Siikajoki 27.11.2019 ideapajan kooste
Mikä asia on huonosti, puuttuu tai on selkeä epäkohta (miinukset)
4 eniten ääniä saanutta: Teiden kunto, yhdistystoimijoita on liian vähän (uupuminen),
yhteistyön puute ja tapahtumat yhdistysten varassa
-

-

-

Teiden kuntotaso (2 mainintaa, 4
ääntä)
Osa teistä todella huonokuntoisia
Joukkoliikennettä pitää kehittää (2
ääntä)
Julkinen liikenne / liikenneyhteydet (2
mainintaa, 2 ääntä)
Liikennekulttuuri
Yhdistystoimijoita on vähän ja he
uupuvat, kun työt kasautuu (4 ääntä)
Nuoria ei saada mukaan
yhdistystoimintaan - toiminta hiipuu (1
ääni)
Tapahtumat täysin yhdistysten varassa
(3 ääntä)
Osallistumattomuus (ovatko tapahtumat
vääränlaisia? Keinot vääriä?)
Halutaan yhteiskuljetuksia eri
tilaisuuksiin, kunta voisi tukea
Kylien yhteistyö (2 mainintaa)
Kylien, yhdistysten ja toimijoiden
yhteistyö (2 mainintaa, 2 ääntä)
Yhdistysten välinen yhteistyö on liian
vähäistä (2 mainintaa)

-

Yhteisöllisyys

-

Markkinointi - näkyvyyttä tapahtumille
(2 ääntä)
Pitäisi markkinoida paremmin uusia
muuttajia kuntaan (1 ääni)
Markkinointi kaikkinensa (1 ääni)
Tiedottaminen (tapahtumat jne.,
kunnan sisällä ja kunnasta ulospäin)

-

-

Hankkeita ei hyödynnetä riittävästi (1
ääni)
Avustusten hakeminen

-

Susikanta (1 ääni)
Riistavahingot - metsästyspalveluiden
kehittäminen (1 ääni)

-

-

Hietamaan alueen hyödyntämättömyys
(1 ääni)
Ohjelmapalveluita ja majoitusta tulee
kehittää (1 ääni)
Monipuoliset kokoontumispaikat
Torilla ei elämää

-

Poliittisten päätösten hitaus
Kunnan kehittämistyöryhmä

-

Mikä on huipusti, on maailman parasta tai vielä hyödyntämätön mahdollisuus (plussat)
3 eniten ääniä saanutta: Luonto, koulut ja tapahtumat
-

Luonto (2 mainintaa, 5 ääntä)
Puhdas ilma ja maa (2 ääntä)
Puhdas ilma
Metsäalueet hyvässä hoidossa (1 ääni)
Luonto -> tuotteistaminen (1 ääni)
Meri ja joki (1 ääni)
Luonto (suot, meri, joki)

-

Luonto on lähellä

-

Koulut ja päiväkodit - lasten hyvä olla (1
ääni)
Koulut (peruskoulu ja lukio) (2
mainintaa, 2 ääntä)
Pienet kyläkoulut toiminnassa (1 ääni)

-

-

Monipuolisesti tapahtumia (3 ääntä)
Vapaa-ajan tapahtumat (liikunta yms.
(1 ääni)

-

Kylämäisyys
Rauha
Turvallisuus

-

Ihmiset (3 ääntä)
Esim. Paavolassa on hyvä yhteishenki
ja yhdessä tekemisen perinne
Välittäminen ja arvostus huippuluokkaa
Apua saa ja annetaan

-

Kunta varmistaa kaikille nuorille
kesätyön (2 ääntä)

-

Lähiliikuntapaikat on suunniteltu hyvin
ja ne ovat lähellä oikeasti
Kuntastrategia tukee yhdistysten
toimintaa, esim. jokaiselle lapselle
harrastus

-

-

Kyläyhdistykset ovat aktiivisia (2
mainintaa, 1 ääni)
Halu kehittyä (1 ääni)
Yhteistyö kunnan ja yhdistysten välillä
toimii hyvin
Hyvä paikka asua keskellä kahta
kaupunkia (2 ääntä)
Maaseutu (1 ääni)

-

(Liikenne)yhteydet - helppo käydä
muualla, helppo tulla
Hyvä sijainti

-

Värikäs historia

Yrittäjät-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Yritysryhmiä ja yhteistyötä lisää.
- Alkuvaiheen yrittäjien laajempi tukeminen
Kaikki ideat:
- Revonlahdella puuttuu parturi-kampaaja. Kangas- ja lankakauppa puuttuu. Siivouspalveluita
voisi olla enemmän.
- Myös pitopalvelu puuttuu alueelta. On ongelma koko kunnassa.
- Paavolassa on uusi yrittäjä. Kunnalle tulossa ehkä osuuskunta, josta saisi palveluita
- Uskallusta ja tietoa yrittäjyyteen. Yrityspalvelut mm. järjestävät.
- Siikajoella toimivat yritykset osaavat hyödyntää yrityspalveluja, alkavat yritykset
eivät niinkään.
- Tietoisuutta laajemmin alueen yrittäjistä. Matalan kynnyksen tilaisuuksia yrittäjyyttä miettiville
(Yrityspalvelut)
- Alkuvaiheen yrittäjien laajempi tukeminen
- Vuokratyövoimaa pitäisi olla helposti saatavilla, esim. osuuskunta.
- Enemmän pitäisi käyttää paikkakunnan palveluja. Pitää kehittää palveluja paikkakunnan
tarpeisiin eli kysynnän ja tarjonnan on kohdattava. Onko aukioloajat kohdallaan?
- Osaavan työvoiman saanti alueelle osin haastavaa.
- Miten tuodaan opiskelijoille esille paikkakunnan työpaikkoja vaihtoehtona?
- Voisiko olla yritys-kunta -yhteistyön paikka? Esim. työn perässä muuttavalle 12
kuukaudesta 1 kuukausi ilmainen vuokra.
- Pienellä paikkakunnalla pystytään palvelemaan hyvin.
- Lisää majoituspaikkoja tarvitaan. Enemmän saisi olla luontoa hyödyntävää yrittäjyyttä.
- Luontopolkuja ja palveluita niiden äärelle voisi olla merkittynä enemmän.

-

-

- Eräopas-koulutusta voisi paikkakunnalla mainostaa enemmän.
- Metsästysmatkailua voisi alueelle viritellä.
Väressäikan ja Tauvon merenrannan mahdollisuudet pitäisi hyödyntää. Maankohoaminen on
alueella erityistä. Myös joen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tuotteistamista mietittävä.
Kunnan tukea palkkaukseen ei osata vielä hyödyntää kovin paljon.
Esim. yrityskummi kuntaan, jotta yritys saa pienellä kynnyksellä apua.
Voisivatko yrittäjät tuottaa yhteistapahtumia?
Reko-rinki Siikajoelle. Miten saadaan kaikki lähiruoka myyntiin samaan paikkaan? Ollut vireillä
jo vuosia. Pitäisi olla mahdollisimman vähän yrittäjän aikaa vievää. Ostajakunnan määrä
haaste.
Tukea tarvitaan kylän palveluja tuottaville yrittäjille, sekä jaksamista että rahallista tukea.
Erityisesti kyläkaupat säilytettävä. Aikaa vievää.
Paikallisten ja luonnonmukaisten toimintatarpeiden ja -resurssien tukeminen.
Paikallisuuden brändääminen on muistettava.
Osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden tukeminen.
Yritysryhmiä ja yhteistyötä lisää.
Sukupolvenvaihdosten ja yritysmyyntien helpottaminen / tiedottaminen.
Paikalliset yrittäjät voisivat hyödyntää enemmän verkkokauppaa. Voisiko olla yhteisiä
nettikauppoja?
Viestiä kunnan suuntaan, jos huomataan, että edellytystä, mahdollistamista tarvitaan tietyillä
toimialoilla.
E-Sport areena kuntaan.
Kouluihin (yläkouluille) enemmän tietoa alueen yrityksistä ja työpaikoista.
Yrittäjyyskasvatusta kouluihin.
Yritysten (ryppäiden) ketjuttaminen. Koulutusten kautta yhteistyön lisäämistä, esim. tehdään
eri tuotteita ja joku muu taho voi myydä.
8-tien varsi pitäisi saada teollisuustonteiksi.
Pitäisi koota kaikki majoitustarjonta yhteen paikkaan esille.
Esim. isoissa tapahtumissa ja tansseissa kävijöille tarjotaan myös alueen muita palveluja.
Tarinoiden tuotteistaminen.

Nuoret-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
- Maaseudun brändääminen nuorten tavalla- millaista elämä maaseudulla on!
Ilmastokysymykset maaseudun näkökulmasta esiin -> meillä tehdään koko ajan asioita
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- Mediatuottaminen
- nuoret markkinoi, mukaan kuntamarkkinointiin, yrittäjyyskasvatus, tulevaisuuden tekijät
- maaseudun sisällöntuottajat → mikä porkkanaksi?
- tube, videokoulutus - pilotointi?
- toimintojen keskittäminen
Kaikki ideat:
- Nuorille tehdyssä kyselyssä toivottiin mm. seuraavaa Siikajoelle
- nuorisotilat myös Siikajoelle -> pitkä kunta, Ruukkiin pitkä matka
- bmx-rata, lanit, parkour, teatteri, lautapelit

-

-

-

-

-

-

- pyöräilysuunnistus, kepparit
- nuoret pitää saada pois kotoa -> yhteisöllisyys
FK-radan kehittäminen→ tubettajia mukaan → videokooste → auttaa
tapahtumamarkkinoinnissa
- e-motorsport → laitteisto → valmennus johon myös liikunta aspekti mukaan →
tulevaisuudessa e-sports arena
- Hietamaan alue laajempaan hyötykäyttöön -> camping alue matkailijoille
Moottorirassauspaja → tuunataan polkuautoja
- mestari-kisälli -malli voi soveltaa kaikkeen konkreettiseen tekemiseen
- harrastustiloja lisää
Suunnistus nykyaikaan ja rastit sähköiseksi
Nuorten stressi → luontoon rauhoittumaan
- Nuorten ja seuratoimijoiden vuoropuhelu siitä, mitä toimintaa järjestetään
- nuorille tapahtuma, nuoret mukaan järjestämiseen, nuorisoneuvosto
Maahanmuuttajanuorten mukaan ottaminen - kohtauttaminen
- yläaste → 18 vuotta on haastava ikä, mitä mielekästä tekemistä?
- mielekästä tekemistä
Nuokkaritoimintaa on vain Ruukissa → kylille → kiertoa eri paikoissa
tubettajat mukaan brändityöhön → maaseutu on coolia
- Maaseudun Tubecon
- tv-sarja maalaisromatiikkaa → tubesarja
Yrittäjyyskasvatus - kouluille kiertäviä pajoja
kimppakyydit → kimppakyyti.net → apps maaseudulle
soramontut hyötykäyttöön
kirjasto → välinelainaamo → sähköinen ajanvaraus
harrastusvälineiden vaihtopörssi faceen
kouluille ideapajoja → tuotantotiimit jotka työstää esim video- tai tapahtumaprojekteja,
mediakoulutus

Yhdistykset-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- 1. Uusien tekijöiden saaminen mukaan toimintaan (jaksaminen, aktivoiminen,
porkkanasysteemi, palkitseminen, gaala)
- 2. Valokuitu kylätaloille (mahdollistaa paljon: turvallisuus, toiminta, palvelut) (Yhteisö leader
tuki liittymämaksuun ja laitehankintoihin)
- 3. Kuljetusrinki tapahtumiin (tarvitaan yhteyshenkilö hoitamaan asiaa)
Kaikki ideat:
- Kunnassa on paljon yhdistyksiä (75 kpl) ja samat aktiivit ovat monessa yhdistyksessä mukana
- yhteistyötä enemmän esim. tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä
- tarvitaan yhteinen syy/tarve tehdä asioita yhdessä, Paavola hyvä esimerkki hyvästä
yhteistyöstä
- yhdistysten yhdistyminen (esim. Siikajoen, Ruukin ja Raahen MTK yhdistyivät)
- Yhdistystoimijoiden palkitseminen (arvostus ei näy nyt toimijoille)
- yhdistysten juhla - gaalaillallinen (vrt. yrittäjäjuhla)

-

-

-

-

-

-

-

parhaan yhdistyksen palkitseminen vuosittain TAI joka kylältä palkitaan paras yhdistys,
jos gaala järjestetään harvemmin
- palkitsemisen kriteerit? Voiko yhdistykset vaikuttaa?
- yhdistysten yhteystiedot ajan tasalla (kunnan nettisivuilla esillä)
- ajantasaiset yhteystiedot avustusten ehto
Yhdistysaktiiveille virkistys- ja hyvinvointitoimintaa → yhteinen hanke hyvinvoinnin lisäämiseen
Yhdistykset pyörittävät toimintaa ja liikuntaa (muualla esim. yritykset tuottaa tapahtumia)
Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä → tapahtumilla hankitaan rahaa muun toiminnan
pyörittämiseen → tapahtuman kirjanpito avoimesti avata muille mukana oleville yhdistyksille
Tapahtumakalenterin käyttäminen
Yhdistysten kulttuuripläjäys - eri puolille erilaisia tapahtumia (teatteria, musiikkia) ja kiertoajelu
tapahtumasta toiseen
Teatteripläjäys -viikonloput kylätaloille
Yhdistystoiminnan haasteita
- yhdistystoiminta henkilöityy usein tiettyihin kasvoihin
- yhdistyksillä ei aina rahaa tehdä asioita yksin
- henkisen tuen tarve toisilta yhdistyksiltä
Porkkanoiden miettiminen talkoolaisille
- esim. ilmaiset tanssiliput
- yhdistys maksaa esim. järjestyksenvalvojakortin → motivoi osallistumaan toimintaan
- useampi yhdistys miettimään asiaa yhteistyössä → yhteiset porkkanat?
Yhdistysten ABC → oma hanke tähän, koulutusta ja tietoa kaikkeen yhdistystoimintaan
liittyvään (tapahtuman järjestäminen, viestintä, ongelmien ratkaiseminen, mistä voi saada
apua jne.)
Koulutusta yhdistysasioihin, uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille (kynnyksen madaltaminen
hallituspaikkoihin)
Yhdistysten markkinointi -koulutus → iäkkäät tekijät, digikummit
Osaamisen ja hyvien käytänteiden jakaminen yhdistysten kesken
Yhdistystoimintaan aktivoiminen ja positiivisten kokemusten tuottaminen
Nuorten mukaan ottaminen - hallituksiin nuorisojäsenet
Osallistumattomuus
- tapahtumiin ei osallistuta → mitä tehdä asian eteen? Kyläläiset pitää yhdistysten
järjestämiä tapahtumia itsestäänselvyyksinä, samat henkilöt osallistuu eri tapahtumiin
- ei vastata kyselyihin ja viesteihin
- sitoutumisen pelko, jos antaa nimen johonkin
Kahdenkeskiset keskustelut yhdistyksen jäsenistön kanssa (kehittämistarpeiden
kartoittaminen) – vaatii aikaa
Markkinoinnin kehittäminen → toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
Kylätalot ovat kokoontumispaikka
- käyttöasteen lisääminen
- talojen kehittäminen (Siikajoki, Revonlahti, Ruukki, Paavola)
- yhdistysten voimien yhdistäminen remonteissa (esim. 6 yhdistystä remontoi yhdessä
samaa kohdetta, jokainen saa siihen avustuksen, jolloin pienistä summista kasvaa
isompi raha, jolla saadaan jo asioita tehtyä)
- innostaa yhdistyksiä vuokraamaan yhdistysten ylläpitämiä tiloja omiin tapahtumiin
- Joka kylällä kohtaamispaikka ja olohuonetoimintaa
Yhdistysten tilojen kunnostaminen ja ylläpito, ei vain uusia paikkoja
Hietamaan alueen kehittäminen

-

-

-

-

- Camping-alueen rakentaminen (sis. huoltorakennus)
Tauvon kehittäminen, sillä uimaranta on maailman paras (suojaisa), p-paikka puuttuu
Metsästysmatkailun kehittäminen
Hanke luonnon tuotteistamiseen ja hyödyntämiseen (esim. pyöräreitit ovat jo olemassa, mutta
opasteet puuttuvat ja kartta)
Kylien palveluiden kehittäminen - kauppojen turvaaminen
Suomen sota teematapahtumat ja laaja yhteistyö (hanke)
Valokuitu tärkeä
- Varessäikkään ja Tauvoon avoin wifi matkailijoiden käyttöön (kunnan sivu auki ensin)
- kylätaloille kuitu - mahdollistaa etäohjauksen, valvontakamerat, erilaiset palvelut ja
verkkokurssit, esim. jumpat
Flying Finn -tapahtuman kehittäminen
- urheiluseurojen ja muiden yhdistysten saaminen mukaan ja esittelemään omaa
toimintaa (ei esitteitä, vaan tekemistä ja toimintaa)
- yhdistysten voimavarat voisi yhdistää ja keskittää yhteen isoon vuosittaiseen lasten
tapahtumaan, ei pieniä tapahtumia joka kylälle
- liikkuminen eri kyliltä tapahtumaan on turvattava
Maaseutuosaston ratsastussimulaattori - voisiko hyödyntää tapahtumissa?
Tukimahdollisuudet oltava monipuoliset
Kunnan omistamalle kohteelle, myös toimivan koulun tai palvelukeskuksen yhteyteen pitää
voida hakea tukea
Yhteisö Leader → matalan kynnyksen pieni raha tarpeellinen
Yhdistysten yhteistyön lisääminen maakunnallisella tasolla
- esim. FK-kerho suunnittelee maakunnallista matalan kynnyksen karting toimintaa
yhteistyössä Oulun toimijoiden kanssa → valmennusryhmät tavoitteellisille harrastajille
tulla kilpailijoiksi, nuorten vetämä ajovalmennus toisille nuorille, yhdistysten pieni
johtoryhmä, yritykset mukana toiminnassa
Yhdistystoimijoiden haastaminen
- eri yhdistykset tekemään samaan teemaan liittyviä asioita yhdessä
Yhdistysten yhteiset hankkeet → lisäävät yhteistyötä luontevasti
- oman rahoitusvälineen tarve, esim. “yhdistysryhmähanke”

