Kyläkysely Koijärven alueen asukkaille

Koijärven alueen kylien omaohjelma sekä Kojon, Matkun ja Peräjoki -Vuoltun kyläsuunnitelmat koottiin talven aikana useissa kylätilaisuuksissa. Kylämme säilyvät jatkossakin hyvinä paikkoina elää, asua ja tehdä työtä, kun me kaikki toimimme rakkaan kotiseutumme yhteisten asioiden eteen. Tällä kyselyllä kartoitamme teidän mielipiteitänne ja tarpeitanne sekä mahdollisuuksianne osallistua rakentamaan kyliemme viihtyisyyttä. 

Pyydämme palauttamaan kyläkyselylomakkeen 6.10. mennessä johonkin takasivun paikoista. Voit tarvittaessa jatkaa vastauksiasi paperille ja liittää sen mukaan.
	
Kyselyn tulokset käydään läpi Koijärven alueen kylät ry:n syyskokouksessa. Olet tervetullut kokoukseen!  Omaohjelmaan ja kyläsuunnitelmiin voit tutustua www.koijarvenalueenkylat.fi-sivulla sekä kylätaloilla. Kyselyn yhteenveto julkaistaan nettisivulla syyskokouksen jälkeen.


1. Taustatiedot 
Oletteko vakituinen vai vapaa-ajan asukas? Rastittakaa (X) oikea vaihtoehto.

a) Vakituinen asukas			
b) vapaa-ajan asukas	
c) muu, mikä?		 _____________________________

Asuinkyläni:  __ Matku  __ Kojo __ Peräjoki  __ Vuoltu  __ Saviniemi  __Raitoo 

Taloutesi koko:  __ 1   __ 2   __ 3   __ 4   __ 5   __yli 5
Perheenjäsenten iät:  __ alle 12   __ 12-17   __ 18-29   __ 30-49   __ 50-65   __ yli 65

2. Tiedottaminen
Koijärven alueen kylät tiedottavat kuukausitiedotteella, nettisivuilla www.koijarvenalueenkylat.fi, Kylähullu-lehdessä ja Facebook-ryhmässä.

Mistä sinä saisit tiedon parhaiten?

Rastita sopivat 3 vaihtoehtoa (X)



Kuukausitiedote
 
Facebook

Koijärven alueen kylät ry:n nettisivut
 
Ryhmätekstiviesti kylän tapahtumista puhelimeesi

Kylähullu-lehti
 
Paikallisradio

Ilmoitustaulut
 
Seutu-Sanomat

Sähköposti
 
Forssan Lehti

Yhteisissä tapahtumissa

Jokin muu, mikä?












__ Haluan tiedot tapahtumista sähköpostiini. Sähköpostiosoitteeni on  _______________________
__ Haluan tekstiviestinä matkapuhelimeeni, maksu enintään 10 euroa / vuosi. 
Matkapuhelinumeroni on  ____________________________________


3. Palvelut pysyvät ja ovat saatavilla. Yrittäminen vahvistuu.
Millaisia palveluja arvelet tarvitsevasi/taloutenne tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa? 
(Rastita sopivat vaihtoehdot)
Kyllä  tarvitsen
Ehkä 
En tarvitse
Kiinnostaa  tarjota palvelua tai tuotetta maksullisena
Kiinnostaa osallistua vapaaehtoisena
PALVELUJA KORVAUSTA VASTAAN 

Ateriapalvelua kotiin





Hoivapalvelut





Kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu)





Siivouspalvelut





Kylätalkkari, kiinteistönhoito





Tilapäinen lastenhoito





VAPAAEHTOISTOIMINNALLA JÄRJESTETTÄVIÄ PALVELUJA

Tavaroiden/palvelujen vaihto tai vuokraus





Lähiruokarinkiin osallistuminen





Ystävätoiminta





Varamummo tai -vaari





Asiointiapua





Lemmikinhoitoapu





Ruokailumahdollisuus kylätalolla tai koululla kerran kuussa





Lapsiparkki kylätalolla maks 3h





Lähitori- ja lähiruokapäivä





Kimppakyydit harrastuksiin





Kimppakyydit Valijärvelle






Kerro tarkemmin:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Onko mielestäsi kesäkioski Matkun kylätalon pihalla tarpeellinen? __Kyllä  __Ei __________________________________________________________________________________________________

4. Maallemuutto – Koijärven alueen kylät vahvistuvat hyvinä asuinpaikkoina.
(Rastita sopivat vaihtoehdot)
Kyllä
Ehkä
En
Taloutemme on kiinnostunut liittymään kaupungin yhteiseen vesihuoltoon (vesi ja viemäri)



Taloutemme on kiinnostunut naapuritalojen kanssa yhteisestä jätevedenkäsittelyjärjestelmästä



Taloutemme on kiinnostunut liittymään valokuituverkkoon 



Olen halukas myymään tontin tai tontteja



Olen halukas myymään talon tai rakennuksen



Olen halukas vuokraamaan talon tai rakennuksen




Mielipiteitä  vesihuoltoon, nettiyhteyksiin, sähköön  ym. asioihin: 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Matkun kylätalon ulkoseinään tulee juomavesihana. Onko tälle tarvetta muualla, jos niin missä? _______________________________________________________________________________________________________

5. Koijärven kylien laaja yhteistyö vahvistuu. Hyvä kylähenki kaikissa kylissä.

__  Olen jonkin paikallisen yhdistyksen jäsen 
__  En ole jäsenenä paikallisissa yhdistyksissä
__  Olen kiinnostunut paikallisen yhdistyksen toiminnasta, minkä yhdistyksen?___________________________________

Olemme suunnitelleet, että kyläyhdistykset järjestäisivät kiertäviä teematapahtumia 2-3 kertaa vuodessa. Teemoja voisi olla ruoka, koneet, luonto, perinteet jne. Kiinnostaako sinua olla mukana järjestämässä teemapäivää? Millä teemalla? Kerro osaamisestasi:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Oletko kiinnostunut vetämään harrastustoimintaa omalla kylällä, jos niin mitä?____________________________________

Mitä perinnetietoa, - taitoa tai tarinoita osaat, jota voisit esitellä muille?____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Mitä harrastustoimintaa toivot Koijärven alueelle?____________________________________________________________

Oletko kiinnostunut antamaan talkooapua, esim. maalaus, kylänraittien siivoukset, pusikoiden raivausta, Kylähullu-lehden 
toimituskuntaan?_____________________________________________________________________________________

Onko sinulla muuta osaamista, jota voisit antaa kylän ja yhdistysten käyttöön?_____________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Liikenneturvallisuus
Hidasteet  ovat tehokas tapa alentaa ajonopeuksia. Lähteekö Koijärven alueen kylät edistämään hidasteiden rakentamista  kyläkeskusten kohdalle 
__  suojatie ja keskisaareke
__  töyssyt
__  kyläportit
__  muu, mikä?__________________________
__  ei tarvetta

Mielipiteitä  kylien liikenneturvallisuudesta:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7. Hoidettu ympäristö jota hyödynnetään virkistäytymisessä ja matkailussa.
Mikä on sinun suosikkipaikkasi Koijärven kylien alueella?_________________________________________________________
Mielipiteitä kylien ympäristöasioista: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Valtuusto on päättänyt, että Koijärven alueella on tulevaisuudessa vain yksi koulu (varhaiskasvatuskeskus, joka käsittää myös päivähoidon). Koulun teemaksi on suunniteltu kestävää kehitystä ja ympäristökasvatusta. Uuden koulun paikka olisi Kojon koulun tontti. Koulun paikaksi on ollut muitakin vaihtoehtoja. Missä alueen yhteisen koulun pitäisi sijaita? _______________________________________________________________________________________________________

Mieti aluettamme (Matku-Kojo-Peräjoki-Vuoltu-Saviniemi-Raitoo) noin 5 vuoden tähtäimellä. Mikä Sinua tulevaisuudessa eniten mietityttää? Millaisia ideoita tai toiveita Sinulla on alueemme eri-ikäisten asukkaiden paremman tulevaisuuden varalle? Mitä meidän pitäisi tehdä koko alueen me-hengen edistämiseksi? Kuinka kylää tulisi mielestäsi kehittää?
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Yhteystiedot (vapaaehtoiset)  nimi, puhelin, sähköposti:__________________________________________________

 Vastaukset käsitellään nimettöminä.



Kiitoksia vastauksestasi!

Koijärven alueen kylät ry
Kojon kyläyhdistys ry
Matkun kyläyhdistys ry
Peräjoen kylätoimikunta ry
Vuoltun kyläyhdistys ry


Palauta tämä kysely 6.10.2012 mennessä johonkin seuraavista paikoista:
Matkun kylätalon postilaatikko (Matkuntie 630)
Peräjoen kylätalon postilaatikko (Tampereentie 801)
Heinosen kaupan pahvilaatikko sisällä, (Raitoontie 490), avoinna ma-pe klo 9-15, la 9-12
Pietilän kaupan punainen postilaatikko (Koijärventie 239)
Koijärvitalon pahvilaatikko sisällä (Koijärventie 377). Ovet avoinna maanantainurkkauksen aikaan klo 14-16.

Voit myös ladata kyselyn nettiosoitteessa www.koijarvenkylat.fi ja lähettää sen sähköpostiosoitteeseen kakry@koijarvenkylat.fi.

Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit soittaa kyläsihteeri Anne Kettuselle, 040 192 4770

------------------------------------------------------------------- Taita tästä------------------------------------------------------------------------

























Niittaa/teippaa kiinni tästä

