VALTUUSTOKAUDEN 2013-2016 TAVOITTEET / MAASEUTUOHJELMA

TAVOITE

KEINOT

1. Infrastruktuurin
kehittämisen avulla
elinvoimaa ja
viihtyvyyttä
maaseudulle

Valtion teiden edunvalvontaa tehostetaan, kaupungin,
Ely-keskuksen, eduskunnan ja ministeriön tasoilla.

Tiestö yksi
tärkeimmistä
maaseudun
elinehdoista

Nopeat
tietoliikenneyhteydet
edullisesti myös
maaseudulle

AIKATAULU
2013-

MITTARI

Hankintapolitiikan mahdollisuuksia käyttäen paikallisia
toimijoita tienhoitourakointiin.

2013-

paikalliset
urakoitsijat

tekn

Kuhmon yksityistieverkko kohdistuu laajaan käyttäjäkuntaan.
Tiestö vaatii sekä peruskunnostusta että myös ympärivuotista
ylläpitoa.

2013-20
16

täyttävät
hoitoluokan
vaatimuksen

tekn./ KH

Haetaan valtion rahoitusta yksityisteiden peruskorjaukseen
vuosittain.

2013-

haettu

tekn./ KH

Kaupungin yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset kaupungin talousarviossa.

2013-

määräraha
talousarviossa

tekn/KH/
valtuusto

Valokuituverkko rakennetaan koko Kuhmon alueelle.

2013-20
16

runkoverkko tehty

Kainuun
kuituosuuskunta/
kainuun liitto ja
luoteis Kuhmon
kuituosuuskunta

Valtion, EU:n ja kunnan taloudellinen panostus.
Kuhmolaisille valokuituverkon käyttäjille/liittyjille tarjotaan
koulutusta.

tehty esityksiä

SEURANTA JA
VASTUU
tekn/KH

Vapaa-ajan asukkaat otetaan huomioon valokuituverkon
suunnittelussa ja tekovaiheessa.

2. Sosiaali- ja terveys
palvelut lähellä
kuhmolaista

Kotipalvelu toimivaksi koko Kuhmon alueelle.

2014-

toimii

kolmas sektori,
vanhusneuvosto

Kyläterveydenhoitaja kokeilua jatketaan.

2014-

Pilottihankkeita uusien toimintamallien kokeiluun
 Vapaakuntakokeilu
 Aluelautakunta
 Palveluauto
 Palvelupiste

2014-

hankesuunnitelma

KH/sote

Tietoliikenteen
mahdollistaman
palveluverkon
kehittäminen

Nopean tietoliikenneyhteyden avulla saadaan sosiaali- ja
terveyspalvelut lähemmäksi ihmistä. Kainuun sote:n tulee olla
mukana kehittämässä tulevaisuuden etäpalveluita
sote-puolelle.

2013-

säästöjä
sote-kuntayhtymäll
e

sote-kuntayhtymä

Syrjäytymisen
ehkäisy ja aktiivinen
ote elämään

Enemmän resursseja nuorten harrastustoimintaan.

2014-

Kulttuurin merkitystä painotetaan ennaltaehkäisevässä työssä
syrjäytymistä vastaan.

yhdistykset,
sivistystoimi

3. Elinkeinoelämän
kehittäminen
maaseudulla.

Maa- ja metsätalous
on edelleen
maaseudun
selkäranka.
Bioenergiasta
mahdollisuus uusille
työpaikoille ja
innovaatioille.

Kuhmossa maaseututoimisto säilytetään palvelemaan
paikallisia maatiloja ja yhteistyökumppaneita.
Lomituspalveluiden kehittäminen viljelijöiden tarpeita
vastaavaksi.

2013-

säilytetään

2013-

lomittaja-avun
saatavuus

lomitushallinto/
yhteistyöryhmä

Bioenergian mahdollisuudet tulee selvittää paremmin.

2014-

työpaikat

elinkeinotoimi/
MTT-Sotkamo
METLA

Maaseudun
monipuolinen
yritystoiminta

Lisää pk-yrityksiä lähiruoan ja lähituotteiden tuotantoon.
Yritystoimintaan tarvittavien lupien käsittelyyn nopeutta ja
joustavuutta.
Vesistöjen merkitys kalastuksen ja matkailun osalta nostettava
esille markkinoinnin avulla. Veneilyreittien merkitseminen.

Nuorten
kesäyritykset ja
nuorten

2013-

työpaikat

2013-

nopeutunut

2014-

Tiedotetaan maaseututoimijoille paremmin keinoista työllistää
nuoria kesäksi. Nuorille tarjotaan koulutusta. Esim.
2014-

kalastus ja
vesistömatkailun
opaskartta

maaseutu-/elinkei
notoimisto
Ely/sote/tekn
Kuhmon
kaupunki (Idän
Taiga
ry)/matkailuyrityk
set/Kuhmon
kalatalousalue

työpaikkoja nuorille yhdistykset,

kesätyöpaikat

4H-yhdistyksen yrityskurssi.

maaseutuyrityksistä
/nuorten yrityksiä

maaseututoimisto

