OSALLISTU OIKEESTI!
KANGASLAMMIN ASUKASKYSELY VK 22-24/2018
Kyselyyn menee 5-10 minuuttia aikaa. Riittää, kun yksi henkilö/talous vastaa.
Palauta kysely Kangaslammin yhteispalvelupisteeseen 17.6.2018 mennessä tai odota kerääjän kyläkäyntiä!
Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti osoitteessa varkaus.fi
Syntymävuosi __________ Sukupuoli ☐ N ☐ M
☐Vapaa-ajanasukas ☐Vakituinen asukas:
Miten kauan olet asunut Kangaslammilla, vuodesta ___________?
Missä? ☐Kirkonkylän seutu ☐Harjuranta ☐Viljolahti ☐ muu ______________
Voit valita useita vaihtoehtoja
1. Mistä saat tietoa Kangaslammin asioista?
☐kylien verkkosivut ☐yhteispalvelupiste ☐ilmoitustaulut ☐sanomalehdet
☐kaupungin verkkosivut ☐ naapuri ☐en tiedä mistä hakisin
2. Seuraatko varkaus.fi –verkkosivua? ☐Kyllä ☐En
3. Mitä puuttuvia palveluja kaipaat viikoittain, useammin kuin kerran kuussa?
☐ kyyti ☐ravintola ☐vaatekauppa ☐terveyspalvelut ☐hyvinvointipalvelut ☐harrastus
☐ ystävä ☐ joku muu__________
4. Minkä keskuksen palveluja pääsääntöisesti käytät?
☐ Kangaslampi ☐Varkaus ☐Savonlinna ☐Heinävesi ☐Oravi ☐joku muu
5. Jääkö asioita hoitamatta tai harrastuksissa käymättä kyydin puutteen vuoksi?
☐Kyllä ☐Ei
6. Mitä kyytejä käytät?
☐Pali ☐kimppakyyti ☐ koulukyyti ☐oma auto ☐ taksi ☐ei ole kyytiä
7. Mitä haluaisit harrastaa, mutta kaveri tai palvelu tai kyyti puuttuu?
☐liikuntaa ☐musiikkia (laulu, tanssi, soitto) ☐kädentaidot ☐yhdessä olo ☐metsästys/kalastus
☐marjastus/sienestys ☐retket ☐retkeily ☐kylätoiminta ☐yhdessä kokkailu ☐kuvataiteet
☐Soisalo-opisto täyttää tarpeeni ☐ jokin muu__________________________
8. Onko sinulla jotakin osaamista tai palveluja, jota tarjota muille?
_______________________________________________________________________________
9. Ideasi Kangaslammin kehittämiseksi:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KÄÄNNÄ!

OSALLISTU OIKEESTI!
KANGASLAMMIN ALUEEN ASUKKAILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE SUUNNATTU
KYSELY KESÄKUUSSA 2018
Pyydämme Kangaslammin alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä alueen palvelujen
kehittämiseksi.
Kyselyn toteuttavat Varkauden kaupunki ja Kirkonkylät palvelukeskuksina –hanke yhteistyössä
Kangaslammin alueen kylätoimijoiden eli Kangaslammin kirkonkylän kyläyhdistyksen,
Viljolahden maa- ja kotitalousseuran ja Harjurannan kyläyhdistyksen kanssa.
Kyselylomakkeet jaetaan Postin osoitteettomana suorajakeluna jokaiseen Kangaslammin, eli entisen
itsenäisen kunnan alueen kotitalouksiin torstaina 31.5.2018
Kyläsi edustajat ovat lupautuneet käymään kylässä hakemassa täytetyn kyselylomakkeen ennen 17.6.
Vastausten kerääjät voivat auttaa lomakkeen täyttämisessä jos se tuntuu työläältä.
Lomakkeen voi myös palauttaa Kangaslammin yhteispalvelupisteeseen määräaikaan 17.6. mennessä, osoite
Kangaslammintie 5.
Riittää kun yksi talouden edustaja täyttää lomakkeen. Kyselyyn voi vastata myös verkossa osoitteessa
varkaus.fi, lisäksi verkosta löytyy tulostettava lomake.
Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastausten koonnin ja yhteenvedon tekee
Savon ammattiopiston opiskelijaryhmä. Tuloksista tiedotetaan syksyllä.
Lämmin kiitos vastauksestasi ja hyvää kesää 2018!
Lisätietoja Varkauden kaupunki, osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola 044 743 6492
vuokko.jaakkola@varkaus.fi
Kuvassa asukaskyselyn kangaslampilaisia toteuttajia:
Riika Paukkonen, Olli-Pekka Kähkönen, Eija Ruuskanen, Antti Kuvaja, Sinikka Pulkkinen ja Paula Pöllänen.

KÄÄNNÄ!

