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Lähidemokratia 

 

 

 
 
 

Kylätoiminta 
 

 

• Kylän hankkeiden avustaminen 

• Kylien hankkeiden edistäminen 

• Seurojentalojen kiinteistöverojen palautus 

• Seurojentalolla kokoontumisia, vaikka yhteislaulua, mitä 

vaan mieleen tulee 

• Kylillä toimivien seurojen yms toimintaedellytysten 

turvaaminen, esim. KIINTEISTÖVEROAVUSTUKSEN 

PALAUTTAMINEN 

• Kunnan pitää huomioida myös sivukylät! 

• Kylä-istunnot 

• Kyläläisten/kuntalaisten kuuleminen 

• Kyläinfot 

• Kyläiltoja valmisteluvaiheessa 

• Paikallisuus 

• Kylien alueiden mukaan ottaminen valmistelussa ja 

päätöksenteossa 

• Kyläkierrokset on hyvä tapa kuulla kuntalaisten toiveita ja 

odotuksia 

• Tällaiset kyläillat on hyvä idea 

• Kylän edustaja kyläeduskuntaan 

• Alueellinen tasa-arvo 

• Kyläillat 

• Kansankäräjät kiertävä eri kylien 

• Mm. tällaiset tilaisuudet 

• Kylätalo kirkonkylälle 



2 
 

 

• Kyläjuhlat missä kuntalaiset ja päättäjät voivat 

vapaamuotoisesti tavata 

• Kyläiltojen tarpeellisuus 

• Tämmöiset illat ovat tarpeellisia 

• kylien yhteiset palaverit 

• Kunnanvaltuuston kokouksia kylille 

• Kylä kasvattaa 

• Eri kyliltä valittujen luottamushenkilöiden ääni pitää saada 

kuuluviin eikä sitä pidä esim. ryhmäkurilla suitsia 

• Tämmöiset kyläillat ovat paikallisesti hyvä idea ja 

mahdollisuus 

• Johtoryhmän jalkautuminen kylille aidosti hyvä avaus → 

jatkoa vaan 

• Kyläläisten ja asukkaiden kuuleminen 

• Kylän yhteishengen vahvistamista, naapuriapu, 

talkooperinteen nostaminen 

• Kyläillat 

• Kuullaan kyläläisten mietteitä 

• Sivukylien huomioiminen muutenkin kuin veronmaksajina 

• Kyläyhdistyksiä sinne missä niitä ei vielä ole 

• Osallistaisin enemmän kyläläisiä mukaan suunnitteluun ja 

päätöksentekooan 
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Asukastoiminta 
 

 

• Yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja epämuodollisia, vaikka 

nyyttikestejä 

• Ollaan monessa mukana 

• Tärkeä asia kuntalaisille mutta miten sitä edistää niin en 

osaa sanoa 

• Järjestämällä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia 

• Asukastilaisuuksia, joissa käsitellään tulevia päätöksiä jne 

• Erilaiset kyselyt kunnan sivuilla joko vaihtoehtoisina 

”äänestyksinä” tai avonaisina kysymyksinä  

• Kuntalaisten ja kesäasukkaiden ”palautepalsta” sivustolle 

• Ottamalla ns. tavallisten ihmisten mielipiteet mukaan 

”hautomoon” 

• Asukkaita pitää kuulla 

• Kuntalaisia kuultava herkällä korvalla 

• Lähidemokratiaa lisättäessä taattava hiljaisten oikeudet ja 

mielipiteiden kuuleminen 

• Kommentointimahdollisuuksia täytyy olla monenlaisia, 

jottei vain kovaäänisimmät pääse mielipiteineen esille 

• Kuntalaisista muodostettujen toimielimien osallistaminen. 

Nuorisovaltuusto, vanhus/vammaisneuvosto, yrittäjät ja 

mukaan uusiakin kollektiiveja. 

• Oman kunnan arvostuksen nostaminen, historia, tarinat 

• Positiivinen yhteishenki 

• Asukkaiden houkuttelu osallistumaan kunnan tilaisuuksiin 

jollain ”porkkanalla”, esim. viihdeohjelma samalla 

• Asukkaiden parempi kuuleminen päätöksenteossa 

• Mökkiläiset mukaan kehitystyöhön yhdessä kantaväestön 

kanssa. 

• Osallistumismahdollisuus 
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• Mielipiteen ilmaisumahdollisuus 

• Erilaisten, uusien, toisenlaisten äänien kuuleminen → 

kysytään aidosti kaikilta (mummot, papat, äidit, isät, 

kummit, serkut, poismuuttajat, paluumuuttajat, lapset!!!, 

nuoret!!, yrittäjät, yksinäiset): miten voimme lisätä 

hyvinvointiasi → ja kuullaan → toimitaan tai etsitään 

faktatietoa  

• Tiedotustilaisuuksia ja keskusteluiltoja varsinkin ennen 

suuria (esim. taloudellisesti) päätöksiä (esim. kouluasian 

tiedotustilaisuudessa talo oli täynnä). Ko tilaisuudet ovat 

ehdottomia yhteisöllisyyden tunteen lisäämisessä! 

• OSALLISTAMINEN kunnan hankkeisiin a:sta ö:hön, avoin 

tiedotus, kyselyt, gallupit yksilöille + yhdistyksille, 

jälkitarkastelu ”miten meni niinku omasta mielestä?” 

• Rajoja ylittävä palvelu 

• Kuntayhteistyö kaikilla sektoreilla 

• Keskustelutilaisuudet myös vanhusten ja lasten kanssa 

• Kuntalaisten kuuleminen ei ole peikko eikä pelättävä 

mörkö. Rohkeasti: kunnollisia, aitoja 

vaikuttamismahdollisuuksia oltava ihmisillä 

• Järjestetään yhteisiä iltoja, joissa selvitetään, mitä voitaisi 

tehdä yhdessä parantaaksemme kunnan asioita 

• Kuntalaisten kuuleminen asioista päätettäessä / avoin 

tiedottaminen tulevista päätöksistä 

• Kaikkien mielipiteitä kunnioitettava, vaalitilanteissa 

sopeutetaan asiat parhaiten kaikkien kanssa. Keskustelua 

lisää ja soittelemista. 
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• Monissa asioissa pitäisi kuunnella kuntalaisia paljon 

nykyistä enemmän. Suljetut valmistelut eivät sitä edesauta. 

Budjetista 1/3 tai se osa joka ei mene lakisääteisiin 

palveluihin pitäisi alista yhteiselle päätöksenteolle. Samoin 

yhteisten alueiden ja maa/vesiomaisuuden kehittäminen 

• Osallistava budjetointi käyttöön. 

• Kansankäräjien sijaan kuntalaisiltoja ja kyläiltoja 

teemoittain tai ilman 

• Asukaskyselyitä sekä vaki- että vapaa-ajan asukkaille. 

Kyselyjen tulokset pitäisi avata, ottaa oikeasti 

päätöksenteossa huomioon ja toteuttaa käytännössä.  

• Nettikyselyt, joihin kuntalaiset pääsee osallistumaan 

• Nettikysely nykyaikaa, hyvä, ei muuta kun uudestaan 

vaan mm. strategiasta kysely, kun sen uuden päivityksen 

aika koittaa 

• Asukkaille suorat vaikutusmahdollisuudet kunnan 

nettisivujen kautta ja sähköpostilla. 

• Facebook-sivut palautteelle ja hyvälle keskustelulle kunnan 

asioista 

 

 

 

 
 
 

Päätöksenteko ja 
Yksi Sysmä  
 

 

• Enemmän avoimuutta päätöksentekoon 

• Enemmän avoimuutta päätöksiin 

• Avoimuus ja läpinäkyvyys asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa, jotta kuntalaisilla mahdollisuus osallistua 

keskusteluun.  

• Päätöksentekoon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 

tiedotusta. 
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• Päättäjät pystyvät tekemään oikeita päätöksiä vain 

kuntalaisten kuulemisella 

• Sysmäläiseen päätöksentekoon läpinäkyvyyttä! Koko 

päätöksenteon prosessin ajan aktiivista tiedottamista lisää: 

mitä päätettiin, miksi päätettiin jne.  

• Keskustellaan, kuunnellaan, päätetään yhdessä 

• Päättäjät kuuntelevat kuntalaisia 

• kuunteleminen ja avoimuus 

• Yksi Sysmä jatkoon! 

• Yksi Sysmä –hengen palauttaminen 

• Sopuisuus! 

• Yksituumaisuus 

• Lopetetaan turhanpäiväinen kiistely 

• Riitelyn lopettaminen ja Yksi Sysmä –hengen 

uudelleenlöytäminen 

• Kunnan riidat lopetettava HETI ylhäältä alas 

• Lopetetaan riiteleminen 

• Lopettakaa riitely kunnan valtuutettujen ja pomojen 

keskuudessa. Hävettää vanhaa valtuutettua! 

• Toistuvat erimielisyydet pois, päättäjät 

• Enemmän asiaa vähemmän riitelyä 

• Pistäisin koko kunnallishallinnon uusiksi, eihän tuollaista 

rettelöintiä voi häpeämättä katsoa! Asukkaita pitää aidosti 

kuunnella ja tehdä asuinkunnasta heidän näköisensä. Se on 

ainoa tapa tuottaa hyvinvointia ja jatkuvuutta kunnalle. 

Yhteishenkeä, sanelupolitiikka alas! 

• ”kuppikuntien” hajottaminen 

• Päättäjiä vaihtoon 
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• Vaihtamalla seuraavissa vaaleissa valtuutettuja. 

Valtuutettujen olisi korkea aika alkaa kuunnella 

sysmäläisiä ja lopettaa keskinäinen nokittelu. Työtä tulisi 

tehdä Sysmän ja sysmäläisten hyväksi. Poliittinen 

vastakkainasettelu on täydellistä tyhmyyttä pienessä 

kunnassa.  

• Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon, kunnanjohtaja 

vaihtoon 

• Ottaa kunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat mukaan 

päätöksentekoon 

• Sitoutetaan kuntalaisia niin että he voivat osallistua heitä 

koskeviin päätöksiin → esim. tiestö, 

harrastusmahdollisuudet 

• Kuntapäättäjät torille keskustelemaan kuntalaisten kanssa 

• Kuntapäättäjät voisivat jalkautua ”torille” keskustelemaan 

kuntalaisten kanssa 

• Valtuuston kokoukset eri puolille kuntaa vuorotellen 

• Valtuuston kokoukset voisivat jalkautua nuorisoseuran 

taloille päin, kuntalaiset voisivat helpommin osallistua 

valtuuston kokouksien seuraamiseen 

• Päättäjien suora tapaamismahdollisuus 

• Säännöllinen kuntapäättäjien tapaaminen 

• Lapset ja nuoret mukaan päätöksentekoon  

• Päätöksenteko lähemmäksi ja tutummaksi kuntalaisille 
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Tiedottaminen 
 

 

• Parannetaan tiedottamista 

• Avoimuus ja tiedotus hallintoon 

• Satsaamalla vielä enemmän tiedottamiseen 

• Avoin informaatio kunnan päätöksistä 

• Tiedottaminen tärkeässä roolissa 

• Kunnan tiedotus netissä ja mediassa 

• Yhteiset tiedotustilaisuudet 

• Demokratian huonosti toteutuminen – tiedottaminen?! 

• Tiedotus muuallakin kuin Lähilehdessä = sisäpiiri, pakko 

tilata lehti 

• Tiedottamista kuntalaisiin päin jo asioiden 

valmisteluvaiheessa 

• Kunnan päätöksistä tiedottaminen  

• Päätösten valmistelusta tiedottaminen (päätösten 

perustelut) 

• Asiantuntijatiedon saaminen kuntalaisille ja kyläläisille 

ajankohtaisista, tärkeistä asioista, esim. kiertotalous 

• Avoin tiedottaminen lisää luottamusta 

• Enemmän tiedotusta kuntalaisille ja yhteisiä 

keskustelutilaisuuksia 

• Tiedotusta kuntalaisille: oman kylän valtuutetut, 

kunnanjohto, kyläkierrokset kuten tämä tilaisuuskin, 

tiedotus lehdistön ja netin kautta 

• Päivittäin tiedonkulku, lehti pitää nyt tulla ajallaan, entäs 

sitten kyläkohtaiset tiedotuspisteet jossa kyläläiset saavat 

tiedon kaikki yhtä aikaa, vrt entisajan puhelinkeskukset! 
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Muita 
kommentteja 
 

 

• Toivoisin että kunnassa pystytään puhaltamaan yhteen 

hiileen erilaista näkemyksistä ja mielipiteistä huolimatta 

• Olisihan se kiva päästä vaikuttamaan. Nyt vaan 

valitettavasti näyttää kaikki hyvin riitaiselta ja ikävältä. Jos 

uskaltaa avata suunsa, kuulee kyllä myöhemmin olevansa 

hankala ihminen. Kukapa sitä haluaisi. Puskaradiossa 

huutaminen ei auta ketään. Päättäjät päättää mutta kun ne 

ei vaan osaa! 

• Ajat ovat muuttuneet, nykyään jopa hyvin nuoret ovat 

kiinnostuneet kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta, 

koska siitä on paljon tietoa saatavilla (sos. media)  

• Lähidemokratialla turvataan kuntalaisten yhdenvertaisuus 

ja se toteutuu kuntalaisten tasapuolisella kohtelulla joka 

suhteessa: asuinpaikka, ikä, ammatti jne huomioiden  

• Jokaisella kuntalaisella pitää olla hänen tarvitsemansa 

palvelut, useat näistä ovat jopa lakisääteisiä 

• Ikäihmisten tarpeiden kartoittamisessa ikäihmiset ovat 

asiantuntijoita, samoin lapsiperheiden asioista ja tarpeista 

tietävät juuri lapsiperheet jne 

• Kaikille kuntalaisille tasavertainen kohtelu palveluasioissa 

• Tiet kuntoon, katuvaloista ei niin väliä 

• Sysmässä eivät pienet yritykset ole riippuvaisia 

suhdanteista, poikkeusolot koskevat toki kaikkia 

• Määrittämällä painopisteitä sen sijaan että kaikki ovat yhtä 

”mössöä” 

• Nurkkakuntaisuudesta pois pyrkiminen 

• Pois nurkkakuntaisuudesta 

• Asennekasvatus 
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• Arvojen ja sääntöjen noudattaminen 

• Kunnan asiat järjestykseen, kun puhuvat jo Hesassa 

Sysmän asioista, kun mikään ei tunnu onnistuvan 

JÄRKEVÄSTI 

• Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on oleellista 

työkyvyn säilyttämiseksi. Kunnan tehtävä on järjestää 

riittävät tilat liikuntaharrastusta varten, nyt se ei ole 

toteutunut. Liikunta on mielestäni nostettava myös 

strategiassa enemmän esille. 

• Tällä perspektiivillä (30 v kesäsysmäläinen, 3 kk ”oikea” 

sysmäläinen) olen sitä mieltä, että esim. kunnan palvelut 

on helposti tavoitettavissa ja yhteisöllisyys toimii 

• Poikamiesisännille kumppaneita 

• Ottamalla myös kokoomuksessa kansan mielipiteen 

huomioon. Myös k.johtaja voisi jättää omat mielipiteet 

sivuun ja kuunnella enemmän sysmäläisiä. 

• Keskittäytymällä kokonaisuuden hallintaan ja jättämällä 

pikkuseikat omaan arvoonsa mitkä ei vaikuta 

lopputulokseen. 

 

 


