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1.1. Mistä ensisijaisesti teette ruokaostokset vapaa-ajan asunnolla ollessanne?                    
(voitte kirjoittaa kaupan, kaupungin nimen riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Lähikaupasta (kaupan nimi) 
- S-market Haukivuori 
- K-supermarket Rokkala 
- M market 
- S-market Setri 
- K-kaupasta Mikkeli 
- Sale Rokkala 
- K-Market Myyryläinen 
- K-market Rokkala, Mikkeli 
- Rantakylän S-market 
- S-Market Rantakylä 
- k-market rokkala 
- K supermarket Rokkala 
- Kangasniemi 
- SALE OTAVA 
- Graanin kauppakeskus 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin keskustan kaupoista 
- S-market Mikkeli 
- Stella, kauppahalli, Rantakylän kaupat 
- Pikantti 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin automarketeista (Citymarket, Prisma) 
- Mikkeli Prisma & CM 
- Citymarket 
- Citymarket 
- Mikkelin 
- prisma graani 
- Citymarket 
- Mikkeli 
- Mikkeli Graani 
- Mikkeli 
- Mikkeli Graani Prisma 
Avoimet vastaukset: Muualta, mistä? 
- Mäntyharjulta tai Mikkelistä tai Kouvolan Lidlstä 
- Lidk 
- Rantakylän S market 
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1.2. Mistä ostatte luomu- ja lähiruokanne?                                                      
(voitte vastata useamman vaihtoehdon, kirjoittaa paikan, maatilan tai kylän nimen riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Ruokakaupasta (K-market, Lidl, S-market, Sale) 
- K-supermarket Rokkala 
- Lidl Kouvola tai Tuohikotin ABC 
- S-Market Rantakylä 
- Mikkelin alueelta 
Avoimet vastaukset: Kesätorilta 
- Mikkelin tori 
- Haukivuori 
- Mikkelin tori 
- Ja kaupoahallista 
- Mikkelin tori 
- Kangasniemi 
- Mikkeli 
- Mikkelin tori, Heila, Heinola 
- Mikkeli tai Kangasniemi 
- Mikkelin torilta 
- Mikkeli 
- Mikkelin tori 
- Mikkelin tori 
Avoimet vastaukset: Oman kylän maatilan myyntipisteestä 
Avoimet vastaukset: Muusta tilamyynnistä 
- Olokorjaamo 
- Raijan aitta, kangastalon puutarha 
Avoimet vastaukset: Paikallistuotteiden hankintarenkaasta (REKO, yms.) 
- Mikkelin kauppahalli 
- REKO Helsinki & Mikkeli 
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1.3. Tärkeimmät syyt ensisijaisen ruokaostospaikan valintaan vapaa-ajan asunnolla?          
(voitte kirjoittaa kaupan nimen riville) 

Vastaajien määrä: 45 

	

Avoimet vastaukset: Muita selittäviä tekijöitä, mitkä? 
- Ainoa ruokakauppa 40km säteellä 
- Rutiinit 
- OTAVAN SALESSA ASIALLISTA, NOPEAA, MUKAVAA JA VAIVATONTA PALVELUA TOISINKUIN OTAVAN 

K-MARKETISSA JOSSA MYYJÄT JUORUAVAT KESKENÄÄN TAKAHUONEESSA KUN TISKILLÄ 
JONOTTAA USEITA IHMISIÄ PÄIVITTÄIN. KAKSI KERTAA KÄYNYYT K-MARKETISSA JA AINA SAMA 
HOMMA. SALESSA TULEE KÄYTYÄ PÄIVITTÄIN TÄSTÄ SYYSTÄ 

- muut palvelyt esim. vesipiste ja jätteen kierrätys 
 
 
 
2.1. Mistä ostatte ensisijaisesti rautakaupan tuotteita vapaa-ajan asunnolla ollessanne? 
Vastaajien määrä: 45 

	

Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakuntanne kaupasta 
- Carlson,K-Rauta 
- Vanha Osula 
- K-rauta Mikkeli 
- K Vahvaselkä 
- K rauta mikkeli 
- Korpikosken kaupalta 
- Vahvaselän kyläkauppa 
- K-Vahvaselkä, Mikkelin Carlson 
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- Mikkeli 
- Vahvaselkä 
- carlson mikkeli 
- K rauta 
- K rauta Mikkeli 
- K Vahvaselkä 
- K rauta 
- Mikkeli Carlson, K-rauts, Prisma 
Avoimet vastaukset: Mikkelin tai Heinolan tai Savonlinnan kaupoista, mistä? 
- Tokmanni, Hongkong, K-rauta, Carlsson 
- Mikkelin Carlsson 
- Carlson 
- Mikkelin 
- Mikkelin K-Rauta 
- K-Rauta 
- K-rauta 
- K-rauta 
- K rauta 1x/kesä 
- Mikkeli Carlsson, Krauta 
- MOTONET MIKKELI 
- K-rauta 
- Carlsson Mikkeli 
- K-rauta Mikkeöi 
- Tokmanni 
Avoimet vastaukset: Muualta seudun rauta- ja muista kaupoista, mistä? 
- Tuon suurimman osan tullessani pääkaupunkiseudulta koska Mikkelissä myydään usein ”ei oo”:ta tai ”meillä on 

vain tätä”. Peräkärryjen määrästä viikonloppuisin voi päätellä että niin tekee moni muukin mökkiläinen! lisäksi 
Mikkelissä hinnoissa nk. Mikkeli lisää ja palvelu on joskus ala-arvoista 

- Ristinnasta tai Kouvolasta 
 
 
 
2.2. Tärkeimmät syyt ostospaikan valintaan (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 45 
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3.1. Missä (Mikkelin) seudulla toimivissa erikoisliikkeissä olette asioineet viimeisen vuoden 
aikana? (voitte kirjoittaa liikkeen nimen tai sijaintikunnan tyhjälle riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Urheilu- ja pienkoneliikkeet 
- Intersport 
- TopSport, Intersport, Stadium 
- Mikkeli 
- Carlson Mikkeli, Claes Olson Mikkeli 
- Hankkija 
- Patikka, intersport 
Avoimet vastaukset: Huoltoasemat 
- Abc 
- ABC, Neste, ST1 
- Otava Neste 
- Abc juva 
- ABC Pitkäjärvi 
- Otavan Neste 
- Mikkeli 
- Visulahden Shell 
- Abc,teboil 
- abc pitkäjärvi 
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- Neste Mikkelin satama 
- ABC 
- Abc 
- ABC Pitkäjärvi js Tuukkala ja Shell Visulahti ja Neste satama 
Avoimet vastaukset: Huonekalu- ja sisustusliikkeet 
- Masku 
- Asko, Sotka 
- Asko, Jysk 
- Q point 
- Mlin vankilan myymälä 
- Asko 
Avoimet vastaukset: Kirjakaupat, musiikki- ja valokuvausliikkeet 
- Suomalainen Stella 
- Suomalainen kirjakauppa 
- Suomalainen kirjakauppa 
- Savilahdenk.10. 
- Suomalainen kirjakauppa 
Avoimet vastaukset: Kodinkone- ja tietotekniikkaliikkeet 
- Gigantti,Power 
- Gigantti, Power 
- Kangasniemi 
- Carlson 
- gigantti ja power mikkeli 
- Gigantti Mikkeli 
- Carlsson 
- Power 
Avoimet vastaukset: Kukkakaupat 
- Rantakylän kukkakauppa 
- Puistokukka 
- Neiti neilikka 
- Tori Mikkeli 
- Graani kukka 
Avoimet vastaukset: Kultasepänliikkeet 
- Timanttiset 
- Kultajousi 
- graanin kulta 
Avoimet vastaukset: Optikkoliikkeet 
- Silmäasema Stella 
- Näköpalvelu 
- Specksavers 
Avoimet vastaukset: Vaate- ja kenkäkaupat 
- Sokos,Cubus,Kekäle,HM 
- Antilop, Sokos, H&M 
- Elena 
- Cittari 
- Kangasniemi 
- Carlsson Mikkeli 
- Akseli, Carlson, Dressman, Prisma, Citymarket 
Avoimet vastaukset: Ruokaravintolat 
- Vaiha,Tempo,Vino,Vilee,Eino 
- Fernando, Rosso, Pruuvi, Eino 
- Mannila, Bistro Vilee, sataman hampurilaisauto, 
- Kumari,  Sakura Sushi, 
- Eino, Kenkävero 
- Mikkeli puisto ja Holvi 
- Holvi, Einon Pubi 
- Mikkeli 
- Holvi Bistro 
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- Kiinalainen vuorikatu 11 
- Holvi, Tempo, Vino 
- Pruuvi, Vino, kaumari, Fernando 
- Fernando Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Kahvilat 
- Sitruunapisara,Ramin konditoria 
- Torilla 
- Mikkelin torin joku kahvila 
- Ramin torikahvila 
- Stellan kahvilat 
- Sitruunapippuri 
- Rami mikonk.8 
- Tori ja satama 
- Visulahti Shell 
Avoimet vastaukset: Alko 
- Stella, Prisma 
- Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki 
- Stella Mikkeli 
- Juvan alko, Mikkelin alko (prisma) 
- Stella 
- Stellassa 
- graani 
- MIKKELI 
- Mikkeli Graani 
Avoimet vastaukset: Tavaratalot ja automarketit 
- Prisma,Citymarket 
- Prisma, CM 
- Mikkeli 
- Citymarket 
- Carlson 
- Mikkelun prisma 
- Sokos 
- Mikkeli 
- Sokos 
- prisma graani 
- Tokmanni Mikkeli 
- Graani 
- Graani Prisma ja Citymarket 
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3.2. Miten tärkeitä erikoisliikkeiden palvelut ovat teille tai perheellenne?                       
(arvioikaa vain niitä liikkeitä, joissa olette käyneet kuluvan vuoden 2018 aikana) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

 
4.1. Onko taloutenne käyttänyt mökkipaikkakunnan terveydenhuollon palveluja vuoden 2018 
aikana?(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 38 
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4.2. Oletteko käyttäneet muita yhteiskunnan tai seudun yleisiä palveluita viimeisen vuoden sisällä? 
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita kuntapalveluja, mitä? 
- Kirjasto, kulttuuri 
- Verot maksettu, jätepönttö tyhjennetty 
 
 
 
4.3. Mitä rakentamisen palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne 
vapaa-ajan asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 18 
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4.4. Mitä muita palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne vapaa-ajan 
asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 41 

	

Avoimet vastaukset: Muu, mikä 
- kulttuuri 
- nuohouspalvelu 
- Auto katsastettu, m-saha huollettu 
- Mökkitalkkari 
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4.5. Jos olette käyttäneet mökkitalkkaripalveluita, mitä palveluita olette käyttäneet?           
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 12 
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4.6. Arvioikaa henkilökohtaisten palveluiden tärkeyttä itsellenne ja perheellenne 
Vastaajien määrä: 45 
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4.7. Vapaa-ajan asunnon huolto- ja korjaussuunnitelmat tämän ja ensi vuoden aikana: Aiotteko 
tehdä itse tai teettää korjaus- tai huoltotoimenpiteitä seuraavasti 
Vastaajien määrä: 42 

	

 

 
4.8. Etelä-Savossa julkaistaan LAITURILLA lehteä ja uutiskirjettä, joissa on hyödyllistä tietoa 
vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Vastaajien määrä: 46 
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5. Mihin Mikkelin seudun tapahtumiin olette osallistuneet tai missä kohteissa vierailleet vuonna 
2018. (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 36 
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Avoimet vastaukset: Seudun muut kesäteatterit, mitkä?	
- Kangasniemi 
- Kangasniemi 
- Syvälahti,  Kuninkaankartano 
Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakunnan omat tapahtumat, mitkä? 
- Juva rokkaa, metsäkansan karkelot (lampaanpolska) 
Avoimet vastaukset: Oman kylän kesätapahtumat, mitkä? 
- Kesäkahvila 
- korpikosken kylätapahtuma 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Puula Forum Kangasniemellä 
- Kangasniemen elomessut 
- Mikkelin kesäteatteri 
- Anjan puisto 
 
 
 
 
Vapaa-ajan asuntonne sijaintikunta? 
Vastaajien määrä: 46 
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Missä kunnassa teillä on vakituinen asuntonne? 
Vastaajien määrä: 45 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Järvenpää 
- Tuusula 
- Helsinki 
- Helsinki 
- iisalmi 
- Heksinki 
- Tuusula 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Kouvola 
- Espoossa 
- Lohja 
- lahti 
- Espoo 
- Kempele 
- Mikkeli 
- Ristiina 
- espoo 
- vantaa 
- Järvenpää 
- Mikkeli 
- Vihti 
- Mikkeli 
- Espoo 
- Mikkeli 
- Helsinki 
- Mikkeli 
- Espoossa 
- Porvoo 
- Helsinki 
- mikkeli 
- Savonlinna 
- Espoo 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Kerava 
- Porvoo 
- Helsingissä 
- Valkeakoski 
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Vapaa-ajan asunnon etäisyys kotipaikkakunnalta? 
Vastaajien määrä: 45 

	

 
 
 
Kuinka monta yöpymisvuorokautta olette olleet vapaa-ajan asunnollanne viimeisen vuoden 
(syyskuu 2017 - elokuu 2018) aikana? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 

- Yöpymisvuorokausia on noin 1100 eli keskimäärin 60 vuorokautta/vuosi 
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Mikä on sukupuolenne? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 
 
Kuinka monta henkilöä taloudestanne useimmiten on vapaa-ajanasunnolla asumassa?         (jos 
alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 
‐ 7 taloudessa yhteensä 11 lasta 

 
 
Kuinka monta henkilöä talouteenne läheisesti kuuluvaa sukulaista tai muita ystäviä on usein 
asumassa vapaa-ajanasunnolla? (jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 39 

	
 

‐ 6 taloudessa yhteensä 11 lasta 
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Mihin ikäryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 46 

	
 
 
Mihin ammattiryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 45 
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Mitä asioita tai näkökulmia haluatte kertoa Mikkelin Seudun Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle? 
Vastaajien määrä: 18 
- Ottakaa mökkiläiset aktiivisemmin huomioon, mm. jätepalvelut ovat Mikkelissä todella huonot, ja muutenkin 

tietoa saa etsimällä etsiä, kaupungilla ainakaan vaihteessa ei kukaan tiedä mistään mitään ja kysykää 
piilotellaan sinne tänne ja annetaan jopa disinformaatiota. Raha kyllä kelpaa ja kaikkea syynätään tosi 
tarkkaan, mutta tilalle ei juurikaan saa mitään. 

- Junayhteys takaisin Haukivuorelle 
 

- Kauppa-auto. Jätteiden lajittelupisteitä Ihastjärven roskapisteille. Ihastjärventie kuntoon. 
- Tori, halli ja kirjasto ovat tärkeitä, Yleisesti palvelu hyvää ja ystävällistä, tuntee itsensä tervetulleeksi.  

Joustavat ja helposti saatavat palvelut tervetulleita, esim. Terveyspalvelut ja niistä tiedottaminen. 
- Miksi Anttolassa ei ole yhtään kunnon ruokakauppaa? Salesta saa vain kaikkein välttämättömät perustruoat.  

Mikkelin kaupunki vois panostaa siisteyteen. Esim. Kaunis graniittinen kävelykatu torin Kupeessa ( 
Porrassalmenkadulta Maaherrankadulle poikittain) oli järkyttävän likainen samoin graniittipaadet toukokuussa 
kun tulin mökille toukokuussa. Se iski heti silmään ja antaa  erittäin huonon kuvan uklkopuolisille 
(puhumattakaan ulkomaalaisille). Tämä suttusuus tuo taas mieleen itärajan läheisyyden ja sen vaikutuksen 
siisteyskäsitykseen näillä seuduilla. 

- Valtuuskunnan tulisi lisätä tiedottamista vapaa-ajanasukkaille omasta toiminnastaan, Tiedottaako lautakunta 
esim. Laiturilla-lehdessä? 
Valtuuskunnan kokoonpano on liian miesvoittoinen - 11 mies-, 2 naisedustajaa! 
Vuoden 2018 kokousten pöytäkirjoista puuttuu kokouksen päättämisaika - vaikea arvoioida kuinka paljon 
asioista on keskusteltu. 
Kokouksen 25.5. pöytäkirja puuttuu nettisivuilta. 
Kyselystä puuttuu kulttuuripalveluihin liittyvät kysymykset, ei siis pelkästään tiettyihin tapahtumiin 
osallistuminen. 

- Mökillämme on erittäin paljon metsätöitä ja mökin korjaustöitä joita teemme omin voimin, emmekä siksi pysty 
osallistumaan vapaa-ajan tapahtumiin usein. Palvelu- ja tavaravalikoima Mikkelissä on pientä ja kallista joten 
usein hankinnat tehdään pääkaupunkisedulta. Käykääpä katsomassa perjantai iltaisin peräkärryjen määrää 5-
tiellä! Lisäksi kauppojen aukioloajat aiheuttavat oman haasteensa.  Virastopalvelujen (valtio&kunta) aukioloajat 
eivät palvele lainkaan mökkiläisiä! Miten on mahdollista että esim. MMLn asiakaspalvelu on suljettu to-pe?!?!  
Mökkien hälytyslaitteita ja vartiointipalveluita ei ole lainkaan saatavilla mökkeihin jotka ovat talvikaudella 
käyttämättöminä ja kylminä. Hirvikameran patterit kestää 3 kk ja jos käyt vaihtamassa pattereita talvella niin 
heti Ihastjärvellä tiekunta(lähinnä eräät vaki asukkaat) vaatii maksamaan talviajosta tiemaksuja. Mökkiläisiltä 
verotetaan raskaammin tiemaksuja kuin vakituisilta asukkailta, varsinkin jos omistat metsää (savolainen kateus 
&#128530;). Kiinteistöveron osuuskin 27 km päässä Mikkelistä 150 vuotta vanhasta mökistä on käsittämätön ja 
sähkön siirtomaksut kesäkäyttöön nähden aivan käsittämättömät. Olemme pikkuhiljaa kypsymässä päätökseen 
luopua mökkistä Mikkelissä ja etsiä uuden muualta. 

- Suomeniemi on ollut hyvä mökkikunta, toivomme, että Mikkelissä suhtaudutaan yhtä hyvin ja ymmärtävästi 
mökkilläisiin 

- Vastaus mökillä vietettyä aikaa koskevaan kysymykseen johtaa ehkä hieman harhaan: itse olin mökillä noin 3 
viikkoa, mutta mieheni noin 4 kuukautta. 
Mökkitalkkaripalveluiden saatavuus Puulan itärannalla ei ole kovin hyvä eikä lähiruokaakaan juuri ole tarjolla. 
Vanhetessa myös hankintojen suorittaminen venematkojen päästä käy hankalammaksi, joten Mikkeli jää miltei 
ainoaksi vaihtoehdoksi. 

- Mikkelin uusi rakennusjärjestys on ihan tarpeetonta nipotusta esim. Terassien koon rajoittaminen 15 m2. 
Johtava rakennustarkastaja tulee kalliiksi kun ei viitsitä rakentaa tämän nipottamisen takia. Vapauttakaa 
rakentamista reippaasti! Tulee päivä jolloin huomaatte, että mökkiläisiä ei enää ole entisessä määrin ja ihmiset 
lomailevat ulkomailla. Ainakaan meidän teinejä ei millään meinaa saada Mikkeliin. 
Kuvittelette Mikkelissä olevanne jotain ihmeellistä, vaikka suurin osa teistä on miekiviä ja määkiviä 
maalaisjuntteja, joista moni ei ole edes käynyt lentokoneessa puhumattakaan siitä, että olisi akateeminen 
loppututkinto. 
Olette niin helvetin kurjia, että ette osaa edes tehdä tätä Webropol-kyselyä teknisesti oikein. Tutustukaa 
toimintoon "dynaaminen sivutus" ja tehkää sen avulla kysymyksiä, jotka elävät vastausten mukaan. 

- En kuluta -osin ekologisista syistä 
- Jätepisteet pursuavat usein täynnä ja vaikka vien jäteitä lukittuun astiaan, ulkopuoliset ovat kyselleet  että knko 

lupa tuoda jätteitä tähän pisteeseen 
- Puunkaatopalvelu  saarimökille ei yrityksistä huolimatta ole onnistunut. Mistä tällaista voisi saada? 
- Otavan/Puulalla/Väisälänsaaren läheisyyteen kahvil/aktiviteettipalveluita. Otavan satamaan palveluita. Veneen 
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tankkausmahdollisuuksia lisää (nyt vain Kangasniemi ja Hirvensalmi. 

- KÄYKÄÄ KATSOMASSA KUINKA HUONOA ASIAKASPALVELUA ON OTAVAN K-MARKETISSA 
- Käytän vapaa-ajallani vähän palveluja, koska haluan irti arkipäivän rutiineista ja tavanomaisesta 

kaupunkikulttuurista. Haluan myös nauttia maaseudun rauhasta ja optimoida siellä viettämäni ajan. En siis ole 
Mikkelille kovin tuottoisa kesäasukas, mutta tilanne muuttuu jos ja kun eläkeaika koittaa.  Muutan Mikkeliin.... 

- Ratosuontien kunnostus on mielestäni tärkeää. Aika monet käyttävät tietä : pyöräilijät, kävelijät, marjastajat, 
koirien ulkoiluttajat. Tie on todella huonossa kunnossa. 

- Kesämökiltäni on 7 km Graanin liikekeskukseen, Käytännössä se on lähikauppamme. 
VT5:n uudistaminen Mikkeli-Juva on kannaltamme merkittävä, koska ruuhka-aikoina sivuteiltä on vaikea päästä 
VT5:lle.  
Toriparkki on hyvä. 
Olen huolissani Metsä-Sairilan uudesta jätevesien käsittelystä, vikatilanteiden purkuputkea ei olisi pitänyt laittaa 
Mustalahteen, Annilanselkä olisi ollut parempi paikka (laajempi vesialue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


