107

106

107

105

105

100
80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

6

Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)

30-64 vuotta
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)

*65- vuotta
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)

65-79 vuotta
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestöennuste
(Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste)
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Nettomuutto
(Nettomuutto ikäryhmittäin keskimäärin vuotta kohti, henkilöä)

Jakso
2000-2009
2010-2016

0-14 v. 15-29 v. 30-44 v. 45-59 v. 60-74 v.
-2,1
-23,9
-0,4
3,2
3,2
1,7
-18,0
3,6
3,6
3,4

11

75- v.
Yhteensä
-0,9
-20,9
-2,6
-8,3

Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Väestörakenne ja työmarkkinat

Vesanto
Yhteensä 0-17 vuotta 18-64 vuotta 65- vuotta
Henkilöä
Henkilöä
Henkilöä
Henkilöä
Koko väestö
Työvoima
- Työlliset
- Työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat
- 0-14 -vuotiaat
- Opiskelijat, koululaiset
- Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
- Eläkeläiset
- Muut työvoiman ulkopuolella olevat

2191
822
688
134
1369
238
109
2
979
41

297
0
0
0
297
238
58
0
0
1

1089
810
676
134
279
0
51
2
186
40

805
12
12
0
793
0
0
0
793
0

Yhteensä, %
0-17 vuotta, %
18-64 vuotta,%
65- vuotta, %
Vesanto Koko maa Vesanto Koko maa Vesanto Koko maa Vesanto Koko maa

100
38
31
6
62
11
5
0
45
2

100
48
41
7
52
16
8
0
25
3

100
0
0
0
100
80
20
0
0
0

100
0
0
0
100
84
16
0
0
0

100
74
62
12
26
0
5
0
17
4

100
79
68
11
21
0
7
0
8
5

100
1
1
0
99
0
0
0
99
0

100
2
2
0
98
0
0
0
97
0

Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

12

Työlliset, työpaikat ja koulutusaste 2015

13

Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Työpaikkamuutoksen osatekijät 2007-2015
(Shift-share-analyysi)

Toimiala
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto, ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen korjaus
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T-X Muut tai tuntematon
Työpaikat yhteensä

2007
190
3
56
0
3
19
80
34
20
0
10
1
9
30
39
33
152
2
22
10
713

2015
140
1
23
0
2
34
67
19
15
0
9
0
14
18
35
29
142
3
23
18
592

Työpaikka- Valtakunnallinen
muutos
vaikutus
-50
-9
-2
0
-33
-3
0
0
-1
0
15
-1
-13
-4
-15
-2
-5
-1
0
0
-1
0
-1
0
5
0
-12
-1
-4
-2
-4
-2
-10
-7
1
0
1
-1
8
0
-121
-34

Toimialavaikutus
-35
0
-13
0
0
-1
-2
-3
3
0
0
0
1
6
-2
1
22
0
1
2
-19

Paikallinen
vaikutus
-6
-2
-18
0
-1
16
-7
-10
-7
0
-1
-1
5
-17
0
-3
-24
1
1
7
-69

Valtakunnallinen vaikutus: koko maan työpaikkamuutos 2007-2015 (-4,8 %); kuvaa mm. suhdannekehitystä
Toimialavaikutus: toimialan työpaikkamuutos 2007-2015 – valtakunnallinen vaikutus 2007-2015; kuvaa toimialojen poikkeamaa yleisestä työpaikkamuutoksesta
Paikallinen vaikutus: työpaikkamuutos 2007-2015 – (valtakunnalinen vaikutus + toimialavaikutus) eli se osa työpaikkamuutoksesta, jota suhdannekehitys ja toimialarakenne ei selitä
HUOM. Summat eivät välttämättä täsmää pyöristysten vuoksi.
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Vertailukunnat 2015
(K-Means ryhmittelyanalyysi, standardoidut muuttujat, 12 ryhmää)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kunta
Brändö
Enonkoski
Geta
Hailuoto
Hartola
Heinävesi
Joutsa
Kangasniemi
Kannonkoski
Kivijärvi
Korsnäs
Lestijärvi
Luumäki
Miehikkälä
Posio
Puolanka
Rantasalmi
Ranua
Rautalampi
Rautavaara
Ristijärvi
Rääkkylä
Salla
Savitaipale
Savukoski
Siikainen
Sulkava
Tervo
Tuusniemi
Utajärvi
Vaala
Vesanto

Vähintään 65-v, % Työpaikat/väestö, Maa- ja metsätal.
Ryhma Väestö, henk.
väestöstä
%
Työpaikat, %

8
470
30,6
8
1 473
35,0
8
500
23,0
8
993
34,3
8
2 982
33,0
8
3 574
35,1
8
4 688
34,5
8
5 628
33,8
8
1 462
31,5
8
1 200
34,3
8
2 201
26,6
8
798
27,1
8
4 860
30,6
8
2 085
32,8
8
3 477
33,6
8
2 776
33,4
8
3 733
30,6
8
4 020
24,2
8
3 303
32,0
8
1 737
35,5
8
1 351
35,1
8
2 349
34,2
8
3 727
34,4
8
3 613
35,7
8
1 061
30,3
8
1 527
32,9
8
2 724
35,1
8
1 608
32,2
8
2 719
31,3
8
2 861
26,5
8
3 074
31,9
8
2 191
36,7
Lähinnä Vesantoa oleva luku tummennettu.

44,9
31,6
46,8
33,5
34,0
30,5
32,8
33,7
30,7
29,5
44,2
34,8
36,9
32,9
30,6
30,8
34,5
31,3
32,7
28,4
34,6
30,5
30,6
35,0
35,3
31,7
33,0
36,0
31,1
33,1
30,8
31,4

Teollisuuden
työpaikat, %

Kunnallisverotett
avat tulot,
EUR/asukas

Kesämökit,
kpl/asukas

1,4
4,1
7,7
7,2
10,6
11,7
12,4
12,9
11,1
10,2
12,3
10,1
11,7
5,8
10,6
5,5
10,9
3,5
12,0
4,9
4,1
9,1
3,5
9,2
3,2
20,0
9,1
7,6
9,1
11,2
7,9
7,1

19 147
12 572
14 922
15 700
12 413
12 568
13 324
12 862
11 482
11 198
13 258
11 890
14 880
12 032
12 368
12 512
12 660
11 723
12 918
11 401
13 589
11 197
13 170
13 769
13 590
11 356
12 173
11 975
12 288
12 432
13 243
11 470

0,56
0,52
0,75
0,55
0,80
0,51
0,54
0,67
0,55
0,63
0,44
0,56
0,64
0,39
0,73
0,56
0,55
0,38
0,54
0,36
0,44
0,54
0,37
0,76
0,49
0,69
0,79
0,59
0,53
0,39
0,55
0,37

15,6
20,0
12,8
14,7
17,2
13,3
13,5
14,6
18,9
16,9
19,2
34,5
13,9
20,3
19,5
17,8
20,4
17,5
17,3
18,1
15,8
22,5
16,4
15,3
27,5
20,5
16,5
16,9
17,0
14,6
18,1
23,1
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista

Vertailukuntia

16

Strategiatyöpaja
9.12.2015

17

Vesannon kunnan strategiatyöpaja 9.12.2015 – ohjelma
Työpajassa kerätään aineistoa kunnan strategiatyöhön
18:30–18:35 Alkutehtävä
18:35–19:15 Johdatus asiaan
19:15–19:30 Strategian sisältötekijät
19:30–19:45 Tulosten läpikäynti
19:45–20:10 Sisältötekijöiden toteutus
20:10–20:25 Tulosten läpikäynti
20:25–20:30 Yhteenveto ja lopetus

18

Vastaa kahteen kysymykseen:

1) Miksi minä asun Vesannolla nyt?
2) Miksi minä asun tai en asu Vesannolla tulevaisuudessa?

19

Maaseutu

Luonto

Eläkkeellä
(ei tarvitse työtä)

Hyvät/riittävät
palvelut

Hyvä sijainti

Työpaikka

Viihtyisyys
Sijainti

Toimeentulo
19 % syistä
Luottamustehtävät

Syyt asua
Vesannolla
nyt

“Kaikki hyvin”

Elämäntapa
37 % syistä

Turvallisuus
Hyvät opettajat,
pieni koulu

Asuminen
44 % syistä

Hyvä päiväkoti
Asunto

Harrastukset

Lasten kasvatus

Puoliso

Asunto,
unelmien asunto
(esim. rannalla)
Perhe
Edullinen asuminen
Yhteisöllisyys,
ystävät

Juuret

Vastaajia 29, havaintoja 94
Ei edusta kaikkia vesantolaisia
(valikoituneet: osallistumisaktiivisuus)
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Hyvät/riittävät
palvelut

Maaseutu

Luonto

Työpaikka

Turvallisuus

Sijainti

Toimeentulo
15 % syistä

Syyt asua
Vesannolla
tulevaisuudessa
Elämäntapa
25 % syistä

Hyvä sijainti

Viihtyisyys

Asuminen
60 % syistä

Elämänlaatu

Maausko

Vapaus
Asunto

IT-yhteydet

Asunto,
unelmien asunto
(esim. rannalla)

Kotiseuturakkaus

Edullinen asuminen
Yhteisöllisyys,
ystävät
“Kaikki hyvin”

Vastaajia 29, havaintoja 48
Ei edusta kaikkia vesantolaisia
(valikoituneet: osallistumisaktiivisuus)
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Palvelut heikkenevät/
eivät riitä
Työpaikan
menetys

Toimeentulo
32 % syistä

Sijainti

Syyt
muuttaa
pois
Vesannolta
Elämäntapa
47 % syistä

Eläköityminen

Asuminen
21 % syistä

Asunto

Syyspimeäksi
lämpimään
Avioero
Terveyden
heikkeneminen
Lasten poismuutto
opiskelemaan/töihin

Vastaajia 29, havaintoja 19
Ei edusta kaikkia vesantolaisia
(valikoituneet: osallistumisaktiivisuus)
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Miksi ihmiset asuvat Vesannolla?

1) Syntynyt täällä, ei muuta pois
2) Muuttaa tänne puolison perässä, töissä täällä tai muualla
3) Muuttaa tänne eläkkeelle päästyään (ei tarvitse työpaikkaa)
4) Muuttaa tänne saatuaan työpaikan Vesannolta
5) Muuttaa tänne asumaan henkilökohtaisista syistä, käy töissä muualla
+ osa-aikaiset asukkaat (mökkiläiset, lomalaiset)
Mihin näistä voidaan vaikuttaa (kunta, muut toimijat)?

23

Mitä Vesannolla (työpaikat) tai Vesannolta käsin (työlliset) voi tehdä nyt?
Entä tulevaisuudessa?
Vesanto(2013
Toimialat(yhteensä
Q(Terveys2(ja(sosiaalipalvelut
A(Maatalous,(metsätalous(ja(kalatalous
G(Tukku2(ja(vähittäiskauppa;(moottoriajoneuvojen(korjaus
F(Rakentaminen
P(Koulutus
O(Julkinen(hallinto(ja(maanpuolustus;(pakollinen(sosiaalivakuutus
H(Kuljetus(ja(varastointi
N(Hallinto2(ja(tukipalvelutoiminta
S(Muu(palvelutoiminta
M(Ammatillinen,(tieteellinen(ja(tekninen(toiminta
C(Teollisuus
I(Majoitus2(ja(ravitsemistoiminta
K(Rahoitus2(ja(vakuutustoiminta
X(Toimiala(tuntematon
R(Taiteet,(viihde(ja(virkistys
E(Vesihuolto,(viemäri2(ja(jätevesihuolto,(jätehuolto,(puhtaanapito
B(Kaivostoiminta(ja(louhinta
T(Kotitalouksien(toiminta(työnantajina
D(Sähkö2,(kaasu2(ja(lämpöhuolto,(jäähdytysliiketoiminta
J(Informaatio(ja(viestintä
L(Kiinteistöalan(toiminta
U(Kansainvälisten(organisaatioiden(ja(toimielinten(toiminta

Työpaikat
632
186
156
72
33
33
30
23
19
18
14
13
13
8
7
3
2
1
1
0
0
0
0

Työlliset
748
180
171
63
65
45
34
36
21
19
16
53
14
9
7
7
3
1
1
2
1
0
0

Erotus*)
=116
6
=15
9
=32
=12
=4
=13
=2
=1
=2
=40
=1
=1
0
=4
=1
0
0
=2
=1
0
0

*)#Jos#erotus#on#positiviinen,#muista#kunnista#käydään#Vesannolla#töissä#enemmän#kuin#Vesannolta#muissa#kunnissa,
####jos#erotus#on#negatiivinen,#Vesannolta#käydään#muissa#kunnissa#töissä#enemmän#kuin#muista#kunnista#Vesannolla.
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Ihmiset – tulevaisuuden tekijät

+20
+10

Asukasluku 2014: 2.244

Asukasluku 2040: 1.750

Nettomuutto

0
–10
Väestön kokonaismuutos

–20
–30

Luonnollinen väestönlisäys (syntyneet – kuolleet)

–40
93 % Vesannon tulevaisuudesta 2015-2040 tehdään nykyisten asukkaiden toimesta
–50
2014
2020
2030
2040
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015.
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Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Työmarkkina-asema:

Asumisresepti
Sijainti:

Yrittäjä

Erityissisältö:

Syvä maaseutu

Toimiala:

Alkutuotanto
Teollisuus

Erityissisältö:

Kaksi työtä
Kestävyys

Sijainnin erityispiirteet:

Saari
Järvi lähellä
Luonto lähellä
Naapurit kaukana
Oma rauha

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus syvällä maaseudulla (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2

Elämäntaparesepti

Asunto:

Omakotitalo

Asunnon erityispiirteet:

Kesämökki, huvila
Maatila, maalaistalo
Puutalo
Vanha talo
Muu (sekalainen)

67 % nuorista sijoitti unelmatulevaisuuden omalle synnyinalueelleen (Itä-Suomi 68 %) ja
72 % nykyiselle asuinalueelleen (Itä-Suomi 81 %)

Metsästys, kalastus
Osallistuminen
Vapaus
Perhe-elämä
Luonnonläheisyys
Eläimet
Käsityöt
Turvallisuus
Yksinolo
Rauha, hiljaisuus
Koneet
Muu (sekalainen)
Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.
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Nuorten unelmat tulevaisuudesta – miten vastataan?

Toimeentuloresepti
Työmarkkina-asema:

Asumisresepti
Sijainti:

Maaseudun
keskukset

Palkkatyö

Toimiala:

Palvelut

Erityissisältö:

Kaksi työtä
Pieni paikka, yksikkö
Luonto
Kulttuuri, perinteet

Sijainnin erityispiirteet:

Naapurit lähellä
Palvelut lähellä
Saari
Meri lähellä

Suomalaiset nuoret 18-30 vuotta:
unelmatulevaisuus maaseudun keskuksissa (10 %)
Profilointitekijöiden sijaintiosamäärä > 1, lihavoidut: > 2

Asunto:

Paritalo
Rivitalo

Elämäntaparesepti
Erityissisältö:

Osallistuminen
Turvallisuus
Yhteisöllisyys, ystävät
Luonnonläheisyys
Käsityöt
Omavaraisuus
Rauha, hiljaisuus
Luonnossa liikkuminen

Asunnon erityispiirteet:

Pini piha/tontti
Puutalo
Vanha talo
Iso piha/tontti
Iso asunto

Lähde: Kuhmonen, Kuhmonen & Luoto 2015.
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Vesannon kunta 20XX?
• Valtaosa toiminnoista hoidetaan yhteistyönä (kuten nytkin), omissa
käsissä sivistys ja vapaa-aika, maankäyttö ja rakentaminen
• Vesantolaisten vaikutusvalta muihin asioihin vaihtelee laskun
maksajasta (erikoissairaanhoito) yhteistyöosapuoleen
(elinkeinoneuvonta)
• Kunnan omavaltaisten päätösten merkitys Vesannon elinvoimaisuudelle
on 10 %
• Kunnasta on tullut verkostojohtaja, joka aktivoi ja organisoi
• Kunnan elinvoimaisuus on ensisijaisesti kuntalaisten käsissä
(”Vesannon osuuskunta”)
• Johtaminen, laatu ja viestintä korostuvat
29

Tulevaisuuden syntyminen

Toimintavaihtoehtojen
avaruus

Menneisyys

Nykyhetki

Tulevaisuus

Halu
Kyky
Mahdollisuus
Strateginen
valinta 1

Strateginen
valinta 2

Henkilökoht. tekijät
Taloudelliset tekijät
Sosiaaliset tekijät

Aika
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Strategiset perusvalinnat

1) Jatketaan entisellä polulla
– ”Asioiden hoitamista”, ei riskejä
– Kansalaistuomio: ei koskaan tehdä mitään
2) Yritetään muuttaa polkua
– Tehtävä valintoja, otettava riskejä
– Kansalaistuomio: taas tehtiin väärin

31

Strategiset perusvalinnat
SUURI

TARVE
MUUTTAA
ASIAA

PIENI

Näihin on sopeuduttava

Merkityksettömiä asioita
PIENI

Strategian ydinasioita

Näihin on turha panostaa

MAHDOLLISUUS
VAIKUTTAA ASIAAN

SUURI

32

Tarve muuttaa + mahdollisuus vaikuttaa?

1) Listatkaa strategiataulun ”yläriville” omasta mielestänne max. 3 kpl
tärkeitä asioita, esimerkki:
SUURI

TARVE
MUUTTAA
ASIAA

– Sote-uudistus
– Nuoret muuttavat
opiskelemaan
muualle

Näihin on sopeuduttava
PIENI

– Nuorista yrittäjiä

Strategian ydinasioita

MAHDOLLISUUS
VAIKUTTAA ASIAAN

SUURI
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Väestön ikärakenne
ja määrä

Suuri tarve muuttaa +
pieni mahdollisuus vaikuttaa

5

Työn
arvostus

Työpaikkojen ja
yritysten määrä

1
5
Kuntakeskuksen
vetovoima
1

Kiinteistöjen
hinnat

Sopeutumisstrategia,
“puolustaminen”

1

3

Soteratkaisu

1
Kunnan
tulokehitys

2

1
Jalostustoiminnan
lisääminen
(luonnontuotteet,
raaka-aineet)

2

Palveluiden säilyttäminen:
terveyspalvelut, kauppa,
pankki, erikoispalvelut

Kaupungistuminen ja
keskittyminen

Vastaajia 29, ryhmiä 8, havaintoja 22
Ei edusta kaikkia vesantolaisia
(valikoituneet: osallistumisaktiivisuus)
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Tie- ja tietoverkot,
liikennejärjestelyt

Suuri tarve muuttaa +
suuri mahdollisuus vaikuttaa:
strategiset tehtävät

Maahanmuuttajat,
pakolaiset

4

Kaavoitus

1

2

Paikkakunnan imago
1

Yhteisöllisyys
Viihtyisä asuinympäristö

2

1

Yrittäjyyteen kannustaminen

Aktiivinen
elinkeinopolitiikka

1

2

Kehittämisstrategia,
“panostaminen”
1

2

Alueellinen yhteistyö
(esim. kouluasioissa)

1

Viestintä ja
markkinointi

Synergian lisääminen
2

1
Ensisijainen elinvoimajohtamisen muoto:
Markkinoiden johtaminen
Verkostojen johtaminen

Koulun/lukion
houkuttavuus ja
kiinnostavuus

2
1

Hierarkkinen johtaminen

Nuorten näkökulman
esilläolo ja osallistuminen

1

Paikallisten
palveluiden
käyttö
Kuntapalveluiden
laatu

1
Palvelutuotannon
järjestämistavat

Negatiivinen
asenneilmasto,
asenteet
Vastaajia 29, ryhmiä 8, havaintoja 26
Ei edusta kaikkia vesantolaisia
(valikoituneet: osallistumisaktiivisuus)
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Tarve muuttaa + mahdollisuus vaikuttaa?

2) Vastatkaa (eri paperille) kunkin oikeanpuoleiseen ruutuun (suuri tarve
muuttaa & suuri mahdollisuus vaikuttaa) listaamanne asian osalta
kahteen kysymykseen:
– Mitä asialle pitäisi tehdä?
– Kenen Vesannolla pitäisi tehdä (kunta, yrittäjät, järjestöt, kuntalaiset)?
(HUOM. Ei EU, hallitus tms. vaan vesantolaiset tekijät)
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Suuri tarve muuttaa + suuri mahdollisuus vaikuttaa:
strategisten tehtävien jakautuminen eri toimijatahoille
Tiekunnat& Kansalaisopisto&
2&%&
3&%&
Maanomistajat/
kiinteistönomistajat&
9&%&

Järjestöt&
10&%&

Kunta&
42&%&

Yritykset/yri5äjät&
17&%&

Kuntalaiset&
17&%&
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Suuri tarve muuttaa + suuri mahdollisuus vaikuttaa:
strategisten tehtävien jakautuminen eri toimijatahoille
KUNNAN%TEHTÄVÄT%(25)
Tie1%ja%tietoverkot,%liikennejärjestelyt
*"Tiekunnat"panostavat"tienhoitoon,"kunta"voi"avustaa"(nyk."enemmän)
*"Vammaisten"ja"esteellisten"liikenne>"ja"paikoitusjärjestelyt
*"Paikallisliikenteen"järkevä"suunnittelu"ja"kilpailutus
Koulun/lukion%houkuttavuus%ja%kiinnostavuus
*"Motivoiva"opetus
*"Erikoiskursseja
*"Positiivinen"asenne"kaikkeen"tekemiseen

Aktiivinen%elinkeinopolitiikka
*"Hankkeet"ja"verkostotyö:"kunta,"olemassa"olevat"yritykset,"kaikki"kuntalaiset
Kuntapalveluiden%laatu
*"Johtaminen,"koulutus,"arviointi,"palaute"(kunta)
Synergian%lisääminen
*"Yhteisten"tapaamisten"lisääminen"eri"aloilla:"yleisiä,"teemakohtaisia
"""tai"järjestöjen"keskinäisiä"tapahtumia:"kaikki"mukaan

Yhteisöllisyys
*"Kunnan"sivistystoimi,"järjestöt,"kuntalaiset:"eri"ikäryhmien
"""yhteistyö"ja"osallisuus"(jatkumo,"polku);"eri"ikäryhmien"
"""kohtaaminen"eri"toiminnoissa"johtaa"ymmärryksen"lisääntymiseen
"""molemmin"puolin"ja"asenteiden"muutokseen:"mahdollisuuksia
"""tulla"kuulluksi

Paikallisten%palveluiden%käyttö
*"Palvelut"kunnossa"+"markkinointi:"käytä!

Kaavoitus
*"Kunta"toimijana"yhdessä"kuntalaisten"kanssa;"aktiivisuus

Yrittäjyyteen%kannustaminen
*"Oppilaitokset"ja"yrittäjäyhdistykset:"asennekasvatus,"vertaistuki
*"Kunta:"aloittamistuet

Viestintä%ja%markkinointi
*"Mielikuva"mielenkiintoiseksi,"kaikki"toimivat"sen"hyväksi;"koulutus
*"Kunnan"vahvuudet"esille"(lehdistö,"TV>mainonta)
*"Elinkeinotoimi
Alueellinen%yhteistyö
*"Kunta"(viranhaltijat),"yrittäjien"yhteistyö:""meteliä""siitä,"mitä
"""voimme"tarjota"ja"mitä"tarvitsemme
Palvelutuotannon%järjestämistavat
*"Kunta"päättää,"mitkä"palvelut"kunta"järjestää"itse"ja"mitkä"antaa
"""yksityisen"sektorin"hoidettavaksi
*"Kunta"päättää"palvelusetelijärjestelmän"luomisesta

Viihtyisä%asuinympäristö
*"Pusikot"pois"yleisiltä"alueilta"(kunta,"kylätoimikunnat"jne.)
*"Kunta:"Vesantojoen"seudun"kunnostus"Sinisentien"läheisyydestä

Nuorten%näkökulman%esilläolo
*"Valtuuston"ja"hallituksen"puheenjohtajat"käyvät"kouluissa
"""kertomassa"kunnan"toiminnasta;"pienryhmät"seuraamaan
"""kunnanvaltuuston"kokousta
Paikkakunnan%imago
*"Nostetaan"esiin"positiivisia"puolia"(esim."puhdas"luonto"ja"ilma,
"""palveluiden"nopea"saatavuus)
Maahanmuuttajat,%pakolaiset
*"Työnantajat"palkkaavat"tarvitsemansa"työntekijät

38

Suuri tarve muuttaa + suuri mahdollisuus vaikuttaa:
strategisten tehtävien jakautuminen eri toimijatahoille
KUNTALAISTEN*TEHTÄVÄT*(10)

YRITYSTEN/YRITTÄJIEN*TEHTÄVÄT*(10)

Tie8*ja*tietoverkot,*liikennejärjestelyt
*"Kännykkäverkko"kuntoon"asiakapalautteella
*"Tiet"kuntoon"asiakaspalautteella"Tienkäyttäjän"linjalle

Tie8*ja*tietoverkot,*liikennejärjestelyt
*"Valokuituliittymien"markkinointi
*"Sähkökatkoihin"varautuminen

Yhteisöllisyys
*"Kunnan"sivistystoimi,"järjestöt,"kuntalaiset:"eri"ikäryhmien
"""yhteistyö"ja"osallisuus"(jatkumo,"polku);"eri"ikäryhmien"
"""kohtaaminen"eri"toiminnoissa"johtaa"ymmärryksen"lisääntymiseen
"""molemmin"puolin"ja"asenteiden"muutokseen:"mahdollisuuksia
"""tulla"kuulluksi
Kaavoitus
*"Kunta"toimijana"yhdessä"kuntalaisten"kanssa;"aktiivisuus

Viestintä*ja*markkinointi
*"Mielikuva"mielenkiintoiseksi,"kaikki"toimivat"sen"hyväksi;"koulutus

Viestintä*ja*markkinointi
*"Mielikuva"mielenkiintoiseksi,"kaikki"toimivat"sen"hyväksi;"koulutus
Negatiivinen*asenneilmasto,*asenteet
*"Kaikki"vesantolaiset:"positiivisen"viestinnän"lisääminen"(uutiset,
""lehtijutut,"tiedottaminen);"osallisuuden"lisääminen"(ennakkoluulojen
""vähentäminen,"tiedon"lisääntyminen);"valitaan"vuoden"positiivisin
""teko"tai"henkilö,"teemavuosi,"teematapahtumia
Aktiivinen*elinkeinopolitiikka
*"Hankkeet"ja"verkostotyö:"kunta,"olemassa"olevat"yritykset,"kaikki"kuntalaiset
Synergian*lisääminen
*"Yhteisten"tapaamisten"lisääminen"eri"aloilla:"yleisiä,"teemakohtaisia
"""tai"järjestöjen"keskinäisiä"tapahtumia:"kaikki"mukaan

Alueellinen*yhteistyö
*"Kunta"(viranhaltijat),"yrittäjien"yhteistyö:""meteliä""siitä,"mitä
"""voimme"tarjota"ja"mitä"tarvitsemme
Aktiivinen*elinkeinopolitiikka
*"Hankkeet"ja"verkostotyö:"kunta,"olemassa"olevat"yritykset,"kaikki"kuntalaiset
Synergian*lisääminen
*"Yhteisten"tapaamisten"lisääminen"eri"aloilla:"yleisiä,"teemakohtaisia
"""tai"järjestöjen"keskinäisiä"tapahtumia:"kaikki"mukaan
Paikallisten*palveluiden*käyttö
*"Palvelut"kunnossa"+"markkinointi:"käytä!
Yrittäjyyteen*kannustaminen
*"Oppilaitokset"ja"yrittäjäyhdistykset:"asennekasvatus,"vertaistuki
*"Pankki:""riskirahoitus"
Maahanmuuttajat,*pakolaiset
*"Työnantajat"palkkaavat"tarvitsemansa"työntekijät

Paikallisten*palveluiden*käyttö
*"Palvelut"kunnossa"+"markkinointi:"käytä!
Paikkakunnan*imago
*"Nostetaan"esiin"positiivisia"puolia"(esim."puhdas"luonto"ja"ilma,
"""palveluiden"nopea"saatavuus)
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Suuri tarve muuttaa + suuri mahdollisuus vaikuttaa:
strategisten tehtävien jakautuminen eri toimijatahoille
JÄRJESTÖJEN)TEHTÄVÄT)(6)

MAANOMISTAJIEN/KIINTEISTÖNOMISTAJIEN)TEHTÄVÄT)(5)

Yhteisöllisyys
*"Kunnan"sivistystoimi,"järjestöt,"kuntalaiset:"eri"ikäryhmien
"""yhteistyö"ja"osallisuus"(jatkumo,"polku);"eri"ikäryhmien"
"""kohtaaminen"eri"toiminnoissa"johtaa"ymmärryksen"lisääntymiseen
"""molemmin"puolin"ja"asenteiden"muutokseen:"mahdollisuuksia
"""tulla"kuulluksi
*"Lisää"tehokkuutta"ja"laatua"yhdessä"tekemällä:"eri"yhdistykset
""(esim."viikkokisat),"vapaaehtoisjärjestöjen"yhteistyö"(esim.
""reserviläisA"ja"maanpuolustusjärjestöt,"metsästysseurat)

Tie?)ja)tietoverkot,)liikennejärjestelyt
*"Sähkökatkoihin"varautuminen
*"Metsäautoteiden"rakentaminen"ja"peruskorjaus,"yksiköinti
Kaavoitus
*"Kunta"toimijana"yhdessä"kuntalaisten"kanssa;"aktiivisuus
Viihtyisä)asuinympäristö
*"Kaikki"kiinteistönomistajat:"tontit"kuntoon"ja"siistiksi
*"Pusikot"pois"yleisiltä"alueilta"(kunta,"kylätoimikunnat"jne.)

Viestintä)ja)markkinointi
*"Mielikuva"mielenkiintoiseksi,"kaikki"toimivat"sen"hyväksi;"koulutus
TIEKUNTIEN)TEHTÄVÄT)(2)
Synergian)lisääminen
*"Yhteisten"tapaamisten"lisääminen"eri"aloilla:"yleisiä,"teemakohtaisia
"""tai"järjestöjen"keskinäisiä"tapahtumia:"kaikki"mukaan

Tie?)ja)tietoverkot,)liikennejärjestelyt
*"Tiekunnat"panostavat"tienhoitoon,"kunta"voi"avustaa"(nyk."enemmän)
*"Metsäautoteiden"rakentaminen"ja"peruskorjaus,"yksiköinti

Viihtyisä)asuinympäristö
*"Pusikot"pois"yleisiltä"alueilta"(kunta,"kylätoimikunnat"jne.)
KANSALAISOPISTON)TEHTÄVÄT)(1)
Yrittäjyyteen)kannustaminen
*"Oppilaitokset"ja"yrittäjäyhdistykset:"asennekasvatus,"vertaistuki

Tie?)ja)tietoverkot,)liikennejärjestelyt
*"Sähköisten"palveluiden"käytön"kouluttaminen
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Lopuksi
• Hyviä aihioita strategiatyölle, vaikka ovatkin ”raakadataa”
• Kunnan varsinainen strategia on hyvin suppea; ei toimi ”oikeana” kunnan
kehittämisstrategiana, jossa vaaditaan laajaa toimijajoukkoa
• Näin pienellä porukalla ei mandaattia sitouttaa kaikkia toimijoita
• Sitouttaminen vaatii paljon jalkatyötä
Ø Kunnollinen kuntalaiskysely myös ”ei-perinteisistä” asioista (vrt. tämä
työskentely); yli 80-vuotiaat haastatellen (tukityöllistettävät tms.)
Ø Tulevaisuusverstaat: 9-luokka + lukioluokat
Ø Jatkuvan laajan strategiatyön suunnittelu ja toteutus
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Elinvoimaryhmän verstas
8.8.2017
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Vesannon elinvoiman pilareita, muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihmiset
Infra (2)
Ilmapiiri
Yhteisöllisyys (3)
Kaavoitus, maankäyttö, tonttipolitiikka, monipuolinen asuminen
Alkutuotanto (2)
Palvelut (3), min. koulu, lääkäri, ruokakauppa, päivähoito
Luonto
Vesanto-henki
Turvallisuus
Hiljaisuus
Työllisyys, yritys- ja elinkeinotoiminta, pendelöinti (!)
Luonnonvarat ja luontoarvot (monen asian perustana)
Itsenäinen palvelukunta (2)
Pienyrittäminen, yrittäjyys (2)
Työpaikat (seudulliset)
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
Tietoliikenneyhteydet (2)
Harrastusmahdollisuudet, vapaa-ajan viettomahdollisuudet
Tulevat energiaratkaisut: maalämpö, biokaasu, aurinko (omavaraisuus?)
Matkailu
Tulevaisuudenusko
Pienuuden ekonomia
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44

45
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Valtuustoseminaari
21.8.2017
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VALTUUSTOSEMINAARI 21.8.2017

9:00-9:30
9:30-10:00

Kahvi
Seminaarin avaus (Tuomas Kuhmonen, pj.)
Sompalan esittely (Ilkka Hietaniemi)

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:45

Kunnanjohtajan tilannekatsaus ja keskustelu (Pasi Lievonen)
Vesannon kuntastrategian tavoitteet
(Markku Forss à Tuomas Kuhmonen)
Lounas

12:45-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15

Ryhmätyö 1 (Tuomas Kuhmonen)
Ryhmätyö 2 (Tuomas Kuhmonen)
Kahvi

15:15-15:30

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ajatuksia tulevasta
(Esko Huttunen)
Keskustelu kuntastrategiasta (Tuomas Kuhmonen)
Tilaisuuden päätös (Riitta Kukko)

15:30-16:00
16:00
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VESANNON KUNTASTRATEGIAN TAVOITTEET

1) Strategia?
2) Elinvoima-ajattelu strategian perustana
3) Aineksia
4) Muotoja
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STRATEGIA?

Toimintaympäristö
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STRATEGIA?

Kaupungistuminen
Aineeton kulutus
Monipaikkaisuus

Uusi heimoutuminen
Kysteri

Maakuntauudistus

Tervo

Digilitalisaatio
Globalisaatio

Lähi-ilmiöt
Ikääntyminen

Biotalous
Turvattomuus

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka
Sote-uudistus

SavoGrow Oy

Omavaraisuus

Julkisen talouden rajat

Kestävyys

Monikulttuurisuus

Savon Kuituverkko Oy
Sopeutumiskyky, resilienssi
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STRATEGIA?

Vesanto

Toimintaympäristö
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STRATEGIA?

Omat yhteisöt
Omat vapaaajan touhut

Omat toimeentuloedellytykset

Omat peruspalvelut

Omat asumis- ja
elinympäristötarpeet
Omat yhteystarpeet
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STRATEGIA?

Vesanto

Vesannon
kunta

Toimintaympäristö
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STRATEGIA?

Verkostot
Ohjaus
(luvat, kaavat,
Budjetti neuvonta...)
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STRATEGIA?

Lähi-ilmiöt Kaupungistuminen
EU:n yhteinen
Omat yhteisöt Monipaikkaisuus
maatalouspolitiikka
Omat vapaaBiotalous
SavoGrow Oy
ajan touhut
Omat toimeenTurvattomuus
tuloedellytykset
Monikulttuurisuus

Globalisaatio

Uusi heimoutuminen
Aineeton kulutus

Ikääntyminen
Sote-uudistus
Omat peruspalvelut

Verkostot
Ohjaus
(luvat, kaavat
Budjetti neuvonta...)

Omat asumis- ja
elinympäristötarpeet

Julkisen talouden rajat
Tervo

Kestävyys

Kysteri

Maakuntauudistus

Omat yhteystarpeet

Digilitalisaatio

Omavaraisuus

Savon Kuituverkko Oy

Sopeutumiskyky, resilienssi
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STRATEGIA?

Vesannon
kunnan
strategia

Yhteensopivuus:
– Tunnistaminen
– Saavuttaminen
– Säilyttäminen

Vesannon
strategia
– kuntalaiset
– vapaa-ajan
asukkaat
– yritykset
– järjestöt

Toimintaympäristö
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STRATEGIA?

1
6
5

2
Vesannon
kunnan
strategia

3

4
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STRATEGIA?
Erittäin suuri

Seuraa

Panosta

Unohda

Sopeudu

Mahdollisuus
vaikuttaa

Erittäin pieni

Erittäin pieni

Tarve
muuttaa

Erittäin suuri
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STRATEGIA?

Elinvoimaryhmän tehtävänä on:
1) Kehittää ja arvioida koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta
2) Kehittää ja arvioida kunnan elinvoimajohtamista
3) Valmistella elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita
4) Avustaa kunnanvaltuustoa ja –hallitusta strategiatyössä
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ELINVOIMA-AJATTELU STRATEGIAN PERUSTANA

Kunnan budjetin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäjänä
Suuri (%)

Pieni (%)

1900

1950

2000

2050
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ELINVOIMA-AJATTELU STRATEGIAN PERUSTANA

Elinvoimaprofiili
Resurssit
Kuntatalouden hallinta
Väestön suotuisisa ikärakenne
Hyvä työllisyystilanne
Toimiva yhdyskuntarakenne
Hyvä asuntotilanne
Elinkeinoelämää tukeva johtaminen
Elinkeinoelämän vireys

Vuorovaikutus
Yksilöllinen aktiivisuus
Yhteisöllisyys
Sosiaalinen pääoma
Verkostojen johtaminen
Erilaisten elämäntapavalintojen mahdollisuus
Kulttuuritoiminta
Paikallisidentiteetti

Uuden luominen
Pasikallisyhteisöjen yrittäjämäinen asenne
Tavoitteellinen elinvoiman edistäminen
Strategiset elinvoimavalinnat
Oman aseman uudelleen arvioiminen
Uudistumiskyky
Hallintokulttuurin kehittäminen
Avoimuus paikallisyhteisön osallistumiselle

Lähde: Paananen, Haveri & Airaksinen 2014. Kunta elinvoiman johtajana. Acta 255; Kuntaliitto.
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ELINVOIMA-AJATTELU STRATEGIAN PERUSTANA

Painoarvo

Ihmiset

Maaseutukunta

Yritykset

Maakuntakeskus

Infrastruktuuri

Metropoli

Kunnan koko
Kuhmonen, Ahokas & Ruotsalainen 2013. Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista. Tutu e-julkaisuja 6/2013.
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AINEKSIA
Unelman
asuinpaikkatyyppi

Nykyinen
asuinpaikkatyyppi

Kaupungin
ydinkeskusta

19.827

5.675

11.211

8.783
4.092
482
795

18-30-vuotiaat nuoret

4.525

Kaupungin
ydinkeskustan
ulkopuolinen
taajama-alue
tai lähiö

51.731

620
1.429
2.508
5.108
74
477

Kirkonkylä
tai kyläkeskus
maaseutualueella

265
1.148
983
4.423 1.359
668

Asuinpaikkatyyppiä
ei ole määritetty

41.891

13.399
1.226
2.903

Kaupungin
läheinen
maaseutualue

Harvaan
asuttu
maaseutu

29.678

126
853
505
349
3.903 2.070

335

21.487

3.490

6.913

335

Unelmakunta on
… syntymäkunta: 27 %
… nykyinen asuinkunta:
49 %
”Koti korvessa?”
Taulukko x. Minimietäisyys naapuriin aluetyypeittäin, kun unelma-asuntotyyppinä on omakotitalo.
Aluetyyppi
Minietäisyys,
keskiarvo (metriä)
Kaupungin ydinkeskusta
54
Kaupungin ydinkeskustan ulkopuolinen taajama-alue tai lähiö
88
Kaupungin läheinen maaseutu
255
Kirkonkylä tai kyläkeskus maaseudulla
205
Harvaan asuttu maaseutu
1.204
Aluetyyppiä ei mainittu
380
Kaikki yhteensä
287

Kuhmonen& Kinnunen 2017. Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat. Tutu e-julkaisuja. Ilmestyy 2017
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AINEKSIA
Vesannon kunnan on toimittava tehokkaammin, notkeammin ja
innovatiivisemmin kuin Helsinki
Yhteisöllisyys

1

Läheisyyden
ekonomia
6

Johtaminen,
johtamisjärjestelmät

Ilmapiiri
2

Verkostot
Ohjaus

(luvat, kaavat,

5

Budjetti neuvonta...)

4

Monitoimisuus,
joustavuus

3

Tiedonvälitys,
viestintä,
markkinointi

65

MUOTOJA

Vesannon
tulevaisuustarina

Vesannon
brändi

Vesannon
elinvoimamittaristo

Resurssit

Vuorovaikutus

Uuden
luominen

+ mahdollisimman selviä ”strategisia linjauksia” (vain malliksi):
• Vähennetään kunnan omistuksessa olevaan asuntokantaa
• Hyödynnetään rekrytoinneissa elinvoimamittaristoa
• Otetaan käyttöön uusi sisäinen tiedonvälitysjärjestelmä
66

RYHMÄTYÖ 1

Muodostetaan kolme ryhmää
Kukin valitsee itse yhden
ankkuriteeman pienen pohdinnan
kautta (ei samoja, voi olla muukin
kuin ohessa oleva)
Miten ankkuriteema ohjaa
Vesannon kunnan lähivuosien
strategiaa?
12:45-13:30 Työskentely
13:30-13:45 Esittely
13:45-13:55 Täydentäminen

Yhteisöllisyys

1

Läheisyyden
ekonomia
6

Johtaminen,
johtamisjärjestelmät

Ilmapiiri
2

Verkostot
Ohjaus

(luvat, kaavat,

5

Budjetti neuvonta...)

3

Tiedonvälitys,
viestintä,
markkinointi

4

Monitoimisuus,
joustavuus
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RYHMÄTYÖ 1: ryhmä 1
Valittu teema: VIESTINTÄ
Viestintä = vuorovaikutusta; tärkeitä asioita kohderyhmä, sanoma ja
panostus
Viestinnän tarkoitus:
• Tiedon välittäminen
(kaksisuuntainen)
• Yhteisöllisyys (!)
• Lisää luottamusta
• Vaikutusmahdollisuus,
osallistaminen
• Avoimuus,
läpinäkyvyys
Viestinnän keinot:
• Nettisivut, chat
• Tiedotustilaisuudet
• Sosiaalinen media
• Lehdet
• Kuntatiedote (on
hyvä!)
• Youtube
• Sähköposti
• Ilmoitustaulut
• Kirjeet
• Tekstiviestit
• Puhelin
• Wilma

Mitä viestitään:
• Päätökset
• Esityslistat
• Vireillä olevat asiat
• Tapahtumat
• Kunnan yleinen
toiminta
(aukioloaikoja,
kriisitiedottaminen,
tavoitettavuus)
• Sisäinen ja ulkoinen
viestintä
Ketkä tekevät:
• Hallinto (kunta, valtio)
• Viranhaltijat,
työntekijät
• Järjestöt, yhdistykset
• Kuntalaiset
• Yrittäjät
• Kuka ehtii, resurssit (!)

Päätöksenteko:
• @vesanto.fi –
sähköpostiosoite
kaikille
• Tabletit
Viestinnän ongelmia:
• Tieto ei mene perille
(ei osata käyttää esim.
tietokonetta)
• Tietoa on liian
monessa paikassa
• Informaatioähky
• Juorut
• Passiivisuus, ei
osallistuta
• Ulkopuolisuuden
tunne
• Salailu
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RYHMÄTYÖ 1: ryhmä 2
Valittu teema: YHTEISÖLLISYYS
Ilman yhteisöllisyyttä:
• Turvattomuutta, pahoinvointia, syrjäytymistä…
• Kuntaidentiteetti heikentyy
• Kuntakuva heikentyy
• Talous heikkenee
• Elinvoima heikkenee
Miksi:
• Yhteenkuuluvuuden tunne
• Yhdessä olemme enemmän: saamme aikaan
enemmän
• Turvallisuus, avun saaminen, turvaverkko
• Lisää hyvinvointia: voimaantuminen,
syrjäytymisen ehkäisy, osallistuminen
• Säästää resursseja

Miten:
• Positiivinen ilmapiiri, kannustaminen,
arvostaminen ßà viestintä +
tiedottaminen
• Ratkaisukeskeisyys ja –lähtöisyys
• Vaikuttamisen ja osallistumisen kanavat
toimivat
• Yhteinen tavoite: me-henki (!)
• Koulutusta, tukea, ohjausta, rahoitusta
• Mahdollisuuksien ja tarpeen synnyttäminen
à merkitys
• Sähköiset välineet käyttöön
• Viestinnän kehittäminen
• Yhdistysten ja järjestöjen mukaanotto
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RYHMÄTYÖ 1: ryhmä 3
Valittu teema: ILMAPIIRI
•
•
•
•
•
•
•

Positiivisia ”juttuja” kunnasta kuntalaisille
Työilmapiiri koskee kaikkia, myös luottamushenkilöitä (!):
yhteinen tavoite, johon kaikki sitoutuvat – vastuu
Avoimuus ja kuntalaisten kuuleminen
Palautejärjestelmä: miten korjataan epäkohtia, yhteys
suoraan ko. toimijaan
Viihtyvyys ja positiivisuus
Ystävällisyys
Positiivinen suhtautuminen uusiin kuntalaisiin
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RYHMÄTYÖ 2
VESANTO: TULOSLASKELMASIMULAATIO

HUOM: Investointi
vaikuttaa toiminta-,
korko- ja
poistokustannuksiin
myös epäsuorasti, jos
siihen liittyy
toiminnallisia ja
rakenteellisia
muutoksia (ei
huomioitu
laskelmassa)

INVESTOINTI…
5 MILJ. €
3 163 000
-19 019 000
-15 856 000
5 776 000
10 247 000
18 000
110 000
-145 000
-10 000
140 000
-772 000

TULOSLASKELMA, EUR
TP 2016
10 MILJ. €
15 MILJ. €
Toimintatuotot
3 163 000
3 163 000
3 163 000
– Toimintakulut
-19 019 000
-19 019 000
-19 019 000
= Toimintakate
-15 856 000
-15 856 000
-15 856 000
+ Verotulot
5 776 000
5 776 000
5 776 000
+ Valtionosuudet
10 247 000
10 247 000
10 247 000
+ Korkotuotot
18 000
18 000
18 000
+ Muut rahoitustuotot
110 000
110 000
110 000
– Korkokulut
-70 000
-220 000
-295 000
– Muut rahoituskulut
-10 000
-10 000
-10 000
= Vuosikate
215 000
65 000
-10 000
– Suunnitelmapoistot
-647 000
-897 000
-1 022 000
+ Satunnaiset tuotot
0
0
0
0
– Satunnaiset kulut
0
0
0
0
= Tilikauden tulos
-432 000
-632 000
-832 000
-1 032 000
± Poistoeron muutos
0
0
0
0
± Varausten muutos
0
0
0
0
± Rahastojen muutos
0
0
0
0
= Tilikauden ylijäämä/alijäämä
-432 000
-632 000
-832 000
-1 032 000
Erotus nykytilanteeseen (per vuosi)
0
-200 000
-400 000
-600 000
* Poistoaika 40 vuotta, korko 3 % puolelle pääomasta; alaskirjauksia ei huomioitu
* Ei huomioitu maksuvalmiutta, rahoitusaseman muutosta yms.
Investointi suhteessa asukaslukuun, eur
2 328
4 655
6 983
Investointi suhteessa verotuloihin
0,9
1,7
2,6
Kuopio: Sama investointi per asukasluku, milj. eur
263
526
789
71
Kuopio: Sama investointi per verotulot, milj. eur
371
743
1 114

RYHMÄTYÖ 2
Muodostetaan kolme ryhmää
Ryhmä 1: Mitä ovat kouluratkaisun rakenteelliset vaihtoehdot (ulkoiset
ja sisäiset) – myös ”villit kortit”?
Juha
Ryhmä 2: Mikä on oman kouluinvestoinnin talousraami – mistä
saatavissa investointiin liittyviä säästöjä ja lisätuottoja?
Pasi
Ryhmä 3: Mitä voivat olla kouluratkaisun lisäarvotekijät – miten ne
konkretisoituvat kunnan taloudessa?
Jaana
14:00-14:40 Työskentely
14:40-15:00 Esittely ja keskustelu
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RYHMÄTYÖ 2: ryhmä 1
Teema: RAKENTEELLISET VAIHTOEHDOT
Uusi koulu:
• Puuelementti
• Hirsi
• Betoni
• Viipalekoulu
Peruskorjaus:
• Kokonaan
• Osittain
• Tiivistys
Väistötilat vakinaisiksi
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RYHMÄTYÖ 2: ryhmä 2
Teema: TALOUSRAAMI (SÄÄSTÖT, LISÄTUOTOT)
Säästöt:
• Energiatehokkuuden
paraneminen
• Jätetään osa vanhaa koulua:
säästöä poistojen ja
purkukulujen osalta
• Terveydenhuoltokulut

Lisätuotot:
• Monitoimitila: vuokratulot
• Tase
• Kuntaimago paranee
• Energiantuotanto
(aurinkoenergia)

Ideoita:
Yhteinen koulu Tervon kanssa
”Osta pala koulua” -rahasto
Uimahalli: Työllistää, kuntoutus, oppilaiden uimaopetus ja kuljetuskulut
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RYHMÄTYÖ 2: ryhmä 3
Teema: LISÄARVOTEKIJÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terveet tilat à hyvinvointi
Juhlasali – ruokasali – muut tilat
Kaikkien käyttöön: tekniikka, sijainti rakennuksessa
Lukion ja peruskoulun vetovoima
Henkilökunnan rekrytointi
Uusi tekniikka, uudet oppimisympäristöt
Kulttuuri, koulutukset, tapahtumat
Sitoutuminen kuntaan
Monikäyttöisyys ja joustavuus
Kustannustehokkuus energiaratkaisujen myötä
Hyvä mieli

Konkretisoituu taloudessa:
• Lisää oppilaita à lisää euroja
• Kuntaimago à vetovoima
• Korkea käyttöaste
• Kunnossapitokustannukset vähenevät
• Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä
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Kuntalaiskysely
Elo-syyskuu 2017
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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

Ei tietoa

Ikäryhmä

Ei tietoa

Lapsia (alle 18 v.)

Kyllä
Ei

Työelämätilanne

Työtön
Armeijassa, vanhempainvapaalla, muuten poissa työelämästä

Suhde Vesantoon

Yhteensä

Vakinainen asukas

130

74,7

Vapaa-ajan asukas
Käy töissä Vesannolla, asuu muualla

14
4

8,0
2,3

Muu side Vesantoon (synnyinkunta, sukua, opiskelee)

26

14,9

* Vakinainen asukas
* Muu

130
44

74,7
25,3

Yhteensä

174

100,0
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3. Vesannon vetovoimatekijät
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili

Vesistöt, luonto, hyvät
harrastusmahdollisuudet,
keskeinen sijainti Suomessa.

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.

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

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.

83

Vesannon vetovoimatekijäprofiili
Ei ole
0,2 %
Ympäristö,
sijainti
40 %
Yhteisö,
organisoituminen
16 %
Vesannon
vetovoimatekijät

Talous
4%

Palvelut
40 %

620
84
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

Lukio

Edullinen asuminen

Palvelut

Riittävät/hyvät palvelut (mainintoja)
Tapahtumat
Koulu

1%

10 %

20 %

Liikuntapaikat, urheilu
Kansalaisopisto
Kirjasto
Tietoliikenneyhteydet
Nuorisotoiminta, yökahvila
Terveyskeskus

Harrastusmahdollisuudet
Tenavatonni, lapsiperheiden palvelut
Sujuvat palvelut
Päiväkoti
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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

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja sukupuoli, %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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
Nainen

Mies
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja ikäryhmä, %
0

2

4

6

8

10

20-49 vuotta

50- vuotta

12

14

16

18

20

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
Alle 20 vuotta
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja lapset, %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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
Lapsia

Ei
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja työelämätilanne, %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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
Työssä

Ei
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Vesannon vetovoimatekijäprofiili ja suhde Vesantoon, %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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
Vakinainen asukas

Muu
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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.
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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
94
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

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 %

20 %

Monipuolisesti
Laadukas

Koulu ja
lukio

Määrä

Turvataan

Liikunta
Luonto

Etätyö lisääntyy

1%

Yhdistynyt

Eläimet
Kulttuuri, musiikki

Toimintatapa

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

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

Uudet Koulutilat, tasokas opetus,
hyvien opettajien sitouttaminen
kuntaan. Liikuntatoimeen
panostus.
Lukio on aiheellista olla
pitäjässä jatkossakin.
Kunnan tulisi kysellä mielipiteitä
meiltä koululaisilta suoraan.

Kiinteistöjen terveellisyys taattava.
Yhteistyötä naapurikuntien kanssa
lujitettava.

Terveet koulurakennukset, puuttuminen
koulukiusaamiseen järein ottein (esim.
kiusaajan määräaikainen erottaminen) eikä
niin että kiusattu lähtee muualle.

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.
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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)

215
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ehdotusta

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

55
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ehdotusta

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 (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Uusi/puhdas koulu; tilat kuntoon
Miehet
Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat

Oma koulu ja lukio
Nuorten harrastustoiminnan tukeminen
Laadukas opetus
Kirjaston ylläpito ja kehittäminen
Yhteistyö lähialueella (opetustarjonta)
Laaja-alaista näkemystä ja rohkeutta päätöksentekoon (vaihtoehdot)
Lukion erikoistuminen
Järjestötoiminnan aktivointi ja tukeminen
Kuntalaisten osallistaminen (kyselyt, ideat)

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

Ketkä erityisesti (ryhmän keskiarvo > +2 %-yks. Suurempi kuin kaikkien keskiarvo)
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
Voimavaroja yhdistämällä helpotusta ja vaikuttavuutta

Miehet
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.)

50- vuotiaat
Miehet
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
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6. Toimenpiteet:
Elinympäristö, asuminen, rakentaminen ja
maankäyttö
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Toimenpiteet: elinympäristöön, asumiseen, rakentamiseen ja
maankäyttöön liittyvät palvelut

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

Maaseutualueen asuttuna säilyttäminen
– rakennusluvat, mahdollisten
rakentamisen esteiden tai tarpeettomien
rajoitusten poistaminen.
Ongelmien ratkaiseminen
asiakkaan eduksi.

Edullisia opiskelija-asuntoja.
Kohtuuhintaisia toimitiloja uusille
yrittäjille.

Ammattitaitoinen floristi ja metsuri
ja tietyömiehiä, jotka mielellään komeita.

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

Luontokohteiden kunnostaminen ja
luontoon liittyvien kohteiden
ylläpito sekä markkinointi:
uimarannat, kodat, reitit jne.

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.

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

154
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ehdotusta

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

35
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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?
Kunnan kiinteistöt pidetään kunnossa (ml. vuokra-asunnot)

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Yhteisten alueiden siisteys hoidetaan yhdessä

Alle 20-vuotiaat

Kiinteistönomistajat pitävät omansa siistinä

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
20-49 -vuotiaat

Ei lapsia
Ei työssä

Luontokohteiden kunnostaminen ja markkinointi (kodat, rannat, reitit ym.)
Parempien kierrätysmahdollisuuksien tarjoaminen

Ei työssä
Ei työssä

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Kirkonkylän rakennusten, ilmeen ja siisteyden kohennus

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
50- vuotiaat

Rantarakentamisen edistäminen (tontit, luvat)
Asemakaava ajan tasalla

Muu (kuin vak. asukas)
Miehet
Muu (kuin vak. asukas)

Kaikki kunnossa, nykytilanne riittävän hyvä

50- vuotiaat

Koirapuisto

Alle 20-vuotiaat

Korpiasutuksen edistäminen

Miehet
50- vuotiaat

Rakentamisen yleinen edistäminen (työtä)

20-49 -vuotiaat

Tiestön kunnon ylläpito

50-vuotiaat

Vastuullista ja osaavaa päätöksentekoa

Ei työssä

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

50- vuotiaat
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7. Toimenpiteet:
Liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet
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Toimenpiteet: liikkuminen ja tietoliikenneyhteydet

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

Lisää pyöräteitä, esim. Ahvenisen
suuntaan.

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.

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.

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.
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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)

104
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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

37
115
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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?
Miehet
20-49 -vuotiaat

Valtio, ELY ja maakunta kantavat vastuunsa perusinfrasta ja saavutettavuudesta koko maassa
50- vuotiaat
Aktiivista palveluntarjontaa erilaisten kuljetus- ja yhteyspalveluiden tuottajilta
50- vuotiaat

50- vuotiaat

Tieverkon kunnossapito ja sen turvaaminen

Lapsia
Työssä

Tiekunnat huolehtivat yksityisteiden kunnosta

Työssä
50- vuotiaat

Naiset

Julkisen liikenteen aikataulutiedotus kuntoon

Muu (kuin vak. asukas)
Alle 20-vuotiaat

Savon Kuidun asiat kuntoon maakunnassa

Ei työssä
20-49-vuotiaat

Yksityisten kimppakyytien organisointi (kuljetusseteli tms.)

Lapsia
50- vuotiaat

Hyvän tilanteen ylläpitäminen
Verkostoituminen alueellisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa
Yhteisvastuu tiestön kunnosta ja kunnossapidosta

Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat
Ei työssä

Kuntalaisten mielipiteen muodostaminen ja huomiointi

Muu (kuin vak. asukas)

Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat
Lapsia
Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)
Julkisten liikennepalveluiden turvaaminen ja kehittäminen (esim. S-joen ja K-S:n suuntiin) Naiset
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Hyvän tilanteen ylläpitäminen

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Edunvalvonta suhteessa alue- ja valtionhallintoon

Miehet
20-49 -vuotiaat
Lapsia

Asiointiyhteyksien turvaaminen (koululaiset, vanhukset)

50- vuotiaat

Kunnan oman katuverkon kunnossapito ja siisteys

20-49 -vuotiaat

Pyöräteiden lisärakentaminen

Ei työssä

Vaellus-, retkeily- ja pyöräilyreittien perustaminen

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Kauppa-autot

Muu (kuin vak. asukas)

Oman auton käyttömahdollisuuksien turvaaminen (välttämätön)

50- vuotiaat
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8. Toimenpiteet:
Hyvinvointiin liittyvät terveys- ja
sosiaalipalvelut

117

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Järjestöt ja yhdistykset ovat mukana
ennaltaehkäisevässä työssä
eri muodoin.

Terveyskeskuksen säilyminen
lähipalveluna, samoin hammashoitolan ja neuvolan. Yhdestä
pisteestä monia palveluita,
myös sosiaalipalvelut.
Ketterä yksilöllinen
palvelumuotoilu

Oman kunnan palveluiden käyttäminen.

Lääkäripäivystystä myös tälle
kunnalle.

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.

Pitäisi vain huolehtia siitä, että
terveyspuolen lähipalvelut säilyy.
Miten, en tiedä. Yksityistäminen
pitkillä sopimuksilla?

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

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.
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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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ehdotusta

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut – muut, %
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Järjestöiltä aktiivista palvelutarjontaa; yhteensovitus

Lisää terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksiä

Alue- ja maakuntatoimijat vastuullisia: lähipalveluita ei keskitetä

Oman kunnan palveluiden aktiivinen käyttö: palvelut säilyvät

20
120
ehdotusta

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

Toimenpiteet: hyvinvointiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Nykyisten lähipalveluiden säilyminen paikkakunnalla

Miehet

Riittävä, koulutettu henkilöstö

20-49 -vuotiaat
Lapsia
Työssä
Muu (kuin vak.asukas)
Naiset

Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut (mm. uima-allas, kuntosali, virkistys, sisäilma)

Lääkäripäivystyksen laajentaminen Vesannolla

Laatuun panostaminen (ryhmäkoot, osaaminen, suhtautuminen ym.)

Ennakointi, pitkäjänteinen suunnittelu

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

Lisää terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksiä

Miehet
50- vuotiaat
Ei lapsia
Alle 20-vuotiaat

Alue- ja maakuntatoimijat vastuullisia: lähipalveluita ei keskitetä

50-vuotiaat

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Vakinaiset asukkaat
Miehet
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muu (kuin vak.asukas)
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muu (kuin vak.asukas)
Miehet
Ei lapsia
Ei työssä
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)
Sote-palvelut yhdestä pisteestä, mieluiten keskustasta
Lasten hyvinvoinnin turvaaminen (mm. koulurauha)
Vanhusten asumispalveluiden lisääminen

50- vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
Miehet
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.
Yrittäjyyden tukeminen tärkeää.

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.

Ennakkoluulottomuutta! (pois ajatus
"ei se kuitenkaan kannata tai onnistu")

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.

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.

Kunnan oma henki on tärkein.
Yrittäjyyttä ei voi väkisin
pakottaa ihmisiin.
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Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat – kunta, %
0
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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

123
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ehdotusta

Toimenpiteet: elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyysasiat – muut, %
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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

43
125
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

Muiden tahojen toimenpiteet

20-49 -vuotiaat

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät

On lapsia
Innostava, positiivinen ote ja aktiivinen tekemisen meininki

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri

Miehet
50- vuotiaat

Uusia yritysideoita ja yrittäjiä lisää

Lapsia
Työssä

Rahoittajilta riskinottoa ja yritysmyönteisyyttä
Aktiivinen, kannustava yrittäjäjärjestö

Miehet
50- vuotiaat
On lapsia

Lisää työpaikkoja

Työssä
Lisää työpaikkoja

Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

SavoGrow:n toiminnan vaikuttavuus
Lisää työntekijöitä

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

Muu (kuin vak. asukas)
Yritysten houkuttelu Vesannolle

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Elinkeinoneuvonnan saatavuuden turvaaminen

Muu (kuin vak. asukas)
20-49 -vuotiaat

Yrittämisen mahdollisuuksista viestiminen

Alle 20-vuotiaat

Ei työssä
Elinkeinopohjan monipuolistaminen (puuteollisuutta, hyvinvointipalveluita ym.) Muu (kuin vak. asukas)
Kokeilukulttuurin omaksuminen, rohkeus, virheistä(kin) oppiminen

50- vuotiaat

Kunnan työllistämisvastuu (tukityöllistäminen, vajaakuntoiset)
Markkinoinnin ja näkyvyyden edistäminen

Ei lapsia
50- vuotiaat

Oman kunnan palveluiden käyttäminen: säilyvät

50- vuotiaat
On lapsia
Alle 20-vuotiaat

Toimitiloja yrittäjille

Ei työssä
Muu (kuin vak. asukas)
Etätyömahdollisuuksien selvittäminen ja edistäminen
Nuorten työllistäminen

Muu (kuin vak. asukas)
Alle 20-vuotiaat

Ulkomaalaisten yritysten houkuttelu Vesannolle

Alle 20-vuotiaat

Uutta yrittäjäpanosta maahanmuuttajista/pakolaisista

Muu (kuin vak. asukas)
Muu (kuin vak. asukas)
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10. Toimenpiteet:
Yhteisöllisyys, osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet
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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.

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

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

Kunnallispolitiikassa ja virkamieshallinnossa
pitää näyttää esimerkkiä hyvästä johtamisesta,
positiivisen ilmapiirin ja myönteisen organisaatiokulttuurin luomisesta sekä avoimesta ja
kannustavasta päätöksentekokulttuurista.

Nuorisovaltuusto voisi infota
paremmin. Nuorten ääni tärkeää.
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Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – kunta, %
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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

80
129
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – muut, %
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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

36
130
ehdotusta

Toimenpiteet: yhteisöllisyys, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet – poikkeamat

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

Muiden tahojen toimenpiteet

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

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Asukkaiden aktivoituminen yhteisten asioiden hoitamisessa
Monipuolisia tapahtumia ja toimintoja

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

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

Monipuolista nuorisotoimintaa

20-49 -vuotiaat
Työssä
Vakinaiset asukkaat
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Alle 20-vuotiaat

Avoimuus toiminnassa

Ei lapsia
Ei työssä
Miehet

Hyvän nykytilan turvaaminen

Naiset
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
20-49 -vuotiaat
Työssä
20-49 -vuotiaat
Ei työssä
50- vuotiaat
50- vuotiaat
Miehet
Miehet
Alle 20-vuotiaat
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11. Toimenpiteet:
Harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta

132

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.
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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)

121
134
ehdotusta

Toimenpiteet: harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritoiminta – muut, %
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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.)

39
135
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

Tilojen/paikkojen hyvä kunnossapito ja käyttöaste
Hyvän nykytilan turvaaminen

Muiden tahojen toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Omatoimisuus; yksityishenkilöitä vielä laajemmin mukaan toimintaan

Miehet

Järjestöt ylläpitävät talkoohenkeä

Työssä

Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Lapsia

Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille

Alle 20-vuotiaat

Kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolistaminen; ajan hermolla

50- vuotiaat

Miehet
20-49 -vuotiaat
Työssä

Vastuullinen palveluiden käyttö (siisteys, ei rikota ym.)

Miehet

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia

Monipuolisuus järjestöjen tukemisessa

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

Uimahalli

Työssä
20-49 -vuotiaat
50- vuotiaat

Ei lapsia

Muut (kuin vak. asukkaat)

Lapsia
Työssä
Lisää ohjauttua toimintaa eri ryhmille
Aktiivinen tiedonvälitys toiminta- ja käyttömahdollisuuksista
Kansalaisopinton ylläpito

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

Kirjaston ylläpito
Lisää yhteistyötä lähialueella (tarjonta)

Lapsia
Lapsia
50- vuotiaat

Retkeilyreittien perustaminen ja kunnostaminen

Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Muut (kuin vak. asukkaat)

Yökahvilatoiminnan turvaaminen ja laajentaminen

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

Aktivointi ja omatoimisuuteen kannustaminen
Asukkaiden tarpeiden kartoittaminen, kuuleminen
Kirjastoauto

Miehet
Muut (kuin vak. asukkaat)
50- vuotiaat

Liikuntaharrastusten monipuolistaminen (lapset ja nuoret)
Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen (mm. vanhusten kyydit)

Muut (kuin vak. asukkaat)
50- vuotiaat
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12. Toimenpiteet:
Myönteinen ja kannustava ilmapiiri
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Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri

Päättäjien esimerkki :-)

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

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

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

Kunnan puolelta ilmapiiri
ei ole kovinkaan
innostava.

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

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

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

113
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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

39
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ehdotusta

Toimenpiteet: myönteinen ja kannustava ilmapiiri – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet
Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Positiivinen asenne ja ote virka- ja luottamushekilöillä

50- vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Aktiivinen, riittävä tiedottaminen, positiivinen some-näkyvyys
Miehet
20-49 -vuotiaat
Työssä
Avoin toiminta ja päätöksenteko
Naiset
20-49 -vuotiaat
Johtamisen ja johtamisosaamisen vahvistaminen; esimerkillä johtaminen
Lapsia
Koko kuntaa koskevia, ihmisiä yhdistäviä tapahtumia
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
Alle 20-vuotiaat
Muut (kuin vak. asukkaat)
Ongelmien nopea ratkaiseminen
Muut (kuin vak. asukkaat)
Visioita ja rohkeutta, muutoshakuisuutta
Miehet
20-49 -vuotiaat
Lapsia
Muut (kuin vak. asukkaat)
Toimiva työnohjaus; tukihenkilöt, isoiset nuorilla; vertaistuki
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Alle 20-vuotiaat
Muut (kuin vak. asukkaat)
Hyvän tilanteen säilyttäminen
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

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

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

Hyvien, myönteisten asioiden esilletuominen

Alle 20-vuotiaat

Toisten huomioiminen, kannustaminen ja kunnioittaminen

Ei lapsia
Ei lapsia

Avoin toiminta järjestöissä

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Hyvät käytöstavat (tervehtiminen, kittäminen; some)

Muut (kuin vak. asukkaat)
Ei lapsia
Ei työssä

Pelkkä negatiivisuus pois, ei johda mihinkään

Alle 20-vuotiaat

Rakentavaa poliittista yhteistyötä Vesannon parhaaksi

Ei lapsia
50- vuotiaat

Valitaan vuoden positiivisin teko/hlö

Miehet
50- vuotiaat

Yritteliäs ja yrittäjyyttä tukeva ilmapiiri
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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.

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.

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

Aletaan perimään pieniä maksuja
palveluista.

Aika mahdoton tehtävä
varmaan tulevaisuuden
haasteiden edessä. Mutta
vaikka velkaa olisi niin
yritettävä on...

143

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

98
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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

19
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ehdotusta

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

Muiden tahojen toimenpiteet

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

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Yrityskannan säilyminen, yritysten houkutteleminen Vesannolle
Naiset
Alle 20-vuotiaat
Tulevaisuusinvestoinneilla lisää veronmaksajia (vaikka lisävelkaakin) Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Asukkaiden houkuttelu (veronmaksajia)
20-49 -vuotiaat

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)

Energiainvestointeja (tuloja, säästöjä)
Kuntaliitos
Kuntayhteistyö
Markkinointi
Yhtiöittämisen mahdollisuudet tutkitaan

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

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

Miehet
Ei lapsia

Yksityisen rahoituksen ja talkootyön hyödyntäminen

Miehet

Yritykset tukevat vähäosaisia

Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä

Kuva paremmasta tulevaisuudesta motivoi

50- vuotiaat
Ei työssä
50- vuotiaat
Ei työssä

Omatoimiset, hyvinvoivat kuntalaiset
Rohkeus
Uusia työpaikkoja

Alle 20-vuotiaat
Ei työssä

Muut (kuin vak. asukkaat)
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
20-49 -vuotiaat
Lapsia
50- vuotiaat
Ei työssä
50- vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
Ei lapsia
Ei työssä
Alle 20-vuotiaat
Alle 20-vuotiaat
Ei työssä
50- vuotiaat
50- vuotiaat
50- vuotiaat
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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.

Tiiviimpää yhteyttä vesantolaisjuurisiin
muualla asuviin.

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

Yritysten yhteiset tempaukset,
esim. joulunavajaiset ja
Reiska-MM.

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

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

44
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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

18
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ehdotusta

Toimenpiteet: yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä – poikkeamat
Vesannon kunnan toimenpiteet

Muiden tahojen toimenpiteet

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

Miehet
Alle 20-vuotiaat

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Aktiivista ja ennakkoluulotonta (yhteis)toimintaa kaikilta Naiset
Alle 20-vuotiaat

50- vuotiaat

Ei lapsia
Ei työssä

Ei lapsia
Ei työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Kunta on aktiivinen kehittäjä ja kehittämisen moottori (yritykset, yhdistykset ym.) Miehet
Alle 20-vuotiaat

Verkostojen rakentaminen

Vakinaiset asukkaat
Miehet

Kunnan tukemista ja pyytämistä yhteistyöhön
Seurakunta mukana

Alle 20-vuotiaat
Lapsia
Lapsia
Lspsia

Lapsia
Työssä
Muut (kuin vak. asukkaat)
Aktiivinen viestintä (henkilökohtainen ja netissä)

Naiset
20-49 -vuotiaat
Lapsia

Tilaisuuksia, ideariihiä, suunnittelua yhdessä

Naiset
20-49 -vuotiaat
Työssä

Muut (kuin vak. asukkaat)
Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen

Miehet
50- vuotiaat

Vakinaiset asukkaat
Loikka toimintatavoissa ja organisaatiokulltturissa: verkostot, kannustus

Miehet
50- vuotiaat

Hyvän nykytilan ylläpitäminen

Miehet
Lapsia
Muut (kuin vak. asukkaat)

Kansainvälistä yhteistyötä myös

Miehet
Ei työssä

Tavoitteellista yhteistyötä yli rajojen

Miehet

Tiivis yhteydenpito vesantolaisjuurisiin ihmisiin

50- vuotiaat
50- vuotiaat
Ei työssä
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15. Toimenpiteet:
Kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi
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Toimenpiteet: kehittämistyö ja kokeilut, markkinointi

Hanketoimintaa voisi lisätä ja
kehitellä erilaisia kehityshankkeita
yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.

Ehkä olisi syytä lyödä rumpua siitä,
miten kertakaikkisen mainio
mummolapitäjä tämä Vesanto
on, että ei täällä pelkkiä
elätettäviä raukkoja asu.

Vesannon kunnan on heittäydyttävä ja
kokeilla uusiakin ideoita ym.

Markkinointi tarpeellista, mutta
pitäisi onnistua ilman kalliita konsultteja.

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.

Kohennetun julkisuuskuvan
jälkeen mainontaa
valtakunnan mediaan...

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

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

Aktiivinen markkinointi sanomalehdissä
Vesannosta ja Vesannon mahdollisuuksista.
Markkinointi positiivisuudesta ja edullisesta
asumisesta sekä hyvistä peruspalveluista.

Kaikki kuntalaiset voisivat
kehua Vesantoa,
esim. somessa.
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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

53
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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

20
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ehdotusta

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

Muiden tahojen toimenpiteet

Miehet

Ketkä erityisesti (>+2 %-yks.), kenelle erityisen merkityksellistä?
Yhteistyö mm. markkinoinnissa

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

Kokeiluja, rohkeutta

Näkyvyyttä lisää erilaisilla tempauksilla, uusilla näkökulmilla ja erityisjutuilla

Naiset
Alle 20-vuotiaat

Naiset
Alle 20-vuotiaat
20-49 -vuotiaat

Kuntalaismarkkinointi

Mielikuvitus ja luovuus töihin

Lapsia
Miehet

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

Alle 20-vuotiaat
50-vuotiaat

Monipuolista kehitystyötä (puu, ruoka, matkailu ym.)

20-49 -vuotiaat
Ei lapsia

Ei lapsia
Ei työssä
Alle 20-vuotiaat
50- vuotiaat

Aktiivinen SavoGrow-yhteistyö
Hanke-ehdotuksia kunnalle

Lapsia
Lapsia

Vesanto kokeilualustana, -paikkana

Miehet
Alle 20-vuotiaat

Ei lapsia
Ei työssä
Kehittämishankkeita ja ulkopuolista rahoitusta

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

Markkinointiyhteistyö

Ei lapsia
20-49 -vuotiaat

Työpaikkoja ja vetovoimaa lisää
Kauppa-autot

Alle 20-vuotiaat
Lapsia

Tapahtumien tukeminen on markkinointia

Muut (kuin vak. asukkaat)
Lapsia

Ei työssä
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16. Toimenpiteet:
Muut asiat
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Toimenpiteet: muut asiat

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

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

Vuokrattavia mökkejä joissa oheistoimintaa
(esim. mönkkäriajelua, melontaa, vesiskootteria
yms).Kirkonkylälle kesäksi B&B tyyppinen
yöpymispaikka. Maatilamajoitusta?
Kotieläinpiha lapsiperheille.

Kaikki mukaan kehittämään. Ei
nuiloteta. Pohjanmaalla hyväksi
havaittu tyyli kehittämiseen. "Tehrähän
vielä paree". "Tehrähän isompi
kun naapurilla".
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?

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.
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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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ehdotusta

Toimenpiteet: muut asiat – muut, %
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Osallistuminen kehittämistyöhön

Pilotointiyhteistyö

Vuokramökkejä, b&b, oheistoimintaa, kotieläinpiha

4
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ehdotusta

Parasta paikallista -kysely
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Parasta paikallista! Vesannon kunnan kysely

1. Olen iältäni
Taustakysymykset:

100%
90%
80%
70%

Prosentti

60%
50%
40%
31,5%
30%

28,1%

21,3%
20%

14,6%

10%

4,5%

0%
0–17 vuotta

18–25 vuotta

26–40 vuotta

41–60 vuotta

61 vuotta tai vanhempi
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1. Olen iältäni
Nimi

Prosentti

0–17 vuotta

21,3%

18–25 vuotta

4,5%

26–40 vuotta

14,6%

41–60 vuotta

31,5%

61 vuotta tai vanhempi

28,1%

N

89
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2. Asun paikkakunnalla
100%
90%
80%

75,3%

70%

Prosentti

60%
50%
40%
30%
20%
11,2%
10%

4,5%

7,9%
1,1%

0%
Vesanto

Muussa Nilakan alueen
kunnassa (Keitele, Pielavesi,
Tervo)

Muussa Pohjois-Savon
kunnassa

Keski-Suomen kunnassa

Muulla paikkakunnalla

Parasta paikallista! Vesannon kunnan kysely

2. Asun paikkakunnalla
Nimi

Prosentti

Vesanto

75,3%

Muussa Nilakan alueen kunnassa (Keitele, Pielavesi, Tervo)

4,5%

Muussa Pohjois-Savon kunnassa

7,9%

Keski-Suomen kunnassa

1,1%

Muulla paikkakunnalla

11,2%

N

89
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3. Mitkä adjektiivit kuvaavat Vesantoa mielestäsi parhaiten?
Kaunis, viihtyisä
Maanläheinen. Rauhallinen. Pieni (positiivisessa mielessä).
Rauhallinen, luonnonkaunis,
Rauhallinen ja luonnonläheinen kunta.
Siistiä, rauhallista.
Ystävällinen
Ystävällinen, avoin, välittävä,
Rauhallinen, yhteisöllinen, turvallinen
Rakas kotipitäjä.
Ihana ja lämmin
Rento
kesällä kaunista järvet ja luonto.
Melko hiljainen, mutta luonnonläheinen.
Toimelias, siisti, maaseutumainen, ikääntynyt
Rauha, Turvallisuus, Puhtaus, Yhteisöllisyys
Kaunis hiljainen
Oma rauha ja tosi kaunis luonto.Hiljaisuus,
puhdas luonto ja järvet sen.
iloiset ihmiset
monipuoliset liikunta mahdollisuudet
hyviä kulttuuritapahtumia (mm. musiikki)
Pieni, yhtenäinen kunta
luonnonläheinen, rauhallinen
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3. Mitkä adjektiivit kuvaavat Vesantoa mielestäsi parhaiten?
ystävällinen, kaunis
pieni virkeä kunta
pieni, hyvä, paras
kotoinen, vaatimattomuus kaunistaa
luonnonkaunis, sopivasti pieni
rauha, hiljaisuus, puhtaus mm.
ihmisläheinen, virkeä, luonnonläheinen, puhdas, kalaisa
kaunis
paras
sosiaalinen, nuorekas
pieni, hiljainen, söpö
rauhallinen, liian hiljainen, pieni
rauhallinen
paras, kiva, mukava
köyhä, sinnikäs, ihana
yrittävä
pieni, kiva, sopiva, (ehkä vähän tylsä)
rauhallinen, luonnonläheinen
mukava, hiljainen (välillä)
kaunis, upea
tylsä, kuollut, ankea
puhdas, aktiivinen, ystävällinen
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3. Mitkä adjektiivit kuvaavat Vesantoa mielestäsi parhaiten?
Parasta on, että emme ole osa Kuopiota, Suonenjokea eikä Rautalampia! Osataanhan me tehdä samat virheet muutenkin!
hiljainen kylätie
hiljainen
leppoisa entinen kotikunta
luonto
paljon tulee tuttuja vastaan
kaunis, ystävällinen
luonnonläheinen, puhdas, raikas vesi
luonnonläheinen
kaunis, rauhallinen, leppoisa
herttainen
puhdas, kaunis
verkkainen
kotoisa, lämminhenkinen, turvallinen, iloinen
Hiljainen on kylätie
ystävällinen, ihmisläheinen, lähimmäisistä välittävä
aito, luonnonläheinen
aurinkoinen, iloinen, herskyvä
rauhallinen, lähellä luontoa, monipuolinen
rauhallinen, puhdas luonto, yhteisöllinen
vilkas
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4. Minne veisit vieraasi Vesannolla? Valitse vaihtoehdoista kolme mieluisinta tai ehdota oma
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

10%
37,1%

30%

20%

10,1%
41,6%
43,8%

28,1%
30,3%

21,3%
13,5%
10,1%
28,1%
22,5% 21,3%
15,7%
20,2%
16,9%

10,1%

1,1%

0%
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4. Minne veisit vieraasi Vesannolla? Valitse vaihtoehdoista kolme mieluisinta tai ehdota oma
Nimi

Prosentti

frisbeegolfaamaan

21,3%

Patoveden kierrokselle tai muulle retkeilyreitille

28,1%

kuntosalille

10,1%

grillikioskille

37,1%

Vestoriin / Lounaskahvila Violaan

41,6%

paikallisen palveltavaksi

13,5%

kesätapahtumaan

43,8%

lähikaupunkiin Kuopio/Jyväskylä

10,1%

lähikaupunkiin Suonenjoki/Viitasaari

1,1%

rantasaunaan

30,3%

veneilemään

28,1%

Torpparimuseolle

22,5%

viikkokisoihin

21,3%

kirjastoon

15,7%

kirkkoon

10,1%

Ahvenisen kylätalon kirppikselle

20,2%

jonnekin muualle, mihin?

16,9%

N
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5. Missä itse käyt?
Järjestötoiminta ja käsityökurssit kun kursseja vaan olisi enemmän.
Vesannolla käydessä käyntikohteita ovat: Vestori, Teboil, Vesannon auto- ja konetarvike, S-market (siksi koska siellä on tuotteita joita ei ole oman kunnan s
marketissa), myös paikalliset nähtävyydet kiinnostaa.
Kaupoissa, tapahtumissa, terassilla, järvellä - ja päivittäin saunassa.
Kirjasto, Vestori, osuuskauppa, lenkkipolut,
Viikkokisat aina viikon kohokohta lapsille :)
Paikallisissa tapahtumissa.
Kesätapahtumat, torpparimuseo, kirjasto, joskus kirkossa, viikkokisoissa ja grillillä. Ja melkein joka päivä paikallisessa elintarvikekaupassa.
Kuopiossa ja Jyväskylässä.
TB, S-Market
Kirjastossa viikottain ja Ahvennisen kirppiksellä kuukausittain. Myös punttisali saa positiivista palautetta!
Fribeegolf, viikkokisat, Ahvenisen kirppis, kirjasto, grillikioski, kesätapahtumat, luontomatkailukohteet, jo olemassa olevat tai etsitään itse uusia.
Vestorissa ostoksilla ja teellä
Luonnon äärellä ja grillikioskilla
Käyn kaikissa oman kunnan kohteissa tilaisuuden tullen ja tarpeen mukaan.
Kirpparilla, kaupassa, kirjastossa, hammaslääkärillä
Edellä mainituissa
Omalla mökillä, vapaa-aikoina, ja Vesannon tarjoamat palvelut.
kirkossa ,veneilemässä,Violassa ,kirjastossa
kaupassa
Kuntosalilla ja pururadalla sekä kirjastossa
Käytän Vesannon kunnan virkistyspalveluja monipuolisesti ja käyn tarpeen mukaan eri paikoissa ja palveluissa.
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5. Missä itse käyt?
Tapahtumissa
Grillillä, Violassa, kuntosalilla
Olen käynut kaikissa mainituissa paikoissa ja käyn edelleen. Vesannolla on paljon konsertteja, mikä on mahtava.Tykkäämme käydä Tervossa Lohimaalla,
vaikka illallisella.
Kirkossa, kuntosalilla, kaupassa, Violassa, kirjastossa, kunnantoimistolla, Tikankontti Närhilä, torpparimuseolla, terveyskeskuksessa, grillikioskilla
Kirjastossa, lenkkeilemässä pururadalla ja metsissä, suunnistamassa, järven rannalla mökkeilemässä.
paikallisissa palveluissa
veneily, Vestori, lähikaupat
kirkko, viikkokisat
frisbeegolfaamassa
Vestorissa, Vesselissä, paikallisissa palveluissa (parturi, hieroja), kirjastossa, konserteissa, joissakin tapahtumissa
Vestori, Vesseli, Viola, kirjasto, Teboil, Jorkin korjaamo, Niives-teatteri, konsertit
metsässä, luonnossa, paikallisten palveltavana, kirjastossa, ladulla, kuntosalilla
patikoimassa metsässä, hiihtämässä, kuntosalilla
viikkokisoissa
Vestorissa, Reiska-turnauksessa
kirjastossa, koulussa, kaupassa, kirpputorilla, kylässä
rantasauna, grilli, frisbeegolf, Vestori
kuntosalilla, Vestorissa, kirjastossa, kirkossa, Ahvenisen kylätalolla, viikkokisoissa, kesätapahtumissa
grillillä, salilla, saunon, veneilen
kirjastossa
kentillä ja grillillä
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5. Missä itse käyt?
kuntosali, Kuopio ja Jyväskylä, rantasauna, veneily, kirjasto, Ahvenisen kirppari
Ahvenisen kirpparilla, frisbeegolfaamassa yms.
kirjastossa
kentillä, kaupassa, kirjastossa
uimassa, S-Kaupassa, kirjastossa, koulussa
grillikioski, kuntosali
uimarannassa, kirjastossa
grillillä, retkeilemässä reiteillä tai ilman, veneilemässä, kirjastossa, rantasaunassa
Vestorissa, Torpparimuseolla, veneilemässä
Näissä paikoissa.
grilli paras
Vesannolla käydessä Vestorissa kahvilla.
torilla, grillillä, S-Kaupassa
S-Market, Hakkarainen
kesätapahtuma, Rajapuro
kuntosalilla, kesätapahtumissa, viikkokisoissa, kirkossa, rantasaunassa
kesäkirkossa + melkein kaikissa muissa yllämainituissa paikoissa, silloin kun olemme mökillä
joskus kirkossa, rantasaunassa
kaupoissa, kirjastossa, hautausmaalla, retkeilemässä, Vestorissa
kaikissa olen käynyt
nuo kolme
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5. Missä itse käyt?
työreissulla
rantasaunassa
vaihtelevasti mahdollisimman monessa
kuntosali, kirjasto, kirppis, perus ruokakauppa (S)
useissa edellä mainituissa
Vestori, paikalliset palveluyritykset, kesätapahtumat, kirjasto, kirppikset, konsertit, näyttelyt
Noissa, mitkä mainitsin. Lisäksi - jos kunto sallii - Patoveden kierroksella, kirjastossa
Vestorissa kahvilla.
Ahvenisen kirppiksellä, Vestorissa
edellä mainituissa muun muassa, myös kalassa yms.
monissa
frisbeegolf, kuntosali, Ahvenisen kirppis
viikkokisoissa
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6. Onko lähistölläsi/kylälläsi Vesannolla vähemmän tunnettua käyntikohdetta?
En osaa sanoa.
Syvälahden pajutila
Niiniveden karavaani-alue Nuorisoseurantalon pihassa.
Oinaskylän lintujärvi.
ei
Ahvenisella kiva louhos.... En tiedä saako siellä isommalla joukolla käydä, mutta ollaan perheen kanssa sinne joskus retkeilty.
Ei
En tiedä
täytyisi kierrellä ympäri kyliä katselemassa aina löytyy ihmeellisiä kohteita.
ei
En tiedä
Ei ole
Vesannolla on paljon hyviä nähtävyyksiä ja käyntikohteita, joita ei osata hyödyntää.
Ahvenisen kirppis
mielenkiintoiset pikkutiet ympäri kuntaa (kävellen, pyöräillen)
Patoveden kierros, Laurilan ranta, Jokelan ja Ukkolan sillat
on
en tiedä
on
en tiedä
en tiedä
ei
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6. Onko lähistölläsi/kylälläsi Vesannolla vähemmän tunnettua käyntikohdetta?
ei ole
Ilves kivi
Aikanaan on ollut mylly myös Ahveniskylän myllyllä noin 120 vuotta sitten, jossa on uitettu tukkejakin.
On. Em. Raatikkala, Luostari, Turjamaan paja ja myllyn jäänteet, vesioinas. Kansanahon lähellä on jokin vanha piha-alue metsässä, mikä lienee?
ei
Ilveskivi
Lohimaa
Lapinvuori
Jokelanjoki, kaunis luonto
Karoliinan portaat, Talonpoikaismuseo - taitaa kuulua nyt Karttulaan
Niiniveden vanha koulu
ei tietääkseni
uimahalli
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7. Mistä Vesannolla on syytä olla ylpeä?
Maltillisesti asioihin , ikäviinkin, rauhallisesti harkiten suhtautuvista keskivertokuntalaisista.
Puhtaasta ja kauniista luonnosta, kyläkuva muutenkin on viihtyisän ja siistin näköinen
Luonnosta - ja vielä voimissaan olevasta maaseudusta. Sekä tietysti meitä joka puolella ympäröivästä vesistöstä.
Hyvin toimivat palvelut, kuten hyvät päivittäistavarakaupat ja paikalliset yrittäjät,
kunnan järjestämät hyvät uimapaikat ja lenkkipolut tms. liikuntamahdollisuudet,
kesätapahtumat mm. Reino-kisat,
sekä tietenkin kaunis luonto ja vesantolaiset ihmiset
Puhtaasta luonnosta, rahallisesta ilmapiiristä ja hyvästä monipuolisesta paikallisesta palvelusta!
Lapset käy mieluusti koulua, vanhukset ja vammaiset hoidetaan hyvin ja asianmukaisesti ja meillä on apteekki kirkonkylässä.
Luonnosta
Järvimaisemista
Kirkkaista kalavesistä ja herkullisista herukoista, kuten 90- luvulla opetettiin. Ja tietty Reiska- MM- turnauksen saavuttaneesta suosiosta. Kunhan vain niihin
iltatapahtuman artisteihin voistaisiin panostaa enemmän.
Kalavesistään ja Siskon Puodista
Yhteisöllisyydestä
Vappuajelu, Reiskat.
Reiskat
Kaikesta
Koulusta ja itsenäisyydestä
Synnyin kunta olen Vesantolainen vaikka asuinpaikkani on toisaalla.
luonnosta vesistöistä luonnon antimista .
sisäsiitosuudesta
Erittäin hyvistä kirjastopalveluista sekä kuntosalista. Viikkokisat ovat myös mukava tapahtuma.
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7. Mistä Vesannolla on syytä olla ylpeä?
Vesannon on syytä olla ylpeä pitkistä perinteistään. Kunta on pystynyt järjestämään hyvät palvelut kuntalaisille. Paikkakunnalla on pääasiassa rauhallista ja
turvallista.
Kirkosta
Hyvät liikuntamahdollisuudet ja oma lukio
Vesannon järvesta.
Yhteisöllisyydestä. Kaveria ei jätetä asenteesta. Palvelutarjonnan pienuudesta huolimatta kuntalaiset ovat tyytyväisiä siitä meillä on tarjolla.
Talkoohengestä ja ilmaisista tapahtumista, tenavatonnista.
kauniista luonnosta ja rauhallisesta elinympäristöstä, hyvin toimivista peruspalveluista
palveluista, positiivisuudesta
Reiska MM
puhdas luonto, puhtaat vedet, hienot maisemat, tavalliset ihmiset ja monet taitavat ihmiset, joilta saa apua arjen ongelmiin
Asukkaista, tapahtumista, vesistöistä, viikkokisoista, kulttuurista yleensä
paljosta siitä, mistä usein valitetaan, luonnosta, perinteistä, jotka kantavat, nuorista ja lapsista
luonto, puhtaus, hiljaisuus
kirkosta
puhtaasta luonnosta, naapuriavusta, musiikista, Kalervo Hämäläisen laulukilpailusta
omatoimikirjastosta, saa olla ilmaiseksi tietokoneella
Ässäkenttä
paikallisista kulttuuri- ym. tapahtumista, puhtaasta luonnosta
nuorista
se on sinnikäs
Reiska-MM kisasta, kirjastosta
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7. Mistä Vesannolla on syytä olla ylpeä?
kauniista luonnosta, rauhallisuudesta
Torpparimuseosta, kirpputoreista
Se on pieni. Tänne ei tule tyhymiä ihmisiä.
Reiska-MM
luonnosta, saasteettomuudesta (puhdas luonto)
palveluista
vieraanvaraisuudesta, luonnosta
ystävällisestä palvelusta, kauniista luonnosta, hyvistä harrastusmahdollisuuksista (esim. liikuntapaikat)
hyvistä vesistöistä, Reiska-MM, metsien hoidosta, siisteydestä
puhtaat vedet
Asinsalmen kesätansseista
kirkosta
musiikista, luonnosta
kesäpaikastani
puhdas luonto
vanhustenhoidosta, VIIKKOKISOISTA!
kaekesta
Läpikulkuväylästä, kaunis kirkko ym. Ei ole romua niin kuin Tervossa.
luonto, Reiska MM-kisat, viikkokisat
puhtaasta luonnosta
luonnosta
luonnosta, hyvästä palvelusta
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7. Mistä Vesannolla on syytä olla ylpeä?
Reinotossukisat
luonto
?
maaseudusta
musiikista
Uudesta, valmisteilla olevasta jokipuistosta! Mutkattomuudesta kunnan viranhaltijoiden ja asukkaiden välillä.
Puhtaista vesistä, käsityöntaitajista, erill. tapahtumista, joihin toivotaan kaikkien osallistuvan, kuuluipa mihin ryhmään tahansa.
Kunnioitan edellisten sukupolvien tekemää työtä.
Maatalousyrittäjistä, jotka jaksavat uudistaa tuotantoaan ja luottavat elinkeinoonsa.
Kauniista maisemista.
siisti, kaunis luonto
urheilukenttä
ilmapiiri
Iloisista ihmisistä!
luonto, luonnonantimet, puhdas luonto jne.
puhdas, kaunis luonto ja vesistöt
yhteisöllisyyden säilyminen
yhteishenki
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8. Vapaa sana
Oon Keiteleeltä
Jos ajattelee Vesantoa matkailija silmin, niin huono asia on kunnon ruokaravintolan puute. Toki Vestori palvelee hyvin kahvilana jja Violasta ja grilliltä saa
ruokaa mutta ravintola Sonkarin sulkeminen oli valitettava asia, koska laadukas illallisravintola varmasti houkuttelisi matkailijoita, kuten myös mökkiläisiä ja
paikallisia asukkaita.
Vesannolla on kokoonsa nähden hyvät palvelut ja paikalliset yrittäjät ovat korvaamattomia mökkiläisen kannalta.
Yrittäjiä ja yrityksiä sekä heidän palveluitaan olisi hyvä tuoda kuntalaisten tietoisuuteen enemmän. Myös kesävesantolaiset olisi hyvä saada mukaan!
Muutaman ulkomaisen kesävieraan terveiset, että Vesannon pitäisi vähän kohentaa kylänraittia. Rautalammin raitti teki heihin vaikutuksen.
Uimahalli olisi hyvä
enemmin pitäisi mainostaa luonnon kauneutta ja tehdä retkiä retkiä luontoon.
Kaipaamme uimahallia.
Vesanto- taulu Kuopion suunnasta tullessa kaipaisi kiireesti kohennusta.Nykyisellään synkkä musta taulu on hyvin masentava eikä anna hyvää kuvaa. Vrt.
esim. Tervo tai Konnevesi.
Vesannolla moni asia on paremmin tai vähintäänkin yhtä hyvin kuin missä tahansa naapurikunnassa. Oman paikkakunnan eteen tehty työ on tärkeää ja
välttämätöntä elinvoiman kannalta.
Pitkäaikaiset luutuneet asenteet estävät kaiken kehittämisen. Sekä ideat että ihmiset haukutaan varmuuden vuoksi aina etukäteen ja vielä jälkikäteen.
Vaikka on pieni paikka, kaikki asiat toimivat!
Noin 40 vuoden kokemuksella asua paikkakunnalla. Olen ollut tyytyväinen paikkakuntaan. En helposti olisi lähdössä pois täältä. Ilman puhtauden ja
lupsakoiden ihmisten seurasta.
Uusia tuulia kuten marja-aronian kasvatus ja jalostus kirkkoviiniksi sekä humalan viljely pienpanimoteollisuudelle. Kalanjalostuksen vauhdittaminen. Lasten
laulukilpailu myös ilman säestystä.
Otan kantaa kouluasiaan; kannatan uuden rakentamista, vaikka velka varmaan hirvittää. Silti. Mutta uimahalli on liian kallis investointi, eikä koskaan tuota
kustannuksiaan takaisin. Erittäin kallis ylläpitää.
Olisi kiva jos Vesannolla olisi oma uimahalli!
enemmän yleisötapahtumia
ei ole sanottavaa
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8. Vapaa sana
Vesanto on ihan kiva ja rauhallinen paikka. Olisi kiva, jos sen ulkonäöstä huolehdittaisiin, maalattaisiin talot, leikattaisiin nurmet yms.
Vesanto on kiva kunta
Vesanto on vapaa ja urheilullinen kunta.
Vesanto on ihana paikka. En halua muuttaaaaa!!
Vesanto on aivan upea kylä!
Rakennetaan sellanen koulu + kunnantoimisto - combo. EI UIMAHALLIA TARVITA NYT.
Mikä on kun yhteiskunnallisessa rakentamisessa tehdään jatkuvasti kalliiksi tulevia virheitä? Tsaarinaikaisissa kasarmeissa ei ollut ilmanvaihdon aiheuttamia
ongelmia, kun ei ollut sähköjä! Luonnonlakien noudattaminen olisi edelleenkin tärkeää! Liian vähän tilaa!
enemmän tapahtumia (myös kesän loppupuolella)
kotoisin Vesannolta
Hyvä paikka mökkiläiselle. Kaunis kirkonkylä, ystävällistä "porukkaa".
20 vuotta mökkeilyä syntymäpitäjässä. Kiitos.
lisää ulkoilureittejä, pitempiäkin, patikointimatkoja, merkittyjä
Skandium-löytö Rautalammilla kannattaa hyödyntää. Jos kaivos tulee, niin tarvitaan tontteja, palveluita jne.
Täällä on helppo olla.

