
SIPPOLAN ALUEEN KYLÄKYSELY MARRASKUUSSA 2012 

Sippolan seudulle (mukaan lukien Hirvelä ja Haapala) ollaan perustamassa rekisteröityä 

kyläyhdistystä. Perustava kokous järjestetään torstaina 10.1.2013 klo 18 alkaen. Paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. Tämä kysely toteutetaan alkavan toiminnan suunnittelun tueksi. Nyt Sinulla on 

mahdollisuus esittää toiveita ja tarpeita, joihin voidaan yhdessä lähteä hakemaan ratkaisuja. Kysely 

jaetaan joka talouteen viikolla 45 Sippolan, Silmun, Saittaran, Hirvelän ja Haapalan alueilla.  

Kyselyvastaukset palautetaan Sippolan Saleen 20.11.2012 mennessä. Lisätietoja tarvittaessa 

Svetlana Happo p. 040 5779576. 

ALUEEN PALVELUTARJONTA, PUUTTUVAT PALVELUT 

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

_______________________________________________________________________________ 

2. Mitkä palvelut toimivat kohdallasi tällä hetkellä?  

________________________________________________________________________________ 

3. Mitä lapsiperheet kaipaavat? 

kokoontumistiloja 

leikkipaikkoja tms.  

lisää harrastusmahdollisuuksia, mitä? ____________________________________ 

jotain muuta, mitä? __________________________________________________ 

4. Mitä nuoret tarvitsevat? 

kokoontumistiloja 

skeittirampin tms. 

lisää harrastusmahdollisuuksia, mitä? ____________________________________ 

jotain muuta, mitä? __________________________________________________ 

5. Vanhemman väestön, ikäihmisten toiveita 

______________________________________________________________________________   

6. Julkinen liikenne, liikkuminen. 

      käytän julkista liikennettä ja se toimii                 käyttäisin julkista liikennettä, jos se toimisi 

      liikkumiseni on oman auton varassa                    liikun muiden kyydeillä 

Palautetta aiheesta _______________________________________________________________ 

ALOITTAVA KYLÄYHDISTYS, TOIMITILAKYSYMYS 

7. Alueelle ollaan perustamassa rekisteröityä kyläyhdistystä. Tarvitaanko mielestäsi yhteistä 

toimitilaa, kiinteää toimipaikkaa? 

       Kyllä      Ei  En osaa sanoa 

8. Jos vastasit edelliseen kyllä, osaatko ehdottaa sopivaa tilaa.  

________________________________________________________________________________ 



9. Ehdotuksia mahdollisen toimitilan kustannusten kattamiseksi. 

 

________________________________________________________________________________ 

YHTEISÖLLISYYS, OSALLISTUMINEN, TAPAHTUMAT 

10.  Alueen tapahtumatarjonta on mielestäni 

       runsaanpuoleista               riittävää              vähäistä              tarjonta ei kiinnosta minua 

11.  Osallistun itse erilaisiin tapahtumiin 

        lähes aina               melko usein           joskus               en osallistu 

12.  Oma osallistumiseni mahdollisiin talkoisiin 

       osallistun ilman muuta              osallistun mahdollisuuksieni mukaan              en osaa sanoa  

       en voi osallistua, vaikka haluaisin           en halua osallistua  

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

a) palveluille _________ 

b) asumisolosuhteille ________ 

c) alueen viihtyisyydelle ________ 

d) harrastusmahdollisuuksille ________ 

e) ihmisten väliselle kanssakäymiselle ________ 

f) jollekin muulle, ________mille _______________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15.  Vapaa sana mistä tahansa asiasta  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Vastaus Sippolasta          Hirvelästä           Haapalasta         muualta       mistä? _____________ 

 

17. Vastaaja on       vakituinen asukas            vapaa-ajan asukas  

18. Vastaajan ikä   alle 18               18–29              30-50                 51-64                65 tai yli 

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

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.  


