
                                            

 

 

Antskogin kyläsuunnitelma. Asukaskyselyn vastausten yhteenveto.  

Syksy 2019. Vastauksia 35 kpl, 8 vastausta paperilomakkeelle ja ne on lisätty yhteenvetoon. 

Kyselystä: 

Antskogin kyläseuran hallitus teki syyskuussa 2019 kyselyn kartoittaakseen kyläläisten toiveita ja tarpeita 

kylän kehittämiseksi. Kyselyllä haluttiin saada tietoa tekeillä olevan kyläsuunnitelman pohjaksi – millaisia 

asioita kylässä halutaan kehittää, millaisessa kylässä halutaan asua. Kyselyssä oli kolmen kysymyksen alle 

koottu vaihtoehtoja kehittämiskohteista, joita oli ideoitu ja kerätty aiemmissa työpajoissa sekä toimintoja, 

joita jo toteutetaan.  

Vaihtoehdoista vastaaja sai valita suhtautumisensa kyseiseen toimintaan asteikolla: ’Ei tarvita’ – ’Voihan 

sen tehdä’ – ’Tärkeä’ – ’Erittäin tärkeä’ – ’Voin osallistua toteutukseen’. Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan 

vain yhden.  (Kysymykset ja vastaukset löytyvät tekstin lopusta.) 

 Lisäksi oli mahdollisuus kommentoida avovastauksena sekä kysymysten teemoja että kertoa uusia ideoita 

pohdittavaksi. 

Vastaukset: 

Mielipiteitä esitetyistä vaihtoehdoista oli laidasta laitaan. Kaikki toimintoja pidettiin enimmäkseen tärkeinä, 

mutta melkein kaikkia vaihtoehtoja myös pidettiin tarpeettomana vähintään yhdessä (1-7) vastauksessa.  

Koska kyselyssä ei pyydetty laittamaan eri vaihtoehtoja tärkeysjärjestykseen, ei vastausten perusteella 

pysty valitsemaan erityistä yhtä vastaajien enemmistön mielestä tärkeintä kehittämistä. Merkittävää 

kuitenkin on, että kysymyksissä 1 ja 2 vastaukset: toiminta on ’tärkeää’ /’erittäin tärkeää’ tai vastaaja ’voi 

osallistua toteutukseen’, olivat enemmistössä. ’Ei tarvita’/ ’voihan sen tehdä’ -vastauksia oli enemmän 

ainoastaan kysymyksessä luonto- ja kulttuuripolun rakentamisesta. 

3:ssa kysymyksessä palveluista ja naapuriavusta Lainauspankki / yhteiskäyttö (työkalut yms), Kimppakyyti / 

palvelulinjan kehittäminen sekä Kaupparinki kehittämiskohteina eivät saaneet kannatusta. Lähiruoka ja 

kylätalkkari-toiminnan kehittämisessä mielipiteet jakautuivat melko tasan ’ei tarvita’- ’voihan sen tehdä’ -

vastausten ja ’tärkeänä’/’erittäin tärkeänä’ kehittämiskohteena pitämisen välillä. 

Kommenteissa ja terveisissä kyläsuunnitelman tekijöille tuli esille hyvin erilaisia näkemyksiä esitetyistä 

vaihtoehdoista. Vastauksissa oli huolta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja nopeusrajoitusten 

valvonnan lisäämisestä.  Toivottiin kuntoilulaitteita urheilukentälle, bussilinjojen käyttöön kannustamista ja 

kylätalkkaritoimintaa kesäasukkaiden apuna. Yritystoimintaa haluttiin edistää ja kioskia kaivattiin, mutta 

toisaalta Fiskarsin kaltaista matkailutoimintaa ei haluttu.  

Annetut vastaukset kertovat kylän asukkaiden hyvin erilaisista – jopa vastakkaisista - näkemyksistä ja 

toiveista. Kyläseuraa kritisoitiin väsyttävistä talkoista ja tavasta hoitaa erilaisia luontoalueita. Toisaalta 

samat toiminnot, ja kyläseuran ja työväenyhdistyksen toiminta saivat enemmistön kannatusta ja niitä 

toivottiin jatkossakin. Suoraa kiitostakin toiminnasta tuli useassa vastauksessa. Samoin kiiteltiin kylää 

asuinpaikkana: ”Täällä on jo asiat hyvin.”   



                                            
Kysymys tulee kyläsuunnitelmassa sekä kyläseuran ja työväentalon toiminnassa olevan varmastikin siinä, 

mihin toimintoihin löytyy toteuttajia. Useammassa vastauksessa oli myös huoli siitä, riittääkö kylässä 

aktiivisia toimijoita toteuttamaan tapahtumia ym. Toisaalta monissa avovastauksissakin kerrottiin 

halukkuudesta osallistua erilaisiin tapahtumiin ja tekemiseen. Tekijöitä siis varmaankin tulee mukaan, kun 

kehitetään kiinnostavaa toimintaa. 

Kyläseuran hallitus käsitteli alustavasti kyselyn vastauksia kokouksessa 26.9. Vastausten määrä yllätti 

mieluisesti. Positiivinen suhtautuminen kehittämiseen antaa hyviä eväitä jatkaa kyläsuunnitelman tekoa. 

Toisaalta huomattiin, että on tärkeää jatkossakin toimia mahdollisimman avoimesti ja viestiä toiminnasta 

mahdollisimman paljon ja monikanavaisesti.  

 

Työskentely yhdessä jatkuu. Tule mukaan vaikuttamaan! 

Kyläsuunnitelman teko jatkuu vuoden vaihteen jälkeen lauantaina 29.2. kello 13 Työväentalolla 

työpajassa, jossa käsitellään tarkemmin myös kyselyn tuloksia. Sitä ennen on toki toivottavaa edelleen 

esittää ideoita ja tulla keskustelemaan kehittämisehdotuksista ja näkemyksistä ottamalla yhteyttä 

hallituksen jäseniin.  

Tervetuloa siis tekemään kyläsuunnitelmaa ja mukaan muuhunkin kyläseuran toimintaan! Seuraa 

tiedotteita ilmoitustauluilla, kotisivuilla www.antskoginkylaseura.com ja Facebookissa: Antskogin 

kyläseuran ilmoitustaulu.  

Voit myös ottaa yhteyttä kyläseuran hallitukseen sähköpostilla antskoginkylaseura@gmail.com tai 

puhelimitse Marja 040 749 2660 tai Ulla/ 050 340 9732. 

 

 

 

Kysymykset: 

 

 

       1                             2                                    3                              4                               5                             6                                 7                             8                     9 
 
1. Luonto- ja kulttuuripolun rakentaminen   
2. ympäristön hoitotalkoot (rannan siisteys) 
3. Maisemanhoito (perinnekasvit, niittykukat) 
4. Kuntopolut, hiihtoladut 
5. Liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille/ eri ikäisille 
6. Perinnetiedon keruu 
7. Tehdasmiljöö käyttöön 
8. Yritystoiminnan edistäminen 
9. Kierrätys, kompostointi 
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1. Talon toiminnan kehittäminen ja käytön lisääminen yleensä 
2. Lisää asiantuntijatapahtumia (Digineuvontaa, luontoillat, ekologisuus...) 
3. Lasten ja nuorten toiminta 
4. Kesäjuhlat, syysjuhlat 
5. Kahvila 
6. Näyttelyt 
 
 
 
 

 1                                    2                             3                                                  4                                                          5 
 

1. Lainauspankki / yhteiskäyttö (työkalut yms) 
2. Kimppakyyti / palvelulinjan kehittäminen 
3. Kaupparinki 
4. Lähiruoka 
5. Kylätalkkari, kyläavustaja 

 


