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LEUVAN KYLÄYHDISTYS RY. 
Tuula Annala 
 
 
   6.5.2003  
 
 
 
KYLÄKYSELYN YHTEENVETO 
 
 
Leuvalla järjestettiin kysely kyläläisille toiminnan aktivoimiseksi. Kyselyjä lähetettiin 46 kpl ja 
vastauksia tuli 23 kpl. Kyselyt avattiin toimitalolla 5.5.2003 klo 19.00. Kyläläisiä oli paikalla 13. 
 
Seuraavassa kysymykset sekä vastaukset ja kommentit 
 
ONKO KYLÄN YHTEISHENKI MIELESTÄSI HYVÄ? 
Kylän yhteishenkeä piti hyvänä 12 ja 9 oli sitä mieltä että yhteishenki ei ole hyvä. 4 ei osannut 
sanoa. 
 
OLETKO OSALLISTUNUT KYLÄN YHTEISEEN TOIMINTAAN? 
Yhteiseen toimintaan oli osallistunut 21 vastaajaa ja 3 ei. 22 vastaajaa aikoi osallistua yhteiseen 
toimintaan jatkossa, 2 ei. Ei-vastauksen syynä oli ajan puute. Yhteiset tapahtumat ja talkoot koettiin 
tärkeiksi. Myös jumppaa toivottiin. 
 
HALUAISITKO OLLA MUKANA KYLÄN KEHITTÄMISESSÄ/PÄÄTÖKSENTEOSSA 
Kylän päätöksenteossa ja kehittämissä halusi olla mukana 13 vastaajaa ja 10 ei.  
Kysymykseen miten tuli seuraavia vastauksia:  
- Vetoomus kuntaan tievalaistuksesta.  
- Yhteisiin tilaisuuksiin ja päätöksentekoon osallistuminen.  
 
PITÄISIKÖ KYLÄLÄISIÄ AKTIVOIDA YHTEISEEN TOIMINTAAN? MITEN 
Kyllä –vastauksia oli 21 ja ei 2.  
- Kartoittaa mielipiteet, mitä kylältä puuttuu ja miten huolehtisimme toinen toisistamme 
- Järjestää pientä myytävää ja arvontaa 
- Vaalia perinteitä ja luoda yhteishenkeä 
- Yhteiset lentopalloillat 
- Vuorotellen talo talolta 
- Elokuvailta, yhteisiä retkiä (esim. Keskisen kauppa) 
- Vetoporukka laajemmaksi 
- Patistella toimintaan 
- Perinteiden vaaliminen, yhteishengen luominen 
- - tupaillat, yhdessäolo 
- - teema-tapahtumat 
- - kyläkahvila 
 
 
PITÄISIKÖ YHTEISTOIMINTAA MUIDEN KYLIEN VÄLILLÄ LISÄTÄ/KEHITTÄÄ 
Kyllä –vastauksia 14 ja 8 ei.  
- kylien välisiä yhteisiä tapahtumia 
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- ensin  oman kylän seurojen yhteistoiminta kuntoon. 
- Yhteisiä hankkeita ja tilaisuuksia 
- Suojuoksukilpailu 
- Kylien välinen lentopallo-ottelu 
- Elokuvailta 
- Eläkeläisten kokoontumiset 
- Haastetapahtumat kylien välillä 
 
KAIPAATKO LISÄÄ ASUKKAIDEN YHTEISIÄ SISÄ- TAI ULKOTILOJA (ESIM. URHEILU, 
KERHO TAI KOHTAUSPAIKKOJA 
Kyllä –vastauksia 7, ei  13, ei kommentteja osa. 
- luistelukoppi ja laidat kaukaloon 
- hiihtoladut 
- tanssilava Konttilammen rantaan 
 
MITÄ MUUTA KYLÄSSÄ PITÄISI TEHDÄ. IDEOITA 
- vanhemmalle väelle järjestää tilaisuuksia, esim. terveys; kuntoutus, hammashoito, 

suuhygienia. 
- Ruopata Leuvan joki 
- Yleisen viihtyvyyden lisääminen, romut pois pihoilta 
- Ompeluseurat, lauluillat 
- Lasten leirit 
- Ohjatut metsäretket, esim. sauna johonkin suon reunaan, uintia ja makkaranpaistoa 

Konttilammella 
- Ruokohelven kasvatuksesta tietoa (kuitupellava)  
- Lihankäsittelykurssi riistalle (hirviporukan kanssa) 
- Vuositiedote 
 
PITÄÄKÖ LEUVAN KYLÄÄ KEHITTÄÄ? 
Kyllä –vastauksia 22, ei 1 
 
PITÄISIKÖ LEUVAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA JATKAA  
Kyllä –vastauksia 22, ei 1 
 
OLETKO VALMIS OSALLISTUMAAN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAAN ESIMERKIKSI 
HALLITUKSEN JÄSENENÄ 
Kyllä –vastauksia 4, 3 ei osannut sanoa, 16 ei halunnut osallistua 
 
MILLAISTA TOIMINTAA HALUAISIT KYLÄYHDISTYKSEN PUITTEISSA 
JÄRJESTETTÄVÄN 
- urheilutoimintaa 
- opastettua marjanpoimintaa 
- kaikki käy 
- ulkoilutapahtumia, illanviettoja ja makkaranpaistoiltoja, 
- koulutustilaisuuksia 
- polttopuiden tekoa yksinäisille ihmisille (maksua vastaan) 
- yhteisiä retkiä 
- kesällä kahvilatoimintaa parina iltana viikossa 
- kansalaisopisto 
- lasten ja nuorten kerhot 
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- talvitapahtumat 
- haastetapahtumat, esim. Tannilan kyläyhdistys: mäenlaskukilpailu, hiihtokilpailu yms. 
- pilkkikilpailut 
- nuorille äksöniä 
- kylälehti vireille 
- Kusisuon  markkinointi 
- Kirpputori 
 
JOS KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA LAKKAA, LEUVAN TOIMITALON YLLÄPITO 
VAIKEUTUU. MITÄ TOIMITALOLLE PITÄISI TÄSSÄ TAPAUKSESSA TEHDÄ 
 Vastanneista 9 ei kommentoinut. 
Kommentteja 
- toimitaloa ei saa myydä eikä lakkauttaa kyläyhdistystä. Tehty paljon talkootyötä ja 

saatu lahjoituksia. 
- Mennä maan rakoon häpeämään! 
- Yhteistä tilaa tarvitaan 
- Kyläyhdistyksen toiminnan jatkuttava 
- Tarjotaan kunnalle toimitaloa tai myydään tarjousten perusteella 
 
 
MUITA TERVEISIÄ 
- yritetään kukin ottaa osaa tapahtumiin 
- kokousajankohdat eivät sovi kaikille 
- pidetään kynsin hampain toimitalosta kiinni, paljon tehty uhrauksia sen eteen 
- kiitokset talkooväelle ja hallitukselle tähänastisesta toiminnasta 
- kipinää vielä on joten puhalletaan yhteen hiileen 
- hyvää yhteistyötä kyläläisten ja hirviporukan kanssa 
 
 
JATKOTOIMET 
 
Kuntaan otetaan yhteyttä kiekkolaitojen saamiseksi kentälle. Yksi anomus kopista kentän reunaan 
on jo tehty, tehdään toinen. Mietitään kyläsuunnitelman tekemistä, jotta saataisiin rahoitusta 
kursseille TE-keskuksen kaut ta. Liikuntavälineitä hankitaan toimitalolle.  
 
 
 


