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Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen järjestämään ideakilpailuun tuli määräaikaan mennessä 
kaikkiaan 77 ideaa, joita käsiteltiin kahdessakin eri palaverissa ennen kuin päästiin 
yhteisymmärrykseen palkintosijoista ja saatiin ideoille järjestys. Ideoita käsiteltiin ilman 
jättäjän nimeä, joten ideasingolla ei käsittelyvaiheessa ei ollut tietoa idean jättäjästä. Tällä 
pyrittiin puolueettomaan käsittelyyn tässäkin mielessä. 
 
Kilpailu tuotti todella runsaasti käyttökelpoisia ideoita, joita kaikkia ei voida valitettavasti 
palkita. Mutta ideasinko kiittää kuntalaisia suuresta aktiivisuudesta ideoinnissa kunnan 
elinkeinoelämän, tapahtumien ja kunnan kehittämiseksi.  
 
Ideoita tullaan käymään vielä tarkasti läpi ideasingon tulevissa kokouksissa ja niistä tullaan 
tekemään jatkoesityksiä niiden hyödyntämiseksi niin kunnan kuin muidenkin toimijoiden 
taholla. 
 
Kolmannelle sijalle tuli kolme ideaa tasatuloksella raadin lopullisessa äänestyksessä, joten 
kolmas sija päätettiin jakaa ehdotusten kesken ja muuttaa samalla hieman hakuvaiheessa 
ilmoitettua palkintosummien jakautumaa. 
 
Palkittavat ideat ovat seuraavat: 
 
1. palkinto 275,- , idean esittäjä Tiina Leino, Tmi Villakas, Hännilä. 

 
2. Palkinto 175,-, idean esittäjä Seppo Lappalainen, Sepon Konttori, Kangasniemi kk. 
 
3. Palkinto 50,-, Ville Nyyssönen. Kutemajärvi 

Palkinto 50,-, Janne Savolainen, Kangasniemi kk. 
Palkinto 50,-, Arttu ja Petri Lindqvist, Kouvola 

   
       Heti palkintosijojen jälkeen sijoittui raadin mielestä eräs kiinnostava idea, jossa  
       esitettiin vapaa-ajan asuntojen kunnostamista kunnan alueella ja niiden asumistason  
       nostamista. Se toisi paikkakunnalle huomattavasti lisää töitä rakennussektorille ja  
       asiakkaita alan kauppoihin.  
       Kunnostamista esitettiin toteutettavaksi hankkeen muodossa, johon haettaisiin  
       hankerahaa ja jossa palkattaisiin kuntaan asiantunteva neuvoja, joka voisi neuvoa 
       kunnostussuunnitelmien ja töiden osalta alkuun ja auttaisi tekijöiden etsimisessä yms.  
       ja näin rakentamista vierastavakin vapaa-ajan asunnon omistaja uskaltaisi ryhtyä  
       toimeen. Parempitasoiset vapaa-ajan asunnot lisäisivät viihtymistä ja pidentäisivät  
       sitä kautta viipymää paikkakunnalla, ja näin hyöty olisi molemminpuolinen. 
 
       Palkittavien ideoiden esittely: 
 

1. Palkinto / Tiina Leino Tmi Villakas,   275,-  
Ideassa esitettiin tehtäväksi Kangasniemen torista ja sen palveluista brändi ja kehitetään 
torin ja sataman aluetta ja palveluita monipuolisesti, sekä rakennetaan tarvittaessa tori- ja 
satama-aluetta houkuttelevammaksi ja palvelevammaksi. Torimyyjiä varten voisi olla erilaisia 
myyntipaikkoja joko kiinteinä tai siirrettävinä kojuina. Torin voisi liittää paremmin Pirtin 
puistoon niveltyväksi kokonaisuudeksi, kun torista ja satamasta rakennettaisiin parempi 



kokonaisuus. Torin ilmettä voitaisiin parantaa päällystyksellä, valaistuksella, istutuksilla tai –
ryhmillä, lasten leikkipaikalla jne.  
Esitys sisälsi myös erilaisten tapahtumien järjestämistä torilla eli tori elämään ympäri vuoden. 
Palveluita paketoidaan ja hinnoitellaan tarvittaessa. 
 
Koko kunnalle esitettiin valittavaksi oma teema; lähi- ja luomuruoka sekä luontopalvelut, joilla 
se voisi erottua muista pienistä lähialueen kunnista. Teeman ympärille rakennetaan tarina, 
joka yhdistää hyvän, puhtaan, lähellä tuotetun ruoan. Myös erilaisia tarinapolkuja ja niihin 
liittyviä tapahtumia voidaan tehdä Kangasniemen nimihenkilöiden ympärille. 

       Esitys sisälsi myös erilaisten liikuntatapahtumien ja eri sesonkeihin liittyvien  
       tapahtumien järjestämistä, myös hiljaisempana talvikautena. 
 

2. Palkinto / Seppo Lappalainen Sepon Konttori,    175,- 
Tämä idea sisälsi myös yhdeltä osaltaan torialueen kehittämisidean, että siitä tehtäisiin 
houkutteleva ja torilla voisi olla ohjelmapäällikkö, joka myy paikat, pitää  
järjestystä yllä ja järjestää ohjelmaa. 
 
Idean toinen osa käsitteli kunnan markkinointia sillä keskeisellä ajatuksella, että jokainen 
kuntalainen on kuntamme markkinoija liikkuessaan kunnan ulkopuolella. Tätä voitaisiin 
toteuttaa mm. teettämällä erilaisia autotarroja, joissa olisi kunnan nimi ja tiettyjä sloganeita.  
 
Idean kolmas osa käsitteli sitä, että nyt lopetetaan valittaminen ja oman pesän likaaminen ja 
luodaan päinvastoin kunnasta kaikkien myötävaikuttajien toimesta myönteinen kuva. Tällä 
menolla säästämme itsemme hengiltä ja luomme kunnasta vähemmän houkuttelevan kuvan 
ulospäin. Tässä esitettiin tietynlaisen bonuksen käyttämistä, erotuksena aiempaan sillä 
tavalla, että bonus olisi tuntuvan kokoinen ja se edellyttäisi asumista tai yrittämistä täällä 
tietyn ajan, esim. 10 vuotta. Bonus voitaisiin myöntää tänne muuttavalle asunnon rakentajalle 
tai yrittäjälle. 
Jos bonusta saanut  rakentaja tai yrittäjä muuttaa täältä pois ennen määräaikaa, bonus olisi 
maksettava takaisin.  
 
Ideassa oli vielä 4. osa otsikolla Yrittäjät koulun penkille; ajatuksen oppia tehokasta ajan 
käyttöä, tiettyjen keskeisten laskelmien ja esim. hinnoittelun perusteita ja parantaa oman 
yrityksen kannattavuutta sitä kautta. 
Idean 5. osa sisälsi ehdotuksen Käräjäniemen satama-alueen siistimistä ja järjestämistä 
paremmin, jotta sinne saataisiin lisää ja riittävästi parkki- ja venepaikkoja ja maisemallisesti 
kauniilla paikalla oleva satama olisi sijaintipaikkansa arvoisessa kunnossa. 
 
3. Palkinto /  50,-  

* Ville J. Nyyssönen: 
Pienasialähetti, joka toteutettaisiin yrittäjävetoisesti esim. mopoautolla, joka kuljettaisi 
ostoksia ja pieniä lähetyksiä taajama-alueella ihmisille, joilla on vaikeuksia niiden 
kuljettamisessa tai hakemisessa. 
 
* Janne Savolainen: 
Loma-asuntomessujen järjestäminen PuulaGolfin kentän viereen kaavoitetun mökkikylän 
alueella, jossa on jo kaavakin valmiina. 
 
* Arttu ja Petri Lindqvist: 

Geokätköjen piilottaminen Kangasniemen kunnan alueelle mielenkiintoisiin paikkoihin, 
yrittäjien ja kunnan kanssa yhdessä suunnitellen. 
Näin saataisiin tämän suosiotaan koko ajan kasvattavan harrastuksen kautta niin kätköjä 
etsiviä kuin kätköjä tekeviäkin ihmisiä liikkumaan kunnan alueella tietyissä paikoissa ja 
viipymään täällä kauemmin ja käyttämään alueen palveluita hyväkseen. 


