Hiittisten kyläkehityssuunnitelma. Kyselyn sanallisten vastausten yhteenveto.
Vastaukset järjestetty "äänimäärän" mukaan. Eniten tukea saaneet on korostettu.

Kaipaatko jotain aihealuetta joka pitäisi olla mukana; mikä ja miksi?
Terveyspalvelut, kotihoito, socialiset palvelut
Turismin kehittäminen
Luonnon säilyttäminen, metsäreitit
Leikkipuiston kehittäminen
Kiinteistöjen kunnostus

Kommentteja aiheesta infrastruktuuri - yhteyksiä
Yhteys Vikaren ja Taalintehtaan välille
Päivittäinen bussiyhteys
Vieraslaituri - myös kylänlahteen
Bussipysäkki kylässä
Palvelua Vikaren laiturin luona - kioski, kalasavustamo

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka voitaisiin toteuttaa: mitä?

Koulubussi (Kasnäs-Taalintehdas) kaikkien käytettävissä
Bussiyhteys joka palvelee viikonloppuvierailuja Hiittisiiin
Tukea/palkkaa VPK:lle/ensi vasteelle
Merkitty parkkipaikka kylässä
Myöhempi lauttavuoro muutamana päivänä viikossa
Mainosta hop on hop off Helsingin seudulla
Vieraslaituri kylässä
Rengastie - turismia tukemaan ja koululaisia Hitis-Rosala kouluun
Kommentteja koulutuksesta
Etäkäyttö, info, kurssit, opiskelu
Kirjasto - säilytä, kehitä, lisää aukioloa
Saarten välisiä Skype-tapaamisia lapsille
Kursseja: käytännön työt, historia, merkenkulku
Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka voitaisiin toteuttaa: mitä?
Toimivia, luotettavia datayhteyksiä
Leirikouluja
Data- ja puhelintaitojen opetusta
Kommentteja aktiviteeteistä
INFOA! Infokylttien uudistaminen. Infoa kävelyreiteistä, pysäköinnistä, uimarannat, kyläpolku, lisää somea,
digitalinen ilmoitustaulu
Avoimia säännöllisiä kyläkokouksia
Kahvila erittäin tärkä
Kävelyreitit, metsässä, rannoilla
Oma brandi
Fresbeegolffia

Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta jotka voitaisiin toteuttaa: mitä?
Hevosia. Ajelua. Ratsastusopetusta
Lisää talkoita
Lisää mahdollisuuksia lapsille, leikkipaikka ym - koko kesän ajaksi, fresbeegolffia, boule-rata
Toripäiviä Hiittisissä - mantereen myyjien houkuttelua osallistumaan
Vapaa-ajan asukkaiden pyytäminen mukaan toimintaan
Kalojen kutulahtien perkaaminen
Ruotsin TV:n näkyminen kohtuuhinnalla

Helpottaisiko yleinen etätyötila? Mitä työskentelyvarusteita tarvittaisiin Hiittisiin etätyön
mahdollistamiseksi/helpottamiseksi?
Hyvä internet-yhteys
Tila, myös viikonloppuna
Seuraa muista etätyöskentelijöistä
Printteri, skanneri
Toimii hyvin omalta mökiltä
Lapsenvahti etätyön ajaksi
Kahvia ja lounasta lähettyvillä
Kuulokkeita
Kommentteja työllisyydestä ja mainituista ehdotuksista
Telttailu
Majoitusta
Kajakki- polkupyrävuokraus
Ehdotukset ovat hyviä
Taksivene
Ei telttailua
Vierassatama Vikaressa
Vuokra-asuntoja
Kauppa, kahvila
Etätyö
Kursseja
Muita konkreettisia toimenpiteitä teemasta työllisyys jotka voitaisiin toteuttaa: mitä?
Kajakki- polkupyrävuokraus
Vierassatama, venehuolto
Siivouspalvelua, ruohonleikkuu, maalausta jne
Info-piste, esim vanha palokunnan talo. Opastusta.
Opastetut veneretket
Asuntovaunujen sisään- ja ulosvuokrausta
Käsityökoulutukseen kannustaminen
Kiinteistöhuolto, sähkötyöt, siivouspalvelu, catering-palvelu
Tiedotusta paikallisista kyvyistä ja palveluista
Erityisviljely laiduntavien eläinten tilalle
Vapaata tilaa: pappila ja Furutorp
Kommentteja teemasta luonto?
Säilytä ja hoida

Ainutlaatuinen saaristomaisema sisältäen ulkosaariston
Kartta erityisistä kasveista ja linnuista
Luontopolku, myös lapsille, myös opastettuna
Metsän säilyttäminen
Sieni- ja kasvikursseja sekä niitten valmistamisesta
Infotilaisuuksia eläimistä, luonnosta, riistanhoidosta
Laiduntamisen jatkaminen ja niittyjen parantaminen entisestään
Uimapaikka hiekkarannalla
Kutulahtien perkaaminen
Muita toimenpiteitä teemasta luonto, jotka voitaisiin toteuttaa
Lisää siivoustalkoita kylässä ja tien varrella
Laiduntavia eläimiä pitämään maisemat avoinna. Myös hevosia.
Rantojen ja peltojen raivaamista
Kylä- ja luontopolkuja. Yhteistyössä Rosalan kanssa?
Punkkien karkoitusainetta peuroille
Kylän talojen kunnossapito
Valokuvauskilpailu ja oikeus kuvien julkaisemiseen
Siisti vierassatama
Romunkeräystä muutaman kerran vuodessa

Kommentteja teemasta asuminen ja edellä mainituista toimenpiteistä?
Hyviä ehdotuksia!
Mökit ympärivuotiseen asumiseen hyvä idea
Vuokratontteja ympärivuotista asumista varten
Asuntoja pakolaisille
Ihmisten houkuttelemiseksi tarvitaan työpaikkoja
Muita konkreettisia ehdotuksia teemasta joita voitaisiin toteuttaa
Vuokrausvälitystä info-pisteen kautta
Auttaa omistajia tyhjien talojen vuokraamisessa, myös tilapäisvuokrausta
Vuokran vastineeksi talon korjaamista rappeutumisen estämiseksi
Lobbausta vuokratonttien kaavoittamiseksi
Taksivene tarvitaan jotta pääsisi saareen myös kesäkauden ulkopuolella
Vapaa-ajan asukkaiden rohkaiseminen pidempään oleskeluun informoimalla turvallisuutta edistävistä toimista
Hiittisissä
Kommentteja teemasta turvallisuus ja edellä mainituista toimenpiteistä?

Valtavan vaikuttava ja tärkeä toiminta (VPK ja ensivaste)
Ensiapu- ja ensivastekurssi - lisävoimien houkutteleminen, muista saarista, vapaa-ajan asukkaat
Solglimten ja kotihoito tärkeitä turvallisuuden kannalta
VPK:n tukemista aktiviteettipäivien (koulutuksen) järjestämiseksi lapsille - ja aikuisille
Infolehti Hiittisten kylästä ja toiminnasta
Merivartiosto lähietäisyydellä on erittäin hvyä
Apua ensivasteryhmälle uuden tekniikan/välineistön hankkimiseen missä sellainen on tarjolla
Konkreettisia ehdotuksia teemasta turvallisuus joita voitaisiin toteuttaa

Sydämentahdistin kyläyhdistyksen sponsoroimana (ehkä VPK:lla jo on?)
Terveyshoitajan vastaanotto on jatkettava, vähintäin kerran viikossa kuten nyt.
Kommentteja teemasta yhteistyö ja edellä mainituista toimenpiteistä?

Yksi kattoyhdistys ja muut yhdistykset alaosastoina
Hyvä selvittää mitä ihmisiä kiinnostaa
Yhdistäminen voi olla hyvä idea
Kylän eri yhdistystoimintojen koordinointi
Konkreettisia ehdotuksia teemasta yhteistyö joita voitaisiin toteuttaa

Koordinointia yhteisen "Hiittisten torin" alla. Vaikeata löytää infoa kaikista toiminnasta, aukioloajoista ym
Pyöreän pöydän tapaamisia kaikkien yhdistysten kesken esim joka kevät - toiminnan koordinointia, keskustelua
yhteistyöstä eri tapahtumien ympärillä
Useampien vapaa-ajan asukkaitten houkutteleminen mukaan toimintaan, ja uudenlaista toimintaa
Lisää toimintaa Furutorpiin erityisesti lapsille ja nuorille, esim elokuvailtoja, pelejä, kursseja (esim
perinneruokaa jossa vanhempi väki opettaa nuorempia)
Miten haluaisit saada infoa kylän tapahtumista?
Facebook, sähköposti
Yhteen kerättynä "Hiittisten torilla"
Infoa tapahtumista hyvissä ajoin yhden ja saman koko ajan toimivan kanavan kautta, ei saa vaihdella
ilmoitustaulujen, somen ja "kylällä kuullun" välilä (RoHit) ilmestyy liian harvoin. Esim Facebook, sähköposti
Infolehti - yhdistysten toimintakertomukset ja suunnitelmat tulevan vuoden tapahtumista

