
Elinvoimaryhmän 
kokous 16.3.2021



Kuntastrategian ja valtuustokauden arviointi

Katsaus: koulun markkinointi

Katsaus: MASU-hanke

Juhlavuoden webinaarisarja?

Muita asioita



Kuntastrategian ja valtuustokauden arviointi

• Kysely valtuutetuille, muille?
Ø Strategiasta myös kunnan työntekijöille

• Mikä paino strategia vs. valtuustokausi?
Ø Luonnoksessa hyvä

• Mitä kysytään (lyhyesti)?
Ø Henkilökohtaisesta panoksesta ja 

vaikutusmahdollisuudesta lisäkysymys?
Ø Lautakunnat, hallitus, EVR – miten näyttäytyy 

valtuutetuille?
Ø Luonnos vielä kommenteille pj:t

• Milloin kysytään?
Ø Niin, että nykyinen valtuusto ehtii pureskella

tulokset



Kuntastrategian ja valtuustokauden arviointi
 
 

Vesannon kunta 2021, valtuustokauden 2017-2021 arviointi 
Osa A. Valtuustotyön arviointi 
 
1. Mitä mieltä olet valtuuston toimintakulttuurista?  

        
1= toimii erittäin huonosti … 5 = toimii erittäin hyvin  
  
1. Strategia ohjaa päätöksentekoa 

2. Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni 

3. Tiedonkulku on hyvää ja avointa 

4. Tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa 

5. Päätöksiin sitoudutaan 

6. Valtuuston kokouksissa työskentely on tehokasta 

7. Valtuutetut suhtautuvat kunnioittavasti toisiinsa 

8. Kokoukset eivät veny tarpeettomasti  

9. Tieto kulkee valmisteltavista asioista  

10. Tehtyihin linjauksiin sitoudutaan 

 
Jos toimintakulttuurissa on parannettavaa, mitä pitäisi tehdä? 
 
 
 

 
 
2. Millaisina pidät valtuuston vaikuttamismahdollisuuksia seuraavien asiakokonaisuuksien 

osalta?   
1= erittäin huonoina … 5 = erittäin hyvinä 

1. Kunnan toiminnan kokonaisohjaus 

2. Kunnan omistajapolitiikka ja konserniohjaus 

3. Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

4. Palvelujen tuottamisesta ja palveluverkosta päättäminen 

5. Elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen 

6. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

 
 

Jos vaikuttamismahdollisuuksia pitäisi parantaa, mitä pitäisi tehdä? 
 
 
 

 
 
 

  

Osa B. Strategian arviointi 
 
3. Miten hyvin nykyisen strategian sisältö ja rakenne tukevat toimintaa ja miten strategian 

toteuttaminen on onnistunut? 
 
  
1= täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä 

   
1. Strategian visio on suunnannut kunnan toimintaa 

2. Strategian visio on toiminut kunnan erilaistajana, brändinä 

3. Strategiassa kuvattu tavoiteltu toimintatapa (reagoinnista ennakointiin; positiivinen, kannustava, avoin ja rohkea; 

verkostot ja yhteistyö) on toteutunut hyvin 

4. Kunnan strategiaprojektit ovat toteutuneet ja tuottaneet tulosta 

5. Kuntastrategia on ohjannut päätöksentekoa ja kuntaorganisaation operatiivista toimintaa 

6. Kuntastrategiaa on hyödynnetty myös kuntaorganisaation ulkopuolella 

 
 

Millaisia tarpeita strategian sisällön, rakenteen ja toteuttamisen uudistamiselle on? 
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Osa C. Lopuksi 
 
4. Miten valtuustotyöskentely on onnistunut kokonaisuutena valtuustokaudella? 

 
 

1 Erittäin huonosti 

2 Melko huonosti 

3 Kohtalaisesti 

4 Melko hyvin 

5 Erittäin hyvin 

 
 
5. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot valtuuston onnistuneen hyvin? Missä asioissa se on taas 

mielestäsi epäonnistunut? Mainitse kolme onnistunutta ja epäonnistunutta asiaa. 
 
Valtuusto on onnistunut mielestäni: 

 
1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 
 
Valtuusto on epäonnistunut mielestäni: 
 
1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 
 
 

Kiitos vastauksistasi! 
 



Katsaus: koulun markkinointi

• Puukoulusivuilla alkaa nyt olla tavaraa, mutta lisäideoita ja –sisältöjä saa 
laittaa Kimmolle

• Kohdennettuja some-kampanjoita voi nyt tehdä ländärisivulle
(alkuperäinen ajatus) ja puukoulu-sivulle – parikaan ei olisi pahitteeksi

• Kaataja kysyy –videoita Youtubessa vielä yksi jemmassa:
• https://www.youtube.com/watch?v=AuBHDJlcOSU
• https://www.youtube.com/watch?v=D-L76W-vMBg

https://www.youtube.com/watch?v=AuBHDJlcOSU
https://www.youtube.com/watch?v=D-L76W-vMBg


Katsaus: MASU-hanke

Maaseudun uudet 
asumis-ratkaisut

Masu-hanke

Maaseudun uudet 
asumisratkaisut 
MASU-hanke



Katsaus: MASU-hanke

Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke

• Leppävirran ja Vesannon kuntien yhteistyönä toteuttama hanke
• Pyrkii purkamaan maallemuuton esteitä ja etsimään uusia 

maaseutuasumisen ratkaisuja
• Kohderyhmien tarkka määrittely: keitä potentiaaliset maallemuuttajat 

ovat ja mitä he etsivät – viestinnän & markkinoinnin uudistaminen
• Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-30.4.2022  
• Rahoitus: kokonaisrahoitus 175 000€. Kehittämisyhdistys Mansikka ry 

rahoittaa hanketta EU:n maaseuturahastosta 140 000€:lla. Kuntien 
rahoitusosuus hankkeessa on 35 000€.

www.maallemuutto.fi



Katsaus: MASU-hanke

Etätyölomat

• Siirretty huhti-toukokuuhun 
• Yksi pariskunta ja yksi perhe 

tulossa
• Paljon arvokkaita yhteystietoja 
à täältä kaivettava esiin ne, 
jotka oikeasti ovat mahdollisia 
tulijoita
• Vesannolle tuli 185 hakemusta



Katsaus: MASU-hanke

Paluumuuttajat

• Paluumuuttajat: kuntakirje meni ja 
muuttajawebinaari huomenna à
Vesannolle on tullut jo pari 
yhteydenottoa suoraan!



Katsaus: MASU-hanke

Talojen kalastelu

• paikallislehteen 3 x ilmoitus, jossa 
Wanted-palstan etsintäkuulutuksia
• lehtijutut siitä, mitä 

maallemuuttajat etsivät ja mitä 
hyötyä perikunnalle/omistajalle on 
esim. vuokraamisesta à
rakennukset pysyvät asuttuina ja 
kunnossa ja vuokralainen maksaa 
ylläpitokulut
• Kyläagenttien palkitseminen?



Katsaus: MASU-hanke

Vuokra-asuntoja & 
etätyötiloja

• Kylätalojen ym. yhteydessä olevat 
asunnot vuokralle à Leppävirralla 
jo aloitettu ja tulijoita on – onko 
Vesanolla näitä? 
• Kylätaloilta ja kartanoilta tulossa 

myös etätyötiloja, joita kootaan 
maallemuutto.fi sivulle à
saataisiinko Vesannolle joku tila? 
(Pankilta?)



Katsaus: MASU-hanke

Asumiskokeilut

• Vesannolle haussa perhe puoleksi 
vuodeksi: yhdistyy uusi puukoulu 
ja harrastukset
• Leppävirralla yhdistetään 

rekrytointiin

à muita ideoita?



Katsaus: MASU-hanke

Ota yhteyttä!

www.maallemuutto.fi

Jenni Lemettinen 
jenni.lemettinen@vesanto.fi
p. 044 282 5589
Facebook: MASU-hanke
Instagram: masuhanke



Juhlavuoden webinaarisarja?

• Vesannon 150-vuotisjuhlavuoden webinaarisarja harkinnassa
• Olisi mahdollisuus ilman matkustamista ja suuria järjestelyjä kuulla jollakin 

tavalla meritoituneita, Vesannolla koulunsa käyneitä henkilöitä (= yhteys 
kouluun)

• Päätös: kaikki laittavat nimiehdotuksia Tuomaalle EVR:n WA:n (WhatsApp) 
kautta

• Nimilista pannaan ojennukseen seuraavassa kokouksessa
• Optio: paneeli uuden koulun tiloissa



Muita asioita

• Yrittäjät arvioivat kuntaa (Pohjois-Savon yrittäjäystävällisin kunta 2020) 
23.3.2021, tulokset käytössä myöhemmin

• SavoGrow-alueen yritykset ovat selvinneet korona-ajasta monia muita 
alueita paremmin mm. yritysrakenteen vuoksi

• Biokaasuinfoa tarjolla 18.3. ja 25.3. (lisätietoa SavoGrow)
• Robottipuheiluita nyt tehtynä kaksi kierrosta, tuloksia ruoditaan 

seuraavassa kokouksessa (Kimmo perkaa tuloksia)
• Uusien kuntalaisten vastaanottoon panostusta ja myönteistä asennetta: 

merkityksen korostamista, tervetulolaisuus syksyllä koronan hellitettyä 
(”Sydänmaan selviytymis-info ja –paketti”; kunta, yrittäjät), mukaan 
seurakunnan tervetulokirjeeseen

• Yritystiloja paremmin näkyville nettiin, koska Vesannosta kiinnostuneille 
yrittäjille tärkeä asia

• Seuraava kokous keskiviikkona 28.4. klo 18-20



Muita asioita

Vesannon elinvoima-live, konsepti (30 min)

• Tervetuloa, päivän agenda, yleistä jorinaa 3 min
• Teema-asia, mukana vieraita 15 min
• Kuukauden bongaus: tutkimustulos, tilastohavainto, uutinen 2 min
• Mitä kunnassa tapahtuu (kj/khall pj) 5 min
• Mitä yrityselämässä tapahtuu (yrittäjäyhdistyksen pj/tuottajayhdistyksen 

pj/elinkeinoasiamies, vuorotellen eli yksi per kokous) 5 min

• Ensimmäinen live viikolla 12, jos kalenterointi onnistuu; teema-asiana 
maallemuutto


