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Vastaajien kokonaismäärä: 166

1. Vastaan kyselyyn

Vastaajien määrä: 164

n Prosentti

yksityishenkilönä, asun vakinaisesti Saarijärvellä 126 76,8%

yksityishenkilönä, asun vakinaisesti muualla, mutta minulla on vapaa-ajan asunto Saarijärvellä 9 5,5%

yksityishenkilönä, asun muualla, mutta työpaikkani sijaitsee Saarijärvellä 13 7,9%

yrittäjänä, yritykseni toimipaikka on Saarijärvellä 12 7,3%

toimielimen, yhdistyksen tai järjestön virallisena edustajana 4 2,5%

2. Olen

Vastaajien määrä: 158

n Prosentti

15 - 20- vuotias 3 1,9%

21-30-vuotias 16 10,1%

31 - 50 -vuotias 74 46,9%

51-65 - vuotias 46 29,1%

yli 65-vuotias 19 12,0%
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3. Koulutustasoni

Vastaajien määrä: 158

n Prosentti

peruskoulu tai kansakoulu 5 3,2%

toisen asteen koulutus (ammatillinen tai lukio) 58 36,7%

korkeakoulututkinto (amk tai yliopisto) 92 58,2%

joku muu 3 1,9%

4. Kyselyyn vastaavan toimielimen, järjestön tai yhdistyksen tiedot

Vastaajien määrä: 4

Toimielimen, järjestön tai yhdistyksen
nimi

Vastaajan
nimi

Kuinka monta jäsentä/kuntalaista vastaus
edustaa

Onko vastauksesta päätetty vastaajatahon virallisessa kokouksessa? Jos, niin mikä
kokous (pvm)?

Saarijärven kaupunki museo

Saarijärven vanhusneuvosto 8

Saarijärven vanhusneuvosto
(lisäkommentit)

8

Kaupunginvaltuusto

5. Työskentelen Saarijärven kaupungille (työ- tai virkasuhde)

Vastaajien määrä: 146

n Prosentti

Kyllä 51 34,9%

Ei 95 65,1%
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6. Saarijärven kaupunginvaltuuston strategiakeskustelussa 19.9.2022 muodostettiin seitsemän (7) strategista painopistealuetta Saarijärven tulevaan
kehittämiseen. Aseta nämä painopistealueet omasta näkökulmastasi tärkeysjärjestykseen (1 tärkein, 7 vähiten tärkeä).

Vastaajien määrä: 163

1 2 3 4 5 6 7

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan 38,7% 17,2% 11,0% 6,1% 7,4% 6,1% 13,5%

Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen. 16,0% 24,5% 16,0% 14,1% 10,4% 9,2% 9,8%

Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä 9,2% 15,3% 11,7% 15,9% 15,9% 16,0% 16,0%

Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori 4,9% 9,2% 12,3% 11,0% 16,6% 23,3% 22,7%

Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus 4,3% 7,3% 20,2% 16,6% 22,7% 16,6% 12,3%

Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 14,1% 14,7% 15,9% 20,9% 15,3% 11,7% 7,4%

Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee korkeaa työllisyysastetta. 12,9% 11,6% 12,9% 15,3% 11,7% 17,2% 18,4%

7. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueella Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja
liikuntapalveluistaan?

Vastaajien määrä: 126

Vastaukset

Markkinointia koska faciliteetit on kunnossa

Enemmän keskittymistä lapsiperheiden ja varsinkin nuorten asioihin, palveluihin, tapahtumiin

Lisää yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

En tiedä

Ulkoliikuntapaikka, varhaiskasvatukseen ja kouluihin pätevää henkilökuntaa riittävästi. Onko poken opetus tarjontaa mahdollisuus lisätä Saarijärvelle? Hyödyntää kauppojen tiloja/kauppakäytäviä
kulttuuriin esim taidenäyttelyihin.

Enemmän varhaiskasvatuspaikkoja, mm. ryhmiksiä. Ulkoliikuntapaikkoja, leikkipuistoja yms. Asioita, jotka houkuttelevat lapsiperheitä pysymään täällä ja toisaalta houkuttelemaan lisää!

Lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa. Lapset tuovat perheen mukanaan, myös mummoja ja pappoja

Olemassaollevan infran kunnossapito ja markkknokntiin lisää paukkuja ( jäähalli liikuntapaikkana, koulu-ja kulttuurikeskus tapahtumapaikkana)

Kouluissa sopivat ryhmäkoot, tarpeeksi aikuisia, erkkoja, oppilashuoltoa. Yli minimin viikkotunnit. Liikuntapaikat hyvin hoidettuja, mm. Ulkojää. Kunnollinen ulkoilualue telineineen, Runebergin minit on
vitsi. Uimakoulu. Edelleen hyvin toimivat harrastusseurat. Latuja myös kyläkunnille.

Varmaan, että saataisiin osaavat ja ammattitaitoiset tekijät. Esim.opettajat, koulupsykologi, terveydenhuollossa löytyy ammattilaisia, mutta aikoja ei (liian vähän työntekijöitä), työllisyyspalveluiden
kehittäminen ja työnhaus helppous tehtävä asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, jos et ole paikkakuntalainen vaikea tiedon saatavuus/sisäpiiritieto. Huonot sivut kaupungilla, ne voisi päivittää
nykyaikaan. Liikuntapalvelut nuorille hyvät. Vielä kun saataisiin hiihtokeskus vähän aiemmin aina auki, niin siitäkin saisi täyden hyödyn. Halutaan perheitä lisää saarijärvelle, voitaisiin kannustaa myös
siihen, että olisi esim.toimivat koulukyydit, tarpeeksi kuskeja.

Enemmän ja monipuolisia kulttuuritapahtumia, sekä yhteisöllisyyttä lisääviä toimia/tapahtumia niin kouluihin kuin muutoinkin

Nuorille enemmän koulutusmahdollisuuksia niin että nuoret saataisiin jäämään tänne. Perheille ja nuorille enemmän heitä kiinnostavaa kulttuuria. Esimerkiksi museon näyttelyt eivät tällä hetkellä sitä
ole. Liikuntapalvelut ovat ihan hyvällä tasolla.

Ainakin kunnon mainontaa tapahtumille. Nyt moni tapahtuma jää vähäisen mainonnan takia huomaamatta. Ja esim. Markkinoille pitää saada markkina tunnelmaa! Soittoa, laulua ja esim. Joku
haastattelemaan markkinaväkeä yms

Ehdottomasti paremmassa kunnossa olevat ulkoliikuntapaikat ja leikkipuistot. Kaikki vaan mädäntyy paikalleen ja jos lasten kanssa menee leikkipuistoon niin aikuinen joutuu kiertämään puiston ja
katsomaan, ettei ole mitään vaarallista kuten rikkinäisiä leikkivälineitä, lasinsirpaleita, huumepiikkejä jne.
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Vastaukset

Koulutus: JAMK:lta saatava Tarvaalaan/sen lisäksi (muualle?) lisää AMK-tasoisia ohjelmia sekä myös ylemmän AMK-tutkinnon vaihtoehtoja. Lukion koulutuksen laatu on taattava. Bio-Paavon
[hackathlon-]toimintaa on jatkettava ja vahvistettava, ehkä vielä tiiviimmässä yhteistyössä paikkakunnan oppilaitosten kanssa, jolloin nuorille voisi löytyä polkuja. Kulttuurisektori on parikymmentä vuotta
oudosti käpertynyt sisäänpäin. Tukea, yhteistyötä ja inspiraatiota tulisi hakea esim. palkkaamalla innovatiivinen hankevetäjä muualta kuin paikkakunnan suppeista "kulttuuripiireistä". Liikuntapalveluita
on ihan hienostikin tarjolla. Entisenä nuorena toki aina huokailee Pullistuksen juhannuskisojen kultaisia vuosia, mutta haikailusta pitäisi päästä pois. Tärkeintä on eri ikäryhmien hyvinvoinnin lisääminen
monipuolisilla liikuntamahdollisuuksilla. Mitä useampi nuori saataisiin esim. joukkuelajeihin mukaan, sitä vähemmän olisi häiriökäyttäytymistä. "All in" -lähtökohdista käynnistettävät projektit eri
kohderyhmille edistämään liikunnan tuottamaa hyvinvointia, parempaa toimintakykyä ja lahjakkaiden ohjaaminen sopivaan lajivalmennukseen olisi hienoa.

Lisää opettajia. Lisää kulttuuritoimintaa, vaikka elektronisen taiteen saralla. Uusia aluevaltauksia, esimerkiksi Museolle joku kunnon oma teema, kuten em.

Tulojen ja menojen tasapainotus. Liian kalliiden toimintojen lopetus tai vuokraus yksityiselle, kaupungin ei tarvitse kaikkea ylläpitää ja ottaa vastuulleen huonon talouden aikaan.

Ei leikata

Pitäisi järjestää vain erilaisia tapahtumia. Konsertteja, kilpailuja ym. Majoituspaikkoja lomalaisille ja markkinoida niitä laajasti. Pitää hyödyntää sosiaalista mediaa, jolloin tavoittaa ihmiset kauempaakin.

Riittävästi resursseja liikuntaan ja muunkin kulttuurin arvostus kuin museon.

Biotalouskampuksen, amk:n ja 2. asteen koulutuksen esillenostaminen, koulukeskuksen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen esittely. Kaupungin sivuilta on yllättävän vaikeaa löytää tietoa vaikkapa
varhaiskasvatuksesta. Suomen mallin harrastusvalikoiman esittelyä kaivattaisiin myös, samoin lasten harrastusmahdollisuuksista keskitetysti tietoa esimerkiksi nettisivuille.

Tehkää Saarijärvestä edes jossain määrin kiinnostava pysähdyspaikka ohikulkijalle. Nyt Saarijärven keskustassa ei ole ruokapaikkaa viikonloppuisin klo 14 jälkeen. Sähköauton pikalatauspakkoja ei
ole. Keskustassa ei ole julkista paikkaa, josta saisi kanisteriin juomavettä edes retkeilijälle (ne kuuluisat palvelut).

Paljon mainontaa erilaisista palveluista

Ulkokuntosali . Perhepäivähoitajia

Toivon ,että myös sivukylillä huomioidaan nämä asiat,ei pelkästään keskustan alueella

Perhepuisto, lapsiperheille suunnattuja palveluja, viihtyvät kokoperheen liikuntapaikat. Museoon myös lapsille soveltuvaa näyttelyä ja nykyisten leikkipaikkojen huoltoa ja korjausta.

Enemmän lapsiperheet ja nuoret huomioon palveluiden kehittämisessä. Muutoin ei positiivista muuttovirtaa tai edes pysyvyyttä ole mahdollista saavuttaa.

Lapsiperheisiin panostaminen luo tulevaisuutta. Kun perheet huomaavat, että täällä on lasten ja nuorten hyvä kasvaa, he haluavat muuttaa tänne ja myös jäädä tänne. Päiväkotiin pitää lapsen päästä
jouhevasti ja siellä henkilökunnan hyvinvointi on avainasemassa. Koulussa pitää ottaa huomioon erilaisia oppimistapoja ja lisätä lasten tuentarvetta. Erilaisuus otettava enemmän huomioon. Psykologi
pitäisi pikaisesti jostain saada. Kulttuuripalvelut ovat sinällään jo ihan ok, mutta lapsille ja nuorille voisi olla enemmän esim. konsertteja ja/tai teatteritoimintaa. Liikunta on hyvin esillä, mutta esim.
talvella voisi keskustaan tehdä ulkojään, jonne olisi helppo mennä. Mannilaan on vaikea päästä ja siellä jää vähän huono. Myöskin lasten leikkipuisto on edelleen todella suuri puutos. Nuorille myös
joku järkevä hengailupaikka ja joku ulkoharrastuspaikka.

Uusi koulukeskus on mahtava juttu, nyt vain toiminnan organisointi ja selkeys täytyy huolehtia. Tiedon tulee olla helposti saatavilla, mitä kaikkea täällä tarjotaan ja järjestetään ja missä. Myös
mahdollisuuksia esim uuden toiminnan aloittamiseen, yhdistysten mahdollisuus hyödyntää koulutus ja kulttuuri tiloja ym täytyy kehittää ja pitää vahvasti esillä. Markkinointi ja tiedotus ovat
avainasemassa. Kasvatus ja liikunta palveluissa meillä on edelleen, vuodesta toiseen eräs erittäin vakavapuute, meillä ei ole kunnon leikkipuistoja saatika yhtä isoa, kattavaa, koko perheelle yhteistä
tekemistä ja ajanviettopaikkana toimivaa perhepuisto. PERHEPUISTO PUUTTUU SAARIJÄRVELTÄ. Ja on pakko ihmetellä, että vaikka vuosi kausia asukkaat ovat tästä valittaneet, on kerätty
adressia, kirjoitettu nettiin, tavattu kaupungin johtaja, tehty aloitteita ja ties mitä, niin mitään EI VAAN KOSKAAN TAPAHDU. Mikä mättää, mistä on kysymys? Karstulassa on hieno, iso, kattava aidattu
perhepuisto, jossa on kuntoilu alue, eväiden syönti alue kiipeilytelinettä, kiikkuja erilaisia, liukumäkiä ja vaijeri liuku. Hienoja leikkipuistoja ja välttämättömiä perhepuistoja löytyy kaikilta naapureiltamme,
Viitasaarelta, Äänekoskelta, Multialla, Keuruulta, puhumattakaan jyväskylästä, jossa kerrostalon piha tai asuinalueen liikuntapuistot ovat hienompia ja kattavampia kuin meillä täällä yksikään puisto.
Runebergin puisto on auttamatta liian pieni ja suppea. Meidän 1 vuotias siinä viihtyy, entä 5 ja 6 vuotiaat lapsemme? Tämä on erittäin merkittävä puute. Perhepuistossa vanhemmat myös tutustuvat
toisiinsa, luovat ystävyys suhteita ja tukiverkostoja ja saavat vertaistukea, samoin kuin lapset luovat ystävyys suhteita ja ovat sosiaalisessa kanssa käymisessä. Tähän on saatava muutos ja PIAN! Eräs
perhe muutti juuri onnellisena lahteen, kun täällä on niin puutteelliset palvelut.

Jonkun pitää puuttua aarresaaren järkyttävään hinnoittelupolitiikkaan. Ei missään muussa pikku kaupungissa tai isossakaan ole noin järkyttävää kuntosalien, uintien ja ryhmäliikuntojen rahastus
mentaliteettia. Jos haluat käyä kuntosalilla uimassa ja jumpassa, pitää varata 60-80e kk vaikka kyseessä ei mikään huippuluokan uimahalli ja kuntosali edes ole. Lisäksi, on supernoloa että pienet
leikkipuistot on annettu mädäntyä pystyyn ja kaikki ne on korvattu todella nolon runebergin puiston avulla. Jossa sielläkin ns keinut on kaatumispisteessä. Kaupungin päättäjäthän vois käydä
esimerkiksi katsomassa Karstulan perhepuistosta mallia.

Palveluiden laatuun kiinnitettävä huomiota (vk, koulutus) sekä parempaan ja laadukkaaseen tiedottamiseen erilaisista (hajanaisista) palveluista. Lapsiperheille lisää palveluita, esim. kerhotoimintaa
enemmän ja pienemmillekin lapsille, kunnon avoin leikkitupa/leikkipuisto (sekä sisä- että ulkotilat eli ns. perhepuisto. MLL:n pk:n tilat ahtaat ja sisäilmaongelmaiset eikä ko. palvelu ole kunnallinen).

Tarvittava määrä henkilökuntaa per lapsi/koululainen, koulupsykologi ja kuraattori palvelut kuntoon

Hyvät, kestävät ja laadukkaat puitteet niin koulutukseen kuin harrastamiseen. Rakennukset, kentät, välineistö. Mahdollisimman monen saataville.

Pidetään huolta, että kaupunki ottaa myös opiskelijat huomioon erilaisia palveluja tarjotessaan. Sote uudistuksen myötä tulee olla riittävästi koulupsykologeja ja -kuraattoreita. Pidetään kiinni nykyisistä
opiskelupaikoista. Kulttuuria ja liikuntaa on mielestäni jo nyt hyvin tarjolla.

Kulttuuri monesti unohtuu rahanjaossa.

Lukioon jokin erikois linja, ja haetaan koko valtakunnasta opiskelijoita ko. linjalle.

Koulut ovat terveitä ja viihtyisiä. Kaupunki pitää hyvää huolta perusliikuntapaikoistaan ja tukee järjestöjä harrastusmahdollisuuksien tuottamisessa. Kulttuuriin on satsattu jo ihan tarpeeksi.

En osaa sanoa

Kunnollinen leikkipuisto (vrt. millainen esim Karstulassa on)

Pylkönmäellä oltava tasavertaisesti liikuntapaikat kunnossa koululaisille ja muille. Kyläkouluja pidettävä yllä, lapset voi paremmin pienissä kouluissa, ei aina raha ja näkyvyys edellä, vaan koululaisten
hyvinvointi. Keskustasta oltava kuljetus tarvaalaan toisenasteen kouluun kun tullaan linjaautolla syrjäkyliltä keskustaan. Lapsille kunnon leikkipuisto. Pidettäisiin kiinni strategiasta että saarijärvi on
lapsiystävällinen kunta, konkreettisesti ei näy missään. Iso kallis koulukeskus rakennettu vaikka varmasti pienet lapset ois voinut paremmin ja tullut huomatuksi ja kuulluksi pienemmissä kouluissa.

Eteenpäin menoa. Jämähdetään liikaa samoihin asioihin, kulttuurin puolella voisi kehitellä uusia tapahtumia joihin EI liity museo, Runeberg tai maalaislääkäri.

Lapsille ja lapsiperheille tulee järjestää paikka missä olla ja leikkiä, oppia leikin varjolla. Esim liikennepuisto ja leikkipuisto.

Tehostetaan yhteistyötä nykyisten Saarijärvellä toimivien oppilaitosten kanssa.

Uimahallin suunnitellun remontin toteutus.

Runebergin voi unohtaa se ei tuo tänne asukkaita yhtään lisä. Ulkoilu, luonnon ja liikunta paikkoja mainostettava lisää, mutta tuulivoimaa ei enään yhtään pilaamaan maisemia

Vapaa-aika palvelujen monipuolinen kehittäminen liikunta painopisteenä Kulttuurin kohtuullistaminen, Runeberg ei lisää alueen vetovoimaa, museon merkitys alueen asukkaille ilmeisen pieni

Säilytetään nykyiset palvelut, panostetaan palveluiden ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen tarpeiden mukaisesti.



Vastaukset

Liikunta- ja kulttuuripalvelut esille ja hyvään kuntoon. Nyt liian moni palveluista tai kohteista on vain "paikallisten tietäjien" tiedossa ja monet kohteet kuten maakuntaura hävettävän huonossa kunnossa.
Uusi koulukeskus on konkreettinen teko, nyt se vain täytyy täyttää toiminnalla.

Jotta saadaan pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa, tulee maksaa työehtosopimuksia korkeampia palkkoja esim varhaiskasvatuksessa. Koulutettu henkilökunta lisää laatua. Panostusta
johtamiseen, koska hyvin johdettu yksikkö säteilee hyvää myös ulospäin.

Täällä on moni mainituista asioista todella hyvin. Pitäisi tiedottaa paremmin.

Lukio erikoislukioksi ja yhteistyöhön alueen maa- ja metsätaloustoimijoiden sekä biotalouskampuksen kanssa,

Resursseja, hankkeita, osaavaa työvoimaa, kuitenkin eniten yhdessä tekemistä ja yhteen hiileen puhaltamista. Vain yhdessä tekemällä onnistutaan.

Kunnollisia pyöräilyteitä kaipaisin.

* yhteistyö Jamk, Poke, kaupunki toimivaksi kokonaisuudeksi * kulttuuri osaksi oppiaineita kouluissa, tutustumiset, työpajat * tehdään vihdoin yhdessä seurojen kanssa suunnitelma Kusuaismäen
kehittämiseksi

Uusi koulu- ja kulttuurikeskus hyvä (joskin hintavahan tuo oli). Nyt jos pystyttäisiin hyödyntämään biotalouskampus, poke ja lukio kokonaisuutena (kohta 9.) ja toki aikuiskoulutusta ja sen kehittämistä
unohtamatta. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat tärkeitä ja niistä tulee pitää kiinni mutta ne tarvitsevat myös käyttäjiään, joten: työllisyys/työpaikat -> väkiluku pysyisi ja toivon mukaan kasvaisi, jolloin
erilaisten toimintojen ylläpito on myös järkevää ja mahdollista (yhdistysten olemassaolo).

Meillä on upea koulutuskenttä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, sieltä toiselle asteelle (lukio ja ammattiopisto) ja korkeakouluun (myös yamk) saakka. Tätä kokonaisuutta kannattaa nostaa
enemmän esille. Koska raha on kaupungilla tiukassa, tulisi Lanneveden kalliista koulurakennuksesta luopua (ei jatketa enääsuperkallista viipalekoulun vuokraamista) ja säästyvä raha sijoittaa
ryhmäkokojen pitämiseen maltillisena.

Erikoistuminen lukiolinjaan~ yleislukio tuskin menestyy pitkälle.. Kova into oli saada jäähalli, joka jäi lopulta kaupungin käsiin...

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten riittävä tukeminen yläkoulussa ja 2.asteen opinnoissa, jotta nuoret jaksavat opiskella, ja kouluttautua ammattiin. Näin nuoret saamaan paremmin kiinnittymään
myöhemmin työelämään, eivätkä jää kesken jääneiden opintojen tai epäonnistumisen takia kortistoon. Tämä sopii hyös kohtaan 13.

Puitteet jo on eli uusi koulu-/ kulttuurikeskus. Tarvitaan ammattilaiset...koulutetut, pätevät opettajat, ohjaajat, vetäjät.

Riittävästi henkilökuntaa kasvatuksen ja koulutuksen puolelle että taataan laadukas kasvatus ja koulutus. Liikuntapalveluita ja kulttuuria mysö syrjäkylille ei vaan keskustaan.

Henkilöstön koulutus ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus. Riittävästi teknologiaa ja IC-laitteita. Tasa-arvoisuus kaikkien koulu- ja esiopetus sekä varhaiskasvatustoimipaikoihin. Hyvin hoidetut
liikuntapaikat. Monipuolinen kulttuuritarjonta.

Käyttäjäystävälliset hinnat harrastamiseen kaiken ikäisille. Hyvässä kunnossa olevat tilat. Nuorten ja perheiden osallistaminen kaikenlaiseen harrastustoimintaan. Monipuolisia kulttuuritapahtumia
kohtuuhintaan. Järjestöjen ja yhdistysten toiminnan tukeminen avustuksin ja tarjoamalla ilmaisia tiloja, tiedotus tapahtumista laajemmaksi. Kasvatetaan lapsia pienestä pitäen käymään
kulttuuritapahtumissa. Riittävät resurssit / riittävästi aikuisia toteuttaa opetusta erilaisille lapsille ja nuorille . Yhteistyötä lisää eri toimijoiden kesken.

Lisää resursseja kouluille.

Mielestäni aika paljon toimenpiteitä on jo tehty, esimerkiksi uusi koulukeskus. Toimenpiteitä tarvitaan ammattitaitoisen henkilökunnan saamiseksi/pitämiseksi.

Liikuntapalveluihin parannusta; -vauvauinti takaisin uimahalliin -pienille lapsille omia edullisia liikuntaharrasteryhmiä esim. sähly ja jalkapallo monnarille.

Osaava henkilöstö ja riittävät resurssit, erityisesti koulun puolella oppilashuolto ja erityisopetus. Tämä edellyttää järkeäviä työtehtäviä ja vakituisia virkoja, jotta pätevät ihmiset haluavat työskennellä
Saarijärvellä. Oppilashuollon paikat on täytettävä. Asukkaiden kuunteleminen, myös varhaiskasvatuksessa on tärkeää.

Perusopetus ja lukion: yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa kustannusten vähentämiseksi. Liikuntapalvelut: priorisointi - ei kaikille kaikkea, käyttöasteen/kustannusten seuranta. Järjestöjen
hyödyntäminen esim. liikunnan ohjaus, latuverkot. Kulttuuri: markkinoinnin tehostaminen

Kaupungin palveluverkostoon on kohdennettava resursseja. Tällä hetkellä vahvuuksina ovat vielä olemassa olevat kyläkoulut, laskettelurinne ja uimahalli. Näiden ylläpito ja kehittäminen on taattava,
jotta työikäiset perheet haluavat muuttaa ja asua Saarijärvellä. Esim. Mahlun ja Tarvaalan alueen koulukuljetusoppilaiden ajattaminen Yhtenäiskoulun sijasta Pylkönmäelle ja Lannevedelle tasaisi
ryhmäkokoja ja parantaisi niin oppilaiden kuin opettajien jaksamista. Uurainen toimii tällä tavoin.

Lukion - ja sen kyljessä olevan kulttuurikeskuksen sekä Saarijärven muiden harrastusmahdollisuuksien - aktiivinen mainostaminen lähikunnissa.

Toimintaedellytykset/infra kuntoon. Luonto, ympäristö, maasto ja vesistö meillä on, näiden hyväksikäytettävyyden parantaminen liikunnan, kulttuurin ja kolutuksen tarpeisiin.

Museo tarvitsee pitkäjänteisen rahoituksen, museoammatillisen lisähenkilön ja seudulle kunnon hotellin sekä toimivan matkailumarkkinoinnin. Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat myös tärkeitä ja
yhteistyö museon ja niiden välillä on jo käynnissä. Liikuntapalveluiden kannalta on oleellista hyvin hoidetut lenkkipolut, retkeilyreitit ja retkiluisteluradat sekä hiihtoladut. Myös pyöräteiden kunto on
tärkeää. Saarijärven kannattaa edistää ekologista pyöräilyä ja muuta ympäristöä säästävää liikkumista.

On tehty jo upeita satsauksia uuden koulun myötä. Hienoa!

Rakennuskanta alkaa olla työskentelyyn sopivassa kunnossa terveyden kannalta, mutta opsin kannalta kaikki kriteerit eivät esim. tilojen puolesta täyty. Pitää turvata mahdollisuus myös pienemmässä
yksikössä opiskeluun.

Minusta nämä asiat ovat jo Saarijärvellä kunnossa, en siksi näe niitä niin tärkeinä strategian kannalta.

Varhaiskasvatus on reilassaan. Koulupuolella siirryttävä pikaisesti "kahden koulun malliin". Pylkönmäelle jätetään toistaisesti luokat 1 - 4. Lukion ja Biotalouskampuksen yhteistyötä tiivistettävä esim.
yhteiskurssein ja yhteisopettajuuksin. Kulttuurille nimettävä vastuutaho!

Kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhteen niputtaminen on lähtökohtaisesti kyseenalaista niihin liittyvien voimakkaiden arvovaihteluiden vuoksi. Arvostusta näiden painopisteiden
kesken on tasapainotettava. Esim. kulttuurisihteerin viran lakkauttaminen ja se, että Saarijärvellä tehdään suuriakin tapahtumia pääasiassa talkootyöllä, kertoo arvovalinnoista ja niiden epätasa-arvosta.
Lähimenneisyyden suuri investointierä museon remontointiin oli tärkeä, mutta ei ole riittävä argumentti jatkuvaan kulttuurin polkemiseen. Nämä painopisteet myös risteävät usein, ja myös näissä
tisteyskohdissa voi havaita samaa ilmiötä. Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin saatiin tänä syksynä odotettuna lisänä mukaan musiikki- ja kädentaitojen kerho. Vielä olisi tilausta esim. lasten
teatterikerholle.

Biotalous ja energia koulutuksen kärjeksi.

Kouluverkkoa edelleen tiivistettävä. Yhtenäiskoulun ryhmäkoot säilytetään inhimillisinä, kun siirrytään kahden koulun malliin. Pylkönmäelle jää varhaiskasvatus ja luokat 1 - 4. Kulttuuriin nimettävä
vastuutaho!

Taataan riittävät resurssit uudessa koulussa työskentelyyn niin, että voimme tarjota laadukasta perusopetusta.

Kalliin koulu-ja kulttuurikeskuksen käyttöä tulee tehostaa, koska koulujen vapaa-aikoina ne se ei todellakaan saisi olla tyhjillään.

mainontaa, kehitystyötä

Mahtava valikoima! Pitäkää ja panostakaa että pysyy! Tärkeä! Lasten harrastuksiin painoarvo!



Vastaukset

Kulttuuritapahtumia, koulujen avoimet ovet -päivät ja tiedottaminen, liikuntapäivät ja -kerhot eri-ikäisille, vauvasta vaariin.Liikunta on tärkeää kaikille. Tanssikerhot kaikille.

Kasvatus- ja koulutusresurssit kuntoon! Nyt mennään aivan jaksamisen rajalla henkilökunnan ja palveluiden saatavuuden kanssa.

Kulttuuria ja liikuntaa on riittävästi. Lapset tarvitsevat rahoitusta erityisesti opettajien määrään ja myös järkeistystä opettajien työnkuvaan.

Kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia tulisi tehdä näkyvämmiksi ja markkinoida niitä. Harva Saarijärven ulkopuolella asuva tietää niistä. Tietävätkö esim muissa kunnissa asuvat Saarijärven kouluista?
Moni muualla Suomessa tällä hetkellä asuva etätöitä tekevä voisi innostua valitsemaan Saarijärven perheensä asuinpaikaksi.

Ryhmäliikuntatarjonta pidetään vähintään yhtä hyvänä kuin se nyt on. Kaupungilla on ollut tänä syksynä upea ja monipuolinen ryhmäliikuntakalenteri!

Vähintäänkin pidetään tämän hetkinen taso.

Pidetään tilat, kentät ja salit jne kunnossa. Kehitetään näitä aktiivisesti eikä jäädä junnaamaan paikoilleen. Pidetään kulttuuri tapahtumia ja erilaisia.

Markkinointia jo olemassa olevista palveluista

Kunnollinen ulkoliikunta puisto alue: kuntoilulaitteet

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

jotain

Ylläpidetään hyvin nykyisiä liikuntapaikkoja ja tuetaan erilaisia toimijoita liikuntapalvelujen tuottamisessa eri-ikäisille. Huomioidaan myös viheralueiden asukkaat. Pidetään kiinni lakisääteisistä vastuista
huolehtia koulunkäynnin ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tuen järjestämisestä. Tehostetaan kulttuuripalvelujen tuottamisessa yhteistyötä kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa.

Hyödyntä uutta koulukeskusta ja sen tiloja paremmin ja näyttävämmin

Koulutus - koko lukuvuoden sijaisuus (palkka kesältäkin), saadaan hyvät sijaiset pysymään.

Kaikki lähtee kaavoituksesta. Tarvitaan vetovoimainen kaupunki, johon menestyvät yrittäjät haluavat muuttaa. Tämä tarkoittaa omarantaisia okt tontteja keskustasta. Tämä puolestaan tuo mukanaan
lapsiperheitä, jotka tarvitsevat ja haluavat hyviä leikkipaikkoja ja -puistoja, joissa tulisi yhdistyä esim. aikuisten urheilu ja eri ikäisten lasten ulkoilu. Mm. yhdistetty frisbeegolf-rata, grillipaikka, liukumäet,
keinut, hiekkalaatikko ja muut ulkopelimahdolisuudet monen ikäisille. Myös erilaiset parkour-ja pyöräilyyöräilyrdat olisivat osa hyvää vetovoimaa. Mannilan urheilualue voisi olla yksi kehittämisen
arvoinen paikka - koko perheelle, sisältäen ei ikäiset lapset ja aikuiset. Lapsille on järjestettävä turvallisia ja touhukkaita hoitopaikkoja, joissa lapset saavat ikätasolleen sopivaa tekemistä ja kokevat
hauskoja juttuja. Turvalliset ja pysyvät aikuiset ovat tärkeässä roolissa. Lasten ja vanhempien on kyettävä luottamaan hoitopaikkaan. Nyt näin ei valitettavasti ole, eivätkä vanhemmat saa lapsiaan edes
vaihdetuksi hoidosta toiseen, sillä kunnan hoitopaikat ovat täynnä, eikä kukaan tunnu välittävän lasten, hoitajien ja vanhempien hädästä esim. Pilkkeessä. Aikuiset voivat vaihtaa työpaikkaa, mutta
lapset jäävät kärsimään. Heikoimmassa asemassa olevia jätetään oman onnensa nojaan avunpyynnöistä huolimatta ja tämä saattaa myöhemmin näyttäytyä häiriöinä käytöksessä, luottamuksen
puutteena aikuisia ja virkavaltaa kohtaan, kuin myös oppimisen hidastumisena ja yleisenä pahoinvointina. Tämän täytyisi muuttua - pian. Kaupungin tulee kannustaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyden ja hyvän
toimeentulon sekä rikastumisen hyväksyntä tulisi luoda jo varhaiskasvatuksessa ja koulussa. On hieno asia menestyä. Taaksepäin katsominen ja turha mörinä on hyvä osata jättää taakse, viimeistään
näillä metreillä. Nyt on aika elää hetkessä ja katsoa eteenpäin. Saarijärvelle tarvitaan myös laajempia harrastusmahdollisuuksia ja seuroja. Tänne tarvitaan elämästään innostuneita ihmisiä, jotka
haluavat käyttää laajoja kulttuuri-ja likuntapalveluita. Ja edelleen, kaikki lähtee kaavoituksesta, jolla luodaan vetovoima asua, yrittää ja menestyä täällä. Menestyjät kun kaiken lisäksi maksavat
kovaäänisimpienkin valtionelättien tukemisen verovaroillaan. Museon alue olisi hyvä paikka yhdistää kulttuuri, oppiminen sekä liikunta. Osan rakennuksesta voisi hyödyntää nuorisotalo a, jossa olisi
uudemmat ja parempi ilmaiset tilat eri ikäisille ryhmille, samalla kun pihalla voisi olla grillikatos ja leikkipaikka perheen nuoremmille lapsille. Aikuiset ja lapset pääsisivät kuntoilemaan Mannilan
männikköön ja kesäisin voisi uida museon rannassa, voisipa siihen rakentaa yleisen saunan ja avantouintipisteenkin, jossa olisi hyvä sisäilma ja sen myötä kaikki kuntalaiset kykenisivät käyttää yleistä
avantoa omanaan. Nyt kirkon vieressä pääsevät avantoon ainoastaan he, kenelle heikko sisäilma ei vielä tee liian suurta vaikeutta hengittää pesu-ja pukutilan huoneilmaa. Ja voisipa museon tiloihin
rakentaa myös nykyaikaisen kiipeilyseinän, jota nuoriso voisi hyödyntää vapaa-aikanaan kuin myös mahdollisilla museon vierailuillaan. Urheilukenttä, tekonurmi ja jäähalli ovat tärkeitä säilyttää ja
kehittää. Myös uimahallin veden lämpötilan nosto ja kunnolliset suihkut olisivat ihan jo perustarpeita, jotka nykyihminen haluaa. Kaavoitus - vauraus - kannustavuus.

Tasapainoa kulttuurin ja liikunnan välille. Joku ohjaamaan tätä toimintaa siten, että nämä eivät kilpaile keskenään. Koulut ja päiväkoti ovat mainioita. Ainoa, josta kuulee huonoja uutisia on Tarvaalan
päiväkoti.

Varmasti lukio/museopuoli ylikorostunut talouden panostuksen suhteen

Sivistystoimen virkoihin saatava lisää työvoimaa.

Yksinkertaisesti lisää rahoitusta

ICT-lukio

Koulukeskuksen valmistumisen jälkeen ovat vuorossa uimahallin peruskorjauksen / uudisrakennuksen rakentaminen ja jäähallin sekä urheilukentän yhteisen puku-, huolto- ja varastotilojen
rakentamisen varmistaminen.

Ylläpidetään mahdollisimman hyvin jo olemassa olevia palveluita. Panostetaan lapsiperheiden halukkuuteen muuttaa Saarijärvelle ja pysyä täällä, jolloin asiakaskunta säilyy. Kouluverkon ja
oppilashuollon resurssin ylläpito, liikuntapaikkojen ylläpito.

-

Pätevät ja alalleen sopivat ja sitoutuneet opettajat. Monipuolista kulttuuri tarjontaa. Hyödynnetään Saarijärveläisiä kulttuurin luojia. Liikuntapaikoille motivoituneita työntekijöitä! Saarijärven maine on
kulttuuri pitäjä, missä se näkyy?

Kulttuuripalvelut ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen on erittäin tärkeätä! Kulttuurimaisemien ja arvokkaiden rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen suojelu ja kunnossapito. Elinvoimainen
museotoiminta tapahtumineen elävöittää ja juurruttaa paikkakunnalle. Luovuutta näiden tapahtumien ja monipuolisten näyttelyiden järjestämiseen. Voisi olla myös POP-UP! Museo voisi jalkautua eri
kylille, vaikkapa kiertävä Saarijärven museovaunu. Oma kulttuuriministeri voisi olla aktiivinen oman kaupungin kulttuuriarvojen vaalimisessa ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä! Siihen on
Saarijärvellä potentiaalia ja perinnettä, sitä ei tule katkaista. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon pitää satsata! Se on surkealla tolalla. Se tulee kalliiksi, kun mm. Pylkönmäen kylältä on säästetty lasten ja
nuorten liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Kunnossapito ei tule kalliiksi, vaan se, jos ei liikuta. Perhetapahtumia voisi olla enemmän ja ns. koko kylän höntsäpelejä! Otetaan hyötykäyttöön kaupungin
tyhjillään olevia kiinteistöjä ja niihin valokuituyhteys. Annetaan mahdollisuus edullisesti kokeilla niissä erilaista toimintaa: käsitöitä, etätöitä, näyttelyitä. Jos ne eivät ala elämään, niin sitten katsotaan
uudelleen. Mutta ainakin pitäisi saada kokeilla! Biotalouden ja maatalouden koulutusta pitää kehittää ja Saarijärven profiloitus siihen suuntaan!! Hyödyntää opiskelijoita ja antaa heille hyviä paikallisia
aiheita lopputöiden tekemiseen. Kaupungin ja koulutusohjelmien pitää tehdä tiivistä yhteistyötä. Kun koulutus on sidoksissa paikallisuuteen, niin on helpompi jäädä alueelle asumaan valmistumisen
jälkeen. Työpaikkoja pitää luoda yritysten kanssa jo koulutuksen aikana, mm. työharjottelupaikkoja tarjota Saarijärveltä. Juurruttaa opiskelijat saarijärveläisiksi.

Myös sivukylille ja toiseen taajamaan pylkönmäelle

Saarijärvellä tulee panostaa lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksiin. mm. Ulkoliikuntapaikkojen hoito Pylkönmäen taajamassa on jäänyt heikolle tasolle. Ihmisen terveyden perusta
luodaan lapsuuden liikkumisessa. Saarijärvellä tulee panostaa kyläkouluihin ja antaa perheille vapaus asua luonnon keskellä myös taajaman ulkopuolella. Koulutus- ja kasvatuspalveluiden on hyvä
nojata luonnonläheisyyteen ja avaruuteen(meillä on paljon tilaa) ja hyödynnetään sitä kaikin keinoin. Luonnossa olo itsessään on fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle sekä vastustuskyvylle hyväksi.
Voidaan ylpeinä olla maalaisia ja annetaan sen myös näkyä.

Myös Pylkönmäen liikuntapalveluista pitää huolehtia paremmin.

Aktiivista palvelutarjontaa enemmän. Ilmaisia tapahtumia, ulkoliikuntaan lisää alueellista ja esteettömiä alueita sekä kulkureittejä, ulkokuntosali hyväksi esimerkiksi ja sen suunnittelu myös ikäihmisiä
ajatellen. Kulttuuri esille monipuolisesti, tapahtumia ja näyttelyitä kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin, harrasteporukoista ammattilaisiin.

Riittävät resurssit (henkilöstö, toimintakulut) kouluille ja päiväkodeille sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen.



Vastaukset

Toisen asteen koulutus paikkoja muiltakin aloilta kuin mitä Tarvaalan kampus tarjoaa

ulkoliikuntapaikat kuntoon, olleet heitteillä kauan

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus tarvitsee riittävän resurssoinnin!

Riittävä osaajakunta osa-alueilla etenkin kasvatus ja liikunta ( opettajien riittävä palkkaus ja esim määräaikaisten kesäkuukausien palkka)

Tämä osaalue ei tuo työpaikkoja eikä asukkaita Saarijärvelle, vain pakolliset panostukset koulutukseen

Lujaa, hyvää, erittäin monipuolista Yhteistyötä, hyvä tämän hyvän kokonaisuuden markkinointi ja asukkaiksi ja yrittäjiksi houkuttelu.

Koulut pitää keskittää uuteen koulukeskukseen. Näin turvataan laadukas ja monipuolinen koulutus.

Koulutusta ym. lisättävä ja markkinoitava.

Nykyisen erinomaisen palvelutason hallittu ylläpito.

museo vittuun

Koulutuspalveluiden kehittäminen; enemmän yhteistyötä Jamk-JYVYO-Lukio-Tarvaalan biotalouskampus sektoreilla Yhtenäiskoulu ja lukio erikoiskoulutustasoisiksi, teema. Koulutuksen tarpeet ja
tulokset huomioitava. Kulttuuri toimii vapaaehtoisten ja harrastajien varassa, kaupungin tulee taata näille toimintaympäristö-ja mahdollisuudet. Museon toiminta erittäin huonosti hoidettu kaupungin
taholta, Saarijärven maine kulttuurikaupunkina kadonnut, monipuolinen kulttuuriosaaminen kaupungin vetovoimatekijäksi.

Teknologisten ratkaisujen selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto. Yhteistyö eri tahojen kanssa niissä palvelukohdissa kuin mahdollista. Painopisteet tutkimuksin ja havainnoin perusteltuihin
teemoihin/tarpeisiin. Pitkän linjan suunnitelma, mitä tänä vuonna ja ensi vuonna jne.

Palvelut koottu ja viestitty selkeästi. Koulutuspalveluissa profiloidutaan (erotutaan) muista ja pyritään saamaan sitä kautta muuttoa paikkakunnalle.

Kulkuyhteyksien parantaminen, lisää konsertteja.

8. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueella  Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen?

Vastaajien määrä: 127

Vastaukset

Markkinointia

Kunnon leikkipuisto jota ei nyt ole, jotain nuorille, mitä he sitten ikinä haluaisivatkaan. Ennen esimerkiksi kirmoissa oli nuorille esiintyjiä, nykyään sekin on keskittynyt yli keski-ikäisiin

Siisti ja eri vuodenaikoina huomioitu keskusta. Pop up-toiminta.

Lisää työpaikkoja että tänne muuttaisi lapsiperheitä ja vanhemmille olisivat työpaikat.

Keskusta viihtyisämmäksi. Tyhjät liiketilat eivät hyvä näky. Enemmän ns markkinatapahtumia ja ulkotilaisuuksia.

Tyhjiin liiketiloihin toimintaa tai edes julisteita, tauluja näkyville (kouluilta vaikka oppilastöitä). Opasteet ja liikennemerkit kuntoon ja ajantasalle. Viheralueiden kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen.

Tämä sisältää enemmän yritystoimintaa, kiskuri-tilavuokrat kuriin eli matalampi kynnys yrittämiseen ja sitä kautta lisää työpaikkoja! Muu tulee perässä

Ulkoilureittejä taukopaikkoineen. Keskustan elävöittäminen, tyhjiin kiinteistöihin toimintaa.

Keskustan kaavoitus kuntoon, maanomistusolot hankalat! Rantatontteja, pyöräilytiet kuntoon, Rantakiven alueelle liikenneasema (uusi ja viihtyisä), koirapuisto, ulkokuntolaitteita jonnekin

Asuntoja ja tontteja. Myös viherlueille voisi olla tulijoita! Keskustassa ei tyhjiä kiinteistöjä, kivijalkakauppoja. Istutuksia!

Kaupungin keskusta on aikansa nähnyt. Kaipaisi vähän kunnostusta julkisivut. Liiketiloja tyhjillään. Tilojen omistajia voisi kannustaa laittamaan tilat vuokralle kohtuuhintaan, voisi olla tulijoita, jos ei niin
kalliit vuokrat.

Esitellään kaupungin parhaita paloja, parannellaan niitä joissa kehitettävää (matoniemi esim). Yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia keskustaan, tuetaan pieniä yrityksiä.

Nuorille ja perheille edullisia tontteja. Sen lisäksi pitäisi yrittää houkutella tänne monipuolisia työpaikkoja.

Keskustaa kehitetään aktiivisesti, tarjotaan edullisia liiketiloja. Laadukkaita vuokra-asuntoja tarjolle tarpeeksi.

Töitä tarvitaan muuttajille!

Eniten harmittaa keskustassa tyhjät liikekiinteistöt, mutta toivottavasti niihin löytyy yrittäjät. Varsinkin kesällä Saarijärvi on kauneimmillaan. Talvella taas harmittaa, ettei leikkipuistoihin tehdä
kulkureittejä.

Kulttuurinmuutos, jossa ASUKAS olisi tärkeä, kuten asuinalueiden viihtyvyyden lisääminen läpiajokielloin ja muilla turvaavilla liikennejärjestelyillä. Tai asiointi kaupungintalolla järjestyisi esim. kerran
viikossa iltaisin/lauantaisin kerran kuussa. Terveydenhoito on Saarijärvellä hyvällä mallilla. SOTE-uudistuksen myötä on tärkeää pitää huolta sen laadusta, ja toki vielä houkutella lisäresursseja. Mutta
jos tämän kohdan 8 osalta muuten onnistutaan, ehkä siinäkin... Se on nykyisin, kiitos Tapani Kiminkisen tuoman julkisuuden, myös osa-alue, josta ulkopaikkakuntalaiset odottavat Saarijärveltä todella
paljon! (positiivista julkisuutta Saarijärvi kyllä hyödyntää hämmentävän huonosti. hirvittävää haaskausta.) Ehkä keskitetymmät "markkinatapahtumat" tms., joissa syntyisi kohtaamisia. Saarijärven
ruokakaupat ovat painajainen – maaseudun keskellä Lidlin ei kuuluisi olla laadukkain tarjonnaltaan! Esim. Ruokavirasto tarjoaa hyvin joustavaa rahoitusta ruokainnovaatioiden kehittämiseen, tuotannon
käynnistämiseen ja myös go to market-strategiaan. Saarijärveltä ja lähialueilta puuttuu tyystin esim. paikallinen lihajalosteiden valmistus (vrt. esim. Häme). Toki ei kestävän kehityksen trendien
mukaista, mihin noin yleisesti toivoisin Saarijärven pyrkivän vs. 20 vuotta kehityksestä jäljessä muuta maata liki joka asiassa – mutta taloudellisesti sellainen olisi työllistävää, olisi
laajentamismahdollisuuksia (eipä ole mm. Jyväskylässäkään mitään tarjolla). Tarvaalan lähipiiristä löytyy toki jo loistoesimerkki vastaavasta kasvispuolelta, sellaista lisää! Viikoittaisista markkinoista,
joilla paikalliset pientuottajat + kalastajat/metsästäjät myisivät tuotteitaan, voisi tulla kulttitapahtuma koko pohjoiseen Keski-Suomeen. Markkina-alue piirtyisi harpilla 60-70 km joka suuntaan. Ja voisi
ostaa laadukasta paikallista ruokaa! Ulkoiset puitteet: Saarijärven keskusta on masentava, mutta sen ei tarvitsisi olla: myös kaupunki voisi vaikuttaa siihen yhteistyössä poliisin kanssa, että
häiriökäyttäytyminen (autorallit, moporallit yms.) ja roskaaminen saataisiin kuriin. Jälkimmäinen on kasvatusasia, vaikka sitten pitäisi kasvattaa ns. aikuisia. Varmaan kaupungin istutukset ovat kalliita,
mutta voi MIKSI ne eivät hehku kaupungin väreissä ja koostu kasveista, joita ei tarvitse suurennuslasilla tihrustaa. VAU-efekti syntyisi harkituista ja pelkistetyistä väri-ilotulituksista, ei sillisalaateista
kukkaruukuissa. Haluttaisiinko meidän upeisiin vesistöihin veneilijöitä päiväretkille (tai matkailijoina)? Veneiden laskupaikat, julkiset wc:t/suihkut (Saimaan rannoilla tämä osataan) ja retkineuvonta
voisivat auttaa – myös asukkaita!

Ei yksityistetä parhaita ranta-alueita. Myydään ensiksi tyhjät asunnot pois ennen kuin tehdään uusia kaavoja virkistysalueille. Virkistysalueiden tuho ajaa asukkaat muualle.



Vastaukset

Korostaa keskustan lisäksi elinvoimaisia kyläkuntia, Saarijärvi on enemmän kuin keskusta. Roskiksia enemmän ja näkyvämmin esille, myös taajamaan. Roskien siivous esim työttömien
talkoohommina.

Viihtyisä iltaravintola ja muita kivoja liikkeitä keskustaan.

Edullisia tontteja tai liikehuoneistoja. Neuvontaa yrittäjiksi haluaville. Ei jätetä yrittäjiä yksin. Tässäkin taas sosiaalinen media hyvä väylä. Kannustusta työllistää väkeä.

Lisää työpaikkoja, se tuo ihmisiä

Panostuksia esimerkiksi luontomatkailuun, koska Saarijärvi on kaunis paikkakunta ja luontoarvojen potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty markkinoinnissa ja mainonnassa. Esimerkiksi luonto- ja
retkikohteiden esilletuomista, luontoarvojen ja perinnemaisemien hyödyntämistä yms. Keskustan kehittäminen on toki tarpeen, tällä hetkellä ilme näyttää paikoitellen vähän väsyneeltä.

Ruokapaikka! Jos keskustasta ei saa kunnollista ruokaa, miksi pysähtyä?

Keskustan ja vähän muidenkin alueiden siistimistä. Rappeutuneiden rakennusten korjaamista, keskustan liikkeet eivät houkuttele. Leikki—/ajanviettopaikka lapsille/perheille. Mainosta asunnoista.
Hinnat kohdalleen niissä. Kuntalisä maksuun lapsiperheille. Esim. Virroilla todella viihtyisä keskusta alue!

En tiedä

Etenkin lapsiperheitä tukemalla

Kaupungin keskusta on vain eläköityneille viihtyisä. Ei pelkällä metsällä tai vanhustentaloilla tänne houkutella ihmisiä.

Edellisen vastaus ja yritysten tukeminen. Myös hyvät ja monipuoliset palvelut lisäävät näitä. Ympäristöltään keskusta on viihtyisä jo nyt.

Keskustan yleisilmettä viihtyisämmäksi. Liiketilojen vuokraa matalemmaksi, jotta yrittäjyys kannattaa. Säästökeskukselle joku funktio tai puretaan pois. Turha autoralli saatava kuriin keskustassa.
Ilolantie ja Nahkurintie voisi muuttaa viihtyisäksi kävelyteiksi.

Ykkösenä raivata tilaa ja rakentaa upea, iso ja kattava perhepuisto. Sinne kattavasti eri kokoista ja tasoista välineistöä, leikkipaikkoja, kiipeily teline leikkipaikkoja, liukumäkiä, erilaisia keinuja, vaijeri
liuku, grilli kota, varjopaikka auringolta, maa trampoliinia jne. Kohtaamis paikka, perhepuisto, päiväkotilaisten retkipaikka, kotiäitien ja isien henkireikä jossa tavata muita. Sellainen perhepuisto.
Kaupungin keskustaa tulisi myös muutoin siivota ja uusia ehdottomasti istutuksia ja tehdä maisemointi suunnittelua. Perhepuiston yhteyteen voisi tehdä aikuisille ulko kuntosalin ja liikennepuiston.
Muissa kaupungeissa kaupunki järjestää liikenne ja perhepuistoissa ohjattua toimintaa, ohjausta, kerhoja jne. Vähintään kesäisin. Sama pitäisi saada tänne. Se on todella tarpeellinen puutosten korjaus
välttämättömyys, kasvojen kohotus kaupungille.

Keskusta on alakuloinen. Vanhat rakennukset matalaksi ja uutta tilalle. MLL tarvitsee keskustasta kaupungin tukemat isot ja puhtaat tilat. Samoin kuin nuorisotalo uudistusta.

Lisää työpaikkoja! Yrittäjyyden konkreettinen tukeminen, yhteisöllisyyden lisääminen (käytetään paikallisia palveluita). Mutta matalatyöllisyysasteisena eläkevöityvänä muuttotappiokuntana ei täällä ole
ostovoimaa ja palvelut ei kannata. Tarvitaan lisää työpaikkoja ja työssäkäyntiasteen nostamista. Työssäkäyntialueeseen kuuluu myös naapuruskunnat, joten paljon tarvitaan myös asennetyötä; leipänsä
ois jokaisen ansaittava, vaikka sitten joutuisikin kulkemaan vähän työmatkaakin. Ja uudelleenkouluttautumista lisättävä työllistäville aloille.

Keskustasta pitäisi saada viihtyisä, tyhjiin liiketiloihin toimintaa, uusia yrittäjiä

Käyttökelvottomat rakennukset pois. Olemassa olevien vanhempien liikekiinteistöjen ulkoasun uusiminen/siistiminen.

Ensin tarvitaan työpaikkoja, että myös työikäiset muuttaisivat Saarijärvelle. Että saadaan työpaikkoja, yritystoiminnan alueella tulee olla houkuttelevaa. Etätyömahdollisuudet, kuitu kaikille.
Omakotitaloja myös vuokralle. Keskusta siistiksi.

Markkinoinnissa kannattaa painottaa luonnonläheisyyttä. Liikekiinteistöillä olisi hyvä olla järjellinen (realistinen) vuokrataso, jolloin nyt tyhjillään oleviin kiinteistöihin saataisiin yrittäjiä.

Pidetään keskusta vihreänä. Puustoa lisää.

Haluttu asuinpaikka syntyy sillä, että tänne on tarve esim. työn perässä muuttaa. Kadut pitää olla kunnossa ja keskustaajaman liiketilat täynnä. Mannilan männikön ja Matoniemen säilyttäminen ja
kehittäminen virkistysalueena luon viihtyisyyttä. Niin ja pitäähän niitä asuintonttejakin olla tarjolla.

Keskustan moporalli seis - luontolähtöisyys rauha tontit rannoille kahviloita yms

Kunnollinen leikkipuisto (vrt. millainen esim Karstulassa on)

Tehdä keskustasta viihtyisä. Laatikkomaiset huonokuntoiset pääosin tyhjillään olevat rakennukset eivät varsinaisesti ole viihtyvyyttä lisääviä. Enemmän kasvillisuutta (ja joku hoitamaan sitä).

Keskusta aluetta tulee kehittää niin että vanhentuneiden yritysten kyltit poistetaan ja yleisilmettä siistitään. Kunnollinen puistoalue ajanviettoa varten ja mukava torialue.

Työpaikkoja lisää. Tyhjät liiketilat käyttöön.

Työpaikkojen syntymistä on tuettava kaikin keinoin. Keskustan elinvoimaisuus ei ole niin tärkeää kuin yritysten elinvoimaisuus kautta linjan.

Saarijärvellä ei ole poliisia vakituisesti, se on tehnyt keskustan alueesta levottomamnan. Olisi hyvä saada poliisit tänne uudelleen. Keskustan liikekiinteistöjä on paljon tyhjillään ja rapistuu, ne
kannattaisi hyödyntää ennen kuin uutta rakennetaan. Iltaisin Saarijärvellä ei ole paikkaa missä voisi iltaisin käydä vaikka kahvilla, kaikki hiljenee aikaisin.

Elinvoimaiseen keskustaan kuuluu se, että liiketolat eivät ole tyhjiä vaan niissä on yrittäjiä. Liikkeet ovat auki myös viikonloppuisin. Keskusta on vehreä viihtyisä ulkoasultaan, ja siellä järjestetää
tapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille.

Keskusta ei ole viihtyisä. Näkymä on vähän kuin itärajan takainen kylänraitti. Tiet on erittäin huonossa kunnossa

Alueiden siisteys Kaavoituksella tasokkaiden tonttien tarjonta työikäisille Kiitos kauniista kukkaistutuksista, näitä myös jatkossa

Tarjotaan monipuoliset ja tarvittavat palvelut. Houkutellaan yrittäjiä keskustaan, jolloin tyhjät liiketilat ei ole hukkakäytöllä eikä tee keskusta alueesta aution näköistä.

Viihtyvyys ja saavutettavuus. Saarijärven keskusta on mukavan kompakti maantieteensä takia, mutta saavutettavuudessa esim. julkisilla olemme varmastikin Keski-Suomen heikoin kaupunki; kaukana
nelostiestä, bussi- ja taksipalvelut ajettu aivan alas, juna-asemalle tunnin matka. Lisäksi matkahuoltopalvelut ovat heikot, sekavat ja ympäri kirkonkylää. Paikallisetkaan eivät tiedä mistä bussi lähtee tai
matkahuollon paketin saa. Keskustassa yrittäjyyttä tulisi tukea ja vuokrahinnat tyhjillään olevissa liikekiinteistöissä tulisi saada alas. Myös uutta rakentamista keskustaan tarvitaan, jotta moderniakin
rakennuskantaa olisi.

Lisää palveluja ja työpaikkoja, joissa houkuttele palkka.

Keskusta ei todellakaan ole viihtyisä. Uusi kaavoitus tärkeä. Miksi viivytellään? Kuka tästä vastuussa? Karstunen UM Humppi??? Pelaa Karstulan pussiin??? Elinvoima riippuu työmahdollisuuksista eli
siihen panoksia.

Keskustan ilmettä yhtenäiseksi, kaupunkikuvaan lisää maalaismaisuutta ja oman kylän kulttuuriperinnön arvostamista

Kehittämistä, markkinointia.



Vastaukset

Keskustaan ja lähialueille pitää saada lisää kohtuuhintaisia uusia tai laadukkaasti peruskorjattuja rivitaloasuntoja (ja ehkäpä myös kerrostaloasuntoja). Kaikki työssä käyvätkään ihmiset eivät voi asua
omakotitaloissa. Keskustan rakennuskantaa pitää uudistaa - nyt keskusta on tosi ankea. Saarijärvestä saa keskustan vuoksi todella taantuvan pikkukaupungin kuvan!

Hoidetaan kaupungin ja yksityisten toimin siisteysasiat kuntoon, tienvarret myös. Kaavoitetaan houkuttelevia alueita ripeästi sekä kaupungin, srk:n ja yksityisten alueille.

Yritysten tarjoamat työpaikat mahdollistavat ihmisten ja toivon mukaan juuri perheiden sijoittumisen Saarijärvelle. Tämän suora seuraamus on: lisää koululaisia, harrastajia eri urheilulajeihin ja
kulttuuriin sekä muuhun yhdistystoimintaan jne. koska väkeä on enemmän paikkakunnalla. Ja kun on aktiivista toimintaa ja työpaikkoja niin entistä useampi yritys ja henkilö voisi haluta Saarijärvelle,
kierre on itseään ruokkiva. Kaupungin keskustan ja keskustan lähialueiden yleisen ilmeen siistiminen (kyltit, opasteet, tien kunto, puusto jne.) on hyvä perusaskel yleiseen viihtyvyyteen, joka luo kuvan
kehittyvästä ja "hyvässä kunnossa" olevasta kunnasta. Keskustan alueella huolehdittava monipuolisesta yritystoiminnasta (parturi, lounas, kahvila, erikoiskaupat, jne.). Säästökeskus on ikuinen
ongelma ja sen toivoisi joskus ratkeavan niin että kyseinenkin kiinteistö vielä olisi aktiivinen toimija keskustan alueella. Saarijärven yksi vetovoima asuinpaikkana on kokonaiskustannukset vs. isommat
kaupungit (miksi tulla Saarijärvelle jos olisi niin että samaan hintaan voisi asua Jyväskylässä vaikkapa Palokan lähialueella?). Yleinen hintataso ei siis voi nousta paljoa koska emme ole
Jyväskylä/Kuopio/Tampere jne.

On ollut ikävä seurata etenkin paikallisvaikuttajien vaalienalusajan pisteidenkerruta Matoniemestä. Meillä on luontoa ja rantoja sekä maisemia kaikkien tavoitettavaksi. Emme voi suojella kaikkia
keskustan rantoja - tonttejakin tarvitaan. Mielestäni keskusta-aluetta tulee kehittää myös asumiseen. Onko esim. Pikku-Pentinniemessä ollut liikkujia ruuhkaksi asti? Keskustan kiinteistöjen omistajien
tulisi pitää parempaa huolta rakennuksistaan. Pelkkä ajoittainen pintasilaus ei peitä ränsistyneitä rakennuksia keskusta-alueella (esim. Seurahuone, ns. sokeripalatalo yms.). Toivottavasti keskustan
liiketilojen vuokrat ovat kohtuuhintaisia, jotta myös uusien yrittäjien olisi mahdollista harkoittaa yritystoimintaa. Matkahuoltorakennus olisi tarpeen.

Nuoret haluavat täältä pois.. Saarijärvellä vastustetaan kaikkea, kunnes kehitys lakkaa!

Keskustan julkisivu kuntoon. Antaa tosi huonon kuvan, kun kadut on röykköisiä ja liikennemerkit ja viitat on vinksallaan. Rapistuneet rakennukset kuntoon tai purettavaksi.

Tuetaan keskustan yrittäjiä, keskustan rakentaminen

Huomioidaan kaikki ikäryhmät että paikkoja ja palveluita on kaikille.

Keskustan katujen ja rakennusten parantaminen mm. kaupungintalo (ulkoapäin). Saarijärveläiset taiteilijat voisivat maalat päätyyn taidetta. Ydinkeskustaan istutuksia sekä vanhojen huonokuntoisten
rakennusten purkaminen esim. Seurahuone (häpeäpilkku 13-tielle).

Keskustan siistiminen, järvinäköalat esiin! Asvaltti hiekkakenttien päälle keskustassa. Hyväkuntoiset opasteet Oleskelutiloja eri ikäisille. Hyvässä kunnossa olevat tiet ja kävelytiet. Markkinointia
suuremmaksi ja valtakunnalliseksi. Osuvat sloganit. Hotelli. Kilpailukykyiset työpaikat. Uusille asukkaille joku kannustin muuttaa paikkakunnalle. Hyvät liikenneyhteydet Jklään ja muuallekin. Hyvät
tietotekniset yhteydet.

Ympäristöstä huolehtiminen siten, että puistoalueet ja tienvarret ovat hyvin hoidettuja. Monipuolinen palvelutaso. Työpaikkoja!

Työpaikkoja lisää

Työpaikkoja tarvitaan lisää. Sekä viihtyisää asumista.

Kauppakadun ilme on luotaantyöntävä, rakennukset on päässeet ränsistymään ja autioita liiketiloja on joka kulmalla. Kasvojenkohotus edes ulkoisesti olisi jo iso plussa. Kaupungin vuokra-asunnot on
paikoin huonossa kunnossa ja niissä ilmenee levottomuuksia. Se karsii ainakin lapsiperheitä. Olisi hienoa, jos Saarijärvelle rakennettaisiin uusia kerros-/rivitaloja, uskon asunnoille ostajia löytyvän.
Samalla saataisiin työllistettyä rakennusalanväkeä. Perheasunnon (kolmiot ja sitä suuremmat +4h) löytyminen keskustan alueelta on kiven alla, yksiöitä ja kaksioita löytyy kyllä. Hankalaa
lapsiperheelle.. uudet isot asunnot toisi varmasti lisää perheitä ja myös oppilaita koululle.

Edelleen, toimiva koulutus ja varhaiskasvatus ja asukkaiden kuunteleminen ovat tärkeitä.

Tuettua asumista päihdeasiakkaille (ei hajasijoitettu malli) Keskustan siistiminen (kadut, kyltit, istutukset) Toimintaa, yrittämistä, palveluja tyhjiin liiketiloihin keskutassa Kaupungintalon julkisivun
kunnostaminen Torin elinvoimaistaminen Linja-autopysäkki myös Onnibussille keskustaan

Nähdäkseni ihmiset eivät asu/muuta Saarijärvelle erikoisliikkeiden vuoksi. Hyvät peruspalvelut riittävät ja nämä saavutetaan panostamalla kasvatukseen, koulutukseen ja vapaa-aikapalveluihin. Lisäksi
helposti saavutettavat terveydenhuollon palvelut lisäävät elinvoimaisuutta ja positiivista mielikuvaa, mutta nämä eivät taida enää olla kaupungin vastuulla.

Tyhjät liiketilat kun saataisiin käyttöön... Markkinointi yrittäjille?

Kestävän kehityksen mallien käyttäminen (mm. kiertotaloutta tukevien palvelujen luominen), ekosysteemipalveluiden luominen (yritykset hyötyvät toinen toisistaan ja tälle on luotu infra ja puolueeton
tukiverkosto). Viherrakenteiden käyttäminen monipuolisesti ja tähän palvelukokonaisuus. Ilmastoystävällisten kulkuyhteyksien ja kulkumahdollisuuksien luonti. Käsityöläisyyden arvostaminen,
yhteisöllisyyden tukeminen, lähituotteiden suosiminen (ruoka ja muut tuotteet) -markkinointi ja innostava viestintä.

Keskustaan tarvitaan viihtyisät puistot, käsityöläis- ja erikoiskaupat eli yrittäjiä ja mielellään hotellin näkymistä lisää. Ruustinna kyllä on hyvä, mutta hotelliyöpyjiä saisi olla enemmän. Uusien asukkaiden
ja muuttovoiton tavoittelemiseksi pitäisi markkinoida kaupunkia hyvänä etätyöpaikkana kunnon digiyhteyksineen.

Keskustan kiinteistöjä on hyvä huoltaa, niin että yleisilme säilyy siistinä ja houkuttelevana.

Kaupungin keskusta ei ole kovinkaan kutsuva ja paljon liiketiloja tyhjänä ja rakennukset ulkoapäin huonossa kunnossa. Liikekeskukset sijoittuneet keskustan ulkopuolelle jonne vanhuksilla ja
autottomilla hankala pääsy.

Kuunnellaan asukkaiden mielipidettä, jotta luodaan viihtyisä keskusta.

Kaupungin keskusta on mielestäni liian hajanainen siihen nähden miten paljon siellä on tyhjiä liiketiloja. Tyhjät liiketilat eivät luo viihtyvyyttä. Varsinkaan iltaisin ei Saarijärvellä ole mitään paikkaa minne
voisi mennä istumaan iltaa yms viettämään aikaa, jos ei siis halua mennä baariin.

Jos on työtä, on tulijoita. Kukin valitsee asuinpaikkansa, tarjolla on koko kaupunki! Meneillään olevat kaavoitushankkeet keskustan tuntumaan vietävä maaliin.

Kaavoittaminen ja rakennusluvat nopeasti yksityisille etäpiste rakentamiseen (kaksoiskuntalaisuus). Tarvitaan kattavat palvelut keskustassa.

Työpaikkojs lisää, adukkaat tulee perässä.

Tiet pitäisi korjata.

Veroprosentti on kohtuuttoman korkea.

myydään luontoa kunnioittavana ja tehdään tunnetuksi hienot ulkoilualueet

Yksi mikä puuttuu on kävelyliikenne keskustassa, että lähdettäisiin kuluttamaan aikaa keskustaan. Että vapaa-aika kuluisi keskustan kaduilla. Ja sitäkautta heräteostoksia keskustan yrittäjille. En tiedä
ratkaisua tähän, jokin houkutin tai kuponki? Joulujuttu tuntuu toimivan hyvin? Olisiko saman tapainen kesäksi? Kaupungin tarjoama?

Omakoti- ja rivitalojen rakentaminen, ympärivuoden asuttavien kesämökkien rakentaminen.

1. kohta kuntoon, niin tämäkin järjestyy.

Minusta menestyvät yritykset tuovat tämän luonnostaan.



Vastaukset

Saarijärvelle tarvitaan lisää rantatontteja ja muitakin tontteja sekä muutakin kuin omakotirakentamista. Olisi kiva, että keskustan tyhjät liikehuoneistot täyttyisivät. Kekustassa voisi olla jokin hubi, jossa
etätyöläiset voivat tarvittaessa pitää kokouksia tms. Saarijärvi voisi profiloitua etätyön mallikaupunkina ja toimia aktiivisesti edistämällä vapaa-ajan asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asutukseen.
Tunnemme monia muualla Suomessa asuvia, jotka viettävät suurimman osan vuodesta mökeillään Saarijärvellä tehden etätöitä työpaikoilleen, jotka sijaitsevat aivan jossakin muualla. Moni muuttaisi
mielelllään kirjansa Saarijärvelle.

Lanneveden tehokasta markkinointia Jyväskylän suuntaan hyväksi mahdollisuudeksi asua ja elää maaseudun rauhassa mutta samalla lähellä Jyväskylää. Keskustassa tehdä työtä sen suhteen, että
tyhjillään olevat liikekiinteistöt täyttyisivät.

Pidetään luonto meidän valttina. Toripaikka tuo vilkkautta keskustaan. Kauppoja ja liikkeitä kaivataan.

Markkinointia Saarijärven hyvistä puolista

Keskusta on kyllä aivan surkean näköinen ja kulahtanut: monenlaista päivitystä ja rakentamista tarvii jotta olis viihtyisä

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

jotain

Lapsiperheille ja ikääntyville erilaisia asumisen vaihtoehtoja, vapaiden asuntojen ja asuntoja etsivien "alustat", kaupungin asuntojen monimuotoisuus, Saarijärvellä työssä käyvien huomiointi pohtimaan
muuttamisen mahdollisuutta.. Palveluista aktiivinen tiedottaminen ympäristökuntiin tuo asiakkaita palveluille ja lisää keskustan elinvoimaisuutta (ympäristökunnista ajellaan pitempiäkin matkoja
palvelujen perässä, joita saattaisi löytyä hyvin myös Saarijärveltä.) Yhteistyö ylipäänsä naapurikuntien kanssa lisää kävijöitä tapahtumiin, palvelujen käyttämiseen, laajentaa työssäkäyntiäaluettakin...

Keskustaa pitäisi kehittää viihtyisämmäksi ja elinvoimaisen näköiseksi. Vanhat rakennukset pois ja tilalle uusia viihtyisiä asuntokokonaisuuksia. Ei isoja kerrosataloja välttämättä

Keskustan sisääntulotiet kuntoon ensimmäiseksi, ensivaikutelma Saarijärvestä tärkeä.

Kaavoitus ja uudelleen rakentaminen olisi toimiva ajatus. Vanhat ja sisäongelmaiset rakennukset purkuun ja uusia tilalle, jolloin halukkuus toimitilojen vuokraamiselle voisi kasvaa ja tilojen monipuolinen
käyttö mahdollistuisi. Nyt kaikki on vanhaa, ylihintaista ja rapistuvaa, eikä se houkuta ketään. Nuoriso tarvitsee uudet tilat. Nuorisotalon uudistaminen, paikanvaihto tai purku + uuden rakentaminen ovat
olleet tarpeellisia toimia jo pitkään. Nyt alkaa olla jo todella hälyttävä tilanne. Eri ikäisille lapsille ja lapsiperheille soveltuva leikkipuisto olisi tärkeä. Täältä puuttuu sellainen. Uimahallin uudistaminen ja
veden lämpötilan nosto uusine suihkuineen, jotta useammat uskaltautuvat sitä käyttämään. Kaavoituksella rantarakentamista ydinkeskustaan.

Vähemmän kuntalaisia jakavia päätöksiä, kuten Matoniemi. Kuntalaisia tulee kuulla, eikä puolustella huonoja päätöksiä ympäripyöreillä mielipidekirjoituksilla. Hyvää pr:ää on kun kaupunkia kehitetään
ja se näkyy uutisissa. Kauppakadun liiketilat pitää saada käyttöön.

Asuinalueista Mustikkakorpi ei näy keskustan suuntaan Kannonkosken ja asuinalueen välissä olevan alle hehtaarin kokoisen paikoin yliikäisenkin kuusikon takia. Samoin näkymät Pieneen
lumperoiseen puuttuvat lähiasuntoalueilta.. Olis motolla ja metsureilla töitä.

Asuntoja rakennettava lisää muuttajille, heille työpaikkoja ja kaupungin keskustaa on kehitettävä edelleen.

Tyhjät liiketilat johonkin käyttöön

Kaupungin keskusta-alueen kaavoittamista nopeutettava ja kehitettävä. Palveluille on haettava kauppapaikkoja yhdessä yrittäjien sekä järjestöjen kanssa. Järvet näkyville raivauskamppanjoilla. Kadut
ja pyörätiet kuntoon erillisellä lisäpanostuksilla.

Ripeä kaavoitus halutuille tonteille. Teollisuustonttien riittävä saatavuus. Puutarhurin toimen ylläpitäminen.

-

Keskusta ei ole viihtyisä! se on tehty autoja varten, ei ihmisiä. Järvimaisemat ovat voimavara, ei niitä pidä pilata rumilla rakennuksilla, Kaikki K-raudat ja Hankkijat teollisuusalueelle. Kyllä ihmiset
hakevat tarvittavat tuotteet sieltäkin!

Myös Pylkönmäen taajama tulee pitää viihtyisänä ja elinvoimaisena sekä muutkin kylät. Ei pelkästään Saarijärven keskusta, vaikka se onkin painopisteenä tärkein. Kulttuuriympäristöjen vaaliminen on
erittäin tärkeätä, korvaamattoman tärkeätä. Myös kulttuurimaisemien vaaliminen. Saarijärvi on tunnettu kulttuuristaan ja kauniista luonnosta! Niitä tulee vaalia. Kulttuurimaisemia tulee varjella ja
ylläpitää. Tuulivoimalat eivät saa näkyä kulttuurimaisemien alueelle!! Miksi luonto ja luontoarvot on unohdettu strategian painopisteena? Kulttuurimaisemistaan ja -ympäristöistään sekä kauniista
luonnosta ja silmiin siintävistä maisemistaan Saarijärvi on kuuluisa. Unohtamatta Pylkönmäkeä, joka on aivan upea. Täytyy Kolille saakka mennä, päästäkseen korkeammalle kuin mitä Pylkönmäki-
Multian seudut ovat. Tiesittekö tätä? Siinä olisi markkinointipotentiaalia!! Koko Etelä-Suomen korkeinta seutua (261 m Soidinmäki ja 260 m Kulhanvuori Saarijärvellä sekä Multian Kiiskilänmäki 268 m ).
Näkyvyyttä kymmeniä kilometreja, voitaisiin markkinoida Etelän Lappina. Ollaan rohkeita ja katsotaan pitkälle tulevaisuuteen. Hiljaisuus ja luontoarvot ovat kiihtyvällä vauhdilla katoavaa luonnonvaraa.
Pidetään niistä kiinni ja kehitetään Saarijärveä luonnonkauniina kulttuurikaupunkina, jonne voi tulla kokemaan sellaista, mitä muualla ei kohta enää ole! Ei enempää tuulivoimaa, se pilaa kaiken.
Siintäviä salomaita ei sen jälkeen enää ole. "Tuolla Saarijärven salomailla asui Paavo maalla hallaisella,..."

Järven rannat pitäis kaavotaa ja lohkoa ronteiksi. Eikä kuunnella toinen jalka haudassa olevia mummuja ja pappoja . He ei rakenna enää mitään. Nuorimmissa tulevaisuus.

Perheet muuttavat erityisesti perheen äitien työpaikkakunnalle. Saarijärvellä täytyy siis panostaa perheiden tarpeisiin mm. leikkipaikkojen, vapaa-ajan virikkeiden ja turvallisen ympäristön osalta.
Nykyajan nuorten perheiden vaatimukset asunnosta ovat nousseet ja suoraan sanottuna Saarijärven asuntotarjonta ei vakuuta. Liki main kaikki uudet vuokra-asunnot on rakennettu vanhuksille
unohtaen lapsiperheet. Ja olemassa olevat vuokra-asunnot ovat osin jopa surkeassa kunnossa. Remontoituja ja uusia vuokra-asuntoja lapsiystävällisillä alueilla on tultava markkinoille. Kannattaa
perehtyä myös kaupungin tarjoamaan omakotitalojen vuokra/leasing malliin nuorille perheille esim 20-40 vuotiaille, jossa kaupungin rakennuttama omakotitalo vuokrataan ja esim 15-20 vuoden
asumisen jälkeen vuokralainen voisi halutessaan lunastaa sen itselleen.

Keskustaan houkuttelevia liikkeitä.

Keskustan elävänä pitäminen on kaiken aa ja oo. Pistäytymispaikkoja, kahviloita, kioskeja ja kivijalkakauppoja. Torialue uuteen paikkaan, jossa ei ole bensanhöyryjä eikä sen ensi vaikutelma ole
parkkipaikka. Paikallisia toimijoita ja yrittäjiä esille! Ranta-alueita voisi hyödyntää enemmän kesäaikana, puistomaista meininkiä.

Keskustan ilmeen parantaminen ja siistiminen.

Ennen kaikkea lisää työpaikkoja alueelle ja myöskin edullisia vuokra-asuntoja.

Kaupungin imago kulttuurin saralla: upea elokuvakerho, hyvä kirjasto, kansalaisopiston ja taitokeskuksen tarjoamat mahdollisuudet Liikunta tietysti mukaan.

Taajamien/ kylien peruspalveluiden säilyttäminen.

Keskustaan panostusta viheralueisiin. Polkupyörä- ja kävelyreittejä veden ääreen. Kunnostus- ja siivousvelvoitteet törkykohteille. Yleisilme siistiksi.

Työtä ja monipuolinen ja viihtyisä keskusta monine tapahtumine; Yhteistyö

Keskustaajaman kaavoitus pitää viedä loppuun nopeasti. Kaavassa pitää tiivistää eri maankäyttöä ja mahdollistaa keskustaajaman maapoliittisen ratkaisut.

Kaupungin vuokra-asuntojen taso on surkea. Jos ei ole työpaikkoja, tuskin tulee muuttovoittokaupunkia.

Aktiivinen, monipuolinen kontaktointi Saarijärven ulkopuolelle. Yritys- ja kehittäjäverkostoissa toimiminen, viestintä ja markkinointi. Keskustaa ei pidä keinotekoisesti tekohengittää vaan nojata aitoon
asiakas- ja yritysasiakaskysyntään.

ukrainalaisille ja rättipäille löytyy kaikki tarvittava



Vastaukset

Mikäli halutaan ikäihmisiä paluumuuttajina olisi palveluja kehitettävä ikäihmisten tarpeita vastaavaksi. Jos tähdätään muihin kuin "sosiaalitapauksiin" olisi luotava työpaikkoja monipuolisesti esim.
biotalouden alalle pieniä yksilöllisiä yrityksiä. Kaupungin ympäristö siistittävä, pusikoituneet tienvarret siivottava, huonokuntoiset tai harhaan johtavat opastekyltit korjattava ja laitettava ajan tasalle.
Kaupungin taajama-alueelle puistoja, niihin varusteina penkit-pöydät, kuntalaisille vapaita rantalenkkipolkuja, koirapuisto.

Hyödynnetään Ympäristöministeriön ja Saarikan 63-68 v. YTYÄ-hankkeen kyselyn tuloksia, jossa kyseltiin nimenomaan näitä teemoja. Muistiystävällinen ympäristö tulee kaikkia asukkaita.
Kuntalaisraati asian tiimoilta. Luonto markkinoinnin pääteemana.

Keskusta pitäisi saada viihtyisäksi, lisää istutuksia. Keskustaan pitäisi saada lisää asukkaita. Tyhjät liiketilaa käyttöön.

9. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvittaisiin strategiselle painopistealueelle Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja
yrityskeskittymä?

Vastaajien määrä: 98

Vastaukset

Markkinointia sekä että biotalouskampus markkinoi konkreettisesti palvelujaan, eli mitä testauksia laboratoriossa voi tehdä.

En osaa sanoa

Tämän esiin tuominen konkreettisesti myös asukkaille. Tätä on jo tehtykin mutta myös uudenlaiset yhteistyöavaukset yli ”alalinjojen”.

En tiedä

Jamkin toiminnan näkyväksi tuominen ja yhteistyön tekeminen vaikka keskustan viihtyvyyden kannalta

Se on hyvällä mallilla

Lisää vaan hanketyötä ja kansainvälisyyttä, yrityksiä!!!

Alan tehtaita ja tuotantoa tänne.

Tässä ollaan kehityksessä hyvin mukana ja menossa eteenpäin!

Biotalouskampuksen, Biopaavon ja kaupungin sekä yritysten vielä tiiviimpää yhteistyötä, uusia toimintamuotoja ja ideoita. Työllisyyden noston saisi ympättyä tähän mukaan.

Siinä voisi olla mahdollisuus saada työpaikkoja tänne

En osaa sanoa

Biotalouskampus on aktiivinen ja monipuolinen mitä kannattaa jatkossa tukea ja hyvä näyttää koululaisille ja päiväkotien lapsille.

tämä 7:n vastauksesta uudelleen: Koulutus: JAMK:lta saatava Tarvaalaan/sen lisäksi (muualle?) lisää AMK-tasoisia ohjelmia sekä myös ylemmän AMK-tutkinnon vaihtoehtoja. Lukion koulutuksen laatu
on taattava. Bio-Paavon [hackathlon-]toimintaa on jatkettava ja vahvistettava, ehkä vielä tiiviimmässä yhteistyössä paikkakunnan oppilaitosten kanssa, jolloin nuorille voisi löytyä polkuja. ... (ja uutta):
Bio-Paavon menetelmällä pystyttäisiin myös innovoimaan uusille YRITYKSILLE liiketoimintaa. Perustamistukea saa eri järjestelmistä, kunhan kaupunki varmistaisi yritykselle suotuisat
toimintaedellytykset.

Biotalouteen satsatut eurot muualle.

Pitää menit Kurussa, jotta kestävä kehitys jatkuu.

-

Tähän en osaa sanoa mitään.

Biotalouden yhdistän Jamk:iin

-

En osaa sanoa 1

Kierrätyspisteiden kunnossapitoa esim.

Tähän en osaa sanoa mitään.

Markkinoida enemmän paikallista osaamista ja sitä mitä täällä tehdään ja mikä kaikki on mahdollista. Järjestää yhteistyö projekteja jotka toisivat uusia ihmisiä tänne.

-

Saarijärven tulee houkutella yrityksiä alueelle. Silloin syntyy myös uusia innovaatioita, ja sitä myöten uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys tulee olla periaatteena.
Vastuullisuus ja kestävyys muutenkin mukaan kaupungin strategiaan.

Tuulivoimalle (myös biotaloutta) vastaanhangoittelu olisi lopetettava.

Tarvaalaan lisää biotalous linjoja.

Ammattikorkeakoulun pitäminen täällä on ensiarvoisen tärkeää.

Eikös se jo ole?

On jo olemassa paljon positiivista biotalouden saralla, yrityksiä ja oppilaitoksia. Yhteistyötä eri tahojen kanssa hyvä lisätä, ja tehdä tänne tuleminen yrityksille mahdollisimman houkuttelevaksi ja
helpoksi.

Luontomatkailun kehittäminen, siihen panostaminen ja mainostaminen. Saarijärvellä on monia kohteita. Mahdollisesti tukea ja neuvontaa esim. aurinkopaneelien hankintaan kotitalouksille. Metsien
kasvatus ja hoito eri käyttötarkoituksiin. Kaupungin esimerkin näyttäminen sähkön säästämisessä, esim. turhat katuvalot pois käytöstä, ei ”koristevaloja”.

Ariterm selvisi ja Boweco mukaan kehittämään biotalouden yritystoimintaan

Tuetaan edelleen Bio Paavon toimintaa



Vastaukset

Saarijärven tulisi nostaa esille paikkaansa korkeakoulukaupunkina ja Tarvaalan kampuksen asioita. Harva tämän kokoluokan kaupunki voi näin tehdä. Uusille alan yrityksille tarjottava tarvittavaa tukea,
kiinteistöjä ja reilu mahdollisuus onnistua.

Asia on tärkeä. Tietoa ulos pitää lisätää. Tämä on käsittääkseni meidän mahdollisuus.

Ks. vastaus koskien lukiota (kohta 7)

Markkinointia ja kehittämistä

Jamk, Poke ja kaupunki sekä yritykset yhteistyössä asettamaan toiminnan tavoitteet

JAMK:n biotalouskampuksen hyödyntäminen (yhteistyö). Siihen yhteyteen voisi esim. kehittää opintolinjat lukiosta ja ammattikoulun puolelta, jotta opiskelijat voisivat kiinnostuessaan kulkea
"biokoulutuspolun" läpi. Biotalouskampuksen ja sen yhteydessä toimivan Biopaavon toimintojen hyödyntäminen. Paikalliset yritykset saatava entistä aktiivisemmin yhteistyöverkostoon mukaan, sillä
nämä toimijat toimivat hyvinä verkostoitumishubeina koko maan yrityssektoriin, jopa kansainvälisiin verkostoihin.

Tunnettuden kasvattaminen on edelleen tärkeää. Jamk ja Poke ovat meille erittäin tärkeitä yhteistyötahoja. Tähän samaan biotalouden kategoriaan lasken myös maa- ja metsätaloussektorin, jonka
toimijat ovat myös tarpeen. Uudet innovaatiot ja rohkeat kokeilut tuovat toivottavasti Biotalouskampuksen yritystonteille uusia, isoja toimijoita.

Biotaloudesta tulee pitää kiinni, edes jokin vahvuus..

Riittävä asiantuntija- osaamisen hyödyntäminen ja yhteistyö alueen yritysten kanssa. Kouluissa biotalous, jo viimeistään yläkoulussa painopisteeksi oppiainekokokonaisuuksissa. Konkreettinen
kummitoiminta jonkin yrityksen kanssa osaksi biotalouden opiskelua. Yhteistyön lisääminen esim. yliopistojen kanssa, yhteistyöhankkeiden ja tutkimusten saaminen Saarijärven seudulle - voivat
kehittää alueen biotalouden osaamista.

Poken osaamista tuotava julki enemmän ja kannustettava yhteistyöhön yritysten/ kaupungin kanssa.

Tarvaalan biokambus-alueen rakentaminen ja esim. biopolttolaitos. Tarvaalaan biotalouden opiskelijoita Jamkin hallinnoimana.

Konkreettisia tuloksia Jamkin kehittämistyöstä esille. Jatkojalostus tuotteiksi, menetelmiksi ja yrityksiksi paikkakunnalla.

Keskittymistä bio-osaamiseen ja sen hyödyntämistä. Markkinointia.

En osaa sanoa, aika paljon on jo tehtykin. Yrityksiä pitäisi saada lisää.

Saarijärvi on luonnon keskellä ja sitä on hyvä käyttää "valttikorttina". Löytyykö Saarijärvelle joku tietty vilja mitä viljellä (esim. gluteeniton kaura) tai vihannes millä Saarijärven saisi hyvin maailman
kartalle (vertaa. Närpiön tomaatti).

En osaa sanoa

Biotalous -käsitteen konkretisointi kaikelle kansalle

Päättäkää nyt ihmeessä ottaa ne tuulivoimalat ja lakatkaa tekemästä populismia joidenkin räjähtelevien lepakkojen avulla. Eihän ne nättejä ole, mutta jos lähiruoan tuottaminen on tärkeää, niin kyllä
omavarainen energiantuotto, josta tulee kaupungille myös elintärkeitä tuloja, on ihan yhtä tärkeää.

-

Kaupunki tukee ja vastaa tarpeisiin kaavoittamalla, edistämällä yhteistyötä, luomalla edellytyksiä kestävälle biotalousosaamiselle (ekosysteemit). Antaa myös ennakkoluulottomasti tukea (rahallinen,
aluekehitys, asiantuntijuuspalvelut) uusille innovaatioideoille.

Biotalouden klusteriin on saatava JAMKin, POKEn ja yritysten lisäksi innovoivia ja patentteja luovia yrittäjiä. Kehittämistoiminta on tärkeää.

Biotalouskampusta Tarvaalassa voi rummuttaa vielä enemmän myös kaupungin toimesta.

Markkinointia

Tämän kanssa on jo tehty paljon ja tehdään myös. Biotaloutta kehitetään ja innovoidaan alueella tehokkaasti. Miten kuitenkin saataisiin alueelle luotua yritysten kautta pysyvyyttä ja uusia yrityksiä
tämän osaamisen kautta, kun alueella olisi yrityksille jo osaamista sekä varmasti henkilöstöä löytyisi.

Biokaasulaitoshanke toteutettava. Uuden jätevedenpuhdistamon lietteen hyötykäyttö biolannoitteeksi (suunnittelu ja toteutus yhteistyössä tutkimuslaitosten ja Biotalouskampuksen kanssa). Yhteistyötä:
kaupunki- Poke- Jamk-yliopistot-tutkimuslaitokset edelleen kehitettävä.

Kaupungin kärki toiminnot: biotalous, energia ja omavaraisuus.

Biokaasulaitos tarvitaan. Kampus, kaupunki ja yritykset yhdessä asialle. Uuteen jätevedenpuhdistamoon linkitettävä biolannoitetehdas.

Biotalouden näkyminen myös perusopetuksessa painopistealueena.

Lisää työpaikkoja.

lisää panostusta ja kehitystä

Tuntuu menevän hyvin näin etäältä katsottuna!?

Biotalouden yritysten kehittämistoimenpiteet (markkinointi, yhteistyötoiminta, vienninedistämistoimenpiteet)

Mainostusta ja onnistumiset näkyviin.

Enemmän käytännön projekteja oikeiden biotalouden toimijoiden kanssa.

Tarvaalan kampuksen toimintaa voisi ”avata” enemmän näkyviin.

Auttaa ja vauhdittaa mahdollisimman paljon Kalmariin suunniteltua biotuotantolaitosta.

Mennään kehityksen kärjessä ja tehdään panostuksia uusien biotalouden yrityskuvioiden saamiseksi tuotantoon. Tulevaisuutta ja hyödyntää kaikkia.

Julkisuutta jo olemassa olevista toimijoista.

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

Parempi markkinointi ja paremmat asuintilat opiskelijoille. Asuntolat ovat täysin ajastaan jäljessä eikä keskustasta ole tarpeeksi julkista liikennettä keskustan ja Tarvaalan välillä. Eivätkä keskustan
asunnotkaan ole kunnoltaan hyviä, päinvastoin, koko kaupunkiin tarvittaisiin uusia asuinrakennuksia.

Muutakin pitäisi tehdä kuin vain mainita jatkuvasti poke ja jamk. Ehkä jotain tilaisuuksia näissä ja keskustassa. Jotain millä ihmiset oppisivat tuntemaan toimintaa.



Vastaukset

On pysyttävä hereillä alan kehityksessä. Edellyttää taloudellisia panostuksia.

Biokaasulaitos

Yhteistyötä kehitetään edelleen Jamkin ja Poken kanssa. Varmistutaa siitä, että seutukunnalle saadaan paremmat majoittumisolosuhteet vierailijoiden käyttöön.

Kaupungin markkinoinnissa tuodaan esiin biotalousinstituuttia ja sen mahdollisuuksia.

-

Tarvaalan yrityskeskittymä on hyvä, Sitä pitää jatkaa.

Biotaloudessa olisi mahtava potentiaali! Kehitetään sitä yhdessä. Ollaan rohkeita ja vaihtoehtoisia eikä tuhota ympäristöämme tuulivoimaloilla. Myös aurinkoenergian hyödyntämisen potentiaali pitää
selvittää! Bio-Paavo ja kiinnostava juttu, jota tulisi markkinoida ja esitellä POP-UP tapahtumilla eri kylissä! Valitettavasti hyvin monet maatilat ovat joutuneet lopettamaan ja lannan tuotanto on
vähentynyt. Mutta muitakin mahdollisuuksia varmasti on soilla, jotka ovat poistuneet turvetuotannosta ynnä muualla. Kuulisin mielelläni lisää näistä mahdollisuuksista!

Ei ole pienen piirin puuhastelus . Pitäis laitaa kaikki peliin. Esim kaikki yritykset puhaltamaan yhteen hiileen.

Pelkästään biopaavo-hankkeella luodaan näennäinen ystävällisyys biotalouteen. Saarijärvellä tulisi olla mm. biokaasun tankkausasema, kaasun tuotantoa ja mielellään isompi mädättämö. Myös
erilaisten biopolttoaineiden valmistaminen Saarijärvellä olisi iso juttu. Mädättämöön lämmön voisi saada esim jo lähitulevaisuudessa rakennettavan pienydinvoimalan hukkalämmöstä, mitä voisi
muutenkin ohjata Saarijärven kaukolämpöön. Eli Tuulimyllyjen sijasta kannattaa panostaa tasaiseen ja varmaan sähköön, eli pienydinvoimalaan, mistä voisi saada paljon muitakin hyötyjä.
Tulevaisuudessa tulee suunnitella jätevedenpuhdistamon yhteyteen biokaasulaitos ja tarjota biopolttoaineiden valmistajille aktiivisesti hyvää investointipaikkakuntaa.

Tarvaalan oppimiskeskus on hyvä esimerkki paikallisesta osaamisesta.

Ennakkoluuloton yhteistyö eri tahojen kanssa.

Xxxx

Tarvaalan ammattikorkeakoulu kukoistukseen! Kiinteistöt asianmukaiset

Panostusta on jo nyt

Toimenpiteet käytäntöön siirto

Kaupungin pitää maankäyttö- ja osaamisratkaisuilla edesvaikuttaa klusterit syntyä.

Tarvaalan koulukeskittymä on hyvä alku. Lisää tietotaitoa ja panostusta biotalousinstituuttiin.

Vahva taloudellinen ja toiminnallinen tuki Biotalouskampukselle ja Biopaavolle

metsäteollisuutta tännekkin

Tunnettavuutta, näkyvyyttä ja julkisuutta enemmän yhteistyöstä kaupunki/Tarvaala. Asiaa voisi käyttää markkinointikeinona.

Vahva yhteistyö asian näkyviin tuomiseksi alan osaajien ja ammattilaisten kanssa. Avataan kuntalaisille mitä ko. asia tarkoittaa.

Biotalous on osa kaupunkibrändiä. Biotalouden koulutus aloitetaan jo alakoulusta alkaen ja jatkuu läpi yläkoulun, lukion ja ammatillisen puolen.

Markkinoinnin tehostamista, oppilaita pitäisi saada koko Suomesta.

10. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueelle Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori?

Vastaajien määrä: 85

Vastaukset

Markkinointia

En osaa sanoa

Yritystoiminnan tukeminen

En tiedä

Siellä on asian osaavia ammattilaisia.

Myönteinen ja kannustava suhtautuminen peruselinkeinoihin, nuorten houkuttelu jäämään kotitiloille, paukkuja uudenlaiseen tapaan elää maallla ja saada maasta/metsästä elanto.

Mahdollistetaan tilojen elinvoimaisuus, verotus, yksityisteiden avustukset

Esim. Maatalousyrittäjien tukeminen. Kannustus siihen, että saadaan suomalaista ruokaa pöytään. Omavaraisuus.

Kaupungin taholta kannustavampaa suhtautumista maatalousyrityksiin ja niiden merkityksen alueen työllistäjinä korostaminen/tunnustaminen nykyisestä suhtautumisesta

En osaa sanoa

Ei mainittavaa tähän kohtaan.

Olisi toivottavaa, että juuri tämä sektori katsoisi jo 2030-luvulle ja hakisi sieltä sopivimpia käytäntöjä. Metsätaloutta tulee koettelemaan raju murros, puun käyttötavat muuttuvat ja kiertotalous käy
väistämättömäksi sekä raaka-aineen arvostuksen vuoksi että siksi, että VANHA metsä on hiilensidonnassa valtavan paljon merkityksellisempää kuin nuori. On hyväksyttävä ilmastokriisin realiteetit ja
pystyttävä tuomaan metsätalous ISEW:n, kestävän kulutuksen mittariston, mukaiseksi NYT eikä vasta sitten kuin on pakko. Pakko tulee vääjäämättä 5-10 vuodessa, kun ilmastokriisi jysähtää todella
päälle. Pahimmillaan se tarkoittaa nykymuotoisen metsätalouden toimintaedellytysten katoamista, joten on kriittistä muuttua ja mukautua ajoissa. Maataloudelle ilmastonmuutos on sekä uhka että
mahdollisuus. Monipuolistumisen tukeminen ja "bulk-tuotannosta" irtaantuminen lisäisivät tilojen kannattavuutta. Koska työllistäminen on maataloudelle kallista (eikä osaavaa työvoimaakaan aina
löydy), voisiko tarkastella esim. osuuskunta-tyyppisiä ratkaisuja tilojen liiketoimintaan (ei omistukseen), joissa vastuita ja toisaalta kehityshankkeita olisi kevyempi edistää kuin tilojen yksinään?

Ei kannata tuhota metsiämme, vaan perustaa sinne tuulipuistoja, ja suojelualueita. Luonto kunniaan. Talousmetsä ei ole luontoa

Informointia esim paikallislehdissä. Retkiä halukkaille.



Vastaukset

-

Kannustusta ja tukea maanviljelijän ammattiin.

-

Että puita ei kaadettaisi niin paljoa 2

En osaa sanoa.

Tähän en osaa sanoa mitään.

Olemme ajautumassa ruoka kriisiin. Kiuruvedellä keskustan puolue ryhmä on ilmaissut huolensa ruuantuotannon kehityksestä, kantokyvystä ja kotimaisen ruuan riittävyydestä. Saarijärven kuuluisi
samoin tehdä pikaisia toimia joilla tukea paikallisia maatalousalan yrittäjiä, turvata heidän elinkeinonsa kannattavuus ja pysyvyys vaikkapa yhteistyö sopimuksilla ja siis ihan ostamalla mahdollisimman
paljon heiltä tuotteita suoraan. Mitä enemmän tiloja lopettaa kokoajan konkurssin koittaessa sitä nopeammin lähestymme tilannetta jossa ruoka ei enää riitä,hinnat kallistuvat ja olemme ihan
kirjaimellisesti pulassa.

-

Maatalouden vahvistaminen alueella. Maatalousyrittäjille lisää tukea, että saadaan nuoria jatkamaan tai ostamaan tiloja.

Ehkä voisi panostaa hiiliviljelyyn ja muutenkin kestävään metsä- ja maatalouteen.

Biokaasun valmistuksen aloitus.

Kaupungin ja julkisen sektorin yleensäkin pitää hankkia raaka-aineet lähituottajilta.

Asennekasvatusta ettei oltaisi vanhassa kiinni oleva kepukunta

Alaa tukevien yritysten houkuttelu paikkakunnalle.

Metsätalous voi olla vahva ja uudistua vain, jos metsää ei revitä rakentamisen (teollisuus tai asutus) tieltä pois. Lähituotannon esille tuominen ja hyödyntäminen. Pystyykö kunta tukenaan viljelijöitä?

Eos

Viranhaltijoiden on ymmärrettävä alkutuotannon ominaispiirteet sekä alan tarpeet. Esimerkiksi kaavoituksella, rakennusmääräyksillä tai vastaavilla ei tule estää kehittyvien tilojen ja yritysten toimintaa.
Kaupungin tulee jatkaa maatalouden kehitystyön rahoittamista, se tukee alueen alkutuotannon yhtenäisyyttä. Ravitsemusalalla maaseutukaupungin tulisi röyhkeästi suosia kotikylän antimia ja tukea
näin alkutuotannon yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Kaikkia yrittäjiä pitää kannustaa. Myös maanviljelyssä kaavoituksen sujuvuus voi olla tärkeää. Esim maanviljelyksen sivutuotteena bioenergia.

Yhteistyötä ja arvostusta, esille kaupungin julkikuvassa

Saha

Huolehditaan myös tämän sektorin tarpeista ja tässäkin Poke yhteistyötahona. Työvoiman koulutusta edelleen.

Katso edellinen. Lasken biotaluteen kuuluvaksi myös maa- ja metsätalouden.

Tukitoimet maatalouden ylläpitoon..

?

Maatalouden arvostaminen, ei alasajoa. Kaupunki voisi tukea esim. bioviljelyä ja rekrytoida uusia tuottajia paikkakunnalle. Kaupunkiin voisi perustaa suoratuotantopisteen maataloustuotteille sekä
metsän antimille (marjat, polttopuut yms.)

Monipuolisen yrittäjyyden tukeminen ja yhteistyön kehittäminen Poken, Jamkin ja lukion kesken.

Tuettava maataloutta ja omavaraisuutta.

Tehtävä ei ole varmaankaan kokonaisuudessaan Saarijärven käsissä. En osaa sanoa.

Poken kanssa yhteistyöllä joku tapahtuma, jolla saadaan lisää oppilaita Tarvaalan kouluun ja näin tulevaisuuden tekijöitä. Pidetään osaamista yllä.

En osaa sanoa

-

Arvostuksen lisääminen, tuetaan uusia innovatiivisia ja vähähiilisiin ratkaisuihin pyrkiviä toimenpiteitä. Autetaan luomaan biotalouskoulutuskeskuksen esiin tuomia menettelyjä ja malleja integroitumaan
maa- ja metsätalouteen Saarijärvellä konkreettisin apukeinoin.

Pitää muistaa metsätalouden kestävä hoitaminen. Saarijärvellä on upeat metsävarannot a) talouskäyttöön b) suojelualueiksi ja retkeilyyn c) tutkimusmetsä voisi tuoda lisää kuuluisuutta Saarijärvelle
Saarijärvellä on vahva maatalouden perinne - maatalouden on uudistuttuva liitännäiselinkeinoilla ja uusilla aluevaltauksilla, joita ovat olleet mm. ylämaan karja ja Saarijärvi-menuun liittyvät
elintarvikkeet. - perinnevege voisi olla hyvä idea tänne eli perinteen ja kasvisruokavalion uusi tuleminen tuotteistamisessa,

Poken osuus maa- ja metsätalousosaajien kouluttamisessa on ihan huippujuttu. On hienoa, että paikkakunnalla on viimeisin tieto ja tutkimustulokset luonnonvara-aloihin liittyen. Voi profiloitua
kaupungin toimesta vielä reippaammin maa- ja metsätaloushenkisenä paikkakuntana.

Yhtenäiskoulun luokille 8 - 9 kursseihin lisättävä maa- ja metsätalouden opetus! Jos ei ole ja tule tekijöitä, tulee nälkä ja vilu. Ehdotan päättäjille ja viranhaltijoille kerran valtuustokaudessa tutustumista
kaupungin omiin pelto- ja metsäkohteisiin.

Kaupungin kärki toiminnot: biotalous, energia ja omavaraisuus.

Maa- ja metsä- ja puutarhatalouden opetus takaisin yhtenäiskouluun. Tiiviimpi yhteistyö sivistystoimen ja Kampuksen kurssitarjontaan. Uusi ruokapalvelu oy käyttämään kotimaisia raaka-aineita.
Päättäjien ja viranhaltijoiden perehdyttäminen alkutuotantoon.

Lisää työpaikkoja.

tuetaan maataloutta ja kustannuksia alas sekä mietitään energia tehokkuutta ja mitä voidaan kasvattaa tulevaisuudessa.

Samoin kuin vastaus 9.

Alan asiantuntijoiden konsultointi.



Vastaukset

Mitä kunta tähän tuottaa? Valtio ja eu taso enemmän?

Täällä on monenlaista toimintaa näillä aloilla, mutta tieto toiminnasta on aika hajallaan. Saisiko sitä koottua jotenkin yhteen paikkaan?

Käyttää enemmän paikallisia tuotteita ja tuoda tämä myös julki.

Eikös se ole vahva ja jatkuu varmaan näinkin.

Julkisuutta jo olemassa olevista toimijoista.

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

Markkinointia, kaavoitusta ja todellista konkreettista osaamista POKE:lle ja AMK:lle. Turhat hankkeet pois pelkkien hankerahojen takia ja oikea tietotaito sekä opetus kunniaan. Oppilaiden arvostaminen
ja kunnollinen majoitus + asuintilat ovat minimivaatimus.

Tämä on vanhanaikaista. Pitäisi miettiä etätyömahdollisuuksia ja miten auttaa yrityksiä kasvamaan sekä tietenkin miten niitä perustetaan.

Haastava toimintaympäristö vallitsevan ilmastohumpan takia. Edellyttää politiikan muutosta politiikoilta kunta/valtio/eu tasoilla.. Suomella ei ole varaa tähän lisääntyvään toimeliaisuuden
estämisvouhkaan.

Panostus muuhunkin kuin 70-lukulaiseen metsänkäsittelyyn (avohakkkuut).

Maatalouden tilojen elinkeinojen monipuolistaminen, jotta ei olla yhden elinkeinon varassa. Metsäpuolella puiden käytön jatkojalostamisen mahdollisuuksien lisääminen.

Kaavoituksella rajoitetaan mahdollisimman vähän maa- ja metsätalouden toimintaa. Tuetaan myös uusien sivuelinkeinojen kehittymistä.

-

Tuetaan maatalous yrittäjyyttä käyttämällä mahd. paljon lähiruokaa. Suoramyyntiä kaipaisin enemmän.

En tunne tätä sektoria niin hyvin. Mutta on erittäin tärkeätä suojella ne metsät, mitkä ovat suojelun arvoisia ja myös eläinten vuoksi. Mutta muutoin kehittää metsätaloutta ja pitää huolta talousmetsistä,
jotta ne todella kasvaa ja tuottaa. Mieluiten olisi hyvä, että tehtäisiin harvennushakkuita ja risukkoja poistettaisiin.

Taitaa mennä ulkopuolisen politiikan sanelemana.

Maa- ja metsätalous on keskeinen Saarijärven voimavara. Yksityisille omistajille (ei niinkään suuryrityksille) kannattaa antaa mahdollisuus ostaa myös kaupungin metsää, sillä käytännössä kaupungin
hoitamat metsät ovat aika huonosti hoidettuja, vaikka kaupunki ilmeisen paljon metsän hoidosta maksaakin. Nämä metsät saataisiin tuottamaan yksityisten omistuksissa paljon paremmin ja tuomaan
myös paremmin hiilinieluja.

Metsäala on vahva paikallinen ässä jo historiasta. Metsänhoito ensisijaan ja harvennuskaadot, ei avohakkuut. Ollaan ylpeitä hyvinvoivista metsistämme.

Koulutus, uudet tukimuodot.

Pidetään huolta nykyisistä maa ja metsätaloustuottajista jotta he jaksaisivat panostaa omaan tuotantoonsa ja sitä kautta voisimme olla omavaraisia.

Ilmastonmuutos tuo haasteita, jotta pärjätään täytyy tuotantoa ja hakkuita tarkastella uudella kestävämmällä tavalla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Taantuva, ei työllistävä sektori, ei lisäpanoksia

Yhteistyö, verottaja pirulaisen pitäminen taka-alalla ja inhimillisenä, maa- ja metsätaloussektorin tuotteet suoramyyntiin asiakkaille, tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien markkinointi muille, Metsästä
pelloiksi-vero pois, jotta kesantopeltoja ja metsäisiä peltoja voi uusi yrittäjä alkaa viljelemään.

Uuusia alan yrityksiä pitää aktiivisesti kalastaa Saarijärven ulkopuolelta.

Annetaan tunnustusta tavallisille maa- ja metsätiloille. Tehdään heidän työtään tunnetuksi medioissa ja helpotetaan muuntautumista. Annetaan tietoa erikoistumisesta ja mahdollisuuksia siirtyä uusiin
systeemeihin. Myös pientilallisille mahdollisuuksia. Lähipuoteja, metsäkursseja normikansalaisille ym.

Biotalouskampuksen tukeminen ja sen puolesta puhuminen.

honkonen tietää

Saarijärvellä mahdollista vahvan maa-ja metsätaloussektorin puitteissa pyrkiä kehittämään uusia toimintatapoja ja tuotteita sekä nostaa niiden jalostusastetta. Menestyjät esille.

-

Jatkuvan kasvatuksen lisääminen, koulutusta lisää. Turve soiden ennallistaminen.

11. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueelle Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus?

Vastaajien määrä: 93

Vastaukset

Aluekehitystä alueilla, jossa liikerakentaminen nähdään potentiaalisena

En osaa sanoa

Kauppakatu eläväksi. Asiantuntijat sen keskiöön miten se toteutetaan.

Yhteistyö lähikuntien kanssa, saarijärvestä houkutteleva muidenkin kuntien kannalta.

Aiemmin mainittu yritystoiminnan tukeminen, kiskuri-tilavuokrat yms pois, jotta voi edes yrittää yrittämistä

Ihmettä

Lisää kivijalkakauppoja, yrittäjien välistä yhteistyötä, ennakkoluulottomuutta ja uskoa itseen ja toisiin, positiivista asennetta

Tiloja, tontteja, houkutellaan isoja kauppoja.



Vastaukset

Täältä puuttuu nykyaikaiset vaateliikkeet, ravintolat (lounaspaikkoja ja pitserioita on). Täällä olisi menekkiä oikealle ravintolalle, jonne mennä illalliselle. Esim. Äitienpäivänä oli illasta auki vain pitseria,
mentiin sitten jkl syömään. Useiden palvelujen perässä pitää lähteä Äänekoskelle tai Palokkaan. Toimivat pankkipalvelut. Poliisiaseman aukioloajat. Passin hankkiminen jne..kela, työvoimatoimisto..

Kannustusta ja tukemista uusille ja vanhoille yrittäjille. Järkevän hintaisia liiketiloja jne, enemmän yhteisöllisiä tapahtumia

Vuokratiloihin halvemmat vuokrat että olisi enemmän järkeä alkaa yrittämään siltä osin kun kaupunki voi niihin vaikuttaa. Sama koskee tonttien hintoja. Keskustan liikkeitä pitäisi mainostaa tien varsilla
vielä enemmän että ohimenevä liikenne löytäisi sinne. Kunnon huoltoasema joka toisi työpaikkoja ja saisi ihmisiä pysähtymään. Nykyisillä on omat vahvuudet joten en usko että veisi heiltä asiakkaita
paljonkaan.

Keskustaan pieniä liikkeitä. Esim. Kenkäkauppa. Ja Pop up liikkeille keskustaan olisi hyvä saada halvempia liiketiloja.

Yritykset tukevat paljon toisiaan ja vastaavat kysyntään muuttamalla valikoimaan ja palveluitaan.

Liikennejärjestelyjä! Julkinen liikenne on superhuono, ja energiakriisi merkittävästi & pysyvästi nostaa sen tarvetta. Nykyisten kaupan toimijoiden edellytysten vahvistamista – jos kauppa on vahva,
uskon monen katsovan palveluidenkin tuottamisen ryhtymisen kannattavammaksi, sillä kauppa tuo asiakasvirtoja myös palveluihin. Tämä painopistealue on kyllä kovin epästrateginen: "kehittyvä" ei
paljon anna odotuksia . Miksi ei määritetä "vahva" "alueensa vahvin" (määritetään toki, minkä alueen). Kauppa ja palvelut siis tarvitsevat asiakasvirtoja pysyäkseen paikkakunnalla. Ne myös tarvitsevat
ostovoimaa – mitä korkeampi keskitulo, sen enemmän varaa käyttää ostoksiin, mikäli asuntojen hinnat ovat palkkatasoon nähden kohtuullisia. Toisaalta kauppa tarvitsee logistiikkaa, joten hyvät
liikenneväylät tarpeen. Ja asiakkaan näkökulma tietenkin on ratkaisevin: ostoksille tullaan sinne, missä se on kannattavaa/saa parhaan valikoiman/on lyhyt etäisyys (sijainti, sijainti, sijainti!!!)/on paras
palvelu. Ja tässä on hyvä myös pohtia todennäköisesti melko pysyvää (ainakin 10-20 vuotta eteenpäin) trendiä (jotta ei oltaisi aina ajasta jäljessä, pahoittelut, mutta Saarijärvi on, ja mielelläni tarjoan
vaikka ilmaiseksi tämän alan osaamistani siihen, että saataisiin muutos aikaan): kuluttaminen muuttuu sekä kulutuksen vähenemisen että kulttuurinmuutoksen kautta: pyritään ostamaan käytettyä
uuden sijaan, vastuullisuus nousee aivan kaikessa arjenkin ostopäätöksiin ratkaisevasti vaikuttavaksi. Esimerkiksi mahdollisuus KORJATA kodinkoneita omalla paikkakunnalla, uudistaa (ja teettää)
vaatteita ompelijalla, uudistaa huonekaluja (verhoilu, maalaus jne.) ovat todennäköisesti kestävän kehityksen arvomaailman mukaisesti sellaisia, joille voisi harkita JO NYT esim. (sori, jälleen)
osuuskunta-tyyppistä työtilaa, missä olisi sähköinen asiakasajanvaraus, yhteisesti tuotetut tekijöiden/käsityöläisten esittelysivut, tässä mallissa osuuskunta olisi myös järkevä toimintamalli eri alojen
pienyrittäjille... Se toisi mukavaa pöhinää johonkin keskustan tyhjään liiketilaan, tarjoaisi isollekin joukolle mahdollisuuden työllistyä ja olisi huikea palvelukokonaisuus. ... ja vaikka mitä muuta!

Liiketilat asunnoiksi. Netissä kaupat nykyään.

Työpaikkojen lisääminen, pelkkä kulttuuri ei elätä eikä toimi magneettina kehitykselle.

-

Tässä ne edulliset tilat tärkeitä.

Jyväskylän läheinen sijainti aiheuttaa haasteita. Riittävän alhaiset vuokrahinta kiinteistöille

Sähköautojen lataus (pikalataus)

Esim. Urheiluväline/tarvike kauppa täältä puuttuu. Erilaisia kauppoja tai palveluja vaikka edes pieni muotoisena kokeiluun. Paljon paljon mainosta niille!!

Esim tänne voisi tulla kunnon grilli mistä sais esim makkaraperunoita jne ja lisäksi esim vaikka maitoa, kahvia kaikkea pientä tarpeellista että ei aina välttämättä tarvitsisi lähteä kauppaan 7

Tyhjiä liiketiloja kaupunki täynnä. Olisi edes perhekahviloille tilat missä voisi koko kylä kokoontua, ettei tarvitsisi olla huonoissa sisäilmatiloissa päihdeongelmaisten kanssa.

Tuetaan yrittämistä ja luodaan yrityksille sekä palveluille mahdollisuudet pärjätä. Vaatii aiempia toimia positiivisen muuttovirran saavuttamiseksi.

Palvelut tulee säilyttää, yrittäjiä ja palveluita tukea, mainostaa, markkinoida ja kannattaa, liiketilat pitää huolta ja kunnossa, tarjota sopimuksia tarpeeksi kannattavaan hintaan uusille yrittäjille tulla tänne
yrittämään jne. Kyllä te tiedätte mitä pitää tehdä, joten tehkää se.

Ks. kohta 8.

Tuetaan alueella toimivia palveluyrityksiä, esim tarjoamalla edullisia toimitiloja. Kaupalla taitaa mennäkin aika hyvin.

Osittain sama vastaus kuin kohtaan 8: Liikekiinteistöillä olisi hyvä olla järjellinen (realistinen) vuokrataso, jolloin nyt tyhjillään oleviin kiinteistöihin saataisiin yrittäjiä.

Summassaareen yrittäjä, tai järjestö.

Pidetään kiinni nykyisistä kauppaliikkeistä ja täytetään tyhjät liikehuoneistot. Käytetään oman kylän palveluita. Summassaareen uudestaan elämää.

Rohkeita uudistuksia

Vaikeaa pienellä väistopohjalla, netistä tilataan ja keskustat kuihtuvat isommissakin kaupungeissa.

Urheilutarvikeliike puuttuu samoin hotelli

Taitaa olla haasteelista kehittää keskustan elinvoimaisuutta tässä ajassa Aukioloajat siten että myös työssä käyvät voivat käyttää palveluja ja osallistua

Tuetaan aloittelevia yrittäjiä rahallisesti, jolla houkutellaan uusia yrittäjiä kaupunkiin. Valtakunnallinen markkinointi.

Saavutettavuus, yritystoiminnan aloittamisen helppous, siisti ja houkutteleva keskusta. Niihin voidaan panostaa, vaikka Jyväskylän tai verkkokauppojen rinnalla onkin hankala kilpailla.

Vaikea sanoa. Siirtyminen keskustasta Jyväskylän tien varteen kuoletti ns keskustan. Toki oli ilo nähdä/kuulla, että Jklstä tuli Halpahalliin käymään pohjalaislähtöisiä ihmisiä…

Keskusta-alueen elävöittämistä ja yrittäjien tukemista esim edullisilla vuokrilla, säännöllisiä popup-myymälöitä

Yritystontteja

Työvoiman koulutus alueella ha yhteismarkkinoilla alueellisesti

Linkittyy kohtaan 8. ja 12.

Meillä on oltava hyvät päivittäistavarapalvelut, Saarijärvi on luonteva seudun kaupan keskus. Harmittavasti olemme jääneet kaupan palveluissa jälkeen monista pienemmistäkin kunnista.

Väestöpohja pienenee, samoin kohta jokin kauppa vähentää palveluitaan kuin esim.pankkikonttori..

Tuetaan riittävästi keskustan alueen yrityksiä.

Ei torpata uusien yritysten tuloa. Pyritään tukemaan ja hankkimaan uusia palveluita.

Yritysten houkutteleminen alueelle

Kauppakeskuksen tyhjiin liiketiloihin uusia yrittäjiä ja esim. erikoiskauppoja.

Kaupunkilaiset tulisi saada ostamaan paikallisia tuotteita, muuten yritykset ei pysy. Lasketaan keskustan liiketilojen vuokria, niin saadaan niihin yrittäjiä.



Vastaukset

Työpaikkoja!

Tämäkin on todella vaikea tehtävä nykyaikana, kun kauppa valuu niin paljon nettikauppaan. Pääasia, että peruspalvelut ovat saatavilla ja ihmisiä pitää kannustaa tietysti ostamaan paikallisilta liikkeiltä.

Saarijärvelle kaivataan lisää kauppoja, keskustassa on paljon tyhjiä liiketiloja vailla käyttöä. Onko liiketilojen vuokra/vastike liian korkea vai miksi tilat autioituu?

Paikallisten yrittäjien tukeminen kaikin mahdollisin tavoin.

Mielestäni Saarijärven tulisi keskittyä pienpalveluyrittäjyyteen, joka perustuu kestävän kehityksen (hallituksen kärkihanke) menettelyiden käyttöön, eli korjauspalvelut, uusiokäytön edistäminen,
ICT-ratkaisujen käytön edistäminen (palveluiden saatavuuden ja käytettävyyden helpottaminen). Näille palveluille luodaan oma yrityskeskittymä keskustaan (edellytykset, infra, viihtyvyys, vetovoima)

Kaupan ja palvelujen rakenteiden muuttuminen on merkinnyt kivijalkakauppojen vähentymistä ja verkkokaupan lisääntymistä. Silti kivijalkakauppoja olisi saatava keskustaan ja käsityöläisyyttä
elvytettävä. Jyväskyläntien kauppakeskittymä on myös tärkeä.

Pidetään keskusta myös elinvoimaisena eikä anneta kaiken valua ohikulkijoita palveleviksi keskittymiksi taajamaan.

Voisi olla palveluliikennettä keskustan ja esim. Halpa-Hallin välillä. Asiakas itse maksaa pienen maksun kyydistä.

Yritysten kanssa yhteistyö, että saadaan myös uusia palveluita Saarijärvelle. Minusta reuna-alueiden hyödyntäminen esimerkiksi Äänekosken tai Uuraisten rajalle voisi olla myös pohdinnan arvoinen
asia. Tarkoitan tällä sitä että Äänekosken rajalta ei kovin pitkä matka olisi 4 tielle tai jyväskylään. Sama Uuraisten rajalta. Pystyisikö näille alueille kaavoittamaan asuinalueita?

Jos on kunnollista tavaraa ( esim. vaatteet ja erikoisliikkeiden tuotteet ) , on ostajia. Jos on ystävällinen palvelu ja sopuhinnat, on palvelujen käyttäjiä.

Kattavat palvelut keskustaan, tukee kaupan keskittymää.

Erikoisliikkeitä tarvitaan.

Lisää työpaikkoja ja mm. urheilutarvikeliike. Hyvä vaatekauppakin olisi suotava.

liikkeet keskustaan.

Työpaikkoja, niin ihmiset pysyvät alueella ja piste. Saati tulevat alueelle! Ei helppo- mutta tähän panostamalla koko kaupunki tulee elinvoimaisenmaksi!

Uusien kauppojen saaminen (vaate-ja kenkäliikkeet, sisustusliikkeet, autoliikkeet)

Tätä on riittävästi.

Enemmän seutukunnallista mainostamista meidän palveluista.

Liikkeitä kaivataan, mutta kannattaako kivijalkamyymälät? Pitäisikö olla hybridi myymälöitä?

Julkisuutta jo olemassa olevista toimijoista.

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

Ensin tänne pitäisi saada ne ihmiset, jotka käyttäisi kauppoja ja palveluita....

Jospa vaikka oppisimme muuntautumaan vähättelijöistä menestykiksi ja voivottelijoista voittajiksi. Siinä olisi hyvä konsepti myydä sitten seuraaville eteenpäin.

Yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Jotenkin saada paikalliset ostamaan täältä, että palvelut säilyvät. Vain säilyneet palvelut houkuttelevat asiakkaita.

Toimeliaisuuden salliminen. Vain sitä kautta syntyy ostovoimaa ja palveluita ja kaupanalan yrityksiä.

Mahdollistetaan yrittäjille toimivat liiketilat

Keskustaa kehitettävä yhdessä kaavoituksen, kiinteistöjen omistajien ja asiakkaiden yhteistyöllä. SSYP:n voimakkaasti tähän toimeen mukaan. Hankekoordinaattori tekemään anomuksia ja hakemaan
rahoja niin valtakunnallisesti kuin EU:n kautta.

Omien resurssien puitteissa pyritään tuottamaan palveluita myös ympäröiville kunnille.

-

Kauppoja ja kampaamoita on riittävästi. Majoitus puoli on retuperällä, Varsinkin kesäisin.

Onhan se hyvä, jos on kauppoja. Mutta turhan tavaran tuottamista ja kuluttamista tulisi vähentää. Siinä Saarijärvi voisi olla edelläkävijä. Pyrimme kehittämään arkielämän kannalta välttämättömiä
toimintoja ja ostamaan ja kuluttamaan vain sen, mikä tarvitaan. Terveyspalveluiden järjestäminen on todella tärkeätä! Psykiatrian palvelut ovat aivan avuttomat. Myös sosiaalihuollon palvelut ovat
todella puutteelliset. On tärkeätä huomioida myös välimatkat ja se, että hyvinvointialueiden myötä olisi mahdollista tarjota monipuolisemmat palvelut myös kylillä. Esimerkiksi vanhusten palveluiden
yhteyteen kylän hammashuolto, rokotukset, hoitajan vastaanotto nykyisten laboratoriopalveluiden lisäksi. Kehittää monipuolisuutta, se houkuttelisi asumaan kylillä! Toivon posiviitista asennetta uusia
kansalaisten riveistä nousevia ideoita kohtaan!! Pitää saada kokeilla ja tuntea, että on tekemisen meininki. Ei niin, että heti ammutaan alas kaikki ideat. Ei kannata ensimmäiseksi pelätä kustannuksia ja
suhtautua negatiivisesti. Pitää varata rahaa siihen, että on mahdollisuus kokeilla eri ideoita! Esimerkiksi etätyöpisteen kehittäminen kaupungin tyhjillään olevaan kiinteistöön ja sinne valokuituyhteys. Se
voisi houkutella mökkiläisiä viipymään seudulla kauemmin ja tekemään etätöitä. Samoissa tiloissa voisi olla kyläläisillä kangaspuut ja näyttelyitä esim. MLL:n kahvila kerran viikossa... ehkä jopa
itsepalvelukirjasto. Luovuutta ja uskallusta kehiin! Täytyy rohkeasti kokeilla, niin asiat voi poikia hyvää ja virittää uutta elämää. Houkutella uusia asukkaita ja matkailijoita! Kaksoiskuntalaisuus on pian
todellisuutta. Siihen pitää jo ennakolta valmistautua! Sitä pitää alkaa markkinoimaan. Mahtavaa, kun on valokuitua laitettu Saarijärvelle ja Pylkönmäelle, huippuhyvä päätös!

Osto voima saattaa puuttua . Kauppias kun tunnetaan niin ei kaikkia miellytä persoona , jää kaupaan menemättä.

Enemmän voi yhteistyössä kauppojen ja yritysten kanssa järjestää alueelliset markkinat ja kausien avajaiset. Yhdistykset voisivat tulla myös mukaan. Tällaisia tapahtumia voisivat olla mm. Taiteiden yö
Saarijärvellä, Keväthulinat, kesän avajaiset, syksyn hämärät päivät, joulumarkkinat yms... Niille riittävästi näkyvyyttä ja kaupunki rohkeasti mukaan markkinointiin ja ohjelmaa järjestämään.

Uusien yritysten houkuttelu paikkakunnalleon tärkeää.

Hyvä tonttipolitiikka.

Tarjotaan edullisia toimitiloja heidän yrityksilleen ja järjestetään yhteisiä messuja jossa he saisivat tunnettavuutta tuotteilleen, sekä ostamme myöskin heidän tuotteitaan.

Verkkokauppa luo haasteita. Vanhanaikaiset kauppakeskittymät kivijalkoineen ei lie tulevaisuutta.

Kaavoitus, uusien palveluiden houkuttelu. Tilamarkkinointi keskitetysti

Saarijärvelle lisää asukkaita houkutella, lisää erilaisia yrityksiä tätä kautta, ettei tarvitse lähteä Jyväskylään ostoksille, kun samoja tuotteita voi saada Saarijärveltä. Kivijalka myymälöiden perustamista
netin lisäksi.

Kaavoituksella pitää luoda houkuttelevia kauppa- ja palvelusaikojen. Kaupungin pitää tarjota ympäristökunnille aktiivisesti kuntien tarvitsevia palveluja kuten esim vesihuolto.



Vastaukset

Jos ei ole asukkaita ei riitä asiakkaita. Pop up tapahtumia eri teemoilla. Tavan markkinat on niiin nähtyjä.

Tonttivarantoa, liikennejärjestelyissä yritysten auttaminen

Väki vähenee ja ikääntyy alueella vauhdilla, se ei anna mahdollisuutta kannattavasti kehittää kaupan alaa, pienillä yksityisillä palvelun tarjoajilla mahdollisuus menestyä toiminnassaan. Valtatien varren
kaupat ok, keskusta-alueen kivijalkakaupat saatava miehitettyä, erikoisliikkeitä, joilla mahdollisuus menestyä. Kauppiaiden ja palveluntuottajien yhteistyö, markkinointi, yhteisrekryt. Kaupunki
kuulemaan yrittäjiä, elinvoimapalvelut yrittäjien rengiksi.

Keskustan kehittämisen kaavamuutokset, joita on jo aloiteltu. Tärkeänä hyvät ja huolitellut kulkuyhteydet taajama-alueella.

Kuntaliitos Äänekosken kanssa. Junaliikenne Saarijärven ja Äänekosken välille.

12. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueelle Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta?

Vastaajien määrä: 100

Vastaukset

Maankäytön kehittäminen on hyvässä vauhdissa niin sen markkinointi

En osaa sanoa

Tukeminen, yhteiset kampanjat, toimitilojen tarjoaminen kampanjoilla edullisemmin esim uusille yrityksille. Etätyöntekijöille edullinen ja viihtyisä piste työskennellä ilman pitkäaikaisia sitoutumisia.
Etätyön mahdollisuuksien korostaminen ja mahdollistaminen, verkostoitumisen lisääminen etätyöntekijöiden kesken.

En tiedä

Houkutella uusia yrityksiä, voisiko vuokria vaikka alentaa ensimmäiseltä puolelta vuodelta yrityksen aloituksesta. Yritysten mainostaminen ja esiin tuominen.

Nuoria perheitä. Heistä tulee mahdollisia yrittäjiä, ei ikääntyvistä.

Lisää teollisuustontteja hyville paikoille, markkinointia, yrittäjien törmäyttämistä, positiivisuutta

Tontteja.

Tässä ollaan mielestäni hyviä ja kannustetaan uusia yrittäjiä ja työvoiman saamista tänne..

Avoimempaa suhtautumista uusiin yrityksiin

Sama kuin kohdassa 11

En osaa sanoa

Saarijärvellä on monipuolinen yritystarjonta.

Yritykset tarvitsevat ammattitaitoista ja sitoutunutta työvoimaa. Mieluiten sellaista, jonka palkkaverot saadaan myös paikkakunnalle. Yritykset tarvitsevat tarpeitaan vastaavia toimitiloja, toimivat
logistiikkayhteydet (teollisuus), valokuitutasoiset datayhteydet. Ensisijaisesti olisi hyvä saada yritykset sitoutumaan tuon kaltaisilla "kiinteillä" keinoilla, jotta ne eivät helpolla vaihtaisi maisemaa. Eri
alojen yritysten ja kaupungin elinkeinojen tuen kesken voisi myös ainakin yrittää järjestää sparrausta, jossa haettaisiin joka vuosi uusia kehityskohteita sille, miten Saarijärvi pysyisi niiden parhaana
sijoituspaikkana. Sinänsä terve yritystoiminta toivottavasti muuten pyörii ilman, että kaupunki sitä kehittää, siinä jälleen vähän hämmentävä muotoilu strategiseksi painopistealueeksi, ellei tarkoiteta
kaupungin omistamia yrityksiä – oletan, että ei.... Kaiketi EDELLYTYKSIÄ kehitetään, ei yritystoimintaa? Mikäli edellä kuvatusta löytyisi uniikki toimintamalli, jonka yritykset katsoisivat kriteeriksi pysyä ja
laajentaa toimintaansa Saarijärvellä, sitä pitäisi pystyä markkinoimaan myös uusien toimijoiden saamiseksi paikkakunnalle. Yritykset eivät kaipaa lämmintä kättä vaan perusteltuja hyötyjä. Vastuulliset
yritykset eivät myöskään kaipaa lehmänkauppoja. Argumentaation niiden saamiseksi tulee perustua osoitettavissa oleviin, yrityksen liiketoimintaa ja sen kehitystä palveleviin etuihin, kun ne valitsevat
tulla Saarijärvelle ja pysyä paikkakunnalla. Jos tuntisin nykyisen keinovalikoiman, mielellään kommentoisin sitä.

Kaupungin yritystyöntekijät (ssyp) voisivat toimia tehokkaammin mm. nuorten kanssa ja tehdä koulun kanssa yhteistyötä.

Tarjoamalla edullisia liiketiloja, lisäksi apua yritystoiminnan alulle laitossa esim pykäläviidakko ja verotus, mikä on kannattava yritysmuoto.

Panostetaan yritysneuvontaan ja hankkeisiin.

Tasapuolisuutta yrittäjien tukemiseen.

Yrittäjille tukea ja neuvoja, starttiraha. Helpotusta esim. ensimmäisen vuoden vuokriin ym. Ideoita mitä täällä voisi yrittää/mitä tarvitaan.

En tiedä 6

Tukea aidosti yrittäjiä.

Linnan alueelle tehtäviä tukitoimia myös muualle. Näin luodaan pohjaa.

Ylemmässä mainitsin, eli aktiivisesti markkinoida ja mainostaa. Etsiä uusia yhteiskummpaneita ja tukea ja kannattaa nykyisiä. Tukea yrittäjiä. Tarjota reiluja sopimuksia ja mahdollisuuksia uusille
yrittäjille.

Ks. kohta 8.

Pohdittava, mikä tuo isompia tai kasvuyrityksiä seudulle?

Yrittämistä tulee helpottaa kaikin tavoin.

Tuulimyllyillä ja biokaasulla energian omavaraiseksi.

Kaavoitetaan yritystontteja ja luodaan kannustava ilmapiiri tuoda yritys tänne. Huolehditaan, että täällä on täyspäistä työvoimaa saatavilla.

?

Muistetaan ne yksinyrittäjätkin! Eivät välttämättä tuo työpaikkoja, mutta palveluita ja osaamista. Pienet toimijat on nyt unohdettu tai vähäteltyjä. Helpotetaan yrittämistä, päättäjien omat asenteet eivät
saa muodostaa yrittämiselle esteitä.

Tässäkin yritysten houkuttelu paikkakunnalle: kontaktointi, tilojen tarjoaminen, asioiden sujuva hoitaminen yms.



Vastaukset

Tuki olemassa oleville yrityksille

Eos

Yritysneuvonnan kehittäminen ja yritystoiminnan tukeminen

Kehitetään lisää Bio Paavon tyylistä toimintaa, jolla saatetaan yrityksiä yhteistyöhön ja voidaan laajentaa yritystoimintaa valtakunnallisestikin

Yritysalueiden kehittäminen yritysten toiveiden mukaan. Työvoimakoulutukset yritysten tukena työvoiman saannissa.

Houkuttelevuutta edullisilla tonteilla ja vuokrilla.

Hyviä tontteja, kuitenkin etukäteen sovittuna, ettei turhaan tehdä infraa.

Kaupunkia houkuttelevaksi yritystoiminnalle, tukea työttömien koulutukseen tarvittaville aloille

Resursseja

Uusia yrityksiä on saatava!!

Jatketaan seuraavat kolme vuotta nyt aloitettua toimintatapaa ja tarkka seuranta toteutuksesta

Tiivis (ja väsymätön) keskustelu ja kehitystyö yritysten kanssa. Kun on jatkuvaa keskustelua ja yhteistyönmeininkiä niin se luo kehitystä ja ideoita sekä yleisen positiivisen ilmapiirin, johon on helppo
myös uusienkien sitten saapua ja liittyä. - Yrityksillä mahdollisuus toimitiloihin - Yrityksillä mahdollisuus työntekijöihin (koulutuspalvelut alueella) - Hyvät logistiset yhteydet. Sijainti kartalla meillä
kohtuullisen hyvä mutta voi jospa joskus vaikka saataisiin 1 tai 2 ohituskaistaa 13-tielle Äänekosken välille. Samoin rataliikenteen mahdollisuuksien kartoittaminen? Erityisesti jos alueelle vaikka
saataisiin iso(ja) toimijoita joilla suuria kuljetusmääriä.

En tiedä, miten kuntaan olisi mahdollista saada uutta yrittäjyyttä tai houkutella uusia teollisuusyrityksiä. Mutta heitä, jotka siihen kykenevät, tulisi palkata elinvoima palveluiden työntekijöiksi.

Täällä on aina vastustettu Yrittäjiä!

Yhteistyön lisääminen lähikuntien ja kaupunkien kanssa. Voisiko esim. Äänekosken Metsäteollisuuden kanssa kehitellä yhteistyötä, onko Saarijärvellä sellaista osaamista, joka tuottaisi
alihankintayrityksiä metsäteollisuudelle?

Ensin pitäisi niitä uusia yrittäjiä ja teollisuutta saada, mutta raha taitaa olla ainoa kannuste. Yritys-ja teollisuustontteja taajamaan, niitä taitaa ollakin..

Yrityshautomon tulisi kannustaa nuoria pienyrittäjiä sekä tukea heitä mm. paperisodassa. Uusia isompia yrityksiä tulisi houkutella paikkakunnalle esim. halvoilla tonteilla.

Kaavoitus teollisuus- ja yritystonteille. Elinkeinoryhmän konkreettiset panostukset yritysten syntymiselle. Käydään messuilla houkuttelemassa yrityksiä tänne. Hyvä ilmapiiri ja nopeat päätökset
kunnassa ja sen päätöksenteossa.

Kehittääkö?

Yritysten tukemista, sitä, että osaavaa työvoimaa saisi myös tänne.

Ollaan avoimia uusille liikeideoille ja tarjotaan sopuhintaan tiloja esim. vuokralle tai ostettavaksi.

Teollisuuskiinteistöjä tarjolle lisää Alinhankinnan edistämistä

-

Saarijärvi- kiertotalous- ja vähähiilinen kaupunki. Luodaan ekosysteemiverkostoja kaavoittamalla alueita, luodaan kaupunkiin kehittämiskeskus (esim BioPaavotoimintaa laajentamalla), joka auttaa
yrityksiä saamaan tutkimustietoja ja innovaatioratkaisuja toiminnalleen ja luodaan puolueettomasti yhteistyöverkostoja ja tuetaan verkostojen toimivuutta. Etsitään eri toimintojen sivuvirroille hyödyntäviä
yrityksiä -> ekoteollisuuspuistojen luominen

Liiketiloja on saatava vuokrattua ja kaupaksi kohtuullisin hinnoin. Joskus se merkitsee aloittelevien yrittäjien tukemista kustannuksia kohtuullistamalla. Yrittäjät tarvitsevat logistisia ratkaisuja hyvine
kulkuväylineen ja yhteyksineen sekä digitekniikkaa yhteyksineen. Varmaan Linnan teollisuusalue yritystiloineen tulee tarpeeseen. Turvallisuustilanteen muutokset vaikuttavat yrittämiseen, samoin
korkea inflaatio ja riskien kasvaminen. Koko maailma tarvitsee vakautta ja hyvää turvallisuustasoa. Jatkuvat kriisit vaikuttavat yritystoimintaan ja teollisuuteen. Niistä olisi löydettävä myös
mahdollisuuksia haittojen lisäksi.

Yritysten kanssa neuvotellan ja heitä autetaan löytämään yrityksilleen toimitiloja yms. Kaupungin tulisi tukea alueelle tulevia yrittäjiä todella kattavasti.

Kun jokin kiinteistö on jäämässä tyhjäksi, elinvoimapalvelut voi heti miettiä mahdollisia uusia toimintoja ko. tiloihin. Tilojen tarjoajien ja mahdollisten tilojen tarvitsijoiden "törmäyttämis-tapahtumat.
Yrittäjät pidettävä tyytyväisinä ja kaupungin oltava jatkuvasti kiinnostunut yritysten tilasta ja toiveista.

Pienen yritystoiminnan suosiminen tuo seudulle myös mahdollisesti isompia yrityksiä. Ketterä kaavoitus ja luvitus.

Saarijärven tulee panostaa kaikki voimavaransa saadakseen alueelle isoa teollisuutta, tuulivoimalapuistoja ym työllistäviä aspekteja. Tämä tuottaa rahaa ja tästä seuraa hyvinvointia, elpymistä ja
kuttuuria. Kaikki turhanpäiväinen piipertely syrjään ja ison kalan kimppuun. Aktiivisesti metsästämään isoja työllistäviä toimijoita. Lupaprosessit jouheviksi ja nopeiksi.

Elinvoimapalvelut kartoittamaan tyhjät ja tyhjenevät (eritoten kaupungin omat) kiinteistöt. Luotava strategia uusiokäytölle. Myyntiin laitto on liian helppo keino !

Lisää markkinointia johonkin muuhun kuin huvittavaan Visit Saarijärvi -tyyliin.

lisää yrityksia auttamalla ja tukemalla.

Tukea tukea ja tukea. Erilaisia ja monipuolisia. Hyvin mielestäni jo löytyy- monipuolisuutta kaipaan

Vienninedistämistoimenpiteet, yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa.

Helpotetaan yrittäjyyttä kaikin tavoin, en osaa sanoa aivan käytännössä.

Teollisuusyrityksille voisi antaa halpoja tontteja, jos tuovat toimintaa Saarijärvelle. Teollisuus ruokkii muita palveluja.

Edullisia toimitiloja ja tontteja tänne mahdollisesti tuleville yrityksille.

Tuetaan yritystoimintaa tilojen osalta sekä neuvonnan ja tuen kautta.

Verkostoitumista yritysten saamiseksi.

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

Pienyrittäjille ja nuorena yrittäjyydestä kiinnostuneille hyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut, yhteistyössä tukeminen tulevan hyvinvointialueen kanssa (sote-alan yrittäjyydestä kiinnostuneiden tueksi)



Vastaukset

Yrittäminen tehdä houkuttelevaksi esim. edullisilla tila-tai tontti vaihtoehdoilla. Että tänne kannattaisi siirtää tai perustaa yritys.

Kaavoitus, kaavoitus, kaavoitus. Myönteinen kaavoitus niin yritystoiminnan kuin kaiken rakentamisen suhteen. Menestyjät haluavat asua menestyjien alueilla. Yrittäjä myönteinen koulutus kasvattaa
uusia menestyjiä, jotka uskaltavat luottaa inspiraatioihinsa ja kokeilla siipiään myös omalla tavallaan. Kannustamista aivan lapsesta lähtien siihen, että kaikki kaunis on mahdollista, kunhan vain luottaa
ja uskaltaa toteuttaa ja kehittää oman visionsa vastaamaan kysyntää. Hyvinvointi on hyve.

Unohtaa vanhat alat tai ainakin sparrata niitä uudistumaan.

Esim. Summassaari. Abs. Ahvenlammen lähistön hotelli. Katastrofiesimerkkejä. Näistä pitäisi ottaa oppia. Yritystoimintaa sekä teollisuutta syntyy kun eri palaset loksahtavat kohdilleen.

Kaavoituspolitiikka kuntoon

Yrittäjille edullisesti toimitiloja. Myös toimitilojen räätälöintiä yrityksiä varten.

SSYP on tässä avain-asemassa. Aktiivisuus on asioiden edistämisessä ensisijainen toimi. Kaavoitus pitää pitää ajantasalla sekä notkeana. Olemassa olevia ja toimivia yrityksiä ei saa unohtaa.
Yhteistyötä pidettävä yllä yrityksiin ja eri yhteistyöverkostoihin.

Tehokkaat elinvoimapalvelut. Tarpeellinen kaavoitus nopeasti.

-

Tähän vastatkoon viisaammat. Yrittäjät ottakoon oman riskinsä yrityksestään. Veronmaksajien rahoja siihen ei pidä käyttää!!

Saarijärven tulee kehittää sellaista teollisuutta, joka edesauttaa matkailuun ja luontoarvoihin perustuvaa yritystoimintaa ja biotaloutta. Tuulivoimateollisuutta ei enempää, sitä on jo kaksi aluetta!!
Tuulivoiman rakentuminen murtaa Saarijärven kulttuurikaupungin maineen pilaamalla maisema-arvot ja luontoarvot. Se on hyvin lyhytnäköistä toimintaa ja tekee kaupungista vastenmielisen. Ei lisää
houkuttelevuutta. Päin vastoin ajaa pois nykyisiä asukkaita ja etätyöläisiä.

Sivukylien yrittäjiä pitäis arvostaa ja tukea

Yrityspalveluiden joustavuus ja ketteryys. Elinkeinotoimihenkilö voi oma-aloitteisesti kiertää yrittäjien luona ja kysellä toiveita heiltä itseltään. Monesti pienten ääni hukkuu isommissa tapahtumissa.

Kunnan tulee pitää yritysten puolta tasa-arvoisesti. Kaikki yrittäminen on tärkeää kunnan elinvoiman vuoksi.

Yrittäjyyteen kannustaminen.

Täsmäkoulutamme työntekijöitä heidän tarpeitaan kuunnellen sekä otamme huomioon myöskin heidän logistiikan tarpeen ja tuemme heitä siinä.

Kunnan ydintoiminta? Yrityksille mahdollisuudet toimia. Tontit yms.

Yrittäjien hyvinvoinnin ja yrittämisen tukeminen!

Linnan alue hyvä aloitus, lisää. Konkreettista yritysten hakua tyhjiin tiloihin, virkamiehet kopeistaan ulos kiertämään.

Lisää ihmisiä eli asukkaita Saarijärvelle

Nopeat lupa- ja rahoitusprosessit.

Ei lisää tukia yrittäjille. Menevät vain yrittäjien omiin taskuihin. Tuetaan sellaista yritystoimintaa, jossa yrityksellä on tavoite palveluiden tai tuotteiden tekemisessä, ei rahan tekemisessä. Tuetaan
oikeasti HYVIÄ tyyppejä ja yrityksiä eikä mielellään lähdetä muotivillityksiin, jossa hyöty menee muualle kuin omaan kuntaan.

se että yrityksiä tuettaisiin ja maata kaavoiteitaisiin teollisuustonteiksi

Nykyinen toiminta hyvällä tasolla. Rakennustarkastus- ja lupakäytännöissä pitää nykyistä enemmän kannustaa ja kiittää uusien rakennusinvestointien suunnittelijoita! Ei pelkästään luetella investointeja
rajoittavia asioita, vaikka niidenkin huomioiminen on välttämätöntä. Ei pelkkiä ongelmia, vaan myös ratkaisuehdotuksia.

Yritystoiminnan ja teollisuuden kehittämisessä varmistettava ensin työntekijät sekä heidän ammattitaito. Oppia voi ottaa Karstulasta; Kehittämisyhtiö Karstulanseutu. Hyvät ja osaavat tyypit
elinkeinotoimeen, kysely yrittäjille toimintatavoista ja malleista.

Konkreettinen tuki aloittaville yrittäjille, neuvontaa miten ylläpidetään toimintaa.

Uusia veturiyrityksiä. Lisäksi jatkuvaa rakennuskannan uudistamista mm. uusia edustavia toimistotiloja ei juuri ole eikä ole näköpiirissä.

Edullisia yritystiloja yrityksille. Kuntaliitos Äänekosken kanssa ja yhteistyössä Äänekosken kanssa kehittämissuunnitelman teko.

13. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueelle Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee
korkeaa työllisyysastetta?

Vastaajien määrä: 94

Vastaukset

Markkinointi

En osaa sanoa

Lisää työpaikkoja

Nuorille enemmän työpaikkoja, kesätyöpaikkoja.

Kaikki edelliset asiat kuntoon.

Tuetaan ottamaan vastaan kaikenlaista työtä, muuntokoulutusta, eläkejärjestelyjä niille jotka eivät ole työkuntoisia. Kehittämisyhtiö aktivoituu vielä lisää kannustamaan yrittäjyyteen

Jokaiselle jotain hommaa omien kykyjen mukaan. Vaikka syksyllä marjoja keräämään, aikuisystäväksi.

Varmaan se, että työnhaku olisi toimivaa olisi ensimmäinen etappi. Itse kun muutin tänne ja rupesin hakemaan töitä, niin itse sai kyllä ottaa selvää kaikesta. Olisi helpomaa jos ensimmäinen asiointi olisi
kasvotusten ja sovittaisiin miten edetään. Ei niin että soita tolle ja sitten taas seuraava numero, johon otettava yhteyttä. Asiakaspalvelun pitäisi pelata myös siellä päässä. Tuli olo, että anteeksi kun hain
töitä.

Erityisesti nuorten työllistymistä kehittäviä toimia, yrityksille avustusta työttömien työllistämiseen tms.



Vastaukset

Enemmän mahdollisuuksia nuorille työllistyä esim koulutuksen kautta ettei vaadita aina 10 vuoden kokemusta.

En osaa sanoa

Valitettavasti itse Saarijärven kaupunki työllistää omaan pussiinsa eli tutun tuttuja, siskon kummin kaimoja tms. Se harmittaa paljon, ettei ole mahdollisuutta tulla palkatuksi kaupungille. Yritykset taasen
ovat reippaita palkkaamaan apuja tms. Kiitos heille siitä!

Yritykset työllistävät. Oppilaitokset työllistävät (JAMK ym.). Mitä enemmän sellaisia työllistäjiä, joissa kaupunki itse ei ole palkanmaksaja (eikä tässä vaiheessa vielä kolmas sektori), sitä enemmän
kaupungilla on varaa palkata henkilöstöä kouluihin, päiväkoteihin jne., ja saada monipuolisesti verotuloja. Mitä enemmän muuta toimeliaisuutta, sitä paremmin myös ns. kolmannen sektorin
työllistämismahdollisuudet kasvavat. Panostaisin siis ensisijaisesti yritysten ja yrittäjyyden tukemiseen. Varmasti löytyy paljon tuotteistamiskelpoisia innovaatioita, jos niitä lähdetään etsimään ja
jalostetaan bisnesmalleiksi. Nykyisin toimivien yritysten toimintaedellytysten tukeminen on erittäin tärkeää. Epävarmoissa oloissa työskenteleville yksinyrittäjille lähtisin hakemaan toimintaan turvaa ja
varmuutta esim. osuuskunta-mallin avulla.

Aktiivista työllisyyspolitiikkaa kaupungin työntekijöiltä.

Työllistämällä työttömiä esim ympäristötekoihin, jolloinka mm viihtyvyys lisääntyy. Hankkimalla suuryrityksiä, ei torppaamalla niiden tuloa, varsinkaan poliittisista syistä.

-

Mm. Työpajatoiminta auttaa syrjäytymisvaarassa olevia pysymään työelämässä ja auttaa elämänhallinassa. Auttavat myös koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa.

Lisää yrittäjyyttä… jotenkin

Erilaisia työkokeiluja monipuolisesti. Väkeä voisi palkata kaupungin toimesta esim. vanhusten palvelutaloihin avustamaan. Oppisopimuskoulutus mahdollisuus useampaan paikkaan!

En tiedä 5

Tukea yrityksiä laajentamaan.

En ole perehtynyt työllisyystoimiin mutta työpaikkojen mainostaminen ja työhön ohjaavien koulutusten mahdollistaminen.

Minusta uusi työllisyys palvelut vaikuttaa hyvältä. Työttömiin, eli asiakkaisiin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja ohjataan. Järjestetään koulutuksia ja tarjotaan mahdollisuuksia. Autettaisiin löytämään se
työkokeilu, opiskelu tai työpaikka tai osataan ajoissa ohjata oikean palvelun piiriin, mikäli henkilö tarvitsee apua.

Ks. Kohta 8. Tarvitaan lisää työpaikkoja, esim. tehtaita ja uusia TYÖSSÄKÄYVIÄ / perheellisiä, palveluita ostavia, asukkaita. Huom. Työssäkäyntialue ja uudelleenkouluttaminen, esim.
työvoimakoulutukset (ovat aina työllistävillr aloille). Paikallinen yrittäjyys ei kannata, paitsi ehkä jos kunta ostaa jotain ostopalveluna. Täällä ei ole riittävästi paikallista ostovoimaa. Tai sitten pitäisi olla
jotain verkossa tapahtuvaa yli-kuntarajojen-yritystoimintaa.

Pitäisi varmasn luoda niitä työpaikkoja? Liikwkiinteistöjen vuokria läskemalka, verohelpotuksilla jamuilla tukipalveluilla voisi saada kynnystä matalammaksi uusille yrittäjille

Väestörakenne on saatava nuoremmaksi. Kohdentaminen työvoimapulasta kärsiville aloille.

Avoinna olevien työpaikkojen markkinointia voi kai vielä tehostaa.

Tuetaan oppisopimus sopimuksen tekeviä yrittäjiä.

En tiedä.

En tiedä

Onko ikuinen onni oikeasti kiinni siitä että kaikki ovat töissä? Voisiko ajatusta muuttaa, voisiko luoda uutta, jossa työtön ei olekaan ruma häpeäpilkku, vaan että kaikilla on oma paikkansa täällä?
Selvitetään kuinka moni työttömistä on edes kykenevä työhön, autetaan heidät sen tuen ja turvan piiriin mihin oikeasti kuuluvat. Töihin kykeneville ja töitä etsiville toimintaa ja tukea ilman keppiä,
uudenlaisia työaikaratkaisuja?

Henkilökohtaista ohjausta työttömille, aktivoimista, rekrytapahtumia.

Eos

Tehdään ennaltaehkäisevää työtä työttömyyden uhan piirissä olevien kanssa, tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (työkyvyn tuen tiimi) Panostetaan
työttömien työllistymisen tukemiseen tukemalla paikallisia yrittäjiä työllistämistuella.

Kuntouttavaa työvoimavalmennusta, työvoimakoulutuksia, työttömien palkkaamista siistimään kaupungin aluetta.

Kaupunki ottaa työkokeilijoita entistä enemmän.

Kaupungin pitää tehdä kokonaisvaltaisesti työtä työttömien eteen. Vastuu on kova.

Ks. edellinen vastaus kohta 12

Yhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä

Tämä osa-alue aika hyvällä mallilla, mutta uusia työpaikkoja tarvitaan.

On vaikea laji. Kaupunki on jo vuosia tehnyt ko työtä...mistä uudet keinot?

Yritykset mahdollistavat työpaikat, joten hyvä ja kutsuva sekä mahdollistava yrityskulttuuri/ilmapiiri on tärkeä työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupungin työllisyyspalvelut ovat erittäin tärkeässä roolissa ja tarjolla olevat palvelut tukevat työnhakijoiden työllistymistä sekä yritysten rekrytointia. Nämä palvelut on turvattava ja taattava riittävä
määrä henkilöstöä. Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa työllisyys/työllistämistoiminnalle olisi hyvä luoda laajalla yhteistyöllä myös naapurikuntien kanssa.

Noh, uskoo ken tahtoo

Työpaikkoja pitäisi olla tarjolla. Yrittäjille jknl porkkanaa työllistäessään.

Työpaikkojen lisääminen esim. pienyrittäjien kautta. Aktiivinen rekrytointi. Palkalla tai muulla porkkanalla houkuttelu esim. asunnon hankkiminen.

Visio-säätiö ja Kehrä sekä kaupungin työll.palvelut saatava puhaltamaan yhteiseen hiileen. Jokaisella on oma kohdejoukkonsa. Kaikkia on tuettava. Kotoa olisi saatava ihmiset töihin edes vähäksi aikaa
jokainen. Houkuttelevat työt ja työedut. Hyvä ilmapiiri ja johtaminen vaikuttavat positiivisesti. Osakuntoiset työhön myös, kaupunki voisi näyttää esimerkkiä.

Korkeaan työllisyysasteeseen tarvitaan sopivia työpaikkoja.

Työttömyyteen tulisi puuttua jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varsinkin nuorten aikuisten kohdalla näkee liikaa syrjäytyneitä, jotka on vaarassa "tipahtaa kokonaan kelkasta". Miten olisi joku
tsemppiraha kaverille, jos saa ystävän pois kotoa ja takaisin sorvin ääreen ja pysymään töissä jonkun määritellyn ajan. Tai ilmaisia koulutuksia, jotka parantavat osaamista ja itseluottamusta
työnsaannin suhteen.



Vastaukset

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Oppilaistosyhteistyötä Työperäisen maahanmuuton edistämistä

-

Kehittämiskeskus, joka etsii uusia innovaatioratkaisuja kotimaasta ja ulkomailta, tekee tutkimuksiin ja tuloksiin perustuvaa analysointia ko. ratkaisusta, kilpailuttaa, markkinoi yritysten puolesta, jos yritys
sitoutuu käyttämään kiertotalousratkaisuja ja - menetelmiä toiminnassaan. Kaupunki luo osallisuudellaan luotettavan ympäristön uusien innovaatioiden kokeiluun, sillä suurteollisuutta tänne ei ehkä
saada, mutta kestävän kehityksen innovaatioista saattaa muodostua meille suuria mahdollisuuksia ja markkinoita jopa maailmanlaajuisesti, niillä olisi nyt kysyntää.

Museo on työllistänyt vaikeasti työllistäviä, mutta koska toisinaan palkkatuet ovat osittaisia, museo tarvitisisi lisää työllistämisrahaa. Myös muut työpaikat kunnassa ja yrityksissä vaativat uudelleen
kartoittamista ja panostamista. Yleensä henkilöiden on huolehdittava osaamisensa kehittämisestä ollakseen kilpailukykyisiä työmarkkinoilla.

Yrittäjien saaminen ja sitä kautta työpaikkojen luonti

Työllisyystoimijoiden yhteistyö on hyvällä mallilla. Omassa kaupungissa voi opiskella monipuolisesti ja korkealle. Opiskelijoiden ohjaus toimii. Tulee markkinoida kotikaupungin yrityksiä ja myös
kaupunkia työllistäjinä. Tulee myös kannustaa yrittäjyyteen. Tulee huolehtia myös kuntouttavasta työtoiminnasta.

Pienen yritystoiminnan suosiminen.

Asennemuutosta tarvitaan. Jokainen on oikutettu työhön (kykyjensä mukaan) ja toimeentuloon. Urapolut ehjiksi nuorille. Täsmäkoulutusta oppilaitosten kanssa.

aikansa elänyt Runeberg-hössötys pois.

yrittäjien rekrypäivät

Jep, if only.. nuoret lähtee ja työllisyys laskee. Ei aina Saarijärven syy mutta ehdottoman tärkeää lisätä houkuttimia!

Työpaikkojen luominen (osa-aikaiset, kokopäivätyö, oma yritys)

Yrittäjyyden tukeminen.

Saarijärvi voisi profiloitua etätyön mallikaupunkina.

Olla mukana aktiivisena toimijana tuetussa työllistämisessä.

Tuetaan yritystoimintaa, oppisopimuskoulutusta kaupungilla tulisi tukea. Hankkeita ja projekteja, joilla työllistettäisiin ihmisiä.

Verkostoitumista yritysten saamiseksi.

Positiivista PR-julkaisua valtakunnan tasolla onnistumisista ja taloudellista panostusta.

Oppisopimusmahdollisuuksien tukeminen, aikuisten alan vaihtajien ohjaus ja neuvonta

jotta saataisiin muuttovoittoa Saarijärvelle niin asumiseen houkuttelevuutta sekä tietysti luoda niitä mahdollisia työpaikkoja, houkuttelemalla ensin yrityksiä tänne. Sinänsä harmi,että Mannilan kaavoitus
kaatui. Olisi ollut "helppo" paikka myydä ok-tontteja. Metsäähän täällä riittää mihin mennä virkistymään

Menestyjät haluavat asua menestyjien alueilla. Yrittäjä myönteinen koulutus kasvattaa uusia menestyjiä, jotka uskaltavat luottaa inspiraatioihinsa ja kokeilla siipiään myös omalla tavallaan.
Kannustamista aivan lapsesta lähtien siihen, että kaikki kaunis on mahdollista, kunhan vain luottaa ja uskaltaa toteuttaa ja kehittää oman visionsa vastaamaan kysyntää. Päivähoidosta lähtien on tärkeä
tukea lapsien omia näkemyksiä ja kiinnostuksen kohteita ja niissä kehittymistä siinä määrin kuin se tuntuu heistä hyvältä. Ja on täysin ok ja hyväksyttyä vaihtaa aika ajoin myös vaihtaa mielipidettä -
sehän juuri on kehitystä ja kertoo, että on otettu oppia asioista ja aiemmista virheistä. On myös hyväksyttävä, etteivät kaikki halua yrittää tai edes olla mukana työelämässä. On myös syystä tai toisesta
työelämää sivusta seuraavia, jotka eivät ole asemassa omasta tahdostaan vaan mm. jonkin sairauden, järjestelmien kankeuden tai trauman takia. Heidän olisi hyvä antaa olla rauhassa, eivät kaikki
kulje matkaansa samaa tahtia. He jotka haluavat ja joilla palaa liekki onnistua, oppia, kokeilla uutta ja menestyä, heille tarvitaan nykyaikaisia harrastuksia ja virikkeitä. Hyvinvointi tukee työllisyyttä ja
ihmiset pitävät erilaisista asioista. Valinnanvaraa tulisi olla huomattavasti enemmän mm. harrastusmahdollisuuksissa sekä asuin- ja työpaikoissa. Kaikki lähtee kaavoituksesta ja elämänmyönteisestä
asenteesta, joka kumpuaa aina henkilön itsensä sisältä, ei kunnallisten vai valtiollisten valtarakenteiden verkosta. Fiksut ihmiset tekevät fiksuja valintoja - niin itselleen kuin perheelleen. Onko asuminen
Saarijärvellä fiksu ja hyvinvointia lisäävä valinta?

Selkeitä panostuksia työllisyyteen. Tuntuu, että ne valtuustossa äänestää joka vuosi työllisyydestä ja aina se häviää.

Kaavoitus. 13-tie/ranta-/alueelle kerrostaloa.

Panostus erityisesti nuorisotyöttömyyteen.

Kaikki mahdolliset työllisyyteen vaikuttavat avustus- ja tukitoimet otettava heti käyttöön. Eri järjestöt ja kolmas sektori mukaan näihin talkoisiin. Yritysten ja koulumaailman yhteistyötä lisättävä. Yritysten
toiveita ja tarpeita kuunneltava herkällä korvalla.

Työnvälitys ja uudelleen koulutus toimii tehokkaasti. Työkyvyttömien ohjaaminen eläkkeelle.

-

Kun nämä alkupään tavoitteet täyttyy, niin muuttajia tulee ja työpaikkoja.

Työllisuusastetta voidaan parantaa mm. houkuttelemalla etätyöläisiä! On mahtava juttu, että tulee valokuituyhteys Saarijärvelle ja Pylkönmäelle! Erilaisten hankkeiden ja työpajojen avulla voidaan
madaltaa kynnystä ja tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Ehkä siitä poikii tietoa tekijöistä ja työpaikoista. Yritysyhteistyö on tärkeää ja mahdollisuus osa-aikaisuuteen ilman että menettää heti tukia.

Voi olla

Saarijärvellä on Keski-Suomen mittakaavassa yksi huonoimmista tilanteista työllisyyden osalta. Pajapoikien toiminta ei ole riittävällä tasolla ja ei mielestäni vastaa panosta. Työttömiä voi kannustaa
yhteiskunnalliseksi toimijaksi myös esim talkoo- ja yhdistystyön kautta. Pistäkää työllisyysyksikkö parempaan kuosiin ja odottakaa selkeitä tuloksia vaikka tulosseurannan avulla. Kehoittakaa yrityksiä
rohkeasti toteuttamaan työllisyyskokeiluja ja kannustavassa ilmapiirissä auttamaan työttömiä takaisin jaloilleen.

Työttömyyden vähentäminen alkaa kunnan toimista. Paikkakunnan työttömyysaste on Keski-Suomen suurimpia, joten jokainen työllisyystoimi on tärkeä. Asia ei ole vain tilastoseikka, vaan se on
inhimillinen toimenpide. Ketään kuntalaista ei ole syytä uhrata välinpitämättömyydelle.

Koulutusta ja tukea yrittäjille/yrittäjyyteen.

Pistämme matalalla kynnyksellä pitkäaikais työttömät töihin. Oppisopimus,tukityöllisyys ja lisä- ja muuntokoulutus on oivia keinoja tähä tarkoitukseen kun ne vain otetaan laajamittaisesti käyttöön.
Kannatan myös sitä että teetetään jotain vastikkeellista työtä eikä vain makseta jouten olosta automaattisesti kotiin. Tekemätöntä työtähän on ihan pilvin pimein ja kaikkeen ei tarvita ammattipätevyyttä
eikä kielitaitoa. Se sakkojen maksuhan se vasta kalliiksi tulee.

Saahan sitä tavoitella, mutta tulevaisuus näyttää toiselta. Kaupunkilaiset ovat suurimmaksi osaksi eläkeläisiä.

Yrittäjien tukeminen, uuden yritystoiminnan aloituksen tukeminen.

Aktiiivisuus jo oleviin yrityksiin ja uusien houkuttelu. Lyhytaikaiset projektit ovat rahan ja ajan tuhlausta



Vastaukset

työpaikkoja

Työllisyyspalveluissa pitää hyödyntää erikoistuneita kaupallisia palveluntarjoajia. Täten saadaan pulkkipalvelujen rinnalle erikoisosaaja palvelua.

Missä ne työpaikat on? Ja kuka valitsee työntekijät objektiivisesti?

Nykyinen taso riittää.

Pyritään määrätietoisesti työttömyyden hoidosta työllisyyden hoitoon, olemassa olevat toimenpiteet riittäviä.

-

Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys.

Kuntaliitos Äänekosken kanssa.

14. Mitä muuta haluaisit kommentoida Saarijärven kaupungin tulevaan strategiaan liittyen?

Vastaajien määrä: 104

Vastaukset

Hyvä että kysellään mutta onko lapset huomioitu tarpeeksi? https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/

Keskittykää myös nuorempiin ihmisiin, tietysti vanhemmat myös tärkeitä mutta Saarijärvella keskittyminen on selkeästi vanhempaan väestöön

Huomioikaa erityisesti myös paluumuuttajat. Nuorten on hyvä käydä maailmalla, mutta katsokaa että heidän on myös hyvä palata aikanaa takaisin perheen kanssa.

Hyvä siitä tulee kunhan kuntalaiset osallistuvat esim.tähän strategiakyselyyn. Vuorovaikutusta lisää muuallakin kuin facen puskaradiossa

Lapsiperheitä on saatava lisää, eikä jo olemassa olevia saa unohtaa.

Toivotaan, että terveyspalvelut ja lasten toimiva koulunkäynti saataisiin turvattua.

Pieni ja yhteisöllinen maalaiskaupunki, sitä voisi kehittää ja korostaa. Näitä asioita ihmiset kaipaavat enenevissä määrin.

Pitäisi mainostaa kaupunkia enemmän ja tarjota nuorille ja perheillekkin virikkeitä lisää. Keskustan yleisilmettä pitäisi siistiä.

Kannattaa keskittyä lapsiperheisiin. Se on tärkeää ja monia ahdistaa juuri huonokuntoiset leikkipuistot.

Toisin kuin kaupungin ns. markkinointistrategian joukkoistamiselle muutama vuosi sitten kävi, olisi hienoa, jos esitetyt näkemykset eivät tuhoutuisi poliittisessa päätöksenteossa. Sekin joukkoistamistyö
kannattaisi lukaista uudelleen. Myös tähän strategiatyöhön sieltä löytyisi vaikka kuinka paljon käyttökelpoisia, nyt hukattuja ideoita!

Ei kaavoiteta rantoja. Ei rantatontit auta, kun on satoj tyhjiä asuntoja.

Jalat maassa, realistiset ja selkeät tavoitteet sekä läpinäkyvyys, väestön informointi ja kuuntelu. Ja edelleen, kulttuuri ei elätä, on kuitenkin hyvä lisä.

Hyvä syntyy meistä. :)

Päivä- ja vanhusten hoitoon panostettava: Lisää työntekijöitä

Tuettava yrittäjyyttä. Sitä kautta työllisyys paranee. Monipuolisia palveluja lapsiperheille. Kuten hoitopaikat ja tekemistä lapsille ja nuorille. Työn perässä ihmiset lähtee.

Yleisesti; lisätään keskustan viihtyvyyttä, tarjotaan palveluja, koulutus ja työmahdollisuuksia, tuetaan yrittäjiä, houkutellaan lapsiperheitä. Paljon ja kaikkialla lisää mainosta, että asiat tulevat asukkaiden
tietoon eikä kuljeta huhupuheiden varassa.

En osaa sanoa/ en tiedä mitä haluaisin kommentoida

Pidetään myös kylät elinvoimaisena,liikuntapaikkojen (latujen,kaukaloiden) ym kunnossapitoa.

Nyt tehdään sijoituksia tulevaisuuteen. Halutaanko tosissaan että Saarijärvi autioituu? Ei tänne lapsiperheet halua tulla tai jäädä, ympärillä on lapsiperheille paremmat palvelut. Jopa kannonkoskella.

Lapsista ja nuorista sekä palveluista kaikki lähtee. Jos keskitytään isosti vanhuksiin, nuoret ja lapsiperheet muuttavat pois eikä jatkumoa ole. Mutta mahtavaa, että uutta strategiaa luodaan ja kaupunki
halutaan pitää elossa!

Jos strategiassa lukee esim. että on "lapsiystävällinen", niin jossakin sen lupauksen pitäisi näkyä. Tällä hetkellä tuo lupaus ei toteudu kaupungin puolelta.

Kaupungin strategian ykkös asia on oltava Lapset, nuoret ja lapsi perheet. Sitten tulee muut asiat. Ilman lapsia ja nuoria, saarijärvellä ei ole tulevaisuutta. Kehittäjää nuorten palveluita ja tiloja joissa he
voivat oleskella. Rakentakaa iso ja kattava perhepuisto lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja takaamiseksi. Puisto on olennainen osa myös vanhempien hyvinvointia, kun on paikka
minne mennä ja järkevää tekemistä ja mahdollisuus kohdata ja tutustua muihin.

Olen asunut täällä perheeni kanssa 2v. Muutimme Jyväskylästä. Vaikka täällä pientä parannettavaa on, emme lähtisi täältä minnekään. Täällä on paljon parempi kuin Jyväskylässä.

Työllisyysaste korkeammaksi = lisää ostovoimaa palveluille = lisää työpaikkoja = kasvua = lisää lapsiperheitä jne. Ja arvostetaan työssäkäyviä, perheellisiä asukkaita kanssa!

Saarijärven kaupungin tiekarttaan vahvasti mukaan kestävyyden osa-alueet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus. Lähdetään kehittämään parempaa kaupunkia näiden
kautta. Valokuitu laajemmalle alueelle, etätyön mahdollisuuksia, asuntoja perheille, yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tehkää siitä helposti ymmärrettävä.

Hallitus opetelkoon käyttämään maalaisjärkeä.Eikä,kuten Matorannan kaavoitus suunnitelmassa.

Kulttuuri on hyvä mutta ei se ole tärkein eikä sillä tänne saada lisää ihmisiä. Kuitenkin kulttuuria on oltava ja on osoitettava, että historiaa kunnioitetaan. Ruuneperkki on kuitenkin jo niin laast siisonia.
Pannaan kadut kuntoon ja luodaan viihtyisyyttä hyödyntämällä keskustaajaman lähellä olevia vapaita ranta alueita esim Matoniemi. Elävät kylätkin ovat osa vetovoimaa.

Oli vaikeatajuinen olisi tarvittu konkretiaa jotta olisi voinut ottaa kantaa

Kehittää kuntaa myös nykyisten asukkaiden tarpeisiin eikä pyrkiä pelkkään uusien asukkaiden tavoitteluun sillä ne ruokkisivat toisiaan



Vastaukset

Muistakaa luonto ja ympäristö. Ihmiset mainitsevat aina Saarijärvestä puhuessaan kuinka hieno luonto meillä täällä on. Sitä ei missään nimessä tule pilata tai tehdä päätöksiä, joilla on kauaskantoisia
vaikutuksia ainutlaatuiseen ympäristöömme. Nostetaan luonto ja sen tuomat mahdollisuudet yhdeksi paikkakunnan tärkeimmistä arvoista.

Ajatelkaa, että lapsissa on tämänkin kylän tulevaisuus.

Tuulivoimaa lisää.

Arvostetaan sitä mitä meillä on, luontoa ja kaunista maaseutua. Ei yritetä modernisoida kaikkea. Kulttuuri on tärkeää ja arvostettavaa, mutta voiko siihen kohdistettujen rahojen määrää tarkistaa, jos
tärkeämmillä osa-aluilla on tiukkaa.

Runeberg ja vanhaan historia ei toimi vetovoimatekijänä Tärkeää ylläpitää ja kehittää laadukkaita vapaa-ajan palveluja liikunta painopisteenä terveyttä ja hyvinvointia edistäen Kaavoituksen avulla
houkuttelevan asuinympäristön tarjoaminen työikäiselle väestölle Lasten monipuolisen harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen Yhteistyön kehittäminen ympäröivien kuntien kanssa

Unohtakaa Runeberg ja tuulivoima

Harkintaa tuulivoiman suhteen Luontoarvot huomioon Avarakatseisuutta päätöksentekoon Tasapuolisuutta erilaisten vapaa-ajan toimijoiden tukemisessa/huomioimisessa esim liikunta

Pyritään huomioimaan jokaisen asukkaan tarpeet, erityinen painopiste työikäisiin ja lapsiperheisiin, jotka voivat parhaiten elvyttää kaupunkia taloudellisesti. Tehdään laaja-alaista yhteistyötä.

Isosti nyt ne meidän valtit esille: maaseutukulttuurikaupunki monipuolisen luonnon keskellä, vanhaa arvostaen ja uutta koulutuksen voimalla luoden. Naapurimme eivät ole kilpailijoita, vaan koko alueen
ja seutukunnan elinvoima ruokkii myös Saarijärveä. Liikenneyhteyksien lobbaus kovaan malliin käyntiin: 13-tien parannus Hietamalle, henkilöliikennejuna lähtemään Äänekoskelta, jatkuva bussiliikenne
Saarijärvi- Tarvaalan kampus- Jyväskylän suunta, taksi- ja matkahuoltopalvelut uusiin tiloihin ja selkeästi samaan paikkaan keskustassa. Pyörä- ja kävelytieinfra korjauksen alle ja jatkumaan
esimerkiksi Kolkanlahden suuntaan. Majoituskapasiteettia tarvitaan, Summassaareen tai muualle ja myös isoille ryhmille. Nyt selkeästi heikentää Saarijärven houkuttelevuutta tapahtumajärjestäjille,
matkailijoille, opiskelijoille ym. Hotelli- ja matkakeskus vaikka hieman Pihtiputaan Niemenharjua matkien olisi tarpeellinen monelle toimijalle täällä.

Jos "hyvä syntyy meistä", niin pitäkää meistä hyvä huoli. Olkaa kiinnostuneita omista työntekijöistä ja työoloista. Hyvä lisää hyvää, näkyy ulospäin ja houkuttelee.

No suoraan sanoen: HERRAIN HUOVE En usko näihin strategioihin.

Toivoisin, että hyväksytään kaupungin olevan maalaiskaupunki ja pieni sellainen. Se vahvuudeksi! Ei tarvitse yrittää näyttää isolta ja modernilta, pehmeät maalaisarvot sekäp puhdas ja turvallinen
ympäristö kunniaan!

Saarijärvi- Het hyvä!

Lyhyt ytimekäs strategia, jonka toteuttamiseen taloudelliset resurssit riittävät . Yhteistyö hallitus, valtuusto ja virkamiehet kunniaan. Kohtele kollegaasi kuin toivot itseäsi kohdeltavan.

Selkeä ja tehokas viestintä (ja vuoropuhelu) on aina tärkeä osa kaikkea kehitys- ja yhteistyötoimintaa, joten se on oleellinen osa kaikkia strategioita, riippumatta sisällöstä.

Toivottavasti strategiassa saadaan esiin ja näkyville myös kulttuuri. Meillä on ollut kivikaudelta lähtien käytössämme poikkeuksellisen paljon luovuutta. Luovuudella me selviämme myös tulevista
haasteista. Tarvitsemme luovuutta ja mielikuvitusta huomataksemme kaikki käsissämme olevat mahdollisuudet. Ilman luovuutta jämähdämme paikoillemme ja vain nykypäivän tyyliin osoittelemme
ongelmia ja haemme syyllisiä. Luovuudella löydämme ratkaisuja. (Niin ja yhtenä huomiona vielä, että se biotalous terminä pitää jo sisällään sen maa- ja metsätalouden)

Yhteistyö ERI puolueiden ja yteistyötahojen kesken on kaiken kehittämisen ja kehittymisen ydin. Itsekkäistä lähtökohdista olevat aloitteet eivät tue hyvinvoivaa Saarijärveä. Päätöksiä tehdessä tulee
ajatella, miten tulevat sukupuolet voivat elää, ja selvitä maailmalta tulevista haasteista huolimatta.

Viestitään Saarijärveä positiiviseen sävyyn, ei painostaen, syyllistäen, hiillostaen... Päätöksentekoon läpinäkyvyyttä. Voisiko vuosittain vuoden positiivisimman saarijärveläisen valita?

Tämä kylä tarvitsee pikaisesti lisää työpaikkoja eli joku suuri yritys/työllistäjä tarvitaan. Kaupungin yrityskiinteistöjen hinnat oltava riittävän halpoja jos meinaa jollain kilpailla näistä yrityksistä. Kulttuuriin
täällä panostetaan vähintäänkin riittävästi.. Rakentakaa vuokrahalli/pieniä toimitiloja kylälle niistä täällä on pulaa.. Niin ja joku maisemointisuunnitelma kannattaa tehdä tämä on ainut kylä missä järvi on
jokapuolella mutta se ei näy... Ja sellane juttu vielä että seuraavan kerran kun tänne ehdotetaan Abc liikenneasemaa niin jumalauta älkää rakentako sen tilalle vanhustentaloa sen asiakkaat tekee
kuolemaa abcn asiakkaat ois voinu jopa tuoda rahaa kuntaan. panostakaa tulevaisuuteen ei menneisyyteen...

Avoimuu, rehellisyys, tasa-arvoisuus edelleen kunniaan. Kaupungin tulisi pitää henkilöstöstään parempaa huolta, me emme ole ainoastaan menoerä vaan pyöritämme isoa osaa palveluista. Hyvää
syksyä.

Hienoa, kun kuntalaiset osallistettiin tähän. Näitä kyselyjä lisää, että kubtalaiset voivat sanoa oman mielipiteensä.

Tarvitaan työpaikkojen luomista.

-

Tarpeeksi käytännöllisiä, konkreettisia toimenpiteitä. Aina ei tarvita edes paljon rahaa.

Toivon, että siitä tehdään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä sisältävä selkeä asiakirja. Sellainen, jonka sisällöstä kaupunkilaiset löytävät kosketuspintaa omaan elämäänsä, ja johon he voivat
sitoutua.

Ilmastotavoitteet konkreettisesti pitää saada strategiaan, sekä kestävän kehityksen edistäminen. Nämä ovat meidän mahdollisuudet luoda vetovoimainen kaupunki. Ilmastonmuutos ei odota ja sen
tietää jokainen kansalainen, joten tämän hillintätyö tulee kuulua jokaisen Suomen kaupungin kärkitavoitteisiin (Suomen (pitää sisällään joka kunnan) tavoite olla hiilineutraali 2035 mennessä). Tätä
kautta saadaan luotua myös suuria mahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta.

Saarijärvi on mahdollisuuksien paikkakunta, mutta on tärkeää, että niitä mahdollisuuksia luodaan, rakennetaan ja turvataan nyt ja tulevaisuudessa.

Otetaan huomioon jo nyt kaupungissa asuvat ihmiset ja arvostetaan ja kunnioitetaan heitä. Ymmärretään, että joskus muuttopäätöksen voi aiheuttaa pienikin ikävä kohtaaminen viranhaltijoiden kanssa
tai typerä päätös.

Tasa-arvoa kyläkunnille ja keskustaan.

Pitää tiukasti puolustaa sote- ja pela-palveluiden säilymistä nykyisen kaltaisina Saarijärvellä. Pitää hälventää reviiriajattelua: keskusta-kylät. Saarijärvi on pieni kaupunki - iso kylä !

Pienestä saattaa syntyä suurta.

Lapset puheeksi-menetelmä on todella hienosti mukana kaikissa sotesi-alueen palveluissa. Menetelmän näkyvyyttä tulisi lisätä.

Asia on tärkeä ja sitä on syytä viedä aktiivisesti eteenpäin.

luonto paras saarijärvellä, joten sitä ei voi liikaa mainostaa

Kiitos että kysytte! Toivottavasti saatte paljon mistä ammentaa ❤  Kaikkea hyvää, elinvoimaa ja positiivisuutta, Hiljaittain tänne muuttanut

Hyvät palvelut houkuttelevat lapsiperheitä ja eläkeläisiä muuttamaan Saarijärvelle. Asuinrakentaminen on myös tärkeää, se luo työpaikkoja ja mahdollistaa uusien asukkaiden muuttamisen
paikkakunnalle ja näin hyvä kierre jatkuu.

Työtä tarvitaan ja panostusta lasten hyvinvointiin, muu tulee mukana.



Vastaukset

Nostakaa Saarijärvi etätyön mallikaupungiksi! Saarijärven kaupunki voisi esim. järjestää tapahtuman, jossa kuultaisiin vapaa-ajan asunnoillaan Saarijärvellä asustavia. Yleisesti toivoisin vuorovaikutusta
vapaa-ajan asukkaiden ja kaupungin välillä. Olemme täällä muutenkin kuin vain muutaman viikon kesällä. Moni meistä viettää täällä enemmän aikaa kuin kotikaupungissaan! Käytämme aktiivisesti
erilaisia palveluja ja asioimme kaupoissa. Miten yhteistyötä voisi kehittää lisää siten, että siitä olisi iloa ja hyötyä meille kaikille? Millaisia tarpeita etätyöntekijöillä on? Miten vapaa-ajan asunnot voisi
muuttaa vakituiseksi asunnoiksi? Esim. täällä meidän saaressa mökkiläiset etätyöskentelevät monissa eri yrityksissä ja organisaatioissa: DNA, Wärtsilä, Spinnova, Istekki, Secapp, Jyväskylän yliopisto
jne. Mielellämme toimisimme Saarijärven mannekiineina. 

Toivon läpileikkaavaa ympäristöasioiden huomioimista toiminnan kaikilla osa-alueilla, kuten uskon teidän jo nyt tekevän.

Älkää tarrautuko vain biotalouteen.

Yritetään yhdessä eikä ulkopuolisten firmojen kautta. Avoimuutta ja yhdessä tehdään meininkiä. Se vie parhaiten eteenpäin.

Tarvitaan käytännönläheisiä ja realistisia toimia; ei liian idealistisia tavoitteita.

Pienen paikkakunnan vahvuus on yksilön kohtaaminen.

iha hyvä

Koulutus-, liikunta- ja kulttuurisektorin palvelut kuuluvat oleellisena osana saarijärveläisten arkeen. Ne auttavat veronmaksajia jaksamaan ja pärjäämään.

Jämäkämpää päätöksentekoa ja uskallusta. Hyvät ideat kaatuu valittajien toimesta liian usein. Kehitystä ei tapahdu.

Lisää kaavoitusta keskustan rantarakentamiseen. Lisää kaavoitusta 13-tien varteen teollisuudelle. Esim. Linnankylällä olisi hieno mahdollisuus kehittyä uutena teollisuussiipenä, sillä se on Jyväskylää
sekä Äänekoskea lähinnä. Kevyen liikenteen väylä on myös tarpeellista saada Linnan risteyksen ja keskustan välille, sillä nyt turvallinen kulkuväylä loppuu Tarvaalan risteyksen kohdalle. Ja mikäli
työpaikat ovat Linnankylällä, olisi myös tärkeää päästä kulkemaan sinne pyörällä. Nuorisolle uusi ja sisäilmaltaan hyvä nuorisotalo, jossa on mahdollisuus touhuta turvallisesti erilaisia asioita. Museon
osittainen käyttö tähän tarkoitukseen tukisi monia osallisia ja samaan yhteyteen olisi hyvä rakentaa myös pienemmille lapsille sopiva perhepuisto piha-alueelle. Myös Mannilan urheilukenttää voisi
kehittää enemmän perhepuistomaiseen toimintaan, jossa olisi myös grillikatos. Esim. Uuraisten keskustasta voisi käydä ottamassa pienimuotoistamallia tähän suuntaan, sillä siellä on onnistuneesti
yhdistetty keskustaan aikuisten ja lasten ulkoilutilat sekä myös leveä pururata vesistön viereen. Ladulla on mahdollisuus hiihtää vierekkäin kahta eri llistä, perinteistä latua, ja väliin mahtuu vieläpä
luistelutyylillä hiihtäjä. Lapsille tarjotaan myös useita erilaisia harrastuksia koulujen tiloissa. Mannilan rantakaavoitus lisäisi alueen elinvoimaa ja yleistä viihtyvyyttä, vetovoimaa ja urheilupaikkojen
käyttöastetta.

Strategiaa tulee tehdä huomioiden meidät kaikki kuntalaiset. Ei saa tehdä liikaa yrityspainotteista, kuten pelkään näiden kysymysten pohjalta. Saarijärvi ei ole mikään yritys, vaan julkinen toimija. Ei
riskejä, vaan realistisia kehityskohteita, mielellään vaikka sillä hankerahalla edes osittain. Pitäisi saada enemmän tahoja mukaan.

4-tie 30km, rautatien mahdollisuudet, Jyväskylä 65km, "Saarijärven Paavo" Runeberg. Abs huoltamo, Summassaari, Ahvenlampi, Pyhähäkki

Turhaan mutu-tuntumaan perustuvaa änkyröintiä ei ole vara harrastaa näin pienessä kylässä. Osaavasta työvoimasta kannattaa pitää kiinni kynsin ja hampain.

Yhteistyössä on meidän mahdollisuus pärjätä tässä kovenevassa yhteiskunnassa. Ketään ei kannata kadehtia. Yhteen hiileen puhaltamalla toista arvostamalla saamme parhaan tuloksen.

Väestokadon torjumiseksi lapsiperheiden perheen perustamisen tukea ja perhe-elämän tukemista on lisättävä, jotta kaikella muulla elämällä ja palveluilla pysyy pohja.

-

Saarijärven kansalaisopisto on laadukas ja monipuolinen. Kiitos siitä! Avointa ja rehellistä asioiden hoitamista, niin Saarijärveläiset pysyvät kotikonnuillaan!

Uskotaan ja luotetaan siihen, että Saarijärven ei tarvitse olla samanlainen kuin muut kunnat ja kaupungit. Täältä oli sitkeä Saarijärven Paavo kotoisin. Oli hankalaa, mutta oli sitkeyttä ja luottamusta!
Saarijärvi on myös saanut luonnonkauniin Pylkönmäen osakseen. Sen arvo ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja tunnustaa, ei tehdä siitä tuulivoimareservaattia. Siinä häviää aivan kaikki! Annetaan
mahdollisuuksia kuntalaisille ja kyläyhdistyksille kokeilla ideoitaan ja ollaan avoimia uusille idoille. Ei ensimmäiseksi torpata ideoita, että "ei ole rahaa". On rahaa antaa mahdollisuus kokeilla! Ollaan
luovia ja sinnikkäitä saarijärveläisiä! Juurevia ja kultturelleja yhtä aikaa.

Muistakaa, että Saarijärvi on laaja kunta keskellä metsiä. Ei yritetä olla jotakin mitä ei todellisuudessa olla, eli iso kaupunki. Ollaan rehellisesti maalaisia ja kannustetaan muitakin maalaishenkisiä
tulemaan Saarijärvelle. Täällä on kuitenkin hyvät peruspalvelut ja omaa tilaa. Suosittelisin myös tarkistelemaan kuntaorganisaatiota ja miettimään mikä kaikki on oikeasti tarpeellista. Mitä olen budettiin
perehtynyt, niin paljon olisi leikattavaa #leikattavaalöytyy. Yhdelläkin henkilötyövuoden leikkauksella saataisiin oikeasti paljon rahaa (kymmeniä tuhansia) tuottavampiin konkreettisiin asioihin esim
leikkikentän rakentamiseen ja yhdistysavustuksiin. Henkilöstöstä on jokatapauksessa tulevaisuudessa leikattava, joten se kannattaa tehdä ennemmin kuin myöhemmin, jotta kumulatiivinen positiivinen
vaikutus korostuu.

Taajamien kadut kaipaavat asfaltin uusintaa. Antaa huonon kuvan kävijöille kun tiet huonossa kunnossa.

Tervettä järkeä peliin. Ja onnea tulevaan!

Keskitytään olennaiseen, tehdään aitoa yhteistyötä ja tavoitellaan koko kaupungin etua.

Nyt vain toimintaa eikä mitään pikkuparlamentteja tutkimuksia tekemään. Joutava paperin pyörittely saa loppua.

Tulevaisuuden uhkat huomioidaan! Hiilineutraalisuus kunta - ilmastonmuutokselle voidaan tehdä jotain. Kiertotalous ja kestävä kehitys - sen kehittäminen on tärkeä. Vihreän energiaan siirtyminen ja
siihen kannustaminen. Tuulivoimaa tarvitaan.

Toivoisin enemmän nuorten opiskeluun ja yrittämiseen suhtautumisen myönteisempää kehitystä. Varsinkin koulujen opettajien ja henkilökunnan toiveiden ja tarpeiden huomioimista. Nuorisossa on
kuitenkin hyvinvoinnin perusta tulevaisuudessa.

Lisääntyvä yhteistyö Äänekosken suuntaan. Panostukset kulttuuriin ja urheiluun eivät ole tuoneet työpaikkoja eikä asukkaita. Konkretiaa, ei pilvilinnoja eikä tyhjiä toiveita.

Saarijärvellä on hyviä ihmisiä ja hyvä ME-henki. Yhteistyön lisäämistä kaikkien kesken. Hvyää kattavaa markkinointia.

En muuta.

Tavoite pitäisi konkretisoida. Nyt tarjotaan ihannekuvaa, joka tiedetään jo nyt saavuttamattomaksi tällä vuosikymmenellä. Talous puuttuu strategiasta kokonaan. On kuitenkin keskeisin haaste
SOTE-uudistuksen jälkeen.

Tuetaan paikallista ja pidetään yhtä. Tehdään päätöksiä ihmiset, ei raha edellä. Mieluummin down shiftausta kuin älytöntä törsäämistä jonnin joutavaan. Maalaisjärjellä!

Hienoa, että ollaan laajalla joukolla asian parissa!

En tiedä onnistuiko ao kysely!

Strategiassa ei ole mainintaa ihmisistä- kaiken ikäisistä-veronmaksajista. Vaikka yritystoiminta on tärkeää, strategia tulisi laatia myös ihminen edellä. Kuinka strategiassa huomioidaan sosiaali-ja
terveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle, kaupungin hyvinvointivastuu 2023 alkaen.

-

Minusta tässä on mennyt hiukan tavoitteet ja toimenpiteet sekaisin. Ylätasolla haluttu asuinpaikka , muuttovoitto ja vahva taloudellinen tilanne jne syntyy kuvattujen toimenpiteiden seurauksena.
Samoin työllisyys liittyy kaikkiin toimenpiteisiin, joihinkin enemmän joihinkin vähemmän.



Vastaukset

Vesien suojeluun panostaminen, puhtaat kalavedet ja kalakannat kasvuun vaikka kalastamista rajoittamalla. Tuulivoimaa lisää. Maatalouden päästöt kuriin. Tämän jälkeen Saarijärven voisi markkinoida
Suomen parhaana kalastuspaikka.




