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1.1. Mistä ensisijaisesti teette ruokaostokset vapaa-ajan asunnolla ollessanne?               

(voitte kirjoittaa kaupan, kaupungin nimen riville) 

Vastaajien määrä: 17 

	

Avoimet vastaukset: Lähikaupasta (kaupan nimi) 
- k kauppa otava 
- Sale Otava 
- Kangasniemen K-Market 
- Hirvensalmen S-market 
- S-Market Suursavo Hirvensalmi 
- Ristiina S-market 
- Sale Otava/K Market Otava 
- Kangasniemen S-market 
- Otava K-market 
- S market Hirvensalmi 
- S-MARKET Hirvensalmi 
- S market Hirvensalmi 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin automarketeista (Citymarket, Prisma) 
- Prisma 
Avoimet vastaukset: Muualta, mistä? 
- Mikkelin kauppahalli ja tori 
- Kouvolasta 
- S-Market Kangasniemi 
 
 
1.2. Mistä ostatte luomu- ja lähiruokanne?                                                  
(voitte vastata useamman vaihtoehdon, kirjoittaa paikan, maatilan tai kylän nimen riville) 

Vastaajien määrä: 17 
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Avoimet vastaukset: Ruokakaupasta (K-market, Lidl, S-market, Sale)	
- k kauppa otava 
- Kangasniemen K-Market 
- Hirvensalmen S-market ja M- market 
- S market 
Avoimet vastaukset: Kesätorilta 
- Ei kesä- vaan Mikkelin tori ja kauppahalli 
- Hirvensalmen S-marketin rannasta 
- Tori Mikkeli 
- Kangasniemi 
- Kangasniemi 
- Hirvensalmi 
Avoimet vastaukset: Muusta tilamyynnistä 
- Hirvensalmen Puula Särpimestä 
- Luntan mansikkatilalta Tuukkalasta 
- Heinolan Heila 
- Roinilan lihamyynti 
 
 
 
1.3. Tärkeimmät syyt ensisijaisen ruokaostospaikan valintaan vapaa-ajan asunnolla?          
(voitte kirjoittaa kaupan nimen riville) 

Vastaajien määrä: 17 

	

Avoimet vastaukset: Muita selittäviä tekijöitä, mitkä? 
- lähin kauppa 
- lähin kauppa 
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2.1. Mistä ostatte ensisijaisesti rautakaupan tuotteita vapaa-ajan asunnolla ollessanne? 
Vastaajien määrä: 17 

	

Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakuntanne kaupasta 
- Kangasniemen Rautia 
- Kangasniemi 
Avoimet vastaukset: Mikkelin tai Heinolan tai Savonlinnan kaupoista, mistä? 
- k rauta mikkeli 
- Mikkeli 
- K-rauta Mikkeli 
- K-rauta, Mikkeli 
- K-rauta 
- K-rauta 
- K rauta Mikkeli 
- Mikkeli K-rauta 
- K rauta 
Avoimet vastaukset: Muualta seudun rauta- ja muista kaupoista, mistä? 
- Kouvolasta 
- Jyväskylä 
- K-rauta Mäntyharju 
- K-rauta Kangasniemi 
 
 
2.2. Tärkeimmät syyt ostospaikan valintaan                                                  
voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 17 
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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: 17 

	

 

Avoimet vastaukset: Urheilu- ja pienkoneliikkeet 
- Kaikki 
- Intersport, Stadium Mikkeli 
- Kangasniemi Puula 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Huoltoasemat 
- neste otava 
- Abc 
- Mikkeli 
- SEO Hirvensalmi 
- Abc pitkäjärvi 
- Neste otava 
- Otava 
Avoimet vastaukset: Huonekalu- ja sisustusliikkeet 
- Kaikki 
- Kaluste Marslkka, Kaluste Kippari 
- Sotka 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Kirjakaupat, musiikki- ja valokuvausliikkeet 
- Suomalainen kirjakauppa, kuva Mirja 
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- Mikkeli 
- Suomalainen kirjakauppa 
- Suomalainen k 
Avoimet vastaukset: Kodinkone- ja tietotekniikkaliikkeet 
- Mpy 
- Power, Gigantti 
- Gigantti 
- Kangasniemi 
Avoimet vastaukset: Kukkakaupat 
- Neiti Meillä hankkija 
- Mikkeli 
- Savon kukka 
- Kangasniemellä 
- Hirvensalmen taimisto 
Avoimet vastaukset: Optikkoliikkeet 
Avoimet vastaukset: Vaate- ja kenkäkaupat 
- Sokos, prisma 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Ruokaravintolat 
- huvikumpu otava 
- Amarillo 
- Mikkeli 
- Pannukakkutalo 
- mikkeli,otava,hirvensalmi,kangasniemi 
- Eino 
Avoimet vastaukset: Kahvilat 
- Tuukkalankuja kesäpuoti 
- Mikkeli, Hirvensalmi 
- Torikahvila Maitolaituri 
- Puulaaki, Reissupannu 
- Hirvensalmi 
Avoimet vastaukset: Alko 
- kangasniemi 
- Mikkeli 
- Graani 
- Kangasniemi 
- ABC kuortti 
- Kangasniemi 
Avoimet vastaukset: Tavaratalot ja automarketit 
- carlson mikkeli 
- Prisma 
- Mikkeli 
- Prisma 
- City market mikkeli 
- Mikkeli 
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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: 17 

	

 

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

Vastaajien määrä: 13 
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4.2. Oletteko käyttäneet muita yhteiskunnan tai seudun yleisiä palveluita viimeisen vuoden sisällä? 
( voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 16 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita kuntapalveluja, mitä? 
- Vesi- ja jätevesihuolto, kirjasto, tenniskenttä 
- Hirvensalmen kirjasto 
 
 
 
4.3. Mitä rakentamisen palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne 
vapaa-ajan asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 7 
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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: 15 

	

Avoimet vastaukset: Muu, mikä 
- Polttopuun myynti, vierasvene/retki satamat Puula 
 
 
4.5. Jos olette käyttäneet mökkitalkkaripalveluita, mitä palveluita olette käyttäneet?             
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 7 
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Avoimet vastaukset: Muu, mikä?	
- venekuljetukset 
 
 
 
4.6. Arvioikaa henkilökohtaisten palveluiden tärkeyttä itsellenne ja perheellenne 
Vastaajien määrä: 17 
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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: 15 

 
 
 
 
4.8. Etelä-Savossa julkaistaan LAITURILLA lehteä ja uutiskirjettä, joissa on hyödyllistä tietoa 
vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Vastaajien määrä: 17 
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5. Mihin Mikkelin seudun tapahtumiin olette osallistuneet tai missä kohteissa vierailleet vuonna 
2018. (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 13 

	



 
Mikkelin seudun vapaa-ajan- 
asukasvaltuuskunta  
 

Palvelututkimus 2018 
 
HIRVENSALMI 

13

 
Avoimet vastaukset: Seudun muut kesäteatterit, mitkä? 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakunnan omat tapahtumat, mitkä? 
- Tervaleppä juhlat 
- Tervaleppäjuhlat 
- Hippo-kisat, Onkikilpailut, Juhannuskokko 
- Tervaleppäjuhlat, kesäasuasukastapaaminen Hirvensalmi 
Avoimet vastaukset: Oman kylän kesätapahtumat, mitkä? 
- Kesäkauppan tapahtumat Tuukkala 
- Sillanposken tanssit 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- MP Mikkeli, Jukurit Matsit 
 
 
 
Vapaa-ajan asuntonne sijaintikunta? 
Vastaajien määrä: 17 

	

 
Missä kunnassa teillä on vakituinen asuntonne? 
Vastaajien määrä: 15 
- Kinston United Kingdom 
- Mikkeli 
- Helsinki 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Vantaa 
- Espoo 
- Vantaa 
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- zürich Sveitsi 
- Jyväskylä 
- Mikkeli. Kkäytän Kangasniemen palveluja (en Hirvensalmen) ,koska vapaa-ajan asunnon venepaikka on 

Kangasniemen puolella. 
- Kingston,United Kingdom 
- Vantaa 
- Vantaa 
- Lahti 
 

 
Vapaa-ajan asunnon etäisyys kotipaikkakunnalta? 
Vastaajien määrä: 17 

	

 

 
Kuinka monta yöpymisvuorokautta olette olleet vapaa-ajan asunnollanne viimeisen vuoden 
(syyskuu 2017 - elokuu 2018) aikana? 
Vastaajien määrä: 17 

	

 

- Yöpymisvuorokausia on noin 1100 eli keskimäärin 65 vuorokautta/vuosi 
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Mikä on sukupuolenne? 
Vastaajien määrä: 17 

	

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

Vastaajien määrä: 17 

	

 
- Ei alle 18-vuotiaita lapsia. 
 
 
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: 16 

	

 

- 5 taloudessa yhteensä 16 lasta 
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Mihin ikäryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 17 

	

 

 
Mihin ammattiryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 17 
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Mitä asioita tai näkökulmia haluatte kertoa Mikkelin Seudun Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle? 
Vastaajien määrä: 2 
- Pidettävä vedet puhtaina. Vesien lisääntymiseen vaikuttaa turpeen lisäksi hillitön avohakkuu rannoilla esim 

Hirvensalo. 
- Enemmän tutkikaa meidän taustoja ja haluja palveluiden parantamiseksi jotta pystymme olemaan pidempiä 

aikoja mökillä. Etätyöpiste Hirvensalmelle jossa on hyvät yhteydet ja mahdollisuus esim. osallistua 
skypekokouksiin ja tulostus/monistuspalvelu. 
Laittakaa kaikkien kuntien sivuille omat yhteystietonne sekä mahdollisen kyseisen kunnan alueella vapaa-ajan 
edustajan yhteystiedot. Tiedottakaa kunnan sivuilla mitä asioita käsittelette ja laittakaa lomake jolla teille voi 
laittaa ehdotuksia asioista. Olkaa esille kuntien kesätapahtumassa. 

 
 
 
 

 
 

 


