Hea Kuusalu elanik!
“Kes ikka elu paremaks muudab kui mitte meie ise?” Koostamisel on Kuusalu aleviku arengukava,
mille abil saame järgmise seitsme aasta jooksul muuta oma kodukoha elu paremaks. Arengukava on
oluliseks dokumendiks erinevatele projektidele toetusrahade taotlemisel. Projektide algatamiseks on
aga omakorda hea teada inimeste vajadusi ning eelistusi. Sinu arvamused ja ettepanekud on
olulised, sest aleviku heaolu puudutavaid küsimusi saab arukalt lahendada ainult üheskoos. Ole hea
ja vasta palun järgmistele küsimustele, hinda erinevaid eluvaldkondi ning kindlasti märgi ära, mida
tuleks aleviku elu parendamisel ära teha. Ankeedi täitmine on anonüümne ning saadud tagasiside
koondatakse ühtseks tulemuseks. Juhul, kui kõigile pereliikmetele ei jätkunud ankeete, palume
trükkida juurde internetist www.kuusalu.ee . Täitmise tähtaeg on 15.mai 2010.a.
Juhime tähelepanu ankeedi täitmisele.
Õigele vastusele tee X (rist) ja joonele kirjuta omapoolne vastus või arvamus. Kui ankeet on täidetud,
toimeta see kogumiskasti. Meie poolt paigaldatud kastid asuvad Almakeskuses, „Grossi“ poes,
perearstikeskuses, raamatukogus, Kuusalu Soojuse kontoris, Konsumis, „Meie“ Nurga poes,
pastoraadis, kirikus ja rahvamajas. Kortermajade elanikud võivad selle anda korteriühistu
esimehe kätte või ühistu postkasti. Juhul, kui Sa täidad ankeedi elektrooniliselt, palun kustuta
ebavajalikud vastusevariandid ning saada ankeet tagasi aadressile raul.valgiste@kuusalu.ee .
1. Kui vana Sa oled?
q ..... - 20 a

q 21 – 40 a

q 41 – 60 a

q 61 – ..... a

2. Kus Sa elad?
q Kuusalu alevikus

q Kuusalu vallas

q mujal

3. Millises majas Sa elad?

q kortermajas

q individuaalelamus

4. Kui Sa elad Kuusalu alevikus, siis kui kaua oled Sa siin elanud ja mis põhjusel valisid meie aleviku
elamiseks?
q0-5a
q 6 – 10 a
q 11 – 20 a
q 21 – 30 a
q 31 - ..... a
Valisin Kuusalu aleviku elamiseks, sest (töö, linnalähedus, meeldib, perekond, põline elanik, muu
põhjus) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Kas soovid oma tuleviku siduda Kuusalu alevikuga?
q jah, soovin elada tulevikus Kuusalus
q ei ole kindel
q ei soovi elada Kuusalus (põhjus miks) _________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Kus asub Sinu töökoht?
q Kuusalu alevikus
q Kuusalu vallas (täpsustage) _________________________________________________
q Tallinnas
q Eestis (täpsustage) ________________________________________________________
q Muu (laev, lennuk, riik jne.) ___________________________________________________
7. Millistest teenindusasutustest ja muudest avaliku kasutusega objektidest/ teenustest (kauplus,
ärikeskus, päevakeskus, kohvik, kino, pank, avalik WC vms) tunned Kuusalus puudust?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.Kas Sa näed vajadust alevikusümboolikale (lipp, laul, logo jne.)?
q jah
q ei
9. Kas oled rahul aleviku välisilmega (lillepeenrad, pargipingid, kergliiklusteed jne.)?
q jah
q ei
q Sinu nägemus _____________________________

10. Hinda palun järgnevate erinevate eluvaldkondade taset Kuusalu alevikus. Märgi viie-pallisüsteemis hinne (1=mitterahuldav, 2=vilets, 3=rahuldav, 4=hea, 5=väga hea).
Kuidas oled rahul …
… teede olukorraga
… bussiliiklusega
… seltsieluga
… tänavavalgustusega
… sideteenustega (internet, tel.)
… sportimisvõimalustega
… postiteenustega
… joogivee kvaliteediga
… jäätmekäitlusega
… heakorrastusega
… suunaviitadega tänavatel
… turvalisuse ja korrakaitsega … arstiabi teenustega
ja ühiskondlikel hoonetel
… raamatukoguga
… kauplustega
… viitadega vaatamis … kooliga
… lasteaiaga
väärsustele
… päevakeskusega
… noortekeskusega
11. Millised on Sinu arvates Kuusalu 3 kõige tugevamat omadust või külge?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Millised on Sinu arvates Kuusalu 3 suuremat lahendamist vajavat probleemi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Järgmisena palume vastata küsimustele, mis puudutavad aleviku inimeste omavahelist
suhtlemist ja külaliikumist
13. Kas Sinu arvates iseloomustab Kuusalu aleviku elanikke “omakandi tunne”?
q jah
q ei
q ei oska öelda
14. Milliseid vabaaja veetmise võimalusi võiks Sinu arvates Kuusalus olla?
______________________________________________________________________________
15. Oled Sa valmis külaliikumisele kaasa aitama (ürituste korraldamine jne.)?
q jah
q ei
q võibolla
16. Kas tuleksid alevikuvanemat ja alevikukogu valima, kui toimuks vastav koosolek?
q jah
q ei
q võibolla
17. Millised üritused võiksid Kuusalu alevikus toimuda (loetle)?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18. Millistest allikatest saad infot Kuusalu alevikku puudutavate teemade kohta?
q elanikega suhtlemisel
q Kuusalu teadetetahvlitelt
q Kuusalu valla kodulehelt
q kohalikust ajalehest Sõnumitooja
q muu kanal (missugune) ____________________________________________________
19. Kui alevikul oleks internetis oma kodulehekülg, millist informatsiooni Sa sellelt ootaksid?
q seltsielu kohta
q kaupluste lahtiolek
q kes pakub autoga linna küüti?
q bussiliikluse kohta
q ostan-müün-vahetan info
q muu (palun kirjelda)
_______________________________________________________________________________

Meil on väga hea meel, et aitasite meid Kuusalu aleviku arengukava koostamisel!

