
SAARAMAAN KYLÄALUEIDEN PALVELUKARTOITUS JOULUKUUSSA 2010 

Saaramaan kyläalueen toimijat haluavat tällä kyselyllä päivittää tietoa ja tuntemusta alueen 

asukkaiden palvelutarpeista ja palvelutarjonnasta. Kyselyvastauksissa nousseille tarpeille etsitään 

toimivia toteutusmalleja, joten vastaamalla voit ratkaisevasti vaikuttaa alueen palveluihin. 

Kysely jaetaan joka talouteen viikon 48 lopulla Saaramaan, Saareksin ja Kelkan kylien alueilla.. 

Kyselyn palauttaminen on nyt todella helppoa! Vastaat vain kysymyksiin ja laitat lomakkeen 

omaan postilaatikkoosi lauantaina 18.12. klo 12 mennessä. Keräämme vastaukset laatikoista 

iltapäivän aikana. Lomakkeita voit palauttaa myös puurojuhlassa 12.12. Palautus onnistuu myös 

18.12. saakka Häkkisten postilaatikkoon Saaramaan hyötiksen luokse. Lisätietoja tarvittaessa Sami 

Kattelus p.0440-884200. 

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

ARJESSA SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT 

1. Mitä arjessa selviytymistä tukevia palveluita tarvitset? Rastita! 

asiointiapu(lääkäri, kauppa, jne.) Kuinka usein?        viikoittain            harvemmin   

ateriapalvelu  Kuinka usein?        päivittäin         harvemmin   

  siivousapu. Kuinka usein?       viikoittain         kuukausittain         tätäkin harvemmin 

muu kotiapu (polttopuut, piha- ja lumityöt) Mitä ja kuinka usein? ________________ 

_____________________________________________________________________ 

 joku muu palvelu, mikä? ________________________________________________ 

2. Mitkä edellä mainituista palveluista toimivat jo kohdallasi tällä hetkellä? Mistä saat apua? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Mikä on kohtuullinen tuntihinta esim. siivouspalvelulle tai muulle kotiavulle? 

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

4. Jos kohdallasi jo jokin palvelu toimii, maksatko sen itse vai saatko maksamiseen tukea? 

        kyllä, maksan itse kokonaan       en maksa itse kokonaan, saan tukea        tuet kattavat palvelun 

5. Alueella aloittaa alkuvuodesta 2011 yritys, joka tulee tarjoamaan siivousta, kotiapua, 

ateria- ja asiointipalvelua. Tarvitsetko jatkossa kyseisiä palveluita ja tuletko käyttämään 

niitä? 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



HYVINVOINTIA JA VIIHTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT 

6. 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________________________________________________________ 

7. Jos näitä palveluja järjestettäisiin esim. kylätalolla, käyttäisitkö niitä? 

      kyllä, ilman muuta          kyllä, silloin tällöin           en käyttäisi tällaisia palveluita 

8. Olisitko valmis maksamaan liikunta- ja kulttuuripalveluista 

      en            kyllä, mikä olisi kohtuullinen hinta esim. jumpparyhmälle/henkilö/kerta _________€ 

9. Toimiiko tiedotus? Tiedätkö, mistä apua on saatavissa esim. äkillisissä pulmatilanteissa? 

      en            kyllä 

10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kieltävästi, tarvitsetko tietoa, mistä apua voi saada?  

       en      b   kyllä, mistä tieto olisi helpointa saada? _____________________________________ 

11. Kouvolan kaupungin palvelulinjoja on kaikkiaan 16 ja yksi niistä ajaa Saaramaalta 

Kaipiaisiin. Palvelulinjoihin on mahdollisuus tehdä esityksiä kyliltä.  

       käytän palvelulinjaa ja minulle Kaipainen on hyvä suunta 

       käytän palvelulinjaa ja minusta Taavettiin olisi hyvä suunta 

       en käytä palvelulinjaa 

 

KYSYMYS VAPAA-AJAN ASUKKAILLE 

12. Minkälaisia palveluita toivot mökkipaikkakunnaltasi? 

      mökkitalkkari                     elintarvikekioski               

jotain muuta, mitä? _______________________________________________________________ 

 

 



YHTEISÖLLISYYS, OSALLISTUMINEN, TAPAHTUMAT 

13.  Tapahtumatarjonta on mielestäni 

      runsaanpuoleista               riittävää              vähäistä              tarjonta ei kiinnosta minua 

14.  Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin 

      lähes aina              melko usein           joskus               en osallistu 

15.  Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit Saaramaa-Saares-Kelkka -alueen  

a) palveluille _________ 

b) asumisolosuhteille ________ 

c) harrastusmahdollisuuksille ________ 

d) ihmisten väliselle kanssakäymiselle ________ 

e) jollekin muulle, ________mille _____________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  


