
ANJALAN KYLÄKYSELY JOULUKUUSSA 2012 

Anjala Elää –yhdistyksen toimintaa on syksyn aikana viritelty. Tämä kysely toteutetaan uuden 

toiminnan suunnittelun tueksi. Nyt Sinulla on mahdollisuus esittää toiveita ja tarpeita, joihin 

voidaan yhdessä lähteä hakemaan ratkaisuja. Kysely jaetaan joka talouteen viikolla 49 Anjalan 

alueella.  Kyselyvastauksia voi palauttaa 14.12.2012 saakka, paikkoina Anjalan Siwa, Anjalan 

Neste ja Mari´s Coffee. Palautus on mahdollista vielä 15.12. Anjalatalon (entinen kunnantalo, 

Elimäentie 28) avoimien ovien tapahtumassa klo 10-15.  Lisätietoja tarvittaessa Anna Peltola p. 

0400 - 616715. Jatka vastauksiasi tarvittaessa kääntöpuolelle.  

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

KYLÄYHDISTYS 

Anjala Elää –yhdistyksen tavoitteena on elävöittää ja tehdä tunnetuksi Anjalan kaupunginosan 

yrittäjien, yritysten, yhdistysten, muiden yhteenliittymien ja yksityisten asukkaiden toimintaa ja 

edistää kaupunginosan kehittämistä viihtyisämmäksi ja elävämmäksi asuinympäristöksi.  

 

1. Anjala Elää –yhdistyksen toiminta on minulle entuudestaan tuttua?          Kyllä                 Ei  

2. Olen kiinnostunut kyläyhdistyksen toiminnasta.                     Kyllä                        En  

3. Olen itse kiinnostunut toimimaan kyläyhdistyksessä.             Kyllä                        En 

HUOMIO! Lomakkeen lopussa mahdollisuus liittyä jäseneksi ja jättää yhteystietoja.  

 

YHTEISÖLLISYYS, OSALLISTUMINEN, TAPAHTUMAT, TIEDOTUS 

4.  Alueen tapahtumatarjonta on mielestäni 

       runsaanpuoleista               riittävää              vähäistä              tarjonta ei kiinnosta minua 

5.  Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin 

        lähes aina               melko usein           joskus               en osallistu 

6.  Minkälaisia tapahtumia toivot järjestettävän? 

        musiikkitapahtumia                  muita kulttuuritapahtumia, mitä? ______________________                                

        markkinoita, toreja tms.           liikuntatapahtumia 

        jotain muuta, mitä? __________________________________________________________ 

7. Mielestäni paras tapa tiedottaa kyläyhdistyksen toiminnasta 

sähköposti 

kotisivut 

sosiaalinen media (facebook) 

paikallislehden seuratoimintapalsta 

kylän oma ilmoitustaulu, sille paras paikka? ________________________________ 

muu tapa, mikä? ______________________________________________________ 

 

8. Tiedotus tapahtumista yms. on tällä hetkellä mielestäni  

       hyvin hoidettua     riittämätöntä eli parannettavaa löytyy                    huonosti hoidettua  

Parannusehdotuksia  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



ALUEEN PALVELUTARJONTA 

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

a) kunnallisille palveluille _________ 

b) kaupoille yms. palveluille ________ 

c) julkiselle liikenteelle ________ 

d) asumisolosuhteille ________ 

e) alueen viihtyisyydelle ________ 

f) alueen siisteydelle __________ 

g) harrastusmahdollisuuksille ________ 

h) ihmisten väliselle kanssakäymiselle ________ 

i) yhdistysten ja yritysten yhteistoiminnalle _________ 

j) jollekin muulle, ________mille _______________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

se voisi olla?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Kysely tehdään yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa -hankkeen kanssa. Hanketta 

rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  

 



VASTAAJIEN  TAUSTATIETOJA  

 

14. Asuinpaikka        Anjalan kirkonkylä           Rämpsä                  Ruokosuo               Paaranmäki                    

               Alakylä                             Haukioja                 muu, mikä? _______________ 

 

15. Vastaaja on            nainen               mies  

16. Vastaajan ikä        alle 18 v           18 - 30              31 - 50                 51-70                71 tai yli 

17. Taloudessa asuvien henkilömäärä _____________ henkilöä 

18. Olen/olemme asuneet Anjalassa        alle 5 vuotta           5-10 vuotta               yli 10 vuotta                  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Voit leikata kyselylomakkeen tästä ja palauttaa alaosan erikseen, jos haluat vastata nimettömästi.  

JÄSENYYS ANJALA ELÄÄ -YHDISTYKSESSÄ 

19. Haluan liittyä yhdistyksen jäseneksi                  Kyllä     En 

Jäseneksi liittyvä on  yksityinen henkilö (vapaaehtoinen jäsenmaksu 2012 5 €) 

yksityinen henkilö/talous (vapaaehtoinen jäsenmaksu 2012 10€)  

*) lisää kaikkien talouteenne kuuluvien tiedot 

  yritys (liittymismaksu 50 € + vapaaehtoinen jäsenmaksu 2012 30€) 

  yhdistys (liittymismaksu 50 € + vapaaehtoinen jäsenmaksu 2012 30€) 

  muu, mikä? ________________________________________________ 

20. Haluan liittyä yhdistyksen postituslistalle         Kyllä                       En 

21. Olen kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan ja haluan, että kyläyhdistyksen toimijat ottavat  

minuun yhteyttä                Kyllä     Ei 

 

Nimi _________________________________________________ Synt.aika_________________ 

Puhelinnumero________________Sähköpostiosoite____________________________________ 

Osoite__________________________________________________________________________ 

*) koko talouden liittyessä jäseniksi, kirjoita kaikkien nimet ja syntymäajat tähän. Lisää myös 

yhteystiedot, jos eri kuin yllä. Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

KIITOS VASTAUKSISTASI.  

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN JA TAPAHTUMIIN! 

Kysely tehdään yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa -hankkeen kanssa. Hanketta 

rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  


