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Muuta asiat



Liikuta vesantolaisia -ideakilpailu

• Toistaiseksi 5 
ehdotusta, 
kilpailu jatkuu…

• Juryn jäsenet 
Juha 
Honkaselkä, 
Pertti Karppola
ja Op:n edustaja



MASU-hanke

• Jenni aloittaa työt 1.7.2020

• Mietittiin toukokuun kokouksessa, että toteutetaan kesän 2020 aikana 
MASU-hankkeen tukemana operaatio kesämökkien muuttamiseksi 
vakinaisiksi asunnoiksi 
Ø Kirje tai lehti-/netti-ilmoitus, kiinnostuneilta toivotaan yhteydenottoja 

(vrt. Pertunmaa)
Ø Tarjotaan mahdollisuus ilmaiseen katselmukseen: mukaan 

rakennustarkastaja, luottamushenkilöitä, rakennusalan ihmisiä esim. 
karkean hinta-arvion antamiseksi

Ø Tavoitteena ”avaimet käteen” –paketti: lista toimenpiteistä ja tahoista, 
joilta saa neuvoja, lupia, tarvikkeita ja palveluita



Vesannon pirtti ja perunamaa (Fb-ryhmä)

• Voisi olla aktiivisempaa, kriittistä massaa kaivataan lisää
• Voisiko eri tahojen tarjontaa saada ohjattua myös tähän kanavaan (OP, 

MHY, kunnan kohteet yms.)? … Tuomas tiedustelee asiaa



Kunnan landing-sivu

• Landing-sivusto julkaisukunnossa, mutta kunnan nettisivustossa teknisiä 
ongelmia – julkaistaan, kunhan palveluntuottaja on saanut ne ratkaistua ja 
sivut toimivat jälleen normaalisti

• Kunnan nettisivujen uudistamisesta on saatu tarjouksia, prosessi etenee, 
tarkoitus saada uusi sivusto valmiiksi marraskuuhun 2020

• Syksy: kohdennettu some-markkinointi uudesta hirsikoulusta, ml. vihreä
rahoitus



Yrittäjien kuntabarometri 2020
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Yrittäjien kuntabarometri 2020

• Tilanne monen asian osalta on huono – mistä kertoo; vaatii perusteellisen 
pohdinnan ja jatkotoimia

• Yrittäjäyhdistyksen hallitus ja kunnan puheenjohtajisto: tulosten yhteinen 
pureskelu työpajamaisesti syksyllä à elinvoimaryhmä käsittelee sen 
tuloksia (”toimenpideohjelma”)

• Yrittäjäjärjestöjen edustajille (SY, MTK) läsnäolo- ja puheoikeus EVR:n
kokouksiin

• Kiertävä kuntalaisedustaja läsnäolo- ja puheoikeudella: 1/2 vuotta, 
ilmoitus à kiinnostuksenilmaisu à valinta



Korona ja yrittäjät

• Kehitysyhtiö SavoGrow kontaktoi jatkuvasti yrityksiä – koko SG-alueella 
kontaktoitu 788 kpl, Vesannolla 75 kpl

• Vesannolla haettu yksinyrittäjätukea noin 20 kpl, tuesta kulunut noin
kolmannes

• Kaikkia tarjolla olleita tukimuotoja on käytetty myös Vesannolla
• Marjanpoimijatilanne huono, erityisesti luonnonmarjojen osalta



Seuraava kokous

• Tiistaina 18.8.2020 klo 18-20 Tuvassa
• Muistettava laittaa kutsu myös varajäsenille tiedoksi


