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Saarijärven kaupungin strategiakysely 2022
Näytetään 2 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 166

1. Vastaan kyselyyn

Vastaajien määrä: 2

n Prosentti

yksityishenkilönä, asun vakinaisesti Saarijärvellä 0 0,0%

yksityishenkilönä, asun vakinaisesti muualla, mutta minulla on vapaa-ajan asunto Saarijärvellä 0 0,0%

yksityishenkilönä, asun muualla, mutta työpaikkani sijaitsee Saarijärvellä 0 0,0%

yrittäjänä, yritykseni toimipaikka on Saarijärvellä 0 0,0%

toimielimen, yhdistyksen tai järjestön virallisena edustajana 2 100,0%

2. Olen

Vastaajien määrä: 0

n Prosentti

15 - 20- vuotias 0 0,0%

21-30-vuotias 0 0,0%

31 - 50 -vuotias 0 0,0%

51-65 - vuotias 0 0,0%

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

Vastaajien määrä: 0

n Prosentti

peruskoulu tai kansakoulu 0 0,0%

toisen asteen koulutus (ammatillinen tai lukio) 0 0,0%

korkeakoulututkinto (amk tai yliopisto) 0 0,0%

joku muu 0 0,0%

4. Kyselyyn vastaavan toimielimen, järjestön tai yhdistyksen tiedot

Vastaajien määrä: 2

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 vanhusneuvosto Virpi Päiviö 8 -

Saarijärven vanhusneuvosto
(lisäkommentit)

Virpi Päiviö 8 -

5. Työskentelen Saarijärven kaupungille (työ- tai virkasuhde)

Vastaajien määrä: 0

n Prosentti

Kyllä 0 0,0%

Ei 0 0,0%

peruskoulu tai kansakoulu

toisen asteen koulutus (ammatillinen tai lukio)

korkeakoulututkinto (amk tai yliopisto)

joku muu

0%

Kyllä

Ei

0%



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: 1

1 2 3 4 5 6 7

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen. 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee korkeaa työllisyysastetta. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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.

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

Vastaajien määrä: 2

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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.

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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

-

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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.

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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.

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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

-

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

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

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.

-




