Strategiakilpailu
1. Millä konkreettisella teolla haluaisit parantaa Kontiolahden palveluja?
- Kirkonkylällä pitkään tyhjillä ollut liikekiinteistö käyttöön
- Yli 75 vuotta täyttäneiden omakotiasujien pihateiden ja pihojen auraus
- Koulunkäynninohjaajille palkallinen hemmottelupäivä
- Enintään puoli minuuttia vievien palauteautomaattien lisääminen kunnan yksiköihin
- Lehmoon Suutelan alueelle ulkoliikuntapuisto
- Jokaiselle lapselle tulisi taata harrastusmahdollisuus ja luoda harrastuspaikkoja
- Palveluita nykyistä selkeämmäksi
- Tukea tarvitseville vielä enemmän tukea
- Työyksiköiden johtajille sekä heidän johtajilleen aina kunnan ylintä johtoa myöten maksetaan
vuosittaista työtyytyväisyysbonusta työntekijäkyselyjen perusteella
- Nyt kun Kärjen alueen rakentamista ollaan aloittamassa, jatketaan nykyistä valaistua latua Kärjen
alueen kautta aina liikuntahallille asti
- Selvitys syrjäkylien oman asiointipalvelun perustamisesta
- Kohdataan kontsalla - sporttitreffit ampumahiihtostadionilla
- Rahallisesti pienellä panoksella parannettaisiin viihtyvyyttä lisäämällä roskisten määrää kunnan
alueella
- Yläkoulu Lehmoon
- Jääkiekkokaukalo Lehmon urheilupuistoon
- Monipuoliset, liikunnalliset "puistot" lapsille/nuorille sekä Lehmoon että Kirkonkylälle
- Lehmon urheilukeskuksen vanhaan mäkihyppymonttuun olisi oivallista saada portaat
- Hiihtolatujen viereen kävely/potkuri/pyöräilykaista
- Mahdollisuus ihastella Höytiäistä pinnan alle
- Koirapuistoja myös kylille
- Kontiolahden Lehmon alueelle koirapuisto  lisäksi Lehmon alueelle kunnollinen leikkipuisto
- Kesäajalle eli kesä–elokuulle yleinen viikoittainen (maksuton) rantasaunailta/iltapäivä
- Ulkopuolinen arvioija mittaa ja määrittää erityisopetuksen muutoksen onnistumisen
- Yhteiskyyditys bussilla Mustavaaran laskettelukeskukseen
- Ampumahiihtostadionin yhteyteen uimahalli
- Liikkuva palveluauto Kontiolahden kunnan reuna-alueilla kotonaan asuville vammaisille,
liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille
- Palvelupiste polkuverkoston varrella sesonkiaikaan
- Kontiolahden kirjastoon pidemmät aukioloajat – yhdistyksistä apua?
- Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmen yleiselle, kaikkien vapaasti käytettävälle alueelle leikki- ja
liikuntavälineet. Lisäksi talvikäyttöön napakelkka
- Omakotitonttien tarjonta jo elo–syyskuussa ja omakotirakentajille syksyllä iso infotilaisuus
- Kunta järjestäisi yhdeksi viikonlopuksi siirtolavan kirkonkylään, Varparannalle ja kunnasniemeen,
jotta vapaaehtoiset voisivat puhdistaa rannat
- Sähköinen ilmoittautumis- ja maksumahdollisuus kunnan tapahtumiin (leirit, retket, kulttuuri- ym.
tapahtumat) kunnan kotisivuille  Korttimaksumahdollisuus tapahtumiin (lähinnä kulttuuritapahtumat
ja liikuntakortit yms.)  Lasten kotihoidontuen kuntalisän palauttaminen Kontiolahtelaisille lapsille ja
nuorille oma kotisivu
- Vireässä kuntakeskuksessa pitäisi olla torilla näkyvä kello / lämpötilanäyttö  Kirjasto saisi olla
keskellä kylää, torin ja kauppojen läheisyydessä  Esteettömän näkymän suojelu Räsälän kohdalla
Höytiäiselle  Läpiajettava rantatie satamasta Saposeen  Uimahalli
- Yrittäjien innovaatiotiimin perustaminen
- Pienyrityksille räätälöityjä palveluita, kenties yhteisiä tiloja
- Kunta hankkisi ensi talveksi yli 70-vuotiaille kontiolahtelaisille kenkiin kiinnitettävät liukuesteet
- Kunta hankkii ja kouluttaa palveluavustajia nettiasioiden hoitoon ikäihmisille
- Liikunta- ja kuntoilupuisto ulos Kontiorantaan, kontionpolkujen ja ah-stadionin yhteyteen
- Kontiorannan entisen varuskunnan uimarannan kunnostus ja kehittäminen esim. liukumäellä
- (Kesä)työntekijän palkkaus ah-stadionin kahvilaan, jotta se on auki ympäri vuoden
- Vuokrauspalvelujen kuten maastopyörien, longboardien, rullasuksien järjestäminen ah-stadionille
- Uimahalli
- Hiihtolenkki Kylmäojan ympäri
- Lehmon monarin tiloja laajentamalla etätyöpiste asukkaille  Lasten leikkipuistojen talvikunnossapito
- Muraali S-marketin seinään kirkonkylällä
- Tapaaminen Kontiorannan varuskunnassa palvelleille
- Skeitti/skootti/bmx parkki Kontiorantaan

- Nuotiopaikka Ristisaaren eteläkärkeen
- Nuotiopaikka ja mahdollisesti laavu Ristisaaren eteläkärkeen
- Maanhankintaohjelma
- Kontiolahti-päivän yhteydessä kansainvälisen ruuan tori
- Suunnitelma kansainvälisestä leirikoulukeskuksesta alueelle
- Yhdeksännen luokan oppilaiden hyödyntämistä auttavina käsinä keväisin
- Mummolatoimintaa esimerkiksi palvelukotien yhteyteen
- Puistoruokailu kesälle 2018
- Kirkonkylälle oma kylätalo
- Lisää kukkaistutuksia Kontiolahdelle
- Linja-autoreitti arkisin Mönni–Joensuu–Mönni
- Uimahalli palautetaan toimintaan Kontiorannassa
- Nuorisotilat kuntoon
- Torialuetta kehitettävä kaiken kansan kohtaamispaikaksi
- Vesitornin kahvila-aluetta kehitettävä ja otettava käyttöön
- Kaikille kuntalaisille pääsy Höytiäisen lähisaariin ikään ja liikuntakykyyn katsomatta
- Käyttäjäraati Kontiorannan palvelujen kehittämiseen
- Nuorisolle ryhmätoimintaa  työpaja toteutukseen  karkulaiskasvien poisto  lisää tapahtumia
torille

