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Kyselyn toteutus

2

• Loimaan kaupunki toteutti 
tulevaisuuskyselyn asukkaille ja muille 
sidosryhmille osana strategiatyötään 
huhtikuussa 2022.

• Kysely oli avoinna noin kolmen viikon ajan 
huhtikuussa ja toteutettiin sähköisenä 
Webropol-kyselynä. Kyselyyn järjestettiin 
myös mahdollisuus vastata paperisena 
versiona.

• Kyselyyn saatiin yhteensä 328 vastausta.

• Avoimet vastaukset raportoidaan 
erikseen.



1. Vastaan kyselyyn (yhteensä 328 vastausta) 

36.5.2022
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Asukkaana

Loimaan kaupungin työntekijänä, joka ei
siirry hyvinvointialueelle

Yrittäjänä tai elinkeinoelämän edustajana

Järjestön tai yhdistyksen edustajana

Loimaan kaupungin työntekijänä, joka
siirtyy hyvinvointialueelle

Eläkeläisenä

Loimaan kaupungin luottamushenkilönä

Ei mikään yllä olevista

Koululaisena tai opiskelijana

n Prosentti

Asukkaana 258 78,7%

Loimaan kaupungin työntekijänä, joka ei 
siirry hyvinvointialueelle

54 16,5%

Yrittäjänä tai elinkeinoelämän 
edustajana

49 14,9%

Loimaan kaupungin työntekijänä, joka 
siirtyy hyvinvointialueelle

44 13,4%

Järjestön tai yhdistyksen edustajana 41 12,5%

Eläkeläisenä 38 11,6%

Loimaan kaupungin luottamushenkilönä 21 6,4%

Ei mikään yllä olevista 14 4,3%

Koululaisena tai opiskelijana 11 3,4%



2. Vastaajan ikä

6.5.2022
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 18 - 25

 26 - 35

 36 - 45

 46 - 64

 65 -74

75-

n Prosentti

Alle 18 3 0,9%

18 - 25 7 2,1%

26 - 35 44 13,4%

36 - 45 92 28,1%

46 - 64 138 42,1%

65 -74 36 11 %

75- 8 2,4%

4



3. Kuinka kauan olet asunut Loimaalla?

56.5.2022
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Asun muualla



4. Millainen kokonaismielikuva sinulla on Loimaasta?
64 prosentilla vähintään myönteinen mielikuva

66.5.2022

16%

48%

25%

10%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Myönteinen

 Melko myönteinen

 Neutraali

 Melko kielteinen

 Kielteinen



5. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Loimaata ystävälle tai työtoverille?
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10 Erittäin todennäköisesti

NPS (Net Promoter Score) mittaa vastaajien suositteluhalukkuutta. NPS lasketaan 
vähentämällä arvostelijoiden määrän osuus suosittelijoiden määrän osuudesta. Luku 
sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa). 

NPS
(asteikko: -100 – 100)

Kaikki: -19

Asukkaat: -16
Työntekijät: -2 (-34*)

Yrittäjät: -4
Järjestöjen edustajat: -7

Eläkeläiset: -16
Luottamushenkilöt: -10

Koululaiset/opiskelijat: -36** 

* Sulkeissa ilmoitettu työntekijät, jotka siirtyvät 
hyvinvointialueen palvelukseen

** Huom! Opiskelijoiden pieni otanta!



6. Mitkä ovat mielestäsi hyviä asioita Loimaalla?
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Hyvät ja kattavat (tai ainakin riittävät) 
palvelut

• Kohtalaiset palvelut

• Kaupat

• Lähisairaala ja terveydenhuolto

• Vesihuolto ja hyvä juomavesi

• Koulut, lukio, amis

• Kirjastot

• Hyvät nettiyhteydet

• Uimahalli

Asioiden helppo hoitaminen asukkaana

• Perusasiat toimii

• Arki sujuu

Maaseudun rauha ja luonto

• Maaseutumainen kaupunki

• Puhdas luonto

• Upeat metsämaastot

• Loimijoki

Loimaalla on tilaa ja rauhaa

• Ei tarvitse miettiä mihin saa auton 
parkkeerattua :D

• Rauhallinen asuinpaikka

Alhaiset elinkustannukset

• Asuminen

• Veroprosentti

Hyvät harrastusmahdollisuudet

• Luonto ja liikuntamahdollisuudet

• Kulttuuri- ym. harrastusmahdollisuuksia 
löytyy

Hyvä sijainti

• Hyvät yhteydet muihin kaupunkeihin

• Turku/Tampere

• Junarata

Yrittäjyys ja työpaikat

• Vireää teollisuutta

• Työpaikkaomavaraisuus

• Aktiiviset yrittäjät

Siisteys ja turvallisuus

• Siisti kaupunkiympäristö

• Turvallisempaa kuin isoissa 
kaupungeissa

Aktiiviset yhdistykset

Lapsille ja nuorille hyvä paikka kasvaa

• Harrastusmahdollisuudet ja palvelut

Ihmiset

• Hyvät ja mukavat ihmiset

• Kaverit ja ystävät

• Tutut ihmiset



7. Mitkä sanat kuvaavat mielestäsi parhaiten 
Loimaata. Valitse korkeintaan kolme sanaa.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Rauhallinen

Turvallinen

Yhteisöllinen

Monipuolinen

Kehittyvä

Viihtyisä

Aktiivinen

Muu, mikä?

Luotettava

Vastuullinen

Asukaslähtöinen

Joustava

Uudistuva

Tavoitteellinen

Tasa-arvoinen

Houkutteleva

Ennakkoluuloton

Avoin

• Urheilullinen
• Paljon hyviä urheilujoukkueita joita kiva 

seurata.
• Maaseutumainen
• Riittävä
• Varovainen, sivustaseuraava
• Taantuva
• Jämähtänyt
• Näivettyvä
• Sisäänpäin lämpenevä
• Tylsä
• Takaperoinen
• Vanhoillinen
• Vanhoihin kaavoihin kangistunut
• Jämähtänyt
• Paikalleen jämähtänyt, asukkaita ja 

heidän mielipiteitään törkeästi 
aliarvioiva

• Lamaantunut
• Negatiivinen ilmapiiri
• Epäsiisti
• Äkkiväärä
• Epätasa-arvoinen kyliä kohtaan
• Itsekeskeinen hölmölä
• Mätä, korruptoitunut

Muu, mikä?



8. Millaisena haluaisit nähdä Loimaan tulevaisuudessa? 
Valitse korkeintaan kolme sanaa. 
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Kehittyvä

Turvallinen

Viihtyisä

Uudistuva

Houkutteleva

Aktiivinen

Yhteisöllinen

Rauhallinen

Monipuolinen

Palveluhenkinen

Tasa-arvoinen

Ennakkoluuloton

Vastuullinen

Avoin

Luotettava

Tavoitteellinen

Joustava

Muu, mikä?

• Asukaslähtöinen

• Asukaslähtöinen (osa 
nimenomaan haluaa asua 
maalla ja olla osa pienen 
kylän yhteisöä)

• Lapsi- ja 
nuorisoystävällinen

• Pieniä kouluja arvostava

• Mikään ei muutu ellei 
kaikki muutu

• Selkärankainen

Muu, mikä?



9. Mitkä muutokset erityisesti mietityttävät ja tulisi erityisesti ottaa huomioon 
Loimaan kehittämisessä? Valitse enintään kolme mielestäsi tärkeintä asiaa.

116.5.2022
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Kaupungin asukasmäärän kehitys

Väestön ikääntyminen

Hyvinvointialueuudistus ja sen vaikutus kaupunkiin ja asukkaisiin

Huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden lisääntyminen

Kilpailu osaavasta työvoimasta ja työntekijöistä

Muuttoliike suuriin kasvukeskuksiin ja niiden lähikuntiin

Muutokset liikkumisessa (esim. joukkoliikenne / kevyt liikenne)

Talouden ja kaupungin verotulojen heikkeneminen

Syrjäytyminen ja yksinäisyys

Työllisyyden ja työelämän muutokset (esim. etätyö)

Muu, mikä?

Syntyvyyden lasku

Kaupungin investointimenojen ja korjausvelan kasvu

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen

Monikulttuuristuminen

Digitalisaatio ja teknologia kaupungin palveluissa ja elinkeinoissa

11%



9. Mitkä muutokset erityisesti mietityttävät ja tulisi erityisesti ottaa huomioon Loimaan 
kehittämisessä? Valitse enintään kolme mielestäsi tärkeintä asiaa.
Muu, mikä?

126.5.2022

Palvelut
• Alueellinen tasa-puolisuus palveluissa
• Urheilukeskuksen kuntosalin huono kunto siihen pitää panostaa
• harrastuspaikkojen/tilojen lisääminen
• Terveydenhuollon alasajo
• Vanhustenhuolto kuntoon/Vanhustenhoidon huono valvonta
• Palveluille oikea hinta
• Teiden kunnostus

Lapset ja nuoret
• Lapsiperheiden palvelut
• Nuorison viihtyvyys ja halu jäädä Loimaalle
• Lapsien ja nuorien pakonomainen tarve saada yhteen isoon 

kompleksiin välimatkoja huomioimatta.
• Lapsiperheiden edut
• Koulutus
• Lapsiperheiden palveluihin panostaminen.

Johtaminen
• Johtamisen kehittäminen paremmaksi
• Vain yhden vaihtoehdon päätökset
• Hyvä veli verkostot pois
• Kaupungin huono organisaatio
• Kaiken yksityistäminen
• Julkisen sektorin Erittäin hidas reagointi muutokseen

Muutosvastaisuus
• muuttumattomuus, vision puute
• kunta- ja maakuntarajojen Berliinin muuri

Elinympäristön viihtyvyys
• Yleinen siisteys kaupungissa
• Keskustan kehittäminen

Väestömäärän kehitys ja alueen elinvoima
• Keskustan autioituminen
• Loimaan tulisi pysäyttää muuttoliike poispäin.
• Kaupungin näivettyminen ja asukkaiden aktiivisuus kaupungin 

hyväksi

Yrittäjyyden tukeminen
• Yritystoiminnan houkuttelu paikkakunnalle
• Houkutella yrityksiä Loimaalle

Kylät
• Haja-asutusalueen palvelut Koulu ja päiväkodit
• Kyläkouluja ei saa hävittää, ne on vetovoimatekijä
• Kylien elinvoimaisuus
• Loimaa kuihduttaa tietoisesti keskustan ulkopuolista elämää
• Kylät



10. Voit halutessasi perustella tai kertoa, miten valitsemasi muutokset tulisi ottaa 
huomioon Loimaan kehittämisessä.

136.5.2022

Väestönkehitys
• Uusia asukkaista on saatava
• Osaavan työvoiman houkutteleminen ja nuorten 

poismuuttaminen
• Tähän ei ole reagoitu tarpeeksi
• Vahvuudet käyttöön asukkaiden houkuttelussa
• Loimaa pidettävä kiinnostavana ja 

mahdollisuuksia tarjoavana

Palvelut
• Riittävä palvelutaso ylläpidettävä
• Palveluiden viestintään selkeyttä!
• Mainittiin esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut, 

päiväkodit, koulut, kirjastot, leikkipuistot
• Harrastusmahdollisuudet keino väestön 

lisäämiseen, urheilukeskuksen kehittäminen
• Digitalisaation hyödyntäminen (automatisointi ja 

tehostaminen)

Asuminen
• Tonttitarjonnan monipuolisuus
• Ei niin paljoa edullisempaa kuin muualla
• Ilmaisen tontin arpominen 

ulkopaikkakuntalaisten kesken

Kaupunkikuvan kehittäminen
• Keskustan kehittäminen, puistot
• Ennen kaupunki oli siistimpi
• Jokivarren kehittäminen
• Kaupungin omien tilojen uudelleenkäyttö ja 

ratkaisut

Kylät
• Syrjäseudut tulisi ottaa peremmin huomioon 
• Kehittämisessä tuijotetaan liikaa torin ympäristöä
• Kyläkoulut takaisin, vuokrien laskeminen, 

joukkoliikenne ”reunakylille”
• Yhteisöllisyys kylistä katoaa, kun ihmiset 

muuttavat muualle

Yrittäjyys ja elinkeinoelämä
• Luotava hyvät edellytykset yrittämisen ja perhe-

elämän yhdistämiselle
• Lisää yrittäjiä tukevia palveluita
• Pienyrittäjiä tuettava – markkinointiapua?
• Tarvitaan riittävästi työpaikkoja
• Palkkataso ei houkuttele
• Työpaikkoja korkeasti koulutetuille

Talous
• Ikuinen murhe, mutta pidettävä huolta 

jatkossakin
• Jos talous ei kunnossa, kehitys on hankalaa
• Seutukaupunkina Loimaan tulisi olla alueensa 

veturi

Hyvinvointialueuudistus
• Uudistuksen vaikutuksia ei vielä täysin tiedetä
• Edunvalvonta, terveyspalveluiden pysyminen

Liikenneyhteydet
• Junaliikenneyhteyttä kehitettävä 

(lähijunaliikenne)
• Julkinen liikenne toimii huonosti
• Raide- ja maantieyhteyksien parantaminen

Tietoliikenneyhteydet
• Pitää kehittää
• Etätyön mahdollisuuksien hyödyntäminen

Nuorisoon panostaminen
• ”Nuorissa on tulevaisuus”
• Nuorten syrjäytymistä ehkäistävä

Syrjäytyminen ja pahoinvointi
• Loimaalla menee kyselyn perusteella muuta 

Varsinais-Suomea huonommin

Ikäihmiset
• Miten mahdollistettaisiin omatoimisuus myös 

ikäihmisille, joiden toimintakyky on heikentynyt?
• Tarvitaan erilaisia asumismuotoja

Ekologisuuden huomioiminen paremmin 
toiminnassa

• Ympäristö- ja kulttuuriarvot kunniaan!

Osallistaminen ja vaikuttaminen
• Asukkaita tulisi kuulla enemmän



146.5.2022
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Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus

Nuorten ja lasten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Laadukas 2. asteen opetus

Liikuntamahdollisuudet ja -reitit

Joukkoliikenne- ja junayhteyksien kehittäminen muihin kuntiin

Ikäihmisten hyvinvointi

Kylien kehittäminen

Siisti elinympäristö ja yleisilme

Kaupungin maineen ja tunnettavuuden edistäminen

Kunnossa olevat kadut, tiet ja kevyenliikenteen väylät

Osaavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen

Loimijoen ranta-alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen

Loimaan sisäisten liikenneyhteyksien kehittäminen

Keskusta-alueen/torin ympäristön kehittäminen

Yrittäjäystävällisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa

Uuden ja olemassa olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen

Työllisyyden edistäminen ja hoito

Monipuoliset asumisen vaihtoehdot

Ysitien alueen kehittäminen

Kaupungin tasapainoinen talous

Kulttuuritarjonta ja museot

Turvallisuus ja esteettömyys elinympäristössä

Luonnonläheisen asumisen lisääminen

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen

Etätyön mahdollisuuksien edistäminen

Viestinnän lisääminen ja kehittäminen kaupungin palveluissa ja päätöksenteossa

Muu, mikä?

Kaupungin ja yhdistysten aktiivisempi yhteistyö

Yhteisten tapahtumien ja talkootoiminnan lisääminen

Digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja ehkäiseminen

Maahanmuuton kasvu ja kansainvälinen osaaminen

Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus 44 %

Nuorten ja lasten hyvinvointi ja syrjäytymisen 
ehkäisy

43 %

Laadukas 2. asteen opetus 28 %

Liikuntamahdollisuudet ja -reitit 27 %

Joukkoliikenne- ja junayhteyksien kehittäminen 
muihin kuntiin

25 %

Ikäihmisten hyvinvointi 24 %

Kylien kehittäminen 23 %

Siisti elinympäristö ja yleisilme 22 %

Kaupungin maineen ja tunnettavuuden 
edistäminen

21 %

Kunnossa olevat kadut, tiet ja kevyenliikenteen 
väylät

20 %

11. Valitse mielestäsi 5 
asiaa, joiden kehittämisellä 
uskot olevan eniten 
myönteistä vaikutusta 
Loimaan tulevaisuuteen.



11. Valitse mielestäsi 5 asiaa, joiden kehittämisellä uskot olevan eniten myönteistä vaikutusta 
Loimaan tulevaisuuteen.

Muu, mikä?

156.5.2022

Palvelut

• Palveluita lisää

• Sairaalan ja terveyspalvelut ehdottomasti pidettävä

• Päihde- ja mielenterveystyön saatavuuden ja 
saavutettavuuden ylläpito ja lisääminen

• Laadukas monipuolinen koulutus laajemminkin kuin 
2. aste

• Hyvät kirjastopalvelut

• Harrastusmahdollisuudet, laadukas vapaa-aika: 
opistot

Elinkeinoelämä

• Yritysten palkkatason nosto

• Eläinalan tuottamat mahdollisuudet

Päätöksenteko ja henkilöstö

• Parempi johtaminen ja työhyvinvointi kaupungin 
työntekijöille

• Kaupungin pitää olla vahva työllistäjä

• Lapsiarviointi päätöksenteossa

Alueen kehitys

• Keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen

Yhteistyö

• Yhteistoiminta kaikkiin suuntiin

• Nurkkakuntaiset ajattelun poistaminen, ajatus 
mieluimmin minulle kuin sinulle pullisteluun 
loppuminen

Lähes kaikki edellä mainittu



12. Mitä ideoita tai toimenpide-ehdotuksia antaisit Loimaan kehittämiseksi edellä 
mainituista näkökulmista?  Mitä käytännössä pitäisi kehittää ja mitä tekemistä 
tarvitaan?

166.5.2022

1. Lapset, nuoret ja lapsiperheet (39)

2. Liikenneyhteyksien kehittäminen (29)

3. Vapaa-aika ja liikunta (24)

4. Kylien kehittäminen ja kyläkoulut (22)

5. Elinkeinot ja työllisyys (21)

6. Loimijoen ranta-alueiden kehittäminen (15)

7. Keskusta-alueen kehittäminen (15)

8. Elinympäristön siisteys ja viihtyisyys (15)

9. Johtaminen (14)

10. Yhteisöllisyys ja osallisuus (14)

11. Henkilöstö (12)

12. Maine sekä positiivinen ilmapiiri ja 
mielikuvat (13)

13. Asumisen kehittäminen (10)

14. Koulutus ja osaaminen (9)

15. Viestintä, tiedottaminen ja avoimuus (9)

16. Teiden ja katujen kunto (6)

17. Ikäihmisten hyvinvointi (4)



Hyvinvointi ja osallisuus
Lapset, nuoret ja lapsiperheet (39)
• Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: monipuolinen 

ainevalikoima. Koulun läheisyys, valintamahdollisuus, ryhmä- ja 
yksikkökoot, tilojen laatu ja kunto. Varhaiskasvatuspaikkojen 
määrä. Resurssien varmistaminen

• Nuorten ja lasten hyvinvointi, turvallisuus ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Varhainen kiusaamiseen puuttuminen. 
Ongelmakäytökseen puuttuminen

• Nuorten työllistyminen ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet, 
porkkanat jäädä Loimaalle.

• Nuorten yhteenkuuluvuuden lisääminen, tapahtumat ja kulttuuri, 
nuorisotyön resurssit, nuorisomyönteisyys, tekemistä ja 
tapaamispaikkoja. Nuorten harrastustoiminta, ulkoilupaikat, 
skeittirata/-puisto.. Tasa-arvoiset ja matalan kynnyksen 
mahdollisuudet liikkumiseen

• Myönteisten mielikuvien luominen kaupungista ja nuoret 
tulevaisuuden paluumuuttajina sekä houkuttelevuus 
lapsiperheille.

• Lapsiperheiden arjen helppous ja sujuvuus sekä vapaa-ajan 
viettomahdollisuudet, leikkipuistot. Palveluiden maksuton käyttö 
tuettaville perheille.

• Vanhempien kasvatuskoulu

• Lapsiystävällisyys

Vapaa-aika ja liikunta (24)
• Liikunta vetonaulana: Liikuntapalveluista 

tiedottaminen, liikuntahalli yhteissuunnitteluna, 
kuntosalipalvelujen kehittäminen, uimahallitoiminnan 
laajentaminen ja aukioloajat, 
jalkapalloharrastusmahdollisuudet. Ohjatut 
liikuntapalvelut, miesten oma ryhmä. Matalan 
kynnyksen liikkuminen, tuki uusille liikuntamuodoille. 
"kunnossa kaiken ikää" vuoroja halleille. 
Liikuntapaikkojen sijoittelu

• Luonto- ja virkistysreitit, ulkoliikuntapaikat, laavut, 
maastopyöräily, vesialueiden hyödyntäminen 
ympärivuotisesti, viihtyisät puistoalueet, Sup-lauta 
vuokraus, melonta, jokiajelu, uimapaikka, Kalikan 
kehittäminen

• Yhteislauluja, tanssia yhteisiä ilonpitoja, Loimaa 
happenings, Kirpputoripäivä, kuunnelmat

• Frisbeegolfradan kunnostaminen (Mellilänjärvi) – ei 
frisbeegolfratoja lisää.
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Hyvinvointi ja osallisuus
Kylien kehittäminen ja kyläkoulut (22)
• Palveluiden sijoittuminen (kyläkoulut, 

päiväkodit, nuorisotalo)

• Kyläyhdistysten tukeminen sekä yhteistyön 
kehittäminen kaupungin 
kanssa/kylämyönteisyys. Tilojen vuokraaminen 
paikallisille toimijoille.

• Asumismahdollisuuksien kehittäminen (rivitalo 
Virttaalle, vuokra-asuminen) sekä yhteisöllinen 
asuminen.

• Kylät ja maaseutu osana mielikuvamarkkinointia. 
Kylien vahvuuksien löytäminen ja 
profiloituminen

• Viihtyisyys ja yleisilme

• Kylien elinkeinoelämän vahvistaminen 
(teollisuus) ja alueiden yrittäjien tukeminen

Yhteisöllisyys ja osallisuus (14)
• Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja 

asukkaiden näkemysten kartoittaminen, kyselyt, 
tilaisuudet

• Ideointi ja avoimuus uusille ideoille

• Yhdistysten ja eri toimijoiden (vapaaehtoiset, 
yritykset, seurat jne) välinen yhteistyö

• Kolmannen sektorin tukeminen (nettisivut) ja 3. 
sektorin aito hyödyntäminen

• Yhteistyö ja yhteisvastuullisuus, Talkoo-nettisivu

• Sukupolvien kuilut matalammaksi ja eri ikäisten 
lähtökohtien huomioon ottaminen. Vähemmän 
syrjintää
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Elinvoima ja asuminen

Liikenneyhteydet ja saavutettavuus (29)

• Ulkoiset liikenneyhteydet: julkiset liikenneyhteydet 
(juna, bussi) Turku-Tampere. Liikenneyhteydet 
pääkaupunkiseudulle. Ysitien ohituskaista ja riista-
aita

• Sisäiset liikenneyhteydet: autottomien 
kulkemismahdollisuudet (linja-auto, kutsutaksi, 
pienoisbussi, kevyt liikenne), tiedottaminen, 
koulukuljetukset.

• Liikenneyhteyksien tiheys/nopeus

• Matkakeskuksen/asemarakennuksen kehittäminen

• Tietoliikenneyhteydet 

Elinkeinot ja työllisyys (21)

• Työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen 
lisääminen

• Aktiivinen yrityspalvelu, joustavuuden lisääminen 
sekä elinkeinoelämää tukevat hankinnat

• Toimitilojen vuokraus, yritystonttien lisääminen, 
Loimaanportti sekä yrityshotelli, tyhjien tilojen 
tehokas markkinointi

• Yhteistyö yrittäjien kanssa ja yhteinen 
mahdollisuuksien etsiminen ja tekoja

• Koulujen ja yritysten yhteistyö. Yritysvierailut.

• Toimijoiden tasapuolinen kohtelu.  Pienyrittäjien 
tukeminen, maatilalliset ja puhdas lähiruoka 

• Yritysten houkuttelu ja markkinointi
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Elinvoima ja asuminen

Loimijoen ranta-alueiden kehittäminen (15)

• Rannat asukkaiden käyttöön ja hyödynnettäväksi

• Kierrätyspisteen uudelleensijoitus, valaistus, 
puisto, kävelykatu, penkit, istutukset

• Palveluita, kesäterassi, ravintolalaiva, sup-
lautavuokraus, melonta, jokiajelu

• Laituri ja venepaikat

• Yritystoiminnan ja tapahtumien mahdollistaminen

• Asumisen lisääminen

Keskusta-alueen kehittäminen (15)
• Yleisilmeen kohentaminen, kiinteistöjen 

korjaus/purkaminen sekä tilojen omistajiin 
vaikuttaminen

• Toritoiminnan lisääminen ja toritapahtumat

• Kaupat, pien- ja vaateliikkeet, viihdekeskus, 
pääkirjasto

• Olemassaolevan luonnon hyödyntäminen ja 
keskuspuisto

• Keskustan kyläyhdistys

• Torialue menetetty? Nahkatehtaan miljöö, 
markettialueen kehittäminen
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Elinvoima ja asuminen

Elinympäristön siisteys ja viihtyisyys (15)

• Kaupungin siistit ja kutsuvat sisääntulot sekä 
risteysalueet

• Harmaasta ja rähjäisestä siistiin ja viihtyisään 
ympäristöön.

• Resurssien vahvistaminen mm. puutarhuri, 
kausityövoiman hyödyntäminen kesällä

• Viheralueet, auraus, siistit kulkureitit, puistojen 
kunto, roskikset, istutukset

• Kiinteistönhoito ja huoltopalvelut, kaupungin 
omien kiinteistöjen ulkoasu

• Ysitien näkymien kehittäminen myynti-ikkunana: 
bensa-asema, julkisivut, teollisuusrakentaminen.

Asumisen kehittäminen (10)

• Edullinen ja laadukas vuokra-asuminen, edulliset tontit

• Selkeä ja tehokas asuntotarjonta ja tonttimarkkinointi/kampanjat, helpot 
asumisratkaisut ja asettuminen (muuttopalvelu/Forssa)

• Luonnonläheinen asuminen

• Ikäihmisten asumispalvelut ja yhteisöllinen asuminen

• Mainittu eteläinen Loimaa (Turku yhteys), keskustan läheiset alueet ja 
joen ranta, Virttaa sekä kylät yleisesti.

Koulutus ja osaaminen (9)

• Opiskelupaikkojen säilyttäminen ja opiskeluvaihtoehtojen lisääminen 

• Ammattikorkeakoulu, monikampusmallin kehittäminen, 2. asteen 
opetuksen kehittäminen ja laatu

• Opintojen keskeyttämisen vähentäminen

• Koulutuspalvelujen tarjonta yrityksille ja aikuisille
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Johtaminen
Johtaminen (14)

• Nopeampi päätöksentekokyky ja teot, 
rajattujen asioiden eteenpäinvieminen 
kaikkea kaikille sijaan

• Ennakkoluulottomuutta, rohkeita 
investointeja kehittämiseen ja uutta verta

• Asiakaslähtöinen kulttuuri. Vastuullisuus ja 
suunnan osoittaminen, hyvä hallinto

• Kuntien välinen yhteistyö ja muiden kuntien 
benchmarking

Henkilöstö (12)

• Sisäisen viestinnän kehittäminen ja tiedon 
priorisointi

• Uudistusmyönteisyys, kehittämishankkeisiin 
osallistuminen ja, osaamisen näyttäminen, 
vetovoimainen työnantaja ja 
esimiesosaaminen

• Joustavuus ja työntekijöistä huolehtiminen, 
työntekijöiden arvostaminen, tulospalkkiot

• Sitoutumisen vahvistaminen ja 
viranhaltijoiden vaihtuvuuden hillintä

• Henkilöstöresurssien suunnittelu tarpeiden 
mukaan sekä selkeä työnjako sekä vastuut ja 
tasot. Toimivat yöskentelytilat.
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Ilmapiiri, maine sekä viestintä

Maine sekä positiivinen ilmapiiri ja mielikuvat 
(13)

• Yhteishenki ja elämäniloinen ilmapiiri. Ei 
vastustettaisi uusia asioita. Positiivinen asenne

• Hyvien asioiden ja elämänlaadun esiintuominen 
sekä Loimaan arvostaminen paikkakuntana. 

• Myönteisten mielikuvien luominen, 
houkuttelevuus ja tunnettavuuden lisääminen. 
Rohkea viestintää ja markkinointia huumorilla, 
esilläolo tapahtumissa

Viestintä, tiedottaminen ja avoimuus (9)

• Tiedottaminen tapahtumista ja mahdollisuuksista 
osallistua yhteiseen kehittämiseen

• Tiedon helppo saatavuus

• Viranhaltijoiden jalkautuminen ja toimialueiden 
infotilaisuudet, avoimien ovien päivä

• Kyselytulosten ja niistä seuranneiden 
toimenpiteiden julkaiseminen
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13. Jäikö jotain sanomatta? Mitä muita terveisiä haluat lähettää Loimaan 
kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille?

246.5.2022

Terveisiä päättäjille
• Kiitos tekemästänne työstä Loimaan asukkaiden hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Hyvää kevättä ja vuotta 2022!
• Kiitos hyvästä työstä ja jaksamista työntekoon.
• Tsemppiä!!! Teette tärkeää työtä meidän kaikkien hyväksi. Kiitos!
• Rakentavaa yhteistyötä ja viisautta muutosten keskellä!
• Tsemppiä päätöksentekijöille!
• Hyvä suunta tällä hetkellä, jatketaan samaan malliin!
• Kiitos ihanasta kaupungista

Jotkut olivat tyytyväisiä kaupunkiin...
• Loimaa on ihan hyvä kaupunki asua!
• Loimaa on hieno paikka asua
• Tämä on hyvä kaupunki ja täällä on kiva asua.
• Loimaalla on mukava asua, ja kiitos kun kysytte mielipidettämme.

Jotkut eivät niinkään
• Huonosti tässä käy..

Positiivista asennetta ja mielikuvaa
• Positiivista asennetta ja yhteishenkeä
• Loimaalla ollaan liian itsekriittisiä
• Käännetään mielikuvat Loimaasta paremmiksi!

Asukkaiden kuuntelu ja huomioiminen
• Huolehtikaa heikommassa asemassa olevia ja syrjäytyneistä!
• Kuunnelkaa nuoria, vanhuksia ja vähävaraisia
• Kiitos kun kysytte mielipidettämme
• Tiedottakaa kyselyn tulokset ja sen pohjalta tehdyt teot

Päätöksenteko kiinnosti
• Pitäkää työntekijöistä huolta ja panostakaa johtamiseen!
• Avoimuutta päätöksentekoon
• Päättäjille järki käteen
• Veronmaksajien etu oltava etusijalla
• Ryhdistäytymistä toimielinten päätösten toimeenpanoon!
• Yhdessä tekemisen meininkiä pitäisi jostain löytyä
• Konsultaatiopalkkiolla olisi tehty jo monta asiaa kylien ja kaupungin hyväksi

Viestintä ja markkinointi
• Vastaamaan tätä päivää
• Nettisivut informatiivisemmiksi
• Someen ja kauppojen seinille tietoa kaikesta toiminnasta ja 

mahdollisuuksista

Kylien tilanne huolestutti
• Kylien huomioiminen päätöksenteossa
• Huoli kylien asemasta ja tulevaisuudesta
• Kylien asukkaat pitää saada tuntemaan olevansa osa Loimaata
• Palkitkaa ja kannustakaa kyliä ja pienyrittäjiä luomaan yhteisöllisyyttä

Muita nostoja:
• Valitaan älykkään sopeutumisen malli
• Loimaalla on kokoonsa nähden paljon huumeita
• Lapsiperheissä ja nuorissa on tulevaisuus!
• Tukekaa kivijalkakauppoja – purkakaa huonokuntoiset talot pois 

ydinkeskustan alueelta
• Viihtyvyyttä jos saisi...
• Urheiluun on satsattu paljon – nyt voisi olla aika satsata viihtyvyyteen


