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Tärkeitä palveluita, joita on saatavissa alueella 

Kauppa, ruokakauppa, elintarvikeliike, päivittäistavarat 29 vastaajaa 

Terveyskeskus, terveysasema, terveydenhuolto, lääkäri 20 vastaajaa 

Apteekki, lääkkeet 15 vastaajaa 

Pankki, pankkiautomaatti 8 vastaajaa 

Kirjasto 7 vastaajaa 

Posti 5 vastaajaa 

Rautakauppa 3 vastaajaa 

Kampaaja 3 vastaajaa 

Hammashoito 2 vastaaja 

Ravintolapalvelut, Kelopirtti (ruoka), ruokailupaikka, juomakelpoinen vesi *) 

Autokorjaamo, autohuolto, bensa *) 

Kuntosali, kuntosali, kuntopolku, liikuntapalvelut, ulkoilu, kalastus *) 

lumityö, rakennusapu, yhteispalvelupiste, kirkko, koulu, päivähoito, paloasema,, nuorisotila, 

jalkahoitaja, 4h-apu (siivous, nurmikonleikkuu, pihanhoito), Taidetupa, metsäpalvelut **) 

*) ryhmitelty yhteen samantapaiset , 1 vastaaja jokaisella 

**) loput palvelut, joita yksittäiset vastaajat olivat maininneet 

 

Muualta, kauempaa haettavat palvelut 

Vaatekaupat, kenkäkaupat, pukeutuminen 15 vastaajaa 

Ruokatarvikkeet, päivittäistavarat 4 vastaajaa, erikoisemmat ruokatarvikkeet 2 vastaajaa. Lisäksi 

kommentteja tähän aiheeseen; lihatiskituotteet (irtotavaraa, ei valmispakkauksia) 1 vastaaja, pitäisi 

olla kilpaileva ruokakauppa 2 vastaajaa, monipuolisemmat ruokaostokset muualta 2 vastaajaa 

Autonhuolto, autonpesu, huoltamo, polttoaine 5 vastaajaa, kommentteja; Seo liian kaukana ja kallis  

Kukkakauppa (5), uimahalli (4), kirjakauppa (2), kahvila (2), kodin tarvikkeet ja sisustus 2 

vastaajaa, elektroniikka (2), viinakauppa (2), pankkipalvelut (2), lääkäri (2), erikoisliikkeet tai 

erikoistarvikkeet (4) 



Loput saivat yhden maininnan; ravintolapalvelut, kosmetiikka, kauneushoitola, harrastus, vapaa-

ajan tarvikkeet, virastopalvelut, terveyspalvelut, liikuntapalvelut, verotoimisto, kela, 

työvoimatoimisto, teatteri, elokuvat, konsertit, kulttuuripalvelut, musiikkiharrastus , teatterit, 

kodinkonehuolto, virkistyspalvelut, hyvinvointipalvelut (paitsi  kampaaja), hiihtoladut, 

turvapalvelut, ei mitään, kulttuuriesitykset, urheilukauppa, erikoislääkäri, koneliikkeet 

 

 

Yhteiskunnan tulee järjestää seuraavia palveluita 

Terveyspalvelut, terveyskeskus, terveysasema 21 vastaajaa. Tarkentavia kommentteja; 

perusterveydenhoito, neuvola, lääkäri, laboratorio, fysioterapia, hammaslääkäri, hammashoito, 

kotihoito, kotisairaanhoito, kotipalvelu  

Koulu 10 vastaajaa 

Päivähoito, lasten hoivapalvelut 9 vastaajaa, kommentti; myös vuorotyöläisten lapsille 

Vanhuspalvelut, vanhushuolto, vanhusten hoivapalvelut 9 vastaajaa 

Julkinen liikenne, liikenneyhteydet 7 vastaajaa, kommentteja; vaikka maksullisena, kuljetus 

sivukyliltä julkisiin palveluihin, linja-autoliikennettä esim. kerran kuussa Prismaan tms.,  

Kirjasto 6 vastaajaa 

Posti 4 vastaajaa 

Kauppa 2 vastaajaa 

Apteekki 2 vastaajaa 

Tiestö 2 vastaajaa. Tarkennus; sekä rakentaminen että hoito 

Nämä seuraavat mainittiin vastauksissa kukin kertaalleen; palloiluhallin käyttö ilman suuria 

käyttömaksuja, kulttuuri, taide, laajakaista (valokuitu), kehitysvammaisten päivätoiminta (myös 

kesällä) , nuorisotyö, pankki, liikuntapalvelut, laitoshoito, poliisi, liikuntapaikat, lenkkeilypolut, 

venevalkama , hallinto, vesiensuojelu (Natura kumottava), vesi- ja jätehuolto 

 

 

 

 

 

 



Miten käyttäisit seuraavia palveluita, kun niitä on tai jos niitä olisi lähellä 

Mitä pienempi luku, sen enemmän käyttäjiä ja sitä säännöllisempää käyttö on/olisi 

 

Parturi-kampaaja 1,8  (vastauksia 40) 

Kulttuuripalvelut 1,9 (37) 

Ohjattu liikunta 2,2 (35) 

Hyvinvointipalvelut 2,2 (36) 

Kuljetuspalvelut 2,7 (36) 

Siivousapu  3,0 (37) 

Pihatyöt yms.  3,1 (39) 

Ateriapalvelu  3,6 (35)  

Lastenhoito  3,7 (32) 

Asiointiapu  3,8 (35) 

Esiin nostettiin lisäksi seuraavia asioita; yleinen sauna (3 vastaajaa), kylätalkkari (3), kahvila (2), 

kirpputori (2), kotieläintenhoitaja (2), avantouinti (1), remonttipalvelut (1), teatterimatkat(1), 

viikonloppukurssit (1), vapaaehtoispalvelut (1) 

 

 

 

 

 

 

 


