
IDEASINGON KOKOUKSET 2008-2011

Ideasingon kokous 11.10.2011

Vuoden 2011 toinen Ideasinko järjestettiin Tulla Ky:n toimistotiloissa Sepäntiellä. 
Kokouksessa ideoitiin tonttimarkkinointia ja asukashankintaa sekä pohdittiin, kuinka 
saataisiin houkuteltua uusia yrittäjiä keskustan tyhjeneviin liikehuoneistoihin. Esil-
le tuli myös mm. kunnan hankinnat, Asematien kunnostus, kunnan elinkeinotoimen 
jatko, Destian entisen varikon tilanne sekä rakentamisvelvoitteiden toteuttaminen.

Ideasingon kokous 13.6.2011 Svalan mökillä

Puheenaiheita olivat muun muassa Omakotitalonäyttely ja sen mahdolliset jatko-
hankkeet, valtatie 13 risteysalueen rakentaminen ja yritysten houkuttelu Kangasnie-
melle.

Ideasingon kokous 15.12.2010 kunnantalolla

Ideasingon vuoden 2010 viimeisessä kokouksessa ei ollut pulaa ideoista, niitä syntyi 
runsain määrin ja muistioon kirjattiin kolme sivua tekstiä. Keskustelua käytiin muun 
muassa golfkylän, Omakotitalonäyttelyn, kunnan markkinointimateriaalien, Kangas-
niemen Lucia-neidon ja/tai kesätytön sekä Tokmannin myymälähankkeen tiimoilta.

Ideasingon kokous 18.8.2010 kunnantalolla

Ideasinko kokoontui kesätauon jälkeen runsaslukuisena Omakotitalonäyttely -aiheen 
tiimoilta. Kokouksessa mietittiin erilaisia näyttelyyn liittyviä asioita ja saatiin paljon 
infoa näyttelykoordinaattori Timo Ovaskaiselta. 

Ideasingon kokous 21.4.2010 Pitopalvelu Siiskosen tiloissa

Kuluvan vuoden ensimmäisessä Ideasingon kokouksessa Kunnanjohtaja Pekka Toivo-
nen kertoi kunnan tuoreimmat kuulumiset. Kunnan taloudellinen tilanne on kohtuul-
linen ja useita isoja asioita on vireillä.

Luonnollisesti myös Kangasniemen Omakotitalonäyttely nousi esille. Näyttelyn asu-
kashankinnan suhteen ”sinkolaiset” kehittivät uuden idean, josta mahdollisesti kuul-
laan tulevaisuudessa.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta tutustua Myrskylyhdyn ja Työttömien Toimin-
tajärjestön toimintaan seuraavan kokoontumisen yhteydessä.
Keskusteluissa esille nousivat myös mm. kunnan kuorma-auto, kunnan hankinnat ja 
ostamisen osaaminen, pölynpoisto ja Asematien surkea kunto.



Ideasingon kokous 3.9.2009 Synsiön leirikeskuksessa

Elinkeinoasiamies Seppo Pyyhtinen esitteli kokouksen alussa Synsiön leirikeskusta 
ja loi samalla ryhmälle kokonaiskuvan kunnan omistamasta maa-alueesta. Tämän 
jälkeen kunnanjohtaja Pekka Toivonen kertoi kunnan ajankohtaiset kuulumiset. 
Kokouksessa eniten keskustelua herättivät julkiset ja yksityiset hankinnat, joiden 
toivottiin painottuvan yhä suuremmassa määrin oman paikkakunnan yrityksiin. Sa-
massa yhteydessä tuli esille edunvalvonnan Mikkeliin siirtymisen tuomat epäkohdat, 
joihin ideoitiin ratkaisuja. Kokouksessa mietittiin myös keinoja, joilla keskustan 
asukkaita häiritsevää ”korttelirallia” saataisiin hillittyä.

Ideasingon kokous 4.6.2009 Kunnantalon johtokeskuksessa

Kokouksessa tutustuttiin eri valtuustoseminaareissa työstettyyn kuntastrategiaan ja 
sen kärkihankkeisiin. Em. hankkeista keskityttiin tarkemmin PK-yritystoiminnan edis-
täminen - kärkihankkeeseen. Keskusteltiin myös mm. sähköasioista ja niihin liittyen 
mahdollisesti tehtävästä kannanotosta.

Ideasinko kokoontui ke 11.3.2009 Tulla Ky:n tiloissa Lapaskan-
kaalla.

Ideasinko kokoontui uudella kokoonpanollaan ensimmäisen kerran. Kokouksessa 
mm. käytiin läpi Ideasingon toimintaperiaatteita ja aiemmin käsiteltyjä aiheita sekä 
eteenpäin vietyjen asioiden toteutumista. Ennen kokouksen alkua tutustuttiin Lapas-
kankaan jäteasemaan. Kuvassa kokouksen osallistujat: Arto Pellinen, Matti Tulla, Jan-
ne Kankkunen, Rauni Pietarinen, Katja Kokko, Sirkka Seppälä ja ideasingon sihteerinä 
toimiva elinkeinoasiamies Seppo Pyyhtinen, kameran takana oli Jaana Laitinen.  

Kuva kokouksesta seuraavalla sivulla! 



Ideasingon kokous 8.1.2009 Kesti-Set Ky:n tiloissa

Kunnanjohtaja Pekka Toivonen kertoi ”sinkolaisille” kunnan ajankohtaisista asiois-
ta. Kokouksessa keskusteltiin myös mm. laskusuhdanteen näkymisestä paikallisissa 
yrityksissä ja siihen varautumisesta, turvallisuustyöryhmässä esillä olleista asioista 
ja asuntoasioista sekä teiden kunnosta. 

Ideasinko kokoontui 12.8.2008 hiihtomajalla

Ideasinko-ryhmä kokoontui pienen kesätauon jälkeen. Ryhmän jäseniä oli lähestytty 
kesän aikana useilla aloitteilla ja ehdotuksilla, joista keskusteltiin kokouksessa. Pu-
heenaiheena olivat muun muassa uudet tienvarsikyltit, jotka eivät paikoitellen näy 
edessä kasvavien risukoiden takaa, levähdysalueiden ja risteysalueiden siisteys, rip-
pileirien ajankohdat sekä elinkeinoelämän tukiperiaatteet.

Ideat sinkoilivat 17.4.2008

Kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja yrittäjien muodostaman Ideasin-
gon kokouksessa saatiin tällä kertaa aikaan niin vilkas keskustelu mitä erilaisemmis-
ta asioista, että sihteerillä oli täysi työ saada kaikki sinkoilevat ideat kirjattua ylös.

Ryhmässä keskusteltiin mm. keskustan alueen tyhjistä liiketiloista, mainostarjotti-
mista, hiihtoladuista, jäähallista, kuntosalista, asuntotilanteesta ja hallihankkeista.

Aiemmissa kokouksissa käsitellyistä asioista todettiin ilolla Käräjäniemen alueen 
kehittämisen lähteneen käyntiin ja opastaulujenkin ulkoasu alkaa olla viime silausta 
vaille valmis.

Ideasingon kokous 21.2.2008

Ideasinko kokoontui kunnantalon takkahuoneessa suurella porukalla. Mukana oli-
vat tavallisen miehityksen lisäksi maankäyttöteknikko Jouko Romo Kangasniemen 



kunnasta sekä Risto ja Elli Hinkkanen Käräjäniemestä. Edellä mainitut osallistuivat 
kokoukseen Käräjäniemen kehittämiseen liittyvien asioiden tiimoilta. Käräjäniemen 
alueen kehittäminen nousikin kokouksen pääteemaksi ja siitä keskusteltiin ahkerasti. 
Kokouksessa pohdittiin jälleen myös mm. tienvarsikylttejä ja Savon Suoraa.

Ideasingon kokouskuulumisia

Ideasinko-ryhmä polkaisi tämän vuoden toimintansa käyntiin Kesti-Setillä 24.1.2008 
pidetyssä kokouksessa. Keskustelu oli jälleen vilkasta ja asioita runsaasti.

Kunnanjohtaja Pekka Toivonen kertoi kokouksen alussa kunnan kuulumiset. Hän ker-
toi mm. valtatie 13 risteysalueen kehittämissuunnitelmista ja golfkylän pian alkavas-
ta koemarkkinoinnista. Toivonen kertoi myös Lapaskankaan teollisuusalueella olevan 
hankkeita vireillä tänäkin vuonna.

Kokouksen aikana tehtiin päätös järjestää koulutustilaisuus julkisista hankinnoista 
Kangasniemi-salissa keskiviikkona 12.3. Kouluttajana toimii Kati Marjamäki Prohan-
kinta Oy:stä. Lisätietoja tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

Ideasinko-ryhmä kävi läpi myös jo aiemmin tehtyjen aloitteiden ja ehdotusten etene-
mistä. Kangasniemen tervetulokylttikisaan tulleet ehdotukset käytiin läpi ja niistä 
löytyi hahmotelma, jota lähdetään jatkotyöstämään. Uusina asioina esille tuotiin mm. 
Kiviniemen leirintäalueen liittymän ahtaus ja talvitorin jätehuolto- ja wc-tilat.


