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

Vastaajien määrä: 28 

	

 

Avoimet vastaukset: Lähikaupasta (kaupan nimi) 
- Prisma, Mikkeli 
- Sale Anttola 
- Sale 
- Sale Anttola 
- Lidl 
- Sale Anttola 
- Sale Anttola, ainoa kauppa kylässä 
- Sale anttola 
- Anttolan Sale 
- Sale Anttola tai Hurissalo 
- Sale Anttola 
- Anttolan Sale ja aiemmin K-Luonteri ennen kuin lopetti 
- Anttolan Sale 
- SALE, Anttola 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin keskustan kaupoista 
- S-market Stella 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin automarketeista (Citymarket, Prisma) 
- Graani 
- Graani 
- Mikkeli 
- PRISMA MIKKELI 
- Prisma 
Avoimet vastaukset: Muualta, mistä? 
- Juva kk 
- tuodaan mukana Helsinki/Turku 
- Lidl Urpola 
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1.2. Mistä ostatte luomu- ja lähiruokanne?                                                (voitte 
vastata useamman vaihtoehdon, kirjoittaa paikan, maatilan tai kylän nimen riville) 

Vastaajien määrä: 28 

	

 

Avoimet vastaukset: Ruokakaupasta (K-market, Lidl, S-market, Sale) 
- Mikkelistä 
- SALE ANTTOLA 
- Lidl 
- Anttolan Sale 
- Sale 
Avoimet vastaukset: Kesätorilta 
- Anttola, puumala 
- Mikkelin tori 
- Anttola 
- Anttola 
- Anttola, Mikkeli, Ristiina 
Avoimet vastaukset: Oman kylän maatilan myyntipisteestä 
- Pettisen maitolaituri 
- Kangastalon puutarha Parkkila 
Avoimet vastaukset: Muusta tilamyynnistä 
- Oma tila ja Saimaa riittää! 
- Sari Pesonen 
- Anttola 
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1.3. Tärkeimmät syyt ensisijaisen ruokaostospaikan valintaan vapaa-ajan asunnolla?            
(voitte kirjoittaa kaupan nimen riville) 

Vastaajien määrä: 28 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita selittäviä tekijöitä, mitkä? 
- Oma liikkuminen / mitä muitakin tarpeita sattuu olemaan - rautakauppaa, maataloustuotteita, apteekki, ne... 
- Sijainti lähinnä vapaa-ajan asuntoa 
- Ainoa kauppa kylällä 
- Paikkakunnan ainoa kauppa 
- Sijainti toriparkin lähellä 
- Kylän ainoa kauppa, valitettavasti 
 
 
 
2.1. Mistä ostatte ensisijaisesti rautakaupan tuotteita vapaa-ajan asunnolla ollessanne? 
Vastaajien määrä: 27 

	

 

Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakuntanne kaupasta 
- K-Rauta, Carlsson 
- Anttola 
- K rauta 
Avoimet vastaukset: Mikkelin tai Heinolan tai Savonlinnan kaupoista, mistä? 
- K-rauta 
- Mikkelin K-Rauta tai Carlson 
- Mikkeli 
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- K-Rauta ja Carlsson 
- Krauta 
- Prisma 
- K-rauta 
- MikkeliStarkki, K-Rauta, Carlsson 
- K-rauta Mikkeli 
- K rauta 
- K-rauta ja Carlson 
- k-rauta Mikkeli 
- K-rauta 
- K-rauta Mikkeli 
- Motonet 
- Carlsson, K-rauta Mikkelissä 
- Starck, Carlsson, K-rauta, Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Muualta seudun rauta- ja muista kaupoista, mistä? 
- K-Rauta Kangasniemi 
 
 
 
2.2. Tärkeimmät syyt ostospaikan valintaan                                              (voitte valita 
useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 28 

	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Mikkelin seudun vapaa-ajan- 
asukasvaltuuskunta  
 

Palvelututkimus 2018 
 
ANTTOLA  
 
 

6

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

Vastaajien määrä: 28 

	

Avoimet vastaukset: Urheilu- ja pienkoneliikkeet 
- Mikkeli 
- Anttolan Kone 
- Rantakone 
- Anttolan kone ja urheilu 
- Valtatien auto 
- Inter-Sport Mikkeli 
- Anttolan kone ja urheilu 
- Carlsson 
Avoimet vastaukset: Huoltoasemat 
- Mikkeli 
- SEO Anttlola 
- Anttolan SEO 
- Teboil Juva 
- Anttolan SEO 
- Anttola ja Mikkeli 
- Neste 
- S-Market Rantakylä 
- Puumalan Neste 
- Shell Visulahti 
- St1-Vuolingonkatu 
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- SEO Anttola, Shell Ristiinantie Mikkeli 
- Anttolan seo 
- Neste, Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Huonekalu- ja sisustusliikkeet 
- Mikkeli 
- Jysk 
- Asko Mikkeli 
- Asko 
Avoimet vastaukset: Kirjakaupat, musiikki- ja valokuvausliikkeet 
- SK mikkeli 
- Mikkelin 
- Suomalainen Kirjakauppa 
- Suomalainen kirjak. STELLA 
Avoimet vastaukset: Kodinkone- ja tietotekniikkaliikkeet 
- Mikkeli 
- Gigantti 
- Gigantti 
- Gigantti Mli power Mli 
- Power 
- Claes Ohlson, Carlsson 
Avoimet vastaukset: Kukkakaupat 
- Mikkeli 
- Kukkakauppa Ahonen Porrassalmenkatu 
- Mikkeli 
- Teijan kukka Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Kultasepänliikkeet 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Optikkoliikkeet 
- Mikkeli 
- Instrumentarium 
Avoimet vastaukset: Vaate- ja kenkäkaupat 
- Mikkeli 
- Prisma 
- Kekäle 
- Chriss Mikkeli, Kekäle Mikkeli 
- Sokos 
- Stellan ja Akselin kaupat 
Avoimet vastaukset: Ruokaravintolat 
- Koskivahti, Niinipuu, Anttolan hovi, Holvi, 
- Greeneri 
- Agassista leipomotuotteita ja pizzaa 
- Vino 
- Vaiha 
- Mikkeli 
- Sahanlahti 
- Bistro Vilee Mikkeli, Pruuvi Mikkeli, Eino Mikkeli, Poiju Anttola, Anttolanhovi Anttola, Agassi  Anttola 
- Anttolan hovi 
- Eino yms. 
Avoimet vastaukset: Kahvilat 
- Mikkeli 
- Torikahvilat, vesitorni 
- Sahanlahti 
- Agassi/Anttola,Ramin Konditoria,Kenkävero 
- Apassi 
- Shell Ristiinantie 
- Sitruunapisara Mikkeli 
- Anttolan Poiju 
- Sitruunapisara 
Avoimet vastaukset: Alko 
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- Mikkeli 
- Stella 
- Mikkeli 
- Graani 
- Graani 
- Puumala 
- Grahn 
- Stella Mikkeli 
- Stella 
- Stella 
Avoimet vastaukset: Tavaratalot ja automarketit 
- Mikkeli 
- Prisma 
- Sokos, CM 
- Motonet 
- Graanin Prisma 
- Prisma 
- Prisma ja Citymarket 
- Sokos 
- Prisma, citymarket 
 
 
3.2. Miten tärkeitä erikoisliikkeiden palvelut ovat teille tai perheellenne?                      
(arvioikaa vain niitä liikkeitä, joissa olette käyneet kuluvan vuoden 2018 aikana) 

Vastaajien määrä: 28 
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4.1. Onko taloutenne käyttänyt mökkipaikkakunnan terveydenhuollon palveluja vuoden 2018 
aikana? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 25 

	

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

Vastaajien määrä: 28 

	

 
 
4.3. Mitä rakentamisen palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne 
vapaa-ajan asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 16 
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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: 25 

	

 
4.5. Jos olette käyttäneet mökkitalkkaripalveluita, mitä palveluita olette käyttäneet?             
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 14 
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4.6. Arvioikaa henkilökohtaisten palveluiden tärkeyttä itsellenne ja perheellenne 
Vastaajien määrä: 27 
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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: 27	

	

 

 
4.8. Etelä-Savossa julkaistaan LAITURILLA lehteä ja uutiskirjettä, joissa on hyödyllistä tietoa 
vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Vastaajien määrä: 27 
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5. Mihin Mikkelin seudun tapahtumiin olette osallistuneet tai missä kohteissa vierailleet vuonna 
2018. (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 24 
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Avoimet vastaukset: Seudun muut kesäteatterit, mitkä?	
- Sahanlahti 
- Koirakivi, Sahalahti, Ristiina 
- Hurissalon harrastajateatteri 
- Sahalahti 
- Sahalahti, Koirakivi 
- Sahanlahti 
Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakunnan omat tapahtumat, mitkä? 
- Anttolan Kihut 
- Anttolan Kihumarkkinat 
- Anttolan kihut 
- Anttolan Kihut 
- Anttolan kihi 
- Anttolan kihut 
- Kesän avaus 
Avoimet vastaukset: Oman kylän kesätapahtumat, mitkä? 
- Kalatapahtumat 
- Anttolan juhannustapahtuma 
- ANTTOLAN KIHUT, SAIMAAN YMPÄII AJO (m vanhat autot) ja kaikki muut ANTTOLAN KESÄ TATAHTUMAT 
- kesätorit 
- Anttolan Kihut 
- Juhannusmarkkinat ja Kihut 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Höyrylaivaregatta 
- Hirvensalmen tervaleppäjuhlat 
- Anttolan juhannusjuhla 
 
 
 
Vapaa-ajan asuntonne sijaintikunta? 
Vastaajien määrä: 28 
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Missä kunnassa teillä on vakituinen asuntonne? 
Vastaajien määrä: 27 
- Helsinki 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Nurmijärvi 
- Mikkeli 
- Mikkelin kaupunki 
- Uusimaa 
- Helsinki 
- Mikkeli keskusta 
- Lahti 
- Joensuu 
- Helsinki 
- Nurmijärvi 
- Mikkeli 
- Espoo 
- Helsinki 
- Mikkeli 
- Mikkelin Rantakylä 
- Helsinki 
- Vihti 
- Vantaa 
- Lappeenranta 
- Kangasniemi 
- Espoo 
- Kirkkonummi 
- Järvenpää 
 
 
Vapaa-ajan asunnon etäisyys kotipaikkakunnalta? 
Vastaajien määrä: 28 
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Kuinka monta yöpymisvuorokautta olette olleet vapaa-ajan asunnollanne viimeisen vuoden 
(syyskuu 2017 - elokuu 2018) aikana? 
Vastaajien määrä: 28 

	

 

- Yöpymisvuorokausia on noin 1825 eli keskimäärin 65 vuorokautta/vuosi 
 
 
Mikä on sukupuolenne? 
Vastaajien määrä: 27 

	

 
Kuinka monta henkilöä taloudestanne useimmiten on vapaa-ajanasunnolla asumassa? 

(jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 28 
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- 2 taloudessa yhteensä 5 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: 23 

	
 

- 5 taloudessa yhteensä 13 lasta 
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Mihin ikäryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 28 

	

 

 
 
Mihin ammattiryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 28 
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Mitä asioita tai näkökulmia haluatte kertoa Mikkelin Seudun Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle? 
Vastaajien määrä: 14 
- Mikkelinseudun rakennusvalvonta on erittäin byrograattista ja suorastaan alaarvoista - tulee tunne ettei ole 

tervetullut eikä kunnan kehittämistä haluta. 
Anttolan kyläkeskuksen elinvoimaisuuden tulee satsata enemmän - vrt ”kaikki Puumalan puolesta”. 

- Vuokraustoiminnan edistäminen (esimerkiksi Airbnb, ym.) olisi paikallaan. Tanskanmalli olisi Suomessakin 
hyvä - jos vuokratulo on esimerkiksi alle 3 000 euroa / vuosi, tulisi se saada verottomaksi! 
Vuokraaaminen on kuitenkin aika työlästä tuloihin nähden. Vuokralaiset (ainakin ulkomaalaiset) tuovat kuitenkin 
euroja merkittävästi kaupoille, tapahtumiin, jne ja vievät ilosanomaa (toivottavasti) Etelä-Savon "ihanuudesta" 
maailmalle. 

- Enemmän toimintaa esim nuoria myymään kesätoreille ilman sähkö ynm  maksuja 
Pop up liikkeitä 
Kesäasukas tapahtumia -asiaa ja huvia ei pelkkää haitarinsoittoa 
Säilyttääkää kylissä edes säälliset palvelut kuten pankkiautomaatti ja ruokakaupat ja apteekki 

- Anttola tarvitsee toisen kaupan, missä olisi muutakin tuotettan kuin ruoka, K-Market oli sellainen. Nyt on 
haettava pienetkin nippelit ja naulat kaupungista.  
Pitkälahden tielle 60 km mopeusrajoitus koko tien matkalle. Nyt Lakeistenrannan jälkeen on 80 km 
nopeusrajoitus, tiellä kävelee ja ajelee pyörällä henkensä kaupalla. 

- Anttolaan pitää saada myös toinen ruokakauppa. Salen valikoimat ovat olleet surkeat tänä kesänä ! Ei osata 
ennakoida menekkiä, ja tämän takia pitää ostokset tehdä Mikkelin kaupungin keskustassa. 

- Anttolan palveluita pitäisi elävöittää, kesäasukkaat lisääntyy mutta palvelut heikkenee, toivoin musiikitapatumia, 
myyjäisiä ja kattavempia toripalveluita. 

- Rautakaupan palveluja Anttolaan. No 
- Enemmän ryhtiä.vuodesta toiseen tehdään samanlaisia tutkimuksia, joiden kaa tilastollinen validiteetti on hyvin 

kyseenalainen. 
- SAMAT SÄÄNNÖT MYÖS MIKKELISSÄ TOIMIVALLE TORIKAUPPIAALLE.kun meille MÖKKILÄISILLE ETTÄ 

EI SAA TUODA RAHULAN SEKAJETTEISIIN myymättä jääneitä tuotteita kuten: Omenia. perunoit. kaalia ym 
ym elintarvikkeita 

- Ihan kiva paikka, kun tuo mukanaan lihat, kahvit, juustot, viinit, oluet, hillot 
Sämpylät, leikkeet, juomaveden  ja muut tarvikkeet saa paikallisesta Lidlistä. 
ABC laatu ei kaikkia ruokailijoita kiinnosta. 

- Pitäkää nyt hyvät ihmiset Anttolan taajama hengissä. Sieltä kuuluu kuolonkorina. Esimerkkiä voisi ottaa vaikka 
Ristiinasta ja Puumalasta. 
Kanavahankkeen ympärille olisi hyvä rakentaa kiinnostavia palveluja. G- pistekin( huoltoasema) toimii ontuen. 

- Älkää luopuko pienistä, ystävällisistä, tärkeistä lähikaupoista! Esimerkiksi Hurissalon Salella on tärkeä tehtävä 
alueen ihmisten kokoontumispaikkana, ja upea henkilökunta on koko paikkakunnan käyntikortti. 

- Huoli Anttolan keskustan palvelujen vähentymisestä. Päivittäinen ruokahuolto vaikeutuu yhden kaupan 
periaatteella. Pankkiautomaatin säilyminen tärkeä kun on merkkejä että torimyynti vilkastuu! 

- Anttolan lähipalveluita on markkinoitava paremmin ohikulkijoille, 
 


