
Perheniemen kyläkyselyn yhteenvetoa /14.3.2011 SV 

Perheniemessä Iitissä toteutettiin kyläkysely Perheniemen kyläyhdistyksen ja Kymenlaakson Kylät 

ry:n Sopiva Kylä Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeen yhteistyönä. Kyselyvastauksilla haluttiin 

kerätä kyläalueen asukkaiden mielipiteitä koskien alueen ja toiminnan kehittämistä sekä tietoa 

alueen palveluiden tarjonnasta ja –tarpeista.  

Kyselylomake laadittiin useiden eri kyselymallien pohjalta paikallisten tarpeiden mukaan. 

Lomakkeen laatimisessa avusti kyläasiamies Sirpa Vähäuski. Perheniemen Kyläyhdistyksen 

toimijat kopioivat ja jakoivat lomaketta 143 kpl. Kyselyt palautettiin tiettyyn sovittuun aikaan omiin 

postilaatikoihin, josta kyläyhdistyksen väki ne keräsi. Vastauksia palautui 32 kpl, jolloin 

vastausprosentiksi saatiin 22,4 %.  

Arjen selviytymistä tukevat palvelut 

Arjen selviytymistä tukevista palveluista terveyden- ja sairaanhoidon mainitsee viisi vastaajaa. 

Näistä erikseen mainitaan terveydenhoitajan palvelut, kotisairaanhoito ja sairaanhoito. 

Lastenhoidolle tarvetta on yhdellä vastaajista ja siihen on löytynyt apua sukulaisilta. Erilaista 

asiointiapua tarvitsee seitsemän vastaajaa. Jokaisella vastanneella tämä hoitui sukulaisten ja 

naapurien avulla. Siivousapua tarvitsee kuusi vastaajaa ja kaikilla asia oli hoidossa lähinnä 

sukulaisten avustuksella.  Muun kotiavun tarpeen mainitsee 11 vastaajaa, tarpeet koskevat ennen 

kaikkea lumitöitä ja polttopuita. Kaikkien kohdalle näidenkin hoitaminen on onnistunut joko 

sukulaisten, naapureiden tai paikallisten yrittäjien avulla. Asiointitaksipalvelu oli tarpeellinen 

yhdelle vastaajalle, yksi vastaaja tarvitsee kyytiä kauppaan ja yksi vastaaja tarvitsee kyytiä vapaa-

ajan harrastuksiin.  Palvelua tarvitaan joko viikoittain (5 vastaajaa) tai tätä harvemmin (12 

vastaajaa). Yksi vastaaja ilmoitti tarvitsevansa palvelua 2-3 kertaa viikossa. Kukaan ei kaivannut 

päivittäistä apua.  

Em. palveluille kohtuulliseksi tuntihinnaksi arvioitiin joko alle 10 euroa/tunti (2 vastaajaa) tai 10 – 

25 euroa/tunti (13 vastaajaa). Tämän enempää ei kukaan ollut valmis maksamaan. Vastanneista 15 

ilmoitti maksavansa palvelun itse ja 2 vastaajaa ilmoitti, ettei maksa palveluista. Tuen tai 

avustuksen saamiseen vastasi kaikkiaan 9 vastaajaa, kaikki kielteisesti.  

Hyvinvointia ja viihtymistä tukevat palvelut 

Hyvinvointia ja viihtymistä tukevista palveluista tärkeimpiä olivat kulttuuriin liittyvät harrastukset. 

Ne mainittiin 18 vastauksessa. Teatterin mainitsee seitsemän vastaajaa, yksi mainitsee erityisesti 

lukuisat lähietäisyydellä olevat kesäteatterit.  Näytelmänryhmän mainitsee yksi vastannut. Neljä 

vastaajaa mainitsee konsertit, näistä yksi toivoo kimppakyytejä konsertteihin. Elokuvan mainitsee 

kaksi vastannutta, kirjastoauton kaksi vastaajaa. Haavistolla järjestettyjä näyttelyitä pitää 

mielenkiintoisina yksi vastaajista. Yhtä vastaajaa kiinnostaa ruokakulttuuriin liittyvät asiat, toinen 

mainitsee kädentaidot.  

Liikuntaan liittyviä palveluita pitää tärkeinä 10 vastaajaa. Mieleisistä liikuntamuodoista mainittiin 

jumppa, hiihto, luistelu, voimistelu, tanssi sekä punttisali. Lähiliikuntapaikkojen merkitystä 

korostetaan, erikseen mainitaan pururata ja Haaviston kenttä. Lapsille ja nuorille suunnatut 



liikuntaharrastukset  esille nostaa yksi vastaaja. Uinti, avantouinti ja uimahalli mainitaan kaikkiaan 

neljässä vastauksessa ja näistä kaksi vastaajaa toivoo yhteiskuljetusta ja pääsymahdollisuutta 

uimahalliin.  

Kauneudenhoitoon liittyviä palveluita mainitsee 8 vastaajaa. Keskusteluseuraa kaipaisi 4 vastaajaa. 

Tärkeänä pidettiin sosiaalisen pääoman kasvattamista ja eri-ikäisten kyläläisten kohtaamista. Yksi 

vastaaja ilmoittaa rehellisesti osallistumisen esteeksi oman laiskuuden.  

Palveluiden toimivuus 

Liikuntaan liittyvät harrastusmahdollisuudet ovat hyvin järjestettyjä 13 vastaajan mielestä. 

Erityisesti mainitaan jumppa (2 vastaajaa), valaistu latu ja jäädytetty kenttä sekä tanssi, kukin 

yhdessä vastauksessa. Kahden vastaajan mielestä kulttuurin liittyvät palvelut toimivat. Vapaa-ajan 

harrastuksia löytyy ja yksi vastaajaa mainitsee kansalaisopiston. Kirjastoauton mainitsee yksi 

vastaaja ja kudontamahdollisuuden samoin yksi vastaaja. Yhdessä vastauksessa nostetaan esiin 

kylätoiminta. Kahden vastaajan mielestä asuinalueella eivät toimi mitkään palvelut ja yhden 

mielestä toimivat ainoastaan ne palvelut, jotka itse järjestetään.  

Tapahtumatarjonta ja osallistuminen 

Tapahtumatarjonta on 14 vastaajan mielestä riittävää, 13 vastaajan mielestä vähäistä ja kahta 

vastaajaa ei tarjonta kiinnosta. Tapahtumatarjonta ei ole runsaanpuoleista yhdenkään vastaajan 

mielestä.  Vastaajista viisi osallistuu erilaisiin kylän tapahtumiin lähes aina. Kuusi vastaaja 

osallistuu melko usein ja 16 vastaajaa joskus. Yksi vastaaja ei osallistu tapahtumiin.  

Kyläalueen arvosanoja ja millä niitä korotetaan 

Kyläalueen palveluille annettujen arvosanojen keskiarvoksi saadaan 6,17.  Asumisolosuhteiden 

arvosanaksi saadaan 8,48. Harrastusmahdollisuuksien keskiarvosanaksi saadaan tasan 7,00. Yksi 

vastaaja mainitsee tässä kohdassa, että lapset ja nuoret on unohdettu.  Ihmisten välinen 

kanssakäyminen saa arvosanaksi 7,44. Yksittäisiä arvosanoja annettiin vielä pururadalle 8 ja se, että 

ihmiset jaksavat vielä yrittää, saa arvosanaksi yhdeksikön. 

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

- joukkoliikenne paremmaksi ja yhteiskuljetuksia 

- kauppa kylään (3 vastaajaa) ja koulu takaisin (2 vastaajaa) 

- tyhjät talot myyntiin ja lapsiperheitä kylään 

- kylätalkkari joka kylään 

- nuoria lisää toimintaan 

- terveyspalvelut (neuvola) 

- nopea laajakaista (2 vastaajaa) 



- yhteistyötä seurojen kesken peräänkuuluttaa 4 vastaajaa, lisäksi toivotaan ennakkoluulotonta 

asennetta, yhteishengen parantamista, kylähengen nostatusta ja lisää toimijoita 

Vapaa sana 

Lopuksi vapaasta sanasta kertyneitä  kommentteja, ehdotuksia jne.  

- harrastukset hyviä, mutta vetäjiä puuttuu 

- nuorien osallistuminen vähäistä 

- hieno kylä, arvokas kulttuurimaisema 

- palvelut täytyy varmaan hakea kauempaa 

- kylällä erillisiä kuppikuntia, ei puhalleta yhteen hiileen, kylän riitaisuus tiedetään 

muuallakin 

- kunnallisen tason edunvalvojat puuttuvat 

- kimppakyytirinki, yhteiset matkat ostoksille ja harrastuksiin 

- palveluidenvaihtorinki, talkooapurinki 

- maisemanhoito, järven kunnostus, uimaranta Erottajalla 

- tieyhteydet Lahteen VT 12 valmistuessa, yksityisteiden kunto 

- kylätalolle Kyläpäivä, johon kunnan, seurakunnan ja palveluiden esittelyä, tietoa erilaisten 

palveluntarjoajien kotikäynneistä, tietoa palvelusopimuksista esim. kunnan kanssa 

- toimivat valokuituyhteydet 

- muuttuvat palvelurakenteet ja palveluiden saatavuus 

- talkkaritoiminta hakeosuuskunnalle 

- pururadalle haketta, Haaviston kentän kunnostus 

- kesäasukkaat mukaan toimintaan, voimavara kylätoiminnalle 

- kesätorille lisää myyjiä, toimintaa, teemailtoja ja kirppis, olutteltta ei riitä ohjelmaksi 

- hiihtolatuja pelloille ja järvelle kevättalvella 

 

 

 


