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Perusraportti
Saarijärven kaupungin strategiakysely 2022
Näytetään 1 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 167

1. Vastaan kyselyyn

Vastaajien määrä: 1

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 1 100,0%

yksityishenkilönä, asun vakinaisesti Saarijärvellä

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

yksityishenkilönä, asun muualla, mutta työpaikkani sijaitsee
Saarijärvellä

yrittäjänä, yritykseni toimipaikka on Saarijärvellä

toimielimen, yhdistyksen tai järjestön virallisena edustajana
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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%

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: 1

Toimielimen, järjestön tai yhdistyksen
nimi

Vastaajan
nimi

Kuinka monta jäsentä/kuntalaista vastaus
edustaa

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

Nuorisovaltuusto 3 Kyllä, 25.10.2022
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5. Työskentelen Saarijärven kaupungille (työ- tai virkasuhde)

Vastaajien määrä: 0

n Prosentti

Kyllä 0 0,0%

Ei 0 0,0%

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% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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

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

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

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

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% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Markkinointia (esim. some ja lehdet)

Kyllä

Ei

0%

Keskiarvo 4,0

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-,
kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan

Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen.

Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja
yrityskeskittymä

Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori

Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden
keskus

Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta.

Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja
tavoittelee korkeaa työllisyysastetta.
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8. Mitä konkreettisia toimenpiteitä mielestäsi tarvitaan strategiselle painopistealueella  Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen?

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Vanhojen rakennusten purkaminen ja jotain muuta tilalle. Esim. Villenkulma on hyvä juttu. Työpaikkojen luominen tuottaa muuttovoittoa.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

JAMK jatkakoon hyvää kehitystyötään.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Tämä on hyvällä mallilla.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Yrittäjien tukeminen ja väestönkasvun lisääntyminen.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Kaupungin pitäisi tehdä teollisuusyrittäminen helpoksi ja edulliseksi.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Kaupungin pitäisi omalta osaltaan tehdä yrittäminen helpoksi, että syntyisi uusia yrityksiä. Tätä kautta työllisyys parantuisi. Lisätä myös markkinointia.

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

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Huomioikaa strategiassa myös nuoret!!!




