
1. Asuintieto / Boendeuppgifter
Olen (voi valita useamman) / Jag är (du kan välja flera)
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2. Kylä, jossa asun tai minulla on kiinteistö // Kylälistaus / By, där jag bor eller har en fastighet // Lista över byar2
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3. Ikä / Ålder
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3 – Samantekevä / Ingen betydelse

2 – Huono / Dålig
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En osaa sanoa / Kan inte säga

Vastaukset

4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• kysymyksessä 4. oli ruksattu sekä 4-hyvä että 2-huono)

• Hyvä vanheneville ihmisille. Huono lapsille ja lapsiperheille.

• + vanhuksille  - (miinus) lapsille

• Har nyligen flyttat tilbaka till kommunen.

• Ihmislähtöisyys ei merkitse kunnalle mitään, jos raha ja ihmislähtöisyys ovat vastakkain, raha voittaa aina

• Pelkkä slogani ei toimi. jos sitä ei pysty perustelemaan tai osoittamaan tarkemmin esim toiminnalla tai 
muuten niin että se näkyy kunnan toiminassa ja päätöksen teossa .

• Mielestäni varhaiskasvatus on huonolla tolalla. Lapsiystävällinen kunta?? Päiväkoti ainoa hoitovaihtoehto. 
Liian vähän henkilökuntaa, lapset eivät saa tarvitsemaansa tukea. Vanhusystävällinen?? Mehiläisen 
hoitokodista kuullut paljon negatiivista. Omavalvonta?? toimiiko??



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• Hoidetaan hyvin kuntaa ja ihmiset ystävällisiä

• Isolering i coronatider?? Vad svara då?

• Ei mitään havaintoa.

• Vaihtoehdoista mikään ei oikein istu, koska arvioissa on sekä plussaa että miinusta. Siksi 3, vaikka ”Samantekevää” 
ei olekaan vastaus. 

• Paljon on lähtenyt ihmisiä kunnan työntekijöiden joukosta, käytetty aikaa ja varmaan rahaakin erikoisiin 
ajanvietteisiin esim. Ihkuagenttikoulutus sekä tehty kunnan asukkaita huonosti kohdelleita päätöksiä.

• Kiinteistöveron nosto, suhteessa palveluihin.  Lasten ja nuoren hyvinvointi. 

• Jos liitetään Loviisaan, palvelut luultavasti kuihtuu edelleen.

• On todella hienoa että tällainen ihmislähtöinen strategia on kehitetty. Useimmat näistä teeseistä toteutuu jo hyvin



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• Panostakaa terveyspalvelujen säilymiseen omassa kunnassa. Älkää liikaa myötäilkö Loviisaa. Kaikki eivät voi omin 
avuin päästä ilman autoa.

• Käytäntö ei ainakaan minulle ole auennut tai näkynyt

• Kuntakeskusta lukuunottamatta (ehkä), jatkuvasti heikkenevä asukas- ja palvelurakenne.

• Vår åsikt beaktades inte då min svärfar behövde dygnet runt vård,har långtgången alzheimer.zSkulle i en 
pensionärsbostad, som skulle inredas av oss , för en kort tid.Vi fick ständigt vara oroliga för honom, att han far ut i 
kölden och inte hittar hem. Det gick inte länge, så måste det ordnas en plats åt honom.Om verksamheten skulle
vara människo nära ,så skulle det lyssnats på oss.

• Idea on ollut ihan ok, mutta on jäänyt ohueksi sanahelinäksi. Idea ei ole mitenkään ainutlaatuinen. 

• En ole huomannut ihmisläheisyyttä.



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• Ollut vain puheissa. Ylin johto toitottanut sitä joka mediassa, mutta käytännössä en ole huomannut. Esim. 
vanhusten hoidossa paljon puutteita ja jopa laiminlyöntejä. Ei ole puututtu, vaikka asioista on oltu yhteydessä 
henkilöihin, jotka vastaavat vanhustyön toimivuudesta. Ko. sektorin johtohenkilö ei vastaa yhteydenottoihin.   
päätöksiä tehdään sillä periaatteella, että voidaan kehua sillä mediassa esim. olevamme ensimmäinen kunta, joka 
tällaista toteuttaa, ei siinä ole ajateltu palveleeko se kuntalaisia.  Joka asiaan pitää palkata konsultteja ja 
Aaltoyliopiston ihmisiä, omaan väkeen ei ole luottoa, ei arvosteta kokemusta ja tervettä ”maalaisjärkeä” .Johdon 
suhtautuminen ylimielistä kuntalaisia kohtaan.

• En ihan saa kiinni tästä?

• Onpahan vaan ihan shittiä!!!

• Ei ole saatu työpaikkoja eikä uusia työikäisiä asukkaita.

• Missä toteutus, panostettu ainoastaan vanhuksiin ja niihinkin vain näennäisesti.

• Ei vaikuta elämääni. Ihmislähtöisyys ei mielestäni koske kaikkia tasa-arvoisesti



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• Tämä ei vastaa ihmisläheistä kuntaa. 

• Mitä tarkoittaa ihmisläheinen TÄYTTÄ HÖMPPÄÄ

• En ole huomannut mitään ihmislähtöistä, pikemminkin päinvastoin.

• En ole huomannut mitään erikoista  ”ihmislähtöisyyttä” Lapinjärvellä. Kunnan viestinnästä ei ole minulle selvinnyt, 
mitä tällä tarkoitetaan

• Lapinjärvi ei esim maksa kuntalisää perheen kotona hoidettaville alle 3-vuotiaille.

• Täällä ei oteta huomioon  lapsiperheitä, erityislapsiperheitä eikä työssäkäyviä ihmisiä. Palvelut halutaan hävittää ja 
koulut sekoitetaan. Jos olisi tämän tilanteen tiennyt valmiiksi olisi pitänyt harkita asioita uudelleen.

• Hölynpölyä!!!

• Tavoite kestää aikaa



4. Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -strategia on mielestäni ollut (arvioi asteikoilla 1-5)  
Enligt min åsikt har den människo-orienterade kommunstrategin i Lappträsk varit (värdera på en skala från 1-5)

Avoin perusteluni / Motivering

• Nimenä hieno, ajatuksena hyvä. Toteutuksena jäänyt kuntalaisen silmin satunnaisiksi projekteiksi. Onko pienellä 
kunnalla mahdollisuus toteuttaa tälläistä laadukkaasti?

• Kunnan pitää 2000-luvulla vastata ihmisten tarpeisiin parhaansa mukaan ja sitä ihmislähtöisen kunnan strategia on 
toteuttanut hyvin. Strategia on myös sopivasti toisenlainen jotta sen avulla on saatu myös positiivista näkyvyyttä

• Ihmislähtöisyys ei ole tullut kovin lähelle ihmistä.

• Strategia on tyhjää puhetta, jos ei varmisteta resursseja, joilla se voidaan toteuttaa. Vanhusten tilanne on 
kestämätön: huonokuntoisia ihmisiä pidetään liian pitkään kotihoidossa. Ei voida puhua ihmisläheisyydestä jos 
päätökset tehdään virkamiehinä ottamatta huomioon tosiseikkoja.

• Ei siitä ole ollut ”tavallisille” kuntalaisille mitään hyötyä. Kunnan tulevaisuus ei ole millään lailla parantunut.

• Kuntaan on ehkä muuttanut kourallinen uusia asukkaita mutta on niitä myös lähtenyt. 

• Aktiivinen ote

• Alku oli lupaava, mutta lässähti sitten.



5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av 
kommunens strategi- eller kvalitets workshops
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5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av kommunens
strategi- eller kvalitets workshops

Avoin palaute/ Feedback 

• Ei ole mun ”juttu”.

• Eivät ole olleet kiinnostavia.

• En ehdi

• Har trott att jag är för gammal.

• "Ei kiinnosta.

• Meillä on kunnanjohtaja sekä virkamiehet sekä valeilla valittu valtuusto. Ne pitäisi riittää."

• Järkyttävä pettymys

• Mieheni osallistui.

• Vet inte när sådan saker har varit på agendan.

• "Ei ole mahdollisuutta. Johtaako ne mihinkään, epäilen.

• Vaikuttaa siltä ettei yksittäisellä henkilöllä ole paljoa vaikutusmahdollisuuksia kunnan asioihin."

• "En ole vielä kerinnyt, olen asunut vasta 4 kk kylällä.



5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av kommunens
strategi- eller kvalitets workshops

Avoin palaute/ Feedback 

• Olen tullut Lapinjärvelle ensimmäisen kerran 1956. On ollut täällä mökki mieheni kanssa. Hänen suku on täältä 

kotoisin."

• I coronatider??

• En ole kuullut sellaisista.

• Jos kysymys tarkoittaa voimassa olevab strategian työpajoja eikä sen keväällä 2021 meneillään olevaa päivättämistä, 

osallistuminen ei aikanaan ollut ajankäytöllisistä syistä mahdollista.

• Ihan hyvää keskustelua.

• Muualla työssä käyvä, ei ylimääräistä aikaa. 

• Strategia ja laatutyöpaja -nimitys kuulostaa jo sinällään vieraalta. Ei houkuta osallistumaan.

• Ei ole ideoita millä keittää kunnan toimintaa

• Käyn ansiotyössä melko kaukana, siis pitkät päivät poissa paikkakunnalta, harrastusteni lisäksi en koe että olisi aikaa 

osallistua



5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av kommunens
strategi- eller kvalitets workshops

Avoin palaute/ Feedback 

• Koronapelko

• Olen osallistunut Lapinjärven järjestöfoorumiin, jos se voidaan lukea tähän kategoriaan. Palaverit ovat mielestäni 

olleet onnistuneita ja niissä on ollut avointa mielipiteenvaihtoa ja ratkaisuhakuisuutta.

• Mielenkiintoista

• Intressant

• Olen ”toispaikkakuntalainen”

• nyk. vapaa-ajan asukas .   ei sovi aukioloajat.

• Har inte tid.

• Olen omaishoitaja.

• Aika ei ole riittänyt

• Teennäisen tuntuisia tällaiset tallaiset pajat. En ole nähnyt minkäänlaista yhteenvetoa, mitä olis saatu aikaiseksi. 

Siellä tuli esille myös tämä jo ed. vastauksessa mainitsemani arvostuksen puute ; ylimielisyys.



5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av kommunens
strategi- eller kvalitets workshops

Avoin palaute/ Feedback 

• En ole kuullutkaan.

• "EI KIINNOSTA PIPERTELY!

• Täyttä paskaa on"

• Asia ei ole herttänyt vielä mielenkiintoa.

• Olen aika iäkäs.

• "En ole kiinnostunut.

• Yksittäisellä  veronmaksajalla ei  kuitenkin kunnanherrat päättää asiat.

• Ei mitään mikä olisi kiinnostanut tarpeeksi.

• En ole saanut työpajatyöskentelyistä tietoa.

• Olen duunari, minulla on vapaata vuorokaudessa sen verran ,että ehdin syödä, lukea päivän laskut ja nukkua. 

• För gammal ingen ork

• Ei ole ollut aikaa



5. Olen osallistunut jonkinlaiseen kunnan strategia- tai laatutyöpajaan / Jag har deltagit i någon av kommunens
strategi- eller kvalitets workshops

Avoin palaute/ Feedback 

• Ei oo aikaa.

• Asuin aiemmin Lahdessa. Ei ole ollut mahdollisuutta.

• En ole ehtinyt.

• "kulkupeli hakusessa

• En ole tiennyt edes sellaisista. 



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 

Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• Inte i byarna.

• genom att det kollas vad invånarna tycker (som tex. via denna blankett), olika projekt vid tex bibban och kyrkan.

• Nyt kun ihmisillä olisi aikaa lukea, kirjastot ovat kiinni. Ei se ole ihmislähtöisyyttä.

• Ihmislähtöinen kunta Ei unohda ihmisiä ja heidän taritsemia palveluita.

• Kuntalaisten yhteisöjen toiminnassa ihmislähtöisyys on keskeinen teema ja se toimii.  Kunta miettii vain rahaa, 

kuten edellä sanoin.

• puisto, vanhustentalot, kirjastonpalvelu ja auttamishalu (kirjat postilaatikkoon koronan takia)

• Korona on estänyt kaiken ihmislähtöisyyden

• On todettava ettei näy muussa kuin kunnan kirjeissä logona. 

• Jossain yksisissä tapahtumissa.

• Kyllä näkyy.



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• Vaikea sanoa, ei ole näkynyt.

• "Ihmislähtöisyys ei terminä ole kovin selkeä. Sen ero esimerkiksi laatujohtamiseen on epäselvä: tuoko se mitään 

uutta vai onko se yksi ”ismi” muiden joukossa? Wikipedian mukaan laatujohtamiseen kuuluu asiakaskeskeisyys: 

”Laatujohtamisessa lähtökohtana on asiakas. Asiakas vaikuttaa viime kädessä tuotteiden ja palveluiden kysyntään. 

Yrityksen toiminta on laadukasta, jos asiakas on tyytyväinen sen tuotoksiin (tuotteisiin, palveluun, informaatioon 

jne).” Miten tämä eroaa ihmislähtöisyydestä?

• Termiä on ilmeisesti tuotu matkan varrella esiin eri yhteyksissä, mutta strategiasta ei ilmene, mitä on 

ihmislähtöisyys verrattuna esimerkiksi yhteisölähtöisyyteen (SITRAn termejä). Sen vuoksi ”ihmislähtöisen kunnan 

strategian” arviointi on tulkinnanvaraista. Jokaisella arvioijalla on vaihtelevassa määrin oma käsityksensä siitä, mitä 

ihmislähtöisyys on tai mitä sen pitäisi olla. Yleisesti ottaen ihmislähtöisen kunnan strategia - ei siis välttämättä 

ihmislähtöisyys - on näkynyt pyrkimyksenä osallistaa kuntalaisia (asukkaat, yritykset, kolmas sektori) eri tavoin, 

mutta päätöksenteko ei ole ollut aina kovin avointa. 



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• En voi sanoa huomanneeni juuri mitään, ainakaan myönteistä.

• Kunnantoiminta suunnattu vanhuksille. Lapsiperheet unohdettu.. 

• Mielestäni pelkkää sanahelinää. Olisi kiva, jos mm. terveyspalvelut (päivystys) ja hammashoidon saisi omasta 

kunnasta. Nyt aina pitää ajaa Loviisaan. Juuri muita palveluita, pois lukien yritysten palvelut, ei ole ollut tarvetta 

käyttää.

• Ihmisiä, nuoria lähtee pois

• Näkyy enenevässä määrin ja kuului tällä kylällä aina ollut (v.-97) toimiva, aktiivinen kyläyteisö. Naapurit tunnetaan, 

ollaan naapuriystävällisiä.

• Ei oikein näy. Valitettavasti palvelut karkaavat

• En ole huomannut käytännössä mitään uutta..

• Koulutus- ja palvelurankenteen heikkeneninen ei ainkaaan lisää ihmislähtöisyyttä. Tähän olisi saatava muutos niin 

ihmislähtöisyyskin paranee autromaattisesti.



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• Kuultu asukkaita eril. työpajoissa

• Kommunala servicen

• palvelut kadonneet kylästä

• Har inte märkt av det.T.e.x få vårdare på det nya vårdhemmet Klockaren kan svenska.Om vården skulle vara 

människonära ,så måste vårdaren förstå vad klienten säger och klienten vad vårdaren säger.

• "Näkyy jonkun verran ja tarjotaan osallistumista. En kuitenkaan tiedä ihan konkreettisesti työryhmistä, kuka mukana 

ja mitä päätetty. Avoimiin pajoihin osallistuminen ollut valitettavan huonoa. Toisaalta mahdollisuus on ollut. En 

tiedä miksi ei kiinnosta?

• Suurin osa kunnan palveluista jo ennen tätä ollut jo valmiiksi kuntalaislähtöistä ja helposti saavutettavissa.

• "Mielestäni kunnassa ei kuunnella tarpeeksi asukkaiden mielipiteitä ja päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana. 

Ihmislähtöisyys tulisi koskea muitakin kuin pelkkiä vanhuksia ja eläkeläisiä. 

• Olen myös kokenut, että asioista ilmoitetaan kunnan asukkaille myöhään ja niihin ei ehditä ajoissa reagoimaan, ja 

tällä välin päätökset ovat jo tehty. "



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• Palvelujen poistuminen laitakyliltä

• Terveyspalvelut hyvät.Kiitos Kikkan,Sari ja Arja Helminen.

• "Minusta ei näy tarpeeksi.

• Päätöksissä ei oteta tarpeeksi asukkaita kirkonkylän ulkopuolella tarpeeksi huomioon.

• Kunta haluaa asukkaita lisää mutta vie palveluita kyliltä pois, monelle lapsi perheelle päiväkodit ja ala-asteet ovat 

tärkeitä jotta voisi jäädä kylille asumaan.

• Ikä ihmisiä tulisi paremmin ottaa huomioon jotka ovat jääneet kuntaan asumaan. Kuten nyt covid-19 rokotuksissa, 

osan kotona käytiin rokottamassa mutta muut yli 80 saivat itse hoitaa rokotuksensa."

• Mielestäni se ei näy kunnan palveluissa

• En ole oikein huomannut.Lähtökohta on täysin väärä.  Kaikki tehdään näyttääksemme ulospäin hyvältä ja 

kekseliäältä kunnalta. Hankkeitten hinnalla ei väliä,  eikä sillä, palveleeko ne oikeasti kuntalaisia. Kunhan päästään 

mediaan kehumaan hyvää ”pöhinää” kunnassa.??????????????????????????



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• "EI NÄY

• MIETIPÄ ITE! STANA"

• Pitäisi olla itse aktiivisempi.

• Uusi vanhusten hoitokoti.

• En näe sitä kyllä missään... No mediassa kunnanjohtaja siitä puhuu mutta kunnassa sitä ei näy mitenkään.

• Ei näy. Ei ainakaan kunnantyöntekijöinä

• Ihmislähtöisyys keskittyy projekteihin joista tavan kuntalaisille  ei ihmislähtöisyys tule ilmi.

• EI NÄY MITENKÄÄN suomen kielisten ja ruotsalaisten ajatus kulkee IHAN eri raiteita

• Mielestäni kunnan palvelut ovat nuorille aikuisille erittäin maltilliset.  Kuntosali oli ennen korona sulkua ainut 

käytössäni oleva palvelu joka sekin oli melkeinpä laiminlyöty kuntonsa puolesta.



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• Eipä minulla ole oikein mahdollisuuksia päästä sisään noihin teidän sisäpiirijuttuihin, kun en tunne oikeita henkilöitä 

ja minulle ei tule juurikaan mitään tietoa kunnan asioista. Nyt tuli tämä lehtinen postissa niin poikkesin katsomaan 

tänne nettiin näitä kunnan asioita. Olisi edes joku ilmaisjakelu postissa, missä kerrottaisiin kunnan asioista. Loviisan 

sanomien tilauksen lopetin n.pari vuotta sitten, se kun oli aina vanha lehti, kun saivat toimitettua sen tänne 

syrjäkylälle.

• En ole huomannut mitään.

• Korona on vaikuttanut siihen ettei mitään enää ole järjestetty aikoihin. Joskus menneinä vuosina porlammilla on 

ollut yhteisöllisyyttä, mutta Lapinjärven yhteisöillisyydestä en ole koskaan ollut tietoinen.

• Kuten aiemmin jo mainitsin asiat, että paikat halutaan ajaa alas, perheelliselle ei enää toimiva paikka eikä 

varsinkaan erityislapsiperheille eikä työssä käyville.

• Ainakin kirjastossa tehokasta ja nopeaa palvelua. Rokotusasiat hoidettu hyvin.

• "Erittäin ystävällisiä ihmisiä, palvelut pelaa.



6. IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN STRATEGIAN TAVOITTEENA ON TUODA IHMISLÄHTÖISYYS OSAKSI KUNNAN 
NORMAALIA TOIMINTAA. NÄKYYKÖ IHMISLÄHTÖISYYS MIELESTÄSI LAPINJÄRVEN KUNNAN PALVELUISSA JA 
KUNTALAISTEN YHTEISÖN TOIMINNASSA? 
Miten se näkyy? / Hur syns det? Miksei se mielestäni näy? / Varför syns det inte?

• "Erittäin ystävällisiä ihmisiä, palvelut pelaa.

• Itse olen saanut huonoa kohtelua Terveystalon puolelta. Sitä voisi parantaa. "

• Kuntalaisilla on usein mahdollisuus osallistua kunnan toimintojen kehittämiseen

• Petyin, kun vanhustenhoito ulkoistettiin, toivottavasti kunnalla on resursseja valvoa ja vaatia sopimusten 

täyttymistä.

• En ole huomannut

• Vanhudpalvelulaki ja hallintolaki eivät toteudu.

• Ei ole näkynyt muualla kun mainostauluissa. 

• "Työllistämisideat, asiointikuljetukset sivukyliltä

• Ei näy mitenkään, koska on huuhaata
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7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
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7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts? 
Avoin palaute – Feedback

• - kollar upp med kommuninvånarna saker

- innovativ o. modig"

• Kehittää kyllä rohkeast uutta, mutta unohtaa kaiken aikaisemmin olleen hyvän.

• Olen erityisen tyytyväinen terveydenhoitaja Sarilta saamaani apuun, kiitos.

• Ei näy toiminnassa.

• Korona-ajan toiminta on ollut nopeaa reagoimista. Muutoin kyllä jää ihminen päätösten ulkopuolella. Yksilöllisyys 

unohdetaan. Vaikea tavoittaa ainakin vanhuspuolen asioissa hoitavaa henkilöä. Sekavaa.

• Kaikki on toiminut ainakin tähän asti hyvin.



7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts? 
Avoin palaute – Feedback

Vaihtelevasti, alla jotain kommentteja järjestyksessä ylimmästä alimpaan:
1. Tähän on ainakin erilaisilla osallistavilla keinoilla ainakin pyritty, joskin palvelujen tuottaminen yhdessä niiden 
käyttäjien kanssa jää vähän hämäräksi (ilmeisesti jotain muuta kuin itsepalvelu). Kannatettavaa, mutta vaatii 
tarkentamista.
2. Tätä on tehty, mutta on vielä aikaista sanoa, missä määrin on onnistuttu. PIenelle kunnalle aito &quot;rohkeus ja 
heittäytyminen&quot; voi olla resursseihin nähden liian iso kakku, koska aito uuden kokeileminen (ensimmäisenä) 
johtaa usein myös epäonnistumisiin ja resurssien hukkaamiseen. Tämä on kohta, jonka tarpeellisuutta kannattaa 
strategiassa pohtia. 
3. Ainakin osittain toteutunut. &quot;Välittämällä johtaminen&quot; on epämääräinen termi, jonka mittaaminen on 
aika mahdotonta. Hyvä sitoutuneisuus kyllä tulee esiin kunnan henkilöstön toiminnasta mutu-pohjalta. Vaatii 
tarkentamista.
4. Mahdollisesti toteutunut (vastaajan on vaikea mitata tai arvioida suhteessa siihen, mitä laki ja muut määräykset 
vähintään vaativat).
5. Ilmeisesti ainakin suurin osa on hyvin motivoitunut työhönsä, joskin vaihtuvuus on ollut aika suurta. &quot;Ajan
jääminen ihmiselle&quot; kuulostaa sanahelinältä, Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä arvioidaan?
6. Lienee toteutunut kohtuullisen hyvin (yksittäisiä ongelmia lukuun ottamatta). 



7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts? 
Avoin palaute – Feedback

• Nopeus ei saisi johtaa huolimattomuuteen eikä byrokratian välttäminen huonoon valmisteluun.

• Ensinnäkin lasten tarpeet on totaalisesti unohdettu, tai niistä ei muuten vaan välitetä?  Mitä ihmettä? Lapsissahan 

on tulevaisuus, ei vanhuksissa. 

• Lapinjärvellä tunnutaan kokeiltavan ja heittäytyvän todella ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uuteen, luoden 

kehittäen. Vastuullisuus hallintopuolelle lisääntynyt!

• Lisää houkuteltava asukkaita. Panostettava siihen että itärata kulkee Lapinjärven kautta.

• Omaan elämääni ei näkynyt mitenkään..

• Olen asioinut kunnan kanssa varsin vähän enkä näinollen pysty ottamaan kantaa yllä oleviin, sangen syvälle 

meneviin, määrittelyihin.  Sinänsä asinointini ovat aina sujuneet todella hyvin ja vaivattomasti.

• Vastaan 3, koska osa tosi hyvin (ollut jo aiemmin) ja osa vähemmän hyvin. Vaikea arvioida, kokonaisuutena ok.

• Pienen paikkakunnan etuja on saatavuus ja palveluiden läheisyys. On helppo lähestyä kunnan työntekijöitä. En 

kuitenkaan sanoisi, että asiat tapahtuisivat täällä nopeasti tai tehokkaasti. 



7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts? 
Avoin palaute – Feedback

• Tuntuu aika kunnan asioiden hoidossa menevän kaikenlaiseen epäolennaiseen. Ihmisille pitäisi ensimmäisenä olla 

työtä, sen jälkeen kunnalle tulee verotuloja jolla yhteisöä rakennetaan. Puolisolla esim. on n.10v ajalta yli 30 

työsopimusta kunnalta, eikä senkään jälkeen luvattu kuin pätkätöitä, sanoin että anna kunnan pitää tunkkinsa. 

Eihän tuollainen ole oikein. Autotallin laajennusta selviteltiin muutama vuosi sitten, nyt yritän kasata hermoja, että 

ottaisin yhteyttä siihen Loviisan kaupunkiarkkitehtiin, minkä peukalon alla kuulema on tuollainen tallin laajennus 

(2m tarkoitus levittää rakennusta, että saisi koko auton mahtumaan talliin). Vaikeaa on saada lupia sellaiseen, että 

tavallinen kansa jotain hyötyisi. 

• Itselle on ainakin jäänyt se kuva, että tällaisella uutisoinnilla kunnanjohtaja on kalastellut vain henkilökohtaista 

huomiota.

• Miten se teidän mielestä on onnistunut!Kunta ei pidä edes omista kiinteistöistä huolta Suoniitty on kuin slummi.

• Tarvitaan lisää digitalisointia, vaikka inhimillisyys onkin hieno tavoite

• Voiko korona aikana tämän parempaan?



7. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts? 
Avoin palaute – Feedback

• Työntekijät eivät vastaa puheluihin eikä sähköposteihin. Ei riittävästi kykyä hoitaa omaa sektoria.

• Aikamoista liibalaabaa.

• Täyttä paskaa

• Kunta on ollut vuosikymmeniä ihmislähtöinen kunta. Ihmisiä on lähtenyt vuosikymmeniä pois kunnasta.

• Liukuhihna työnä joutuu tekemään ja ei jää paljon aika toiselle ihmiselle

• "Työllisyys, Kirkonkylän metsät on pusikoituneet työttömät töihin. Suoniityn alueen vuokratalot on kuvottman

huonossa kunnossa

• Mihin vuokrasaatavt valuu kunnan muihin menoihin onko kunnanherrat käyny tutustumassa tilanteeseen. 

sähköyhtiön osakkeiden

• myynti virhe, mistäs senkin rahan otatte osinkoina. myynti on kerta juttu.”

• Päätökset tuntuvat olevan irrallisia siitä mitä suurin osa kuntalaisista haluaa. Jokin kysely tyyppinen ratkaisu (niin 

kuin tämäkin) olisi toimiva ja helppo tapa selvittää kiinnostuneiden aito mielipide ratkaisuista ja päätöksistä.



8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
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8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Rehellisyyden mittarina on että puheet ja teot pitävät yhtä. Mielestäni puhetta kyllä on. Mutta ne teot? Pienessä 

kunnassa ei ole paljon varaa epäonnistua!

• Voi kamala mikä kysymys. Oikeammin arvona pitäisi olla epärehellisyys, salailu, päätöksiä ei perustella mitenkään, 

keskustelu on junttaamista ja perustuu itsekkääseen peliin 

• Hoidatteko loppuun asti? En tiedä!

• Tieto kunnan asioista tulee pääsääntöisesti Loviisan sanomien kautta.

• Har själv begärt hemvårdsstöd för år tillbaka. Kunde inte köra bil, behövde hjälp i hushållet att få det att på något

vis att fungera. Sosialen och hemvårdschefen var och titta. Ingen hjälp från kommunen. Tack.

• Mielestäni info ei oikein kulje, saati perustelut. Pyöritellään asioita ja ei saada vastauksia. Kaikki päätökset jätetään 

viime tinkaan.



8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

"Alla kommentteja (numerot ylimmästä alimpaan)
1. Tämä on osittain toteutunut. Kunta viestii aktiivisesti, mutta ns. sektoriohjausryhmien toiminta on jäänyt aika 
hämäräksi. Niiden toiminnasta ei saa tietoa sen paremmin luottamushenkilöt kuin kuntalaisetkaan, koska pöytäkirjoja 
tai edes muistioita ei ole saatavilla eikä niitä yleensä toimiteta edes ohjausryhmiin osallistujille. Ulkopuoliset eivät 
tiedä, mitä ohjausryhmissä on käsitelty, ja osallistujillekin jää usein hämäräksi se, mitä ohjausryhmien kannanottoihin 
viitaten viedään eteenpäin ehdotuksina. Samaan aikaan on vaikeutunut päätettäväksi tulevien suurten asioiden 
seuranta valmisteluvaiheessa, koska kehittämisjaosto lakkautettiin valtuustokauden alussa. Kehittämisjaoston 
esityslistoja ja pöytäkirjoja seuraamalla valveutunut kuntalainen saattoi seurata nykyistä paremmin, mitä kunnassa 
tapahtuu. Edellä mainitut asiat ovat ristiriidassa avoimuuden kanssa. Tämä vaatii muutoksia.
2. Lienee kohtuullisesti toteutunut, joskin myös itsestään selvä vaatimus kunnalle viranomaisena.

3. Kunta on viestinyt aktiivisesti, mikä on hyvä asia. Lapinjärvi tunnetaan nyt aiempaa paremmin muualla Suomessa. 

Epäonnistumisista (esimerkkinä Eskolan kyläkoulu) ei ole kovin aktiivisesti kerrottu, enemmänkin moitittu 

naapurikuntia sopimuskumppaneina (Loviisa, Kouvola).
4. Lienee toteutunut kohtuullisen hyvin, vaikka koronapandemia on hidastanut jossain määrin asioiden etenemistä. "



8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Avoimuudessa, perusteluissa ja asioiden loppuun asti hoitamisessa on ollut puutteita. Epäonnistumisia ei voi 

kokonaan välttää. Olen kuitenkin sitä mieltä ettei virheitä tarvitse ihan tahallaan tehdä vaan pyrkiä harkittuihin 

muutoksiin, jotta vältyttäisiin suurimmalta osalta virheitä.

• Monesta asiasta sanottu, nutta mitään ei ole tehty. Esim. Yleisestä viihtyvyydestä, koiraroskiksia vuokra rivareille, 

liikennemerkkien huoltotoimenpiteet, lehtien keräys teiden varsilta (ei ole muuten tehty kertaakaan?). 

• Aivan tuota kaikkea en voi allekirjoittaa

• Konkretiaa. Kauniita lauseita.. Yritysmaailmassa näitä valvotaan. Kuka valvoo, että toteutuu?

• "Minulla ei ole havaintoja puoleen taikka toiseen.

• Miksi on käytetty kahta eri fonttia?”

• Osa hyvin ja joku vähemmän hyvin. Avoimuus ja erityisesti epäonnistumisista kertominen ei ole avointa 

edelleenkään.

• "Vuokralaisen mielestä asiat ei todellakaan suju koskaan kerralla loppuun. On tosi paljon epäselvyyttä asioissa ja 

niitä ei oikaista edes pyynnöstä.



8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Asukkaat on todella eriarvoisessa asemassa, riippuen siitä onko Labyrintin vai kunnan alaisuudessa kiinteistö."

• "Avoimuus ja luottamus?????

• Teemme perusteltuja päätöksiä. Kts. ed. vastauksia.

• Kerromme aidosti ja aktiivisesti toiminnoistamme, myös epäonnistumisista; missään en ole nähnyt enkä kuullut 

mitään  tietoja. Jos menee kysymään asioista kunnantalolle,  vastauksia on vaikea saada tai ei saa ollenkaan."

• JA PASKANMARJAT!

• Kunnanjohtaja ja politiikot ovat antaneet kunnan ajautua kriisikunnaksi. Käsittämätöntä huonoa asioiden hoitoa.

• Muistiystävällinen kylä jäi toteutus mielestäni puolitiehen.  Kritiikkiä ei oteta vastaan.

• Jostain asiasta ei tule ikinä vastauksia ja luvataan ei oota

• Suomenkieliset/ ruotsalaiset EI ymmärrä toisiaan.

• Keskustelette sisäpiirissä keskenänne avoimesti, en minä ole törmännyt mihinkään keskusteluun.

• Minulla ei ole vielä kokemusta konkreettisesti kun oleb muuttanut 1.1. 2022



8. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Missä tämä keskustelu tapahtuu? En muista nähneeni epäonnistumisen myöntämistä. Mielestäni kuntalaisilla ja 

kunnan työntekijöillä voisi olla joku matalan kynnyksen keskustelu paikka. Jos ei kuntafoorumi, niin jokin muu. Jossa 

saa kysyä ja kommentoida. 

• Toiminnasta voisi vieläkin enemmän kertoa ja tiedottaa ulospäin

• Kymenlaakson sähkön osakkeiden myynti huono asia, säästetään mielummin ei pakollisista menoista. 

• Mielestäni kunnan taloudellisesta tilasta pitäisi puhua vieläkin avoimemmin ja siitä olisi pitänyt puhua aiemminkin. 

On ihanaa että kaikkea uutta yritetään ja tehdään mutta välillä tuntuu että panoksia laitetaan vääriin asioihin. 

Husulanmäki on upea ajatuksena ja tontit hienoja mutta ei ketään saa mukaan siihen ryhmärakentamiseen. Olisin 

varmaankin jo ostanut sieltä tontin ellei pakoteta rakentamaan muiden mukana. Siihen menee aivan turhan paljon 

resursseja.

• "Kunnalla tosi paljon hoitamattomia asioita vuosien takaa mitä kannattais hoitaa loppuun.

• Perusteluja päätöksiä ei ole pahemmin näkynyt. "



9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
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9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• - skidspår i klockarparken, verksamhet för olika åldrar, vänprojekt till åldringar (kort)

- bra service på svenska

- viss byrokrati finns dock kvar, saker kan alltid bli bättre o. mer målinriktade men samtidigt flexibla (för att behålla

människo-orienteringen!!)

• Peruspalvelut ajettu alas. Lääkärin puheille pääsee monen hoitajalle soittamisen jälkeen - jos silloinkaan. Vanhukset 

ovat yksin kodeissaan - 15 min. hoitajakäynti ei takaa hoitoa ja huolenpitoa. Laitospaikkoja Ei ole riittävästi! Tämä on 

himisille nöysyyttävää ja luo pelkoa sekä epävarmuutta!!

• Jatkostahan ei kukaan tiedä...

• Terveyspalvelut toimineet hyvin (ei ole ollut erityistarpeita) Koronan helpotettua toivoisin vanhusten 

päiväohjelmaa, johon olisi myös kyyti järjestetty.

• Toimintakulttuuri ok. Varhaiskasvatus ja vanhusten hoito on huonosti hoidettu. Muistiystävällinen kunta ja 

Mehiläisen uusi hoitokoti ei takaa sitä että heistä huolehditaan niin kun pitäisi. Päiväkodissa pitäisi olla yksilöön 

perustuvaa laadukasta hoitoa mutta sitä ei pystytä toteuttamaan koska ei ole aikaa.



9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Alla jotain kommentteja (numerointi ylhäältä alas)

1. Onnistunut kohtuullisesti. Tärkeä asia satsata.

2. Tämä ”takaaminen” vaikuttaa jossain määrin korulauseelta, mutta itsenäisyys sinänsä jo tekee helpommaksi päättää 

itse joistakin asioista. Itsenäisyys on paras vaihtoehto edelleen.

3. Lienee toteutunut kohtuullisesti, mutta ”tarpeista lähtemisen” mittaaminen on vaikeaa.

• Vanhustenhoito pitää säilyttää kirkonkylällä samoin lääkäri- ja laboratopalvelut kuten tähänkin asti. Lääkärin pitää 

käydä vähintään kerran viikossa vanhainkodilla jos kerran sinne lähetetään jatkohoitoon Loviisan terveyskeskuksesta 

lapinjärveläisiä. Toinen vaihtoehto on että potilaita ei lähetetä jatkohoitoon vanhainkotiin vaan heidät hoidetaan 

Loviisassa, jossa on lääkäri joka päivä toteamassa potilaan tilanteen.

• Jää nähtäväksi.

• Jaksan painottaa lasten asioita. Koulujaot, erittäin epäreilua.



9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Koulut ja koulukuljetukset. Ei yläastetta, välillä Elimäki nyt Loviisa. Terveyspalvelut säilytettävä.

• Minusta taloudelliset resurssit huomioon ottaen tavoitteet melko hyvin saavutettu!

• Nuo ovat pelkkää sananhelinää, jos palvelut karkaavat. Lisäasukkaita ja työpaikkoja nuorille. Kannustusta 

lapsiperheille

• "Laadukkaat peruspalvelut? Riittävät minulle, mutta mitä on laadukkuus?

• Porlammin ala-asteella tuo laadukkuus on nykyisin vitsi."

• Perushyvin ja taas eroja yksiköissä ja toimialoissa. Kuitenkin palvelut saa halutessaan ja niistä vastaavat saa kiinni.  

Ketterää.

• Kunnassa otetaan enemmän huomioon vanhat ihmiset ja kaipaisin enemmän huomiota ja tekemistä lapsille. Kunta 

on ympäristöltään lapsille sopiva ja sitä tulisi hyödyntää enemmän. Uusia koteja lapsiperheille, 

harrastusmahdollisuuksia.. miten esim. Kirkonkylää voisi lapsiystävällistää niin, että siitä hyötyisi myös muut ihmiset. 

Peruspalveluiden säilyminen kunnassa on valttikortti.

• Omaishoitajana olen odottanut vuosia edes yhtä vapaapäivää.



9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Paperilla näyttää kauniilta, mutta ei näy käytännössä. Epätasaista palvelun laatua. Vanhusten asema heikko.

• Ei mielestäni toteudu. Terveyspalvelut ei oikein toimi, vanhuspalvelut niiltä osin mitä kokemuksesta tiedän ovat ala-

arvoisia! 

• MIETI JOS OSAAT...

• Kuka pystyy takaamaan itsenäisen kunnan ketterät peruspalveut? Jos kunta ei säily itsenäisenä, niin toiset tulevat 

päättämään meidän peruspalveluista.

• Laadukkaat palvelut, vanhusten huolto surkealla mallilla mehiläisen tulon jälkeen kaikki työntekijät kaikonneet ja 

laatu surkeaa. Päiväkodissa henkilöstön mitoitus ihan pielessä hoitajilla usein aivan liikaa lapsia, laadusta ei 

tietoakaan.

• Kaikki myydään yksityisille. Esim vanhainkoti yms

• "Niin mitä tarjoatte? Itse joudun yleensä aina asioimaan muualla, koska eihän tältä kylältä saa mitään. Aina on ovet 

lukossa kun yrittää jotain tai ohjataan asioimaan Loviisaan. 



9. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Se että kylällä on Sale, jossa voin käydä illalla, ja matkahuolto josta vaimo voi hakea tavaroitani päiväsaikaan, ei ole 

mielestäni kunnan ansiota. "

• Lapseni on kunnan järjestämässä päiväkodissa. Ja kaikki mitä sieltä on puhuttu ja luvattu on ollut täyttä puhetta.

• Kuten ed.

• Eiköhän tämän eteen ole tehty aika hyvin kaikki se mitä tehtävissä on

• Laadukkaat peruspalvelut on ajettu pois enemmän ja enemmän



10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har
uppnåtts?
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10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Svårt att säga men upplever att man i alla fall försöker vara tex. innovativ vad gäller boende. Och jag hoppas att man

är miljövänlig o. proaktiv.

• Kunta ei välitä ympäristön tilasta mitään. Kunta halusi Porlammille väkisin kaamean rekkarallin aamusta iltaan, mikä 

olisi tuhonnut koko elinalueen. Siinä ei ympäristöstä välitetty lainkaan, paikat olisi tuhottu ympäristöstä 

huolehtimisen sijaan. Järkyttävää. Asia piti estää oikeutta käyden. Se vasta oli ihmislähtöistä toimintaa kunnan 

taholta. 

• En osaa

• Kunnallahan ei ole tarjota asuntoja. Kaikki ovat yksityisten omistuksessa ja heistä toiset panostavat asuntojen 

kuntoon ja toiset eivät. Kunnan omistamat tilat ovat vanhoja ja piha-alueet huonosti hoidettu, paitsi 

Lukkarinpuistoa hoidetaan jatkuvasti.

• Toivoa sopii.



10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Alla jotain kommentteja (numerointi ylhäältä alas).
1. Ympäristöstä huolehtiminen lienee onnistunut kohtuullisesti, mutta ympäristömääräyksiin liittyvä osaaminen voi olla 
ajoittain ongelma (esim. huhu kertoo, että Mariebergin puiston puiden kaatamisessa ei olisi ollut maisematyölupaa, 
joka vaaditaan asemakaava-alueella.). ”Paikkojen kunnossa pitäminen” ei ole yleisesti ottaen onnistunut kovin hyvin 
korjausvelan kasvaessa, mutta resursseihin nähden kohtuullisen hyvin. Biolämpö kunnan omissa kiinteistöissä on 
osaltaan myös ympäristöstä huolehtimista, mutta sillä on myös kunta- ja aluetaloudellisesti suotuisa vaikutus.
2.  Toteutunut kohtuullisen hyvin. On järjestetty vuoropuhelua ja yritysneuvontaa sekä koronapandemiaan ennen että 
sen aikana.
3. Toteutunut kohtuullisen hyvin taloudellisen vastuullisuuden osalta, mutta esimerkiksi Ristisillan alueen kaavoituksen 
suunnittelussa on törmätty sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden puutteisiin. Jatkossa on huolehdittava kaikista 
vastuullisuuden ulottuvuuksista.
4. Toteutunut suunnitteluvaiheen osalta (Husula ym.), mutta käytännön tuloksia (uusia asukkaita) ei vielä ole juurikaan. 
Tärkeä asia pitää listalla.
5. Toteutunut hankintalain määräysten rajoissa hyvin. ”Lähityön tukeminen” jää hämäräksi, mitä se on?

• Työn pitää jatkua näissä asioissa.

• Mikään noista kohdista ei todellakaan pidä paikkansa! Sotkuista, rikkinäistä, likaista, koirankakkaa jokapaikassa!  

Mitä vaihtoehtoja asumiseen?? Saavatko koululaiset lähiruokaa? 



10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Hyviä ja tärkeitä lupauksia ainakin nimenomaan pitäkää vuokra-asunnot siistissä kunnossa.

• En pysty arvioimaan asiaa..

• "Erityisesti uuden yritystoiminnan houkutteleminen paikkakunnalle olisi syytä olla ykkösenä kunnan 

prioriteettilistalla.  Myös yritystoiminnan tukeminen varsinkin alussa auttaisi sen menestymisessä.

• 6-tie on valtaväylä, jonka potentiialia pitäisi pyrkiä hyödyntämään."

• Asukasluku noussut ->hyvä asia.

• Teiden yleiskunto on surkea ->Pukaro

• Ainoastaan vika pallero voisi olla parempi, muuten tämä osio toimii.

• Tällä osalla kunta on tehnyt asioita monipuolisesti ja rohkeasti esittämällä uusia ideoita esim. Lapinjärvitalot, tyhjien 

talojen hyötykäyttö, pienyrittäjien esille tuominen jne. 

• Paikkoja ei pidetä kunnossa ja aina vedotaan, ettei ole rahaa vaikka pidemmän päälle käy paljon kalliimmaksi kun 

kaikkia asioita aina lykätään tulevaisuuteen.



10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Täyttä paksaa arvoinen ooo Revipä siitä

• Ei ole saavutettu tavoitteita.

• Huonoja ja vanhoja vuokra asuntoja, ihan surkeassa jamassa..

• Ei ainakaan vanhuspalvelussa ollut lähiruokaa.

• En näe, että yrittäjien tukemista kirkonkylän ulkopuolella tapahtuu. Lähiruoan näkyminen ja tuominen kuntalaisille 

on myöskin mielestäni lähes olematonta valtaosalle tuottajista.

• Kunta ei myöntänyt minulle vuosi sitten yrittäjätukea, vastaavasti kilpailijani sai tukia Kouvolasta ja 

Lappeenrannasta. Ratkaisunne sinetöi yritykseni lopettamispäätöksen. Ei ole oikein ajatella, että minä ilman tukia 

alkaisin makselemaan kilpailijoiden avustuksia veroina.

• Kaikki kunnan asunnot ja pihat ovat kamalaa katsottavaa!

• Asumiseen voisi olla enemmänkin vaihtoehtoja: erityisesti perheiden vuokra-asunnot ovat välillä kiven alla



10. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

"Mielestäni puistoaluetta ei ole pidetty kunnossa niin kuin pitäisi. Siellä monet paikat kasvavat rikkaruohoja ja onkin 
yleinen vitsi että äitien kanssa niitä siellä samalla poistamme kun lasten kanssa puistossa olemme. Sanoisin että 
ellemme olisi itse poistaneet voikukkia mansikoiden seasta niin ei siellä kohta mansikoita edes kasvaisi. Puisto on upea 
ja siitä pitää pitää huolta. Pelkkä nurmikon leikkuu ei riitä.
Toinen mihin en ole tyytyväinen on kohta ” tarjoamme vaihtoehtoja asumiseen”. Niitä ei täällä todellakaan ole. Olen 
vuoden etsinyt uutta asuntoa ja ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää osoittautuvan oman rakentaminen."



11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har
uppnåtts?
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11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• "Yhteisöllisyys kukoistaa kirkonkylällä on hyvä asia, mutta muilla kylillä kurjistuminen todella surkeaa."

• "'+ Taitotalo

- Kylän yhteisen työhuoneen lopettaminen"

• Saker jag inte märkt av även om jag är en av målgrupperna. Kan vara covid-19 som ställt till det.

• Maasetukunnassa ihmiset osaa olla vuorovaikutuksessa omatoimisesti. Ilman naapriapua monilla olisi asiat paljon 

huonommin.

• Tietääköhän Lapinjärvi, että sillä on sellainenkin kylä kuin Porlammi. Ja mikä ihmeellisintä siellä asuu oikeita ihmisiä.

• Uimahalli kuntoon! Syntyy säästöä, kun vanhukset pysyvät kunnossa.

• Det håller inte sträck. Har gjort mycket frivilligt arbete som ingen utanstående har uppskattat. Har samlat in kläder

som farit till Helsingfors, laitakaupungin naisille ja miehille. Skickade 36 bananlådor med kläder till dessa. Nu har

verksamheten nästan upphört. Kunder finns det, dom tar aldrig slut.

• Kaikki toiminta on miltämpä keskitetty Lapinjärven kirkonkylälle, sivukylät ovat kyllä unohduksissa.



11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

"Alla jotain kommentteja (numerointi ylhäältä alas)

1. Toteutunut kohtuullisen hyvin (voikkasalit, Koko kylän työhuone, Nuokku ym.). Kannatettava asia. Lukkarinpuiston 
lava on periaatteessa hyvä, mutta ei-katettuna hieman hankala kesätapahtumille (sääriski).

2. Tämän toteutuminen on vähän epäselvää. Lukkarinpuistossa näin piti olla (skeittiramppi ja seniorien 
huilauspaikkoja), mutta suunnitelma muuttui. Onko muuten edennyt? Kannatettava asia, jos sopivat tavat löytyvät.

3.  Tästä on vaikea sanoa, miten on terveyttä on edistetty. Kansalaisopiston puitteissa on liikuntakursseja tms., mutta 
muuten on vähän jäänyt epäselväksi, mitä tämä on käytännössä. Kylien toiminnan aktivointi on kokonaisuutena 
kannatettava asia, koska ilman yksittäisten kylien elävyyttä ei ole elävää kuntaakaan.

4. Vaikea arvioida, mitä nämä luodut verkostot ovat. Lukkarinpuiston Puistofestari on tarkoitettu koko kunnalle, mutta 
se ei juuri ole verkottanut ketään. Järjestöfoorumi on kehityskelpoinen idea, mutta se ei vielä ole päässyt kunnolla 
vauhtiin.

5. Toteutunut hyvin. IHKU-raha voi auttaa pienimuotoista tapahtumaa toteutumaan.



11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

"Alla jotain kommentteja (numerointi ylhäältä alas)

1. Toteutunut kohtuullisen hyvin (voikkasalit, Koko kylän työhuone, Nuokku ym.). Kannatettava asia. Lukkarinpuiston 
lava on periaatteessa hyvä, mutta ei-katettuna hieman hankala kesätapahtumille (sääriski).

2. Tämän toteutuminen on vähän epäselvää. Lukkarinpuistossa näin piti olla (skeittiramppi ja seniorien 
huilauspaikkoja), mutta suunnitelma muuttui. Onko muuten edennyt? Kannatettava asia, jos sopivat tavat löytyvät.

3.  Tästä on vaikea sanoa, miten on terveyttä on edistetty. Kansalaisopiston puitteissa on liikuntakursseja tms., mutta 
muuten on vähän jäänyt epäselväksi, mitä tämä on käytännössä. Kylien toiminnan aktivointi on kokonaisuutena 
kannatettava asia, koska ilman yksittäisten kylien elävyyttä ei ole elävää kuntaakaan.

4. Vaikea arvioida, mitä nämä luodut verkostot ovat. Lukkarinpuiston Puistofestari on tarkoitettu koko kunnalle, mutta 
se ei juuri ole verkottanut ketään. Järjestöfoorumi on kehityskelpoinen idea, mutta se ei vielä ole päässyt kunnolla 
vauhtiin.

5. Toteutunut hyvin. IHKU-raha voi auttaa pienimuotoista tapahtumaa toteutumaan.



11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Säästöjen yhteydessä tuli esiin ettei näitä asioita juuri kunnioiteta, koska niiden rahoitus esitettiin lähestulkoon 

kokonaan poistettavaksi...

• Toivoisin enemmän vuorovaikusta lasten ja vanhusten kesken.. 

• Panostakaa nuoriin ja lapsiperheisiin auttamalla ja tukemalla jaksamaan

• Kunta on tukenut vapaaehtoistyötä.

• "Avustukset poistettu

• Koko Kylän työhuone poistettu"

• Toimii ihan hyvin. Toivottavasti avustuksia kolmannelle sektorille ja eri aktiiveillle jatketaan, koska kunta ei pysty 

niitä itse hoitamaan (eikä tarvitsekaan).

• Koululaisilla ja vanhuksilla tulisi olla ennemmän yhteistyötä sillä siitä hyötyivät molemmat. Miksi ei alakoululaiset 

voisi käydä kerran kuussa viihdyttämässä/ulkoiluttamassa vanhuksia tai jotain muuta sellaista.. Lapset saavat 

samalla palan historiaa ja oppia sekä vanhukset elämäniloa ja energiaa lapsista.

• Ei vaan toimi käytännössä.

• Anti olla kun on täyttä ns. shittiä



11. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• En osaa sanoa tästä asiasta mitään.

• Vaalit sanelee tulevaisuden.

• En ole ikinä osallistunut mihinkään kunnan järjestämään vapaa-ajan tapahtumaan, vaikka olemme omassa 
kaveripiirissäni aktiivisia tällaisten tapahtumien kuluttajia.

• Joo, luokaa verkostoja.

• Digitalisoinnin lisääminen tehostaisi adias

• "Lapinjärven Terveystalo, voisi panostaa enemmän. 

• Loviisan terveyskeskus, erittäin toimiva kokonaisuus."



12. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
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12. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Svårt att få tala svenska.

• Tillfällen erbjuds, tycker jag, rätt ok för att påverka.

• Lapinjärvellä ”rehellinen”, ”avoin” ja ”luottamuksellinen” keskustelu on sellainen, jossa  kunnanjohtaja kutsuu 

keskusteluun, jossa hän yrittää juntata läpi hankkeen, joka olisi tuhonnut kokonaisen asuinaluuen ympäristön ja 

elinkelpoisuuden. 

• Tällaiset kyselyt ovat tärkeitä.

• Eipä täällä kuntalaisten mielipiteet paljon merkitse, lakastaan vaan negatiiviset palautteet maton alle, vähätellään. 

Rahankäyttö?? aika itsevaltaista päättäjiltä. Kunnalta saa palvelua molemmillä kielillä. Mutta hoitopaikoissa on 

kielitaito huonolla tolalla.

• Yhteyden ja ymmärryksen saaminen ei aina onnistu eli parannettavaa löytyy vielä.

• Mahdollisuus vaikuttaa, mutta turhaan? Kysellään kaikenlaista, mutta päätökset on ilmeisesti tehty jo aikaisemmin. 

• Kyllä itse olen palvelua kunnassa saanut kun olen tarvinnut

• Kaksikielisyys toimii



12. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

"Alla joitakin kommentteja (numerointi ylhäältä alas).

1. Toteutunut kohtuullisesti ainakin siltä osin, että näkemyksiä voi tuoda esiin (kyselyt, tilaisuudet, ym.). Ongelmaksi 
muodostuu se, että näihin tilaisuuksiin (työpajat ym.) on ilmeisesti osallistunut melko pieni ja sattumanvaraisesti 
koostunut porukka. Heidän näkemyksensä ovat toki tärkeitä, mutta voiko niiden sanoa edustavan kovin laajalti 
lapinjärveläisten näkemystä? Kannattaa ehkä pohtia yhteisöjen nykiyistä aktiivisempaa osallistamista.

2. Tämä on aika epäselvä. Mitä on ”yhteisöllinen päättäminen” erotukseksi normaalista kunnan päätöksenteosta 
(luottamushenkilötaso - viranhaltijataso). Toivomuksia toki voi ottaa vastaan, mutta varsinainen päättäminen 
(verorahoista) pitäisi olla selkeästi määritelty, ei missään tapauksessa millekään ”torikokoukselle” vastuutettava asia. 
Vaatii tarkentamista tai muuttamista.

3.  Toteutunut kohtuullisen hyvin (jossain vaiheessa oli ongelmia erään viranhaltijan tavoittamisessa, mutta lieneen
korjaantunut).

4. Toteutunut kohtuullisen hyvin. (On kuitenkin eri asia kuin avoin viestintä.)"



12. Miten oheisen kuvan tavoitteet on mielestäsi saavutettu? / Hur tycker du att målen i bilden nedan har uppnåtts?
Avoin palaute – Feedback

• Tekijät tunnetaan, puhutaan ihmisten kieltä ja vaikuttaa voi, mutta missä ihmiset? Kuka nyt päättää? Petrattavaa on.

• Kaksikielisyys on hyvä ja sitä mahdollisuutta tulisi laajentaa entisestään. Nyt kunnassa on selkeä jakauma 

ruotsinkielisten ja suomenkielisten kesken melko vahvana. Kaikki lähtee lapsista, jo varhaiskasvatuksesta. 

• Kohdat 2 ja 3 OK.

• Helppo saada yhteys??????????????????????????????????????????????

• Pienen sisäpiirin toimintaa.

• Täyttä puppua

• Kunnanjohtajalla on ollut liikaa valtaa, siksi olemme kriisikunta, koska hän ei ole kantanut vastuuta kunnan 

taloudesta.

• Vaalit, enemmän toivoisin suomen kielisiä luottamusmiehiä. tarkoitan miehiä.

• Tämä kysely on hyvä alku uudelle kuntastrategia kaudelle.

• Viestintä on ollut kyllä kansantajuista ja ilman kapulakieltä. Siitä kiitos.

• En koe että olemme päättäneet yhteisöllisesti mitä toimintaa tuetaan ja mihin rahat käytetään.



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
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13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• Kunta ja sen hallinto ovat parhaimmillaan, kun ne tekevät itsensä ”tarpeettomiksi”. Siis eivät pyri median 

otsikkoihin, vaan edesauttavat kuntalaisten keskinäistä elämää.

• Medianäkyvyydestä tulisi luopua ja keskittyä kuntalaisten ”hiljaiseen” elämään esim. tukemalla lapsiperheitä.

• Porlammen Kuntosali Pamaus OK! 

• Nykyaikaa, esimerkillisyyttä, kunta tulee, houkuttavaksi

• Hyvä että kaikenlaista kokeillaan (esim. Husulanmäki)

• Suuntaviivat ovat hienoja, mutta onko vaan sanahelinää??

• Biotaloutta kannattaa kehittää.

• Biotalous, työt ja tekijät kohtaavat sekä aikaa ihmiselle ja unelmille ovat hyviä.

• Nyt on aika unhotaa muistiystävällinen kunta. Ja todella panostaa lapsiin ja nuoriin. Lapsiperheisiin, ja työssäkäyviin. 

Itseasiassa nämähän tukevat loppupeleissä kuitenkin toisiaan. 

• Työn ja työntekijöiden kohtaaminen on tärkeä. Kaikki muu tuntuu keksityiltä suuntaviivoilta.



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

"Tähän ei voi vastata kyllä tai ei, kommentteja alla (numerointi ylhältä alas)

1. Tämä on tällaisenaan vaarallinen linjaus, jos sillä tarkoitetaan aitoa edelläkävijyyttä (satsaaminen myös 
epävarmoihin kokeiluihin ja uuden kehittämiseen). Pienen kunnan edelläkävijyys ei voi olla kaikenkattavaa, koska 
taloudelliset resurssit eivät kestä kovin paljon ”turpiin saantia”. Epäonnistuminen taas on aidossa edelläkävijyydessä
aina riskinä, jos kokeillaan tai peräti kehitetään aivan uusia asioita. Jossain asiassa voidaan olla kärjen tuntumassa, 
mutta usein riittää se, että ollaan hyviä soveltamaan maailmalla kehitettyä. 
2.  Ei ehkä kovin tarpeellinen muilta osin kuin liikenneturvallisuuden kohentamisen suhteen. Hanke on kuitenkin jo aika 
pitkällä.
3. Kaipaa edelleen sen tarkentamisesta, mitä ”ihmislähtöisyys” on erotukseksi esim. laatujohtamisesta tai 
yhteisölähtöisyydestä. Ehkä Ihmislähtöisyys terminä on jo puserrettu kuiviin, ja se kaipaisi uudistamista. Muuten se 
kääntyy itseään vastaan (joidenkin mielestä on jo kääntynytkin).
4. Kannatettava asia, jos ihmislähtöisellä kielellä tarkoitetaan ymmärrettävyyttä. Ihmislähtöinen teknologia on aika 
tulkinnanvarainen asia, vaikea sanoa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Hyvä käytettävyys, ergonomia ym. asiat toki ovat 
tärkeitä jo muutenkin.
5. Biotalous on plussaa, sopii Lapinjärvelle äärimmäisen hyvin. Edistämisessä otettava huomioon vastuullisuuden 
kokonaisuus (talous, sosiaalisuus, ekologisuus).
6. Osittain tarpeellinen. Taitopaikka on hyvä asia, mutta Näköalamessujen tarpeellisuutta lienee syytä arvioida. 
7. Korulause kuntastrategiassa, voi poistaa."



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• "Kyllä näin hyvi asioita ja niiden suunta

• Viivoja tulisi edelleen edistää."

• Miten suuntaviivat ovat tähän asti onnistuneet?

• Ihmislähtöisyys on hyvä ja tavoiteltava asia mutta ilman tarvittavia resusrsseja (budjetti) sitä on hyvin vaikea 

toteuttaa.
• Suuntaviivoihin olisi lisäksi syytä saada painotusta kestävään kehitykseen, ympäristö- ja ilmastoystävällisyyteen ja 

eettisyyteen. 
• Biotalous ja työ ja tekijät hyvä, samoin aikaa ihmiselle hyvä. Muut tavallaan jo käyty läpi ja niistä hyvä voi jäädä 

tavaksi toimia, mutta uutta matoa koukkuun ja tuoreempaa juttua, ehkä vähän aikuisempaan. Nyt jotenkin 
”lapsekas”.

• Poistaisin ihmislähtöisen strategian kokonaan sloganeista. Se on tärkeää kyllä, mutta ärsyttävää ja luotaan työntävää 
kun se lukee joka paikassa. Kunnan tulisi miettiä muita tärkeitä asioita. Lisätä kunnan vetovoimaisuutta nostamalla 
jalustalle niitä asioita, joita täällä on. Turvallisuus, luonto lähellä, peruspalvelut, tilaa olla ja hengittää. 

• Ihana unelma.

• En osaa vastata



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• "Suuntaviivat ovat hyvät. Mutta miten ne saadaan toimimaan käytännössä. Sen tiimoilta pitäisi päättäjien yhdessä 
kuntalaisten kanssa kokoontua  miettimään asiaa. Mikä ihmeen tarve tämä ”edelläkävijä” juttu on, sairasta tällainen 
näkyvyyden hakeminen. Paljon hyviä juttuja kuntalaisten kannalta on jo ”keksitty” jossai, niitä vaan pitäisi viilata 
meille sopivaksi.

• Paljon enemmän saisimme näkyvyyttä kehittämällä kuntaamme kuntalaisia varten ja kun vilpittömästi voisimme 
sanoa, että meitä kuntalaisia kuullaan ja arvostetaan."

• Hienoahan olisi jos tuo kaikki olisi totta.

• Minun mielipiteni s.o.

• Jospa panostettaisiin lapsiperheisiin ja työikäisiin jotta saataisiin tänne uusia nuoria perheitä ja asukkaita.
• "Asumme Harsbölessä meiltä on 12 km lapinjärvelle. meillä ei ole täällä mitään palveluja.  toivoisin meidän kylään 

omia  ekopisteitä. minusta on kohtuutonta että joudumme ajamaan lapinjärvelle saakka. tuomaan erillaisia jätteitä.
ja siitä vielä maksamme. ( olemme joskus lähteneet viemään paperi jätettä  täältä saakka mutta astiat ovat olleet  

niin täynnä,,, että turha reissu sekin. )”

• Unelmia vain  

• "Strategia pitäisi ehkä nähdä enemmän pitkän aikavälin suuntana 8-10 v. Strategia toteutuu vain jos se puretaan 
lyhyen aikavälin tavoitteiksi ja kommunikoidaan niin, että kaikki ymmärtävät (mitä tämä tarkoittaa minulle). 



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• "Suuntaviivat ovat hyvät. Mutta miten ne saadaan toimimaan käytännössä. Sen tiimoilta pitäisi päättäjien yhdessä 
kuntalaisten kanssa kokoontua  miettimään asiaa. Mikä ihmeen tarve tämä ”edelläkävijä” juttu on, sairasta tällainen 
näkyvyyden hakeminen. Paljon hyviä juttuja kuntalaisten kannalta on jo ”keksitty” jossai, niitä vaan pitäisi viilata 
meille sopivaksi.

• Paljon enemmän saisimme näkyvyyttä kehittämällä kuntaamme kuntalaisia varten ja kun vilpittömästi voisimme 
sanoa, että meitä kuntalaisia kuullaan ja arvostetaan."

• Hienoahan olisi jos tuo kaikki olisi totta.

• Minun mielipiteni s.o.

• Jospa panostettaisiin lapsiperheisiin ja työikäisiin jotta saataisiin tänne uusia nuoria perheitä ja asukkaita.
• "Asumme Harsbölessä meiltä on 12 km lapinjärvelle. meillä ei ole täällä mitään palveluja.  toivoisin meidän kylään 

omia  ekopisteitä. minusta on kohtuutonta että joudumme ajamaan lapinjärvelle saakka. tuomaan erillaisia jätteitä.
ja siitä vielä maksamme. ( olemme joskus lähteneet viemään paperi jätettä  täältä saakka mutta astiat ovat olleet  

niin täynnä,,, että turha reissu sekin. )”

• Unelmia vain  

• En löydä kaikilta osin konkreettisia saavutuksia
• Muistiystävällisyyden kehittämisen eteen on mielestäni jo tehty riittävästi tälle erää. Kaikkia muita mainittuja asioita 

pidän edelleen erittäin tärkeänä myös jatkossa



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• "Strategia pitäisi ehkä nähdä enemmän pitkän aikavälin suuntana 8-10 v. Strategia toteutuu vain 
jos se puretaan lyhyen aikavälin tavoitteiksi ja kommunikoidaan niin, että kaikki ymmärtävät (mitä tämä tarkoittaa 
minulle). 
jos sitä toteutetaan systemaattisesti ja etenemistä mitataan
jos strategia kiinnitetään reaalimaailmaan niin, että toteutus tuntuu järkevältä ja motivoi 
jos strategian toteutus elää ajassa niin, että toteuttajat tuntevat tekevänsä tärkeää työtä
Pitkän aikavälin tavoitteet jäävät usein saavuttamatta jos suuntaa muutetaan liian usein.
Kuntalaiset mukaan toteutukseen!

• Muistiystävällisyyden kehittämisen eteen on mielestäni jo tehty riittävästi tälle erää. Kaikkia muita mainittuja asioita 
pidän edelleen erittäin tärkeänä myös jatkossa

• "Jos halutaan että tämä kunta jatkaa olemassaoloa on silloin panostettava lapsiperheisiin ja houkutella niitä tänne. 
Lapsiperheet oikein loistaa poissaolollaan tältä listalta. Muutoin meillä on tosiaan täällä vain ja ainoastaan niitä 
muistisairaita. Ne eivät tuo rahaa tämän kunnan kanssaan.

• Lapinjärvellä olisi oikeasti mahdollisuudet houkutella niitä lapsiperheitä. Isot halvat tontit ja toimivat koulut."



13. Tulisiko nykyisen strategian suuntaviivoja edelleen edistää tulevassakin strategiassa? Suuntaviivat näet kuvassa. / Bör
riktlinjerna för den nuvarande strategin främjas ytterligare i den framtida strategin? Du kan se riktlinjerna på bilden.
Avoin vastaus / Öppet svar

• Arvot ovat kohdallaan mutta toteutus ei toimi.

• "Silloin kun kunnan talous on mitä on niin turha yrittää olla edelläkävijä, siinä pitää olla myös valmis 
epäonnistumaan=menetettyä rahaa.

• Muistiystävällinen kunta pitäisi kuopata kokonaan jo, siinä menee rahat hukkaan.  Toki aika monella keski ikäisellä 
miehellä on muistikuvia motellista :)

• Biotalous varmasti hyvä ja tärkeä asia kunhan siinä ei mennä pelkästään hesarin mielipidepalstojen mukaan. "



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
EDISTÄÄ JA HUOMIOIDA? / VILKA FRÅGOR BÖR FRÄMJAS OCH BEAKTAS I DEN FRAMTIDA KOMMUNALSTRATEGIN, 
DET VILL SÄGA I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET?

• Kouluolojen parantaminen. Nuorissa on tulevaisuus.

• Kouluolojen parantaminen.

• Människo orientering och innovation, flexibilitet, miljötänk, service på båda språken.

• Porlammen Uimahallille olisi käyttöä. Kun koululaisia myös/keski-ikäisiä/vanhuksia (ja mökkiläisiä) asuu paljon!!??

• Terveyspalvelujen parantaminen etusijalla!

• Aitoa rehellisyyttä ja avoimuutta päätöksentekoon sekä todellista ympäristöstä välittämistä. Pelkät puheet, jotka 

ovat täysin ristiriidassa tekojen kanssa, ovat ala-arvoisia. 

• Terveyspalveluiden pysyminen omassa kunnassa.

• Vanhustenhoito ja sen kehittäminen jatkuvasti. Riittävät resurssit varattava.

• "Lasten ja nuorten palvelut.

• Vanhustenpalveluissa enemmän valvontaa."

• Talousajattelu-ihme, kestokyky

• Möjlighet att uträtta ärenden, läkare i t.ex Lovisa, H:fors eller Kouvola. Förbindelser: buss, taxi!

• Vanhusten hoito ajan tasalla ja lapsiperheille asumisedellytykset. Haja-asutusalueita unohtamatta.



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
EDISTÄÄ JA HUOMIOIDA? / VILKA FRÅGOR BÖR FRÄMJAS OCH BEAKTAS I DEN FRAMTIDA KOMMUNALSTRATEGIN, 
DET VILL SÄGA I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET?

• Toimintaa pitäisi fokusoida oleellisiin asioihin ja karsia epäoleellista toimintaa pois. Yritystoiminnan sujuvoittamista 
kannattaa jatkaa ja kehittää työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Erilaisten asumismuotojen tarjoamista ja 
mahdollistamista kannattaa jatkaa (esim. laadukkaat vuokra-asunnot).  Kolmannen sektorin toimintaa kannattaa 
tukea, koska tapahtumat ovat osa elävää kuntaa ja sen kyliä, ja tapahtumien järjestäminen on käytännössä 
ulkoistettu yhdistyksille.  Koronapandemian jälkeinen aika muuttanee etätyön roolia merkittävästi. Etätyön ja 
läsnätyön suhde voi muuttua päinvastaiseksi. Sen vuoksi Lapinjärven päästä kiinni siihen muutokseen vaihtoehtona 
pääkaupunkiasumiselle, jotta asukasluvun vähenemisprosentin etumerkki saadaan käännettyä pysyvästi 
miinuksesta plussaksi. Sopeutusohjelma tosin tekee lähivuosista niukkuuden jakamista, mutta paljon voidaan 
tehdäkin. 

• Vanhustenhoito hyvää, lääkäri- ja laboratoriopalvelut kirkonkylällä. 
• Etätyöedellytykset kuntoon, joukkoliikennettä on oltava sopivasti (ei juna, joka menee 300km/h ohi),  peruspalvelut 

erityisesti lapsille ja vanhuksille pysyvät hyvinä, vilkas vapaa-ajantoiminta jatkuu yhdistystoiminnan edellytysten 
turvaamisen avulla. Pk-yritykset alueen tulevaisuuden selkäranka.

• Tärkeä seikka on myöskin huomioida kasvava liikenne, kapeilla kadullamme. Ehdottaisin yksisuuntaisia katuja ja jopa 
ajokieltoja mahdollisesti. 

• Julkisen liikenteen yhteydet ovat luokattoman huonot, samoin taksien saatavuus vuorokauden ympäri on kehnoa.

• Nuorten koulutus ja harrastuspaikat. Yhteistyötä LuLi:n kanssa



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
EDISTÄÄ JA HUOMIOIDA? / VILKA FRÅGOR BÖR FRÄMJAS OCH BEAKTAS I DEN FRAMTIDA KOMMUNALSTRATEGIN, 
DET VILL SÄGA I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET?

• Vanhuspalvelut pidettävä mahdol. lähellä ja joustavina. Nuoria perheitä ja heidän asumistana kunnassa tuottava ja 
kannustettava monin keinoin

• Lapsiperheet oltava numero 1. Koulut kuntoon numero 2.

• "Autottomien liikkuminen kunnassa ja kunnan ulkopuolelle. Koulukuljetukset linja-autoilla ja mahdollisuus 
muidenkin käyttää niitä tarvittaessa parantaisi jo asiaa. Esimerkiksi koulukyyti Porlammilta Elimäelle avasi edes 
yhden mahdollisuuden päästä Porlammilta eteenpäin. Ala-asteen uudelleen järjestely voisi parantaa myös 
aikuisväestön liikkumista.

• "Uuden yritystoiminnan ja sitäkautta verotulojen saaminen kuntaan. 

• Onko harkittu esim. lentokenttää korvaamaan nyt lopetettavaa Malmin kenttää.

• Lapinjärvellä on paljon korkeita kallioita ja kallionlakia, joille olisi edullista pystyttää tuulivoimaloita, kun ne voidaan 
pultata suoraan kallioon.

• Biotalouden hyödyntäminen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.

• Pukaron Paronin laajentaminen motelli- tai hotellitoimintaan. Pieni huvipuisto kesäksi.

• Laajakaistayhteydet kaikille kuntalaisille.

• Användningen av pengar



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
EDISTÄÄ JA HUOMIOIDA? / VILKA FRÅGOR BÖR FRÄMJAS OCH BEAKTAS I DEN FRAMTIDA KOMMUNALSTRATEGIN, 
DET VILL SÄGA I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET?

• Användningen av pengar

• Ympäristö- ja ilmastoasioita. Nämä asiat eivät aina välttämättä tarkoita ylimääräisiä kustannuksia, vaan kunnassa 
voitaisiin miettiä, miten saataisiin uusia ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä innovaatioita ja teknologioita syntymään kunnassa (kunnan alueen yrityksissä), joita saataisiin 
myyntiin paitsi Suomeen, myös maailmalle. Tällaiseen kannattaisi lähteä nyt, kun vielä ehtii. Myöhemmin näihin on 
joka tapauksessa pakko yrittää lähteä, jos meinaa menestyviä yrityksiä kuntaan saada, mutta myöhemmin nämä 
yritykset voivat olla jo muissa kunnissa tuottamassa. 

• huomioida ikäihmiset ja muidenkin ihmisten palvelusaatavuus . 

• "Alla som ska kommunicera med oss Lappträskbor , i olika livsskeden bör kunna både finska och svensks.

• Lyssna på de anhöriga och beakta deras åsikter ifråga om vården av gamla människor.”

• "Biotalous, asumisen vapaus, luonnonläheisyys. Tilaa olla ja yrittää.

• Lyhyttä ja yksinkertaista, selkeää. Ei mitään höttöä."

• Vanhusten palveluja esim terveydenhuoltoalalla. Loviisaan on pitkä matka

• Lakisääteiset asiat toteutuisivat.



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
EDISTÄÄ JA HUOMIOIDA? / VILKA FRÅGOR BÖR FRÄMJAS OCH BEAKTAS I DEN FRAMTIDA KOMMUNALSTRATEGIN, 
DET VILL SÄGA I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET?

• Hyvin pidetyt asunnot  sekä tasapuolisuus oli asunto minkä kunnan yksikön alla tahansa.

• Katso ed. vastaus. 

• No ainakin kulkuyhteydet ja työpaikat

• "Toivon että syrjä kuntalaisia myös huomioidaan, määrätyissä asioissa.olemme kuitenkin myös veronmaksajia. "

• Kuljetukset. Täältä kun, ei pääse mihinkään kun, ei ole omaa autoa eikä ajokorttia.  Ei pääse edes töihin jos tarvis ja 
vois ottaa työttömät huomioon paremmin tai niin että, joka on asunut täällä koko ikänsä niin saisi myös täältä töitä 
ettei tarvitsisi välttämättä lähtee työn perässä toiseen kaupunkiin. 

• Ulkoliikuntapaikkojen kunnostus ja lisäys ja lapinjärven mainostaminen ulkoilukeitaana mm. Porvoon ja helsingin
jne. asukkaille, asialähtöisyys poliittisiin päätöksiin, tulevaisuuteen tähtäävää ja katsovaa suunnittelua kunnan 
asioiden hoidossa esim. Nuorison mielipiteet huomioon ottavaa päätäntää. Viimeisenä kunnasta houkuttelevan 
asuinpaikan luonti.

• "Lapinjärven sijaintia ei minusta  ole hyödynnetty tai hyödynnetty riittävästi. (Viestinnässä ja markkinoinnissa). 
Täällä on minusta paljon asioita, joita voisi hyödyntää houkuttelussa ihmisia muuttamaan tänne.Asukasmäärän
kasvattaminen on minusta se tärkein tavoite, jolla ”puhaltaa elämää” tälle paikkakunnalle.  Jos tässä ei onnistuta 
niin ei onnistuta missään muussakaan."



14. MITÄ ASIOITA TULEVASSA KUNTASTRATEGIASSA ELI LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA PITÄISI ERITYISESTI 
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"1. Ihmisille töitä. 
2. Paikallinen kiinteistökauppias ja rahoittaja. Muiden lähikuntien kiinteistökauppa vetää mattoa meidän ainakin 
suomenkielisten jalkojen alta. Ruotsinkielisten asioita en tunne. 
3. Järkihintaisia harrastustiloja ihmisille. Jos joku mies haluaa omalle pihalleen autotallin, niin keltä se on pois jos se saa 
rakentaa sen sinne. Ei normaali duunarilla ole mitään mahdollisuuksia noihin teidän tiloihin. Tolkuttoman isoja, 
lähtöhinnat ihan kuusta ja ne on ties missä. Toki tässä tulee se naamakerroin varmaan vaikuttamaan vuokrahintoihin, 
jos oikeasti aletaan neuvottelemaan. Käytännössä pelottelette kuitenkin tarvitsijat pois noilla teidän ilmoituksilla. 
4. Miksi nuorilla pojilla ei ole mopoilu hommiin mitään tiloja ja rataa missä pääsisivät rälläämään. Minä ainakin 
poikasena harrastin mopohommia jo ala-aste ikäisestä asti ja siitä oli jossain vaiheessa paljonkin hyötyä, kun olin 
raskaskoneasentajana. Asennus hommin menin ilman mitään koulutusta ja viihdyin niissä töissä yli 10vuotta.
5. Naisten ja tyttöjen asioita ja tarpeita en tunne, niin niitä en lähemmin kommentoi.”

• Lappträsk självständig själv bestämma ekonomi  hvc tandvård åldringsvård och beakta småföretag och näridkare

• Viitaten aiempii vastauksiini

• Nuoriin, nykyään panostetaan vanhuksiin vaan.  Ja myös nyoriin perheisiin jotka jäisivät tänne kuntaan. 
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• Paikat voi kriisitilanteessa pitää avoinna digitaalisesti joiltain osin

• Peruspalvelut säilyy omassa kunnassa. Lapset ja lapsiperheet. Vanhusten perushoiot. 

• Pidetään huolta olemassa olevista palveluista ja jatketaan edelleen hyvää pöhinää kunnassa, joka on tämän 
strategian myötä saatu liikkeelle. Lapinjärven positiivinen näkyvyys tuottaa tulosta ja hyvä fiilis kunnassa on 
huomioitu muuallakin maassamme, tästä pitää ehdottomosti pitää kiinni ja panostaa entistäkin enemmän!

• Joukkoliikenteen toimiminen, kun korona joskus loppuu.  Junarataa kuitenkin tulisi vastustaa.  Kunnan tulisi 
keskittyä olennaiseen eli kuntalaisten palvelujen tuottamiseen koko elinkaaren ajan. 

• Työpaikkoja ehdottomasti Yrityksiä lisää kuntaan 

• Lapsiperheet ja heidän hyvinvointi

• "Asukasmäärän kasvu

• Ei saisi unohtaa pieniä kyliä



15. RUUSUJA JA RISUJA LAPINJÄRVEN KUNNALLE? / 15.RIS OCH ROSOR TILL LAPPTRÄSK KOMMUN?

• "Jag, över 80 år, bor ensam ingen från kommunen har någonsing kontaktat mig. Enda kontkat är räkningen från
kommunen."

• "Kirjastotoimelle ruusuja.

• Terveystalolle ruusuja.

• Syrjäkylien avustamisesta risuja."

• "Taitotalolle ruusu.

• Skeittiparkille risu."

• Fortsätt vara modiga o. innovativa o. humana!

• Toivoisin ihmisten jokapäiväiseen elämiseen Lapinjärvellä parannuksia! Kouluasiat hoidettu hyvin ja kiinteistöt 
käytössä!

• Kunnanjohtajan pakkomielteinen toiminta saada hirveä rekkaralli Porlammille koko lähiympäristön rajusta 
vastustamisesta huolimatta oli sairasta. 8 vuoden hirveä helvetti. Jää oikeasti kirvelemään, mitähän kähmintää siellä 
oli todellisuudessa takana, avoimuudesta ei tietoakaan. 

• Pyyntöihini/kysymyksiini on vastattu. Kiitos siitä!

• Ruusuja siitä että yritätte parhaanne.
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• "Selvitettävä miten nykyisten kuntalaisten veronmaksukyky  kestää. Voidaanko sillä nyt saavuttaa haluttu 
palvelutaso vai joudutaanko tasosta tinkimään.

• Onko Lapinjärvellä kallista asua ? Vertailua aesim naapurikuntiin."

• Laittakaa kaikki hoitopaikat tarkkailuun. Tehkää omavalvontaa, mielestäni se on puuttunut aina.

• "Bra att läkare, hälsovården blir i Lappträsk

• Apoteket finns här, befrämjar invånare från andra kommuner och byar använder. Bank behövs, skolor på finska och
svenska. Rätt att använda pengar, inte endast kort.“

• "Risuja
- avoimuutta puuttuu jossain määrin päätöksenteosta
- yhteistyöilmapiiri on ollut valtuustokauden aikana ajoittain tulehtunut - yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan
- resursseja on käytetty aika laajalla sektorilla kehityshankkeille
Ruusuja

+ aktiivinen viestintä Lapinjärven tunnetuksi tekemisestä
+ perusasiat hoituvat tehokkaasti ja mutkattomasti
+ pyrkimys säilyä itsenäisenä
+ innovatiivinen ote on plussaa
+ henkilöstö
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• Eiköhän noita jo tullut.

• Yksi risusta vuokra-asuntojen ala-arvoiseen kuntoon.  

• Husulanmäki idea ei toimi korona-aikana. Tuskin jatkossakaan. Epidemiat tulleet jäädäkseen.

• Olemme asuneet Lapinjärven Porlammilla 24 vuotta ja olleet erittäin tyytyväisiä tähän kauniiseen ihmisläheiseen 
peineen itsenäiseen kuntaan ja sen palveluihin. Täällä on hyvää elää ja asua &amp;lt;3

• Hyvä asia oli saada ala-asteen koulujärjestely viimeinkin kuntoon. Muutama vuosi menty täysin ala-arvoisesti 
laadusta välittämättä. Kunnan tehtävä on lasten koulutuksesta huolehtiminen oikealla ikä ja ryhmäkoolla ja pätevillä 
opettajilla. Tarvittiin näemmä ulkopuolinen taho, että haihattelu uudesta koulurakennuksesta saatiin päätökseen.

• Lapinjärvi voisi pienenä kuntana käyttää sitä hyväksi esim. koronarajoituksia tehdessä. Täällä ollut varsin hyvä 
tilanne pitkään, silti liikuntatilat, kirjsto ym suljetut, verrattuna esim. Kouvolaan/Porvooseen.

• Underhållet av kommunens byggnader skulle kunna vara positivare

• Kierrätysasemia on riittävästi ja jäteaseman toiminta on kiitettävää!

• Lappträsk, en underbar kommun att bo i - inte minst p.g.a bra hälsovårdsystem.
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• Uskon, että parhaanne teette, niillä vähillä resursseilla mitä käytössä on. 

• "Hyvää on sallivuus uusille asioille, yrittäminen. Hyvää monelta ystävällinen asiakaspalvelu. Hyvää uimarannan 
kunnostaminen.

• Huonoa on ajoittainen joka asiassa hosuminen ja häärääminen. Resurssit on pienet ja vahvuudet jo tiedossa. Pitää 
keskittyä niihin.  Osallistumisessa huomioitava ammattitaito ja porukan moninaisuus, ei suosituimmuus."

• Tekniselle puolelle terveisiä. Hommat jäävät tekemättä esim. Katuvalot kuukausia pimeänä, koulun keinua ei ole 
korjattu yms. Pieniä asioita, joista kasaantuu suuri kokonaisuus.  Kylänraittia tulisi tehdä houkuttelevammaksi, 
kodikkaammaksi ja se tulisi erityisesti pitää sen näköisenä, että siitä pidetään huolta. Kesäisin rikkaruohot 
rehottavat katujen varsilla, syksyisin lehdet lihvaantuvat tiehen. Antaa kuntaan saapuvalle heti ensireaktion, siitä 
miten kunnasta pidetään huolta kokonaisuudessaan. 

• "Terveyden hoito hyvä.

• Lomaa kaipaan.Toive:miehelleni olosuhteet joissa hän viihttyy lomani aikana.Ei laitoshoitoa.”

• Yläaste yhteistyö harmittaa Orimattilan suuntaan, koska Loviisa ei kiinnosta kaikki

• "Pitäispä vaihtaa n.s. taloa

• Tiina ok, muut..........."
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• Risuja. Koska päättäjät ovat antaneet kunnan luisua kriisikunnaksi ei ole mahdollista antaa myönteistä tulosta.

• Tyytymätön lapsiperheiden palveluihin enemmän panostusta päivähoitoon ammattakasvattajiin ja henkilöstön 
määrään. Lapsiperheiden tukemiseen ja siihen että työikäiset nuoret perheet olisi mahdollista asua Lapinjärvellä

• Tovottavasti palvelut säilyisivät täällä. 

• Vähemmän tyhjän paskan jauhamista.

• Kai tällaisen pikkuisen kunnan asioiden hoito on vaikeaa nykyään, itse en varmaan pystyisi saamaan mitään 
aikaiseksi, kun olen hieman kulmikas otteissani. Kai ne asiat on jollain tolalla, kun muut eivät minulle ole valitelleet 
kunnan asioita. Itse olisin kuitenkin valmis sahaamaan Kimonkylän irti Lapinjärvestä ja liittämään sen Kouvolaan. 
Silloin Kimonkylän arvo nousisi Kaupungin silmissä kohisten, kun oltaisiin lähin kylä Helsinkiin päin. Silloin oltaisiin 
hyvällä paikalla, saataisiin ehkä laajakaistakin asukkaille. 

• Ruusuja; ollaan viihdytty täällä. 

• Att lappträsk orkar kämpa för en självständig kommun trots motgångar och påfrestningar från Lovisa

• Hoitakaa ympäristö siistiksi edes!!!

• Jotkut palvelut nopeita, joissain toinen ääripää
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• Hieno kunta, keskusta ihana ja kylät. Arvostetaan vanhaa rakennuskantaa jatkossakin. Onko kunnalla koirapuistoa 
missään?

• Työttömät risusovottaan heti kevään tullen kirkonkylän kujat ovat sen tarpeessa

• Somehuomio vähemmälle ja enemmän oikeita tekoja. Suunnitteleminen ja keskustelut on turhia jos ei tule 
todellisia tekoja.
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