
HIRVIKOSKEN KYLÄN PALVELUKARTOITUS HELMIKUUSSA 2011 

Hirvikosken koulun kannatusyhdistys ja kyläalueen toimijat haluavat tällä kyselyllä päivittää tietoa 

ja tuntemusta alueen asukkaiden palvelutarpeista ja palvelutarjonnasta. Kyselyvastauksissa 

nousseille tarpeille etsitään toimivia toteutusmalleja, joten vastaamalla voit ratkaisevasti 

vaikuttaa alueen palveluihin. Kysely jaetaan joka talouteen helmikuun ensimmäisenä 

viikonloppuna. Lomakkeita voit palauttaa kaupalle ja koululle 19.2.2011 saakka. Jos sinulla on 

kysyttävää, ota yhteyttä Marjaana Marttila p. 050 347 3212, Hannu Hurri p. 050 596 6961 tai Reijo 

Yrjölä p. 0500 152 804.    Voit jatkaa vastauksia tarvittaessa kääntöpuolelle! 

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

1. Olen/olemme         vakituinen/vakituisia asukkaita, olemme asuneet kylällä ____ vuotta 

              kesäasukas/kesäasukkaita, noin ______ kuukautta vuodessa 

2. Perheessämme on  eläkeläisiä, kuinka monta ______ työikäisiä, _________  

alle kouluikäisiä lapsia,  _______ kouluikäisiä lapsia ______ 

3. Toimeentulo  maatalous      yrittäjä        vieraan palveluksessa         muu   

4. Mitkä tekijät ovat tämän kylän vahvuuksia? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Mitkä tekijät ovat kylän heikkouksia ja kaipaavat kehittämistä? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Millaisena näet kylän tulevaisuuden? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.  Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit Hirvikosken  

palveluille _____   asumisolosuhteille _____   harrastusmahdollisuuksille _____ 

ihmisten väliselle kanssakäymiselle _____   jollekin muulle ______, mille? ________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



9. Mihin mielestäsi kylän tulee tulevaisuudessa eniten panostaa?         kyllä              ei 

Vanhusten palvelut; toimintaa, kerhot, ateriapalvelut koululta, terveydenhoito  

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Lasten palvelut; esiopetus, kerhot, päivähoito, iltapäivähoito 

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Nuorten vapaa-ajan toiminta; ohjattu toiminta, liikuntapaikat 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Julkiset palvelut; posti, pankki, lääkäri, kauppapalvelut 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Joukkoliikenne, kulkuyhteydet; palvelulinjat, kutsutaksi  

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Harrastusmahdollisuudet; kerhot, yhdistykset, kansalaisopisto 

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Yhteiset kokoontumistilat; koulu, metsästysmaja, pajatupa 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Kylätapahtumat 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Yhteistyön lisääminen kyläläisten kesken ja kylien välillä  

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Kylän historian ja perinnetiedon keruu 

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Maiseman ja ympäristön hoito; virkistysalueet, uimarannat, tienvarret 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Rakentaminen, tonttikauppa, asuminen; vesihuolto, tietoliikenneyhteydet 

Mitä erityisesti? __________________________________________________ 

Rakennusluvat, kaavoitus  

Mitä erityisesti? _________________________________________________ 

Jotakin muuta?  Mitä? ____________________________________________ 

10. Jos vastasit edellisen kysymyksen kohtaan/kohtiin kyllä, niin ehdota kehittämistapoja; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  

 



 

 

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTA! 

Haluaisitko olla Hirvikosken kylän kehittämistyössä mukana?          kyllä         en 

Miten? _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jos vastasit kyllä, jätä tähän halutessasi yhteystietosi, niin otamme Sinuun yhteyttä 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä. Jos haluat olla mukana kaikkien vastaajien 

kesken arvottavan hienon palkinnon arvonnassa, täytä alla oleviin kohtiin yhteystietosi. 

Nimi ____________________________________________________________ 

Osoite ___________________________________________________________ 

Puhelin ___________________________________________________________ 


