
SIPPOLAN ALUEEN KYLÄKYSELY MARRASKUUSSA 2012 

 

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % 

ALUEEN PALVELUTARJONTA, PUUTTUVAT PALVELUT 

 

1.Mikä on Sinulle tärkein palvelu, joka alueelta puuttuu? Ts. haet palvelun muualta. 

 

Vastaajista 23 kaipaa pankkiautomaattia ja lisäksi 8 mainitsee pankkipalvelut. Isompaa, 

toimivampaa ruokakauppaa sekä aiempaa laajempia valikoimia kaipaa 13 vastaajaa. 

Huoltoasemapalveluita haluaisi 8 vastaajaa ja bensa-automaatin 3 vastaajaa. Terveyspalveluita 

kaipaa 6 vastaajaa, lisäksi mainitaan puuttuvat lääkäripalvelut 5 vastauksessa, neuvola 4 

vastauksessa ja lisäksi puutteina mainitaan terveydenhoitaja ja hammaslääkäri. Alkon mainitsee 5 

vastaajaa, vaatekaupan puolestaan 4. Kirjastoa kaipailee 4 vastaajaa, elokuvateatteria 2. 

Kukkakaupan palvelut mainitsee 2 vastaajaa. Yhden maininnan kukin saavat lisäksi koulu, yläaste, 

julkisen liikenteen toimivuus mm. kesäisin, kioski, viehättävä lounasravintola, ruokaravintola, 

lounasmahdollisuus, kahvila, lähiruokapalvelut, hyvä tienhoito, baarit, kosmetiikkaa, rautatie, 

erikoisliikkeet ja kenkäkauppa.  

 

2. Mitkä palvelut toimivat kohdallasi tällä hetkellä?  

Apteekin palvelut toimivat 53 vastaajan mielestä, kaupan mainitsee 41 vastaajaa. Postipalvelut 

mainitsee 10 vastaajaa. Viisi mainintaa kukin saavat koulu (ala-aste), parturi-kampaamo, 

seurakunnan tarjoamat palvelut. Fysioterapian ja hierojan mainitsee yhteensä 6 vastaajaa. 

Kirjastoauto saa 4 mainintaa, neuvolalle, uintipaikoille ja kesätorille kullekin 2. Alueelta on 

saatavissa sähkömies, kirvesmies, soraa ja traktoria, näistä jokaista yhden vastaajan mielestä. 

Yksittäisinä mainintoina vielä jätteiden kierrätyspiste (vain pahvi puuttuu), bensamyynti, Sippola-

koti, ravintola, metsästysmahdollisuus, retkeilymaastot, linja-auto, autokorjaamo, 

ulkoilumahdollisuudet, asioimistaksi, päiväkeskus, pankkiautomaatti Inkeroisissa, pubi.   

Kommentteja; käyttäkää apteekkia, ettei se lopu, Liikkalaan saatava bensa-automaatti, 

kalakauppias hyvä, lihakauppias saisi käydä useammin, pari uutta bussivuoroa saatu, 

aamukahvipaikka saisi avautua jo klo 7, baarin säilyminen olisi hyvä asia, olen tyytyväinen 

palveluihin suhteessa asukasmäärään, kaikki alueen palvelut toimivat, kesätori on tärkeä ja kiva 

3. Mitä lapsiperheet kaipaavat? 

 

Lapsiperheet kaipaavat 6 vastaajan mielestä kokoontumistiloja. Leikkipaikkoja lisää ehdottaa 23 

vastaajaa. Lapsiperheiden harrastusmahdollisuudet mainitsee 15 vastaajaa. Vastauksissa esitetään 

leikkipuistoa, muuta puistoa, ohjattua toimintaa, musiikki-, tanssi- ja liikuntaharrastuksia, 

sisäpelitiloja, korkeushyppypaikkaa, sählyä, parempaa jääkentän hoitoa, luistelukopit auki myös 

iltaisin ja liikuntakerhon jatkoa. Jotain muuta kohdassa esiin nostetaan mm. toimivat 

palvelurakenteet, koulut, neuvolapalvelut ja yläasteluokat.  

 

 



4. Mitä nuoret tarvitsevat? 

 

23 vastaajan mielestä nuorille tarvitaan kokoontumistiloja. 11 vastaajaa kannattaa skeittiramppia. 

Harrastusmahdollisuuksien lisäämisen mainitsee 7 vastaajaa. Ne voivat liittyä luontoon, retkeilyyn, 

urheiluun ja käsitöihin. Harrastustoiminta kaipaa vetäjiä ja nuokkaritoimintaa tulee tukea. Uusia 

nuorille suunnattuja tapahtumia kaipaa kaksi vastaajaa.  Yksi vastaaja ehdottaa kovempaa kotikuria 

ja toinen lisää bensaa mopoihin, ettei kylän raitti hiljene. Eri toimijioiden yhteistyötä kaivataan 

siinäkin mielessä, etteivät toiminnat kärsi päällekkäisyyksistä. Yhden vastaajan mielestä ksyysmys 

pitäisi esittää nuorille itselleen.  

5. Vanhemman väestön, ikäihmisten toiveita 

Vanhempi väestö kaipaa kokoontumistiloja ja ohjattua toimintaa. Ikäihmisille suunnattua toimintaa 

pitäisi olla muutakin kuin seurakunnan järjestämää. Kyseeseen voisivat tulla yhteislaulu, grilli-illat, 

teemaillat mm. kokkaus, leipominen ja käsityöt.  Voisikohan koulun kuntosalia käyttää ja saisiko 

sinne opastusta? Saisiko koululle ikäihmisten jumppaa? Kansalaisopiston kursseja toivotaan lisää, 

samoinn erilaisia kerhoja. Yksi vastaaja ehdottaa ruokaostosten, lääkkeiden ja kirjastokirjojen 

kotitoimituksia. Nuoremmat voisivat pistäytyä auttelemassa pikkuaskareissa ja tukea kotona 

pärjäämiseen kaivataan. Lääkärin vastaanotto kerran viikossa palvelisi etenkin vanhempaa väestöä. 

Parempia kauppapalveluita kaipaa kaksi vastaajaa. Seurakuntatalolle esitetään mm. 

konserttitoimintaa ja lisää toimintaa haluttaisiin myös palvelutalolle. Toimiva julkinen liikenne olisi 

tärkeää. Hyvät kulkuyhteydet ja lähiliikenteen sujuvuus nousevat vastauksissa esiin. Erikseen 

puuttuvista palveluista mainitaan kirjasto, pankki ja kahvila. Siistit uimapaikat ovat yhden vastaajan 

toiveissa.  

6. Julkinen liikenne, liikkuminen. 

Julkista liikennettä ilmoittaa käyttävänsä 8 vastaajaa. Useimpien mielestä se ei toimi hyvin. Vuoroja 

on liian vähän ja harvassa. Vuoroja ei ole iltaisin eikä viikonloppuisin. Kesäaika on ongelmallinen. 

Julkisilla kulkeminen onnistuu vain koulupäivinä. Vastaajista 22 ilmoittaa, että käyttäisi julkista 

liikennettä, jos se toimisi paremmin. 12 vastaajaa turvautuu toisten kyyteihin joko säännöllisesti tai 

satunnaisesti. Ilman muuta eniten eli 42 vastauksessa kerrottiin liikkumisen olevan oman auton 

varassa. Yksi vastaaja löytää myönteistäkin palautetta, muutaman uuden vuoron saaminen on hieno 

juttu.  

 

ALOITTAVA KYLÄYHDISTYS, TOIMITILAKYSYMYS 

 

7. Alueelle ollaan perustamassa rekisteröityä kyläyhdistystä. Tarvitaanko mielestäsi yhteistä 

toimitilaa, kiinteää toimipaikkaa? 8. Jos vastasit edelliseen kyllä, osaatko ehdottaa sopivaa 

tilaa? 

32 vastaajaa eli vastanneista melko tarkalleen puolet on sitä mieltä, että aloittava kyläyhdistys 

tarvitsee jonkinlaisen oman kokoontumistilan tms. Eniten ehdotetaan koulun tiloja, kaikkiaan 20 

vastauksessa. Vanhan museon tila olisi 8 vastaajan mielestä hyvä tila. Lisäksi ehdotetaan Hirvelän 

alakoulua (4 vastaajaa), Salen alakertaa (4) ja vanhaa neuvolaa (3). Lisäksi ehdotetaan Raussin 

koulua, paikallista ravintolaliikettä, koulukotia ja Viljamaata kutakin yhden kerran. 



17 vastaajaa on sitä mieltä, että omaa kokoontumistilaa ei tarvita. Muutamassa vastauksessa 

epäillään talouden pyörimistä. 14 vastaajaa ei osaa ottaa kantaa tilakysymykseen. Kahdessa 

vastauksessa epäröidään kyläyhdistyksen tarpeellisuutta ja toimintaa ehdotetaan heti alusta saakka 

Liikkala-Ruotila –kyläyhdistyksen yhteyteen.  

 

9. Ehdotuksia mahdollisen toimitilan kustannusten kattamiseksi. 

 

Käyttömaksu ja tilojen vuokraus 5 vastaajaa, jäsenmaksu 5, kaupungin avustukset 5, Eu-tuet 4, 

lahjoitus 3, talkoot 3, keräys kyliltä 3, myyjäiset 3, arpajaiset 2, tapahtumatulot 2, tilojen aukipito 

talkoilla 1, myyntipaikkaprovisio 1, kahvilan tuotto 1.   

Kommentteja; olisiko jotain tiloja mahdollisuus saada kaupungilta ilmaiseksi, kaupunkihan jo 

kustantaa tilat, yhdistyksille jokaiselle sille sopivin tapa ottaa osaa kustannuksiin, tulee olemaan 

ongelma parin vuoden kuluttua, jokainen tuo jotakin kahveille, ostetaan yrittäjältä kokouskahvit 

YHTEISÖLLISYYS, OSALLISTUMINEN, TAPAHTUMAT 

 

10.  Alueen tapahtumatarjonta on mielestäni 

runsaanpuoleista 0,0 %      

riittävää    40,3 % 

vähäistä  56,4 %                 

tarjonta ei kiinnosta minua 3,3 %         

11.  Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin 

        

lähes aina  10,4 %  

melko usein  38,8 % 

joskus   49,3 %               

en osallistu  1,5 % 

12.  Oma osallistumiseni mahdollisiin talkoisiin 

      

osallistun ilman muuta   3,1 %              

osallistun mahdollisuuksieni mukaan    73,9 %            

en osaa sanoa   9,2 % 

en voi osallistua, vaikka haluaisin 9,2 %            

en halua osallistua   4,6 % 

13.  Minkä arvosanan (4 - 10) antaisit tämän alueen  

a) palveluille   keskiarvo 6,67 

b) asumisolosuhteille   keskiarvo 8,06  

c) alueen viihtyisyydelle  keskiarvo 8,55 

d) harrastusmahdollisuuksille keskiarvo 6,31 

e) ihmisten väliselle kanssakäymiselle  keskiarvo 7,39 



f) jollekin muulle  

arvosana 10, kyläyhdistykselle, apteekille, tälle kyselylle, Salen työntekijöille 

arvosana 9, Sippolan imagolle 

arvosana 8, kaupalle, apteekille (2 vastaajaa), kesätorille, kodille 

arvosana 4, teiden kunnolle ja hoidolle, torialueelle, liikennekulttuurille, Sippolan 

Salelle, kunnallispolitiikan uusille tuulille, lasten harrastusmahdollisuuksille 

 

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

Palvelut kuntoon ja entiset palvelut; pankki, neuvola, kirjasto, terveyspalvelut ja joukkoliikenne 

takaisin (7 vastaajaa), palveluiden laadukkuus, uimahallikyyti, grilli/pitseria, huoltoasema, bensa-

asema, yleinen wc, pankkiautomaatti (4 vastaajaa), apteekin toiminta jatkuisi, yläaste takaisin (2 

vastaajaa), liikuntapaikkojen kunnostus, kuntosali, ympäristön siivous, tiet kuntoon mm. Sippola-

Kaipianen väli ja Saverontie, bussivuorot takaisin ja bussiyhteydet kuntoon (3 vastaajaa), katuvalot, 

lounaskahvila, kahvilan viihtyisyys, kauppaan monipuolisempi tarjonta ja lähiruokaa ja muutenkin 

lisää valikoimaa sekä päiväykset kuntoon (6 vastaajaa), kaupan asiakkaiden toiveiden 

huomioiminen, lääkärin vastaanotto vaikka kerran kuussa, konsertteja, elokuvia, 

harrastusmahdollisuuksia viikonloppuisin, erilaiset harrastusmahdollisuudet eri ikäryhmille (3 

vastaajaa), autopurkaamo heti pois, musiikki-, muskari- ja liikuntaryhmiä lapsille, uusia asukkaita, 

uusia yrittäjiä, nuorille aktiviteetit ja tilat, enemmän yhteistyötä, uusia toimijoita, talkoohenkeä, 

ulkopuolista näkökulmaa kehittämistyöhön, toimiva kyläyhdistys, yhteinen kylätoimikunta 

Liikkala-Ruotilan kanssa, innostus yhteiseen toimintaan, lisää tapahtumia (4 vastaajaa), 

kokoontumistila eri ikäryhmille eri aikaan, kanssakäyminen paikallisten asukkaiden kanssa 

(vastaajana vapaa-ajan asukas), kaupunki huomiosi reuna-alueiden kehittämisen paremmin, 

parempaa maaseutua syrjäkylillä.  

15.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta  

Ei kannata perustaa omaa kyläyhdistystä, liittykää valmiiseen Liikkala-Ruotila –yhdistykseen. 

Tehdään yhteinen kylätoimikunta Liikkala-Ruotila –kyläyhdistyksen kanssa. Siellä olisi jo 

osaamista.  

Kyläasian edistämien kaupungissa on tärkeää. Kaikki on mennyt huonompaan suuntaan, kun on 

menty Kouvolaan. Kun löytyisi yhteen hiileen puhaltamista, kannattaa yrittää kylätoiminnankin 

kautta. Hyvä että edes yritetään saada toimintaa aikaiseksi. Olemme ympärivuotisia vapaa-ajan 

asukkaita. Osallistuisimme mielellämme kylän tapahtumiin ja toimintaan. Hyvä kun teette asialle 

jotakin. Paljon vaikeammaksi ei enää asuminen Sippolassa voi mennä eli suunta ylöspäin. Ihmeitä 

on turha odottaa. Onnea kylän kehittämiseen. Toivotan hyvää yritystä hankkeelle. On positiivista, 

että on näin aktiivisia ihmisiä, jotka jaksavat panostaa tällaiseen kyselyyn.  

Tapahtumia, joissa nuoret ja vanhempi väestö kohtaavat mm. kädentaidot/perinteet tms. opetus. Oli 

hauskaa, kun Ars Sippola järjestettiin. Kaivataan lisää vastaavia tempauksia, jotka tuovat 

näkyvyyttä. Lisää iloluontoista toimintaa. Kesätorista pitäisi kehittää tapahtuma, jossa kyläläiset 

viihtyvät. Enemmän seurojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Toimintoja suunnitellessa pitäisi 



kokoontua ja sopia ajankohdista, jotta vältetään päällekkäisyydet. Kimppakyytejä mm. keskustan 

harrastuksiin lisättävä. Valitettavasti vapaaehtoisia toimijoita on vaikea saada mukaan ja työ 

kerääntyy samoille henkilöille. Tapahtumatiedotusta paikallislehden lisäksi laatikkojakeluna, 

ilmoitustaululla ja netissä. 

Koulun ympäristö siistiksi. Lisäisi viihtyisyyttä. Huomiota viihtyisyyteen ja yleisilmeen 

kohentamiseen (pihat ja tienvarret). Keskuskaupungin tieherrat voisi käydä kattomassa Sippolan 

turva- ja meluaitoja siinä kirkonkylällä. Voisi olla korjaamisen aihetta jo viimeinkin. Kaupunki ei 

välitä tiestön kunnosta eikä valtiokaan. Sippolan urheilukenttä olisi saatava parempaan kuntoon. 

Seurakunnan puisto Hongisto, huono kunto. Suoritettava pohjarisukon raivaus ja penkkejä puistoon.  

Sippola olisi hyvä paikka asua, jos palvelut toimisivat. Sippola on hyvä paikka olla ja asua. Ihmiset 

mukavia ja luonto lähellä. Peace & Love. Luokkajakauma on aika paha, huono-osaisia kohdellaan 

kuin pohjasakkaa.  

Autottoman vanhemman ihmisen on hankalaa ja kallista päästä esim. Kuusaalle tai Kotkaan 

lääkäriin. Sippolakotiin lisää henkilökuntaa. Kylmähuoltoasema poikaa. Koulu takaisin 

16. Vastaus  

 

Sippolasta 70 %      

Hirvelästä 14,3 %            

Haapalasta 8,6 %          

Muualta 7,1 %  mistä? Saittara 1, Silmu 1, takametsä 1, kaksi ei ilmoita 

 

17. Vastaaja on  

      

 vakituinen asukas 92 %             

vapaa-ajan asukas 8,0 %  

18. Vastaajan ikä    

 

alle 18   2,8 %              

18–29   12,7 % 

30-50 25,3 %                 

51-64         38,1 %         

65 tai yli 21,1 % 

 

Kyselyn tulokset ovat esillä kyläyhdistyksen perustavassa kokouksessa 10.1.2013. 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Sepra ry.  


