Takaisin Suomussalmelle?

Kotipitäjässä toiveistasi voi tulla pian totta
Rantatontti valmiin tien ja sähkölinjan päässä keskellä marjamaita 34 000 euroa! Vaivaton rivitalohuoneisto hiihtoladun ja kauppakeskuksen välissä 80 000 euroa! Omakotitalo kävelymatkan
etäisyydellä kylpylästä ja teatterista 120 000 euroa!
Yhden kaupunkisuomalaisen kerrostalohuoneiston hinnalla hankit vaikka nämä kaikki ja kaupan
päälle saat taloushuolista vapaat eläkepäivät. On helppo keksiä sata totuutta siitä, miksi vanhassa kotipitäjässäsi Suomussalmella on hyvä elää. Raha ei ratkaise kaikkea, mutta asumisen edullinen hintataso jättää elämään paljon pelivaraa.
Meitä ei ole liian monta mutta riittävästi, jotta monipuoliset sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut löytyvät yhä läheltä. Kun muutoksiin on reagoitu ajoissa, palveluvarustus on Kainuussa säilynyt kunnossa. Suomussalmella palvelukapasiteettia riittää nykyistäkin suuremmalle joukolle.
Olemisen ja elämisen mahdollisuuksien kirjo on rikas:
Haluaisitko osallistua kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin tai nauttia Sonnikallion erämaisesta tunnelmasta aivan taajaman tuntumassa? Purjehtisitko Kiannalla tai katselisitko rantaraitilta vaarojen sineä? Ajaisitko korvessa kulkevilla moottorikelkkareiteillä tai nostaisitko hien pintaan hyvin
hoidetuilla latu- ja retkeilyreiteillä?
Haastaisitko itsesi kokeilemaan uutta kansalaisopistossa tai teatterin näyttämöllä vai istahtaisitko kaikessa rauhassa tätä päivää elävän kirjaston lukutuoliin? Laittaisitko hihat heilumaan järjestössä tai kyläyhdistyksessä ja iloitsisit yhdessä luodusta hyvästä vai loisitko uutta uraa Kainuun
yritysystävällisimmässä kunnassa?
Suomussalmelta löydät kaiken tarpeellisen ja vähän enemmän.
Anna hetkeksi unelmillesi uudet siivet. Tutustu monipuoliseen tonttitarjontaan osoitteessa
www.suomussalmi.fi/vapaattontit tai myynnissä oleviin kiinteistöihin esimerkiksi osoitteessa
www.etuovi.com tai www.nettiasunto.com
Jospa siivet kantavat Sinut perille ja me tapaammekin seuraavan kerran täällä, kotona Suomussalmella.
Ystävällisin terveisin

Asta Tolonen

Hannu Leinonen

kunnanjohtaja

elinkeinoasiamies

PS. Jos Sinulla on kysyttävää, soita tai lähetä meille sähköpostia.
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Kunnanjohtaja Asta Tolonen
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