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Kosken Tl kuntalaisille suunnattu kysely 
hyvinvointipalveluista

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja 
palveluiden toimivuudesta sekä kehittämistarpeista Kosken Tl 

kunnassa. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2019. Kysely 
toteutettiin sähköisenä kyselynä ja kyselyyn sai vastata myös 

kirjallisesti.





Mitkä asiat kunnassa vaikuttavat eniten hyvinvointiisi?

81 vastausta. Eniten kannatusta sai mm. seuraavat asiat:

terveys- ja sosiaalipalvelut, koulut, päiväkoti, kauppa- ja muut palvelut kuten 
apteekki, ravintolat, erikoisliikkeet, harrastusmahdollisuudet, 
liikuntamahdollisuudet ja ohjattu liikunta, liikuntapaikat, ulkoilumahdollisuudet, 
kulttuuri ja kirjasto sekä vähemmistöryhmien huomioiminen

Yhteisöllisyys, asunto, maaseutumaisuus ja ketteryys, hyvät palvelut 
saavutettavissa lyhyen välimatkan sisällä, Ihmisen kuunteleminen, tasa-

arvoisuus, turvallisuus, kuntalaisten yhteishenki, lähipalvelujen helppous, metsät, 
palveluiden laatu, rauha, työtä on tarjolla, psykoterapian palveluja tarvittaisiin 
kuntaan, eri ikäryhmille kohdennetut palvelut, tapahtumat









Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin mikä liikuntamuoto olisi sinulle mieluinen? 
25 vastausta

Kuntosali, tanssi, twerkki, maksuton kuntosali, lenkkeily, ohjattu lenkkeily, pyöräily, 
vesiliikunta, uusi saunarakennus, ulkokuntosali, miehinen kuntoilu, budo, ohjattu lenkkeily/ulkoliikunta, kuntosalicirkuit, 

toiminnallinen treeni, ulkoilu, matalankynnyksen rentoliikunta, ryhmäliikunta, pääkadun varressa sijaitseva kuntosali,  
matalankynnyksen kuntosali, uiminen, vesijouksu, vesijumppa





Jos koet, että joku ikäryhmä jää vähemmälle huomiolle, niin kertoisitko mikä/mitkä 

ryhmät? Ja millaista tukea he kaipaisivat? 29 vastausta

Eniten vastaajat kokivat työikäisten ja nuorten jäävän palvelutarjonnan ulkopuolelle,

kaikki tarjonta keskittyy nykyään pieniin lapsiin, perheisiin tai senioreihin. Myös syrjäkylillä asuvien 

vanhusten ja liikuntarajoitteisten asiat huolestuttivat. Useamman vastaajan mielestä kuntaan tarvitaan 

vakituinen nuorisotyöntekijä, jolla työnsarkaa riittäisi. Lisäksi huolta vastaajissa aiheutti kotona yksin 

olevat vanhukset. 

Ideoita vastaajilta:

Perheellisille voisi olla iltaisin lapsiparkki tms. tai harrastukset linkitettynä yhtä aikaa lasten harrastuksiin. 

Esim. kolmannen sektorin avulla ystävä toimintaa ja juttu seuraa. Olisi tärkeää päästä turvallisesti 

pyöräillen tai kävellen eli tarvitaan kevyen liikenteen väylä.

Eläkeläisryhmille enemmän info-tilaisuuksia kunnan palvelutarjonnasta.

Viikonloppuisin perheille toimintaa, esim. liikuntaa ulkona lasten kanssa + isät kuntokuurille

Nuorille naisille ilmainen ehkäisy.

Ikäihmisille, esim. rollaattorin käyttäjille esteetön liikuntareitti keskustaan

Liikuntapaikoille turvallinen kevyen liikenteenväylä.

Nuorille 15-20 nuorille oleskelutila

Syrjäseudulla asuville kimppakuljetukset

Alle kouluikäisille enemmän tekemistä.





Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin millaisissa asioissa 
haluaisit neuvontaa ja ohjausta? 15 vastausta

• Kirjastoon palvelupiste josta saa kunnan ja valtion lomakkeita sekä neuvontaa

• Palautejärjestelmän kehittäminen

• Kunnassa pitäisi olla nykyaikainen kaikille avoin asukasneuvoja

• liikunta, asunto, avoin tiedottaminen puuttuu

• Maahanmuutosta

• Kela, terveys, sosiaalivirasto

• Rakennusvalvonnan palvelut pitäisi olla avoimempia ja läpinäkyvämpiä

• Koskella voimassa olevat kaavat saatavilla yhdestä verkkopalvelusta/sivustolta.

• jokapäiväisissä asioissa

• Rakennuslupa asioissa, alueiden uusissa rakennushankkeissa ja tulossa olevista, 
sekä mahdollisesti käynnissä olevista esim. tietyömaista

• minne voi Koskella rakentaa kesämökin ja toimistorakennuksen

• Sellainen yhdyshenkilö joka toimisi tasapuolisesti kunnan ja asukkaiden välillä 
ajamassa asioita eteenpäin

• Mielipiteiden keräämiseen pitäisi panostaa enemmän

• Lisää panostusta tiedotukseen

• Rakennuslupa-asioihin







Tämä kysymys on suunnattu vain pienten lasten vanhemmille: kaipaatko tukea vanhemmuuteen, 

jos kaipaat, niin millaista tukea toivoisit saavasi? 9 vastausta

• Että joku kuuntelisi

• Yksineläjät tarvitsevat nykyään huomattavasti enemmän tukea arjessa selviytymiseen kuin lapsiperheet.

• Kyllä. Subjektiivinen päiväkotioikeus on hyvä. Pienituloisena ei raaski palkata lastenhoitajaa tai aina vaivata sukulaisia/tuttuja, hyvä että lapsi voi olla tuttujenhoitajien ja 
kavereiden kanssa päiväkodissa ja itse voi käydä kaupassa, kuntoilemassa tai levätä.

• Neuvola voisi järjestää kokoontumisia vastasyntyneiden perheille. Tämä helpottaisi ryhmäytymistä ja vertaistuen saamista. Lapsiperheille suunnattu kotihoito, kun 
perheessä on pieniä lapsia. Lastenhoitoapua ja lapsiparkki esim. ohjattujen jumppien ajaksi.

• Erilaisia kohtaamisia lapsiperheille ja lapsiperheille suunnattu kotihoito, kun perheessä on pieniä lapsia.

• pienten lasten (alle 3v) vanhemmille ja koko perheille olisi enemmän järjestettyä toimintaa, kokoontumisia yms.

• vertaistukea erityislapsen vanhemmuuteen

• Tukea on riittävästi. Isovanhemmat kaipaisivat enemmän apua, tukea ja yhteistä toimintaa.





Tiedotusta lisää eri kanavissa

Kiitos liikuntamahdollisuuksista!

Koulut ja päiväkodit on erinomaisessa kunnossa. Lääkäripalvelujen saavutettavuus puhelimella ja 
ajanvarauksella on huonontunut selvästi

Lisää pyöräteitä, turvallisempia kävelyreittejä, koirapuisto

Hyvät palvelut on näin pienessä kunnassa.

Koski Tl on helmi kuntien joukossa. Toivottavasti tuleva soteuudistus ei vaikuta nykyisellään loistavasti 
toimiviin palveluihin niitä heikentävästi.

kaikki vastaukset löydät osoitteesta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DyX7-jAps18Ffg-
FVoETosIPBf6P0Ej0N-nTT8nSAnU/edit?usp=sharing

Mitä muuta haluaisit sanoa kunnan palveluihin liittyen?
(Alla muutamia poimintoja vastauksista, yhteensä 53 vastausta)

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DyX7-jAps18Ffg-FVoETosIPBf6P0Ej0N-nTT8nSAnU/edit?usp=sharing

