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HAUSJÄRVI -KEHITTYVÄ JA AKTIIVINEN KUNTA

Asiat hoituu ja ketään ei jätetä – TOIMIVAT PALVELUT

Me teemme Hausjärven – KAIKKI TEKEMÄÄN YHDESSÄ!

Palvelut turvataan kaikissa oloissa

Kuntastrategia





Kunnan tehtävänä päättää, tiedottaa, viestittää 
ja mahdollistaa



Tulevaisuuden Hausjärvi kysely

• lokakuu 2021

• Kyselystä ilmoitettiin kunnan Facebook-sivuilla 
sekä kunnan kotisivuilla. 

• Yhteensä 204 vastaajaa

• Nykyiset arvot hyvin linjassa kuntalaisten 
mielipiteiden kanssa

• Tärkeät ja vähemmät tärkeät asiat olivat linjassa 
toisiinsa nähden, niissä ei ollut ristiriitoja



ARVOT

2. Millaisten arvojen haluaisit kuvaavan Hausjärveä vuonna 2035?

Turvallisuus 108 (53%)

Elinvoimainen 104 (51%)

Ihmisläheisyys 91 (45%)

Kehittyvä 90 (44%)

• Nykyisistä arvoista ihmisläheisyys ja 
turvallisuus ovat edelleen kuntalaisten mielestä 
arvoja mitä he tulevaisuudessakin haluavat

• Elinvoimaisuutta ja kehittyvyyttä korostettiin 
kolmantena arvona. Luovuus ei terminä 
herättänyt kiinnostusta, vaikka sillä oli osin 
kehittyvyyttä tarkoitettukin.



TÄRKEIMMÄT TEEMAT

3. Minulle viisi (5) tärkeintä teemaa tulevaisuudessa ovat

Turvallinen ympäristö 102 (50%)

Lapsiystävälliset ratkaisut 90 (44%)

Asuinkuntana houkutteleva  87 (43%)

Liikenne ja saavutettavuus 87 (43%)

Eläväiset taajamat 71 (35%)

Hyvinvointia edistävä

ympäristö 70 (34%)



PALAUTE

Nuoret

• Nuorisolle toivotaan tiloja ja harrastemahdollisuuksia

• Osallistumismahdollisuuksia paikkojen rakentamiseen

• Nuorisotyöhön lisää resursseja. 

• Harrastetakuu

Lapset ja koulut

• Paremmat faciliteetit, turvalliset ja hyvä kuntoiset koulutiet

• Kiusaaminen kuriin

• koululaisten urheilumahdollisuuksia tuettava ja parannettava

Kylät, tiet ja liikkuminen

• Joukkoliikenteen , kevyenliikenteen kehittäminen sekä julkisten terveyspalveluiden 
mahdollisuuksien lisääminen kaikkiin kyläyhteisöihin lähelle ihmistä. 

• Kylien välistä joukkoliikennettä on kehitettävä, jotta yksityisautoilu ei olisi ainoa 
vaihtoehto liikkua kyläkeskusten välillä

• Juna tärkeä elinvoimaisuuden ja kasvun kannalta



Vuosittainen Hyvinvointikertomus

• Hyvinvointi indikaattorien 
tarkastelu

• Toimenpiteet ikäryhmittäin 
hyvinvoinnin edistämiseksi

– Lapset ja lapsiperheet

– Nuoret

– Ikäihmiset

– Koko kunnan väestö

• Valtuusto hyväksyy vuosittain

Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani 8,73 / 10
Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää 8,22 / 10

Talvella 2019-2020 jaettu 80kpl liukuesteitä
Syksyllä 2020 jaettu 173 kpl uimalippuja



Kunnan keinot edistää kylien turvallisuutta



Kiitos mielenkiinnosta

• Yhdessä onnistutaan!

• Kalle.eklund@hausjarvi.fi


