Elinvoimaryhmän
kokous 19.5.2021

TUUMAAMISEN AIHEITA:
1)
2)
3)
4)
5)

Keskustelua: kehittämiskyvykkyys (ref. SG)
Katsaus: kesätapahtumat ja kunta (Reiska-MM, kesäkohtaaminen…)
Keskustelua: round table – mitä mielessä?
Katsaus: yritysrintaman kuulumiset (Sari)
Muuta?

Kehittämiskyvykkyys
SG kuntayhteistyön syventämisen työpaja 1.4.2021
• Kehittämistarvetta on paljon, samoin mahdollisuuksia
• Kuntien vaikea kohdentaa lisäresursseja kehittämiseen (Vesannolla noin 0,9 % tai
0,1 % toimintakuluista)
1) Kunnan henkilöstön kehittämisosaamisen ja –työn lisääminen
– esim. tuotekehittäjän ammattitutkinto (1 v.) räätälöidyllä sisällöllä (SG/Tamora)
2) Kunnan luottamushenkilöiden kehittämisosaamisen ja –työn lisääminen
– koulutus
– roolitus
– korvaus
3) Kuntalaisten ja sidosryhmien kytkeminen kehittämistyöhön
– laajennettu kuntakäsite
– EVR = 2) + 3)

Kehittämiskyvykkyys
•

Kehittämisen oltava tarveperusteista: ei jatkorahoitusta henkilölle x, y tai z tms.

•

Kumppanuudet tärkeitä, jos/kun ei löydy omasta kunnasta riittävästi yhdelle hankkeelle
tehtävää, esimerkiksi kaksi kuntaa 50 % + 50 %

•

Tunnistettu: resursseja vähän ja tekemistä paljon

•

Pullonkaula: ideat eivät etene käytäntöön, ideat eivät ole rajoittava tekijä

•

Ratkaisuvaihtoehdot: 1) vastuutus ja organisointi ja/tai 2) resurssien määrä ja
kohdentaminen

•

Kohtaan 1: ”toiminnankehittäjä” tai ”toiminnantarkastaja” ulkopuolelta seuraamaan,
arvioimaan, varmistamaan sitä, että vastuutukset selviä (jolloin ei jää ”ilmaan”) ja
organisointitavat tehokkaita (esim. kokouskäytännöt)

•

Asiaa on syytä pohtia esim. syksyllä, kun uudet valtuutetut toimessa

Kesätapahtumat ja kunta
•

Reiska-MM 22.-24.7.2021
– kännyköiden latauspiste (Tuomas kysyy esim. Artsi)
– iso selfie-seinä 150-vuotislogoilla, mahd. myös pienempi ”yhden hengen selfie-seinä” –
voisiko nuoret kuvittaa? (Kimmo kysyy työpaja ym.)
– sydänmaan selviytymispakkaus + mahd. kysely ja arvonta (Tuomas järjestää)

•

Kesäkohtaaminen 7.8.2021

– Tuomas kysyy järjestöiltä kiinnostusta järjestämiseen, kehittämissäätiö voisi mahdollisesti
avustaa

Round table – mitä mielessä?
•

SavoGrow: Savon Villi Länsi –ämpäri, kuntakohtaista täytettä (esim. sydänmaan
selviytymispakkaus) ja jaettavissa sitten

•

SavoGrow: Savon Villin Lännen Sanomat tulossa; jakelu SG-alueen talouksiin, vapaa-ajan
asukkaille sekä nippu jaettavaksi tilaisuuksissa yms.

•

Vesannon kunnan kesätiedote kasausvaiheessa

•

Muuttajatilaisuus syksyllä (linjattiin 16.3.2021 kokouksessa)

•

Geokätköjä myös keskustan liepeillä, mm. Olli tehnyt

•

Seuraava elinvoima-live (luonto elinvoimatekijänä 2.6.2021): suora yhteys tilaisuudesta jossakin
luontopaikassa sijaitsevaan ihmiseen?

•

Kimmolle voi lähettää kuvia luontopaikoista erilaisia julkaisutarpeita varten

Yritysrintaman kuulumiset
•

Kustannustuen 3. kierros on haettavana

•

Alueen yrityksissä ei yleistä katastrofitunnelmaa koko korona-aikana, vaikka osalla haasteita

•

SavoGrow –alueen toinen matkailufoorumi Lohimaassa 26.5.2021

•

210 miljoonaa keinoa kehittää maaseutua -tapahtuma 26.5.2021 (EU:n elpymisrahoituksesta)

•

Yrittäjäkahveja taas kesän jälkeen

•

Kalaseminaari juhannusviikolla

•

Kirkko-pankki-kunta- eli OSPA-hanke toimii

•

Biokaasu-hanketta jatkettu 31.12.2021 saakka

•

Kylälle asumaan –illassa Vesanto hyvin esillä (Jenni & Mari)

•

Konneveden kunta kävi vierailulla

Seuraava kokous

23.6.2021 klo 18–20
– kenttäkokous ulkona

