
OHKOLAN KYLÄKYSELY syksyllä 2018

Olemme tekemässä päivitettyä kyläsuunnitelmaa. Vastaa näihin kysymyksiin ja palauta 
lomake Ohkolan koulun käänteessä olevaan ”Kyläkyselyt”- postilaatikkoon. Näin olet mukana 
vaikuttamassa Ohkolan kyläsuunnitelmaan. 
Voit mielellään vastata myös netissä osoitteessa www.ohkola.fi, linkki löytyy etusivulta.
Palauta vastauksesi vuoden 2018 loppuun mennessä. Antamalla loppuun yhteystietosi 
osallistut yllätyslahjan arvontaan.
Terveisin ja kiitos etukäteen vastauksistasi! Työryhmä: Eija Hynninen 050 593 9683, Kirsi 
Ruotsalainen 050 463 1163, Tuomas Touru 040 752 9246 ja Elina Vuori 0400 400 714

Vastaajan ikä____________ 

1. Anna kouluarvosana (4–10) Ohkolan kylän 
harrastusmahdollisuuksille _______
palveluille _______
kylähengelle _______
maisemalle _______

     
2. Olen asunut Ohkolassa (ympyröi vastaus)     0–5 v     6–10 v    yli 10 v
3. Miksi aikoinaan olet muuttanut Ohkolaan vai oletko aina asunut kylässä? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Tunnetko ihmisiä Ohkolan kylältä? Oletko yhteydessä muiden ohkolalaisten kanssa? 
Haluaisitko olla enemmän tekemisessä kyläläisten kanssa? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5.  Mitkä asiat kylällä toimivat? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6.  Mitkä asiat vaativat kehittämistä? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

7.  Mikä on tärkein tai kiireellisin kohennettava asia? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
 8.  Huolettaako jokin tulevaisuudessa?             
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

http://www.ohkola.fi/


9.  Millaisena toivot näkeväsi kylän kymmenen vuoden päästä? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10.  Kaipaatko jotakin palvelua, esim. kylätalkkaria, hoitopalvelua, taksia tms.? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 11.  Kuinka hyvin tunnet kylän seurojen toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia?
      a. Tunnen hyvin ja olen mukana toiminnassa

            b. En tunne, mutta haluaisin olla mukana
            c. Tunnen, mutta en halua olla mukana
            d. En tunne, enkä halua olla mukana

e. Lisäksi haluan sanoa harrastustoiminnasta, että _________________________________________

       12. Haluaisitko mennä mukaan jonkun seuran toimintaan? Kyllä (   ) En (    )
       Jos kyllä, niin olisitko halukas toimimaan

             a.  Harrastajana, missä __________________________________________________
      b. Ohjaajana, missä ______________________________________________________
      c.  Talkoolaisena, missä __________________________________________________
      d.  Haluaisin osallistua ohjaajakoulutukseen __________________________

13. Ovatko harrastusmahdollisuudet riittävät
 a. Lapsille __________  b. Nuorille  ___________   c. Aikuisille __________ d. Ikääntyneille ___________

14.  Mistä kylällä tapahtuvasta toiminnasta toivoisit lisätietoja ja miten? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
   
15. Mitä itse voisit / haluaisit / teet kylän asioiden eteen? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

16. Jos saisit toivoa jotain, ihan mitä vain, kylälle, mitä se olisi? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

       17. Vapaa sana kyläseuroille, koululle, kunnalle, maakunnalle.... ihan kaikille!
Viemme sanaa eteenpäin mahdollisuuksien mukaan 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
-------leikkaa tästä ja palauta kirjekuoressa, jos haluat vastata anonyymisti------------------------------------
Vastaajan nimi ja yhteystieto, jos haluat osallistua arvontaan:
________________________________________________________________________________________________________


