KIURUVEDEN VUOSIARVIOINTI
Vastaajien määrä: 122

1. MILLAINEN PAIKKA KIURUVESI ON? Kuvaile neljällä sanalla
Maalaismainen
(maalainen, maaseutu, maatalous…)

44

Kotoisa

7

Rauhallinen

39

Liikunnallinen

7

Kaunis

27

Koti / asuinkunta

7

Pieni

20

Tylsä

6

Turvallinen

20

Köyhä / velkainen

6

Hiljainen

16

Pysähtynyt / jämähtänyt

6

Viihtyisä

16

Hyvät / riittävät palvelut

6

Sisäänpäin lämpiävä
(sulkeutunut, ahdasmielinen…)

16

Ikääntyvä

6

Väestön väheneminen
(muuttotappio, pienenevä, autioituva…)

14

Hyvä veli –järjestelmä
(pienet piirit)

5

Kuihtuva
(kuoleva, näivettyvä, hiipuva…)

14

Hyvä kulttuuritarjonta
(kulttuurimyönteisyys)

5

Puhdas / siisti

11

Riittämättömät / vähenevät palvelut

5

Luonnon- / maanläheinen

10

Mukava

5

Sopivan kokoinen

8

Lapsiystävällinen

5

Vireä
(aktiivinen, eloisa kesällä)

8

Helppo / kätevä

5

MUUT MAINITUT:
Hyvät harrastusmahdollisuudet, kateellinen, vehreä, huono, ankea, hyvä, mahtava, työpaikkojen vähyys,
vapaa, tapahtumaköyhä, tapahtumarikas, rakas, luonto, luonnollinen, turvaton, lintukoto, tilaa, sopiva,
hevosystävällinen, taantuva, kohtuu, päättämätön, idyllinen, OK, tuppukylä, synnyinkunta, ei motivoiva,
ahdistava, jäykkä, rento, musikaalinen, epäsiisti, jeesusteleva, sitkeä, kehityskelpoinen, simppeli, savolainen,
hidas, vaihtoehdoton, rehellinen, näkymätön, Rytky, talvella uninen, kuollut, ihana, tyhjä, yritteliäs, yhteisöllinen,
yhteishengetön, ylimielinen, monipuolinen, ei hyvä paikka alle 50-vuotiaalle, perinteikäs, selviytymistilassa,
monimuotoinen, ruma, arkinen, yksipuolinen, toimiva, kiva, passiivinen, lämmin, uudistushaluinen, tunkkainen,
raikas, vanhahtava muutosvastarintainen, tuttavallinen, elinkeinoelämä polkee paikallaan, siirtotyöläisten lähde,
paluumuuttokaupunki, vähäinen teollisuus, päätökset tehdään suljettujen ovien takana, syrjäinen, eripurainen,
juoruavia täynnä, työ, ei koulutusmahdollisuuksia, huono ilmapiiri, eripurainen, hiukan liian itseriittoinen,
epäystävällinen, ystävällinen, lämminhenkinen, ei asuttava, tuttavallinen, toimiva, lapsen hoito, puhelias,
virastoton, yksilöllinen, keskiverto vilkas, turvallisuushakuinen, muutos, luomu, ei lapsiystävällinen, tavallinen,
tekopitäjä
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2. EDISTÄMME SUKUPOLVIEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

todella huonosti -

1

2

3

4

10,66 % 17,21 % 54,92 % 16,39 %

5

todella hyvin +

Keskiarvo

2,8

0,82 %

3. TAKAAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN KASVU- JA ELINYMPÄRISTÖN
SEKÄ MONIPUOLISET PALVELUT

todella huonosti -

1
9,02 %

2

3

4

19,67 % 22,13 % 42,62 %

5
6,56 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,18
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4. TARJOAMME MONIPUOLISIA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA

todella huonosti -

1

2

3

4

5

5,74 %

9,02 %

16,39 %

45,9 %

22,95 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,71

5. TARJOAMME ESTEETTÖMIÄ HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA
(esim. liikuntarajoitteet huomioitu)

todella huonosti -

1
7,38 %

2

3

4

10,65 % 46,72 % 30,33 %

5
4,92 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,15
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6. MAHDOLLISTAMME KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN
SEKÄ TURVAAMME TIEDONSAANNIN (esimerkiksi tiedotteet lehdissä ja
verkossa, julkiset kuulutukset, pöytäkirjat, avoimet tilaisuudet...)

todella huonosti -

1
5,74 %

2

3

4

22,95 % 31,97 % 29,51 %

5

todella hyvin +

Keskiarvo

3,15

9,83 %

7. TARJOAMME MONIPUOLISTA JA TURVALLISTA ASUMISTA LUONNON JA
PALVELUIDEN LÄHELLÄ

todella huonosti -

1
4,1 %

2

3

4

5

10,66 % 21,31 % 49,18 % 14,75 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,6
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8. Jos haluat, kommentoi vastauksiasi tähän kenttään (ei pakollinen).
Vastaajien määrä: 30


Kiuruvesi on mukava paikka. Täällä on varsin viihtyisää asua ja harrastaa, kulttuuriakin
löytyy. Varsinkin järven rannan maisema- ja perinnebiotooeympäristön hoito laiduntamalla on
hyvää kehitystä. Luomu-Suomen pääkaupunkina voisimme kuitenkin näyttää esimerkkiä
luonnonsuojelusta, vieraslajien poistosta ja uusissa energiamuodoissa. Kaipaisin tänne
vanhan metsän suojelualuetta... Lisäksi vieraslajien poistoon ja varsinkin niiden leviämisen
estämiseen voisi kesäisin palkata nuoria. Biokaasulaitos voisi olla tulevaisuuden investointi
tai siihen voisi tarjota mahdollisuuksia maatalousyrittäjien ryhtyä.



Kesällä todella vähän aktiviteetteja lapsille...esim satutunteja voisi muuta olla kesän aikana



1.sukupolvien välinen yhteistyö: jotain olen kuullut tästä, että nuoret käy vanhuksien luona
Virranrannassa, mutta en ole kuullut että Kallionsydämessä olisivat käyneet?
Jos ovat, niin kerran? Saisi useammin olla tälläisiä, että lapset kävisivät vahusten
palvelutaloissa. Eikö vaikka voisi pitää jonkin koulupäivän ko. Paikoissa, opiskella samalla
tavalla kuin koululla? Ruoka paikanpäältä ja ulkoilu mahdollisuudet samat. Olisi ikäpolville
mielekästä nähdä useammin lapsia, kuin lapsillekin tulisi ikäihmiset tutuksi.



kaupungin johto sekä hallitus ja valtuusto tuijottaa vaan omaa napaansa



Monipuoliset harrastusmahdollisuudet toteutuvat vain rikkaille. Uimahallin remontti rahat
revitään käyttäjien nahkoista - kuntosali kulkulupa 200€, ei opiskelija alennusta. Ainut
urheilumuoto mitä esim, työtön pystyy harrastamaan on kulkeminen kävelyteitä pitkin. Pidä
siinä sit itsestäsi huolta....



Kotona asuvien vuottokuntoisten arviointia olisko parempi esim.Rinnekoti.



Vanhukset eivät ole turvassa.



Täällä ei motivoida ja panosteta muuhun kuin jalkapalloon, kirkkoon ja iskelmäviikkoon.
Mihinkään muuhun ei varmasti heru tukea tai apua. Lopettakaa jeesustelu ja ruvetkaa
panostamaan harrastuksiin, koulutukseen ja työpaikkoihin. Kiuruvesi mokasi kun päästi
ammattikoulun pois. Nyt joka vuosi väestötappiota opiskelioiden verran.



Käytännön toimenpiteet jäävät kyselyssä epämääräisiksi.



Verkossa voisi tiedot olla paremminkin päivitettynä ja sivut selkeinä. Kaikille ei tule Kiuruvesilehteä tai ole niitä tuttaviakaan joiden kautta sana kiirisi.



Palveluiden ja harrastemahdollisuuksien säilymistä voisi lisätä sekä kulttuurin ja urheilun
tapahtumia järjestää innokkaammin. Näin kiuruvesi toisi kiinnostavuutta esiin myös
ulkopaikkakunnille. Kyläkoulut pitää säilyttää ja eri kylille lisätä vielä viriketoimintaa, jotta
muutto syrjäkylille kiinnostaisi useampia.



Kiuruveden on opittava markkinoimaan itseään asuinpaikkana ja työnantajana. Enemmän
avoimuutta.



Paljon nistejä
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Tänne juuri muuttaneena ihmettelen etten saanut mitään tervetuloa-pakettia



Uimahalli auki keskiviikkona jo klo 10.00



ottakaa mallia Vieremästä. Mahtava Kylänraitti järjestää hienoja tapahtumia pitkin vuotta.
Työoaikkojen luontiin enemmän panoksia, kaupungin panos tähän olematon, siksi porukka
muuttaa pois. Liikekiinteistöjen vuokrat alas niin ei ole tyhjiä ikkunoita kylä. täynnä.
Metallipajoja pystyyn ja tarjoamaan alihankintaa Iisalmen ja Vieremän yrityksille.
Työllistämistoimenpiteet olemattimia nökymättömän ihmisen toimesta. Kuinka monesti on
jalkauduttu yrityksiin kysymään työoaikkoja tai monestiko on työttömiä avustettu oikeasti
alkuun.



Panostetaanko liikuntapaikkoihin liikaakin



Kalastus on vuosi vuodelta suosiotaan kasvattava harrastus ja toivoisin kaupungin tukevan
paikallista kalastusseuraa kirjolohien istuttamisessa Kuorevirtaan. Tällä hetkellä käyn
koskikalastuskohteissa muilla paikkakunnilla, mutta mieluiten kalastaisin ihan Kiuruvedellä.



Pieneksi kyläksi paljon rikollisuutta



Tärkein asia tällä hetkellä on pystyä järjestämään terveyspalvelut. Se ei onnistu ilman
kunnanlääkäreitä. Nyt näyttää siltä eikä pelkästään näytä, että poliittisesti on päätetty
savustaa yksityinen palvelun tuottaja pelistä pois. Pitäisi ymmärtää että Kiuruveden tärkein
vetovoima tekijä on tällä hetkellä Kunnanlääkäreiden jatkaminen. Kaikki muu tulee sen
jälkeen.



Itse olen tyytyväinen palveluiden ja asumisen yms. tasoon.



Kaupungin soisi olevan avoimempi päätöksissään ja tiedotuskanavista somea käytettävän
muuhunkin, kun "kivojen kuvien" jakamiseen. Kuvat ovat kyllä oikeasti kivoja :-) mutta myös
asiaa toivoisi ajankohtaisista asioista siitä, miten kaupungin hallinto toimii.



Kuntalaisia toivoisi osallistettavan enemmän. Se on varmasti haastavaa, mutta nuorissa ja
lapsissa on potentiaalia osallistujiksi. Sitä potentiaalia ei ehkä ole huomioitu.



Jos harrastuksia tosiaan olisi monipuolisesti eikä vaan jalkapallo ja jääkiekko nii ei
varmaankaan nuoret notkus kaljalla kuka missäkki ja huumeita vetäs



Harrastusmahdollisuudet tosi hyvät järjestöjen ja seurojen välinen yhteistyö hyvää



On monipuolista mutta jotain buustausta kaupungin ulkonäköön tarvittaisiin... Rakennuksien
ulkonäkö esim. torin rakennus ( missä siis mm. r-kioski sijaitsee) on jo pliisu: aikansa elänyt,
kulahtanut joiltain osin siis. Toki ässän, supermarketin ja kotipizzan uudet kyltit tuovat
ripauksen uutta ulkonäköön mutta jotain kaivattaisiin vielä. Uusia kiveyksiä tai istutuksia
kenties? Ehostusta vanhoille rakennuksille? Ja lisää roskapönttöjä ja penkkejä kävelyteiden
varsille. Ja talvella ihania jouluvaloja kuten Iisalmen keskustassa!
Ja se skeittipaikka ramppeineen ym. pöytäryhmineen.
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Tiedottaminen joissakin asioissa liikaa Kiuruvesilehden varassa, vaikka ko. lehti on tilauslehti
- esim. opettaja ei voi vedota siihen, että tieto on ollut Kiuruvesilehdessä.



Ei kannata ottaa ns. pakolaisia ikinä tuovat mukanaan vain ongelmia



Minua huolettaa nuoret, ja heidän turvallinen ympäristö. Olen Kiuruvedellä asunut koko ikäni
ja minulla on 5kk ikäinen tytär. Olen itse 21v. Huhut huumeista liikkuvat kylällä ja tuntuu, ettei
ketään kiinnosta puuttua asiaan. En halua lastani kasvattaa täällä, jos asiat ei sen suhteen
muutu. Ostimme juuri mieheni kanssa talon, mutta olemme harkinneet laittavamme talon
vuokralle ja muuttavamme muualle kasvattamaan lapsemme. Minä en halua altistaa lastani
huumeille.



Kiuruvedellä tehdään päätöksiä suljettujen ovien takana ja "hyvä veli" järjestelmä on
voimissaan. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla tämä on ikävää ja sulkee pois
mahdollisuuksia.



Ihan jees
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9. Oletko sinä tai joku perheenjäsenistäsi käyttänyt peruskoulun, lukion tai
kansalaisopiston palveluita VIIMEISEN VUODEN AIKANA?

10. TUOTAMME LAADUKASTA JA LAAJAA OPETUSTA VAUVASTA VAARIIN
Vastaajien määrä: 73

todella huonosti -

1
4,11 %

2

3

21,92 % 15,07 %

4

5

45,2 %

13,7 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,42
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11. Jos haluat, kommentoi vastauksiasi tähän kenttään (ei pakollinen).


salli mun nauraa, mukamas laajaa koulutusta,, siis mitähän laajaa täs kuolevassa kylässä on
ku lukio ja hingunniemi



Lukiossa onnistuu kyllä. Yläkoulu edelleen levoton.



Kansalaisopistossa monipuolinen tarjonta.



Luokka koot aivan liian suuria. Liian vähän kouluhenkilökuntaa.



Kiuruveden alakoulu on valitettavasti kärsinyt huonosta johtajuudesta ja osa henkilökunnasta
kärsii henkilöstöjohtamisen vajeesta ja lisäksi vielä sisäilmaongelmistakin. Alakoululla on jopa
mielivaltaista suosimista ja melkeinpä lainvastaisia toimintamalleja lasten
rankaisu/kuulustelutilanteissa. Ammattilaisuus ja pedagogiikka on kaukana näistä tilanteista.



Kannattaisi myös kiinnittää huomiota siihen, miten vuodesta toiseen stipendit jaetaan
opettajien lapsille - opettajien valitsemina. Vuosia kevätkirkoissa tämä huomio toistunut. Ehkä
opettajien jälkikasvu on muita pätevämpää ja osaavampaa, tai sitten kyse on jostain
ikävämmästä ilmiöstä.



Lapsille voisi olla enemmänkin, erityisesti ns. poikien juttuja jotka kiinnostaa sekä poikia että
niitä tyttöjä joita tanssi ei.



Syrjäkylien koulut ovat hieno asia, ne säilytettävä! Lukio pärjää jos sen opintomahdollisuuksia
osataan muokata ja ideoida (yhteistutkinnot, liikunnan tai musiikin yhdistäminen lukioon)
Kansalaisopisto tarjoaa hyviä kursseja myös keskustan ulkopuolella, se on syrjäkylille todella
tärkeää väestön ikääntyessä ja pitkien välimatkojen välttämiseksi sekä kylien yhteishengen
säilyttämiseksi.



Peruskoulussa resurssit liian pienet. Luokat ovat suuria, joten jotain erityistä apua tarvitseva
oppilas ei saa tarpeeksi tukea koulunkäyntiin.



Teillä on vielä vara olla järjestämättä kyytä lukiolaisille. Miksi ette huolehdi siitä että jokainen
oman paikkakunnan asukas voisi kulkea kotoa lukioon



Muutama opettaja ala-asteella on ottanut rohkeasti uuden suunnan. Yläaste jäänyt junasta.
Lukiossa hyviä mahdollisuuksia.



Lukiokoulutukseen olen tyytyväinen.



Onko opettajilla motivaatiota?



Opettajat paljon poissa luottamustehtävien vuoksi.



Kiusaaminen on hyvin yleistä sekä Nivan koululla että yläkoululla ja kiusaamiseen
puuttuminen on joko olematonta tai ihan väärään osoitteeseen menevää. Syyllistetään
kiusaamisen uhria, että on hänen oma syynsä, että tulee kiusatuksi.
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Ala-koulussa opettajilla vaikuttaisi olevan vapaat kädet opetus-suunnitelman noudattamisen
suhteen. Omat säännöt jokaisella. Ei yhtenäistä linjaa. Toivottavasti tulee muutos uuden
rehtorin myötä. Yläkoulun ja lukion opetus näyttäytynyt itselleni laadukkaana. Johtajuus myös
ylä-koululla heikkoa.



Kansalaisopiston tarjonta ei ole pysynyt ajanhengessä mukana. Kurssit suuntautuvat sisällön
ja aikataulujen mukaan eläkeläisille.



Valitettavasti neljän lapsen vanhempana on päässyt todistamaan varsin kirjavia tyylejä toimia
opettajana; yksi on vastuullinen ja tunnollinen, toinen ei tiedota lainkaan ja open lapsen
jääkiekkoharrastus tuntuu menevän opetusaiheiden eli puheenaiheiden kärkeen - harmittaa,
miten erilaiset lähtökohdat alakoulu tarjoaa tämän ehkä johtamisenkin löperyydestä johtuvan
asian vuoksi.



Toki olisi huippu jos täällä olisi uusia koulutuksia enemmän. Esim ysao.



Koulun kunto huolettaa edelleen, sekä pätevän henkilökunnan riittävyys (päiväkoti, koulut).
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12. Oletko harrastuksesi tai työsi puolesta tekemisissä hevosten parissa?

13. OLEMME HUIPPUPAIKKA HEVOSIHMISELLE
Vastaajien määrä: 27

todella huonosti -

1

2

11,11 %

7,41 %

3

4

5

14,81 % 40,74 % 25,93 %

todella hyvin

Keskiarvo

3,63
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14. Jos haluat, kommentoi vastauksiasi tähän kenttään (ei pakollinen).


Kiuruvedellä on hevosharrastajalle loistavat puitteet. Tästä kielii hieno menestys niin ravikuin ratsupuolella. Hingunniemi on upea ja arvostettu paikka alan koulutuksessa.



Jokaiselle löytyy jotakin. Lupis hieno lisä tarjontaan.



Tosiaan kannattaa panostaa siihen että jos joku tänne erehtyy muuttamaan, niin hänet
toivotetaan tervetulleeksi kuntaan ja kerrotaan mitä täällä on tarjolla. Niin tehdään etelässä.



Yksityiset tallit on mahtavia. Hingunniemi on jämähtänyt eikä ole 1. vaihtoehto kun
opiskelupsikkoja haetaan. Markkinointi surkeaa ja onko opiskelijoille tarjolla kynnollista
majoitusta, ei ole. Pitää tähdärä korkealle ja haluta olla paras ei keskinkertainen.



En vielä tiedä onko huippupaikka hevosmiehille, kokemus vasta parilta kk:lta



Talli Taitavat Kaviot on laadukas ratsastus paikka. Olen vuodesta 2010 asti ratsastanut siellä.
Pidin parin vuoden tauon äskettäin ja 2 viikkoa sitten aloitin uudelleen.



Hevos sairaalaan vain ei saada vakituista eläinlääkäriä, missä syy siihen?
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15. Oletko yrittäjä tai toimitko yrityskentällä esim. asiantuntijatehtävissä tai
harkitsetko yrittäjäksi ryhtymistä?

16. KANNUSTAMME JA NEUVOMME MONIOSAAVAAN YRITTÄJYYTEEN JA
YRITTÄJÄHENKISYYTEEN
Vastaajien määrä: 24

todella huonosti -

1

2

16,66 % 29,17 %

3

4

5

37,5 %

16,67 %

0%

todella hyvin +

Keskiarvo

2,54
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17. EDISTÄMME TOIMIVIA LIIKENNE- JA TIETOLIIKENNEYHTEYKSIÄ SEKÄ
ETÄTYÖMAHDOLLISUUKSIA
Vastaajien määrä: 24

todella huonosti -

1
8,33 %

2

3

4

20,84 % 33,33 % 29,17 %

5

todella hyvin +

Keskiarvo

3,08

8,33 %

18. HUOLEHDIMME, ETTÄ MEILLÄ ON TONTTEJA JA AJANMUKAISIA
TOIMITILOJA
Vastaajien määrä: 24

todella huonosti -

1
4,17 %

2

3

4

20,83 % 29,17 % 33,33 %

5
12,5 %

todella hyvin +

Keskiarvo

3,29
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19. Jos haluat, kommentoi vastauksiasi tähän kenttään (ei pakollinen).


Tiloja on tyhjillään liikaakin. Kannustamisessa ja neuvonnalla huono yhteistyömaine.



Tilojen vuokrat korkeat naapuripitäjiin verrattuna.Tiloja pidetään mielummin tyhjänä.



Yrityksissä näkyy olevan tiettyjä "suosikkeja",joille lähetetään esim. Iskelmäviikolle
cocktailkutsuja vuodesta toiseen, kun taas toisille ei lainkaan. Myöskään mitään muutakaan
yhteydenottoa ei ole, ei edes käydä kaikkien luona onnittelukäynnillä jos yrityksellä on joku
merkkipäivä. On vähän sellainen tunne, että yrittäjiä kohdellaan eriarvoisesti.



Tontit ja toimitilat eivät ole ongelma niitä täällä riittää yllin kyllin alihintaan. Kunnan tehtävä ei
ole järjestää alihintaan vuokratiloja tai myydä omaisuutta pilkkahintaan. Se laskee kaikkien
kiinteistöjen arvoja. Tärkein asia tällä hetkellä on turvata toimivat lääkäripalvelut. Pitäisi
pystyä järjestämään Kiuruvedelle oppilaitoksia. Esim. Maatalousoppilaitos tai muuta
ammatillista koulutusta. Nämä on mihin politiikalla voidaan vaikuttaa. Sitten on teolliset
työpaikat niitä Kiuruvesi tarvitsee, mutta siihen on jo vaikeampi kuntapolitiikalla vaikuttaa.
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20. MISTÄ SAA SÄÄSTÄÄ? Mikäli palveluista on pakko säästää, mitkä kolme
palvelua ovat sellaisia, joista VOIDAAN SÄÄSTÄÄ? Valitse kolme.
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21. MISTÄ EI SAA SÄÄSTÄÄ? Mikäli palveluista on pakko säästää, mitkä kolme
palvelua ovat sellaisia, joista EI VOIDA SÄÄSTÄÄ? Valitse kolme.
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22. Vuonna 2019 Kiuruveden tuloveroprosentti on 20,75 %. Jos tuloveroprosenttia joudutaan korottamaan, paljonko olisi sopiva korotus?
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23. Terveiset talouden tasapainottamisryhmälle (ei pakollinen): jos haluat
perustella vastauksiasi tai jättää työryhmälle viestin, voit tehdä sen tähän
kenttään.


Ensin pitää olla peruspalvelut laadukkaita. Vapaa-ajan palveluilla ei voi korvata jos valtaosassa arjessa käy raskaaksi syystä tai toisesta.



käyttäkää järkeä tuossa rahan käytössä miksi se aina pitää tukea tuota hingunniemeä sinne
kyllä rahaa löytyy mutta ei terveydenhoitoon ja paljon olisi tulossa varmaan yrityksiä tänne jos
niitä vaan kuunneltas eikä aina siten että kaupunki määrittelee yrityksen toimitilat missä
pitäisi niiden mukamas tulla työskentelemään ja se jännä juttu et miten aina kiuruvedelle
tulee kaikki pers aukiset ja konkurssi kypsät yritys huijarit jotka ei tee ja tuo työpaikkoja
yhtään on ollu tulossa paljon sellaisia yrityksiä jotka toisi lisää työpaikkoja mutta sehän ei käy
kaupungin imakoon et täällä joku yritys menestyisi perseestä koko kaupungin touhu kyllä
kaikkeen kotkotuksiin löytyy rahaa kuin illalinen pöytään mut sitten kun olisi tuiki tarpeellisia
rahan menoja nii sillon on kirstu tyhjä tai butjetti paukkuu ylite ja hoitakaa nyt tämä terveyden
hoito puoli ensin kuntoon ja kunnanlääkäreiden palvelut säilymään lopuun ikää vaa eihän
tämäkään käy päättäjille kun on nyt toimiva ja joustava systeemi toiminnassa ettei sitäkään
pääse hämmentämään enää paljon olisi muutakin mut ei kiinosta teille päättäjän persläville
kertoa enempää kun kumminkaan ette ymmärrä mitä tarkoitan



Jos halutaan pitää asukkaita Kiuruvedellä, älkää säästäkö terveyspalveluissa. Jos pitää
lääkäriin mennä Iisalmeen, sinne on jo sama muuttaa.



Lapsiperheet alle 1000€(700) tuloisille perheille toimeentulon turvaaminen vaatetus ruoka
asuminen harrastusmahdollisuus



Lapsissa on tulevaisuus, panostakaa sinne, tilat, henkilökunta, varhainen tuki. Kiuruveden
kotihoito, antakaa lisää rahaa palkata henkilökuntaa, että ihmiset saadaan hoidettua.



Kirjastoista säästäminen on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja se on monelle vähävaraiselle ainoa
hyvä ja ilmainen palvelu. Myöskään terveydellä ja vanhuksilla ei saa rahastaa. Otettaisiin
kerrankin sieltä mistä ei koskaan oteta vasn minne aina lapetaan rahaa. ☹️



Ruvetkaahan korottamaan veroja ja leikkailemaan ja karsimaan palveluja nii varmasti lähtöö
lisää porukkaa muualle.



Panostakaa päteviin ja tekeviin työntekijöihin.



Kulttuuri on tärkeää ja Kiuruveden helmiä. Valitsen silti sen säästökohteeksi mutta vain siltä
osin, että kansalaisopiston henkilöresurssia on kaupungin nimissä käytetty henkilöiden omiin
kampanjoihin. Onko se oikein talouden kannalta? Resurssit tulee kohdentaa tarkemmin
kaupungin prioriteettien mukaisesti, vaikka kivoja juttuja jokainen voisikin oman mielensä
mukaan varmasti mielellään kehittää.



Iskelmäviikon tukeminen rahallisesti lopetettava.
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Tehostakaa elinkeinoneuvontaa, hanketyötä ja maatalousneuvontaa! Aitoa yhteistyötä
tarvitaan, ei mitään näennäistä piipertämistä ja omanedun ajamista. Enemmän virkanaiset ja
miehet epämukavuusalueelle.



Kiuruveden on huolehdittava että täällä halutaan asua ja se vaatii paljon enemmän SOTElta
nyt kun valinnanvapauskokeilu päättyy. Samoin kouluihin on panostettava koska vanhemmat
valitsevat asuinpaikkansa lapsiakin ajatellen.
Kulttuuritoimea, eli erityisesti kansalaisopistoa tarvitaan siihen että me Kiuruveden aikuisetkin
voimme viihtyä laajan harrastetarjonnan parissa täällä viemättä rahojamme muualle.



Käyttäkää kunnan rahoja, niinkuin ne olisivat teidän omasta pussista! Uskon, että silloin
kuntalaisilta kerätyt varat menevät järkeviin ja oikeasti tarpeellisiin asioihin eikä hankinnoista
myöskään makseta ylihintaa.



Kaupungin kovapalkkaisissa viroissa on vielä tiivistämisen varaa, tilanne on
paikallaanseisova ja monilla on "suojatyöpaikkoja, jotka joutaisivat työnkiertoon. Tarvitaan
virkeitä ja innovatiivisia työntekijöitä. Virastot voisi tiivistää ja kouluttaa sinne yhden
työntekijän, joka hallitsisiusean alan asiakasohjaukset. Sote ja työllistäminen syö kaupungin
varoja koko maan hankalan systeemin(monimutkainen ja toimimaton rakennejärjestelmä,
byrokratia) takia. Maatalouteen ja teollisuuteen sekä yrittämiseen on tietysti panostettava.
Uusille yrityksille/ pienyrityksille edulliset vuokratilat ja halvat tontit hyvä ratkaisu.
Lapsiperheiden houkuttelu olisi nyt erikoisen tärkeää (ilmaiset tontit, lapsikorotus/-maksu,
virikkeitä ja tapahtumia lapsiperheille yms.) Tiet syrjäkylillä esim. Rytky- Laukkala, ovat
järkyttävässä kunnossa!
Työttömiä voisi hankkeen kautta siirtää syrjäkylien talkootöihin ja vanhusten hoivapuolelle,
esim. vierailuille ikäihmisten luo tai pitämään heille virikekursseja tai ulkoiluttamaan.
Kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työllistämishankkeet eivät saisi olla pakollisia jos ne
eivät ole heille mielekkäitä, tai niitä pitäisi muokata yksilöllisemmin.
Kirjasto, kansalaisopisto ja liikuntamahdollisuudet ovat erikoisen tärkeitä kaupungin
kiinnostavuuden ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta.
Maahanmuuttajia ei voi joka vuosi estää tulemasta! Jos tänne saataisiin
maahanmuuttajaperheitä, voisi se pidemmän päälle jopa tuoda muuttovoittoa tätä
tappioputkea ajatellen. Ja on myös ajateltava ihmisarvoja ja kuvaa, jonka Kiuruvesi luo
muille; Halutaanko tänne ketään muita asumaan vai hiipuuko kylä pian tähän
epäystävällisyyden takia?



Työpaikkoja lisää, ennekuin kaikki täältä muuttaa pois.



Paljonkohan valinnanvapaus söi rahaa,päättäjät hoi!



Miettikääpäs verojen alentamisen vaihtoehtoa. Jos ihmisille jäisikin jokunen kymppi
enemmän käteen se saattaisi jopa kulua palveluihin ja sitä kautta vaikka luoda jonkun
työpaikankin. (Nimimerkillä veroprosentti päälle 30...) Ps. Yllä oleva kysymys on siis huonosti
aseteltu, ei todellakaan veronkorotuksia siis..



Jos nostetaan niin kerätyt varat pitää näkyä suoraan nimettyinä investointeina työtä tekevien
hyväksi. Vanhuspslvelut on hyvällä tolalla mutta jos meistä työläisistä ja lapsista ei pidetä
huolta niin talo myyntiin ja muutto Iisalmeen on edessä.



Sotepalvelut surkeassa jamassa. Esim hammaslääkäri
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En kannata tuloveroprosentin korottamista. Verotus on muutenkin korkea. Tarkastelkaa esim.
kiinteistöjen kustannukset (myyntiin tai purettaviksi tarpeettomat), Tarvitseeko kaupungin
oman toiminnan tehokkuutta tarkastella?On suhtauduttava erittäin kriittisesti uusien toimien ja
virkojen täyttölupiin. Väki vähennyt = ei tarvita samaa määrää henkilöstöä.



Palvelurakenne ylimitoitettu miltei kautta linjan verrattuna kunnan nykyiseen kokoon.



Laadukkaan opetuksen takaaminen on elinehto Kiuruveden tulevaisuudelle. Mikäli lapset ja
nuoret unohdetaan, ei tänne kukaan jää. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tukevat opetusta ja ovat
tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia.



Kaikessa pitää pystyä säästämään, mutta se ei saa johtaa kunnan vetovoiman
heikentymiseen ja ennen kaikkea lääkäripalveluiden heikentämiseen. Pitäisi pyrkiä
miettimään mitkä toiminnot ovat kunnan vetovoiman kannalta tärkeitä. Varmasti löytyy
säästökohteita mitä ei ollenkaan tarvita tai joita voitaisiin kuntayhteistyöllä hoitaa.
Veroprosenttia ei voi enää nostaa koska se on jo järkyttävä. Sekin vaikuttaa Kiuruveden
vetovoimaan.



tuki iskelmäviikolle kaupungin taloudellisen tilanteen mukaan. Myös Hingunniemen
eläinsairaalan kaltaiset satsaukset pois.



Talvella ajetaan lunta isoilla autoilla pieniä kuormia. Jos laskutus muutettaisiin ajettavan
lumimään eikä tehtyjen tuntien mukaan tulisiko säästöä. Ja paljonko savikon pisteellä koko
kesän oleva ympäripyörivä pyöräalustainen kaivinkone maksaa kaupungille vuodessa.
Muutaman tukin järjestelemiseen monta päivää. Multa kasan myllimiseen meni kolme
viikkoa.



Säästöä tulis palkkakustannuksista, jos järkevästi yhdistellään virkoja. Varsinkin eläkkeelle
lähtevien jälkeen.



Tehkää rohkeasti päätöksiä. Ne kirpaisevat aina mutta säästämistoimenpiteitä on tarvittaessa
tehtävä rohkeasti. Tämä oli erittäin hyvin laadittu kysely!



Nuo ovat erittäin vaikeita kysymyksiä: mistä se raha uuteen nipistetään. Pakko oli jotain valita
niin valitsin. Mutta täydellisessä maailmassa mistään ei nipistettäisi rahaa🙏



Paikkakuntaa tulisi tehdä houkuttelevammaksi ja erityisesti lasten ja nuorten
ajanviettopaikkoihin tulisi panostaa. Päätöksenteossa tulisi huomioida pitkän aikavälin
vaikutukset. Peruspalveluihin panostamalla paikkakunta houkuttelevaksi.





Toivon, että johdetaan esim. kulttuuria strategisten linjausten eikä yksittäisten henkilöiden
innovaatioiden perässä. Tällöin resurssi menee suuremman yhteisön, eikä sisäpiirissä jo
”kulttuurihenkisten” hyväksi.
Maahanmuuttoa ei Kiuruvedellä juuri huomaa, joten jos siitä on kuluja, voinee niistä säästää.
Työ- ja toimeentuloasioissa yhteistyötä muiden kuntien kanssa ja siitä säästöä



Tarkastelkaa palkkioitanne, Kiuruvesi ei ole mikään suurkaupunki.



Maatalous on parasta
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Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävät. Löysää on ja suojatyöpaikkoja.
Irtisanomissuoja liikaa työtekijän puolella. Ja uudelleen koulutetaan loputtomiin jos ei
työntekijää enää omat tehtävät kiinnosta.



Huomioikaa erityisesti nuoret lapsiperheet, joilla kuluja ja palvelun tarpeita on paljon.
Napsuttelin säästökohteet umpimähkään, kun oli pakko vastata. ei noista mistään voi
säästää...



Ostopalveluja parempivaihtoehto on palkata omia työntekijöita esim Sosiaali-ja
terveystoimeen. On myös paljon mahdollisuuksia suosia erilaista talkooluontesen työn
mahdollisuuksia!!



Kaupungin virkoja yhdistelemällä saisi säästöjä.
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