Perusraportti
"Vihti 2025" -kuntalaiskysely
Vihdin kunta päivittää kuntastrategiaansa.
Kuntastrategiassa tullaan kuvaamaan kunnan johtamisen, toiminnan ja talouden kehittämisen keskeisimmät suuntaviivat aina vuoden
2025 loppuun asti. Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden. Kuntalaisten näkemyksiä halutaan selvittää kunnan kyselyllä ”Vihti 2025”. Kyselyn
teemoina ovat kunnan elinvoimaan ja palveluihin liittyvät asiat.
Vastaamalla voit vaikuttaa!
Vastausaika loppuu 30.8.2021
Vastaajien kokonaismäärä: 688

1. Ikäni on
Vastaajien määrä: 687
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2. Olen
Vastaajien määrä: 687
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3. Olen
Vastaajien määrä: 687
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28
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484

70,5%

Eläkkeellä

77

11,2%
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60

8,7%
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38
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Työelämässä

25%

4%

Työelämässä

Opiskelija

20%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muu, mikä

kotona lasten kanssa

Muu, mikä

Lomautettu

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Työelämässä ja opiskelija

Muu, mikä

työtön

Muu, mikä

Äitiysvapaalla töistä

Muu, mikä

Äitiyslomalla

Muu, mikä

Omaishoitaja

Muu, mikä

työtön

Muu, mikä

Työtön

Muu, mikä

työtön

Muu, mikä

Sairauspäivärahalla, kohta kuntoutustuella

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Äitiyslomalla työelämästä

Muu, mikä

Työtön

Muu, mikä

työtön

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Työkyvytön

Muu, mikä

Sairaseläkkeellä - kuntoutuksessa

Muu, mikä

Opiskelija ja eläkkeellä

Muu, mikä

Työtön

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Vapaaehtoistyöntekijä

Muu, mikä

Koululainen

Muu, mikä

Työtön

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Työtön

Muu, mikä

Kotiäiti
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Teksti

Muu, mikä

Kotiäitinä tällä hetkellä

Muu, mikä

Kotiäiti

Muu, mikä

Työtön

4. Mielestäni Vihdin kunnan tärkein vetovoimatekijä on
Vastaajien määrä: 685
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152

22,2%
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4,1%

291

42,5%
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Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut

56
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Turvallinen ympäristö

93

13,6%
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10

1,4%

8
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45
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Monipuolinen luonto ja virkistysmahdollisuudet
Talous ja verotus

Yritysystävällisyys
Muut, mitkä?

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut, mitkä?

Lähellä pk-seutua

Muut, mitkä?

Lähellä pääkaupunkiseutua

Muut, mitkä?

Terveet ja puhtaat koulut ja päiväkodit ammattitaitoislla henkilökunnalla

Muut, mitkä?

Saa asua kauniilla maaseudulla pk-seudun kupeessa

Muut, mitkä?

Sukulaiset alueella suhteessa liikenneyhteyksiin muualle

Muut, mitkä?

Monipuolinen vapaaehtoistyö, kuten Via-Dian Senioritalo ja ruokajakelu vähävaraisille, jos se vaan saisi jatkua

Muut, mitkä?

H:gin läheisyys

Muut, mitkä?

aktiivinen yhteisöllisyys tarvittavine palveluineen

Muut, mitkä?

Halvempaa asua kuin Espoossa

Muut, mitkä?

asuminen tilavasti ja aktiivisesti maaseudulla

Muut, mitkä?

Maaseutu lähellä pääkaupunkiseutua

30%

35%

40%

45%

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut, mitkä?

Kokonaisuus. Maine, palvelut jne

Muut, mitkä?

Keskeinen sijainti, mutta silti luonnon keskellä

Muut, mitkä?

Ilmastonmuutos, kierrätys

Muut, mitkä?

Rauhallisuus, pieni asukasluku

Muut, mitkä?

Kylät

Muut, mitkä?

En osaa sanoa

Muut, mitkä?

oma rauha

Muut, mitkä?

Selissä vielä toistaiseksi rauhallista.

Muut, mitkä?

Läheisyys Helsinkiin

Muut, mitkä?

Halvemmat ritarit kuin pk seudulla

Muut, mitkä?

Perhe ja lähisuku

Muut, mitkä?

Sijainti

Muut, mitkä?

Mahdollisuuden pitää hevosia

Muut, mitkä?

Ikävä kyllä kaikki edellä mainitut asiat kuvaavat Nurmijärveä, Tuusulaa, Lohjaa ä, Veikkolaa jne. Ei Vihtiä Mihin aikoinani muutin!

Muut, mitkä?

Sijainti

Muut, mitkä?

Ei mikään

Muut, mitkä?

Paljon hyviä palveluita läkellä toisesta, halvempi asuminen, läheisyys pääkaupunkiin, läheisyys luontoon, turvalisuus lapsille (viellä, mutta ei enää niin paljon valitettavasti)

Muut, mitkä?

Lähellä pääkaupunkiseutua

Muut, mitkä?

arjessa toimiva, turvallinen ja elivoimainen asuinympäristö maaseudulla

Muut, mitkä?

Peruspalvelut, mutta ei niin laadukkaat

Muut, mitkä?

Kaikki palvelut todella lähellä, melkein kaikki mitä tarvitsee

Muut, mitkä?

Elömismukavuus, joka tulee monesta tekijästä, kuten monipuoliset palvelut, luonto, liikuntamahdollisuudet ja toimivat liikenneyhteydet (tämä tosin alkanut tökkiä), turvallinen
ympäristö

Muut, mitkä?

Aktiiviset kuntalaiset ja luotettavat päättäjät

Muut, mitkä?

Mahdollisuus asua maaseudulla, lähellä pääkaupunkiseutua.

Muut, mitkä?

Halvemmat talot kuin Espoossa

Muut, mitkä?

Edullinen asuminen kohtuu lähellä pk-seutua.

Muut, mitkä?

Täällä ei asu paljoa ihmisiä

Muut, mitkä?

Yrmeä vihtiläisyys, joka ei ihan kaikkea hyväksy

Muut, mitkä?

Väljyys kylien ulkopuolella

Muut, mitkä?

maaseudun kunta lähellä Helsinkiä

Muut, mitkä?

Maaseutumainen asuinpaikka lähellä pääkaupunkiseutua

Muut, mitkä?

Kylät

Muut, mitkä?

ei ole sellaista

Muut, mitkä?

Sijainti

5. Mihin asioihin tulisi Vihdissä keskittyä tulevaisuudessa? (valitse kolme tärkeintä)
Vastaajien määrä: 688 , valittujen vastausten lukumäärä: 1973
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417

60,6%
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240
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70
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161

23,4%

66
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Yhteisöllisyys
Yritysystävällisyys

25%

Muut, mitkä?

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut, mitkä?

Matkailu

Muut, mitkä?

Viihtyisä katukuva.

Muut, mitkä?

Kestävä liikkuminen

Muut, mitkä?

Varhaiskasvatus ja koulutus

Muut, mitkä?

Maalla asumisen mahdollisitaminen

Muut, mitkä?

Tasa-arvo koko kunnassa

Muut, mitkä?

Vähävaraisten ruokajakelun turvaaminen ja muukin huomioiminen ja auttaminen

Muut, mitkä?

palveluiden monipuolisuus ja kehittäminen

Muut, mitkä?

Lasten harrastusmahdollisuudet

Muut, mitkä?

Ruotsinkielisten palveluiden kehittäminen ja markkinointi

Muut, mitkä?

Maaseudun kehitys, käyttäminen kunnan myyntivalttina

Muut, mitkä?

Imagotekijät

Muut, mitkä?

Hiilijalanjälki

Muut, mitkä?

Vammais ja omaishoitopalvelut

Muut, mitkä?

Julkinen liikenne helsinkiin

Muut, mitkä?

Vihdi kylien hyvinvointiin

Muut, mitkä?

Julkinenliikenne

Muut, mitkä?

Koulukuljetukset

Muut, mitkä?

Nuorten hybinvoinnin tukeminen
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40%

45%

50%
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Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut, mitkä?

OKT-tonttien tarjonta, kysyntä ylittää tarjonnan etelä-Nummelassa!!

Muut, mitkä?

Nuorison palvelut ja toiminta

Muut, mitkä?

aikuiskoulutus

Muut, mitkä?

Kylien elinvoimsisuus

Muut, mitkä?

Laadukas perusopetus ja turvallisen oppimisympäristön luominen

Muut, mitkä?

Pyöräilyreitteihin

Muut, mitkä?

Lasten ja nuorten asioihin panostaminen, harrastusmahdollisuudet, varhaiskasvatus, koulujen resursointi, ja ehjät opetusvälineet

Muut, mitkä?

Kylien huomioimiseen suunnittelussa

Muut, mitkä?

Tietoliikenne yhteydet

Muut, mitkä?

Etätyömahdollisuus

Muut, mitkä?

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen ei pidä olla kuntalaisen vihollinen…ne rakentavat kuntaa.

Muut, mitkä?

Valokuitu

Muut, mitkä?

Ruotsin kielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuominen esiin vetovoimatekijänä, se oli yksi syy miksi muutimme Vihtiin.

Muut, mitkä?

Muiden palveluiden saaminen kuntaan myös

Muut, mitkä?

Toimivat palvelut myös kirkonkylään

Muut, mitkä?

Hyvä nettiyhteys, valokuitu

Muut, mitkä?

Kotihoito

Muut, mitkä?

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Muut, mitkä?

Luomaan uusia työpaikkoja

Muut, mitkä?

Laajemmat terveydenhuoltopalvelut

Muut, mitkä?

Urheilumahdollisuudet

Muut, mitkä?

Enäjärven kunto

Muut, mitkä?

tietoliikenneyhteydet

Muut, mitkä?

Kaavoitukseen, niin asumiseen kuin yritystoimintaan

Muut, mitkä?

Vähempiosaisista hiolehtiminen

Muut, mitkä?

Puita tievarsiin Linnanniityntie esim.

Muut, mitkä?

Ympäristöystävällisyys

Muut, mitkä?

Että lentokenttäsuunnitelmat eivät kasva liian suureksi.

Muut, mitkä?

Opetuksen resurssien takaaminen

Muut, mitkä?

Harrastusmahdollisuudet

Muut, mitkä?

omakotirakentaminen

Muut, mitkä?

Paljon kohtuullisemmat asumuskustannukset ja asumisen väljyys

Muut, mitkä?

Puistoja lapsiperheille

Muut, mitkä?

Tontteja!!!

Muut, mitkä?

Kevyenliikenteenväylä Huhmarissa

Muut, mitkä?

Koulutus

Muut, mitkä?

Metsä/ maisema

Muut, mitkä?

Otalammen julkinen liikenne

Muut, mitkä?

Huomioidaan palveluiden sijainnissa kaikki kuntalaiset

Muut, mitkä?

Tietoliikenneyhteydet

Muut, mitkä?

Terveydenhuolto

Muut, mitkä?

Valtuuston rehellisyyteen

Muut, mitkä?

Kaavoituksen loppuun saattaminen Huhmarissa ja Tervalammella.

Muut, mitkä?

Vihdin markkinointi

6. Mitä konkreettista Vihdin pitäisi tehdä tulevaisuudessa edellisessä kysymyksessä valitsemillasi osa-alueilla?

Vastaajien määrä: 555
Vastaukset
HSL, resurssien priorisointi, Nummelan kasvojen kohotus
Vihti on niin lähellä pk-seutua, että tänne saataisiin ihmisiä muuttamaan liukuhihnalta, jos liikenne pk- seudulle olisi sujuvaa. Ei pk-seudulta halua muuttaa pois maalle, jos tarvitsee julkista liikennettä
ja sitä on tarjolla 2 vuoroa päivässä ja ei yhtään viikonloppuna. Vihdillä olisi kaikki mahdollisuus tarjota turvallista ja luonnonläheistä asumista hyvillä liikenneyhteyksillä pk-seudulle. Siihen pitäisi nyt
satsata, olisi pitänyt jo ajat sitten. Se kyllä maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa, kun huomataan miten lähellä Vihti on kaikkea ja miten helppoa täältä on kulkea.
Rakentaminen helpommaksi ja nopeammaksi. Perupalveluiden saatavuus parannettava. Lapsiperheet otettava huomioon. Puistojen ja leikkipuistojen kunnostaminen. Luonnon hyödyntäminen (esim
aurlahden kaltainen aluea)..
Julkista liikennettä kunnan sisällä tulee kehittää. Kyllä pitää päästä liikkumaan harrastuksiin ja ystävien luo kylien välillä bussilla myös viikonloppuisin.
Isompia ok-tontteja, isoja perheasuntoja. Nummelan keskusta-alueen kehitys, sijainnin hyödyntäminen Vihdin brändäyksessä.
Satsata nuorten vapaa-aikaan liittyviin asioihin. Nyt osa nuorista on turhautuneita ja purkaa sitä epähienoin keinoin turmelemalla muiden omaisuutta. Se lisää myös turvattomuuden tunnetta niillä
alueilla joissa tätä tapahtuu. Itse asun maaseudulla eli minun perhettäni tämä ei koske, mutta tällaiset ilmiöt leviävät kyllä jos niille ei tehdä mitään.
Kehittää edelleen liikenneyhteyksiä (tunnin juna) sekä kehittää alueiden liikunta mahdollisuuksia. Uusien asuin-alueiden viimeistely katujen ja kunnan alueiden osalta (asfaltointi viheralueet)
Turvata suojatietä valoilla tai joillakin näkyvillä asioilla.
Ulkoistaa palveluja ja ainakin pyrkiä edistämään sitä vrt. Hyvinvointia uhkaava katastrofi.
Tukea kylien kehitystä ja asumismukavuutta panostamalla erityissti huonokuntoisimpien teiden kunnostamiseen ja jalankulkuväylien lisärakentamiseen (yhteistyö ELY-Keskuksen kanssa!!),
peruspalvelut eivät tällä hetkellä toimi, jonot ovat hirmuisen pitkät kaikkialle, yritysystävällisyys: tonttien hinnat alas, pienyrittäjien yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja yhteistoiminnan
kehittäminen.
Tukea matkailun kehittämistä ja tuotteistamista kunnan viranhaltijoiden työpanoksella, markkinoinnilla ja erilaisin investoinnein.
Meidän perheestä opiskelija pääsee huonosti muualle opiskelemaan, joten vaihtoehto on se, että me vanhemmat kuskataan tai nuori muuttaa pois . Liikenneyhteydet ovat surkeat ja lippujärjestelmä
sekava. Missään ei kootusti kaikkea hyvin esillä. Miksi ei tehdä esim. omaa aplikaatiota , jossa olisi yhdistetty kunnan ostovuorot sekä muu liikenne. Koulutukseen ja muihin peruspalveluihin täyyy
panostaa. Näivettämällä ei saada uusia asukkaita, eikä myöskään vanhoja saada pidettyä kunnassa. Lisäksi näin kaksikielisenä perheenä emme voi käsittää, että Vihti jättää käyttämättä ja
hyödyntämättä kaksikielisyyden. Paljon olisi otettavaa näistäkin asukkaista muualta. Ei tarvitse olla kaksikielinen kunta, riittää, että olemassa olevat palvelut tuodaan esiin ja käytetään
markkinoinnissa hyväksi. Kunnan nettisivuilta ei myöskään näitä löydy helposti. Monessa muussa suomenkielisessä kunnassa on valikossa valittavana SV, jonka alta löytyy tarjottavat kaksikieliset
palvelut ja edes pieni esittely toisella kotimaisella. Lisää työpaikkoja Vihtiin, eli yrityksiä tarvitaan. Tässä varmaan kaavoituksella ja yritysmyönteisellä asenteella suurin vaikutus.
Lisätä avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä. Kertoa mitä on tapahtumassa ja mitä tulossa.
Mainostaa kuntaa ja olla esillä tapahtumissa, Laittaa sisäinen julkinen liikenne kuntoon, kaavoittaa yritystontteja ja tarjota näitä vaikka ilmaiseksi yrityksille, ne kyllä maksavat itsensä takaisin.
Toimiva liikenne toisen asteen koululaisille. Ympäri Vihtiä on päästävä PAKOLLISEEN toisen asteen kouluun järkevästi! Ja liikenteen on alettava toimimaan samaan aikaan , kun ammattikoulu alkaa!
Kukkia ja paljon hienoja istutuksia. Siniset tolpat pois. Kauniimmat ja isommat jouluvalot.
Kukkia ja paljon hienoja istutuksia. Siniset tolpat pois. Kauniimmat ja isommat jouluvalot.
Vihdin kirkonkylässä 15 vuotta myymättöminä olevat tontit heti myyntiin a 20.000 euroa kpl ja sillä uusia veronmaksajia kuntaan.
Maankäytön kehittäminen tukevaa kestävää liikkumista. Nykyinen haja-asutuksen lisääntyminen on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta täysin kestämätöntä ja pilaa Vihdin maineen ja
imagon.
Lisää luontoreittejä, pyöräreittejä, lasvuja, vesistöt kuntoon, uimarannat kuntoon, kävely ja pyörätiet kuntoon. Vihti voisi brändätä itsensä kasvatukseen ja koulutukseen panostavana kuntana ainsisen
leikkaamisen sijaan.
Nummelan alueelle lisätä KAUNIITA yhteisöllisyyttä lisääviä mahdollisuuksia: nuorille kunnolliset kohtaamispaikat, bänditilat, kulttuuritiloja, järvenrantaan ulkoilureittejä ja yhteissauna. Reagoida
nuorten pahoinvointiin (huumeiden käytön yleisyys) erityisesti tukemalla Nummelan alueen yhteisöllisyyttä.
Helposti ja nopeasti saavutettavat, asiakasystävälliset, laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut. Hyvin organisoidulla toiminnalla saadaan karsittua turhaa byrokratiaa ja käytettyä aika potilaiden hoitoon,
mikä on tärkeintä. Hyvällä organisoinnilla ja johtamisella saadaan varmasti myös hyviä lääkäreitä kuntaan. Laadukas perusopetus, joka syntyy hyvistä opettajista/työntekijöistä, eli kunta pitää tehdä
houkuttelevaksi työantajaksi opettajille. Ennaltaehkäisevää päihdehuoltoa ym. jotta saadaan mm. huumeongelmaa hoidettua. Tämä lisää turvallisuutta. Poliisi näkyväksi kunnassa. Kunnassa pitäisi
tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että saataisiin lisää yrityksiä. Ystävällistä, nopeaa ja avuliasta palvelua uusille yrittäjille, ja kuntaa mahdollisesti siirtyville yrityksille. Sitä kautta saataisiin lisää
työpaikkoja ja verokertymää kunnan kassaan.
Kehittää myös syrjäkyliä sekä mahdollistaa ja helpottaa rakentamista.
Säilyttää luontokohteita ja huolehtia kevyen liikenteen väylistä sekä tarkistella liikennejärjestelyjä eri puolilla kuntaa (Vihdin liikenne ei ole turvallista). Vihdin pitäisi hieman ajatella strategiaa myös
houkutellakseen Vihtiin oikeasti rikkaita veronmaksajia eikä väsynyttä ja juurikaan veroja maksavaa pilipaliyritystoimintaa. Houkutellaan hyvätuloisia veronmaksajia luonnolla ja sopivilla tonteilla, ei
huonoja yrityksiä halleilla. Kirkkonummi on tässä aika hyvä.
Liikenneyhteydet pitää olla kunnossa että saamme lisää asukkaita jotka voivat tehdä töitä päänkaupunkiseudulla.
Kehittää taajaman ulkopuolisia alueita ja myöntää rakennuslupia sekä mahdollistaa kesäasuntojen muuttaaminen vakituiseen asuinkäyttöön.
Parantaa liikenneyhteyksiä, erityisesti tietosellaisia, helpottaa rakentamista ja arvostaa muutakin kuin Nummelaa.
Asumisen helppous, kaavoituksen joustavuus, hyvät liikenneyhteydet. Hyvät palvelut.
Julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen, jotta autoilun tarvetta voitaisiin vähentää. Luontokohteiden kehittäminen, jotta ne kestäisivät yhä suurempia kävijämääriä. Kunnan talouden
tasapainottaminen siten, että kunnallisveroa ei ainakaan tarvitsisi nostaa.
Tarjota yrityksille ja yksityisille edullisia tontteja. Nykyiset omakotitalojen tontit ovat kalliita ja seisovat tygjän pantteina. Yritysten houkuttelemiseen mallia esim. Seinäjoelta. Laadukkaat peruspalvelut
kaatuvat tällä hetkellä jo henkilökuntavajeeseen. Esim. Määräaikaisille opettajille ei makseta koko vuoden palkkaa (=päteviä ja kunnassa pysyviä opettajia ei saada) ja siivouspalveluiden
henkiläkuntaa on supistettu koronasta huolimatta.
Satsata joukkoliikenteeseen. Ottaa ilmastonmuutosasiat tosissaan. Säilyttää (lisätä) Kirkonkylässä terveydenhuoltoa.
Lisätä urheilupaikkoja ja parantaa olemassa olevia varsinkin rullahiihto rata (asvaltti) purtsin 2km radalle. Muutenkin kannattaa mahdollistaa virkistys ja urheilumahdollisuuksia niistä puhutaan ja
vertaillaan viereiste kaupunkien kanssa.
Joka kylästä pitäisi mennä julkinen kulkuneuvo Nummelaan. Ihan naurettavaa ettei opiskelija pääse julkisilla kouluun

Vastaukset
Pitää huolta kylien elinvoimaisuudesta: kehitystä ja hankkeita muuallekin kuin Nummelan alueelle. Pidetään kyläkoulut toiminnassa ja niissä pienet luokkakoot. Iltapäiväkerho- ja harrastetoimintaa
myös kyliin, ei pelkästään isompien asutuskeskusten lapsille ja nuorille. Kirjastoautopalvelujen jatkaminen.
Liikenneyhteydet todella huonot syrjäkyliltä.
Kaavoittaa kylistä asuinalueita ja/tai vapauttaa tontteja myyntiin sillä kylissä on vetovoimaa ja potentiaalia yllättävänkin paljon. Joukkoliikenneyhteyksien panostaminen
Nummelasta pk-seudulle sekä Nummelasta Hyvinkäälle ja Hankoon

Henkilöliikennettä juniin

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen: uuden puutarhurin myötä on jo näkyvissä parannusta - vähemmän hakkuita ja "siistimistä", enemmän niittyjä. Kuntaa ei saa mainostaa puhtaalla luonnolla,
jos sen vuoksi ei olla valmiita tekemään mitään. Esim. maauimalan rakentaminen on aivan hölmöä, kun järvet kuolevat ravinteisiin. Siivotaan järvet jätteistämme. Lisää roskiksia ja puhtaanapitoa
kaikkialle kuntaan. Liikenneyhteyksien parantaminen on todella tärkeää jo ilmastotyönä. Kirkonkylälle on saatava myös sähköautojen latauspiste. Pyöräteiden parantaminen. Nuorisotiloja ja niihin
ammattitaitoista työväkeä, ettei tartte koko kylää rikkoa ja sotkea.
Toimivat ja riittävät liikenneyhteydet (myös koulujen loma-aikoina). Terveyskeskus päivystys iltaisin ja vkonloppuisin takaisin Nummelaan. Mielentervey- ja päihdetyöhön lisää resursseja etenkin
nuorten kohdallaa jotta saataisiin huume ja päihdeongelmat kuriin.
Lasten leikkipaikkoihin pitäisi panostaa enemmän.
Kehittää joukkoliikennettä, säilyttää kyläkoulut laadukkaina ja samoin kehittää päivähoidon palveluita lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan. Yrityksille toimivien ja kilpailukykyisten tonttien
saaminen kaavoituksen avulla ja kaikenlaisen yhteistyön ja vetovoimatekijöiden kehittäminen. Ehdoton kyllä esimerkiksi maauimalalle!
Panostaa valokuituyhteyksiin. Yksityisautolla liikkumisen helpottaminen mahdollisuuksien mukaan.
Rautatieyhteys Helsinkiin luo mahdollisuuksia useille sektoreille.. Yhteisöllisyys tiivistää ja sitouttaa asukkaita yhteisten hankkeiden taakse. Toimivat kunnalliset peruspalvelut on hyvän ja kehittuvänn
kunnan vetovoimatekijä, etenkin nuorten lapsiperheiden kannalta. Myös ikääntyvä väestö mielellään muuttaa rauhalliseen ympäristöön jossa on toimiva kunta infrastruktuuri.
Kylille julkista liikennettä.
Lasten koulukyytien turvallisuus. Hyvät kulkuyhteydet että uusia kuntalaisia ja yrityksiä saadaan houkuteltua ja säilyttää hyvät peruspalvelut.
Kyläkoulut pitää ehdottomasti säilyttää, jotta taataan monimuotoisuutta ja erilaisten ihmisten Vihtiin päätymistä. Liikenneyhteydet pitää olla kunnossa.
Rakennuslupa ja kaavoitus asiat ovat tuntuneet ajoittain etenevän hyvinkin verkkaisesti, virkahenkilöiden palvelevuudessa hyvinkin isoja eroja. Näille avainhenkilöille kunnan kasvussa toivoisi siis
tukea ja koulutusta, mahdollistamaan ja ohjaamaan pelkän "ei" sanan sijaan. Kaavoituksen mahdollistaessa nopeampi syklistä rakentamista, viheralueisiin ja ympäristövaikutusten arviointiin tarvitaan
niin-ikään tehokkuutta. Virkistysalueiden luonto-arvojen säilyttäminen ja isoimpien alueiden yhteyksiin esim. kaupallisten palvelutarjoajakumppanuuksien hakeminen lisäisi näiden alueiden käyttöä ja
vetovoimaa. Verotuksessa Vihdin kunnallisvero on jo merkittävisti korkeampi kuin esim. Nurmijärvellä. Veronkorotusten sijaan tulisi etsiä keinoja panostaa yritysten ja ihmisten hakeutumiseen kunnan
alueelle. En ole tietoinen tukeeko Vihti yritysten toimintaa / kasvuhakuisuutta millään tavoin.
Pikkuteiden kunto on kamala. Ne kuuluvat varmaan elylle, mutta ne pitäisi saada kuntoon. Asiakkaat tulevat omilla autoilla ja ajavat kuoppiin jne. Eivät tule uudelleen kovin mielellään tämän takia.
Myöskään pyörällä on kamala liikkua, kun tiet on kuoppaiset ja turvallisuudesta ei tietoakaan.
Lopettaa jahkailu ja toimia rohkeasti pitkällä tähtäimellä,säästöt eivät aina ole se oikea ratkaisu esim kyläkoulujen suhteen jotka ovat vetovoimatekijä
Peruspalveluiden osalta nyt ollaan ylitetty jo siedettävä palveluiden alasajo sekä keskittäminen Nummelaan. Vihti on paljon muutakin, kuin suurin taajama kunnassa. Vahvuudet löytyvät myös tältä
kehitettävältä alueelta ja tämä myös pitäisi muistaa päätöksiä tehdessä. Vihdin pienempiä taajamia pitäisi tukea ja niihin panostaa. Eikä niitä suinkaan saisi nähdä pelkkänä taakkana.
Ottaa huomioon muutkin kun Nummelan alueen asukkaat. Myös tänne Vihdin perukoille parannusta ilman että kaikea pitää, ns. Rähinällä saada/hakea.
Joukkoliikenne kuntoon: kyliltä Kirkonkylälle ja siitä Nummelaan ja sieltä sitten Hkiin.
Teiden kunnossapito myös kylissä Paremmat liikenneyhteydet pääkaupunkiin Nuorisolle harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia
HSL - tähän pitäisi liittyä, tätä "tehdään itse, ja säästetään" on nähty tarpeeksi, se ei palvele ketään tosielämässä, vain paperilla.
Julkista liikennettä pikkukylistä Nummelaan (ja kirkonkylälle), nyt kulkee vain koululaisvuoro, eikä kesällä mitään. Myös peruspalveluihin pääsemistä estää julkisen liikenteen puuttuminen, kaikki eivät
asu Nummelassa tai kirkonkylällä. Ruokajakeluun sopivat tilat ja avustusta auton kuluihin, muovikasseihin ja pusseihin, hanskoihin ym. tarvittavaan,
Lisätä ulkoliikunta reittejä ja kunnostaa vanhat. Pitää verotus ennallaan. Lisätä poliisin näkyvyyttä.
Luonnosta ja virkistysalueista tulee pitää huolta. Esimerkiksi Nummelan Niitun kosteikkopuistoa ja sitä pitkin kulkevaa puroa pitkin leviää jättipalsamia. Melko pienin varoin tulee vauhdilla järjestää
tarkoita vieraslajin torjumiseksi tai pian koko kosteikko on täynnä sitä.
Perusturva kuntoon ja yhteisöllisyyden kautta lisää positiivista kasvua ja yrityksille mahdollisuus kasvuun. Rakennuslupien saantiin haja-asutusalueelle helpotusta.
Lisää bussivuoroja kk-Hki välillä iltaisin. Kirkonkylän rannan osittainen muuttaminen uimarannaksi. Peruspalvelujen säilyttäminen myös kirkonkylällä.
- liittyä HSL:ään julkisen liikenteen parantamiseksi - lääkärivajeen ratkaiseminen houkuttelemalla lisää työvoimaa - yrityksille toimivia kohtuuhintaisia liiketiloja, kaavoittamalla tontteja yritysten
käyttöön. Vihdissä on paljon potentiaalia luontomatkailulle jota pitäisi hyödyntää.
-Haja-asutus alueiden teiden kunnosta. -Asuinkaavoituksen nykysellään pitäminen (ei liian tiuhaa rakentamista)
Panostaa infraan ja palveluihin. Saada joukkoliikenne toimimaan pk-seudun kanssa (HSL!), turhat ostoliikentee pois. Lisää tontteja Nummelaan asap!
Joukkoliikenne, myös haja-asustusalueilla
Peruspalvelujen osalta painopistettä pitäisi siirtää rakentamisesta toiminnallisuuteen. Vähän vaatimattomammssakin tiloissa voitaisiin keskittyä turvalliseen päivähoitoon ja perusopetukseen.
Karkeasti sanoen päiväkodissa on tärkeämpää lapsista pitävä, myötätuntoinen henkilökunta kuin Vallilan sisustustekstiilit tai Artekin kalusteet. Yritysten houkuttelemiseksi tulisi tarjota kohtuuhintaisia
toimitiloja ja erilaisia asumismuotoja mahdollisille työntekijöille. Kunnan tulisi olla tässä aktiivinen ja tarjota jo ennenkuin yrittäjät edes kysyvät ja viimeistään silloin, kun joku hanke tiedossa on.
Nurmijärvestä voisi vaikka vähän ottaa mallia. Turvallisuutta pitäisi parantaa ainakin siten, ettei kuntaan vartavasten houkutella sellaisia maahanmuuttajia, jotka jo muualla ovat osoittautuneet
kotoutumattomiksi ja turvallisuuden kannalta ongelmallisiksi.
Nuorten Huume ongelmat saatava kuriin. Nuorille muuta tekemistä kuin kotona olo. Teiden kunto ja kulkuyhteydet huonot. Harrastuksiin kulkeminen syrjäseuduilta julkisilla mahdotonta ja kallista.
Peruspalvelut siirtyneet lähes kaikki Lohjalle ja Vihdissä supistuneet ja palveluihin pääsy pitkän jonotuksen takana mitä Vihtiin jäänyt.
Kunnan tulisi selviytyä tehtävistään nykyistä vähäisemmällä henkilöstöllä/virkamieskunalla.
Kaavoittaa ja rakennuttaa monimuotoisia asumisalueita lähelle palveluta, ei pelkästään kaksikerroksisia rivareita. Myös kerrostaloissa halutaan laatua, hyviä äänieristeitä ja kestäviä
lämmitysratkaisuja.
Asuminen mahdollistettava koko kunnan alueella. Kattava kouluverkko, sotessa huolehdittava oman kunnan palvelujen pysymisestä ja laadusta
Peruspalveluissa kulkuväylien kunnossapito myös taajamien ulkopuolella

Vastaukset
Aktiivinen liikenneyhteyksien kehitys ja ylläpito. Tulee rata tai ei.
Liikennejärjestelyihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Ohjata liikenne niin ettei kulje asuinalueiden lävitse.
Hyvät ja turvalliset liikenneyhteydet sekä koululaisille että työmatkalaisille, plus etäpisteitä tehdä työtä.Edulliset tilat ja palvelut yrityksille, jotta saamme lisää elinvoimaa. Vahvat peruspalvelut takaavat
kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet tärkeimpiin palveluihin.
Markkinoida Vihtiä kyläkoulujen olemassaololla ja väljemmän asumisen mahdollisuuksilla. Ylläpitää kyläkouluja, mahdollistaa rakentamista kyläkoulujen läheisyyteen.
Mainostaa kuntaa asuin-ja työpaikkana. Houkutella uusia yrityksiä tarjoamalla kohtuuhintaisia tontteja, panostaa joukkoliikenneyhteyksiin myös kirkonkylästä ja satsata raideliikenteeseen yhdessä
naapurikuntien ja valtion kanssa.
talous kuntoon tuleville vuosille,karsitaan turhat menot taajamien viihtyvyys, ei kerrostaloja vaan väljiä laadukkaita tontteja
Kuntaveroa tulisi pyrkiä alentamaan, samoin kiinteistöverotusta.
Kasvua, jotta veroa saataisiin laskettua, jotta asumisen houkuttelevuutta saataisiin nostettua. Vihdin markkinointia asumisen viihtyvyydessä, jotta uudet asukkaat eivät valu naapurikuntiin. Meillä on
mahtava sijainti pk-seudulta ja upea lähiluonto, jota tulevaisuudessa varmasti arvostetaan.
Pitää huolta lapsista ja nuorista, että heillä on muutakin tekemistä kuin häiriköidä tai lopulta huumeet.
Parantaa bussivuoroja Vihtijärvellä,edullisia asuntoja ja rakennuslupia Vihtijärvelle,terveys ym palveluja kylille esim.kirjastonauto tapaisessa autossa.
Julkinen liikenne Helsinkiin paremmaksi (vuoroja myös päiväsaikaan ja viikonloppuisin). Otalampelaisena toivoisin lisää palveluita alueelle esim. neuvola takaisin Otalampitalon yhteyteen, kahvilaa /
ravintolaa, nuorisolle jokin yhteinen tila jne. Yritysystävällisyydellä tarkoitan mm. matalampia vuokria tai muuta taloudellista apua, jotta saadaan lisää yrittäjiä alueelle.
Koulumatkat kaikille lapsille ja nuorille turvalliseksi ja inhimilliseksi. Ei homekouluille! Kyliin pyöräteitä ja kyläkouluja. Kirkonkylällekin nuorille kokoontumis- ja harrastuspaikkoja. Vanhuksille
kotipalveluita niin että elämä on turvallista. Hammaslääkäripalvelut takaisin kirkonkylälle.
Lasten ja nuorten palvelut kuntoon.
Yrityksille infra kuntoon vrt. Ilvesvuori Julkista liikennettä kehitettävä Rakennuslupien saamista helpotettava Yrityksille helpotuksia Kunnallisvero pidettävä maltillisena
Päihdeongelmaisille tarjota kattavat palvelut, jotta päihderiippuvuudet ja niihin liittyvät lieveilmiöt eivät lisäänny. Panostaa toimiviin julkisiin. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta ja asumismukavuutta
Pidetään huoli luonnostamme erilaisin ekologisin toimin ja ratkaisuin.
Bussi yhteys Haimoosta kirkonkylälle
Jotkut linja-autot voisi Nummelaan mennä Otalammen ja kk:n kautta. Myös toisinpäin. Pääsisi oman kunnan sisällä liikkumaan ilman autoa. Vesistöjen puhdistaminen. Vieraslajien (esim lupiinien ja
kurtturuusujen) kitkemisen helpottaminen omilla jätelavoilla keväisin/ syksyisin. Josko saisitte sellaisen "kunta tiedottaa" sivuston. Siellä olisi mitä tapahtuu, mitä suunnitteilla.
Vaalia luontoa ja ulkoilu- ym. mahdollisuuksia. Varmistaa, että palvelut ovat tavoitettavissa myös niille, joilla ei ole autoa käytössä.
Kuntalaisten tasavertainen kohtelu, esim.hammashoitola takaisin kirkonkylälle. Tiet turvallisiksi kulkea myös kevyenliikenteen.
Ajaa tunnin junaa voimakkaasti. Houkutella isoja yrityksiä, jotta saadaan lisää verotuloja ja asukkaita.
Säilyttää kyläkoulut, jotta olisimme vetovoimainen muuttokunta.
Joukkoliikenne toimivaksi ja edulliseksi sekä linja-auto vuoroja myöd pienempiin kyliin säännöllisesti ja useammin, edes Helsinkiin. Luontomatkailu, sen kehittäminen sekä monipuolisia palveluja.
Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut kaiken ikäisille. Ja kohtuu hintaan, toimintamahdollisuuksia myös yksityiselle taholle ja kolmannelle sektorille. Ottakaa kuntalaiset jo ehdotus, suunnittelu
vaiheessa mukssn rakentamaan ja ylläpitämää Viihtyisää Vihtiä - keksikää Vihdille oma, mielee jäävä slogan.
Virkistysmahdollisuuksia (esim. ulkoilureittejä, retkisaaria) tulisi tuoda paremmin esille esim. erilaisten esitteiden ja karttojen avulla. Kunnan ruotisinkielinen päiväkoti ja peruskoulu ovat
vetovoimatekijöitä pääkaupunkiseudulta muuttaville. Näitä tulisi tuoda paremmin esille kunnan sivuilla ja markkinoinnissa.
Alueiden hyvä perusilme kuntoon. Nummelan keskusta tarvitsee isoa faceliftiä. Nurmikot, pensaat, aidat, rakennukset jne. kuntoon, ettei Vihti näytä ränsistyneeltä neuvostoliitolta, joka on jämähtänyt
70-90 luvulle. Tarvitaan lapsiperheille kunnollisia leikkipuistoja, kuten esim. Vantaalla, Espoossa, Hyvinkäällä on lähes joka nurkan takana upeita puistoja. Nuorille kokoontumispaikkoja esim.
Skeittipuisto jne.
Jos lääkäreitä ei saada kuntaan, pitäisi järjestää terveydenhuoltopalvelut kilpailuttamalla yksityisyritykset. Kun kaikki palvelut on keskitetty Nummelaan, pitäisi järjestää mahdollisuus palvelujen luokse
pääsemiseen järjestämällä säännöllinen päivittäinen kunnan sisäinen palvelulinja. Virkistysalueita ja luontoa täytyy säästää ja pitää puhtaana, koska ne lisäävät asuinviihtyvyyttä sekä vaikuttavat
ilman puhtauteen, estävät eroosion syntymistä jne.
Liikenneyhteyksien osalta olisi syytä kehittää yhteistyötä HSL:n suuntaan. Lisäksi pyöräilyn edistäminen rakentamalla reittejä eri kylien välille lisäisi monen paikan saavuttavuutta tulevaisuutta
ajatellen.
Otalammelle kaivataan ulkoliikunta punttisalia kaikenikäisille!
Ammattitaitoiset ihmiset esim. Nepsyjen asioita hoitamaan.
Nuuksion hyödyntäminen. Marskityyliin maastopyöräreitti esim Nummelasta salmeen ja takaisin
Liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa huomattavasti. Julkista liikentettä enemmän pitkin Uuttamaata joten työllistymismahdollisuudet paranevat ja tätä kautta myös yksityisautoilu vähenee. Lisäksi
harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäsille tulisi parantaa. Tapahtumia tulisi järjestää enemmän ja monipuolisesti jotta asukkaat viihtyisivät Vihdissä.
Julkinen liikenne paremmaksi
Maaseudun kylien elinvoimaisuus. Kevyenliikenteenväylien lisääminen kylissä. Nummela keskeisyyden vähentäminen.
Lisää bussireittejä pääkäupunkiseudulle.
Kunnan prosessien suunnan kääntäminen kommunismista kohti yritysmäistä, tehokkaampaa tekemistä.
Kaavoittaa isoja teollisuusalueita, perustaa hankintayksikkö kuntaan, joka ohjaa hankintoja paikallisille toimijoille ja muuttaa kunnan toimia tulosvastuullisiksi yksiköiksi. Lisäksi jokaista
kunnanvaltuuston ja lautakunnan tekemään päätöstä tulee seurata ja asettaa päätöksen seurantaan ja toteutuksen seurantaan vastuuhenkilö.
Kodinhoidontuen kuntalisä takaisin! Pieni panostus mutta suuri apu perheille. Erityislasten asioihin panostaminen. Omaishoito tulee paljon halvemmaksi kuin asumispalvelut.
Toimiva julkinen liikenne joka kylästä. Vapaat tonttipaikat käyttöön yrityksille Kunnalliset terveyspalvelut omassa kunnassa myös iltaisin ja viikonloppuisin

Vastaukset
Kunno leikkipuistoija ja puuha-alueita,otettaisiin mallia muilta kunnilta
Yhteiskehittämällä luoda toimivia toimintamalleja esim. oman ympäristön kehittämiseksi, turvallisuudentunteen lisäämiseksi (miksi eri henkilöt kokevat turvattomuutta ja mitkä ovat juurisyyt tunteen ja
turvattomuuden aiheutumiselle).
Huomattavasti lisää kevyenliikenteenväyliä. Kulkureitit turvallisiksi eli selkeät teiden ylituspaikat jalankulkijoille jne. Kehitettävä muutama retkeily- ja virkistyspalvelukohde eli opasteet, polut yms infra.
Peruspalvelut kelvollisiksi eli terveys- päivähoito- kasvatuspalvelut laadukkaammmiksi.
Rahan syytäminen ei-pakollisiin kohteisiin pitää lopettaa, kun talous on huonossa jamassa. Tähän luen mm. pakolaisten ottamisen, turhanpäiväiset virat kunnan hallinnossa, kaikenmaailman
imagokehityksen (kun tuote ei ole kunnossa, siinä ei sloganit auta). Kuntaa (palvelut, liikenne) pitäisi kehittää muiltakin osin kuin Nummela. Nummelassa ei ole mitään erityistä, lähiö muiden joukossa,
mutta huonompien yhteyksien päässä. Ihmiset haluavat muuttaa maalle, eivät lähiöön. Asumisen ja liikkumisen pitää olla mahdollista muuallakin kuin keskustaajamassa.
Sisäinen joukkoliikenne kuntoon. Tieverkoston kehitys kasvavilla alueilla. esim Hiidenranta ja valtava liikennemäärä Haapakyläntiellä aiheuttaa runsaasti vaaratilanteita ja melu vaikuttaa
asumismukavuuteen.
Mainostaa maaseutua, se on nyt kuuma aihe. Houkuttelee lapsiperheitä asukkaiksi
Liikenneyhteydet julkisilla , erityisesti tunnin juna
Liikenneyhteyksien parantaminen kylien välillä. Peruspalvelut lähemmäksi, ei vain Nummelaan. Taloutta mietittävä myös asukas lähtöisesti.
- tehdä kunta houkuttelevaksi nimenomaan työssäkäyville ja opiskeleville suomalaisille - mahdollistaa edullinen ja sujuva työssäkäynti pääkaupunkiseudulla omalla autolla - huolehtia nuorten
hyvinvoinnista ja ryhtyä toimenpiteisiin esim. nuorten aiheuttaman häiriön kuten häiritsevän mopoilun ym. liikennekäyttäytymisen torjumiseksi - parantaa liikenneturvallisuutta - muistaa joustavuus ja
kuntalaisten edun ajaminen kaavoituksessa ja muussa asumiseen vaikuttavassa päätöksenteossa
Terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen. Lääkäriin pääsyn helpottaminen. Toinen on haja-asutusalueiden kevyenliikenteen väylät vilkasliikenteisten teiden varsille ja koulujen läheisyyteen.
Esimerkkinä Otalammen koulu. Kunnan päättäjät voisivat mennä kävelemään ja varsinkin pyöräilemään esim. Nurmijärventielle ja 120 tielle. Rahaa haaskataan aivan mahdottomasti koulukuljetuksiin
vuosia. Pyörätiet olisi hyvä apua myös kaikille ulklilijoille, lenkkeilijöille. Nyt tuonne rekkojen sekään ei kukaan mene vapaaehtoisesti.
Kiinreistöveron tolkuton kalleus
Ymmärtää satsata pieniin kyliin, niiden kouluihin ja joukkoliikenteeseen. Sekä mainostaa mahdollista joukkoliikennettä. Tunnin juna on utopiaa joka vienyt jo rahoja.
Monipuolistaa palveluita
Miksi muuttaisit Vihtiin etkä naapurikuntiin? Meidän tulee erottua eduksemme naapureista tavalla tai toisella. Ei voida jäädä odottelemaan josko se juna kymmenien vuosien päästä kulkee.
Toimivat julkisen liikenteen palvelut!
Varoa vuokra-asuntojen ja sosiaalisesti tarjotun asumisen keskittymiä, koska on nähty, että ongelma-alueita syntyy ja se on negatiivista "julkisuutta".
Ihmisten tulee saada laadukasta hoitoa ilman odotusta. Päivähoito ja koulutus kilpailukykyiseksi. Yrityksille tontteja. Puistot ja ulkoilualueet kuntoon.
uskaltaa huomioida luonnon monimuotoisuus niin, ettei lyhytnäköinen taloudellinen hyöty aja sen ohi. Hyvinvoivia peruspalveluja voi tuottaa vain hyvinvoivat tekijät, eli työntekijöiden työhyvinvoinnin
kehittäminen
Syrjäkylien julkiset yhteydet aktivoitava
Vaalia omakotiasumisen suuria tontteja ja välttää tiheiden asutusaluiden rakentamista. Suosia omakotitalorakentamista kerrostalojen sijaan.
Liittyminen HSL:een, perusrahoituksen lisääminen esim. varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, isojen yrityshankkeiden neuvottelu Vihtiin (logistiikkakeskukset, lentokenttä, teollusuus) ekologiset
arvot huomioiden
Sallivan ilmapiirin luominen. Ei sullota kaikkea Nummelaan, vaan panostetaan asumisväljyyteen. Kylillä on helpompi hengittää. Tätä kautta kuluttaja huomaa kuinka arvostettavaa on suojella luontoa.
Istuttakaamme metsää, hiilinieluja. Kouluille kumman teet istutat kuusia vai tallaatko taimet. Luontoreittien informatiivisuus, hyödynnä koululaisten luokkaretkissä. Kunto kasvaa ja tietoisuus juurtuu
Vihtiin.
Vaihtaa karviaisen johtaja ja varmistaa että aika käytetään karviaisen asioiden edistämiseen, ei omaan näkyvyyteen tv:ssä ja seiskassa. Varmistaa että karviaisessa on osaavia sosiaaliohjaajia ja
toimivat prosessit.
Erityislasten palveluita pitää kehittää niin ettei perhettä pompotella monen luukun kautta ja avun saanti viivästyy sen takia
Olla leikkaamatta varoista, mitkä ovat hyväksi lapsille ja nuorille
Mahdollisuuksia rakentaa haja-asutusalueille
Liikenteen osalta panostus lentokentän ja sitä tukevien toimintojen kehittäminen mm. ilmailulukiolinja, lentokoneasentajalinja ammattikouluun, lentoteknologiayritysalue. Kunta yritystoiminnan
mahdollistajana. Edullisia yritystontteja ja etenkin tuo lentoteknologiaan liittyvän yritysalueen kehittäminen. Luonto- ja virkistysmahdollisuuksien aktiivinen ylläpito, kehitys, reititys ja ennen kaikkea
viestintä niin kuntalaisillekin kuin naapurikuntalaisillekin. Asuntoautoparkin fasilitoiminen Nummelaan ja kirkolle.
Joukkoliikenne Kyliltä Nummelaan sujuvaksi, Luonnon ja virkistysmahdollisuuksien voimakkaampi brändääminen, toimivat peruspalvelut jokaisen helposti tavoitettaviks. Markkinointia, jotta saadaan
lisää vihtiläisiä!
1. Uusi isompi koirapuisto huomattavasti nykyistä rauhallisemmalla sijainnilla 2. Nummelaan puistoihin vain jalankulkijoille sallittuja teitä. Pyöräilijät ja potkulautailijat aiheuttavat jatkuvasti
vaaratilanteita. 3. Kunnollisia ratsastusreittejä, joissa pohjat sellaiset, että reippaampikin meno onnistuu. 4. Hidastetöyssyjä sellaisille tieosuuksille missä kaahataan jatkuvasti, esim Ojakkalantie,
Naaranpajuntie, Vanhan-Sepän tie jne. Ja voisi myös pyytää poliisit välillä valvomaan ja sakottamaan. 5. Vähintään 4-5 sellaista uimarantaa, jossa voi uittaa eläimiä. Ja oikeasti kunnollisia
uimarantoja, ei mitään veneenlaskupaikan reunoja. Ja lisäksi ainakin yksi pelkästään aikuisille suunnattu ranta, koska olisi ihanaa päästä joskus uimaan ja rentoutumaan ilman että tarvitsee kuunnella
lasten jatkuvaa kiljumista.
Kehittää Vihtiä kokonaisuutena, ei vain Nummelaa.
Kaavoitus kuntoon. Verotus alemmas
Edullinen kiinteistövero ja Nuuksion hyödyntäminen matkailussa. Edullinen kiinteistövero on valtti jonka avulla voidaan houkutella uusia muuttajia pk-seudulta. Asumisen kustannukset ovat muutoin
liian kalliita joten alhainen kiinteistövero on hyvä tasapaino. Nuuksion osalta meillä on vielä valjastettavaa ja voisimme sen avulla houkutella lisää päivämatkaajia muidenkin palveluiden ääreen.
Yrityksille tulee aktiivisesti tarjota sopivia toimitiloja ja tontteja muuttuviin tarpeisiin jotta saadaan yhteisöveroa ja työpaikkaomavaraisuutta parannettua. Meidän tulee myös koputella yritysten oviin
emmekä voi vain odottaa yhteydenottoja. Yrityksiä tulee palvella joustavasti ja heistä tulee ottaa kunnolla koppi eikä odotuttaa turhaan eri osastoilla. Tässä olisi yrityskehittäjällä, rakennusvalvonnalls
ja elinkeinopuolella kehitettävää
Nuorille kohtaamispaikkoja ja järkevää tekemistä. Liikenneyhteydet myös sivukyliltä Helsinkiin
Panostaa lasten ja nuorten liikunta harrastuksiin ja olosuhteisiin, nykyään lähes joka toinen peruskoululainen on ylipainoinen

Vastaukset
Harju on jääkauden muodostelma ja Nummelan sydän. Sitä ei pidä tuhota vaan suojella.
Perusterveyden huollon päivystys (illat ja viikonloput) tulisi saada takaisin Vihtiin, jotta kuntalaiset pääsisivät tarpeen vaatiessa nopeasti lääkäriin lähemmäs kuin 30-50km suunta.
Asumisen kustannusten kurissa pito, juna-asian edistäminen ja bussi- yhteisökulkupalvelujen kehittäminen myös muita vaihtoehtoja kuin bussi ja auto, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksisöen
kehittäminen ja laaja-alaisesti harrastusmahdollisuuksien tukeminen
Tarjota mahdollisuus asua väljästi, muuallakin kuin taajamassa (Nla, Vihti kk), kuitenkin peruspalvelut tarjoten (pväkoti, koulut, mahd. perusterv.huolto).
Riittävät liikenneyhteydet siinämäärin, että oma-auto ei ole välttämättömyys.
Junayhteydet Karjaalle ja Hyvinkäälle Vanhojen rakennusten kunnostus katukuvassa Vanhojen puiden säilyminen Nummelassa
Vihdin tulisi panostaa toimivaan julkiseen liikenteeseen, joka helpottaisi asiointia Helsingissä ja Espoossa. Lisäksi Vihdin tulisi panostaa asuinalueiden kehittämiseen, lisätä puistoalueita ja houkutella
yrittäjiä kuten ravintoloita ja kahviloita. Koiranulkoiluttajana niinkin pieni asia kuin riittävien roskisten varmistaminen koirankakkapusseille olisi myös iso parannus.
Parantaa nyt näitä esim Hiidenrannan liikenne yhteyksiä , pitää luonnosta huolta, lisää edullisia tontteja
Lopettaa Nummela keskeisyys ja panostaa merkittävästi enemmän Vihdin kyliin ja niiden kouluihin ja peruspalveluihin sekä rakentamismahdollisuuksiin.. ja lopettaa täysin typerä ”emätilatarkastelupuuha” jolla keinotekoisesti rajoitetaan kasvavaa kysyntää kyliin rakentamiseen
Paremmat liikenneyhteydet koko kunnan alueelle, edullisia tontteja ja asuinrakentamista lisää, yrityksille nopeaa palvelua että saavat palvelut ja tontit nopeasti.
Vesikansan risteykseen kiertoliittymä.
Parantaa julkista liikennettä, kyläkouluja ei saa lakkauttaa sekä tietty terveydenhuoltoa ja kunnon sosiaalista tukea heikoimmassa asemassa oleville. Vihtilisä kodinhoidontukeen. Ennenkaikkea:
Hiilineutraali Vihti!! = kasvisruoka kouluihin (liha pyynnöstä).
Valaistusta päätieverkolla tulisi lisätä merkittävästi. Pyörätietä yms myös taajamien välille. Kuntaan saavuttaessa olisi hyvä panostaa siihen, että se vaikuttaisi houkuttavalta. Nyt saavuttaessa Vihtiin
valot loppuvat ja tiet muuttuvat perunapelloiksi eikä kevyellä liikenteellä ole tilaa missä kulkea.
Evätä sosiaaliperusteinen maalta- ja maahanmuutto
Lisää luonnonsuojelualueita, avohakkuut lopetettava kunnan retkeily- ja virkistysalueilla. Kyläkoulujen panostaminen.
Kunta voi tarjota yrityksille toimitiloja ja tontteja järkevällä hinnalla (nyt hinnat on järjettömät). Rakennuslupapäätökset saatava muutamassa viikossa eikä vetkuttaa päätöstä. Lisää myönteisiä
rakennuslupapäätöksiä. Vihdin mainostaminen lapsiystävällisenä tulee lopettaa valehteluna (lähikouluja lakkautetaan, liikuntapaikkoja ei hoideta kunnolla ja kenttiä jätetään jäädyttämättä,
uimarantojen hyppytorneja suljetaan korjaamisen sijasta, koulukyydeistä kielteisiä päätöksiä ohjeistuksen vastaisesti jne.). Vihdin luontoa pitää alkaa oikeasti hyödyntää ja luoda
ulkopaikkakuntalaisille mielenkiintoa tulla Vihtiin. Nettisivuilla maininta Nuuksion sijaitsemisesta Vihdissä ei todellakaan riitä, vaan on luotava parkkipaikkoja sekä mahdollistettava kioskeja,
luontopalveluja yms yrityksiä luonnon ympärille. Kanootteja, läskipyöriä, lumikenkiä yms kirjastoon lainattavaksi/vuokrattavaksi.
Liittyä Hsl:n joukkoliikenteeseen, laskea kuntaveroja, houkuttelee ihmisiä. Panostaa kyliin eikä vain Nummelaan. Moni ihminen haluaa asua kylillä.
Niinsanottu "vihreä siirtymä" pitäisi tehdä maalaisjärki mukana. Emme voi tehdä kaikkea heti ja hyvin. Vaan mielummin avarakatseisesti, niin että kaikki osallistuvat kustannuksiin ja kaikki saavat
myös hyödyn. Emme voi rasittaa kunnan taloutta liian kunnianhimoisilla päätöksillä.
Vihdin kunnan sisällä tapahtuva joukkoliikenne pitää saada toimivaksi myös muissakin kun Nummela ja Vihti kk välillä. Nuoret muuttavat nopeasti pois heti ylä asteen jälkeen, koska opiskelemaan ei
pääse kulkemaan. Jos pääsee on vain aikataulut olemattomat. Ja ainostaan välillä Otalampi-Nummela. Haja- asutusalueella nuoren yläasteella opiskelevan lapsen alle 5km päässä koulusta, ilman
jalkakäytävää asunvan lapsen koulumatkat maksavat perheelle yli 3000 euroa 7-9 luokan aikana. Matkahuollon kortti yläasteelaiselle maksaa 44 matkaa 105 euroa. Nuorten pitää kulkea
olemattomalla tie pientareella koulumatkoja. Vanha Porintie ei ole turvallinen. Otalampi on hyvä paikka mutta monet muuttavat pois tai jättävät muuttamatta tänne kun tajuavat lasten kuljetusten
olevan toivottoman huonot.
Liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle tulee lisätä. Samoin liikkuminen kunnan sisällä todella haastavaa ilman omaa autoa. Käytännössä esimerkiksi lasten harrastaminen vaatii aina aikuisen
kuljettamaan.
Henkilökohtaisesti harmittaa, kun julkisilla pääsee tosi huonosti Karkkilaan. Käyn Karkkilassa töissä. Asuin ennen Espoossa ja kävin bussilla Karkkilassa. Päätimme ostaa asunnon ja hankimme sen
Nummelasta (Karkkilan sijaan) bussiyhteyksiin luottaen. Nyt bussiyhteydet on tasoa "Miksen vain muuttanut Karkkilaan". Uskon että sekä Vihti ja Karkkila hyötyisivät toimivasta paikallisliikenteestä
kuntien välillä.
Pyöräilijät, kuntoilijat, ilman autoa liikkuvat huomioitava enemmän
Viihtyisiä asuinalueita, siisti, istutuksia (perhosniityn on ihan hirveän näköinen. Virkistäytymispaikkoja luontoon. Toimiva ja tehokas terveyskeskus
Omalla asumis alueella mustalaiset, virolaiset ja venäläiset riehuvat niin että koko naapuristo helisee. Poliisit käy mutta ei auta ikinä mitään. Vuokran antajat antavat ympäripyöreita vastauksia ja ei
tee myöskään asialle mitään. Asumismukavuus on laskenut suuresti vuosien varrella. Liikenneyhteydet huonontuneet radikaalisti. Se oli ennen nummelan valtti ja nyt pelkkä vitsi. Ympäristö olisi kiva
saada myös tutvalliseksi. Ensimmäiseen kirjoitukseen liittyen esim 10v poikani kimppuun on käyty useita kertoja kun ovat pyöräilleet heidän ohi. Myöakin risteykset ja liikenne ympyrät ovat osissa
paikoissa hyvin vaarallisia kävelijöille sekä pyörälijöille.
Pitäisi panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja tukipalveluihin mielenterveystyössä. Perhetyöhön rahaa sekä kouluihin ja päiväkoteihin. Linja-autovuoroja, jotka mahdollistavat niillä kulkemisen
töihin. Pidetään huolta harjun ulkoilualueesta erityisesti.
Lisätä julkisen liikennen vuoroja kauemmissa kylissä. Varsinkin oisen asteen opiskelijoita ajatelleen.
Liikenneyhteydet tökkii. Mm koululaisten ja opiskelijoiden vaikea liikkua. Ympäristö ja luonto ristiriidassa sen kanssa, että perheissä pitää olla usein kaksikin autoa.
Tiestö kuntoon. Kunnallisverotuksen tason pitäminen nykyisellä tasolla tai alentaminen.
Julkinen liikenne pääkaupunkiin paremmaksi. Nyt yksityis autoilu edullisempaa ja helpompaa
Jos isot bussit tyhjänä niin miksei sähköpakut kuljettamaan koululaisia ja muita.
Investoida järkevästi niin että uusia yrityksiä perustettaisiin Vihtiin ja olemassaolevia yrityksiä autettaisiin menestymään ja kehittymään. Yhteistöveron perään Vihdissä haikaillaan joten yritysten,
yrittäjien ja työntekijöiden edestä esteiden raivaus olisi ensiarvoisen tärkeää. Olkaa edes kiinnostuneita (henkilökohtaisesti) yrityksistä ja yrittäjistä sen sijaan että tulee vain massapostituksia
kuukausittain. Soittakaa vaikka ja keskustelkaa! Jo se, että tulee huomioiduksi tuottaa varmasti positiivista vibaa yrittäjissä.
Puumannin laavulle puita, se on jatkuvassa käytössä perheiden virkistyspaikkana, mutta nyt kunnossapito ei ole enää ennallaan, kuulemma kunta ei auta talkoolaisia edes bensojen korvaamisessa
vaikka tekevät siellä paljon töitä omilla koneilla. Monta vaarallista kohtaa liikenteessä mm 25 alituspaikkoja tarvitaan. Perhepuisto olis mahtava (mallia Vaasasta, Lahdesta, Mikkelistä).
Liikenne yhteydet pääkaupunki seudulle.
Veroprosentti ei saa nousta, julkinen liikenne kuntoon myös syrjäisimmiltä kyliltä tai sitten kevyeenliikenteen väylät kuntoon, matkailuyrittäjien tukeminen

Vastaukset
Tarpeeksi isoja tontteja omakotialueille, siis n 1500-2000 neliötä. Lukususasuinalueita järvenrantatontteineen houkuttelemaan maksukykyisiä. Junayhteys toisi kuntaan asukkaita. Tasokkaita
lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, jotka puhuvat erittäin hyvää suomea. Talonmiespalveluja tms kotipalveluja tuottavien yrittäjien tukeminen jotta ikäihmiset pärjäisivät kylissä kotonaan.
Liitos hsl:ään korjaisi julkisenliikenteen kerralla ja mahdollistaisi luonto-ja virkistysmahdollisuuksien paremman käytön. Sote toivottavasti korjaa peruspalveluiden alemmuustilan.
Koulukuljetukset ovat ihan vitsi eikä todellakaan houkuta muuttamaan Vihtiin.
Lisätä lähiliikenteen palveluja , saavutettavuutta
Kivijalkakauppojen toimintaedellytysten turvaaminen mm. vuokrahonnoittelu alemmas keskeisillä paikoilla. Pidetään kiinni nykyisistä vaate- ja kenkäliikkeistä, urheiluliikkeistä sekä muista kauppa- ja
palvelualojen yrityksistä. Katutasossa olevat kahvilapalvelut tekevät kylästä viihtyisän. Yritysten tuomia verotuloja ja työpaikkoja tarvitaan! Nuuksio on voimavara: Vihdin puoleista sisäänkäyntiä on
hankala löytää. Harjun ulkoilureittien hyvä hoito esim. hiekkaa/puuhaketta tms. kuluneille suosituille väylille niin, etteivät puun juuret tule näkyviin ja kulu. Talvella tarvitaan kunnon katuverkko harjulle
entisen malliin metsää kiertämään. Riittävästi rahaa pitää varata Karviaisen palveluille eikä ainakaan leikata sieltä.
Liittyä HSL. Tukea yrittäjyyttä mikä luo työpaikkoja. Lapsiperheille, esim lisää leikkipuistoja tai uudistaa vanhoja. Tämä myös houkuttelee uusia asukkaita Vihtiin. Nuorisolle hengailupaikkoja ja lisää
ulkoliikuntapaikkoja eri puolille Vihtiä.
Järjestää uimakuljetusta Nummelasta Myllylammen uimarannalle kesälomilla. Emme autottomana pääse sinne. Niin sanottu uimabussi joka menisi eestaas muutaman kerran päivässä.
Ainakin tuoda paremmin esiin ja kehittää jo olemassaolevat mahdollisuudet, edes nykyasukkailla ei ole niistä tietämystä. Tehdä yrittäjien ja varsnkin isompien yritysten kuntaan tulemisen
sujuvammaksi ja houkuttelevaksi keventää tästä byrokratiaa & viiveitä käsittelyissä. Tapahtumien kunta, eli tapahtumien tuominen kuntaan houkuttelevaksi, kuten näyttelyt (eläin, auto jne). Paikkoja
kyllä jo löytyisi. Nuorisoon ehdottomasti myös panostettava, jokin aktiviteettipaikka (skeitti, mopot, kiippeily) jossa saavat olla ilman aikuisten ainaista valittamista => jää mieleen ja muuttavat
herkemmin pois kunnasta Turvallinen ympäristö on jo, mutta tärkeää että siihen ei tuuditauduta vaan huolehditaan tetä pysyy vähintäänkin ennallaan (esim nuorten hyvinvointi, huumeet ettei pääse
karkaamaan ns käsistä tai pahenemaan)
Uimahalli, otalammelle enemmän kävelyteitä, matalampi kunnallisvero,
Huolehtia siitä että asuntorakentaminen on mahdollista koko kunnan alueella eikä vaan Nummelassa
Liikenneyhteydet kuntoon, palvelut kuntoon lukkoseppä puuttuu koko Vihdin alueelta, liikuntapalvelut ok mutta infraan ja yhteyksiin satsattava, ehkä jotain erikoiskauppoja, kahvila tms. noutovarastoja
ym houkuteltava jolla saadaan myös kiinnostusta kuntaa kohtaan, uusi yritysalue, juna ja ainakin bussiyhteydet joka suuntaan saatava kuntoon kunnolla, bussiaseman päivitys, näyttää nykyisellään
80 luvulta sekä Meritien kasvillisuus kuriin ja siistiksi, ohiajavia ajatellen yksi todella suuri vetovoima ja muistijälki, tällä hetkellä tuo silta-alue on karmea ryteikkö. Tässä aluksi vähän jotakin...
Kirkonkylälle nuorisolle tilat, missä saa luvan kanssa rassailla mopoja ja tavata toisiaan. Skeittiramppi rantaan? Nyt nuorille ei ole mitään paikkaa ja sen vuoksi tapahtuu ilkivaltaa ja levottomuutta
esim. S-marketin edustalla.
Yleisen liikenteen parantaminen. Kunnallinen taksipalvelu? Terveyspalvelujen saannin parantaminen
Palvelut myös muualle kuin Nummelaan. Kirkonkylää kehitettävä, palveluja lisättävä kirkonkylän itä puoletkin veronmaksajille. Kunta on VIHTI!
1. Tasapainoinen talous 2. Asuinympäristön siisteys, ei niittykokeiluita kunnan päätaajaman käyntikorttipaikoilla 3. Lisää tontteja etelä-Nummelaan. Kysyntä ylittää tarjonnan ja estää kunnan kasvun,
kun tontteja halutulta alueelta ei ole.
Palvelujen parantaminen
Bussi yhteydet paremmaksi. Enemmän opasteita mitä ja miten vihdin luonnossa voi liikkua. Koululaisten kulkeminen turvallisemmaksi, syrjäkylille enemmän kävelytie osuuksia.
Maapolitiikassa täytyy onnistua ja maanomistajien ymmärtää etunsa maanmyyjänä. Yrityksiä saadaan, kun fasiliteetit ovat riittävät ja myyntiä tekevät osaajat. Toki viranhaltijoiden ja politiikkojen
yhteistyö pitää olla positiivista ja saumatonta Vihdin pitää profiloitua ilmasto- ympäristö- ja luontoystävällisenä kuntana. Nämä arvot rakentavat imagoa eniten arvoina.
Maapolitiikassa täytyy onnistua ja maanomistajien ymmärtää etunsa maanmyyjänä. Yrityksiä saadaan, kun fasiliteetit ovat riittävät ja myyntiä tekevät osaajat. Toki viranhaltijoiden ja politiikkojen
yhteistyö pitää olla positiivista ja saumatonta Vihdin pitää profiloitua ilmasto- ympäristö- ja luontoystävällisenä kuntana. Nämä arvot rakentavat imagoa eniten arvoina.
-Monipuolisia asumisratkaisuja eri puolille vihtiä, ei ainoastaan Nummelaan. -Peruspalveluita takaisin kyliin.
Ehdottomasti julkisten liikenneyhteyksien parantaminen - myös illalla/yöllä pitäisi päästä pk - Nummela. Myös Lohjalle kulkua voisi parantaa. Verotus ja yritysystävällisyys vetää myös oikeanlaisia
ihmisiä puoleensa.
Joukkoliikennettä tulisi kehittää. Helsinkiin pääsee kohtalaisesti mutta mm.kirkonkylän ja Nummelan välillä ei kesällä päässyt julkisilla. Nummelasta Lohjalle ei julkisilla päässyt klo:8-16 välillä
lainkaan. Lohjalla on kuitenkin Vihtiläisten peruspalveluita. Ei voi olla niin että oma auto pitää jokaisella olla jos asuu Vihdissä!
Panostaa kouluihin, esim valinnaisten kielten valikoimaan. Hobby Hour -tuntien jatkaminen ja monipuolisuus myös kylissä. Turvalliset koulukyydit kaikille. Nuorisolle tekemistä ja oleskelutiloja.
Laajentaa Vihdin asuttavuutta, ei keskittää kaikkea asumista ja palveluita yhteen kylään.
Huomioida vahvemmin sivukylien vetovoimaisuutta.
Satsata lapsiin, nuoriin ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Taata hyvät julkiset kulkuyhteydet kyliltä Nummelaan (koulumatkat).
Parantaa julkista liikennettä pääkapunkiseudulle. Peruspalvelut saataville myös kirkonkylälle, kaiken keskittäminen Nummelaan ei ole ratkaisu. Esimerkkinä viimeksi lähtenyt hammashoito, nyt
vanhemmat (pääkaupunkiseudulla työssä käyvät) joutuvat pitämään palkattoman päivän lapsen hammasläärin 10 minuutin käynnin vuoksi. Aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa joilla halu kehittää
kyliä ja kirkonkylää. Kirkonkylän ranta-alue on häpeä piste, kesken jääneen maisemoinnin vuoksi! Turvallisia kävelyteitä paikkoihin joissa pienet koululaiset joutuvat kulkemaan pimeällä (vaarallisiksi
teiksi luokitellut tiet). Vihtilisä takaisin juuri lapsen saaneille perheille.
laajentaa koulutusmahdollisuuksia, perustaa tiloja joissa voi harrastaa ja olla ilman kuulumista johonkin yhteisöön.
Avoin tiedotus, sujuvat kevyen liikenteen väylät, tapahtumia, valvontaa myös kaupunki kasvattaa -periaatteella. Kirkonkylän rantaa tulee kehittää yhteisölliseksi. Rantalava elvyttää.
Ennen paikkakunnalle muuttoa en tiennyt Vihdistä muuta kuin että täällä on korkeat päihdeongelmat. Vihdin pitäisi ottaa Lohjalta mallia. Keskittyä parantamaan julkisuuskuvaa, turvata työpaikkoja ja
kitkeä ongelmia. Kunnan tulisi järjestää enemmän erilaista toimintaa laidasta laitaan eri ikäisille ihmisille. Kirkonkylä ei saa jäädä Nummelan varjoon.
Huumeiden vastaisen työn tehostaminen ja ennaltaehkäisy, ensiaskel turvallisempaan ympäristöön. Tunnin juna maaliin ja nummelaan pysäkki. Leikata menoja jostain(en osaa sanoa mistä),
hommata lisää asukkaita, vaikka matkkinoimalla näkyvämmin ja alentaa tonttihintoja.
Kaavoituksella ja toimitiloilla yritysten houkuttelu Vihtiin. Varmistaa lasten ja nuorten terve, hyvä ja toimiva kouluympäristö.
Parantaa julkisia liikenneyhteyksiä etenkin Vihdin sisäistä liikennettä, jotta edes koululaiset pääsisivät bussilla kouluun. Myös Nummela-Lohja-Nummela bussi yhteyksiä tulisi parantaa.
Junarata helsinkiin
Tarkastaa hinnat.
Huolehtia keskusten ja kylien tasapuolisesta kehittämisestä ja myös pienempien kouluykdiköiden säilyttämisestä.

Vastaukset
Kevyen liikenteen väyliä lisää ja paljon jottei autolla tarvitsisi mennä joka paikkaan Karviainen, pankkipalvelut, kuntoon
Lisätä linja-auto vuoroja etenkin Otalammen suunnalta sekä Helsinkiin että Nummelaan
-Vieraan kielen opetus ensimmäiseltä luokalta alkaen - turvallinen oppimisympäristö (kiusaaminen & päihteet ehkäisy) - junarata Helsinkiin ja ennen sitä toimiva
Bussiyhteyksiä muuallekin kuin Hgin Kamppiin, poikkiliikennettä pk-seudulla. Nopeampi pääsy lääkärille ja hammashoitoon. Yhteisiä tapahtumia enemmän.
Kunnan sisäistä ja lähikuntien/kaupunkien välistä joukkoliikennettä olisi jotenkin saatava kehitettyä. Nyt tuntuu että vuorot vähenevät vähenemistään. Peruspalvelut tulisi olla pikemminkin hajautettuna
kuntaan, nyt tuntuu että keskitetään kaikki Nummelaan. Hyvänä esimerkkinä Vihdin kirkonkylä josta lähti terveyskeskus ja sitten hammaslääkäri. Suunta on minusta väärä.
Karviainen: hammashoitoon ja terveyskeskuksen vastaanotolle pääsemistä pitää nopeuttaa. Myös pienemmistä taajamista kuten Otalammelta,Ojakkalasta,Haimoosta pitäisi päästä julkisilla
pääkaupunkiseudulle töihin.
mielestäni Vihti ei ole yritysystävällinen. Jos olisi, niin yrittäjiä ja investointeja olisi enemmän. Liikenneyhteydet pk-seudulle ovat kuralla satunnaisista ostovuoroista huolimatta. Ei ole järkevää, että
perhe tarvitsee 2 autoa asuessaan kirkonkylällä. Liiallinen keskittyminen Nummelaan kasvukeskuksena. Vihti on muutakin kuin Nummela. Mielestäni valitettavasti Nummelasta on tulossa kuin
Vantaan vanha lähiö, lähiön ongelmineen.
Terveydenhoitoa parantaa.
-Otalampi kylän pyörätiet yhdistää aina Salmen ulkoilualueeseen. -Vihdin uima-, järvien ja lampien vesien tilat tulisi parantaa ja turvata jatkossakin, että pysyvät puhtaina. Ilman puhtaita vesiä Vihti
menettää yksi eduista asukkaiden pitämisessä kunnassa. -Vihti tuli kehittää ja yrittää osia metsistä liittää Nuuksion retkeilyreittiin. Tämä toisi suurta vetovoimaisuutta! -Vihdin viehettävyys on
maaseutu- ja luontomiljöössä. Ei kannata muuttua / kopioitua Espooksi! -Peruspalvelut ovat hyviä Vihdissä! Kiitos!
Rakentamisen helppous ja nopea päätöksen teko
Miettiä tarkasti ja tehdä päätöksiä sujuvan joukkoliikenteen saamiseksi niin Vihdin sisällä kuin sieltä ulospäin. Joka suuntaan.
Tunnin juna hanke eteenpäin. Lapsiperheille palveluita ja tekemistä
Ihmetyttää, kun kunnan vetovoimaa ei saada paremmaksi. Mahtava luonto ja kylät elinvoimaisiksi. Turhsa nipotusta rakentamisesta ja yrittämisessä.
Esim tutkimuksia ja kyselyjä liikenneyhteyksien tarpeista, asuinalueisen suunnittelussa osallistaa asukkaita ja turvata peruspalveluita myös muualla kuin Nummelassa. Vähintään niiden saatavuus
esim kyytien kautta.
Suoria bussilinjoja Helsinkiin myös haja-asutusalueelta
* Vastuullisuus ja ympäristöasioiden merkitys tulisi korostua myös koulu- ja työmatkojen toimivuuden varmistamisena * Varhaiskasvatus, koulujen resursointi ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä
nuorisotyö vaatisivat huomattavasti enemmän panostusta ja resursseja, panostettu hinta tulee takaisin, mutta huomioimatta jättäminen lyö vasten kasvoja myöhemmin. * Vihdin kirkonkylä,
alkuperäinen Vihdin sydän tulee pyrkiä säilyttämään elinvoimaisena myös kunnan turvin, kaikki palvelut siirretty pois, ei näin voi jatkua.
Joukkoliikenteen kehittäminen kyliltä Nummelaan/Vihdin kirkolle. Kevyenliikenteen väylien/pyöräilyreittien kehittäminen esim. Tervalampi-Nummela Tervalammen kaavoitus ja kunnallistekniikka
Erilaisten asumismuotojen lisääminen kunnan eri alueille (mm.vuokra-asunnot). Koulujen opetusresurssien varmistaminen (riittävän pienet ryhmät, opettajien ja ohjaajien riittävät resurssit).
Nuorisotoiminnan riittävät resurssit. Harrastustoiminnan riittävä tukeminen Varhaiskasvatuksen riittävät resurssit (pätevän henkilöstön turvaaminen). Turvallisen ympäristön mahdollistaminen
mm.kaavoituksella. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja työmuotoihin satsaaminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, sosiaalityössä, nuorisotoiminnassa ja ko alojen riittävien resurssien takaaminen.
Karviaisen ja kunnan yhteistyön kehittäminen.
Panostaa peruspalveluihin- ei leikkauksia lapsilta ja nuorilta, niin kuin on tehty viimeiset 10v. Kunta houkuttelevaksi myös työntekijöille. Julkinen liikenne kattamaan koko kunta. Yrityksiä ja uusia
asukkaita tulisi houkutella oikeasti hyvillä porkkanoilla. Tonttien hinnat tolkulliselle tasolle. Yrittäjäystävällisyyttä asennetta päättäjötasolle.
Kevyenliikenteen väyliä lisää myös kylille, ei ainoastaan Nummelaan. Sitä kautta vähenisi myös koulukuljetustarve.
Kevyenliikenteen väyliä lisää myös kylille, ei ainoastaan Nummelaan. Sitä kautta vähenisi myös koulukuljetustarve.
Muistaa myös että Tervalampi on osa Vihtiä, täällä ei ole lapsiperheille juurikaan mitään. Koulun takana on muutama keinu ja kiipeilyteline. Tilaa siellä olisi laittaa mukava pieni leikkipuisto alueen
lapsille.
Vihdin tulisi luoda yrityksille suotuisat oltavat taloudellisesti, jonka kautta saamme työpaikkoja. Tämä kaikki johtaa verotuloihin, joka luo sen kautta Vihdistä taloudellisesti hyvän paikan asua.
Liikenneyhteydet mahdollistavat kaiken, junalla Nummelasta Helsinkiin. Kun kaikki toimii on aika laittaa vapaa-ajan ja urheilun paikat kuntoon.
Pitää huoli kunnan vetovoimasta
Tarjota edullisempia tontteja kuntalaisille
Yrityksille mahdollisuus saada tontteja, sitä kautta työpaikkoja ja uusia veronmaksajia. Rakennusluvat myös yksityisille haja-asutusalueille. Kulkeminen haja-asutusalueilta helpommaksi
terveyspalveluihin Nummelaan, jos keskittäminen jatkuu tällä tavalla. Näin myös kivijalkaliikkeet saavat mahdollisia asiakkaita.
Helpottaa yrityksen laajentamista, ja rakennus lupien saantia jotta ei tarvitsisi harkita kunnasta siirtymistä
Hsl
Pyrkiä houkuttelemaan eri liiketiloihin yrittäijiä, joka mahdollistaisi runsaampien palveluiden saamisen vihdistä.
Puuttua nuorten huonoon oloon ja huumeiden käyttöön. Nuorisotyöhön panostusta.
Lisää ulkoilureittejä harjun maastoon ja esim.Ojakkalaan saakka ulkoilureitti. Pyörätie Kirkonkylälle.
Nuorille tarvitaan virikkeitä ja kokoontumispaikkoja. Keskustan ja etelänummelan asumismukavuus ja turvallisuus kärsii kun nuorisojoukot huudattavat mopojaan ja haastavat riitaa keskellä yötä.
Kulkisen liikenteen kehittäminen. Satsata lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Lopettaa joukkoliikenteen alasajaminen
Koulu asiat kuntoon. Eikä vain isoja koulukeskittymiä, enemmän lähikouluja esim Hiidenrantaan, Lankilaan, Kirkonkylälle ja otalammelle. 7-9 luokat voidivat sitten olla hieman keskitetymmin.
Terveydenhoitopalvelut kuntoon, sisältäen laadukkaan hammashoidon. Laadukasta kaavoitusta muuallekkin kuin "suolle" tai järveen. Yritysinvestointien houkuttelu alueelle, kehitetään kunnollisia
liikenneyhteyksiä (raskaskalustolle + rautatie + ajoneuvo extrana sitten muu julkinen liikenne. Kun nämä perusasiat kunnossa, voidaan myös verotusta laskea, koska alue on houkutteleva
sisäänmuuttajille + yritysten verotuotto kasvaa.
Tarvitaan julkiset liikenneyhteydet kunnan oman palvelutason mukaisesti, taajamien välillä ja Helsingin suuntaan.
Julkinen liikenne toimivammaksi, myös kyliltä. Haimoossa tiet luokattoman huonossa kunnossa ja pyörätiet puuttuvat. Valokuituverkon nopea edistäminen.

Vastaukset
Yleisesti parantaa mahdollisuuksia asua ja elää Vihdissä (verot alas sekä asukkaille että yrittäjille yms yms) sekä parantaa ruotsinkielisiä palveluuta. Nyt suuri osa muuttaa ennemmin tai myöhemmin
pois...
Haimoon nettikapasiteetti
Kohdennetaan verorahat palveluihin ja asumismukavuusen ylläpitämiseen. Vihti säästää aivan liikaa kouluissa, jonne pitää saada lisää opettaja-ja ohjaajaresursseja sekä uusia oppikirjoja. Tiesen
kunnossapitoon myös lisää varoja. Esimerkiksi Pakuniityn puisten kävelyteistä vain pieni osa aurataan talvella. Miksi niitä edes rakennetaan, jos talvikunnossapitoa ei ole. Pidetään ne ympäri vuoden
kunnossa. Sillä saadaan ne tehokkaaseen käyttöön ja lisätään asumismukavuutta. Myös liikuntapaikat pitää pitää kunnossa sekä kesällä että talvella. Uskoisin yllämainittuihin rahojen riittävän ilman
verotuksen nostamista, kun saadaan houkuteltua kuntaan lisää veronmaksajia.
Nyt niitä uusia yritystontteja vuokralle + tontteja uusille asukkaille vaikka 1e/tontti
Rakentaa asukaspuisto, kohentaa leikkipaikkoja ja järjestää lapsiperheille enemmän tapahtumia. Liikenneyhteyksiä tulisi parantaa ja harrastusmahdollisuuksia lisätä muuallekin kuin Nummelan
keskustaan.
Lisätä julkista liikennettä Nummelan ulkopuolellekin.
Tietoliikenne yhteyksiä pitäisi parantaa. Kylien vetovoimasuutta kasvattaa ja keskittää asioita myös muualle kuin nummelaan
Vihti voisi tarjota etätyötiloja kuntalaisille, joista voisi tehdä työtä ja hoitaa asioita.
Vihdin pitäisi panostaa uniikkiin sisältöön markkinoinnin ja valtakunnallisen/alueellisen tunnettuuden tueksi uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelemiseksi kuntaan.
Junayhteys Helsinkiin ja moottoritie Poriin.
Lasten ja nuorten viihtyvyys. Nuorisotilat myös pienille kylille. Erilaisia ajanvietto mahdollisuuksia eri ikäisille ja myös pienille kylille. Koulut tarvitsevat ehdottomasti resursseja. Opettajat ovat
väsyneitä, kun avustajia ei saada tarvitseville.
Vihdin kunta on pidempään tehnyt rakentamisesta haasteellista, kaavoitus kestää todella pitkään, sanontaan että olleen yrittäjä ystävällisiä mutta miten? Esim puita saa kaataa omalta pihalta ja
kukaan ei puutu, mutta jos haet luvan se kestää 3-4 kk. Pihalla saa varastoida rakennusjätettä, roskaa jne. ei kiinnosta viranomaisia!
Hankkia valokuitu haja-asutusalueille. Mahdollistaa etätyön
Teiden kunto haja-alueilla surkea ja vaarallinen.
Pitäisi lakata näivettämästä muuta Vihtiä Nummela-keskeisyydellä. Muutan itse viimeistään eläkkeelle jäädessäni muualle, sillä en kestä katsoa sitä, että kaikki tehdään Nummelan ehdoilla. Jos
kunnan upeat luonto- ja virkistysmahdollisuudet halutaan pitää vetovoimaisempina, tulisi pitää pyörätietä kunnossa, hyödyntää ainoaa kunnan rantakaistaletta kirkonkylällä erilaisilla aktiviteeteille
mahdollisena (kehonhuoltolaiitteita, istumapaikkoja, ravintola jne).
Tässä kunnassa on kaikki pielessä, mikään ei toimi. Minkäänlaista strategiaa ei ole ollut eikä varmaan koskaan tulekaan. Mitkään kunnan tuottamat palvelut ei toimi, yksinkertaisilla asioilla voitaisiin
korjata monta juttua - eikun sählätään kaikki pieleen.
Ei avohakkuita.
Kirkonkylään enemmän palveluja ja paremmat bussiyhteydet
Yritysystävällisyys kuntoon, jotta saadaan kuntaan tuloja ja sen myötä peruspalvelut kuntoon. Riittävät liikenneyhteydet, jotta työssäkäynti ja asiointi onnistuu, jolloin saadaan uusia kuntalaisia ja
kunta kukoistamaan.
Uimahallin laajennus ja palvelut ympäri vuoden tarjottavaksi, tiettyjen asuinalueiden ympäristön/näkymän kohotusta. Jatkaa jo vuosia sitten aloitettua työtä Hiidenrannan ja Luksiaa vastapäätä olevien
kerrostalojen asuinympäristön ilmeen kohottamiseksi, alueiden tekemien lapsille turvalliseksi. Koulujen sisäilma ongelmien kohtaaminen rehellisesti. Sisäilmaongelma ei tarkoita välttämättä hometta,
otetaan reagoiminen tosissaan ja tuotetaan ratkaisuja.
Lisää kevyen liikenteen väyliä, jotka olisi sallittu myös mopoille. Ojakkala-Vihti välillä erityisesti 2 tien ylitys on erittäin vaarallinen.
Vihdin pitäisi hyödyntää loistavia virkistys ja harrastusmahdollisuuksia kun mainostaa kuntaa. Meillä olisi mahdollisuus esimerkiksi perustaa liikuntapainotteinen luokka lukioon ja houkutella sen avulla
jäämään nuoria omaan kuntaan. Yhteistyötä voisi tehdä Vihti ski:n, nupsin, harjun kiekon, VTL, vinhan jne.kanssa. Maauimala on tärkeä investointi, lisäksi uimahalli olisi uusittava/ päivitettävä tähän
päivään. Harmillista on ollut se että kesän aikana uimakouluja on järjestetty Lohjalla muttei omassa kunnassa kuin yhdellä viikolla. Liikenneyhteydet kunnan sisällä ja ulkopuolelle toimiviksi. Kaikilla ei
ole mahdollisuutta omaan autoon. Ruotsin kielinen varhaiskasvatus ja päiväkoti tulisi nähdä vetovoimatekijänä ei kulueränä. Se on ollut yksi tärkeä syy miksi me asumme Vihdissä. Opettajien ja
erityisopettajien rekrytoinnit kuntoon, todellinen säästä ei tule siitä että määräaikaisille ei makseta kesäajasta palkkaa, aina uudet rekrytoinnit maksavat ja kuormittavat myös perheitä kun ei ole
varmaa saadaanko opettajaa.
Rakentaa edullisia pientaloja ja senioritalo. Lääkäriinpääsyajat lyhyemmiksi. Kirkonkylään lääkäri ja hml takaisin.
Luontokohteet kuntoon
Vihdistä puuttuu ihmisiä yhteen tuovaa toimintaa Nummelan alueelta. Harrastuksia löytyy, mutta esim. Nummelan tori näyttää pääosan ajasta autiolta eikä erilaisia toritapahtumia ole saatu järjestettyä
vain vapaaehtoisten yhdistysten toimesta. Nummelasta käydään paljon töissä pk-seudulla, mikä ohjaa ihmiset käyttämään rahansa myös sille suunnalle tai sitten Nummelan isompiin marketteihin.
Nummelassa olisi mahdollista saada aikaan samanlaista yhteisöllistä tapahtumaa kuin esim. Salossa, mutta siltä puuttuu järjestävä taho. Kunnan tulisi ottaa aktiivisempi rooli eri toimijoiden
yhdistämisessä, jotta alue profiloituisi myös laajemmin yritysystävällisenä kuntana, missä ihmisillä on hyvä asua ja harrastaa.
hakea uusia yrittäjiä ja ihmisiä kuntaan aktiivisella työllä. laskea verotusta mahd mukaan
Yrittäjien osalta joustavuuttaa ja pelisilmää, nopeita toimia/vastauksia. Talouden osalta peruskoulujen toimet hyvälle resurssoinnille, nuorissa on tulevaisuus. Muualta saa supistaa reilustikin.
Liittyä HSL:ään, taikka ottaa ainakin heiltä oppia kuinka homma hoidetaan. Lapset ovat toistuvasti väärillä pysäkeillä ja löytävät itsensä ties miestä. Surkeat bussiyhteydet.
Satsata kuntalaisten palvelujen työntekijöihin, kun työntekijät voivat hyvin, myös asiakkaat saavat loistavan palvelun.
Älytöntä, että esim hammashoitola vietiin kirkonkylältä. Myös se, että haja-asutusalueen rakentamista tarkastellaan vuoden -59 säädöksiin. Se on liikaa maanomistamista rankaiseva. Ottakaa mallia
edistyneistä kunnista ja siirtykää peilaamaan vuoden 2000 tilannetta. Osalle se on jo myöhäistä, lapsi myi tontin metsänä ja osti asunnon Helsingistä. Ajatelkaa myös muuta kuin Nummelaa.
Muitakin kyliä pitää kehittää ei yksin Nummelaa.Palvelut liian kaukana .Esim.Kirkonkylän hammashoitolan lopetus on Häpeällinen suoritus.Sijainti
Valokuitu Haimooseen.
Kirkonkylän julkiset liikenneyhteydet ovat yhä onnettomat. Etätoimistopalveluja (joita vissiin kokeillaan) on hyvä jatkaa veronmaksajien pitämiseksi ja houkuttelemiseksi kuntaan.
Markkinoida, kaavoittaa ja tarkastaa hintaa ”maaseudun ” tonteille. Nurmijärvi ja muut kunnat myyvät tontteja lapsiperheille ja nuorille enemmän kuin Vihti.
Junahankkeen ajaminen eteenpäin ja sen hyödyntäminen kunnan kasvun valmistajana. Nuorten huumeongelmaan puuttuminen kuntatasolla paremmin. Myös tulevan junahankkeen lieveilmiönä
tulevat, elämässään sivuraiteelle joutuneet (esim. Päihteidenkäyttäjät) huomioitava edellisen suunnittelussa. Kasvatettava yritysten mielenkiintoa investoida kuntaan. Erilaisilla tukipaketeilla,
vuokrapaketeilla ja tonttipaketeilla houkutteleminen.

Vastaukset
Kaikille avoin etätyötila
Palveluisen ylläpitäminen
Joukkoliikenne kuntoon. Nuuksion kansallispuiston mahdollisuudet hyödynnettävä mm luontomatkailuun. Yrityspuistojen kaavoittaminen jokapäiväiseksi työksi ja on lobattava joka päivä Vihdin
eduista jotta yrittäjät löytävät meille.
Välttää ylikansoitusta, säilyttää todellisia luontoalueitaan turvassa ihmisten vaikutukselta. Ei pitäisi pyrkiä olemaan "pikkuespoo" tai "pääkaupunkiseutua", vaan panostaa maaseutumaisuuteen, joka
on valtti -näin lähellä Helsinkiä; harvoja paikkoja, jossa periaatteessa voi löytää vielä rauhallisen asuinpaikan, jossa ei ole naapureita näköpiirissä.
Panostusta peruskouluun, opetuksen resurssit ja koulurakennukset kuntoon. Opettajien pakkauksessa kannattaa miettiä, tuleeko tänne kukaan, jos ei saa kesältä palkkaa. Huumetilanne on Vihdissä
huolestuttava. Voisiko poliisi puuttua tiukemmin tilanteeseen? Toivon Vihdissä yrittäjäystävällisiä ratkaisuja, kun tehdään päätöksiä. Kaikkea ei tarvitse esim. koronarajoituksissa päättää Helsingin
malliin.
Opetukseen ja kouluille tulisi varata riittävästi resursseja, uusi koulukeskus on hyvä askel. Lasten- ja nuorten palvelut ovat avainasemassa, niistä säästäminen kasaa ongelmia ja kuluja
tulevaisuuteen. Vetovoimaa muuttaa lisää myös hyvät liikenneyhteydet - tunnin juna -hankkeen pysäkin saaminen olisi lottovoitto kunnalle. Tämä on tulevaisuuden merkittävä hanke jota ennen
toimivat bussiyhteydet tulisi turvata. Tukemalla yrityksiä saadaan kuntaan sekä verotuloja että työpaikkoja, yritysystävällisyys olisi suuri etu ajatellen kunnan vetovoimaa.
Kylien ylläpitäminen ja niissä liikkumisen turvallisuus. Esim Jokikunnalta ja Vanjärveltä kevyenliikenteen väylä läpi kylien ja vihdin kk asti... Näin lapset ja nuoret voisivat kulkea turvallisesti kouluun ja
taksikyytien tuomat kustannukset vähenisivät kun voisi kulkea jalan turvallisesti.
Autottomien apu esimerkiksi terveyskeskukseen menoon linjaportilta.
- terveydenhuolto kuntoon, ei nykysenkaltaista jonotusta lääkärille pääsyyn (toimiva ja laadukas peruspalvelu) - liikenneyhteydet syrjäkyliltä taajamiin kuntoon, myös Lohjan suunta -> houkuttaa
lapsiperheitä maallemuuttoon - kunnan työntekijöiden töiden organisointi (varsinkin toimistotyöntekijöiden), ei päällekkäisyyksiä, koordinaattorien tarpeen arviointi
Joukkoliikenteen kehittäminen. Nymmelan sisäisen liikenteen sujuvuus. Viihtyvyys istutukset, valot ym. Katseet Nummelan keskustan viihtyvyyteen ja rakentamiseen, Nummelan rantaan ja
lentokentälle. Nummela kuitenkin vetovoimainen...Yrittäjille mahdollisuuksia .
Omalääkäri ja hoitaja pitkäaikaissairaille ja lääkäri kotikäynnille tarvittaessa parin päivän sisään. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä lisättävä.
Pitäisi lisätä matalankynnyksen palveluita nuorille ja perheille joihin pääsee ilman jonotusta. Pitäisi myös panostaa nuorten päihdepalveluihin! Kaikki perheidenpalvelut tulisi olla saman katon alla ja
mieluiten keskustassa, jotta sinne olisi helppo tulla. Vihtilisä (lapsia kotona hoitaville) pitäisi palauttaa. Päiväkotimaksuista tulisi hyvittää, jos lapsi ei ole hoidossa esim. syysloma/talvilomaviikko!
Kouluissa luokkakokoja tulisi pienentää. Liikenneyhteydet esim. Lohjalle pitäisi olla paremmat, jotta töihin/opiskelemaan pääsisi kulkemaan ilman autoa. Kunnan tulisi tukea myös työmatkaliikennettä
Helsinkiin, siten että matkakustannukset olisivat edullisemmat. Myös junayhteyden saamista pitäisi tulea kaikin tavoin. Pienyrityksille, jotka järjestävät esim. Harrastustoimintaa lapsille pitäisi vuokrata
kunnan tiloja (koulujen/päivökotien tilat) edullisesti/ilmaiseksi. Myös muita kohtuuhintaisia liiketiloja pitäisi olla saatavilla. Isoja yrityksiä, jotka toisivat mukanaan lisää työpaikkoja tulisi houkutella Vihtiin
edullisilla tonteilla tai muutoin tukien. Yrittäjyyteen tulisi kannustaa ja kunnan tarjota yrittäjyyskursseja aloittaville yrittäjille.
Edistää junanratahanketta.
Vihdin kirkonkylälle peruspalvelut, myös liikennejärjestelyt kuntoon.
Luonnon monimuotoisuuden suojelu avohakkuilta ainakin kunnan mailla - rohkaista metsän omistajia jatkuvaan kasvatukseen. Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut: terveyskeskuksessa otetaan
asiakkaan vaivat tosissaan ja herkästi läheteään eteen päin jatkotutkimuksiin. Nyt tuntuu, ettei siellä oteta asiakasta tosissaan ja lähetetään "seurailemaan kotiin".
Turvalisuus on heikintynyt viime vuosina, se on todella harmillista nähdä. Onko mahdollista antaa paremmat kontreetiset henkilökohtaiset tuet lapsille köyhistä ja hankallista perheistä? Onko
mahdollista auttaa niille ihmisille kenellä on mieliterveyshäiriöt? Onko mahdollista auttaa niille pakolaisille jotka asuvat jo tällä henkilökohtaiset tuet integroitumaan työ- ja koulu- elämään ja olla
ottamatta uusia? Onko mahdollista paranta poliisi työt? Hoitaa lähialujeet, ettei ne olisi niin sotkuisia, esim, graffitti, roskat pysäkkijen ympäri ja tien varessa, roska puut pois ojista, että aluje ei
näyttäisi niin slummiselta, varsinkin Nummelassa ja Vihdin kk keskustoissa? Pitää poltoainen hinnat Espoon tasolla... anna ulkomalaisille lapsille mahdollisuuden opiskella omat äidinkielet... Pitää
lämmitys ja vesi maksut suht järkevällä hinta tasolla..
Asumismukavuuteen kaipaisin parempia internetyhteyksiä kauttaaltaan haja-asutusalueillekin, terveiset Haimoosta. Kunnolliset yhteydet ovat ehdottomuus esim etätyöhön. Esim kuidulla saataisiin
tonttikauppa varmasti hurjaan nousuun täällä ja sen myötä lisää veronmaksajia Vihtiin. Tähän lisänä toki hyvät kulkuyhteydet olisi suuri plussa, mutta julkisen liikenteen lisääminen ja siihen
panostaminen olisi oleellista vasta siinä kohtaa kun Vihdissä olisi kylissäkin enemmän asukkaita.
Junayhteys on oleellinen pk-seudun työmatkalaisille. Bussivuorot ovat hitaampia ja eri linja-autoyhtiöiden lippusekamelska on sekava, kun kaikkia vuoroja koskevaa kk-lippua ei enää ole. Pyöräreitti
Espooseen olisi myös hyvä lisäys Kirkkonummen kanssa. Verotuksen pitäisi olla kilpailukykyinen naapuruskuntiin nähden, mutta talous pitäisi olla tasapainossa. Muutimme aikoinaan myös Vihti-lisän
aikana, joten sen poistuminen vuoden asumisen jälkeen oli vähän kökköä. Asumismukavuuteen sisällytän toimivat peruspalvelut, rauhallisemman asuinympäristön, luonnon läheisyyden ja hyvät,
myös erityislapset hyvin huomioon ottavat, koulut.
Tupakointikielto parvekkeille ja rivitalojen pihoille. Ruuhkamaksuille ehdoton ei. Tietoliikenneyhteyksien parannus. Asun lähes keskustassa (Kuoppanummen koulu), mutta 30/8Mbit on max nopeus
kiintealle linjalle. Mobiiliverkko taas niin huono että ilman lisäantennia katolla ei se ole edes käyttökelpoinen.
Tarjota lapsille ja nuorille skeittipuistoja, parkour tms. alueita, joissa voivat hengata. Nyt sopivia paikkoja ei ehkä ole riittävästi ja nuoriso hengailee "väärillä" mestoilla.
Kuunnella asukkaita mm liikennejärjestelyjen suunnittelussa, aktiivisesti kannustaa yrityksiä sijoittamaan Vihtiin
Kuntaan pitäisi saada lisää veronmaksajia esim. kaavoittamalla edullisia pientalotontteja. Verotusta ei saa kiristää. Usein lapsi- ja yritysmyönteiset kunnat ovat voittajia. Toimivat peruspalvelut
lapsiperheille pitää turvata.
Hyödyntää paremmin järvialueet/ rantojen mahdollisuudet. Mahdollistaa paremmin yritysten tuloa Vihtiin. Parantaa liikenneyhteyksiä.
Julkisen liikenteen bussi vuoroja tulisi lisätä Lohjalle ja pääkaupunki seudulle. Esimerkiksi nuorten ja aikuisten psykiatrista terveyden huoltoa tulisi kehittää. Nuorille tulisi järjestää iltapäiväkerhoja/
liikuntakerhoja.
Taata haja-asutusalueen rakentamisedellytykset ja kylien koulut/päiväkodit on säilytettävä. Joukkoliikennettä olisi kehitettävä.
Vaihtoehtoja kaikille asumismahdollisuuksissa. Niin kunnan sisäinen kuin kunnasta ulospäin suuntautuva liikkuminen vaivattomaksi. Palveluiden määrään, laatuun, monipuolisuuteen satsaaminen.
Jos mitään ei panosta - ei voi saadakaan!
Asumismukavuus lisääntyy sillä, kun lopetetaan Nummelan keskustan rakentaminen ja jätetään luonto ihmisille nautittavaksi. Samalla toteutuu monipuolinen luonto ja virkistysmahdollisuudet ihan
ilmaiseksi. Liikenneyhteyksiin Vihtilippu takaisin ja laajennettu julkinen liikenne useampaan suuntaan.
Kaikkiin näihin tulisi keskittyä luontoarvoja kunnioittaen. Mitään ei toteutettaisi ympäristön tilan, luonnonsuojelualueiden yms kustannuksella. Kunnan tulisi tukea yhteisötoimintaa tarjoamalla tilojaan
yhteisökäyttöön. Tervalampi kylätalosta mallia. Vanhat rakennukset kunniaan ja hyödynnetään niitä mmonipuolistamalla käyttäjäkuntaa. Ei seisoteta tyhjänä.
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden palveluita pitäisi saada omaan kuntaan vaikka ostopalveluina.
Parantaa julkista liikennettä erityisesti kirkonkylältä sekä panostaa kirkonkylän kehittämiseen. Mahdollisuuksia tehdä Nummela + Kirkonkylä akselista erittäin houkutteleva paikka muuttaa ja asua.
Tällä hetkellä vallalla kahtiajako Nummela / Kirkonkylä.
Ulkokuntosali, kunnollinen. Enemmän urheilukenttiä ja paikkoja missä harrastaa urheilua.

Vastaukset
Enäjärven puhdistamiseen lisää panoksia
Helsinki yhteys kuntoon.
Lääkäriin pitäisi päästä nopeammin ja takaisinsoittojärjestelmä on ihan järjetön, ei moni voi työpäivinään päivystää puhelintaan soittoa odottaen.
Vihti lippu takaisin, tai jollain muulla tavoin julkisilla kulkemisen kustannusten vähentäminen, jotta useamman olisi kannattavaa käyttää julkisia. Paremmat yhteydet myös Lohjan suuntaan.
On muutakin kun Nummela.Kirkonkylälle ei satsata sen vertaa että saatais urheilu alueet kuntoon,kohta kaksi vuotta ollut aidat kentän ympärillä.
julkisen liikenteen kehittäminen, junaradan aktivointi henkilöliikenteelle, autoilijoille vaarallisten liittymien muuttaminen turvalliseksi.
Kohtuu hintaisia vuokra-asuntoja, paremmat kulkuyhteydet kunnan sisällä ja panostusta nuoriin.
Kirkonkylä-Nummela kulku esim. vkl! Pyöräteitä!
JOUKKOLIIKENTEEN ON PARANNUTTAVA! Nummelasta otalammelle, ja toisinpäin tulee ihm todella huonosti busseja, ja nekin jotka tulee on jatkuvasti myöhässä.
Vaatia, että esim. kunnan metsissä järjestettävien moottoripyöräkilpailujen jälkeen muoviroskat eli nauhat yms. poistetaan kisojen jälkeen järjestäjien toimesta. Nyt metsissä on monien vuosien
kisanauhat keräämättä.
Pakko olla oma auto jos haluaa päästä liikkumaan. Liikenneyhteyksien sujuvuus ja lisäys. Toki juna on tulossa, mikä hyvä asia. Sujuvat ja saatavissa olevat peruspalvelut, teknologia käyttöön, esim.
lääkäri vastaanottoon, sh vastaanottoon? Yhteisiä juttuja eri kylille ja kylien välisiä tapahtumia.
Junayhteyden saaminen Helsinkiin. Lentokentän kehittäminen Maauimalan rakentaminen Valaistuksen turvaaminen pimeällä Istutuksia ja kansalaisten olohuone
Pieniä kyliä pitää tukea ja ylläpitää
Tiestön kunnostaminen varsinkin hajaasutusalueella (Haimoo). Terveyskeskuksen säilyttäminen Nummelassa; samoin hammashuolto; (olisi saanut jäädä myös Vihdin kk:lle). Kunnallis- ja
kiinteistöveron säilyttäminen kohtuullisena. Lisäksi internet-yhteyksien saaminen paremmiksi; joka 4G/5G tai kuituverkko myös kylille.
Turvata haja-asutusalueiden rakentamismahdollisuus, kohtuupienet päiväkoti-ja kouluryhmät, hyvin hoidetut luontoliikuntapaikat
Huolehtia teiden kunnossapidosta, lisätä poliisin resursseja kunnassa sekä huolehtia monipuolisista, nopeista ja toimivista palvelumahdollisuuksista.
Julkinen liikenne sekä kunnan sisällä ja etenkin Helsingin suuntaan laitettava kuntoon. Vihtijärven koulu ei enää ole opetuksen kannalta asiallinen, vaan se ja Haimoon koulu täytyy yhdistää, jotta
Haimoon tilat tulisivat kunnolla kätetyiksi. Nythän siellä on tyhjää, kun luokkia on yhdistelty.
Koulutukseen ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin tulee panostaa.
Bussi vuoroja ei saa vähentää. Nyt jo todella huonosti menee busseja mm.Lohjalle, Vihtiin ja Helsinkiin vähentyny/huonontunut huomattavasti. Lasten kunnollinen neuvola toiminta taattava. Se on
vihonviimeinen mistä pitäisi toimintaa supistaa!!! Sekä peruskoulu ja terveyshuolto taattava!
Vihdissä on hyvät luontoliikunta paikat. Harjumaasto liikkumiseen. Hyvät luontokohteet,luontopolut. Pääkslahden luontopolkuun on vapaaehtoiset käyttäneet tuhansia tunteja. Eurojakin sinne on
uponnut. Tästä alueesta pitää pitää huolta niin että se pysyy kunnossa. Tämä alue vaatii vastuun kantajaa, sitä ei saa päästää rappeutumaan, jota on jo nähtävillä,havaittavissa.
ei kaavoiteta liian tiheästi tehokkuutta peruspalveluihin ja ympäri kuntaa myös kk kuitu joka kylään
Toimivat julkisen liikenteen yhteydet haja asutus alueille .
Parantaa liikenneyhteyksiä Kannustaa sitä kautta julkiseen Parantaa teitä Tehdä asuminen ja rakentaminen halvemmaksi ja nopeuttaa prosesseja Mainostaa luontoa
Varmistaa toimivat liikenneyhteydet koululaisille sekä työmatkalaisille aina Helsinkiin asti. Iso EI ruuhkamaksuille, bussilla ei vaan pääse kaikkialle hyvin ilman, että aika perheen parissa kärsii aivan
liikaa. Valot myös pienille hiekkatienpätkille ainakin Hiidenrantaan. Hiidenrannan liikenneyhteydet ratkaistava pian. Nykyistä liittymää Harjulle ei voi sulkea vaan se pitää tehdä turvallisemmaksi.
Ainakin alkuun vasemmalle kääntymiset sekä Harjulta että Hiidenrannan puolelta pois. Alikulku siitä myös mopoille sallituksi. Harjulle kulku pitää jättää sillä Harjulle ja koululle meno ei mitenkään
järkevää koko harju kiertäen. Turvallisuus on tärkeää kaikkien mutta erityisesti lasten kannalta. Vaikuttaa muuttohalukkuuteen. Mitä paremmin yrittäjiä ja yrityksiä saadaan Vihdin eri alueille sitä
elinvoimaisempi ja houkuttelevampi Vihti on. Työpaikkoja, elinvoimaa ja palveluita.
Mielestäni Vihdin ei tulisi lähteä autoilijoiden Tullimaksuihin. Koska työssä käynti pienellä palkalla kohta ei enään kannata jos työmatkoihin menee 1.20minuuttia per matka.
Taata tasapuolinen terveys ja sosiaalipalvelu
Kattavammat palvelut/ostoskeskus. Paremmat liikenneyhteydet/HSL. Asuntojen rakennuttaminen ja tonttien myyntien avaamiset Nummelan keskustan lähelle. Kunnallisveron alentaminen.
Nummelan kehittäminen ja kasvattaminen kokonaisuudessaan, tehkää paikasta houkuttelevampi, jotta saadaan muuttovirtaa.
Liikenneyhteyksien lisääminen ja monipuolistaminen. Syrjäseudut - sisäinenliikenne voisi olla hyvä. Lisää esteettömiä kulkuneuvoja, joilla mahdollistetaan liikkuminen useammalle. Turvallisuuteen
teiden ja valaistuksen parannus. Nuorisotilat ja paikkoja nuorten kokoontua, jolloin ilkivalta ja hölmöily toivottavasti vähenisivät ja samalla lisääntyy ympäristön turvallisuuden kokemus. Koko perheen
yhteisöllisiä tapahtumia kuten Nummelan yö, jossa perheet näkivät, mitä teinit touhuavat. Yhteisöllisyyden lisääminen ruokkii osalta turvallisuutta, eli me-hengen nostatus ja vähemmän
vastakkainasettelua kasvukeskuksen (Nummela) ja pikkukylien välille. Suunta on ollut jo hetken hyvä - tätä lisää! Niitty hanke on mahtava - luonnon huomioiminen lisää myös asui viihtyvyyttä ja
korostaa Vihdin arvoja.
Lisää bussivuoroja Olkkalasta!!!
Säästää asuinalueiden ainoita metsiä, eikä rakentaa niille
Liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa, jos halutaan kasvattaa asukasmäärää. HSL:n liittyminen olisi ehdotonta.
Järkevyys
Vihdin kehittäminen. Luonnon monipuolisuus pitäisi näkyä. Kauniita istutuksia, puistoja, järvenrantoja tulisi kehittää. Niissä olisi valtava potentiaali. Vihti on hyvin kaunis, mutta valitettavasti istutukset,
puistot ja järvenrantoja ei ole hyödynnetty.
Joukkoliikenteen toimivuus, matalia busseja kunnan sisäiseen liikenteeseen.
-Uusi frisbeegolf kenttä -Ojakkalan koulun pihalle skeittiparkki. Ojakkalasta vietiin skeittiparkki pois, jonka aktiiviset kuntalaiset rakensivat. -Nuuksion portti -Vihdissä ei pärjää ilman autoa. -Ennen
koronaa illan viimeiset bussit niin täynnä, että kaikki eivät mahdu kyytiin. -Huumeongelmaan tulee herätä.
Rakentamisen lupapalvelut nopeammiksia. Tontteja myös muualle kuin Nummelaan / kirkonkylälle (Ojakkala ihan kuollut!) Lääkäripalvelut kuntoon niin, että aikoja olisi tarjolla (jopa sähköinen
ajanvaraus ainakin SH:lle?) Luontomahdollisuuksien markkinointi näkyväksi. Mitä ja missä? Imagon nostattaminen luontokohteena.
Hommatkaa mielellään se junayhteys. Bussit tulee usein millon sattuu ja matkustukseen tuhraantuu kolme tuntia päivässä Helsinkiin kuljettaessa. Onneksi työnantaja tuli vastaan ja liikun nykyään
autolla. Juna olisi erittäin mieluinen kulkuväline.

Vastaukset
HSL liittyminen. Hyvinkää-Karjaa-junayhteyden avaaminen henkilöliikenteelle. Olisi aivan varmasti vetovoimatekijä. Ja kun tunnin juna valmistuu voisi Nummelan asemalta kulkea esim
pikkubussiyhteys Huhmarin asemalle. Nuorisolle ulkopaikkoja esim parkourpuisto tai samantyyppisiä esteratoja mitä Pajuniityssä, olisivat hyviä liikuntapaikkoja myös muunkin ikäisille.
Esim. terveydenhuoltopalveluissa ihmeellistä puhelinpompottelua ja aukioloajat pielessä; kuulostaa pieneltä asialta, mutta esim. mt-asiakkaalle voi olla kynnyskysymys. Kevyen liikenteen väyliin tulisi
kiinnittää huomiota myös "syrjäkylillä", esim Olkkala - Vihti -väli. Lyhyehkön matkan jalan kulkeminen tai pyöräily ei houkuttele, koska reitit ovat vaarallisia. Yritystoimintaa tulisi kirjaimellisesti
houkutella enemmän Vihtiin. Maisemien hyödyntäminen. Esim. kirkonkylän uusi koulu on mielestäni raiskannut yhden Vihdin kulttuurillisesti merkityksellisistä paikoista.
Vihdin kk:ltä pyöräteitä joka suuntaan, myös Nummelaan. Kiitos!!!
Sijoittaa julkisen liikenteen parantamiseen Helsinkiin. Ja ei riitä, että menee yksi bussi aamuil illoin vaan pitäisi päästä myös harrastamaan etc. Vihti on maltillisen matkan päässä
pääkaupunkiseudusta ja olisi varmaan houkuttelevampi ilman oma-autopakkoa.
Junahankkeen edistäminen, jatkossakin liikuntapalveluihin panostaminen, tarjota yrittäjille edullisia liike-ja toimintatiloja, jotta tänne kannattaa yritys perustaa. Kouluun ja varhaiskasvatukseen
riittävästi henkilökuntaa ja ennaltaehkäiseviä palveluita, esimerkiksi kouluun voisi tuoda sosiaalipuolen palveluita ja tukea näin lapsia ja nuoria-> ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja ongelmia
myöhemmin.
Parantaa liikenneyhteyksiä Vihdin "sisällä" sekä liittyä HSL:n. Kaikilla ei ole mahdollisuutta autoon eikä lapsen takia voi muuttaa tuosta noin vain pääkaupunkiseudulle.
Muistaa että Vihti on muutakin kuin Nummela
Kaikissa kunnan kilpailutuksissa pitäisi antaa lisäpisteitä vihtiläiselle yrittäjälle.
Viheralueiden hoito ja lumityöt ajallaan. Paremmat ja edullisemmat yhteydet esim Selloon, myös lauantaisin.
Kaavoittaa, säilyttäen mahdollisuus monipuoliseen asumiseen. Kunnan keskustaajamista tulee luoda kauniita näyttäviä, vetovoimaisia monimuotoisen asumisen mahdollistavia, maaseutu tulee pitää
maaseutuna ja tukea vanhan rakennuskannan säilyttämistä. Vihdillä on myös erinomainen mahdollisuus kehittyä eläväksi kaksikieliseksi (suomi, ruotsi) kunnaksi.
Turvata laadukas päivähoito. Junayhteyden edistäminen, ei korotuksia veroihin (kiinteistöverotus!)
Vihdin tulee edistää työssäkäyntiä ja koulussakäyntiä alueelta, tunnin juna ja muut yhteydet kuntoon nopeasti. Toimivat yhteydet on ehdottoman tärkeä vetovoimatekijä jos kuntaan halutaan
veronmaksajia. Muuten tänne vain jäävät vain eläkeläiset. Luontoa tulee kunnioittaa ja erityisesti jo hienot virkistysalueet tulee huoltaa ja pitää kunnossa. Saastuneiden järvien kunnostukseen
panostaminen hieno juttu. Tieverkoston kunnossapito ja jalankulkemiseen sopivien väylien rakentaminen luo turvallisuutta niin pienille kuin isoille. Turvallisuuteen vaikuttaa myös päihdeongelmaisten
asianmukainen hoitoonsaattaminen ja varhainen puuttuminen.
Julkinen liikenne kuntoon, aivan surkea joukkoliike Vihdin alueella. Ja kun joukkoliikenne saadaan kuntoon, tulee Vihtiin enemmän ulkoilijoita muista kunnista - ja mahdollisesti viehättyvät Vihdistä
myös asuinkuntana. Lisänä peruspalveluiden ylläpito, sekä pienten kyläkoulujen ja päiväkotien säilyttäminen.
Riittävästi edullisia vuokra asuntoja , poliisin näkyvyys katukuvassa,vkl sairauspäivystys,poliisin lupa-asiat hankala hoitaa
Jos liikenneyhteyksiä, ja terveyspalveluiden parempaa saatavuutta ei paranneta Vihdin kk: ssä niin kuka sinne haluaa enää muuttaa. Nuorison häiriökäyttäytyminen saatava kuriin jotenkin.
Edullisia ja laadukkaita asuntoja kaikenklaisiin tarpeisiin lähiluotoa säilyttäen.
Tuulivoimaloita, jotakautta Suurmetsän omistajat saavat vuokratuloja. Kunta lähempänä hiilineutraaliutta. Kilpailutekijä. Yritykset haluavat tulla kuntiin jossa parhaiten voivat vaikuttaa myös omien
ilmastonmuutokden jarruttamiseen. Vihtiin sähkö omasta kunnasta. Uusia työpaikkoja. Vetovoimaisuus.
Vuokra asunnoissa voisi olla myös 4h+k asuntoja lapsi perheille suht edulliseen hintaan myös kirkolla. Kaikkia palveluita ei tarvitse siurtää nummelaan
Lisätä kulkureittejä Hiidenrannan ja Nummelan välille. Missään nimessä ei vähentää. Mopoille kulkuoikeus Haapakyläntien ja Kehätien alikulkukäytävään.
Edullinen, nopeampi ja toimiva bussiyhteys H:iin, Espooseen, Lohjalle ja Turkuun. Ei kaikkien H:iin päin menevien bussien tarvitsisi kiertää Veikkolan kautta...
3. sektorin hyödyntäminen ja toimujoiden tukemunen,jotta työ voisi jatkua
Aktiivinen, ketterä kaavoitustyö sekä asumis, että työpaikkatomteilla. Kohtuullinen kokonaisverotus. Luontokohteisiin vaaliminen ja tuominen asukkaiden käyttöön
Järjestää ohjelmaa ikääntyville .Niitä puita tienvarsiin Linnanniituntielle ym paikkoihin .Tulevaisuudessa ottaa ikääntyvät huomioon .
Tunnin juna Kyläkoulujen oppilaiden koulunkäyntijärjestelyt, oppimismahdolllisuudet sekä koulunkäynnin tuki saattaa kaikilta osaltaan tasavertaisiksi taajamakouluja käyvien lasten ja nuorten kanssa
eli lakkauttaa kyläkoulut, missä ei voida toteuttaa erityisopetusta ja tasavertaisia tukijärjestelyjä siinä määrin, kuin isommilla kouluilla. Lisäksi kyläkoulujen kustannukset lasta kohden ovat kunnalle
kohtuuton taloudellinen menoerä.
Totuus on, että Vihdin vetovoima on haja-asutusalueissa lähellä Pk-seutua, ja täällä on vaikea pärjätä ilman omaa autoa. Sen sijaan aktiivisten ihmisten vihreä Vihti voisi toteutua sekä luontoarvoina
että päästövähennyksiä jos satsattaisiin sähköautojen latauspaikkoihin ja kevyenliikenteenväyliin. Olisi hienoa, jos alle viiden kilometrin matkat kauppaan tai kouluun voisi kulkea turvallisesti pyörällä
tai kävellen. Nummelaa tulisi tiivistää - keskusta on sekava ja liian laaja ja paraatipaikat palveluille on hukattu parkkipaikoille.
Liikenneyhteyksien parantamiseksi pääkaupunkiseudulle tulee pyrkiä lisäämään kehittämällä kannattavia yritysmuotoja. Turha ajaa täysillä busseilla kun pikkubusseihin mahtuisi suurin osa
matkustajista. Kun kuljettaja ei tarvitse linja-autokorttia, yrittäjiä tällaisten minivuorojen ajamiseen löytyisi useampia. Nuorten huumeidenkäytöstä on uutisoitu paljon. Varhainen puuttuminen ja
lastensuojeluun panostaminen monialaisesti lienee ainoa tie tästä eteenpäin. Vihdin tulee myös avoimesti vaatia Länsi-uudenmaan poliisilaitokselta tehokkaampia toimia ja lisäämään poliisin
näkyvyyttä myös kunnan kylissä. Yritystontteja täytyy myydä nykyistä halvemmalla, jotta yritykset mieltäisivät Vihdin houkuttelevaksi kunnaksi perustaa ja laajentaa liiketoimintaa huonoista
liikenneyhteyksistä huolimatta.
Pitää huolta, ettei kaikki peruspalvelut karkaa muualle esim. Lohjalla
Selvittää ja lähteä aktiivisesti mukaan junarata hankkeeseen. Nummelan keskustan liikenne järjestelyiden kehittäminen. Kehittää Vihdin luonto ja virkistys aluiden käyttöä, Esim Hiidenveden
reunamille luontopolku kirkonkylän ja Nummelan välille. Ehkä jopa Hiidenveden ympyrä. ( maastopyöräily / patikointi . Levähdyspaikkoineen. Lentokentän ympärystön kehittäminen ilmalijoiden kanssa
yhteistyössä. Kaiken ylläolevan lisäksi tulisi pitää tiukkaa kulukuria ja houkutella vaikka ilmaisilla yrityksiä kunnan alueelle. Sekä muita toimia, joilla kuntatalous saadaan ylijäämäiseksi. ( valtuutettujen
tulisi käydä sellaisissa kunnissa vierailuilla, jotka ovat saaneet kuntatalouden ylijäämäiseksi.
Esim Hiidenrannasta on melkein mahdotonta liikuntarajoitteisen lähteä keskustaan ilman omaa autoa. Toki muuttaja tietää tämän, mutta jos terveys tilanne muuttuu sen jälkeen.
Liikenneyhteydet ovat tällä hetkellä surkeat. Pitäisi kehittää julkista liikennettä esim. Kirkonkylästä, Olkkalasta, Hiidenrannasta jne Nummelaan. Tämä hetkellä perhe ei pärjää ilman kahta autoa, mikä
on turhauttavaa.
Luopua välittömästi avohakkuista kaikilla kunnan omistamilla alueilla. Ajaa aktiivisesti avohakkuista luopumista yksityisten maanomistajien suuntaan ja konkreettisesti kertoa vaihtoehdoista (jatkuva
kasvatus, Metso-ohjelma jne.). Suojella aktiivesti kuntalaisten ja mökkiläisten asuinympäristöjä avohakkuilta ja ottaa luontoarvot oikeasti huomioon maisematyölupia myönnettäessä (esim. lepakoiden
esiintyminen alueilla). Tunnustaa luontoarvoilla ratsastavana edelläkävijänä julkisesti että avohakkuiden, jotka tehdään raskailla metsäkoneilla, vaikutus maisemaan ja alueiden käyttökelpoisuuteen
esim. aivan tavallisen kävelemisen suhteen on pysyvä (nykyisellä tavalla toteutetut avohakkuut estävät esim. kävelemisen tai muun toiminnan ko. alueilla).
Hankkia kuntalaisille lipputuote julkisiin ajoneuvoihin, jotta työmatkaliikenne sujuisi jouhevammin ja mukavammin. Nykyinen ”yhden toimijan valitseminen” luo stressiä ja ajaa pieniä yrityksiä alas.
Talous on Vihdissä tunnetusti ollut huonolla tolalla. Rahaa pitäisi laittaa sinne, mistä sitä saa myös takaisin eli laadukas varhaiskasvatus ja mahdollistetaan kaikille paikka lähipäiväkodista (koska tällä
mahdollistetaan kuntalaisten työssäkäynti ja sitä kautta verotulot). Sekä terveydenhuoltoon, koska sillä ylläpidetään työkykyä ja hyvinvointia. Huomioiden myös mielenterveyspalvelut!

Vastaukset
Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen, mahdollisesti yhdessä Lohjan ja Karkkilan kanssa. Talouden tasapainotus suunnitelmallisemmin, koko ajan ei voida säästää tuolta ja yhtäkkiä rakentaa
täällä (tai siltä se kuntalaisena on näyttäytynyt, en ole ehkä seurannut asioita tarpeeksi). Turvalliseen ympäristöön kuuluvat myös lasten toimivat liikenneyhteydet kouluun.
Aktiivinen osallistuminen mahdollisuuksien mukaan Tunnin Junan kehittämiseen etelä-Nummelan alueella. Hyvät liikenneyhteydet pk-seudulle.
Kevyenliikenteenväylä lisää, hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja asuntoja sekä pientalotontteja lisää
-Laadukkaat perusterveydenhuoltopalvelut kaikille -Hoitajamitoitus kuntoon, vanhusten hoivayksiköihin riittävästi pätevää henkilökuntaa. Pienet yksiköt turvallisempia muistiongelmaisille. -Lapsiin
satsaaminen: Terveelliset ja turvalliset opiskeluympäristöt (Etelä-Nummelan koulun rakentaminen sisäilmaturvallisesti, tarpeeksi paljon aikaa käyttäen, betonin ym tulee ehtiä kuivua ennen
pintamateriaalien laittoa ym, koulun rakentaminen hupun sisässä! Asiantunteva ja tarkka valvonta tulee hoitaa! Ei enää yhtään homekoulua Vihtiin! Tehdään heti laadukkaasti ja kunnolla. Tästä
saadaan kuntaan vetovoimatekijä. Terveet opiskeluympäristöt houkuttelevat lapsiperheitä.), Tarpeeksi kouluohjaajia, mahdollisuus päästä helposti avun piiriin (psykologi-, toimintaterapia- ja
lastenpsykiatriset palvelut, ja terveissä tiloissa) Päiväkotikuvaus takaisin päiväkoteihin, kuten kouluissakin on. -Liikenneolosuhteet turvallisiksi (Lidlin viereinen alikulun suojatie Nummelassa hyvin
vaarallinen edelleen). Nummelan ydinkeskustaan 30 km/h aluerajoitus, 40 km/h on liian kova vauhti, kun alueella liikkuu paljon eri ikäisiä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kun rakennetaan uusia kevyen
liikenteen väyliä, otetaan pyöräiliijät huomioon ja katukiveyksiä ei suojateiden kohdille. -Myllylammen uimarannan perusparannus ei onnistunut, koska sinne tehtiin valtava hekkatie siihen kohtaan,
jossa ennen on ollut mahdollista levittäytyä rantapyyhkeen kanssa, kun olisi pitänyt lisätä vihreää viihtisyyttä. Ranta tuli ahtaammaksi. Pyörätelineet bajamajojen viereen. Niittyjä edelleen Pajuniittyyn,
kukkuloiden niityttäminen hyvä idea luonnon monimuotoisuuden kannalta. -Nummelaan laadukkaat ulkokuntoilulaitteet, joiden vastusta voi säätää.
Luontopolkuja, siistejä nurmialueita, jossa olibmahdollista olla eikä heinikon keskellä. Parempi uimahalli, maauimala ei ole vaihtoehto.
Suojella taajaman ympäristön metsiä avohakkuilta. Panostaa toimivaan joukkoliikenteeseen. Kehittää Nummelan keskustaa (torin ympäristö). Palveluista kaipaisin ruokailuravintola, kahvila palveluita
viihtyisillä laajoilla terasseilla.
Lisää iltapäivävuoroja Nummela-Lohja - välille. Jokaiselle bussilaiturille sadekatos, sekä sähköiset aikataulut. Poliisin palvelupiste takaisin Nummelaan, sekä poliisipartiointia katukuvaan enemmän.
Peruspalvelut tulee pitää nykyisellä tasolla, tai vielä parantaa. Viikonloppupäivystys Nummelan terveyskeskukseen(autottoman on vaikea päästä Lohjalle etenkin viikonloppuna)!
Pyörätie Vihdin kirkonkylässä k- supermarketilta Olkkalan risteykseen. Hyvin hoidetut puistoalueet.
Asumismukavuutta voi katsella ja ottaa mallia vaikka Espoossa, jossa yleiset alueet on suunniteltu järkevästi, ne näyttävät hyviltä ja ovat siistejä ja kasveista pidetään huolta jo heti istuttamisesta
lähtien. Näyttää laadukkaalta ja lisää huomattavasti kaupungin asumismukavuutta ja huoliteltua imagoa lähtee sitten lenkille, asioille tai ajaa autolla. Asumismukavuutta lisäisi myös se että
moottorilentokoneiden määrä Nummelassa ei nousisi vaan laskisi. Tällä hetkellä ero aiempaan ennen Malmin koneiden tuloa on huomattava ja lähes koko ajan joku kone pörrää juuri esimerkiksi
Linnanniitun päällä ja ympärillä. Muutimme Espoosta tänne nimenomaan sen vuoksi että halusimme rauhallisempaa ympäristöä ja vähemmän saasteita. Vaikka asumme unelmatalossa lentokoneista
tuleva häiriö on niin iso haitta, että harkitsemme muuttoa pois Vihdistä. Koska kunta on selvästi pienen ryhmittymän puolella asiassa emme näe että häiriö tulee poistumaan vaan päinvastoin koneita
tulee vielä enemmän. Talouden kanssa en osaa kauheasti neuvoa, mutta on järjetöntä että asioiden kehitystä pantataan ja tuntuu että kunnassa ei ole uskallettu tehdä tarvittavia päätöksiä vaan
vedetään köyttä edes takaisin. Hyvänä esimerkkinä Nummelan koulu (kuten myös etelä Nummelan koulu olisi jo pitänyt rakentaa ajat sitten) joka olisi pitänyt pistää maantasalle sen sijaan että siihen
on nyt käytetty 10miljoonaa meidän rahoja. Esimerkiksi omat lapsemme eivät päässeet tähän lähikouluunsa sisäilmaongelmien vuoksi, enkä minä ole voinut ottaa vastaan kolmea sieltä tarjottua
työtä. Myös asumismukavuutta lisäisi huomattavasti, kun rumasta rakennuksesta päästäisiin eroon. On myös hyvin ikävää, että kunta satsaa panoksia lentokenttään, josta hyötyy vain erittäin pieni
osa asukkaista. Mikä osa se onkaan prosentuaalisesti osaatte varmaan laskea. Sen sijaan voisi miettiä esimerkiksi terveyspalveluita ja heidän tilojaan, uutta isompaa uimahallia, muita urheilutiloja
joille tiedätte olevan tarve jne. Laittaa panokset uuteen terveyskeskukseen ja satsata siihen että saisimme tänne hyviä lääkäreitä ja pysyvää henkilöstöä niin vuodeosastolle kuin muuallekin. En ole
lentämistä vastaan, mutta se ei saa häiritä kunnan asukkaita. Olemme asuneet tässä ja Vihdissä nyt viisi vuotta. Aiemmin lentäminen oli kohtuuden rajoissa eivätkä liitokoneet ääntä pidäkään, mutta
esim nyt olen istunut tässä ulkona tätä kirjoittamassa ja kymmenen minuutin välein moottorikone menee yli. Ehkä haastamme kunnan oikeuteen talomme arvon laskusta tai kotirauhan häirinnästä
Parantaa kunnan sisäistä liikennettä, (ihan Nummelassakin!), huolehtia vesistöjen kunnostuksesta ja tarjota hyvät terveydenhoitopalvelut.
Julkinen liikenne on todella huonoa kunnan alueella. Koulutuksen (oppilaiden) avulla säästetään, joka tulee maksamaan tulevaisuudessa hyvin varmasti moninkertaisesti enemmän. Vihti säästää
esimerkiksi määräaikaisten opettajien kesäpaikassa, mikä tarkoittaa, ettei pätevät opettajat hae Vihdin kuntaan töihin eikä kaikkia opettajia saada edes ollenkaan palkatuksi. Oppilaat kärsivät
säästötoimenpiteistä ja voivat/ oppivat huonosti, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa suurempia toimenpiteitä nuorille ja tulee maksamaan enemmän kuin jos nyt jo panostettaisiin lasten ja nuorten
hyvinvointiin. Yritykset tuottaa kunnalle rahaa, joten niitä pitäisi saada lisää.
Ylläpitää harju välillä myllylampi-Ojakkala mahdollisimman koskemattomana. Sillä on merkittävä luontovirkistysarvo.
Kohentaa taajamien ympäristön ulkoasua ja siisteyttä (sisääntuloväylät, päätieväylät) Puistoalueet, liikuntapaikat ja leikkipaikat moderniksi/kuntoon (myös koulujen osalta). Vetovoimatekijöiden
mainostaminen ja tukeminen, kuten uudisrakentaminen, maauimalahanke yms. Junaratahanke!
Pohtia HSL-liikenteeseen liittymistä.
Henkilöjunaliikennettä kaipaan kovin
Keskustan viihtyvyyden lisääminen. Tyhjentyvien liiketilojen tilalle kahviloita ja ravintoloita vehreän ympäristön ympärille. Kävelybulevardi tämän keskelle.
Pitäisi pitää huolta kylistä ja kyläkouluista, jotka ovat vetovoimatekijöitä. Pääkaupunkiseudulla on jo monia niin isoja ongelmia mm. turvattomuuden suhteen, että sieltä moni haikailee pienemmille
paikkakunnille.
Yrityksille helpotuksia. Omakoti asujille yhteisöllisyyttä/helpotuksia.
Vihti käyttää erittäin vähän rahaa opetukseen per oppilas. Naapurikunnissa tilanne on hyvin erilainen. Kun Vihdissä määräaikaisille opettajille ei makseta koko vuoden palkkaa vaan katkaistaan
opettajan palkanmaksu suvivirteen, lähtevät pätevät opettajat muualle töihin. Lisäksi koulussa ei ole riittävästi opettajia ja ohjaajia, jotta koulussa olisi turvallista ja voitaisiin ylipäätään opettaa.
Kouluissa on sairaakoulukunnossa olevia oppilaita. Muut oppilaat luokissa jäävät ilman opetusta ja opettajaa, kun opettaja joutuu poistumaan luokasta kiinnipitotilanteisiin. Tilanne on täysin
kestämätön. Kun (erityis)opetukseen ei ole riittävästi resursseja, houkuttelee se lähtemään naapurikuntiin töihin. Vihdissä on jo nyt valtava pula pätevistä erityisopettajista, ei ole varaa menettää
heistä enää yhtään. Vihti ei näyttäydy houkuttelevana työnantajana, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa erityisesti lasten näkökulmasta, koska he ovat suurimmat kärsijät.
Vihdin kirkonkylän elävöittäminen olisi oleellista. Rannan seudun mahdollisuuksien huomiointi.
Nuuksioon yhteydet kuntoon. Luontomatkailun korostaminen. Maksuttomien palveluiden huolehtiminen: liikuntapaikat, kirjasto, kulttuurikeskus.
Verotusta kevennettävä. Lisää viihdettä, urheilua, kulttuuria, ruokaa ja juomaa, juhlia
Ainakin pitäisi saada nuoriso kuriin sen kannalta että ei hajotettaisi niitä paikkoja.
- poliisi Nummelaan - sairaan- ja vanhustenhoitoon lisää resursseja - kunnan varojen käyttö vain oleellisiin, omia kuntalaisia hyödyttäviin asioihin
Liittyä Helsingin seudun liikenteeseen ja pitää edes lasten SOTE palvelut saavutettavissa ilman yksityisautoilua, muuallakin kuin Nummelassa.
Helpottaa ja tukea uusien yritysten tuloa Vihtiin.
Palkata biologi kaavoitukseen! Insinöörillä tai maisterilla ei ole pätevyyttä arvioida luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä asioita, se on nyt nähty! Osallistakaa kuntalaisia!
Paikallis liikenne kuntoon
Huolehtia kunnan asukkaista ja työntekijöistä, että he jaksavat huolehtia peruspalveluiden toimimisesta
Junarataa odotellen...

Vastaukset
Yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen, jolloin kunta saa verotuloja. Kuntalaisten verotusta ei pidä kiristää., vaan verotulot lisääntyvät, kun kunta noudattaa joustavaa kaavoituspolitiikalla ja
myös haja-asutusalueille kaavoitetaan tontteja. Väestön vanhetessa pitää panostaa terveyspalveluihin, vaikka siirtyvätkin maakunnalle. Nuorien perheiden palvelut helposti saataville,
Julkinen liikenne (vaikka pikkubusseja) toimimaan Nummelan lähikyliltä myös. Palveluita pitää ylläpitää, ei lakkauttaa. Poliisit ja vartijat näkyvämmin kaduille/kylille
Lisää julkisia vaihtoehtoja teiden kunnostusta pienille kylille. Junayhteys pääkaupunkiseudulle.
Rakentaa vuokra-asuntoja, omistus asuntoja ja myydä edullisia tontteja. Yrittäjyyden tukeminen, halvat yritystontit ja vihtiläisen työpaikka omavaraisuuden lisääminen.
Kaavoittaa alueita johon on järkevä rakentaa, jossa voidaan hoitaa kuntalaisten asiat kustannustehokkaasti. Kunnan pitäisi panostaa liikuttamisessa ja liikuntapaikoissa erityisryhmiin. Nyt kunta
kilpailee työikäisten liikuttamisesta yksityisten toimijoiden kanssa. Tämä vääristää kilpailua kun veronmaksajat subventoivat tuota toimintaa. Erityisryhmien liikuttaminen olisi talouden kannalta
kunnalle paljon hyödyllisempää kun sillä saadaan erityissairaanhoidon kustannuksia alaspäin.
Toimivat koulujen ja lastenharrastusten sijainnit.
Enemmän omakotitontteja, parempi julkinen liikenne jotta voitettaisiin naapurikunnat muuttajissa. Lisää yrityksiä jotta halvempi kunnallisvero
Pyrkiä kuntalaisten verojen laskuun, houkuttelemalla monipuolisesti yrityksiä kuntaan ja luomalla porkkanoita joilla yritykset maksavat yhteisöveronsa kuntaan. Peruspalveluiden turvaaminen
työntekijöiden näkökulmat huomioiden, jotta meillä on motivoituneita sairaanhoitajia, lääkäreitä, opettajia yms. Aidosti oikeasti kunnan työntekijöille vaikuttamisen mahdollisuuksia. Sekä
lähipalveluiden ja yritysten käyttö kaikissa kunnan hankinnoissa.
Pitäisi selvittää, millaisia bussiyhteyksiä tarvittaisiin ja järjestää niitä. Tällä hetkellä vihtiläinen ei pärjää ilman yksityisautoa. Voisiko Hiidenveden rannalle tai Enäjärven rannalle rakentaa liikuntareittiä.
Olisi ihanaa päästä lenkkeilemään järven rantaa pitkin. Rannat voisivat olla houkuttelevampia. Pientä leikkipuistoa yms.
Saada ehdottomasti parempi julkinen liikenne, myös Lohjan suuntaan, mutta varsinkin sisäinen liikenne. Vuokrahinnat alemmaksi ja tarpeeksi isoja ja halpoja tontteja tarjolle uusille asukkaille. Tänne
voisi perustaa vaikka mitä yrityksiä ja kauppoja, kun kaikki ei kaatuisi byrokratiaan/kalliisiin vuokratiloihin yms
LIIAN VAIKEITA SANOJA
Liikenneyhteydet kuntoon, julkinen liikenne on nyt heikkoa! Kirkonkylälle terveydenhoitopalveluja kunnalta! Asumismukavuuteen vaikuttaa joka on jäätävä.
Huolehtia siitä, että asuinalueilla on lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä, ja että vanhempiakin asuinalueita ja päiväkoteja pidettäisiin kunnossa panostaen ympäristöön. Asuinalueita, kuten
Hiidenranta (jota itse edustan), ei missään nimessä saa eristää keskustasta tieyhteyksiä poistamalla! Tällöin moporalli siirtyy pienten koululaisten sekaan kävely-/pyöräteille. Toivottavasti kunta
rahastaa lentokenttätoiminnan vilkastumisella kunnolla lentokenttää käyttäviä tahoja ja käyttää siitä tulevat rahat kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseen. Uusi isompi uimahalli olisi
vetovoimatekijä ja suuri palvelu monelle eri-ikäiselle kuntalaiselle, jotka eivät pelaa futista tai jääkiekkoa. Hiidenrantaan olisi hieno saada lähiliikuntapaikka, jollainen monesta muusta paikkaa jo
löytyykin lasten leikkikentän läheisyydestä.
Paremmin julkistaliikennettä laajasti Vihdin alueella, ei keskitetä kaikkea Nummelaan vaan pyritään saamaan koko Vihdistä houkutteleva,
Yritysten toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa. Yritysten työn hintoja pitäisi pudottaa rajusti, vaikka huutokaupata.
Seisakkeentien tasoylikäytävän parannus, puomit ja ajoväylän tasoitus kiskojen kohdalla
Julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä pitää parantaa. Nyt kaikki on suunniteltu autoilun ehdoilla, eteenkin Nummelan ulkopuolella. Vihdin luontopolitiikka tuntuu lähtevän ajatuksesta, että luonto on
vain raaka-ainetta. Toivoisin ympäristön huomioimista laajasti. Vesien tilaa pitää parantaa, metsää pitää säästää hakkuilta ja taajamassakin pitää säästää luontoa. Nurmikko ei ole luontoa, vaan
yksipuolinen monokulttuuri. Lapsiperheiden päivittäisiin palveluihin, kouluihin pitää kiinnittää huomiota. Resurssit pitää varmistaa ja pienemmissäkin kouluissa pitää olla laadukas opetus. Koulu on
oltava lähellä oppilasta. On väärin että nuoret lapset joutuvat käyttämään toista tuntia päivittäin koulumatkoihin. Kouluun siirtymistäkään ei aina tarvitse suunnitella autoilun varaan. Hyvät
kevyenliikenteenväylät kouluille parantaa koululaisten ja heidän vanhempiensa arkea ja lasten arkiliikkumista. Esimerkiksi huhmarnummelle ei ole kevyenliikenteen väylää.
Lisää lääkäreitä. Tälläkään hetkellä ei anneta lääkäriaikoja.. kunnallisvero alas, jotta pienituloisimmillakin on varaa elämiseen ynnä hammaslääkäriin , silmälaseihin jne. Liikenneyhteydet kuntoon
Peruspalvelut kuntoon ja etenkin vanhusten hoivakodit tms. Tarkoittaa kuntalaisten arvostus ja hyvinvointi
Turvallisuus toteutuu parhaiten, kun jätetään kiintiöpakolaiset stadiin. Hammaslääkäreitä lisää, saadaan joskus hoitoakin. Erityisluokat aivan retuperällä! Kaikki eri- ikäiset ja eri määrän suomenkieltä
osaavat vain ahdetaan samaan tilaan, eihän se voi toimia!
Järkevän hintaisia tontteja myyntiin. Tällä hetkellä esim Nummelan alueella tarjolla ainoastaan kalliita paalutettavia, märkiä peltotontteja. Nummelan keskusta on ruma ja täynnä huonokuntoisia
rakennuksia. Uhkasakon tms uhalla kohennettava/purettava rakennuksia. Järkeä liikennesuunnitteluun. Kevyen liikenteen väylät kuntoon ja suojatiet oikeisiin paikkoihin (Nlan ent. aseman vieressä
oleva suojatie on järkyttävä esimerkki täydellisestä idiotismista)
Kaavoitus, kolmannen sektorin arvostaminen muuallakin kuin puheissa, alakoulujen turvaaminen joka kylällä ja muiden peruspalvelujen keskittäminen
Liikennevaloja enemmän, mopoilijoille oma tila ja vähemmän kerrostaloja jotta luontoa myös säilyisi ympärillä.
Pyöräteitä enemmän, mm yhteys Kirkonkylälle Nummelasta, nuorten harrastustilojen käyttö, esim salibandylle ihan liian vähän tiloja käytössä -> sisäliikuntahalli Nummelaan, jossa voisi pelata
salibandyä, sulkapalloa ja tennistä
Kehittää Nummelanharjun virkistys-ja liikunta-aluetta, nykyinen Airhotelin tenniskentän puoli lunastettava/palautettava kunnan liikuntapaikaksi tai sitten laajennettava koulun puoleista Tarmon majan
ympäristöä (tennis/padelkenttiä, skeittiparkki, trampoliinipuisto, kuntosali/voimailuvälineet, mahdollisesti yritystoimintaa kuten kahvio/välinevuokraamo/korjaamo). Julkinen liikenne toimii hyvin arkisin
Helsingin suuntaan, viikonloppuisin 3-vuorotyötä tekevälle tarjonta heikentynyt aiemmista vuosista, pyhäpäivisin varsinkin.
Talous tasapainoon, kuten kuuluu. Eikä käytetä veroeuroja esim. nummelanharjun metsätöihin, tai hiihtoreittien raivaamiseen, vaikka lunta ei välttämättä edes sada vuosittain. Tonttien hinnat alas ja
enemmän kohtuuhintaista rakentamista. Järkeä joukkoliikenteen suunnitteluun, mutta ei HSL:lle.
Muissa kunnissa leikkipuistoista pidetään huolta niitä kunnostetaan ja uusitaan. Täällä puistot ovat puutteellisia ja erittäin huonossa kunnossa.
Liikenneyhteydet ja erityisesti julkinen liikenne
Turvata reuna-alueille peruspalvelut: päivittäistavarakaupat (esim. Myllylampi) ja paremmat liikenneyhteydet (esim. Hiidenvesi - Myllylampi - Nummela -linjayhteys). Asumismukavuus: Sähkön
siirtomaksujen alasajo myös kunnan asia. Kiinteistöjen lupakäsittelyt nopeammiksi.
Kehittää Nummelan keskusta aluetta ja ilmettä. Nykyisellään katukuva ei ole kovin houkutteleva ja harmillista että harvatkin ns. kivijalka liikkeet kaikkoavat keskustasta.
Tunnin juna-yhteys Vihtiin on edellytys kunnan pärjäämiselle. Siihen asti on huolehdittava, että bussiyhteydet Helsinkiin ja Lohjalle toimivat. Sisäistä liikennettä tulisi kehittää. Asuinmukavuus ja
turvallinen ympäristö kulkevat käsikädessä. Näistä syistä ihmiset muuttavat tänne. Yritysystävällisyys tukee paikallista työllisyyttä ja taloutta. Vihti on perinteisesti pienyritysten aluetta, mutta
tarvitsemmeko isoja tuottajia vai enemmän pienyrittäjiä?
Työmatkaliikenne Helsinkiin bussilla houkuttelevammaksi, tunnin juna. Hyviä tontteja tarvitsisi lisää.
Parantaa julkista liikennettä. Turvallinen pyöräilyreitti veikkolaan asti. Turvalliset pyörätiet ylipäätään. Tekemistä myös työssäkäyville. Jotain muuta kuin kebab tai kaljakuppilat. Kotihoitoon kuntalisä
olisi melko suuri houkutin.
Houkutella yrityksiä edullisilla tonteilla yms. Ei maahanmuuttajia / muita turvallisuutta vähentäviä tekijöitä. Vihti-lisä takaisin ja panostetaan lapsiin ja nuoriin

Vastaukset
Liikenneyhteydet todella huonot. Syrjäseudulta voisi tulla Nummelaan esim.liityntäparkkiin ja jatkaa bussilla Hki. Juna olisi tervetullut . Kiinteistövero törkeä vaikka itse hoitaa auraukset ym . eikä ole
edes katuvaloja. Sähkönsiirto ylitörkeäää.
Vihdissä on paljon puistoja ja lisää rakentuu kaiken aikaa, muistattehan että vanha kunnossapito on vähintään yhtä tärkeää kuun uuden luominen.
Julkiseen liikenteeseen lipputuote, joka käy kaikkien liikennöitsijöiden busseihin, esim palveluseteli matkahuollon lippua varten. Edullinen ja toimiva joukkoliikenne on yksi houkutin, jotta saadaan vihti
muuttovoittoiseksi. Julkisen liikenteen suosiminen on myös ilmastoteko.
Panostaa erityisesti myös kunnan haja-asutus alueiden teiden kunnossapitoon tai vaihtoehtoisesti panostaa pyöräteihin ( viittaan tällä ala-arvoiseen tiehen Otalammelta Laurin tietä Jokipellontielle
asti) Autoilijat väistävät kohta reikiä tiessä mielummin kuin ihmisiä.
Julkiset liikenneyhteydet eivät ole riittävän toimivia, jotta olisivat oikeasti vaihtoehto omalla autolla kulkemiseen. Rautatieyhteys Helsinkiin päin olisi erittäin tärkeä, jotta kaikki eivät ole samassa Turun
moottoritien ruuhkassa.
Liittyä HSL:ään, tonttien hinnat alas ja kaavoitus nopeammaksi ja järkevämmäksi, panostaa harrastusmahdollisuuksiin luonnossa ja sisätiloissa.
Tarvitseeko noita edes perustella. Jokaisesta olen huolissani. Olisin myös valmis maksamaan enemmän veroja, jos vastineeksi saisi hyvin toimivat peruspalvelut ja koulutuksen määrärahat muiden
KUUMA-kuntien tasolle. Kulkuyhteydet ovat ilmeinen ongelma, johon minulla ei ole ratkaisua.
Metsien suojelu avohakkuilta, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien lisääminen
HSL, raideliikenne. Luonto ja ympäristö edellä tehtävät talousratkaisut. Kohtuullinen kiinteistöveron taso.
Kunnan pitäisi ottaa ilmastonmuutos tosissaan. Se on mahdollisuus, kun sitä katsoo oikein. Viimeiseen junaan pyrkivät tulevat jäämään asemalle, kun muut kunnat menevät porhaltaen eteenpäin.
Julkinen liikenne kunnan sisällä sekä naapuri kuntiin, poliisi enemmän näkyville arkeen. Mopoileville nuorille turvalliset väylät suurille kouluille
Kunnan varat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten hyviin palveluihin. Uusia yrityksiä houkutellaan Nummelaan.
Ideaparkki ja työpaikkoja. Paremmat liikenneyhteydet ja korkeamman osaamisen uusia asukkaita. Huumeet ja pärisevät viritetyt mopot ja kevarit pois katukuvasta ja koirapuiston viereiseltä
parkkipaikalta omalle ajoharjoittelu/kilpailuradalle.
Että ihmisillä olis tulla töihin iloilla milellä,,ei kuormittaviä työtehtävissä,stressiä...asikkaspalvelun nostamista ja arvosttelu työn tehtävissä.
Bussiyhteyksistä on huolehdittava siten, että toisen asteen opiskelijat pääsevät kulkemaan sujuvasti myös Lohjalle, mikä on yksi merkittävä opiskelu kaupunki. Lapsille kunnollisia leikkipuistoja joiden
yhteyteen aikuisille mahdollisuus liikuntaan, sellaisia koko perheen puistoja, joissa perhe voi viettää aikaa ja vanhemmat samalla huolehtia hyvinvoinnistaan ja lapset leikkiä. Hammashoitoajat ovat
yksin kertaisesti liian pitkiä. Pysäköinnin valvonta syö yrittäjiltä, ei ole elokuvateatterille, kampaajille, hierojille ja monelle muullekaan yrittäjälle hyväksi, että palveluiden käyttäjien ei ole mahdollista
käyttää palveluita ilman jatkuvaa sakon uhkaa. Kampaajalta, elokuvasta, salilta yms. harvoin selviää tunnissa tai välttämättä aina edes kahdessa.
Huolehtia taloudenpidosta, jotta verotus muuttuu houkuttelevammaksi. Siirtyä perinteisistä palveluntuottamisesta kekseliäimpiin ratkaisuihin. Koulukyytejä voisi yhditellä vanhusten kuljetuksiin ja
kyydit voisivat kulkea keskustoista syrjäkylille.
Vihti pitää tehdä yrityksille houkuttelevaksi.
Peruspalvelut eivät toimi. Terkkariin ei pääse. Hammaslääkäriin ei pääse. Se ,että kunnanjohtaja odottaa tunnin junaa ja sotemaakuntaa ei riitä, sairaiden pitää päästä hoitoon nyt.
Asumismukavuus paranee sallimalla rakentaminen kaikkiin kyliin tarpeeksi suurille tonteille. Päällekkäinasunnot (ns. "kerrostalot") eivät ole mikään asumismuoto. Monipuolista luontoa ja
virkistäytymistä pitää vaalia ja edistää huomattavasti, esim. kunnan omistama Vihdin Pirtti heti tehokäyttöön. Aivan käsittämätöntä, ettei tätä mahdollisuutta hyödynnetä mitenkään. Puheet paikan
myynnistä on syytä heti unohtaa lopullisesti. Nykyvaltuutetut (lähinnä Nummela-taustaiset) eivät edes tiedä, miten hienoja esim. lasten-/nuorten kesäleirejä siellä on ennen järjestetty! Turvallinen
ympäristö on varmasti suuri tekijä, kun lapsiperheet harkitsevat muuttoa uuteen paikkaan. Nyt Vihti on tehnyt Nummelasta jo rauhattoman ja turvattoman taajaman, pääosin liian nopealla
pakkolaajentamisella ja hysteerisellä kunnan vähäisten verorahojen pumppaamisella esim. Pajuniityn savipeltojen rakentamiseen. Kovaa vauhtia ollaan menossa suuntaan, jossa taajamien nimet
kuten Malmi, Suvela, Itäkeskus, Nummela kuulostavat maineeltaan samoilta...
Tukea kolmannen sektorin toimijoita ja yhdistyksiä, joissa vapaaehtoiset yrittävät luoda omilla voimavaroillaan ja omalla ajallaan lapsille harrastusmahdollisuuksia, perheille tapahtumia tai kylämäistä
yhteishenkeä pikkukylille eri tapahtumilla.
Rautatiehanke, houkuttelevaisuus yrityksille, matala kunnallisvero, paremmat terveydenhuoltopalvelut yhdessä yksityisen palveluntuottajan kanssa.
Saavutettavuuden parantaminen: Toimivat ja helppokäyttöiset yhteydet joukkoliikenteen runkolinjoille, oppilaitoksiin ja terveyspalveluihin sekä yhtenäiset lipputuotteet ja tiedotus. Etäpalveluiden ja
etätyöpisteiden kehittäminen. Monipalvelupisteet, esim. ikäihmisten rokotuksia myös neuvoloissa. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Yhteistyön kyläyhdistysten ja järjestöjen kanssa
parantaminen ja niiden toimintamahdollisuuksien edistäminen.
Kaavoittaa haja-asutusaleillekin kunnollisen kokoisia tontteja, saada byrokratiaa matalammaksi ja joustavuutta rakennusvalvontaan, lisätä erilaisia asumisvaihtoehtoja. Pistää peruspalvelut kuntoon,
Karviaisen toiminta joustavammaksi ja nopeammaksi, säilyttää kyläkoulut. Lisätä pikkukyliin terveys-ja sos. Palveluita. Taata yrityksille elinvoimaa kunnallisilla mahdollisuuksilla.
Virkistyskalastus rannoilta tai laiturilta. Mihin mennä ilman venettä. Kaikki rannat on metsittyneet. Kävin lapsen lapsen kanssa etsimässä paikkaa onkia niin piti matkustaa lohjalle. Sielläkin hyvin
vähän. Pääkslahdessa kalastus kielletty.
Toimivammat ja nopeammat liikenneyhteydet, junaliikenteen edistäminen ja edullisemmat julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet. Kunnallisverotus on korkea. Olisi hyvä pohtia, mihin rahaa
suunnataan, jos verotusta pidetään korkealla. Korkea kunnallisverotus ei houkuttele muuttamaan Vihtiin. On paljon turhaa, mihin rahaa laitetaan eikä kukaan valvo sitä. Esimerkiksi Pajuniityn
puistoalueelle jo vuosia syksyisin ja keväisin ilmestyvä sama maaurakoitsija, joka "toimittaa tyhjää". Urakoi kunnalle tuntityönä? Samaan aikaan lapset Etelä-Nummelan puolelta kouluun kulkiessaan
ylittävät hengenvaarallisen risteyksen koulumatkallaan. Tätä on jatkunut myös vuosia, vaikka asiasta on puhuttu yleisellä tasolla paljon. Odotellaan, että joku lapsi menettää henkensä, silloinko siihen
saadaan turvallinen tienylitys? Tonttikauppaa kannattaisi edistää, pitämällä kunnan tonttien hinnat houkuttelevan alhaisena verrattuna pääkaupunkiseutuun ja markkinoida sitä. Samoin
vuokratonttitarjontaa kannattaisi edistää. Peruspalveluista koulujen tilat ovat myös olleet vuosia huonot. Lapsistani kaksi on käynyt alakoulun parakissa. Onneksi tälle nyt vihdoin tapahtuu jotain.
Kunnallinen päivähoito Vihdissä on laadukasta, mutta työssäkäyviä vanhempia kiristetään, että sisarukset voivat joutua eri päiväkoteihin päivähoitopaikkojen vähäisyyden vuoksi.
Tontteja tarjottava yrityksille ja yritysten perustamista helpotettava. Rakennuslupien myöntämistä helpotettava taajamien ulkopuolelle, jotta halukkaat voivat rakentaa kotinsa maaseudulle.
Joukkoliikenne toimivaksi myös kunnan sisällä, jotta autottomat pääsevät peruspalveluiden pariin.
Joukkoliikenneyhteydet kylistä keskustaan tulee taata. Ihmisten tulee voida luottaa siihen, että vakaa ja pysyvä joukkoliikenne on olemassa, eikä pelätä joka vuosi pääseekö enää julkista liikennettä
käyttäen esim. töihin. Tilanne on kestämätön. Yhteyksiä kylistä Nummelaan tulee lisätä ja taata pysyvät vuorot.
Asumismukavuuteen vaikuttaa kunta kokonaisuutena ja siihen liittyy turvallisuus: valaistut kadut sekä siisti/ehjä infra ml kadut. Talouden balanssi mahdollistaa toimivat palvelut sekä kansalaisopiston asianmukainen maksu kursseille (ilmaista lounasta ei ole).
Sisäisiä liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa.
Taata peruspalvelujen toimivuus esim. lääkäripalvelut jonottamatta ja toimivat yhteydet Helsinkiin.
Peruskorjata kunnan kiinteistöjä

Vastaukset
Haja-asutusalueilta liikenne yhteydet Nummelaan. Terv.huoltipalvelut helpommin saataviksi. Mahdollisuus saada terv. Keskuksesta henkilökuntaa/hoitajia kiinni ilman typerää takaisin
soittojärjestelmää joka todella takkuaa. Välillä soitto tulee, useimmiten ei. Yöpäivystys takaisin!
Kunnallisverotusta voisi hieman laskea.
Tasapainottaa kunnan taloutta, rakentaminen taajamien ulkopuolelle. Keskittyä oleellisiin asioihin ja varautua myös vaihtoehtoon että tunnin rataa ei tule. Nyt kunnanjohtajalla outoja kytköksiä
ratayhtiön kautta kokonaisuuteen, onkohan ihan puhtaat jauhot Erkillä pussissa?
Peruspalveluista kyläkoulut vetovoimatekijäksi, asutusta / rakennuslupia kyliin. Yrityksiä ja yrittäjyyttä kannustaen ripeästi kaavoittamalla Nuuksion metsistä ja sadasta järvestä markkinointiväline sekä
yrittäjyyden palvelukenttä.
Peruspalveluista kyläkoulut vetovoimatekijäksi, asutusta / rakennuslupia kyliin. Yrityksiä ja yrittäjyyttä kannustaen ripeästi kaavoittamalla Nuuksion metsistä ja sadasta järvestä markkinointiväline sekä
yrittäjyyden palvelukenttä.
Edullisia tontteja hyvällä sijainnilla.
Julkisen liikenteen kehittäminen niin, että myös muualta kuin Nummelasta pystyisi julkista liikennettä käyttämään.
Palvelulinjaliikenteen parantaminen. Kylissä asuvien ikäihmisten on mahdotonta osallistua Nummelassa järjestettyyn senioritoimintaan, jos ei ole omaa autoa. Virkistystoimintaa järjestävät
eläkeläisyhdistykset ja järjestöt mutta kunnan palvelulinjalla pääsee vain nopeasti kauppaan. Keskellä Nummelaa on senioreille olohuone, jossa voisi seurustella muiden kanssa neljänä iltapäivänä
viikossa, jos sinne ja takaisin pääsisi julkisen liikenteen tasalla. Myös Nummelan sisällä välimatkat voivat olla liian pitkiä ikäihmiselle, joka liian hyväkuntoinen saadakseen kunnalta taksilappuja mutta
liian huonokuntoinen kapuamaan ylämäkeä linja-auto pysäkille. Talous ja verotus: Halpoja tontteja, lisää asukkaita, jotta enemmän veronmaksajia. Peruspalvelut: Kouluihin lisää opettajia ja
koulunkäyntiavustajia luokille 1-4, jotta kaikkia lapsia voidaan tukea koulutyön alussa riittävästi ja oppilaat saadaan ryhmäytymään yhteenkuuuvaksi joukoksi.
Bussipysäkkien nimeäminen ja merkitseminen, pysäkkiaikatauluhaku netistä. Kevyen liikenteen väylät taajamien välille ja Nuuksioon/Salmelle asti.
Ei tehdä omakoti asumista kalliiksi ja vaikeaksi. Vihdissä taitaa kuitenkin olla omakotilaisia suuri määrä? Ei pilata jo olemassa olevia asuinalueita rakentamalla lisää viereen. Säilytetään Vihdin luonto
eikä hakata virkistysalueita eikä myöskään tueta yksityisten avohakkuita. Päinvastoin pyritään lisäämään luonnontilaisia alueita. Suojeltuja alueita pitäisi perustaa. Uudet asuinalueet ennestään
ihmisen muokkaamille alueille ettei tuhota niiden tieltä enempää metsiä tai niittyjä. Peruspalvelut ovat elinehto toimivassa kunnassa jos haluaa pitää kiinni asukkaistaan. Peruspalveluja voivat tarjota
myös yrittäjät joten ei tehdä sitä heille vaikeaksi ja kalliiksi. Lisää toimivia kierrätyspisteitä jossa keräysastiat kaikille kierrätettäville materiaaleille.
- Parantaa kunnan sisäisiä liikenneyhteyksiä erityisesti kirkonkylän ja Nummelan välillä myös ilta-aikaan. - Yllättävän korkea veroprosentti!? - Terveyspalvelut toimiviksi, erityisesti hammashoito! Uusi
terveyskeskus rakenteille mahdollisimman pian.
Käytettävissä oleva julkinen liikenne pks alueelle ja alueen palveluihin. Nyt julkista ei juurikaan ole kuin toimisto työajalle.
Kulkuyhteydet kuntoon. Enemmän nuorille tekemistä.
Panostaa liikunta-/ ulkoilu yms mahdollisuuksia muualla kuin Nummelassa.
Joukkoliikenteen parantaminen sivukyliltä.
Liikenne yhteydet myös harja-asutus alueille. Vaikka Hsl kanssa yhteistyössä.
Huolehtia myös Haja-asutusalueiden asioista ja turvallisuudesta. Kevyenliikenteenväyliä, kulkuyhteyksiä myös Nummelaan päiväsaikaan.
Käskittää päätökset elintärkeisiin asioihin.
Panostaa kylien ja haja-asutusalueiden kaavoitukseen. Miksi joku muuttaisi Vihtiin esim. pääkaupunkiseudulta on maaseudunrauha, sitä ei ole Nummelassa. Nimenomaan Vihdin mahdollisuus saada
uusia asukkaita on kaavoittaa kylien ympäristöä omakotiasumiselle. Esim Otalampi on syystä tai toisesta unohdettu alue Vihdissä, jota Vihti ei halua nähtävästi kehittää. Otalampi on kuitenkin sen
kaltainen alue, johon keskiluokkaiset "hyvät" työssäkäyvät veronmaksajat haluavat muuttaa. Toinen asia on, että Vihdin pitäisi panostaa laadukkaaseen peruskouluun. Että ryhmäkoot peruskoulussa
olisi kauttaaltaan kohtuulliset, tuntikehys ei olisi minimi, kunnassa opetettaisiin englannin lisäksi toista vierasta kieltä alakoulusta saakka. Laadukas peruskoulu houkuttelisi lapsiperheitä Vihtiin. Nyt
Vihdillä on maine, että se ei ole lapsiystävällinen kunta. Teot puhuvat puolestaan.
Parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta syrjäkylillä.
Yksi tekojää kuntaan. Mahdollisuus luisteluun ja kiekkoiluun leudoista säistä huolimatta talvisin. Isoimpien koulujen läheisyydessä olevat luistelu - ja hiihtokentät kuntoon kunnan voimin.
Korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä kaikissa asioissa. Tällä tuodaan suuria säästöjä, esim ikäihmisten palveluissa.
Julkinen liikenne MYÖS muualle kuin Nummelaan. Toimivat terveyspalvelut, nykyisellään iso vitsi.
Peruspalveluiden ylläpidosta ei tule tinkiä vaikka verotusta joutuisi kiristämään
Tuoda palvelut ihmisten lähelelle kyliin käyttämällä erilaisia joustavia ratkaisuja. Tukea kuntalaisten aktiivisuutta oman lähiympäristön kehittämisessä. Tukea yhteisöllisyyttä.
Yritysten palveluiden (tonit, lupa-asiat) jouhevoittaminen
Vahvistaa julkista liikennettä. Pitää huolta siitä, että varhaiskasvatuksen resurssit ovat oikeasti kunnossa - laadukas varhaiskasvatus vakituisine henkilökuntineen on todellinen vetovoimatekijä
pääkaupunkiseutuun, etenkin Helsinkiin, verrattuna!
Olen koko kesän yrittänyt päästä lääkäriin kipeän jalan vuoksi onnistumatta ja nyt en voi edes ottaa tarjottua työtä vastaan kun polvi ei kestä seisomista. Terveydenhuolto on kovilla, tiedän, mutta
perusasiat tulisi toimia.
Liikenneyhteydet kuntoon!
Rakentamisen joustavuus ja laajemmat tarjonnan tonteista ympäri Vihtiä,sekä kaavotetuilla alueilla sekä haja-asutusalueilla. Kehitetään ja annetaan kyläyhdistykselle ja muille yhdistyksille tukea
kehittää ja ylläpitää virkistysalueita ja olemassa olevia paikkoja. Järjestetään infoa toimijoille jossa tietoa ja kehittämistä mahdollisuuksista.
Luonto- kalastusmatkailuun panostaminen.
Terveyskeskus jäisi Vihtiin
Kaavoituksen tulee antaa mahdollisuus kehittää Nummelaa ja Kirkonkylää taajamina ja mahdollistaa hyvät palvelut siellä. Kyliin pitää myös pystyä edelleen sijoittumaan ja siinä keskeistä on
alakouluverkon varmistaminen ja riittävät kulkuyhteydet kylistä keskustaajamiin yläkoululaisille ja opiskelijoille. Terveyskeskukseen pitää päästä ja sinne pitää päästä tarvittaessa nopeasti.
Kehittää nuorison arki- ja vapaa- ajat. Kehittää siivous palvelut ja opetella kuntalaiselle siivoa jälkeen. (Metsassa on paljon roskia joka piti viedä kaatopaikalle, koirien jätokset metsäpoluillä ja
kävelytiellä, paljon roskia nuorison oleskelu paikoilla jne.)
Joukkoliikenne kuntoon. Kyliltä nummelaan ja pääkaupunkiseudulle. Tunnin juna.
Rakentaa turvallisia kevyen liikenteen väyliä eri kylien välille. Esimerkiksi Otalampi-Nummela ja Otalampi Salmi. Tämä osaltaan parantaisi viihtyvyyttä ja luonnon käyttöä

Vastaukset
Miettiä tarkemmin esim kotihoidon toimiston sijoittelua, kuinka monta kertaa ovat vaihtaneet paikkaa, tuskin on ilmaista sekään huvi. Remontoidaan tiloja ja kohta taas lähdetään tilasta pois, sotealalla tämä mielestäni yleistä vihdissä. Järki käteen. Kunnanjohtaja sai palkankorotuksen, mutta työntekijät jäi ilman ”koronapalkkiota”.
Toimiva joukkoliikenne kyliltä nummelaan ja pk seudulle
Julkista liikennettä on parannettava edes suurimpien taajamien välillä. Ei ole asukasystävällistä eikä kestävän kehityksen mukaista, että perheellä täytyy olla 2-3 autoa elääkseen normaalia, aktiivista
elämää Vihdissä. Koulujen määrärahoja on lisättävä opetuksen tason varmistamiseksi.
Julkinen liikenne muuallekkin vihtiin kuin vain Nummelaan.
Keskittää palveluita 2-3 palvelukeskukseen, muodostaa niiden ja pk-seudun välille hyvät liikenneyhteydet ja hakea säästöjä sote-uudistuksen kautta.
Päivittää lasten puistot. Nummelan leikkipuistot ovat vanhanaikaiset ja vanhat. Kokonaan uusia puistoja, liikennepuisto, Väinämöisentien puiston iso updgreidaus viihtyisäksi yhteisölliseksi ja
moderniksi leikkipuistoksi. Lapset viihtyvät, joten vanhemmat viihtyvät, yhteisöllisyys lisääntyy. Done and done. Lisäksi nuorisolle kunnon tilat ja alueet.
Liittyä hsl-alueeseen (d vyöhyke)
Liikenneyhteydet ja turvallinen ympäristö: haja-asutusalueille turvallisempia väyliä jalankulkijoille, muuta ei tule mieleen. Itse asumme Irjalassa ja välillä hirvittää autoilijoiden suuret nopeudet sekä se,
että lapset kulkevat samoilla teille kouluun ja koulukyytiin. Ja aikuiset samoilla teillä myös lenkkeleivät. Monipuolinen luonto ja virkistysmahdollisuudet: Vihdissä on paljon ihania luontokohteita ja myös
koskematonta luontoa. Mielestäni kaikista kohteista ei niin hyvin tietoa saatavilla ja esimerkiksi paikanpäällä ei selkeää opastusta siitä mihin auto jätetään ja minne matkaa jatketaan.
Liikenneyhteydet pitäisi saada vastaamaan pendelöijien ja opiskelijoiden tarpeita niin kunnan sisällä kuin pääkaupunkiseudulle. Yhteyksien löydettävyydessä on paljon parannettavaa. Peruspalveluja
on karsittu rankalla kädellä ja monen palvelun käyttäminen vaatii oman auton / taksin käyttä. Yhtään enempää ei voi karsia. Vihti on juhlapuheissa yrittäjäystävällinen, mutta käytännön tasolla sitä ei
huomaa. Yrittäjät toimivat omillaan, eikä yrityspuolen työntekijöitä näy kuin lehdissä.
Kuntalaisten viihtyisyyteen muuallakin KUIN Nummelassa. Liikenneyhteydet kuntoon myös kasvuksekuksen reunoilta. Peruspalvelut tarjolle muuallekkin KUIN Nummelaan Valtuusto olisi rehellinen ja
investoinnit viedään loppuun ennen kuin aloitetaan uutta ja säästöt tehdään todellisista asioista ei vain paperilla näenäisesti.
- Huomioida luontoarvot alueella: Metsien säästäminen uusienkin asuinalueiden läheisyydessä. - Niittyjen perustaminen ja säästäminen. - Lisää ekologisen rakentamisen asuinalueita Vihtiin Ekologisten valintojen pakollisuus uusissa rakentamismääräyksissä - Etelä-Nummelan koulun rakentaminen huolellisesti, tarpeeksi pitkän ajan kuluessa ja säältä suojassa laadukkain, ekologisin
materiaalein. Valvonnan tulee olla tarkkaa, jotta vältämme home- ja muut sisäilmaongelmat!
Kaavojen loppuun saattaminen, Huhmari ja Tervalampi olisi todella otollisia muuttokohteita monelle pkseudulla työskentelevälle, mutta muuttoa ja rakentamista jarruttaa jo vuosia jäissä olleet kaavat.
Maaseutumaista asumista olisi hyvä kehittää ja kyliin rakentamista helpottaa. Turvalliset koulutie tulisi mahdollistaa kevyenliikenteenväyliin ja koulukuljetuksiin panostamalla. Opetukseen pitäisi
osoittaa riittävästi pätevää henkilöstöä ja koulukiusaamisen torjuntaan tulisi panostaa.
Liikenneyhteydet edes riittävälle tasolle esim Ojakkalasta Helsinkiin. Uudisrakentamisessa isompia ka laadukkaampia asuntoja ,
Vihdin markkinointikeinona voisi käyttää, että se on pala maalaismaisemaa lähellä kaupunkia. Tarvittaessa tästä pääsee liikkumaan monipuolisesti joka suuntaa ja sitten täällä on kuitenkin oma
rauhansa. Tietenkin asuminen vaatii oman auton. Bonuksena olisi mikäli julkinen liikenne (juna, bussit) toimisi myös.
Paremmat julkiset yhteydet kehä3-kehä1 Enemmän ulkoilualueita ja liikuntapaikkoja Kunnallisveroprosentti on todella korkea joten se alas Enemmän yrittäjille tukea, sitäkautta tulee työpaikkoja
Lisää perhepäivähoitajia
Tiukka taloudenpito. Verotusta ei saa kiristää, muuten tänne ei muuta kukaan. Vihtiä pitää markkinoida ja tuoda kuntaa paremmin esille mm.nykyisten postinumeroiden perässä tulisi olla aina
postitoimipaikkana VIHTI. Yrityskaavoitusta onkin jo saatu hyvin liikkelle. Sitä pitää jatkaa. Junarata hanketta tulee voimakkaasti ajaa eteenpäin.
- Uusien vihtiläisten saamiseksi: saatava rautatieasema Nummelaan, parannettava bussivuoroja, liityttävä HSL:n, kunnan lisättävä näkyvyyttä tapahtumissa (miksi Lohjan asuntomessuilla ei ollut
Vihdin ständiä, jossa olisi voitu mainostaa kuntaa ja tarjota tontteja esim. 50% alennuksella? Kaikilla asuntomessuilla Vihdin oltava esillä luonto/ liikunta/ lapsi/ perhe-ystävällisenä kuntana.).
Mainostettava kuntaa etätyömahdollisuuksilla sekä yritysystävällisenä ( oltava helposti saatavilla yritysneuvontaa ja tästä kerrottava kunnan sivuilla sekä mainostettava jne.). Pidettävä
harrastusmahdollisuudet kaikkien saatavilla ( jäähalli, uimahalli, yleisurheilukenttä yms.). Vihtiin voisi tehdä hiihtoputken, koska se peruuntui Leppävaarasta ja tulevaisuudessa lumiset talvet
vähenevät. Sille olisi todellista tarvetta. Lentokenttää ei tule missään nimessä laajentaa purjekoneista kovaäänisiin yksityiskoneisiin ( niistä kärsitään jo nyt, eikö niillä ole mitään desibelirajoituksia?)
vaan harju varattava liikuntamahdollisuuksille esim. hiihtoputki. Pieniä kouluja ja päiväkoteja ei tule purkaa, vaan mainostaa niitä, koska niiden vuoksi suuri osa lapsiperheistä muuttanut Vihtiin. Vihdin
lukion opetus pidettävä korkeatasoisena ja laaja-alaisena, jottei lasten tarvitse lähteä muualle lukioon ( silloin voidaan menettää kokonainen perhe kunnasta).
Julkinen liikenne ei toimi kylien osalta. Uusia avauksia, MAAS, jne. Vanhuksille hankalia isoja busseja voisi korvata pikkubusseilla. Jo se riittää, että pääsis aamulla töihin pääkaupunkseudulle ja illalla
takaisin.
Verot alhaalla pidettävä. Turvallisuus. Ei maahanmuuttoa
Kaavoitus väljemmäksi. Esim Lankilassa on monessa paikassa asunnot hyvinkin lähellä toisiaan, autojen parkkipaikat ovat ikkunan alla. Tilaa on, joten tontit väljemmäksi.
Luontoalueiden hoito ja kehittäminen, esim. merkittyjä reittejä harjulle, Kokkokalliolle ym. Väljä asuminen ja luonto lisäävät viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Ennaltaehkäisy. Varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei enää leikata, vaan lisätään resursseja.
Edistää ESA-radan toteuttamista kaikin mahdollisin keinoin. Kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää peruspalveluiden säilymistä ja jopa kehittämistä mm. kaavoituksen keinoin.
Vihtilisä takaisin: imagokysymys myös kustannussäästön lisäksi Kasvatus-ja koulutuspuolen resurssit kuntoon. Arvostus ja palkkaus! Karviaisen hoitotyöntekijöiden arvostus ja palkkaus kuntoon
Vanhuspalvelut; prosessi helpommaksi ikäihmisen silmin Tunnin juna ja pk-seudun poikittaisliikenne Koulubussit, mallia Höökikyydistä?
Kylien välinen toimiva liikenne, asiointi palvelun säilyttäminen/kehittäminen. Ylläpitää asiointimahdollisuus kylillä ilman autoa. Kylien kehittäminen, kyläkoulujen säästäminen= uudet
lapsiperheveronmaksajat Kävely/pyörätiet kylille, VALOJA=turvallisuus, vähemmän koulutakseja Yritysystävällisyyden konkreettinen kehittäminen pikaisesti.
Juna ja muut yhteydet pääkaupunkiseudun suuntaan kuntoon.
Turvapaikan hakijoita/kiintiöpakolaisia ei tulisi ottaa kuntaan, koska erityisesti islamilaisista maista tulevat ovat turvallisuusuhka. Kouluttamattomat ihmiset kehitysmaista lisäksi kuormittavat taloutta ja
terveydenhuollon palveluja.
Tukea joukkoliikennettä
Liittyä HSL:n
Asumisen erilaiset ja monipuoliset vaihtoehdot. Fokus peruspalveluihin. Opetus ja varhaiskasvatus. Uusia mahdollisuuksia liikkumiseen ja kartoitus sen jälkeen kun korona tilanne ohi ja nähdään
miten se ol vaikuttanut työmatkaliikenteeseen ( vs etätyö)
Mahdollistaa ja tukea yrittäjiä heidän ideoissaan tai ainakin kunnolla, eikä heti tyrmätä. Huolehtia että busseilla voi kulkea kouluun ja töihin
Peruskouluihin täytyisi panostaa enemmän ja työskentely siellä kiinnostavammaksi, ympäristökuntiin verrattuna Vihdin tilanne on heikko ja muissa kunnissa paremmat työehdot ja resurssit Lasten
leikkipuistoja ym harrastusmahdollisuuksia enemmän ja myös kylille. Mm Otalammella on aika surkea leikkipuisto, vähän enemmän panostusta lapsiin! Julkinen liikenne ja hsl-mahdollisuus
kehittämisen arvoinen Tärkeää myös pitää yllä laadukas perusterveydenhuolto

Vastaukset
Liittyä HSL:n, tehdä viihtyisä perhepuisto vaikka enärantaan, kauniit rantamaisemat,moderni leikkipuisto, yrittäjälle kahvilatila , laituri meininkiä. Mallia Lohjan asuntomessujen rannasta. Myös
ehdottomasti modernia kaunista kerrostalorakentamista vrt.kartanokoski Vantaalla.ei enää rumia tiilikerrostaloghettoja! Tosi rumia ja vanhanaikaisia!
Oikeita henkilövalintoja, jolloin mahdollisuus saada asiat toimivaksi ja tehokkaaksi sekä sallivammaksi asumisen vaihtoehdot
Kyliltä pitää päästä pääkaupunkiseudulle julkisilla kulkuvälineillä . HSL
Vihtilisä takaisin lapsiperheille. Työterveys laadukkaammaksi ja monipuolisemmaksi kunnan työntekijöille. Arvostaa kyliä ja maaseutua.
ASUMISMUKAVUUS: Pieniä, maaseutumaisia kyliä ei tule kaavoittaa asumistehokkuuden parantamiseksi. Esim. Haimoon kylä ja myös sen keskusta tulee pysyä nykyisellään. Lisärakentamista ei
tarvita tai sen on oltava äärimmäisen maltillista. Kylän rauhallisuus ja asumismukavuus on jo nyt ollut pitkään uhattuna lisääntyneen rakentamisen (väestömäärän kasvun), lisääntyneen liikenteen ja
häiriökäyttäytymisen myötä. Haimoon kylän ja Vihdin vetovoimatekijä on ollut rauha ja hiljaisuus, josta kunnan pitää huolehtia jatkossakin. Kaavoitusta ja lisärakentamista tulee keskittää keskuksiin ja
niissä erityisesti tulee huolehtia kohtuuhintaisista ja laadukkaista asunnoista (erityisesti omistusasunnoista), jotka ovat Vihdin yksi vetovoimatekijä. Jos Vihdin strategiana on pitää yllä
kulttuurimaisemia, niin Haimoossa tämä tavoite on pahasti epäonnistunut. Haimoon vanha, kylätasolla kulttuurihistoriallisesti arvokas kyläkoulu on pahasti rapistunut käyttämättömänä ollessaan ja
nykyään ruma fasadi muuten kauniille kylälle. Kunnan tulee korjata ja huoltaa rakennukset ja miljöö viipymättä, jos kiinnostuneet ostajat tai muut tahot eivät sitä tee. Ja mikäli kohde on myyty eikä
kunnan omistuksessa, tulee kunnan sakon uhalla vaatia alueen entisöiminen ja korjaus. Lisäksi Haimoon uimalan remontti on epäonnistunut. Ilmeisen halvalla tehty peruskorjaus jätti muun kuin
uimalan välittömän alueen vesistön ruokottomaan tilaan. Näin ollen koko vesistö kauttaaltaan tulee ruopata uudelleen uimisen ja lammen käytön viihtyvyyden parantamiseksi. Samoin urheilukentän
alue on kärsinyt vuosien saatossa inflaation, joten jos alue ei kuulu kunnan hoidettavaksi, tulee kunnan osoittaa avustuksia alueen kehittämiseen. Nämä kaikki yllämainitut seikat luovat
asumismukavuutta ja viihtyisyyttä kylissä, joista erityisesti kaavoitukseen on kiinnitettävä tarkkaa huomiota ja harkintaa. Näin myös kaunis, monipuolinen luonto säilyy ja nopeat yhteydet sinne, jolloin
virkistäytyminen parempaa, jos rauhallisuus säilyy. Ja hyvin tärkeä asia kaavoituksesta: pakkolunastuksia kunnan ei missään olosuhteissa enää pidä tehdä kylien keskustojen kaavoittamisen vuoksi.
LIIKENNEYHTEYDET: Kauttaaltaan Vihdin julkisen liikenteen yhteydet ovat heikohkot. Nummelasta yhteydet ovat kohtuulliset, mutta kylien julkinen liikenne on surkea > koska sitä ei ole. Esim. edes
Hanko-Hyvinkään tien varteen ja Vanhan Porintien (esim. Vihdin tietä Helsingistä tuleva bussi) varteen tulisi luoda säännöllistä julkista liikennettä, jossa olisi mahdollisuus päästä niin kattavampien
bussiyhteyksien kuin junaliikenteen äärelle, mikäli raideyhteys Nummelaan tulevina vuosina ei toteudu. Ja julkisen liikenteen parantamiseksi ei voida odotella vuosien päästä toteutuvia yhteyksiä.
Toteutuessaan junayhteys Nummelassa ei kyllä liiemmin palvele itäisessä Vihdissä asuvia (esim. matka-aika Helsinkiin), joten sen varaan ei voida koko kuntaa asettaa. Hyvinkää-Karjaa-radan
avaamista pienimuotoiselle henkilöliikenteelle tulee pohtia vakavasti. Lisäksi esim. edes Otalammelta voisi olla säännöllinen bussiyhteys Espoo-Helsinki-alueelle, jos kylien läpi kulkevat bussilinjat
ovat muisto viime vuosisadalta. Lippujen hinnat ovat julkisessa liikenteessä liian kalliit. Vihdin neuvoteltava esim. Onnibus-yhtiön kanssa siitä miten saataisiin halvemmat hinnat myös
Nummelaan/kirkonkylään suuntaaville. Esim. ko. yhtiöllä hinnat Helsinki-Porvoo ovat huomattavasti halvemmat kuin Vihdin suuntaan. Vihdin on liityttävä HSL-verkkoon, jotta kattavammat ja
yhtenäisemmät julkisen liikenteen palvelut ovat myös vihtiläisten ulottuvilla. Vihdin tulee panostaa julkiseen liikenteeseen haja-asutusalueillekin ja luoda kannustimia niiden käyttöön, jotta kunta voi
omalta osaltaan vähentää yksityisautoilua, saasteita ja edesauttaa parempia ilmastotekoja. PERUSPALVELUT: Vihdin sosiaali-ja terveyspalveluiden laatu ei ole sillä tasolla kun sen kuuluisi olla
laadun ja hoidon suhteen. Lisäksi ikääntyneiden ja parantumattomasti sairaiden hoitoa ei ole riittävästi huomioitu. Vihdistä puuttuu esim. kotisairaala osaksi kodissa tapahtuvaa hoitotyötä, jolloin
esimerkiksi saattohoito kotona olisi mahdollista. Näin ei ole, vaan esim. ikääntyneet menehtyvät terveyskeskuksen vuodeosastoille, jossa hoidon laadussa olisi ajoittain parannettavaa. Kyläkoulut
tulee ehdottomasti säilyttää ja suuria kouluyksiköitä pitää välttää mahdollisuuksien mukaan. Ympäristössä ja infrasssa tulee arvostaa vanhaa ja korjata. Ei aina purkaa ja rakentaa uutta. Korjaaminen
on myös ympäristöystävällinen teko. Vihdin tulee myös ympäristöasioissa huomioida jokien kunto ja niihin valuvat ravinteet, epäpuhtaudet ja jätteet. Esim. Haimoon kylässä Lapoonjoen/Vihtijoen
kuntoa parannettava, jotta esim. maatalouden jätteet ja muut epäpuhtaudet eivät kulkeudu vesistöön. Lisäksi kylien jätepisteet ovat nykyiset standardit huomioon ottaen puutteelliset, joten
kierrättäminen monipuolisemmin paremmaksi. Lisäksi kohteista joita en valinnut: - Luonto ja virkistysmahdollisuudet ovat Vihdin vetovoimaisin tekijä ja näitä tulee kaikin keinoin tukea, säilyttää ja
pitää yllä. Lisäksi taajamiin olisi mahdollisuuksien mukaan luotava enemmän ulkoilu-ja kävelyreittejä. - Verotus täytyy pitää kohtuullisena. - Turvallinen ympäristö: Taajamissa ja kylissä ajetaan
poikkeuksetta huomattavia ylinopeuksia. Ajonopeudet ja nuorison mopo/autoralli ovatkin jo valtakunnallinen ongelma, joka myös vuosikausia vaivannut Vihtiä. Näihin on puututtava (nopeudesta
ilmoittavat taulut ja hidastetöyssyt eivät ole ratkaisu). Kylissä ja taajamissa tapahtuu suhteellisen usein ilkivaltaa ja häiriökäytöstä. Kunnan on keksittävä keinot näiden ongelmien kitkemiseksi
yhteistyössä virkavallan kanssa. Lisäksi liiallista sosiaalista asumista tulee välttää. Halvat vuokrat ja ajoittain edulliset asuntojen hinnat tuovat kuntaan myös asujaimistoa jotka luovat turvattomuutta. Yhteisöllisyys: Kunnan tulee luoda esim. kulttuurillisten ja kulttuurin toimijoiden kanssa erilaisia yhteisöllisyyttä luovia toimintoja, erityisesti kylissä.
Vihtiläinen maksaa paljon veroja. Tarvitsemme tänne lisää hyvin tienaavia asukkaita, mutta heitä saadaan tänne paremmin, jos verotusta saadaan alemmas. Pidetään Vihti turvallisena asukkailleen,
niin päivä kuin yöaikaan. Niin pyöräilijöille, kävelijöille kuin autoillekin. Yhteisöllisyys on hyvin tärkeää. En osaa sanoa kuinka yhteisöllinen Vihti on. Toivoisin että Vihti olisi esimerkillinen kunta siinä
kuinka se ottaa huomioon lapset ja nuoret ja heidän tarpeensa.
Mahdollistaa rakentaminen kylille ja turvata jäljelläolevat kylien peruspalvelut. Kunnan sisäinen julkinen liikenne esim. siten, että se toimii samalla syöttöliikenteenä Nummelaan, josta yhteydet
eteenpäin.

7. Miten kuvailisit Vihtiä asuinkuntanasi?
Vastaajien määrä: 523
Vastaukset
Hiljainen ja mukava. Vähän vaikeasti saavutettava.
Turvallinen, luonnonläheinen. Lähellä pk-seutua, mutta silti Harmittavan kaukana. Olisi ihana asua Vihdissä ilman oman auton pakkoa.
Mitään sanomaton. Ei mitään erityistä. Ohiajaessa jää ruma ja epäsiisti vaikutelma.
Luonto alkaa useimmiten jo kotiovelta. Yhteisöllisyyttä ei ole.
Persoonaton. Huonosti palveluita ja perheasuntoja/ok-tontteja. Viheralueet huonosti hoidettu. Peruspalvelut toimii. Tylsä paikka asua. Luonto on kaunis.
Kaunis, luonnonläheinen, puhdas, aito, yhteisöllinen, riittävän kaukana ja riittävän lähellä kaikkea (esim. pääkaupunki palveluineen, lentokenttä, meri). Kun vain haja-asutusalueen ihmisten
annettaisiin myös pitää palvelunsa. Jos joutuisin asumaan kerros- tai rivitalossa en jäisi Vihtiin. Silloin hakeutuisin johonkin oikeaan taajamaan. Eli maaseutuasumista täytyy myös pitää yllä jos haluaa
pitää hyviä veronmaksajia kunnassa.
Pienillä panostuksilla se saataisin vielä vetovoimaisemmaksi joka houkuttelee pääkaupunkiseudun asukkaita muuttamaan Vihtiin.
Erittäin hyvä
Sisäänpäin kääntynyt, happamahko päätöksentekokulttuuri.
Perämetsä, jossa valitetaan paljon ja saadaan vain vähän positiivista kehitystä aikaan. En siis kovin kehuisi. Kuntamme alueella olevat yritykset (ml. Vihti Ski) pitäisi nostaa vetovoimatekijäksi,
vanhoista skismoista riippumatta!
Luonnonläheistä asumista alle tunnin päästä Suomen Kansallisoopperasta (lue: Helsingistä).
Muuten on mukava paikka asua ja täältä löytyy paljon potentiaalia kun vaan osataan hyödyntää.
Hyvä, mutta tylsä ja virikkeetön
Ihan kiva mutta ei tarjoa sellaisia palveluita joita käytän. Onneksi Helsinkiin pääsee vielä bussilla. Autottomana ei pääse Vihdissä kuin oman lähialueen palveluihin. Muuttaisin muualle jos olisi kunnon
liikenneyhteydet käydä täällä töissä. Harmittaa että kaunis harju on "jyrsitty" ja maastopyörillä saa poukkoilla metsäpoluilla. Roskaaminen järkyttävää. Nmmelan keskusta on ikävän ränsistyneen
näköinen ja täynnä parkkipaikkoja. Missä puistot?
Hiljainen itsestään ääntä pitämätön kunta, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, päätökset tehdään hitaasti, ja riskejä ei haluta ottaa, Vihti on erittäin kaunis kunta ja mahdollisuudet olisi kasvaa suureksikin
ja saada reilusti uusia asukkaita jos vain panostettaisiin, eikä nähtäisi leikkauksia ainoina keinoina.

Vastaukset
Ei enää kuin ennen. Kuitenkin ihan hyvä.
Ei enää kuin ennen. Kuitenkin ihan hyvä.
Liikaa ilmastohömppää ja liian vähän konkreettisia tekoja asukkaiden ja uusien alueiden kaavoituksen hyväksi.
Hävettää asua Vihdissä
Vihdissä olisi paljon potentiaalia ja laajat harrastusmahdollisuudet ja luontokohteet mutta panostaminen ja markkinointi puuttuu.
Koen että Vihti ei riittävästi arvosta Nummelan runsasväkistä juuretonta asukaskuntaa vaan aliresursoi Nummelan koulua, mahdollistaa kaavoituksella epäesteettisiä ratkaisuja eikä panosta
Nummelan alueelle kulttuuria.
Etäinen, byrokraattinen, hidas. Ihmisen kokoinen. Kunta ei kovin paljon näy ihmisten arjessa, tuntuu että täällä saa pärjäillä omillaan.
Luonto, hyvät kulkuyhteydet, kylissä yhteisöllisyys ja päättäväisyys.
Vihti on luonnonläheinen, hyvät yhteydet Helsinkiin, palvelut löytyy ja meillä on mukavasti historiaa sekä kulttuuria.
Kiva ja viihtyisä mutta harmillisesti kyllä täällä ei käytetä hyväksi kaikkea hyvää mitä on tarjottavana.
Aktiivinen toimeliaiden ihmisten kunta.
Väljä. Kankea. Uusiutumiskyvytön.
Hyvä sijainti, sopivan kokoinen, kauniilla paikalla.
Vihdissä on mahdollista asua luonnonläheisesti ja väljästi, mutta kuitenkin lähellä metropolialueen palveluja. Verotus on mielestäni liian kireää, julkisia liikenneyhteyksiä ei oikein ole.
Tietoliikenneyhteydet ovat heikot.
Turvallinen, paljon luontoa
Ihan jees mut rikkonainen.
Kaunis luonto ja tilaa on. Valitettavasti kehittämisessä tuntuu jatkuvasti unohtuvan pienempien asutusalueiden (=kylien) vihtiläiset. Myös ajoittain rasismia hipova ulkomaalaisvastaisuus ällöttää siinä
määrin että osa päättäjistä näkemyksineen tuntuu todella takapajuisilta.
Kohtuullinen
Peruspalvelut kunnossa. Tontit hyvän kokoisia ja kuitenkin autolla nopeasti pk-seudulla
Kaunis luonto, kivoja ihmisiä. Huumeongelma näkyy ja pelottaa. Liikennekuri huono.
Mukava ja turvallinen
Ajasta jäänyt, lähinnä nukkumalähiöksi surullisesti viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut syntymäkuntani. Ainoa syy ostaa viimeisin asuntoni täältä, eikä muista kehyskunnista, oli asuntojen alempi
hintataso verrattuna Nurmijärveen, Tuusulaan, Järvenpäähän ja Keravaan. Surullista nykytilaa alleviivaa käsittämätön, vuosia jatkunut pimeys iltaisin ja öisin, kun katuvaloja ei pidetä päällä. Samoin
istutusten ja puistojen hävettävän huono kunto.
Mukavasti syrjässä jos Helsingistä katsoo. Hyvä tie 25 ja monet Helsingin sisäänmenotiet kohtuumatkan päässä. Luonnonläheinen kunta. Aktiiviset kylät. Heikkotasoiset internet-yhteydet.
Langattomuus ei toimi, valokuitu on varma.
Rauhallinen ja luonnonläheinen.
Perus,Nummelakeskeisyys ärsyttäö
Luonto on kaikkialla lähellä, turvallisuus, maaseudun rauha pääkaupungin lähellä
Kaunis, luonto lähellä, selkeät taajamat.
Pullan tuoksua on, mutta ihan ei tiedä minne ollaan menossa.
Itse olen kokenut viihtyisäksi muuten, mutta nämä pienemmät tie ovat osittain todella vaarallisia, kun päällyste on rikki.
Luonnonläheinen mutta sisäänpäin lämpiävä.Kansainvälisyys pelottaa.... valitettavasti maahanmuuttaja vastainen.
Rauhallinen paikka asua, omalla autolla pääsee pk-seudulle todella nopeasti. Kunnan palvelut keskitetty Nummelaan. Hyvät liikuntamahdollisuudet.
Hyvä,
Tyypillinen maalaiskunta joka leikkii joissakin kohdin isoa kaupunkia. Nlan taajama on kaupallinen keskus ja niin kauan kun parkkipaikkoja on riittävästi palvelu voi toimia maalaiskunnan tavoitteen
mukaisesti. Sitä ei saa pilata tiiviillä rakentamisella. Nykyinen tila on siedettävällä tasolla.
Hyvä paikka asua. Luonnonläheinen, kylien kaunistama.
Ihan kiva.
Kallis paikka asua ja ainakin yrittää. Toimitilojen vuokrat Helsingin keskustan luokkaa. Kaunis luonto. Pikkukylillä melko rauhallista. Kauppoja ja palveluita riittävästi
Luonnon läheisyys viihdyttää ja kaikki tarvittavat palvelut lähellä mitä tarvitsee. Paljon positiivisia asioita vireillä, kunhan vain toteutuvat.
Rauhallinen, tilaa asua ja olla, luonto heti ovella, ihania puistoalueita ja upeaa metsää.
Yli puolet elämästä olen täällä asunut ja silti vieläkään en oikein tiedä että olenko vihtiläinen. Harmittaa kirkonkylän alasajo ja Nummelan tiivis rakentaminen. Vihti on kunta ja sen kaikista kylistä pitää
huolehtia eikä vaan nostattaa nummelaa.
Kirkonkylällä rauhaa ja luontoa, Nummelassa kauppoja ja terveydenhoitopalveluja.
Ihana maalaiskunta jossa on korvaamatonta yhteisöllisyyttä ja yhdistystoimintaa, mutta joka kaipaisi kipeästi päivitystä 2021-luvulle.
-Oikein mukava ja ystävällinen asuinympäristö. -Kaikki tarvittava lyhyen ajomatkan päässä. -Hyvät kunnalliset ja yksityiset palvelut.
Metsä Espoon takana. Kaikessa jää varjoon kun päättävät politikot ei tee yhteistyötä kuin vain koalitionsa kanssa.

Vastaukset
Kaukana hälystä, mutta kuitenkin kohtuu lähellä Helsinki, Espoo, Hyvinkää
Vihti on ollut kotikuntani muutamaa nuoruusvuotta lukuunottamatta. Olen täällä syntynyt ja kasvanut pientä koulua turvallisesti käyden, ja saman halusin taata lapsilleni, joten palasin tänne ennen
esikoisen kouluun menoa. Siltä osin kunnassa on toimittu erittäin lyhytnäköisesti viimeisinä aikoina, samoin kuin on tehty kirkonkylän elinvoimaisuuden tappamisessa. Toivottavasti uusi valtuusto
arvostaa sitä, mikä Vihdissä on hienointa. Kirkonkylä, muut pienemmät kylät ja sopivasti rakennuslupia myös haja-alueille pitämään koko kunta kauniina, voimakkaana ja kotoisana.
Vehreä ja ystävällinen.
Jokseenkin tavanomainen suomalainen malaiskunta.
Näivettynyt ja mukavuudenhaluinen. Puuttuu dynaamisuus ja kehittäminen. Juna todellakin ajaa ohi, jos päätöksiä haudotaan vuosikausia.
Paras
Mahtava luonto ja upeat ulkoilumahdollisuudet, liikenne saatava sujuvammaksi ja turvalliseksi
Lähellä pääkaupunkia, luonnon helmassa.
Hyvät mahdollisuudet harrastaa. Vireä ja kehittyvä kunta.
Yhteisöllinen, maanläheinen ja turvallinen
Vireä, liikunnallinen, ympäristöystävällinen.
Mukava pikkukunta josta löytyy lähes kaikki tarvittavat palvelut. Yksityistiemaksut ja kunnallisvero ovat korkeita ja terveyskeskuslääkäreiltä tuntuu puuttuvan joko osaaminen tai halu hoitaa ihminen
kuntoon.
maaseutupitäjä ,mitä yritetään väkisin kaupungillistaa ja pilataan sillä koko Vihti
Luonnonläheinen, rauhallinen, turvallinen.
Rauhallinen ja yhteisöllinen.
Lähellä kaikkea, rauhallinen, lähellä luontoa.
Kaunis ja luontoa paljon,toivoisin kehitystä myös kyliin eikä aina Nummelaa.Nyt ei esim.millään julkisella pääse sinne.
Turvallinen ja rauhallinen
Rakastan Vihdin luontoa. On hyvää palvelua monissa yrityksissä. Kuitenkin perheet jäävät yksin vaikeuksien keskellä, perheiden omia mielipiteitä ei kuunnella. Koululaiset käyvät koulua
sisäilmaongelmaisissa kouluissa, eivätkä rehtorit enää ole lapsen puolella. Terveyskeskus on aivan homeessa ja henkilökunta vedetty liian tiukille. Koulumatkat eivät ole kaille turvallisia. Lapset ja
nuoret ovat tässä hyvin eriarvoisessa asemassa. Vanhempien voimavaroista tässäkään kohti kukaan ei välitä. Kirkonkylän ym pienempien kylien lasten harrastaminen on vaikeaa, jos ei ole rikas ja
pysty olemaan illat kuskina. Vanhukset ovat heitteillä,omaishoitajat uupuneita.
Hyvä sijainti ja kiva ympäristö.
Peruspalvelut toimivat, luonnonläheinen rauhallinen pikkukunta
Ihana paikka asua :)
Rauhallinen pikku kylä
Luonnonkaunis vehreä alue, jossa paljon kyliä, joissa vielä mukavan yhteisöllistä toimintaa.
Kunnan viranomaisilta ei ole saanut asiallista palvelua. Avoimuutta, rehellisyyttä rutkasti lisää. Parasta kunnassa on luonto ja kylät. Pois muuttamista olen harkinnut usein, koska perusarki on maalla
asuvalle perheelle tehty niin hankalaksi.
Ihan jees
Viihtyisä, luonto lähellä. Mutta julkiset on surkeat, parantamalla liikenneyhteyksiä houkuttelemme uusia asukkaita.
Huono johtaminen, Kaunis luonto,
Moniulotteinen, onneksi riittävän lähellä pääkaupunkiseutua ja Lohja. Pienien kylien elinvoimaisuuden lisääminen, ylläpitäminen sekä asukkaat mukaan toimintaan. Vihti on enemmän kuin tiedetään,
enemmän näkyvyyttä yleisesti. Vihti myös hajanainen, pirstaleinen ja yhdistäviä tekijöitä kuntaan liian vähän. Kulttuurin ja liikunnan tarjontaa on, ei riittävästi kuitenkaan.
Lähellä pääkaupunkia mutta kaikki palvelut lähellä.
Kauniit, historialliset ja arvokkaat puitteet esim. kirkonkylässä, mutta kuntalaisten hyvinvointi ei ole etusijalla ja lakisääteiset palvelut, esim. lääkäriajanvaraukset, jäävät toteutumatta.
Rauhallinen, upeat ulkoilumahdollisuudet kotiovella, lähellä kuitenkin pääkaupunkiseudun palveluita ja työssäkäyntialuetta. Täällä on tilaa elää ja ihmisenkokoiset palvelut.
Rauhallinen paikka, ystävälliset ihmiset, upea luonto.
Jämähtänyt 80 luvulle. Olen pettynyt
Tylsä, huonot mahdollisuudet harrastaa ja työllistyä
Ok
Maaseudun rauhaa.
Jokainen demari on liikaa
20-vuotta jälkeen jäänyt kunta muista ympärillä olevista kehyskunnista, jota todellisuudessa johtaa kunnan vanhat työntekijät, sekä muutama vanha paikallinen yrittäjä.
Kaunis luonto, erilaisia harrastusmahdollisuuksia. "vanhat jäärät" edelleen jarruttamassa päätöksiä
Yllätyin siitä, miten paljon Vihdissä on levottomuutta, nuorilla hankaluuksia, kouluista kuuluu usein ikäviä uutisia, miten puuttuu keinot puuttua esim. kiusaamiseen tai saada levottomat nuoret kuriin.
Tuli fiilis takapajulasta, kuin 90-luvun pikkukaupungit, joissa nuorilla ei ollut muuta tekemistä kuin tapella ja juoda. Ja tämähän tietysti lähtee siitä liikkeelle, millainen malli heillä on kotona ja
ympärillään. Miten aikuiset käyttäytyvät.

Vastaukset
Epämääräinen. Ei oikein identiteettiä. On kohtuullisen viihtyisä maaseutu, jossa asuminen koko ajan epätoivotumpaa ja Nummelan taajama, joka ei oikein viihtyisä kyllä ole. Kaikki lattanasti hajallaan
marketti siellä ja toinen täällä. Ehkä asuinalueet ovat kivat, mutta niitä ei oikein näe enkä vieläkään tiedä missä niitä oikeastaan on.
Vihti on ollut pienestä asti kotikuntani ja siksi olen juurtunut tänne. Objektiivisesti katsoen täällä on kohtuu rumaa, tiet luokattoman huonossa kunnossa, veroille ei saa vastinetta (terveyspalvelut,
teiden hoito esim), liikenneyhteyksiä ei tosiasiallisesti ole kuin Nummelasta (edes pyöräteitä saati julkista), kaavoitus ja maankäyttö hanurista, yritysystävällisyydestä tai sen puutteesta on monta
huonoa esimerkkiä. Nepsy-lapseni ei saa tarvitsemaansa apua. Jos olisin jostain muualta, en keksisi yhtään syytä muuttaa tänne. Kaunis luonto meillä toki on, mutta niin monessa muussakin
kunnassa.
Viihtyisä pieni kunta jossa oltava auto, jos mielii liikkua.
Hyvin eriytynyt ja suuri vastakkain asettelu: Nummela vs. muu Vihti
Puhdas luonto , hieman eristäytynyt
Olen viihtynyt, joskin liikenneratkaisuja en aina ymmärrä.
Rauhallinen ja viihtyisä kunta pääkaupunkiseudun kupeessa ilman pääkaupunkiseudun ongelmia.
Rauhallista seutua, kauniit maisemat. Pitkä matka palveluihin, ellei asu Nummelassa. Päättäjien tulisi muistaa, että Vihti ei ole = Nummela
Mukava, mutta palvelut hankalasti saatavissa. Vastauksena aina, että on ulkoistettu jos vaikka mille alihankkijalle.
Kaunis, ei houkuttele uusia asukkaita kuten Inkoo, Nurmijärvi ja muut ympäryskunnat. Kalliit tontit, kyläkoulut sekä joukkoliikenne alas ajettu.
Perus
Ihan ok, ei millään tavalla naapureitaan parempi tai houkuttelevampi
Tällä hetkellä turvallinen ja luonnonläheinen paikka asua.
Luonto, rauha, turvallisuus. Lyhyt etäisyys pk-seudulle.
Nummelakeskeinen säästökunta,jolla olisi potentiaalia kasvaa ja kehittyä.
Riittävän pieni ollakseen viihtyisä mutta riittävän suuri jotta täältä löytyy kaikki elämiseen tarvittava.
Viihtyisä, kaunis luonto ja elävä kulttuuri ja yhteisöllisyys
Hyvät palvelut ja turvallinen, luonnonläheinen paikka.
Negatiivisesti ajatellen: Ikuinen tulevaisuuden toivo, vanhoillinen takapajula, puskittunut roihala Positiivisesti ajatellen: Luonnonläheinen, kehittyvä
Vireä, muutospositiivinen.
Hyvät lähellä olevat palvelut, kaunis luonto mutta liian vähän osaamista sosiaalisella puolella.
Erikoisia päätösiä tietyissä asioissa. Kuten varhaiskasvatus, viimeinen paikka mistä pitäisi leikata, koulujen jälkeen
Maalaismaisuus jonka pitäisi olla vetovoima, unohdetaan täysin
Luonnonläheinen ja hiljalleen kehittyvä kunta lähellä pk-seutua. Kahvila- ja ravintolatarjonta on heikko.
kaunis, rauhallinen kunta, jonka potentiaali menee hukkaan. Tarvitaan suunnitelmien lisäksi toimenpiteitä.
Luonto on kiva ja kauppoja löytyy, terveyspalvelut ok. Mutta meille koira- ja hevosharrastajille ei ole oikein mitään. Ja aika vähän on muutenkaan mitään aktiviteetteja aikuisille. Paremmin voisi
huomioida lapsettomat. Tuntuu että verorahoilla kustannetaan lähinnä vain lapsiperheiden palveluita.
Laiva ilman kapteenia
Tällä hetkellä Nummelaa pitäisi kehittää erilaisten tapahtumien järjestämiseen, jotta saataisiin ihmisiä liikkeelle. Kunta on lähinnä nukkumalähiö.
Hyvän matkan päässä pk-seudulta ja kuitenkin omassa rauhassa. Paljon aktiivisia yhdistyksiä ja mukavan paljon harrastusmahdollisuuksia. Asumisen kustannukset ovat kohtuulliset verrattuna
pk-seutuun ja kunnassa on paljon hyvän koulutuksen saaneita ja nuorehkoja lapsiperheitä. Toistaiseksi kulkeminen tulee ratkaista omalla autolla, mutta liikenneyhteyksiä kehitetään ja mietitään
jatkuvasti. Ehkä jonain päivänä voimme nousta tunnin junan kyytiin. Yrityspuolella riittää vielä tekemistä jottei kaikki joutuisi pendelöimään.
Maaseutumainen
Levinnyt ja suuret välimatkat
Hyvät peruspalvelut. Täällä on lähes kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Olen onnellinen myös harjusta. Pelottaa, kuinka paljon lentotoimintaan vaadittava rakentaminen laajenee ja supistaa
virkistysaluetta, rajoittaa liikkumista ja haittaa luontoa sekä uhkaa turvallisuutta esim. pohjavettä. Nykyään Espoossa asuva poikani sanoi: "Jos hän muuttaisi Vihtiin, hän muuttaisi luonnon ja
virkistysalueiden takia (Nummelan vetovoima). Lentokenttä on ok, mutta sitä käyttävät aika harvat Vihtiläiset, harju on satojen ulkoilijoiden jatkuvassa käytössä. Täällä käy liikkujia myös muualta
ympäryskunnista, jotka lähtiessään käyvät täällä kaupoilla, tuovat kassatuloja. Lentäjistä suurin osa asuu muualla, se on harvojen harrastus.
Sopivasti luontoa ja pAlveluja. Kunnan toimintaa pitäisi ketteröittää.
Vetovoima tapetaan keskittämällä liiallisesti ja tekemällä lyhytnäköisiä talouteen vaikuttavia ratkaisuja.
Riittävät palvelut ja luonnon monimuotoisuus.
Rauhallinen, kallis, hyvät ruokakaupat, surkea terveydenhuolto
Vihti on luonnonkaunis kunta, jossa on upeat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen.
Aivan loistava paikka
Liian Nummela painotteinen
Mahtava luonto, hyvät liikuntamahdollisuudet, hyvät peruspalvelut, laadukkaat koulut ja päiväkodit, mukavia ihmisiä, . Sopivasti lähellä pääkaupunkiseutua, mutta kuitenkin rauhallinen paikka.
Rauhallinen kotoisa pieni kotikylä jossa liian korkea veroprosentti , kiinteistövero ja huonohkot kulkuyhteydet.
Vihti on kiva kunta mutta voisi olla vähän modernimpi.

Vastaukset
Monien mahdollisuuksien kunta mutta potentiaalia ei osata tai haluta hyödyntää. Jos kansallisessa mediassa puhutaan PK-seudun naapurikunnista usein Vihti jää mainitsematta. Tunnettuutta tulisi
lisätä.
Ihan jees, kunhan paikalliislle opetettaisiin liikenne- ja muut säännöt myös taajamissa.
Jos olisin ymmärtänyt tutustua paremmin kunnan toimintaan, en olisi tänne koskaan muuttanut. Luonto hienoa, mutta kunta ei sitä ymmärrä hyödyntää muuten kuin powerpoint-esityksissä ja
nettisivujen markkinointijaaritteluissa. Talous ihan ruvella. Pahinta on se, että rakennuslupia pantataan ja annetaan kielteisiä päätöksiä, kun pitäisi tulla nopea myönteinen päätös. Säästöjä ei
tarvittaisi lähellekään näin paljon, jos kuntaan olisi päästetty rakentamaan ja täällä olisi enemmän nettomaksajia asukkaina sekä yrityksiä.
Tietyllä tavalla hirmu kallis asua, parasta on luonto ja lähikoulu. Potentiaalia olisi parempaankin
Mukava luonto, liikuntamahdollisuudet hyvät. Asuinmukavuus, mikä on kyllä kärsinyt ilkivallan ja välinpitämättömyyden takia. Ihmiset odottavat kunnan suorittavat suurinmanosan asioista. Ei näin.
Mukava paikka mutta kallista asumista. Hyvät harrastusmahdollisuudet ja kauppa ym palvelut.
Lyhyt matka pääkaupunkiseudulle. Upea luonto ja kirkonkylä jota tulisi kehittää entisestään. Hiidenvesi esim matkailun osalta hyldyntämättä. Yhteisöllisyys ja tarvittavat palvelut löytyvät.
Ihanasti kaikki lähellä luonnosta lähtien.
Vihreä, vihreä ja ihmisten kunta
Rauhallinen, hyvät harrastusmahdollisuudet.
Luonto lähellä ja silti lyhyt matka pääkaupunkiseudulle.
Kaunis kunta, jossa luonto on lähellä.
Jos on aikuinen ja omistaa ajokortin ja auton, niin ihan ok. Pääsee hyvin naapurikuntiin töihin ja kauppaan.
Luonto luo viihtyisyyttä. Matalaa, mukavaa rakentamista.
Kaunis kunta. Nummelasta tekemällä tehty ruuhkainen keskus.
Luonto parasta. Pieni sisäsiittoinen päätöksenteko ja samat ihmiset- pieni piiri pyörii meininki.
Sopivan kokoinen ja näköinen ja vihreä.
Synkkä.
Luonto on lähellä. Kaipaan panostusta keskustan ulkonäköön, istutuksiin, uimarantojen kuntoon ja palveluihin.
Luonnon monipuolisuus ja turvallisuus. Ja tarpeeksi kaukana pääkupungista mutta kuitenkin lähellä sitä.
Monipuoliset liikunta mahdollisuudet, lähellä pääksupunkiseutua. Viihtyisä-vehreä-vireä
Kaunis ja vaihteleva luonto minkä vuoksi aikoinaan muutimme tänne. Maaseutumainen. Jotenkin nukuksissa. Väestöpohja hivenen liian pieni jotta palveluelinkeinot kukoistaisivat.
Kunta pääkaupunkiseudun kupeessa vailla suuntaa.
Rauhallinen
Maaseudun kauneudessa, lrauhallinen ympäristö ähellä pääkaupungin palveluja ja työpaikkoja
Mukava paikka lähellä pääkaupunkia. Täällä on vielä hyvät palvelut, joten pidetään kiinni niistä vastedeskin. Kauniita järvenrantoja on ihan keskustaa myöden: ei päästetä niitä pusikoitumaan
jatkossakaan.
Viihtyisä
Ihan ok. On noita parempiakin ollut. Uimarantoja ei ole. Eikä maauimalakaan tähän auta. Liian pieni tarpeisiin nähden.
Ihana kunta asua, ihmiset, luonto ja kaikki perusasiat toimii. Kuitenkin liian hiljainen ja näkymätön vs muut kehyskunnat (esim Mäntsälä) jos kuvailen miten muut kunnan näkee. Hienosti on panostettu
kouluihin ja tiloihin (esim VihtiKK9, tästä olen kuntalaisena ylpeä ja tyytyväinen
Rauhallinen ja ihanaa maaseutua
Virkamiesten hallitsema, maaseutukunta, jossa Nummelan nukkumalähiö. Niin kauan kuin virkamiehet eivät huolehdi koko kunnan kehittämisestä en suosittele kellekkään.
Luonnonläheinen pikkukunta jossa potentiaalia kasvaa vetovoimaisemmaksi kunnaksi Suomen kartalla
Vihti on kaunis ja luonto on sen ehdoton vetovoimatekijä.
Verot kelpaa, ei tarjoa mitään vastinetta veroille ellei asu Nummelassa.katuvalot metsätaipaleilla, ei siellä missä tarvitaan turvalliseen liikkumiseen,kävelyyn tai pyörällä liikkumiseen kulkuväylistä
puhumattakaan. Julkisilla ei pääse töihin.Luonto on kaunis.
Ihmisläheinen, sopivan pieni.
Hyvä
Mukava ja turvallinen asua, palvelut lähellä ja niitä on tarpeeksi.
Kun arvoissa on arki ja kestävyys on Vihti oikea valinta.
Kun arvoissa on arki ja kestävyys on Vihti oikea valinta.
Kaunis ja idyllinen paikka, jossa kaikki sopivalla etäisyydellä. Tilaa liikkua ja olla ilman ruuhkia.
Lähellä - upea luonto
Miellyttävä paikka asua. Kaunis luonto. Suurin ongelma on ollut julkisen liikenteen puuttuminen varsinkin kesäaikaan.
Luonnonläheinen, hyvät liikuntamahdollisuudet.
Turvallinen, kaunis ja hyvä sijainniltaan

Vastaukset
Mahtavat liikuntamahdollisuudet ja ihana luonto.
Toistaiseksi vielä rauhallinen kunta, aikamoinen nukkumalähiö. Rauhaa rakastavalle oiva paikka.
Nuorisovihamielinen pendelöintialue.
Rentouttava, puhdas. Hyviä yrityksiä.
Paljon potentiaalia joka on piilossa.
Kaunis ja hyvien palvelujen paikka asua
Luonto on lähellä. Rikollisuutta on vielä vähän, ainakin näkyvillä, mutta nyt pitäisi jo alkaa tekemään ennaltaehkäisevää toimintaa sen suhteen, jotta tänne muutetaan
Sopivan pieni, jossa kuitenkin kattavasti palveluja ja mahdollisuuksia olla, asua, elää ja harrastaa.
Turvallinen
Mukavana
Ihan ok paikka elää tylsää tavallista arkea.
Vihti on kaunis maalaispitäjä jossa perheiden on hyvä asua ja yrittäjien yrittää. Vihtiläiset ovat aktiivisia ja omaalotteisia. Kylissä on yhteisöllisyyttä. On väljyyttä kaunista luontoa ja riittävästi palveluita.
Mukava rauhallinen hyvä paikka lapsiperheelle lähellä luontoa.
Kaunis luonto ja hyvät ulkoilu mahdollisuudet
Turvallinen ja hyvä paikka asua väljästi.
Kasvava kehyskunta joka enenevässä määrin muuttuu pk seudulla työssäkäyvien nukkumalähiöksi ja saa osakseen myös pk seudun ongelmia. Se pieni maaseututaajama johon muutin aikoinaan on
murroksessa. Täällä on silti luonto lähellä ja omat erityisominaisuudet joita pitää vaalia järkevästi.
Luonnonläheisenä ihmisenä olen viihtynyt jo v:sta 1994, vaikka työmatka on pitkä ja lähisukulaiset ja useimmat ystävätkin pääkaupunkiseudulla
Viihtyisä, luonto lähellä, kauniit maisemat, mutkattomat ihmiset. Turvallinen paikka asua.
Maalaispitäjä, luonto lähellä, kallis kokonaiskustannuksina, turvallinen. Erikoinen päätöksenteko ja sisäänlämpiävä.
Ok
Luonto ja vesistöjä, metsää ja maaseutua. Luonnonrauhaa, raikkautta ja palveluita.
Helppo lähteä joka suuntaan töihin
Ok
Kotikunta, lähellä mutta vähän kaukana.
Kunnan palvelut toimivat huonosti. Kirkonkylä tapetaan, vaikka olisimitä mahdollisuuksia kehittyä.
Vireä, kaunis, turvallinen
Väljyys ilahduttaa. Peruskoulun tuntikehys liian pieni ja kielivalikoima vähäinen. Luottamustoimissa keskitytään strategisten ratkaisujen asemesta täyttölupiin ja luottamushenkilöäänestyksiin. Onko
huomio oikealla strategisella tasolla?
Perheellisenä suruissaan seuraan naapurikuntien ja kaupunkien positiivista kehitystä ja panostusta vertovoimatekijöihin, tuntuu että tätä kuntaa pyöritetään vain Nummelakeskeisenä, vaikka ihana
VIhti on laaja kauniine kylineen ja ihanine ihmisineen, mutta sitä ei tunnuta arvostavan.
Monipuolinen, viihtyisä, luonnonläheinen, hyvät palvelut ja kaupat ainakin Nummelassa Nuuksion kansallispuistoa pitäisi hyödyntää enemmän esim. markkinoinnissa
Vihdin puitteet ovat hyvät ja luonto lähellä. Kunnan peruspalvelujen taso ja resurssit laskeneet viime vuosina huimasti. Kunnan työntekijöiden jaksaminen kovalla koetuksella resurssien vähennettyä
koko ajan. Tämä on vaikuttanut palvelujen heikentymiseen ja ongelmien lisääntymiseen. Vihti jäänyt jälkeen muiden kehyskuntien kehittyessä.
Luonnonkaunis ja vaihteleva ympäristö on meidän rikkaus.
Kaunis, tarpeeksi lähellä pääkaupunkia, perusturvallinen.
Kaunis, tarpeeksi lähellä pääkaupunkia, perusturvallinen.
Monipuolinen
Koti, mutta hyödyntämätöntä potentiaalia valitettavan paljon.
Perinteinen pieni kunta
Ihan hyvä paikka asua, joskin adunnot ja tontit kalliita
Tällä on hyvä asustaa. Itselle tarpeelliset palvelut löytyvät tällä hetkellä.
Mukava ja viihtyisä, olisi hyvä yrittää kuhan rakennus puolella ei olisi niin vaikeaa ja pitkäveteistä
Paikalleen jymähtänyt perämetsä Espoon takataskussa. Ainesta on vaikka mihin mutta sitä ei osata hyödyntää. Kuluja ja varsinkin Velanottoa pelätään ihan valtavasti. Vaikka jos ei osta arpaa ei ikinä
voi voittaa.
Synnyinkunta, jossa on hyvä elää.
Viihdyn taajaman ulkopuolella, sillä en koe turvalliseksi asua Nummelan keskustan tuntumassa tai Vihdin kirkonkylällä. Vihti on jäänyt palveluissa ja viihtyvyydessään naapureiden jalkoihin.
Karkkilasta ja Lohjasta mallia markkinointiin.
Viihtyisä ja rauhallinen.
Suht rauhallinen.

Vastaukset
Turvallinen ja idyllinen. Tilaa asua ja olla, luonto lähellä. Poliittinen päätöksen teko kuppikuntaista, halu kehittää ja kehittyä, keinot puuttuvat sekä uskallus.
Viihdyn haja-asutualueella
Nyt vain sattunut juurtumaan ja koska en halua, että lapset joutuisi vaihtamaan koulua, ei enää viitsi naapurikuntaankaan muuttaa. Lohja ja Nurmijärvi olisi hieman lapsiperheystävällisempiä kylläkin.
Muutetaan kun kyllästytään.
Maaseudun ja kaupungin piirteitä. Kylissä voimakas oma identiteetti.
Lähellä kaupunkia, mutta vielä aika ”maalainen”, sekä hyvässä että pahassa. Monet perusasiat, kuten nettiyhteydet, pyörätiet, julkinen liikenne ja teiden kunto, ovat huonommin hoidettu kun
esim.Nurmijärvellä. Nettiyhteys Haimoossa on jopa niin huono, että etätyöaikana täältä on kohta muutettava pois. Vihti on turvallinen, mutta hieman ajastaan jäljessä.
Todella niukasti palveluita ja edelleen vaan vähennetään...
Viihtyisä
Vohdissä on mukava asua. Mielestäni kunta kuitenkin säästää ihan kummallisissa asioissa ja käyttää rahaa taas johonkin melko epäolennaiseen.
Vanhassa elävä, kehityksen kelkasta pudonnut maalaiskunta
Vihti kaipaa pikaista kasvojenkohotusta!
Väljä ja rauhallinen. Mahtuisi varmaan enemmänkin asukkaita kunnallisveroa maksamaan.
Oma nurkkakunta ja ei osata markkinoida asioita oikein
Hajanainen rakenne mutta Nummelassa hyvät ulkoilumahdollisuudet.
Hitaasti lämpeävä.
Ympäristö viihtyisä, mutta väestö sisäänpäin lämpiävää.
Rauhallinen paikka asua lapsiperheenä. Turvallinen.
Kun 20 vuotta sitten muutettiin ja rakennettiin oli ihan eri paikka. Esim. Itse myin tonttini pois jotta lapset voivat rakentaa naapuri kunnan puolelle.
Mukava, kaunis, kehittyvä
Täällä on ihanaa luontoa ja hieno vanha kirkonkylä sekä etenkin Nlaa pienemmissä paikoissa vanhan ajan kunnon yhteisöllisyyttä. Jos porukka muuttaa pois, yhteisöllisyys ja kunnan vetovoimaisuus
kärsii. Ei kukaan halua Nummelasta Leppävaaraa. Jo nyt ongelmat näkyvät, kun Nummelaan keskitetään kaikki mahdollinen. Vihtiä ei osata hyödyntää kokonaisuutena, vaikka juuri kunnan
kokonaiselävöittäminen olisi suuri kilpailuetu.
Kaunis luonto, hyvä sijainti, mutta mikään ei toimi
Hyvä.
Rauhallinen ja kaunis
Hyvä sijainti, luonto lähellä, asuntojen hinnat kohtuulliset, toimiva varhaiskasvatus. Silti kuntalaisena olo pelottaa koska kuulee juttua siitä miten esim tonttimyynti yksityisille ja yrityksille on hitaampaa
kuin naapurikunnissa. Olemassa olevia vahvuustekijöitä ei osata hyödyntää riittävästi/ oikein kunnan brändäämisessä. Sote asiat tulevaisuudessa hirvittää -erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointi,
joka on mielestäni korostunut Vihdissä.
Hieman aikaa jäljessä.
Korkea verotus, mutta kehitysvarat kohdentuu lähes pelkästään Nummelaan. Kunta on vielä sen verran pieni, että naapurit ainakin tietävät toisensa. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Täällä on paljon asioita hyvin, kuten harrastusmahdollisuuksia ja palvelut. Vuodesta toiseen tulee esiin myös samoja haasteita, joille ratkaisua tulisi etsiä: muuttovoiton varmistaminen, tontit,
joukkoliikenne, varhaiskasvatuksen ja koulutukseen tulisi panostaa.
Kaunis, ihania ihmisiä
Ihan hyvä paikka asua
Vihdissä on hyvä asua, mutta paikkakunta vaikuttaa pystyyn kuolleelta erityisesti sunnuntaisin, jolloin suurin osa kaupoista ja muista palveluista on kiinni. Tämä saa usein lähtemään johonkin muualle
viikonloppuisin.
best
Viihtyisä, palvelut toimivat melko hyvin, kulkemiset kyliltä yleisillä kulkuneuvoilla hankalaa (Vihti on muutakin kuin pelkkä Nummela)
Perusasiat toimii hyvin, tosin en ole kunnan palvluita kirjastoa lukuunottamatta käyttänyt viime vuosina.
Kaunis luonto, ruma hallinnollinen keskus, kuollut kirkonkylä täynnä mahdollisuuksia, rauhallinen maaseutu, vaaralliset tiet lapsille ja paljon orastavia haasteita. En vaihtaisi pois.
Maaseutua ja sitä ei pitäisi kaupungistuttaa.
Ärsyttää Nummela-keskeisyys: kaikki muu näivettyy
Sijainti suomen kartalla edullinen monestakin kulmasta katsoen.
Maanläheinen, luonto lähellä
Ihmisen kokoinen. Perusasiat toimivat. Ihana luonto lähellä. Oma identiteetti (vs. esim. Pk-seudun lähiympäryskunnat). Pk-seudulta muuttaneena on ihanaa kun esim. kaupassa törmää usein
tuttuihin, ei ole kasvotonta elämää.
Luonto on hienoa ja monipuolista ja Hki, Espoo ja Vantaa lähellä
Luotettava, pieni, kauniit maisemat, puhdas luonto.
Luontoläheisyys parasta. Melko voimakasta vastakkaisasettelua kylien ja taajamien välillä joka luo negatiivisen tunnelman, paikallispoliitikot eivät lisää luottamusta kunnan kehittämiseen.
Itse pidän sijainnista ja palveluista

Vastaukset
Vihti on hyvä asuinkunta mutta hankalan ja ehkä myös turvallisen vanhanaikainen. Vihti on hyvä ihmisille joiden ei tarvitse mennä minnekään. Aktiivi-ikäisten viihtyvyyttä rajoittaa joukkoliikenteen
olemattomuus.
Vihti ei ole liian iso paikka, mutta palvelut löytyvät täältä hyvin. Harrastusmahdollisuuksia on hyvin. Luonto kaunis.
Täällä on valtavan upeat harrastusmahdollisuudet aivan äärellä, mm. jalkapallo- ja jäähallit pyöräilymatkan päässä jos asut Nummelassa, luonnossa liikkumisesta puhumattakaan. Valitettavasti
kunnan imago on melko takapajuinen - Metsä Espoon takana, vanha slogan, kuvaa valitettavan hyvin ajatusmaailmaa ja näkymistä ulospäin. Iso osa pääkaupunkilaisista ei edes tiedä missä Vihti on,
vaikka siellä olisi potentiaalisia kuntalaisia vaikka kuinka. Uusittu brändi-ilme ja fiilis on hieno, toivon että se lähtee entistä enemmän lentoon ja kuntalaiset ottavat sen omakseen.
Rauhallinen ja hyvä paikka asua.
Todella ikävä.
Hyvä kunta, synnyinkuntani, mikäpäs siinä! :) Ehkä turhan sisäänlämpiävää touhua...
Vihdissä mahtavia luontokohteita ja mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan. Puuha Parkit ja Golf kentät

tuetaan yrittäjiä, että jaksavat pitää jaksavat pitää Vihtiä vetovoimaisena.

Kaunis, luonnonläheinen, mukavia ihmisiä, välttämättömät palvelut lähellä, rauhallinen asuinympäristö.
Mukavan rauhallinen asuinympäristö.
Olen muuttanut helsingistä Vihtiin noin kaksi vuotta sitten. Viihdyn maalaismaisemassa .
Hyvin hoidettu, turvallinen asuinaluje missä on hyvät ja sustainable yhteydet mennä töihin pääkaupunsudulle.
Vihdissä on tilaa omalle talolle ja kunnon pihalle. Palveluita löytyy ihan kiitettävästi, aikalailla keskittyneenä Nummelaan mutta löytyy kuitenkin. Ja enemmän jotain jos kaipaa niin täältä on lyhyt matka
vaikka Helsingin keskustaan.
Rauhallinen, sopivan pieni, sopivan lähellä. Kaipaisi nopeampaa yhteyttä pk-seudulle, mutta muuten varsin bueno.
Pieni ja idyllinen kunta jossa saa asua turvassa (vaikka ei saa tuudittautua liikaa)
Tällä hetkellä kuoleva kunta. Kaikki järkevät muuttavat muualle. Verotus on yksi maan kovimmista ja vaikka talot ovat edullisia, on asuminen todella kallista. Karviaisen neuvolatoiminta on
ala-arvoista.
Erinomaiset harrastusmahdollisuudet, luonto, sopivan pieni ja turvallinen.
Luonnonläheinen asuinpaikka,jossa kuitenkin tarvittavat päivittäispalvelut melko lähellä.
Vihti on upea "mahdollisuuksien maa"! On aina ollut ja tulee olemaan! Palautetaan Vihti Vihtiläisille = Vihdissä asuville, työskenteleville, lomaileville! Kantavat paremmin vastuun päätöksistään!
Vielä toistaiseksi siellä on mukavaa, mutta jos nykyisellä menolla jatketaan, niin sitten ei taidakaan enää olla.
Pieni mutta pippurinen kunta. Rakennusalan yritykset keskiössä. Maaseutumainen idylliä löytyy nummelaa lukuunottamatta. Uskollinen asukaskunta, palataan kotiseuduille tai sitten ei koskaan
lähdettykään muualle.
Luonnonläheinen, rauhallinen
Tällä hetkellä Vihti jäänyt jälkeen muista kehyskunnista. Vihti harvoin edes mainitaan kehyskuntia käsittelevissä uutisissa.
Hyvä.
vapaa vireä vihreä
Rauhallinen ja tarvittavat palvelut.
Lähellä on luonto sekä tarvittavat palvelu ja se on iso plussa.
Liikaa Nummelaan painotetaan.
Puhdas ilma, tilaa asua ja elää lähellä pääkaupunkiseutua.
Paljon luontoa ja liikkumis mahdollisuuksia. Vireä pitäjä hienosäätöä vaille.
Kaunis luonto, hyvät urheilumahdollisuudet moneen lajiin.
Joukkoliikenne on surkea, mutta muuten ok
Vihti on mahdollisuuksien paikka, jos vain yhteisymmärrystä tulevaisuuden rakentamisesta löytyy päättäjiltä. Monta hyvää tilaisuutta on karannut eripuraisuuden vuoksi käsistä.
Tähän asti ollut turvallinen, välittävä, asiat hoituu. Ihana luonto ja kuitenkin pääkaupunki aivan hyvän matkan päässä.
Ison kaupungin palvelut kompaktina koossa Tarpeeksi kaukana ja lähellä Helsingin hulinasta
Erinomainen paikka asua, mutta aina on hieman parantamisen varaa.
Inhimillinen, ihmisen kokoinen kunta.
Rauhallinen kunta hyvillä etäisyyksillä
Kaunista, mutta viime aikoina etenkin nuorison käyttäytyminen oleellisesti heikentynyt. Kouluverkko on huonosti suunniteltu ja muutenkin opetuksen ylläpitoon on suhtauduttu surkeasti.
Vihdissä on kaunista luontoa, mutta kaipaisin lisää kulttuurielämää ja yhteisöllisyyttä.
sopivasti maaseutua ja taajamaa
Ahtaalla oleva kunta jolla olmut vaikea saada asukaslukua nousemaan verrattaen nurmijärveen.
Luonnonläheinen, lyhyt matka pk-seudulle, ihmisen kokoinen, hajallaan oleva
Upea luonto, sopivasti palveluita, mutta lisääntyvä liikenne asukasmäärän kasvaessa heikentynyt Nummelan keskustassa ja Hiidenrannassa. Keskustassa tosin tehty parannuksia ja osa (kuten
Prisman alikulusta Asematielle kopin takaa) niistä epäonnistuneita. Lapset ja nuoret pitää huomioida, kunnon terveet koulut - Vihti on erityisesti perheille sopiva kunta. Tontit pidettävä kunnon
kokoisina, tietenkin kaikille kaikkea. Vielä ihanaa maalaismaisuutta löytyy!

Vastaukset
Vihti on ollut aina hyvä paikka asua. Ja täällä ollut hyvät peruspalvelut ja paljon harraste mahdollisuuksia.
Mutkatonta elämää 90%
Potentiaalinen asuinpaikka
Vihti on raikas ja monipuolinen kunta, jossa hyvät palvelut ja maaseudun hyvät puolet yhdistyvät. Täällä on vielä parannettavaa, mutta tänne muualta muuttaneet tuovat hyviä ideoita ja ravistelevat
pölyttyneitä perinteitä.
Paras
Kallis
Edulliset asunnot ja nopeasti omalla autolla töihin Helsinkiin ja Espooseen.
Poliittisesti markkinavoimien aallonharjalla. Erityisiä ilonaiheita: Vihti 100 luontokohdetta haaste, seurakunnan viljelemät kukkapellot, kirkonkylän kulttuurikeskus, elokuvateatterit ja niiden
oheispalvelut, kuntalaisten kiinnostus siisteyden ylläpitäjänä, uimarantojen ja venerantojen kunnossapito ja veden laatu, Nummelan ostoskeskukset ja kauppiaiden innovoima, runsas
vapaaehtoistoiminta
Mukavan väljä ympäristö. Yhteisöllisyys kylissä tiivis. Luonto monipuolinen. Paljon harrastusmahdollisuuksia.
Viihtyisä
Kankea, byrokraattinen ja hitaat päätökset. Nummelassa hyvä pöhinä, kaikki muut kuihtuvat ja kuolevat
Monipuoliset palvelut ja luonto on lähellä.
Hyvä paikka
Rakastan omaa rauhaa ja Vihdin luontoa. Toivoisin, että Vihdissä olisi enemmän työllistymismahdollisuuksia.
Takapajuinen. Perässä laahaava, kaikki peruspalvelut puuttuvat kirkonkylästä. Pitäisikö kaikkien asua Nummelassa ja haudata kk menneisyyteen. Ainoa mikä on hyvä on järvi, silloinkuin siinä ei ole
levää.
Kun on Vihdissä niin aivan loistava. Kun pitää päästä pois, vaikka töihin, niin painajainen, koska aina oma-auto.
Kaunis ja monimuotoinen. Nummelassa hyvät palvelut ja luontoa lähellä. Harrastusmahdollisuudet hyvät. Hienot kyläyhteisöt.
Lapsille ja nuorille turvallinen ympäristö. Pieni paikkakunta, jossa aikuisten välillä ilmenee yhteisöllisyyttä. Tämä tukee lapsen ja nuoren hyvää kasvua, kun aikuiset tietävät toistensakin lapset.
Vihdin kylät unohdettu voima-vara
Nukkumalähiö
Ei Vihti ole maailman napa. Kunta ja asuinkunta siinä missä muutkin. Täällä ei olla kuitenkaan ymmärretty hyödyntää pääkaupunkiseudun läheisyyttä.
Turvallinen, toimiva, vähän unelias
Lähellä mutta syrjässä - toimivat juna- ja bussiyhteydet puuttuvat. Vehreä ja kaunis luonto. Pienten lasten vanhempana kiittäisin toimivaa varhaiskasvatusta ja suosittelisin tuttavaperheillekin muuttoa
mutta monilla liikenneyhteydet ovat hyvin tärkeässä roolissa.
Luonnonläheinen, mahdollisuuksien äärellä oleva kunta. Toivottavasti näihin mahdollisuuksiin tartutaan kunnan elimissä - muutaman vuoden sijoitukset tulevaisuuteen voivat poikia hämmästyttävän
nopeasti kasvavan, elinvoimaisen ja kiinnostavan asuinkunnan.
Kodikas
Kts yllä Muuten Vihdin kk kiva paikka asua.
Minun Vihdissä on kaunista luontoa, tarv ittavat palvelut ja laadukas sairauden hoto.
Mahdollistaja. Matkailu mahdollisuus aivan lentokentän ja pääkaupunkiseudun kupeessa. Oma lentokenttäkin!
Muuten hyvä nykysin vaan lapset alkaneet"terrorisoimaan"kirkonkylää
Kallis.
Rauhaisa, luonto ja palvelut lähellä
Viihdyn maaseutumaisessa yhteisössä.
Avara, rauhallinen. Ei isoja ongelmia, paljon pieniä etuja.
Olen uusi tulokas 28.8 2021.Odotukset korkealla viihtymiseen.1
Kaunis, luonnonläheinen, turvallinen. Kotoisa.
Vihti on ihanan maaseutumainen, mutta kuitenkin täältä löytyy kaikki palvelut (jos on auto).
Jämähtänyt, ei houkuttele mielikuvana ulkopaikkakuntalaisia. Tarvitaan positiivisempia mielikuvia!
Sopivan pieni, riittävillä palveluilla ja hyvät yhteydet moneen suuntaan
Kunnan sijanti harjun kainalossa antaa loistavat puitteet ulkoiluun ja luontoon. Lisäksi kohtuullisen lähiö turvallinen olo täällä on asua. Kriittiset palvelut ovat saatavilla. Julkisten liikenneyhteyksien
rajallisuus edellyttää kunnan sijainnin takia yksityis autoilua.
Sopivasti pieni lähellä pääkaupunkiseutua.
Upea luonto lähellä, paljon yhteisöllisyyttä ja eri kylillä on omat "luonteensa".
Luontoa, erityisesti metsiä, tulisi suojella, ei tuhota: Vihdin tulee nyt ja tulevaisuudessa kyetä tähän paremmin.
Nummelan alue on ihan viihtyisä, mutta yrittäjiä ja uusia palveluntarjoajia pitäisi houkutella. Yritetään välttää Vihdin muuttumista lähiömäiseksi, kuten esim Keravalle on käynyt.

Vastaukset
Kunnassa on hyvä asua ja palveluita on. Toki asumme alueella jossa, palveluihin ei ole pitkä matka. Liikuntapalveluja ja -paikkoja on hyvin.
Rauhallinen ja erityisesti Nummelassa miellyttää peruspalveluiden (sote, koulutus, päivähoito, kaupat) hyvä saatavuus.
Viihtyisä, luonto ja palvelut lähellä
Vihreä luonto käden ulottuvilla. Tarpeelliset peruspalvelut löytyvät. Sisäilman suhteen päätökset ja toimenpiteet eivät ole asianmukaisia ja taloudellisia. Ei aina muisteta vähäosaisia ja heikoimpia,
vaan korostetaan menestyneitä (Menestyjien puisto esimerkiksi).
Kiva ja turvallinen paikka
Sopivan kokoinen. Turvallinen. Hinnoittelee itsensä yläkanttiin. Joukkoliikenteen toimimattomuus on suuri ongelma varsinkin taksiuudistuksen jälkeen.
Muuten hyvä, mutta pitäisi ymmärtää, että olemme vain n. 40 km päässä Helsingistä, ja Espooseen ei ole sitäkään.. joten lisää esim. kerrostaloasuntoja, pyörätelineitä, ja jokaisen yhteiskuntaluokan
huomioon ottavaa kehittämistä.
Mukava yhteisöllinen asuinpaikka jossa ihmiset huomioivat toisensa.
Mukava paikka, kaikki lähellä, mutta ei tarpeeksi paljon erilaisia liikeitä. Onneksi on pk seutu ja verkkokaupat
Palveluissa parannettavaa ehdottomasti, esimerkiksi terveyskeskus on jo liian vanha
kuten uimahallikin. Kumpikaan ei vastaa tämän päivän tarpeita. Kirjasto on super, tosin tällä hetkellä palvelualttius ja ystävällisyys ei ole siellä kaikilla tarvittavalla tasolla. Ollut parempikin tässä. Liian
moni käy myös uimassa Lohjan Neidonkeitaalla. Terveyskeskuksessa henkilökunta on ystävällistä, mutta ei aina kovin ammattitaitoista. Hyviä lääkäreitä on vaikea houkutella tänne kylille töihin jos
rakennus on vanha ja haiseva eikä osata satsata oikeisiin asioihin. Pidämme siitä että Nummela on pienehkö ja on paljon puolituttuja. Torin ympärys on ruma kuin mikä ja tarvisi uudet rakennukset
ympärilleen. Myös TopDogin talon. Olisi upeaa kun siinä olisi vaikka kahvila tai pari terasseineen tielle päin uudessa rakennuksessa. Vihdissä tuntuu siltä että samat asiat ovat jurranneet paikoillaan
liian pitkään. Ei osata tai uskalleta tehdä tarvittavia päätöksiä kunnan kehityksen, kasvun ja edistyksen puolesta. Jos päätöksiä tehdään on se sellaista nappipeliä, jolla ei pitkässä juoksussa ole
kauheasti merkitystä ja sekin raha olisi voitu laittaa johonkin jolla oikeasti on merkitystä. Hienoa täällä on Vihti ski, puuhapark, pk kaupunkien läheisyys, luonto, mukavat ihmiset, Kuoppis ❤ Nuhako
❤ harrastusmahdollisuudet (paitsi kunnon korisseura!), seurakunnan kerho ja ip ja heidän superkivat ja osaavat vetäjät, hyvät neuvolapalvelut. Paljon hyvää on täällä, mutta harmillisen paljon myös
kehitettävää, johon ei ole uskallettu tarttua. Lisäksi kunnalla on turhia työpaikkoja joista voisi säästää ja työntekijöitä jotka voisivat työskennellä tehokkaammin. Ei tarvita kolmea miestä maalaamaan
yhtä seinää, tai neljää tyyppiä joista kolme seisoo tupakoimassa ja yksi kaivaa kuoppaa. Myös hallinnossa on turhia paikkoja.
Tähän asti (ennen koronaa) palvelut ovat olleet Nummelassa liikenteellisesti melko hyvät, sen sijaan terveydenhuoltopalvelut kaipaavat remonttia samoin vesistöjen tilan parannustyöt. Ei se voi
perustua pelkkään vapaaehtoistyöhön!
Tuttu ja turvallinen, mutta paljon parantamisen varaa olisi monessakin kunnallispoliittisessa asiassa.
hyvin
Luonnonläheinen, hyvät peruspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet
Kaunista luontoa, jähmeää perinteistä päätöksentekoa
Erittäin mukava paikka asua
Liikkuva
Vihti on maalaiskunta, jonka vahvuus on juuri se "maalaisuus". Erityisesti kylissä asukkaat toimivat yhteisöllisesti ja talkoohengessä.
Kiva.
Vihti on kunta, jossa ei nähdä koulutuksen tärkeyttä ja merkitystä. Vihti ei ole lapsiystävällinen kunta.
Hiljainen ja rauhallinen tuppukylä
Uutena Nummelalaisena, ihana paikka täällä Viihtyy
Nummelakeskeinen. Kylät unohdettu.
Tukikohta
Lämminhenkinen
Hieman takapajuinen pääkaupunkiseudun kunta.
Paluumuuttajana sanon, taantunut huomattavasti verrattuna 1995-2010 väliseen aikaan.
Tykkään, että on luontoa ja toivon, ettei Vihtiä alettais rakentamaan liikaa, niin kuin Espoota ja Kirkkonummea
Viihtyisä kunta, hyvät palvelut.
Luonto on parasta ja Vihdin kunta sen pahin vihollinen. Ahdistava paikka tällä hetkellä, kiitos Vihdin kunnan johdon toimien tai toimimattomuuden.
Uinuva. Menee omalla painollaan
Luonnonläheinen toimiva ympäristö
Viihtyisä,hyvien kulkuyhteyksien päässä ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Luonnonläheinen ympäristö, mutta monissa asioissa toiminta on jäykkää. Nuorekas notkeus puuttuu kunnan toiminnasta, vaikka siihen suuntaan on yritetty muuttua.
Ehkä vähän uinuva kunta lähellä Helsinkiä.
Mukavan rauhallinen ja tarpeeksi lähellä Helsinkiä.
Pieni kylä pahainen joka ei oikeasti halua kasvaa. Toivotaan uusia asukkaita ja yrityksiä, mutta ei tehdä rohkeita päätöksiä sen edistämiseksi.
Hieno paikka asua ja jos pysyy vetovoimaisena ja seuraa aikaansa niin hyvä tulee.
Vihreä, lapsi ja lemmikkiystävällinen kunta lähellä metropolin loistavia työmahdollisuuksia.
Kätevä
Vihti on rauhallinen ja luonnonläheinen asuinpaikka.

Vastaukset
Asuinpaikkana hyvä mutta julkinen liikenne aivan surkea ainakin näin Hiidenrannassa asuvalla.peruspalveluita, palveluyritysten määrä tulisi.lisä.houkutella yrityksiä Vihtiin.Asumme täälöä.mutta
käymme Espoossa ostoksilla.Ideaparkin Vihtiin!
Viihdyn täällä, auto on pakollinen vaikka asun keskustassa.
Hyvä se täälä
Kaunis luonto ja ihanat maastot.
Ei osaa pitää puoliaan kaavoitusasioissa - esim Ideapark-hanke kaatui Jan Vapaavuoren ristiretken takia. Juna-asema olisi meille tärkeä, toivottavasti se saadaan eikä menetetä Lohjalle.
Hiidenrannan tieyhteydet uhataan viedä ja nykyinen 2.5km matka keskustaan kaksinkertaistuu tarkoittaen pidempiä autoilumatkoja ja esim harjun hiihtomajalle tulee ihan typerä autoilumatka, kun
kuljetetaan sekä omia että lasten suksia (mitkään monot jalassa todellakaan kävellä jäisiä mäkiä). Luonto on täällä kaunis ja olisipa hienoa, jos kunnalta voisi vuokrata vaikka soutuveneitä
Hiidenvedellä käytettäväksi kesäisin.
Vihti on luonnoltaan kaunis paikka. Kirkonkylän vanhat rakennukset ja paljon maalaismaisemaa ja näin ollen tarvittaessa saa tilaa ympärilleen tai sitten voi valita Nummelan jonka keskusta on pieni,
mutta siinä on kaikki lähellä.
Turvallinen, kaunis luonto ja maalaisidylli.
Potentiaalia on, mutta ymmärrystä kunnan kehittämisestä ei. Päättäjät haluaa vaan heikentää palvelua ja ummistaa silmät tulevaisuuden muutoksilta. Vihdin vetovoimaa voisi kasvattaa paljon
panostamalla arjen sujuvuuteen.
Aika mälsä. Puistoissa ei ole tekemistä ikäluokalleni. Puistissa ei ole kukkia. Keskusta-alueella ei ole tarpeeksi penkkejä, yks penkki siellä ja toinen täällä ei riitä. Kiinteät penkit niin pysyvät
paikoillaan. Onko penkit muka niin kalliita ettei Vihdillä ole varaa niihin? Penkkejä tulee olla niin paljon, että kaikki halukkaat pääsevät kesäisin viettämään aikaa ulkosalla, ei vain juopot.
Sopivan kokoinen eli helppo oppia tuntemaan naapurit ja palvelut ja myös esim. harrastukset
Sisäänpäin lämpiävä.
Hyvät sijainti pääkaupunkiseudun lähellä, mutta jotenkin pysähtunut tunnelma. Maalaiskuntamainen, mutta ei hyvällä tavalla.
Vireä
Viihtyisä ja siisti paikkakunta. Hyvät liikuntamahdollisuudet.
Viihtyisä paikka asua, kaikki tarvittava samalla kylällä - sekä luonto että kaupat.
Kaikille sopiva, lähellä
Vihti on kunta, jossa kuvitellaan, että vetovoimatekijä on esim. luonto, vaikka sen kestävään kehitykseen, tai suojeluun ei panosteta. Ja kunta, jossa kuvitellaan, että tiivis rakentaminen on se asia,
joka houkuttelee uusia asukkaita. Tai se, että Vihti on uusi Malmin lentokenttä.
Hyvä luonto, ei mitään tarjottavaa lapsille ja nuorille.
Monimuotoinen
Turvallinen. Puhdas luonto. Ystävälliset ihmiset.
Peruspalvelut toimii, hyvät yksityisautoilua kannustavat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle.
Kaunis, hieno luonto, turvallinen asua, mutta palvelut vaativat kehittämistä. Tällä hetkellä täällä mennään minimillä kaikessa.
Vihti on hieno paikka asua, luonto lähellä ja lyhyet työmatkat. Seniorit ja kouluikäiset on otettu hyvin huomioon. Mutta jos haluat lauantaiaamuna viedä rouvan brunssille, niin saat ajaa Lohjalle tai
kauemmas.
Melko turvallinen ja mukava paikka. Luonto lähellä. Valitettavasti vandalismi ja varkaudet ovat täälläkin lisääntymässä kovaa vauhtia.
Kehitys seisoo paikoillaan. Keskusta ankea..palvelut huonontuneet. Luontoa riittää mutta talvella ei ole edes kunnon pulkkamäkeä lapsille. Hiihtämään kyllä pääsee.. Nuorisolle ei mitään..
Kiva
Kompakti
Porvoosta muuttaneena kaipaan paikallisliikennettä. Hankala liikkua ilman omaa autoa. Muuten Nummela on pieni ja viihtyisä paikka.
Pääkaupunkiseudun läheisyys, hyvä ympäristö asua. Kunnan tulisi panostaa myös päivähoitoon ja sen saatavuuteen paremmin. Päivähoitopaikat tulisi olla saatavilla läheltä kotia, tällä hetkellä on
perheitä, jotka ei omista autoa ja on tarjottu paikkaa monen kilometrin päässä kodista.
Erittäin viihtyisä paikka asua. Enemmän palveluita toivotaan myös muualle, kuin Nummelaan.
Maaseutumaista asumista, lähellä pääkaupunkiseutua. Tätä ei valitettavasti tunnuta ymmärtävän kunnan vahvuudeksi, vaan turvallisia kyläkouluja lakkautetaan ja kaikki keskitetään taajamiin. Mm.
Tervalammella kunta ei ensin antanut rakentaa alueelle ja hieman myöhemmin ehjä ja toimiva kyläkoulu lopetettiin, koska alueella ei ollut riittävästi oppilaita. Veikkaan, että oppilait olisi ollut, jos
alueelle olisi saanut rakentaa. Myös kirkonkylän ranta-alue pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin, vertaa esim. Lohjan Aurlahden ranta-alueeseen. Nummelassa "murharinteen" kaavamuutos olisi
syytä saada läpi nopeasti. Kyseisessä kohdassa asuvat tuntuvat häiriköivän alueella ja työllistävän poliiseja melkoisesti.
Vehreä, yhteisöllinen ja aktiivinen.
Viihdyn Vihdissä, mutta olen huolissani sen kehityksestä.
Maalaismaisema lähellä palveluja
Rauhallinen, konservatiivinen (myös negatiivisessa mielessä), riittävät vaikkei ehkä runsaat palvelut.
Viihtyisä. Kuitenkin jos leikkaukset jatkuvat, tulen miettimään asuinkuntaani uudestaan ja mahdollisesti muuttamaan muualle. Mitä kunnalla tekee, jos kunnasta ei saa tarvitsemiaan palveluja? Ei
kunta ole mikään talouskuori, se on ihmisten elämää.
Mukava pienehkö "pitäjä". En tiedä onko tämä kunta vai kaupunki.
Luonnonläheinen, turvallinen, ihmisen hyvää elämää tukeva, hyvä paikka lapsille ja nuorille, sopivasti kaikkea, tavallisten ihmisten paikka.
Sopivan matkan päässä pääkaupungista, omalla harjulla ja lentokentällä varustettu asuinalue. Nukkuva ja melko rauhallinen kylän keskusta. Kv-tason ruokakaupat, muutama ravintola (ei erikoisia
Nepalilaista ravintolaa lukuunottamatta). Luontoreitit (Vihdissä) ja peruspalvelut (Nummela) lähellä. Tyylikäs kirjasto ja hyvä Frisbeegolf rata.

Vastaukset
Luonto,ympäristö erinomainen
Ihanan lähellä kaikkea.
Hajuton, kantaaottamaton, kangistunut
Nummela-keskeinen
ei häävi. pakolaisia otetaan ja hoivataan , muut vihtiläiset eivät pääse edes terkkariin. pakolaiset kulkee ilman maskeja, mikä on ihmeellistä. eikö korona tartu pakolaisista???
On ollut hyvä paikka asua kymmenen kilometriä Hanko-Hyvinkää-tien pohjoispuolella, kohta lähes 62 vuotta. Sääli, ettei kunnan monimuotoisuutta ymmärretä hyödyntää, ja tajuta että kaikki eivät
halua/pysty asumaan täyteen tungetussa taajamassa
Kaunis, monipuolinen luonto. Väljää asumista. Hyvät harrastusmahdollisuudet.
Pitkän historian omaava ihmisten kunta hienossa luonnon ympäristössä. Kunta, joka tarjoaa monipuoliset asumismahdollisuudet ja ainakin vielä toistaisesti hyvät peruspalvelut. Kätketty helmi
pääkaupunkiseudun kupeessa.
Kaunis kunta, jossa joitain kunnallisia asioita hoidetaan resursseja tuhlaamalla jäykkään byrokratiaan. Peruspalvelujen heikkous ja em ongelmat vähentävät muuttoliikettä kuntaan. Turvallinen asua.
Epäsiisti: liikenneympyrät . Tienvarret niin ettei näe risteilevälle tielle . Nummelakin loppuu ojakkalantien ympyrään.
Vihti on turvallinen, mukava ja sopivan kokoinen kunta Täältä löytyy kaikki palvelut, mitä voi tarjota ja upea luonto. Lapsille riittää harrastusmahdollisuuksia. Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin ovat
sopivat. Tähän olisi mukava lisätä, että täältä löytyy hyviä ja edullisia tontteja sekä vuokra-asuntoja lapsiperheille.
Luonnonkaunis asuinympäristö hyvine liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksineen, josta lyhyt matka pääkaupunkiseudun palveluihin ja työpaikoille.
Mukava ja lapsille turvallinen, viihtyisä ja rauhallinen.
Turvallinen, yhteisöllinen, luonnonläheinen
Raikas kunta Kehä III ulkopuolella: kaikki tarvittavat palvelut on saatavilla, luonto on vehreä ja liikuntamahdollisuudet hyvät. Harjun maasto loistava kesät talvet.
Kehittyvä, avoin ja ystävällinen
Luonnoltaan rikas, rauhallinen, mutta vähän jämähtänyt. Julkinen liikenne huonoa.
Nummela - pikkukaupunkimainen ympäristö myös haittatekijöineen.
Viihtyisä pienkaupunki.
Vehreä
surkea
Viihtyisä ja rauhallista.
Maaseutumainen, turvallinen EI mikään Espoon lähiö
Ok paikka, ei nouse mitään erikoista esiin. Meiltä puuttuu houkuttava profiili, samat luonto yms arvot on kaikilla muillakin kunnilla. Meillä on paljon kaikenlaista kaikille, meidän pitäisi erikoistua lapsiin,
kouluihin, perheisiin ja metsäluontoomme sekä yrittäjyyden lisäämiseen verotulojen saamiseksi kuntaan.
Ok paikka, ei nouse mitään erikoista esiin. Meiltä puuttuu houkuttava profiili, samat luonto yms arvot on kaikilla muillakin kunnilla. Meillä on paljon kaikenlaista kaikille, meidän pitäisi erikoistua lapsiin,
kouluihin, perheisiin ja metsäluontoomme sekä yrittäjyyden lisäämiseen verotulojen saamiseksi kuntaan.
Luonnonläheinen paikka
Maalaiskunta pääkaupunkiseudun varjossa, taantuva takapajula, jossa ei ole ymmärretty, että vehreät kylät lähellä pääkaupunkiseutua ovat vetovoimatekijä vailla vertaa etätyön tekijöille edellyttäen
että kylässä on koulu ja päivähoito. Etenkin nyt kun luonnossa liikkuminen kasvattaa suosiotaan. Ei erityisen yrittäjä/ asukasystävällinen.
Mukavan rauhallista ja turvallista joka on hyvä asia pienten lasten kanssa, mutta toisaalta pienten lasten kanssa todella haastavaa asua ilman koska lapset eivät pääse liikkumaan ilman vanhempia.
Vien naapurin lapsen joka aamu ammattikouluun kun julkisilla ei pääse.
Historiallinen maalaiskunta. Löytyy luontoa sekä tarpeelliset palvelut.
Luonnoltaan kaunis, kahden taajaman ja useiden elinvoimaisten kylien yhteenliittymä.
Luonnonläheinen ja yhteisöllinen. Pieni ja romanttinen halutessaan. Palveluita on hyvin.
Kiva paikka asua jo 51v asunut kirkolla. Ehkä enemmä kirkolle saisi tulla actioniaa
Pieni maalaiskunta Pääkaupunkiseudun tuntumassa. Oma auto välttämätön.
Kaunis. Mutta vähän syrjässä.
Tyly tulijalle, hidas lämpeämään, kaavoihin kangistunut. Luonnonläheinen, luonto lähellä. Puhutaan liikaa Nummelakeskeisyydestä jolloin hajat jää vähälle huomiolle. Rauhassa saat olla ja nauttia
olostasi
Turvallinen paikka asua
1970-luvulle jämähtänyt sisäänpäinlämpiävä ukkoutunut kunta. Päätöksiä ei saada aikaiseksi ja jos jotain saadaan, niin ne ovat aikaansa jäljessä ja hyvin vanhakantaisia.
Rauhallinen
Mukavan maalaismainen mutta silti tarpeeksi suuri.
Kotikunta
Aktiiviset asukkaat tuova yhteisöllisyyden keinoin toimintaa lähiympäristöön. Kunnan tuki ja kiinnostuksen osoitus kylien kehittämiseen on minimaalista. Kaikki halutaan keskittää Nummelaan.
Luonnonläheinen
Luonnonläheinen ja viihtyisä

Vastaukset
Luonto ja ympäristö on ollut syy muuttaa takaisin ja alueellamme on onneksi ihana yhteisöllisyys. Peruspalveluiden siirto pois kunnasta on kyllä ollut maailman suurin virhe! Täällä on liikaa ihmisiä
joilla on lähes mahdotonta päästä hoitamaan asioitaan ja se on kunnalle niin suuri häpeän aihe ja toivonkin päättäjien nyt katsovan isoon peiliin.
Rauhallinen, lapsiperherikas, luonnonläheinen, turvallinen
Vireää ja vehreää
Ihan ok paikka asua, liian lähellä Helsinkiä tosin.
Vehreä luonnonkaunis kunta
Mukava asua täällä. Luonto, virkistysmahdollisuudet, peruspalvelut OK.
Luonnonläheinen
Rauhallinen, viihtyisä, yhteisöllinen
Luonnonläheinen, ihana
Luonnonkaunis, turvallinen asuinympäristö, jossa kaikki on sopivasti "ihmisen kokoista". Ainut arkea haittaava asia on jatkuva oman auton tarve päivittäisiin matkoihin töihin, kouluun ja harrastuksiin.
Kova verotus ja huonot kulkuyhteydet
Kallis, kovin kallis, mutta ihan kiva.
Kotoisa. Liikaa huumeongelmia. Viihtyisä.
Vihreä,tiheä,mukava,siisti
Vihti on rauhallinen ja luonnonläheinen asuinkunta, jossa on hyvä elää. Vihdissä voi valita asua lähellä palveluita, mutta voi myös valita asua keskellä luontoa.
Leppoisa, mukava, turvallinen, luonnonläheinen. Lapsille hyvä paikka kasvaa.
Sijainti on hyvä, yhteydet huonot, palvelut keskittyy Nummelaan, kunnan yleisilmettä parannetaan Nummelan lähiöissä vaikka yhtä lailla muuallakin kaivataan esim. hienoja kunnossa olevia
ulkoilupaikkoja.
Sijainniltaan todella hyvä, kunhan liikenneyhteydet pelaavat ja kaava-alueet pkseudun suuntaan saatais eteenpäin.
Vireä ja viihtyisä kunta, josta löytyy monenlaista tekemistä harrastusten puitteissa. Luonto ja maalaismaisemat ovat upeita. Kylissä on yhteisöllisyyttä ja turvallinen kasvuympäristö lapsille.
Lähellä pääkaupunkia, kunnon läheisyys, kehittyvä kunta.
Vihti on pala luonnonrauhaa ja läheisyyttä lähellä Helsinkiä.
Kohtuu hyvä paikka asu jossa palvelut lähellä
Maalaiskunta hyvin kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Kaunis monipuolinen luonto tarjoaa monipuolisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Tilaa asua ja elää kuten kullekin sopii.
Pieni luonnonläheinen kunta, josta löytyy kaikki perustoimminnot sekä hyvät urheilumahdollisuudet mm.: pienet koulut, lukio, pankit, terveyskeskus, kirjasto, uimahalli, jäähalli, yleisurheilukenttiä,
lääkärikeskus, Prisma, Citymarket, K-marketteja, vaaatekauppoja, kenkäkauppa, rautakauppoja yms. Kohtuullisen hintaisia omakotitontteja. Nämä olivat ratkaisevia tekijöitä kun 15 vuotta sitten
muutimme kuntaan kahden lapsen kanssa.
Imagoltaan epäselvä - onko lande vai pikku-espoo, ei erotu, ei synnytä mileikuvaa. Viesti ja slogan on myös epäselvä. Peruspalvelut ok, turvallinen, pitkien etäisyyksien asujalla asenteen pitää olla
kohdillaan. Luonto mahtava, voisi olla paremmin esillä. Rohkeita tekoja, brändiä ennakkoluulottomuudella.
Ihana luonnonläheinen rauhallinen
Hyvä kunta. Hyvät palvelut, rauhallinen ympäristö. Hyvät palvelut, esim monta erityyppistä ravintolaa. Hyvät liikuntamahdollisuudet.
Maalaismainen pikkutaajama, luonto lähellä.
Vihdissä on säästämällä lisätty moninkertaisesti korjaavien palveluiden tarvetta. Vihdin kunnan palveluja ei ole valjastettu palvelemaan ja luomaan hyvinvointia kuntalaisille.
Asun itse Nummelan taajamassa, missä kaikki tarpeellinen on kävelymatkan päässä. Myös joukkoliikenne toimii Helsingin suuntaan. Arvostan alueen monipuolisia virkistysmahdollisuuksia, sekä
luonnonmukaisia että rakennettuja.
Vihtiläinen jo 20 vuotta
Laaja Monipuolinen Luontorikas Mahdollisuuksia täynnä, oikeissa kehittävissä käsissä Turvallinen
Sisäänpäinlämpiävä pikkukunta
Luonnon läheinen ja melko turvallinen kunta (kunhan haittamaahanmuuton lieveilmiöt eivät ala esiintyä Vihdissä niin kuin esimerkiksi Helsingin useissa kouluissa)
Konservatiivinen, maalaismainen hyvässä ja pahassa
Viihtyisää maaseutua
Monimuotoinen, kotoisa, tavallinen, rauhallinen, turvallinen. Lähellä pääkaupunkiseutua.
Surkeat liikenneyhteydet, hiljainen ja kohtuu turvallinen kunta. Asumislähiö, missä osallistutaan huonosti tapahtumiin.
Hyvä leppoisa meininki! Kauneuden eteen pitäisi jollakin päättävällä elimellä olla vastuunsa! Liiaksi rumaa.
Mahdollisuuksia täynnä hyvällä sijainnilla
Koti <3 monipuolinen luonto ja mukavia ihmisiä. Asiointi kunnan virastossa ei niin joustavaa.
Tarpeeksi kaukana ja tarpeeksi lähellä pääkaupunkiseutua. Luonnonläheinen. Kaunis. Kompakti. Paikka, jossa juuret.
Asun Vihdissä koska arvostan omaa pihaa ja vihreää tilaa ympärilläni. Kaikki tarvittavat palvelut ovat lähellä ja ne joita meillä ei Vihdissä ole, löytyy alle tunnissa Espoosta, Helsingistä tai Vantaalta.

Vastaukset
Vihti on kunta, jossa ikävä kyllä ollaan jääräpäisesti kehitetty vain yhtä keskusta ja samalla näivetetty koko muu Vihti. Vihdissä ei osata olla ylpeitä siitä, mitä meillä on ja yritetään olla jotain sellaista,
mitä muutkin ovat. Tämä on siis se kuva, mikä on poliittisten päättäjien tekojen kautta välittynyt. Oikeastihan Vihti on ihmistensä näköinen kunta, niin hyvässä kuin pahassa ja oikein hyvä paikka asua,
jos ei liikaa mieti sitä, millaista poliittista peliä täällä pelataan. Tai on pelattu, kaikki toivo kohdistuu nyt uuteen valtuustoon, toivottavasti se rohkenee kääntää suunnan.

8. Mitä seuraavista asioista Vihdin kunnan erityisesti pitäisi korostaa nyt ja tulevaisuudessa? (Valitse neljä tärkeintä)
Vastaajien määrä: 683 , valittujen vastausten lukumäärä: 2766
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9. Miten näet alla olevien päämäärien tärkeyden uudessa kuntastrategiassa?Ei niin tärkeä 1 - Todella tärkeä 5
Vastaajien määrä: 683

Keskiarvo
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset

n = 679

3,9

Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

n = 677

3,9

Hyvinvoivat kuntalaiset

n = 676

Kasvatukseen ja koulutukseen panostava kunta

4,7

4,5

n = 677

Kuntalaisen sujuva arki

n = 680

Liikuntaan ja kulttuuriin panostava kunta

4,4

n = 677

Terve kuntatalous

4,0

n = 679

4,3

n = 679

4,3

Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä kunta

Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö

n = 679

Ympäristöstään huolehtiva kunta

4,4

4,3

n = 679

Yrittäjyyttä edistävä kunta

n = 677

Muu, mikä?

4,1

n = 169
0

1

2

4,6
3

Keskiarvo 4,3

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset

1,6%

4,1%

24,3%

42,4%

27,6%

3,9

4,0

Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

2,7%

6,1%

21,4%

35,1%

34,7%

3,9

4,0

Hyvinvoivat kuntalaiset

0,9%

0,5%

4,1%

21,3%

73,2%

4,7

5,0

Kasvatukseen ja koulutukseen panostava kunta

1,2%

1,3%

6,5%

23,5%

67,5%

4,5

5,0

Kuntalaisen sujuva arki

0,9%

1,3%

8,2%

34,9%

54,7%

4,4

5,0

Liikuntaan ja kulttuuriin panostava kunta

1,3%

4,2%

24,7%

36,6%

33,2%

4,0

4,0

Terve kuntatalous

0,7%

2,7%

11,8%

36,1%

48,7%

4,3

4,0

Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä kunta

1,0%

1,3%

13,0%

34,9%

49,8%

4,3

4,0

4

5

1

2

3

4

5

Keskiarvo

Mediaani

Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö

0,4%

1,3%

8,1%

35,4%

54,8%

4,4

5,0

Ympäristöstään huolehtiva kunta

0,9%

2,8%

14,1%

31,5%

50,7%

4,3

5,0

Yrittäjyyttä edistävä kunta

1,0%

3,8%

19,5%

35,2%

40,5%

4,1

4,0

Muu, mikä?

1,8%

2,9%

8,3%

8,9%

78,1%

4,6

5,0

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muu, mikä?

Palveluiden tuominen taajamaan

Muu, mikä?

Tunni juna

Muu, mikä?

Kulttuuri, matkailu, ravintolat, nähtävyydet, luontokohteet

Muu, mikä?

Kaksikielisyys

Muu, mikä?

Rohkeutta

Muu, mikä?

Kauniiseen elinympäristöön tähtäävä kunta

Muu, mikä?

Keskitytään hyvin toimeentulevien asukkaiden houkutteluun, ei pienituloisten

Muu, mikä?

Kunta joka aktivoi kuntalaisia itse tekemään ympäristöstään viihtyisän.

Muu, mikä?

Ilmastonmuutoksen torjunta

Muu, mikä?

Valokuituyhteys

Muu, mikä?

Julkisen keskustan viihtyisyys

Muu, mikä?

Suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen

Muu, mikä?

Ilmastoystävällisyys

Muu, mikä?

Kyliin panostava kunta

Muu, mikä?

Ihmisyys ja ollaan ihmisiä myös toisiamme kohtaan.

Muu, mikä?

vähävaraisista ja heikompi osaisista huolehtiminen

Muu, mikä?

Nuorison hyvinvointi ja päihteetön kasvuympäristö

Muu, mikä?

Hyvien kulkuyhteyksien Vihti

Muu, mikä?

Lasten hyvinvointi kokonaisuudessaan

Muu, mikä?

Markkinointi

Muu, mikä?

kehitetään muutakin kuin Nummelaa

Muu, mikä?

Kuntalaisista huolehtiminen, heikoimmistakin

Muu, mikä?

Lapsi ja heikompiosainen lähtökohtana päätöksenteossa

Muu, mikä?

Omat kuntalaiset ensin

Muu, mikä?

Tiet kuntoon Otalammella

Muu, mikä?

Liikenne strategis

Muu, mikä?

Ohjattua liikuntaa lapsille kyliin

Muu, mikä?

Kunnan avoimuus

Muu, mikä?

Na

Muu, mikä?

Kyläkoulujen säilyttäminen

Muu, mikä?

Pitää erottua naapureista

Muu, mikä?

Ilmastonmuutoksen jarruttaminen

Muu, mikä?

Peruspalveluiden saatavuus kaikilla kunnan alueilla

Muu, mikä?

Lasten liikuntaharrastusten tukeminen

Muu, mikä?

Luonnon ja jo hyväksi havaittujen asioiden vaaliminen ja jalostaminen

Muu, mikä?

Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa

Muu, mikä?

Nuorisolle tekemistä

Muu, mikä?

Kylämyönteisyys

Muu, mikä?

Liikennejärjestelyt

Muu, mikä?

Omakotirakentajia ja yrityksiä houkutteleva

Muu, mikä?

Julkinen liikenne

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muu, mikä?

Kunnan sisäinen liikenne

Muu, mikä?

Nuorisosta välittäminen

Muu, mikä?

Verotus

Muu, mikä?

Rannat kuntoon

Muu, mikä?

Inhimillisyys

Muu, mikä?

Hoiva- ja opetusalalla työsuhteiden vakinaistaminen. Silloin sijaisten etsimiseen kuluu turhaan työaikaa.

Muu, mikä?

Uimarannat

Muu, mikä?

Nuorista huolehtiva kunta, nuorissa on kunnankin tulevaisuus

Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muu, mikä?

Yritysalueiden pihojen siisteys

Muu, mikä?

Kunnan virkoja ja työpaikkoja pitää uskaltaa katsoa kuten yritystenkin. Ns. suojatyöpaikkoja ei voi olla. Monilla firmoilla ollut varaa karsia ja tehostaa, koska talous ei muuten
kestä. Kunnan tehtävä samoin vaikka kovalta kuulostaakin.

Muu, mikä?

Nummelan kehittäminen

Muu, mikä?

Nopea & asukasystävällinen

Muu, mikä?

Junayhteys Helsinkiin

Muu, mikä?

pyörätiet

Muu, mikä?

Joukkoliikenne kuntoon!!

Muu, mikä?

Kaksikielinen kunta

Muu, mikä?

Lisää huomiolta viherympäristön kunnpssapitoon. Myös yksityisiltä voisi vaatia siisteyttä, esim RTV: n ympäristö piöaa aduinalueen maisemaa.

Muu, mikä?

Huono-osaisille riittävä tuki

Muu, mikä?

Sujuva joukkoliikenne

Muu, mikä?

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

Muu, mikä?

Paikallisliikene kuntoon julkinen

Muu, mikä?

Liikenneyhteydet

Muu, mikä?

Uimahalli

Muu, mikä?

Lapsiin panostava kunta

Muu, mikä?

lääkäriin pitää päästä.

Muu, mikä?

Vanhusten taloja lisää

Muu, mikä?

Puistoja Nummelaan

Muu, mikä?

Kasvavan etätyön merkityksen huomioiminen

Muu, mikä?

Nuorten hyvinvointi/ perheet

Muu, mikä?

Julkinen liikenne pääkaupunkiseudulle

Muu, mikä?

Tieverkoston parannus

Muu, mikä?

Päätöksenteon avoimuua

Muu, mikä?

Kunnan työntekiöiten arvostaminen

Muu, mikä?

terveyspalvelut

Muu, mikä?

Asumismuotojen kehittäminen, pois "keskustaajama"-ajattelusta

Muu, mikä?

Muu, rautatiehanke

Muu, mikä?

Kestävään tulevaisuuteen ja hyvinvointiin panostava kunta

Muu, mikä?

Maaseudun elinvoimaisuutta edistävä kunta

Muu, mikä?

Rohkeus

Muu, mikä?

Muiden alueiden kuin Nummelan huomiointi

Muu, mikä?

Joukkoliukenne

Muu, mikä?

Joukkoliikenteen kehittäminen

Muu, mikä?

Johdonmukainen ja vastuullinen päätöksentekijä

Muu, mikä?

Asioinnin helppous joka tasolla

Muu, mikä?

Rakennusvalvonta kuntoon

Muu, mikä?

Sujuva asiointi ja paperityöt kunnan viraston eri toimialoilla

10. Miten kunta voisi tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä?
Vastaajien määrä: 377
Vastaukset
Halpoja tontteja. Joukkoliikenneyhteydet.
Hyvät julkiset yhteydet on tähänkin avainsana. Kun yhteydet olisi kunnossa ihmiset liikkuisivat helpommin ja tänne saataisiin uusia asiakkaita.
Mainostamalla yrityksiä. Enemmän yhteistyötä.

Vastaukset
En osaa sanoa
Houkuttelemalla yrityksiä huokeammilla tonttivuokrilla
Ulkoistaa palvelujen tuotantoa. Mielummin tilaaja kuin tuottaja.
Kannattaisi kontaktoida yrittäjiä ja kysyä suoraan heiltä. Korona-aikana tuet ja avustukset ovat olleet aivan naurettavan minimaalisia, ja katumainonnasta (standit liikkeiden edessä) laskutetut hinnat
naurettavan suuria. Kuka ihme täällä haluaa yrittää..??
Verkostoituminen , uusien yritysten jahtaaminen kuntaan . Ei odoteta , että kysytään tontteja . Markkinointia
Kaavoituksella
Ilmaisilla tonteilla, tyhjillään oleviin tiloihin voitaisiin päästää yritykset esim 6kk ilman vuokraa, Olla aktiivisesti esillä tapahtumissa sekä luoda selkeän nettiportaalin josta näkisi yrityksille kaavoitetut
alueet ja tyhjillään olevat kiinteistöt.
Positiivinen asenne asiaan. Rahallinen tuki. Mainostaminen.
Positiivinen asenne asiaan. Rahallinen tuki. Mainostaminen.
Yritystontteja nopeasti hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Isoihin hankkeisiin heti mukaan ja kaavoitus räätälöidään isoa toimijaa (veronmaksajaa) varten ja nopeasti.
Houkuttelemalla asukkaita ja kävijöitä. Ei yritykset pysy pystyssä ilman asiakkaita eli kuntalaisia
Luomalla esteettiset ja viihtyisät puitteet lähelle pääkaupunkia tulee yritykset myös paikalle.
Aktiivinen markkinointi. Toimitilojen ja rakennuspaikkojen nopea tarjonta. Ketteryys. Avulias, asiakaslähtöinen ja nopea palvelu kaikissa yrittäjien kysymyksissä. Tunnin juna.
Miksi kunnan pitäisi tätä tukea muulla kuin ketterällä kaavoituksella ja muihin kehyskuntiin vertailukelpoisilla verotuksilla.
Jos tänne saadaan enemmän asukkaita yrityksille tulee automaattisesti paremmat olosuhteet
En ole ollut aiheen kanssa tekemisissä, joten en osaa tähän vastata.
Yhteiskäyttötilat.
Paremmilla julkisilla kulkuyhteyksillä sekä paremmilla tietoliikenneyhteyksillä.
Katso yllä
Tukemalla kivijalkaliikkeiden tilojen vuokraamisessa
Tehdä nopealla aikataululla konkreettisia päätöksiä ja houkutella myyntityöllä kun huhu majdollisesta yrityksestä ilmenee.
En osaa sanoa
Uusien ympäristön tilaa parantavien innovaatioiden ja yritysten suosiminen.
Ks ylempi vastaus
Auttamalla parhaansa mukaan yksityisautoliikennettä. VALOKUITU kaikkialle. Nettiyhteys riittää ja yritys kiittää.
Startup tilojen luominen. Pyrkiä vaikuttamaan vuokrattavien yritys-tilojen vuokratasoon. Nyt seisovat tyhjillään.
Uudistaa kontaktipintaa, innostavaa, uusia nykyajan tekniikoita ja somea hyödyntäen. Toiminta tällä erää kankeaa ja vanhanaikaista.
Informointi, kannustaminen yrittäjyyteen esim.toimitilojen tarjoamisella.
Taajamissa esim. tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pitäisi parantaa, langattomat yhteydet eivät korvaa kasvavaa datan käyttöä ja kuituliittymiä. Täysin yrittäjävetoisesti nämä hankinnat ovat helposti
liian hintavia.
Julkinen liikenne on erittäin tärkeä. Kaikki eivät halua ostaa autoa etenkään näille teille. Muuten tähän asti Vihti on panostanut hyvin yrittäjiin mielestä. Yritysrakentamo on loista lisä myös.
Halvat tontit ja rakennuslupa nopeasti
Oikeanlainen Mainostoimsto kyllä osaisi auttaa tässä, miten esim. Pk seudunlla toimivat yritykset tavoitetaan ja mainonta kohdennetaan näille kustannustehokkaasti. Erilaiset tempaukset Vihdin
mahdollisuuksien esille tuonnin tiimoilta.
Avain on kunnatoimiston palvelualttius käytännössä. Kaavoitus ja lupa asiat joustavasti/nopeasti hakijan kannalta. Meillä on nyt maine, että mikään ei toimi. Näin ei saa olla.
Asiointi kunnan suuntaan helpoksi. Turhat rajoitukset pois ja rakentaminen vapaammaksi. Rohkeutta panostaa myös Nummelan ulkopuolelle!
Hyvät yrityspalvelut yrityksen elinkaaren eri vaiheissa Yrittäjyys tuodaan esiin selkeänä vaihtoehtona nuorten koulutuksessa sekä työllisyyskokeiluissa
Jaa, HSL:ää tarjoan tähän myös, silloin esim. Veikkola olisi myös samaa markkina-aluetta vihtiläisille yrityksille.
Tarjota edullisempia toimitiloja
Yritystiloja helpommin saataville ja nopeat lupaprosessit ym
Kaavoittamalla toimitilatontteja hyville alueille. Houkuttelemalla uusia yrityksiä Vihtiin oikeanlaisella kaavoituspolitiikalla.
Alemmat vuokrat. Tukea ja mainosta.
Toimivia kohtuuhintaisia liiketiloja, kaavoittamalla yrityksille tontteja, parantamalla liikenneyhteyksiä lähikunnista ja kunnan sisällä
Peruspalveluiden ja liikenneyhteyksien toimimisella.
Tarjoamalla tiloja ja infraa.
Maltilliset vuokrat. Kulkuyhteydet. Monipuolisten yritysten saaminen Vihtiin.
Minimoimalla byrokratiaa kunnan viranhaltijoiden ja yrittäjien välilä.

Vastaukset
Markkinoimalla
Kysykää yrittäjiltä. Todennäköisesti päätökset ovat liian hitaita ja prosessit kankeita.
Edullisia teollisuus tontteja , turha byrokratia pois.
Kunnon liikenneyhteydet esim teollisuusalueille. Esim Veikoinkorpi, iso osa liikenteestä kulkee huonokuntoista yksityistietä pitkin.
Tonttien hinta ja kaavoitus hyvien liikenneyhteyksien lähellä
Osoittaa yrittäjäystävällisyyttä. Kampanjointia.
Tuomalla tietoa eläkevöityvistä yrittäjistä jotka etsivät jatkakaa, näin yrittäjyydestä kiinnostuneet voisivat saada tietoa yrittäjyyden mahdollisuuksista alueella.
Tarjoamalla yritystontteja samaan hintaan tai jopa edullisemmin kuin naapurikunnissa. Tekemällä hankintoja paikallisilta yrittäjiltä.
palveluiden saatavuus ja hitaus käsittämätöntä ja vaikeaa, yritykset karkaavat muihin kuntiin
Paremmat nettiyhteydet koko kunnan alueelle, panostus myös muihin kuin ns matalan koulutusasteen työpaikkoihin - näin saadaan kuntaan veronmaksukykyistä väkeä.
Etenkin kaavoituksessa luotaisiin yritystontteja, ja myydään edulliseen hintaan.
Yrityshautomot. Verotus. Yrittäjäpalvelut (neuvonta, lakiavustus, ym.).
Edulliset vuokrat,jakaa tietoa yrittäjyydestä.
Taloudellisella tuella
Pienyrittäjille asiallisia, sisäilmaltaan terveitä edullisia työtiloja vuokralle. Lasten harrastukset koulupäivän yhteyteen koululle (äidin/isän kunnon työpäivän mahdollistaja)
Houkutellaan uusia ja vanhoja yrityksiä edullisilla toimitiloilla ja tonteilla. Hyödynnetään loistavaa logistista sijaintia. Avustetaan uusia yrityksiä erilaisin helpotuksin
En ole perehtynyt asiaan tarpeeksi.
Kunnalta toimitiloja kohtuuhintaan.
Mikäli haku- ja lupaprosesseja voi helpottaa. Mainostaa voimakkaasti yritystontteja.
Kuunnella ja toimia ripeästi jos tarve vaatii
Imagon luomisella ja "starttirahalla". Yrittäjä ystävällisyydellä, tehdä se näkyväksi. Työsuhde asunnoilla ja työmatkaseteleillä.
Kaavoittamalla tilaa paikallisille palveluille. Panostamalla (kevyen liikenteen) liikenneyhteyksiin.
Tontteja voisi antaa vuokralle esim viisi vuotta ilmaiseksi jos tekee 50vuoden sopimuksen tmv
Rahoituksella, motivoimalla erilaisilla palkinnoilla
Olemalla fyysisesti erittäin aktiivinen uusien, sekä jo olemassa olevien elinvoimaisen ja kasvavien, kuntalaisia palvelevien sekä työllistävien yritysten yhteydenpidossa. Erilaisten tapahtumien
järjestäminen paikallisten yritysten kanssa.
Pudottamalla yritystonttien hinnat muita kehyskuntia alemmaksi. Nurmijärvi ja Hyvinkää tarjoaa tontteja 4€/m2, jossa yritysalueen rajalla kunnallistekniikka ja tontti valmiiksi sorastettu. Vihdin hinnat
viimeksi tarkistettua noin 35€/m2, savitontti ja täynnä ryteikköä.
Yhteistyö esimerkiksi Vihti Ski Centerin ja puuhaparkin kanssa. -> alppilukio/urheilulukio. Etätyömahdollisuudet uudenmaan parhaimmalle tasolle. Yritysparkki, techhub Nummelaan. Jossa etätyötiloja
ja erialojen henkilöiden/yritysten mahdollisia kohtaamisia. Laadukkaiden Yritystonttien kaavoittaminen. 25-valtatie, 2-tie ja 1-tie vihdin kohdalla vaikuttavat erittäin metsäisiltä eikä yritys alueita näy
maanteille. Tavallaan pieni asia, mutta ne antavat imagon ja kuvan että ei Vihdissä oikein ole yrityksiä.
Vapaille tonteille yritystoimintaa
Yrittäjien kanssa yhteiskehittäen, tunnistamalla kipupisteitä ja mikä aiheuttaa tällä hetkellä haasteita yrittäjille ja tarttumalla niihin seikkoihin. Sama onnistumisten ja niiden boostaamisen kanssa.
Edesauttaa hyvien nettiyhtyksien ja mobiilikuuluvuuden parantamista. Yrittäjyyttä ainakin haja-asustusalueilla haittaa suuresti, etteivät puhelut tule perille eikä nettikaista riitä. Mitä tärkeämmäksi
digitalisaatio ja esim. etätyö tulee, sitä enemmän paremmassa asemassa olevien kaula kasvaa meihin nähden.
Verotuksen kautta. Halvat tontit
Kaavoitus sekä lupien ym viranomaisyhteyksien joustavuus
Esim. starttiraha ja työtilijen osoittaminen tyhjiin kiinteistöihin.
Markkinoida edullisesti yritystontteja isojen väylien varrelta.
Luomalla olosuhteet elää hyvin ja turvallisesti.
Markkinoimalla kunnan tiloja ja yritystontteja ja hyviä logistisia yhteyksiä. Tarjoamalla tukea yrityksille.
Kunta palkkaisi omaa väkeä eikä osta palveluita. Yritystontteja ja toimitiloja kilpailukykyisin hinnoin.
Satsaamalla kestävän kehityksen innovaatioihin, se on tulevaisuutta. Pitämällä huolta laadukkaista peruspalveluista, koska niitä tarvitsevat niin työnantajat kuin työntekijät.
Pitää huoli, että jatkossakin on parkkipaikkoja liikkeiden läheisyydessä.
Verotukselliset näkökulmat (kiinteistövero?), tukipalvelut, kunnanviraston asiakaslähtöisyys
Miettikää, miksi talojen katot on tummia? Voisiko ajatella, että ne maalattaisiin vaaleiksi. Heijastaisiko takaisin avaruuteen lämpöä riittävästi. Ei, mutta omalta osaltaan painaisi sitä jarrua.
Tuntea yrityksensä, miten ne edistävät yhteistä hyvinvointia
Tutkia miksi muut kunnat saavat uusia yrittäjiä ja toimia sen mukaan

Vastaukset
Edullisia yritystontteja ja ketterää palvelevaa kaavoitustyötä.
Aktiivista yrittäjähankintaa kunnon palvelupaketin kanssa.
Kunta voisi vaikka maksaa 50000 puhtaana käteen jokaiselle yrittäjäksi ryhtyvälle. Itselläni tarkoitus perustaa yritys vuoden vaihteessa ja rahat kyllä tulisi tarpeeseen.
Kaavoitus kuntoon ja panostus Nummelaan
Ottaa paremmin koppia tänne hakeutuvista yrityksistä. Tulee myös verkostoitua ja olla proaktiivinen yritysten houkuttelemiseksi kuntaan. Kunta on logistisesti hyvällä sijainnilla ja meidän tulee tarjota
myös suuria yritystontteja ja huomioida niiden tarve kaavoituksessa.
3. Asteen oppilaitkosen houkutteleminen esim. Urheilu painoitteinen amk toisi liikunta ja opetusalalle ammattilaisia ja houkuttelisi nuorisoa pysymään kunnassa, tällöin asukasluku kasvaa ja saadaan
tyhjät toimitilat käyttöön
Uusien, kestävään kehitykseen suuntautuvien innovaatioiden tukeminen ja niihin yllyttäminen. Hyväksi havaittujen asioiden (yritysten) tukeminen, uudistaminen ja kehittäminen.
Liikenneyhteydet kuntoon ja tonttien hinnat alas
Kaavoitus, verotus, liikenne (julkinen ja tiestö kuntoon)
Kohtuu hintaisilla tonteilla ja mainostamista lisäämällä.
Edullisia työtiloja vuokralle
Ylläpitämällä toimivia asuinalueita ja panostamalla kouluihin ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Kun kunta on houkutteleva paikka asua luo se myös edellytykset uusille yrityksille ja
työpaikoille.
Lisää teollisuutta
Laskea kunnan omien asuntotonttien hintoja. Sekä lahjoittaa tontteja yrityksille jos ne tarvitsevat tuotantotilaa ja luovat työpaikkoja kuntaan
Houkuttelisi uusia yrittäjiä toimitiloilla, tonteilla, ja nopealla palvelulla
Starttiraha.
Investoimalla; (isojakin) veronalennuksia ainoastaan niille yrityksille jotka tuottavat tuotteita & palveluita jotka ei kiihdytä ilmastonmuutosta. Panostamalla koulutukseen! Parantamalla peruspalveluita
ihmiset haluavat muuttaa tänne; hyvät koulut, päikyt ym.
Ottamalla aktiiviseksi tavoitteeksi asukasmäärän kasvattamisen, liikenneyhteyksien parantamisen ja yritystoiminnan esteiden poistamisen. Vihtiin täytyy olla kannattavaa perustaa yritys tai ison
yrityksen yksikkö. Määräaikainen yritystuki tai verohuojennus voisi olla yksi keino.
Kenkää muutamille nykyiislle ämmille... :-)
Ei lyödä kapuloita rattaisiin (laskettelurinteen maanläjitys-katastrofi kunnan suunnalta). Suuryritysten houkuttelu eikä nykyinen poisajo (logistiikkakeskusten tulo estetty, ostetaan kouluihin ruotsalaisia
kalusteita nummelalaisten sijasta, ostoskeskuksen osalta turhanpäiväinen vitkuttelu). Pienyrityksille vuokratiloja, joissa mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan, eikä pumpata kannattavuutta pois
liian korkeilla vuokrilla.
Edullisia liiketiloja yrittäjille.
Kunnalta edullisemmat tilavuokrat jolloin yrityksille on mahdollista pysyä vihdissä
Tonttipolitiikalla
Markkinointi ja kaavoitus.
Lisää paikkoja mihin perustaa yrityksiä
Edukkaat tontit. Vuokrattavien tilojen mahdollistaminen.
Kaavoitus nopeammaksi. Teollisuus tonttien selkeä kaavoitus.
Starttirahaa ja verohelpotuksia alussa.
Etsikää, tutkikaa, keskustelkaa ja ideoikaa! Yhdistelkää ennakkoluulottomasti yrittäjiä, tekijöitä ja ideoita. Järjestäkää tulevien yrittäjien etsintäkilpailu ”käräytä naapurisi yrittäjäksi”. Se että jotain asiaa
ei ole tehty naapurikunnassa tarkoittaa, että me voimme olla ensimmäisiä ja kääriä maineen ja mammonan!
Julkiset liikenneyhteydet
Pienet yrittäjät ja yksinyrittäjien huomioiminen. Matkailu- ja luontoyrittäjien tukeminen > Kunnassa tulisi olla henkilö, joka tätä tekisi
Markkinointituki, koulutustukea esim hyvinvointialan palveluntarjoajille, työllistämistukia, tukea kotipalveluja tuottaville yrittäjille.
Kunnan pitää olla mahdollistaja, ei pohtia kuinka joku voitaisiin kieltää. Kaavoitus on oltava nopeaa ja joustavaa. Sekä julkinenliikenne on saatava kuntoon.
Tarjoamalla edullisia yritystontteja / yritystiloja
Alentaa yrittäjien liiketilojen vuokraa. Todennäköisesti liiketiloja omistaa muutkin tahot kuin kunta, mutta yhdessä heidän kanssaan tilat pitää saada vuokratuksi yritysten käyttöön. Elävät liiketilat ja
kannattavat yritykset luovat viihtyisyyttä ja verotuloja. Meritien siltaa kannattaa parantaa niin, että molemmilla puolilla pääsee jatkossa kulkemaan rautatien yli. Uuden kerrostalon alakerran liiketilat
jäävät nykyisin turhaan ihan mottiin, kun kevytliikenne pakotetaan vaihtamaan toiselle puolelle katua.
Esim lahjoittamalla tontteja yrityksille
Houkutella myös keskisuuria yrityksiä sijoittamaan ja asettumaan kuntaan,valtakunnallinen markkinointi & näkyvyys, kunnan edustaja joka osaa lyödä asian "lukkoon" Nopea ja joustava prosessi
yrittäjälle (melkein tyyliin avaimet käteen niin paljon kun laki ja säännöt antaa myöten)
Kaavoitus ja tonttipolitiikalla. Huolehtimalla siitä, että virkamieskunta ei jarruta yritystoimintaa vaan huolehtii siitä että kunnan toimenkuvaan kuuluvat yritystoimintaan liittyvät asiat hoidetaan ripeästi.
Tarjoamalla edullisempia tiloja vuokralle, tutustumisen mahdollistaminen myös pienyrittäjille.
Jos tulee yrityksiä, pitää olla asuntoja työntekijöille, vähintäänkin julkisilla pitää päästä työhön.
Hautomon palvelu pidettävä hyvä tasoisena ja tiloja pitää olla tarjoilla

Vastaukset
En osaa sanoa
Yrittäjyyden tukemin profiloituu vahvasti yrityskehittäjän osaamiseen. Yritysten houkuttelun resurssit ovat liian pienet. Lisäksi tarvitaan onnistunutta maapolitiikkaa
Yrittäjyyden tukemin profiloituu vahvasti yrityskehittäjän osaamiseen. Yritysten houkuttelun resurssit ovat liian pienet. Lisäksi tarvitaan onnistunutta maapolitiikkaa
Yhteistyö ja innovatiivit pienyrittäjiltä - markkinoida itseään jotta tänne saataisiin yrityksiä.
Kaavoittamalla paremmin myös sivukylien tontteja. Nopeuttamalla prosesseja rakentamisen kannalta
Tarjoamalla starttirahaa, auttamalla vuokran maksussa (kiinteistöjen vuokrahinnat ovat todella kovia Vihdissä).
kaavottaminen niin vapaaksi kuin mahdollista
Avoimuudella
Halvat yritystontit, liikenneyhteyksien hyvässä kunnossa pitäminen (junaa odotellessa!) ja nuoriin panostaminen.
Opastusta, starttiapua kunnalta, kiineteistöverot ja tonttien vuokrat houkuttelevalle tasolle
Kaavoitus, toimitilarakentaminen (vastikkeellista) ja sopivien asuntojen tarjonta työikäisille.
Hintataso liian korkea.
Tontit, lupa asiat sujuviksi. Kunta on mshdollidtaja ja myös viranhaltijat kaikilla luukuilla sen ymmärtävät. Mietitään miten onnistuisi eikä vaikeuteta asioita ja tapeta innostusta byrokratialla. Yrittäjä
myönteisyys. Hyvien yrittäjätarinoiden kertominen .
Julkinen liikenne toimivaksi Helsinkiin houkuttelisi osaavaa työvoimaa mahdollisiin yrityksiin.
Tarjoamalla kohtuuhintaisia tontteja tai kohtuuhintaisia vuokratiloja yrittäjille? Jollain tukistrategialla?
Onko se kunnan tehtävä? Minkälaista yrittäjyyttä kaivataan? Usein puhutaan, että kunnan pitäisi kaavoittaa yritysalueita, mutta johtaako se vain isojen hallien rakentamiseen teollisuuden tarpeisiin?
Ei kai Vihdin tarvitse olla teollisuuskylä?
Rakentaa toimitiloja yrityksille.
Turhan byrokratian kitkeminen, insentiivit tietyllä aikavälillä. Markkinointiyhteistyö, yrityskiinteistöjen lainojen tukeminen jne.
Kaavoitus yrittäjälle houkuttelevaksi
Hyvällä sijainnilla edulliset yritys tontit
Asukkaita pitää saada, joten asuntoja muuallekin kuin ahtaaseen Nummelaan. Antakaa yrittäjien yrittää, turhat esteet pois
Iso kysymys, vaatisi yhteistä pohdintaa
Laajakaistayhteydet, aktiivinen kontaktointi, co-working -tilat
Tekemällä itsestään houkuttelevan mm. panostamalla lapsien ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin, tukemalla julkista liikennettä ja panostamalla ulkoilualueiden kehittämiseen muuallakin kuin vain
Nummelassa. Monen muun tavoin vietämme kauniit kesäpäivät naapurikaupungeissa, joissa mm. ranta-alueisiin on panostettu, tehty kuntalaisten ja vieraspaikkakuntalaisten virkistyskäyttöä ja
monipuolisia palveluja tarjoaviksi ja houkutteleviksi ajanvietto- ja liikuntapaikoiksi,. Tällaiset paikat kohottavat myös yhteisöllisyyttä ja houkuttelevat muualta vieraita ja samalla tuovat tuloja.
Kaavoitus
Elinkeinotoiminnan henkilöstön resurssien turvaaminen kunnassa. Vihdissä muihin kuntiin nähden minimimiehitys elinkeinon johtamisessa, organisoinnissa ja markkinoinnissa.
Tonttien hintojen lasku. Yritystoiminnan tukitoimet
Ensimmäisen vuoden verohelpotuksilla
Ensimmäisen vuoden verohelpotuksilla
Helpottaa yrityksien kustannuksia tavalla tai toisella. Olla yrittäjän puolella ei vastaan. Niin rakennusvalvonta, ympäristö ihmiset, kaikki. Monesti täällä kuulee, että yrittäjiä kohdellaan lähen
huonommin kuin tavallisia työssäkäyviä ja tämä on järjen vastaista.
Turha hiusten halkominen voisi loppua ja mahdollisten uusien yrittäjien helppo asiointi kuntaan päin tehdä helpoksi eikä juoksuteta luukulta luukulle.
Kohtuullistamalla yritystonttien hinnoittelua, tekemällä keskusta alueelle tilat jotka mahdollistaisi monenlaista yrittämistä; tilojen vuokrat vastaavat kruunuhaan hintatasoa nykyisellään, helpottamalla
byrogratiaa
Tarjoamalla edullisempia liiketiloja yrittäjille. Kiinteistöjen vuokrat on liian korkeat.
Kunnollinen julkinen liikenne myös kouluaikojen ulkopuolella myös Lohjalle ja Karkkilaan.
—Edistämällä kunnollisia kulkuyhteyksiä (edellytys teollisuudelle) Houkuttelemalla teollisuusyrittäjiä lisää alueelle. Kaavoittamalla teollisuusalueita,ä
Toimivia tiloja tyhjillään oleviin kuntakeskuksiin, mieluusti kunnan tukemina. Tarvitaan myös turisteja houkuttelevia palveluita, kuten sähköauton latauspisteitä. Myös lentokentän kehittäminen
mahdollisimman laajasti palvelee tätä tarkoitusta.
Vakaat nettiyhteydet ovat ykkösasia, ne eivät toteudu ainakaan kylillä. Kyläyhteisöjä tulisi tukea, jotta vanhoja kouluja voisi muuttaa pienyrittäjille työtiloiksi ja etätyöpisteiksi. Kaavoitus ja
rakennuslupapuoli joustavaksi, asiakaslähtöiseksi. Työpaikkoja ja yrityksiä tulisi houkutella lisää, ettei kaikkien tarvitsi käydä autolla (koska julkista liikennettä ei kyliltä ole) pks-alueella töissä. Tunnin
junaa tulee edistää kaikin mahdollisin keinoin. Mikroyrittäjille tukea ja työtiloja kyliltä. Haimoossakin vanha koulu rapistuu, itse tarvitsisin etätyötilat ja olisin valmis vuokraamaan, jos olisi lähitiloja, joita
vuokrata.
Vähentää verotusta.
Yrityskeskus missä olisi: joustavia työtiloja ja tiloiltaan muokattavia varastoja, mahdollisuus ruokailuun ja muihin palveluihin. Mahdollisesti yhteistyö jonkun koulun kanssa, mistä voisi hankkia
tilapäistyöntekijöitä.
Yritysneuvonta, halpoja vuokratiloja aloittaville yrittäjille, edulliset yritystontit

Vastaukset
Tekemällä Vihdistä houkuttelevan yrityksille. Ei mitään motarin varteen savipellolle piirrettyä yritysaluetta jonne ei tieliittymiä
Houkutella yrityksiä kuntaan. Naapurikunnat on vetovoimaisempia yrityksille mitä vihti
Rakentamalla etätyötiloja voisimme houkutella kuntalaisia olemaan pendelöimättä ja tarjoaisimme esim Lohjalaisille mahdollisuuden jäädä tänne tekemään työtä. Jokainen päivä etänä Nummelassa
jättää 10-30€ kunnan yrittäjille. Tässä linkki videoon, joka on tehty Kirkkonummelle. Siitä selviää laskentakaavio. https://youtu.be/4K5N4HTDuc8
Panostamalla vetovoimaisiin palveluihin (ja niiden markkinointiin), jotka houkuttelevat uusia asukkaita. Uudet vihtiläiset perustavat uusia vihtiläisiä yrityksiä.
Ostamalla palveluita paikallisilta yrityksiltä.
Pitämällä huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Silloin ihmiset ja yritykset pysyvät täällä.
Katsokaa mitä Tuusula, Nurmijärvi, Kirkkonummi, Lohja jne. tekee!
Kaavoituksella, notkealla rakennusvalvonnalla, jokaisen kunnassa työskentelevän henkilön trimmaaminen kohtaamaan mahdollisesti kiinnostunut yrittäjä
Avarakatseisilla ja rohkeilla päätöksillä yrittäjiä ja niitä muutamia kunnassa olevia innovatiivisia henkilöitä kuuntelemalla. Mietittäisiin mitä tarvittaisiin, että voittaisimme ihmisillä ja yrityksiä Vihtiin,
keksimällä jotain uusia, rohkeita ratkaisuja, kuten että kaikki munat eivät olisi Nummelan korissa. Pitäisi takoa Covidin tuomaa murrosta pendelöintiim ja etätyöhön. Tuo murros voisi olla Vihdin etu,
kun se suunniteltaisiin huolella.
Liikenneyhteydet kuntoon, Nummelan kehittäminen ”ksupunkimaisemmaksi”.
Paremmat liikenne yhteydet.
Laita paikat kuntoon että yrittjät voi tulla ja tehdä business!
Nopeampi ja naapurikuntiin nähden kilpailukykyinen yritystonttien tarjoaminen. Brändäys ja yhteistyö. Julkinen liikenne, sisäinen liikenne. Mainostuki yrityksille. Erilaiset tempaukset, joissa kunta
mukana (”osta paikalliselta”).
Yrityksiä täytyy kuunnella, millaisia tarpeita heillä on ja ehdotuksia.
Vihdin pitää profiloitua, jossain asiassa kansalliseksi edelläkävijäksi. Tontteja ja toimitilaa ei ole hyvä valtti ja vaikka Vihti logistisesti on useamman tien risteyksessä ei se yksissään tee Vihdistä
mielenkiintoista kohdetta. Kestävä kehitys on globaali megatrendi ja sen edelläkävijät ovat Suomessa vielä harvassa. Keskellä luontoon olevana kuntana Vihdillä olisi hyvä mahdollisuus tulla
esimerkiksi kiertotalouden keskisuurten kuntien edelläkävijäksi. Vihreä klusterin rakentaminen Vihtiin voisi myös luoda uuden korkean teknologia toimialan alueelle sekä samalla lisätä uusia
työpaikkoja.
Toimitilat
Nopeat ratkaisut yrittäjän tarpeisiin, lupaprosessit, kaavoitus, ym. asiat jouhevasti ajallaan.
Osallistumalla ja aloittamalla tapahtumia, yhteistyöt te-toimiston kanssa, innovoimalla taloudellisesti kannattavia hankkeita joiden start up-aikana kunta voisi olla rahoittaja tai tukija, esim tarjoamalla
edullisia toimitiloja tms. Houkuttelemalla hyvillä yhteyksillä, verotuksella ja sijainnilla isoja yrityksiä kuntaan. Lisäämällä siinä kunnan markkinoinnin pääpointiksi muutakin kuin juoksemisen metsässä.
Uusia työntekijöitä kuntaan saa avoin ystävällinen työnantaja.
Kunnan toimintoja enemmän kirkonkylälle, museo entisen kirjaston tilalle ja nuorille ohjattua toimintaa
Tiet ja väylät kuntoon.
Sijoittamalla valokuidun Haimooseen.
Joku porkkana houkutella tänne enemmän esim. Vaatekauppoja.
Erilaisin tukipaketin ja vastaantulossa maanostamisen tai työllistämisen kohdalla.
Tonttitarjonta
Työpaikka kaavat kuntoon ja joustavat kaavatarkistukset yrittäjille. Joukkoliikenne toimivaksi. Vuokra-asuntoja ensiasunnoiksi työpaikan mukana muuttaville. Jatkuva lobbaus yritysten saamiseksi
kiinnostumaan Vihdistä ja sijoittumaan kuntaan.
Kyläkeskusten elvytys (kauppa, posti).
Etätyöt ovat pandemian myötä tulleet jäädäkseen, yrittäjyyttä edistäisi toimivat tietoliikenne- ja liikenneyhteydet, jotta yritys voi toimia joustavasti muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Tähän liittyy
vahvasti myös kaavoitus ja rakentaminen. Yrittäjämyönteisyys on aina kokonaisuus ja siihen vaikuttavat esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden toimivuus, asuinympäristo ja kunnan henki, onko se
yhteisöllinen ja miten yrittäjyyteen ylipäätään kunnassa suhtaudutaan. Elinkeinotyön merkityksen nostaminen strategiassa esim. tarjoamalla kattavat palvelut yritysten koko elinkaarelle aloittavan
yrittäjän neuvonnasta rahoitusmahdollisuuksiin.
Palkkaamalla enemmän pitkäaikaisen työttömyyteen joutuneita palkkatuella yrityksiin. Esimerkiksi Ilona liikuntaan.
- järjestää kursseja
Yrityksille pitäisi olla tarjolla edullisia tontteja ja kohtuuhintaisia liiketiloja vuokrattavaksi. Pienyrittäjyyttä tulisi tukea antamalla alennusta esim. Kunnan tilojen vuokraamisesta tai muulla tavoin.
Edistää ratahanketta.
Tax deductions. Free/cheap consulting/education about modern business forms (e.g. re:platform business models, etc) and marketing.
Yhteydet yritysalueille, jotta työntekijät pääsisivät mahd. julkisilla töihin, tai sitten yritysalueiden kaavoitus helpompien kulkuyhteyksien päähän. Lisäksi ehkä keskusten kehittäminen niin, että
Nummelan ja kirkonkylän keskuksissa voi menestyä yrittäjänä. (Ts. Niiden vetovoimaisuuden kasvattamista, niin, että asiakaskunta löytää paikalle)
Halpoja yritystontteja
Mainonnalla ja luomalla uusia yritysalueita (kuten nyt Etelä-Nummelaan ollaan luomassa).
Luopumalla maa-alueista mitkä eivät elintärkeitä maataloudelle, tai luonnolle ja hakemalla sitä kautta yritysten investointeja Vihtiin. Ideapark ja iso logistiikkakeskus oli isoja menetyksiä Vihdille
Nopealla, ketterällä kaavoituksella löydetään yrityksiä parhaiten palvelevia sijainteja. Mahdollistetaan yritysten sijoittuminen Vihtiin nopeallakin aikataululla.
Tarjoamalla hyvät liikenneyhteydet ja tontit yrityksille.
Tonttivarannosta yritysten tarpeisiin huolehdittava.

Vastaukset
Tukea täällä jo olevia yrityksiä kehittymään ja kasvamaan.
Julkinen liikenne kuntoon niin, että Vihtiin pääsee ja sieltä pois kohtuullisesti muutenkin kuin omalla autolla.
Yhteisöllisyyden kautta, haluttaisiin ostaa täkäläisiltä, oman kylän tuotteet ja tekijät! Kunnan velvollisuus ensinmäkin tukea paikallisyrittäjiä valitsemalla paikalliset tuottajat ja toimijat hyödykkeiden ja
palveluiden taakse.
Tukemalla yrittäjiä ja työnantajia rahallisesti tai vaikka ilmaisella mainostuksella
Tehdä yritysten perustamisesta niin helppoa kuin mahdollista sekä kehittää liikenneyhteyksiä sekä työntekijöille että yrityksille sopiviksi.
Pitää kunta yleisesti hyvinvoimaisena.
tarjoamalla tilojaan pop up tyyppiseen myymälätoimintaan, tukemalla kevyttä liikennettä niin, että myös jalan/pyörällä on kuntalaisen helppo mennä paikasta toiseen
Tonttien hinnat alemmaks, saadan lisää asukkaita. Vihdille
Riittävä tonttitarjonta yrityksille ja yritysten tuki- ja neuvontapalveluista huolehtiminen.
Tilojen saamisen helpottamisessa, vuokran tukemisessa.
Infrastruktuurin kehittämisellä
Toimivat liikenne- ja internetyhteydet.
Aktiivisella toimitilatonttien myynnillä
Rahoittaa yritystoimintaa
Julkisen liikenteen kehittäminen.
kohtuuhintaisia työtiloja ja tukea startuppeihin
...
Yritysten edellytykset kuntoon: palvelut, infra, kustannustehokkuus
Pitämällä huolen siitä, että yritysalueuden pihat siistejä. Kunta ei luo uusia työpaikkoja vaan yritykset. Julkinen liikenne kuntoon, jotta saadaan työvoimaa pk-seudulta. Yhteistyö yli kuntarajojen.
Toimitilat, kaavoitus, yrittäjyyden tukeminen, vuokrataso. Yrityksiå ei saa päästää naapurikuntiin.
Kevyt yrittäjyyttä enemmän, nuorille kurssitusta.
Kehittäkää nummelaa, jotta saadaan ihmisiä muuttamaan alueelle. Sitä kautta syntyy uusia työpaikkojakin ja pienemmätkin putiikit menestyvät alueella
Yrityshautomot osana koulutuspalvelut ja nuorisotyötä. Edulliset toimitilat yrittäjille. Kulkuyhteydet.
Viestimällä järkevästä taloudenpidosta
Tonttien hinnat alas, vuokrat kohtuullisiksi.
Tonttien hinnat vastaamaan markkinoita Rak.lupien / kaavamuutosten käsittelyajat kohtuullisiksi
Tontteihin liittyvät järjestelyt.
Kiinteistöjen tarjonta selkeästi esille ja jotain muutakin tärppiä tai verkostoitumismahdollisuuksia kehiin.
Lisäämällä linja-autovuoroja, pyöräteitä
Tarvitseeko edes tukea? Ehkä voisi vaan päästää tuolla osa-alueella vapaalle ja hengittää niillä Helsingin keuhkoilla. Uusia yrityksiä kyllä syntyy ilman kunnan apua, kunta ei keksi hyviä ideoita. Ja
hyvät ideat eivät tukea kaipaa. Tokihan on kiva kun Tarun poppanakutoma saa stattirahaa ja pidetään kiva työpaja, mutta ei siitä kunnan talous nousuun lähde.
Tarjota yrittäjille kohtuuhintaisia toimitiloja, jotta yrittäjyys on kannattavaa, markkinointi-> miksi tänne kannattaa tulla, luonto/ympäristö jne. Yrittämiselle täällä olisi hyvät puitteet ja voisi hyödyntää
enemmän. Esim Salmen ulkoilualue vähällä käytöllä.
Kaavoitus, verotus
Parantamalla liikenneyhteyksiä luodaan vetovoimaa
Kaavoittamalla viisaasti ja tarjoamalla yrittäjille edullisia rkennuspaikkoja. Yritykset työllistävät.
Kaavoitus kuntoon. Täällä on alueita joihin ei ole saanut rakentaa uusia asutuksia moniin vuosiin. Ei ainoastaan kerrostaloja Nummelaan. Tontteja ja rakennusmahdollisuuksia ihmisille niin tänne voisi
joku muuttaakin - ja tuoda perheensä ja bisneksensä mukanaan!
Myymällä tai vuokraamalla edullisia tontteja/kiinteistöjä yrittäjille. Kehittämällä joukkoliikennettä siten että yritysten työntekijöiden sekä niissä asuvien on sujuvaa ja helppoa asioida/työskennellä. Miksi
ihmeessä Ideapark torpattiin?
Tarjota yrittäjille sopivat olosuhteet yrittämiseen
Neuvottelut pystyyn tuulivoimalapuistohankkeelle metsänomistajien kanssa. Sähköautovuokrausasemat.
Halvemmat vuokrat liikehuoneistoihin
Tiloja ja tontteja tarjoamalla. Pitämällä kokonaisverotuksen kohtuullisena
Eläkeläisille mahdollisuus osa, - aikatyöhön pienellä kynnyksellä esim henkilökohtaiseen avustajan työhön.Laitoksiin ilman tutkintoakin .jos kokemusta alalta.
Lisää pop up-tiloja
Tarjota edullisia tontteja rakentaa yritystoimintaa. Edullisella tarkoitan selvästi halvempaa kuin muissa pk seudun kunnissa.
Tontteja yrityksille järkevään hintaan. Yrittäjämyönteisyys ja kunta lähtöinen osallistuminen yritys tapahtumiin, jossa kunta pääsee esille

Vastaukset
Vihdin kunnan tulisi tarjota yrittäjille erittäin edullisia tonnteja / tuotantotilojen ja palveluiden kehittämiseen.
Mahdollistamalla riittävät liiketilat ja niiden kohtuulliset hinnat. Lisäksi verotusta yrittäjien osalta varsinkin alkutaipaleella (1-2 vuosi) pitäisi helpottaa.
Jos kunta yksin ei pysty toimimaan vetoivoimaisesti voisi ajatella laajemmin Karkkilan ja Lohjan kanssa yhteistyötä työpaikkojen luomiseksi. Olemme työpaikka-alueena niin pieni ja tiivis alue, että
kaikki yritysten toimet koskien työpaikkoja vaikuttavat kaikkiin kolmeen kuntaan.
Tarjota tontteja yrityksille
Kehittämällä keskustan aluetta viihtyisemmäksi. Alue voisi houkutella kauneudellaan yrityksille asiakkaita kauempaakin.
Lisää toimitiloja pien-ja keskisuurien yritysten käyttöön.
En tunne alaa kovin hyvin, mutta varmaan sellainen mutkattomuus asioissa ja tarpeeksi edulliset tontit. Asioita ei kannata tehdä turhan hankaliksi tai kalliiksi, muuten yrittäjät menevät muualle.
Yrittäjyys jo itsessään on rankkaa ja joskus voi mennä kauan ennen kuin se edes lyö kunnolla leiville. Kunnan kannattaisi kuitenkin ottaa huomioon se että ne ketkä selviytyvät, kantavat verorahansa
ja asiakkaansa tänne. Pitkällä tähtäimellä se on kannattavampaa kuin itkeä parin kymppitonnin tai jotain perään tonttikaupoilla.
Tukemalla pienyrittäjiä erilaisilla kannustimilla, kuten edulliset työtilat, liikennejärjestelyt. Tukea kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä.
Yritykset mukaan ideointiin
Yrityshautomot, koulujen tietoiskut, nuorkauppakamari
Kaavoituksella ja lupapalveluiden sujuvuudella. Koulutusyhteistyöllä eli koulutusta yritysten tarpeisiin.
Lisää edullisia tontteja. Muuallekin kuin Nummelaan.
Tarjota ilmaisia tai lähes ilmaisia tontteja/toimitiloja kakkostien varrelta ja varmistamalla, että mahdollinen rakentaminen tonteille on nopeaa ja helppoa.
Unohtaa hyvävelitoiminta
Ei niitä tarvii tukee
Projektin omaisia työttömien työllistämis avustuksia yrittäjille
Mainostaa sosiaalisesaa mediassa
Liika lakkaaminen tonttien kaavoituksessa vie yritykset muuallle. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten luominen. Myös asuntoja tarvitaan työvoiman muutolle. Niitä on oltava heti saatavilla,
jotta työntekijä voi tehdä päätöksen uudesta työpaikasta.
Palkkatuen avulla, näyttää esimerkein ja ottaa 50+ ikäiset myös töihin.
Tukea mahdollisuuksien mukaan.
Halvat yritystontit ja hyvät yhteydet.
Tehdä yrittäjille helpoksi tulla tänne ja rakentaa
Käyttämällä aktiivisesti kunnan yrityksiä kunnan hankinnoissa, joka on kokonaistaloudellisesti kunnalle paljon kannattavampaa kuin yksittäisen yksikön säästö, saatika muut oheisvaikutukset joita
kilpailutukset aiheuttavat kuntalaisille. Hankinnoissa pitäisi suosia nimenomaan kuntaan veronsa maksavia yrityksiä. Sekä tukea uusien yritysten syntyä tarjoamalla asiantuntija palveluita, ja muuta
tukea kuten tiloja. Myös uusien keskustaan rakennettavien kerrostalojen maantasoon voisi vaatia pienten edullisten liikehuoneistojen rakentamista. Keskustasta tai sen tuntumasta on mahdotonta
löytää yritykselle, terveestä talosta kohtuu hintaista liikehuoneistoa. Sekä pitää huolen, että autoilu ja pysäköinti hoituvat vaivattomasti ja ilmaiseksi kunnassa, jotta voimme houkutella muualta
kuluttajia kuntaamme.
Luonto ja liikunta ovat Vihdin valtit. Näiden ympärille rakentuvaa yrittäjyyttä tulisi tukea. Lisäksi haluasin nähdä Vihdin olevan vihreä paitsi metsiltään myös arvoiltaan. Miten Vihti pyrkii hiilineutraaliksi?
Innovaatioita? Kilpailuja?
Tilavuokrat halvemmiksi, ilmaisia mainospaikkoja, näkyvyyttä.
En tiedä
Voisiko kunnalla olla vaikka listattuna vapaat toimitilat (input yksityisiltä kiinteistöjen omistajilta) ja nettisivuilla koottuna ohjeistus, mitä aloittelevan yrittäjän pitää kunnassa hoitaa päästäkseen alkuun...
tyyliin "näin aloitan yrittämisen Vihdissä".
Kunnan pitäisi ehdottomasti pyrkiä käyttämään paikallisia yrittäjiä omissa hommissaan. Työpaikkojen kanssa pitää työn vaativuus ja palkkaus kohdata
Alentamalla yritystonttien hintoja ja panostamalla matalan kynnyksen yritysneuvontaan.
Tukemalla asukkaiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Yrittäjät tarvitsevat hyvinvoivaa työvoimaa, jonka on joustavaa sovittaa yhteen perhearki ja työ. Se onnistuu lapsille suunnatuilla palveluilla,
kuten laadukkaat lähikoulut kevyenliikenteen ratkaisuineen. Myös päivähoito on tärkeää.
halvat tilat, halvat tontit, nopeita ratkaisuja
Edullisia tontteja, Tiedottaminen, mainostaminen. Kaavoitusasiat ja liikennesuunnitelmat kuntoon pitkällä tähtäimellä
Viisaammat keksikööt.
Kohtuuhintaiset yritystontit valtaväylien varrelle. Asennemuutos; yrittäjät eivät ole kunnan vihollisia.
Kaavoituksella, tonttien hinnalla, byrokratian nopeuttamisella sekä ennen kaikkea suosimalla paikallisia yrityksiä.
Lisäämällä liikenneyhteyksiä (junliikenne joskus tulevaisuudessa vihdin alueelle). Enemmän liiketiloja.
Toimitilavuokraus/välitys, rakennustontit/yritysalueet, 3-sektorin(seurat ja yhteisöt) toimihenkilöiden palkka-avustukset
Miettimällä, mitä yrittämistä kunnassa kannattaa tehdä.
Muut kunnat mainostavat ja ovat innoissaan omista vetovoimistaan eli teillä ne ovat vihti ski, puuhapark ja harju. Tuokaa näitä paikkoja esille positiivisesti kuten Kouvola tuo esille mielakkaa,
tykkimäkeä ja käyrälampea.
Ehkä liiketiloja ja apuja aloitteleville yrittäjille

Vastaukset
Loma-asunnot tuovat kuntaan lisää "asukkaita" etätöihin, mikä pitäisi ottaa huomioon kunnan tarjoamissa palveluissa. Samoin yritystoiminnassa, ruokakaupoissa, apteekki- ja muissa
päivittäispalveluissa. Kunnalla kenties tämän suhteen kartoitustarvetta?
Tarjota toimijoille sopivia tiloja, antaa etuuksia uusille tai alueelle tuleville yrittäjille.
Esimerkiksi yhteisöllinen yrittäjien työtila. Vuokrattavia työhuoneita tai - pisteitä, pop up showroomeja, palaverihuoneita yms. Esimerkiksi vihdintie 30a olisi ollut loistava tälläiseen. Vrt klondyke-talo
keravalla.
Vuokrat alemmaksi. Moni rakennus tyhjänä. Koronaaikana ei pienyrittäjille suuria tuloja..joustoa.
Apuja, kannustusta, näkyvyyttä
Houkuttelemalla erilaisin verokevennyksin uusia yrityksiä kuntaan. Panostamalla esim. viihtyisän keskuksen luomiseen. (Markettien aulat eivät ole kovin viihtyisiä ja monet lähtevät viihtymään
Espooseen ja Vantaalle).
Kaavoittamalla lisää yritystontteja, tekemällä hyvää yhteistyötä yritysten ja alueen yhdistysten kanssa. Hyödyntämällä jaossa olevaa hankerahoitusta (mm. Uudenmaanliiton EAKR, Leader, jne)
Kaavoitus nopeammaksi. Tontit edullisiksi yrityksille.
Vaikea sanoa. Kai kaavoittamalla ja panostamalla osaavan työvoiman saatavuuteen.
Kaavoituksella ja tilaratkaisuilla.
Taisin jo kertoa ilmastonmuutoksen luomista mahdollisuuksista.
Tilavuokrien helpotuksia
Edulliset liiketilat.
Ideaparkki ja lukuisat yhteistyöyritykset tuovat työpaikkoja. Tuetaan innovatiivisia yrityksia (esim. Hyvät tilat, alussa tukea kun kehitetään). Toimiala kiltoja ja ylitoimialojen thteistyötä. Ekosysteemi
yhteistyötä.
Pysäköintiajat pidemmiksi tai valvonta pois.
Helppo sijoittuminen, verotus, yhteydet
Monipuolisemmat yritysalueet muuallekin kuin ohitustien varrella sijaitsevaan nukkumalähiö Nummelaan.
Panostamalla yhteistyöhön, sujuvaan liikenteeseen, innovaatioon, lentokentän ja lentotoiminnan hyödyntämistä opetuksessa. Peruspalvelut, terveydenhuolto kuntoon. Paremmat palkat
sairaanhoitajille houkuttelee heitä takaisin ammattiin.
Yrityksille tontteja, toimitiloja sijoittumista ja laajentumista varten, tietoliikenneyhteyksien parantaminen, Edistää yhteisten työtilojen / etätyöpisteiden("co-working" paikkojen) luomista. Edistämällä
myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä kunnassa.
Tarjota tiloja ja tontteja
Yritysten perustamista helpotettava niin että tontit ja luvat järjestyvät nopeasti. Huolehditaan, että tiet ovat kunnossa ja turvallisia. Kunnan viranhaltijoiden oltava yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä yrittäjien
kanssa asioidessaan.
—
Luomalla yrityksille hyvät puitteet mm. verotus, halvat yritystontit. Pienyrittäjiä voisi tukea antamalla työtiloja halvalla.
Kannusteraha tai verohelpotus ja sujuva yhteistyö lupa-asioissa
Kaavoitus porukalle potkut ja Pohjanmaalta maalaisjärjellä varustetut tilalle. Nyt johdossa uraohjus halukkaita titteleiden perään olevia, jotka ei edes asu Vihdissä!!
Ripeä kaavoitus Kunta rakentamaan eri kokoisia halleja eri alojen yrittäjille ja vuokraamaan tiloja edullisesti verotuloja ja työpaikkoja vastaan.
Ripeä kaavoitus Kunta rakentamaan eri kokoisia halleja eri alojen yrittäjille ja vuokraamaan tiloja edullisesti verotuloja ja työpaikkoja vastaan.
Kohtuulliset tilavuokrat
Yritystontit, esim. vuokratontti, josta vuokraa ei peritä ensimmäisen viiden vuoden aikana Yksi puhelinnumero, johon yrittäjä voi soittaa kun tarvitsee tietoa kunnasta Edullisia vuokra-asunroja
kaavoituksen avulla, jotta kuntaan muuttaville löytyy nopeasti ensiasunto
Antamalla tontteja tietyn tyyppisille yrityksille vaikka ilmaiseksi.
Kaikki tietävät että Vihdin kalliit vuokrat vievät liian ison siivun yrittäjien palkkapussista. Hyviä tiloja ei taida löytyä. Kenties verohelpotusta uusille yrittäjille. Mitä paremmin yritykset pystyvät
kasvamaan sitä enemmän olisi työpaikkojakin tarjolla.
Konkreettista osaamista ja yhteisöllisyyttä yrittäjyyteen. Mahdollisuuksia toisia tukevaan toimintaan. Yhdessä voimakkaammin kuin erillään.
Antaa jokin porkkana... esim. Eka kk ilmanen.
Houkuttelemalla yrityksiä esim tonteilla, luksian kautta täsmä koulutus
Tilat? Alueet?yrittäjille Jos yrittäjät ahtaalla eivät ne voi työllistääkään
Edullisilla vuokratiloilla
Kaavoittaisi ketterämmin tontteja ja mahdollistaisi tiloja uusille yrityksille. Monta esimerkkiä siitä, että yritykset perääntyvät Vihdistä pitkän jahkaamisen takia.
Neuvoa ilmaiseksi korona-avustuksissa yrittäjiä. Nostaa hoitajien palkkoja, jotta saadaan hoitajapula pois.
Päivähoito/kyläkoulujen säilyttäminen
Aloittavien yritysten neuvonta pitää palauttaa Yritysvihdille, jolloin neuvontapalveluissa säilyy jatkuvuus yrityksen jatkaessa. Rakennusvalvonnan tulee toimia yrittäjyyttä edistävästi, ei estävästi.
Pitkäaikastyöttömien työllistämistä pitää tukea ja edistää, niin että yritykset uskaltavat rekrytoida heitä.

Vastaukset
Huolehtimalla myös pienempien päiväkotien ja koulujen säilyvyydestä. Jos kaikki pienemmät päiväkodit ja koulut lakkautetaan, ja kaikki keskitetään Nummelaan, Vihti menettää sen väljyyden joka
osaltaan houkuttaa uusia asukkaita, myös yrittäjiä!
Liiketilojen vuokrien täydellinen järkeistäminen, hinnat Helsingin tasolla ja kävijämäärät eivät.
Vihtisetelit tet-harjoittelijoille
Toimivat liikenneyhteydet poikittaisessa liikenteessä.
Esimerkiksi kehityspaketeilla, pienillä rahallisilla avustuksilla, joiden avulla pk-yritykset voisivat kehittää toimintaansa.
edulliset toimitilat, toimiva infra
Asiakaspalvelu kuntoon, tontteja,
Kaavoitus,maankäyttö, joukkoliikenne
Kohtuuhintaisten yritystonttien ja vuokratilojen mahdollistaminen.
Verotus?
Kehittämällä Nummelan seutua asumis- ja työskentelyalueena.
Miettimällä kenet palkkaa toimimaan yrittäjien ja kunnan välisenä välikätenä ja kenet palkkaa avustamaan uusia yrittäjiä. Parempiakin kandidaatteja on varmasti tarjolla.
Tarjota liike/pop-up tiloja
Yritystonteilla ja yritystiloilla (niiden hinta ja saatavuus) sekä yritysten näkyvyyteen panostaminen (mainonta, sosiaalinen media, yritysesittelyt jne.).
Pitämällä aktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja yrittäjyydestä kiinnostuneisiin. Osallistumalla tapahtumiin. Liikkumalla kentällä. Kuulostelemalla yritysten tarpeita. Toimimalla rohkeasti ja ketterästi.
Luodaan puitteet kuntoon. Jos joku iso yritys haluaa sijoittaa toimintansa Vihtiin niin luulisi että sitä edistetään eikä mietitä että ei nyt kaavoitus anna myöden.
Yritysneuvonta, etätyöpisteet, kaavoitus
Järjestämällä halpoja tiloja, hankintaa enemmän oman kunnan yrityksiltä, yrityskonsultointia, myyntitapahtumia
Kaavoituksella erilaisia yritystontteja. Niihin ollaankin jo saamassa parannusta. Yrittäjäneuvonta. Tähänkin on jo panostettu.
Mainostettava kuntaa etätyömahdollisuuksilla sekä yritysystävällisenä ( oltava helposti saatavilla yritysneuvontaa ja tästä kerrottava kunnan sivuilla sekä mainostettava jne.). Tarjottava tiloja
yrityskylästä tms.
Nyky-yrittäjä on kiinnostunut toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja ja liikennettä, sähköautojen lautauspisteitä. Verkostoituminen - kuinka löytää alihankkija tai
yhteistyökumppani läheltä. y
Vuokrattavia tiloja lisää.
Vetovoimatekijät hyötykäyttöön; harjuluonto ja lentokenttä, hyvä kasvatus ja koulutus.
Verkostoituminen ja oman kunnan palveluiden suosiminen kaikissa hankinnoissa.
Uusia houkuttelevia yritysalueita pitkäjänteisellä ja vastuullisella suunnittelulla. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen mm. tarvekartoitukseen perustuen. Edunvalvonta
esimerkiksi liikennekysymyksissä.
Olemalla vähemmän byrokraattinen ja paremmin verkostoitunut
Yrityksen perustamiseen liittyvien prosessien nopeuttaminen
Kunnan tehtävä on keskittyä peruspalvelujen tuottamiseen. Infra ja siistit yritysalueet riittävät. Yrittäjät huolehtivat yrittstoiminnasta sekä työpaikkojen luomisesta-se ei ole kunnan tehtävä.
Työllistettyjen ja nuorien palkan kunta maksaisi alussa, kun yrittäjä palkkaa henkilön töihin
Tehdä kunnasta viihtyisä, niin että tänne halutaan muuttaa.
Avoimella keskustelulla, kaavoituksella,
Vähentämällä byrokratiaa
Yritysystävällisyys sekä toimiva ja joustava rakennus- ja ympäristövalvonta
Julkiset Liikenneyhteydet kuntoon
Laskea tonttien hintoja
Luoda innovatiivisia toimitiloja. Houkutella luovan alan toimijoita vanhoihin tiloihin (esim. Haimoon vanhaa kyläkoulua olisi voinut ajatella monen luovan toimijan "kotipesäksi" vrt. kulttuurikeskus
Sähinä Helsingin Lauttasaaressa).
Kunta voisi ensinnäkin tehdä hankintoja paikallisilta yrittäjiltä ja kantaa omalta osaltaan vastuunsa vihtiläisistä työpaikoista.

11. Miten kunta voisi tukea ja kannustaa vihtiläisiä oman terveytensä, hyvinvointinsa ja itsensä kehittämiseen?
Vastaajien määrä: 425
Vastaukset
Lähiliikuntapaikat kuntoon

Vastaukset
Mukavammat liikuntaympäristöt jossa koko perhe otettu huomioon ja ennen kaikkea yhdessäolo.
Matalan kynnyksen liikuntapalveluita, joihin myös vähävaraiset voi osallistua.
Tarjoamalla sopuhintaisia laaja-alaisia liikuntapalveluita kuntalaisille. Helpon kynnyksen palvelut. Myös ulkoliikuntapaikkojen ja virkitysalueiden kunnossapito on tärkeää.
Kehittämällä alueiden liikunta mahdollisuuksia. Ulko kuntosaleja, lenkkeily reittejä, patikointi polkuja..
Liikuntapainoitteinen päiväkoti ja koulu.
Kolmannella sektorilla on tärkeä osa. Varmaan pitää huolehtia , että esim. Hiidenopisto ja muut opistot pystyvät täällä toimimaan ja tarjoamaan erilaisia palveluita . Monipuoliset liikuntapaikat
Keksiä monipuolisesti vaihtoehtoja
Pitämällä harrastuspaikat kunnossa, kehittämällä maastopyöräilyverkostoa, ottamalla ennenkaikkea nuoret huomioon kaikessa päätöksenteossa
Kursseja kansalaisopistoon. Tapahtumia Harjulle.
Kursseja kansalaisopistoon. Tapahtumia Harjulle.
Luoda puitteet.
Tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntapaikkoja
Peruspalvelut kuntoon. Ennaltaehkäisevä työ kuntoon. Varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisotyö vaativat rahaa ja panostamista mutta säästävät valtavia summia ennaltaehkäisevänä toimena
Uudista kävely/pyörää tiet.
Luomalla paremmat puitteet kulttuurille ja harrastuksille (muukin kuin liikunta) erityisesti Nummelaan
Ensisijaiseti panostamalla hyviin ja helposti/nopeasti saavutettaviin peruspalveluihin. Ja pitämällä lähiluonnon ja liikunta/harrastuspaikat kunnossa, siisteinä ja turvallisina.
Huolehtiin kevyen liikenteen väylistä ja on myönteinen yksityisen sektorin ja seurojen ideoille. Ei kuitenkaan kunnan tarvitse kaikkea rahoittaa.
Helpottaa terveystarkastuksiin pääsyä. Hoitaa asioita ennenkuin ovat ongelma, esim ylipainoisille tukea laihduttamiseen, tupakoitsijoille apua lopettaa tupakoimisen, lapsiperheille tukea ennenkuin
kaikilla mielenterveysongelmia.
Kunta voisi myöntää pieniä "porkkanoita" yhdistyksillä jos yhdistykset rakentavat esim kuntopostaita, pyöräreittejä, luontopolkuja. Kylä saunoja yms. Yhteisöllisyyttä lisää.
Joustavat palvelut.
Kehittämällä kunnan ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia.
Esim lisäämällä ulkoliikuntapaikkoja aikuisille. Lasten leikkipaikkoja tulisi uudistaa, lisätä ja kunnostaa. Lasten tekemiseen ja aktiivisuuten satsaaminen voisi lisätä lapsiperheiden määrää kunnassa.
Tällä hetkellä täällä ei ole kovinkaan paljon vaihtoehtoja mitä pienten lasten kanssa voisi tehdä.
Kehittäkää ulkoliikuntapaikkoja! Pitäkää ne kunnossa! Panostakaa välineisiin!
Kursseja ja liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti tarjolle, myös kyliin. Tässä eritoten lapset ja nuoret huomioiden (minkä nuorena oppii...)
Helposti hoitoon, apua helpommin saataville
En osaa sanoa
Onnistuneen ilmastotyön kautta nämäkin paranevat. Suurin CO2-pudottaja -kisa. Valitaan positiivisimman vihtiläisen sijaan pienipäästöisin vihtiläinen.
Mielestäni tämä ei ole kunnan tehtävä, ylemmissä vastauksissa olen luetellut tärkeämpiä kunnan vastuulle kuuluvia asioita.
Pitää yllä liikuntapaikkoja. Pyrkiä määrätietoisesti patistamaan ely-keskusta rakentamaan kevyenliikenteen väyliä yhdistämään kyliä toisiinsa. VALOKUITU!
Liikunta paikkojen kehittäminen on oikean suuntaista tällä hetkellä. Samaan suuntaan.
Tasa-arvoiset palvelut
Panostamalla urheiluun, edulliset salivuokrat, tule seuroja, ilmaiset vanhusten kuntovuorot
Tarjoamalla kaikille kuntalaisille ei vain seuroille liikuntapaikkoja. Ja informoimalla niistä. Tarjoamalla erilaisia kursseja ja koulutuksia.
Vihdissä luontoa riittää ja potentiaalia siinä. Kaupallisten toimijoiden kanssa voisi hakea ehdokkaita kehittämään palveluita näitä hyväksi käyttäen. Kirjastot ja kansanopistojen opetustarjonta on
hyvää, toivottavasti jatkossakin.
Ilmeisesti osa ihmisistä ei ole tyytyväisiä lääkäriaikoihin. Terveysasioissa itse olen saanut hyvää palvelua. Onko kunnalla työväen opiston tyylistä mahdollisuutta kehittää itseään, vai pitääkö aina
mennä naapurikuntiin? En nimittäin edes tiedä tätä.
Peruspalveluiden osalta nyt ollaan ylitetty jo siedettävä palveluiden alasajo sekä keskittäminen Nummelaan. Peruspalveluiden saatavuus pitäisi olla hyvä, eikä työn ja tuskan takana niin, että vituttaa
koettaa hoitaa esim. Terveyden suhteen omia, tai läheisten asioita.
Kehittää toimintaa muillekkin kuin Nummelaan.
Liikunta mahdollisuuden on terveyden perusta ja liikalihavuuden lääke. Maauimala ja kylä toiminta on arvokasta toimintaa.
Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.
Liikuntapalvelut eri ikäisille Urheiluseurojen tukeminen Itsenäisten liikuntapaikkojen (skeittipuistot, ulkovoimailutilat jne) rakentaminen ja rahoitus myös kyliin
Kunnan tulisi tukea paikallisia seuroja vielä enemmän.
Maaseudulla ja pikkukylissä asuville kyytimahdollisuus uimahalliin, kuntosalille ym. Maksuton kuntosali, jonne pieneläkeläisillä ja muilla vähävaraisilla olisi mahdollisuus mennä. Nyt liikuntapaikkoihin
ei pääse, jos ei ole omaa autoa.
Liikuntapaikkojen maksuttomuus ja kunnon uimahalli. Koulujen tilat helpommin harrastustoimintaan käytettäviksi.

Vastaukset
Rakentamalla uusia ulkoilureittejä harjun/lentokentän maastoon.
Jokaisen omalla vastuulla.
Ylläpitämällä liikunta ja virkistysalueita, ymmärtämällä lähiluonnon tärkeyden kuntalaisten terveyden edistämisessä, järjestämällä harrastusmahdollisuuksia myös kylissä
Esimerkillä. Tuomalla asioita esimerkiksi kouluissa keskusteluun.
Luomalla kohtuullisesti toimivat terveys-ja liikuntamahdollisuudet.
Helpompi saada aikoja hoitoon ja ennaltaehkäisevään hoitoon.
Jatkamalla nykyisiä ryhtymyksiään.
Luomalla mahdollisuuksia liikkumiseen
Esim. liikuntapuistoilla, joita nyt jo pohditaankin. hiiden opisto toimii myös kiitettävästi. Ammattikorkeakoulu olisi hyvä lisä toisen asteen jatkoksi.
Liikunta mahdollisuudet, paikat, seurat
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehitys kuntoon. Ei ehkä lisää paikkoja vaan niiden ylläpitoa laadukkaina
En osaa sanoa.
Järjestää iltoja joissa näitä teemoja käsitellään. Lisää kuntoportaiden tyyppisiä asioita. Lisää lasten puistoja ja skeittipaikkoja nuorille, ei vain Nummelaan vaan myös Vihdin kirkonkylään.
Edullisia ja ilmaisia mahdollisuuksia eri ikäisille, vanhuksille ja erityissairaille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyen.
Koulujen iltakäyttöä yhdistyksille: kotitalouskerhoja, ompelu- ja puutyökerhoja, liikuntasalit käyttöön.
lisää liikuntaa kouluihin , opitaan liikkumaan jo lapsesta
Kunnan tulisi enemmän panostaa kunnan luonto- ja retkeilymahdollisuuksien markkinointiin. Monikaan kuntalainen ei edes tiedä lähiympäristönsä ulkoilu- ym reittejä. Voisiko hyvinvointilautakunta
ideoida tätä jotenkin?
Ulkoliikuntapaikkoja ja ilmaisia/edullisia liikuntamahdollisuuksia. Padel on yksi hyvä esimerkki, joka on nostanut kunnan profiilia.
Esim. Vihti-kortti, jolla saa alennusta Vihtiläisistä liikuntapaikoista ja -seuroista. Korkeat vuokrat kunnan tiloille (erityisesti Nuhakolle ja Vihkon hallille) näkyvät suoraan niitä käyttävien seurojen
jäsenmäärissä.
Lisää liikuntamahdollisuuksia,erilaisia liikuntamuotoja voisi kokeilla myös kylillä.Kiertävä lääkäriauto.
Jotain liikuntaan liittyviä palveluita lisäämällä
Mielestäni kunta tekee paljon hyvää työyä lastrn liikkumisen eteen! Luontoliikuntapaikkojen monipuolisuus ja käytettävyys on tärkeää.
1.Pitämällä nykyiset liikuntatilat ja paikat nykyisessä kunnossa. 2. Liikuntakilpailu kuntalaisille, kehittynein palkitaan. 3. Kannustetaan omatoimisuuteen. Kunnan ei tarvitse huolehtia ihmisten puolesta
asioista
Ulkokuntosali, siistit ja turvalliset ulkoilualueet, yhteisiä liikunta- ja kulttuuritapahtumia (koronan rajoissa)
Lähellä olevat palvelut tai vähintäänkin palveluiden saavutettavuus myös heille, joilla ei omaa autoa ole.
Valaistuja polkuja ja kävelyteitä lisää. Kuntoportaita lisää.
Pitää liikuntapaikat kohtuuhintaisina ja vuokrata tiloja oman kunnan toimijoille.
Personal trainerin palkkaamiseen tukea
Matalan kynnyksen tapahtumia, yrittää saada jo nuoria harrastamaan
Kuntalaisille edullisia liikuntapalveluja ja +70v saisivat maksuttoman liikuntakortin kunnan palveluihin ainakin. Tekemällä lähiruokaa tunnetummaksi ja sen mainostaminen. Ottamalla kuntalaisten
osaaminen "haltuun", osataan tehdä yhteistyötä ja palkkiot esim maksuttomasta toiminnasta kuntalaisille, voisi ohjaajat saada vapaa lippuja kunnan palveluihin
Ylläpitämällä ja parantamalla ulkoilumahdollisuuksia.
Kannustaa kuntalaisia liikuntaseteleillä, ja että jokaisella olisi varaa harrastaa jotakin. Tarvittaviin harrastusvälineisiin tuntuvia alennuksia esim. yhteistyötä eri firmojen kanssa. Enemmän markkinointia
ja näkyvyyttä harrastus mahdollisuuksista/palveluista. Aikuisille saisi olla enemmän ohjattuja harrasteita. Esim. Erilaiset kamppailulajit, tanssi jne. Kaikki isoimmat harrastukset kuten koripallo,
amerikkalainen jalkapallo ovat naapurikunnissa, johon on autottomalla erittäin vaikea päästä ja julkiset eivät kulje
Järjestämällä terveys- ja hyvinvointipalveluja ja näyttämällä, että kunta on kuntalaisia varten.
Esim. pyöräilymahdollisuuksien kehittäminen, kouluttautumismahdollisuudet
Kiinnittämällä huomiota ulkoliikunta paikkoihin!
Liikkumismahdollisuuksia ulos lisää. Esim polkupyöräreittejä vrt lohja ja karkkila
Tarjoamalla parempaa terveydenhoitoa ja eri liikuntamahdollisuuksia
Kun jo lapsesta oppii liikkumaan, niin se tapa säilyy vanhempana. Syrjäkylille lapsille ohjattua toimintaa.
Liikuntapalveluita lisää
Kyseenalaistamalla jyrkästi "viralliset ruokasuositukset", joiden valheellisuus perustuu elintarvike teollisuuden valheisiin. Kouluihin voita, kermaa ja oikeaa maitoa! Kevyt tuotteet ja siemenöljyt (pois
lukien luomu oliiviöljy) aiheuttavat vakavia sairauksia! Luomu, eli luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden suosiminen. Kevyt tuotteiden boikotti.
Järjestelmä yhteisliikunta tapahtumia, enemmän toritapahtumia ja luoda pari-kolme tapahtumaa läpi vuoden. Esimerkiksi kuhan kalastuskilpailu Hiidenvedellä, kiihdytysajot lentokentällä ja
kolmantena meillä on jo vuosisata markkinat. Talvella voisi olla myös joku tapahtuma, esimerkiksi mäenlaskua perheille?
Tukemalla Vihtiläisiä urheiluseuroja, järjestöjä ja kuntosaleja. Rakentamalla Vihtiin pikku hiljaa kattava pyöräverkosto. Että pyörällä pääsisi Nuuksioon ja Puuhaparkkiin . Koulureitit uudenmaan
turvallisimmiksi lapsille.

Vastaukset
Käyttämällä jo olemassaolevia tiloja kaikille kuntalaisille ympäri Vihtiä. Teemailtojap
Tekemällä arjen valinnat näkyviksi. Tuuppausta hyödyntäen. Selvittämällä missä kohtaa olisi eniten parannettavaa ja toisaalta mitkä parannukset olisivat nopeita ja helppoja toteuttaa. Missä asukkaat
kaipaisivat tukea ja miten?
Ehkä enemmän Hiiden opiston kursseja. Nummelassa on jossain määrin, mutta kirkonkylältä on vaikea löytää sopivaa. Kulttuuriin panostaminen esim. ettei ainakaan luovuta kulttuurituottajasta, kun
sellainen vihdoinkin on saatu.
Lähipalveluilla, edullisilla liikuntamahdollisuuksilla
Liikunta alueiden kunnossapito on tärkeää
Ne kevyenliikentern väylät isojen teiden varsille!!
Terveyspalvelun tehostaminen.
Vihdissä pystyy liikkumaan omatoimisesti ihan joka paikassa. Tästä voisi muistuttaa. Ei tarvita kalliita portaita yms.
Lisää ilmaisia liikuntapaikkoja ym
Antamalla mahdollisuudet
Tärkeintä olisi keskittyä niihin, joilla ei ole itseohjautuvuutta tai jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti tai henkisesti "huonossa jamassa". Lapsille koulussa mahdollisuuksia, tehdä osallistuminen
helpoksi ja halvaksi.
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille kuntalaisille ilman seuratoimintaa, avoimia liikuntavuoroja, monipuolinen kansalaisopisto, laadukas koulutus, viihtyisä ympäristö jossa ulkoilla ja nopea ja
helposti saavutettava hoitoon pääsy.
pitämällä huolta että ilmaisia/kohtuuhintaisia liikuntamahdollisuuksia on riittävästi riittävän lähellä, esim. lähiluonto, harjualueella.
Ohjattuja liikuntaryhmiä Luentoja terveyttä tukevista aiheista kouluille ja nettiin
Kevyenliikenteen väylät kuntoon, kunnollinen uimahalli laajoilla aukioloajoilla, hoidetut ulkoilualueet (nyt hirveitä rytökasoja)
Sallimalla kylille erilaisien toimintojen aloittamisen. Seniorineuvolat. Siis sähköauto jolla ajelee kylältä kylälle palkattu TeHyKe kylätaloille, tyhjille kouluille kolotuksia kuulemaan ja opastamaan
ennakoivasti eri ikäryhmiä. Nimike tuli siis kysymyksen aiheista. Maksaisinkin tämmöisestä palvelusta. On jäätelöautoa, asiointikuljetusta, kunhan syntyy luottamus asiakas muuttaa toimintatapojaan.
On tiimsit ym, mutta ikäihminen saisi sen aidon kontaktin toiseen ihmiseen. Lisää hyvinvointia.
Varmistamalla edes peruspalveluiden saatavuuden kunnan kaikilla alueilla, esim. Hammashuolto kirkonkylällä, harrastusmahdollisuudet, ei asutusta lähellä olevat mopopaikat
Lisää kunnan järjestämiä liikuntoja mm vesijumppaa ja lapsiperheille edullisia paketti tarjouksia / kuukausi paketteja mm uimahalliin tai luistelemaan
Jokainen hoitaa itse omaa terveyttä
Aktiivisesti edistää ja edesauttaa hankkeita mitkä mahdollistavat nämä asiat.
Tiedotusta näkyvämmäksi mahdollisuuksista. Tarjontaa on jo paljon, mutta tavoittaako tieto? Kylien mukaan otto vaikuttamiseen, lisää ulkoliikuntapaikkoja ja sisäliikuntamahdollisuuksia kyliin.
No vaikka toteuttamalla ne ratsastusreitit, koirapuiston ja eläinystävälliset uimarannat. Ja ilmaiset ohjatut jumpat etäyhteydellä esim zoomin välityksellä.
Kolmannen sektorin yrityksiä mukaan yhteistyöllä tarjoamaan palveluita
Kunnan tehtävä on tiedottaa yhdessä seurojen ja yhdistysten kanssa eri mahdollisuuksista ja taloudellisten resurssien niin salliessa tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua myös niille jotka
ovat vaarassa syrjäytyä. Myös liikuntapaikoista tulee huolehtia ja pitää ne hyvässä kunnossa. Koulujen liikuntasaleja voisi tarjota nuorten käyttöön tiloiksi harrastaa ja pallotella/pelailla mikäli tilat
sattuvat olemaan muutoin tyhjillään. Tiedotus on avainasemassa
Pitää olemassa olevat liikuntapaikat kunnossa ja rakentaa uusia esim parkour, skeittipuisto, isoja kiipeilytelineitä joissa perheet voivat yhdessä liikkua ja kiipeillä.
Alakoululaisille 250€ /vuosi, yläkoululaisille 500€ /vuosi liikuntaseuran toimintaan osallistumisesta, tietysti pitää olla oman kunnan alueella toimiva seura tietyillä kriteereillä, esim. Harrasteliikunnan
ylläpitäminen aikuisille (kunnan sisäiset sarjat ja kilpailut ns höntsääjille)
Pitämällä liikuntamahdollisuudet ja muut riittävät peruspalvelut kunnossa.
Liikuntapalvelut, ja liikuntamahdollisuuksiin panostaminen. Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa.
Peruspalvelut kuntoon. Kevyen liikenteen väylät, niiden valaistus, koulu- ja harrastusmahdollisuuksien tarjonta myös muualla kuin Nla, Vihti kk.
Tiedottamalla liikunnan tärkeydestä ja tarjoamalla aktiivisesti liikunnan mahdollisuuksia.
Kehittää tätä hienoa harjumaisemaa liikunta paikoilla
Riittävät liikuntapalvelut koko kunnan alueella eikö vain Nummelassa Vihdi jäähalli oy kunnan tukemana yritystoimintana
Ilmaisilla harrastusmahdollisuuksilla, ilmaisilla näyttelyillä, konserteilla, tukemalla vihtiläisiä taiteilijoita, niin että he voisivat järjestää esityksiä, ja pop up- tapahtumia. Varsinkin lapsille pitäisi olla
näytelmiä ja konsertteja.
Somettamalla
Jaa a. Ehkä paras panostaa lapsiin (koska sieltä ne tavat lähtee) ja tietty heidän vanhempiin. Olisiko se sitten jotain kodinhoito apua että ne aikuiset pääsee tekemään jotain muuta? Tätä toki voi
antaa kaikille mutta samalla olisi varmaan vetovoimatekijä työikäiselle väestölle (jos sen rajaa lapsiperheisiin). On varmaan kallista puuhaa mutta ne rahathan tulee takasin jos palkka vihtiläisen
palveluntuottajan.
Lisäämällä esim. kevyenliikenteenväyliä sinne missä muuten palvelut puuttuvat tai niiden saavuttaminen muuten kuin autolla on haastavaa. Yksi reitti taajamasta toiseen riittäisi.
Tekemällä päteviä päätöksiä. Kirpparikin oli kiva, kunnes jostain pojasta kiinnostunut henkilöstöjohtaja hänet asetti ohi jo sopimamme Kierrätyskeskuksen pomoksi mitä ei siis alkuunkaan
hallinnut...jokainen alkuperäisessä mestassa sen ymmärtää, mutta jostain syystä ratkaisuja Vihdissä ei tehdä jkaikin osin järjellä, vaan epäiltävästi tuttukauppoina tai/ja "persellä". Ei Nummelakaan
voi kauan näin toimia, syrjäytyneitä nuorisoa ja lapsia, joita tulisi auttaa. Rainer Öhman
Kunnon esittely ja kartat luontoreiteistä ja -kohteista. Kunnalliseen lääkäriin päästävä edes muutamassa kuukaudessa eikä kuten nyt, että kerran kuussa jaetaan aikoja niille, jotka pääsevät
puhelimella läpi. Kunnan pitäisi näyttää esimerkkiä itsensä kehittämisestä, jolloin ihmisetkin innostuisivat kehittämään itseään. Nykymeno vain lamaannuttaa niitä, jotka seuraavat kunnan toimintaa.
Hyvin toimivaa kuntaa markkinoivat kuntalaiset, sama pätee heikosti toimivaan kuntaan.

Vastaukset
Lisää ohjattua liikuntaa aikuisille, pyörätiet kuntoon. Uusi uimahalli
Minun mielestä ei ole kunnan tehtävä.
Parempi uimahalli ja kuntosali kunnalta
Matalan kynnyksen liikuntapaikat
Kirjastoon kannattaa panostaa. Siellä jokainen varallisuudesta riippumatta voi oppia mistä ikinä haluaakaan. Sinne voivat tulla kaikki. Resursseja kirjastotyöhön ja toimiva kirjastoauto. Kirjastoautossa
voisi kunnan muitakin palveluita jalkauttaa kylille, esim. Joskus joku terveydenhuollon ammattilainen autoon kyytiin ja tarjota näin senioreille palveluita.
Liikuntamahdollisuuksia
Liikuntapaikkoja lisäämällä ja hinnat kohtuullisina.
No tähän asti on aika hyvin jo tullut urheilu paikkoja ja harrastus paikkoja mitkä vetänyt hyvin väkeä.
Erilaisia projekteja joihin olisi helppo ja edullista osallistua. Kouluihin, päiväkoteihin ja vanhusten palveluihin esim. Maksutonta liikuntapalveluja
Tapahtumat. Edukkaiden liikuntamahdollisuuksien luominen.
Ulkoilualueita kunnan alueelle. Yhteistyön kehittäminen liikunta yritysten kanssa.
Luomalla edullisia paikkoja harrastaa
Virkistysalueiden käyttöä ympäri vuoden ja ajantasaista tietoa niistä.
Nykyteknologia avuksi! Harrastus, ym ryhmiä jollain alustalla (esim Facebook) ja sinne ammattilaiset kommentoimaan/neuvomaan? Yhdistäkää taas kerran ihmisiä näillä apuneuvoilla - toimimaan
keskenään myös itseohjautuvasti…?
Tapahtumien kautta, beach volley kenttien perustamisen avulla
Lisää liikuntamahdollisuuksia
Uuden uimahallin rakentaminen olisi jo hyvä alku. Tätä ei tarvitse aina siirtää eteenpäin, nyt kuntalaisia käy paljon uimassa lähinaapureiden halleissa, koska mm. halli on pieni, se on aina silloin kiinni
kun kuntalaiset sinne pääsisivät (esim. lomat).
Ympäristön hyvä hoito houkuttelee nauttimaan kauniista luonnosta. Kampanjoita joilla tuetaan esim hyvinvointipalveluja tuottavia yrittäjiä, esim. eläkeläiset joilla on vähemmän varoja pääsisivät
kokeilemaan erilaisia hoitoja kun niitä kompensoitaisiin.
Pitää liikuntatilat kunnossa ja avoinna.
Monipuolisilla ilmaisilla / edullisilla harrastusmahdollisuuksilla kulttuurin ja liikunnan aloiilla
Kunta voi pitää lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa mm. harjun kävelyreitit, hiihtoladut ja kuntoportaat. Vihdin kirkonkylän rantaraitin kävelypolut kohti uimarantaa kannattaa pitää kunnossa. Pyörätie
kirkonkylän ja Nummelan välille. Pidetään Karviainen hyvässä kunnossa edelleen: sillä on ollut hyvä maine mm. lääkäreiden keskuudessa. Riittävästi vakinaista hoito- ja tukihenkilökuntaa sekä
kouluterveyspalveluja, vaikka sillä onkin hintalappu. Kun nuoret oppivat, että matalan kynnyksen terveyspalveluja on saatavissa koululla, niin oppivat myös sinne menemään ja huolehtimaan
itsestään. Enemmän henkilökuntaa, jotta heillä on mahdollista sparrata toisiaan ja informoida/vaihtaa tietoja asiakkaan tilanteesta. Sama pätee opetushenkilökuntaan eli koulussa tarvitaan muuta
henkilökuntaa opettajien tukena.
Lisäämällä ulkoliikuntapaikkoja eri puolille. Esim Otalammen rannalle tai urheilukentän läheisyyteen samanlainen esterata kuin Pajuniityssä. Pelkillä leuanvetotangoilla ja nojapuiden tapaisilla telineillä
saisi tehtyä monipuolisia harjoituksia. Liikuntasuorituksista voisi tehdä myös erilaisia haasteita esim oman ennätyksen parantaminen jossain suorituksessa.
Tässä on jokaisella vihtiläisellä oma henkilökohtainen vastuunsa, ja kunta tekee jo hyvää työtä asian eteen (liikuntatapahtumat ja-paikat, osaava hyvä henkilökunta Karviaisessa jne)
- Enemmän ennakoivaa terveydenhoitoa - Lisää ulkoilu- ja virkistymahdollisuuksia
Huolehtia siitä että terveys,mielenterveys ja koulutuspalvelut on resurssoitu riittävästi ja tukea on saatavilla tarpeen mukaan.
Kiipeilyportaat myös kirkonkylälle. Pyöräteiden lisääminen Kulttuurin voimakkaampi tukeminen.
Kunnallisia ohjattuja liikuntapalveluista enemmän,
Järjestämällä palvelut koko kunnan alueella, ikäihmiset eivät pääse Nummelaan, eikä jaksa lähteäkään. Muistaa, että jokainen meistä on joskus vanha.
Enemmän liikunta mahdollisuuksia, myös ulkoliikkumis paikkoja, telineet ja kunto portaat ollut hieno asia
Eos
Eos
Tarjoamalla edullisia ja erilaisia liikuntamuotoja / ohjattuja tunteja joka kylässä. Myös äitiysliikunta ja äitiysfyssari olisi tärkeä ottaa käyttöön!
Kunnan liikuntatoimi ja Karviainen tekisi enemmän yhteistyötä liikunnan yrittäjien kesken
Järjestämällä lapsille ja nuorille matalankynnyksen harrastuksia, lähellä kotia.
Kirkonkylältä ilmaiset kyydit uimahalliin
Hyviä liikuntaryhmiä ym
Järjestämällä enemmän tapahtumia eri suunnilla Vihtiä. Selkeä mainonta kunnan sosiaalisen median kautta jotta saavuttaa suuren yleisön.
Tarjoaa liikuntamahdollisuudet kaikille
Jatkaa nykyisellä tavalla, näitä mahdollisuuksia kunnassa jo tarjolla kattavasti. Toki voisi tukea enemmän osallistuvaa rakentamista jne vrt ulkouimalahanke.
Puuttumatta asiaan.
Hyvät merkityt viitoitetut reitistöt Kävellen.pyörällä ja hevosella Laavut nuotiopaikat yms

Vastaukset
lisää uusia liikunta mahdollisuuksia
Mielenterveyspalvelut kuntoon. Kun mieli voi hyvin, jaksaa ja välittää myös fyysisestä hyvinvoinnistaan enemmän.
Liikuntapaikkojen suhteen on satsaukset minusta näyttänyt hyvinkin aktiivisilta ja toimivilta mutta Kansalaisopiston (Hiiden Opiston) tukeminen ja sopivien ja terveiden tilojen tarjoaminen
kurssitoimintaan on vähintään yhtä tärkeää.
Nopeampi pääsy Karviaisen palveluiden pariin. Itse olen joutunut odottamaan lohjenneen hampaan korjausta n. 1/2 vuotta ja kerran hädässä en millään meinannut päästä terveyskeskukseen, kun
jankkasivat vain, että pitäisi mennä työnantajan maksaman työterveyslääkärin pakeille.
Tarjota enemmän ohjattua liikuntaa luonnossa, patikointia jne.
Ohjattuja liikuntapalveluja lisäämällä. Työssäkäyville tarjolle myös mahdollisuuksia.
Liikuntapaikat kuntalaisille monipuolisesti ja ikäihmisille ilmaiseksi.
-Kehittää pyöräilyverkostoa. -Kehittää patikointi ja ulkoilualueita. -Kehittää harrastuksiin toimivia tiloja ja olosuhteita ympäri Vihtiä. -Hyvä perusterveydenhuollon palvelut.
Edullisia Harraste mahdollisuuksia vauvasta vaariin
Ennakkoluulottomuudella. Tarjoamalla esim. päiväkoteihin terveellistä ruokaa nykyisen sijaan, jotta lapset oppisivat jo pienestä miten on terveellistä syödä.
Lisää ulkoliikunta paikkoja, ilmaisia kursseja liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin
Terveyspalvelut lähemmäs kuntalaisia. Missä kirkonkylän hammashuolto?
Hyvä erilaisten liikunta ym palveluiden saatavuus, uudenlaisia kokeiluja eri ikäryhmille (ulkoliikuntalaitteet hyviä!)
Sivistys alkaa koulusta
Rakentamalla lisää kevyenliikenteenväylä. Panostamalla liikenneväylien sekä puistojen kunnossapitoon.
Virkistysalueita ja liikuntamahdollisuuksia myös muualle kuin Nummelaan. Pyörätieverkosto, harrastuksiin kulkeminen haastavaa, kun ei edes pyöräteitä pitkin pääse "keskusta Nummelaan"
turvallisesti esimerkiksi kirkonkylältä. Muualla Suomessa kun liikkuu, niin lähes joka paikassa mm. muualla tällaiset perusasiat ovat kunnossa. Tai miten esim. Kouvolassa kunta on panostanut
upeisiin virkistyspaikkoihin viime vuosina ja niin moni muu, paitsi VIhti.
Esim. kevyenliikenteen väylien kehittäminen, monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tukeminen, ratsastusreittien kehittäminen, nuorten ja vanhusten tukipalveluiden kehittäminen
Osallistaa aidosti kuntalaisia. Tähän mennessä osallistuminen on ollut lähinnä korulause koska kunnassa ei ole kukaan organisoinnut asiaa.
Panostetaan arkiliikunnan mahdollisuuteen kaikkialla kunnassa eli em. kevyen liikenteen väyliin.
Panostetaan arkiliikunnan mahdollisuuteen kaikkialla kunnassa eli em. kevyen liikenteen väyliin.
Myös ilmaisia kursseja ja liikuntakerhoja kaiken ikäisille . Hiidenopistolla ihan ok kattaus kursseja.
En osaa sanoa, ensisijaisesti ei kunnan tehtävä.
Tarjota edullisia liikunta mahdollisuuksia
Pidetään harjun maasto ulkoilijoille helppona kesällä ja talvella. Lentotoiminta hyvä juttu, mutta metsä asukkaille.
Tekemällä yhteistyötä karviaisen, kirjaston ja Vihdin liikuntatoimen kanssa. Halpoja luentoja esim hiiden opistolta terveydestä, karviaiselta tarvitseville ravitsemusneuvontaa, kirjastoon liikunnan ja
terveyden teemaviikot etc. Tavoitettavuutta ja matalan kynnyksen juttuja
Ulkokuntosali. Uimahallin remontointi. Liikuntapaikkoja myös syrjäisemmille paikoille.
Ulkokuntosaleja lisää.
Tekemällä matalan kynnyksen hyvinvointi paikkoja, ulkopunttisaleja,
Pitäkää liikuntapaikat kunnossa
Kunnollisia puistoalueita lapsiperheille mallia puistoista voi ottaa esim lohjalta. Kesäajoiksi myös puistovalvontaa.
Turvaamalla Hiiden Opiston tuntikehys ja rahoitus.
Lisää vaellusreittejä, laavuja, harrastustoimintaa myös kyliin. Ihmiset eivät enää työpäivän jälkeen jaksa ajella Nummelaan tai kirkonkylälle harrastuksiin. Ohjattua liikuntaa, terveysneuvontaa,
laihdutusryhmiä, myös kylille tarjolle. Tapahtumia, hölkkäkisoja jne. Vihdissä on loppujen lopuksi todella vähän järjestettyjä tapahtumia tai liikuntatempauksia, näitä voisi liikuntayritysten kanssa
suunnitella ja toteuttaa.
Vihdin terveys- ja hyvinvointipassi. Passin voisi hankkia XXX hintaan ja siihen olisi mahdollisuus käyttää työnantajan liikuntaseteleitä. Tai kunta voisi lahjoittaa vähävaraisille sellaisen. Sillä olisi
mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin ja sitä myötä tutustua uusiin ystäviin. Voisi olla kannustin, eli jos olet kerännyt esim. 10 leimaa liikkumalla/harrastamalla, niin voit saada vaikka lefflalipun tms.
Rakentamalla lisää liikuntapaikkoja ja pitämällä kaikki liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Esimerkiksi Nummelanharjun latujen kunnossapito oli viime talvena kehnompaa kuin Tarmon niitä hoitaessa.
Liikuntapaikkojen huolto pitää tehdä tarpeen mukaan vaikka viikonloppuaamuina, että niitä voi käyttää ns. sesonkiaikana.
Parantamalla uimarantoja, leikkipuistoja, ulkokuntoilualueita. Järjestämällä ilmaisia tapahtumia kuntalaisille.
Panostamalla enemmän vapaa-ajan palveluihin ja esim. yhdistyksien hyvinvointiin.
Valaistusta kuntopoluille ja selkeät merkinnät, missä saa kävellä ja missä hiihtää. Nyt ei uskalla talvella tehdä kumpaakaan, kun aina tulee sanomista.
Mahdollistamalla!
Eiköhän se ole jokaisen oma asia ja murhe. Kunta ei ratkaise sitä että olemme euroopan toiseksi lihavin kansa. Ongelma on Vihtiä isompi!
Olemalla sivistystä tukeva
Pitämällä liikuntamahdollisuuudet kunnossa. Nyt pyörällä ajaminen tehdään ajoradoilla, koska kevyenliikenteen väylät ovat kuin miinakenttää. Ihmiset liikkuvat yhä enemmän etenkin säähköpyörillä,
mutta vaarallinen liikkuminen ajoradalla ei edistä kyseisen liikkumismuoson lisäämistä. Aika edullisesti voitaisiin tehdä koirapuistoja (nyt vain Nlassa vajaakäytöllä), rakentaa liikuntalaitteita ym. ulos ja
niitä juoksurappusia muuallekin.

Vastaukset
Esim kevyen liikenteen väyliä kehittämällä. Esimerkki: Nummelan palvelut keskittynneet yhä enemmän 2 tien läheisyyteen. Fillarilla pitää kirkonkylältä tulla huonokuntoista ja mäkistä tietä Nummelaan
- hikistä ja hankalaa. Vastaavissa kunnissa 2 isointa taajamaa on yhdistetty kevyen liikenteen väylällä. Sama tarve Huhmarista Nummelaan. Vastaavia esimerkkejä muitakin.
Terveyskeskus palvelut joustavimmiksi
Enemmän terveys pisteet!! Nummela ei ole ainut paikka Vihdissa!!! Sama opisto/aikuis koulutus paikat jne
Nettikursseja ja valmennusta hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin (esim vanhemmuustaidot, resilienssi). Paremmin opastetut retkeilyreitit/ luontokohteet (nyt kohteisiin vaikea löytää),
yhteisöllisyyden tukeminen. Matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja neuvontaa (liikkumattomille suunnattuna). Lasten leikkipaikkoihin/ perhepuistoon panostaminen.
Palveluiden tarjoamisella ympärivuoden, esimerkiksi uimahalli. Jotkut eivät voi syystä tai toisesta uida luonnonvesissä, harrastaminen ja hyvä liikuntamuoto jää tauolle. Lisäämällä
liikuntapaikkoja/mahdollisuuksia, joissa perheet voivat yhdessä liikkua lasten kanssa.
Kevyen liikenteen turvalliseen liikkumiseen tulisi kiinnittää huomiota. Kun liikkuminen on turvallista, se myös todennäköisesti lisääntyy.
Myös maksuttomaan harrastamiseen täytyy olla mahdollisuus.
Järjestämällä alueen yrittäjien kanssa erilaisia liikunta ja hyvinvointitapahtumia. Esim. Nummelaan on tullut useita uusia toimijoita, kuten Joogantai ja Green Gym, mikä on tekemässä alueesta uutta
liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymää Vihtiin.
mäh
Liikunta ja kulttuuri tulisi olla kuluttajan maksamaa. Ei verovaroin ylläpidettävää. Yrittäjäpohjainen palvelu ensisijaisena. Kunta voi ostaa palvelua yrittäjiltä ja maksaa puolesta osallistumismaksuja
tarveharkinnan mukaan, mutta ei palveluntuottajana.
Tarjoamalla mahdollisuuksia pientuloisille, matalan kynnyksen neuvontaa karviaisella (esim omaa ravintoneuvojaa ei ole eikä palvelua saa vuodessakaan hoidettua kokemuksesta), vanhuksille lisää
yhteisöllistä jumppaa jne.
Pyörätiet.
Esim.palveluseteleitä kuntosaleille ja muuallekin kuin Nummelasn
Aktivoimalla
Luonnon hyödyntäminen, merkityt valaistut liikuntapaikat.
liikuntatoimen merkitys tässä suuri. Erilaisia "erityisryhmille" suunnattuja ohjattuja aktiviteetteja. Ei vain hyväkuntoisille. Matalan kynnyksen ryhmät antaa vauhtia ja uskallusta lähteä kokeilemaan
Jatkaa liikunnan- ja kulttuuritoiminnan aktiivista kehittämistä huomioiden luonto vetovoimatekijänä.
Liikuntapaikat on pidettävä kunnossa ja myös lähipuistot ihmisten käyttöön. Kunnan ohjattua liikuntaa on edelleen kehitettävä. Uimahahallin käyttötavat joustaviksi.
Lienee ihmisten omalla vastuulla pitää huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kunta voisi keskittää seuraavan viiden vuoden ajan kaikki terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät resurssinsa
perusterveydenhuollon paikalliseen uudistamiseen. Tällöin ihmisillä olisi konkreettinen mahdollisuus hoitaa terveyttään. Eli jos kunnalla on sanomista Karviaisen toimintaan, siitä olisi hyvä aloittaa.
Järjestelmä ei toimi organisaation saati käytännön tasolla. Epäpätevää henkilökuntaa, ei tarpeeksi henkilökuntaa, ja ensisijainen henki terveysasemalla on työn välttely. Josko tämä purettaisiin, ja
aloitttaisiin puhtaalta pöydältä kunnollisella toimivalla järjestelmällä. Tämä on kuntamme suuri häpeäpilkku, ja toimivana ja uudistettuna olisi poikkeuksellinen vetonaula.
Osallistava ja avoin viestintä päätöksenteossa ovat avainasemassa. Kun ihmisellä on vaikutusmahdollisuuksia asuinkuntansa päätöksentekoon ja hän tuntee tulleensa kuulluksi, se lisää hänen ja
yhteisön hyvinvointia.
Pitkä aikais työttömille edullinen liikunta esimerkiksi Ilona liikuntaan. En voi harrastaa tanssia, kun ei ole varaa.
- porkkanoita! :D
Liikuntapaikat uimahallin kehittäminen....
Matalankynnyksen palveluita tulisi olla tarjolla, joissa myös vertaisryhmiä. Liikuntasetelit kuntalaisille, joilla pääsisi esim. uimahalliin ilmaiseksi. Lapsille pitäisi olla ilmaista/edullista harrastustoimintaa
tarjolla koulupäivän jälkeen (iltapäiväkerhon sijaan). Kunnan tulisi palkata valmentajia/liikunnanohjaajia tätä varten. Islannin mallia pitäisi toteuttaa Vihdissä! Kouluissa pitäisi olla sosiaaliohjaajia ja
neuropsykiatrisia valmentajia. Ongelmiin pitäisi saada apua varhaisessa vaiheessa.
Uimahallipalveluita saatava aina aamusta iltamyöhään ja ympäri vuoden. Lentokentän alueen kuntoratoja kehitettävä.
Kaikki on nummelassa joten myös muut vihdin paikat tulisi ottaa huomioon.
Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista vastuunkantamista, eikä ulkoistaa sitä lääkäreille, sotelle jne. Jokainen meistä on viime kädessä vastuussa omasta itsestään, joten siihen tulisi rohkaista ja
kannustaa - lääkäreiden ja lääkkeiden rinnalle täydentäviä hoitomuotoja, joissa ohjataan esim. terveellisen ruokavalion, itsestä huolehtimisen ym. pariin. Ollaan innovatiivinen ja edelläkävijä kunta
täydentävien hoitomuotojen ottamisessa mukaan lääketieteen rinnalle.
Make Karviainen terveysasema services better..Now it's worth going there just to get "Burana", otherwise having health insurance is a must if you want to live long healthy life. Getting time for dentist,
Corona jabs or tests is tedious and too long nowadays. Develop "hobby" page at Vihti to work better, to have up to date info about signing up times, for example.
Esim mielenterveyspalveluiden löytäminen, avun saaminen on todella vaikeaa Vihdissä. Psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa jutteleminen kerran kuukauteen, muutaman viikon välein ei monia auta.
Siihen kun lisäksi täytyy vielä erikseen purkaa samat ongelmat lääkärin kanssa lääkitysten ja sairaslomien saamiseksi. Masentuneelle tämä on todella vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Myöskään
mitkään porukkajuttelupajat ei monelle ole mikään vaihtoehto edes.
Ulkokuntasalit, hyvin merkityt kävely- ja pururadat, sekä retkeilyreitit luontokohteisiin. En tiedä, että sopiiko tämä tähän, mutta olen kateellisena ihaillut Porin Pelle Hermannin puistoa tai Turun
Kupittaan seikkailupuistoa. Olisi huikeaa, jos Vihtiin/Nummelaankin saataisiin suuri ja monipuolinen leikkipuistoalue, josta voisi tulla nähtävyys myös ulkopaikkakuntalaisille. Samalla lapsiperheet
voisivat käyttää alueen ruoka- yms. palveluita. Tai tämä on se utopistinen unelma, joka sitten tod. näk. ei toteudu.. mutta leikkipuistojen uudistaminen ja korjaaminen lisäisi ainakin lapsiperheiden
ulkoilua.
Edullisia liikuntapaikkoja joihin kaikki voivat mennä
Koronan jälkeen yhteistyötä seurojen kanssa ja järjestää lajitutustumisia. Ja Nummelanharjun frisbeegolf radalle vaihtoehto. Laji on edelleen hurjassa nousussa ja saa nykyään enemmän näkyvyyttä.
Vihtiin tarvitaan ilmainen "hyvänmielen" rata johon perheet pääsevät viettämään aikaa
Liikuntaharrastusten tuottamisrlla. Virkistysalueiden hyvä hoito ja tarjonta.
Jakamalla liikunta seteleitä. Järjestämällä edullisia liikunta tapahtumia.
Erilaiset liikuntaryhmät etänä.
Hyvä mieli on avain! Ja se tulee jokaiselle erilaisista asioista, siksi monipuolisuus on valttia.

Vastaukset
Jättäkää Nummelan keskustan rakentaminen vähemmälle ja antakaa luonnon olla sellaisenaan, jotta voi ulkoilla muuallakin kuin betonilähiössä. Siinä sitä on terveydelle ja hyvinvoinnille ihan
luomukeinot. Itsensä kehittäminen ei saa olla itseisarvo, vaan ihmisen pitää saada olla onnellinen ja tyytyväinen ihan sellaisena kuin on. Jos haluaa itseään kehittää, niin sellainen henkilö kyllä löytää
oikeille mestoille. Työttömät työnhakijat taas pitää saada aktivoitua ja se onnistuu uudelleenkouluttamisen ja työllistymisen kautta ilman, että saa enemmän rahaa kun vaan loisii kotona.
Yhteisöllisyyden kautta, matalakustanteinen harrastustoiminta, järjestöjen tukeminen.
Palvelut helposti saataville
Monipuoliset liikunta-ja kanslaisopistotoiminnot
Tarjoamalla lääkäriaikoja kohtuullisissa ajoissa, esim. itsellä hampaassa reikä jo 1,5 vuotta.
Erityisesti eri lenkkeily reittien kunnossapito myös talvella tulee mieleen.
Terveyspalvelut takaisin kirkolle
juuri edellämainituin keinoin.
Edulliset liikunta ja koulutus mahdollisuudet. Työhyvinvoinnissa ennaltaehkäisy. Ihmisten kuuleminen sinänsä lisää jo terveyttä.
Pyöräteitä enemmän!
Koulujen liikuntatilojen edullinen käyttö iltaisin erilaisille liikuntaryhmille.
Netissä julkaisuja ja tiedotusta. Asukkaiden omaa aktivointia, osallistumaan omien asioiden hoitoon. Lehdissä julkaisuja, tilaisuuksia eri asioiden tiimoilta.
Kuntapyörät, kalastuspaikkojen rakentaminen ja veneiden vuokraaminen kuntalaisille
Vuosittaiset terveystarkastukset tai vaikkapa kahden vuoden välein. Omalääkäri järjestelmä.
Liikunnallisilla vapaa-ajan harrastuspaikoilla
Lisäämällä terveyspalveluita ja rakentamalla kuntaan oma sairaala
Koulut kuntoon, kulttuurille lisäarvoa, edullisemmat kuntosalit, uusi uimahalli
Tukea ja mahdollistaa monipuolisen järjestökentän toimintaa.
palvelujen hinnoittelu, uusi uimahalli
Liikuntamahdollisuuksien kehittämisellä ja markkinoinnilla
Nyt jo kattavat monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Rakennettu erilaisia ulkoliikuntapaikkoja. Lisää tällaista. Lisäksi harjun talviliikunnan mahdollistaminen: retkiluistelurata, ladut, pulkkamäki ihan
TOP. Yhteiset tapahtumat houkuttelevat väkeä.
Tietoiskuja,helposti luettavaa infoa asioista, kursseja
Hyvin on jo kanmustettu kattavilla urheilumahdollisuuksilla
Liikuntapalvelut ja niiden saatavuuden mahdollistaminen kulkuyhteyksien ja esteettömyyden lisäämisellä. Aukioloaikojen pidentäminen - onko Nummelan uimahalli juuri koskaan auki?
Kunta voisi esimerkiksi tehdä enemmän yhteistyötä alueella jo vaikuttavien yhdistysten kanssa, jotka voisivat tarjota kuntalaisille edullisia koulutuksia, harrastuksia jne.
Lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta esim. järkevä Vihti teeman alla
Pyöräteitä pitäisi olla runsaasti, pyörällä pitäisi päästä kunnan alueella joka paikkaan turvallisesti pyöräteitä pitkin.
Kunnan kuntosalin kehittäminen, uimahallin aukioloajat laajemmiksi, ulkoilureittejä/kuntoratoja myös muualle kuin Nummelaan
Nyt esim kun ei ollut pääsyä uimaan olisi nettivarausjärjeslmällä hoidetut yksityiset uima-ajat olleet ihan super. Ja ei pelkästään mummoille ja lapsille, muutkin tarvitsevat kuntouttavaa vesiliikuntaa.
Jos varaus pitää hoitaa arkisin keskellä päivää paikanpäällä, niin se onnistuu vain niiltä vanhuksilta ja pienten lasten vanhemmilta, joista toinen kotona.
Ulkoliikuntapaikat
Esim hoitamalla juuri noi terveyspalvelut paremmalle tasolle (esim Pappiksen hammashuollon lakkautus on idioottimainen veto), kevyen liikenteen väyliin investointi ja niiden kehitys..
Ajelisin pyörällä, jos se olisi turvallisempaa puöräteillä kuin ajaa Porintietä pitkin autojen ja rekkojen seassa. Paska kylä!!!
Kunhan korona hälvenee niin kunta voisi panostaa myös syrjäkylien liikuntapaikkoihon.
Mielestäni Vihdissä on hyvät puitteet ja yksilöstä kiinni miten hyödyntää. Markkinointia voisi olla ehkä enemmän että kuntalaiset tietää mitä kaikkea on tarjolla.
Toimivat sote palvelut
Lisäämällä edullisia liikuntapaikkoja. Esim mailapeleille sisähallli.
Painottamalla vahvasti kaikenlaisia ennaltaehkäiseviä toimia ja luomalla tehokkaasti ihmisille mahdollisuuksia pitää hyvinvoinnistaan huolta. Ottamalla käyttöön kuntalaisten osaamisen.
Monipuolisempaa tarjontaa kansalaisopistoihin
Virkistysalueiden kunnossapitoon tulee satsata. Olen iloinen siitä, miten saamme pian kuntaan oman maauimalankin.
Ylläpitämällä ja kunnostamalla jo olemassa olevia ulkoilureittejä. Liikunta- ja urheilukeskus kuntalaisille - joissa olisi mahdollisuus nuortenkin liikkua/harrastaa ilman että pitää liittyä seuraan. Ehkäpä
kuntalaisten oma edullisempi liikuntaseteli näihin paikkoihin?
Lisäämällä halpoja liikunta mahdollisuuksia esim. Vihdin kk:n kouluille iltaisin jumppa.
Luodä sopivat tarjonnat kuten tähänkin asti mutta edullisemmin.
Seniorineuvolat yhteistyössä palkstkaa Karviaisen kanssa. Karviainen terveysneuvonta, kunta muut kuntalaista askarruttavat asiat, esim päästöjen vähentäminen arjessa. Tiimssinä kylille. Täysin
mahdollista mikäli on tahtoa.
Palveluita myös kirkonkylälle

Vastaukset
Uimarannat kuntoon, toimiviksi ja turvallisiksi. Laiturit ja penkit puuttuu ainakin Nummelan rannoilta. Talvella latuja Pajuniityn ja muillekin pellolile sekä järvien jääll eristiin rastiin. Myös jääluistinrata
järvelle.
Liikuntapaikkarakentamiseen ja palveluiden edullisuudella
Järjestämällä jotain ryhmäjuttuja tapaamisia,yksinasujille ja eläkeläisille ym jotka yksin huonoja liikkeelle lähtijöitä ilman seuraa.
Kunnan sivuilta taitaa löytyä jo harrastushakukone lapsille, mutta sieltä ei löydy läheskään kaikkea mitä kunnassa on tarjolla. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat keskeinen osa Vihdin
houkuttelevuutta aktiivisille ihmisille, joten ehdottomasti pitää laajentaa ja kehittää tuota hakukonetta! Hiiden opisto ja urheiluseurat mukaan!
Pururatojen kunnostus myös muualla kuin Nummelan ympäristössä, kuntoportaita lisää. Katuvalot päällä öisin niin vuorotyöläinenkin pääsee lenkille.
Palvelut kunnossa, lisää uusia innovatiivisia hankkeita ja palveluiden hinnat järkevät
Kehittämällä ulkoilu aluiden monimuitoista käyttömahdollisuuksia ja rakentamalla monipuoinen monitoimihalli, kuntalaisten käyttöön
Kunnassa on nyt jo hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen runsaan harrastustarjonnan myötä. Terveyden kehittämistä varten olisi hyvä panostaa lähiliikkumisen helpottamiseen panostamalla
kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon.
Suojelemalla luontoa ja metsiä, jotta ihmisillä olisi luonnossa virkistäytymis- ja harrastusmahdollisuuksia (esim. sienestys, marjastus jne.) tulevaisuudessa; avohakkuuaukeat eivät ole käyttökelpoisia
edes kävelyyn johtuen metsäkoneiden aiheuttamista tuhoista kuten syvistä painanteista sekä maastoon jätettävistä hakkuujätteistä.
Mahdollistamalla hyvät terveyspalvelut ja ettei jonot niissä mene liian pitkiksi. Itsensä kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet Luksian ja Hiidenopiston kurssitarjonnalla, sen ylläpitäminen tärkeää siltä
kantilta.
Pitämällä yllä nykyistä liikunnan ja liikuntapaikkojen tason sekä tukemaan seuroja. Tarjonta nykyisin on hyvä, sitä ei kannata alkaa purkamaan.
Hyvät liikuntapalvelut, luontopolut ja uimahalli
-Laadukkaat ulkokuntoilulaitteet -Lapsille laadukas musiikinopiskelumahdollisuus asianmukaisissa ja terveissä tiloissa -Kirjasto auki -Uimahallin aukioloajat
Parantamalla mahdollisuuksia pyörällä/kävellen liikkumiseen -> paremmat pyörätiet ym. Luontokohteiden ylläpidon tukeminen -> laavut luontopolut ym. Tukemalla esim. työttömien harrastamista ->
ilmaisia/edullisia harrastusmahdollisuuksia niitä tarvitseville.
Esimerkiksi terveyskeskuksen, uimahallin ja kirjaston aukioloaikoja pitkittämällä. Työssäkäyvän on monesti vaikea näitä palveluja käyttää. Kirjastoon ja uimahalliin tulisi päästä viikonloppuisin
paremmin.
Ottamalla kuntalaisten erilaiset elämäntilanteet huomioon, mm. tuloerot ovat huomattavia, joten ilmaisliikuntaa lisää vaikkapa viikoittainen kävelylenkki liikunnanohjaajan vetämänä tai harjun
kuntolaitteiden ohjattua käyttöä pari kertaa kuussa.
Tarjoamalla esimerkiksi kesäisin erilaisia omille ryhmilleen lapsille, vanhuksille, aikuisille, nuorille suunnattuja ilmaisia mukavia urheilutuokioita. Ei mitään tunnin rääkkiä vaan sellaista johon on kiva
mennä vaikka puoleksi tunniksi eikä tarvi pingottaa. Antaa ilmaislippu uimahalliin tai salille, järjestää kunnontarkastuspäiviä johon voi mennä tsekkaamaan vaikka rasvaprosentin, keuhkokapasiteetin,
veriarvot jne. Järjestää talvella Pajuniityssa mahdollisuus kokeilla lumikenkiä.
Tarjoamalla laadukkaita terveys- ja hyvinvointipalveluita.
Koota helposti saatavaan, yhteen paikkaan nettiin tietoa palveluista. Hyödyntää somea.
Kilpailu jossa kuntalaiset saavat ehdottaa mihin x summa käytetään ja jota kuntalaiset pääsevät myöhemmin äänestämään on huippu! Siinä todella kuunnellaan kuntalaisten mielipidettä. Muutoksista
tehtävä vielä näkyvämpiä kuntalaisille.
Se onkin vaikeampaa. Jokainen voisi harrastaa liikuntaa ovesta ulos kävelemällä, mutta jos ei saa itseään liikkeelle, niin en tiedä miten kunta voi siinä auttaa. Ehkä Suurin pudottaja Vihti -kisa?
Maksuttomat kulttuuripalvelut, liikuntapaikat, luontoreitit.
Olla valehtelematta, lisäämällä avoimuutta ja vastuullisuutta, osallistamalla kuntalaisia sekä tukemalla tasapuolisesti vapaaehtoistyötä.
Antaa seteleitä
Lähiliikuttajia vanhuksille, ilmaista harrasteliikuntaa lapsille ja nuorille, terveystietoutta yleisöluentoina ja tietoisku omaisesti kouluissa
Avoimia ovoa eriliikuntamuotoihin kaiken ikiäisille ja järjestää jotain liikunta tapahtumia
Liikuntamahdollisuudet kaiken ikäisille. Harjun maastojen kehittäminen etenkin nyt, kun lentokenttä vie osan maastosta. Hyvä tiedottaminen vrt viime talvi, jolloin ei voinut puhuakaan tiedottamisesta,
kun latuja otettiin pois.
Kampanjoita, joissa voisi edullisemmin (tai veloituksetta) osallistua liikuntatapahtumiin/treeneihin/tutustumisiin. Hyvin matalan kynnyksen systeemillä opastajat/pt’t mukaan kannustamaan liikkumaan.
Tuossa tähän liittyvät palvelut helposti kaikkien saataville.
Tuo lähtee jokaisesta itsestään, ei ole kunnan tehtävissä vaikka halua olisikin. Tiedon jakaminen luennoilla ja seurojen tukeminen.
Esimerkkien ja mahdollisuuksien kautta
Panostaa liikuntapaikkoihin
Valitettavasti soteuudistus tulee romuttamaan kunnan mahdollisuudet, mutta hyvin saavutettavat terveyspalvelut ja ennen kaikkea ennalta ehkäisevät terveystoimet lisäävät kuntalaisten hyvinvointia
ja pienentävät kunnan kuluja. Ihmisten lihavuuteen ja esiasteiseen diabetekseen puuttuminen säännöllisillä terveystarkastuksilla olisi ihan kuningasteko. Vanhanaikainen lasten hammashoidon
valistava kasvatus luokkahuoneissa käyvän suuhygienistin kanssa pitäisi saada takaisin. Jos kotona ei osata hoitaa hampaita ei tänä päivänä lapsella ole mitään saumaa oppiakaan. Paikataan kyllä
sitten rahalla kunnallisessa tai erikoissairaanhoidossa.
Luomalla ja ylläpitämällä viihtyisiä ympäristöjä olla, liikkua, harrastaa ja tavata muita. Elävämpi tori puistonpenkkineen ja kukkaistutuksineen olisi ihana. Taidetta, patsaita, suihkulähteitä keskustaan?
En tiedä
Listata kaikille avoimet vuorot liikuntapaikoissa yhteen ja samaan paikkaan sekä yksityisten toimijoiden nimet/liikuntapaikat osoitteineen/nettisivuineen. Paremmat aukiolot uimahallissa.
Lähiliikuntapaikat kartalle merkittynä osoitteineen. Voisiko kunnalla olla yhteistyössä Karviaisen kanssa terveydenhoitaja/lääkäri/ravitsemusterapeutti, joka keskittyisi ennaltaehkäisevään työhön
sairauksien suhteen eli jolta saisi tarvittaessa lähetteen verikokeisiin selvittääkseen oman tilanteensa ilman että on vakavia oireita ja jolta saisi tukea ruokavalioon, verenpaineen mittausta jne esim
ihan keskustassa Prisman tai CM:n tiloissa ilman ajanvarausta (walk-in).
Välillä pitää antaa kuntalaisille takaisin päin, eikä koko ajan kiristää vaikka kuntaveroa
Tuottamalla matalan kynnyksen liikuntapalveluja. Kaikilla ei ole varaa yksityisiin liikuntapalveluihin.

Vastaukset
Nuoresta asti pitäisi opettaa mm terveellistä ruokailua ja liikkumista. Kouluissa ei pitäisi olla joka aterialla lihaa, koska se ei todella ole terveellinen ruokailumalli. Lihaa korkeintaan kerran viikossa.
Päivittäistä liikkumista ei pidä suunnitella autoilun varaan. Lapset voivat hyvin mennä pyörällä, kävellen tai muilla kevyenliikenteen ratkaisuilla kouluun, kun liikennejärjestelmä ja kouluverkko tukee
sitä.
antamalla lääkäriaikoja. Kukaan ei tarvitse liikuntaa tai maalauskursseja , jos kuolevat ennen niitä kun lääkäriin ei pääse,
Liikunta ja harrastukset ovat jo hyvällä mallilla, vielä ikäihmisten huolenpitoon ja henkiseen vireyteen kannattaa panostaa. Niin ja nuoret huomioitava myös
Perustereveydenhoidon resurssit kuntoon!
Kunnan Liikuntapalveluille iso kiitos aktiivisesta otteesta ja rohkeista ideoista. Jatkakaa samaan malliin!
Ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja tiivistämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Lisää kerhoja lapsille/nuorille ja vanhuksille. Ei vain seuroissa liikkumisen mahdollisuutta. Hallitiloihin vapaavuoroja yksityishenkilöille.
Pyöräteiden lisääminen kylien välille, ulkoilupaikkojen kehittäminen, ulkokuntosalit, sisäliikuntapaikkoja lisää, luontopolun tekeminen
Maksuttomat ja laajat aukioloajat liikunta-ja kulttuuripalveluille, "syrjäkylillä" asuville "taksiseteli" tai muu matkatuki näiden palvelujen saavuttamiseksi. Liikuntatoimi järjestää virtuaalikuntoilua, etsii ja
kannustaa (ikääntyviä) henkilöitä etänä liittymään kuntopiiriin, ja toimii myös sairauksia ennaltaehkäisevänä kumppanina terveydenhuollossa riskiryhmille.
Ei millään, koska ketään ei voi pakottaa tähän. Kyllä kaikki halukkaat näin toimivat.
Kannustatte hyvinvointiin tekemällä pajuniityn päiväkodin taakse liikennepuiston. Siellä on tyhjää tilaa vaikka kuinka. Kyllä kuntalaiset kiittelevät.
Lisää harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ja kyliin asti. Esim kk: llä harmittavan vähän harrastusmahdollisuuksia lapsille, kouluikäisille.
Tarjoamalla siihen edellytykset erilaisilla palveluilla ja mahdollistamalla yritystoiminnan
Järjestää enemmän työikäisille liikuntaa. Nyt tarjonta on melko suppeaa ja lähinnä ohjataan yksityisille. Hiiden opisto, kirjasto ja museo ovat tärkeitä itsensä kehittämisen kannalta. Kirjastoauton
ulkoistamista ei tule harkita, sillä Kirjasto on halpa avain sivistykseen, johon jokaisella vihtiläisellä tulee olla mahdollisuus.
Esimerkiksi työmatkapyöräily-yhteys veikkolaan ja siitä eteenpäin.
Terveyspalvelut ala-arvoiset. Uimahalli kehno. Liikuntahallivuoroja perheille..Lohjalla tennarisunnuntait, miksei Vihdissä? Ei kaikki halua hiihtää tai heittää frisbeetä.
Virkistymis mahdollisuuksilla yms
Puistojumppia ja liikuntavälinelainaamo
Koska Vihti on laaja kunta ilman kunnon julkista liikennettä, niin terveyden, hyvinvoinnin ja itsensä kehittämiseen tarvitaan lähellä olevia palveluita. Esimerkiksi yhteistyö koulujen kanssa ja heidän
tilojen hyödyntäminen iltaisin saisi monta ihmistä liikkeelle erilaisiin harrastuksiin.
Jokin porkkana yleensä motivoi
Kaltaisilleni ikääntyneille voisi tarjota vaikka liikuntasetelit. Lihaskunto ja tasapaino ovat kai tässä iässä tärkeitä. Kaiken ei tarvitse olla ilmaista, mutta kunta voisi korostaa asian tärkeyttä omalla
panostuksellaan.
Luonnon monimuotoisuuteen ja kevyen liikenteen väyliin panostamalla
Tärkeintä on tehokas tiedottaminen saatavilla olevista palveluista.
Yksi helppo kohde on tehdä kuntaan kattava pyöräilyverkosto. Kun infra on kunnossa, niin käyttäjiä löytyy. Kuntoiluun panostaminen tuo useampia euroja takaisin kuin mitä siihen on käytetty.
Luontopolkujen ym merkitseminen, valaistus,
Liikuntapaikat, maksuttomat liikuntamahdollisuudet koululaisille koulupäivän aikana tai heti sen jälkeen (esimerkkinä Islanti).
Mitataan ja seurataan. Annetaan terveille etuja. Kannustetaan yrittämään ja haluamaan tekemään yhdessä paremmin (esim. Gourmet kerhot, käsitöitä ja nikkarointia hyvällä opsatuksella tai vaikka
terassintekoa porukalla).
Lisä työvoimaa
Yhteisiä leikki ja liikunta puistoja. Liikunta tapahtumia.
Tarjoamalla mahdollisuuksia yhdistyksille järjestää toimintaa.
Kunnan pitää järjestää niin, että kuntalaiset pääsevät lääkäriin silloin kun tarve on. Nyt kouhotettae liikaa jostain kuivista nurmikoista ja niiden säilyttämisestä, selvästi kuntalaiset ovat
tärkeysjärjestyksenne häntäpäässä
Järjestämällä monipuoliset liikunta-/virkistäytymismahdollisuudet kaikille kuntalaisille kunnan alueella.
Karviaisen palvelut ovat hyvin järjestettyjä mutta ajoittain erittäin vaikeasti saavutettavia, varmasti henkilökuntapulasta johtuen. Tukea tulisi olla saatavilla täysin eri tavalla kuin nyt on.
Uimahalli, siistimällä kylien raitit, kuntoiluvälineitä ulos, luentoja terveellisistä elämäntavoista, vanhuksille aktivoivaa ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Kävelymaratooneja aktiivisille liikkujille.
Tekemällä yhteistyötä kunnassa toimivien järjestöjen kanssa. Mahdollistamalla niiden ja kyläyhteisöjen yhteisöllistä toimintaa. Parantamalla arjen ja vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia kehittämällä
kevyenliikenteen väyliä, liikuntapaikkoja ja luontoreittejä.
Tarjoamalla ilmaisia/kohtuuhintaisia palveluita kuntalaisille. Liikuntamahdollisuuksia, luentoja, ulkoliikuntapaikkoja. Järjestämällä tempauksia/kilpailuja, esim. kuinka paljon hiihdät talven aikana yms.
Ensisijaisen tärkeää on pitää ulkoliikuntapaikat, kentät, kuntopolut, leikkikentät, uimarannat, koulujen ja päiväkotien pihat kunnossa ja turvallisina. Sama koskee sisäliikuntapaikkoja ja esim.
uimahallia. Tärkeää on myös turvata museon, kirjastojen ja Vihdin Opiston toiminta. Liikunta-, kulttuuri- ja taidejärjestöille kunnalta saatu tuki on myös tärkeää ja niiden toiminta edistää kuntalaisten
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Maauimalan perustaminen, erilaisten kunto- ja kulttuurisetelien parempi hyödyntäminen, harrastusten saatavuus, hintojen alentaminen
Ulkoilualueilla tapahtumia, ohjattu liikuntatempauksia mm Isometsä isä poika mukaan, Pippa Laukka profiilille nostetta.
Matalan kynnyksen liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Parempi tiedotus etenkin vähän liikkuville ryhmille. Myös ilmaisia tai eritin halpoja vaihtoehtoja. Kaikille lapsille mahdollisuus harrastaa hinnasta
riippumatta.
Tapahtumia ja fasiliteetit kuntoon

Vastaukset
Kevyen liikenteen sujuvuus: turvalliset reitit kyliltäkin pyöräillä töihin, aurataan ensin lumesta jalkakäytävät...
Talous kuntoon ja kehitystä kyliin
Jakamalla vastuuta kylien ja alueiden viihtyisyydestä, vapaita käsiä infran ja yhteisöjen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Annetaan porkkanaa palkitsemalla ripeitä ja innovatiivisia alueita.
Jakamalla vastuuta kylien ja alueiden viihtyisyydestä, vapaita käsiä infran ja yhteisöjen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Annetaan porkkanaa palkitsemalla ripeitä ja innovatiivisia alueita.
Edulliset hinnat liikuntapaikkoihin
Toimivat liikenneyhteydet ja hyvä pyörätie verkosto, jotta liikkuminen harrastuksiin ja eri tapahtumiin on mahdollisimman sujuvaa. Ideakilpailu jostain mukaansatempaavaa liikuntatapahtumasta
Yhteistyössä järjestöjen kanssa Vihdin ympäriajo polkupyörällä- tapahtuma Terveyttä ja hyvinvointia edistävät tempaukset yhteistyössä kylätoimikuntien kanssa
Tekemällä kevyenliikenteen väylät Nuuksioon.
Lisäämällä virkistysalueita ja esim.pyöräteitä/kävelyteitä. Tarjotaan monipuolisesti harrastustoimintaa jatkossakin.
Luonto, hyvinvoinnin edistäminen ja liikunnan mahdollisuuksien korostaminen kaikille. Mahdollisuuksien esiin nostaminen voimakkaammin.
Kirkolle enemmän nuorille tekemistä. Ettei tee töllöyksiä. Missä kokoontua... hampparipaikka..
Kohtuuhintaista harrastusmahdollisuuksia. Lapsille harrastustoimintaa syrjäkylille.
Karviaisen menoja ei saa leikata, erityispalvelujen saatavuus taattava ja helpommin saavutettavaksi
Palvelut lähelle, ei keskitetä vain yhteen taajamaan ihmisille tärkeitä palveluita. Psykiatriset palvelut saataville oman kunnan alueelle.
Tekisi pyöräteitä ja kehittäisi liikuntapaikkoja muuallekin kuin Nummelaan ja Vihdin kirkonkylälle.
Liikuntaa nuorille myös kyliin.
Saavutettavata ja saatavat terveyspalvelut, ennaltaehkäisy, liikunnan merkityksen korostaminen kaiken ikäisille.
Kunnan tilojen käyttö edulliseksi myös urheiluseuroille/ uimahallin aukioloajat myös iltaisin
Yhdistysavustusten päätökset pitää tulla ennen vuodenvaihdetta, jotta toiminta voidaan suunnitella jatkuvaksi. Myös yleisyhdistysten pitää voida hakea liikunnan tukia, jotta vähemmän liikuntaa
harrastavat, mutta muuten toiminnassa mukana olevat saadaan liikkumaan.
Ulkoilu- ja virkistysalueiden viihtyisyydestä huolehtiminen, sekä niiden markkinointi tietoisuuden lisäämiseksi!
Liikuntapalveluiden aukiolot täysin käsittämättömät tällä hetkellä, itse käyn muualla esim uimassa sen vuoksi.
Lisää liikuntapalveluita, mm. uusi uimahalli, Nummelan halli ei ole auki aikuisille!
Kehitetään ja annetaan kyläyhdistykselle ja muille yhdistyksille tukea kehittää ja ylläpitää virkistysalueita ja olemassa olevia paikkoja. Järjestetään infoa toimijoille jossa tietoa ja kehittämistä
mahdollisuuksista. Karviainen voisi olla myös tukemassa omalla ammattitaidolla kuntalaisten hyvinvointia tapahtumissa ja jakamassa tietoa.
Turha toivo.
Kannusteita että jokainen liikkuisi ja pitäisi itsestään huolta.
nopea pääsy terveysasemalle, kevyen liikenteen väylät kuntoon.
rakentaa skeittipuistoa, BMX-rataa, maastopyöra polut, parkourpuistoa, AngryBirds-puistoa, ulkona shakki-lautaa, petanque kentaa jne.
Liikuntapaikat , opasteet kuntoon. Liikuntapalvelut opastaa pari kertaa oikeat tekniikat sitten omatoimista liikkumista ja tämä toistuu 3 kk välein. Toimiva uimahalli, riittävä henkilöstö
Opasteet liikuntapaikkoihin, huokeat hinnat uimahalliin
Hyvät kevyen liikenteen väylät asuinalueilla ja taajamien välissä lisäävät asukkaiden intoa hyötyliikuntaan.
Tarjoamalla halvempia liikuntamuotoja ja monipuolisia
Olemalla mukana eri liikuntaseurojen tapahtumissa näkyvästi. Järjestämällä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. TUKEMALLA PAIKALLISIA URHEILUSEUROJA!
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet(esim kuplahalli/padelkentälle pääsisi ihan peruskansalaiset helpommin)
Esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla ja haasteilla, joihin ihmiset saavat osallistua ja jakaa kokemuksiaan muille.
Jatkamalla hyvää työtä liikuntapalveluissa, panostamalla kulttuuriin, ymmärtämällä ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen terveys- ja sosiaalipalveluissa.
Laittamalla puitteet kuntoon ympäri kuntaa
- Laadukkaat ulkokuntoiluvälineet (vastusten säätömahdollisuus) Nummelaan - Kulttuuritiloja ja -tarjontaa Nummelaan
Liikuntapalveluita, harrastusmahdollisuuksia, pyöräteitä, ulkoilualueita, uimarantoja
:) Tämä on hieno kysymys. Tarjolla on yleensä vaihtoehtoja ja ihmiset eivät välttämättä ole niistä tietoisia. Kirjastot ovat hienoa esimerkki siitä, että niistä voi lainata itsensä kehittämiseen sopivaa
luettavaa tai niissä voi olla pisteitä, joissa pääsee ompelemaan tai kunta voi järjestää niissä teemapäiviä. Työväenopiston tarjonta on myös hieno tapa päästä harrastamaan. Positiinen tiedottaminen
mahdollisuuksista auttaa ihmisiä löytämään tarjolla olevat palvelut. Hienoa on myös päästä lenkkipoluille nauttimaan luonnosta.
Paremmat liikuntamahdollisuudet ja tukea seuran toimintaa
Luontopolkujen, laitureiden, portaiden yms. kunnossapito.
Jonkinlaisia liikuntapasseja, joilla voisi kokeilla eri liikuntalajeja. Järjestää ilmaisia luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista (tämä onnistuu nykyään netin kautta).
Liikuntapalvelut ok (paitsi kylillä) = parempaa tiedotusta kunnan tarjonnasta. Kulttuurin kukoistus - kunnan tehtävä mahdollistaa ihmisten lähellä tapahtuvia ja itsensä tekemiä/tahtomia/toivomia
asioita, ei keskittää kulttuuritoimintaa yhteen paikkaan kirkonkylälle (tulee palvelemaan vain harvoja). Avoimia tiloja - kuntalaisten olohuoneita esim kirjastojen yhteyteen. Hiiden opiston toiminnan
turvaaminen.
Tutustumistarjous esim uimahalliin.

Vastaukset
Liikkumista tukemalla ja toimivat terveyspalvelut.
Tietoisuuden lisääminen. Esim. neuvola. Käynnit eivät voi olla enää vain mittaamista, vaan käynti perustuttava vanhemmuustaitojen opetteluun.
Omakohtaisesti koen saavani nykyisistä palveluista tarvitsemani tiedon ja tuen.
Asioinnin helppoutta, parempaa asiakaskokemusta palveluihin
Esim. ulkoliikuntapaikoilla, tekojäällä, joka olisi kaikkien käytettävissä talviaikaan (plussakeleistä huolimatta)
Matalakynnyksisiä liikuntapaikkoja mainostamalla, edullisia liikuntapoja mahdollistamalla, Kunnan sivuja päivittämällä.
Ulkoliikuntapaikkkoja lisää siis luonnossa. Luontopoluja ym
Kunta mahdollistaa jo nyt monia asioita mutta loppuviimein ihminen päättää itse. Varmaan jotain yleis infoa yleisesti hyvinvoinnista.
Pitämällä huolta liikuntapaikoista ja leikkipuistoista. Tekemällä valmiiksi sen minkä aloittavat, esim. Kirkonkylän kenttä. Arvostamalla kaikkien kylien toimintaa, eikä vain Nummelaa.
Tukemalla liikunta- ja harrastustoimintaa
Liikuntapaikkoja ja tarjontaa muuallekin kuin Nummelaan.
Tarjota matalankynnyksen kursseja ja aktiviteetteja. Kattavammat kulttuuriset palvelut, jossa yhteisöllisillä menetelmillä olisi suuri rooli. Luoda ja kannustaa mahdollisuuksia olla käyttämättä
yksityisautoja niin taajamissa kuin kylissäkin vapaa-ajan lyhyen matkojen liikkumiseen > ts. kävely (ja muut autottomat liikkumismuodot) kunniaan.
Pitämällä liikuntapaikkoja enemmän auki (esim. Uimahalli) Koska viikot ovat todella hektisiä, olisi mukava että liikuntaharrastus mahdollisuuksia olisi enemmän viikonloppuna
Esim. kunnan liikuntatoimi tekee erinomaisen hyvää työtä jo nyt ja sitä pitää jatkaa ja laajentaa. Tärkeätä olisi saada kaikki lapset ja nuoret harrastusten ja mielekkään tekemisen pariin esim.
yhteistyöllä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Aivan liikaa on nyt nuoria, joilla ei ole mitään, mikä motivoisi ja se purkautuu sitten häiriökäyttäytymisenä. Ennaltaehkäisy tulee todella paljon
halvemmaksi kuin ongelmien ratkaisu jälkeenpäin ja monesti ratkaisu ei ole enää edes mahdollinen myöhemmin ja joudumme todistamaan inhimillisiä tragedioita, jotka olisi voitu estää hyvillä ja
johdonmukaisilla ennakoivilla toimilla.

12. Mikä on tärkeintä kunnan palveluiden kehittämisessä?
Vastaajien määrä: 436
Vastaukset
Tehdään vain sen verran mitä pystytään tekemään kunnolla
Saada ihmisiä muuttamaan Vihtiin, tätä kautta uusia työpaikkoja.
Asukkaiden viihtyvyys
Lääkäriin pääsy helpommaksi
Tasapainottelu kestävän talouden ja asukkaiden hyvinvoinnin välillä. Ympäristöasiat ovat ilman muuta tärkeitä mutta niiden kiristäminen ei voi mennä kestävän talouden ja asukkaiden hyvinvoinnin
edelle. Suomi ml. Vihti ei ole kuitenkaan mikä perähikiä mitä tulee ilmastoystävällisiin tekoihin - eli järkevästi tämänkin asian kanssa. Olen luontoihminen itsekin mutta järkeä täytyy käyttää.
Asukkaiden kuuntelu hankeissa
Järki.
Nepsylapsille tulee kehittää asianmukaiset palvelut, ja asia tulee huomioida varhaiskasvatuksessa ja kouluissa asianmukaisesti. Siten voidaan vähentää kustannuksia lastensuojelun puolella
(lastensuojelu EI ole oikea paikka hoitaa näitä asioita). Osaamista on lisättävä sekä sosiaalipuolella, että lasten kanssa työskentelevien keskuudessa.
Palveluita kehitetään kuntalaisille ja oikeaan tarpeeseen. Kuntalaiset mukaan .
Palveluiden tekijöiden työhyvinvointi ja motivaatio
Vuoropuhelu asiakaskunnan kanssa, kuntalaisten tarpeiden mukaan palvelut, eikä päättäjien oman mielen mukaan.
Joustavuus ja maalaisjärki. Byrokratia pois.
Joustavuus ja maalaisjärki. Byrokratia pois.
Asiakasystävällisyys ja varsinkin kaavoituspuolella asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja halu palvella asiakkaita ja löytää asiakkaan kannalta hyviä ratkaisuja.
Joukkoliikenne
Kasvatus ja koulutus. Niistä on otettu rahaa pois. Opettajia ei saada päiväkoteihin eikä kouluihin. Tarkoitan nyt lain määrittämiä päteviä opettajia.
Asukas-/asiakaslähtöisyys, eli kehitetään palveluita ensisijaisesti kuntalaisia varten. Kaikki turha byrokratia pitäisi karsia ympäriltä, ja keskittyä kaikessa olennaiseen.
Mitä Vihti haluaa? Hyviä veronmaksajia (=hyvät tontit, luonto, liikenneyhteydet), teollisuutta (=pienipalkkaisia kuntalaisia ja vaatii paljon infraa) vai kombo kaikkea? Vihti voi sijaintinsa ja kokonsa
puolesta helposti profiloitua siihen mitä tahdotaan.
Asukaslähtöisyys
Otetaan kuntalaisten tarpeet huomioon ja varsinkin aktiiviset yhdistykset mukaan kunnan kehittämiseen.
Saada kunta houkuttelevaksi muuttovoittokunnaksi.
Hyvä tarjonta, asukkaiden huomiointi.
Se, että myös haja-asutusalueet huomioidaan.
Ettei kaikkia palveluja siirretä Nummelaan ja näivetetä kyliä.

Vastaukset
Pyöräilytiet veikkola ja vihti kk..ehkä myös otalammelle
Julkinen liikenne
Tasavertaisuus Nummelan, Kirkonkylän ja Kylien välillä.
Tasapuolisuus
Ilmastotyöhön tarttuminen
Asukkaiden hyvinvointi
Asiakaslähtöisyys ja toimivat ja tehtäviensä tasalla olevat organisaatiot. Esimerkkinä vaikkapa rakennusvalvonta tällä hetkellä ja täysin kohtuuttomat rakennuslupien käsittelyajat ja henkilöiden
tavoittamattomuus.
Valokuidun saaminen kuntalaisille haja-asutusalueilla.
Kuntalaisten tyytyväisyyden huomioiminen. He luovat rahoituspohjan kunnan kehittämiselle.
Kso edellä
Että palvelut on nopeasti saatavilla, terveydenhoito ja hammashoito
Kustannustehokkuus mutta niin ettei siitä kärsi asiakaslähtöisyys. Ja nii ettei asiakas tarvi käydä monessa eri luukussa asioimassa että saa asiat hoidettua. Kuntalaiset pääsisivät itse
kokemusasiantuntijoina vaikuttamaan ja kehittämään palveluita eivätkä jotkut jotka eivät palvelua edes käytä kehittävät niitä. Eli ruohonjuuritasolla mukaan otto.
Panostaminen laatuun ja rönsyjen karsinta.
Terveys ja tiet.
Avoimuus ja kuntalaisten kuuleminen
Vihti on paljon muutakin, kuin suurin taajama kunnassa. Vahvuudet löytyvät myös tältä kehitettävältä alueelta ja tämä myös pitäisi muistaa päätöksiä tehdessä.
Yrittäjien toiminta edeltyksien tukeminen ja kunnan oman henkilökunnan palvelualttius käytäntöön tekoina.
Kaikkia palveluita ei saa keskittää isoihin yksiköihin.
Peruspalvelut toimiviksi Kuntalaisten tarpeiden huomiointi
Varmaan se, että luovutaan talkoohengestä ja ymmärretään, että tekemällä itse ei saada tarpeeksi hyvää aikaiseksi.
Edullisten asuntojen ja toimitilojen tarjoaminen, joka toisi yrityksiä ja työpaikkoja, kulkuyhteyksien parantaminen maaseudulta taajamiin ja heikoimmassa asemassa olevien tukeminen, etenkin
ruoka-avun turvaaminen.
Pitää huolta jo olemassa olevista asioista.
Avoimuus ja tasavertaisuus koko kunnan alueella.
Kehitetään niitä palveluja mitä kuntalaiset kaipaavat ja tarvitsevat.
Terveyspalvelut.
Palveluiden saavutettavuus kaikille kuntalaisille
Ihmisten hyvinvointi.
Asiakaslähtöisyys ja se, että kunnan työntekijät ja viranhaltijat palvelisivat kuntalaisia kyykyttäminen sijasta.
Helppous, tiedonkulku, selkeät linjaukset.
saada lisää asukkkaita maksamaan jo olevat palvelut.
Tasapuolisuus.
Että on toimivia palveluja.
Terveydenhuolto toimivaksi
Tasapuolisuus, 2-3 keskittymää peruspalveluille
Pitää nykyiset ja pyrkiä kehittämään uusia palveluita.
Loogisuus, jatkumo. Tällä hetkellä tämä ei toteudu lasten koulukyydeissä!
Kylien elinvoiman säilyttäminen - kyläkoulut kunniaan!
Pitkäjänteisyys ja se, että kunnalla työskentelevät muistavat ketkä heidän palkkansa viime kädessä maksaa. Yhtään turhaa byrokratiaa ei tarvita.
joustavuus,nopeus
Se, ettei kehittäminen tarkoita automaattisesti veroasteen nostamista.
Kuntalaislähtöisyys ja kuntalaisen sujuvan arjen edistäminen. Myös hyvä dialogi kuntalaisten kanssa on hyvin tärkeää.
Tiedottaminen, avoimmuus.
Tasapuolisuus,peruspalvelut sujuvaksi.
Kuntalaisten kuuleminen, tarjontaa sinne missä on kysyntää.

Vastaukset
Asettuminen tavallisen kuntalaisen asemaan. Tasapuolisuus.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen.
Kunnanvirastosta tehdään kuntalaisia neuvova ja palveleva taho. Esim. Rakennusvalvonta enemmän palvelevaksi ja joustavaksi yksiköksi.
Että ihmiset haluavat jatkossakin asua Vihdissä.
Ylläpitää terveyden- ja hyvinvoinnin palveluja kattavasti koko kunnan alueella.
Asiakaspalvelu ystävälliseksi, maalaisjärki käyttöön päätöksenteossa, yksilökohtaisia ratkaisujakin pitäisi voida tehdä (kaikki eivät mahdu samaan muottiin) kuunnellen ja kohdaten. Tasapuolisuus
kuntalaisten kohtelussa.
Avoimuus
Ettei kaikkea viedä Nummelaan. Vihti on muuta kuin pelkkä Nummela.
Selkeä ja yleisesti ymmärrettävä suunnittelu ja realistinen budjetti jo suunnitteluvaiheessa. Palvelut kohtaa ihmisen ja ovat helposti lähestyttävissä sekä saavutettavissa. Palvelut huomio eri ikäiset ja
erilaiset ihmiset sekä monipuolisuuden, ei kuitenkaan ihan kaikkea kaikille, muutoin pirstaloituu liikaa.
Toimivat sähköiset palvelut.
Julkinen liikenne kuntoon.
Avoimuus.
Kuunnella kuntalaisten toiveita ja tarpeita
Tasapaino koko kunnan alueella
Varhaiskasvatuksen parantaminen, työpaikkojen luominen
Kehittää muualta kuin Nummelasta. Jalkautua, tutustua ihmisiin.
Julkisia liikenneyhteyksiä lisää
Panostaminen lapsiin ja nuoriin. Suurin ongelma on päiväkodeissa, kouluissa ja laitoksissa syötettävä eines pituinen ruoka. Mikään liikunta ei korvaa tällaisen surkean eines ruuan aiheuttamia haittoja
ja kustannuksia tulevaisuudessa! Kunnon luomu ruokaa tarjolle! Jos ruuan laadusta säästää, kostautuu se lukemattomalla kertoimella sairaskuluina tulevina vuosikymmeninä. Luomua ja aitoa ruokaa
pöytään! Einekset ja kevyt levitteet ja muut kevyt tuotteet pois!
Saada lisää yrityksiä, jotka tuovat palvelut tullessa. Lisäksi kunta voisi asettaa bonuksen kunnan omakotitontin ostajalle samaan tapaan kuin Koreassa. Ensimmäisen lapsen synnyttyä 25% alennus
tontista, toisen synnyttyä 50% ja kolmannen jälkeen kunta kuittaisi tontin hinnan kokonaan takaisin asukkaalle. Kolme uutta veronmaksajaa maksaa muutaman kympin tontin tulevaisuudessa
moninkertaisesti takaisin.
Ruotsin kielen ja Kaksikielisyyden ottamisena osaksi Vihdin strategiaan ja sen näkemisenä suurena voimavarana Vihdin kunnalle. Laadukkaat palvelut niin Vihtijärvellä, Vanjärvellä, Kirkonkylällä kuin
Nummelassa.
Tasa-arvoiset kulkumahdollisuudet eri puolilla Vihtiä
Hyödyntää yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä, jotta saadaan asukkaiden tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Silloin osallistuminen ja käyttökin varmentuu.
Riittävät resurssit eli parhaatkin ideat jäävät käyttämättä, jos henkilökunta on ylityöllistettyä eikä ehdi lähteä kehittämisprojekteihin mukaan.
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus myös kyliltä
Kuunnelka kuntalaisia eikä konsultteja
Ymmärtää, että suurin voimavara kunnassa löytyy nummelan ulkopuolelta
Hyvät peruspalvelut , liikenneyhteydet
Hyvä ja joustava vuoropuhelu asukkaiden kanssa.
Se, että kunnan palvelut hyödyttäisivät mahdollisimman suurta osaa kuntalaisista, jotka palveluista maksavatkin.
Vanhuspalvelut
Hsl
Nopeus, avoimuus ja innovatiivisuus
Vähentää julkishallinnon kankeutta, hitautta ja byrokratiaa. Hakemalla uutta, uusia tapoja ja kehittämällä innovatiivisuutta. Kaihtamalla vanhoihin tapoihin juuttumista ja pyrkimällä uuteen. Kehittämällä
henkilöstön työtapoja tehokkaiksi.
Laadukkaat peruspalvelut.
Tasalaatuisuus, esim. se, että työntekijöiden vaihtuvuus olisi mahdollisimman pieni, ja henkilöstöresurssit olisivat riittävät. Ja kulkuyhteydet niin että työssäkäyvä voisi käydä työssä myös omistamatta
autoa.
Asiansa osaavat ja kaikkia ikäryhmiä edustavat päättäjät
Perusopetukseen panostaminen (käytetty raha/lapsi samalle tasolle muiden lähikuntien kanssa).
Taloudenpito, ennakointi.
Asiakaslähtöisyys ja osaaminen
Erityislapset perheineen
Olla työnantaja, jolle ihmiset haluavat työskennellä, eikä lähteä naapuri kuntiin töihin.
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Se että MAALLA voi elää. Ei taajamissa
Saatavuus. Ratkaisukeskeisyys.
Kuntalaisten kuuntelu ja kuuleminen. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedottaminen. Kaksi eri asiaa. Kiitos tästä ja toivottavasti kysely ei mene mappiin öö vaan sitä oikeasti otetaan huomioon.
Eiköhän se tullut jo mainittua.
Lapsiin ja nuoriin panostaminen
Työtekijöiden tehokkaampi työskentely.
Kaikki myy-periaate eli jokaisen kunnan työntekijän tehtävä on oman työn ohessa myös markkinoida kuntaa ja sen palveluita. Tulee myös kuunnella kuntalaisia ja tehdä vuorovaikutusta aktiivisten
yhdistysten ja yritysten kanssa. Tärkeintä on tietää mitkä ovat ne tekijät minkä takia tänne muutetaan. Esimerkiksi voisi lyhyesti haastatella kuntaan muuttaneita ja kysyä mitkä asiat ratkaisivat tänne
muuton.
Säilyttää palvelut kaikilla kylillä
Kustannustehokkuus ja tarvittaviin asioihin panostaminen
Kestävä ja pitkänäköinen kehitys. Palvelut, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia eikä niitä ei tarvitsisi lähteä muualta hakemaan.
Mahdollistaa toiminta eikä estää sitä
Tasapuolisuus, ei pelkkä keskittäminen.
Kohtuuhintainen asuminen ja palveluiden ja kyläkoulujen säilyttäminen.
Terveydenhuolto on täysin mahdoton. 24/7 päivystys kuntaan.
Terveydenhuoltoon ja lasten ja nuorten koulutulseen panostaminen. Lisäksi julkisen liikenteen parantaminen periferiasta keskusalueille parantaisi monien asuinalueiden asuttavuutta.
Talous
Kyläpositiivisuus
Kuntalaisten tasavertaisuus, mahdollisesti saavuttaa palvelut, esim. Palvelukyydeillä. Päivystys pitempään kuin klo 16.00
Terveydenhuolto.
Hiilineutraalius ja peruspalvelut.
Palveluita tulisi kehittää aina tulevaisuus orjentoituneesti ajatuksella miten asiakasmäärää voidaan kasvattaa. Esim. Kaavoitus miten varmistetaan että kunnassa on varmasti riittävästi saatavilla
asuntoja ja tontteja tulevaisuudessa.
Saada ne tehtyä
Lasten palvelut; koulut, koulukyydit, julkiset liikenneyhteydet, urheilupaikat, tilat harrastuksille jne. Toinen tärkeä asia saada terveydenhuolto toimimaan ennaltaehkäiseväksi eikä vasta viimehädässä
reagoivaksi. Kolme vuotta olen yrittänyt päästä luomien tarkastukseen, mutta ilmeisesti vasta saattohoitoon on mahdollista päästä. Sama viisaudenhampaan poiston kanssa; ei saa edes
tarkastusaikaa.
Joukkoliikenneyhteydet myös viikonloppuisin ja kylillä
Saatavuuden takaaminen.
Julkinen liikenne haja- asutusalueella
Että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi. Vaikkei jotain voisi toteuttaa, jäisi olo että on kuultu.
Elinvoimainen kunta, verotuksen keveys
Tehokkaampaa palvelua, oikea asenne.
Terveys ja sosiaali
Raha sinne juurille, eli lasten ja perheiden tukemiseen
Lapset ja nuoret.
Julkiset palvelut omaan kuntaan.
Kuntalaiset
Sote palveluiden turvaaminen ja parantaminen kuntalaisille kunnassa.
Katse tulevaisuuteen. Miten palveluiden muutokset ym vaikuttavat pitkällä tähtäimellä.
Liikenneyhteydet
Terveyspalvelut ja siellä ammattitaito
Monipuolisesti ja tasapuolisesti
Ettei luoda ongelmia toisaalle kun yhtä kohennetaan. Kunnan työntekijät motivoituneita, ammattitaitoisia, välittävät tekemisistään ja saavat tarvittavan tuen työhönsä. Resursseja sinne missä niitä
tarvitaan.
Julkinenliikenne.
Pitkäjänteisyys , pysyvyys , luotettavuus
Palataan askel taaksepäin eli vanhat hyvät konstit käyttöön: entisaikojen kodinhoitajan palvelut käyttöön silloin, kun tavallinen asiansa hoitava yksinäinen tai lapsiperhe sitä tarvitsee esim. sairauden
vuoksi. Sama senioreille. Voi olla, että muutaman kerran apu riittää ja sitten taas pärjää omin voimin pitkän aikaa. Kannattaa tuoda rekrytoinnissa esiin tyytyväisiä kunnan työntekijöitä, jotka kertovat
ammattinsa ja työpaikkansa hyvistä puolista. Liikaa keskitytään siihen, mitkä asiat on huonosti. Varmasti on esim. hyvin toimivia päiväkoteja, joista löytyy tyytyväisiä lastentarhanopettajia ja
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lastenhoitajia. Heitä mukaan esittelyvideoihin houkuttelemaan meille uusia ammattilaisia eläköityvien tilalle.
Kylille palveluita
Otetaan huomioon kaiken ikäiset.
Olemassaolevien alueiden ja paikkojen kehittäminen ja esiintuominen. Rohkeus tehdä jotain uutta. Jonkun suuremman tapahtuman tuominen kuntaan. Lentokentän ja sen alueen hyödyntäminen.
Terveyspalvelut toimii mielestäni riittävän hyvin tilanteeseen nähden
Uusia tavarataloja
Kehittää koko kunnan kaikkia alueita ja alueiden palveluita tasapuolisesti.
Liikenne ja turvalliset koululaisten koulumatkat.
Palvelut kaikille kuntalaisille tasapuolisesti
Asukaslähtöisyys ja se, että pohditaan ketä varten toimintaa tehdään.
Virkeä ja toimiva kunta joka sektorilla
En osaa sanoa
Palveluasenne. Jokaisen kuntalaisen huoli on kuntalaiselle huoli. Tässä mielessä viranomainen on asiakaspalvelija
Palveluasenne. Jokaisen kuntalaisen huoli on kuntalaiselle huoli. Tässä mielessä viranomainen on asiakaspalvelija
Että niitä olisi helposti saatavilla (joka kylässä ja eri kanavissa) ja että yhteyshenkilö / tukihenkilö/ hoitaja/ lääkäri pysyisi mahdollisuuksien mukaan samana. Se vahvistaisi esim hoitosuhdetta ja
madaltaisi kynnystä hakea palvelua jos vastassa olisi tuttu ihminen.
Tasapuolisuus, hyvä arki koululaisista vanhuksiin
Asiakaslähtöisyys
Tavoitettavuus. Ja muistaa että kuntalaiset ovat teidän asiakkaitanne, heidän toiveitaan täytyy kuunnella tarkalla korvalla.
ettei kaikki keskity Nummelaan
Tavoitteellisuus
Facebookista huomaa että vihtiläiset ovat turhautuneita. Lohjan ryhmässä ihan eri meininki. Vihtiläisille tulisi järjestää enemmän yhteisöllisiä tapahtumia ja nostaa esiin niitä hyviä puolia mitä kunnalla
on tarjota. Aika vähän löytyy tietoa mitä täällä voi tehdä. Uudelle paikkakunnalle muuttaneelle vaikea sopeutua joukkoon.
Kustannustehokkuus, veroäyriä ei ole mahdollista enää korottaa.
Astetta järkevämmät päättäjät
.
selkeyttä
Julkisen liikenteen palvelut
Saavutettavuus ja laatu.
Kuntalaisten kuunteleminen. Sen ymmärtäminen, ettei kaikkea voi uhrata lapsille ja nuorille, tarvitaan palveluita myös työikäisille ja eläkeläisille.
Nähdä tulevaisuuteen, huolehtia että pysytään mukana kestityksessä, että tulee lisää asukkaita ja yrityksiä, uusia palveluita.
Järkevät ajanoloon sopivat ratkaisut. Ei yleisen annetun mielipiteen mukainen toiminta.
Terveydenhoito
Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet.
Toimiva julkinen liikenne eri puolilta kuntaa kunta keskukseen
Kuntalaisten arjen toimivuus
Avarakatseisuus, iso kunta Åalvelut täytyy hajauttaa takaisin asukkaiden luo.
Oikea palveluiden kohtaanto, ei kaikkea kaikille.
Hyvät peruspalvelut
Kuntalaisten koko elinkaarta tukevien palveluiden ja infran kunnostaminen sekä niiden saatavuudesta huolehtiminen. Palvelujen kehittämisessä tulisi huomioida kaikki henkilöstöryhmät vauvasta
vaariin myös palvelujen tavoitettavuuden suhteen.
Monipuolisesti koko väestön tarpeet huomioiden
Suunnitelmallisuus, arvojen läpikäynti ja palveluiden priorisointi. Tulee ensin päättää mitä halutaan kehittää. Nyt tuntuu, että päättäjillä on hyvin ristiriitaiset näkemykset siitä mitä halutaan kehittää.
Vihti kk ja Nummela kehittyy tasapuolisesti palveluiden puolesta.
Saavutettavuus
Saavutettavuus
Yritysten viihtyvyys ja onnistuminen.
Asiakkaiden kuuntelu
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Kuunnellaan asukkaita oikeasti.
Rakennus valvonta
Innovatiivisuus. Vanhat systeemit ei vedä
Ei kehitetä vain Nummelaa. Muistetaan kirkonkylä, otalampi jne joita tulisi kehittää ja kasvattaa.
Varhaiskasvatus ja nuorisotyö tarvitsee lisää resursseja. Varsinkin nyt kotona ajan jälkeen.
Pitkäjänteisyys
A-ja O on lapsiin ja nuoriin panostaminen. Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tehokas ja oikea aikainen tuki, ilman turhaa vääntöä. (maksaa itsensä takaisin moninkertasesti) perhepalveluiden
parantaminen
Avoimuus ja ihmisten osallistaminen ennen projektien käynnistämistä. Käynnissä oleville hankkeille hankesivut kunnan sivujen alle.
Nettiyhteydet eli valokuituverkko, tiet kuntoon ja terveyskeskuspalvelujen toimivuus Nummelassa. Myös ilta-aikoja terveyskeskuspäivystykseen. Kouluverkkoon, etäopiskeluun ja hyvään johtamiseen
panostaminen kouluissa. Pandemia-aika näytti, että osa Vihdin kouluista oli aivan jäljessä esim.verkko-opetuksen toteuttamisvalmiuksissa.
Palveluiden helppo löytäminen. VihtiApp. Lataa sovellus ja valitse omat tarpeet suosikeiksi.
Asukaslähtöisyys
Toimivan joukkoliikenteen perustaminen jotta kuntalaiset pääsevät palveluiden pariin.
Kaksikielisyys. Nyt ainut ruotsinkielinen koulu on Nummelassa.
Nyt on aika ottaa hallittuja ja hullultakin tuntuvia riskejä tunnettuuden ja positiivisen kehityksen puolesta. "Se ei pelaa, joka pelkää."
Lapset ja heille mahdollisuuksia harrastaa.
Kuntalaisten näkemyksen kysyminen kehittämistyössä.
Mietitään miten asiat menevät eteen päin ei miten niitä voi jarruttaa.
Laatu
Se, että palvelut on saatavissa muuallakin asuville kuin nummelalaisiille. On ihan uskomatonta, miten esim hammaslääkärikin vietiin kirkolta Nlaan ja siitten ihmetellään miksi täällä ei ihmiset voi elää
ja asua. Julkinen liikenne huononee myös, ja monelle palvelujen hyödyntäminen on niin vaikeaa että on helpompi miettiä muualle muuttamista
Nettisivut in aivan paskat. Palvelut heikkoja… Koulut oppimisympäristönä huonoja, esim musiikki tai urheiluluokkia ei ole ym ym Erityisopetusta ei pystytä tarjoamaan vaikka luvataan.
Asukaslähtöisuus. Palveluiden saatavuus myös syrjäkylillä.
Laadukkaat peruspalvelut ja näiden saavuttamista tukeviin toimintoihin (eli maksukykyisten kuntalaisten ja yritysten houkutteleminen kuntaan) riittävä panostaminen. Vihdin voisi brändätä
etätyökuntana, jossa luonto, harrastaminen ja omakotiasuminen mahdollista. Voisi tuoda esiin tyytyväisiä kuntalaisia ja näiden asuinoloja & tarinoita (erityisesti muualta muuttaneet). Riittävä julkinen
liikenne. Selvittäisin mahdollisuuden kutsupalvelutyyliseen liikenteeseen kyliltä teknologiaa hyödyntäen (esim kimppataksikutsupalvelun kehittäminen, jolloin kyliltä pääsisi tarvittaessa edullisesti
harrastuksiin tai asioimaan kiinteänä ajankohtana ja tarv (jos mahtuu) satunnaiskäynneille)). Tällöin saadaan kunnan monimuotoisuus ja ihmisten erilaiset asumistarpeet huomioitua.
Perheille enemmän aktiviteettia, nuorille tekemistä/ paikkoja missä viettää aikaa. Yksi skeittipaikka on usein täynnä, voisi olla useampia, hyvin hoidettuja. Liikkumismahdollisuudet lähelle asutusta.
Kevyen liikenteen väylät kuntoon esim. Ojakkala-Vihti, Olkkala-Vihti, Nummela-Oinasjoki-Vihti ja Nummela-Tervalampi-Ojakkala väleille. Väylien tulee olla mopoille sallittuja, jotta nuorten liikkuminen
on turvallisempaa.
Ystävällisyys, palveluhenkisyys, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö
Ennakoivaan toimintaan panostaminen erityisesti sotetoiminnan siirtyessä sotealueille.
talous
Terveysasema toimivammaksi, siis tiloiltaan. Liikenneyhteyksien kehittäminen kylillä
Keskittyä perusasioihin ja selkeä perustehtävä, jonka ulkopuolelle ei tarvetta osallistua. Peruskoulut ja päiväkodit etusijalla. Yrittäjien tarpeen kuuleminen ja ketteryys heidän näkökulmasta
kuntapalveluihin.
Liikenneyhteydet kuntoon. Kylille myös palveluita ja mahdollisuuksia. Haimoon vanha koulu järkikäyttöön tai heti purkuun, ilkivallan kohteena. Nuorille mielekästä tekemistä ja kylille tukea siinä.
Lisää työntekijöitä
Palveluita myös muualle kuin Nummelaan, edes labra ja hammashoito kirkonkylälle
Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu .koko kunta aSuttuna.
Koulujen valinnaisaineet esim. ranskan kieli tärkeitä, huonolla tolalla. Tämä vain yksi esimerkki, mutta kuntalaisten toiveita tärkeä kuulla. Tämä kysely on hyvä.
Tonttien hintojen tarkastus. Lasten - ja nuorten asioihin panostus.
Palveluiden toimivuus ja laajuus (nyt palvelujen laajuus on vähän suppea).
kuullaan kuntalaisten toiveita ja mielipiteitä
Etätyötila joka on kaikille avoin ja hyvin saavutettavissa
Ennalta ehkäisevä toiminta kaikkien ikäryhmien osalla
Ei keskittämistä vain Nummelaan: Kirkonkylän toimintojen ylläpito on tärkeää myös. Vanhojen kyläkeskusten tukeminen samoin. Olisi poikkeuksellisen hienoa, jos pikku kyliltäkin löytyisi palveluja,
kuten 80 luvulla. Ojakkala, Otalampi, Olkkala, Vihtijärvi, jne. Kunnan vetovoimaa ylipäätään voisi lisätä "vanhanaikaisuus" ja "turvallisilla pikkukylillä eläminen", vaikka kävisi töissä Helsingissä, tämän
myötä tulisi yrittäjyyttä ja palvelut olisivat paremmin saatavilla ikääntyvänkin sekä autottoman ja ympäristöä ajattelevan kansan saatavilla.
Hyvinvointi on kytköksissä kunnan elinvoimaan. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan edellytys. Palveluiden kehittämisessä tulisi miettiä millaisessa Vihdissä haluamme tulevaisuudessa
asua ja millaisia kuntalaisia Vihti tarvitsee pysyäkseen elinvoimaisena. Kuntaliitto on sanoittanut tämän mielestäni hyvin: "Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen
keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kuntalaisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden
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ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys
ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö."
Liikunnan edullisuus, julkinen liikenne paremmaksi. Olisi ilo, jos terveyskeskukseen menoa ei tarvitse stressata ja pääsisi pikkubussilla linjaportilta edullisesti ja pääsisi esimerkiksi Selloon ja Jumboon
hoitamaan asioita. OIS IHANAA! Voisin vaikka jäädä tänne. Nyt haluan pois täältä!
- kuntalaisten kuuleminen
Lapsille ja nuorille kehittää myös liikunnan ohella muita vapaa ajan mahdollisuuksia ja paikkoja missä voi kokoontua. Rassailla mopoja yms.
Panostus lapsiin ja nuoriin sekä perheisiin.
Toimittava kunnallisilla hyvinvoinnin ehdoilla, ei kaupallisilla.
Huomioida että ei kehitetä pelkästään Nummela.
Karviaisen toiminnan kehittäminen ihmisystävällisempään suuntaan.
Turvalisuus...se on todellakin heikintänyt viime aikoina..
Melko kärkeen laittaisin tämän nopean netin kattamaan joka, tai lähes joka kolkan täällä. Se tuo lisää ihmisiä kuntaan ha muuallekkin kuin vaan Nummelaan.
Terveyspalvelut ja koulu/kasvatus
Terveydenhuolto
Nuorten tarpeiden ja hyvinvoinnin huomioiminen.
Tehdfä Vihdistä haluttava asuinkunta sekä yrityksille mielenkiintoinen tukikohta
Helppo saavutettavuus kuten digitaaliset palvelut.
Huolehtia terveestä taloudesta. Tehokkaat ja riittävät palvelut, ei mitään erityistä.
Terveydenhuolto työllisyys ja hyvinvointi
Että peruspalvelut ovat kuntalaisia lähellä,eikä naapurikunnassa!
No, se monipuolisuus!
Kehitetään sitä, mitä todellisuudessa tarvitaan: terveydenhuolto, ikääntyvien huolto, nuorison huolto ja muita ihan perusasioita, Niin ja aina vaan se julkinen liikenne... Ei yritetä keksiä kaikenmaailman
hienouksia. Vihti on maalaispitäjä lähellä pääkaupunkia, sellainen sen pitääkin olla ja sitä pitää korostaa. Joka haluaa betonilähiöön, niin sille ei Vihdin pitäisi antaa mahdollisuuksia.
Ei huononneta valttejamme kuten luontoa entisestään.
Tempaukset, asukkaiden tietoisuus palveluista
Liikenneyhteydet koko kunnan alueella.
Asiointitaksi kuntalaisille ja penkkejä myös Ojakkalaan sekä puistoja.
Tasapuolisuus ja monipuolisuus palveluissa.
Terveyspalvelut
Ottaa ikäihmiset hiomioon. Ja nuoret
Tasapuolisuus kylien välillä.
Joukkoliikenne. Henkisen hyvinvoinnin huolto
Katse tulevaisuuteen ja sovittelemalla eteenpäin.
Palveluiden saatavuus oikeaan aikaan.
Perusterveyspalveluiden turvaaminen
Palveluiden saatavuus.
Toimivat, monipuoliset, uutta kokeilevat päivähoito- ja koulupalvelut.
Tehokkuus, kuntalaisten etu ja edullisuus
Uusi uimahalli, kirkonkylän liikuntapaikat koulujen ympäristössä kuntoon.
Koulutukseen ja kulttuuriin tulee panostaa. Vihdissä käytetään näihin verrattain vähän rahaa, vaikka näistä säästäminen aiheuttaa kuluja myöhemmin.
Kuntalisä etenkin pienituloisille.
kuntalaisen etu
Kunnan tulisi panostaa lapsiin ja nuoriin. Vihdissä on tällä hetkellä paljon ilkivaltaa ja paikkojen rikkomista nuorten toimesta. Nuorille olisi hyvä olla myös kirkonkylällä aktiviteetteja kuten esim.
Skuuttirampit tai vastaavaa.
Kaikki edelle mainittu
Kustannustehokkaasti ja riittävän laadukkaasti toteutetut palvelut, yhteistyössä lähikuntien kanssa.
Perheiden huomioiminen ja myös nuorten pitäminen aikuistumisen kynnyksellä kunnassa.
Ottaa asukkaista mukaan tarpeeksi suuri otanta ja kuulla heitäkin.
Isompi kauppakeskus ja julkinen liikenne Nummelaan, joka on selkeästi kasvupotentiaalinen
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Saatavuus - kuntalaisille mahdollistetaan palveluiden käyttö. Palvelut jakautuvat tasapuolisesti kuntaan. Kulkuyhteyksien lisääminen tuo lisää palveluiden käyttäjiä. Palveluiden tasapuolistaminen muistetaan uusissa hankkeissa kaikki ikäryhmät ja käyttäjät. Maauimala hanke on hyvä, mutta se on liikaa kohdistettu nuorille ja lapsiperheille. Tällä hetkellä palvelut ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille
ovat huonoja. Myös nuoret sinkut ja pariskunnat ilman lapsia pitäisi huomioida palveluissa jos halutaan rakentaa muuttovoittoinen kunta.
Bussiyhteydet.
Järkevyys
Taloudellisuus.
Julkinen liikenne
Asiakaspalvelualttius , palvelujen saavutettavuus
Kaiken ikäisten huomiointi
Tietty taloudellinen kestävyys, mutta ihmisten hyvinvointi: mahdollisuus työllistyä ja mahdollisuus asua, ja tätä kautta mahdollisuus hyvinvointiin. Toimivan terveydenhuollon ja pienempien koulujen
säilymisen turvaaminen. Järkevä ja luontoa kunnioittava kaavoitus, houkuttelevan hintaiset tontit.
Liikenne, ulkoilumahdollisuudet, pyörätiet. Eihän täältä pääse edes lääkäriin jos ei omaa autoa olisi.
Joustavammat ajat. Ei nyt 24/7 mutta voisi olla kunnan palvelut pari kertaa viikossa auki vaikka 18 saakka. Myös sähköisen asioinnin lisääminen olisi suotavaa. Ja kaikkea ei tarvinne tehdä itse
omalla IT porukalla.
Junahankkeen edistäminen, pitää yrittäjille yritystoiminnan pyörittäminen Vihdissä kannattavana,
Panostus muuallekin kuin Nummelaan
Asukkaiden viih tyminen
Vaikuttavuus. Kaikkien palvelujen vaikuttavuutta tulee mitata ja seurata.
Vanhusten ja lapsiperheiden asiat
Hyvä tavoitettavuus ja oikea-aikaisuus.
Kunnan asukkaiden huomiointi. Lisäksi pitää muistaa, että kuntalaiset tuovat varallisuutta. Jotta Vihti saa asukkaita, pitää heille olla mahdollisuus hyötyä jotain kuntalaisuudesta, vaikkapa edulliset
tontit, nopea kaavoitus, lasten hyvinvointi ja koulutus. Harva nollatuloinen rakentaa omakotitaloa!
Vastuullisuus.p
kaikkien huomioiminen kaikissa palvelumiuodoissa
Salliva ennakkoluuloton asenne. Oskoa omaan tekemiseen.
Saada ne ihmisten lähelle
Mahdollistaa asukasmäärän tasainen kasvu
Ottaa ikääntyvät huomioon .
Turvata pätevän kasvatus- ja opetushenkilöstön saaminen ja pysyminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetusopetuksessa
Inhimillisyys ja vastuullisuus
Kaikkeen ei ole varaa. Kehitetään sitä mitä enemmistö haluaa.
Oikeita palveluita suurelle asukas joukolle
Liikkumisen helpottaminen ja tasa-arvoistaminen.
Saataisiin myös kotikuntaan muitakin palveluja kuin ruokakaupat ja marketit. Vaateliikkeitä nuorille ja nuorille aikuisille.
Terveydenhuolto ja koulujen toiminta tulee olla ykkösasiat kehityshankkeissa.
Kevyenliikenteenväylät esim Veikkola-Huhmari-Torhola-Nummela
Rehellisyys ja lupausten pitäminen päätöksenteossa (vrt. Ehtona uuden koulun rakentamisessa oli, että tarjouspyynnöissä huomioidaan puurakenteisuus. Yhtään tarjouspyyntöä ei kuitenkaan tehty
firmoille, jotka olisivat rakentaneet puurakenteisia rakennuksia). Kunnan päätöksentekoon täytyy voida luottaa ja sen tulee olla läpinäkyvää, ei salailevaa! Kuntalaisten kuuleminen, terveellisyys ja
oikeudenmukaisuus.
kustannustehokkuus ja laatu
Joukkoliikenne. Yleisesti palveluiden kehittämisessä tulee kuunnella asiantuntijoita ja työntekijöitä. Työntekijät tietävät mitä pitäisi kehittää.
Tasapaino suuri-ja pienituloisille kuntalaisille tarjottavien palveluiden välillä.
Kustannustehokkuus. Keskittäminen esim. Kunnan kaikki palvelut eivät tarvitse olla auki viis päivää viikossa ja myös kunnan työntekijät voisivat tehdä eri töitä kunnassa tarpeen mukaan eli
moniosaajat.
Terveyspalvelut ja nuoriso. Loogisuus ja järkevyys. Ei soudeta ja huovata. Mitään ei saa ellei siihen satsaa. Vihti jää jälkeen muista kehyskunnista, jos jatkuvasti kysellään asukkailta mitä tehdään.
Silloin johdossa ovat väärät ihmiset. Toivon, että olisi selkeät suuntaviivat, ei vähän sitä ja vähän tätä. Kaikkia ei voi miellyttää kunnolla samalla kertaa eikä siihen rahatkaan riitä. Palveluissa
terveyskeskus ja hyvät lääkäripalvelut on ehdottomasti tärkeintä ja myös tapa saada veronmaksajia tänne. Noh yleisesti tietysti sellainen mutkaton ja joustava asiakaspalvelu myös. Tosin sekään ei
auta jos määräykset ovat liian tiukkoja. Nuorisoon pitäisi ehdottomasti myös panostaa. On selvää että kunnan päättäjissä on ollut liian paljon ristiriitaisuuksia ja vanhoja 'jääriä ja hyväveliverkostoa,
viesti on selvä kun lukee lehtiä, fb Vihti politiikkaa ja on seurannut tehtyjä päätöksiä.
Asumiskustannusten, mm. tonttien ja kunnallistekniikan, kuten esim. kaukolämmitys, järkevä hinnoittelu ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute.
Kaikille avoimet urheilupalvelut. Nuorisopalvelut.
Monipuolisuuden säilyttäminen
Pitkäjänteinen suunnittelu

Vastaukset
Tulevat veronmaksajat, lapsiperheet. Nyt kunnan leikkipuistot ovat ikivanhoja ja vaatisivat isompia päivityksiä.
Asukaslähtöisyys. Etenkin lapsilähtöisyys.
Opetuksen ja kasvatuksen merkityksen ymmärtäminen ja siihen panostaminen.
Ei kaikkea yksityiselle tai markkinavetoiseksi.
Lisää työpaikkoja
Kunta kehittää kuntalaisten osallistamista
Laittaa kunnan työntekijät tehokuurille
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
Raha
Pidetään mielessä mitä varten asioita tehdään eli kuntalaisia varten. Kuntaa ei ole, jos ei ole kuntalaisia.
Se että sen rahoitus ei jää kuntalaisille
Ilmastovaikutusten huomioiminen kaikissa toimissa.
Ei säästetä lapsista, nuorista, perheistä eikä ikäihmisistä. Keskitytään siihen kuinka tulopuolta lisätään.
Palveluiden sijainti ja saatavuus
Menot ja tulot tasapainoon
Ymmärtää yritysten tärkeys kunnalle ja korostaa sitä ihan joka asiassa. Yritysten tuoman rahan myötä voidaan katsoa miten kunnan palveluita voidaan kehittää entisestään. Hyvinhän kunnassa
tällähetkellä palvelut toimivat peruskuntalaisen näkökulmasta.
Se, että Vihti sitoutuu omalta osaltaan aikamme keskeisimmän kriisin, ilmastonmuutoksen, ratkaisuun.
En tiedä
Mietitään mikä on päätösten seuraus -keneen se vaikuttaa negatiivisesti eli ketä tarkoituksella ei palvella ja suositaanko joitain tiettyjä äänekkäitä ryhmiä muiden ohi.
Se, että se palvelee mahdollisimman paljon kuntalaisia
Että niitä kehitetään kuntalaisten ehdoilla.
palvelujen saatavuus sujuvaksi,
Päivittäisen asioinnin palvelut pitää olla lähellä asukasta ja helposti saavutettavissa. Harvemmin käytettävät palvelut, kuten terveydenhoito, voi tietysti olla keskitetty taajamiin.
Lääkäreitä lisää. nyt HETI.
Myös kunnan henkilöstöstä on huolehdittava. Niin henkisesti kuin myös PALKKAUKSESSA. Etenkin terveys- ja sosiaalialalla.
Löysät pois kuntataloudesta! "Suojatyöpaikkoja" on, ne pitää saada kitkettyä.
Palveluasenne. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja toimintavarmuus. Kunnan verkkosivut kuntoon ja viestintä ajantasalle.
Saavutettavuus.
Asukkaiden mielipide.
Palveluiden saatavuus 24/7/365
Kehitetään oikeita tarvittavia palveluita, eikä eliitin tarpeita
Puistot eli lapsiperheiden hyvinvointi
Laajakatseisuus, nopeus ja toimintavalmius.
Varhainen huomioiminen tulee halvemmaksi kuin myöhemmin asioihin puuttuminen liittyen niin esim. lasten puhevikaan kuin kiinteistöjen ylläpitoon.
Panostetaan tulevaisuuteen. Ei leikata opetuksesta, terveydenhoidosta eikä ympäristöstä.
Liikenneyhteydet..missä liityntäparkki. Nummelassa kaikki parkkikiekolla 2-3h. Juna..?
Asukkaiden huomioiminen
Terveyspalvelujen säilyttäminen Nummelassa. Joukkoliikenteen kehittäminen kaikilla ei ole varaa pitää omaa autoa. Kunnassa olisi hyvä olla mahdollisuus lainata autoa kohtuuhinnalla.
Asiantuntevat henkilöt.
Liikenneyhteydet kunnan keskukseen myös kunnan reuna-alueilta.
Lapsien ja nuorten koulutus sekä hyvinvointi
Myös syrjemmällä asuvien huomioon ottaminen. Yleisesti avoimuus ja asukkaiden kuuleminen. Tämä kysely on osoitus jälkimmäisestä. Kiitos siitä.
Terveyskeskusten toimivuus (lääkärin ja hoitajan luokse pääsy mm.), luontopalvelut
Asukaslähtöisyys, alueellinen tasa-arvo
Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen kaikessa. Sen tulee olla ensimmäisenä jokaisessa tehtävässä.
Panostakaa lapsiin, nuoriin, perheisiin, vanhuksiin - eli heihin jotka käyttävät kunnan palveluja.

Vastaukset
80/20 sääntö. Suurimmalle osalle osuvat tarpeisiin ja erikoistapaukset hoidetaan ominanaan. Panostus ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään elämiseen.
Kokonaisuuksien katsominen ja niiden kustannusten priorisointi.
Yrittäjyyden tukeminen koko kunnan alueella. Monipuolisten asumismahdollisuuksien tukeminen.
Tiedottaminen myös paikallislehdessä. Aktivoiminen. Tyhjien toimitilojen hyödyntäminen.
Laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpito ja kehittäminen.
Peruspalveluiden tason kohentaminen, työhyvinvoinnin lisääminen, kustannustehokkaampi tapa toimia, liittyy kunnan työntekijöihin.
Lumen auraus ja polanteet karhuta pois. Kunnalla on tiekarhu mutta ei näy talven liikenteessä. Kerran näin harjutiellä, siellä asuu varmaan kuski.
Tehdä se taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti.
Tärkeintä on tietysti, että rahat riittävät lakisääteisten palveluiden tuottamiseen ja niiden laadukkaaseen ylläpitoon.
Asukkaiden osallistaminen
Palveluiden järjestely maltillisesti ja ottaen huomioon ettei verotusta voi kiristää jos asukkaat halutaan pitää.
Tasapuolisuus matalalla kynnyksellä
Tehokkuus, asiakaslähtöisyys ja aito yhteistyö kuntalaisten kanssa
Kannustaa asukkaita ottamaan viihtyvyys omiin käsiin. Kylistä koko kunnan vetovoimatekijät. Innovaatioihin kannustamista ja tukemista.
Kannustaa asukkaita ottamaan viihtyvyys omiin käsiin. Kylistä koko kunnan vetovoimatekijät. Innovaatioihin kannustamista ja tukemista.
Asukaskeskeisyys, taloudellisuus ja tuottavuus
Palvelut hajautettu tasaisesti ympäri kuntaa kuten Nurmijärvellä on tehty (Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki) ja myös sellainen infra että palveluiden luokse pääsee liikkumaan ilman omaa autoa. Näin
saatu koko kunta elinvoimaisena.
Huolehtia niiden toimivuudesta. Niitä varten voidaan lisätä henkilökuntaa. Se lisäisi myös työpaikkoja.
Palveluiden keskittäminen ja helppo saavutettavuus.
Yhteisöllinen tuki ja pienemmille välineitä.
Vaateliike.
Verorahojen käyttö kuntalaisten hyödyksi. Ei hassata rahoja turhaan.
Ottaa perusasiat huomioon tärkeysjärjestyksessä. Epäolennaiset pois listalta, kunnes niihin on oikeesti varaa.
Se että asukkaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa. Vihti panostaa Nummelaan ja kirkonkylään, mutta esim. muitten taajama-alueiden liikuntapaikat joudutaan hoitamaan talkoovoimin.
Tasapuolisuus, palvelut kaikille.
Lapsista ja vanhuksista huolehtiminen, terveydenhuollon palvelut
Tuoda palvelut ihmisten lähelle.
Päiväkotien ja koulujen resurssien varmistaminen. Jos Vihti ei pysy houkuttelevana lapsiperheille, kenelle se sitten on houkutteleva? Vihtiin moni muuttaa juuri perheen perustamisen vuoksi, itsekin
heihin lukeudun. Tuskinpa itsekään täällä asuisin, jos olisin sinkku ja lapseton. Lapsiperheiden palvelut ovat suuri vetovoimatekijä Vihdille.
Miettiä mitä kuntalaiset ihan oikeasti tarvitsevat ja paukut siihen. Ei kunta tarvitse nyt lisää sähköauton latauspisteitä ja paikkoja missä ihmiset voivat hoitaa perusasioitaan.
Saatavuus
Asukkaiden tyytyväisyys.
Se, että päättäjät käyttäisivät maalaisjärkeä ja tilastotietoa päätöksiä tehdessä.
Nuorisoon pitäisi panostaa,heille tekemistä
terveyspalvelut
Asiakaspalvelu laatu
Järkevyys, ei pomoja pomojen pomoille.
Asiakaslähtöisyys
Peruspalveluiden laatu on turvattava. Varhaiskasvatukseen ja kouluun on varattava riittävät resurssit ja lääkäriin on päästävä kohtuullisessa ajassa.
Kuntalaisia ei kiinnosta kunnan brändi tai kunta brändinä. Kuntalaisia kiinnostaa kunnan näkyminen heidän jokapäiväisessä arjessa. Kuntalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että kunta hoitaa
heidän asioitaan eikä keskity brändäämiseen tai omien osastojensa laskuttamiseen. Ennen oli paremmin on huono sanonta. Ennen ei ollut paremmin, mutta ennen ei myöskään esimerkiksi laskutettu
kunnan sisällä erilaisten tilojen vuokrista. Käsittämätöntä rahojen pyörittelyä ja kaikkien ajan tuhlausta. Kunnan tilat on kunnan tiloja ja kunnan asukkaiden käytössä. Ei erillisellä maksulla. Miksi
kunnan eri toimijoiden pitää maksaa siitä, että he käyttävät kunnan tiloja? Älytöntä.
Se, että kuunnellaan asiakkaita ja heidän tarpeitaan ja kehitetään palveluja aitojen tarpeiden pohjalta. Myös nykyaikaisuus on tärkeää.
Pitkäjänteisyys ja kauas katsominen.
Että on palveluita
- Ottaa huomioon heikoimmat. Se, kuinka huolehditaan lapsista ja vanhuksista, kertoo paljon kunnan arvoista.
Lasten ja nuorten palvelut ja varhainen puuttuminen ongelmiin

Vastaukset
Helppo tavoitettavuus ja nopea sekä ystävällinen palvelu. Viestintä ja ihmisten kohtaaminen ovat yleensä isossa roolissa palvelukokemuksissa.
Yrittäjähenkisyys, liikuntapalvelut
Keskittyä arkeen ja peruspalvelujen sujuvuuteen liittyvien palveluiden kustannustehokkaaseen järjestämiseen.
Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus.
Saavutettavuus ja matalat kynnykset. Yhden palvelun luukku. Palvelupisteitä kylille. Rohkeita uusia kokeiluja.
Asukkaiden hyvinvointi.
Eri ikäryhmien huomioiminen.
Niitä kehitetään huomioiden asiakasnäkökulma tärkeimpänä. Nuorten hyvinvointi ja heidän vanhempiensa ohjaus.
Päätöksenteon sitoutuneisuus ja monipuolinen ymmärrys syy-seuraussuhteista.
Asiakaskokemus.
Asiakaslähtöisyys
Kunnan asukas/veronmaksajien lisääntyminen
Erityisoppilaat omiksi ryhmikseen kouluissa eikä sekoitettu muiden oppilaiden ryhmiin. Tämä on erittäin tärkeää opettajien jaksamisen kannalta sekä muiden oppilaiden koulussa viihtymisen ja
oppimisen kannalta ja on myös parempi erityisoppilaiden kannalta
Terveyspalvelut ja koulut Asioiden esim lupien uskomattoman seisovat jonot. Mitään ei tapahdu ja asioista saa loputtomasti kysellä
OLIPAS AIKA HEIKKO KYSYMYSTEN ASETTELU!!!
Rakennetaan / tehdään palveluita asiakaskeskeisesti. Nähdään tarpeet ja kehitetään ja tarvittaessa muutetaan palveluita.
Hammaslääkäri takaisin kirkonkylälle ja lääkäripäivystys myös iltaisin Nummelaan
Käyttää maalaisjärkeä
Sujuvuus, yhteistyöhalu, asiakkaan ja asukkaan tarpeiden huomioiminen, asioinnin helpottaminen
Asukkaiden ja mielipiteiden kuuntelu, sekä myös toimiminen niiden mukaisesti.
Laatu ja kustannukset. Tuetaan paikallisia yrittäjiä.
Tärkeintä on, että palvelut ovat kaikkien saatavilla tasapuolisesti.

13. Jos olisit Vihdin kunnanjohtaja, mitä kehittäisit/tekisit/muuttaisit ensimmäisenä?
Vastaajien määrä: 448
Vastaukset
Joukkoliikenne kuntoon
Liittyisin Hsl:n ja kehittäisin muitakin liikenne yhteyksiä kuin vain Nummelan. Vihti ei ole landea. Vihti ei tarvitsisi olla kunta, missä oma auto on pakollinen. Vihdissä on niin paljon potentiaalia kun vain
se kohdennettaisi nyt oikein.
Kunnan yleisilme siistimmäksi (rakennusten kunnostus, siisteys, ilmeen kohotus). Yhteinen kohtaamispaikka kuntalaisille, joku muukin kuin puisto puineen. Esimerkiksi leikkialue, kahvila, rento
oleskelualue, nuorille tekemistä jne samaan paikkaan eli paikka jossa kaikki viihtyvät ja voivat viettää aikaa. Jokin vetonaula ulkopaikkakuntalaisille esimerkiksi ostoskeskus tms.
Ensimmäiseksi huolehtisin julkisen liikenteen kuntoon
Panostaisin asukkaiden virkistystoimintaan enemmän (liikunta/kulttuuri)
Vaikea sanoa kun valtuusto vie.
Keskittyisin saamaan lasten (etenkin nepsylasten) asiat kuntoon. Jos lasten asiat ovat hyvin, perheet voivat paremmin ja kun ihmiset voivat paremmin, kuntaa ei tarvitse erikseen markkinoida, kun
hyvä sana kiirii. Tässä on paljon työtä tehtävänä!
Lisäisin rahoitusta erilaisiin projekteihin, niin yhteisöjen, yritysten kuin yksityisten ihmisten haettavissa oleviin. Kulttuurin ja matkailun alalla voitaisiin pienellä rahalla saada paljon vetovoimaa lisääviä
projekteja toteutettua yhteistyössä kunnan ja kuntalaisten kesken.
Vihti ja Nummela mielletään eri paikoiksi. Eli koko Vihdin tunnettavuuden lisääminen ja esillä oleminen oikeissa paikoissa ja oikeissa foorumeissa. Jos ei markkinoida ja tehdä asioita uudella tavalla ,
ei kukaan tiedä meistä. Olemme vain se ”metsä Espoon takana”, emme muuta.
Innostaisin kunnan työntekijöitä olemaan ylpeitä työstään ja olemaan rohkeita oman työn ja palvelun kehittämisessä
Kunnan sisäinen julkinen liikenne kuntoon,
Puuttuisin tähän jo mainitsemaani toisen asteen pakolliseen kouluun, johon ei ole joka puolelta mahdollista edes päästä.Se ei ole vetovoimaa uusille asukkaille.
Laittaisin Nummelan katukuvan kuntoon. Järjestäisin tapahtuman Harjulle. Olisin helposti lähestyttävä.
Laittaisin Nummelan katukuvan kuntoon. Järjestäisin tapahtuman Harjulle. Olisin helposti lähestyttävä.
Kaavoitus- ja rakennuspuolen vihamielinen asenne ihmisiä kohtaan heti pois. Koittakaa opetella vastaamaan kyllä, kun asiakas haluaa jotain. Jos ette osaa, ottakaa mallia Lohjalta.
Laatisin täysin uuden maankäyttö- ja liikennestrategian, joka olisi nykypäivää
Hyppytorni otalammella kuntoon, maauimalaan hyppytorni, kesäajan palkka opettajille, Viheralueet siisteiksi,

Vastaukset
Lisäisin Nummelaan kulttuuria
Yrittäisin saada Nummelan keskustan (Vihdin käyntikortti) ja mahdollisuusien mukaan myös muut alueet siistittyä, niin että ympäristö olisi kaunis ja houkutteleva uusille asukkaille/yrityksille. Sen
jälkeen panostaisin kunnan tekemiseen houkuttelevaksi työnantajaksi, niin että kaikkiin tehtäviin saataisiin hyvää ja motivoitunutta henkilöstöä, jolla olisi palveluasenne kohdallaan.
Ymmärtäisin että Vihti on muutakin kuin Nummela. Aidoin Vihti on jossain ihan muualla
Alkaisin kertoa helsinkiläisille hyvätuloisille miksi heidän kannattaa muuttaa Vihtiin (ja maksaa 2% enemmän veroja).
Nuorten ja lasten hyvinvointia!
Pitäisin kokouksen johon kutsuisin kunnan aktiivisten yhdistysten jäseniä ja yhdessä mietittäisiin miten prändätä vihdistä todella houkutteleva asuinpaikka. Tyytyväinen kuntalainen mielellään
suosittelee asuinpaikkaansa myös muille. Saataisiinko näin uusia asukkaita Vihtiin.
Kaavoitusta/lupakäytäntöjä.
Näkyvyys, miksi Vihti ei näkynyt Lohjan asuntomessuilla? Muuttoliike on tällä hetkellä "maalle", nyt pitäisi käyttää momentum, Vihdistä tulee tehdä houkutteleva paikka lapsiperheille ja työikäisille.
Alkaisin ajamaan toimivia tietoliikenneyhteyksiä, eli että joka torppaan saataisiin valokuituyhteys.
Kuntaan tarvitaan lisää asukkaita. Tekisin voitavani, että Vihtiin saataisiin enemmän opisteltavia aloja ammattikouluun (erityisesti tulevaisuuden ammatteja) ja korkeakouluja. Satsaisin lapsiperheiden
palveluihin ja aktiviteetteihin. Juurikin perheytyneet ja perheet joissa pieniä lapsia yleensä etsivät itselleen vakituisemman asumismuodon ja arvostavat turvallisuutta jota Vihdillä olisi tarjota. Täällä ei
ole pienille lapsille juuri mitään mikä houkuttelisi. Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat tottuneet aktiiviseen elämään.
Kys. Yllä
Terveyskeskuspalvelut myös kirkonkylälle. Iltapäiväkerhot ja muita lapsille ja nuorille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia kylille. Kyläkoulujen suojelu.
Kaavoittaisin tontteja vetovoimaisin kyliin
Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta. Lopettaisin kunnan metsien kevät- ja kesähakkuut. Puhdistaisin Hiidenveden ja Enäjärven.
Terveyspalvelut
Sopisin Lounean kanssa valokuituyhteyksien rakentamisesta.
Satsaosin Nummela keskustan kehittämiseen, koska se on ensimmäinen satunnaisen kävijän tunnelman luoja ja näkyvin näyteikkuna ulospäin. Kahviloita, pientä rakentamista. Vanhan säilyttämistä,
mitä nyt vielä on. Ei "grynderivetoista" rakentamista.
Tasa-arvoista kehittämistä
Kouluihin lisää resursseja! Ammattitaitoisia aikuisia plus oppimateriaaleihin lisää budjettia.
(Avoimuus tiedottamisessa. ) Mahdollistaa asioita monimuotoisesti. Ymmärtää ettei ihmiset ole samanlaisia vaan hyvinvoiva kunta on sellainen että sinne mahtuu erilaisia ihmisiä. Ymmärtää että
jotkut haluavat asua myös maaseudulla ja koulut on tärkeä juttu siellä.
Teettäisin vaihtoehtoiset skenaariot niin säästöpotentiaaleista kuin kehitysmahdollisuuksista.
Tutkisin voiko terveydenhuoltoa parantaa jotenkin kun todella moni netissä parjaa sitä Tosin Espoon puolella asiat oli paljon huonommin. Nuorille pitäisi myös löytää hyvä kokoontumis ja hengailu
paikka. Tämä olisi oikeasti ensimmäinen asia.
Joukkoliikenne
Vihti on paljon muutakin, kuin suurin taajama kunnassa. Vahvuudet löytyvät myös tältä kehitettävältä alueelta ja tämä myös pitäisi muistaa päätöksiä tehdessä.
Koululaisten/päiväkotilaiset tasa-arvoon. Samanlaiset piha kalusteet joka kouluun/päiväkotiin. Kenttäpuistoon uusia välineitä. esim. Haimoo
Työpaikka koulutus. Asenteen on oltava tavoitteen suunnassa jokaisella henkilöllä. Se on vaikea asia jollekin.
Asennetta siihen suuntaan, että "me mahdollistamme ja teemme kaiken mahdollisen asukkaiden ja yritysten eteen".
Kiinnittäisin huomioita vanhusten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin
Julkinen liikenne, HSL on elinehto näin lähellä pääkaupunkiseutua. Nyt tulee helpommaksi esim. Nuorelle muuttaa helsinkiin/Vantaalle kun saa opiskelupaikan Helsingistä.
Järjestäisin tilat ruoka-avun jakamista varten, sillä saisi turvattua ja helpotettua satojen vähävaraisten vihtiläisten päivittäistä elämää.
Kunnostaisin vanhat ulkoilureitit ja kehittäisin niitä entisestään
Puistojen niittykokeilu jatkoon, tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Kitketään vieraslajit pois. Pidetään yllä olemassa olevia urheilumahdollisuuksia.
Ensin kävisin henkilöstön kanssa keskusteluja. Ei niiden johtajien, vaan niiden jotka on siellä ravintoketjussa alimpana. Mitä ajattelee siistijät ja puistotyöntekijät ja ruokahuollon väki joka pienellä
palkalla tekee mitä sanotaan vaikka usein ihmetellen käskyjä. Sieltä kentältä kuuluu se tieto miten kunnassa oikeasti menee. Ja nuo kylien käytöstä poistetut koulut kuntoon ja käyttöön, vaikka sitten
kylätaloiksi ja nuorisotiloiksi.
Miettisin voisiko kaavoituksen kautta saada kuntaan imua uusien työpaikkojen muodossa.
Kirkonkylä elävämmäksi.
Julkisen liikenteen suunnittelu ja HSLään liittyminen. Henkilöliikennettä Hanko-Hyvinkää radalle kiskobusseilla.
Mahdollisimman paljon omaa tuotantoa. Epäterveistä ja vuokra kiinteistöistä eroon. Kaavoitus toimimaan vihdoin!
Lasten oikeuden saada myös kotihoitoa samalla tuella kuin laitoshoidollekin lasta kohti annetaan, koska se voisi lyhentää olemassa olevaa jonoa lasten-ja nuortenpsykiatriassa.
Kunnan sivut selkeiksi. Lisää henkilökuntaa terveydenhuoltoon ja kouluille.
Vaikuttaisin nk. pormestarimallin totutumiseen kunnassa.
Kuuntelisin haja-alueiden asukkaita ja muita kunnan näivettyvien kylien asukkaita.
Turhaan asioita jarruttaville virkamiehille kenkää.

Vastaukset
Turvallinen pyöräilyreitti Nummelan ja kirkonkylän välille. Terveydenhoidon ja liikuntapalvelujen kehittäminen .
Aktiivinen lobbaus isojen yritysten saamiseksi kuntaan
En osaa sanoa.
Lasten koulukyytien järjestelyt, nämä sakkaa pahasti. Turvallinen koulukyyti ja koulumatka on perusoikeus.
Markkinoisin kunnan jo kaavoitettuja tontteja esim. Oikotie ym. asuntosivuilla ja somessa. Potkisin kaavoitustyöhön lisää vauhtia.
tunnin junasta emme hyödy millään tavoin
Kesäaikoina kunnanviraston toiminta ja tavoitettavuus kaipaa parannusta. Se, ettei ketään saa kiinni viikkokausiin, ei vaan nykymaailmassa toimi.
Nuorison hyvinvointi.
Joka kylään kylätalo jossa koulu,päiväkoti ja ikäihmisten olohuone.
Aiemmissa vastauksissa mainitsemani asiat
Lapsiperheiden ja vanhusten kuuntelevaa ja kohtaavaa palvelua, erittäin tärkeänä pidän ennaltaehkäisevää tukea. Sitä ei ole, eikä ole ollut pitkään aikaan.
Pyrkisin ohjaamaan lisäpanostusta perusopetuksen resursseihin.
Pitäisin huolta siitä, että Vihti tunnettaisiin koko Suomessa. Asuntomessut Vihtiin
En osaa vastata.
Äkkiä arvostusta tavallisia lapsiperheitä kohtaan ja kodeissa tehtävää työtä pitää tukea. Peruselämän sujumisen turvaaminen. Mummoille, papoille ja lapsille tukea ja turvaa sitä kautta.
Uudet asfaltit Otalammelle
Yrittäisin tehdä Vihdin näkyväksi, houkuttelevaksi kunnaksi.
Pitäisin huolta, että koko Vihdin alueella palvelut toimivat.
Ottaisin asukasfoorumin määräaikaisesti toimimaan yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa, edustus myös pienimmistä kylistä.
Purkaisin Hiidenrannan Peltoniementien rapistuneet vuokratalot.
Nummelan alueen perusilme kuntoon. Rankalla kädellä tehtyä maisemointia huomioon ottaessa jokainen tyhjä "kulma" hyötykäyttöön. Julkisen liikenteen täydellinen parannus naapuri kuntiin.
Enemmän erilaisia liikunta-aktiviteettejä jokaiselle ikäryhmille. Vihdin vesistöt kuntoon, enäjärveen on laadittava kiireellinen toteutus radikaalisesta kunnostamisesta ennen kuin on liian myöhäistä.
Koulutukseen panostaminen ja lapsiperheiden palveluiden turvaaminen, ympäristöstä huolehtiminen ja vastuullisuus.
Pistäisin vihdin liikenneyhteydet kuntoon sekä panostaisin koulujen harrastetoimintaa sekä päivittäisin varhaiskasvatuksen aukioloajat nykypäiväiseksi.
Kieltäisin törkeän kielenkäytön kunnanvaltuutetuilta. Käyttäytymissäännöt päättäjille. Mm Valtuuston varapj käyttäytyy somessa aivan järkyttävästi solvaten kansalaisia milloin mistäkin asiasta.
Alkaisin tosissaan panostamaan uusien työpaikkojen luomiseen sekä pistäisin varhaiskasvatuksessa asiat kuntoon
Nuosisolle ja lapsille tekemistä muuallakin kuin Nummelassa.
Julkisia liikenneyhteyksiä lisää
Lapsille ja nuorille laadukasta ravintoa. Ateriapalvelu on totaalisen täysin väärä paikka säästää!
Kierrättäisin jokaisen kunnan sisäisen johtajan/esimiehen tehtävän kolmen vuoden välein. Perustaisin myös hankintayksikön, koska kunnollisilla hankinnoilla kunta säästää eniten rahaa.
Tonttitarjonta vähintään samalla tasolla mitä se on Nurmijärvellä ja Kirkkonummella. Yritys tontteja paljon. Etelä-Suomen suurinpien järvien, Nuuksion ja Etelä-Suomen suurimman
laskettelukeskuksen yhteistyön osaksi Vihdin strategiaa
Kuntalisä.
Ne leikkipuistot ja puuha-alueet sekä huumeongelmaab paneutuminen. Myös nuorille viihtyisiä paikkoja ja puuhaa tämå suttaisi turvallisuuteenkin
Menisin tutustumaan paikan päälle, mistä eri haasteet johtuvat ja miltä ne näyttävät ja tuntuvat.
En ole ihan varma päättääkö kunnajohtaja kehittämislinjoista. Luulin että kunnanvaltuusto/hallitus. Mutta en ainakaan ehdottaisi leikkauksia tärkeisiin palveluihin.
Ajelin päivän paikallisliikenteessä
Maaseudun mainonta käyntiin ja äkkiä, rakentamisen helpottaminen maaseudulle
Talouden kestävä hoito
Kaavoitusta, kankeaa, hidasta eikä aina ihan järkevää.
Terveyspalveluiden tehokkuus
Markkinoisin Vihdin hyviä puolia. Olisin ostanut Tervalammen kartanon ja tehnyt siitä matkailun, urheilun, puutarhan myötä rahasammon Vihdille. Samoin olisin pitänyt kyläkoulut.
Lisäisin luonnon monimuotoisuutta, esim puistoalueita, joissa voi kaikki oleskella
Muuttaisin Vihtiin (nyk kunnanjohtaja asuu muualla)
Toimivat liikenneyhteydet!
Selvittäisin vastataanko kuntalaisten kysymyksiin aina ollenkaan, vastataanko 24h kuluessa (kuten hyvä periaate yrityselämässä on) Onko kunnalla nykyaikaiset mediat hallussa, some, verkkosivut
jne? Onko kuntakuva objektiivisesti katsoen nykyaikainen? Ennen sitäkin selvittäisin, miten tilastojen kertoma huumeongelma saataisiin pikimmiten kuriin - se luo todella huonon kuvan Vihdistä. Jos
ei muuten, niin nuorison joutuminen sille tielle on saatava loppumaan.

Vastaukset
Pyrkisin houkuttelemaan uusia asukkaita tasaisesti koko kuntaan, erityisesti alueille jossa palveluinfra on vapaana. Tarjoaisin yrityksille tontteja ja toimitiloja. Tontit tulisi saada kaupaksi nopeammin
esim. hintaa tulisi verrata muihin kuntiin. Henkilöstön hyvinvointi ja usaaminen ylös, jotta tuottavuus ja sosiaalikulut laskee. Peruspalveluita pitäisi tuottaa enemmän kunnan omissa yksiköissä.
Erinäisten konsulttien yms tarvetta tulee harkita tarkkaan. Ilkivaltaa kuriin kunnan kiinteistöissä, jottei korjaamiseen mene rahaa.
Viettäisin vähintään työpäivän mittaisia "harjoittelujaksoja" työskentelemällä useissa kunnan eri työpisteissä, kuten päiväkodissa, koulussa ym. jotta ymmärtäisin käytännössä millainen on päivä
vihtiläisellä palveluiden käyttäjällä tai työntekijällä.
Vihti ei enää vaikenisi erinomaisesta sijainnistaan, luonnostaan ja kulttuuristaan ym ym
Maksaisin koko lukuvuodeksi palkatuille opettajille myös kesäajan palkan. Naapurikunnat näin tekevät ja tällä hetkellä tämä näkyy. Vihti ei ole vetovoimainen tai haluttu työnantaja
opetushenkilökunnan keskuudessa.
Perustaisin kunnanjohtajan webinaarin. Kunkin kuukauden alussa kylien kanssa, kylä koordinaattorin tai kyläpäällikön kanssa lukkoon jokin seuraavan kuukauden ilmastoteko.
Vaihdattaisin karviaisen johdon ja panostaisin osaavaan terveyshenkilökuntaan ja varmistaisin välttämättömien palvelujen saatavuuden
Yrittäjien (runsaasti työllistävien) houkuttelu Vihtiin. Haja-asutusalueiden tukeminen, ei kukaan Helsingistä muuttava halua mihinkään Nummelan nukkumalähiöön. Lisäksi Jos joku perustaisi
viihdekylpylän/ uimahallin... siitä olisi iloa kun melkein kaikissa muissakin kunnissa on
Lentokentän ja tukitoimintojen kehittämiseen isosti paukkuja. Matkailu myös aivan ala-arvoisessa asemassa resurssiensa puolesta potentiaalinsa nähden.
Tiedottamista tulevista suunnitelmista. Ehkä uudet valtuutetut tekevät siinä osansa.
Toteuttaisin kaikki aiemmin mainitut ideat. Roskiksia kaikkien kävelyteiden varsille noin 100m välein. Rajoittaisi alaikäisten yöaikaista ulkonaliikkumista. Kannustaisin ihmisiä liikkumaan kävellen tai
autolla. Potkulautailijoille ja pyöräilijöille haittavero, kun vaarantavat liikennettä kaahailullaan. Nummelan alueella voisi jatkossa olla vain sähkömopot sallittu niin loppuisi mopoilijoiden aiheuttama
melusaaste.
Tutustuisin koko vastuullani olevaan kuntaan ja kuntalaisiin ihan konkreettisesti, jotta ymmärtäisin kokonaisuuden myös muutoin kuin lukujen ja tilastojen valossa.
Yksityisen sektorin hyödyntäminen palvelujen tarjonnassa
Koulutuspalvelut. Nyt ollaan äärimmäisen huonossa tilanteessa opetuksen suhteen, koska emme ole saaneet täytettyä kaikkia koulutuksen virkoja ja tuntikehys on puristettu aivan minimiin.
Tarkastelisin tuntikehystä uudelleen opettajien houkuttelemiseksi kuntaan.
Panostaisin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat pudonneet tai putoamassa koulusta, opinnoista tai harrastuksista pois pitkien koronarajoitusten ja etäkoulun takia. Kaikilla ei ole huolehtivia vanhempia
kannustamassa ja auttamassa. Vaatii panostusta esim. Läksytunteja, tukiopetusta, kerhoja kouluihin, liikuntatapahtumia tai nuorisotoimen tilaisuuksia yms millä saadaan kontakteja lapsiin ja nuoriin.
Matalan kynnyksen harrastuksia myös vähävaraisille. Kaikista ei tule ammattilaisia ta maajoukkuepelaajia mutta liikkumisen tapa ja into säästää kunnan varoja myöhemmin.
Yrittäisin nähdä pidemmälle, millainen kehitys tulevaisuudessa on kannattavaa, erottaa meidät muista. Kyllä se ympäristön vaaliminen, lähituotanto, jonkin asteinen omavaraisuus ja virkistysalueiden
kehittäminen tulee olemaan valtti, kun pääkaupunkiseutu pullistelee pahasti. Esim. Espoon hiihtoladuilla on väkeä kuin meren mutaa.
Virkamiehet kuriin umpityhmistä päätöksistä jotka jarruttaa asioita.
Yrittäisin murtaa vanhoja "kuppikuntia", enkä antaisi ikiaikaisten valtuustojäärien "pitää kiinni menneestä".
Paikallis- ja yhdys liikenteen parantaminen,
Vanhat rakennukset kunniaan. Suojelu taajamien viheralueille. Junayhteys. Sisäinen bussiliikenne (matalalattia). Junanrata tunneliin Nummelan keskustan alueella ja päälle puisto. 2-tie myös
tunneliin.
Työpaikkoja
Emätilatarkastelun ja muun uusia kuntalaisten sisäänmuuttoa estävän toiminnan. Lisäksi määräisin kunnanvaltuutetuille maksimi kausimäärän 2 kautta. Nyt samat Nummelajäärät ovat jopa 6 kautta
hääräämässä valtuustossa ja mitään uutta ei voida kehittää eikä saavuttaa samojen jäärien jarruttaessa jatkuvasti
Enemmän rohkeutta ja innovatiivisuutta pistää Vihti Suomen kartalle. Me ollaan uinuva kunta, ja nyt tarvittaisiin raikkaita tuulia, kun on uusi kunnanhallitus.
Nummelassa Junaradan päälle kansi ja kaavoitus siltä osin kuntoon että saadaan Nummela fiksummaksi.
Kasvisruuan kaikkiin julkisiin ruokailutiloihin, ekoenergia kaikkialle, peruspalvelut kuntoon
Asettaisin tavoitteeksi lisätä kuntalaisten määrää 1000 henkilöä/vuosi. Kaikissa palveluissa kuntalaisten hankinta ja kuntalaisten palvelut sille tasolle, että tavoite kohti päästään. Huom! Nummelaa ei
tarvitse kasvattaa vaan näivettyvää muuta Vihtiä.
Tavoiteet hierarkkisine ratkaisuineen ja neljännesvuositavoitteineen ja -toteutumineen. Mahdollisesti Simplex-tai muut optimintimallit tukena päätöksentekoon. Kunnalle konsernitilinpäätös
hajautetuista kustannuskohteista.tilintarkastuskertomuksuneen.
Jos kunnan työntekijä ei ole kiinnostunut edistämään kunnan kehitystä ja/tai lyö vain kapuloita kuntalaisten rattaisiin, niin työntekijälle siirto muihin tehtäviin (eroon niistä ei taida päästä). Kunnan
strategia pitää saada ulotettua kaikkiin kunnan työntekijöihin ja kuntalaisiin, muuten ne ovat vain sanoja paperilla.
Laskisin kuntaveroa
Katsoisin koko organisaation toimivuuden, ns. eläkevirkojen poisto, turhat virkamiehet pois. Työn tehostaminen. Keskitytään mitä tehdään jos ei osata, kysytään ja tehdään. Ei vaan tehdä
"vasemmalla" kädellä.
Julkinen liikenne haja- asutusalueella toimivaksi. Ei tarvitse olla iso bussi joka ajaa tyhjänä. Vaan paikallinen taksiyritys mikä tarjoaa palvelun tilataksilla
Vihtiä tulisi enemmän mainostaa. Palveluita myös sinne missä tontteja. Kulkuyhteydet kuntoon!!
Panostaisin nuorten hyvinvointiin eli kotien hyvinvointiin. Kun vanhemmat voi hyvin, lapset ja nuoretkin voi jo paljon paremmin.
Yhteistyö, tavoitettavuus, lähestyytävyys.
Liian iso kysymys.
Liikenne parannukset, vanhojen asuntoalueiden kohennus, uusia liiketiloja jotta saataisi uusia yrityksiä.
Lisää rahaa kouluille
Nuorten kuuleminen, mitä he toivovat. Nyt pääsääntöisesti vain haukutaan.
Terveydenhoito kuntoon. Hoitajien resurssit alimitoitettu. Alati sairaat pois töistä!

Vastaukset
Verotus alemmas. Tinttien hinnat alas. Liikennejärjestelyt toimivammaksi
Kunnan sisäinen liikenne kuntoon, vaikka ratikka tai ”kaupunkijuna” elävä paikkakunta elää kaikilla osillaan.
Työtä Etelä-Nummelan investontien muuttamisesta ketterämmiksi (esim ison koulun sijasta vaikka useampia kouluja/tiloja TODELLISEN TARPEEN mukaan), jolloin voitaisiin investoida myös muuhun
kuin seiniin tai suohon. Polkaisisin käyntiin useita pienempiä ennakkoluulottomiakin projekteja ja investointeja joista voisi kasvaa isompia. Ei tarvitsisi pelätä jonkin yksittäisen asian kaatumista. Iso
yksittäinen puu kaatuu korkealta mutta tiheä taimikko kasvaa ja joustaa kovassakin myrskyssä.
Nlan keskusta ilmeen kohentaminen, uudistaminen
Kuuntelisin kuntalaisia. Kyläkouluja ei saa lakkauttaa.
Uimahalli
Kevyen liikenteen väyliä Vihdin kirkonkylään ja Olkkalan tien varteen.
Liittyisin hsl jäseneksi
Panostaisin lapsiperheiden hyvinvointiin
Etsisin käsiini tyytyväisen vihtiläisen hoitajan, hammashoitajan, lääkärin, varhaiskasvatuksen opettajan/hoitajan, kotihoidon ammattilaisen, kiinteistönhoitajan sosiaalityöntekijän ja mistä kaikista
ammateista nyt onkaan puutetta ja lähtisin heidän kanssaan kertomaan yläkoulu- ja lukiolaisille eri ammateista ja miksi kannattaa näille aloille valmistua ja tulla sen jälkeen Vihtiin töihin. Sitten
menisin kyseisiin ammattiin valmistaviin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin, joissa näihin ammatteihin valmistutaan samalla kokoonpanolla ja houkuttelisin juuri valmistumassa olevia meille töihin.
Kannattaa käyttää myyntivaltteina mm. sitä, että meillä Vihdissä ei tarvitse työskennellä yksin. Työparin saa halutessaan aina mukaan kotikäynnille, koska meillä on (tulevaisuudessa) riittävästi
henkilökuntaa eikä mikään homma ole vain yhden ammattilaisen varassa, joka musertuu työtaakan alle ollessaan yksin ainoa pätevä tekemään sitä tai tätä. Moniammatillinen yhteistyö on meillä
arkipäivää ja suht pieni, ketterä kunta pystyy reagoimaan tilanteisiin nopeasti. Yhdistän tässä esimerkissäni nyt kunnan ja Karviaisen työntekijät samaan kategoriaan, mutta hyvään päämäärään
tarvitaan molempia.
Vihti HSL:ään
Kotisivut :D Ja toisin jonkun keski/suurtapahtuman Vihtiin sekä lobbaisin vahvemmin yrityksille kuntaa paikkana mihin kannattaisi tulla (kehä III sijaan...) Vihdissä on jo erittäin paljon hyvää, mutta sitä
ei tuoda esiin eikä näitä hyviä asioita hyödynnetä Ja heti laittaisin aktiiviseman (ja rennompi, tämän päivän tavan mukaisesti) näkyvyyden somessa, FB julkaisut "vain" koronauutiset ja
koulunalkajaisia, tärkeitä mutta jotain mielenkiintoista kunnan muita asioita olisi varmasti houkuttelevampaa seurata.
Pyrkisin ohjeistamaan virkamieskuntaa siten että he eivät vastusta kunnan tasapuolista kehittämistä. Esim kaavoituksessa suunnittelutarvaratkaisun ja kantatilatarkastelun poistaminen, koska ne ovat
suurimpana jarruna Nummelan ulkopuolisten alueiden kehittämisessä. Kesämökkien vakituisiksi asunnoiksi muutamisen salliminen (= varakkaiden veronmaksajien nopea hankkiminen). Virkamiesten
budjettikurin (erityisesti rakentaminen, koulut, urheilupaikat ja näiden epäsuorat kustannukset, jne ) valvominen. Hölmöjen haaveiluiden lopettaminen (tunnin juna, vrt Mäntsälä, Huhmarin teollisuus
alue - täysin epäsopiva maasto ja kallit liikenne järjestelyt, Etelä Nummelan ylimitoitetut kasvuennusteet). Investointi kuri - ei perusteta budjetointia haaveiluun vaan keskitytään kunnan perusasioiden
ja vastuiden hoitamiseen.
Palkkaus on Tommi Muhlille työkaverin ja nostaisin kunnan kulttuuribudjettia reilusti. Perustaisin kirkonkylälle nuorille mieluisat tilat. Liikennejärjestelyt ovat yt lähes naurettavalla tasolla eli julkisten
kulkuvälineiden käyttö mahdolliseksi.
Terveyspalveluita paremmin saataville
Miettisin ekaksi, minkä kunnan johtaja olen, VIHTi, olenko iitse asukas, miten saadaan koko kunnan asukkaat viihtymään ja tuntemaan ylpeyttä kotikunnastaan ja houkuttelemaan uusia
veronmaksajia.
Kustannustietoisuuden lisääminen, myös omassa toiminnassa. Mikä on omassa toiminnassa ydintoimintaa, mikä tehtävä on toiminnan ja olemassa olon perustelu. Tähän kuvaan liittyy kustannusten
kriittinen tarkastelu omassa toiminnassa. Kunta on asettanut Vihta-ohjelman. Miten tämä näkyy esim toimintamenojen budjetoinnissa? Onko siinä turhia kustannuksia? Kunnan sisäisen toiminnan
tulisi näyttää esimerkkiä, miten toimitaan säästeliäästi. Miltä kunnan tekemät hankinnat näyttävät kuntalaisen näkökulmasta? Käytetäänkö niukat resurssit taloudellisesti? Onko toiminta siiloissa,
jolloin jokainen tuijottaa vain omia kustannuksiaan?
Tapahtumia ja elinvoimaisuutta lisää
Nuorisolle enemmän tekemistä, paikkoja joissa saa viettää turvallisesti ja järkevästi aikaa!
Vaihtaisin kunnanjohtajan takaisin nykyiseen. Tarvitsemme yhteisöveron maksajia. Maapolitiikka pitää onnistua alueilla, joihin oletamme saavamme yrityksiä.
Vaihtaisin kunnanjohtajan takaisin nykyiseen. Tarvitsemme yhteisöveron maksajia. Maapolitiikka pitää onnistua alueilla, joihin oletamme saavamme yrityksiä.
Tarkistaisin Vanhan Porintien turvallisuuden koululaisten kulkemiseen.
Tutustuisin ihmisiin ja olisin lähempänä kuntalaisten kanssa. Veisin heidän tarpeita etusijalle.
Laittaisin kirkonkylän rannan/liikunta-alueiden budjetin kuntoon ja hoitaisin homman loppuun asti ettei kuntalaisten tarvitsisi katsoa puoliksi tehtyä kaunista rantaansa (työmaata) vuodesta toiseen.
kirkonkylälle aikuiskoulutusta
kulkuyhtedet joka paikkaan.Liikenne,
Järjestäisin tapahtumia, joissa on asiaa mutta myös yhteisöllisyyttä tukevaa kevyempää ohjelmaa.
Lähtisin ihan kentälle kiertämään pitkin kuntaa ja juttelemaan paikallisten kanssa. Nyt pitäisi herätä siihen miten paljon turhautuneisuutta täällä esiintyy. Myös Nummela/Kirkonkylä kahtiajako tuntuu
huolestuttavalta.
Ylläpitäisin nykyisiä palveluita ja tekisin vanhuksille helpommaksi palveluasuntoihin siirtymisen eli todennäköisesti palveluasuntoja tarvittaisiin lisää, että pääsisi ilman kamalaa jonoa niihin ja ettei
tarvitsisi vielä olla toinen jalka haudassa päästäkseen niihin.
Varmistaisin että kunta pysyy turvallisena paikkana elää.
Varmistaisin Mertiellä olevan suojatien turvallisuuden, nyt kun autot kohtaavat ”mäen” päällä ja molemmat osapuolet häikäisee toisen noustessa ylämäkeen niin suojatien kohta muuttuu kuljettajan
silmissä mustaksi. Suojatielle vilkkuvalo kun sitä ylitetään tai selkeä valaistus valaisemaan suojatiellä olevat. Pahin aika nyt tuossa pimeän ja märän syksyn myötä!!!!
Todennäköisesti koko pakka pitäisi tarkastaa ja kaivaa jokerit esille.
Huolehtisin että Nummelakeskeisyys poistuu päätöksenteossa ja viranhaltioiden resurssit kunnossa.
lisäisin kevyenliikenteen väyliä :)
Junaverkosto

Vastaukset
Onneks en ole. Päättäjillä on aina ja etenkin nyt vaikea tehtävä priorisoida asioita. Ehkä mä kehittäisin kunnan kulttuuritoimintaa kun tuntuu et liikunnalle tuntuu aina riittävän mutta kulttuuri lepää
täällä vain aktiivisten harrastajien harteilla.
Luultavasti julkinen liikenne olisi ensimmäisenä listalla. (vaikka näin korona-aikaan se ei ole kovin suosittu ja monet etätöissä)
Verotus alhaisemmaksi.
Julkisen liikenteen ongelman ratkaisu. Otetaan esimerkiksi Otalampi, jonne on yritetty tehdä lapsiperheiden paratiisi. Paikka josta et pääse kulkemaan Helsinkiin tai ainakaan Helsingistä kotiin
esimerkiksi viikonloppuiltaisin. Sama koskee Kirkonkylää. Toistan itseäni. En halua Nummelaan lähiöön. Lisäksi luonnollisesti taloudellinen tilanne. Kustannuksia ei voi kuntalaisille vain lisätä. Muut
kunnat muuttuvat kiehtovimmiksi. Vrt. Nurmijärvi ja Tuusula.
Terveydenhoitoa tehostaisin.
Kehittäisin Vihtiin hyvän luonto- ohjelman, joka turvaisi vesistöjen ja luonnon hyvinvointia. Turvaisi metfä- ja maaseutumaisuus ja puitteet sen harjoittaseen puhtaasti. Keskittäisin kasvuolosuhteet
(yrittäjyys, palvelut, jne) Nummelaan!
Käskisin viranhaltijoita toimimaan enemmän kuntalaisten edun mukaan kun kunnan edun. Hyvin voivat kuntalainen on sama kuin hyvinvoiva kunta
Kts. kohta 11
Katseet kyliin. Luvataan, mutta kaikki keskittyy Nummelaan, missä jovoidaan huonosti.
Pohtisin yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, tekevätkö he päätöksiä oikeista asioista.
Kaavoitus kuntoon ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen esim. Nummela-Tervalampi-Ojakkala-Vihdin kirkonkylä-Nummela
Järjestäisin arvokeskustelun luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kesken, jossa kuntalaisten näkemykset huomioiden priorisoitaisiin Vihdin kunnan alkavan valtuustokauden tavoitteet ja
tehtävät riittävän konkreettisesti. Kehittäisin menetelmiä, joissa kuntalaisten kuuleminen ja mukaanottaminen tulisi todelliseksi. Huolehtisin siitä, että nämä kyselyt tulisi käsiteltyä ja huomiota
päätöksenteossa. Koettaisin kaikin tavoin vähentää kuntalaisten turhautuneisuutta yhteisten asioiden hoidossa.
Panostaisin koulutukseen ja säästöleikkauksiin lapsista ja nuorista.
Määräaikaisten opettajien kesäpalkka. Verratkaa nyt herra jestas naapurikuntiin! Pätevät hakeutuvat niihin ja meille jää mitä jää.... Ps. EN OLE OPETTAJA! Lapsilla vaihtuu opettajat joka vuosi!
Määräaikaisten opettajien kesäpalkka. Verratkaa nyt herra jestas naapurikuntiin! Pätevät hakeutuvat niihin ja meille jää mitä jää.... Ps. EN OLE OPETTAJA! Lapsilla vaihtuu opettajat joka vuosi!
Miettisin miten pitäisin yrittäjät tyytyväisenä ja miten saisin niitä kuntaamme lisää.
Tontit
Rakennusvalvonta varmaan tarvitsisi uudistusta ja joustavuutta. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito tarvitsisi lisää panostusta. Tähän tietenkin vaikuttaa sote, mutta varmaan kunnallakin jotain
vaikutusmahdollisuuksia on.
Rakennusvalvonta sekä lupien käsittely ja ymmärrys että kaikki ei halua asua kasvukeskuksissa tai ei pysty lemmikkiensä vuoksi
Liittyisin HSL:ään. Eiköhän sen sopimuksen saa sorvattua määräaikaiseksi jos tuntuu että on yhtä itkua koko viritys. Siihen on liittyneet jo muut paitsi Nurmijärvi, itse voisin muuttaa hyvin vaikka
tuusulaan tällä perusteella. Sielä kuulutaan jo hsl:än. Toisena kotihoidontuen kuntalisä. Se on kaikissa kehyskunnissa paitsi Kirkkonummella.
Panostaisin nuoriin ja huumeiden vastaiseen työhön. Markkinoisin Vihtiä somessa laadukkaasti ja monipuolisesti mm. juuri nuorille ja lapsiperheille. Tarjoaisin halpoja tontteja ympäri Vihtiä. Lisäisin
ulkoliikuntapaikkoja ja kunnon ulkosali. Järjestäisin Vihti tempauksia jolla luotaisi yhteisöllisyyttä, ei ole vain Killan tehtävä järkkää Wuosisata markkinat. Ottakaa esim. Huittisten kaupungin somet
seurantaan, siinä hyvä esimerkki miten houkuttelevaa markkinointia ja hyvää fiilistä tuotetaan.
Maksuton toisen asteen opiskelu myös viime vuonna aloittaneille!
Harjun frisbeegolfradan tasoisen korvaavan radan tekeminen. Harjulla käy suuri määrä kuntalaisia liikkumassa frisbeegolfin parissa ja sinne tulee ihmisiä myös kauempaa. Rata lisää kuntalaisten
hyvinvointia ja tuo ulkopaikkakuntalaisia vihtiläisyritysten asiakkaiksi. Kunnan tulisi lisätä yhteistyötä NFS:n kanssa.
Eikös ne yleensä itse muuta ensimmäisenä?
1. Lasten ja nuorten tukitarpeiden lisääminen kouluihin heikoimmissa asemissa oleville lapsille. Tähän lisäisin samaan päätökseen myös kunnollisia leikkipuistoja nykyaikaisin välinein ja nuorisolle
mieleisiä oleskelualueita.
Hankkiutuisin eroon kaikesta ilmastoa haitallisesti lämmittävistä ratkaisuista metsien hakkuista öljylämmitykseen. Meidän tulee profiloitua edelläkävijöiksi - ei perässähiihtäjiksi.
Lähtisin rakentamaan ja tukemaan yrittäjyyttä enemmän myös mikroyritystasolla, tutkisin toimiiko kaavoitus-ja rakannuslupapuoli joustavasti, varmistaisin etätyöyhteydet valokuituverkolla myös kyliin
ja koittaisin saada panostuksia kouluihin, opetuksen laatuun ja digiloikan ottamiseen. Muistaisin kylät ja miettisin, miten pystyisin esim.kylätaloja tukemalla saamaan sinne lisää yritystoimintaa
rapistuviin vanhoihinkoulurakennuksiin. Lobbaisin tunnin junaa ja tierahoituksen suuntaamista Vihdin tiestön kuntoonlaittoon. Lisäksi toimisin aktiivisesti sen eteen, että Hanko-Hyvinkää-junaradan
sähköistys johtaisi matkustajaliikenteen tuomisen radalle uudestaan.
Kehittäisin säännöllisen kirjeen Vihtiläisille, missä olisi tiivitetysti kerrotuna eri toimenpiteitä mitä Vihdissä on tapahtumassa (isompia ja pienempiä hankkeita). Voisi olla vaikka eri kylät mainittuina
erikseen esim. linkki Haimoon läheisyyteen liittyviä hankkeita. Linkistä pääsisi sitten tutustumaan tiivistettyihin selkokielisiin asioihin käsiksi.
Kouluille lisää varoja ja resursseja, liikuntapaikat tiptop-kuntoon
Rohkeasti kehittämään 3 kohtaa: Nummela, kk ja Otalampi. Tontteja myyntiin 1e/kpl eli asukkaita + yrityksille mainoskampanja, tarvitsemme työnantajia
Laskisin kunnan tonttien hintoja jotta ihmiset haluaisivat rakentaa taloja Vihtiin! Vihdin tulee osata markkinoida itseään paremmin.
Panostaisin siihen että operaattorit panostaisivat toetoliikenne yhteyksiin myös kylissä. Näin voitaisiin saada etätyöskentelijöitä tekemään töitä vihdissä naapurikuntien sijaan. Tässä olisi iso
mahdollisuus saada kasvatettua Vihtiä kuntana sekä saada talous tasapainoon
Perustaisin lapsille ja nuorille vetovoimaisen ja turvallisen ympärivuotisesti toimivan vapaa-ajan keskuksen, jolla voisi kerskailla naapurikuntien kunnanjohtajille.
Lisää valvontaa liikenteeseen. Jatkuvaa kaahailua aikuisilta ja mopoikäisiltä 30km/h rajoituksien alueilla.
Vaihtaisin osan päättävistä virkamiehistä! Pitäisin esim. Rakennusvalvonnan asiantuntevat ja ystävälliset sihteerit ja antaisin isomman roolin! Miettisin miksi ympäristövalvonta ei välit pätkääkään
ympäristöstä menee vain pykälien taakse jne. Kannattaisiko käydä kävelyllä ja oieasti miettiä mikä mättää.
Hankkisin valokuidun syrjäkylille
Tasapainon kylien kehittämisen välillä.
Turvalliset koulutiet ja tekojää.

Vastaukset
Lopettaisin kyläkoulut huonon opetuksen laadun vuoksi. Teettäisin strategian jonka lähtökohtana kunnan vahvuudet Tekisin 7-10 vuoden sopimuksen kunnan kanssa, jotta strategiaa todella voitaisiin
toteuttaa. Keskittyisin liikenneyhteyksiin, 2 tie 4 kaistaiseksi Karkkilaan Kuntaliitosten, Veikkola osaksi Vihtiä, Samoin Karkkila, mahdollisesti joistakin alueista luopuminen asumismukavuuskin
lisäämiseksi Tässä nyt alkua ja tietenki. Talous siihen kuntaan veroäyri olisi lähempänä 15 kuin 20 - toisi mukanaan hyviä, mutta vaativia veronmaksajia kuntaan
Luontoarvot kunniaan.
Julkinen liikennettä!!!!!!!! (Ja tie kunnostaminen)
Vauvaperheille voisi olla enemmän toimintaa ja pride teema voisi näkyä enemmän esim liputus, sateenkaaritie jne
Yritysmyönteisyys ja kunnan brändäys pääkaupunkiseudulla (brändäys voisi toteutua lähes ilmaiseksi somessa kuntalaisten avulla kunhan kunta vain kanavoi/ hallinnoi tätä).
Nummelan koulun laittaisin käyttökieltoon ja ottaisin koko koulua kattavat parakkitilat, kunnes uusi koulu on tehty vanhan tilalle tai toiseen paikkaan,auttaisin sekä Vihdin henkilökunnan, että lapset
pois tiloista, joissa ei voida hyvin. Aikuisten oireilu tulee näkyväksi helpommin, lasten oireilu saattaa näkyä myös muunlaisena oireiluna koulussa, mikä pitäisi nyt ottaa tosissaan. Tämä oireilu lisää
sekä opettajien, ja muiden koulumaailmassa työskentelevien työmäärää. Ja terveys olisi nyt se tärkein minkä ottaisin esille. Tervetuloa tiloihin istumaan useampana päivänä peräkkäin ja katsomaan
milloin päänsärky alkaa ja haluatte sieltä pois.
Pyrkisin pitämään kuntaa kokonaisuudessaan elinvoimaisena yhden kasvukeskuksen kehittämisen sijaan.
Varhaiskasvatuksen ja koulutukseen panostaminen, opettajien ja erityisopettajien työsuhteet alkamaan jo kesäkuussa että eivät lähde pois kunnasta, kesäajan palkka, Ruotsin kieliseen kouluun ja
varhaiskasvatuksen esille tuominen vetovoimatekijänä, liikuntapainoitteinen luokka lukioon, ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuteen panostaminen, uimahalli.
Ottaisin aktiivisemman toimijan roolin alueellisen yhteistyön luojana ja tekisin Vihdistä Kestävän kehityksen edelläkävijän Suomessa.
Talousremppa loppuun vaikka syvältä se on
Kylät ovat Vihdin voimavara, ja kyläkoulut! Linja-autojen kulkemista täytyy tukea.
Nykyinen on hyvin ajantasalla ja arvostan hänen linjaa. Henkilöstöhallintaan lisää resursseja, jotta työntekijöiden vaihtuvuuteen olisi enemmän mahdollisuuksia reagoida.
Nummelan keskustaa kuntoon, yhden ruuhkautuneen radanylityskohdan muuttamista lisäämällä alikulkuja/siltoja. Turvallisempia liittymiä (kehätie 25). Lapsille ja nuorille lisää tekemistä, myös
nummelan ulkopuolella kylissä. Turvalliset kadut. Rasismin vastaista ja suvaitsevampaa toimintaa, myös aatekasvatuksessa. Ruotsinkielen peruspalvelut kuntoon, houkutellaan lisää hyviä
veronmaksajia niillä! Ruotsinkielinen yläaste, vetäisi porukkaa myös lähikunnista (uusia tulevaisuuden veronmaksajia), virkkala on todella kaukana.
Vähentäisin hallintoa ja pyrokratiaa.
Kutsuisin eri Vihdin kylien asukkaat kyläkuulemiseen ja keskusteluun, kuuntelisin kyläläisten ideat, toiveet ja huolet. Tärkeimpiä niistä lähtisin jalostamaan. Tämä ei koske Nummelaa, koska sinne
kaikki on jo siirtynyt ja palvelut on.
Kerrostaloja rakennettava niille jotka eivät jaksa enää omakotitalossa.
Varmistaisin, että uusilla asukkailla olisi mahdollisuus tehdä etänä töitä.
Kutsuisin Vihdissä toimivien (ja bonuksena pk-seudulla toimivien tarpeista tietäviä) yritysten edustajat savusaunaan. Löytyisikö rennoissa olosuhteissa ideoita elinkeinoelämän tukemiseksi ja uusien
houkuttelemiseksi? Mitä Malmin kentän sulkeminen ja Nummelan vahvistuminen voisi tuoda talousmielessä?
Tonttien hintaa alemmas.
Kehittäisin strategian siihen millä tavalla tunninjunan pysäkki saadaan Nummelaan. Tekisin kuntaa näkyväksi muualla Suomessa jatkossakin, kuten hän on tehnytkin. Huolehtisi ensimmäisenä työnä
huomisaamuna siitä, että Vihdintie 30 kiinteistöjen purkusuunnitelma toteutetaan ensitilassa ja siitä tiedotetaan kuntalaisille. Nuo talot eivät ole mikään paras esteettinen vetovoimatekijä Nummelan
taajaman keskusta-alueelle.
Tekisin kaikkeni että Nummelaan saataisiin etätyöskentelytila
Liikenne yhteydet ja tiet kuntoon
Panostaisin voimakkaasti Tunnin Junahankkeen eteenpäin viemiseen. Se on ehdottomasti tärkein kunnan kehityshanke. Sen ohella työpaikkaomavaraisuuden nostaminen on kunnan talouden
tasapainottamiseksi välttämätöntä.
Perusterveydenhuollon täydellinen nollaus ja uudelleen aloitus. Henkilökunnan uudistaminen, tulosvastuullinen toimintatapa hoitajista lääkäreihin.
Lisäisin tiedotusta tulevista hankkeista, jotta kuntalaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja tunne siitä että heitä kuunnellaan.
Kylien kevyenliikenteen ja julkisen liikenteen kulun parantaminen.
Julkisen liikenteen!
- puhuisin koulukiusaamisesta julkisesti
Nummelan kehittäminen ja se kokonaisuudessaan suurennuslasin alle. Rakentaminen, liikenne ja viihtyisyys.
Projektoisin vanhustenhuollon
Tekisin Vihdistä AIDOSTI lapsiystävällisen kunnan! Haluaisin kuulla ruohonjuuritasolla työskenelevien ihmisten mielipiteitä epäkohdista ja kysyä heiltä kehitysehdotuksia esim. sosiaaliohjaajat,
varhaiskasvatuksen opettajat, luokanopettajat, kuraattorit, nuorisotyöntekijät, liikunnanohjaajat. Johtoportaassa työskentelevillä ei ole realistista kuvaa työntekijöiden arjesta ja heillä usein hyvin
erilaiset näkemykset asioista mitä tulisi parantaa. Panostaisin ennaltaehkäisevään työhön lapsiperheissä, koska se tuo säästöjä tulevaisuudessa! Huostaaotot, syrjäytyminen, mielenterveys- ja
päihdeongelmat ym. vähenee kun ihmiset saavat ajoissa tukea ja ongelmat eivät kasaudu.
Lakkaisin häiriköimästä naispuolisia työtovereitani ja ryhtyisin kunnon kansalaiseksi.
Täydentävät hoitomuodot sairaudenhoidon rinnalle, lapsille laadukasta lähi/luomuruokaa kouluihin eikä teollista moskaa.
I would study what are the challenges around safety (related to robbery, drugs, hooliganism), would follow trends and work with specialists on preventive measures. Would also cooperate with the
police to get their work improved (not sure how that works in practice, but there are many improvements that could be done).
Internetyhteydet, mielenterveyspalvelut ja mietintämyssyä päähän miten tänne saisi lisää työpaikkoja ihmisille.
Varmistaisin tuon tunnin juna -hankkeen etenemisen niin, että Vihti/Nummela voisi houkutella entistä paremmin pk-seudun työläisiä.
Tupakoinnin vähentäminen
Kaavoittaisin erittäin edullisia pientalotontteja sekä yritystontteja (myös kyliin). Uusien veronmaksajien myötä pyrkisin alentamaan kunnallisveroprosenttia vastaamaan naapurikuntien tasoa.

Vastaukset
Panostaisin kunnassa asuvien työttömien auttamiseen jotta he saisivat töitä, psykiatriseen hoitoon tulisi panostaa sillä etenkin näin koronan keskellä ja muutenkin ihmisten hyvinvointi on heikentynyt.
Huomioisin, että kuntalaisia on muuallakin kuin Nummelassa ja säilyttäisin vielä jäljelläolevat kyläkoulut. Kylät ovat tärkeä osa Vihdin vetovoimaisuutta. Koronan myötä etätyö on lisääntynyt ja ihmiset
haluavat asua muualla kuin betoniviidakoissa ja saada lapsensa pienempiin ryhmiin/luokkiin/kouluihin.
Hoitaisin kaikille näkyvän ympäristön kuntoon; kaunis, hoidettu, kunnostettu, välitetty! Tulee heti tunne, että muutkin asiat kunnassa hoidetaan samalla tavalla! Niin ei voi nyt sanoa... kaikki
rempallaan!
Tiedä sitten millaiset vaikutusmahdollisuudet oikeasti on, mutta jos kuvitellaan, että olisi, niin omakohtaisesti koen vuodesta toiseen samat haasteet: julkinen liikenne, terveyspalvelut ja Nummelan
keskustan rakentaminen ja liikenne. Julkinen liikenne on Vihtilipun poistumisen myötä huonontunut, terveyskeskukseen ei pääse tai jos pääsee, niin on kamala kohtelu ja Nummelan keskustan
rakentamisessa ei ole kaikkine uusine kerrostaloineen ja siitä johtuvine liikenneongelmineen mitään järkeä, kun tilaa on ydinkeskustan reunoillakin. Ja vaikka mitä väitettäisiin, niin Vihti on jakautunut
kahtia kirkonkylään ja Nummelan keskukseen ja kun molemissa pitää olla palvelut, niin on siinä pohdittavaa kylliksi.
Viimeistelisin yhden pitkään roikkuneista tavoitteista tai parannuskohteista. Sen jälkeen paneutuisin uusiin kehitettävien asioiden listalla.
Alkaisin kehittää Kirkonkylää ja Nummelaa yhdessä. Erityisesti Kirkonkylälle pitäisi saada lisää asuntorakentamista, jotta saadaan asukkaita ja palveluita.
Järjestäisin asiointitaksi kuntalaisille
Nummela keskeisyys kun tulee rata/radat viereen.
Joku tolkku terveyskeskuspalveluihin
Keskittyisin Vihdin kirkonkylän kehittämiseen, terveyspalvelut ja pankki palvelut takaisin kirkolle.
Lisäisin kunnan siisteyttä ja poistaisin nuo kauheat siniset katulamput
Vihtiä enemmn näkyväks!
Joukkoliikenteen :D. Lasten hyvinvointiin panostaisin. Kouluihin OIKEASTI 0-toleranssi kiusaamis asioissa. Mopoilijoille enemmän vapaita paikkoja ajella. Nirppanokille muuta tekemistä kun valittaa
facebookin ryhmissä.
lapset, joukkuliikenne, terveyspalvelut
Vaatisin yleisilmeen huomattavaa siistimistä. Esim. pujopuskat ja roskaheinät, pajupuskat olisi syytä poistaa samoin roskat teiden varsilta. Yleisilmettä ympäristöstä olisi syytä korjata.
Vihti on menossa nyt parempaan suuntaan, on ollut tiedottamista ja avoimuutta enemmän. Lisää tilaisuuksia ja esim lentokentän hyväksikäyttöä. Pitää tuoda bändejä ja musiikkitapahtumia enemmän.
Tehdään Vihti tunnetuksi ja
Vihdin kirkonkylän rannassa olisi loistava paikka ravintolalle.
Kehittäisin lentokenttää merkittäväksi lentokeskukseksi, sen myötä ratayhteyd tuli saada auki. Nämä lisäisivät kunnan vetovoimaa yrittäjien näkökulmasta ja loisi työpaikkoja.
Internetyhteyksien parantaminen. Esim. pandemian aikana yhteydet olivat niin heikot, että etätyön tekeminen oli mahdotonta /Haimoo).
Kunnan kehityskeskustelut kuntalaisten kanssa. Samoin tärkeää kuulla kunnan työntekijöiden omat ideat työn kehittämiseen.
Kunnon koulutusnahdollisuudet ja kulkuyhteydet (bussit)
Kouluasiat.
Tekisin esityksiä, joissa edistetään Vihtiin vireää kulttuurielämää ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia.
kevyenliikenteenväylät kk nummela kylät
Päiväkotimaksujen palautus jos perhe on asetettu viranomaisen tahosta karanteeniin.
Avoin viestintä kunnan asioista, talous kuntoon
Liikenneyhteydet kuntoon.
Kuuntelisin ruohonjuuritasolta saakka, historian ja kokemuksen ääntä.Tekisin kaikkeni että valtuusto ja lautakunnat muodostuvat ihmisistä jotka ovat erialojen tietäjiä ja experttejä, asiantuntemusta
enemmän kuin puoluepolitiikkaa.
Muuttovirran parantaminen
Sisäinen liikenne ja kulkuyhteyksien monipuolistaminen. Kevyenliikenteen mahdollisuus Nummelasta Vihti kk suuntaan ja myös moneen muuhun paikkaan. Esteetön liikenne (matalapohjabussit)
sisäiseen liikkumiseen - saadaan vanhukset, lapsiperheet ja liikuntarajoitteiset palvelujen ääreen riippumatta asuinpaikasta - nyt palvelut hyviä Nummelassa, missä myös asuminen kalliimpaa.
Ojakkalassa ei ole edes pankkiautomaattia, mikä on monelle haaste.
Bussiyhteydet sivukyliltä.
Yrittäisin saada kunnan liittymään HSL:ään.
Mainos videot kunnasta pyörimään sosiaaliseen mediaan. Omansa yrittäjille, lapsiperheille ja sinkuille
Yleisilme paremmaksi. Järvenrantojen, istutusten ja puutarhojen kehittäminen. Se on suuri vetovoimatekijä.
Nuorille omatoimisia harrastuspaikkoja, kuten: frisbeegolf skootti/skeittiparkit Bmx ja alamäkirata pyörille
Kasvuun panostaminen. Tonttihinnat ja lupaprosessit kuntoon!
Järjestäisin junayhteyden Helsinkiin.
Pyrkisin jollain tavoin ottamaan koppia esim. viidenkympin ylittäneistä ja syystä tai toisesta työelämän ulkopuolelle jääneistä ihmisistä, sillä siellä on paljon osaamista ja puhdasta ammattitaitoa, joka
jää ikäsyrjinnän vuoksi työelämän ulkopuolelle - tuloksena masentuneita ja syrjäytyneitä ihmisiä. Myös pienempien kylien huomioiminen ja kuuleminen päätöksissä.
Kaiken mahdollisen. Ottaisin oppia Nurmijärvestä!!!
Laittaisin joukkoliikenteen kuntoon. HSL messiin vaan. Tulisipa samalla sitten Vihdin sisälle ehkä myös kilpailua, kun täältä pääsisi autottomatkin helposti töihin muualle. Vai onkohan se juuri se sýy
miksi vanhoilliset ei moista hapatusta tänne halua

Vastaukset
Edistäisin kunnan strategian kohtia. Mielestäni asiat Vihdissä kokonaisuudessaan hyvin ja kunnanjohtaja tehnyt hyvää työtä. Lapsiin ja nuoriin ja heidän hyvinvointiin tulee panostaa. Esimerkiksi
huumeita paljon ja kertoo nuorten huonosta olosta.
Kaavoitusta
Poistaisin vesijetti kiellon hiidenvedeltä. Muutenkin hyödyntäisin kirkonkylän rannan turisteille. Hakisin palvelu yrittäjiä rantaan ja auttaisin kunnan puolesta tekemään siitä vetovoimaisen.
Lopettaisin Karviaisen.
Sovittaisin kunnan palveluksessa olevan organisaation sellaiseksi, että sen työ voidaan todeta vaikuttavuudeltaan tehokkaaksi.
Ensimmäiseksi tunnin junan edellyttämät asiat kuntoon, toiseksi kaavoitus ja rakentamisen aloittaminen helpommaksi. Kyllä tänne tulijoita olisi mutta ei ole tontteja eikä liikenneyhteyksiä :) Tsemppiä!
Tekisin kyselyn Vihdin houkuttavuudesta ulkopaikkakuntalaisille. Selvittäisin miksi/miten kaavoitus (ei Nummela tai kirkonkylä) on niin sietämättömän hidasta. Järjestäisin nuorille järkevän tilan
nuorisotaloksi, ja tämä tila olisi avoinna joka päivä.
Selvittäisin kuka vastaa julkisen liikenteen tiedottamisesta? Tämä siis koskee Vihdin kkylää. Miksi se urheilukenttä rannassa on edelleen aidattu? Tätä Ihmettelisin kunnanjohtajana.
Ei veroprosentin korottamista.
En katsoisi eiliseen. Kaikessa huomiseen yli puoluerajojen.
Kaikkien palveluiden siurtämisen nummelaan. Terveyskeskus ja hammaslääkäri takaisin kirkonkylälle
Enemmän tällaisia kyseilyitä, ideoiden ja aloitteiden kysymistä asukkailta.
Korjaisin pieniä asioita, joilla on iso vaikutus. Eli helpot ratkaisut heti. Näin saatu positiivinen fiilis antaa mahdollisuuden haastavampien asioiden läpiviemiseen.
Yhteistamaamisia ja mitä asukkaat kaipaa .viihtyäkseen.Ideoiden kuuntelua ja toteutusta. Uimahalli ja ulkouimala hiukan suurempi Nummelaan.
Jos olisi samalla rajaton budjetti niin räjäyttäisin Nummelan keskustan ei-suojeltavat rakennukset ja tekisin Pisteenkaaren sisälle kävelykeskusta-alueen, josta löytyisi tori, liiketiloja, ravintoloita, ruokakauppa, ja aidattu leikkipuisto, jossa paljon puita. Parkkipaikat jättäisin vain torin taakse ja Supermarketille. Liiketilat niin houkutteleviksi, että Vihdintien ja Meritien varren palvelut siirtyisivät sinne.
OMAKOTITONTTIEN HINNAT ALAS! Tänne tarvitaan uusia kuntalaisia! Ja paljon! Heitä olisi tulossa, mutta tonttien hinnat ovat liian korkeita.
Keskittyisin kunnan vetovoiman lisäämiseen muutto voittokuntana. Tontteja järkevään hintaan, palveluiden ylläpitäminen edes nykyisellä tasolla, esillä eri tapahtumissa, uusia ideoita tuoda kunta
esille.
Palkkaisin kuntaan ammattitalousjohtajan yritys maailmasta, jolle antaisin tehtäväksi laajoilla oikeuksilla esim. kunnan omistamaan maahan hankkia lisää yrittäjyyttä ja mallintaa tulosta tekevien
kuntien talousrakenteita. Tehtänä saattaa kunnan taloudesta ylijäämäinen. Samalla alkaisin tehdä laajaa yhteistyötä ympärys kuntien kanssa, turkuradan saamiseksi Vihdin kautta kulkemaan,
Pyrkisin liittämään Vihdin HSL-systeemiin.
Lopettaisin metsien avohakkuut kunnan omistamilla alueilla. Ymmärtäisin ja tunnustaisin julkisesti että kaavaan merkityt puistoalueet tarkoittavat puustoista, kulkukelpoista lähivirkistysaluetta - eivät
avohakattua aluetta jossa syvät työkoneiden urat ja hakkuujätteet jätettynä paikoilleen; pöyristyttävä esimerkki tästä löytyy Vesikansasta, Vesikansanpolulta johon kunnanjohtaja on tervetullut koska
tahansa tutustumaan ja kokeilemaan sekä arvioimaan itse voiko tällä rantakaavaan merkityllä puistoalueella enää edes kävellä tehdyn avohakkuun jälkeen nyt tai edes lähivuosikymmeninä.
Keskittyisin varhaiskasvatuksen parempaan hoitoon, koska sitä kautta ihmiset voivat köydä töissä ja tuoda verotuloja kuntaan. Tällä hetkellä varahaiskasvatuspaikat ovat niin tiukilla, että kesken
vuoden hakevat saattavat saada paikan ihan toiselta puolelta Nummelaa (esim etelä-nummelassa asuvalle paikka olisi löytynyt lankilasta), mikä ei houkuttele palaamaan töihin, vaan siinö helposti
pidentää hoitovapata syksyyn, että voi hakea uudelleen paikkaa lähempää ja näin menetetään rahaa.
Ryhtyisin markkinoimaan yrityksystävällistä kuntaa. Koronan aikana ihmiset ovat muuttaneet kauemmaksi pääkaupunkiseudulta mökkipaikkakunnille. Milloin yritykset tulevat perässä?
Yritysmyönteisemmäksi, jotta saadaan yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja
Pidetään huolta vähäosaisistakin. Home-/sisäilmaongelmaisten rakennusten vaihtaminen terveisiin.
Vaatisin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä taajamien ympäristössä. Luonto on Vihdille vetovoimatekijä, mutta ei kesällä avohakattu harju (kuten Lankilassa). Nummelan keskustan
kehittäminen kauniiksi, houkuttelevaksi ympäristöksi. Kaavoitukselle kaavasuunnitteluun raamit, millaista rakennuskantaa saa uusissa asemakaavoissa rakentaa.
Katuvalaistus paremmaksi koko Nummelan alueella, ja myös muualla Vihdin kunnan alueella.
Tehostaisin kustannusten alentamista ja painottaisin kunnan työntekijöille tulosvastuuta.
Huolehtisin että lentokenttäliikenne ei kasva enää. Se palvelee vain hyvin pientä osaa asukkaista ja heille varmasti riittää se mitä nyt jo on tehty. Lisäksi koneet häiritsevät jo nyt asukkaita. Huomio,
että läheskään kaikki eivät asiasta sano. Meitä jotka sanovat on paljon vähemmän kuin niitä joita asia häiritsee mutteivat sano. Lisäksi me jotka asiasta mainitsemme olemme huomattavassa
vähemmistössä verrattuna heihin jotka lentokenttäasioita ajavat eteenpäin. Huolehtisin, että YITn rakentama etelä Nummelan koulu ei koe samaa kohtaloa kuin Kanniston koulu Vantaalla joka
valmistui 2011 ja heti kuukauden sisään aloituksesta koulussa jo oireiltiin. Olin siellä silloin töissä. Kunnon mestarit kunnalta valvomaan töitä työmaalla jatkuvasti, ei mitään vellihoususeisoskelijoita.
Huolehtisin, että terveyskeskus palvelut paranevat ja suunnittelisin jo uuden keskuksen rakentamista. Lisäksi muuttaisin ehdottomasti Pajuniityn pelto alueen suunnittelua siten että alueelle tulee
enemmistönä town house tyylisiä taloja. On aivan kamalaa ja haaskausta että alue on kerrostaloja melkein täynnä, kun on mahdollisuus kerrankin kehittää mukava, upea ja mielenkiintoinen
asuinalue, joka on lähellä keskustaa ja vetäisi asukkaita kun pipoa. Toki ne kerrostalotkin täyttyy, mutta nämä vietäisiin käsistä ja asuinmulavuuttahan ne kerrostalot ei lisää kenellekään. Tässä on
todellakin jäänyt suunnittelijoilla ajatushattu kotiin. Kunnanjohtaja on hyvä ja valitsee
Tsemppiä!
Eipä kunnanjohtaja paljoa voi vaikuttaa. - Luutuneet asenteet pois ja uusi houkutteleva kuntapolitiikka.
Pumptrack Nummelaan. Siitä on hyötyä kaikenikäisille lapsille ja aikuisille harrastajille.
Ketteryys päätöksenteossa
Kunnanjohtaja aktiivinen some-kanavissa.
kunnan leikkipuistot ovat ikivanhoja ja vaatisivat isompia päivityksiä.
Pois sellaiset tehtävät ja velvollisuudet kunnalta jotka eivät ole lakisääteisiä eivätkä tärkeitä. Keskityttävä ydinasioihin ja saatava niistä laadukkaita.
Takaisin jokaiselle oppilaalle oikeuden fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen koulunkäyntiin.
Julkista liikennettä Helsinkiin paremmaksi, myös muualta kuin nummelasta
Nuorten hyvinvointi. Nuorten hoitopolku kuntoon, liikaa pallottelua luukulta toiselle. Perheisiin ennakkopanostusta, ei vasta sitten kun ollaan kriisissä, tulee todella kalliiksi
Vihdistä Länsi-Uudenmaan bilekeskus

Vastaukset
Pääsisin eroon huonoista työntekijöistä.
Panostaisin yrittäjäystävällisyyden parantamiseen.
Kunnan sanelupoliitiikan, koska sitähän se tällä hetkellä on. Pelkkää sanelua, ei oteta vastuuta tekemisistä ja sanomisista, tarvittaessa jopa valehdellaan. En pidä myöskään siitä, että silmiä
pyöritellään tapaamisissa, tai että niistä ei vaivauduta tekemään edes muistiota. Vihdin kunta kohtelee ihmisiä myös epätasa-arvoisesti. Kunta on kuntalaisia varten ja kuntalaisten osallistaminen on
erittäin tärkeää ellei jopa tärkeintä. Tämä suunta kannattaa muuttaa äkkiä, koska tällainen tie ei ole kovinkaan pitkä. Vihdin luonto ja kylät ovat Vihdin todellinen vetovoimatekijä eikä kaikki nummelaan
-asenne tai nummelan luominen kylmäksi metropoliksi tätä asiaa muuta.
Suojatyöpaikat pois ja niitä on paljon kunnassa. Virastossa luukulta toiselle pompottajia
Työttömien käyttöä kunnassa olevin työtehtäviin ja kunnan kehittämiin projekteihin.
Kiinnittäisin huomiota pitkäaikais työttömiin.jotain sanktioita heille yms
Talous kuntoon, mutta ei haja-asutusalueiden kustannuksella. Avoimuus päätöksen teossa ja valmistelussa.
Vaatisin junaradan rakentamista HETI
Tieverkon kunnostus pikkukylissä.
Suurempikokoisia rivitaloasuntoja koulujen läheisyyteen.
Tekisin Vihdistä houkuttelevamman kunnan niin että saataisiin lisää hyvätuloisia muuttajia
Heittäisin puutarhurin kuntalaisten keskellä kyselemään miltä viihtyisä kunta näyttäisi
Vihdin suunnitelmaa tulla hiilineutraalikai.
Palveluita Nu..elaan ja liikenneyhteydet paremmaksi pääkaupunkiseudelle
Joukkoliikenteen, varsinkin sisäisen.
En tiedä
Pelastaisin kirkonkylän näivettymiseltä ja palauttaisin sinne terveydenhuollon palveluita.
En osaa sanoa.
Ajaisin nuorison asioita, koska heissä on tulevaisuus ja meidän nuoret voi nyt pahoin
Keskittyisin uusien yritysten houkuttelemiseen ja perustamiseen Vihtiin "all in".
Lopettaisin idioottimaisen autoilun edistämisen. Kestävään tulevaisuuteen siirtymistä ei pidä jarruttaa. Vihdistä Helsinkiin päivittäin liikkuvien ei ole järkevää tehdä matkaa autolla. Kunnolliset palvelut
joukkoliikenteeseen, eli aloite HSL alueeseen liittymisestä. Myös ympäristön tilan selvitys ja ekologisen tilan parantaminen on saatava kiireesti käyntiin.
lisäisin lääkäreitä.
Tuo terveydenhuolto ja sosiaalitoimi kuntoon. Ja nuorille paikkoja, tukea, aikuisia, jotta saataisi heille turvallinen nuoruus ilman päihteitä. Pahasta olostahan päihteiden käyttö kielii
Jalkautuisin kuntalaisten keskuuteen kyselemään ja tutustumaan.
Yrittäisin selvittää tehdäänkö oikeita töitä oikeissa paikoissa ja onko osaaminen riittävällä tasolla.
Pitkä juttutuokio Leevi Pursiaisen ja Vuokko Sivurannan kanssa. Vierailut paikallisiin jo kauan Vihdissä toimineisiin yrityksiin.
Liikenneturvallisuus.
Lisää omakotitalotontteja kaavoitukseen ja myyntiin Etelä-Nummelaan - lisää asukkaita ja lapsia Nummelaan!
palveluiden saatavuus 24/7/365
Laittaisin virkamiehet tekemään heille kuuluvia työtehtäviä.
Puistoja! Skeittipuisto! Liikennepuisto, puistoja!!
Mahdollistaisin työpaikkoja luomalla siihen sopivat puitteet ja nopeasti. Nopeus tulee delegoi alla sopiva määrä ihmisiä eri työryhmiin selvittämään, mitä toimintoja kunnassa tarvitaan : kauppoja?
palveluja? liikuntapaikkoja? hyvinvointipalveluja? Jne. Eri mittarit löytyvät kyselyillä vihtiläisiltä, työryhmissä tehdään kyselylomakkeet huolella ja käsitellään tulokset. Sitten alkaa rekrytoinnit,
liiketilojen haut jne. Ystävällisin terveisin etätyöläinen, 60 vuotta Vihdissä
Vihdin museo on mennyt vuosikaudet minimillä ja nyt kun museo saa uudet tilat, tulisi niihin oikeasti satsata rahallisesti. Tarvitaan tekniikkaa ja ihmisiä tekemään nykyaikainen museo. Kulttuuriin ja
historiaan satsaava kunnanjohtaja, jättää jälkensä Vihdin historiaan.
Miettisin miten saataisiin muuttoliike kasvamaan. Mikä houkuttelisi työssäkäyvät perheet valitsemaan vihdin muiden kehyskuntien ohitse. (kuntalisä, yhteydet ja palvelut)
Ajatusmaailmaa kuntalaisten tasolle. Maanläheiseksi..ei liikaa numeroita..
Se että ei kasvateta niittyjä vaan pidettäisiin puistot siisteinä nurmialueina!!!!
Rakenteet kuntoon kunnan eri osastoilla
Kuuntelisin kuntalaisia.
En ole tarpeeksi perehtynyt tähän vastaamaan. Varmaan kartta käteen ja ongelmakohtia etsimään kunnasta.
Vielä olemassa olevat vetovoimaiset kylät ja niiden kyläkoulut pitäisi nostaa esiin kilpailutekijänä. Pk seudulle muuttaa jatkuvasti maakunnista perheitä, joiden veikkaisin haluavan asua
maaseutumaisessa ympäristössä, mutta joutuvat työn perässä muuttamaan Etelään.
Rakentaisin kevyen liikenteenväylän Vanhalle Turuntielle Veikkolasta Huhmariin, Huhmarnummen koululle asti.
Pohtisin tiedolla johtamisen merkitystä sekä panosten että ennen kaikkea tulosten osalta. Olisin avoin myös kriittisille kannanotoille, enkä pyrkisi antamaan kaunisteltua kuvaa. Koulutus on minulle
ykkösasia, vaikka omat lapseni ovat jo koulunsa käyneet ja lapsenlapseni käyvät koulunsa Espoossa. Pohtisin kylien asemaa Vihdin kokonaisuudessa ja pyrkisin välittämään niiden asukkaille
tunteen, että heitäkin kuunnellaan. Avaisin asiaa myös kuntastrategiassa. Loppuun vielä tunnustus: kunnanjohtajamme on jo luonut uudenlaista entistä keskustelevampaa ja avoimempaa

Vastaukset
hallintokulttuuria. Kiitos siitäkin.
Lopettaisin avohakkuut kunnan metsissä
Ajaisin liittymistä HSL:aan. Tulvaisuuden raideliikenne on käytännössä järkevästi toteutettavissa vain jäsenenä.
Lopettaisin leikkaukset ja keskittyisin ihmisiin. Ei ihminen ole kuntaa varten vaan vice versa.
Nummelaan selkeämpi keskusta: kävelykatu, lasten leikkipaikka, esiintymislava. Ottakaa mallia vaikka Imatralta Koskenpartaalta eli kävelykadulta.
Toisin Ideaparkilla lukuisia yrityksiä Nummelaan. Vahvistaisin olemassa olevien hyvin toimivien yritysten pysyvyyttä kunnassa ja järjestäisin innovointikilpailuja ja palkitsisin parhaat.
Ravistelisin kunnallispoliitikkoja uudistamaan agendojaan.
Antaisin potkut Kokkiselle ja hankkisin uuden teknisen johtajan. Jos tyyppi on saanut potkut, kannattiko palkata????
Täydellinen muutos asuttamispolitiikkaan. Vihdissä on lukuisia hienoja kyliä, jotka varmasti vetäisivät uusia veronmaksajia tänne, kunhan esim. rakentamissäädökset helpottuisivat. Ja mikäli uusi
"tunnin juna" -hanke joskus toteutuu, kunnanjohtajan tulee varmistaa, että mahdollisimman suuri pysäköintialue rakennetaan paikalle hyvissä ajoin. Sillä suurin määrä tuon mahdollisen
liikenneyhteyden käyttäjistä tulee muualta kuin etelä-Vihdistä.
Terveysaseman palvelut joustavammaksi. Nyt ei palvelu pelaa, lääkäri ajat menevät pitkälle. Peruspalvelut kuntoon ja jokaisen ulottuville. Sen jälkeen aktivoivaa toimintaa kuntalaisille.
Pyrkisin luomaan kunnan suurimmasta vahvuudesta, kunnan ja sen luonnon monimuotoisuudesta, kunnan toimintoja läpileikkaavan vetovoimatekijän, jossa kunta houkuttelee paitsi asukkaita myös
yrityksiä, jotka voivat hyödyntää kestävän kehityksen sisältämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä edellyttää strategian ja tavoitteiden laatimista luonnon monimuotoisuudelle ja nykyistä merkittävästi
kunnianhimoisempiä tavoitteita ilmastotoimille, niiden päivittämistä vähintään kansalliselle ja eurooppalaiselle tasolle.
Palkkaisin asiantuntijan kartoittamaan, miten saadaan kustannussäästöjä työntekijöiden keskuudessa ja saadaan asiakaspalvelu paremmaksi.
Kehittäisin tonttien kauppaa ja vuokraamista, siihen liittyvää markkinointia. Pohtisin vuokra-asuntotarjontaa Vihdissä. Useamman lapsen perheiden on mahdotonta löytää sopivaa vuokra-asuntoa
Vihdistä. Niitä ei ole.
Lisäisin linja-autovuoroja Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välille. Ja sitten vielä Nummelan ja Hiidenrannan välille.
Joukkoliikenneyhteydet vihdoinkin toimiviksi kannustamaan ihmisiä käyttämään yhteyksiä oman auton käytön sijasta.
Kehittäisin lisää yhteistyötä kehyskuntien kanssa jotta saadaan voimaa tietullien välttämiseksi.
Paneutuisin liikenneyhteyksien parantamiseen. Vaikka tällä hetkellä asumme Nummelassa, olisin enemmän kuin valmis muuttamaan ”syrjemmäksi”, mutta tiedän myös sen kuinka vaikeaksi lasten
kouluun ja harrastuksiin meno tulisi ettei tähän elämäntilanteeseen sellainen muutos ole fiksua.
Liikenneyhteydet- julkinen liikenne kuntoon.
Jos olisin Vihdin kunnanjohtaja, palauttaisin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot edes entiselle tasolle. Enkä olisi kunnanjohtajana kehdannut pyytää palkankorotusta. Eikö kunnanjohtajan ja muiden
kunnan työntekijöiden tulisi osallistua säästötalkoisiin? Ei vain luottamushenkilöiden, jotka ne suurimmat työt kuitenkin tekee ja päättää?????????
Kriittinen tarkastelu kunnan tuottamien palveluiden rakenteisiin, YT pystyyn ja turhat pomot pois ja tehoa toteuttaviin rooleihin. Yhteistyötä kuntalaisten kanssa ja avoimuutta kehiin.
Kylät eläviksi kannustimia lisäten. Uraauurtava uudistus vastoin koko Suomen käytäntöjä: Tavoitteeksi elävät kyläkeskukset kouluineen.
Kylät eläviksi kannustimia lisäten. Uraauurtava uudistus vastoin koko Suomen käytäntöjä: Tavoitteeksi elävät kyläkeskukset kouluineen.
Kaikessa toiminnassa keskipisteeksi asukaslähtöisyys, avoin asioiden valmistelu ja päätöksenteko. Vihdin Sanomiin neljä kertaa vuodessa kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista kunnan asioista.
Selvittäisin miten saadaan ELYLtä rahoitusta kevyen liikenteen väylien vetämiseen.
Pajuniityn uuden parkkipaikan aitaus, jotta mopojen rasittava päristely loppuu !!!
Alkaisin kehittämään uusia luonnonmukaisia virkistysalueita/ulkoilureittejä joissa olisi mahdollista kävellä ja pyöräillä Vihti-Nummela-Nuuksio väliä.
Liikenneyhteydet myös muualta kuin Nummelasta pk-seudulle ja myös muulloin kuin aikaisin aamulla pari vuoroa ja iltapäivällä seuraavat. Täältä on pakko muuttaa pois kun ilman autoa ei pärjää
Pohtisin, millaisen mielikuvan kunnasta viestii Nummelan keskustanäkymä ihmiselle, joka tulee rautatiesillan yli ensimmäistä kertaa Nummelaan vaikkapa muuttoaikeissa.
Terveydenhoito ja hyvinvointi kokonaisuudessaan alueen parhaimmaksi.
Kuuntelisin nuorten toiveita.. jokin disko kerran kuussa kirkolla nuorille.
Rakennusvalvontaan satsaaminen. Otalammella kunnan metsäalueiden siistiminen ja metsänhoito. Risukoiden siivous.
Yhtenäinen Vihti ei monijakoinen kuten nyt
Palaisin ajassa taaksepäin ja palauttaisin käyttöön jo hyväksi ja toimivaksi todetut asiat. Poistaisin turhat virat. Panostaisin kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Kaavoittaisin kylien ympäristöön omakotitalotontteja. Tekisin Otalammelle kylän läpi pyörätien, jonka kautta pääsisi Nummelasta Salmeen saakka. Järjestäisin niin, että alakoulun 1.luokalla voisi
aloittaa jonkin muun A-kielen kuin englannin ja englanti alkaisi myöhemmin 2.A-kielenä.
Ottaisin kantaa ely-keskuksen tien hoitoon.
Miten voidaan paremmin vaikuttaa Karviaisen asioihin
Peruspalvelut toimiviksi ja saavutettaviksi, julkinen liikenne myös Nummelan ulkopuolella toimivaksi.
Ympärivuorokautinen lääkäri/terveys palvelut takaisin omaan kuntaan
Huomioisin koko kunnan ja jalkautuisin kyliin. Olisin kiinnostunut koko pitäjästä. Siirtäisin kehittämisen painopistettä kyliin ja ymmärtäisin, että Vihdin vahvuus on kylissä ja tarjota mahdollisuus
maalaismiljöössä.
Julkisen liikenteen vahvistaminen, esim. bussiyhteys metrolle!
Kts em vastaukset
Terveyspalveluita, mm. hammashoito.

Vastaukset
Läsnäoloa enemmän kuntalaisten kanssa.
Vaihtaisin työpaikkaa.
Laskisin omaa palkkaa ,josta annettaisiin alemmalle ruohonjuuritasolle kannustepalkkioita. Huolehtisin kunnan työntekijöiden voinnista.
lasten ja nuorten arki- ja vapaa- ajat!! Siivous palvelut ja tieden remontit.
Tiedottamisen, siihen vpj. 2 hlö täysipäiväisesti
Varhaiskasvatus- jos olet vauvan/taaperon kanssa kotona, vanhemmalla/vanhemmilla lapsilla hoitoaika pk:ssa max 20h vko! Kesällä oltava lomaa 4vkoa, myös lapsella oikeus lomaan ja lepoon.
Kuormittavat päivähoitoa, kotona olevalla äidillä hoito- ja kasvatusvastuu jälkeläisistään
Joukkoliikenne kuntoon
Joukkoliikennettä kunnan sisällä on kehitettävä NYT eikä haikailtava tunnin junan perään. Se tulee, jos on tullakseen, vasta vuosi(kymment)en päästä, mutta vihtiläiset tarvitsevat arkeensa
vaihtoehtoja yksityisautoilulle nyt.
Kunnallisvero pistettäisiin uudelleen tarkastukseen. Saadaanko sitä hieman alaspäin. Vastustaisin helsinki, vantaa, espoon ruuhkamaksuja. Tarkastelisin joukkoliikennöintiä, niin että sen saa
toimivaksi.
Olen itse asunut Vihdissä vasta puoli vuotta, enkä ole tutustunut Vihdin kunnan asioihin vielä kovin paljon. Ehkä kunnanjohtajana haluiaisin tuoda pientuottajat ja lähituottajat enemmän esille ja tarjota
heille parempia kanavia myydä. Heitä on Vihdissä kuitenkin paljon.
Puhaltaisin puhtia elinkeinopalveluhin.
Asiat tärkeys järjestykseen. Meneillään olevat projektit päätökseen niin että rahat riittää ja sitten mietitään mitä aloitetaan. Koulut kuntoon. Puistot ja liikuntapaikat kuntoon. Peruspalvelut saataville
lähelle asutuksesta vaikka sitten pienimuotoisena, mutta onpahan palvelu.
- Sisäilma-asiat kuntoon - Turvallinen liikenne - Luontoarvojen ja ekologisuuden korostaminen
Liikenneyhteydet
Yritysalueen kehittäminen, liikunta-alueen kehittäminen (esim. Sama mitä heinola on tehnyt Kippasuon frisbeegolf park world, tuo paljon tapahtumatuloja kaupungille!!)
Kunnan mainontaan panostaminen lapsiystävällisenä/ ihmisystävällisenä sekä yrittäjäystävällisenä kuntana. Nämä myö toteutettava ei vain luvattava. Perustettava virka yrittäjätoiminnan neuvontaan.
Tonttitarjouksia eri tapahtumissa. Paremmat yhteydet.
Vihdistä Uusimaan ekologisin kunta. Ekologisen asumisen edelläkävijä - myös omakotirakentajalle. julkinen liikenne, kunta itse esimerkki omassa toiminnassaan (aurikovoima, kierrätys). Nuuksio ja
Vihdin Ekokylä esiin.
Kaavoitus väljemmäksi. Ei parkkipaikkaa ikkunan alla keskellä metsää.
Perusopetuksen resurssit kuntoon.
Työntekijöiden ja virkamiesten asiakaspalveluhenkisyys. Tämä on suurimpia puutteita erityisesti varhaiskasvatuksessa.
Ne koronakorvaukset maksuun Karviaisen väelle.
Tutustuisin "kentällä" ongelmakohtiin ja aikatauluttaisin jokaisen.
Ei enää kiintiöpakolaisia ja turvapaikan hakijoita kuntaan, jotta turvallisuus ei vaarannu ja kunnan talous kärsi
Kouluihin panostettava ja lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan myös muuhun kuin urheiluun.
Kuntaan olisi saatava kestävää ei poukkoilevaa kehitystä. Kunnnassa epäpätevää henkilöstöä ja monet hankkeet maksavat hurjasti kunnan teettäminä. Vihdissä pitäisi tunnustaa ja hyväksyä kaksi
palvelukeskusta Nummela ja Kirkonkylä ja kehittää niitä siihen suuntaan
Muuttaisin Vihtiin
Liikenneyhteydet paremmiksi, niin että koululaiset pääsisivät kouluun
Joku suurempi näkemys siitä että nummelaa ei täytetä rumilla tiilikerrostaloilla. Kaunis keskusta luo vireyttä ja muuttoliikennettä kuntaan päin !
Laittaisin kuntoon rakennusvalvonnan, ympäristövalvonnan ja tilapalvelun
Julkisten kulkuyhteyksien radikaali parantaminen
Rakennusvalvonta ja kaavoitus tökkinyt, Tonttiasiat ja esim. vapaa-ajan asunnon muuttaminen omakodiksi pitäisi tehdä helpommaksi. Maaseudun, kylien ja maalla asumisen tukeminen, kaikki ei
halua asua kaupungissa. Oma rauha luonnon keskellä on arvokasta. Tonttien hinnat alaspäin, niin saadaan uusia asukkaita ja rakentajia.
Ottaisin kylien tilanteen asialistalla ylemmälle tasolle. Kannustaisin kuntalaisia huolehtimaan itsestään ja muista sekä arvostamaan yhteisiä alueita, tiloja ja luontoa. Saattaisin olla primusmotorina
rakentamassa näkötornia Rokokallion huipulle.
Minun hyvinvointini ja haluni asua Vihdissä on suoraan verrannollinen siihen miten lapseni viihtyvät täällä.
Nojaa, ehkäpä toivoisin, että kunnanjohtajalla olisi aikaa tutustua kuntaan ja sen kaikkiin kolkkiin syvällisesti. Toivoisin, että kunnanjohtaja ja kuntapäättäjät näkisivät, että Vihdin kehittäminen
kokonaisuutena on mahdollisuus, ei suinkaan uhka Nummelan kehittämiselle.

