Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -projekti
1.12.2015-31.12.2017
Sidosryhmäarviointi marraskuu 2017
Kysely lähetettiin sähköisesti hankkeen ohjausryhmälle sekä muille hankkeen toimintaan
osallistuneille sidosryhmille (yrittäjät, talkoolaiset jne.)
Kyselyyn vastasi 26 henkilöä:
•

Yrittäjiä 7

•

Asukkaita / vapaa-ajan asukkaita 9

•

Kunnan tai muun julkisen sektorin edustajia 4

•

Yhdistysaktiiveja ja talkoolaisia 5

•

Muita 1

Hankkeen sidosryhmien arviot kulttuuriympäristön säilymiseen ja kehittymiseen vaikuttavien
tekijöiden tärkeydestä ja kehittymisestä viimeisen parin vuoden aikana (n=26)
asiassa tapahtunut kehitys

asian tärkeys
4,81

Omaleimainen kulttuuriympäristö nähdään vetovoimatekijänä (-1,92)
VXOXLVVDROHYDOXNXRQNHKLW\NVHQMDWlUNH\GHQYlOLQHQHURWXV

6,73

Yritykset hyödyntävät paikallisuutta omassa markkinoinnissaan tai muussa
liiketoiminnassaan (-1,40)

4,48
5,88
5,24

Asukkaat tuntevat tai ovat kiinnostuneita alueen tarinoista (-0,68)
Asukkaat tulevat kuulluiksi ja osallistuvat elinympäristönsä kehittämiseen (-1,96)

5,92
4,35
6,31
4,88

Asukkaat arvostavat omaa elinympäristöään (-1,93)

6,81
4,52

Alueella toimivat tahot kuten kunta, yhdistykset ja yrittäjät tekevät yhteistyötä (-2,06)
Puisto- ja virkistysalueita hoidetaan suunnitelmallisesti (-2,30)
Rakennusperintöä osataan hoitaa ja ylläpitää (-2,09)
Kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista on saatavilla tietoa (-1,08)

6,58
4,24
6,54
4,6
6,69
5,73
6,81

Mitkä asiat ovat omasta mielestäsi
vaikuttaneet kehityskulkuun Vääksyssä?
(n=23)

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiiviset yrittäjät ja yhdistykset sekä kulttuuriympäristöohjelma (useita
mainintoja)
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen toiminta (useita mainintoja)
Tapahtumat ja niiden markkinointi (muutama maininta)
Yritykset ja tapahtumat nostavat esiin tarinoita ja ymmärtävät yhä
enemmän myös arvostaa menneisyyttä.
Facebook-ryhmät ja tarinoiden kerääminen todella hyvää, tieto kulkee
suunnittelu- ja tiedotustilaisuudet
Uudet yrittäjät.
Yhdistysten, yrittäjien ja kunnan yhteistyö on viime vuosina kehittynyt ja
parantunut.

Yhteistyö kunnan viranhaltijoiden ja
projektiin osallistuneiden kesken tulisi
jatkua ja mahdollisesti laajentua.
Missään tapauksessa osallistuminen
kulttuuriympäristöasioihin ei saisi jäädä
vain päättäjien varaan.

Miten olet itse osallistunut Vääksyn
kulttuuriympäristön elinvoimaisuuden
kehittämiseen? (n=18)
•

•
•
•
•
•
•
•

”Olen osallistunut muisteluiltoihin, käynyt luennoilla ja katsomassa
näyttelyitä, osallistunut useisiin tapahtumiin, käyttänyt paikallisia yrityksiä
ja niiden palveluita, osallistunut keskusteluihin sosiaalisessa mediassa.”
Tapahtumissa talkoolaisena
Tapahtumissa osallistujana
Tarinankertojana
Paikallisia liikkeitä tukemalla
Kertomalla kuntaan päin asioita.
Osallistumalla keskusteluiltoihin eri toimijoiden kanssa.
Jakanut tietoa ja osallistunut eri työryhmiin ja tilaisuuksiin.

Mikä saisi sinut osallistumaan
enemmän?(n=17)
•
•
•

Lisää vapaa-aikaa (useita mainintoja)
Matalampi kynnys
Paremmat liikenneyhteydet tai oma auto, että pääsisi kulkemaan
kauempaa

•

” Kunnan mahdollinen aktiivinen rooli yhdessä tekemiseen. Eri

toimijoiden tulisi omata sama päämäärä. Kunnan roolin
suurentuminen yrittäjien ja yhdistysten ja kolmannen sektorin
aikaansaamissa tapahtumissa. Ettei tarvitsisi ruinata, se
lannistaa.”

Olen hyvilläni tästä
positiivisesta vireestä, joka
osapuolten yhteistyössä ja
ympäristön kehittämisessä
tällä
hetkellä vallitsee.

