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turvallinenMillainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista ominaisuuksista kuvaavat 
parhaiten mielikuvaasi tulevaisuuden 
Kempeleestä? Valitse neljä eniten kuvaavaa 
ominaisuutta:

Lisäksi:
• lapsiystävällinen 
• kulttuuriystävällinen 
• urheiluystävällinen 
• eteenpäin menevä 
• digitaalinen 
• suomalainen 
• isänmaallinen 
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Jotain muuta, mitä?

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa myös virka-ajan
ulkopuolella.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä kanavissa.

Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä, henkilöauto jne.).

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka tukevat
hyvinvointia.

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Nettikysely: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä, jotta oma arkesi olisi sujuvaa?



• Pysytään vireänä, lapsiystävällisenä, turvallisena  
kuntana  6 kpl

• Tuetaan enemmän kolmannen sektorin yhdistyksiä., 
jotka tarjoavat palveluita 2 kpl

• Kestävä kehitys nostetaan kuntastrategiaan
• Rauhallinen ja turvallinen yhteisö, jossa lapset ja nuoret 

huomioon
• Yhteistyötä naapurikuntien kanssa  (kaikkia palveluita ei 

tarvitse itse tuottaa)
• Kempele edelläkävijä – jatkuvaa kehittämistä
• Yhteisöllisyyttä enemmän
• Järjestöille oma tila
• Kaikki ikäluokat huomioon kehittämisessä
• Tiedottamista lisää some + muut kanavat
• Työntekijöiden saavutettavuus paremmaksi
• Laadukas asiakaspalvelu

• Valokuitu kaikkien taajamien saataville

• Kempele valtakunnan esimerkiksi ketteryydestä ja nopeudesta, 
kunnasta joka ei mene byrokratian eikä normien taakse ja 
näyttää muille mallia

• Kempele kaupungiksi  
• Itsenäinen Kempele 3 kpl 
• Valiokuntien tilalle lautakunnat – ei hallintohimmeleitä
• Ei pakolaisia

Yleisiä ehdotuksia 26 kpl
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Maapolitiikka: 3 kpl

Liikenne ja valaistus: meluvallit, turvallinen koulutie, katuvalot 5 kpl

Joukkoliikenteeseen selkeyttä ja lisää pysäkkejä 3 kpl
Kuntarakenne 4 kpl: 

• keskustan kehittäminen nopeasti 2 kpl
• Ei liian tiivistä rakentamista 2 kpl

Ympäristön viihtyisyys 4 kpl:
• Viihtyisää ympäristöä, risukoiden raivausta, tasapuolinen infran kehittäminen (tiet, 

valaistus, bussipysäkit), kunnolliset koirapuistot eri puolille kuntaa

Ympäristöön liittyvät ehdotukset (21 kpl)
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Kaupallisia palveluita/yrityksiä 10 kpl

• Kauppapalveluita Sarkkirantaan 2 kpl

• Kauppapalveluita lisää, ostosmahdollisuuksia, ravintoloita, erikoiskauppoja

• Digiasema – yrittäjät tarjoavat koulutusta digitaalisten palveluiden käyttämiseen, 
kunta voisi avustaa palvelusetelillä vähävaraisia

• Matkailualan vetonaula – portti Lappiin (voisi sisältää digitaalisia kokemuksia, 
pelejä, elekronisen urheilun tapahtumia, VR-maailmoja, pakohuonepelejä)

• Houkutellaan parhaat palvelut ja yritykset Kempeleeseen

• Lisää suuria yrityksiä
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• Zimmarin laajennus 3 kpl
• Pesäpallo/jalkapallohalli 2 kpl
• Toimivat terveelliset koulutilat (2 kpl) ja päiväkodit
• Kirjasto helpommin saavutettavaksi maan pinnan tasolle
• Kulttuuritalo, jossa kirjasto, teatteri- ja konserttilava, harrastetiloja mm 

taideharrastuksiin

• Sisäliikuntapaikkoja ja edullisia kuntosaleja

• Zimmariin matalan kynnyksen kuntosali

• Köykkyrin kehittäminen

• Kirkonkylän ja lukion sisäilmaongelmat kuntoon

Investointeihin liittyviä ehdotukset 14 kpl
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Lapsiperheiden palvelut:
• Lisää lapsiperheitä tukevia palveluita 2 kpl
• Lasten psykiatrinen hoito kuntoon
• Erityislapsiperheiden palveluiden kehittäminen
• Perhetyön palveluiden tiedottamiseen resursseja
• Leikkipuistotoimintaa kehitettävä ja  sinne sisätilat 

käyttöön eri toimijoille (kerhot, perheet, 
nuorisotyöntekijät)

• Pienet koulut ja päiväkodit – pienet ryhmät 2 kpl
• Urheiluluokkamahdollisuus  kouluille, 2 kpl
• Koulujen resurssit kuntoon (kirjat, kalusto)
• Kansainvälisyyskoordinaattori kouluille

Terveys ja ikähoiva:
• Terveyspalvelut pidetään tasokkaina
• Kiireettömään hammashoitoon nopeammin 
• Joustavat aukioloajat terveyskeskuksessa 
• Vanhustyöhön etenkin kotihoitoon lisää resursseja
• Varaudutaan asukkaiden ikääntymiseen, kunnolliset 

palvelut

• Vapaa-aika:
• Vähävaraisille lapsille/nuorille lisää ilmaisia/edullista 

harrastustoimintaa
• Helppoja ja edullisia harrastuksia , Nuorille 

toimintapaikkoja
• Asiallisia harjoitustiloja paikallisille bändeille
• Tapahtumia ja palveluita myös nuorille aikuisille –

elokuvia, konsertteja
• Sarkkirannan urheilukentällä edes tunti vapaaseen 

käyttöön lapsille inhimilliseen aikaan

Palveluihin liittyvät ehdotukset (22 kpl)
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Kohdennetut sidosryhmien kyselyt
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Seniorineuvosto

Millainen kunta 
Kempeleen tulisi olla 
tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista 
ominaisuuksista kuvaavat 
parhaiten mielikuvaasi 
tulevaisuuden Kempeleestä? 
Valitse neljä eniten kuvaavaa 
ominaisuutta:
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Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa myös virka-…

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä kanavissa.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä, henkilöauto jne.).

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka tukevat…

Seniorineuvosto: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä, jotta 
oma arkesi olisi sujuvaa? 



Vammaisneuvosto

Millainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista ominaisuuksista 
kuvaavat parhaiten mielikuvaasi 
tulevaisuuden Kempeleestä? Valitse 
neljä eniten kuvaavaa ominaisuutta:
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Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa myös…

Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä kanavissa.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä, henkilöauto jne.).

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka tukevat…

Vammaisneuvosto: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä, 
jotta oma arkesi olisi sujuvaa? 



Lapsi- , nuoriso- ja 
perheneuvosto (LANUPE)

Millainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista ominaisuuksista 
kuvaavat parhaiten mielikuvaasi 
tulevaisuuden Kempeleestä? Valitse 
neljä eniten kuvaavaa ominaisuutta:
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LANUPE: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa 
tärkeitä, jotta oma arkesi olisi sujuvaa? 
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Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä, henkilöauto jne.).

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa myös virka-ajan…

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä kanavissa.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka tukevat hyvinvointia.

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.



Yrittäjäyhdistys

Millainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista ominaisuuksista 
kuvaavat parhaiten mielikuvaasi 
tulevaisuuden Kempeleestä? Valitse 
neljä eniten kuvaavaa ominaisuutta:
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Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua…

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden…

Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja…

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä,…

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa,…

Yrittäjäyhdistys: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa 
tärkeitä, jotta oma arkesi olisi sujuvaa? 



Järjestöt yhteisöillassa

Millainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Mitkä seuraavista ominaisuuksista 
kuvaavat parhaiten mielikuvaasi 
tulevaisuuden Kempeleestä? Valitse 
neljä eniten kuvaavaa ominaisuutta:
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Kommentteja:
1) elinvoimaisuus on yläkäsite muille ominaisuuksille. 
Taustalla asenneilmasto,
halu toimia elinvoimaisuuden eteen. Pitää tehdä 
toimia, jotta Kempele pysyy houkuttelevana.
2) Elinvoimaisuus ja yrittäjäystävällisyys tulevat 
toisiaan, pidetään niistä kiinni. Tästä seuraa 
turvallisuuden  tunne
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Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa…

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä,…

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä…

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka…

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Järjestöt: Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä, 
jotta oma arkesi olisi sujuvaa? 



Nuorisovaltuusto: Millainen kunta Kempeleen 
tulisi olla tulevaisuudessa? 

Ainoat ominaisuudet, mitkä eivät saaneet kannatusta olivat 
• maaseutumainen ja
• avoin
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Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä, jotta oma arkesi 
olisi sujuvaa? 
Ainoat listan kohdat, mitkä eivät saaneet kannatusta olivat

- voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin sekä
- kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä

• Elinvoimainen ja ”modernisoitunut”.
• Lapsiystävällinen, matalakynnyksinen tulla
• Asioihin helppo vaikuttaa.
• Monipuolinen, joka tarjoaa jokaiselle kunnan asukkaalle hyvät oltavat –

tekemistä, töitä, harrasteita
• Turvallinen paikka asua, rauhallinen, yhteisöllinen
• Tarjoaa lapsille ja nuorille hyvät lähtökohdat elämälle (koulutus)
• Chillailupäiviä esim. Sarkkirannassa
• Voisi mainostaa aktiivisena ja elinvoimaisena kuntana
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• Tuetaan nuorten koulutusta ja kehittymistä panostamalla 
vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin

• Palveluihin helpompi päästä, parannetaan julkisia 
palveluita –koulut, kirjastot

• Terveydenhuollon parantaminen, palvelut joustaviksi, 
säilyminen lähellä, nopeampi palvelu, viikonloppupäivystys

• Terveyskeskukseen ja hammashoitolaan lisää aikoja
• Kouluterveydenhuollon parantaminen
• Kuraattori ja psykologipalvelut nuorille
• Palveluaikojen lisääminen, henkilökuntaa riittävästi
• Toimivat tilat: 

• koulutilojen parantaminen, viihtyvyys
• puistoja ja hengailupaikkoja nuorille, penkkejä, katoksia
• paremmat kerhotilat (toimivat laitteet)

• Vapaa-ajan harrastukset ja toiminnat eritasoisille
• Erilaiset kulttuuri ja yhteistilat tulisi enemmän esille –

lisätään kulttuuriin liittyvää toimintaa, tapahtumia 
(taide, näyttelyt, teatteri, näyttelypaja, kesäteatteri, 
museo) ->ohjataan nuoria kulttuurin ja liikunnan 
pariin

• Teatteripaja, kesäteatteri lapsille ja nuorille –auttaa 
nuoria itsensä ilmaisemisessa

• Torille tapahtumia, Zeppelinin parkkipaikka -> 
yhteisöllisyyden parantaminen

• Paremmat bussiyhteydet: kulkuyhteydet myös 
Juurussuolta

• Kaikki ikäryhmät huomioiden:
• Nuorten ja aikuisten syrjäytymisen ehkäisy
• Vanhustenhuollon parantaminen

• Kuntalaisten, myös nuorten mielipiteet ja ideat esiin, 
vaikuttaminen

• Palautteen antaminen nimettömästi

Nuorisovaltuuston terveiset strategiatyöhön: Mitä asioita kunnan 
kehittämisessä tulisi ottaa huomioon?
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Millainen kunta Kempeleen tulisi olla tulevaisuudessa? 
Yhteenveto: seniorineuvosto, vammaisneuvosto, LANUPE, yrittäjät, järjestöt
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Mitkä asiat ovat sinulle tulevaisuudessa tärkeitä,
jotta oma arkesi olisi sujuvaa? 
Yhteenveto: seniorineuvosto, vammaisneuvosto, LANUPE, yrittäjät, järjestöt
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Kunnan keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Voin tilata kunnan tarjoamia palveluita kotiin.

Kunnan palveluiden aukioloajat ovat joustavammat ja palvelua saa myös virka-ajan ulkopuolella.

Joukkoliikenne toimii hyvin ja kattavasti.

Kunnan asiakaspalvelun työntekijät palvelevat minua sähköisissä kanavissa.

Kunnassa kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on monipuolista.

Kunta tarjoaa erilaisia vaikuttamiskeinoja asioiden kehittämiseksi.

Omaehtoinen yhteisöllinen toiminta on kunnassamme vilkasta.

Asuinalueellani on vahva yhteisöllinen ilmapiiri.

Asuminen ja palvelut ovat Kempeleessä edullisia.

Voin asioida sujuvasti omalla kulkuneuvollani (polkupyörä, henkilöauto jne.).

Saan palveluita läheltä asuinpaikkaani.

Kempeleessä on turvallista asua ja liikkua.

Luonto on tärkeä osa kuntaani ja asuinaluettani.

Kempeleessä on sopivia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa, jotka tukevat hyvinvointia.
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