elinvoimaa maaseudulta

RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015–2020
Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön
luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

ELINKEINOJEN JA YRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN
Kehitämme yritystoiminnan edellytyksiä
Kunta viestii aktiivisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Kunta tekee yrityksille säännöllisin väliajoin yritysbarometrikyselyn.
Kunta pitää yhteyttä paikkakunnalta kotoisin oleviin nuoriin, jotka ovat ammatillisessa tai korkeaasteen koulutuksessa.
Kunnan brändi rakentuu maaseutukunnan pohjalta, esim. lähiruokakuntana, maaseudun
tuotteistaminen kilpailueduksi, turvallinen maaseutu asuinpaikkana, työympäristönä, osaamisen
kehittämispaikkana sekä vapaa-ajan ympäristönä.
Kunta panostaa maaseutuyrittäjyysosaamiseen.

Kehitämme seudullista luonto- ja kulttuurimatkailua kuntien välisellä yhteistyöllä
Luodaan paikallinen säännöllisesti kokoontuva toimijaverkosto, jossa yritykset, yhteisöt ja kunta
koordinoivat yhdessä toimintaansa sekä viestivät ja markkinoivat yhdessä palveluitaan.
Hyödynnetään nykyistä paremmin ja laajemmin Runoilijan tien vesistöreittiä (Teatteria
sisävesilaivalla? Laituritapahtumat?). Ruovesi-Virrat-alueyhteistyö.
Laajennetaan yhteistyötä imagoa vahvistavien tapahtumanjärjestäjien ja muiden paikallisten
toimijoiden kesken (kesäteatteri, maataloustuottajat, yhteisöt ja yhdistykset).
Rakennetaan Gallen-Kallelan kävelyreitit (missä teokset on
maalattu, jne).
Rakennetaan pyöräily- ja vaellusreitistö karttoineen
Ruovedelle
Helvetinjärven erämaa-alueen kehittäminen: seikkailupuisto,
majoitus- ja saunatila?
Luodaan paikallisesti yhteistyössä erilaisia matkailupaketteja
kotimaisille ja ulkomaisille kohderyhmille (maatilamatkailu,
”erämaa etelässä”, pyöräilyreitit, patikointireitit, melonta,
seminaarit, konsertit, jne) ja markkinoidaan niitä
tehokkaasti.

Tiivistetään yhteistyötä Mänttä-Vilppulan Serlachius-museoiden ja Pekkalan kartanon
taiteilijaseminaarien välillä (museokäynnit -> maalauskurssit ja luontoaihekurssit -> maatilamajoitus,
kuljetuspalvelut).
Luodaan yhdessä seudullisia matkailupaketteja eri kohderyhmille (yhden päivän, kahden päivän jopa
kolmen päivän paketteja).

Teemme seudulla aktiivisesti yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä
Osallistumme yhteisiin, seutukunnallisiin hankkeisiin ja yhteisiin koulutustilaisuuksiin.

Kehitämme yritysten ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä
Lyhyen ajan suunnitelmassa maahanmuuttajien perusopetuksen ja ammatillisen perusopetuksen
valmistavan opetuksen tarjoaminen Ruhalaan muodostettavassa koulutuskeskuksessa (Ruoveden
kunta/Tredu/Sasky) erityisenä painopisteenä yrittäjyysopinnot.
Luodaan yhteistyössä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismalli, ns. ”Ruoveden malli”.
Paikallisten yritysten osallistaminen työssä oppimisen vaiheisiin (mestari-kisälli-toimintamalli)
Kyläkoulun luontoluokka (myydään koulutuspäiviä muille Pirkanmaan kouluille).
Tredun eräopas -koulutuksen hyödyntäminen kulttuurimatkailun yhteydessä.
4H -yhdistyksen yrittäjyysopintopaketti peruskoulun ja lukion opiskelijoille.

Näemme yritykset kuntamme keskeisenä menestystekijänä ja mahdollistamme
niiden sijoittumisen ja kehittymisen kunnassa
Huomioidaan nykyiset vahvuudet, vahvistetaan niitä ja kohdennetaan kasvutavoitteet oikein
Tehdään markkinointisuunnitelma tuotanto- ja palvelutilojen osalta.
Tehdään markkinointisuunnitelma yritys- ja omakotitonttien osalta.
Tarkastellaan vuokratilojen tarkoituksenmukaista hallinnointia.
.
Yrittäjyyden vahvistaminen: Yritysmyönteisyys näkyväksi asiaksi -imago.
Yhteydenpito yrityksiin on henkilökohtaista ja läheistä.
Tuki yritysten kasvuun ja kehittymiseen, hanketoiminnassa avustaminen
Kunta edistää eri rahoituslähteiden täysimittaista hyödyntämistä.

Yritysmyönteinen päätöksentekomme on nopeaa ja joustavaa
Kunnan hankinnoissa huomioidaan yrittäjävaikutukset ja päätösten kokonaistaloudellinen arviointi.
Kuntaorganisaatio siirtyy hallinnoivasta toimintatavasta mahdollistavaan toimintatapaan.
Asiakaslähtöisyys kaikilla hallintoaloilla, lupamenettelyt joustavasti, nopeasti ja yritystä ymmärtävästi.
Yrittäjänäkökulman huomioon ottaminen kaikessa kunnan toiminnassa.

