BB-ryhmän kysely 2018
Tulokset
Lähetetty keväällä 637:lle.
312 vastaajaa
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Vastaajien sukupuolijakauma

37,2%
Nainen
Mies

62,8%
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Vastaajien ikäjakauma
3,6%1,3%
8,9%
29,0%
68 - 70
71 - 75
19,5%

76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 -

37,6%
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Vastaajien asumismuoto
0,6%

6,1%

Omakotitalo

32,0%

Rivitalo
Kerrostalo
Muu, mikä?

61,2%

Muita asumismuotoja:
luhtitalo, paritalo,
kesämökki, erillistalo, tilan
päärakennus,
asumisoikeusasunto
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Asuinympäristöni on rauhallinen ja turvallinen
2,0% 4,6%

Samaa mieltä
Eri mieltä

Kehitettävää

93,4%
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Mitä toivoisit kehitettävän - asuinympäristö
Paremmat katuvalot, Lamminpääntielle. Isot puut peittävät valot.
Liikenne turvaton

Kevyt liikenneväylä puuttuu. Kapealla tiellä ajetaan kovaa !
Moottoritien melu ja meluaita x6. Muuten rauhallinen mutta moottoritien melu on kamala. Meluaita on
luvattu kauan kauan sitten mutta mitään ei tapahdu. Teetetty kalliit Tiivi-ikkunat melua vastaan.

Moottoritien melu häiritsee. Uuden meluaidan myötä tilanne pahenee moottoritien pohjoispuolella. Taitaa
kestää 30-40 vuotta, silloin olen mullan alla.
Uimahalli ja kahvila

Piha-alueen ympärille aita, koska läpikulku on jatkuvaa
Kesät rauhallisemmiksi
Även än tröskel jobbig.

Veikkolan viihtyisyyden lisäämistä. Kyläyhdistyksen toimintaa asukkaille, yhteisöllisyyden kehittämistä,
palveluntuottajilta panosta myös kylän viihtyisyyteen.
Erikoiskauppoja, apteekki auki enemmän
Naapurit

BB-ryhmän kysely 2018

21.8.2018 12:22

Tavoitan hyvin kylän palvelut julkisilla liikennevälineillä
13,8%

Samaa mieltä

Eri mieltä

24,6%

Kehitettävää
61,5%
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Mitä toivoisit kehitettävän - julkiset liikennevälineet (1/2)
Bussiaikataulut
Bussiyhteys vanhaa turuntietä Leppävaaraan asti x2.
Tiheämpi ajovuoro x3
Helpompi päästä terv.keskukseen.
Bussiyhteys keskustaan
Asun etäällä pysäkeistä, mutta ei julkiset voi joka torpan ovella käydä.

Kesällä ei pääse Kirkkonummen keskustaan kuin Espoon kautta.
Kesäaika
Kävelen. En käy. En käytä x2. Ei tarvetta x2. Ei ajankohtainen. En tiedä. En käytä kuin omaa autoa

Bussit 907/243 voisivat ajaa puolen tunnin välein. Ei perä kanaa samoin bussi 280 illalla liikennöisi puolen
tunnin välein tällä hetkellä vuoro 280 liikennöi tunnin välein alkaen klo 20.

Mitä toivoisit kehitettävän - julkiset liikennevälineet (2/2)
Kimppakyydit vanhuksille

Oman kylän sisäinen kutsutaksi x2. tms
Taksien saantia Veikkolassa
Linja-auto liikenne, kulkuyhteydet
Matalalattia bussi
Ei julkista liikennettä Kurkisto-Veikkola
Tarvitsen kuljetus ja kauppa-apua

Jalkakäytävät, suojatiet, liikennemerkit kuntoon
Liikenne yksisuuntainen, sisäinen liikenne Veikkolan alueella
Jorviin pääsy yleisillä kulkuneuvoilla todella hankalaa !

Nyt kävelen 1km. Jos voimat loppuvat tulevaisuudessa ja mieheltä ajokyky on turvauduttava taksiin.
Kaikessa on aina kehitettävää
Kiitos poliitikkomme suomi ei ole enää turvallinen
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Jos Veikkolaan rakennetaan senioritalo, harkitsen siitä
yksiö

kaksio

kolmio

en ole kiinnostunut

N

omistusasunnon hankkimista

6,1%

32,9%

12,7%

48,2%

228

vuokra-asunnon hankkimista

13,1%

29,3%

5,8%

51,8%

191

Omistusasunnon hankkimista

Vuokra-asunnon hankkimista

6,1%

13,1%

32,9%

48,2%

51,8%

29,3%

12,7%

5,8%
yksiö

kaksio

kolmio

en ole kiinnostunut
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Mitkä viisi asiaa antavat onnellisuutta ja iloa elämääni?
100%
90%
80%

73,2% 71,6%

Prosentti

70%
57,4%

60%

54,5%

52,9%

50%
40%
30%
20%
10%

0%

34,5%

33,5%

31,3%
20,0%

21,3%

17,7%
6,1% 5,2%
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Mitkä viisi asiaa antavat onnellisuutta ja iloa elämääni?
Ilonaihe

Prosentti

Perheeni / puolisoni hyvinvointi

73,2 %

Lapsenlapset

71,6 %

Ystävät

57,4 %

Terveyteni

54,5 %

Asunto ja asuminen

52,9 %

Yhteydenpito sukulaisiin

34,5 %

Harrastukset

33,5 %

Arkitehtävistä selviämiseni

31,3 %

Turvallisuus

21,3 %

Taloustilanteeni

20,0 %

BB-ryhmän toiminta

17,7 %

Uskonto

6,1 %

Muu, mikä?

5,2 % (ks. seuraava dia)

Muut iloa tuottavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elämästä selviäminen
Koirakaveri
Luonnonläheisyys
Ei mikään
Lukeminen, tyttäreni, että en ole muistisairas-vielä
Metsä, luonto lähellä, luonnossa liikkuminen , luonto.
Puutarhani johon kohta tarvitsen BB- apua
Lapset
Äiti sairastaa muistisairautta, ilo tulee milloin mistäkin esim. nätti maisema
Liikunta
Juuri nyt alkava kesä
Kesä ja mökki
Ulkomaanmatkat ja risteilyt
Tyttäreni
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Arvioin BB-ryhmän palvelut kouluarvosanoin

Keskiarvo

En ole käyttänyt
palvelua,
% vastaajista

Palveluohjaajan palvelut

9,06

64 %

Perjantaikahvilan ohjelmat

8,46

71 %

Liikuntaryhmien tarjonta

8,64

75 %

Jalkahoitopalvelujen tarjonta

9,16

60 %

Kädentaitokerho

7,88

95 %

Kouluruokailupalvelut

8,89

66 %

Retkipalvelut

8,00

89 %

Nummelan asiointitaksi

8,83

94 %

HSL:n palvelutaksi kunnan alueella

9,17

98 %

Ikkunanpesut

9,19

91 %

Siivouspalvelut

8,96

91 %

Raskaat pihatyöt

9,22

94 %
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Mielestäni BB-projektin myötä ikäihmisten palvelut

24,7%

ovat parantuneet
pysyneet entisellään
voivat vielä kehittyä
58,9%
16,3%
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Kehitys- ja lisätoiveitani BB-toimintaan
Hemmottelu, liikunta , kulttuuri, terveys (1/5):
Fysiatrin palvelut.
Fysioterapeutti-palvelua leikkauksen jälkeen
Hieronta x5.
Alennus hierontaan 1x.
Tietoa, luentoja terveys asioista, palveluista.
Apteekkipalvelujen esittelyä, lääkevoiteiden, vitamiinien ym. asiantuntevaa neuvontaa, ei vain
kaupallista.
Yhteiskuljetusta uimahalliin x2.
Vesijumppaa.
Jalkajumppaa, niskajumppaa ym. helposti toteutettavaa keveää, ja kaikille sopivaa.
Lihaskuntojumppaa, ikäihmistenjumppaa.
Asahi-hyvä vetäjä niin kuin Niina, ja oli edullinen
Liikuntatuki on hieno etu ja sen ansiosta on monet tulleet liikuntaryhmiin. Liikuntasetelikäytäntöä
voisi yksinkertaistaa, Siinä edelleen epäselvyyttä ja unohduksia, vaikka ihmiset kyllä kovasti
arvostavat etua.
Retkiä voisi toteuttaa myös vapaaehtoisten suunnittelemana ja toteuttamana. Sovitaan
määräraha, jolla retki toteutetaan ja pari vastuuhenkilöä toteuttamaan retken.
Retki x8. Esim. Nuuksio.
Teatteri x5.
Voitaisiin antaa esim. kulttuuriseteleitä, voisi käydä omaan tahtiin elokuvissa, teatterissa,
oopperassa, näyttelyissä jne.
Kulttuuritapahtuma silloin tällöin esim syksyisin ja keväisin
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Kehitys- ja lisätoiveitani BB-toimintaan. Tiedotus ym. (2/5):
Toivon että retkillä otetaan paremmin huomioon liikuntarajoitteiset.

Miksi raskaat pihatyöt ei kuulu rivitalossa asuville vanhuksille x2?
Paljon rahaa tuhlattu kaikenlaiseen sählään. Olisi kannattanut sijoittaa tai yhteisen tilan ym
kiinteistön hankintaan.
En käytä sähköpostia. Retkistä ja muusta toiminnasta parempaa tiedotusta.
Enemmän tietoa kaikista palveluista. Osoitteet ja puhelinnumerot
Ehkä tietoisuutta enemmin ihan kyläläisille, irti kyläyhdistyksestä johon se paljon liitetään.
Tiedottaminen vähäistä. Jos ei ole vielä tarvinnut palveluita, jotenkin sen voisi huomioida ?
Parempaa informaatiota BB-ryhmän palveluista.
Mitä/millaista tiedotusta saatavissa näistä palveluista . Kuinka tarkasti ja ajankohtaisesti ? Onko
pe-ohjelma netissä nähtävissä ?
Tietoa eri tapahtumista tai eduista ei ole, jos on niin missä on? Olen kuullut eräältä
aktiivijäseneltä.
Haluan BB-tietoa kirjeitse.
Odotan saavani lisää tietoja millainen senioritalo on ja sen palvelut.x2
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Kehitys- ja lisätoiveitani BB-toimintaan Kotiin tuotavat palvelut(3/5):
Kotiin tuotavat palvelut.
Ystäväpalvelu.
En voi osallistua sairauden takia.
Lisää yksilöityä tarveharkintaa esim. kotona käyvän kartoittajan muodossa.
Bättre annonsering-någonting också beröra de verkligt äldre hemmaboende
Pyörätuolikäyttäjälle ulkoiluttajaa pihapiirissä ennen kaikkea apua puutarhatöissä.
Pahoin vammaisten kotiapu saamatta henkilöltä joka tietää tarpeeni.
Puutarhatöihin en pysty itse enkä lumitöihin Apua tarvitaan. Lisäapua pihatöihin tarvitaan.
Olemme vaimon kanssa niin sairaat ettei mitään pysty itse tekemään pihalla. Lapset auttavat
minkä voivat.
Raskaat pihatyöt ei ole tarpeeksi aikaa setelillä,x2 enemmän rahaa siihen x2.
Paikallinen omakotitalkkari tietääkseni puuttuu. Talonmies toiminta BB:n kautta.
Toivoisin että tämä raha annettaisiin raskaisiin pihatöihin myös rivitalossa asuville vanhuksille.
Tiedän monta vanhusta joka tarvitsisi apua.
Toivoisin remontti apua iso asunnon muutostyö pesutilat.
Pyytäisin enemmän siivous ja kaupassakäyntiapua. Olen jo niin vanha, että mielestäni minulle
kuuluisi euromääräisesti suurempi tuki kuin "
nuoremmille", jotka 68-70- vuotiaina ovat merkittävästi itseäni paremmassa kunnossa.
Eivät ole ns. vanhuksia ,joille Brita Blomberg tätä tukea halusi jaettavan. Nykyinen 2x 25 euron
siivoustuki ja 20-euron ikkunanpesutuki ovat hyvin pieniä apuja. Minä haluan asua siistissä
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Kehitys- ja lisätoiveitani BB-toimintaan (4/5):
Senioritalohanke ripeästi vetämään rakennuspaikka Packalenin navetta-tontille.
Senioritalo Veikkolaan
Asuntoja senioreille
Mikäli Veikkolaan rakennetaan senioritalo toivoisin runsaasti pienasuntoja, joihin sopii 1-2 hlö.
Talo ehdottomasti korkeintaan 3 krs. Mikäli tulisi korkeampi sitä ei hyvällä otettaisi vastaan
veikkolalaisten toimesta !
Asuisinko K-kaupan takapihalla ?
Senioritalo, ehkä, jos rauhallinen alue ja edullinen hinta.
En osaa tällä hetkellä sanoa muuta, kun senioritalon perustaminen lähinnä on hyvä asia täällä
Veikkolassa.
Autetaan niitä joilla peruskunto ja taloudellinen tilanne vaikea. Ne jotka pärjäävät omilla
kannustetaan pitämään omat voimavarat kunnossa. Raihnaisuudenkin ennaltaehkäisy on
mahdollista. Hyvää ja aurinkoista kesää !

Ruokalippuja kouluun
Näihin "pieniin remontti" töihin menee suuri osa energiasta . Miksi laitettu "pienet" ?????
Olisi kiva muistaa mainostaa ( Kirkkonummen Sanomalehdessa ja Kyläraitissa) Veikkolan Avoin
Taidekerho. Me kokoonnumme Veikkola kirjastossa, Rotkon salissa. joka perjantaina, klo 14.30 17.00. On ilmainen harrastus kaikille.
Kaikenlainen virkistystoiminta on tervetullutta.
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Kehitys- ja lisätoiveitani BB-toimintaan mm. liikenne ja EOS (5/5):
Vaikeat kulkuyhteydet yleisillä liikennevälineillä Siikarannasta Veikkolaan. Rajoittaa yhteydenpitoa
Veikkolan keskustaan
Liikenneyhteys Veikkolaan 11 km.
Asiointiyhteyksien parantaminen

Taksikortin 9 matkaa eivät riitä kouluruokapalveluun. Pitäisi saada 30 tai 31 päiväksi edestakaismatkat.
Mieheni kävelee rollaattorin kanssa ja ajaa autoa hyvin, mutta pyörätuolia ei voi autossamme
kuljettaa. Tarvitaan invataksi jota käytänkin K-nummikortilla. Kela-taksia tarvittaessa Tri
Rausteelle mennessä hankala kuljetuksessa lyhyttä matkaa ja paluumatkaa varten.
Ajokorttini on voimassa vain 2018 asti. Jos en saa ajokorttia uusittua en tiedä mitä tehdä.
Syksyllä 2018 bussi 238 T lopettaa liikennöinnin siikarannasta, kävelymatka lähimmälle
bussipysäkille on 1 km 700 m masto mäkistä.
Tarvitsen apua liikennöintiapua kauppamatkoihin ja lääkärillä käynteihin, kun bussintulo
siikarantaan loppuu syksyn alussa 2019.
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Vapaaehtoistoimintaan
Olen osallistunut
Haluan osallistua jatkossa

14,1%
22,5%

En osallistu
Haluaisin osallistua,
mutta rajoitteeni estää
sen

12,4%
57,4%
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Kerro halutessasi rajoitteesta
Vaikeat sairaudet, vammat, liikunta/toimintakyvyn rajoite x9
Pyörätuolissa, happilaitteessa.
Vaikea masennus
Jos en ole töissä tuuraamassa
Ikäni puolesta on rajoitteet x4
Ei ole omaa autoa
Pitkän matkan takia en voi osallistua
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Osallistumiseni vapaaehtoistoimintaan on antanut minulle (1/2):
Iloa
Auttamisen iloa x2
Elämäniloa x2
On ilo tehdä vapaaehtoisesti sen kun pystyy !
Sopiva paikka maalata toisten kanssa
Harrastus kesälläkin, kun muut harrastukset loppu
Kaverukset
Ystäviä x6
Tutustunut mukaviin ihmisiin x3
Tutustunut uusiin ihmisiin
Hyvän mielen tunne kun olen voinut olla avuksi x12
Saan itse ja autettavani saa hyvän mielen.
Hyvää mieltä, kun huomaa myös, että "kanssakulkija" on iloinen yhdessä olosta !
Mielihyvää kun huomaa että toinen on onnellinen pienestä avusta
Mukanaoloa monessa "uudessa asiassa”
Tekemistä
Ajanvietettä
Virkistystä mukanaolosta
Virkeyttä, tarmoa, hyvää yleiskuntoa selviytyä jokapäiväisistä tehtävistä
Positiivista energiaa.
Tyytyväisyyttä
Tunne, että on vielä tarpeellinen x2
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Osallistumiseni vapaaehtoistoimintaan on antanut minulle (2/2):
Se on antanut ystävyyttä ja näkökulmaa eri-ikäisten ja eri olosuhteissa eläneiden ihmisten
elämään
Olen tuntenut antavani iloa ihmisille ja olen saanut siitä itselleni hyvän mielen.
Ystäviä, työtilaisuuksia, kehittänyt ammattitaitojani, avartanut ihmiskäsitystä, auttanut
ymmärtämään ikääntymisen ongelmia ja siten kohtaamaan omiani, saanut vertaistukea
ikääntyvien vanhempien hoitoon ja omasta sairaudestani selviämiseen.
Olen oppinut enemmän rakastamaan toisia ihmisiä ja käsittämään elämän rajallisuutta ja
sukupolvien merkitystä ohikulkevana ketjuna.
Olen toiminut vapaaehtoisena Eläkeliiton ja Muistiliiton yhdistyksissä säännöllisesti. Antaa
mielekkyyttä omaan elämään ja rikastuttaa ihmissuhteita.
Vapaaehtoistoiminta hyvin alkutaipaleella. Ihan kivaa on ollut, en osaa muuta vielä sanoa.
Olen ollut BB-kahvituksessa
Olen osallistunut aika vähän, joten mitään "autuutta" en ole tuntenut.
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Palautteeni vapaaehtoistoiminnasta (1/2):
Kaikki toimii hyvin
On kiva saada kyyti
Hyvä tapa toimia
Vertaistukea tarvitaan...nyt kuukausittaiset tapaamiset hyvä juttu...
Hienoa, kun saamme palkinnoksi joulujuhlan ja kevätretken.
On mahdollista olla hyvin hyvää
Se on erittäin ok. Varmasti tarpeellista monelle x2
Varmasti hyvä olemassa
Ihan hyvää !
Enemmänkin väkeä voisi olla.
Haluan osallistua mikäli aikatauluni sopii
Yhdessä tekeminen on mukavaa ja antoisaa
Antoisaa, haastavaa, rajatonta.
Kannatettavaa.
Tärkeä kyläyhteisölle
Sydämellinen kiitos Marjalle, BB-toiminnan sielulle ! Toivottavasti hän jaksaa toimia edelleen !
Upeaa työtä meidän vanhusten eteen !
Voisin kehittää:" Leikkimielellä veteen" ryhmää Lammaskallion rannalle kun/jos vesi lämmintä
vaan ei käyttökieltoa. Juhannuksen ja elokuun puoleenväliin. Sauna ! Hans.
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Palautteeni vapaaehtoistoiminnasta (2/2):
Olen kyllä mukana useammanlaisessakin vapaaehtoistoiminnasta. Minusta tuntuu ettei aikaa
enää irtoaisi BB vapaaehtoistoimintaan.
Hyvä asia. Toimin itsekin aikaisemmin, nyt on kuitenkin ikä ja terveydentilani rajoittanut
osallistumistani.
Olen tällä hetkellä ollut aktiivisesti SPR:n vapaaehtoistoiminnassa, joten muuhun
vapaaehtoistoimintaan ei oikein löydy aikaa ja voimia. Mutta ehkä joskus.
98 år-frivillgtverksamhet !
Olen osallistunut ns luennoimalla Helsingin Martoille ja sotaveteraaneille. Jäi entisestä työstäni
terveydenhoitajana.
Sydänyhdistyksessä käyn laulamassa. Lisäksi käyn kävelemässä, joten mukaan vaan !
Lions-klubi tekee kyllä Veikkolan koululaisten hyväksi. Jäsenistä pulaa. Huom. Lastenpäivä kaikki
tulot käytetään lyhentämättöminä tähän tarkoitukseen.

Osaan olla kiitollinen, että on ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita ja jaksavia vapaaehtoistoimintaan.
Olen kiitollinen vapaaehtoistoiminnasta ja kehoittaisin muitakin kokeilemaan siihen toimintaan
Ehkä voisin.
En ole ollut tekemisissä BB-projektiin liittyvän vapaaehtoistoiminnan kanssa x4
Olen työelämässä vielä
Ok
Avustamista riittää läheisessäni.
Ihan hieno juttu, mutta esim. itselleni ei sovi, koska olen mieheni omaishoitaja.
Olen sairaan henkilön läheinen, olen äidin 89 v asioita hoitava.
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Selviydyn kotona asumiseni kannalta välttämättömistä tehtävistä seuraavasti :
Itsenäisesti
Siivouspalvelu/ikkunanpesu

Perheenjäsen/ystävä tekee

Ostan palvelun

Pienet remonttityöt

Pyykinpesu/vaatehuolto
1,1%

17,8%

18,5%

16,4%

42,6%
16,7%

65,5%
82,6%

Pihatyöt, kesä- ja talviaikaan

Kuljetukset

Peseytyminen/saunotus
2,5%

6,4%

8,4%

38,9%

1,1%

16,1%
22,7%

68,9%

77,5%
96,4%

BB-ryhmän kysely 2018

21.8.2018 12:22

Selviydyn kotona asumiseni kannalta välttämättömistä tehtävistä
seuraavasti :
Tämänhetkinen tilanne

Tulen toimeen
itsenäisesti

Perheenjäsen/
ystävä tekee

Ostan palvelun

Siivouspalvelu/ikkunanpesu

65,5%

16,7%

17,8%

Pyykinpesu/vaatehuolto

82,6%

16,4%

1,1%

Pienet remonttityöt

42,6%

38,9%

18,5%

Pihatyöt, kesä- ja talviaikaan

68,9%

22,7%

8,4%

Kuljetukset

77,5%

16,1%

6,4%

Peseytyminen/saunotus

96,4%

2,5%

1,1%
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Arvioin tarvitsevani apua kahden vuoden sisällä
Siivouspalvelu/ikkunanpesu

47,2%

52,8%

Kyllä

Pienet remonttityöt

Pyykinpesu/vaatehuolto
78,1%

Pihatyöt, kesä- ja talviaikaan

21,9%

Kuljetukset

48,5%

52,3%

51,5%

Peseytyminen/saunotus
87,3%

47,7%

Ei

67,1%
32,9%

12,7%
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Arvioin tarvitsevani apua kahden vuoden sisällä
Kyllä

Ei

Siivouspalvelu/ikkunanpesu

52,8%

47,2%

Pyykinpesu/vaatehuolto

21,9%

78,1%

Pienet remonttityöt

51,5%

48,5%

Pihatyöt, kesä- ja talviaikaan

52,3%

47,7%

Kuljetukset

32,9%

67,1%

Peseytyminen/saunotus

12,7%

87,3%
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Selviytyminen kotiaskareista - yhteenveto
Tämänhetkinen tilanne

Tulen
toimeen
itsenäisesti

Perheenjäsen/
ystävä
tekee

Siivouspalvelu/
ikkunanpesu

65,5%

Pyykinpesu/
vaatehuolto

Kahden vuoden
päästä

Ostan
palvelun

Tarvitsen
apua

En
tarvitse
apua

16,7%

17,8%

52,8%

47,2%

82,6%

16,4%

1,1%

21,9%

78,1%

Pienet remonttityöt

42,6%

38,9%

18,5%

51,5%

48,5%

Pihatyöt, kesä- ja
talviaikaan

68,9%

22,7%

8,4%

52,3%

47,7%

Kuljetukset

77,5%

16,1%

6,4%

32,9%

67,1%

Peseytyminen/
saunotus

96,4%

2,5%

1,1%

12,7%

87,3%
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Toiveita, viestejä BB-projektin vastuuhenkilöille, päättäjille jne. Kiitokset. (1/2):
Teette hyvää työtä. Raihnaisia ja ennen kaikkea yksinäisiä senioreita on varmaan paljon ja hienoa
että teette heidän eteen työtä.
Niin minäkin omissa projekteissani erilaisissa ryhmissä.
Kouluruokailu on hieno asia. Kiitos
Tiedän että testamenttia käytetään hyvin vanhusten tarpeisiin en itse ole vielä tarvinnut sillä
kuntoni on vielä toistaiseksi hyvä pystyn itsenäisesti toimimaan saan apua lapsiltani. On ilo olla
testamentin piirissä.
Kiitos tästä toiminnasta, se on erittäin hyvää ja tärkeää kun elämässä tulee eteen erilaisia
muutoksia ja rajoitteita. Tärkeintä on ollut monipuolisuus, mikä saa aikaan sen että lähtee
liikkeelle kotoa nyhjäämästä.
Kiitos paljon!
Hyvää jatkoa kaikille
Hienoa toimintaa, jatkakaa samaan malliin.
Kiitos toiminnan pyörittämisestä ja lämminhenkisestä suhtautumisesta <3
Hienoa työtä
Tsemppiä <3
Jatkakaa samaan tapaan !
Kiitos kaikille hyvästä toiminnasta ja jaksamista edelleenkin hyvää kesää
Kiitokset Marjalle ! Haluaisin ehkä olla auttamassa/tekemässä.
Haluan kiittää Marjaa. Hän on tarjonnut erilaisia aputarvikkeita joita itse en olisi osannut pyytää.
(kuten lonkkasuojia)
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Toiveita, viestejä ,kiitoksia BB-projektin vastuuhenkilöille, päättäjille jne. (4/4):
Olisi hyvä olla 'Perjantai kahvilat' useammin, kun tila on niin pieni.
Saan kunnan kautta siivous-ja pyykinpesu apua 2t viikossa, joskus 4 t viikossa. Kunnan maksama
vammaistaksi kuljettaa 18xkk.
Olen pahoillani, ettemme mieheni kanssa ole näyttäytyneet aktiivisina senioreina BB-kerhossa,
mutta olemme toistaiseksi perjantaisin sidottuja lastenlasten hoitoon. Lisäksi muita
vapaaehtoistoimia molemmilla.
Olen puolet vuodesta muualla, ja siten vieraantunut Veikkolan touhuista.
En ole osannut käyttää, vaikka olen yksin asuva vammautunut, lähisukulaiset asuu kaukana.
Olen jäänyt hiljattain leskeksi enkä ole ehtinyt tutustua palveluihin (tai jaksanut). En osaa sanoa.
En ole vielä saanut elämääni hallintaa. Kokonaiskuva hukassa.
Kiitos BB-ryhmästä !
Olen tyytyväinen palveluihin
Blanketten också på SVENSKA
Enemmän tietoa/monipuolisempaa tarjontaa myös sille ryhmälle jotka vielä toimivat itsenäisesti

