KYSELY YLÄ-KOIRASUON MARJASTUS-,
METSÄSTYS JA VIRKISTYSKÄYTÖSTÄ

Vastaajan perustiedot (vastaukset ovat luottamuksellisia):
Vastaan nimettömänä
Nimi: _____________________________

puh: ________________

Osoite: _________________________________________________

1. Poimittiinko kotitaloudessanne luonnonmarjoja vuosina 2005 - 2007?
(rasti ruutuun)
Kotitaloudella tarkoitetaan tässä kysymyksessä samaan ruokakuntaan kuuluvia henkilöitä.
Kyllä

Ei

Mikäli vastauksenne oli ”Ei” voitte siirtyä suoraan kysymykseen nro 5.
Olkaa ystävällinen ja palauttakaa lomake, vaikka olisitte vastannut vain
muutamaan kysymykseen ja vaikka vastauksenne kysymyksiin olisi
”Ei”.

2. Kuinka monta kiloa arvioitte kotitaloutenne jäsenten poimineen luonnonmarjoja yhteensä kesällä 2007 ?

Omaan käyttöön
(kg)
Hillaa
Karpaloa
Mustikkaa
Puolukkaa
Muuta:

Myyntiin
(kg)

3. Kuinka monta kiloa kotitaloutenne marjasaaliista poimittiin kesällä
2007 Ylä-Koirasuolta?

Omaan käyttöön
(kg)

Myyntiin
(kg)

Hillaa
Karpaloa
Mustikkaa
Puolukkaa
Muuta:

4. Oliko vuosi 2007 mielestänne marjasadon suhteen parempi, keskinkertainen vai huonompi verrattaessa vuosiin 2005 ja 2006 ?

Parempi

Keskinkertainen

Huonompi

5. Onko Ylä-Koirasuo mielestänne tärkeä marjapaikka alueella ?

Kyllä

Perustelut:

Ei

En osaa sanoa

6. Mitkä ovat mielestänne paikkakuntanne merkittävimmät suoalueet metsästyksen kannalta sekä Ylä-Koirasuon metsästysmerkitys.
Käyttäkää merkityssarakkeessa numerointia:
1 = erittäin suuri merkitys
2 = suuri merkitys
3 = pieni merkitys
4 = ei merkitystä

Suo

Merkittävimmät
riistaeläimet

Metsästyskerrat Saalismäärä
vuodessa
vuodessa (kg)

Ylä-Koirasuo
1.

2.

3.

4.

7. Ulkoiletteko Te tai perheenjäsenenne Ylä-Koirasuolla muuten?
Kyllä

Ei

Jos vastasitte ”Kyllä”, kertokaa miten ulkoilette tai mitä harrastatte
Ylä-Koirasuolla:

Merkitys

8. Mikä on mielikuvanne turvetuotannon hyödyistä alueellanne?
Käyttäkää asteikkoa 1 - 5 kunkin esitetyn kohdan jäljessä seuraavasti:
1 = erittäin suuri hyöty
2 = suuri hyöty
3 = pieni hyöty
4 = ei hyötyä
5 = en osaa sanoa
Turvetuotannon työllistävyys
Välillisten työpaikkojen syntyminen
(esim. kauppa, huoltamotoiminta, majoitusliikkeet)
Yleinen toimeliaisuuden ja tulevaisuudenuskon kasvu
Kotimaisen polttoaineen saatavuuden turvaaminen
Tiestön laajeneminen
Muu, mikä _________________________________________________________

9. Mikä on mielikuvanne turvetuotannon haitoista alueellanne?
Käyttäkää asteikkoa 1 - 5 kunkin esitetyn kohdan jäljessä seuraavasti:
1 = erittäin suuri haitta
2 = suuri haitta
3 = pieni haitta
4 = ei haittaa
5 = en osaa sanoa
Pölyäminen

Melu

Rekkaliikenne

Turvepalovaara

Kalakannan muutokset

Muun eläimistön muutokset

Vesistöjen laadun

Virkistysmahdollisuuksien

heikkeneminen

väheneminen

Maiseman

Mahdollisten uusien teiden

muuttuminen

aiheuttama haitta

Asuinympäristön
arvon muuttuminen
Muu, mikä

Tulvimishaitta

VOITTE ESITTÄÄ MIELIPITEENNE ASIAAN LIITTYEN:

KIITOKSET VASTAUKSISTANNE !

