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Visio 2021
Sulkava on viihtyisä ja turvallinen kunta, jossa 
kaikista kuntalaisista pidetään huolta. 

Sulkavalla olemme yhteisönä kaikki samassa 
veneessä, meillä on intoa ja uskoa  soutaa 
yhdessä eteenpäin. 

Etsimme aktiivisesti matkalle mukaan uusia 
kuntalaisia ja yrityksiä.



Taustaa
Elinvoimastrategia on osa Sulkavan kunnan kuntastrategiaa, ja se luo toimintalinjat Sulkavan 
elinvoiman kehittämiseen. Sulkavan kunnan elinvoima riippuu oleellisesti kunnan 
asukasmäärästä, vapaa-ajan asumisesta, yritysten toiminnasta, yhteisöistä sekä alueen 
asukkaiden aktiivisuudesta ja elämän hallinnasta. Kunnan tehtävänä on tarjota 
mahdollisimman hyvä alusta ja mahdollisuudet tähän. Elinvoiman kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja positiivista ilmapiiriä.

Kuntastrategiakyselyn mukaan kuntalaiset pitävät tärkeinä elinvoiman mittareina seuraavia 
tekijöitä: 

1. palvelut
2. yritykset
3. turvallisuus
4. harrastusmahdollisuudet
5. ilmapiiri



Tavoitteet
Toteutamme elinkeinopolitiikkaamme osana maakunnallista 
kokonaisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja 
olemme mukana luomassa kehittämisympäristöjä, joiden 
kautta kehittymishakuiset yritykset voivat lisätä 
osaamistaan ja verkottua keskenään.

Sulkavan kunta  on elinvoimainen kunta, jossa 
on hyvä asua, viettää vapaa-aikaa ja yrittää.



Toimeenpanosuunnitelman 
lähtökohdat
• Pohjautuu strategian lähtökohtiin ja 

arvoihin
– Vetovoima, elinvoima, aktiivinen kuntalaisuus

ja viestintä
– Arvoista erityisesti tasapuolisuus ja 

yhteisöllisyys

• Osallistuminen sitouttaa toimijoita



Toimeenpanosuunnitelma



Toimeenpanosuunnitelma
1. Osallistaminen
2. Toimenpiteet
3. Vuosisuunnittelu
4. Visualisointi

Bonus: Kokeileva Sulkava



1. Osallistaminen
• Otetaan paikalliset organisaatiot sekä kunnan toimintayksiköt 

mukaan tekemään ehdotuksia toimenpiteiksi
– Elinvoimastrategiasta tarkoitus miettiä konkreettisia toimenpiteitä, jakaa 

vastuuta ja sitouttaa kuntalaisia ja yhteisöjä
– Järjestetään fasilitoituja työpajoja eri ryhmille

Toimijoiden törmäytys voi poikia myös jotain muuta yhteistä eri 
toimijoiden välille!

Aikataulu: Työpajat / ”elinvoimapäivä(t)” kevät 2019
Valmisteluvastuu: Kehittämispäällikkö



2. Toimenpiteet
• Osallistamisen lopputuotteena on selkeä 

toimenpidelista niin kunnalla kuin muilla yhteisöilläkin
– Selvitetään toteutusmahdollisuudet
– Aikataulutetaan strategiakaudelle
– Välitarkastelut puolivuosittain sekä visualisoituina (ks. 3 & 

4)

Aikataulu: Kevät 2019
Valmisteluvastuu: Kehittämispäällikkö, yhteisöt



3. Vuosisuunnittelu
• Toimenpiteet ovat kunnan osalta osa kunnan 

normaalia kehittämistoimintaa, johon on sitoutunut 
koko organisaatio

• Päätöksenteko normaalissa järjestyksessä
• Vuoden 2019 osalta erillisinä päätöksinä

Aikataulu: Koko strategiakauden ajan
Valmisteluvastuu: Kunnanjohtaja, toimintayksiköt



4. Visualisointi
• Toteutetaan visualisointi päätetyistä toimenpiteistä ja 

niiden seurannasta
– Toimenpiteiden etenemistä seurataan visuaalisessa 

muodossa kunnan verkkosivuilla
– Tarkempi toteutustapa selvitetään päätöksenteon jälkeen

• Näkyvä on vaikuttavaa!

Aikataulu: Nettisivu-uudistuksen yhteydessä
Valmisteluvastuu: Kehittämispäällikkö



Bonus: Kokeileva Sulkava
• Tehdään ketteriä kokeiluja elinvoiman lisäämiseksi toimenpide-ehdotusten 

pohjalta
– Mm. valtuustoaloite Kehityskolikosta
– Ks. Kokeileva Suomi, hallituksen kärkihanke
– Käytössä Järvi-Saimaan Palveluilla jollain tavalla

• Osallistutaan kunnan tavoitteita edistäviin hankkeisiin ja tehdään avauksia 
uusien hankkeiden perustamiseksi 

• Tuodaan hyvät kokemukset hankkeista osaksi kunnan perustoimintaa

Aikataulu: Koko strategiakauden ajan
Valmisteluvastuu: Kehittämispäällikkö



Lähteet ja lisätiedot

Valmistelija: 

Kehittämispäällikkö (vs.) Susanna 
Issakainen

Lähteet: Sulkavan kuntastrategia, 
elinvoimastrategia, valtuustoaloitteet


