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Palvelut

•

Palvelujen
säilyttämisen tärkeys

Palvelut, sekä valtion, kunnan että yksityisten
yrittäjien tarjoamat, on pidettävä saatavilla.
Lähipalvelut on myös ekoteko.

•

Peruspalvelut tulee tietysti säilyttää mahdollisimman
hyvinä ja lähellä ja kohtuukustanteisina.

•

Lähipalvelut säilyvät

•

Miten saataisiin kunnassa pysymään ruokakaupat,
apteekki, Alko, huoltoasemat, pienpalvelut

•

Koulujen, päivähoitopalvelujen sekä mahdollisten
muiden olemassa olevien palvelujen säilyttäminen
kuntakeskuksen lisäksi erityisesti myös kylillä. Sekä
kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja
mahdollistaminen tulevaisuudessakin.

•

Jos pysyy entisenä niin hyvä

•

Palvelut säilyisivät ennallaan

•

Nykyiset palvelut pyrittävä kaikin keinoin
säilyttämään

•

Nähdäkseni Sysmässä on riittävän laajat palvelut
tarjolla pienelle väestöpohjalle

•

Palvelut pysyisi entisellään

•

Palvelujen saaminen omasta kunnasta

•

Erikoisliikkeiden säilyminen omassa kunnassa

•

Ei saa huonontua
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•

Taloudellinen tilanne pidettävä hyvänä, että voidaan
ylläpitää nykyiset palvelut

•

Palvelujen säilyminen

•

Kunpa palvelut säilyisi tällä tasolla!

•

Kauppojen säilyminen

•

Tarpeita vastaavat palvelut lisäämässä osallisuutta ja
mahdollisuutta kasvaa & elää turvassa → myös
hyvinvointi kasvaa! Ruokakauppa, apteekki,
harrastukset, vapaa-aika, työpaikka, koulu ja vaka
lähellä, miten kauas olen valmis kulkemaan palvelun
vuoksi (etenkin satunnaiset palvelut)?

Paikallistalous

•

Käyttää mahdollisimman paljon Sysmän palveluja

•

Käytetään mahdollisimman paljon paikallisten
yrittäjien palveluja

•

Käytetään paikallista palvelua, myös kunnan pitää
suosia → turvaa palvelujen pysymisen

•

Osta paikkakunnalta!

•

Virallisten palvelujen lisäksi myös naapurien
auttamista

•

Paikallisten palvelujen markkinointi myös kunnan
ulkopuolelle

•

Käytä mahdollisimman paljon oman kylän (Sysmä)
palveluja

•

Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat saatava suosimaan
paikkakunnan palveluita, mainonta ym

•

Hankinnat omalta alueelta
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•

Oman kunnan palvelujen esilläpito, jotta niitä
käytetään eikä lähdetä muualle

•

Paikkakunnan palvelujen käyttäminen takaa sen, että
ne säilyvät myös jatkossa

•

Paikallisten yrittäjien suosiminen

•

Tarjottuja palveluja käytettävä omassa kunnassa

•

Verkko-ostosten sijaan osta AINA kun mahdollista
paikallista → palvelut säilyvät

•

Paikallisuuden suosiminen

•

Paikallisten yritysten käyttäminen

•

Meillä on juuri ne palvelut joita käytämme → jos
emme käytä esimerkiksi paikkakunnan pienyrittäjien
palveluja, niin ne loppuvat

•

Suosittava oman kunnan yrittäjiä kaikissa
hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan

•

Suosimalla hankinnoissa/palveluissa
paikallista/paikallisia yrittäjiä

•

Suosi sysmäläistä – käytetään palveluja

•

Oman paikkakunnan palvelujen hyödyntäminen on
osittain jo sisäistetty hyvin, mutta vielä voi tehostaa

•

Ehkä kunta voisi myöntää ”kotitalousvähennyksen”
valtion tapaan oman kunnan yritysten palveluista

•

Käydään oman kylän kaupoissa

•

Käytetään mahdollisimman paljon oman
paikkakunnan palveluja → lisää kysyntää

•

Myös kunnan pitää käyttää oman kylän palveluja

•

Suosimalla paikallisia yrityksiä. Tässä kunta onkin
tsempannut aika hyvin.
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•

Tukemalla paikallisia yrittäjiämme kaikin tavoin.
Suosimalla paikallisia tuotteita ja palveluita.

•

Käytetään oman kunnan palveluita: kauppapalvelut,
liikunta, terveydenhoito, oman kunnan yrityspalvelut

•

On ostettava omalta paikkakunnalta. Täältä saa lähes
kaikkea.

•

Kuntapalvelut: sote,
kulttuuri, liikunta,
koulu ja
varhaiskasvatus,
lupapalvelut,
jätehuolto, muut

Huolehditaan terveyspalveluista, pidetään koulut
kunnossa. Nuorille ja muillekin tarvittavat
liikuntatilat. Huolehditaan perusasioista: vesi,
viemäri, tiet, julkinen liikenne

•

Terveyspalveluiden ylläpitäminen paikkakunnalla

•

Terveyspalvelut säilytettävä

•

Terveyspalvelujen pysyminen edes nykyisellään

•

Sosiaali- ja terveyspalvelujen säilytys Sysmässä ja
myös digitalisaation parempi hyödyntäminen
erikoissairaanhoidon osalta

•

Vuodeosaston säilytys Sysmässä ja kotihoidon
lisäresursointi vanhuspalveluihin

•

Sotepalvelut läheltä

•

Kotipalvelu

•

Vanhusten tilanne hoitojen suhteen tulee turvata

•

Terveys- ja sosiaalipalvelujen täytyy säilyä omassa
kunnassa, samoin peruskoulutus ja mielellään lukio.
Olemme kaukana ns. kasvukeskuksista.
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•

Kulttuuripalveluiden ylläpito: oma kirjasto,
harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia. Toimintaa
läpi vuoden, ei vain kesäkauteen keskittyen.

•

Liikuntapalveluiden tulee olla kaikkien kuntalaisten
saatavilla. Keskustan liikuntapaikat kuntoon:
urheilukenttä, hiihtoladut, luistelujää.
Liikuntapaikkoja tulee hoitaa ja kehittää. Tarve
yhdelle sisäsalille.

•

Liikuntapaikkojen lisäys, hoito, huolto

•

Erityisryhmien liikuntapalvelut kuuluisi kunnan
organisoida, ei voi jättää seurojen vastuulle:
kehitysvammaiset, ikäihmiset

•

Kirjastoon näkyville ja ostettavaksi kyläkirjat

•

Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen, päiväkoti
ja perhepäivähoito/ryhmis oltava vaihtoehtoina

•

Lukion säilyttäminen

•

Hyvätasoinen opetus, kielivalinnat mahdollisiksi,
sopivankokoiset koulut ja ryhmät

•

Nuoramoisten koulun säilyttäminen osana
kouluverkkoa; voisiko se ”erikoistua” johonkin?

•

Nuoramoisten koulu säilytettävä

•

Nuoramoisten koulun ja päiväkodin säilyminen!
Nuoramoisten koulua voitaisiin kehittää ja satsata sitä
tulevaisuuteen esim. erityislasten kouluksi ja myös
Asikkalan kunnan lapsille

•

Koulun säilyttäminen

•

Nuoramoisten koulun ja päivähoidon säilyttäminen

•

Nuoramoisten koulun säilyttäminen, samoin
päivähoito

6

•

Nuoramoisten koulun säilyminen eli lopettamisen
peruminen, samoin päivähoidon säilyminen
Nuoramoisten koululla

•

Viisivuotiaiden eskari = viskari

•

Rakentakaa se helvetin koulu, ennen kuin lapset
lähtee kaikki kaupunkiin!

•

Koulun rakentaminen

•

Puukoulu pitää rakentaa

•

Koulu rakennettava hirsistä ja hyville kiviperustoille
tuuletuspohjan kanssa vanhaan malliin selkeälle
sovitulle paikalle

•

Lupien saanti nopeaa ja mutkatonta, esim.
rakennusluvat, maanottoluvat

•

Mökkiläiset: vapaa-ajan asunnot vakituisiksi,
lupajärjestelyt helpoiksi

•

Toimiva rakennusvalvonta ja helposti sujuvat lupaasiat, jotka helpottavat paikkakunnalle muuttoakin

•

Jätteiden keräyspisteille takaisin erilaiset keräysastiat,
mm. lasi, metalli, jätepaperi (pitkä matka keskukseen)

•

Jätehuolto kuntoon

•

Nuorisoon, nuoriin aikuisiin pitää satsata

•

Kunnan hallinnon ja palveluiden resurssit turvattava

•

Asumiskustannukset ovat maaseutupitäjässä
edulliset. Kukaan ei muuta kuntaan veroäyrin
edullisuuden takia. Verot sille tasolle, että palvelut on
mahdollista tuottaa

•

Palvelujen järjestäjien hyvinvointi, jotta palveluja
voisi syntyä
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•

Kunnan henkilöstölle työrauha, että kaikki lupa- ja
muut palvelut voi toimia

•

Kunnan mahdollisuuksista tiedottaminen (esim. lukio
ei ole tunnettu kovin laajalti)

•

Kunnan imago uusiksi! Viihtyisä kaunis ympäristö ja
suvaitsevainen ilmapiiri houkuttelevat sekä uusia
vakiasukkaita että mökkiläisiä. Asukkaat ja
palveluiden käyttäjät takaavat tarpeeksi suuren
asiakaspohjan joilla palveluita pyöritetään. Nuiva,
suorastaan torjuva ja umpimielinen ilmapiiri ei
houkuttele uusia asukkaita eikä nykyisiä asukkaita
jäämään.

•

Asukas-/palvelujen
käyttäjähankinta

Pitkäjänteisellä suunnitelmallisella taloudenpidolla
ohjataan resursseja kohteisiin jotka luovat vetovoimaa
ja ylläpitävät pitovoimaa kunnassa. Vain sillä että
saamme palveluille lisää/saamme ylläpidettyä
nykyisen verran käyttäjiä palveluille, voimme taata
palveluiden säilymisen ja laadun. Ei voi vain
sopeuttaa, täytyy myös panostaa tiettyihin asioihin.

•

Pitämällä huolta sysmäläisistä, sillä ilman sysmäläisiä
ei ole tarvetta palveluillekaan. Erityisesti kannattaa
panostaa lapsiin ja lapsiperheisiin, sillä heissä on
tulevaisuus ja jatkuvuus.

•

Panostetaan myös lapsiperheiden palveluihin →
turvataan tulevaisuus
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•

Kunta voisi kaavoittaa ostamalla tonttimaata
Nuoramoisista ja myydä sitä tuleville kuntalaisille
uusia asukkaita houkutellakseen

•

Muuttovoittoa kylille

•

”Terveeseen” huoltosuhteeseen pyrkiminen

•

Pyrkimys pitää huotosuhde ”tasapainossa” → jos
huoltosuhde vääristyy, osa palveluista loppuu?!

•

Tärkeintä on uusien asukkaiden saaminen Sysmään

•

Väkiluku kasvuun

•

Lisättäisiin sellaisia palveluja, että lapsiperheitä
saataisiin kuntaan, uusi koulu ois/on yksi

•

Oltava ihmisiä, jotta palveluja voi olla: sekä
palvelujen tuottajia että käyttäjiä

•

Kysyntä tuottaa palvelut taikka sen tarjonnan jos on
kysyntää riittävästi

•

Lapsiperheiden olot kuntoon jotta ”houkuttelevuus”
lisääntyy

•

Yksityisiä palveluita kyllä tulee, kun
väestöpohja/kuluttajakunta kasvaa

•

Panostaisin asukashankintaan, jotta palveluita on
mahdollista ylläpitää.

•

Kunnan elinvoimaisuus ylläpitää myös palveluita,
katse tuleviin sysmäläisiin eli lapsiin ja lapsiperheisii,
koulu kunnialla maaliin ja positiivisen imagon
rakentaminen lapsiystävällisemmäksi - Sysmästä
löytyisi varmasti kolmannen sektorin toimijoita
yhteistyöhön, kunnan profilointi sukupolvien
kunnaksi, eläkeläisten mukana lapset ja lapsen lapset
Sysmään!
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Yrittäjien tukeminen
ja markkinointi

•

Yrittäjäystävällisyys turvaa palveluiden pysymisen

•

Yrittäjien toiminnan tukeminen mahdollisuuksien
mukaan (toimitilat ym)

•

Yhteistyökuviot yritysten välillä

•

Yrittäjäpalvelut ja tuet

•

Toimitilojen varmistaminen edullisesti

•

Uusien yrittämismahdollisuuksien etsiminen ja
vinkkaaminen/tarjoaminen

•

verkostoituminen laajasti (kunnat, yrittäjät, asukkaat
jne)

•

Yrittäjien tukeminen esim. neuvontapalveluin, mm.
erilaisten rahoitus- ja tukimahdollisuuksien
hyödyntämisessä

•

Yrittäjyyden tukeminen, jotta pienyrittäjillä on
edellytykset toimia paikkakunnalla. Yrittäjille
uudenlaista apua palveluidensa markkinointiin, Yksi
Sysmä –opas on hyvä mutta siitäkin pitäisi päästä
eteenpäin. Monien palveluiden tietoja on vaikea
löytää ja kuluttajat tottuneet, että nykyään kaikki
tiedot löydyttävä netistä helposti

•

Kunnassa on paljon pienyrittäjiä jotka työllistävät
itsensä, parhaassa tapauksessa myös muita

•

Ehdottomasti lisää yrittäjäystävällisyyttä, aktiivista
vapaiden toimitilojen kartoitusta ja esillä pitämistä

•

Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin esim. vastauksia
kysymyksiin kohtuullisessa (mielellään nopeassa)
ajassa
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•

Markkinoinnin tehostaminen

•

Hyvien palvelujen esille tuonti, ei piilotella hyvää
osaamista! markkinointi aidosti, rohkeasti

•

Mahdollisuuden yrittää ja palveluiden markkinointia
valtakunnallisesti

•

Yrittämisen edellytykset pitää turvata, jotta kunnassa
säilyy monipuolinen palvelutarjonta

•

Lisää tukia yrittäjille

•

Ottamalla mukaan yritykset elinvoiman
parantamiseen.

Infrastruktuuri

•

Tiet kuntoon, erityisesti valtion tiet

•

Tieasia. Liikolaan on erittäin huonosti hoidettu
valtion tie. Joskus tuntuu, kun ajaa Liikolaan, että ei
ole tietä ollenkaan.

•

Tiestöt parempaan kuntoon, että palvelut pelaa.

•

Valtion tienhoito.

•

Tiestö

•

Teiden kunto, parempaan kuntoon.

•

teiden hoito

•

pidetään puitteet kunnossa, esim. tieverkosto

•

Turvalliset tieliittymät 4-tielle.

•

Tiestön kunto tärkeää

•

Kevyenliikenteenväylät valaistava
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•

Tiestön kunto: Marjoniemi – Heinolan kk erit.
Heinolan puolen mutkaisuus päällystepätkään
saakka haittaa huomattavasti tienkäyttäjien,
työmatkalaisten asiointia ym, toiset pelkäävät ajaa ja
käyttävät yksityisteitä huonolla kelillä (auraus,
lanaus, soritus heikkoa)

•

Marjoniementie, Ravioskorpi-Onali, erit. Patakallion,
Matkusmäki, mäki, Kukkumäki lähes
hengenvaarallinen, pahoja mutkia Heinolan puolella
päällystetiehen saakka, talvikunnossapito ollut
heikkoa

Palvelujen
kehittäminen,
yhteistyö ja
ylirajaisuus

•

Teiden kunnostukset

•

Tietoliikenneyhteydet

•

Pysyttävä mukana kehityksessä palvelutarpeiden
muuttuessa

•

Palveluntarjoajan tulisi leventää tarjontaansa alueella
eikä pitäytyä vain jossain yksittäisessä
palvelumuodossa

•

Pitämällä työpaikat mielekkäinä jotta henkilöstö
pysyy

•

Positiivinen viesti Sysmän ulkopuolelle

•

Palvelujen ja tapahtumien mainostamista paljon lisää

•

Kuntapäättäjien asioiden hoito oltava asiallista

•

Asioista on pystyttävä keskustelemaan, ei hoideta
mediassa

•

Edistää sen hetken palvelukentän tarvetta
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•

Palvelujen digitalisointi

•

Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen ja
parantaminen

•

Suuri ei ole aina kaunista, parasta ja tavoiteltavaa

•

Hyvinvointi voisi olla yksi kunnan myyntivaltti.
Hyvinvointi voidaan ajatella hyvin laaja-alaisesti:
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Mitään osa-aluetta
ei saa unohtaa.

•

Rajoja ylittävä palvelu

•

Kuntayhteistyö kaikilla sektoreilla

•

Alueellinen yhteistyö

•

Kehittämällä edelleen yhteistyötä naapurikuntien
kanssa niin, että tärkeimmät palvelut seutukunnalla
säilyisivät.

•

Aukioloaikojen sopiminen palveluntuottajien kanssa
(esim. erikoisliikkeiden aukiolot kesäaikaan
pidemmiksi)

•

Palveluita myös klo 18.00 jälkeen

•

Ostaisin kaiken mahdollisen täältä, Valitettavasti ei
vaan onnistu. Netistä halvemmalla ja saa kotiovelle,
parissa päivässä. Täällä on valitettavasti aina "Sysmälisä" kaikilla. hyvä esimerkki: lampaantalja Sysmä:
120 euroa: Netistä kotimainen toimija 40 euroa
kotiovelle ja kuluineen.

•

Riittävät resurssit palvelujen kehittämiselle,
säilyttäminen ei riitä.
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Muut palvelutarpeet

•

Jos saisi edes kirkkokahvit jossain

•

Seurojentalon kiinteistöveron hyvitys/palautus

•

Kiinteistövero pois seuraintalolta ymv rakennuksilta

•

Pitää pysyä pikavuoropysäkit

•

Pitää taata kaikille kulkuneuvoille huolto ym
palvelut: autot ym moottoriajoneuvot, veneet,
mönkijät, pyörät, lumikelkat, sähkökäyttöiset vehkeet

•

Hankkeiden kirjaamisen avustaminen

•

Erityinen tarkastelu kesäasukkaiden
palveluntarpeisiin

•

Torikahvilan kehittäminen. Aukiolot myöhemmäksi
kesäisin, ulkoinen näyttävämmäksi, katos, kalusteet

•

Lauantain aukiolot erikoisliikkeissä myöhemmiksi

•

Talviajan ongelmatiikan ratkaisujen hakeminen, Ilola
Inn hyvä esimerkki (jotain uutta vetovoimaista)

•

Kaikkien yhteinen liikuntapuisto uuden koulun
yhteyteen huomioiden esteettömyys ym

•

Julkinen liikenne vilkkaammaksi esim. Hartolan
suuntaan

•

Bussiyhteydet sujuvammiksi, erityisesti kuljetukset
lapsille ja nuorille toisen asteen koulutukseen

•

Paljon tapahtumia, lisääkin mahtuu

•

Kunnan nettisivuille vaikuttamiskanavat
kuntalaisille.

•

Jos yrittäjät eivät olisi niin poliittisia niin palveluja
olisi helpompi käyttää, mutta koska valtuutetut ovat
puolueellisia niin valitettavasti käy puolueettomalla
alueella käyttämässä palveluita
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