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TUUMAAMISEN AIHEITA:

1) Päätös: Sydänmaan paalut –hankkeen valintakriteerit
2) Keskustelua: Kunnan yritystilojen markkinointi
3) Keskustelua: luonto-strategiahanke
4) Keskustelua: lukio-strategiahanke
5) Päätös: seuraava kokous

#sydänmaa #vesanto



#sydänmaa #vesanto

1. Sydänmaan paalut

• Palkataan moottorisahataiteilija toteuttamaan kuntalaisten ideoimat paalut, 
jotka maalataan yhteisöllisesti ja pystytetään eri puolille pitäjää (matkailutuote 
eri toimenpiteenä); TAIKE myönsi 20.000 euroa, Vesannon OP 1.000 euroa; 
kesto 1.3.2023-31.8.2023

• Hakukelpoisia vesantolaisia yhteisöjä esimerkiksi yritykset, järjestöt, kunnan 
yksiköt, kylät, epäviralliset harrastaja- ja kaveriporukat, suvut, perheet, 
naapurustot

• Toteutettavien paalujen valintakriteerit: ”Kunnan elinvoimaryhmä valitsee 
toteutettavat paalut käyttäen kriteerinä sitä, kuinka hyvin paalusuunnitelma 
heijastaa hakijan identiteettiä, paikallista kulttuuria tai luontoa sekä kuinka 
omaperäinen se on” 

• Toteutetaan moottorisahataiteilijan työnajan puitteissa parhaaksi arvioidusta 
alkaen niin monta paalua kuin mahdollista

• Puut (männyt) lahjoituksina ja kunnan metsistä (yksi iso lehtikuusi jo tulossa); 
vaatii tiedotusta

• Laaditaan tiedote ja osallistumislomake, jossa kuvaus ja tarina, pituus (4/6/8 
metriä), pystytyspaikka, porukka jne.
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2. Kunnan yritystilojen markkinointi

• Tarvitaan kuvaus kaikista kunnan yritystiloista ja päätös vuokratasoista; 
kunnanhallitus päättää loppuvuoden aikana – sitten mahdollista tehdä esite, 
jota mahdollista käyttää myös kohdennetussa markkinoinnissa (esim. SG 
yritysrekisteri)

• Video olisi kiva, voisi käyttää vähän elinvoimaryhmän omaa budjettia
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3. Luonto-strategiahanke
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3. Luonto-strategiahanke

• Monenlaisia ideoita ja ajatuksia, myös strategiahankekyselyssä (ks. 
Aiemmat kokoukset)

• Osaa reiteistä voidaan pitää kunnossa Viisareiden toimesta

• Selvä profiili: kuntalaisille vs. kauempaakin tuleville (oltava vetovoimainen 
ja erityinen kohde tai reitti)

• Mahdollisuuksia: esteetön reitti, Savon Villin Lännen polku

• Tarvitaan suunnitelma isosta kuvasta ja etenemisestä

• Seuraavaksi yhteispalaveri elinvoimaryhmä + retkeilytyöryhmä torstaina 
15.12.2022 klo 18-20



#sydänmaa #vesanto

3. Satumetsä-hanke

• Vesannon ikäihmisiltä kerätään myyttisiä tarinoita ja luodaan niiden pohjalta kokemuspolku, näyttely, kirja ja 
tapahtumia; haettu TAIKE:lta 180.000 euroa, omarahoitus 20.000 euroa, kesto 1.1.2023-30.6.2024

• Tammikuu-huhtikuu 2023. Ikäihmisiä kutsutaan tarinailtoihin kyläkunnittain. Tarinailloista muistellaan ja taltioidaan (äänitetään) tarinoita 
paikallisista myyteistä ja luonnonhengistä (metsän henget, talojen suojelijat, tontut, haltiat, etiäiset jne.) sekä myyttisistä paikoista (lähteet, vuoret 
jne.).

• Tammikuu-toukokuu 2023. Tarinat, lorut, kaskut ja laulut litteroidaan.

• Kesäkuu-elokuu 2023. Tarinoita luetaan kirjastossa työpajoihin osallistuville lapsiperheille, nuorille sekä ikäihmisille, mistä saadaan palautetta ja 
lisäideoita niiden rikastamiseen.

• Elokuu-syyskuu 2023. Järjestetään neljä työpajaa, joissa lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset rakentavat yhdessä tarinoiden pohjalta 20 kpl pieniä 
asumuksia luonnon materiaaleista ja kierrätysmateriaaleista, joita hyödynnetään näyttelyssä (ks. myöh.).

• Lokakuu-joulukuu 2023. Rakennetaan työpajoihin osallistuneiden ja vapaaehtoisten (kyläyhdistykset, järjestöt) voimin kokemuspolku Sydänmaan 
metsän luontopolulle Patoveden 8 kilometrin retkeilykierrokselle. ”Tontun ovia” ja ”metsän henkien asumuksia” sijoitetaan polun varrelle. Kohteita 
voidaan sijoittaa myös muualle kuntaan. Yksi kohde voisi olla jo valmiiksi jännittävä Torpparinmuseo, jonne luotavassa tonttumaailmassa pääsee 
kurkistamaan pihapiirin tonttujen touhuihin. Samalla luodaan nettisivut, jossa jokaisesta kohteesta on kuva ja tarina. 

• Tammikuu-huhtikuu 2024.”Sydänmaan polku” tarinallistetaan sisällöntuottajan vetämänä yhdessä ja järjestetään paikallisten taiteilijoiden kanssa 
isot avajaiset, jossa matkan varrella kohdataan erilaisia tarinoita, myyttisiä hahmoja, esityksiä ja näyttelyitä. Sydänmaan ikimetsäkierros on avoinna 
retkeilijöille, joita kannustetaan valokuvakilpailun avulla etsimään kaikki 20 kohdetta. Kuvat kerätään kunnan sivuille. 

• Huhtikuu-kesäkuu 2023. Rakennetaan multisensorinen kuvia, ääniä, tuoksuja ja kosketusmateriaaleja yhdistelevä näyttely kirjaston yhteyteen 
vapaaseen liiketilaan. Näyttelyssä hyödynnetään myös uutta teknologiaa (AR ja VR). Paikkaan on esteetön pääsy ja se on keskeisen sijainnin vuoksi 
helposti saavutettavissa myös ikäihmisille; tarinoita kertoneet ikäihmiset pääsevät kokemaan oman tarinansa ”elävänä” ja muut kokemaan 
(paikallisille tuttuihin paikkoihin) kiinnittyviä tarinoita ja kokemuksia.

• Huhtikuu-kesäkuu 2023. Kaikki tuotettu materiaali ja esitykset kuvataan ja saatetaan digitaaliseen muotoon, jotta polusta tai sen osista saadaan 
tavoitettava myös jälkikäteen ja digitaalisesti; materiaali jää Vesannon kunnan haltuun ja käytettäväksi.

• Tammikuu 2023-kesäkuu 2024. Sydänmaan polku dokumentoidaan tarinoineen kirjaksi.

• Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja sisällöntuottaja kumpikin projektin kestoajaksi (työpari), ja sitä toteutetaan läheisessä yhteistyössä 
hyvinvointialueen paikallisyksiköiden, kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa (mm. eläkeliitto, MLL, kylätoimikunnat, liikuntajärjestöt, 
kameraseura).
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4. Lukio-strategiahanke

• Hanketta käsiteltiin viimeksi elinvoimaryhmässä, ollut sitten 
sivistyslautakunnassa

• Koska valtuuston strategiahanke, toimintalinja olisi syytä päättää 
valtuustossa 

• Seuraavaksi yhteispalaveri elinvoimaryhmä + sivistyslautakunta 
(tavoitteena kompakti paketti) tiistaina 15.11.2022 klo 18-20 koululla 
luokassa 094 (käynti pääovesta)



#sydänmaa #vesanto

5. Seuraava kokous

Yhteispalaverit sivistyslautakunnan kanssa tiistaina 15.11.2022 klo 18-20 ja 
retkeilytyöryhmän kanssa torstaina 15.12.2022 klo 18-20 


