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Hiittisten kylätoimintasuunnitelma
HUOM!
Kysely on kohdistettu ainoastaan henkilöille jotka joko asuvat, ovat vapaa-ajanasukkaita tai
joilla on jokin yhteys Hiittisiin ja haluavat olla mukana vaikuttamassa.

Hiittisten kyläyhdistys on Yhdistysakuutin tuella ottanut esille ehdotuksen Hiittisten
toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelman tarkoitus on tuoda esille konkreettiset ja realistiset
toimenpiteet jotka voimme yhdessä toteuttaa lyhyellä aikataululla.
Helpottaakseen työprosessia on kyläyhdistys työstänyt joitain valmiita teemoja. Tällä kyselyllä
haluamme että koko kylä saa mahdollisuuden vaikuttaa siihen mitä toimintasuunnitelmassa on ja
siihen minkä parissa voimme työskennellä.
Mielipiteenne on tärkeä ja toivomme suurta osallistujamäärää!
Voitte hakea kysely paperiversiona Holmströmin lanthandelista. Toivomme kuitenkin että täytätte
tämän elektronisen version.
Kyselyyn voi vastata 17.11.2017. asti.
Kysely on pitkä. Kysymykset merkitty *:llä ovat pakollisia, muut ovat vapaaehtoisia. Toivomme että
täytätte ainakin niitä kysymyksiä jotta kiinnostaa eniten.
Jos kysyttävää: Ota yhteyttä kyläyhdistykseen (Jörgen Holmström jorgen.ci.holmstrom@gmail.com
/ 0405627341) tai Yhdistysakuuttiin (Tobias Björklund tobias.bjorklund@kimitoon.fi / 0406328010).
Kaikkien vastaajien kesken kyläyhdistys arvotaan Hitis-collegen. Jos haluat osallistua arvontaan pyydämme teitä
täyttämään puhelinnumeronne viimeisessä kysymyksessä.

Nimi *

Kotiseutu

Minä olen: *

Vakituinen asukas
Vapaa-ajan askukas, sukujuuret Hiittisissä

Vapaa-ajan asukas
Muu yhteys

Vakituinen asukas: Kauanko olette asuneet
Hiittisissä?

Aina
Vähemmän kuin 5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10v vuotta

Vapaa-ajan asukkaat:Kuinka monta vuotta olette

Alle 10 v.

oleilleet Hiittisten seudulla?

10-20 v.
Yli 20 v.

Vapaa-ajan asukas: Haluaisitteko asettua

Kyllä

vakituisesti Hiittisiin?

Ei
Ehkä

Muu yhteys: mikä?

Mikä on tärkeää kylän viihtyvyydelle? (Jollet löydä

Luonto

etsimäsi vaihtoehtoa lisää se kohtaan "Muuta:
mikä") *

Meri ja saaristo
Vapaa-ajan aktiviteetit
Kulttuurinen monimuotoisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Yhteistyö toisten kylien kanssa
Tapahtumat
Lähiympäristö
Lähipalvelut
Yhteydet
Yhdistykset

Muuta: mikä?

Kyläyhdistys on työstänyt 8 teemaa joihin kylän toimintasuunnitelma perustuu.
Nämä ovat:
(Sulvissa löytyy erilaisia otteita ja ehdotuksia keskusteluista.)
A. Infrastruktuuri - Yhteydet (Lautta, taksi, vesi, tiet, rengastie, internetyhteydet, postin kuljetus,
koulukyydit, lauttayhteys "pelottaa", jne.)

B. Koulutus (Koulut, leikkaukset, päivähoito, kirjasto, lapsivaje, etämahdollisuudet, jne.)
C. Aktiivisuus (Nuoret, keski-ikäiset, eläkeläiset, tapahtumat, jne.)
D. Työllisyys (Työpaikat, yrittäjyys, mökkivuokraus, turismi, jne.)
E. Luonto (Luontopolut, kulttuuriperintö, muinaisjäännökset, peurat, jne.)
F. Asuminen (Kesäasunnot, ikäjakauma, kauppa/baari, maakunta- ja soteuudistus, asunnot, mantereen
aukioiluajat, jne.)

G. Turvallisuus (Palvelut, merivartiosto, VPK, edunvalvonta, leikkaukset, vaikutusmahdollisuudet, vapaaajan asuminen, jne.)

H. Yhteistyö (Yhdistysten määrä, yhdistysten yhteistyö, yhteistyö vapaa-ajan ja vakitusten asukkaiden
välillä, jne.)

Kaipaatko jotain aihealuetta joka pitäisi olla
mukana; mikä ja miksi?

A. Infrastruktuuri - Yhteydet

Kyläyhdistys on listannut seuraavat toimintasuunnitelmat jotka ovat realistisia ja mahdollisia edistääkseen
aihetta Infrastruktuuri - Yhteydet:

A1. Rengastie
Tausta: Veneyhteys Talintehtaan ja Hiittisten välillä puuttuu.
Idea: Voisiko veneyhteys Hiittisten ja Taalintehtaan välillä olla osa panostusta Rengastiehen?

A2. Vesi
Tausta: Vesikapasiteetti ja -laatu on ongelma.
Idea: Ekstra vesilähde ratkaisisi monta ongelmaa, esim. kuivuuden aikana.

A3. Vikaren laituri
Tausta: Ainoa yleinen laituri vajoaa. Laituri tarvitaan moneen tarkoitukseen.
Idea: Säilytetään laituri koska yleisenä laiturina se täyttää tärkeän funktion.

A4. Bussiyhteydet
Tausta: Hop on - Hop off on antanut kylälle uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan ei yleensä ole mahdollista
kulkea meno-paluuta koulubussilla.
Idea: Toimitaan jotta saataisiin paremmat bussiyhteydet.

A5. Bussipysäkki
Tausta: Kylässä ei ole bussipysäkkiä.
Idea: Bussipysäkki joka sopii kyläymäristöön kirkonmäelle.

Vikaren laituri: Keskustelimme mahdollisuuksista
korjata tai uudelleen rakentamisesta omassa
kokouksessa. Kuinka tärkeä katsot Vikaren
laiturin kysymyksen olevan? *

Tosi tärkeänä
Tärkeänä
En tidedä
Ei tärkeänä

Kommentteja teemasta ja ehdotuksista jotka
kyläyhdisyts on edellä listannut?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

B. Koulutus

Kyläyhdistys on listannut seuraavat toimenpiteet jotka ovat realistisia ja mahdollisia edistääkseen aihetta
Koulutus:

B1. Etäosallistuminen
Tausta: Monet kurssit ja koulutukset ovat lauttayhteyksien takia sopimattoman aikaan.
Idea: Rohkaista järjestäjiä mahdollistamaan etäosallistuminen elektronisten laitteiden avulla ja luoda
mahdollisuuksia etäosallistumiseen hankkimalla tarvikkeet jotka sijoitetaan etäosallistjille sopivaan
kokoontumistilaan.

B2. Kirjasto

Tausta: Kirjasto on tärkeä koulutuksen kannalta ja siksi tärkeä säilyttää.
Idea: Tutkitaan uusia käyttöalueita kuten etäosallistuminen.

Oletko kiinnostunut osallistumaan/järjestämään

Kyllä

kurssejä etänä?

Ei
En tiedä

Kommentteja teemasta ja edellä mainituista
toimista?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

C. Aktiivisuus

Kyläyhdistys on listannut seuraavat realistiset, toivotut ja ajattelevissa olevat toimenpiteet koskien
akiviteetteja:

C1. Kyltit
Tausta: Hiittisten infokyltit tarvitsevat päivityksen.
Idea: Päivitetään kylän kyltit ja Vikarelaiturin kyltti.

C2. Kyläraitti
Tausta: Kyläraittia voisi kehittää.
Idea: Jotta raittia voisi markkinoida ja kehittää se tarvitsee maanomistajien luvan. Kyläraittia voisi kehittää
aktiviteeteillä kuten esimerkiksi frisbeegolfilla.

C3. Infolehti
Tausta: Infolehti parantaisi kylän toiminnan tiedotusta ja näkyvyyttä.
Idea: Tehdään hieno infolehti ja tutkitaan myös uusia elektronisia mahdollisuuksia.

C4. Tilat

Tausta: Erilaisia tiloja tarvitaan. Esimerkiksi tiloja (talli/lato/haka) joita voisi käyttää hevosten suojaksi on
aikaisemmin perään kuulutettu.

C5. Hiittisten teema
Tausta: Hiittinen tarvitsee teeman - "brändin"
Idea: Teema voisi käyttää esimerkiksi markkinointitarkoituksiin ja luomaan parempaa "me-henkeä".

Kommentteja teemasta ja edellä ehdotetuista
toimista?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

Listaa 3 kaunista, tärkeää, historiallista tai
muuten mielenkiintoista paikkaa Hiittisissä? *

Onko sinulla ehdotus "Hiittisten teemaksi"?

Onko sinulla tiloja joita voisi käyttää
yhdistystoimintaan esimerkiksi säilytykseen,
toimintaan, jne. (isoja tai pieniä)

D. Työllisyys

Kyläyhdistys on listannut seuraavat realistiset, toivotut ja ajattelevissa olevat toimenpiteet koskien
työlisyyttä:

D1. Camping
Tausta: Telttailupaikkojen tarve.

D2. Mökkivuokraus (lyhyemmät vuokraukset)
Tausta: Lyhytaikaiset vuokraukset esimerkiksi mökkeihin ovat tulleet entistä suosituimmiksi. Samalla kun
Hiittisillä on pulaa asunnoista.
Idea: Tutkitaan kiinnostusta "Air bnb tyyppinen" toimintaan Hiittisissä ja järjestetään koulutusta jos
kiinnostusta löytyy.

D3. Etätyöskentely
Tausta: Hiittisissä on hyvien nettiyhteyksien ja monien vapaa-ajanasuntojen takia mahdollisuudet kehittää
etätyöskentelyä.
Idea: Yleinen tila etämahdollisuuksien edistämiseksi.

D4. Taksivene
Tausta: Tulevaisuudessa on tarve uusille taksiveneyrittäjille.

D5. Opastus
Tausta: Hop on - hop off bussit ovat luoneet uusia mahdollisuuksia.
Idea: Voisi löytyä kysyntää erilaisille Hiittisten opastuksile jotka voisivat luoda esimerkiksi kesätyöpaikkoja.

D6. Vuokraukset
Tausta: Ei löydy vuokraustoimintaa esimerkiksi: pyörät, kajakit, soutuveneet, jne.
Idea: Löytyykö mahdollisuudet vuokrauksille esimerkiksi muutamaksi tunniksi tai päiväksi?

Oletko kiinostunut vuokraamaan tämän mallin

Kyllä

mukaan esimerkiksi mökin?

Ei
En tiedä

Oletko kiinnostunut etätyöskentelystä? (Jos

Kyllä

sinulla on mahdollisuus)

Ei
En tiedä

Jos kyllä: Helpottaisiko yleinen etätyötila? Mitä
työskentelyvarusteista tarvittaisiin Hiittisiin
etätyön mahdollistamiseksi/helpottamiseksi?

Kommentteja teemasta ja edellä mainituista
toimenpiteistä?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

E. Luonto

Luonto ja sen mahdollisuuksia on käsitelty useissa toimintaehdotuksissa aiempien teemojen yhteydessä.

Kommentteja teemasta?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

F. Asuminen

Kyläyhdistys on listannut seuraavat realistiset, toivotut ja ajattelevissa olevat toiminnat edistääkseen
asumista:

F1. Mahdollistaa sisäänmuuttamista
Tausta: Hiittinen tarvitsee sisäänmuuttamista.
Idea: Esimerkiksi tässä toimintasuunnitelmassa esiin otettujen teemojen kautta työskentely voi tehdä
muuttamisesta houkuttelevampaa.

F2. Rakennusoikeus ympärivuotiseen asumiseen
Tausta: Hiittisissä tarvitaan ympärivuotista asuntoja.
Idea: Nostetaan esiin tarve rakennusoikeuksista ympärivuotisille asunnoille.

F3. Mökit ympärivuotiseen asumiseen
Tausta: Löytyy mahdollisuus kirjoittautua vakituiseksi asukkaaksi.
Idea: Keskustella mahdollisuuksista kunnan kehitysosaston kanssa ja tiedottaa mahdollisuuksista.

Kommentteja teemasta ja edellä mainituista
toimenpiteistä?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

G. Turvallisuus

Kyläyhdistys on listannut seuraavat realistiset, toivotut ja ajattelvissa olevat toiminnat edistääkseen
turvallisuutta:
G1. Vapaaehtoistoiminta
Tausta: Vapaaehtoistyö on tärkeää Hiittisillä, esimerkiksi VPK.
Idea: Tukea vapaaehtoistyötä ja auttaa houkuttelemaan useampia vapaaehtoistyöhön esimerkki vapaa-ajan
asukkaita.

G2. Ensivaste
Tausta: Tärkeä turvallisuustekijä josta huolehtii VPK ja Merivartiosto.
Idea: Tiedottaa toiminnasta joka tuo turvallisuutta saaristossa.

Kommentteja teemasta ja edellä mainituista
toimenpiteistä?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

Mitkä sinun mukaasi on ne tekijät jotka tuovat
turvallisuutta Hiittisissä? (Valitse 2 tärkeintä
asiaa) *

Merivartiosto
VPK - ensivaste
Medi heli
"Lautan takana"
Lähipalvelut
Sosiaalinen yhteisöllisyys (yhdistykset,
talkohenki, naapuruus, jne.)

Muuta?

H. Yhteistyö

Kyläyhdistys on listannut seuraavat realistiset, toivotut ja ajattelevissa olevat toiminnat jotka edistää
yhteistyötä:

H1. Yhdistysyhteistyö
Tausta: Monta yhdistystä, vähän aktiivisia. Usein samat ihmiset istuvat eri yhdistysten hallituksissa.
Idea: Yhdistysyhteistö ja tietyissä määrin mm. yhdistysten yhdistäminen voisi piristää toimintaa ja pitää sen
elossa.

Kommentteja teemasta ja edellä mainituista

toimenpiteistä?

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka
voitaisiin toteuttaa: mitä?

Terveisiä kylän yhdistyksille ja kyläyhdistykselle

Osallistuminen yhdistystoimintaan: Valitse
sopivimmat vaihtoehdot. *

Osallistun/olen osallistunut kylän tapahtumiin,
tilaisuuksiin tai talkoisiin
En ole osallistunut kylän tapahtumiin
Olen mukana kylän yhdistystoiminnassa
Haluan osallistua talkootyöhön ja kehittää
lähiympäristöä
Voin ajatella vetäväni eri vapaa-ajanryhmiä

Mistä olet saanut tietoa kylän tapahtumista? *

Yhdistyksien kotisivulita
Yhdistyksien some-kanavista (esim.
Facebook)
Ilmoitustaululta
Lehti-ilmoituksista
"Kylällä kuultua"
Kunnan kotisivuilta
Kunnan/visitkemiönsaari
tapahtumakalenterista
Kunnan facebook-sivulta
Yle Åboland
Åbo Underrättelser
Ilmoituslehdestä
Salon Seudun Sanomista
RoHit

Muuta: mitä?

Oletko saanut tarpeeksi tietoa kylän

Kyllä

tapahtumista? *

Ei

Miten haluaisit saada infoa kylän tapahtumista?

Parasta Hiittisissä järjestetyissä toiminnassa /
tapahtumissa on?

Minkälaista järjestötoimintaa pitäisi löytyä
enemmän?

Muita kommentteja kyselystä,
toimintasuunnitelmasta tai yleisistä asioista?
(haluatko olla mukana Hitis-collegen arvonnassa?
ystävällisesti täytä puhelinnumerosi tähän.)

Kiitos vastauksestanne!

Lähetä vastaukset

