Kuntastrategia
1. Ikä
Vastaajien määrä: 115

2. Sukupuoli
Vastaajien määrä: 115

3. Kysely on avoin kaikille kunnan asioista kiinnostuneille. Missä roolissa sinä vastasit kyselyyn?
Vastaajien määrä: 116

4. Kunnan nykyisen strategian tunnuslause on ”Heinävesi – kuntien kermaa". Miten sinä kuvailisit toiveidesi
Heinäveden kuntaa vuonna 2025 muutamalla sanalla?
-

Hyvä paikka asua.
Elinvoimainen, asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiva kunta.
Kuntalainen - palvelut ovat lähelläsi!
Heinävesi- turvallinen ja viihtyisä paikka asua ja käydä
Pieni ja vireä eteenpäin suuntaava kunta.
Ikärakenne "terve"
Heinävesi voisi silloinkin olla "kuntien kermaa"
Vireä, toimelias ja hyvin palveluita saatavilla
Luonnon keskellä, turvassa, uskomattomien kauniiden metsien keskellä, järvien äärellä
virkeä, viihtyisä, vahva
Puhdas ja kirkas Heinävesi tarjoaa elämyksiä kaikille!
Hyvät tarpelliset tavoitteet - muutokset hyväksyen
Kulttuurista voimaa, elävyyttä, taiteilijoita asumaan tänne
Eläväinen, vireä, palvelut löytyvät
Peruspalvelut Heinävedellä tarjoava, ihmisläheinen, luontoarvot huomioiva kunta
Kartalla ollaan
Matkailun ja luonnon "mekka"
Elinvoimainen
Nousevana kunta sekä asukasluvultaan, että liiketoiminnan puolelta
Ihmisläheinen, palvelut toimivat, terveydenhoito hyvin toimiva.
Peruspalvelut pelaavat
Tulevaisuuteen panostava ja kehittyvä kunta
Hiljaisuuden kehto
On tosi yliampuva mainoslause.
Paras kunta Heinävesi
Heinävesi - lomaparatiisi
"Virtaa Heinävedellä"

-

Elinkelpoinen, haluttu tutustumiskohde
Heinävesi - elinvoimaa luonnosta
Heinävesi - jokaiselle jotakin
Turvallinen, palveleva, kulttuuri kunta
Heinävesi eläväksi
Heinävesi Suomen luostari kunta
Heinävedellä on hyvä asua
Heinävesi - maakunnan kunkku
Suvaitsevainen
Heinävesi - turvallista yrittämistä ja asumista
Asumista kansallismaisemassa hyvien peruspalvelujen äärellä.
Itsenäinen, puoleensa vetävä, peruspalvelut tarjoava
Paikka jonne voi palata takaisin maailmalla käynnin jälkeen, yrittäjiä tuetaan ja palvelut eivät häviä.
Elinvoimainen, positiivinen, yritteliäs ja luonnonkaunis kulttuuripitäjä
Turvallinen asuinkunta viihtyisässä ympäristössä.
Kotoisa, kuntalaisten etua ja hyvinvointia edistävä ja ajava, monipuolinen, peruspalvelut tarjoava.
Heinävesi - puhtaasti paras maaseutukunta
Aitoa tunnelmaa
Elävä, lapsi ja nuorisorikas kunta

5. Mitkä ovat mielestäsi Heinäveden kunnan toiminnan tärkeimmät painopistealueet seuraavan 10 vuoden kuluessa?
(0=ei merkitystä, 5=erittäin tärkeä)
Vastaajien määrä: 113

Keskiarvo
Sosiaali- terveyspalvelut (Siunsote)

4,54

Perusopetus

4,41

Muu mikä?

4,38

Vanhusten kotona asumisen palvelut
(Siunsote)

4,38

Työllisyyden hoito

4,32

Matkailupalvelut

4,27

Elinympäristö

4,22

Elinkeinopolitiikka

4,08

Liikuntapalvelut

4

Varhaiskasvatus

3,98

Puistojen, liikenneväylien ja yleisten
alueiden hoito

3,85

Kulttuuripalvelut

3,77

Kirjastopalvelut

3,75

Kunnallistekniikka

3,72

Lukiokoulutus

3,67

Joukkoliikenne

3,63

Kansalaisopisto (Soisalo-opisto)

3,4

Kaavoitus

3,22

Yhteensä

3,98

6. Mikä palvelu on sinulle tärkeä, mutta vielä puuttuu Heinävedeltä?
Vastaajien määrä: 65
Sote- ja terveys
 Yksityispuolen terveyspalveluiden määrä isommaksi
 Röntgen
 Verenluovutus
 Yksityinen hammaslääkäri
 Erikoislääkärien käynnit
 Optikko
 "kaveripalvelu” yksinäisille
Viranomaispalvelut:
 Poliisi
Palvelut:
 Kioski
 Kirjakauppatarvikkeet (esim. askartelu jne)
 Ompelupalvelut
 Vaateliikkeet
 Elokuvateatteri
Matkailu:






Ravintola- ja majoituspalvelut kirkonkylällä
Matkailupalveluihin liittyvät oheispalvelut
Paremmat satamapalvelut
Rantaan palveluita ja yrityksiä

Nuoriso- ja liikuntapalvelut:
 Uimahalli
 Lisää ryhmäliikuntatunteja, yksityinen kuntosaliyrittäjä
 Katettu jääkiekkokaukalo
 Liikuntapalvelut
 Lenkkipolut vesistön läheisyyteen
 Liikunta/virkistys-alueen kehittäminen
 Seniorien kuntosali, ohjattuna
 Nuorille tekemistä
ICT:




Nopeat tietoliikenneyhteydet
Atk-palvelut, huolto ym.
paikallista puhelinten ja tietokoneiden käyttö- ja korjausapua

Kulkuyhteydet:
 Joukkoliikenne
 Maaseudun liikenne
Elinvoima ja kaavoitus:
 Karvion teollisuusalueen kaavoitus ja kehittäminen
 Jätepisteet paremmiksi (lajittelupisteet)
 Kevyenliikenteen väylä Kermanrantaan
 Matonpesu paikka
 Yrittäjätalo
7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet, joihin kunnan pitää tulevaisuudessa pystyä vastaamaan?
Vastaajien määrä: 95
Väestö ja ikärakenne:
 Väestön ikärakenne
 Väestön pienuus ja ikärakenne
 Pitää kunta elinvoimaisena
 Saada lisää asukkaita Heinävedelle ja pysyä itsenäisenä
 Kaksoiskuntalaisuus
Talous
 Kustannustason kurissa pitäminen
 Sovittaa kunnan organisaatio palvelutarpeeseen
 Lähipalvelut kuntalaisille
Terveydenhuolto
 Sote-palvelut omassa kunnassa.
 Terveydenhoitopalvelut ja työterveyshuolto toimisi kunnolla ja hoito olisi laadukasta
 Palveluiden turvaaminen
 Kaiken ikäisten kuntalaisten tarpeet huomioiden, että kukaan ei jäisi huomiotta. Ikäihmisten kunnon
ylläpitoon huomio = yhtä säästöä
 Vanhusten hoito, terveydenhoito
 Vanhusten hyvä hoito
 Vanhusten kotona asumisen tukeminen



Vanhusten hoito ja vammaispalvelut

Työllisyys
 Työllistäminen
 Työllistämispalveluiden säilyminen kunnassa
 Työpaikkoja nuorille
 Työttömyys
Hyvinvointi
 Asukkaiden hyvinvointi
 Viihtyminen (=hyvinvointi)
 Kuntalaisten tulevaisuudenusko ja asenne positiivisemmaksi
 Harrastustoiminta
 Liikuntatilat ja –mahdollisuudet
 Nuorison viihtyminen Heinävedellä.
 Lapsiperheiden hyvinvointi
 Lapsiperheiden huomioiminen
 Peruskorjausta vaativat tilat ja niiden korjaaminen
-- Lasten koulutus
 Laadukkaan opetuksen järjestäminen pieneneville opetusryhmille
 Koulutus
 Varhaiskasvatus
 Lukio-opetuksen säilyttäminen

Elinkeino:
 Teollisuus
 Matkailun kehittäminen. Oheispalvelut
 Elinkeinopolitiikka yhdessä yrityksien kanssa
 Yhteistyö uudessa maakunnassa
 Kunnan jatkuva kehittäminen
 Huolehtia monipuolisesta elinkeinorakenteesta (etätyöt jne.)
 Riittävä yritystoiminta -> työpaikkojen säilyminen/lisääntyminen
 Tietoliikenneyhteydet kuntoon
 Elinkeinopolitiikka ja siihen sidoksissa oleva työllisyyden hoito
 Eläköityminen, pätevien työntekijöiden saaminen ja niiden täällä pysyminen
 Karvion matkailun ja yritystoiminnan kehittäminen, sekä kaavoitus
 Kuinka säilyttää nykyiset yritykset/palvelut ja saada uusia yrityksiä kuntaan.
Kulkuyhteydet ja infra:
 Junaliikenteen säilyttäminen
 Maaseudun liikenne
 Valtatieverkon parantaminen
 Katuverkosto
 Joukkoliikenne (kyliltä) tiestön kunto
 Ympäristön viihtyvyys keskustassa

8. Miten turvataan kunnan vetovoimaisuus ja edistetään viihtyisän asuinympäristön kehittymistä?
Vastaajien määrä: 82
Kulttuuri:
 Korkeatasoiset kulttuuritapahtumat
 Monipuolisten tapahtumin järjestäminen

Kulkuyhteydet ja infra:
 Tieverkon parantaminen
 Joukkoliikenne ja kevyenliikenteen väylät
 Hyvät nettiyhteydet
 Kirkonkylän satama-alueen kehittäminen ja opastus
 Laadukas rakentaminen
 Hyvät asunnot
 Ympärivuotisten asuintonttien kaavoitus ranta-alueille
 Tonttitarjonta

Työpaikat
 Työpaikkoja lisää= teollisuutta ja palvelutoimintaa lisää
 Yrittäjä myönteinen kunta
 Yhteistyö kunta/yrittäjät
 Aktiivisella elinkeinopolitiikalla
 Kunnan aktiivinen suuntautuminen yrittäjien tukemiseen ja uusien yritysmuotojen perustamiseen.
 Aktiivinen yritystoiminta Kirkonkylään ja Karvioon.
Palvelut:
 Hyvät palvelut
 Laadukkaat palvelut
 Terveydenhuolto
 Hyvät harrastusmahdollisuudet
 Palveluiden parantaminen/ kehittäminen
 Palveluiden turvaaminen
Ympäristö ja sen siisteys
 Siistit ja hyvin hoidetut yleiset alueet/puistot/satama
 Yksityisten pihojen siisteys taajamassa
 Pidetään huoli ympäristön säilymisestä
 Huomioimalla luonnon monimuotoisuus
 Kaavoitus luonto huomioiden
 Heinäveden luonto
Osallisuus:
 Yhteisöllisyys
 Vapaaehtoistoiminta
 Yhteistyö
 Mökkiläiset mukaan päätöksentekoon
 Kuunnellaan kuntalaisia ja kesäasukkaita.
 Myönteisyyden kehittäminen
 Kunnan positiivisen imagon hyödyntäminen
 Markkinoidaan rehellisesti
 Tiedottaminen kunnassa olevista palveluista.
 Asukkaiden hankintaan panostettava

9. Avoin palaute kunnan kehittämiseksi
Vastaajien määrä: 45




Muutosjohtamista.
Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöiseksi. Kuunnellaan myös henkilöstöä!
Kunnan tulisi uudistaa organisaationsa täysin.













Avoin ja aktiivinen kunnan kehittäminen.
Tulevaisuuden lukeminen etukäteen, maailma muuttuu jatkuvasti
Tutkimustiedon hyväksikäyttö, EU-rahaa projekteihin
Matkailun kehittämiseen pitäisi panostaa, Heinävesi ON kappale kauneinta Suomea.
Rohkeutta kehittää Heinävettä. Kermajärvi tarjoaa paljon mahdollisuuksia
Kunnan etu ei politikointia.
Yhdessä tekeminen/kehittäminen
Paluumuuttajien houkuttelua.
Markkinointi
Kunnan tonttien, varsinkin rantatonttien markkinointi.
Viihtyisyyttä ympäristöön ympäri vuoden, lapsille leikkipaikkoja enemmän.

