
Visio 

 

• Visio on se miten strategia saavutetaan ja mielestäni strategian tulisi olla niin lapsiystävällinen, kuin 

ikääntyvän väestönkin huomioiva. Luonnon keskellä köllöttävä itsenäinen kunta 

• Sukupolvet luonnon keskellä 

• Keskustan ranta-alue on kehittynyt takapihasta viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi kuntalaisten, vapaa-

ajan asukkaiden ja matkailijoiden olohuoneeksi. 

• Sysmä - maailman paras paikka asua ja elää!  

• Sysmä on elinvoimainen pitäjä, jossa mökkeily ja matkailu kukoistavat ja niitä tukevat monipuoliset 

palvelut. 

• Päijänteen rannalla suomen puhtainta luontoa ja mahdollisuus toteuttaa unelmiaan 

• Ohrasaari, kammiovuori, päijätsalo. Näille pitäisi saada taajaman tuntumaan jatkoja. Pyöräily 

varsinkin maastossa on pop ja vetää matkailijoita. 

• Sysmä on erinomainen paikka maaseutumaiseen asumiseen. Kunnasta löytyy kokoonsa nähden 

poikkeuksellisen hyvät kaupalliset palvelut, pitkälti kesäasukkaiden mahdollistamana. Lukiokin on 

saanut hyviä tuloksia. Nyt koulut kyläkouluineen kuntoon, kaavoitusta haja-asutusalueille ja niistä 

ilmaisia tontteja kuntaan muuttaville etätyöläisille. Tietoliikenneinfra (langaton) kuntoon. Elämälle 

oikeasti tärkeitä asioita, eikä mitään pikkunäpertelyä oman rahan tai muiden kanssa. Siitä se lähtee. 

• Olla Hyvä kunta. (vrt. olla hyvä ihminen) - tuoda empatia talousvetoisen kuntahallinnon keskelle.  

• Itsenäinen kunta, jossa edelleen lukio ja tyytyväinen asukas työntelee lastenvaunuja. 

Pienteollisuutta tulossa, yrittäjyys hyvää ja virkeänä. 

• Monimuotoinen luonto. Tukkipuu- ja erämaametsiä. Runsaat marjastus- ja sienestysmaat. 

Luontovaelluspolkuja.  

• Omavaraisuus ihmisläheisyys luontoarvot 

• Onnellinen asuinpaikka ja vapaa-ajan viettopaikka vauvasta vaariin luonnon helmassa 

• Sysmäläisten puolesta loppuun asti. 

• Lapsiperheet ja luonto erityisasemaan, huoltosuhde pitää saada terveemmäksi 

• Tasa-arvoinen ja kaikille suomalaisille tarkoitettu vapaa-ajan viettopaikka 

• Slogania en nyt heti keksi, mutta vision voisi rakentaan inhimillisyyden, luonnonläheisyyden ja 

luovuuden teemoista. Olisi ihanaa asua Sysmässä jossa olisi vahva yhdessä tekemisen meininki. Ja 

että etusijalla olisi aidosti yhteinen etu. 

• Pohjalta ponnistaen 

• Meijän hyvää Sysmää tehdään ja eletään yhdessä. 



 

• Tarinoiden Sysmä 

• Elinvoimainen ja yhteistyökykyinen Sysmä 

• Laajalle verkostoitunut ja joustava Sysmä 

• Sysmä – paikka jossa et pitkästy – tekemistä kaikille 

• Onkiniemen Matkakeidas – Vierivä kivi ei sammaloidu 

• Monipuolisempi kuin uskotkaan 

• Teeveestä tuttu 

• Kaikki toimii 

• Kaikki sujuu 

• Sysmä – todellinen runsaudensarvi 

• Kirkas helmi Päijänteen rannalla 

• Sysmä – hiomaton timantti 

• Maaseudun mallia maailmalle  

• Suloinen Sysmä 

• Meille mahtuu kaikki 

• Tänne mahtuu kaikki 

• Yksi Sysmä 

 


