PULLOPOSTIA PÄÄTTÄJILLE

PULLOPOSTIA PÄÄTTÄJILLE
Kansalaisten eri kanavia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, toimintaan ja päätöksentekoon esiteltiin OSALLISTU! VAIKUTA!
teemaviikon 38 aikana Joensuun seutukirjaston kirjastoissa. Mukana olevia kirjastoja olivat Joensuu, Eno, Kontiolahti, Kiihtelysvaara,
Tuupovaara, Rantakylä, Pyhäselkä ja Outokumpu.
Lisäksi teemaviikon aikana kerättiin kuntalaisilta palautetta ja terveisiä päättäjille ”pullopostin” muodossa. Seuraavassa on koonti kirjastojen
kävijöiden vastauksista.
Tapahtumaa koordinoi Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen oSallisuushanke Salli ja se toteutettiin yhdessä kuntien, järjestöjen ja Karelia
amk:n kanssa. OSALLISTU! VAIKUTA! tapahtuma järjestetään seuraavan kerran kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9.2014.

TUUPOVAARA
Mikä ilahduttaa
-

Maaseudun rauha
PKO:n toiminta ja aktiivisuus alueella: ottaa vastuuta.
Joensuun perheentalo
?
Kivat ihmiset, kirjasto lähellä, kauppa lähellä.

Mitä saan
-

Pahan mielen, kun aina viedään lisää palveluja pois
Olen saanut koulutuksen
Erinomaista kirjastopalvelua Tuupovaarassa
Hyvä palvelu kirjastossa ja kaupassa

Mitä tarvittaisi
-

Hammaslääkäriä Tuupovaaraan
TE-palvelut paikan päälle
Röntgen terkkarille
Hammaslääkäri Tuupovaarassa
Työkkäripalvelut
Kela
Hammaslääkäri
Joensuun veroprosentin nosto palvelujen turvaamiseksi
Kirjastojen aukioloaikojen muuttaminen aamupainotteisemmaksi
perheiden tarpeita vastaavaksi.
Lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia myös laitakaupunkiin
kuten Tuupovaara, Kiihtelysvaara.

Mikä harmittaa
-

Joensuun puutalokulttuuri: hävitetään vanhoja hyviä rakennuksia ja
uusilla rakennuksilla tehdään ruma Joensuu. Kunnioitettava vanhaa!
Kun ei ole hammaslääkäriä, kalliiksi tulee Siilaisella käydä ja sinne ei
pääsekkään, monen kuukauden jonot.
Kaupunki saisi enemmän työllistää
Vanhasta Jokelasta vouhkaaminen
Palvelut vähenee
Hammaslääkäripalveluja ei ole käytössä Tuupovaarassa
Kelan palveluja ei ole
Työkkäriä ei ole
Hammaslääkäri puuttuu. Jos yläaste häviää.

NIINIVAARA
Mikä ilahduttaa
-

-

Kaikki myönteiset asiat. Onnistuminen, menestyminen.
Aurinkoinen kesä. Sähköt pelaa ja ruokaa on jokaisella. Järki vielä
pelaa.
Niinivaaran kirjasto. Hyvä liikuntamahdollisuudet, ennen kaikkea
ladut. Vehkalahdessa Hukanhaudan asukasyhdistyksen talo/vapaa
ranta.
Kaikki
Kirjastopalvelut. Uimahalli.
Urheilukentät. Laajat palvelut. Tapahtumat.
Urheilukenttien laajuus ja huolto. Urheiluseurojen tukeminen
Hyvin toimivat terveyspalvelut.
Että edes asiakkaalta saa kiitosta, vaikka työnjohto ei kiittele, tulosta
vaan lisää, muusta viis!!!
Kauniit jokimaisemat ja hyvät pyörätiet
Hyvä kirjasto. Hyvin hoidetut viheralueet.
Läheiset. Menestys elämässä. Yllätykset.
Uudet Joensuun kotisivut
Joensuun päiväkotien esittelyt nettisivuilla. Perheentalo.

Mitä tarvittaisi
-

-

Minulle riittäisi se mitä jo on. Tarvetta on toisesta välittämisestä.
Pidetään huolta niistä, joilla menee huonosti.
Päiväkoti & kirjasto säilytettävä Niinivaaralla niille varatulla tontilla.
Yksinkertaisia ratkaisuja, jotka helpottavat arkea. Päätöksiä.
Tehokkuutta.
Retkiluistelurata, jota kaupunki jossain määrin pitäisi kunnossa
Lisää ratsupoliiseja. Maisemajuna -> turismin tukeminen.
Moskeijoita -> monikulttuurisuuden tukeminen.
Pidemmät ajat ulkokaukaloiden huoltoon (keväällä). Monorail
kaupungin kiertävä juna (Simpsoneista tuttu).
Senioripiha
Ollinlinnan yläpuolella olevalle poistoon olisi ihana saada joku
kukkapenkki. Vanhukset eivät jaksa kävellä kauemmaksi. Penkki
ilahduttaisi todella vanhuksia (tietysti useampiakin).
Työnjohdolta enemmän kunnioitusta alaisia kohtaan.
Lisää pyöräparkkeja keskustaan.
Markka!
Koirapuisto Karsikkoon. Kotihoidon palveluja lapsiperheille.
Peruskoulussa jo 10 v. vanhoja oppikirjoja -> uudemmat kirjat.
Niinivaaralle monitoimitalo vanhan kirjaston lähettyville, josta
senioreille asuntoja, päiväkoti, kirjasto jne…
Nuorten tila, joka olisi kulttuurillisesti suuntautuneempi kuin
tavalliset nuorisotilat.

NIINIVAARA
Mikä harmittaa
-

Rikkaiden ahneus (optiot + muut edut, joota ihmiset ei ansaitse eikä
tarvitse)
Lastensuojelu. Lomautukset. Päättäjien päätökset, jotka eivät vie
pitkälle.
Kun Niinivaaran OP lopetaan. Ajatelkaa vanhuksia!!
Vehkalahdessa aivan rantaan rakentaminen. Rannat yleiseen
käyttöön!
Aseman taksien puute
Johtajien liian isot palkat. Virkamiesten liiallinen määrä
Polkupyöräilijät liikenteessä
Vanhusten tilanne. Polkupyöräilijät liikenteessä. Jatkuvat tietyöt.
(Bordellit)
Syrjäseutujen palvelujen katoaminen
Töitä tehtävä urakalla, ei palkata väkeä, vaan alueet lisääntyy, ja töitä
enemmän, mutta palkkaa ei tule lisää.
Karsikon alueen liikenteen melu, joka on aiheutunut tieremonttien
myötä. Haittaa nukkumista!
Uudet sillat, tässä rahatilanteessa. Terveyspalvelut huonot… Ei
vastata puhelimeen, ei aikoja.
Karsikossa liikenteen melu uuden Lappeenrannan tien myötä. Tyhjä
tontti city-marketilla Karsikossa.
Niinivaaran toimimaton puhelin terveysasemalla.

OUTOKUMPU
Mikä ilahduttaa
-

Kirjastopalvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuritapahtumia edelleen
Musiikkia muodossa ja toisessa
Hyvät harrastusmahdollisuudet
Kuntoilumahdollisuudet esim. halpa kuntosali
Erinomaiset liikuntamahdollisuudet, luonto ympärillä,
ydinkeskustan tiiviys, erinomainen opetuksen taso koulussa
Yhteistoiminta on hyvä
Hyvät harrastusmahdollisuudet
Ihmiset otetaan tosi hyvin huomioon!
Monipuolisesti virkeä pieneksi kaupungiksi! Luontoa, kulttuuria,
urheilua…
Ympäröivä luonto
Hyvät liikuntamahdollisuudet!
Frisbeegolf
Valinnanvapaus
Kohteliaisuus
Reiluus
Oikeudenmukaisuus
Kaikki on vielä hyvin hoidettua esim. liikuntapaikat

Mitä saan
-

Viihtyisän asumis- ja opiskeluympäristön ja mieluisia harrastuksia.
Pienen kaupungin rauhan ja mukavat ihmiset
Oli kiva käydä
Hyvät harrastusmahdollisuudet
Nuorten tukitoimintaa
Palveluja (kulttuuri yms.)
Jotain
Kirjasto hyvä, lukusali
Paikallisia palveluja
Luonto lähellä
Oikeudenmukaisuutta, hyvä juttu!

OUTOKUMPU
Mitä tarvittaisi
-

-

Nuorille enemmän paikkoja, missä viettää aikaa
Torilla on hyvä, iso, ilmoitustaulu, mutta on vähän syrjässä.
Ilmoitustaulu riittävän iso, pitäisi olla ”ydinkeskustassa” eli vaikka
Ruplan tontilla
Tällä kertoo on kaikki tarpeellista
Iloa, yhteistyötä!
Liikkeitä tyhjiin huoneistoihin. Asukkaita
Lisää kahviloita ja lisää ostoskeskuksia missä myytäisiin vaatteita
Käytöstapoja
Vähemmän narisevia aikuisia
Nuortentupaseriffi
Suurehko tavaratalo, ei kuitenkaan liian lähelle Outokummun
keskustaa. Tosin kaikkea löytyy läheltä, kun tietää mistä etsiä
Valokaapeli. Laitakaupunkilaisille siis nettiyhteydet!
Joku lämmin oleskelutila nuorille talveksi
Hyvää tekemistä

Mikä harmittaa
-

Ei mikään
Nettisivujen päivitys: kummun koulun henkilötiedot lukukaudelta
2011-2012; palveluhakemistossa vanhoja tietoja yrityksistä
Ei paljoa mahdollisuuksia teatteri-taide toiminnalle
Veroäyri / saadut palvelut
Työpaikkojen puute
Jotkut työväenopiston mielenkiintoisimmista kursseista järjestetään
enimmäkseen Joensuusta. Tänne vähän enemmän, kiitos!
Solvaus, tyytymättömyys, epäreiluus
Kuntaliitos -> epätietoisuus siitä
Joskus eripuraisuus
Valittamisen ja katkeruuden määrä harmittaa. Kehno taloustilanne
on myös kurja asia
Että nuorilla ei ole paikkoja missä olla

KIIHTELYSVAARA
Mitä tarvittaisi
Mikä ilahduttaa
-

-

Palvelupiste Kiihtelysvaarassa
Maaseutualueiden yhteisöllinen meininki
Vireä kylä ja positiivinen elämänasenne
…se että vielä on ollut terkkaripalveluja. ….se että on hyvät
kirjastopalvelut. ….erityisesti ilahduttaa hyvät ja edulliset
liikuntamahdollisuudet
Kiihtelysvaaran terveysaseman hyvät työntekijät ja toimiva
”systeemi”.

-

-

Mitä saan
-

Asuessani täällä saan: tähtitaivaan, hiljaisuuden, marja- ja
sienimetsät. Toivottavasti näitä ei meiltä oteta pois.
Tutustua mukaviin ihmisiin. Nauttia luonnosta.
Tarvittavast palvelut (ainakin vielä) läheltä kotiani Tuupovaarassa.
Hyvää palvelua terveysasemalla, kirjastossa.
Hyvät terveyskeskuspalvelut. Hyvät kirjastopalvelut. Tärkeää, että
lähipalvelut säilyvät.

-

Kiihtelysvaaran kunta takaisin!
Päättäjiltä tahtoa säilyttää maaseudun palvelut ja ehkä joskus jotain
uuttakin voisi kehittää näille alueille.
Toivoisin, että Heinävaarassa aiemmin ollut uimaranta
kunnostettaisiin kyläläisille. Kunnostus ei veisi paljon varoja, siitä
olisi suuri oli kyläläisille.
Kajakkatie – Hujakkatie pitäisi päällystää mielellään asfaltilla, tosi
paljon pölyää kesällä.
Kaupungin panostaminen siihen, että maaseutu ei autioidu.
Työpaikkoja tulisi alueellistaa maaseutualuille sekä tehdä työtä sen
eteen, että saataisiin uusia työpaikkoja ja sen myötä asukkaita
maalle. Kaupungin tulisi paljon paremmin hyödyntää valtavaa
maaseutualuettaan eikä yrittää ajaa sitä alas niin kuin nyt taitaa olla
tavoitteen. Vanhusten pitäisi voida asua kotona mahdollisimman
pitkään. Työvoimaa siihen tarvitaan, mutta ei maksa varmaan niin
paljon kuin laitospaikat.
Myllypolku pölyää kesäisin. Tarvitsisi asfalttipäällysteen.
Nuorisolle enemmän toimintaa ja tekemistä.
Linja-autoliikenne pitää säilyttää ennallaan.
Perjantai-iltaisin saisi järjestää myöhemmän vuoron.

KIIHTELYSVAARA
Mikä harmittaa
-

-

-

Siltatyömaat, tierakentaminen, ”ohitustiet” mikä liikennne 10 min.
ilta/aamupäivällä
Jatkuva puhe talousvaikeuksista -> saa mielen mustaksi. Kaupungin
asiat, tapahtumat ja hankkeet tärkeämpiä kuin maaseutualueiden
Maaseudun tyhjeneminen. Palveluiden katoaminen.
Päätöksenteon/päättäjien etäisyys ihmisistä. Ulkomaalaisten
”jokamiehenoikeudet”, paikallisilta työttömiltä ja eläkeläisiltä
viedään mahdollisuus saada lisätuloja. Rahat eivät myöskään jää
kiertoon paikkakunnalle. Työpaikkojen vähyys
Kaupungin yletön rahantuhlaaminen keskusta-alueen rakentamiseen
– sillat, liikenneympyrät taideteoksineen, joki keskellä kaupunkia –
vähän suuruudenhulluultta… suu säkkiä myöten!
Kaivotoiminta ”peikko”. Tuleeko Särkivaaraan kaivos?
Kyläyhdistyksiltä perittävä kiinteistövero
Äiti ragee
Se, että terveyskeskusta yritetään viedä pois. Se on tarpeen säilyttää.
Harmittaa Heinävaaran hammashoitolan sulkeminen

PYHÄSELKÄ
Mikä ilahduttaa
-

-

Että on paikka, johon voi edes joitain kaupungin laskuja maksaa
ilman sitä palvelumaksua. Ilahduttaa, että Hammaslahden
keskustasta on vähän ”pusikoita” raivattu
Kaverit
Kun tuli yläasteelle laitteita
Kirjasto
Äiti ja isä. Veljet ja siskot. Koulu. Kirjasto
Kun yläkoululle tuli uusia laitteita
Joen yö on hyvä tapahtuma
Kaverit
Lämmin syksy!

Mitä tarvittaisi
-

Hammaslahden keskustaan Siwan paikalle (liike II K-kauppa)
Kännykkä
Pallokenttä
Hyvä elämä
Syömistä
Se harmittaa tosiaassaan kun antoivat nuorisotiloiksi entisen
lääkäritalon Koivulan. Keskeinen ja väljät tilat
Karkkia
Pyörätie koko Suvantokadulle
Vakituisia toimia vanhustenhoitoon (mm. Pyhäselän sairaala)

Mikä harmittaa
-

Se harmittaa tosiaassaan, kun antoivat nuorisotiloiksi entisen
lääkäritalon Koivulan….
Kaiken alasajo
Koulu
Kun meijän kouluun ei tullu mitään
koulu
Hautajaiset. Kuolema
Katuvalojen sammuttaminen yöksi
Kalliit bussimatkat
Suuruudenhulluus silloissa
Henkilöstön säästöt

PÄÄKIRJASTO
Mikä ilahduttaa
-

Pääkirjasto, Rantakylän kirjasto, Rantakylän uimahalli + kuntosali,
kävely-/pyöräilytiet, rannan tuntumassa Utran saari
Kesäinen Joensuu – kaupunki muuttunut edukseen
Kirjastolaitos
Kaikki ilahduttaa, koko elämä
Perheentalo on aivan mahtava, ja äärettömän tärkeä paikka
Päiväkerhotoiminnan kehittäminen/lisääminen vaihtoehtona
päivähoidolle
Kirjasto! Evl. seurakunta – yhteisöllisyys – vapaaehtoistyö. Musiikin
ilmaistarjonta tasokasta. Puistot hyvin hoidettuja
Joensuun perheentalo!
Kesän avaus Laulurinteellä
Ei oikein mikään tällä hetkellä! Rahat kohdistettu väärin!
Kaupunki on kauniisti rakennettu
Puistot hyvin hoidettuja
Hienoa, että järjestöjä tuetaan nuorison hyvinvoinnin puolesta
kampanjoinnissa ja yhä enemmän kiinnitetään huomiota nuoriin
The general welfare system
Ihanaa, että Joensuussa on hyvä kirjasto
Joensuussa uskomattoman kaunis jokimaisema aivan
ydinkeskustassa. Tosi harmi, että se on kohta täynnä siltoja
Kesän avaus Laulurinteellä!
Toisten auttaminen

Mitä saan
-

hyviä peruspalveluja (esim. loistavat neuvolapalvelut)
Support to the study and social care
Hyviä harrastusmahdollisuuksia
Kaiken tarvitsemani; rauhaa, ruokaa ja hengenravintoa – Elämyksiä!
Hyvä hammashuolto
Luonto on lähellä
Sopivan kokoinen kaupunki (palvelut). Fillari riittää kaiken
tavoittamiseen

PÄÄKIRJASTO
Mitä tarvittaisi
-

-

-

-

Täysin alkovapaata aluetta keskustan puistotilaa myös ei-juopoille.
Kulttuurin korostamista, ei pelkän lyhytikäisen populaarikulttuurin.
Kulttuurialojen oppilaitoksia ja niissä jatkuvuutta!
Alkoholittomia kulttuuritapahtumia torille ja puistoihin
Rahaa
Otakantaa Joensuussa käyttöön
Organisoitua apua jotta iäkäs pääsisi mieleisiinsä tapahtumiin (sieltä
kotoa). Eivät kaikki kaipaa seuraa kotiin. Monet kaipaavat tukevaa
taluttajaa päästäkseen itseä kiinnostavien asioiden äärelle
Perheentalolle pysyvä rahoitus!
Matalan kynnyksen palvelut lapsiperheille turvattava! Joensuun
Perheentalon jatko turvattava!
Lisää hoitajia vanhustenhoitoon
Arvostusta lapsiperheille teoilla, asiat tärkeysjärjestykseen
Ensin lapset, nuoret, sitten kaupunkikuva
Lisää rahaa ala- ja yläkouluihin!!
Lisää rahaa lapsille/nuorille!!!
Vähemmän siltoja!!
Päivähoitoon rahaa
Vanhusten yhteisöasumista – vuokrattaisi isoja asuntoja 4-5
vanhukselle, joissa kotihoito ja sairaanhoito toimisi – yksi käynti
tavoittaisi 4-5 henkilöä!
Kristillinen koulu
Uusia kuntolaitteita ulkoliikuntapaikoille esim. pururadoille
Perusteellinen internet-sivujen uudistus. Nyt parani lähinnä
ulkokuori. Palvelujen/tietojen löytäminen edelleen vaikeaa. Voisiko
etusivulla olla esim. vaihtuvia lauseita: ”etsitkö päivähoitopaikka”,
”onko mieli matalalla” -> ja niistä linkit apuun.

-

-

Puistoihin vesilähteet
KansanPankki
Lisää hyviä pyöräteitä. Tukea vaikeuksissa oleville perheille kiireesti
ja runsaasti
Hallintoon ATK-taitajia. Esim. terveydenhuollossa koulutetulla
lääkärikunnalla menee liian paljon aikaa ATK-ohjelmien
”räpläämiseen”
Tahtoa ja rohkeutta panostaa ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia
edistäviin palveluihin
Vanhuksille terveyspalveluja keskustaan esim. rokotus.
Kuntoilumahdollisuuksia joustavasti lähelle
Lisää vaihtoehtoja (nuorten) harrastuksille – ei vain
liikuntapainotteisia. Sekä joku nykyaikaisempi vaatekauppa
karkkia ja kirjoja
Kirjoja
To give opportunities to work for immigrants
Luistelukoppi Utran koululle (paljon käyttäjiä: koulu, 2 päiväkotia,
perhepäivähoitajat)
Työttömät auttamaan vanhuksia! Byrokratia pois, työttömät
ulkoiluttamaan vanhuksia, juttelemaan heille vanhainkoteihin,
päiväkoteihin auttamaan. Olisi tosi tärkeää työtä!!

PÄÄKIRJASTO
Mikä harmittaa
-

-

-

-

Puutalojen purkaminen
Peruspäivärahan, äitiysrahan ja sairauspäivärahan pienuus sekä
toimeentulotuen pienuus
Keskustan ”alkoholipitoisuus”: jalkakäytäville rakennetut ”juottolat”
= terassit. Kauppakeskusten ehdoilla tehtävä suunnittelu,
kaupallisuus katukuvassa lisääntynyt. Ei pidetä kiinni
kulttuurioppilaitoksista!
Esteelliset julkiset kulttuuritilat (konservatorio mm.) Kaksi
esimerkkiä: Kirsi 87 v (kävelee rollaattorilla), muutti kaupunkiin ja
ilmoittautui Italian alkeiskurssille, osti kirjat ja maksoi maksut.
Opetus oli hissittömän koulun 3 kerroksessa -> Siihen loppui.
Siltojen rakentaminen
Karsikon rivieeralta (uimaranta) otettu penkit pois liian aikaisin
Ekaluokkalaisten koulukyyti kaikille maksuttomaksi tai
tulosidonnaiseksi. Lasten kuukausilippu maksaa nyt yh-äidille 60
e/kk eli samanverran kuin aikuisen kuukausilippu. Joku mättää ja
pahasti!! Viereiseltä pysäkiltä mutta samalle pysäkille saapuvat ovat
eriarvoisia, MIKSI?
Julkinen juopottelu puistoissa ja kadulla! Johon osallistuu nuoret että
vanhemmat
Kouluihin kohdistuvat säästöt
Hoitoalan niukat resurssit
Työttömyys. Miksi työikäinen ja –kykyinen ei saa töitä
Sillat!
Siltojen rakentaminen!!!
Liian vähän hoitajia vanhainkodeissa
Nettisivuilta ei löydä tietoa tarpeeksi helposti, esim. päivökotien
esittelyt saatava kunnolliseksi: kuvat ulkoa, sisältä,
paikkalukumäärät, yhteystiedot, erityispiirteet. Ajateltkaa, miten
muualta muuttaneet voivat löytää päiväkodin!

-

-

-

-

-

-

Koiria pidetään irti koiratarhojen läheisyydessäkin??
Laissa on selkeästi, mutta koulukyydityksistä ei ole kirjoitettu
selkeästi kaupungin sivuille, milloin on oikeutettu, kun kyseessä on
esikoululainen, joka on päivähoidossa saman päivän aikana samassa
rakennuksessa. Nm. päätöstä odottanut liian kauan, kun kukaan ei
tiedä
Ettei koulukiusaamiseen puututa heti napakasti
In politician sense, no XX about immigrants opportunities
Ps. ei mikään
Jos Niinivaaran terveysasema siirretään kaupungille ja toiminta tulee
yhtä byrokraattiseksi kuin kaupungin hallinnoimilla terveysasemilla
Sosiaalihuollon resurssit ovat aivan liian pienet. Hoitojaksot potilailla
pitenevät, kun sosiaalityöntekijää ei saada hoitamaan potilaitten
asioita -> kunnan menot kasvavat. Huostaanotot pitkittyvät, kun ei
ole riittävästi työntekijöitä. -> Nuoret voivat pahoin -> joudumme
maksamaan tätä kalliisti pitkällä tähtäimellä -> tulevilta menoilta
säästyttäisiin kun nyt panostettaisiin lasten ja nuorten hyvinvointiin
Tuhlaus – tehkää kyllöset ja perukaa päästös siirtää Niinivaaran
lukoa Lyseon viereen – 12 milj. menee tuhlauksena, koska
Niinivaaran lukion tilat ovat terveet ja erittäin toimintakelpoiset
Opettajien pakkolomat
Vanhusten hoidon pirstaleisuus. Yksityissektorin sujumattomuus ja
kalleus
Kaupunginhallituksen 7-4 päätös siitä, ettei Joensuusta haluta
savutonta. Kyllä sitä pitäisi tavoiteilla. Tukea savuttomuuteen
työntekijöille jne.
Nuorten maksuttomat liikuntapaikat vähissä. Suunnilleen kaikki
kentät on aidattu, jotta ei varmasti pääse. Kaikki eivät halua
seuratoimintaan ja kilpaurheiluun. Lisää avoimia
lähiliikuntapaikkoja!
Kun ei kehitetä vanhustenpalveluita
Päättäjien lyhytnäköisyys!
Opettajien pakkolomat ei tuo säästöä

ENO

RANTAKYLÄ

Mikä ilahduttaa

Mikä ilahduttaa

-

Pyörätiet
Lasten hyvä koulu. Se on louhiojan koulu

Mitä saan
-

Työtä. Luonnon kauneutta

Mitä tarvittaisi
-

Törmä kaupungille, ostettava tanssipaikka. Kulttuuria. Liikuntasali.
Kaupunginorkesteri soittamaan
Enoon oma maankaatopaikka ja heti! Järjetöntä ajaa lehtiä 100
Joensuuhun.
Enon päiväkodin leikkialueella (ulkona) huono alusta: materiaali ei
hyvä! Voisiko olla perinteinen hiekka/nurmi tms.
Enoon auditorio tms. juhlatila tähän kirjaston ja koulun viereen

Mikä harmittaa
-

että en saanut hammaslääkäriaikaa vaan piti mennä yksityiselle.
Ennen pääsin. Olen 47 vuotias diabeetikko
Terveyskeskus ei vastaa
Enon jäähallin kohtalo, pitäisi tarkastella Enon näkökulmasta

-

PK-keskussairaala hyvä ja ystävällinen palvelu

Mitä tarvittaisi
-

Enemmän päivähoitopaikkoja lapsille
Vanhuksille viriketoimintaa enempi
Kaupungin vuokratalo, jossa ei saisi tupakoida edes parvekkeella
Kaupungin vuokratalo, joka olisi allergisille!

Mikä harmittaa
-

Seniorikortilla ei saa enää vesijumppaa edes aamuvarhaisella. Miksi
pitäisi maksaa kahteen paikkaan!
Kalliit bussiliput paikallisliikenteellä
Menthol savukkeiden kohu. Saisi olla asiakkaalla valinnanvaraa!

