
TUOHIKOTIN KYLÄALUEIDEN PALVELUKARTOITUS JOULUKUUSSA 2010 

Tuohikotin 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 49 lopulla Tuohikotin, Pyöriälän, Parolan, Metsä-Rämän, 

Penttilän ja Heikkilän alueilla.. Kyselyn palauttaminen on nyt todella helppoa! Vastaat vain 

kysymyksiin ja laitat lomakkeen omaan postilaatikkoosi lauantaina 18.12. aamupäivän aikana 

klo 12 mennessä. Keräämme vastaukset laatikoista saman iltapäivän aikana. Lomakkeita voit 

palauttaa myös puurojuhlassa 15.12. Palautus onnistuu myös 18.12. saakka Kylliäisen 

postilaatikkoon osoitteessa Alakylänraitti 142 (Vilhun tienhaara). Lisätietoja tarvittaessa Minna 

Kylliäiseltä p. 040-5428169. 

OLETHAN SINÄKIN MUKANA OMAN ASUINALUEEN KEHITTÄMISESSÄ! 

 

1. Mitä arjessa selviytymistä tukevia palveluita tarvitset? Rastita! 

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

ateriapalvelu, kotiruokalounas   Kuinka usein?        päivittäin         harvemmin   

Haluaisin lounaan kotiini             kyllä                    en 

Ruokailisin mielelläni kylällä olevassa toimitilassa           kyllä               en 

  siivousapu. Kuinka usein?       viikoittain         kuukausittain         tätäkin harvemmin 

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

_____________________________________________________________________ 

 joku muu palvelu, mikä? ________________________________________________ 

Kylän neuvolatiloissa olisi mahdollisuus järjestää yksityisen fysioterapeutin, lääkärin ja 

mahdollisesti muun hoitohenkilökunnan palveluita. Jos tällainen mahdollisuus järjestyisi, 

käyttäisitkö palveluita?          kyllä                            en 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Alueelle on suunnitteilla yritystoimintaa, joka tarjoaisi mm. ateriointi- ja asiointipalvelua, 

kotiapua jne. Tarvitsetko kyseisiä palveluita ja tuletko käyttämään niitä? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



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

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

5. 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 

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

a) palveluille _________ 

b) asumisolosuhteille ________ 

c) harrastusmahdollisuuksille ________ 

d) ihmisten väliselle kanssakäymiselle ________ 

e) jollekin muulle, ________mille _____________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

KYSYMYKSIÄ PALVELUNTARJOAJILLE 

Oletko Sinä valmis tuottamaan jotakin kyläalueella tarvittavaa palvelua? 

       en                  kyllä, mitä palvelua? ________________________________________________ 

Oletko valmis tuottamaan palveluita ikääntyville, mielenterveyskuntoutujille tai 

päihdekuntoutujille? Esim.  ikäihmisille päivätoimintaa tai voisitko toimia hoivakoti-

yrittäjänä tarjoamalla kodinomaisen "varakoti"-hoivapaikan vaihtoehtona laitoshoidolle.      

      en                   kyllä, mitä palvelua? ________________________________________________          

Tämän viimeisen asian osalta, laita tähän halutessasi yhteystietosi, niin otamme yhteyttä 

________________________________________________________________________________ 

 

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

hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Kymen Kasvu ry.  


