
ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA  

76 palautettua lomaketta, vastaajia yhteensä 82, vastausprosentti 8,9 %.  

KYLÄYHDISTYS 

 

1.Anjala Elää –yhdistyksen toiminta on minulle ennestään tuttua 

 

Kyllä  52,7 % vastanneista  Ei  47,3 % vastanneista 

 

2. Olen kiinnostunut kyläyhdistyksen toiminnasta 

 

Kyllä  88,8 % vastanneista  Ei  11,2 % vastanneista 

 

3. Olen itse kiinnostunut toimimaan kyläyhdistyksessä  

 

Kyllä  27,3 % vastanneista  Ei  69,7 % vastanneista  

Ehkä       3 % vastanneista 

 

YHTEISÖLLISYYS, OSALLISTUMINEN, TAPAHTUMAT 

 

4.  Alueen tapahtumatarjonta on mielestäni 

runsaanpuoleista   5,3 % 

riittävää    30,3 % 

vähäistä  61,8 %                 

tarjonta ei kiinnosta minua   2,6 %          

5.  Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin        

lähes aina    5,3 %  

melko usein  28,1 % 

joskus   60,0 %               

en osallistu    6,6 % 

6.  Millaisia tapahtumia toivot järjestettävän (sai laittaa useamman)   

musiikkitapahtumia   51 vastausta   

markkinoita, toreja tms.    45 vastausta 

liikuntatapahtumia  27 vastausta               

kulttuuritapahtumia     15 vastausta  

- mitä esimerkiksi; taidenäyttelyitä (2), konsertteja, kirkkokonsertteja (2), jazz-iltoja (1), retkiä 

teatteriin tai konsertteihin (1)                 

jotain muuta; ”leipää ja sirkushuveja”, tapahtumia nuorille, lemmikkieläintapahtumia, leppoisaa 

yhdessäoloa, Sihvakalle perhetapahtumia; talvella laskiaista, jouluhartautta, kesällä muuta kivaa, 

kylätapahtumia, toritapahtuma Mariken parkkipaikalla, keskustelua eri aiheista, juhannustanssit

  



7. Paras tapa tiedottaa kyläyhdistyksen toiminnasta (sai laittaa useamman) 

Paikallislehden seuratoimintapalsta 48 vastausta 

 

Kylän oma ilmoitustaulu  31 vastausta 

Sähköposti    26 vastausta 

Sosiaalinen media (facebook) 25 vastausta 

Kotisivut   24 vastausta 

 

Muita tapoja; postilaatikkojakelu (2), tekstiviesteillä, Mari´s Coffeessa, tulla kotiin kertomaan 

Ilmoitustaululle ehdotettuja paikkoja; Siwan piha (7), Anjala-talon ovi, seinä, piha (6), Salen piha 

(5), Kirkon tienoo (5), Mari´s Coffee (2), ent, Ympäristön tontti, pankkiautomaatin läheisyys 

Tiedotuskanavia pitäisi monen vastaajan mielestä käyttää useampia. Facebook ei saavuta 

ikääntyneitä, Keskilaakso tuskin nuoria. Tapahtumista iso kyltti kirkolle. Voisiko joku sponsoroida 

postilaatikkojakeluita? 

8. Tiedotus tapahtumista yms. on tällä hetkellä  

Hyvin hoidettua  38,2 % 

Riittämätöntä eli parannettavaa löytyy 52,5 % 

Huonosti hoidettua     9,3 % 

Lisää mainontaa lehtiin, ilmoitustaululle ja facebookkiin. Yhdistysten pitäisi tiedottaa yhdessä 

tarjonnastaan.  

9.  Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit tämän alueen  

 

a) palveluille   keskiarvo 6,32 (75 vastausta) 

b) kaupoille yms. palveluille keskiarvo 6,82 (74 vastausta) 

c) julkiselle liikenteelle  keskiarvo 6,10 (71 vastausta) 

d) asumisolosuhteille   keskiarvo 8,13 (76 vastausta)  

e) alueen viihtyisyydelle  keskiarvo 8,01 (76 vastausta) 

f) alueen siisteydelle  keskiarvo 7,89 (76 vastausta) 

g) harrastusmahdollisuuksille keskiarvo 7,68 (76 vastausta) 

h) ihmisten väliselle kanssakäymiselle  keskiarvo 7,14 (69 vastausta) 

i) yhdistysten ja yritysten yhteistoim.  keskiarvo 7,05 (61 vastausta)  

j) jollekin muulle  

arvosana 10, roska-astioille kirkolla, kansalaisopiston kursseille, hiihtoladun luvan 

saajalle 

arvosana 9, teiden auraukselle 

arvosana 8, Anjalan Jumppaseuralle ja AnLille 

arvosana 4, viereiselle rojupihalle 



10.  Mitä pitäisi tehdä tai tapahtua, että korottaisit edellä antamiasi arvosanoja? 

Pitäisi tapahtua aika paljon. Pitäisi tapahtua ihme. 

Bussivuoroja viikonloppuun, lauantaille, vuoroja iltaisin ja viikonloppuisin Anjalaan saakka, 

muutama vuoro keskipäivälle lisää, aikatauluihin parannusta. Julkisen liikenteen kehittäminen. 

Pirtinkaaren kunnostus muiden teiden kunnon tasolle. Aurausta ja sopivaa hiekoitusta. Teiden 

kunnossapitoa parannettava. Katuvalot ja vesihuolto puuttuu. Rojupihat kuntoon.  

Valtuutetut huolehtimaan kunnallisista palveluista ja niiden toimivuudesta. Paikalliset asukkaat 

käyttämään palveluita. Kunnalliset palvelut paremmiksi. Kuntauudistus ei toimi. Paljon ei ole 

tehtävissä kunnallisten palveluiden suhteen.  Kouvolan ei tulisi viedä kaikkia palveluita Kouvolaan. 

Terveyspalvelut olemattomia (kaikilla ei ole autoa). Hyviä tonttialueita uusia asukkaita ajatellen. 

Kauppoihin lisää valikoimaa. Apteekkipiste Anjalaan. Kutomapisteen säilyminen. Roskiksia lisää 

alueelle. Posti säilyttävä Anjalassa. Monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia etenkin nuorille. 

Tarjonnan parantaminen kaupungin ja yhdistysten yhteistyöllä. Hiihtolatu välille Inksan silta ja 

Hurukselan silta (joen jäälle?) 

Tarjonnan parantaminen kaupungin ja yhdistysten yhteistyöllä. Toimeen tarttuvat asukkaat. 

Yhteistyön lisääminen eri tahojen kesken. Puuhaihmisille palavereja tms. ryhmähenkeä nostattavaa 

aika ajoin Ideointitilaisuuksia. Hyvä yhteishenki ja ystävällisyys olisi hyvä alku. Ihmisten välinen 

kanssakäyminen parantuu erilaisten uusien tapahtumien myötä.  

11. Voisiko kolmas sektori (yhdistykset yms.) mielestäsi tarjota jotakin puuttuvaa palvelua ja 

mikä se voisi olla? 

Varmasti. Palveluiden tuottaminen voi olla hankalaa, tapahtumatuotantoa lukuun ottamatta. 

Yhdistysten tehtävä ei ole hoitaa kunnan palveluja. Kirjasto. Pankki. Apteekki. Laskunmaksupääte 

Anjalaan.  Ympäristön ja tienvarsien siistiminen ajoittain. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen. 

Eri-ikäisten harrastusmahdollisuuksista kertova sivusto. Yhteisten paikkojen ylläpito esim. 

Sihvakka. Vanhuksen tai vammaisen ulkoilutusapu vaikka maksua vastaan. Talkoita yhteisten 

alueiden kunnostamiseksi. Pukinrantaan ponttoni, raput, viira ja uimamahdollisuus. Luonnonranta, 

Kymijoenranta, uimapaikka.  

12. Esitä kunnostettavia kohteita tai edistettäviä asioita, joihin kyläyhdistys voisi tarttua. 

Alueen yleisilme. Käyttämättömät liiketilat käyttöön, myyjäisiä tms. sellaista. Paremmat 

terveyskeskus- ja sairaalapalvelut. Kelan ja työvoimatoimiston pisteet tänne. Sosiaalitoimistoa ei 

saa siirtää Kouvolaan. Känkkärän kota. Kirjasto. Pankki. Apteekki. Kuntosali. Anjalanraitin roskat. 

Koirankakkakeräys. Ilmoitustauluilta vanhentuneet tapahtumat pois. Kartanomuseon ylläpito ja 

hoito. Ehdottomasti säilytettävä, koska yksi hienoimmista kohteista Anjalassa. Kylätapahtumia. 

Turvallisuus (valot, auraus, suojatiet). Partiokämppä. Vepski. Urski. Anjala-kämppä, saataisiin hyvä 

kokoontumispaikka syys- ja kevätajoiksi. Vanhan pankintalon piha-alue. Urheilijantien 

paperinkeräyslavojen siisteys. Jättiukonputken kitkentä.  Siwan viereisen parkkipaikan siistiminen, 

pujon tilalle jotain karistamatonta pensasta. Pieni silta Pekinojan yli (jossa polku johtaa museon 



rantaan). Sihvakka, pukukopit kuntoon ja paikkojen siistiminen. Sihvakan siisteys. (Sihvakka 

mainittiin yhdeksässä vastauksessa).  

13.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta  

Urskilla tms. tilassa tapahtumia lapsille, nuorille. Discot, esiintyjiä, lapsiperheille esim. 

nastapisteellä. Yhteistyössä MLL:n kanssa. Liikuntaryhmiä ilman velvoittavia jäsenyyksiä. 

Kuntoklubeja yms. Tapahtumia myös nuorille esim. bänditapahtumia. Anjala Elää –yhdistyksen 

toiminta tärkeää.  

Hyvä, hyvä Anjala elää –yhdistys. Suhteudun yhdistykseen hyvin myönteisesti. Toivon, että voimia 

ja ideoita riittää. Hyvä, että on tällaista toimintaa. Kiitos jo tässä vaiheessa aktiivisille ihmisille. 

Jatkakaa hyvää työtä. Pitäisi olla itsekin aktiivinen ja mennä mukaan. 

Anjala on hyvä ja rauhallinen paikka elää. Nastapiste on kiva idea. Samoin kynttilät jouluaattoisin 

tien varressa. Nuorisokeskus elävöittää mukavasti aluetta. Tapahtumissa hyödynnettävä 

kartanomuseon aluetta. Oma taloustilanne vaikeuttaa harrastuksiin ja tapahtumiin osallistumista.  

Keskustan yksi rojupiha pilaa alueen viihtyisyyden. Anjalan keskustan viihtyisyyden lisääminen 

mm. siivoukset, istutukset. Talkoot Sihvakan kunnostamiseksi ja siistimiseksi 

Hyvää; Auringonkukkapellot, Kirkkovuoren raput, Sihvakka, pyörätiet, matonpesupaikka. Huonoa; 

kaadetut ikikuuset vanhan hautausmaan reunalta, metsästys.  

 

14. Vastaajan asuinpaikka 

Anjalan kirkonkylä 43 %  

Ruokosuo 11,2 %            

Rämpsä 7,8 %          

Haukioja 7,8 % 

Alakylä 6,5 % 

Huhdanniemi 5,2 % 

Muualta 18,5 %  mistä?  

Pitkäoja, Inkeroinen, Veikkola, Pellinmäki, Myllykoski, Kalmistonkylä, Hepokuja 

 

15. Vastaaja on      

Nainen 56,6 %             

Mies 43,4 %  

16. Vastaajan ikä    

alle 18     0,0 %              

18–30   10,5 % 

31-50 35,5 %                 

51-70         44,8 %         

71 tai yli   9,2 % 



17. Vastanneiden taloudessa asuvien henkilömäärä  2,4 henkilöä 

18. Asuinvuodet alueella 

Alle 5 vuotta    6,7 % 

5 – 10 vuotta      8,0 % 

Yli 10 vuotta  85,3 %  

 

 

 

 

 

Kyselyn tulokset ovat esillä jossakin tilaisuudessa (?), kevätkokouksessa ? 

 

Kysely tehtiin yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa -

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  


