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Sauvolaisten Yhdessä enemmän -hanke 2013-16 vahvistaa alueen elinvoimaisuutta
Sauvon kunta, Sauvon yrittäjät ry. ja maataloustuottajat ovat käynnistäneet Yhdessä enemmän -hankkeen, joka
tähtää alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hanketoiminta alkoi kartoitusvaiheella jo
vuoden 2012 puolella, mutta konkreettinen toiminta on käynnistynyt tänä vuonna.
Ensimmäisen konkreettisen toimintavaiheen tavoitteena on kaikkien Sauvossa toimivien yritysten puhelin- ja
verkkoyhteyksien sekä sähköisen markkinoinnin saattaminen ajan tasalle.
Hankkeen ensimmäinen konkreettinen toimenpideryhmä on ollut koko kunnan kattava puhelin- ja
verkkoyhteyksien toimivuuden selvittäminen ja ongelmien ratkominen. Sauvon yrittäjät toteutti kevään ja
syksyn 2013 aikana aihepiiristä nettikyselyn. Kyselyn vastausprosentti oli 60 %. Saatujen tulosten perusteella
Sauvon yrittäjät ja Sauvon kunta ovat käynnistäneen yhteistyön ongelmien selvittämiseksi alueen
verkkoinfrastruktuurin tarjoajan, Elisa Oyj:n asiantuntijoiden ja johdon kanssa. Sauvolaiset alan
asiantuntijayritykset ovat myös liittyneet yhteistyöhön.
Kyselyn tulokset ja tähän mennessä kehitetyt parannustoimenpiteet julkistetaan hankeryhmän järjestämässä
Puhelin- ja netti-illassa 28.11. klo 18 alkaen. Toimittajat ovat tervetulleita tähän Sauvon Seuralassa
järjestettävään tilaisuuteen.
Toinen hankkeessa voimakkaasti esillä oleva alue on verkossa tapahtuva palvelu- ja liiketoiminnan
edistäminen. Toiminnan ensimmäinen tavoite on saada Sauvosta saatavat palvelut kaikkien sauvolaisten
ulottuville. Käytössä on uusin teknologia ja ratkaisuja, joita ei tietääksemme ole Suomessa vielä missään
käytetty. Tällä hetkellä meneillään on sauvolaisten yritysten palvelutarjonnan siirtäminen nettiin, sähköiseen
palveluoppaaseen. Uusi teknologiaa mahdollistaa esimerkiksi yrityksiin soittamisen tai navigoinnin suoraan
puhelimen tai iphonen selaimesta. Verkkokehityshankkeen lopputavoitteena on luoda yksi ja yhteinen
www.sauvo.fi –portaali, jonka kautta löytyvät niin kunnan tiedot kuin esimerkiksi järjestöjen
tapahtumatarjonta tai kaupalliset palvelut lähiruuasta maanrakennukseen. Verkkoyhteyksien ja verkossa
tapahtuvan toiminnan kehittämiseen liittyy myös Sauvon yrittäjien tavoite saada kaikille sauvolaisille
yrityksille kotisivut.
Hanke etenee tällä hetkellä sauvolaisin vapaaehtoisvoimin kunnanhallituksen asettaman elinkeinotyöryhmän
koordinoimana ja alussa mainittujen järjestöjen tuella. Hanke on herättänyt innostusta ja vapaaehtoista
osaamista onkin löytynyt erinomaisesti. Tavoitteena on lisätä toiminnan resursseja myös erillisen
hankerahoituksen avulla vuodesta 2014 eteenpäin. Ennen tätä suunnitellaan ja pohjustetaan alueen
elinvoimaisuutta kehittäviä toimintamuotoja, joiden varsinaiseksi toteuttamiseksi hankerahoitusta sitten
haetaan.
Hankkeen toinen toimintavaihe, vuodet 2014/2015-2016, on konkreettisten yritystoimintojen kehittämis- ja
innovaatiohankkeiden toteuttaminen.
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