Yrittäjä,
yhdistä yrittäjyys
ja maalla asuminen!

Yrittäjäksi maalle?
Haaveiletko sinäkin siitä, että saisit asua ja
yrittää maalla? Oikein hyvä haave!
Mitä jos muuttaisit Sysmään?
Meillä on tilaa haaveidesi toteutumiselle.
Mieti, olisiko maallemuutto myös sinulle
mahdollista – monesti se nimittäin on!

Ota meihin yhteyttä ja kerro haaveistasi –
kerromme, miten voisimme auttaa sinua
toteuttamaan ne. Tervetuloa Sysmään! Kaikissa
yrittäjien Sysmään muuttoasioissa sinua auttaa:

Yritysten muuttokummi
Juri Nieminen
Puhelin 044 978 4124, juri.nieminen@kuntavelho.fi
www.sysma.fi

Yrittäjyys maalla onnistuu helposti!
Maailma on nykyään sähköinen ja pieni.

”Liikkuvaa työtä tekevälle Sysmän sijainti suuriin kaupunkeihin
on erinomainen. Nykyiset
nopeat tietoliikenneverkot
mahdollistavat joustavat etätyömahdollisuudet kaikkialle. Lisäksi
matalat asumiskustannukset
mahdollistavat huomattavasti
mukavamman elintason kuin
pääkaupunkiseudulla. Sysmään
muuttaminen ja töiden tekeminen yhä enemmän kotitoimistolta
käsin on auttanut minua keskittymään paremmin työhöni kuin
avokonttorillamme Helsingissä.
Tämä on näkynyt positiivisesti
myös myyntiluvuissa.”

Maaseudulta käsin voi tehdä todella monenlaista
yritystoimintaa. On monia niin sanottuja ei-paikkasidonnaisia aloja, joilla työtä voidaan tehdä mistä
vain minne vain. Esimerkkeinä suunnittelutyöt, alihankinta, sähköisesti toimivat palvelut, verkkokaupat – jolloin asiakaskuntana voi olla koko maailma!
Tuotanto, teollisuus ja palvelut sopivat myös maaseudulle. Täällä on tilaa ja tontti- ja kiinteistökustannukset ovat edullisia. Maaseudulla toimitilojen
vuokrakulut ovat minimaalisia kasvukeskuksiin
verrattuina. Samoin asumisen kulut. Sysmän veroprosentti on yksi maan alhaisimpia ja kunnan talous
vakaa. Sysmän kunta tukee paikallista yrittäjyyttä
omilla hankinnoillaan. Yritysten välinen yhteistyö on
vilkasta. Maaseudun yritysten on myös mahdollista
saada suurempia investointitukia ja hyötyä hankkeista.
Mm. matkailuala on tällä hetkellä kovassa kasvussa
ja se tarjoaa monenlaisia yrittämisen mahdollisuuksia. Majoitusta, ravintoloita, ohjelmapalveluita, kuljetuksia – mitä vain keksiikään tarjota! Työvoimaakin
on helposti saatavilla.
Tietotekniset yhteydet ovat tänä päivänä hyvät ja
montaa alaa voi pyörittää jopa täysin sähköisesti.
Sysmästä etäisyydet kaikkialle Suomeen ovat
kohtuulliset. Pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle
on noin kahden tunnin matka, Jyväskylään tunti ja
vartti, Lahteen tunti. Suomen pääväylä 4-tie kulkee
20 km päässä.

Maailma
on sinun
käsissäsi!

Sysmä voi olla kooltaan XS,
mutta palveluiltaan XL.
Tule tekemään siitä XXL!

Koko elämänkirjo
Myös elämän muiden osa-alueiden täytyy loksahtaa, että yrittäminen maaseudulla mahdollistuu.
SYSMÄSSÄ ON VARAA VÄLJYYTEEN!
Sysmästä löytyy edullisia tontteja oman kodin
rakentajille (kunnan tontit alkaen 2,49 €/m2) sekä
edullisia valmiita taloja ja asuntoja. Asumisen
kustannukset ylipäätään ovat kasvukeskuksiin
verrattuna huomattavan edullisia, usein vain
murto-osan – elämiseen jää siis enemmän rahaa.
Myös siirtymät ovat usein lyhyempiä, taajamassa
joka paikkaan on vain muutama minuutti – joten
elämiseen jää myös enemmän aikaa, ihan kirjaimellisesti.
TYÖLLISTYMISEN MAHDOLLISUUKSIA esimerkiksi puolisolle on, toki rajoitetusti, mutta
ihannetilanteessa yrittäjä tuo oman toimeentulon
mukanaan.
PÄIVÄHOITO JA KOULUT ovat lähellä, ne ovat
turvallisia ja mukavan pieniä yksiköitä, joissa
pääsee hyvin elämän alkuun. Muita palveluita on
enemmän kuin ehkä osaat arvatakaan.
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Sysmässä ovat
hyvät. Oletpa sitten liikunnan, kulttuurin, käsillätekemisen tai vesilläolon ystävä, mahdollisuuksia
on moneen. Sysmä sijaitsee Päijänteen rannalla,
mikä tarjoaa monenlaisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Upea, puhdas luontomme alkaa
jo ulko-ovelta. Myös kulttuurielämä on Sysmässä
vilkasta. Tekemistä siis riittää!
ELÄMÄNMENO Sysmässä on mukavan leppoista
ilman turhaa kiirettä ja painetta, ihmiset mukavia
ja helposti lähestyttäviä. Arki soljuu ja aikaa jää
myös itselle – se kaikki on sitä elämisen laatua!
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