
Lyöttilän kylän palvelukartoitus keväällä 2011  

Päivitetään kyläsuunnitelma. Laaditaan palveluluettelo. Etsitään vesihuollosta ja valokuidusta 

kiinnostuneet. Kartoitetaan tonttimaan myynnistä kiinnostuneet sekä erilaiset palveluntuottajat. 

Kehitetään Seurantalolle uutta toimintaa entisten lisäksi. Lyöttilän kyläyhdistys tarvitsee tähän 

kaikkeen nyt kyläläisten apua. Kyselyt (kaksi erillistä) jaetaan joka talouteen. Kyselyt 

palautetaan MMS:n talolla olevaan MMS:n postilaatikkoon 6.3.2011 mennessä. Lisätietoja 

voit tarvittaessa kysyä Anu Soikkeli p. 0400-742953.  

1. Minkälaisia palveluita tarvitset? Rastita! 

terveydenhoito/sairaanhoito, mitä erityisesti__________________________________ 

hyvinvointiin liittyviä palveluita (käsi- tai jalkahoito, hieroja jne.) 

lastenhoito 

asiointiapu (lääkäri, apteekki, kauppa, virastot, jne.) 

siivousapu 

muu kotiapu (polttopuut, piha- ja lumityöt, jne.) 

joku muu palvelu, mikä?_________________________________________________ 

2. Kuinka usein tarvitset edellä valitsemaasi palvelua? 

       päivittäin            2-3 kertaa viikossa              viikoittain      harvemmin 

3. Mitkä edellä mainituista palveluista toimivat kohdallasi tällä hetkellä?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Seurantalo tarjoaisi hyvät puitteet palveluntarjoajille. Voimme ainakin yrittää toteuttaa 

jonkun palvelun, jos kysyntää riittää. Rastita, mitä mahdollista palvelua käyttäisit! 

terveydenhoitajan vastaanotto 

hyvinvointipalvelut (parturi, käsi- ja jalkahoito, kosmetologi, hieroja, jne.) 

joku muu, mikä________________________________________________________ 

5. Mikä tällä hetkellä alueelta puuttuva palvelu olisi mielestäsi asukkaille tarpeellinen? 

________________________________________________________________________________ 

6. Minkälaista uutta harrastustoimintaa entisten lisäksi kaipaisit kylälle ja seurantalolle? 

________________________________________________________________________________ 



7.  Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit Lyöttilän alueen  

1. Palveluille yleensä ______ 

1.1. Päivähoito, iltapäivähoito, esiopetus, koulu ________ 

1.2. Vanhusten palvelut ________ 

1.3. Kulkuyhteydet, tiet, joukkoliikenne ________ 

1.4. Vesihuolto, tietoliikenne _________ 

1.5. Jokin muu palvelu ______, mikä ____________________________________ 

2. Asumisolosuhteille ______ 

3. Harrastusmahdollisuuksille ______ 

4. Ihmisten väliselle kanssakäymiselle, ”kylähengelle” ______ 

5. Kylän kotisivuille _________ 

6. Kylän seurojen/järjestöjen toimivuudelle_______ 

7. Maiseman- ja ympäristönhoidolle _________ 

8. Jollekin muulle, ________mille _____________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.  Vastaajan ikä 

     18 – 29          30 – 50                 51 – 64 65 – 74          75 tai yli     

11. Vastaajan perheen/talouden henkilömäärä 

       yksi henkilö            kaksi             kolme           neljä          viisi           kuusi tai enemmän 

12. Vastaaja on       vakituinen asukas vapaa-ajan asukas 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Kymen Kasvu ry.  



PALVELUN TARJOAJILLE 

Tuotatko / Oletko valmis tuottamaan jotakin kyläalueella tarvittavaa palvelua? 

       en                kyllä, mitä palvelua _____________________________________________________  

Kertyneistä tiedoista laaditaan palveluluettelo, jota jaetaan kylällä. Saako tietosi laittaa 

palveluluetteloon?   ei           kyllä 

Jos vastasit kyllä, laita tähän palvelua kuvaava lyhyt teksti sekä yhteystietosi, jotka saavat näkyä luettelossa; 

___________________________________________________________________________________ 

TONTTIMAATA TARJOLLE! Oletko kiinnostunut tonttimaan myynnistä?        

       kyllä                  voisin harkita           en ole kiinnostunut 

Jos vastasit kyllä, ota asiassa yhteyttä kyläyhdistyksen johtokunnan jäseniin tai laita tähän yhteystietosi, niin 

otamme yhteyttä ________________________________________________________________________ 

HALUATKO KYLÄN SÄHKÖPOSTITUSLISTALLE? 

Laita siinä tapauksessa sähköpostiosoitteesi tähän; _____________________________________________ 

VESIHUOLLOSTA JA/TAI VALOKUIDUSTA KIINNOSTUNEILLE 

Lyöttilän Kyläyhdistys haluaa kartoittaa vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden 

kiinnostuksen yhteiseen vesihuoltoon. Myönteinen vastaus ei vielä sido mihinkään, mutta antaa toimijoille 

tiedon, kannattaako hanketta lähteä viemään eteenpäin. Lisätietoja Anu Soikkeli p. 0400-742953 

Samalla halutaan löytää kaikki valokuidusta kiinnostuneet. Kymenlaakson Liitto on hyväksynyt OSK 

Kymijoen Kyläkuidun tarjouksen kolmen ensimmäisen hankealueen toteuttamisesta. Asian lopullinen 

toteutuminen on nyt meistä kylien asukkaista kiinni. Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu hakee laajaa 

jäsenistöä taakseen. Nyt on aika lähteä mukaan. Osuus- ja liittymismaksu (100 euroa) ei vielä velvoita 

Sinua mihinkään. Jäsenyys merkitsee, että olet suunnitteluvaiheessa pisteenä kartalla ja olet asiasta 

kiinnostunut. Lopullisen päätöksen varsinaisesta liittymästä teet myöhemmin. Liittymähinta on enintään 

1990 euroa, kuukausimaksu 48 euroa + alv 23 %. Lisäpalveluita jokainen voi valita tarpeensa mukaan. 

Lisätietoa löydät www.kylakuitu.fi . Kylällä lisätietoa voit kysyä p. 0400-742953 Anu Soikkeli 

Olen kiinnostunut yhteisestä vesihuoltoverkostosta                kyllä                 en 

Olen kiinnostunut valokuituasiasta               kyllä                en 

Olen valmis liittymään Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan jäseneksi            kyllä                   en 

Haluan lisätietoja          vesihuollosta             valokuidusta            molemmista 

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä          kyllä             en 

Vastaajan tiedot (näitä tietoja tarvitaan, jotta asioista kiinnostuneiden kiinteistöt saadaan kartalle) 

Nimi _____________________________________________________   Puhelin ____________________ 

Osoite (vapaa-ajan asukas, laita lomakiinteistön osoite) 

______________________________________________________________________________________  

http://www.kylakuitu.fi/

