PUKKILAN KUNTASTRATEGIA
Kuntalaiskyselyn tulokset

Pukkilan kunnassa toteutettiin syksyllä 2017 strategiatyön tueksi kysely, jossa kuntalaiset
saivat kertoa ajatuksiaan strategiatyöhön liittyen.
76 pukkilalaista vastasi kyselyyn joko pukkila.fi –sivuilla tai paperisella lomakkeella.
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Mikä tekee sinut onnelliseksi Pukkilassa?
Kerro idea, miten Pukkilasta tulisi vielä mukavampi paikka asua / elää / yrittää?
Millaisia uusia tai parannettuja palveluita arvostaisit Pukkilassa?
Mitä voisit tehdä pukkilalaisten eteen?
Avoimet kommenti

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTA!
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Mikä tekee sinut onnelliseksi Pukkilassa

TIIVISTELMÄ KUNTALAISVASTAUKSISTA

1. Mikä tekee sinut onnelliseksi Pukkilassa?
Pukkilalaisten vastauksissa korostuivat luonnon ja ympäristön arvostaminen. Myös ihmissuhteet ja yhteisöllisyys koettiin
tärkeänä voimavarana. Myös kunnan palvelut ja edulliset elämiskustannukset korostuivat vastauksissa.
2. Kerro idea, miten Pukkilasta tulisi vielä mukavampi paikka asua / elää / yrittää?
Julkisten liikenneyhteyksien säilyminen ja parantaminen oli toistuva teema vastauksissa. Myös palvelut vauvasta vaariin
saivat useita mainintoja. Päätöksentekoon toivottiin avoimuutta.
3. Millaisia uusia tai parannettuja palveluita arvostaisit Pukkilassa?
Pukkilalaisten vastauksien kantavana teemana oli olemassa olevien palveluiden kehittäminen edelleen eteenpäin. Myös
yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen toivottiin yhteistä Pukkilalaisten foorumia, jossa voisivat kokoontua
spontaanistikin.

4. Mitä voisit tehdä pukkilalaisten eteen?
Pukkilalaisuus koettiin tärkeäksi asiaksi ja omasta kunnasta oltiin ylpeitä. Vastaajat olivat innokkaita osallistumaan erilaisiin
talkoo- ja vapaaehtoistöihin. Myös paikallisten yrittäjien suosiminen koettiin tärkeäksi.
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• Hektisen työelämän jälkeen rauhallinen elämä, harrastusympäristöt vaihtelevat maisemat, ruuhkattomuus, asuttuna
säilynyt Keskustien ympäristö, joki- ja peltomaisemat, muuttolinnut, isojen kaupunkien Lahden, Helsingin, Porvoon ja
Kouvolan läheisyys kauppa- ja kulttuuripalveluiden ym. toiminnan kannalta ajateltuna. Pukkilalla on ainutlaatuinen asema
siinä, että täällä ilmestyy 6-7 lehteä. Itse ainakin toimin hieman kuntarajoja laveammin, koska tietoa saa ja etäisyydet ovat
lyhyitä.
• Yhteisöllisyys, asukkaat, hyvät palvelut.
• Oma rauha, oma tila elää ja hengittää. Edulliset asuinkustannukset.
• Yhteisöllisyys, maaseudun rauha, hyvät palvelut
• Arjen palvelut ovat lähellä. Yhteisöllisyys. Välittäminen. Turvallisuus. Liikuntaa ja hyvinvointia tukevat asiat.
• Kyläkoulu, kauppa, apteekki , terveyspalvelut. Yhteisöllisyys.
• Syy miksi muutimme Pukkilaan noin 10 v. sitten, oli että halusimme muuttaa maaseudulle, jossa luonto on lähellä, eikä
kaupungin melu häiritse. Halusimme yhteisöllisyyttä sekä aktiivista elämää. Halusimme myös että lähellä olisi jotain
peruspalveluita ja julkista liikennettä, millä kulkea työmatkoja, nämä ehkä tärkeimmät syyt.
• Oli sattuma, että muutimme juuri Pukkilaan, löysimme paikkakunnalta talon millaista olimme etsineet , mutta emme
tienneet paikkakunnasta mitään tuolloin, eli hyppäsimme tuntemattomaan. Nyt n.10 vuoden jälkeen täytyy todeta, että
ihan ei kaikki toiveet toteutuneet. Mutta luonto on lähellä ja läheltä löytyy peruspalveluita. Edelleen on melu rasite eikä
julkinen liikenne palvele työmatkalaista. Jonkun verran löytyy aktiviteettejä, mutta olen turvautunut työpaikan lähellä
olevaan tarjontaan, liikunnan suhteen. Yhteisöllisyyden tunnetta en ole kokenut, koska paikallisiin ihmisiin on ollut vaikea
tutustua ja tällä hetkellä tuntemani ihmiset mahtuvat kahden käden sormiin, joista niistäkin osa on joita vain tervehdin, ei
muuta .
• Luonto ja rauha
• Saa olla rauhassa ja turvassa.
• Peruspalvelut löytyvät paikkakunnalta, hieno asia. Harrastusmahdollisuuksia on yllättävän paljon eri ikäisille kuntalaisille!

• Oma koti. Ystävät. Helppo asua ja olla. "Hyvät" palvelut suurimmaksi osin.
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• Asumisen väljyys, rauhallisuus, luonto, maaseutuympäristö, mahdollisuus elää ja yrittää oman katon alla. Palvelut ja
harrastusmahdollisuudet (Onni) lähellä. Yhteisöllisyys.
• Lapsille paljon toimintaa, alakouluikäiselle joka arkipäivälle jotakin toimintaa, hieno homma. Ilttiin on mahtunut hyvin
isompikin lapsi. Hyvä koulu, jossa erityisopettaja. Luonnon läheisyys. Kohisevan ja Pukkilan Vintin aktiivinen toiminta.
• Onni
• Sopivan kaukana kaikesta mutta silti nopea liikkua omalla Autolla kaupoille vaikka pk seudulle. Ihmiset on iloisia. Näin
uuden Pukkilalaisen näkökulmasta.
• Sekä ihana seurakunnan työntekijät, varsinkin päiväkerhon vetäjät Helka ja Ulla.
• Sekä unohtamatta ihanaa Torpin kyläkoulua. Toivottavasti ei olla lakkauttamassa sitä.
• Turvallisuus, yhteisöllisyys
• Ei ainakaan se että palvelut ovat nollassa ja yhteydet muualle huonoja.
• Asun täällä, oma talo oma piha tekee onnelliseksi, ei taajamassa eli riittävän iso tontti oma rauha ja oma kaivo, ei maksa
vedet
• Perhe ja kaverit
• Mäntsälän läheisyys ja sen hyvät palvelut. Nykyisin nuorisotoimen palvelut ovat hyvät.
• Yhteisöllisyys kuntalaisten välillä, apua saa tarvitessaan mutta ei tungetella. Turvallinen ympäristö asua ja maisemat
mahtavat.
• Luonnon läheisyys ja puhdas ilma.
• Kaunis ympäristö, ei kerrostaloja.
• Kauppa, terveydenhuolto (hoitaja, lääkäri, labra, hammashoito) ja apteekki , kaikkilähellä yhdessä paikassa.
• Lupaus jäljellä olevien lähipalvelujen säilymisestä
• Koti, perhe, suku, ystävät, työ, harrastukset/yhdistystoiminta, yhteistyö ja yhdessä tekeminen, ympärillä oleva luonto,
ympäristö missä lenkkeillä, Onnin uima-allas missä liikkua. Se, että ihmiset tervehtii ja juttelee 'kylillä'. Se, että lapset ovat
viihtyneet niin päiväkodissa kuin koulussa, yhteistyö on toiminut. Turvallisuus ja rauhallisuus.
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Hiekkatiet, missä voi ajaa mopolla
Mopoajelu hiekkateillä
Puhdas ilma, rauhallisuus, turvallisuus, kaunis luonto.
Rauhallisuus
Hyvät marja- ja sienimetsät
Kylämäisyys, siisteys, yhteisöllisyys, hyvät ihmiset
Ihmiset
Hiljaisuus -on mukava kun illalla menee sauna jälkeen ulos vilvoittelemaan eikä kuulu juuri mitään. Ystävälliset ihmiset tervehditään toisia ja pysähdytään juttelemaan. Luonto lähellä -paljon hyviä ulkoilureittejä.
Terveyspuolen palvelut
Yhteisöllisyys
Rauhallisuus, luonto, hyvä urheilumahdollisuudet
Maaseudun rauha ja yhteisöllisyys
Kerho- ja seuratoiminta
En mä tiä
Pukkila on pieni kunta ja se on synnyinkuntani.
Hyvät liikuntapalvelut
Ei tule juurikaan mitään mieleen. Ehkä rauhallisuus
Maaseudun rauha.
Puhdas luonto ja turvallinen ympäristö. Yhteisöllisyys on myös hienoa. Jos haluaa osallistua niin mukaan otetaan. Toisaalta
jos haluaa olla omissa oloissa niin se on mahdollista.
Ilmapiiri, maalaisuus.
Työ, ystävät ja tietyt palvelut. Luonnon läheisyys, rauhallisuus sekä ihmisten ystävällisyys.
Rauhallisuus.maisemat
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Yhteisöllisyys, rauhallisuus, maalaisuus. Oma rauhaisa tontti ja luonto.
Rauhallisuus, oma talo, turvallisuus
Turvallisuus, ystävät ja naapurit. Terveydenhuoltopalvelut hoidossa. Luonto ja kulttuuri. Kirjasto erinomainen.
Ystävälliset ihmiset, naapuriapu, luonto, kaukana isoista keskustoista mutta kuitenkin lähellä
Oma perhe ja kaunis asuinympäristö
Luonto ja nopea päätöstenteko, jos kaikki puhaltavat yhteen hiileen.
Luonto
Rauhallinen asuinympäristö, ilman melu- ja valosaastetta. Ihmiset huomioivat toisensa, tervehtivät ja hymyilevät.
Luonto, vähäinen liikenne, äänimaisema, rauhallisuus. Kuvataidekoulu. Kivaa että on apteekki ja kirjasto. Kohiseva on
konsertteineen varsinainen hyvän mielen keskus.
Kodikas pieni taajama, kauniilla maaseudulla, mutta pääkaupunkiseudulle kohtuullinen matka, lapsiperheille hyvät
palvelut, ihmiset: täällä oli suht. helppo kotiutua
Oma perhe ja ystäväverkosto täällä. Pieni kunta, lyhyet välimatkat, helppo yhteydenpito eri tahoihin. Maaseutu, luonto
lähellä. Teikarinmäki on parhautta! Iloitsen hyvistä liikuntamahdollisuuksista, runsaista harrastusmahdollisuuksista
lapsille ja ihmistä lähellä olevasta seurakunnasta. Kirjastopalvelut ovat ihmisystävälliset ja kirjasto on aivan loistavalla
paikalla - upeaa jokiseutua pitäisi hyödyntää enemmän!! Aktiiviset järjestöt, ja erityisesti ne muutamat ihmiset, jotka
uhraavat aikaansa koko kunnan hyväksi vapaaehtoistyöllään.
Ei ole yhtä selkeää vastausta. Juureni ovat syvällä kotiseudullani, ja täälä asuminen on itsestään selvyys, jota en edes
osaa kyseinalaistaa. Täällä on suku, ystävät, luonto tuttuine marja ja sienipaikkoineen. Täällä on luja tukiverkosto . Koko
elämäntyö on täällä. Täällä vielä ihmiset, vieraamatkin, tervehtivät.
Pukkila on itsenäinen kunta, se on meille "alkuasukkaille" jo itseisarvo sinällään!
Vapaus. Tilan avaruus. Maisema. Maaseutu.
Ihmiset eli uudet ja vanhat ystävät

PUKKILAN KUNTASTRATEGIA
Kuntalaiskyselyn tulokset

Mikä tekee sinut onnelliseksi Pukkilassa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luonto ja iloiset ihmiset
Hiljaisuus, silloin kun naapurin koirat ei hauku yötä päivää. Lyhyt matka kentälle. Onninkartanon seniori vesijumppa, se
auttaa pitämään selän kunnossa mutta on liian kauan suljettu kesäaikana..
Rauhallinen asuminen, ihmiset.
Rauhallisuus, oma talo, turvallisuus
Rauhallisuus, oma talo, turvallisuus
Kaverit (8)
Oma koti
Perhe ja oma koti.
Onnin kolo ja kamarit
Ihmiset
Puhdas ja kaunis ympäristö, mukavat asukkaat ja yhteisöllisyys sekä kulttuuritapahtumat lähellä.
Oma koti
Perhe ja oma koti.
Onnin kolo ja kamarit
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Selasin juuri Pukkilan esitteen ehkä viidentoista vuoden takaa. Elinkeinoasiamies toimitti "starttipaketin" kun muutimme
tänne ja esite oli mukana. Siinä esiteltiin kaikkea pukkilalaista elämää hyvin monipuolisesti. Aika oli silloin toinen ja
ihmiset harrastivat paljon yhdistyksissä iltaisin ja viikonloppuisin. Nyt yhdistystoiminta on hiipunut. Tarjontaa on nyt
paljon, mutta ilotonta ja yleensä arkipäivisin sekä myös valmiiksi jo pureskeltua etukäteen. Käyn mieluummin esim.
isojen orkesterien konserteissa suurissa kaupungeissa ja ulkomailla, koska voin silloin nauttia asiasta siihen tarkoitukseen
rakennetussa tilassa.
Lapsiperheiden palvelut tulisi päivittää, saatava lisää mm. Päivähoitopaikkoja/perhepäivähoitajia. Kuntalisä
lapsiperheelle, ikäihmisten palveluita tulisi myös parantaa mm hoitohenkilöstöä lisäämällä.
Pukkilassa on liikaa omaan itseen ja omaan napaan keskittymistä, oman reviirin turhaa puolustamista ja kummallista
naapurin pelkoa, kusipäisyyttä ja ne periytyvät myös lapsille. Yhteisöllisyys on näennäistä, pienen piirin puuhastelua.
Maksumiehiksi joutuvat yhtään erilaiset, rohkeat tai poikkeavat ja erityisesi heidän lapsensa.
Uusien veronmaksajien houkutteleminen kuntaan esimerkiksi halvoilla tonttihinnoilla (nykyiset liian korkeat) ja
mainostamalla hyviä palveluita. Yhteysliikenne Mäntsälän juna-asemalle junien kulkuaikataulua mukaillen helpottamaan
työmatkaliikennettä
Liikuntamahdollisuuksia ei saa ainakaan karsia, ennemmin lisätä, esim. kansalaisopiston jumppatarjontaa saisi olla eri
päivinä, eikä niin että kaikki vaihtoehdot samana päivänä, kuten jonain vuonna ollut.
Yhteisöllisyyttä ja järjestötoimintaa tuettava. Talkoilu lisää omaa ja yhteisön hyvinvointia, sitä on arvostettava.
Töissäkäyntiä tuettava eri keinoin, Lapsiperheille tässä tärkeää yhteistyö päivähoidon ja koulun kanssa, mm. Koulukyydit
ja iltapäiväkerhot apuna, kun moni saattaa käydä kauempana töissä. Lasten harrastusmahdollisuudet turvattava.
Julkisten liikenneyhteyksien parantamista mietittäessä, tulee huomioida että suurimmalle osalle oma auto on kuitenki
välttämätön, sillä vaikka yhteyksiä olisi, niin työmatkaan kuluvan ajan piteneminen jo nyt pitkästä vielä pidemmäksi on
monelle varmasti kynnyskysymys julkisten käyttöön.
Nuorille oma paikka jossa voivat hengailla, tukea enemmän lapsiperheille ja ikäihmisille.
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Tämä on vaikea kysymys, mutta jos ajattelen vain itseni kannalta, niin ensiksi toivoisin, että nuorisolle keksittäisiin jotain
muuta tekemistä, kuin rällätä mopoilla/autoilla edestakaisin teitä. Tai ainakin joku syrjäinen paikka missä voisi mielin
määrin päästellä häiritsemättä muita. Luulisi kunnan alueelta löytyvän jotain joutomaata, mihin jonkun crossiradan saisi
rakennettua. Näin ei myöskään muiden kulkijoiden tarvitsisi pelätä moottori ajoneuvon alle jäämistä. Toinen mihin voisi
panostaa, olisi järjestää jotain tapahtumia, missä voisi tutustua paikalliseen väkeen ja että ohjelma olisi houkuttelevaa
myös 40 kymppisten mielestä, tällä hetkellä tuntuu, että tapahtumat on suunnattu hiukan vanhemmalle väelle.
Lähtökohtaisesti alkuperäisasukkaiden pitäisi ymmärtää uudisasukkaiden tärkeys kunnalle, koska muuten kunnan varat
eivät ikinä kasva, jollei uusia asukkaita saada houkuteltua. Tänä päivänä ja tällä tietämyksellä, en välttämättä muuttaisi
Pukkilaan.
Ikuisuus juttuna varmaan nuorille tekemistä ts pois pahanteosta. Terveydenhuollossa olisi myös iso parantaminen! Ketä
todella pystyy menemään terveydenhoitajalle klo12? Älytöntä
Pakolaiskeskus lopetetaan.
Yhteisöllisyyttä ja aitoa yhdessä tekemistä lisää myös järjestötasolla eikä järjestön oman imagon nostoa! Yhteistyön
lisääminen yritysten ja järjestojen kanssa. Enemmän avointa keskustelua päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten
välille.
Ei "ammuta" uusia ideoita heti alas! Asenne kohdalleen!
Olisi hienoa, jos kulkuyhteydet olisivat Mäntsälään olisivat paremmat. Lisäksi olisi hyvä saada Pukkilaan lisää palvelualan
yrittäjiä. Kaipaan erityisesti pesulaa, leipomoa ja toista kauppaa. Onnissa voisi olla myös enemmän vapaita kuntosali- ja
allasvuoroja. Veroäyri alas!
Liikuntapaikat kunnossa, välttämättä uusia ei tarvita, mutta pidetään kunnolla huolta jo olemassa olevista. Nuorisoon ja
lapsiin panostaminen. Palveluiden säilyvyys, jäljellä olevia palveluita ei ajattaisi alas.
Tuetaan kolmannen sektorin toimintaa, kunnassa erittäin aktiivinen joukko toimijoita, jotka monessa eri yhdistyksessä
tekevät paljon hyvää. Säilytetään olemassa oleva joukkoliikenne, lapsien ja nuorten on päästävä liikkumaan lähikuntien
alueen toisen asteen kouluihin. Lisää ei välttämättä tarvita, mutta säilytetään edes nämä nykyiset.
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Liikenne yhteyden parantaminen Mäntsälään +muualle.
Jos terveyskeskuspalvelut toimisi Onnissa joka päivä, esim lääkäri päivystäisi joka päivä.
Voisimme siirtyä jo päätöksenteossa tällä vuosituhannelle. Valtuustossa sekä hallituksessa löytyy ideointia jäsenten
keskuudesta, jotka harvoin kuitenkaan kantavat pidemmälle. Kankeus virkamiestaholta jarruttaa jokaista elettä ja
toimintaa. Uudistuva ja elinvoimainen kunta ei ole mahdollinen, jos virkamies/kunnanjohto eivät anna sen tapahtua.
Tällä hetkellä usea kuntalainen elää siinä käsityksessä, että niin kuntalaisilla, valtuutetuilla kuin kunnan työntekijöillä on
kaikilla halua ja ideaa toimintaan. Sen vaan ei anneta tapahtua. Aina lyödään jarru päälle. Nyt toivoisimme että tuo jalka
jarrulta vihdoin nostettaisi, kunnanjohdon sekä virkamiesten toimesta.
Voisi panostaa palveluita ympäri pukkilan keskustaa ja kasvattaa sitä eikä yrittää tunkea kaikkia palveluita saman katon
alle.
Tehdään keskustaa enemmän myrskylätien varteen, näkyväksi ohikulkijoillekin, jos vaikka asiakaskunta kasvaisi yrittäjillä
ja ei tungeta tontteja pieninä läntteinä ahtaalle
Nuorille sisätila jossa olla
On turha yrittää saada Pukkilaan uusia asukkaita, jos päivähoito- ja koulupalvelut pysyvät tällä nykyisellä ala-arvoisella
tasolla. Kouluissa pitäisi olla ammattitaitoiset opettajat ja heidän tulisi kohdella kaikkia lapsia ja vanhempia asiallisesti. Ja
mikäli ongelmia ilmenee, myös esimiesten ja kunnan päättäjien tulisi toimia siten, että perheiden hyvinvointi olisi
tärkeintä. Pukkilasta on muuttanut aivan liikaa ihmisiä pois huonojen koulupalveluiden takia. Koulun pitäisi olla
turvallinen paikka, johon jokaisen olisi mukava mennä ilman minkäänlaista pelkoa. Myös perhepäivähoitomahdollisuus
pitäisi olla tarjolla.
Jätettäisiin kaikki byrokratia pois, ei leikitä hienoilla sanoilla vaan tehdään aitoja tekoja.
Kunnanjohtajalle lopputili. Toinen kauppa koska Sale on liian kallis.

Liikenneyhteydet ovat ehdoton puute! Sitä ei korvaa oikeastaan mikään, koska työtä tehdäkseen ja voidakseen
liikkua, tarvittaisiin edes ns. normaalikulkuyhteydet yleisellä kulkuneuvolla vrt. bussilla.
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Ymmärsin että nyt oltaisiin lopettamassa linja Porvooseen ja Helsinkiin(!) Mikäli se on totta, olemme käsittämättömässä
motissa.
Kaiken ikäisille löytyisi mieluisa vapaa-ajan harrastus/tekeminen. Erityisesti nuorille, että ilkivalta ja roskaaminen
loppuisi.
Pukkilan hyviä liikunta mahdollisuuksia käyttettäisi enemmän hyödyksi. Teikarinmäki pidettäisi kunnossa esim. Valaistus,
talvella ladut .
Tänne tulisi Mäkki
Nuorille enemmän paikkoja viettää aikaa, muu kuin Salen pihalla.
Jos saisi mopoille oman radan
Uusien pukkilalaisten huomioiminen esim. vanhojen ja uusien kuntalaisten kohtaamisia. Valtuuston kokouksia, mihin
kuntalaiset voisivat tulla.
Tämä on nytkin jo ihan hyvä kunhan tämä taso säilytetään. Teikarimäkeä voisi kehittää -kuntoportaat
Veroprosentti alemmas
Jalat maassa, ei yritetä saada väkisin väkeä pääkaupunkiseudulta
Erilaisten tapahtumien aktiivinen järjestäminen jatkossakin. Kynnys tänne muuttamiseen alemmaksi: tonttien hinnat
alaspäin ja paikallisillekin yrittäjille etuja. Kebab ravintola olisi hyvä! Siwan vanhat tilat hyötykäytttöön.
Lisää työpaikkoja
Puhdas Porvoonjoki
Lisää aikuisten ohjattua liikuntaa!
Taataan nuorten ja vapaa-ajan palvelut sekä nykyiset peruspalvelut.
Puistoalueiden kehitys
Tänne tulee slowpoke landia

•
•

En tiedä onko se idea, mutta verot ja kulut pysyisivät aisoissa.
Voitaisiin vaikka yhdistyä johonkin toiseen kuntaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pukkilassa säilyisi terveyspalvelut, apteekki, kirjasto, pankkipalvelut sekä edes tuo yksi kauppa. Mainostetaan Pukkilaa
mahdollisimman positiivisesti uusille asukkaille. Suositaan oman paikkakunnan yrityksiä.
Enemmän kunnan järjestämiä tapahtumia (muualla kuin onnissa) lisää harrastemahdollisuuksia (suppea kansalaisopisto),
kunnon valaistut lenkkimaastot. Enemmän kuntalaiset mukaan suunnitteluvaiheessa (päättäjien kanssa)
Kuntaan palkataan yhteyshenkilö johon helppo yhteydenottomahdollisuus...avoimuutta!! kunta on yrittäjävastainen
muutosta siihen.palvelut huonontuneet
Palveluja paremmin saataville, esim terveyspalvelut.
Suurempi (monipuolisempi valikoima) ja EDULLISEMPI ruokakauppa, tällä hetkellä suurperheellisenä on pakko lähteä
naapurikuntiin isommille ruoka- ja tarvike ostoksille. Tiedän, että samoin toimii myös moni muu.
Yhteisöllisyyden lisäämistä entisestään sekä yhteistyötä eritahojen kanssa.
Ei yritetä liiaksi muuttaa Pukkilaa muuksi kuin mitä se on, annetaan kunnan olla kuntalaisten näköinen. Pieni
maalaiskunta.
Monet halunnevat lisää palveluita, minä pärjään näin
Paremmat kulkuyhteydet.
Palveluita kehittämällä. Paikallinen kauppa todella pieni ja hintataso korkea. Täytyy lähteä aina kauppaan lähikuntiin,
vain pieniä ostoksia lähikaupasta. Kirjasto ja vesiliikunta iso plussa, samoin kuntosalit, joita toki voisi hieman kehittää.
Terveydenhuoltoon en ole vielä juurikaan perehtynyt, olen asunut Pukkilassa vasta reilun vuoden. Mukavaa, että teitä
parannettiin viime vuonna, se helpottaa autolla kulkemista.
Lisää asukkaita kuntaan. Piristäisi ja käyttäisivät meidän palveluita.
Enemmän aktiivista toimintaa yhdessä. Tapahtumia.
Kaupanalan palveluja saisi olla laajemmin, yhteisöllisyyttä lisää, pienille yrityksille elinmahdollisuudet, touhukkaita
asukkaita lisää, kuntalaisten osaamisalueet ja erityistaidot esiin, tyhjät liiketilat ja muut yritystiloiksi kelpaavat tilat
tietoisuuteen
Ei "ammuta" uusia ideoita heti alas! Asenne kohdalleen!
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Otettaisiin huomioon kaikki kuntalaiset, parannettaisiin terveys-ja sosiaalipalveluja. Sisäilmapuhtaita kunnan tiloja-edes
terveyspalvelut.
Jonkinlainen julkisen liikenteen yhteys maailmalle olisi hyvä olla. Kauppa on varsin onneton tapaus. Sääli että se on
ainoa. Asenteita jos saisi tilattua vähän vapaamielisempään suuntaan. Asioittensa hoitaminen on välillä turhan
monimutkaista. Voisi olla yksinkertaisempaakin.
Tehdään kunnantalosta Hannu Rönkkösen taidemuseo.
Parempi julkinen liikenne, esim. Mäntsälän juna-asemalle. Etätyöpisteet, esim. kirjastoon (hyödyntää samalla kauniin
jokimaiseman)
Kesäisin majoitusta: tulisi kaupunkilaisille 'maalaisromantiikan' kokonaispaketti, johon kuuluisi ulkoilua uuden kartan
avulla, kesäkahvila + taidetta Koivulinnassa, joku ruokapaikka (Kohiseva, Onnentupa, ...) ja yöpymismahdollisuus
Kunnan VIESTINTÄ!
Vapaaehtoistyöt ja järjestöt pitäisi huomioida paremmin, ja tunnustaa niiden arvo kunnalle. Yhteisöllisyys tulee näistä
ihmisistä ja yhdessä tekemisistä. Jos halutaan olla kulttuuriPukkila tai yhteisöllinen Pukkila niin kuntalaisten tekemää
työtä tulee arvostaa ja tukea enemmän! Hulluihin ideoihin pitää tarttua ja markkinoida paremmin!
Joukkoliikenneyhteydet tulee toimia myös viikonloppuisin, ja turvata myös autottoman väestön liikkuminen niin kunnan
sisällä kuin naapurikuntiin.
Jollain tasolla avoimuutta pitäisi kehittää. Mitä se sitten kenellekin merkitsee. Ihan aito "yhteen hiileen puhaltaminen"
pitäsi saada yhteiseksi tavoitteksi. Toivoisin, että kaikken kuntalaisten tarpeet olisivat yhtä tärkeitä, mutta myös ymmärtää, että kaikkea ei vaan pysty toteuttamaan. Resussit ja rahat ovat rajalliset, mutta toisten huomioon ottaminen ja
erilaisuuden hyväkyminen eivät maksa mitään. HYMYKÄÄN EI MAKSA MITÄÄN.
Yhteishenkeä ei saada puhaltamalla. se on kulttuuria. Kaikilla olisi hyvä olla jos ajattelisivat enemmän toisiaan.
Yhteisöllisyyttä ja aitoa yhdessä tekemistä lisää myös järjestötasolla eikä järjestön oman imagon nostoa! Yhteistyön
lisääminen yritysten ja järjestojen kanssa. Enemmän avointa keskustelua päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten
välille
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Liikuntapaikat kunnossa, välttämättä uusia ei tarvita, mutta pidetään kunnolla huolta jo olemassa olevista. Nuorisoon ja
lapsiin panostaminen. Palveluiden säilyvyys, jäljellä olevia palveluita ei ajattaisi alas.
Tuetaan kolmannen sektorin toimintaa, kunnassa erittäin aktiivinen joukko toimijoita, jotka monessa eri yhdistyksessä
tekevät paljon hyvää. Säilytetään olemassa oleva joukkoliikenne, lapsien ja nuorten on päästävä liikkumaan lähikuntien
alueen toisen asteen kouluihin. Lisää ei välttämättä tarvita, mutta säilytetään edes nämä nykyiset.
Olisi hienoa, jos kulkuyhteydet olisivat Mäntsälään olisivat paremmat. Lisäksi olisi hyvä saada Pukkilaan lisää palvelualan
yrittäjiä. Kaipaan erityisesti pesulaa, leipomoa ja toista kauppaa. Onnissa voisi olla myös enemmän vapaita kuntosali- ja
allasvuoroja. Veroäyri alas!
Verotusta pitää keventää. Tavoitteena voisi olla vaikkapa "Uudenmaan maaseudun Kauniainen". Paitsi verotuksen
keventämistä, tämä tapahtuu hyödyntämällä ensimmäisessä vastauksessani antamia onnellisuuden aiheita.
Kunnallisveron laskeminen järkevälle tasolle.
Lisää työpaikkoja koti kuntaan , palvelutason säilyttäminen mahdollinen lisäys , aktiivinen kunta markkinointi Mäntsälän
malliin .
Kuntalisä lapsiperheille, maksuseteli/ maksusitoumus lapsiperheille ostaakseen päivähoitopalvelut perheelle sopivalla
tavalla...
Hannu Rönkkösen taidemuseo.
Vanhuksien hoito parenmaksi lisää tiloja.ja nuorille tekemistä.
Selkeästi nykyistä paremmat joukkoliikenneyhteydet.
Enemmän kavereita
Nuorten tila, jossa pidemmät aukioloajat.
Enemmän kavereita.
Joku ulkotrampa puisto. C ilmanen
Tramppapuisto
En tiedä
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Yrittäjiltä toivoisin, sen sijaan että keskustelevat vain kunnan kanssa, että yksityiset kuntalaiset saisivat palvelut
täsmällisesti ja laadukkaasti, nyt lipsutaan melko paljon.
Enemmän haluan, että kuntalaiset innostuisivat toimimaan itsenäisesti ja esittämään taitojaan. Se tuo itsetuntoa ja
minusta tällaisen toiminnan yhteisöllisyys on sitä parasta yhteisöllisyyttä.
Kunnastahan on terveyspalveluista päättäminen ja niiden hoitaminen siirtynyt kauemmas ja vanhemmilla ihmisillä alkaa
jo olla melko vaikeaa hallita sitä kenelle soitetaan, miten toimitaan jne.
Kunnan virkamiesten palvelut riittävät nykyisellään. Tärkeää olisi, että keskustaajaman palvelut pysyisivät ja liiketilat
pysyisivät täynnä. Kunnon kahvila pitäisi saada, nyt sellaista ei ole vaikka kahviloita onkin.
Yhteistyö naapurikuntien kanssa voisi olla hyvä asia, ettei nyt pelkästään kuntarajojen sisällä toimittaisi.
Liikuntapalveluita voisi olla enemmän työikäisille /työssäkäyville.
Pukkilassa tarvittaisiin joku "kuntalaisnurkka", joka olisi auki muulloinkin, kun kuntalaisten työaikaan (vrt. Onni), johon
voisi mennä kahville, pistäytymään, turisemaan, kaffille, tulostamaan, tietsikalle, puuhaamaan tai sopia ihan vaan treffit.
Kohisevan lounaan loppuminen oli kuolinisku monelle hyvälle yhteisölliselle jutulle ja kunnan omat toimet taisivat olla
osaltaan lounasta lopettamassa. Tuki laadukkaalle kahvilatoiminnalle olisi kunnalta loistava päätös. Kunnassa pitäisi
nähdä päätösten ja pientenkin toimien pitkäaikaisvaikutukset ja laskea vähän tarkemmin, mitä mikäkin päätös kustantaa
(tai säästää) pitkällä aikavälillä, ei vain tänään.
Yhteysliikennettä Mäntsälään kehitettävä juna-asemalle (työmatkaliikenne huomioiden)
Paremmat leikkipuistot lapsille! Neuvolassa voisi olla eri teemojen mukaisia infoiltoja lasten hoidosta ja kasvatuksesta
sekä mahdollisista haasteista, joissa olisi myös tutustumista muihin ja vertaistukea. Tällaisia teemailtoja voisi järjestää
myös muista aiheista eri ryhmille, esim. hyvinvointi, liikunta, ravinto, terveyden ylläpito, jne... voisi olla myös ulkopuolisia
luennoitsijoita.
Julkisen liikenteen suhteen muutamat lisävuoroja esim. viimeiseltä Helsingin z junalta bussilla Pukkilaan tai myöhäinen
iltavuoro Porvoosta Pukkilaan.
Kahvila/Lounaspaikka olisi kiva, jos saisi tehtyä sen kannattavaksi. Kohisevan ruokaperjatait ja konsertit ovat iso plussa!
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Apteekki voisi olla auki myös lauantaisin. Toivottavasti lääkäripalvelut jatkuvat edelleen!
Kaiken lisäpalvelutoiminnan pitäisi syntyä yritysten kautta, ei kunnan verovaroin. Kunta voisi aktiivisesti markkinoida
hyviä liikepaikkoja uusille yrittäjille ja erilaisten tukitoimien kautta auttaa uusia yrityksiä täällä. Kuten vaikkapa
tarjoamalla sopivia tiloja, tontteja. Kuka muuten pesee Onnin tekstiilit? Tässä olisi esim. uudelle pesulayrittäjälle yksi
hyvä tukimuoto aloittaa oma bisnes.
Kauppaa monipuolisemmaksi ja edullisemmaksi
Kotipalvelu lapsiperheelle.mll uusia vetäjiä.
Viestintä/näkyvyys pitää saada tälle vuosiluvulle.
Iso kauppakeskus, houkuttelee ihmisä asumaan ja kasvattamaan väkilukua kun ostettavat palvelut ovat saatavilla eikä
tarvitse niitä varten ajaa 30km johonkin suuntaan. Ympäri vuorokauden auki oleva huoltoasema mistä saa karkkia ja
ruokaa keskellä yötä ja hyvä ajanvietto paikka nuorisolle ( koska sehän tunnetusti liikkuu lähinnä öisin) vähentäisi
vandalismia onnin pihalla. Myös kunnan tarjoaman ruoan laadussa olisi paljon parennattavaa.
Huoltamo-kauppakeskittymä tyyliin abc sinne myrskyläntien varteen, joka sisältäisi toisen kaupan, väljennetään onnin
parkkipaikkaa, aika ahdas kun tilaa ois ollu fiksumminkin käyttää, se pensaskeskittymä pois, nyt jo survottuna
kulkureittinä, kunnantalo takaisin kuntalaisten käyttöön ja työntekijöiden, onnin kahvion läpikulku rauhallisemmaksi, ei
ole kiva syödä kun ohikulkijat kyttäävät ja vois se olla auki heinäkuussakin
Psykologin ja psykoterapeutin palveluille tuntuisi olevan paljon tarvetta.
Työikäiselle ei juurikaan ole mitään palveluita. Lapsille on paljon harrastuksia, on neuvola ja hyvä päiväkoti sekä koulu.
Tosin koulukiusaaminen oli todella ikävää ja sen hoitaminen koulun puolelta epäonnistui. Vanhuksille on myös todella
paljon palveuita ja kulttuuritarjontaa. Mutta työikäiselle?
Liikunta ja kerhotoimintaa vauvasta vaariin
Kirjasto Onniin, jos myös apteekki pysyy Onnissa. Molempien pitää olla esteettömiä.
Vrt. edell. vastaus
Julkiseen liikenteeseen panostettaisiin, muuten se saattaa loppua syrjäkyliltä kokonaan, jota emme Pukkilassa halua.

PUKKILAN KUNTASTRATEGIA
Kuntalaiskyselyn tulokset

Millaisia uusia tai parannettuja palveluita arvostaisit Pukkilassa?

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylätalkkarin ilmaiset palvelut vanhuksille Onnin rahoista. Keskustaan uusia senioritaloja (esteettömiä) omistus- tai
vuokra-asumiseen. Kirjasto Onniin.
Ikäihmisten kerrostalo. Tuettu julkinen liikenne.
Onnin aula auki iltaisin ja viikonloppuisin=yhteinen olohuone. Kirjaston tulo onniin mahdollistaisi enemmän sitä. Tilathan
on tässä valmiina!!! Uintia viikonloppuisin, kuntosali auki viikonloppuisin.
Kuntosaliin panostamista. Uimamahdollisuutta Onnissa myös kesäajalla tai maauimalaa! Oikomishammashoidon
mahdollistuminen Onnissa.
Lääkäripalveluun tutut henkilöt
Tekojää kaukaloon, jotta pääsisi luistelemaan. Nykyisin talvet niin huonoja, että kausi jää liian lyhyeksi. Linjaautoyhteydet Lahteen ja Porvooseen, vuoroja myös iltaisin. Edullinen kotiapu/siivouspalvelu olisi bueno.
Nuorisolle tilat. Vanhuksille lisää tiloja. Hoitokoti.
Mieluummin kohtuullinen veroprosentti kuin turhat palvelut. Ei rahaa ole pakko polttaa varsinkin kun sitä ei ole.
Pidemmät kirjaston aukioloajat + kahvila tähän yhteyteen
Kunnan johto vaihtoon! Kunnan tiedottaminen vastaamaan nykypäivää
Koulun puutyölaitteiston käyttömahdollisuus, olemassa olevan kuituverkon hyödyntäminen paremman internetpalvelun
saamiseksi (operaattoriyhteistyö)
slowpoke landia
Vähän enemmän kauppoja.
Asuntoja ikäihmisille
Eiköhän noilla mummoilla ole jo kaikki ihan kivasti
Uutta yksityistä palveluntarjontaa.Kunta pois häärimästä yrittäjien tontilta.
Kotiin vietäviä palveluita vanhuksille. Voisivat sisältää terveydentilan määrittelyä, kauppakassipalvelu yms. Jonkinlainen
yhteys Mäntsälän juna-asemalle aamuisin ja takaisin iltaisin
Joukkoliikennettä Mäntsälän suuntaan esim. juna-asemalle harkittaisiin vakavasti.
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Julkinen liikenne Mäntsälän suuntaan toimivaksi eikä enään vähennyksiä Lahti Hki.oma vakituinen lääkäri ja joku joka
vastaa puhelimeen (vanhukset) Harrastusmahdollisuuksien lisääminen.kuntaan muuttavalle tiedotuspaketti kotiin
yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa sekä yht tervetulotilaisuus.kahvila joka iltaisin auki
(onni)yhteispalvelupiste 1x viikko iltaisin auki.vanhaan kunnantaloon nuorille työpajoja
Kulkuyhteys mäntsälän juna-asemalle olisi hyvä.
minulle hyvä näin
kts. edellinen vastaus
Olen nykyiseen tyytyväinen.
Lääkäripalvelut
ed. vastaus
Sisäilmapuhtaita kunnan tiloja ja kunnon joukkoliikennettä, kunnon lääkäripalveliuja ja edes jonkintasoista
sosiaalihuoltoa
Toinen kauppa, jotta olisi kilpailua ja näin myös halvemmat hinnat.
Postin/matkahuollon palvelut nykyisillä aukioloilla aivan surkeat.
Jos kaupan saisi jotenkin hinattua Askolan Salen tasolle. Leipä ja tuoretuotteet on kalliita ja huonolaatuisia.
Lähiruokaa helpommin saattavissa, parempi julkinen liikenne, esim. Mäntsälän juna-asemalle. Kunnan VIESTINTÄ!
En kaipaa uutuuksia, vaan esimerkiksi joukkoliikenne kuntoon!
Senioritalo on se ensinmäinen lisäpalvelu, mitä Pukkilaan tarvittaisiin. Ei kylkiäisenä Onniin, eikä mikään asumispalvelu
yksikkönä, vaan ihan erillinen yhteisöllinen rakennus. Koti, jonka suunniteluvaiseessa jo kuullaan käyttäjiä, ikäihmisiä
toiveineen! Ei liian hieno, vaan tavallisten ihmisten toimiva koti yhteisinä tiloineen. Lähellä keskustaa, palvelujen lähellä.
Palvelujen ohjaaminen kotiin tuotavaksi on suuntaus, jota kohti valtakunnan tasolta ohjataan.Asumispalvelut ovat
viimeinen ja vaikeasti saavutettava apu, tämä olisi se kevyempi esiaste. En tarkoita, että tällä houkutellaan tänne
vanhuksia muualta. Vaan vastattaisiin tämäpäivän tarpeisiin jo täällä mahdollisesti sivukylillä asuviin ja turvattomuudesta
kärsiviin ihmisiin.
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Palvelua ikäihmisille, jotka ovat olleet rakentamassa yhteisöllistä Pukkilaa.
ja pankin säilyminen jne. Niiden puolesta kuntakin voisi ottaa tiukemmin kantaa.
Sekatavarakauppa vanhaan Siwan taloon. Ettei tarvitse joka naulaa lähteä hakemaan Mäntsälästä. Koneitten vuokrausta
ja vuodenajan mukaan tuottajatoria. Kylätalkkarin palveluja. Informaatiota keskitetysti kaikesta mahdollisesta mikä
kuuluu kyläläiste tietää. Asiat voisi koordinoida selkeisiin aihepiireihin.
Ei tarvitse pohtia koko ajan jotain uutta. Se, että tällaista edes kysellään, on tarpeetonta lypsämistä. "Keksikääs nyt
jotakin..." Oikeat ja asialliset tarpeet tulevat kyllä esille ilman houkuttelujakin. Pukkilan palvelut ovat nyt hyvällä tolalla ja
monissa asioissa paremmat kuin ympäristökunnissa. Nimimerkillä "Eihän kaikilla ole edes uimahallia". Sitä paitsi
tärkeimmästä päästä ovat sellaiset, joihin kunnan vaikutusvalta on vähäinen: kauppa ja sen hintataso, postin,
polttoaineautomaatin, pankkiautomaatin jne. Niiden puolesta kuntakin voisi ottaa tiukemmin kantaa.
Kaupan palvelujen monipuolistumista eli lisää toimijoita .
Terveydenhuolto --> Lääkäri!
Köyhäin apua.
Joukkoliikenne, valokaapeliyhteys ainakin keskustan asuinalueille, parempi latujen kunnossapito jos lumitalvi /
liikuntapalvelut.
Nuorten tila 24h auki tai pidemmät aukioloajat ja useempi nuokku. Escape room
Nuorten tiloja, jotka olisivat useammin auki 24h. Haluaisin, että Onnissa saisi hengata pidempään.
Hesburger
Mäkkäri
burger king
Toinen kauppa lisäisi kilpailua.
Lisää kauppoja
Lisää kauppoja
Ei mitään
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Olen tehnyt jo paljon pukkilalaisten eteen talkootyötä. Asiasta löytyy puolen metrin pino lehtileikkeitä. 2010 -luvun
molemmin puolin kunnassa oli enemmän innostusta päällä. Nyt ollaan keskittämässä touhuja liikaa ja työaikaan. Arvostus
yksityisten ja yhdistysten omiin puuhailuihin on ehkä hieman hiipunut.
Osallistua aktiivisesti toimintaamme.
Olen mukana vapaaehtoistoiminnassa ja pienet piirit pitävät yllä näitäkin. En ehkä voisi itse laittaa enempää resursseja.
Järjestötoiminta ja talkoilu tällä hetkellä.
Olen pitkään pitänyt huolta nuorista ja avustanut vähävaraisia
En osaa omaehtoisesti ehdottaa mitään, mutta jos olisi tarjolla jotain vaihtoehtoja mihin voisi osallistua, niin silloin olisi
helpompi vastata.
Olen osallistunut erilaisiin talkoo töihin ja näihin voin vapaa aikani puitteissa edelleen osallistua.
Järjestää mielenosoituksen pakolaiskeskuksella, jotta koulurauha saadaan takaisin ja parrakkaat lapsipakolaiset
lähetetään takaisin Afganistaniin.
Osallistua avoimin mielin erilaisiin toimintoihin ja kehittää niitä yhdessä toisten kuntalaisten kanssa. Turha marina ja
valittaminen pois!
Tehdä töitä ja tuoda sitä kautta verovaroja kuntaan. Paljon muuhun ei yrittäjällä aikaa jää.
Jatkan osallistumista eri yhdistysten toimintaan ja mahdollistan sitä kautta mm. erilaisten tapahtumien järjestämisen.
Pitää huumoria yllä.
Pitää lapset torpin kyläkoulussa.
Kantaa ylpeänä lausetta: Olen Pukkilalainen!
Olen nyt jo ahkera talkoilija eli kolmatta sektoria joka ilmaiseksi pyörittää pukkilaa että mitäs sitä muuta.....
Pitää huolen että siivoan omat jälkeni
Jatkaa ihmisten tervehtimistä ja hymyillä kaikille, avoin mieli :)
Osallistun tapahtumiin.
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Käyttää oman kunnan palveluita eli verotuloja tänne.
Teen vapaaehtoistyötä vanhusten hyväksi, mikä vie ajallisesti aika paljon
Vapaaehtoistyötä. Yhteisissä talkoissa mukanaoloa.
Vanhustyö! Ikäihmisten auttaminen esim kaupassa tai ulkoilutus/juttuseuraa.
En ainakaan levittää paskaa pellolle
laittaa roskat roskiin
Kunnan asioista kertomista eläkeläisille päivän aikaan. Eivät jaksa tulla iltaisin valtuuston kokouksiin.
Voisin alkaa kouluvaariksi
Osallistua vapaaehtoisena eri toimintoihin.
Iloinen mieli
Edistää kohdan 3 toteutumista. Osallistua ja järjestää tapahtumia uusille kuntalaisille.
Voin osallistua sellaiseen vapaaehtoistoimintaan, johon pystyn.
Ehkä voisin osallistua yhteistyöhön (liikunta)
slowpoke patsaita
Vanha vaivainen jo itsekin.
Teen jo sen minkä täytyy.. maksan veroja!
Ostaa palveluja paikallisilta yrityksiltä.
Viedä positiivista ajattelua eteenpäin valittamisen sijaan.
Tietenkin äänestämällä kuntavaaleissa, ottamalla kantaa asioihin esim tämä kysely, tekemällä vapaaehtoistyötä kuten
teenkin Nuorisoseuran puolesta.
Välittää läheisistä ,naapureista avun tarvitsijoista (auttaa vanhuksia kauppamatkoilla esim) täällä tarvitaan
yhteisöllisyyden lisäämistä (talkoo henki vähentynyt)avoimia ovia Loviisan tyyliin.yhteis-kimppakyydit.tiedottaminen
tulevasta.käyttää omien yrittäjien palveluita
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Olla itse esimerkkinä yhteisöllisessä toiminnassa.
Itse ainakin käyttäisin aktiivisesti kauppaa, jos löytyisi isompi ja edullisempi sellainen, varmasti moni muukin. Tällöin ei
tarvitsisi lähteä muualle ruokakauppaan.
Teen jo niin paljon, ettei aika työn lisäksi riitä muuhun.
Mukana toiminnassa
Teen jo niin paljon, ettei aika työn lisäksi riitä muuhun.
Mukana toiminnassa
Olemalla esimerkillinen, avoin ,rehellinen, innostava, kannustava, auttavainen
Promota, keksiä uusia tapoja somessa tiedottaa, keksiä uusia ideoita jne. Kun vaan olis koti
Vastata tähän kyselyyn ;-)
Vapaaehtoistyötä, esim. srk:lle
Osallistua tapahtumiin
Ostaa sitä lähiruokaa
Kertoa omalta osaltani asioista mitkä meidän kunnassamme toimii jo - vaikkapa sosiaalisen median kampanja #Pukkilassa
onnistuu- tyyliin.
Olemalla avoimesti osa yhteisöä, ja kuuntelemalla ja viemällä heidänkin ajatuksiaan kuuluville, jotka eivät itse aktiivisesti
halua osallistua.
Olen yrittänyt tehdä 20v. mainetta ja hyvää palvelua etupäässä ulkopuolelta vieraileville. Tekisin sitä edelleen. Paikallisilla
on omat porukkansa. Verojen maksulla voin ehkä auttaa, Tämä on niin lähellä pääkaupunkia että yhteisötyyppinen, nyt
muodissa oleva asumismuoto sopisi jonnekin tontille mutta hyvin suunniteltuna.
Puolustan pukkilalaisten oikeutta päättää itse omista asioitaan.
Olla mukana vapaaehtoistoiminassa , talkoissa .
Olla avoin kohtaamaan uusia ja vanhoja Pukkilalaisia... osallistua aktiivisesti kaikkinensa kunnan toimintaan.
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Talkoo rakentamista
Teen mm. järjestöissä. Osallistumalla tapahtumiin ja käyttämällä Pukkilalaisia palveluja.
Pidän Pukkilan siistinä ja kauniina.
Pidän Pukkilan siistinä.
Suojella heitä
Täyttää tämän paperin
Tehdä tämän paperin
Tulla presidentiksi
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Linja-autoyhteydet Porvooseen ja Mäntsälään säilytettävä.
Kunta keskittyköön lakisääteisiin tehtäviinsä. Kunnan toimiala mahdollisimman suppeaksi.
Miten voi olla niin, että lapsille on paljon toimintaa, mutta sitten kun he tulevat mopoikään ennen armeijaa, niin homma
ryöstäytyy käsistä. Kellään ei ole keinoja asioiden laittamiseen paikalleen.
Vanhuksille toivoisi arvokkaampaa kohtelua, tarkoitan nyt byrokratiaa.
Tonttipolitiikka on mennyt kunnassa pieleen, Pukkilassa toimii toisenlainen ajattelu, kuin esim. Mäntsälän tai Järvenpään
"omakotitalopelloilla". Olisi pitänyt jo aikoinaan pitää siitä kiinni, mitkä ovat Pukkilan valtit houkutella itseohjautuvia
ihmisiä, jotka myös liikkuvat ja harrastavat paljon.
Nyt tuntuu kunnan hallinnossa olevan tyyli, että kokeillaan kaikenlaista, joka jo maksaa. Hyvä, että näin kysellään, eipä
kovin ole aikaisemmin kyselty.
Pukkilassa on todella hyvä olla ja asua. ☺️
Pukkilan pitäisi katsoa avoimemmin ja luovemmin tulevaisuuteen. Ihan turhia ovat pienet parannukset (joihin saadaan
palamaan yllättävän paljon myös taloudellisia resursseja), jos niihin ei sitouduta esim. 5 vuodeksi. Yksittäiset tempaukset
tai yksi tapaus ei vielä kesää tee, pitkäjännitteinen tulevaisuuden suunnittelu ja luova visiointi kyllä. Ja nyt tekeillä oleva
strategia ei vielä näytä siltä, että jotain oikeasti erityistä olisi tekeillä, vanhan kopiota saadaan.
Henkilökohtaisesti seuraan todella huolestuneena kirjasto / apteekki -tilannetta. Apteekkia pidän isona etuna Pukkilassa.
Postipalveluiden aukioloaikojen lyhentyminen oli jo iso miinus työssäkäyville, apteekkipalvelu pitää ehdottomasti saada
säilytettyä kunnassa, kuten lääkäri Onnissa.
On erikoista kuulla puolituntemattomilta ihmisiltä, kuinka negatiivisessa paikassa asun. Olen ikäväkseni törmännyt
tällaiseen, kun olen maininnut missä asun. Ei ole kovin houkuttelevaa, jos muualla asuvilla ihmisisllä on tällainen
mielikuva kunnastamme.
Paloaseman jätepiste on siivoton.
Entisen Siwan luona on siisti ja monipuolinen jätepiste.
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Liikenneturvallisuutta voisi lisätä edelleen esimerkiksi Pukkilanmäellä. Kesän tietöissä ei tietä ja nimenomaan
jalankulkijan ja pyöräilijän tarvisemaa piennarta levitetty yhtään, vain hieman ojia rapsuteltiin ja asfaltti
uusittiin(ennakkotiedoista huolimatta). Oikaisua ei saatu ja jalankulkutien oikaisusta ei puhuta enää mitään. Tieosuuden
valaiseminen varmaan toisi turvallisuutta lisää. Nyt pimeän kauden alettua tuntuu todella vaaralliselta kulkea kyseistä
tietä etenkin jalan.
Ei tule juuri mieleen.
Remontoikaa onni huolellisesti ettei käy kuin naapuri kunnan ehnroosille.
Onnin rakennusaikainen valvoja taloudelliseem vastuuseen ja remontoikaa kunnatalosta työpaikka johon työntekijät
himoitsevat palata. Kirjasto on ihan jees jo paikkansa perusteellakin. Kunnan työntekijät tulosvastuulliseen palkkaukseen
ja avoin webbikamera että kuntalaiset voi tarkistaa miten ahkeroidaan
Kunnanjohtaja erotettava koska ei osallistu mihinkään eikä edes asu Pukkilassa!
Paloaseman jätepiste ja monipuolinen jätepiste.
Veroäyri laskenee 0,5 pros.yksikköä. Vieläkään se ei ole kilpailukykyinen, jos ajatellaan mahdollisia uusia asukkaita. Ns.
jaloillaan äänestäminen on osaltaan vaikuttanut, että Pukkilasta muuttaa ihmisiä muualle.
Tänne muuttaessani en kokenut veroprosenttia korkeaksi, Pukkilaa maalailtiin kehittyvänä, vanhusmyönteisenä kuntana,
oli oma terveyskeskus, oma viihtyisä vanhainkoti, jossa itsekin vierailin tuttavaa tapaamassa, uutta lähijunayhteyttä
Mäntsälästä maalailtiin merkittäväksi kulkuyhteysparannukseksi...
Näkymät ovat kummasti muuttunut - ja kaikkea muuta kuin myönteiseen suuntaan. Muun muassa em. seikkojen
perusteella pelkään kunnasta muuttavien määrän alkavan olla suurempi kuin kuntaan muuttavien, ikävä kyllä.
Kiitos kun sain vaikuttaa!
Torpin "Aromäen Katit" viitta: siisteys? RIsukasa edessä? Ensivaikutelma on tärkeä!
Hillittyä rahankäyttöä
Pukkila on mukava paikka asua mutta hieman ajoittain tulee eteen se, että jos on muualta tullut niin alkuasukkaat
jyräävät. (näin on aina tehty mentaliteetti)
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Kunnalle on some!
Pukkila on rauhallinen ja hyvä asuinkunta. Toivottavasti myös jatkossakin.
Kunnan tiedottamisessa parantamista. Nimetkää tietty henkilö johon voi ottaa yhteyttä yleisissä asioissa tai ainakin
nettiin yhteydenotto (julkinen)kaavake ns. Yht.kalenteri.Valaistuksen parantaminen yleiset alueet ja kadut.Onnin kahvila
järjestöjen käyttöön iltaisin viikonloppuisin Toivotaan kirjaston säilymistä.Kunnan virkamiesten osallistuminen
tapahtumiin (järjestöjen,srk, lähikuntien juhlat)
pieni kunta isojen lähellä!
Finlex-lain mukaan jokainen ihminen ansaitsee asumuksen, jossa voi terveyttään vaarantamatta asua ja minut
sosiaalihuolto jätti täysin oman onnensa varaan. Vei jopa asuntovaunun talvella alta, koska oli sama sähkölaskuosoite
miehen kanssa. Koko perheen tulot ovat alle perustulojen. Kunta toimi lain vastaisesti Olisi pitänyt vähintään olla
yhteydessä SPR:ään ja hommata teltta. Edes lasta ei autettu laisinkaan, joka menetti kaiken. Ei kriisiapua. Ei mitään.
Häpeän tällaista ihmisten heitteillejättöä!!
Kunnan pienuus näkyy niin hyvässä kuin pahassakin. On kiva kun kaikki tuntevat toisensa, mutta asioista tulee helposti
liian henkilökohtaisia.
Tehkää nyt pliis ihan ensimmäisenä hyvän viestintäsuunnitelman. Tässä koko strategiatyössä ei ole mitään järkeä jos
kuntalaiset eivät tiedä mistään mitään.
Toivottavasti kunta antaa Marian hoitaa Koivulinnan taidetta, muuten sekin jää pois.
Positiivisempi vire kunnan kehittämiseksi ja lisää panostusta virkamiehiltä , vain lakisääteisten asioiden hoito ei riitä.
Kuntalisä!!! Maksuseteli!!!
Palvelut ovat tällä hetkellä melko hyvät. Erityisesti laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu sekä ihmisläheinen ja joustava
hallinto. Terveyspalvelutkin ok etenkin sijainnin suhteen (Onni), mutta katsotaan mitä sote tuo tullessaan.
Pukkilassa onnistuu!
Pukkilassa onnistutaan!

