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Hirvikosken koulun kannatusyhdistys päätti tehdä alkuvuodesta 2011 kyläkyselyn kartoittaakseen 

kylältä mielipiteitä kyläalueen palveluista, yhdistys- ja harrastustoiminnasta ym. Kertyvää tietoa 

käytetään kyläsuunnitelman päivittämiseen. Samalla suunnitellaan hanketta, jonka avulla toimivan 

kyläkoulun yhteyteen voidaan kehitellä palveluita, jotka vastaavat kyläläisten esittämiin tarpeisiin ja 

toiveisiin. Samalla kehitetään myös kyläalueen harrastustoimintaa mahdollisimman hyvin kaikkia 

ikäryhmiä palvelevaksi.  

Hirvikosken koululla ideoitiin kyselypohjaa kannatusyhdistyksen johtokunnan kanssa marraskuussa 

2011. Ideoinnin ja muutamien kyselymallien pohjalta kyläasiamies Sirpa Vähäuski laati 

kyselylomakkeesta ehdotuksen, jota vielä porukalla muokattiin.  Kylän toimijat kopioivat ja 

jakoivat yhteensä 93 lomaketta siten, että 78 niistä meni vakituisille asukkaille ja 15 kesäasukkaille. 

kyselyvastauksia palautui kaupalle ja koululle määräaikaan mennessä yhteensä 15 kpl. 

Vastausprosentiksi saatiin 16,1 %.  

Alkutiedot vastanneista 

Ensimmäiset kysymykset koskivat vastaajien asumista, perheen kokoa, perheenjäsenten ikää sekä 

toimeentuloa. Vastanneista vakituisia asukkaita oli 87 % ja kesäasukkaita 13 %. Vakituisten 

asukkaiden kylällä asumisen aika vaihteli 1 vuodesta yli 50:een. Kesäasukkaiden kylällä asumisen 

aika vaihteli 2 kuukaudesta 11 kuukauteen. Vastaajista työikäisiä on 80 % ja eläkeläisiä 20 %. 

Vastanneiden talouksissa on kouluikäisiä lapsia yhteensä 12 lasta ja alle kouluikäisiä yhteensä 4 

lasta.  

Toimeentulonsa maataloudesta saa 4 vastaajaa, yrittäjiä on 4 vastaajaa ja vieraan palveluksessa on 

11 vastaajaa. Kaksi vastaajaa ilmoittaa kohdassa ”jokin muu” opiskelun ja kaksi eläkkeen. Tähän 

kohtaan sai rastittaa tarpeen mukaan useitakin kohtia.  

Kylän vahvuudet 

Kylän vahvuudeksi nimesi kaupan ja sen palvelut 9 vastaajaa eli 60 % vastaajista. Kolme vastaajaa 

(20 %) mainitsi erikseen asiamiespostin. Koulua kylän vahvuutena pitää 6 vastaajaa eli 40 % 

vastaajista. Luonnon, sen läheisyyden, turvallisen, rauhallisen ja kiireettömän elinympäristön ja 

kyläalueen kauneuden vahvuudeksi mainitsee hiukan eri sanoin kaikkiaan 11 vastaajaa, joka on 73 

% vastaajista. Kaksi mainintaa saa kesäkahvila, alueen yhteisöllisyys ja koski. Kymijokea 

vahvuutena pitää yksi vastaajista. Hyvä talkoohenki, yhteishenki, kylähenki, talkootyö, naapuriapu 

ja yhdessä yrittäminen mainitaan yksittäin kaikkiaan kuudessa vastauksessa. Kylän asukkaita 

kiitellään avuliaiksi ja mukaviksi kahdessa vastauksessa, yksi vastaaja pitää kylän vahvuutena 

tuttuja ihmisiä. Yhden maininnan vahvuutena saivat vielä Marttojen toiminta, metsästysseuran 

toiminta, maatalous, puutarhan hoito, veneyhteys Ruukkiin, yhtä pitkä matka Kouvolaan ja 

Kotkaan, metsästysmaja, yhteiset tapahtumat ja harrastukset sekä säilyneet palvelut.  

Kylän heikkoudet 

Joukkoliikenteen toimivuuden/toimimattomuuden ja huonot kulkuyhteydet mainitaan kuudessa 

vastauksessa. Kulkeminen on hankalaa ilman omaa autoa ja opiskelevien nuorten kulkeminen jopa  
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mahdotonta. Yksi vastaaja pitää kylän heikkoutena linja-auton aikatauluja ja yksi siltakyläläisten 

huonoa asennetta.  Yhden vastaajan mielestä päivähoitopaikkoja voisi olla lisää tai ainakin 

varahoito on hyvin hankalasti järjestetty. Kylän talkoohenki kaipaa kehittämistä. Heikkouksiksi 

mainitaan huonot tietoliikenneyhteydet sekä vesi- ja viemärihuollon puuttuminen yhdessä 

vastauksessa. Yhteistyö kunnan päättäjien kanssa ontuu yhden vastaajan mielestä. Tämän hetkinen 

lasten lukumäärä kylällä on yhden vastaajan mielestä selkeä heikkous. Yksi vastaaja mainitsee 

heikkoudeksi vanhusten palvelut, toinen sen, että palvelut ovat kaukana. Yksi vastaaja kiinnittää 

huomion ympäristöön. Huonokuntoiset autiot rakennukset luovat epäsiistin vaikutelman, samoin 

auton romut metsissä. Yhden vastaajan mielestä nettisivut kaipaavat kehittämistä.  

Vastaajien näkemyksiä kylän tulevaisuudesta 

- ihmiset jäävät kylään, loputkin palvelut viedään kuntakeskuksiin 

- tulevaisuus näyttäytyy hyvänä, kehittyvänä ja valoisana, toivomus uusista asukkaista ja 

palveluiden säilymisestä 

- epävarma ja jopa  huono näkymä koulun lakkautusuhan takia 

- koulun säilyminen pitää kylän hengissä, koulu tuo kylälle nuoria perheitä asumaan. Jos 

koulun toiminta lakkaa, ei saada enää nuoria muuttamaan kylälle, väki vanhenee 

- tulevaisuus näyttää hyvältä, jos kauppa ja koulu säilyvät ja tehdään yhteistyötä 

naapurikylien kanssa, jos infraa kehitetään ja saadaan lisää asukkaita 

- kaupan ja/tai koulun toiminnan lakkaaminen tekisi tulevaisuuden näkymistä haasteellisia 

Arvosanoja 

Hirvikosken alueen palveluille annetun arvosanan keskiarvo on 7,80. Asumisolosuhteet saavat 

keskiarvoksi varsin hyvän 8,75. Harrastusmahdollisuuksia vastaajat arvioivat arvosanalla 7,60 ja 

ihmisten välistä kanssakäymistä arvosanalla 8,00. Lisäksi muita arvosanoja annetaan koululle 10 

kahdelta vastaajalta, alueen rauhallisuudesta 10 ja nuorisotoiminnalle 6, samalla esitetään kysymys, 

onko sitä? 

Mitä pitää tehdä, jotta arvosanat nousevat annetuista? 

- kehitettävä alueen palveluita ja harrastusmahdollisuuksia 

- alueelle lisää työikäisiä 

- vapaa-ajan asukkaalle tämän hetkiset palvelut riittävät hyvin, mutta yleinen siisteys 

parantaisi asumisolosuhteita 

- oman aktiivisuuden lisääminen, kyläläisiin tutustuminen 
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- tiedotusta tapahtumista ja talkoista, vaikka netissä, että tietää osallistua 

- lisää palveluita tuskin saataisiin, ollaan kaukana Kotkasta, tämän hetkinen tilanne tyydyttää 

- julkinen liikenne paremmaksi, palvelulinja tai bussivuoroja Siltakylään, Kotkaan, Loviisaan 

- nykyisten palveluiden säilyttäminen 

- yhteinen toiminta kyläläisille 

Kylän tulee jatkossa panostaa 

Vanhusten palveluihin pitäisi panostaa 80 %:n eli 12 vastaajan mielestä. 6 vastaajaa pitää tärkeinä 

ateriapalveluita koululta, erilaista vanhuksille suunnattua toimintaa esittää 3 vastaajaa ja kerhoja 2 

vastaajaa. Yksi vastaaja mainitsee kotipalvelut, kuljetuksen sekä terveydenhoidon.  Lasten 

palveluihin panostamista kannattaa 73 % vastaajista. Kahden vastaajan mielestä panostus kohdistuu 

esiopetukseen, kahden mielestä päivähoitoon ja yhden mielestä iltapäivähoitoon. Yksi vastaaja 

mainitsee kerhotoiminnan. Palveluiden tarjoamista koulunyhteydessä korostaa yksi vastaajista.  

Nuorten palveluihin panostusta esittää 67 % vastaajista. Viiden vastaajan mielestä liikuntapaikkoja 

pitäisi kohentaa ja kahden mielestä järjestää ohjattua toimintaa.  

Julkisiin palveluihin panostamista kannattaa 73 % vastaajista. 9 vastaajaa haluaa kaupan 

palveluiden säilyvän, postipalveluiden merkitystä korostaa 6 vastaajaa. Yksi vastaaja nostaa esiin 

pankkipalvelut. Joukkoliikenteeseen haluaisi panostaa 67 % vastaajista. Erityisesti pitäisi kehittää 

joukkoliikennettä, bussiyhteyksiä, kutsutaksitoimintaa ja palvelulinjoja, joita toivotaan esim. 

Siltakylään. Lisäksi mainitaan Kotkassa opiskelevien nuorten huonot kulkuyhteydet.  

Harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen haluaisi panostaa 47 % vastaajista. 

Kansalaisopistotoimintaa kannattaa kaksi vastaajaa (mm. atk-kurssia), kerhojen ja yhdistysten 

järjestämiin harrastuksiin uskoo kaksi vastaajaa, metsästys- ja kalastusharrastuksen mainitsee yksi 

vastaaja. Yhteisiin kokoontumistiloihin panostaisi 53 % vastaajista. Useimmiten mainitaan koulu (3 

kertaa), pajatupa saa yhden maininnan. Kylätapahtumiin panostamista kannattaa 60 % vastaajista. 

Vastauksissa esitetään mm. juhannusjuhlaa, Kymijoki-päivää, kesätapahtumaa, joulumyyjäisiä, 

pilkkikisoja, myyjäisiä ja juhlia. Yksi vastaajista on sitä mieltä, että jatketaan samalla mallilla. 

Yhteistyön lisääminen joko kyläläisten kesken tai kylien välillä saa kannatusta 80 %:lta vastaajista. 

Kylien pitäisi miettiä palveluiden tuottamista yhteistyössä sekä yhteisen infran kehittämistä.  

Kylän historian ja perinnetiedon keruuta kannattaa 27 % vastaajista. Työtä voisi tehdä, jos joku 

aiheesta innostuu. Yksi vastaaja ehdottaa aiheeksi Kymijoki – rajajoki. Maiseman ja ympäristön 

hoidon tehostamista kannattaa 73 % vastanneista. Uimarantoja kunnostaisi kolme vastaajaa, ranta-

alueiden siisteyttä korostaa yksi vastaajista. Yleistä kylämaiseman siisteyttä painottaa yksi 

vastaajista. Huonokuntoisia ja autioituneita rakennuksia pitäisi siistiä ja autonromut korjata pois 

metsistä. 
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Rakentamiseen, tonttikauppaan, asumiseen yleensä ja kyläalueen infraan haluaisi panostaa 80 % 

vastanneista. Tietoliikenneyhteyksien kehittämisen mainitsee neljä vastaajaa ja vesihuollon kaksi 

vastaajaa.  Tonttikauppaan panostaisi kaksi vastaajista. Yksi vastaajista toivoo uusia asukkaita ja 

kaksi vastaajaa kehittäisi asumista alueella noin yleensä. Rakennuslupa-asioihin panostamista 

kannattaa kaksi vastaajista ja kaavoitukseen haluaisi kohdistaa kehittämistoimenpiteitä kaksi 

vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä niin paljon vaan rakennuslupia kuin saatavissa on.  

Jotakin muuta  -kohdassa mainitaan kuntosalitoiminta kertaalleen ja apteekkipalveluiden 

kehittäminen esim. lääkekaappi kaupalle niin ikään yhden kerran.   

Ehdotettuja kehittämistapoja edellisiin 

- laajakaistayhteydet, kunnallinen viemäröinti, hyvä tieverkosto, julkinen liikenne ja muu 

infra  

- kauppa ja sen palveluiden säilyminen, olemassa olevien palveluiden käyttäminen 

- koulun kehittäminen, koululta mahdollisuus ostaa syömättä jääneitä ruokia 

- enemmän yhteistyötä Haaviston ja Vastilan kanssa 

- nuorille kokoontumispaikka, toiveita kysyttävä nuorilta 

- kuntosali koululle 

Lopuksi vastaajat saivat esittää vapaassa sanassa mitä tahansa. Näitä kertyi seuraavasti; 

- hienoa, että jotkut viitsii tehdä kylän kehittämiseksi jotakin 

- hirvikoskelaisia pidetään Pyhtäällä ja Siltakylässä ihan ulkopaikkakuntalaisina, muuten 

menis hyvin 

- jos kylästä kauppa ja koulu häviävät, alkaa kylän kuolema 

- kylä on miellyttävä, sillä ihmiset ovat avoimia ja auttavaisia 

- majoitus- ja retkipalveluita pitäisi parantaa (esim. koskimelojat ja pyöräilijät). Tukee koko 

kylän toimintaa ja tuo positiivista näkyvyyttä 

- hyvillä palveluilla saadaan alueelle työikäistä väkeä, tämä pelastaa koulun ja kaupan sekä 

pitää kylän elävänä 

Kolme vastaajista ilmoittaa halunsa olla mukana kylän kehittämistyössä mm. osallistumalla 

talkoisiin.  

        


