
Utin kyselyn yhteenvetoa kaikki yhteensä 25.10 2010 / SV 

Vastauslomakkeita haja-asutusalueelta palautui 42 ja taajama-alueelta 14. Vastausprosentti on noin 

14 %. Lomakkeista kokonaan tyhjiä oli 7 kpl eli 12,5 % palautuneista.  

Vastaajien ikäjakauma 

18 – 29 –vuotiaat 3 vastaajaa ( 6,1 %) 

30 – 50 –vuotiaat 14 vastaajaa (28,6 %) 

51 – 64 –vuotiaat 13 vastaajaa (26,5 %) 

65 – 74 –vuotiaat  10 vastaajaa (20,4 %) 

yli 75-vuotiaat 9 vastaajaa (18,4 %) 

Vastaajien kotitalouksien henkilömäärä 

yksi henkilö 13 vastaajaa (27,7 %) 

kaksi henkilöä 17 vastaajaa (36,2 %) 

kolme henkilöä 8 vastaajaa (17,0 %) 

neljä henkilöä 6 vastaajaa (12,7 %) 

viisi henkilöä 2 vastaajaa (4,3 %) 

6 tai enemmän 1 vastaaja (2,1 %) 

Vastaajista 

opiskelijoita ei ollut yhtään (0 %) 

kotiäitejä tai koti-isiä oli 4 vastaajaa (8,1 %) 

työttömiä oli 3 vastaajaa (6,1 %) 

työssä käyviä oli 16 vastaajaa (32,7 %), vastaajien ammateiksi mainittiin mm. hoiva-alan ja kaupan 

alan ammatteja sekä toimistotyötä, yrittäjien osuus vastaajista 2,0 % 

eläkeläisiä oli 26 vastaajaa (53,1 %) 

Arjen selviytymistä tukevat palvelut 

Arjen selviytymistä tukevista palveluista tärkein oli terveyden- ja sairaanhoito, jonka mainitsi 15 

vastaajaa. Tarvittavista palveluista mainittiin mm. kuntoutus, fysioterapia, hieronta ja neuvola.  

Asiointiapua kaipasi vastaajista 9 ja siivousapua 9. Muuta kotiapua tarvitsee 5 vastaajaa, lähinnä 

lumitöitä ja polttopuita. Lastenhoidolle tarvetta oli 2 vastaajalla. Palvelua tarvitaan joko viikoittain 

(11 vastaajaa) tai tätä harvemmin (15 vastaajaa). Kaksi vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa palvelua 2-3 

kertaa viikossa. Kukaan ei kaivannut päivittäistä apua.  



Terveyskeskuksen ja sairaalan palveluiden katsottiin toimivan kohtuullisesti. tärkeänä pidettiin 

kouluterveydenhuoltoa. Ongelmia muutamille aiheutti mm. kulkeminen. Neljällä vastaajalla apua 

antaa joko perhe tai sukulaiset. Yhdellä vastaajalla oli toimiva taksikyyti. Kaksi vastaajista ilmoitti 

pärjäävänsä omillaan ja yksi ilmoitti saavansa apua naapurilta.  

Em. palveluille kohtuulliseksi tuntihinnaksi arvioitiin joko alle 10 euroa/tunti (7 vastaajaa) tai 10 – 

25 euroa/tunti (14 vastaajaa). Tämän enempää ei kukaan ollut valmis maksamaan.  Vastaajista 21 

ilmoitti maksavansa palvelun itse ja 3 vastaajaa ilmoitti, ettei maksa palveluista. Tuen tai 

avustuksen saamiseen vastasi kaikkiaan 15 vastaajaa, kaikki kielteisesti.  

Hyvinvointia ja viihtymistä tukevat palvelut 

Hyvinvointia ja viihtymistä tukevista palveluista tärkeimpiä olivat liikunnalliset harrastukset. Ne 

mainittiin 19 vastauksessa. Liikuntamuodoista mainittiin sauvakävely, jumppa, vesijumppa, tanssi, 

kävely, jääkiekko, lentopallo, laskuvarjohyppy sekä kuntosali, jonka mainitsi 3 vastaajaa. 

Liikuntapalveluita alueella kyllä on, mutta vastaajista 3 ilmoitti, ettei niitä ole tarpeeksi. Tarjontaa 

voisi monipuolistaa kuntopiireillä, joita suunnattaisiin sekä heikko- että hyväkuntoisille ja tarjontaa 

pitäisi olla myös miehille. Laskuvarjoharrastus onnistuu hyvin, mutta hiihtoladut puuttuvat. 

Tanssinharrastajille paikkoja löytyy kohtuuetäisyydeltä. Seuraavaksi eniten mainittiin 

kauneudenhoito- yms. palvelut, 13 vastaajaa. Keskusteluseuraa kaipaisi 3 vastaajaa, 

kulttuuriharrastukset kiinnostavat kolmea vastaajaa. Kirjasto pitäisi olla enemmän avoinna. 

Vastaajat antoivat kiitosta mm. alueen liikuntapalveluille sekä parturipalvelulle. Mahdollisuutta 

erilaisiin liikuntapalveluihin toivottiin useimmiten vähintään viikoittain. Muutama vastaaja toivoi 

voivansa harrastaa esim. liikuntaa 2-3- kertaa viikossa.  

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksullisuus 

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksullisuudesta oltiin kahta mieltä. Kohtaan saatiin kaikkiaan 25 

vastausta, joista 12 vastaajaa eli 48 % ilmoitti, ettei ole valmis maksamaan. Toinen reilu puolikas, 

13 vastaajaa eli 52 % ilmoitti olevansa valmis maksamaan kulttuuri- ja liikuntapalveluista. 

Kysymykseen sopivasta hinnasta saatiin euromääräisiä arvioita 2 eurosta 10 euroon, keskiarvoksi 

saatiin noin 4 euroa.  

Puuttuvista palveluista 

Tällä hetkellä alueelta puuttuvista palveluista ylivoimaisesti eniten toivottiin apteekin palveluita. 30 

vastaajaa ilmoitti apteekin tarpeellisuudesta. 11 vastaajaa haluaisi pankin palveluita, kahdessa 

vastauksessa mainittiin maksuautomaatti. Muita yksittäisiä ehdotuksia olivat mm. vaatekauppa, 

baari, kyläkapakka, pubi kahteen kertaan, rautakauppa, videovuokraamo, suutari, joukkoliikenteen 

kehittäminen, kyyti kotikirkkoon silloin tällöin ja facebook-ryhmä tiedotusta parantamaan. 

Ruokakaupalle toivottiin kilpailua (toinen ruokakauppa) ja edullisempia hintoja. Yksi vastaajista 

epäili, ettei asukaspohja riitä millekään ehdotetulle palvelulle.  

 

 



Palvelutarjontaa 

Muutama vastaaja oli valmis myös tarjoamaan jotakin palvelua. Esiin nousivat yksittäisissä 

vastauksissa kotipalvelu, autokauppa, rakennustyöt, baarin työntekijä, liikuntapalveluiden 

järjestäminen ja facebook-ryhmän perustaminen ja päivittäminen sekä tarvittaessa kyydin 

tarjoaminen.  

Tapahtumista 

Alueen tapahtumista annettu palaute kertoi seuraavaa; tapahtumatarjonta on 52,5 % mielestä 

riittävää ja 32,5 % mielestä vähäistä. Kolme vastaajista eli 7,5 % piti tapahtumatarjontaa runsaana, 

etenkin lapsille ja kolme vastaajaa eli 7,5 % ilmoitti, ettei tarjonta kiinnosta. Osallistuminen 

tapahtumiin jakautui niin, että 79,5 % vastaajista ilmoitti osallistuvansa joskus, 6,8 % ilmoitti 

osallistuvansa melko usein ja 9,1 % ilmoitti, ettei osallistu ja 4,6 % ilmoitti osallistuvansa lähes 

aina, kun jotain järjestetään.  

Arvosanoja 

Seuraavaksi vastaajat arvioivat aluetta kouluarvosanoilla. 

Palvelut saivat keskiarvoksi 6,77, asumisolosuhteet, keskiarvo 8,27, harrastusmahdollisuudet, 

keskiarvo 7,22, ihmisten välinen kanssakäyminen, keskiarvo 7,34  

Lisäksi annettiin muita arvosanoja seuraavasti; tiedotus 6,0, julkinen liikenne 5,3, kaunis luonto 

10,0, lyhyt matka Kouvolaan 10,0, koulu 10,0.   

Arvosanoja voisi nostaa seuraavat parannukset 

valaistus Metsontielle, apteekin avaaminen, liikuntamahdollisuuksien lisääminen, tiedotuksen 

parantaminen, ABC:n hintatason kohtuullistaminen, pankin avaaminen, Alkon myymälä, pubin tai 

kyläkapakan perustaminen, julkisen liikenteen parantaminen, linja-autovuorojen lisääminen, 

palveluiden monipuolistaminen, koululaisten iltapäivätoiminta, harrastusmahdollisuuksien 

lisääminen, hiihtoladut ja ulkoilureitit kuntoon, luistelukaukalo ja ampumarata kuntoon, Kuivalan 

Ns-talolle jumppa, Utti- hallin käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä paikat vaatekeräykselle 

ja pahvinkeräykselle. Lisäksi toivottiin alueen asukkailta panostusta alueen kehittämiseen ja oma-

aloitteisuutta. Erään vastaajan mielestä alueen arvosanat nousisivat heti, jos palattaisiin ajassa 30 

vuotta taaksepäin.  

Vapaa sana sisälsi seuraavanlaisia huomioita 

kaasujalan kevennys Kuivalantiellä, kyytimahdollisuus Kouvolaan silloin tällöin, eläinten 

uintipaikka jostakin, hyvä paikka asua, kaikki tarvittava lähellä, Nuorisoseura toimii hyvin, ei enää 

kunnalta palveluiden karsimista, lapsiperheiden huomioiminen, asiointitaksi kerran viikossa, 

kesäasukkaiden terveyskeskuspalvelut toimiviksi, hätätapauksissa epäselvyyttä, minne pitää ottaa 

yhteyttä, selkeä palveluluettelo alueen palveluista mm. ruoantuottajat, voisiko kyläyhteisön 

nettisivut palvella tällaisessa tiedotuksessa, Utti sopiva paikka maneesille; riittävästi harrastajia, 

hyvät yhteydet, kilpailutoimintakin mahdollista.  


