KYSELY
Kunta:____

Saariston tavoitteellinen kehittäminen








Kunnalla on selkeä suunnitelma saariston kehittämisestä (saaristostrategia tai -ohjelma, muu
suunnitelma)


Saaristostrategia



Saaristo-ohjelma



Muu suunnitelma. Mikä? ___________________

Saariston kehittäminen sisältyy kunnan muuhun strategia- tai ohjelmatyöhön


Kuntastrategia



Elinkeino-ohjelma



Matkailun ja vapaa-ajan palveluiden oppaat (tms)



Vapaa-ajan asumisen tavoitteet (tms)



Kyläsuunnitelma(t)



Muu, mikä?_______________________

Kunta tukee saariston lähipalveluita sekä elinkeino- ja hanketoimintaa


Saaristo(yritys)asiahenkilön voimin



Saaristolautakunnan, saariston neuvottelukunnan tms. foorumin toiminnalla



Omilla kehittämishankkeilla (EU, kansallinen rahoitus)



Kumppanina kehittämishankkeissa (EU, kansallinen rahoitus)



Yrityshankkeilla



Yritysneuvonta



Muu neuvontapalvelu, mikä?___________



Toimitilamarkkinoinnilla



Asuintonttimarkkinoinnilla



Vapaa-ajanasumiseen panostamalla



Yritystonttimarkkinoinnilla



Toimitilainvestoinneilla (julkiset palvelut)



Matkailumarkkinoinnilla



Avustuksin (yhdistyksille, järjestöille ym.)



Kunnan saaristo-ohjelmalla, -strategialla, tms –suunnittelulla



”Muuttoagentti” -palvelulla tai vastaavalla uusien asukkaiden hankintaan keskittyvällä palvelulla



Sosiaalisen median kanavien kautta



Kumppanuuksilla, minkälaisilla? ________

Yhdistys- ja muu kansalaistoiminta saaristossa


Saaristossa on yhdistys- ja/tai kansalaistoimintaa



Saaristossa on toimivia kyläyhdistyksiä



Kunnassa toimivien yhdistysten tiedot löytyvät kunnan kotisivuilta



Kunnassa on oma yhdistys-, järjestö- ja/tai kansalaistoimintaa kokoava ohjelma, strategia tms.



Kunnassa on oma yhdistys-, järjestö- ja/tai kansalaistoimintaa kokoava neuvottelukunta, pöytä tai
vastaava
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Kunnassa on järjestöyhdyshenkilö tai vastaava



Kunnassa on vapaa-ajan asukkaiden foorumi tai muu vapaa-ajan asukkaat osallistava ratkaisu,
mikä?___

Saariston elinvoimaisuuden edistäminen
Tässä kohtaa vastaaja valitsisi (yksitellen tms..) ne typologiat, jotka kuntaan osuvat ja vastaisi niiden osalta.
Jokaisen typologian alla olisi sama alla oleva kysymyspatteristo.
_Sisäsaaristo

_Välisaaristo

_Ulkosaaristo

SAARISTON INFRA


Kunta investoi manner/sisä/väli/ulkosaariston infrastruktuuriin (valokuitu, tie- ja alusyhteydet,
laiturit, vesi- ja viemäriverkosto)
Toteutunut vuoden 2021 mennessä


Valokuitu manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 Uutta valokuituverkkoa on rakennettu tai rakenteilla
 Uutta valokuituverkkoa ei ole rakennettu
 Valokuitu verkkoa ei ole lainkaan rakennettu



Langaton verkko/sisä/väli/ulkosaaristossa
 5G -verkkoa on laajennettu tai laajennetaan
 5G -verkkoa ei ole laajennettu
 5G -verkkoa ei ole rakennettu



Tieyhteys manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 Uutta rakennettu yhteensä __km (arviolta)
 Olemassa olevaa kunnostettu yhteensä __ km (arviolta)
 Kunnan yksityistieavustukset:___€ (arvioilta)
 osuuskuntia____(lkm)



Vesi- ja viemäriverkosto manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 uutta viemäriverkostoa __km (arvioilta)
 kunnostettua viemäriverkostoa__km (arvioilta)
 jäteveden puhdistamo:__lkm
 puhtaan veden alavesisäiliöt (ym. säilytys/varastointi) lkm
 septitankin tyhjennyspaikat
 kiinteä piste:___lkm
 kelluva piste:___lkm
 jätevesiosuuskunta:__lkm

SAARISTON LIIKENNE


Julkinen tieliikenne manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 Paikallisliikenne, linja-auto
 Paikallisliikenne, taksi
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Kaukoliikenne, linja-auto


Alusyhteys manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 Uusi yhteys (mistä minne): ________
 Olemassa olevan yhteyden säilyminen/muuttaminen (mistä minne): _________
 Muu matkailuliikenne: ____reittiä (lkm)



Yksityistielossi manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 Kyllä__ Ei___
Jos kyllä, montako lossia/lossiyhteyttä



Satama-alueet/pienvenesatamat/vierasvenesatamat/yhteysalus- tai lossilaituri/muut
venelaiturit/veneenlaskpaikat manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
 uusi satama-alue:___lkm
 uusittu satama-alue: __lkm
 uusi pienvenesatama:__lkm
 uusittu pienvenesatama:__lkm
 uusi vierasvenesatama:__lkm
 uusittu vierasvenesatama:__lkm
 uusi yhteysalus/lossilaituri:__lkm
 uusittu yhteysalus/lossilaituri:__lkm
 uusi muu (yleiseen käyttöön tarkoitettu) venelaituri: ___lkm
 uusittu muu (yleiseen käyttöön tarkoitettu) venelaituri:__lkm
 uusi veneenlaskupaikka:__lkm
 uusittu veneenlaskupaikka:__lkm

SAARISTON LÄHIPALVELUT


Lähipalvelut manner/sisä/väli/ulkosaaristossa
KUNNALLISET


Alakoulu



Yläkoulu



Lukio



Ammatillinen koulutus



Päiväkoti



Perhepäivähoito (kunta+yksityinen)



Esikoulu



Terveyskeskus



Kirjasto



Liikuntapaikka



Kotihoito



Asiamiesposti (kunnan pitämä)



Ruokapalvelut



Uimaranta



Luontopolku



Retkeilyreitti



Ulkoilureitti
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Maastopyöräreitti



Ratsastusreitti



Retkeilysaari



Retkeilyalue



Muu, mikä?



Onko joku edellä mainituista suunnitteilla? Tai joku muu uusi. Mikä ja mistä
aloite?__________(avoin)
YKSITYISEN/3.SEKTORIN



Päiväkoti



Kauppa (ympärivuotinen)



Kauppa (osavuotinen)



Ravintola (ympärivuotinen)



Ravintola (osavuotinen)



Kahvila (ympärivuotinen)



Kahvila (osavuotinen)



Hotelli



B&B



Leirintäalue



Pankki



Posti/asiamiesposti



Huoltoasema/polttoaine (autot)



Huoltoasema/polttoaine (veneet)



Vierasvenesatama



Kirkko



Museo



Kylätalo



Harrastustoiminta (mm. kansalaisopisto, yhdistykset, järjestöt, seurat)



Uimaranta



Luontopolku



Retkeilyreitti



Ulkoilureitti



Maastopyöräreitti



Ratsastusreitti



Retkeilysaari



Retkeilyalue



Muu, mikä?



Onko joku edellä mainituista suunnitteilla? Tai joku muu uusi. Mikä ja mistä
aloite?__________(avoin)



MONIPALVELU/YHTEISPALVELUPISTEET
Useampi kuin yksi julkinen palvelu(ntarjoaja/toimiala) saman katon alla. Mikä/mitkä
palvelut______?



Useampi kuin yksi yksityinen palvelu(ntarjoaja) saman katon alla. Mikä/mitkä pavelut_____?



Useampi kuin yksi 3.sektorin palvelu(ntarjoaja) saman katon alla. Mikä/mitkä palvelut_____?



Julkisen, yksityisen ja/tai 3.sektorin palvelu(ntarjoaja) saman katon alla. Mikä/mitkä palvelut___?
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Etäpalvelut ja liikkuvat palvelut manner/sisä/väli/ulkosaaristossa


Palvelukyydit



Koulukyydit



Lääkärivene



Etäopetus (korona-aikaa lukuunottamatta)



eTerveyspalvelut



eKotipalvelut



Digihelp



Etätyötila/yhteistyöskentelytila (kunnan)



Etätyötila/yhteistyöskentelytila (yksityisen/yhdistyksen)



Muu, mikä?



Onko joku edellä mainituista suunnitteilla? Tai joku muu uusi. Mikä ja mistä
aloite?__________(avoin)

SAARISTON YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS
Yhdistystoiminta ja muu kansalaistoiminta: sisä/väli/ulkosaaristossa on…
 Yhdistystoimintaa


Kylätoimintaa



Muuta kansalaistoimintaa, mitä?

Saariston yhdistys- ja/tai kansalaistoiminnalla on ollut erityisesti merkitystä (valitse 3 tärkeintä):
 Yhteisöllisyyteen
 Asukashankintaan
 Hanketoimintaan
 Palveluiden säilymiseen
 Palveluiden tuottamiseen
 Tapahtumien tuottamiseen
 Kulttuuriperinnön säilyttämiseen
 Ympäristön ja maisemanhoitoon
 Vesistön suojeluun
 Innovatiivisuuteen
 Muu, mikä?____
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