
Visuveden Kyläkysely syksy 2017 
(2017-10-30 – 2017-12-31)

Visuveden kyläyhdistys ry



Vastaajastatistiikat

Nimi Arvioijat Vastaamassa

Kyselyn vastaajat 30.10. lähtien 182 182

Yhteensä 182 182

100%

Vastauksia tuli yhteensä 182 kpl. Näistä 66kpl paperisena vastauksena ja 116kpl 
nettivastauksena.  

Kyläkysely toteutettiin yhdessä ValoVoimaa Ruovedelle hankkeen kanssa. Kyselystä 
tiedotettiin Ruovesi-lehdessä, Visuveden omilla nettisivuilla sekä kaikkiin 
kotitalouksiin Visuvedellä lähetettiin paperinen vastauslomake. Vastauslomakkeelle 
oli palautuspostilaatikko kylän keskustassa. 

Kyläyhdistys kiittää aktiivisia kyläläisiä ja kesäasukkaita, jotka vastasivat kyselyyn ja 
antoivat näin arvokasta tietoa kylän kehittämiseen. 

Tammikuussa 2018 – Visuveden kyläyhdistys ry



KYLÄKYSELY

1. Millä kylän osa-alueella asutte? (168) (EOS: 3)



KYLÄKYSELY

2. Oletteko vaki- vai vapaa-ajanasukas? (169) (EOS: 0)



VÄESTÖ JA ASUMINEN

1. Visuvedellä on hyvä asua (149) (EOS: 0)



VÄESTÖ JA ASUMINEN

2. Naapuriapu toimii kylällä hyvin (155) (EOS: 7)



VÄESTÖ JA ASUMINEN

3. Kylän väestökehitys on elinvoimaista (151) (EOS: 15)



VÄESTÖ JA ASUMINEN

4. Kylän tonttitarjonta tulee kartoittaa ja tontteja tulee markkinoida aktiivisesti (152) (EOS: 13)



VÄESTÖ JA ASUMINEN

5. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän väestö - ja asumisasioista (100) (EOS: 74)

- Uusina vakiasukkaana vastaanotto kylälle on ollut mitä mainioin
- Vähän on kuppikuntasta porukkaa.
- Kiireesti rakentaa rivitaloja (asuntoja), ettei tarvi muuttaa laitapuolelta naapurikuntiin.
- kunnalle terveiset että voisi rakennuttaa esim. rivitalo, vanhat kerrostalot jo tiensä päässä, 
korjauksia kaivataan. Ehkä halvempaa rakentaa uudesta. hyvistä edullisista vuokra-asunnoista
tarvetta!
- keski-ikä ikääntyvää, nuoria vähän kylässä ja uusia asukkaita ei ollenkaan
- parantamisen varaa on. taitaa olla enempi eläke kuin työikäsiä
- Kylään tarvitaan työpaikkoja, jotta ammatti-ihmiset muuttavat. Tarvitaan koulu, sen olemassa olo on 
epävarmaa kunnan toiminnasta johtuen. Yritykset tarvitsevat pysyviä päätöksiä pitkällä tähtäyksellä, 
jotta voivat tehdä omia päätöksiään. Muuten ei saada vetovoimaa. Rannoille pitää voida rakentaa
taloja jotta voidaan tarjota upeita asuinpaikkoja muuttaville asukkaille.
- Lisää lapsiperheitä ja palveluja.
- Kts. kohta Yhdistys- ja yhteistoiminta
- Bussiliikenne Ruovedelle sujuvammaksi. Pusunsillan vierelle rakennettava kevyenliikenteen silta
sillä nykyinen kova liikenne on vaaraksi kävelijöille ja pyöräilijöille. Kesäajaksi Baari, se voisi olla vaikka
siirrettävä asuntoauto tyylinen jos ei liiketilaa löydy. Baari voisi hyvin toimia kanavan lähellä tai sitten
entisen leipmon yhteydessä olevassa kahvilassa? Luontokoulun ja keramikkapajan toimintoja
mainostaa enemmän ja muitakin Visuveden kesätapahtumia. Jäätelökioski kanavanvarrella on ollut
loistojuttu. Jouni Nesteen järjestämät tapahtumat hienoja. Lisää tapahtumia, toreja, melontaa, 
kelluntaa, pelejä uimarannalle. Visuvesi on upea paikka kun vain sen ohi kiitävästä liikenteestä
saataisiin pysähtymään paikalle. Mainontaa....jne.......
- Työpaikat ja hyvät rantakiinteistöt houkuttelevat niin vakiasukkaista kuin vapaa-ajanakukkaitakin
asumaan Visuvedelle. 



5. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän väestö - ja asumisasioista (100) (EOS: 74)

- Tulevaisuuden näkymät väestökehityksessä ovat todella huolestuttavat mikäli koulukin vielä loppuu.
- Erilaisten palvelujen kehittäminen ja lisääminen olisi suotavaa.  Esimerkiksi  hyvä ruokakauppa  ja 
kahvila.
- Voisko Ruoveden seurakunta järjestää vaikka silloin tällöin sunnuntaisin/lauantaisin tai suurien 
juhlapyhien tienoilla hartaushetkiä ja kesäisin myös kesäasukkaille. Joku sopiva paikka keksittäisiin 
tapaamisille, vaikka lähellä rantaa, jonne pääsisi veneellä. Lopuksi hartausten jälkeen olisi kahvit ja 
rupattelua.
- Pienille lapsille enemmän tekemistä, jotta lapsiperheet pysyy ja on heillekkin tekemistä! Tekemisen 
perässä joutuu nyt juokseen joko virroille tai ruovedelle.
- risteysalueiden näkyvyyttä taajamassa pitäisi parantaa ,roskakasvillisuus kuriin .
- kun on työpaikkoja niin ehkä tulee uusiakin asukkaita väestöpohja muuten vanhenee ,vanhojen
asukkaiden täytyy muuttaa joko ruoveden tai virtain keskustaan saadakseen täydet palvelut.
- Lisää mahdollisuuksia perheille, asunnot, päiväkodit, koulut, kyydit,
- Jos kunta vain mahdollistaa niin kyllä täällä tehdään ja hoidetaan asiat mallikkaasti. Keskustan ja 
kylien vastakkain asettelu ei ole hyvästä päätöksenteossa.
- Pieni, viihtyisä kylä. Harmi että palvelut ovat vähentyneet mutta hienoa on, että alueelta löytyy
nuoria ja nuorehkoja yrittäjiä jotka uskaltavat toimia ja laajentaa toimintaansa
- Mökkiläisenä on hyvä asustella.
- Visuveden pururata pitäisi kunnostaa (talkoot?) ja samoin tiestö. Ympäristöä voisi muutoinkin
siistiä pajuista ja roskapuusta viihtyisemmäksi, järvi tulisi paremmin näkyviin ohikulkijoillekkin.
- Millähän naapurikateus saataisiin pois...
- Kaikkia rantoja ei saa uhrata sille että saadaan uusia asukkaita. Pitää jättää vapaita virkistyspaikkoja
myös kyläkeskuksen lähelle.



ELINKEINOT

1. Kylällä on sopivasti yrityksiä ja työpaikkoja (148) (EOS: 3)



ELINKEINOT

2. Kylän tulevaisuuden kannalta kylän yritystoiminnan kehittäminen on tärkeätä (144) (EOS: 1)



ELINKEINOT

3. Kylän luonto- ja perinnekohteita tulee kehittää palvelemaan matkailuyrittäjyyttä (143) (EOS: 3)



ELINKEINOT

4. Taloutemme on kiinnostunut ostamaan yksityisiä siivous-, ateria-, lastenhoito- ja kiinteistöpalveluita
(141) (EOS: 16)



ELINKEINOT

5. Jos painopisteiksi valitaan luonto tai teollisuus, kumpi edellä Visuvettä tulisi kehittää? Vai molempia? 
(144) (EOS: 3)



ELINKEINOT

6. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän elinkeinoasioista (95) (EOS: 69)

- Ilahduttavaa on ollut uusien yritysten perustaminen (lounas-kahvila, parturi-kampaamo)
- Molemmat (luonto vai teollisuus), jos teollisuus on luontoystävällistä
- Työpaikkoja pitäisi saada jos kylää on tarkoitus elävöittää
- Sakokaivot on tyhjennettävä paikallisten toimesta
- Teollisuuden kehittäminen luontoa turmelematta
- kylä on lähinnä läpikulkupaikka
- en oikein ossoo sanoa mut parantamisen varaa on. töitä töitä ja paikkoja
- Melko erikoinen vastakkainasettelu. Täällä ei ole tarvetta luontokohteille eikä täällä ole vapaa-ajan
asukkaitakaan jos ei ole ympärivuotista elämää joka vaatii teollisuutta.
- Kylä tarvitsee lisää elinkeinotoimintaa. Yrityksiä ja työpaikkoja.
- Kauppa toimii hyvin ja aukioloajat myös hyvät, palvelu ystävällistä ja asiakasta huomioiva. Kylällä
voisi kesäaikaan toimia taide-käsityö-luomu-kirppis tms.yrittäjät yhteistyöhön ja paikallista
osaamista hyödynnettävä. Tarjanne-laivan pysähtymisen aikoihin kanavarannassa matkustajille
mielenkiintoista nähtävää joka houkuttelisi pistäytymään kylään. Pusunrinteen surkeassa kunnossa
oleviin kerrostaloihin siisteystalkoot ja mäelle jotain uutta toimintaa. Koulu ehdottomasti säilytettävä. 
Bussiliikenne Ruovedelle parannettava.
- Yksityisiä palveluita taloutemme ei tällä hetkellä tarvitse mutta uskomme niiden olevan
ikääntymisen myötä hyvinkin tarpeellisia.
- Näin kesäasukkaanakin olen sitä mieltä, että Visuvedellä tarvitaan
jotain isompaakin yritystoimintaa. Se loisi varmasti lisää palvelutoimintaakin ja vireyttä.



6. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän elinkeinoasioista (95) (EOS: 69)

- Kauppa toimii hyvin ja aukioloajat hyvät, on siisti ja valikoimaltaan hyvä. Kylällä voisi toimia vaikka 
kesäaikaan taide-käsityö-luomu-kirpputori tms. yrittäjät yhdessä, paikallista osaamista hyödyntää 
enemmän. Tarjanne-laivan pysätymisen aikoihin kanavarannassa matkustajille mielenkiintoista 
nähtävää joka houkuttelisi pistäytymään kylään. Visuvedellä on hieno kylätunnelma ja upeat 
nuorisoseuran ja työväentalot jotka näyttävät hylätyiltä. Onneksi on pidetty hyvässä kunnossa. 
Pusunrinteen surkeassa kunnossa ja osa puretuista kerrostaloista vaatisi maiseman muokkausta. 
Sinne mäelle uutta toimintaa, koska se on keskeisellä ja näkyvällä paikalla. Koulu ehdottomasti 
säästettävä. Lapsille sinne myös mielenkiintoista toimintaa.
- Hieman ehkä outo näkökulma kysymysasettelussa. Kylän luonto- ja perinnekohteiden vaalimisessa 
ei ole mitään huonoa, mutta on päivän selveää, että niiden vaalimisella tämä kylä ei elä 12kk/vuosi. 
Teollisuus ja työpaikat on ainoa, joka saa kylän elämään ja mahdollistamaan nuo luonto- ja 
perinnekohteetkin.
- Kansankoulun säilyttäminen kylässä on hyvä asia.Pikkulasten päivähoitoa lisättävä.
- On hyvä asia, että tehtaan alueella on yrittämistä!
- Tarjanne-laivan pysyminen liikenteessä pitää myös Visuveden kartalla. Matkailua voisi kehittää tästä
lähtökohdasta, kanavanseutu elinvoimaiseksi. Meteliä aiheuttavat tilaisuudet meluesteen taakse tai 
mantereelle. Vesi kantaa ja voimistaa desibelejä saarialueelle.
- Elinkeinojen kehittäminen on tietenkin hyvä ja tärkeä asia, mutta kaikessa kehittämisessä tulee
ottaa luonto ja ympäristö huomioon. Tärkeintä Visuvedellä on vesistön puhtaus! Sitä on tärkeää
valvoa. Myös meluhaittoja tulisi pienentää. Järven rannalla vakituisesti ja vapaa-ajalla asuvat kärsivät
teollisuusalueen melusta, joka kantautuu vesistöä pitkin. Yhteisen hyvän nimissä alueelle tulisi harkita
meluaitoja vesistöä vastaan tai ainakin etukäteisilmoitusta paikallislehdessä, kun melua aiheuttavaa
toimintaa on tiedossa. Melua on helpompi sietää, kun sitä esiintyy rajoitettuna, lyhyenä aikana ja kun 
tietää, milloin se loppuu.
- on se hyvä että on ainakin yksi elinvoimainen yritys kun ei mitään. lisää yrityksiä pieniäkin. säilyy
koulukin kun on työpaikkoja ja asuntoja.



6. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän elinkeinoasioista (95) (EOS: 69)

- on se hyvä että on ainakin yksi elinvoimainen yritys kun ei mitään. lisää yrityksiä pieniäkin. säilyy
koulukin kun on työpaikkoja ja asuntoja.
- Kesä ravintola olisi todella tarpeen kaikille ja erityisesti kesän ajan asuville
- Hyvä että messuja on tehdasalueella kesäisin. Esim. urheilu-tapahtumia voisi olla myös. 
Valtakunnallisia kisoja voisi järjestää, koska kerrostaloihin voi majoittaa. Väliaikainen frispeegolf -
rata kisoineen onnistuisi. Kesäasukkailta voisi kysyä halukkuutta vuokrata mökkejä
tapahtumaan/tapahtumiin.
- Edelliseen kysymykseen perusteena että, luonto on hoitanut ja kehittänyt täällä itseensä
mallikkaasti jo tuhansia vuosia.
- teollisuus ja työpaikat ovat ehdottoman tärkeitä mutta luontoa ei saa tärvellä.
- Hienoa, että kylällä on uusia ja vanhempia yrittäjiä.



PALVELUT

1. Lasten päivähoito on hyvin hoidettu (138) (EOS: 54)



PALVELUT

2. Koululaisten iltapäivähoito on hyvin järjestetty (137) (EOS: 61)



PALVELUT

3. Koulukuljetukset on hyvin järjestetty (137) (EOS: 56)



PALVELUT

4. Kylän kouluasiat ovat hyvin hoidettu (140) (EOS: 45)



PALVELUT

5. Vanhusten palvelut ovat hyvin hoidettu (140) (EOS: 40)



PALVELUT

6. Julkiset liikenneyhteydet ovat hyvin järjestetty (142) (EOS: 12)



PALVELUT

7. Kyläkauppa palvelee hyvin (141) (EOS: 1)



PALVELUT

8. Postinjakelu on hyvin järjestetty (141) (EOS: 13)



PALVELUT

9. Seurakuntatoiminta on kylällä hyvin järjestetty (136) (EOS: 50)



PALVELUT

10. Harrastusmahdollisuudet ja -paikat on kylällä hyvin järjestetty (141) (EOS: 17)



PALVELUT

11. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän palveluasioista (96) (EOS: 71)

- Harrastustoiminnan pitäisi saada laajemmalle pohjalle ettei järjestäjät väsy
- Pururata tulisi kunnostaa!
- Kylän hiihtolatu kulon-, kattilakuopan maastoon ja yhteys pajuskylään metsäteitä pitkin
- monet palvelut ovat kaukana (Ruovesi)
- torimyyjiä esim. peruna, kala ja liha perjantaille ja lauantai päiville
- kyläläisiä aktivoitava käyttämään oman kaupan palveluja
- kaikista asioista en tiiä joten en voi vastata. koulusta enkä lasten hoidosta
- Asteikolla pitäisi olla "en tiedä" sarake, kun ei yleensä tiedä kaikkiin em. kysymyksiin vastauksia vrt
lasten ja vanhustenpalvelut
-Vastaukset annettu sen mukaan, miten toivoisimme palveluiden toimivan kylällä. Tällä hetkellä ei
esim. vielä ole tietoa, miten lasten päivähoito ja kouluasiat on hoidettu.
-vesistön läheisyyttä voisi kesällä hyödyntää harrastustoimintaa kehitettäessä (kajakit, kanootit
jne). Luontomatkailumahdollisuus.
- Kesäaikaan baari, voisi olla vaikkapa siirrettävä asuntoauto tyylinen. Baari voisi toimia kanavan
lähellä.Jäätelökioski kanavarannassa on ollut loisto juttu. Luontokoulun ja keramiikkapajan
toimintoja mainostettava enemmän. J Nesteen järjestämät tapahtumat ovat olleet hienoja. Lisää
tapahtumia kesäaikaan toreja,melontaa(kanootin vuokrausta),fillarivuokrausta, kelluntaa, pelejä
uimarannalle. Visuvesi on upea paikka kun vain sen ohi kiitävästä liikenteestä saataisiin pysähtymään
paikalle. Pusun sillan vierelle rakennettava kevyen liikenteen väylä turvaksi kävelijöille ja pyöräilijöille.
- Osa kysymyksistä ei suoraan koske talouttamme.
- Kyläkauppa on tähän asti palvellut hyvin. Harmi vain, että se sattuu olemaan se kaikkein kalleimman
yritysryhmän kauppa.



11. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän palveluasioista (96) (EOS: 71)

- Mökkiasukkaalla olisi tarvetta pyykin pesulapalvelulle. (voisi olla itsepalvelupesulakin)
- Miten olisi polkupyörien vuokraus mökkiläisille ja samalla omien pyörien korjauspalvelu!
- Hyvin hoidettuja latuja kylälle toivotaan kovasti.
- Erilaiset julkiset yhteydet Ruovedelle ja Virroille paremmiksi. Kaikilla vanhuksilla ei ole kavereita, 
jotka kuljettavat heitä.
- Vastasin seurakunta-asioista aikaisemmin tässä kyselyssä, että enemmän toimintaa saisi olla. 
Visuvedellä voisi olla vaikka oma kirkko.
- Maaseutukylien ainoiden kauppojen pitäisi saada jostain syrjäseutulisää, jotta hinnat voisi pitää
kohtuullisina.
- Juomaveden saanti kanavalta tai kyläkaupasta on vapaa-ajan asukkaalle tärkeää ympäri vuoden. 
Yleiset jäteastiat tulisi tyhjentää nykyistä useammin. Valaistu hiihtolatu olisi hauska.
- hyvä kun satiin uusi kauppias kantaväestö sekä kesäasukkaat käyttäkää kauppaa. linja-auto 
uhteys ruovedelle ja tampereelle toimivaksi päiväsaikaan .kunta osalliseksi!!!
- Kylällä olevia urheilupaikkoja voisi hoitaa ja kunnan palveluista kylällä ilmoitella vaikkapa kaupan
ilmoitustaululla tai tien varteen laitettavalla elektronisella taululla. Elektroninen taulu voisi mainostaa
samalla muutakin.
-. Visun voima hoitaa erinomaisesti liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä toimia,kiitos
- Grillausaikaan ei saa esim. kaasupulloa vaihdettua kylällä, eikä myöskään veneen tankkaus onnistu. 
Mielelläni näkisin kanavan seudun palvelujen kehittyvän monipuoliseksi taukopaikaksi veneilijöille ja 
kylän asukkaille myös.
- Kylässä on yksi kauppa ja kesäisin jätskikioski. Raunon leivän tiloissa toimiva kahvila on mukava
paikka, toivottavasti niin vaki- kuin vapaa-ajan asukkaat löytävät tiensä sinne.
- Ryhmis on hyvä hoitopaikka, mutta tilat ovat aika ahtaat. Sijainti koulun läheisyydessä on hyvä. Ja 
onhan meillä yksi perjepäivähoitajakin. Koululla on hyvä henki ja hyvät työntekijät. Koulua pitäisi
markkinoida Virtain vanhemmille, siellähän on se "homekoulu" ongelma.



11. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän palveluasioista (96) (EOS: 71)

-Harrastusmahdollisuudet ovat ihan hyvät, mutta pururata pitäisi saada kuntoon.
- Pururadasta voisi tehdä taas pururadan. Lisäksi kävely/ulkoilureittejä voisi merkitä karttoihin ja 
lisätä näin kiinnostavuutta. Luontoa ja esim. Pajuskylän luontopolkua ja näkötornia voisi myös tuoda
paremmin tietoisuuten, niin ja tietenkin laavut esim. makkaranpaisto mahdollisuuksineen.



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

1. Tiet ovat hyvässä kunnossa (139) (EOS: 3)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

2. Kevyenliikenteen olosuhteet ovat hyvät (137) (EOS: 6)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

3. Vesihuolto toimii hyvin (139) (EOS: 10)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

4. Sähköt toimivat hyvin (139) (EOS: 0)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

5. Puhelinyhteyden toimivat hyvin (137) (EOS: 3)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

6. Tietoliikenneyhteydet toimivat hyvin (139) (EOS: 14)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

7. TV-kanavat toimivat hyvin (140) (EOS: 6)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

8. Taloutemme on kiinnostunut kylän yhteisestä valokuituhankkeesta (137) (EOS: 17)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

9. Viemäri- ja jätevesiasia on hyvin hoidettu (135) (EOS: 19)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

10. Taloutemme on kiinnostunut naapuritalojen yhteisistä jätevedenkäsittelyjärjestelmistä
(137) (EOS: 38)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

11. Jätehuolto toimii hyvin (137) (EOS: 3)



YHDYSKUNTATEKNIIKKA

12. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän tie,-vesi,-sähkö- ja puhelin- yms. asioista (93) (EOS: 63)

- Sivutiet huonossa kunnossa, esim. Korpelantie
- Kuitua odotellessa sekä kevyen liikenteen väyliä
- Kunnan jätevesiverkoston laajentaminen kanavan eteläpuolen talouksiin. Liittymisen
mahdollisuus EHDOTTOMASTI. (Asia kerran jo suunniteltu. Meni myttyyn.)
- Kunnallinen viemäröinti on saatava kanavan eteläpuolelle!!!
- Uusi pinta teille
- Kylän tiet kurjassa kunnossa
- Alastalo ja ylistalotiet huonokuntoisia missä raskasliikenne kulkee. Sillan korotus parantaisi asiaa
- Niemikyläntie-osuus Ala-arvoisessa kunnossa missä sijaitsevat kevyenliikenteen väylät?
- Jätevesiputken voisi puuttuvilta osin pistää samaan ojaan valokuitupiuhan kanssa (esim. kylän
eteläosa + pajuskylän alkupää)?
- jos on kunnallistekniikan piirissä niin vesi tulee ja jätevesi menee , se toimii hyvin. jätteet hoidetaan
sovitusti, hienoa. ilman valokuitua ei ole kylällä tulevaisuutta.
- Rapatanhuantie on erittäin huonossa kunnossa
- tilanne elää
- kaivo tyhjätään kun tilataan muusta en tiedä. itellä on oma kaivo ja toimii
- Pusunsillan kevyen liikenteen kulkualue surkea. Sillan kaiteita pitäisi levittää sillan molemmin
puolin. Ei ole kunnan asia suorran, mutta kunta voisi anoa/vaatia/painostaa ely-keskusta korjaamaan
ongelman
- Tiet osittain vaarallisen huonossa kunnossa (esim. pyörällä liikkuville)
Sähkökatkoja liian usein
Maankaatopaikka eli paikka puutarhajätteille yms. puuttuu



12. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän tie,-vesi,-sähkö- ja puhelin- yms. asioista (93) (EOS: 63)

- Kylällä hyvin usein sähkökatkoja. Antennitaloudessa tv:stä näkee vain peruskanavat (linkit eivät 
lähetä maksukanavia). Osassa teitä routavaurioita. Kevyenliikenteen olosuhteet huonot jopa osin 
hengenvaaralliset.
- Kylällä on aika vaarallinen risteys valtatie 66:n ja Rapatanhuantien/Eeliksentien risteys ja sitä
käytetään paljon myös koululaiset
Kylän nähtävyyksien/yritysten/palvelujen opasteet puuttuvat.
Pikavuorojen pysäkkikatokset uusittava ja pidennettävä ja roskakorit niille. Samoin muualle kylän
yleisillä paikoilla (urheilukenttä, Kanava, Nuorisoseura, Työväentalo jne.)
- Roskakatokset ovat epäsiistejä.
- Odotan, että Vuolleniementien alkupää korjataan, asfaltti pois ja kohoumat.
- Mökkiläisillekin tarkoitetussa jätepisteessä voisi olla lajittelua enemmän.
- Ruovesi voisi tukea vesijohtoveden saantia vapaa-ajan kiinteistöille.
- jätepiste visuveden keskustassa ei toimi kesäaikana täyttyy nopeasti, ehkä tyhjennysväli useimmin. 
sivukylällä toimii. lietekaivon tyhjennys paikalliselle yrityksille. toimii hyvin.  tietokone yhteydet
sivukylillä toimii huonosti vaikka "masto" vieressä.
- Tiet pitäisi saada kyllä kuntoon ja myös kevyentien liikenteeseen kunnostusta. Ja turvallinen tien
ylitys paikka eli esim alikulku tai jotain ison tien yli
- Jos kuituliittymä etenkin kk -maksu olisi alhaisempi, liittyminen kiinnostaisi. Näin kesäasukkaana
netin käyttö on viikkokohtaisesti kallis. Olisiko masto parempi kuin kuituliittymä?
- Jätepiste on monesti törkeässä kunnossa.
- tiestö on tullut tiensä päähän jo yhdeksänkymmentä luvulla
- Mökkiasukkaina viemme sekajätteet aluejätepisteeseen, mikä on kesäkuukausina alimitoitettu ja 
roskia joutuu jättämään roska-astioiden ulkopuolelle.
Korpelantie on kunnoltaan lähes ajokelvoton. 



12. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän tie,-vesi,-sähkö- ja puhelin- yms. asioista (93) (EOS: 63)

Kevyenliikenteen väylä olisi todella toivottu kahvila - kauppa välille. Pusunvuolteen sillan ylitys on 
tosi epämiellyttävää jalankulkijoille varsinkin sateella tai loskakelillä, kun autot roiskii kurat päälle. 
Koirankin pitää aina kantaa sillan yli, jotta ylitys olisi turvallinen kapealla reunuksella.
- Jätepiste joskus täynnä kuin turusenpyssy.
- Tiestö on pahasti rapaunut ja kevyenliikenteenväylät puutuvat kokonaan (esim. rullaluistelu -ja 
hiihto täysin poissuljettuja harrasteita). Sähköt katkeilevat jatkuvasti tuulella (myrskyistä
puhumattakaan).



YMPÄRISTÖ

1. Kylän tienvarsinäkymät ovat siistit (138) (EOS: 3)



YMPÄRISTÖ

2. Kylämaisema on hyvin hoidettu (136) (EOS: 3)



YMPÄRISTÖ

3. Kylän vesistöt ovat hyvässä kunnossa (138) (EOS: 5)



YMPÄRISTÖ

4. Kylän rakennukset on hyvin hoidettu (139) (EOS: 7)



YMPÄRISTÖ

5. Kylän perinnepaikat on hyvin hoidettu (139) (EOS: 27)



YMPÄRISTÖ

6. Kylälle tulee tehdä maisemanhoitoa opastava suunnitelma (139) (EOS: 15)



YMPÄRISTÖ

7. Kylälle tulee tehdä luontoreittejä ja retkeilykohteita (137) (EOS: 7)



YMPÄRISTÖ

8. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän ympäristöasioista (95) (EOS: 70)

- Pururadan kunnostus ja yhteysreitti helvetinkolun reitistöön
- Olisi paikka mihin voisi viedä puutarhasta tulevat roskat.
- Pitää pihat siivot romuista
- Visuvesi Oy.n tehdasalueen vesialueet vaarallisia pohja-alue siivoamaton - puomit ym. ym...
Risusavotat jätetty kesken tienvarsille, tonteille jopa pihoille.
- Nykyiset luontoreitit riittävät. Eipä ole ruuhkaa niilläkään.
- miksi pitäisi tehdä maisemahoitoa opastava suunnitelma ja miksi pitäisi tehdä lisää luontoreittejä ja 
retkeilykohteita? eihän nykyiselläkään ole ruuhkaa! Mitä lisäarvoa niillä on? mikä on business case?
- käyn harvoin kylällä, hiljaista on jokseenkin siistiä
- Jos luontoreittejä tehdään tulee miitä myös ylläpitää. nytkään ei ole pidetty valaistusta ladusta
huolta. Pelkkä tekeminen ei riitä pitää olla myös tarvetta ja selkeää kohderyhmää
- Visuvesi on keskellä kauneinta järvimaisemaa ja upea paikka.
- Hyvinhoidettu maisema saa satunnaisenkin kulkijan poikkeamaan.
- Hyvä idea nuo luontoreitit ja retkeilykohteita, mutta ei yksityisten mökkiläisten pienille tonteille tai 
maatalouden harjoittajien pelloille, laitumille tms.
Luontoreiteille, retkeilykohteille myös levähdyspaikkoja -penkkejä - ja ehdottomasti roskakoreja
matkan varrelle .
- sorakuoppa kylän eteläpuolella maantien vieressä ei ole kovin kaunis.
- Kylälle voidan toki rakentaa luontoreittejä ja retkeilykohteita yhteiskunnan kustannuksella ja 
yhteiskunnan maille, mutta kun vanhojenkin hoitoa on laiminlyöty ja kunta pyrkii niiden ylläpidosta
eroon, niin en oikein lähtisi kannattamaan uusien rakentamista. Nykyinenkin kapasiteetti kyllä riittää
nykytarpeeseen.
- Kanavan seutu hoitamaton!



8. Tähän voitte kirjoittaa vapaasanan kylän ympäristöasioista (95) (EOS: 70)

- Jättibalsami vallannut kylänraittia! Talkoot!
- Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ja niiden ympäristöt ovat huonossa kuonossa.
- K-kaupan lähellä Tampereelle päin oleva linja-auton pysäkkikatos pitää uusia tai poistaa kokonaan. 
Nykyisellään se rumentaa kylän keskeistä maisemaa.
- Lemmenniemi.fi -nettisivusto on tavattoman hyvä ja siinä on ansiokkaasti kerrottu Visuveden
asioista, hyvinkin vanhoista.  Siitä voidi kehittää jonkinlaisen tieto-oppaan kyläläisille ja muillekin.
- Vesistön pito puhtaana ja meluhaittojen torjuminen ovat tärkeimmät ympäristöasiat,
- kuten edellä jo kerroin teiden varret pitäisi hoitaa paremmin
- Jäteastiat voisi tyhjentää useammin.
- kylällä on aivan mahtavia retki ja luonto reittejä.
- Osa rantataloista on kauniita ja hyvin hoidettuja. Hienoa, että asukkaat arvostavat kiinteistöjään ja 
tontteja.
Lasten leikkipuisto on huonokuntoinen ja kurjan näköinen. Sinne ei tee mieli edes pysähtyä. 
Koulunpiha on siisti ja kiva. Uimaranta on myös kiva, kiitos uudesta laiturista! Kiitos myös
veneennostopaikan laiturista, se on tärkeä meille veneilijöille, myös myöhään syksyllä. 
Kerrostalojen ympäristö kasvaa rikkaruohoa täynnä, juurikin sellaisia mikä leviää ja se pitäisi saada
kitkettyä pois ennen kuin se leviää ympäristöön muille tonteille. 
Ja sitten - kanavanlaiturin yleisövessa!! Se on jotain kuvottavaa - täysin ränsistynyt ja haiseva, 
pimeä vessa. Suoraan siinä näkökentässä mihin Tarjanne ja Tarjanteen vieraat pysähtyvät. Ei ole 
hyvä käyntikortti Visuvedelle. Ei kukaan halua kutsua vieraita, jos ”eteisessä” haiseva käymälä
vastassa.  Olisiko kunnan mahdollista lahjoittaa uusi vessa veneilijöiden/vieraiden käyttöön?
- Haitallinen (vieraslaji) poksautuskukka pitäisi saada kuriin. Valtaa kohta koko kylän.
- Entisen vaneritehtaan ja sahan vesialue pitää hoitaa kuntoon. On maisemallisesti ruma ja 
vesiliikenteelle vaarallinen.



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

1. Tunnen hyvin kylän kaikki yhdistykset (138) (EOS: 7)



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

2. Tunnen hyvin kylän kaikkien yhdistysten yhteyshenkilöt (139) (EOS: 7)



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

3. Kylällä on hyvä talkoohenki (139) (EOS: 23)



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

4. Kylällä järjestetään sopivasti tapahtumia ja toimintaa (138) (EOS: 7)



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

5. Kylän tulee hakea hankerahoitusta kylän kehittämiseen (139) (EOS: 2)



YHDISTYS- ja YHTEISTOIMINTA

6. Tähän voitte kirjoittaa mielipiteitänne ja ajatuksianne kylän yhdistys- ja yhteistoiminta-asioista (88) 
(EOS: 77)
- Valitettavasti emme ole vielä ehtineet tutustua yhdistystoimintaan ja tarjontaan
- en tiiä kylä pitää rakentaa ja kehittää hiljaisuus pois, elämää tilalle
- liikaa yhdistyksiä tämän kokoiseen kylään. Yksi vahva yhdistys on parempi kuin monta heikkoa.
- Lisää asukas aktiviteettia
- Visuveden kyläyhdistys voisi tehdä kylästä kartan, jossa näkyvät palvelut, luontoreitit, kauppa- ja 
ravitsemusliikkeet ym palvelut, sekä olisi kiva jos kartalla näkyyisi myös teiden, talojen ja tilojen, 
luontokohteiden laivalaitureiden ym nimet. Myös historialliset nimet myös. 
- Ehkä voisi tehdä myös jonkin historiallisen kartan, koska kylän läpi mennyt tie esim. Vaasaan, kylällä
sodittu ja Niemi-jarkon tilan kärjestä on mennyt tietääkseni silta yli Palosaaren kautta Jarkolle, jne.  
Kts. Lemmenniemi.fi/E. Järvinen
- hienoa, että paikalla on saatu Visutapahtumat
- nyt taitaa toimia hyvin osaavia henkilöitä vastuullisina paikalla.
- Vaikka asiat löytyvät netistä, niitä ei kuitenkaan tule katsotuksi ja tällöin jää monesta kylän
yhdistäen järjestämistä tilaisuuksista osallistumatta. Elektroninen mainostaulu tien varressa vaikka
kaupan kohdalla voisi auttaa tässä asiassa. Tämä on erinomainen kylä mökkiasukkaalle, joka käy
mökillä ympäri vuoden.
- ok
- Talkoohenki on vähän sitä, että samat tekee ja aina samat osallistuu tapahtumiin. 
Hankerahoituksia voi hakea jos on menossa oikea hanke. Eikä niin että kehitetään se tarve silloin kuin
joku rahaa jakaa.



ARVIOT

2. Minkä arvosanan annatte kylän tämän hetken tilanteesta? valitkaa sopiva numero (138) (EOS: 2)



ARVIOT

1. Jos asiat menevät niin kuin toivotte, niin minkälainen Visuvesi voisi mielestänne olla 
tulevaisuudessa? (Mainitkaa yksityiskohtaisesti teille tärkeitä asioita!) (116) (EOS: 53)

- esim. vesakot siistittynä, kunnossa ja siistittynä oleva matonpesupaikka + mattomankeli, 
uimarannan siistiminen, roskien keräys (talkoot)
- Kauppa- ja postinpiste säilyvät, matkailuala on virkistynyt entisestään, kulkuyhteydet parantuneet
- Kylällä olisi työpaikkoja ja baari
- "Vireä" ja yhteistyö-haluinen-monipuolinen jatkuvasti kehittyvä "visukylä". Turvallinen "kylä" 
yrityksille/työntekijöille/asukkaille
- Kauppa
- Kuulua Virtojen kaupunkiin
- Tiestöä tulee kunnostaa. Kyläkoulu pitää säilyttää.
- Mainostus
- Olisi työpaikkoja ja koulu säilyisi saisi lapsiperheitä kylään ja seniori-väelle asuntoja
- Työpaikkoja ja sen myötä asukkaita enemmän
- Vireä, siisti, työpaikkoja tarjoava. "Palveluina" esim. huoltoasema (autot/veneet)
- Ikäihmisille enemmän harrastus mahdollisuutta
- Ihmiset eivät muuta pois. Turvallista eläimille.
- Koulu, kauppa, työpaikat
- Kauppoja, pankki
- Aktiivinen vakituisten asukkaiden joukko. Työikäisiä "lapsellisia" perheitä. Etätyöntekijöitä on sekä
entisiä kuntalaisia että eläkepäivilleen luonnon läheiseen kauniseen kylään muuttaneita (osalla
kaupunkiasuntokin)



1. Jos asiat menevät niin kuin toivotte, niin minkälainen Visuvesi voisi mielestänne olla 
tulevaisuudessa? (Mainitkaa yksityiskohtaisesti teille tärkeitä asioita!) (116) (EOS: 53)

- Lapset huomioon ottava muutaman hyvä harrastusmahdollisuuden tarjoava, vireä, ympäristöltään
siisti, hyvähenkinen kylä
- Toivottavasti KOULU säilyy kylässä. Teollisuutta. Vapaa-ajan käyttö paikkoja. Uimapaikka kuntoon.
- Visuvesi voisi Virtain kanssa kehittää yhteistyötä. Virtain terveyskeskuksessa hyvä käydä. Matka
sinne puolta lyhyempi ja palvelu sujuvaa. Kevyenliikenteen väylä Nuuttikyläntielle asti vähintään olisi
hyvä.
- aktiivinen asuttu kylä, jossa on koulu, kauppa ja harrastusmahdollisuuksia sekä kevyenliikenteen
väylä
- yleinen liikenne paremmaksi eläväksi kyläksi, työpaikkoja ja yhteishenkeä kaikkialle
- 500-1000 asukkaan virkeä teolllisuuskylä jossa kesän asukasmäärä tuplaantuu. Talvellakin paljon
viikonloppuihin vapaa-ajan asukkaita. Työpaikkoja tarvitaan jotta kylään muuttaa aktiiviväestöä, 
veronmaksajia ja lapsia. Koulu pitää olla jotta ammattilaisia saadaan eläkeläisten luonnon läheinen
paratiisi.
- Koulun, kaupan ja työpaikat säilyttänyt. Työpaikkoja tullut lisää uusien yritysten myötä.
Kylä profiloitunut vireäksi, edistyneeksi, suvaitsevaiseksi ja sivistyneeksi.
Kulttuuri olennainen osa kylän elämää.Eri-ikäiset toimivat yhdessä
- Virkeä, lapsiperheet huomioon ottava ja kehittyvä kylä, missä kyläläiset "puhaltaisivat yhteen
hiileen" ja osallistuisivat aktiivisesti oman elinympäristönsä hoitamiseen ja kehittämiseen.
- Järvinäkymät tulisi säilyttää , rantapusikot tulisi raivata ja talojen pihojen istutukset niin etteivät
näkymät kokonaan peittyisi .
Myöskin vierasvenelaiturit kuntoon ja muuta pientä palvelua veneilijöille. esim. siistit wc:t ja 
käyttövesipiste koko veneilykauden ajaksi.
- Vakituisille asukkaille riittäviä palveluita ja toimeentuloa tarjoava sekä kesäasukkaille ja mökkiläisille
virikkeitä ja viihtyisyyttä tarjoava kylä. 



1. Jos asiat menevät niin kuin toivotte, niin minkälainen Visuvesi voisi mielestänne olla 
tulevaisuudessa? (Mainitkaa yksityiskohtaisesti teille tärkeitä asioita!) (116) (EOS: 53)

Satunnaisia vierailijoita ja retkeilijöitä houkutteleva käyntikortteja.
- Kalastuksen harrastajana toivoisin uusia laitureita laivalaiturin viereen penkkaan ja vanhoja
korjattaisiin, siitä hyötyisivät veneilijätkin. veneenlaskupaikat pysyisivät kunnossa.
Tässä asioita jos ne nyt tähän kehittämiseen kuuluu.
- Mökki vuokrausta, maatilamatkailua, luomutori, hyvät liikenneyhteydet ja palvelut
- Tulevaisuuden Visuvesi on ulkoisesti viehättävä, vieraanvarainen kylä jossa asukkaiden hyvinvointi, 
me- ja talkoohenki näkyy. On lapsiperheitä ja koulu ja päivähoito toimivat. Kylällä on kasvava
teollisuus ja luontomatkailu tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden.
- Vireä, yritysmyönteinen koulupaikkakunta, jossa esim. kuntapalveluja saisi myös tällä kylällä
(Kunnantoimistojen palvelupiste), Päiväkoti- ja vanhusten toimintaa tarjolla ja yhteinen olohuone
luonnollisessa keskustassa.  Entinen Raunon leipä on liian kaukana.
Tässä olohuoneessa voisi olla monenlaisia yksityisiä ja julkisia palveluja tarjolla sekä samassa talossa
nuorisolle oma "hengailu"paikka virikkeineen ei pakkotoimintaa.
- toivomme lisää yrityksiä ja pientä väestön kasvua, joka puolestaan pyörittäisi kouua ja esim
kauppoja
- 500-800 hengen virkeä kylä, jossa on teollisia työpaikkoja, päiväkotio, koulu,  kauppa, vilkasta
harrastustoimintaa ja talkoohenkeä. Kylään on muuttanut työikäistä väestöä, koska työpaikat ovat
lisääntyneet ja he ovat rakentaneet itselleen taloja upeille Visuveden rannoillle. Kylään on muuttanut
perheineen etätyötä tekeviä ihmisiä sekä juuri eläkkeelle jääneitä, joilla on myös kaupunkiasunto. 
Kaikki tämä lisää myö starvetta erilaisille palveluille (mm. siivous, kiinteistöjen kunnossapito, jne.)



1. Jos asiat menevät niin kuin toivotte, niin minkälainen Visuvesi voisi mielestänne olla 
tulevaisuudessa? (Mainitkaa yksityiskohtaisesti teille tärkeitä asioita!) (116) (EOS: 53)

- Vireä kylä jossa elinvoimainen yritystoiminta. Kylälle olisi myös muuttanut lukuisia lapsiperheitä
joiden vanhemmat tekevät etätyötä Visuvedeltä. Kylän väkiluku olisi voimakkaassa kasvussa
- Eläva, peruspalveluita tarjoava!
- Kyläkoulu säilyisi. Lapsiperheitä olisi enemmän kuin nykyään.
Kylällä olisi kunnollisia lenkkeilymaastoja. Latuja olisi riittävästi ja vaihtelevalla maastolla. 
Uimaranta olisi hyvin hoidettu. 
Kauppa säilyisi.
- Vireä, elinvoimainen, kesäasukkaat, lomalaiset huomioiva ja palvelujen osalta aivan toisella tasolla
kuin nyt.
Toivottavasti Ruoveden kunta ymmärtää olla mukana tukemassa ja kehittämässä Visuvettä yhdessä
alueen aktiivisten yrittäjien ja kyläläisten kanssa yhdessä.
- Kylä säilyisi rauhallisena, kalavedet puhtaina. Jos kaikki käyttävät kylän palveluita, säilyy kylä
elinvoimaisena.
- Jotta Visuvesi olisi pysähtymisen arvoinen kylä.
- Rauhallinen paikka asua mutta toiminnallinen.
- Pajuskyläntielle päällyste.
Rantojen kartoitus ruoppausta ja kunnostusta varten, minkä verran on kiinnostusta ja mitä maksaisi.
- Luonnonläheinen ja rauhallinen sekä turvallinen asuinympäristöltään.
- Vesistö on puhdas. Meluhaittoja ei ole. Alue on turvallinen. Kylän koulu toimii. Kylämaisema on 
siisti. Paikallinen kauppa on hinnoiltaan kilpailukykyinen kirkonkylän kauppojen kanssa. Bussi kulkee
joka päivä vähintään Tampereelle asti. Lisäarvoa tuo, jos alueella on leipomo, jäätelökioski, 
leikkipaikka tai muu käyntikohde lapsille sekä autohuolto.
- Enemmän lapsiperheitä palveleva kylä. Enemmän työpaikkoja ja tapahtumia.



- peruspalvelut tulisi säilyttää ja ehkä rivitaloja rakennettaisiin 
- koulu säilynyt elin voimaisena vaikka kaksiopettajaisena. pieniäyrityksiä on tullut lisää. uusia asukkaita 
muuttanut rakennusbuumi käynnissä omakotipaikkoja lisätty.
- Koulun,päiväkodin ja kaupan pysyvyys. Urheilukentän parantaminen. Joku pieni ravintola.
- Mainostaa tienvarressa, järjestää messuja ja urheilu-tapahtumia, järjestää ammattitapahtumia, 
ehdottomasti venemessut koska vesistö on iso ja laaja, veneparkki palveluineen että pääsee kauppaan ja 
hampurilaisille, olemassaoleviin urheilupaikkojen ylläpito että voi pelata korista, tennistä ja pelejä 
kentällä, temppurata voisi olla hyvä lisä, frispeegolfrata saisi nuorison mukaan mökille (radan 
suunnittelussa asiantuntija voisi olla hyvä käyttää, poika voi auttaa)
- Julkisia liikenneyhteyksiä lisätty,ikääntyville oman kylän ruokatarjontaa ja monipuolista 
yhteistoimintaa.Pankkitoiminta takaisin.
- yhteisöllinen , avoin , isompi ja arvostetumpi osa kirkonkylää
- elävä kyläyhteisö jossa yhdistysten yhteistyö toimii ja kokoaa kylän asukkaat aktiiviseen toimintaan 
yhteiseksi hyväksi ottaen huomioon jokaisen yhdistyksen toiminta-mahdollisuudet ja resurssit. - Koulu 
on kylän kehitykselle yhdistyksien ohella tärkeä. Luonnollisesti myös työpaikat ja monipuoliset palvelut.
- Elinvoimainen, vireä kyläyhteisö jossa on monipuolista tekemistä niin luonnossa kuin palvelujen 
parissa.
-Merkittyjä luontopolkuja, joissa laavuja tai nuotiopaikkoja
- Kanava-alueelle palveluja veneilijöille
- Helpot ja turvalliset yhteydet jalankulkijoille kanavalta (tai toinen vieras-satama? Pusunvuolle?) 
kauppaan ja kahvilaan.
- Luonnonläheinen väestöpohjaa kasvattava työpaikkoja luova ja nykyiset palvelut tuottava



1. Jos asiat menevät niin kuin toivotte, niin minkälainen Visuvesi voisi mielestänne olla tulevaisuudessa? 
(Mainitkaa yksityiskohtaisesti teille tärkeitä asioita!) (116) (EOS: 53) 

- Elinvoimainen ja kaunis❤️
- Virkeä, palveluhenkinen ja hyvin hoidettu luonto
- Kauppa ja muita palveluita saatavilla, joita myös paikalliset käyttävät. Kesäasukkaiden varaan ei pysty
mitään palveluja perustamaan
- Täällä olisi työpaikkoja, tänne muuttaisi perheitä, olisi sopivasti kaiken ikäistä porukkaa.  Täällä olisi
alikulku, lasten koulumatkoja helpottamaan, leikkikenttiä enemmän kun tuo yksi ja niistä pidettäisiin
huolta. Uimaranta olisi laitettu kuntoon esim. uimakopit ja vessat.
- Viriili kylä kuin tähänkin asti ja kaikilla olisi hyvä olla ja viihtyisivät täällä pitkään.
- Visukylä olisi vireä pieni kylä. Yhteistä tekemistä olisi vauvasta vaariin. Vanhukset asuisivat
mahdollisimman pitkään kotona ja syrjäkylillä asuvat muuttaisivat tänne eivätkä Ruovedelle.
Vuokra-asuntoja olisi tarjolla niin voisivat nuoret jäädä tänne asumaan ja uusiakin ihmisiä muuttaisi. 
Täältähän on lyhyt työmatka niin Virroille kuin Ruoveteenkin.
Kylässä olisi anniskelupaikka(baari). Se voisi olla auki vain kesäisin ja juhlapyhinä.
- Puhdas ja luontoystävällinen, ei liian tiheään kaavoitettu.
- Julkisia yhteyksiä olisi parannettu ja sen myötä palvelujen saatavuus esim. Virrat,Ruovesi,Tampere olisi
myös parantunut
- 1. Turvalliset ehjät liikenneväylät
2. Hoidetut maisemat
3. Kevyenliikenteen väylät olemassa
4. Pururata asiallisessa kunnossa
5. Polttoaineiden saanti vesi- ja tieliikenteelle kylällä.
- Enemmän asioita jotka mahdollistaa helpon asumisen kaikille. Omaan kylään pitäisi olla helpompaa
antaa se Euro mikä nyt kannetaan naapuriin.
- Enemmän asioita jotka mahdollistaa helpon asumisen kaikille. Omaan kylään pitäisi olla helpompaa
antaa se Euro mikä nyt kannetaan naapuriin.



ARVIOT

Jos asut nyt muualla, mikä saisi sinut muuttamaat Visuvedelle? (101) (EOS: 73)

- Virkeä kyläyhteisö sai jo muuttamaan
- Maisemointi katsellen
- Koti ikävä (olin possa 42v.)
- Työpaikka, eläkkeelle jäädessä luonnon läheinen kaunis paikka jossa toimintaa
- Paremmat työmahdollisuudet tai eläkeikä.
- Asun Ruoveden kautussa vapaa-ajan mökki visuvedellä lyhyt saunareissu
- Palvelujen toimivuus
- Kirjasto/kirjastoauto tietoliikenneyhteydet:edulliset, mutta hyvät.  Sairaanhoitopalvelut; 
verenpaine- ja sokerimittaukset jne kerran viikossa/kahdessa viikossa jne.
Hyvät julkiset yhteydet Virroille, Ruoveden kirkolle ja Helsinkiin.  
Naapuriapu.
- luonto, mutta palveluita toivoisi olevan enemmän
- Asun Visudedellä
- Elämänmuutos!
- Kylän palvelujen parantaminen joka tasolla, sekä kulkuyhteyksien saaminen niin Ruoveden kuin
Virtainkin suuntaan. Yleensäkin kunnan kiinnostus niin kesä- kuin vakituisiakin asukkaita ja heidän
tarpeitaan kohtaan olisi edes jollakin tasolla - nykyisin olematonta!
- Luonto ,järvet
- Omat lapsuuden ja nuoruusiän muistot.
Oma vapaa-ajan asunto.
- Pitäisi korjata kesäpaikkani taloa ensin ja saada tietoliikenneyhteydet hyviksi. Terveydenhuolto myös
hyväksi.
- Mökin saaminen vakituiseksi asunnoksi.



Jos asut nyt muualla, mikä saisi sinut muuttamaat Visuvedelle? (101) (EOS: 73)

- Hyvä myyntihinta nykyisestä asunnosta, jotta voi rakentaa talviasuttavan talon mökin tilalle. Niin ja 
vaimon "pään kääntäminen"
- Luonnonrauha. Kannatan myös kaksoiskuntalaisuutta.
- olen vakiasukas
- Koulun päiväkodin ja koulun pysyvyydet ja työpaikka.
- Meillä on mökki täällä, tontin hankinnan ja mökkirakentamisen kautta todella hyvä vaihtoehto
kauniin vesistö ja luonnon takia asua täällä nyt satunnaisemmin, myöhemmin ehkä vakituisemmin. 
Tämä seutu on aikaisemman elämänvaiheen takia tuttu.
- Asun Pourussa huhtikuusta lokakuuhun vakituisesti.
- No ei mikään
- Työ
- Luonto, ympäristö ja hyvä henki. Kyläkoulu❤ ❤️️

- ei mikään
- Luonto, palvelut ja korkea elämisentaso -> ei kylläkään tällä kuntaveroasteella onnistu lapsiperheiltä
- Näsijärvi



OSALLISTUMINEN

1.  Miten voisitte itse osallistua kylän asioiden hoitoon ja kylän kehittämiseen? (135) (EOS: 12)



OSALLISTUMINEN

2. Jokaisen kyläläisen panosta ja ideoita yhteisen määrän hyväksi arvostetaan (136) (EOS: 17)


