…..kylän turvallisuuskysely
Hei ……kyläläiset!
Tällä kyselyllä kartoitamme ajatuksianne ……kylästä ja sen turvallisuudesta. Saatuja
vastauksia hyödynnetään kylän turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylän toiminnan
kehittämisessä. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja
sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.
Turvallisuuskysely on jatkoa/osa…. Turvallisuuskysely toteutetaan myös …. alueella.
Kyselyn toteuttavat …..kylän kyläyhdistys, …. Kylät ry osana Suomen Kylät ry:n
valtakunnallista Kyläturvallisuus 2025 -hanketta. Projektin yhteistyötahoina ovat myös ….
kunta, ….. sosiaali- ja kriisipäivystys, …. hyvinvointialue ja pelastuslaitos, …. Poliisi sekä
VAPEPA.
Kaikkien kyläläisten ja kesä-asukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla vaikutat
oman kylän toimintaan ja tulevaisuuteen!
Kyselyyn vastaamisvaihtoehdot:
1. Kysely on tehty sähköisenä ja jaettu myös paperisena kylän postilaatikoihin. Toivomme
mahdollisimman monen perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. Kyselyn
linkki löytyy TÄSTÄ sekä … kylän Facebook sivuilta ja ….kylän kotisivuilta.
2. Paperiset lomakkeet voi postittaa osoitteella …. tai palauttaa …. olevaan postilaatikkoon.
3. Mikäli et voi postittaa tai toimittaa ,,,, soita N N , niin noudamme vastauksesi.
Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja
niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Yksittäiset vastaukset ovat vain projektin
ohjausryhmän nähtävissä.
Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseututukijoiden verkostossa
osana laajempaa tutkimusmateriaalia.
Vastaathan kyselyyn viimeistään xx.x.2022. Kyselyn tulokset esitellään ja niistä keskustellaan
kyläillassa xxxillä …ona xx.y. klo xx.00.
Lisätietoja antavat:
…kylän
Nimi nimi
p. Numero numero
Sähkö at posti . fi

ABC Kylät ry
nimi nimi
p. numero numero
sähkö at posti . com

Logo

…..kylän turvallisuuskysely
Vastaathan mahdollisimman moneen kysymykseen.

Taustatiedot

1.

Olen
Nainen
Mies
En halua vastata

2.

Asuntoni tai vapaa-ajan asuntoni on:
…….kylällä
….. kylällä
…. kylällä
Muu:

3.

Olen kylän
Vakituinen asukas
Osa-aika-asukas
Vapaa-ajan asukas

Muu:

4.

Kuulun ikäryhmään:
alle 13 -vuotiaat
13-17 -vuotiaat
18-30 -vuotiaat
31-64 -vuotiaat
65-80 -vuotiaat
Yli 80 -vuotiaat

5.

Minulla on turvallisuuteen liittyvää osaamista, jota voin hyödyntää myös muiden
auttamiseksi kylällä Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ens iapukoulutus
Hygieniapassi
Terveyteen liittyvä koulutus/ammatti (esim. lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja)
Terveyteen liittyvä harrastus (esim. SPR:n ensiapuryhmä)
Turvallisuuteen liittyvä koulutus/ammatti (esim. poliisi, järjestyksenvalvoja)
Turvallisuuteen liittyvä harrastus (VPK, Vapepa, metsästys/pelastuskoira,
radioamatööritoiminta jne.)

Lähimaaston tuntemus
Vesillä liikkumisen taito

Muu:

6.

Arvioi seuraavassa kyläyhteisöä
Erinomainen

Hyvä

Kohtalainen

Huono

Kylän ilmapiiri
Yhteistyö kyläläisten kesken
Toisista huolehtiminen
Kehittämistoiminta
(hankkeet jne.)
Kylän luovuus j a
ongelmanratkaisutaidot
Uusien as ukkaiden
vastaanottaminen
Kesäasukkaiden ottaminen
mukaan toimintaan

Yhteiset talkoot
Yhteiset tapahtumat

7.

Voit halutessasi antaa edelliseen kysymykseen esimerkkejä tai lisätietoja

En
osaa
s anoa

8.

Saan tarpeeksi t ietoa kylän tapahtumista ja toiminnasta
Kyllä
En

9.

Miten tiedottamista ja tiedonkulkua voitaisiin kehittää?

Turvallisuus
10.

Kylällä on turvallista olla ja liikkua
Aina
Yleens ä
Harvoin
Ei koskaan

11.

Nimeä kolme vaarallisinta paikkaa tai asiaa kylällä. Perustele!

12.

Onko sinulla tai perheelläsi ollut vaaratilanteita kylällä? Millaisia?

13.

Koetko kylän olevan ikääntyneelle turvallinen paikka asua?.
Kyllä
En

14.

Perustele halutessasi edellistä vastausta.

15.

Miten seuraavat riskit/uhat vaikuttavat turvallisuuteesi kylällä?
Paljon

Luonnonolot (myrsky, kuivuus, tulva,lumi jne..)

Petoeläimet
Eksymisvaara

Hukkumisvaara
Vesikatkot
Veden s aastuminen
Sähkökatkot

Tulipalot
Sairauskohtaukset
Tarttuvat taudit
Lähiteiden liikenne
Kyläteiden turvallisuus
Liukkaus
Tietoliikenneyhteyksien/Internetin
kaatuminen
Ilkivaltaja rikollisuus
Lähisuhdeväkivallan uhka

Vähän

Ei
lainkaan

En os aa
sanoa

16.

Miten kommentoit kylän liikennettä ja liikennekulttuuria (maantie, pikkutiet;
autoilu, moottorikelkkailu, pyöräily, jalankulku ym.)

17.

Miten teillä toimii nettiyhteys? Mitä parannuksia tarvitaan?

18.

Kotitalouteni varautuu häiriötilanteisiin (sähkökatkos, myrsky jne)
Hyvin
Vättäväs ti
Huonosti
En osaa sanoa

19.

Meillä on
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
sammutuspeite
käsisammutin
ens iaputarvikkeet
joditabletteja
vähintään 72 tunnin kotivara ruokakaapissa
patteriradio
vara-akkuja sähkölaitteisiin
puulämmitys ja riittävästi polttopuita
tarkastamme säännöllisesti sähkölaitteiden kunnon ja turvallisuuden
tarkastamme säännöllisesti kotivaran riittävyyden
Muu:

20.

Minulla on kyläturvallisuuteen liittyviä tarvikkeita tai kalustoa, jota olen valmis
lainaamaan tarpeen tullen muiden hyväksi. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Traktori
Aggregaatti
M oottorikelkka
Mönkijä

Kaivinkone
Maastoauto
Moottorisaha
Sammutuskalustoa
Isoja astioita juomaveden ja ruoan kuljettamiseen
Vene

Radiopuhelin
Muu:

21.

Oletko valmis tuottamaan (korvausta vastaan) joitakin seuraavista palveluista tai
mitä palveluja sinä tarvitsisit?
Tarjoan

Polttopuiden tekoa
P ihapuiden kaatoa
Lumen aurausta
Lumen kolausta lumikolalla
Nur mikon ajoa
Kattorännien puhdistusta

Tien hiekoitusta, liukkauden torjuntaa, tien
lanausta
P ienet r emontit
Putkityöt
Sähkötyöt
Hius ten leikkaus
Kauppapalveluasiointia
Avustaminen viranomaisasioissa

Avustaminen tietotekniikka-asioissa

Tarvitsen

22.

Mitä muuta apua voisit tarjota? Mitä muuta tukea tarvitsisit?

Mikäli haluat tarjota palveluja tai tarvitset palveluja ota yhteys:
…kylällä: yhteystiedot
…kylällä: yhteystiedot

23.

Miten lisäisit kylän turvallisuutta?

24.

Olen kiinnostunut osallistumaan kyläturvallisuutta parantavaan
vapaaehtoistyöhön ja/tai koulutukseen
Vapaaehtois työ
Kyläturvallisuus: esim kyläsuunnitelman ja
kylävaran ylläpito, kylän
turvallisuusryhmään osallistuminen

Elvytys– ja ensiaputoiminta
Alkusammutustoiminta
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
(VAPEPA) toiminta
Naapuriapu: mm. arjessa auttaminen,
ystävätoiminta
Kodin turvallisuus (kodin tapaturmien
ennaltaehkäisy)

Kylän viestintä (nettisivujen ylläpito, some,
valokuvaus, kirjoittaminen tms.)

Koulutus

25.

Tiedän mistä saa kylältä apua/tukea:
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Eri mieltä

26.

Pidän päivittäin tai viikoittain yhteyttä läheisiini tai naapureihin:
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Eri mieltä

27.

Koen itseni usein yksinäiseksi:
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Eri mieltä

28.

Minulla olisi tarvetta naapuriavulle tai tukihenkilölle
Kyllä
Ei

29.

Vapaa sana, palaute, lisähuomiot ja ideat. Voit halutessasi myös lisätä
yhteystietosi niin voimme tarpeen mukaan palata helpommin asioihin.

KIITOS
Vastauksesi on arvokas. Onnistuneeseen kylän turvallisuussuunnitelmaan tarvitaan mahdollisimman monen
kyläläisen näkemyksiä. Vastauksesi auttavat kylän kehittämistä.

