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Kaipiaisissa toteutettiin kyläkysely Kaipiaisten Nuorisoseuran ja Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva 

Kylä Etelä-Kymenlaaksossa –hankkeen yhteistyönä. Kyselyvastauksilla haluttiin tietoa niistä 

toimenpiteistä, joita kyläläiset toivovat toteutettavan seuratalon tulevan remontoinnin yhteydessä. 

Toisaalta haluttiin koota laajemmin tietoa kyläalueen kehittämistarpeista ja toiveista ja saada siten 

pohjatietoa kyläalueen ensimmäisen kyläsuunnitelman laadintaa varten.  

Kyselylomake laadittiin täysin paikallisten tarpeiden mukaan. Sen laatimisessa avusti kyläasiamies 

Sirpa Vähäuski. Kaipiaisten Nuorisoseuran toimijat kopioivat ja jakoivat lomaketta noin 180 kpl. 

Palautus tapahtui paikalliseen Saleen ja vastauksia palautui 24 kpl, jolloin vastausprosentiksi saatiin 

13,3 %.  

Kyselyvastauksia käsiteltiin alustavasti Kaipiaisten seuratalolla 28.2. Paikalla olivat Marja-Liisa 

Sinkkonen, Kauko Ylätalo, Raimo Mäyrä ja Sirpa Vähäuski, joka laati tarkemman kirjallisen 

yhteenvedon. Sen pohjalta kylätoimijat kokoontuvat seuratalolle 14.3. tekemään kyläsuunnitelmasta 

sekä seuratalon kunnostuksen hankesuunnitelmasta pohjaehdotuksia. Huhtikuun 6. päivä 

järjestetään kylätilaisuus, jossa tehtyjä ehdotuksia esitellään kaikille kiinnostuneille. Saadun 

palautteen perusteella ehdotuksia muokataan. Nuorisoseura tavoittelee hankerahoitushakemuksen 

jättämistä Kehittämisyhdistys Sepra ry:lle huhtikuun haussa.  

Tapahtumatarjonta 

Vastanneista 18 eli 75 % piti kyläalueen tapahtumatarjontaa vähäisenä. Viiden eli 21 prosentin 

mielestä se on riittävää ja yhden vastaajan eli 4 prosentin mukaan tarjonta on runsaanpuoleista.  

Vastaajista kuusi eli 25 % osallistuu erilasiin tapahtumiin lähes aina. 33 % prosenttia eli 8 vastaajaa 

osallistuu melko usein ja 42 % eli 10 vastaajaa osallistuu joskus. Myönteistä on, ettei kukaan valitse 

vastausta ”en osallistu”.  

Kyläalueen arvosanoja ja millä niitä korotetaan 

Kyläalueen palveluille annettujen arvosanojen keskiarvoksi saadaan 6,18.  Asumisolosuhteiden 

arvosanaksi saadaan kohtuullisen hyvä 8,19. Harrastusmahdollisuuksien keskiarvosanaksi saadaan 

6,63 ja ihmisten väliselle kanssakäymiselle 6,64. Yksittäisiä arvosanoja annettiin vielä 

talkoohengelle 5, Sale 10+, marjamaat, luonto ja luonnon läheisyys 10, kulkuyhteydet 4, koulu 9, 

teiden auraus 9 ja naapurisuhteet 9.  Yksi vastaaja ei keksi alueelta mitään parannettavaa ja yksi 

vastaaja kertoo, että taloudessa ollaan tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen. Useat vastaajat 

kuitenkin esittävät erilaisia asioita ja tekoja, joilla arvosanat nousisivat nyt annetuista; 

- baarin avaaminen uudelleen, saataisiin veikkauspiste takaisin, baarin paluuta toivoi 

useampikin vastaaja 

- kaupan palveluiden monipuolistaminen ja lisääminen 

- kylälle uutta pienyritystoimintaa 

- terveyspalveluiden nostaminen pyörien päälle 



- pankkiautomaatti      2(5) 

- palvelutason yleinen kohottaminen, palveluiden lisääminen 

- kylälle saataisiin lisää vakituisia asukkaita 

- kaupan ja koulun säilyminen 

- uimarannan, urheilupaikkojen kunnostus 

- vanhojen rakennuskohteiden vaaliminen 

- yhteen hiileen puhaltaminen ja yhdessä toimiminen (4 vastaajaa), vastuunotto yhteisistä 

kehittämistoimista, sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen, jokaisen oma esimerkki 

yhteistyöstä 

- nuoriin panostaminen, nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja kokoontumispaikat 

- harrastusmahdollisuuksien lisääminen, liikuntamahdollisuuksia lisää, jumppaa ym. 

- tapahtumatarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen (3 vastaajaa) 

- kylätoimikunnan aktivoituminen toimintaan ja yhteistyöhön 

Seuratalon kunnostamistoimenpiteitä ja toiminnan monipuolistamista 

Kaipiaisten Nuorisoseura on suunnitellut seuratalon remontointia ja käyttömahdollisuuksien 

monipuolistamista. Kyselyssä haluttiin kartoittaa kyläläisten mielipiteitä asiasta. Remontoinnissa 

toivottiin otettavan huomioon mahdollisimman monen kohderyhmän tarpeet. Tässä olisi tilaisuus 

talkoohengen nostamiseen kylällä. Vähintään pitäisi säilyttää tilojen nykyinen toimivuus. 

Seuratalon markkinointia toivotaan lisättävän ja kuutostielle pitäisi laittaa opasteita, että talolle 

osattaisiin paremmin tulla. 

 Kyläläisiltä saatiin kyselyssä seuraavanlaisia toimenpide-ehdotuksia; 

- seuratalon ulkopuolinen kunnostus ja maalaus (5 vastaajaa) 

- ikkunapuitteiden kunnostaminen 

- keittiön kunnostus (3), keittiön tilat toimiviksi, lisää säilytystilaa 

- keittiön puoleisen eteisen kunnostaminen, eteiseen siivouskomero 

- ulkoportaiden kunnostaminen, kaiteet ja kulkuluiska 

- tarvitaan lisää huonetiloja, bänditiloja ja nuorille kerhotiloja 

- kuntosalilaitteet 

 

- ulkovessojen kunnostus     3(5) 



- huonot ulkorakennukset purkuun 

- pihan viihtyisyyteen pitäisi kiinnittää huomiota, kaunis piha-alue houkuttelisi 

- pihalle istutuksia ehdottaa kaksi vastaajaa, esim. juhannusruusuja ja pensaita, lisäksi isoja 

kiviä koristeeksi, istumapaikkoja, lapsille keinut 

- vesitornin hirsikehikkoa esitetään siirrettäväksi seuratalon pihalle 

Toimintaa kyläalueella 

Kaipiaisissa on useita eri toimijoita ja toimintaa on jo monenlaista. Kysymyksellä ; Minkälaista 

toimintaa toivoisit Kaipiaisissa esim. seuratalolla tai muualla järjestettävän?,  haluttiin selvittää 

tyytyväisyyttä tämän hetkisiin sekä toiveita ja tarpeita uusiin toimintoihin.  

Kerhotoimintaa toivottiin nuorille (5 vastaajaa), lapsille (3), 7 – 16 –vuotiaille (1), kaikenikäisille 

(5), eläkeläisille (1), kaikille ( 1), ikäihmisille (1), vauvasta vaariin (1) ja  varttuneille( 1). 

Liikuntaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia mainitaan seuraavasti; jumppaa (4), eläkeläisjumppaa 

(2), aikuisjumppaa (1),  seniorijumppaa (1),  lentopalloa kesällä (1 ), kuntopiiri ikäihmisille (1), 

sisäliikuntaa (1),  pelejä ( 1), pallopelejä (1), palloilulajeja (1),  zumbaa (1),  joogaa (1),  petanqueta 

( 1), tanssia (1),  liikuntaa kaikenikäisille(1 ). 

Kulttuuriin liittyvistä harrastusmahdollisuuksista mainitaan seuraavasti; livemusiikki-iltoja (1), 

kuorotoimintaa ( 1), näytelmäpiiri (1), teatteriretket ( 1), elokuvaillat (3), näytelmiä (1), 

musiikkiesityksiä(3 ) (esim. kuorolaulua), taidekursseja (1), maalauskursseja (1), konsertteja (1), 

valokuvanäyttely(1 ), näyttelyitä (1) ja  oopperaa (1). 

Kohtaan jotakin muuta esitettiin; tansseja (6), hirvipeijaisia (1), esiintyjiä (1), käsityö- ja muita 

kursseja (1), askarteluiltoja (1), luentoja (1), talvikuukausina kyläilta kerran kuussa 

(1),infotilaisuuksia eri asioista esim. vanheneminen tai nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuudet 

Kaipiaisissa ja Kouvolassa (1), innostaminen omatoimiseen liikuntaan (hiihto, sauvakävely, 

lenkkeily) (1), kampanjat liikunnan puolesta mm. liikunnan terveysvaikutukset (1).  

Osallistuminen talkootyöhön 

Seuratalon remontointitoimenpiteisiin on talkoilla valmiita osallistumaan 46 % vastanneista. 

Talkoisiin voisivat ehkä osallistua reilu puolet vastaajista. Muutamat näistä vastaajista epäilevät 

oman ajan riittävyyttä, mutta suhtautuvat asiaan myötämielisesti. Vain yksi vastaajista ei aio 

osallistua talkoisiin.  

Yhteiseen toimintaa osallistuminen 

Vastaaja pyrittiin arvioimaan omaa osallistumistaan erilaisiin seuratalolla tai muissa tiloissa 

järjestettäviin toimintoihin. Toimintaan osallistuisi ilman muuta noin 66 % vastanneista.Loput 34 % 
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osallistuisi silloin tällöin. Kukaan vastanneista ei tyrmää omaa osallistumistaan. Sen sijaan kaksi 

jätti vastaamatta tähän.  

        

Palveluiden hinta 

Monia liikunta- ja kulttuuripalveluita on hankala järjestää ilmaisena. Niinpä kysyttiinkin 

kohtuuhintaa esim. jumpparyhmälle /henkilö/ kerta. Kaksi vastaajaa ei ole valmis maksamaan 

mitään, kolme ilmoittaa maksuvalmiudesta, mutta ei määrittele sopivaa hintaa. 18 vastaajaa antaa 

hinta-arvion ja niistä saadaan keskiarvoksi 3,68 euroa.  

Lopuksi vapaasta sanasta kertyneitä  kommentteja, ehdotuksia jne.  

- kunnon kyläjuhlat, Topparoikka –päivät, hirvipeijaiset, lapsille sarjahiihdot, 

yhteislauluhetkiä seuratalolle 

- nuoriso mukaan toimintaan, ei saa odottaa valmiita ratkaisuja ja toteutuksia muilta, itse 

mukaan kehittelemään ja toteuttamaan toimintaa 

- toivon, että kylässä säilyvät koulu ja kauppa 

- alikulkutunneli kuutostien ali, kaupungin uimapaikalle ja urheilukentälle kulku 

hengenvaarallista etenkin ilman autoa 

-  yhteishengen parantaminen seurojen, yhdistysten yms. yhteistyöllä ja avulla 

- tapahtumailmoituksia enemmän esim. facebook, helppo tavoitettavuus, Kaipiainen-

ryhmässä reilut 130 käyttäjää 

- kylän rannasta ja järvestä huolehtiminen, ranta parantunut huomattavasti 10 vuoden 

takaisesta, mutta vaatii tulevaisuudessakin hoitoa ja mm. ruoppausta 

- vesitornin hirsirakennus pitäisi siirtää kaupan läheisyyteen esim. myyjäisten pitämiseen ja 

muuhun hyötykäyttöön 

- ryhmä vireitä, aktiivisia, motivoituneita, sympaattisia ihmisiä potkimaan nukkuva kylä 

hereille ja toimimaan yhdessä 

- kylän yhteisöllisyys on jotenkin hävinnyt viimeisten 10 vuoden aikana, aktiivisia toimijoita 

vähän, vaarana, että nämäkin kyllästyvät 

- kyläläisten pitää osallistua enemmän eikä vaan arvostella ja vaatia, päättäjille pitää kertoa 

puutteista, eikä puputtaa keskenään 

- seurataloa enemmän esille, vuokrausta tapahtumiin 

- kauppa pitäisi säilyttää ja baariin jotakin toimintaa   5(5) 

- remontoinnin jälkeen seuratalon markkinointia 



- baarin avaaminen ainakin kesäajaksi (mökkiläiset, kesäasukkaat) 

- veikkauksen vastaanottopiste 

- hyvät marjastus-, sienestys-, kalastus- ja ulkoilumahdollisuudet, käytetäänkö hyväksi? 

- Elomaan talon, VPK:n, Ensivasteen toiminta taattava 

- huonokuntoisten ihmisten pääsy keskustaan, esim. 2 kertaa kuussa kuljetus kotiportilta 

sovitun reitin mukaan. Halukkuutta? Mahdollisuuksia? 

- pääsevätkö kyläläiset Kesärantaan? (omistajavaihdos), poistuisi uimarantaongelma 

- kesärannan uimamahdollisuudet kyläläisille? Vaihtoehtona ns. ”Asemanrannan heikoille 

olosuhteille, pelisääntöjen sopiminen yhtiön omistusta ja muita käyttäjiä kunnioittaen 

- vesitornin läheinen katos kylän toimintaan 

- kaupungin isommat toiminnat keskitettävä keskustaan (Kouvola, Kuusankoski, Myllykoski, 

Valkeala) eikä hajauttaa (Sippola, Elimäki, Inkeroinen, Tuohikotti), vaikeuttaa asiointia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


