
Saaramaan Sopiva Kylä -kyselyn yhteenvetoa  

Sopiva Kylä –kysely Saaramaalla 

Kyselyn yhteenvetoa olivat tekemässä 3.2. 2011 Kylätalo Mäntylässä Pirjo Häkkinen, Esko 

Kattelus, Sami Kattelus ja Jyrki Peltola. Yhteenvedon koosti mukana ollut kyläasiamies Sirpa 

Vähäuski 11.2.2011.  

Saaramaan kysely toteutettiin joulukuussa 2010. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä Saaramaan 

Kyläyhdistyksen toimijoiden kanssa. Kyselyssä painotettiin kotiin vietävien tai kylätalolla 

toteutettavan palveluiden tarvetta. Kylällä on juuri aloittanut yrittäjä, jonka toiminnan 

toimenpiteiden kohdentamiselle ja tarkentamiselle kyselystä toivottiin tukea. Tavoitteena oli myös 

saada tietoa siitä, mitä kyläläiset toivovat kylätalolta ja minkälaista uutta toimintaa sinne voitaisiin 

kehitellä. Kyselylle asetetut tavoitteet täyttyivät vähintäänkin kohtalaisesti. Palveluiden tarpeita 

nousi esiin, uusia toimintatapoja ehdotettiin.  

Kyselylomakkeita jaettiin postilaatikoihin 70 kpl. Niitä sai palauttaa kylän puurojuhlassa sekä 

kylätalolla olevaan postilaatikkoon. Kyselyn sai palauttaa myös omaan postilaatikkoon, josta ne 

luvattiin kerätä tiettynä ajankohtana. Viimeksi mainittu toimintatapa ei tässä kohdassa tuottanut 

tulosta. Sitä kautta vastauksia saatiin vain yksi. Vastauksia kertyi kaikkiaan 16 kpl, jolloin 

vastausprosentiksi saatiin 22,9 %.  

Arjen selviytymistä tukevat palvelut 

Asiointiapua esim. lääkäri- ja kauppareissuille ilmoitti tarvitsevansa kaikkiaan kuusi vastaajaa, 

näistä kaksi viikoittain ja neljä harvemmin. Ateriapalvelua tarvitsee kolme vastaajaa, harvemmin 

kuin päivittäin. Siivousapua ilmoitti tarvitsevansa kuusi vastaajaa, joista kolme kuukausittain ja 

kolme tätäkin harvemmin. Muuta kotiapua kaipaisi kaikkiaan kahdeksan vastaajaa, joista yksi 

eritteli palvelun tarpeeksi polttopuut ja kolme mainitsi lumityöt. Palvelutarpeen määrään vastattiin 

tulkinnanvaraisesti eli aina välillä ja tarvittaessa. Muu palvelu –kohtaan esitettiin autonpesua ja 

vahausta.  

Useimmat ilmoittivat suoriutuvansa päivittäisistä askareista itse, ainakin vielä. Parissa vastauksessa 

viitattiin naapuriapuun. Kaupassa käyntiin yksi vastaaja ilmoitti saavansa apua viikoittain ja 

siivoukseen kuukausittain. Lumitöihin on saatavissa paikallista apua.  

Kysymykseen palvelun hinnasta saatiin yhteensä 10 vastausta. Näistä yhdeksän ilmoitti palvelun 

kohtuulliseksi tuntihinnaksi 10 – 25 euroa.  Vain yksi vastaaja haluaisi palvelua alle 10 eurolla 

tunti. Palvelun ilmoitti maksavansa itse kokonaan kuusi vastaajaa ja yksi saa osittain tukea.  

Seuraavassa kysymyksessä kerrottiin kylällä aloittavan yrittäjän tarjoamista palveluista eli 

siivouksesta, kotiavusta, ateria- ja asiointipalvelusta. Kyläläisiltä kysyttiin, onko tällaisille 

palveluille tarvetta ja tulevatko he niitä jatkossa käyttämään. Neljä vastaajaa ilmoitti, etteivät vielä 

tarvitse mainittuja palveluita, mutta että jatkossa varmaan on tarvetta. Kaksi vastasi, ettei tarpeita 

ole. Yksi vastasi tarpeita olevan ja palveluiden käyttö tässä vaiheessa kiinnosti. Yksi ilmoitti 

halunsa tukea paikallista yrittäjää jollain tavoin.  



Hyvinvointia ja viihtymistä tukevat palvelut 

Hyvinvointiin ja yleiseen viihtymiseen liittyvistä palveluista vastattiin seuraavasti. 

Keskusteluseuraa kaipasi yksi vastaajista. Kauneudenhoitoon liittyvistä palveluista mainitsi kuusi 

vastaajaa, joista kaksi erittely palvelun parturiksi. Liikunnallisia harrastuksia mainitsi neljä 

vastaajaa. Talvinen ajankohta innoitti vastaamaan mm. suksiminen ja latuilu. Vaikeita 

suunnistusratoja ja kuntosalijumppaa toivottiin. Kulttuuriharrastuksiin liittyen mainittiin opistojen 

kurssitarjonta esim. kieltenopiskelu. Vielä ehdotettiin yhteisiä kauppareissuja jonnekin kauemmas 

sekä yhteisiä matkoja.  

Jos kylätalolla järjestettäisiin jotain esitettyjä palveluita, niitä aivan varmasti käyttäisi kolme 

vastaajaa ja silloin tällöin viisi vastaajaa. Kaksi ilmoitti suoraan, ettei käytä palveluita. Yksi vastaaja 

ilmoitti käytön olevan kiinni kyydistä. Liikunta- ja kulttuuripalveluista, esim. jumpparyhmästä 

oltiin valmiita maksamaan seitsemässä vastauksessa, keskiarvohinta oli noin 5 euroa. Kolme 

vastaajaa ilmoitti, ettei olisi valmis maksamaan.  

Tiedotuksesta 

Tiedotus esim. äkillisissä pulmatilanteissa toimii viiden vastaajan mielestä. Viisi vastaajaa ilmoittaa 

päinvastaista eli tiedotus ei toimi. Neljä vastaajaa ilmoittaa kuitenkin tietävänsä, mistä apua on 

saatavissa. Kaksi vastaajaa vastasi tähän kieltävästi. Tiedotustavoiksi ehdotettiin sähköpostia ja 

kiireettömissä asioissa tiedotetta ilmoitustaululle.  

Muita palveluita 

Kysymys palvelulinjan asiointisuunnasta laadittiin marraskuisen Pyörivä Kylä –kiertueillan 

innoittamana, jolloin asiointisuunnan valitseminen tuntui mahdolliselta. Kaksi käyttäjää toivoi 

suunnaksi Taavettia ja yksi Kaipiaista. Kouvolan kaupunki ei kuitenkaan suuntaa palvelulinjoja 

naapurikuntien alueelle, joten Taavetin vaihtoehto ei käytännössä voi toteutua. Seitsemän vastaajaa 

ilmoitti, ettei käytä palvelulinjaa.  

Kysymys mökkitalkkari- ja elintarvikekioskipalveluista oli suunnattu etenkin vapaa-ajan asukkaille. 

Kolme vastaajaa toivoi elintarvikekioskia. Avoimeen vastaukseen ei tullut muita palveluehdotuksia.  

Yhteisöllisyys ja osallistuminen 

Viiden vastaajan mielestä kylän tapahtumatarjonta on riittävää ja seitsemän mielestä vähäistä. Neljä 

vastaajaa ilmoittaa osallistuvansa tapahtumiin ja tilaisuuksiin melko usein ja kuusi vastaajaa joskus. 

Vain yksi vastaaja ei osallistu kylän toimintaan.  

Arvosanoja 

Seuraavaksi vastaajat saivat antaa arvosanoja 4 – 10 kyläalueen asioille. Palveluita arvioi 11 

vastaajaa, keskiarvoksi tuli 5,5. Asumisolosuhteista saatiin 11 arviota, keskiarvoksi muodostui 7,5. 

Harrastusmahdollisuudet saivat numeron kymmeneltä vastaajalta ja keskiarvoksi tuli 7,4. Ihmisten 

väliselle kanssakäymiselle annettiin 11 arvosanaa ja keskiarvoksi muodostui 7,9. Avoimeen kohtaan 

ei tullut arvioita muusta. Jotta annetut arvosanat paranisivat, pitäisi julkisia kulkuyhteyksiä parantaa 

ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia laajentaa. Kylään pitäisi perustaa kauppa tai kioski. Yksi 



vastaaja ilmoitti, että tilannetta parantaisi oman aktiivisuuden lisääminen. Yleistä kiirettä pitäisi 

vähentää, mutta se voi vastaajankin mielestä olla hankalaa.  

Vapaa sana 

Vapaaseen sanaan saatiin ehdotus terveydenhoitajan kuukausikäynnistä kylällä. Kylällä asuva 

jalkojenhoitaja ilmoittaa valmiudesta koti- ja laitoskäynteihin.  

Valokuitu ja vesihuolto 

Erillisenä osana kyselystä tiedusteltiin kyläläisten kiinnostusta valokuituun ja vesihuoltoon. 

Kumpaankin ilmoittautui muutama asioista kiinnostunut. Valokuituasioista kiinnostuneiden 

yhteystiedot välitetään hallitusjäsen Jyrki Peltolan kautta Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun 

käyttöön. Vesihuollosta kiinnostuneet laitetaan kartalle ja jatkossa mietitään mahdollisuutta esim. 

kylän keskialueille keskittyvän osuuskunnan perustamiseen. Valokuitu- ja vesihuoltokyselyä 

täydennetään keväällä ja kesällä 2011 vapaa-ajan asukkaiden kyselyllä.  

Jatkotoimenpiteitä, suunnitelmia ja ehdotuksia 

Kylällä aloittanut yrittäjä tarjoaa kotipalveluita ym. Yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa jatkuu. 

Kylätalon tarjontaa parannetaan ja tiloista sekä palveluista tiedotetaan. Kyläyhdistys suunnittelee 

hanketta, jonka avulla kylätalon maastoon raivataan luontopolku, rakennetaan taukopaikka ja 

pihalle grillikota. Luontopolkureitistö yhdistetään Haminan puoleisiin Portimon polkuihin.  

Kesäkuussa 2011 järjestetään kylätalon avoimien ovien päivä, johon kutsutaan erityisesti vapaa-

ajan asukkaat. Yhteistyössä Saaramaan Kyläyhdistyksen kanssa Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa 

–hanke järjestää tilaisuudessa vapaa-ajan asukkaille  vielä erikseen kyselyn palvelutarpeista ja 

tarjonnan kiinnostavuudesta. Samassa yhteydessä kartoitetaan heidän kiinnostustaan valokuituun ja 

vesihuoltoon. Avoimien ovien päivästä tehdään näkyvä tapahtuma, jolla kylätalon, sen tilojen, 

pihapiirin ja ympäröivän luonnon tarjoamista mahdollisuuksista tiedotetaan laajasti.  

Kylätalon kioskitoimintaa ylläpidetään ja kesäaikana valikoimaan erityisesti panostetaan. Myyntiin 

yritetään saada paikallisia tuotteita ja viikoittaista kesätoriakin voitaisiin taas kokeilla. Potentiaalisia 

palveluiden käyttäjiä ovat kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden lisäksi kylän nuorisoleirialuetta 

käyttävät ryhmät sekä alueella toimivan leirintäalueen käyttäjät.  

Hyvinvointipalveluyrittäjille tarjotaan mahdollisuutta käyttää kylätalon tiloja kohtuuvuokralla 

asiakkaiden vastaanottamiseen. Tässä vaiheessa kysymykseen tulisivat ainakin paikallinen 

jalkahoitaja sekä mahdollisesti hieroja. Toiminnan alkuun saattamiseksi kyläyhdistys kokoaa 

asiakaspiiriä mm. huolehtimalla ensimmäisten kertojen ajanvarauksista ja asiakashankinnasta.  

Loppukesällä Saaramaan kylää tehdään tunnetuksi raudanpolttotapahtumalla. Erilaiset historialliset 

löydöt kyläalueella ovat herättäneet laajaa kiinnostusta ja tämä hyödynnetään kylän 

markkinointitoimissa. Naapurikyliä haastetaan tapahtumayhteistyöhön. Syksyllä 2011 päivitetään 

kyläsuunnitelma kaiken kerätyn tiedon perusteella.  

 


