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Kuntalaisilta ja kausiasukkailta runsaasti vastauksia Puolangan kunnan strategiakyselyyn

Puolangan kunnanvaltuutetut kokoontuivat tiistaina 5.4.2022 valmistelemaan uutta kuntastrategiaa. Yksi
valtuustoseminaarin tärkeimmistä asioista oli vuodenvaihteen tienoilla tehty kuntalaiskysely. Vastauksia
kyselyyn saatiin 101. Vastaajista työikäisiä oli 64 % ja eläkeläisiä 29 %. Vastausten antajista 6 prosenttia oli
joko yritysten tai yhdistysten edustajia. Puolankalaisia vastaajia oli 77 % ja muualla asuvia 23 %.
-

Kunnassa ollaan tosi tyytyväisiä ja kiitollisia kaikista saaduista vastauksista ja siitä, että vastauksia
saatiin näin paljon, jopa enemmän kuin uskalsimme toivoa. Vastausten määrä osoittaa sen, että sekä
vakituiset asukkaat, että kausiasukkaat ovat kiinnostuneita siitä mitä kunnassa tapahtuu, ja kuinka
kunta kehittyy. Nämä vastukset antavat meille arvokasta tietoa strategiatyön pohjaksi ja on ilman
muuta selvää, että tulemme huomioimaan saamaamme palautetta niin strategiatyössä kuin
muussakin toiminnassamme, kertoo pormestari Harri Peltola.

Kunnan sotepalveluja arvostetaan korkealle, lukio on säilytettävä

Kuntalaisten vastausten analysoinnista ja yhteenvedosta vastasi strategiakonsultti Heidi Tanhua. Hänen
mukaansa huomionarvoista ja monista muista kunnista poikkeavaa on se, kuinka korkealle vastaajat
arvostavat Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja ketterät
terveydenhuollon palvelut saivat paljon kiitosta. Ikäihmisten palveluja arvostettiin myös korkealle, samoin
laajoja lähipalveluja. Vastauksissa ilmeni kuitenkin huoli palvelujen säilymisestä tulevaisuudessa uusien
hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.
-

Tärkeää on, että kunta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tekemään yhteistyötä uuden
hyvinvointialueen kanssa ja edistämään Puolangalla testattujen hyvin käytäntöjen käyttöönottoa
koko hyvinvointialueella, niiltä osin, kun se on mahdollista, toteaa Heidi Tanhua.

Useissa avoimissa vastauksissa todettiin, että kunnassa on tehtävä kaikki mahdollinen lukion säilymiseksi
paikkakunnalla. Myönteisinä asioina, jonka nähtiin tukevan myös perheitä ja lukion myönteistä kehitystä
nähtiin uuden päiväkodin ja liikuntahallin rakentaminen.
Kunnassa järjestettävät tapahtumat ja vapaa-ajan toiminta saivat kiitosta ja useissa vastauksissa nostettiin
esiin eri yhdistysten ja kausiasukkaiden tuottamat tapahtumat, joita toivottiin jatkossakin. Vastauksissa
painotettiin kunnan ja yhdistysten yhteistyön edelleen kehittämistä vapaa-ajan palveluissa ja
tapahtumatuotannossa.

Puolangan biotaloushankkeet saavat hyväksynnän, tuulivoima jakaa mielipiteitä

Kuntalaiskyselyn vastauksissa bio- ja kiertotaloushankkeiden edistäminen saa lähes varauksettoman
hyväksynnän vastaajilta. Sen sijaan tuulivoima jakaa mielipiteitä voimakkaasti, mikä on yleinen ilmiö
kaikkialla, missä tuulivoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan. Matkailu, erityisesti luontomatkailu ja siihen
liittyvät palveluelinkeinot ovat vastaajien mielestä tärkeitä paikkakunnalle, ja kunnan tulee toimia jatkossakin
mahdollistajana esimerkiksi reitistöjä ja muuta matkailua tukevaa infraa rakentamalla.
Vapaa-ajan asukkailla on tärkeä rooli kunnan palvelujen ylläpitämisessä ja kunnan elinvoimauuden
kehittymisessä. Avoimissa vastauksissa monipaikkaisuus ja etätyö nähtiin tulevaisuuden mahdollisuutena,
johon tulisi panostaa. Kyselyn mukaan sekä vakituiset että vapaa-ajan asukkaat arvostavat joustavia
rakennusvalvonnan palveluja, jotka helpottavat esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi
asunnoiksi. Lupaprosessien toivottiin sujuvan viiveettä ja joustavasti myös jatkossa. Kiitosta sai myös hajaasutusalueen toimivat tietoliikenneyhteydet, samalla kuitenkin taajamaan ja kunnan vuokra-asuntoihin
kaivattiin nopeita tietoliikenneyhteyksiä.
Kehittämisehdotuksissa toivottiin jatkossakin aktiivista vuoropuhelua ja tiedotusta kunnan asioista.
Avoimissa vastauksissa todettiin myös, että kunnassa asiat ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, palvelut
pelaavat ja kunnan talous on kunnossa. Vastauksissa nostettiin esiin myönteisenä se, että kunnasta
palvelevat ”oikeat ihmiset”. Digitaalisten palvelujen nähtiin olevan hyviä, mutta ne eivät kuitenkaan saa
korvata oikeata ihmistä.
Huolta kannettiin ja kunnalta edellytettiin toimenpiteitä, joilla asukasluku saataisiin pidettyä vähintään
nykyisellä tasolla. Muutamissa vastauksissa esiin nousi myös huoli ammattitaitoisen työvoiman
saatavuudesta.
-

Strategiatyö etenee siten, että kuntalaisten palautekyselyn analysoinnin ja valtuutettujen
seminaarissa antamien linjausten jälkeen johtoryhmä käy keskustelut kunnan työntekijöiden kanssa.
Strategialuonnos valmistuu kommenttikierrokselle lautakuntiin, vanhus—ja vammaisneuvostoon,
nuorisovaltuustoon sekä tarvittaessa harkinnan mukaan myös muille tahoille toukokuun alussa.
Kunnanvaltuusto pitää ennen työn lopullista hyväksymistä iltakoulun strategiasta ja valtuuston
päätettäväksi asia tulee kesäkuussa, kertoo aikataulusta va. hallintojohtaja Henri Pätsi.
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Kuntastrategian laatimista Puolangan valtuutetuille luotsasi strategiakonsultti Heidi Tanhua.

Puolangan kunnanvaltuusto tutustui osana kuntastrategian laatimisprosessia Tohkojan
tuulipuistoon Kalajoella. Kunnassa sijaitsee Simon kunnan ohella eniten tuulivoimaloita Suomessa,
molemmissa 64 kpl.

