Kylien joulu Kysely oppilaille:Millaista on asua kylälläni? Mitä haluaisin?
Vastaajat:Pölhön koulun 6.B Opettaja Soili Antinoja
Vastaanottaja Sirkka Lääkkö

Lautiosaari

Minä asun Lautiosaaressa. Täällä on kiva asua,koska täällä asuu monia. Lautiosaaressa on K-Kauppa,Siwa,
R-kioski ja pankki. Kemijoessa on kivaa uida kesällä. Olisi ehkä kivaa,jos täällä olisi kauppoja.

Minä asun Lautiosaaressa. Täällä on hyvä juttu se että on pari kauppaa ja pankki.Huonoja puolia on se, että
ei ole lähellä tankkauspaikkaa autoille ja mopoille.

Asun Lautiosaaressa.Täällä on ihan kiva asua.Minä haluaisin kylpylän ja uimahallin tähän lähelle ja sitten
vielä tosi iso kauppa,jossa olisi kaikkea.

Asun Lautiosaaressa.On hyvä kun on koulu lähellä.Ranta on lähellä jolla voi esim. uida.Sitten on
kauppoja.Kaverit on lähellä.Toivoisin lisää hyväkuntoisia laitureita kaikkien käytettäväksi.

Minä asun Lautiosaaressa.Lautiosaaren keskustassa on hyvä asua,koska on K-Kauppa,Siwa,pankki,R-kioski ja
parturi.Koulu on lähellä,uimapaikkoja on lähellä kaksin kappalein ja metsää on parin kilometrin
päässä.Toivoisin kylpylää ja isoa kauppaa.

Hyypiö

Asun Hyypiössä.Hyviä puolia siinä on että on rauhallista ja mukavia naapureita.Huonoja puolia on,että
nettiyhteys on melko hidas ja tietyt puhelinliittymät eivät kuulu.Huonoja puolia on myös,että ei ole kioskia
tms.

Minä asun Hyypiössä ja haluan sinne kaupan ja paremman nettiyhteyden.Minä en tykkää asua siellä.

Sompujärvi

Asun Sompujärvellä.Se on ihan kivaa ja rauhallista.Mutta kauppa voisi olla siinä ihan lähellä.

Ilmola

Asun Ilmolassa.Täällä on kiva asua.Haluaisin tänne kioskin.

Itäkoski

Asun Itäkoskella.Itäkoski on vaan paras paikka asua.Aktiviteettiä löytyy kyllä,mutta toivoisin,että Itäkosken
vanhan koulun kenttä kunnostettaisiin niin,että talvella sen voisi jäädyttää.Toivoisin myös,että jonnekin
päin Itäkoskea tulisi pieni leikkipuisto.Eniten toivoisin pyöräteitä Itäkoskelle.Niille olisi todellakin
käyttäjiä.Toivoisin myös että kioski/kyläkauppa palaisi Itäkoskelle.

Asun Itäkoskella.Se on hyvin rauhallinen paikka.Haluaisin sinne leikkipaikan ja haluaisin myös että Itäkosken
vanhan koulun kenttä kunnostettaisiin niin, että sen voisi sitten talvella jäädyttää.Ja toivoisin Itäkoskelle
kioskia.

Maula

Minä asun Maulassa.Siellä on rauhallista, koska siellä on paljon mukavia ihmisiä.Maulassa on paljon
maatiloja ja niissä on paljon lehmiä ja lampaita.Siellä on on metsäaluetta paljon.Kemijoki kulkee ihan
vieressä.

Asun Maulassa.Siellä on muuten ihan hyvä asua,mutta lähimpään kauppaan on pitkä matka.Lähimpään
kaupunkiin on myös ielestäni vaikea päästä,sillä täältä menee vain muutama linja-auto Kemiin
päivässä.Kioski tai pieni kauppa olisi hyvä olla lähellä.

Lassilan koulun 6. A ja B luokat:

-

Lassila on ihan hyvä
Lassilassa on mukavaa, kivaa, loistavaa, eniromaista
ikävää, kun kaverit asuu kaukana
hyvä asua, kun on lyhyt matka kouluun
lähikauppa lähti, kun Prisma ja Tokmanni lopettivat
ikävää, kun Prisman skeittipaikka purettiin
Hyvä, koska Siwa tulee alueelle

Haluaisin Lassilaan:
skeittiparkin ja mäkihyppytornin

Jokisuu
- kiva asua, koska vieressä on luistelukenttä
- hyvä asua, kauppa ja Kemi on lähellä
- mukava, kun kaverit asuu lähellä
- hyvä paikka asua, kun on laskettelurinteet lähellä
- kiva, kun on ranta lähellä
- harmi, kun Pörhölän putaan vesi on likaista
- ikävää, kun ei voi pitää kotieläimiä.

