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Johdanto

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
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Johdanto

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.
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Visio 2021

Kuntastrategian mukaan 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.



Joonas Linkola

Tulevaisuuden menestystekijät

Kunnan menestystekijät ovat ne tekijät, jotka mahdollistavat kunnan vision toteutumisen

Myönteinen yritysympäristö

• Kuntalaisten aktiivisuus uusien yritysten perustamisessa

Työllisyys ja osaava työvoima

• Hyvät asumisen edellytykset houkuttelevat kuntaan osaavaa työvoimaa

• Sulkavan kunta ja koulutuksen järjestäjät tiivistävät yhteistyötä ennakoimaan 
alueen työvoimamuutoksia ja työvoiman tarvetta riittävän ajoissa.
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Tulevaisuuden menestystekijät

Laadukkaat tietoliikenneyhteydet

• Tietoyhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi keskeinen maaseudun elinvoimaisena 
pitämisen ja kehittymisen edellytys.

• Teknologiaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa yhä enemmän maaseudun palvelutarjonnan 
turvaamisessa

• Kunta tukee tietoliikenneyhteyksien syntymisessä Sulkavalla.

Kaavoitus ja maankäyttö, tieverkko

• Vekaran silta ja koko alueen logistisen aseman muuttuminen

• Laaditaan Master Plan maantien 438 varrella, Vekaran ja Lohilahden alueella.

• Kunta tekee aktiivista edunvalvontaa alueen tiestön perusparantamiseksi.

• Kunnan tulee olla monipuolisesti tarjolla yrityselämää palvelevia tontteja hyvillä paikoilla. 

• Sulkavan koilliosan kaavoituksen valmistuminen tuo uusia mahdollisuuksia vapaa-ajan asutuksen 
kasvuun.

• Kaavoituksen avaaminen muiden kaavojen osalta tarpeen mukaan.
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Sulkavan Suursoudut

• Yhteistyötä Sulkavan suurimman kesätapahtuman kanssa kehitetään 
määrätietoisesti

Yhdistysten ja innostuneiden vapaaehtoisten tekemä talkootyö

• Runsas tapahtumatarjonta erityisesti heinäkuussa, ja sitä laajennetaan kaikille 
kesäkuukausille

• Tapahtumatarjontaa ympärivuotiseksi

• Tapahtumajärjestäjien välinen yhteistyö, yhteistapahtumat ja ristiinmarkkinointi

Puhdas ja upea luonto, matkailulliset valtit

• Saimaa Geoparkin tuomat mahdollisuudet

• Vuoden kylänä 2018 palkittu Lohilahden kylä vetää matkailijoita: tulevaisuudessa 
kylästä puhutaan nimellä Lohilahden veneilykeidas

• Luontopolkujen aktiivinen kehittäminen ja markkinointi

• Sulkavan satamapalveluiden aktiivinen kehittäminen

• Kylän ympäristön siisteydestä uusi ylpeydenaihe 

Yhteistyö ja ympäristö
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Yhteistyö ja ympäristö

Asuminen ja väestö

• Tavoitteenamme on houkutella kuntaan uusia asukkaita ja erityisesti lapsiperheitä laadukkaan ja 
yksilöllisen opetuksen avulla.

• Tuomme esiin kunnan laadukasta varhaiskasvatusta 

• Tarjoamme nuorille ympäri vuoden laadukasta nuorisotyötä

• Tonttitarjontaa tuodaan aktiivisesti esiin

• Sulkava on yhteisöllinen kunta 

Sulkavan Yrittäjyyslukio

• Erikoislukion mainetta ja oppilasmäärää pyritään kasvattamaan määrätietoisesti

Palvelutuotanto

• Hyödynnämme yrityksiä ja kolmatta sektoria julkisten palveluiden tuottajina sekä toimintamallien 
uudistajina. 

• Kunta panostaa, yritysten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä, ennaltaehkäisevään toimintaan, joka 
ylläpitää väestön toimintakykyä ja hyvinvointia.

Kuntamarkkinointi

• Tienvarsimainonta Imatran tien ja vitostien laidassa imagomainontana ja sisääntuloväyläteille 
(Vekaran suunta, Puumalan suunta ja Juvan suunta).
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