
Perheniemen palvelukartoitusta ja kyläkyselyä tammi-helmikuussa 2011 

Perheniemen Kyläyhdistys ry päivittää tällä kyselyllä tietoa ja tuntemusta alueen asukkaiden 

palvelutarpeista ja palvelutarjonnasta sekä asukkaiden muista mielipiteistä. Kysely jaetaan joka 

talouteen viikolla 4. Kyselyn palauttaminen on nyt todella helppoa! Vastaat vain kysymyksiin ja 

laitat lomakkeen omaan postilaatikkoosi la 5.2. aamupäivän aikana klo 12 mennessä. 

Keräämme vastaukset laatikoista samaisen lauantai-iltapäivän aikana. Jos kaipaat lisätietoja, ota 

yhteyttä p. 045 1109082 Jarmo Tähtinen 

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

1. Mitä arjessa selviytymistä tukevia palveluita tarvitset? Rastita! 

terveydenhoito/sairaanhoito, mitä?_________________________________________ 

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? Mistä saat apua? 

________________________________________________________________________________ 

4. Mikä on kohtuullinen tuntihinta edellä mainituille palvelulle? 

        alle 10 €/tunti           10 – 25 €/tunti          yli 25 €/tunti              joku muu, mikä _______€/tunti 

5. Maksatko palvelun itse? 6. Saatko tukea tai avustusta palvelun hankkimiseen? 

        kyllä             en      _____________________________________________ 

7. Mitä hyvinvointia ja viihtymistä tukevia palveluita tarvitset? Rastita! 

keskusteluseura 

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

liikunnalliset harrastukset, mitä__________________________________________ 

kulttuuriharrastukset, mitä_______________________________________________ 

joku muu, mikä________________________________________________________ 



8. Mitkä edellä mainituista palveluista toimivat asuinalueellasi? 

______________________________________________________________________________________ 

9. Kyläalueen tapahtumatarjonta on mielestäni 

      runsaanpuoleista               riittävää              vähäistä              tarjonta ei kiinnosta minua 

10. Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin 

      lähes aina              melko usein           joskus               en osallistu 

11. Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit Perheniemen  

a) palveluille _________ 

b) asumisolosuhteille ________ 

c) harrastusmahdollisuuksille ________ 

d) ihmisten väliselle kanssakäymiselle ________ 

e) jollekin muulle, ________mille _____________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

PALVELUIDEN TARJOAJILLE 

14. Oletko Sinä valmis tuottamaan jotakin kyläalueella tarvittavaa palvelua? 

      en               kyllä, mitä palvelua esim. ______________________________________________ 

     __________________________________________________ 

Kyselyyn voi vastata nimettömästi, mutta jos tässä viimeisessä kohdassa vastasit kyllä, niin laita 

tähän halutessasi yhteystietosi. Voimme ottaa tarvittaessa yhteyttä myöhemmin. 

________________________________________________________________________________ 

 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Kymen Kasvu ry.  


