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1 JOHDANTO 

Pöytyän vapaa-aikatoimen teettämän kyselyn Kysely 2020 avulla selvitettiin kunta-

laisten toiveita ja odotuksia Pöytyän kunnan vapaa-aikapalveluista. Kyselylomake 

käsitti 32 kysymystä ja kysymykset jaettiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimeen 

liittyviin kysymyksiin sekä yleisesti koko vapaa-aikatoimea koskeviin kysymyksiin. 

Kyselyn suunnittelussa olivat mukana Pöytyän kulttuurisihteeri, liikunnanohjaaja, 

nuoriso-ohjaajat sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Kysely tehtiin Webropol -kysely- ja 

raportointityökalun avulla.  

Kyselyn pohjana käytettiin Marjo Pellonperän vuoden 2009 tutkimusraporttia Pöyty-

än vapaa-aikatoimen palveluista sekä Leena Haanpään ja Hanna Launokorven Turun 

lapsi- ja nuorisotutkimuskeskukselle tekemää Nuoret luupin alla -kuntapalautetta 

vuodelta 2012. 

Kyselyllä haluttiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitkä Pöytyän vapaa-

aikatoimen palveluista ovat tuttuja kuntalaisille ja mistä palveluista ei olla tietoisia tai 

tunnetaan vain vähän? Millaisia palveluja kuntalaiset toivoisivat saavansa ja millaisia 

palveluja kuntalaiset tarvitsevat tukemaan monipuolista asumista Pöytyällä? Miten 

kuntalaiset kehittäisivät nykyisiä palveluita vastaamaan paremmin näitä toiveita? 

Tuntevatko kuntalaiset tarvetta saada äänensä paremmin kuuluviin ja onko kuntalai-

silla tarvetta päästä paremmin vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon? Onko 

kuntalaisilla erityisiä haasteita elämässään, joihin tarvitsevat tukea kunnalta? Millai-

sia haasteita kuntalaiset ovat kohdanneet vapaa-aikatoimen palveluita käyttäessään 

tai etsiessään tietoa palveluista? Miten kyselyn vastaukset eroavat asuinpaikan, iän 

tai sukupuolen mukaan? 

Tässä raportissa esitetään Kysely 2020 -kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysy-

mys kerrallaan. Vastaukset kyselyyn esitetään joko grafiikan tai taulukon avulla. 

1.1 Kyselyn julkaisu 

Kysely julkaistiin 30. maaliskuuta 2020 ja vastausaikaa jatkettiin 10. kesäkuuta 2020 

asti. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin 

palkintoja. 
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Kyselylinkki julkaistiin Pöytyän kunnan kotisivujen etusivulla. Kyselyn markkinoin-

nissa hyödynnettiin Pöytyän kunnan ja Pöytyän nuorisotoimen sosiaalisen median 

kanavia (Facebook, Instagram ja Twitter) (ks. Liite 1). Facebook-julkaisua jaettiin 

myös yhdistysten ja kyläyhteisöjen omiin Facebook-ryhmiin. Kyselystä julkaistiin 

lehti-ilmoitus Auranmaan Viikkolehdessä sekä kunnan tiedotuslehdessä 2/2020. 

Kunnan tiedotuslehteä jaetaan kotitalouksiin yhteensä 4000 kpl. Kyselylinkki jaettiin 

myös kohdennetusti Wilman kautta koululaisille sekä sähköpostitse suoraan kunnan 

työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tämän lisäksi hyödynnettiin vapaa-aikatoimen 

työntekijöiden omia kontakteja, kuten kolmas sektori, yritykset ja yksityiset toimijat, 

joille lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua kyselyyn ja vaikuttaa vapaa-

aikatoimen palveluihin.  

Koronavirus COVID-19 -pandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi lähes kaikki 

Pöytyän vapaa-aikatoimen toiminnat jäivät tauolle hieman kyselyn julkaisun jälkeen, 

mikä vaikeutti kuntalaisten tavoittamista ja kyselyn mainostamista kuntalaisten kes-

kuudessa. Myös aikaisemmin suunnitelmissa ollut jalkautuminen tableteilla kunta-

laisten keskuuteen erilaisten tapahtumien yhteydessä jäi toteutumatta tapahtumien 

peruuntumisten sekä lähikontaktien välttämisen vuoksi. Vastoinkäymisistä huolimat-

ta kyselyyn tuli vastauksia kohtalaisen hyvin – sadan vastaajan ylittävissä kyselyissä 

on riittävästi materiaalia tulosten vertailua varten. Kyselyyn vastasi 313 eri-ikäistä 

kuntalaista. Alkuperäinen tavoite oli 1000 vastausta, josta jäätiin vallitsevan tilanteen 

vuoksi roimasti. 

1.2 Kyselyn rakenne 

Hyvän kyselylomakkeen laatiminen vie aikaa ja kyselyn kysymyksiä sekä kysymyk-

senasetteluja pohdittiin pitkään. Kyselyä kootessa kiinnitettiin huomiota kyselylo-

makkeen selkeyteen, ulkoasuun, kysymysten loogiseen etenemiseen sekä vastausoh-

jeiden tarpeeseen. Helpot kysymykset sijoitettiin kyselyn alkuun ”lämmittelykysy-

myksiksi”. Kyselyssä vältettiin johdattelevia kysymyksiä ja epäloogisuutta. (Valli 

2018, 82.) Kysymysten asettelua ja kyselyn sujuvuutta testattiin Pöytyän nuorisoval-

tuuston jäsenistä koostuvalla testiryhmällä ennen kyselyn julkaisua. 

Taustatietoihin liitettiin kysymykset sukupuolesta, iästä, ja asuinpaikasta. Tämä 

mahdollisti vastausten vertailun eri ryhmien välillä. Sukupuolen määrittelyssä halut-

tiin huomioida sukupuolen moninaisuus ja antaa vastausmahdollisuus Muu / en ha-



7 

 

lua vastata. Asuinpaikoissa annettiin vaihtoehdoiksi Pöytyän kunnan viralliset kylä-

määritteet (Auvainen, Haveri, Karinainen, Kumila, Kyrö, Pöytyä kk, Riihikoski, Uusi-

kartano ja Yläne) sekä Muu asuinpaikka. 

Ikäryhmissä haluttiin huomioida erityisesti eri-ikäiset nuoret, joilla on iästä riippuen 

tarjolla erilaisia toimintoja Pöytyällä. Esimerkiksi 10–12-vuotiaille on tarjolla Väläk-

sy-kerho, kun taas 13–16-vuotiaat voivat osallistua avointen ovien nuokkari-iltoihin. 

Etsivän nuorisotyön asiakkaita ovat 17–28-vuotiaat pöytyäläiset, jolloin tämä nuor-

ten aikuisten ikäryhmä haluttiin tuoda erikseen esille kyselyssä. Työikäisiksi määri-

teltiin tätä ryhmää vanhemmat 29–65-vuotiaat ja eläkeläisiksi ne, jotka itse määritte-

levät itsensä eläkeläisiksi. Nuorisotoimea koskevat kysymykset ohjattiin näkymään 

vain nuorille vastaajille, muut kysymykset näkyivät kaikille vastaajille. 

Kysymyksissä käytettiin avoimia tekstikenttiä, matriisi-, valinta- ja monivalintaky-

symyksiä sekä Likertin 5-portaisen asteikon kysymyksiä (täysin samaa mieltä - täysin 

eri mieltä), (ks. Liite 2). 

Koska kysely koski sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimea että yleisesti vapaa-

aikatoimea, se kasvoi melko laajaksi ja pitkäksi. Kyselyssä haluttiin kuitenkin säilyt-

tää kysymysten laajuus, jotta siitä aidosti saisi työkaluja vapaa-aikatoimen palvelui-

den kehittämiseksi. Ilman syvällisiä vastauksia ja kuntalaisten omaa pohdintaa toi-

veistaan ja tarpeistaan, on palveluita vaikea lähteä uudistamaan. Lomakekyselyiden 

ohjeellinen pituus olisi alakouluikäisille kaksi sivua ja aikuisille viisi sivua (Valli 

2018, 82–83), mikä tässä kyselyssä ylittyi.  Lomakesivuja tässä kyselyssä oli yhteensä 

kuusi.  

Luotimme siihen, että ne, jotka ovat kiinnostuneita päästä vaikuttamaan vapaa-

aikatoimen palveluihin, jaksavat käydä lomakkeen läpi ja kertoa omista toiveistaan. 

Webropolin kyselyn seurannasta nähdään, että kysely oli avattu 774 kertaa ja vas-

taaminen oli aloitettu 480 kertaa, kun lopullisia vastauksia kirjattiin 313. On kuiten-

kin vaikea arvioida, olisiko vastauksia tullut enemmän, jos kysely olisi ollut lyhyempi, 

vai olisiko kyselyn kesken jättäneiden suhde ollut sama myös lyhyemmällä kyselyllä. 

1.3 Aineiston analyysi ja tulkinta 

Analysoin kyselyn aineistoa kaavioiden osalta selittämiseen pyrkivällä lähestymista-

valla, jossa käytän tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa aineiston pohjalta.  
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Avointen tekstikenttävastausten osalta käytän ymmärtämiseen pyrkivää lähestymis-

tapaa, jossa käytän laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2009, 224.) Analyysin tarkoituksena on toimia työkaluna vapaa-

aikatoimen työntekijöille toiminnan suunnittelussa ja palveluiden kehittämisessä 

vastaamaan paremmin kuntalaisten toiveita ja odotuksia. 

Avoimen tekstikentän vastauksissa olen poiminut vastausten joukosta useimmiten 

toistuvia teemoja sekä nostanut esiin mielestäni tärkeimpiä huomioita ja toiveita va-

paa-aikapalveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi vastaajan esiin nostama ongelma, joka 

on helppo korjata esim. viestintään panostamalla tai vastaajan esittämä huoltokohde, 

kuten purujen lisääminen tietylle pururadan pätkälle. 

Toimitan tämän raportin kylkiäisenä Webropolista tuotuja Excel-raportteja, joista 

pystyy tarkemmin vertailemaan kyselyn vastauksia ikäryhmittäin, asuinpaikan mu-

kaan tai eri sukupuolien välillä. Näistä pystyy tarkastelemaan, onko esimerkiksi jo-

tain tiettyä kulttuuritapahtumaa toivottu erityisesti eläkeläisten tai nuorten parissa. 

Joitain vertailuja tuon esiin ja käsittelen myös tässä raportissa. 

 

2 TAUSTATIEDOT 

2.1 Kysymys 1: Sukupuoli 

Vastaajista naisia oli huomattavasti enemmän (74 %). Miehiä oli 25 %. Tämä vaikut-

taa siihen, että vastauksista suurin osa vastaa naisten näkemyksiä, kun taas miesten 

toiveet ja odotukset jäävät helpommin huomiotta pienemmän osuuden myötä. 

Palveluita kehittäessä saattaa käydä niin, että naisten toiveet huomioidaan paremmin 

ja miehet tuntevat jääneensä huomiotta. Jatkoa ajatellen olisikin suositeltavaa tehdä 

jatkokysely tai haastatteluja, joissa pääpaino olisi miesten odotuksilla ja toiveilla pal-

veluiden suhteen. Näin miesten ja naisten välistä vastausten epäsuhtaa saataisiin ku-

rottua umpeen. 
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Sukupuoli 

 

2.2 Vastaajien iän jakautuminen sukupuolen mukaan 

Vastaajista naisia oli kaikissa ikäryhmissä miehiä enemmän. 10–12-vuotiaissa tyttöjä 

oli 67 % ja poikia 33 %, 13–16-vuotiaissa tyttöjä oli 69 % ja poikia 29 %. 17–28-

vuotiaissa naisia oli vastaajista 63 % ja miehiä 37 %. Työikäisissä 29–65-vuotiaissa 

naisia oli 78 % ja miehiä 21 %. Eläkeläisissä naisia oli vastaajista 62 %, kun taas mie-

hiä oli 38 % vastaajista. Suurin kuilu miesten ja naisten välillä on työikäisillä 29–65-

vuotiailla. 
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Vastaajien iän jakautuminen sukupuolen mukaan 

  

2.3 Kysymys 2: Asuinpaikka 

Eniten vastauksia tuli Kyröstä (29 %), Riihikoskelta (25 %) ja Yläneeltä 17 %), jotka 

ovat myös Pöytyän keskustaajamia ja tiheiten asutettuja alueita (Tilastokeskus). 
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Asuinpaikka 
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2.4 Kysymys 3: Ikä 

Eniten vastaajia oli työikäisissä (29–65-vuotiaat, 65 %). Nuorista eniten vastaajia oli 

13–16-vuotiaissa (16 %). Eläkeläisiä oli kaikista vastaajista 9 %. Nuoret henkilöt suh-

tautuvat suopeimmin internetkyselyihin, mikä saattaa vaikuttaa vanhemman väestön 

sähköisten kyselyiden osallistumisaktiivisuuteen (Valli 2018, 88). 

Ikä 

 

2.4.1 Vastaajien ikärakenne 

Vastaajien kokonaismäärä:  313 

joista 10–12-vuotiaita   12 

13–16-vuotiaita   49 

17–28-vuotiaita   19 

29–65-vuotiaita   204 

eläkeläisiä    29 
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3 VAPAA-AIKA 

Pöytyän sivistystoimen tehtäväalueisiin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lu-

kiokoulutus, kirjasto, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus sekä kulttuuritoimi, 

liikuntatoimi ja nuorisotoimi. Tässä kyselyssä keskityttiin kunnan vapaa-

ajantoimintoihin, joihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Näiden teh-

täväalueiden lisäksi kyselyyn liitettiin yleisiä koko vapaa-aikapalvelujen kenttään liit-

tyviä kysymyksiä. (Vapaa-aika.) 

3.1 Kysymys 4: Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-ajallasi? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, millaisia vapaa-ajanharrastuksia vastaajilla on 

ja miten vastaajat mieluiten viettävät vapaa-aikaansa. Vastausten toivottiin antavan 

osviittaa siihen, millaisia palveluita vapaa-aikatoimen kannattaisi kuntalaisille tarjo-

ta. Tällä haluttiin myös selvittää, löytyykö vastaajien joukosta paljon sellaisia, jotka 

eivät harrasta erityisesti mitään ja joilla mahdollisesti on masentuneisuutta tai yksi-

näisyyttä elämässään. 

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn yläluokkalaisista 89 prosenttia kertoi harrastavan-

sa jotain vähintään kerran viikossa, lukiolaisista jopa 93 prosenttia, mutta ammatti-

koululaisista vain 80 prosenttia. Luvuissa on mukana niin ohjattua kuin omatoimista 

harrastustoimintaa. Eniten nuoret harrastavat liikuntaa, lukemista sekä kirjoittamis-

ta, kuvataidetta tai valokuvaamista. (LNH 2017, 14.) 
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Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-ajallasi? (osa 1/2) 
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Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-ajallasi? (osa 2/2) 
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Kuinka usein teet seuraavia 

asioita vapaa-ajallasi? 

vähin-

tään 

viikoit-

tain 

kuukausit-

tain 

enin-

tään 

joitakin 

kertoja 

vuo-

dessa 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

Harrastan laulamista, bändi-

toimintaa tai soitan soitinta 
20% 11,43% 68,57% 2,49 3 

Harrastan luovaa toimintaa 

kuten piirtämistä tai käsitöitä 
31% 25,83% 43,17% 2,12 2 

Harrastan teknisiä asioita, 

kuten korjailen mopoja tai 

tietokoneita 

9,74% 12,83% 77,43% 2,68 3 

Katson 

tv:tä/suoratoistopalveluja 

(esim. Netflix) 

67,02% 19% 13,98% 1,47 1 

Kuuntelen musiikkia 87,87% 8,85% 3,28% 1,15 1 

Käyn elokuvissa, konser-

teissa, teatterissa ym. 
3,31% 33,44% 63,25% 2,6 3 

Käyn harrastekursseilla 30,68% 12,88% 56,44% 2,26 3 

Käyn kirjastossa 14,38% 46,23% 39,39% 2,25 2 

Luen kirjoja / e-kirjoja 33,1% 31,67% 35,23% 2,02 2 

Osallistun seura-

/yhdistystoimintaan 
33,45% 22,42% 44,13% 2,11 2 

Tapaan ystäviä 65,69% 28,76% 5,55% 1,4 1 

Ulkoilen luonnossa 82,08% 13,36% 4,56% 1,22 1 

Urheilen tai harrastan liikun-

taa 
81,15% 12,12% 6,73% 1,26 1 



17 

 

Valokuvaan tai videokuvaan 40% 34,72% 25,28% 1,85 2 

Vietän aikaa tietokoneel-

la/tabletilla/puhelimella, 

esim. netissä tai pelaan 

89,77% 7,92% 2,31% 1,13 1 

Muuta, mitä? 67,21% 19,67% 13,12% 1,46 1 

 

3.1.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Avoimen tekstikentän vastauksissa korostuu luonnossa liikkuminen, ulkoilu ja lenk-

keily. Myös ratsastus ja frisbeegolf saivat useamman maininnan vastauksissa. 

Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-ajallasi? 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muuta, mitä? röökin poltto ja poliisii pakoo 

Muuta, mitä? Juu 

Muuta, mitä? Käyn ajamassa motocrossia 

Muuta, mitä? Ajelen kavereiden kanssa 

Muuta, mitä? Käyn lenkillä 

Muuta, mitä? Koiran kanssa ulkoilu 

Muuta, mitä? Käyn lenkillä 

Muuta, mitä? Pelaan futista 

Muuta, mitä? nukun 

Muuta, mitä? Kesäaikana puutarhahommia 

Muuta, mitä? Leivon 

Muuta, mitä? Käyn metsässä kävelyllä 

Muuta, mitä? Pelaan jalkapalloa 

Muuta, mitä? harrastan kirjoittamista 
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Muuta, mitä? ratsastus 

Muuta, mitä? Shoppailen 

Muuta, mitä? Puhun kavereideni kanssa esim. Puhelimella 

Muuta, mitä? Käyn seurakunnassa 

Muuta, mitä? Shoppailen 

Muuta, mitä? senioritanssin 

Muuta, mitä? Kalastan 

Muuta, mitä? Piha- ja puutarhatöitä 

Muuta, mitä? Luonnossa liikkuminen 

Muuta, mitä? Nukun 

Muuta, mitä? Käyn museoissa, harrastan kotiseututyötä 

Muuta, mitä? Käyn frisbeegolffaamassa 

Muuta, mitä? töitä 

Muuta, mitä? Jääkiekkoa, fortnite 

Muuta, mitä? Tanssimassa 

Muuta, mitä? Lasten harrastukset 

Muuta, mitä? Käyn uimassa 

Muuta, mitä? sopimuspalokunta 

Muuta, mitä? moottoripyöräily 

Muuta, mitä? Ratsastus 

Muuta, mitä? uin 

Muuta, mitä? aktiivinen autorataharrastaja 

Muuta, mitä? Leivon 

Muuta, mitä? Liikuntaa 

Muuta, mitä? Teen käsitöitä 
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Muuta, mitä? Pelaan lautapelejä 

Muuta, mitä? Trampoliinilla pompin 

Muuta, mitä? kulttuuri-ideointi 

Muuta, mitä? Uinti 

Muuta, mitä? Joikaan 

Muuta, mitä? Harrastan frisbeegolfia 

Muuta, mitä? 
Pihan ja kodin kunnostusta, kirjoittelen harrastusmielessä, 

kokkailen ja leivon. 

Muuta, mitä? 
Ratsastan ja muu eläinvälitteinen toiminta kuten koira harras-

tus. 

Muuta, mitä? Leivon 

Muuta, mitä? Teen musiikkivideoita 

Muuta, mitä? Kokkaan ja leivon 

Muuta, mitä? Pelaan frisbeegolfia 

Muuta, mitä? Lenkitän koiria 

Muuta, mitä? Pelaan Shakkia 

Muuta, mitä? Laulan, jumppaan 
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3.2 Kysymys 5: Osallistutko vapaa-ajan toimintoihin mielelläsi 

Selvä enemmistö osallistuu vapaa-ajan toimintoihin mielellään ystävien (68 %) tai 

perheen kanssa (55 %). Hieman alle puolet (44 %) osallistuu mieluiten yksin. Yhdessä 

tekeminen ja sosiaaliset kontaktit ystävien sekä perheen kesken ovat isolle osalle vas-

taajista tärkeitä. 

Osallistutko vapaa-ajan toimintoihin mielelläsi 

 

3.3 Kysymys 6: Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa 

voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, onko kuntalaisissa paljon sellaisia, jotka koke-

vat olevansa yksinäisiä ja joilta puuttuu tasapainoiseen elämään olennaisia ystävyys- 

ja perhesuhteita sekä sosiaalisia kontakteja muihin ihmisiin. 

Tilastokeskuksen elinolotilaston mukaan yksinäisyyttä koetaan selvästi useammin 

yksinasuvien tai yhden huoltajan talouksissa. Yksinäisyyden tunne on lisäksi yleisintä 

iäkkäillä. (Stat.fi.) 

Yksinäisyys leimaa: sen myöntäminen ja tuen hakeminen voivat tuntua vaikealta. 

Eniten tukea tarvitsevia ei ole aina helppoa löytää. Yksinäisyyttä voi kokea myös ih-

misten keskellä, jos ihmissuhteet eivät tunnu merkityksellisiltä. Esimerkiksi palvelu-

talossa asuminen ei sinällään suojaa yksinäisyydeltä. Olennaista on myös tunnistaa 

kullekin ihmiselle sopivia ja mieleisiä asioita ja voimavaroja. (Yksinäisyys.) 
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Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
lähes kaikista omista asioistasi? 

 

3.3.1 Ikäryhmittäin 

Eläkeläiset olivat vastaajista yksinäisimpiä (21 %). Yksinäisiä oli kuitenkin kaikissa 

ikäryhmissä 10-vuotiaista alkaen. Kysymys läheisestä ystävästä ei kuitenkaan vielä 

täysin kerro, kokeeko vastaaja itse olevansa yksinäinen. 

Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
lähes kaikista omista asioistasi? 

 

Arvion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi. Yksi-

näisyys vähentää mielenterveyden voimavaroja ja aiheuttaa univaikeuksia, surua ja 

masennusta. Ikääntyessä liikkumisen rajoitteet, pitkät välimatkat läheisiin, heikko 
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toimeentulo tai esimerkiksi huono kuulo tai näkö voi johtaa eristäytymiseen. Monet 

hyvin tavallisilta ja arkisilta tuntuvat asiat voivat jäädä tekemättä, jos niihin tarvitaan 

rahaa tai jos niihin ei saa apua. (Yksinäisyys.) 

Tietoa yksinäisille suunnatuista palveluista on hyvä lisätä, jotta yksinäisiksi itsensä 

kokevat osaavat hakea apua. Ikäinstituutin Vapaaehtoiseksi seniorille -palvelu ohjaa 

vapaaehtoisia avuksi vanhuksille. Myös Vanhustyön keskusliitto, Eläkeliitto sekä 

Suomen Punainen Risti organisoivat monenlaista vapaaehtoistoimintaa ympäri maa-

ta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kylämummi- ja -vaaritoiminnassa voi tukea 

lapsiperheiden arkea ja saada mielekästä tekemistä omaan arkeen. Myös vaikuttaja-

ryhmien toiminta lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä sekä osallistumis- ja vaikuttamis-

väyliä. (Yksinäisyys.) 

Apua ja tukea yksinäisille tarjoaa mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja 

nuorten puhelin, Väestöliiton Poikien Puhelin, Helsinki Mission Aamukorva, Kirkon 

keskusteluapu sekä Mieli ry:n kriisipuhelin (Puheet.net). Yksinäisyydestään kertovaa 

on syytä kuunnella; hänelle kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen voivat olla harvinai-

suuksia. Kuuntelemisen lisäksi yksinäinen voi tarvita saattajaa, joka auttaa lähte-

mään toimintaan tai tilaisuuksiin. (Yksinäisyys.) 

Kunnissa yksinäisyyteen voidaan puuttua esimerkiksi ystävätoiminnalla sekä tarjoa-

malla säännöllistä avointa kerhotoimintaa, jonne yksinäisten on helppoa tulla. Kyn-

nystä osallistua vapaa-aikatoimen palveluihin ilman ystävää voidaan helpottaa erityi-

sillä yksinäisten tukihenkilöillä. Näistä yksinäisille turvallisista kontakteista voidaan 

mainita tapahtumaa mainostettaessa. 

3.4 Kysymys 7: Mitkä seuraavista paikkakuntasi palveluista ovat sinulle tuttuja? 

Koteihin jaettava kunnan tiedotuslehti oli vapaa-aikatoimen palveluista tutuin (86 

%). Myös kunnan verkkosivuilta löytyvä tapahtumakalenteri oli melko tuttu (59 % 

vastaajista). Sen sijaan yhteisöllisyyslautakunnan myöntämät avustukset ja stipendit 

olivat monelle tuntemattomia, vain neljäsosa vastaajista tunsi nämä palvelut. 
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Mitkä seuraavista paikkakuntasi palveluista ovat sinulle tuttuja? 

 

3.5 Kysymys 8: Jos olet mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa, mitä toiveita tai 

odotuksia sinulla on vapaa-aikatoimistolta yhdistys- tai järjestötoiminnan suh-

teen? 

Pöytyän sivistystoimen strategiassa todetaan, että sivistystoimi ja tehtäväalueet työs-

kentelevät aktiivisessa yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja 

muiden yhteistyökumppanien kanssa (Vapaa-aika). 

Vastauksissa korostui yhteistyön merkitys kunnan ja yhdistysten välillä. Toivottiin 

yhteistyöllä järjestettäviä tapahtumia, jotta osallistujamäärää saataisiin kasvatettua ja 

tapahtumien peruuntumisia vähennettyä. Myös kunnan yhdistysavustuksia korostet-

tiin, sillä avustusten katsottiin lisäävän yhteisöllisyyttä kunnassa. Yhdistysten yhteis-

tä tapahtumakalenteria ja tapahtumien koordinointia ehdotettiin useassa vastaukses-

sa, mikä kertoo siitä, että kunnan tarjoama tapahtumakalenteri ei ole kaikkien yhdis-

tystoimijoiden tiedossa tai ei vastaa toiveita. 

Jos olet mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa, mitä toiveita tai odotuksia sinulla 

on vapaa-aikatoimistolta yhdistys- tai järjestötoiminnan suhteen? 
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Vastaukset 

Idk 

Ei ole mitää 

En ole mukana toiminnassa 

Olisi hienoa, jos esim. jalkapallo- tai sählypeleissä näkyisi vapaa- aikatoimistolta joku 

työntekijä. 

Ei mitään 

Liikuntatoimen pitää aktivoitua, palvella myös työikäisiä, toiminta ei voi olla 8-16 sa-

ma koskee muita kunnan vapaa-aika palveluja 

Yhdistykset voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Kunta voisi olla tässä mukana yh-

distämäössä yhdistyksiä. Monet retket peruuntuvat nyt, kun ei ole tarpeeksi lähtijöitä. 

Pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja olla joku yhteinen yhdistyksille tarjottava tapah-

tumaportaali esim. 

Enemmän yhteistyössä toimimista ja eri yhdistysten ja kunnan työntekijöiden saatta-

mista yhteen yhteisten tapahtumien järjestämiseksi. 

Toimii hienosti :-). Kiitos. 

en ole paikkakunnan yhdistystoiminnassa mukana 

Kunnan tuki partio toimintaan on lisättävä. 

En ole 

Yhteisiä tapahtumia voisi järjestää nuorille. Tai esim. nuokkari vahtivuoroja voisi ky-

syä mll tai vanhempainyhdistykseltä. 

Kunnan pitää olla taho, joka informoi yhdistyksiä ja auttaa yhdistysten yhteistyötä. 

En juurikaan osallistu seuratoimintaan Pöytyän kunnan alueella vaan muualla joten 

eos 

Salivuoroja enemmän, ja tasaisemmin muillekin seuroille kuin Pöytyän Urheilijoiden 

salibandylle, etenkin Kisariihestä 

Kaikkien yhtenäiskoulujen valmistumisen jälkeen vapaa-aikatoimi yhteistyössä kan-
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salaisopiston ja liikunta/harrastusseurojen kanssa voisi lähteä kehittämään lasten ja 

nuorten koulupäivien jälkeistä harrastustoimintaa kouluilla (Islannin-malli). Korona tuo 

toivottavasti esiin myös perheiden kiireettömien arki-iltojen merkityksen. Voisiko kun-

ta ottaa haasteen vastaan ja lähteä rakentamaan päivä aikaan järjestyvää harrastus-

toimintaa? 

Mainonnan lisäys. Lisää Tapahtumia. 

Minusta nykyinen malli on hyvä. Kunta on hyvä kumppani myös paikallisille yhdistyk-

sille. Yhteistyö on luontevaa ja arvostavaa. 

erilaisten tilaisuuksien ohjelmien laatimiseen osallistuminen esim. info-illat, esitelmät, 

liikuntaohjelmat jne 

Kansalaisopiston palvelut pitää saada koko kunnan alueelle. 

Tasapuolisempaa ja oikeudenmukaisempaa kohtelua, kun jaetaan rahallista tukea. 

Mahdollisuus harrastuksiin ja kokoontumisiin koulun tiloissa (vastikkeetta) jatkuisi. 

Keinonurmi, mahdollistaisi paljon Yläneellä. 

Kylätoiminnan vetäminen on tärkeää. Kulttuuripolku on hieno juttu, nyt se pitäisi saa-

da vielä koulujen opetussuunnitelmaan, kullekin luokka-asteelle sopivaa ohjelmaa. 

Avustukset tärkeitä yhdistyksille, yhdistystoiminta lisää yhteisöllisyyttä paikkakunnal-

la. 

Koordinointipalaveri ja tapahtumakalenteri on tärkeä, jotta ei tulisi päällekkäisyyksiä 

ja yhdistykset voivat etukäteen suunnitella, miten osallistua kunnan yhteisiin tapah-

tumiin. 

Hienosti toimii. Kiitos. Toiveena olisi, jos saisi apua siihen, että tapahtumat tulisi  pa-

remmin koordinoiduksi eri tahojen välissä 

hyvän yhteistyön jatkumista :) 

Moneen asiaan on otettu jo kantaa yhdistystenkokouksissa, mutta enemmän vaan 

yhteistyöllä toimintaa kuten ilotulitus viime vuodenvaihteessa. 

Kokous- kabinettitiloja esim. kirjaston yhteyteen 

Että tiloja olisi yhtä kivasti tarjolla yhdistyksille, kuten tähänkin asti. Olisi myös kiva 
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tietää, keiltä kaikilta voi kysyä neuvoa byrokraattisissa pulmissa. 

yhdistysten yhteinen tapahtumakalenteri 

ettei tulisi päällekkäisyyksiä 

Enemmän yhdistyksiä yhdistävää toimintaa. 

Toivon yhdistystoiminnassa mukana ollessani oppivani uusia asioita ja kehittäväni 

itseäni. 

yhdistysten mainostaminen / tukeminen 

Enemmän yhteydenpitoa ja tukea kunnan suunnalta. 

Odotuksista ja toiveissa on että kyläyhdistyksen liikuntavuorot säilyvät ja mahdolli-

sesti saataisiin jopa lisää niitä. Paikkaan on tietysti Auranmaan Taitotalo. 

Järkevät tapaamisajankohdat 

ei mitään 

Toimintaa kehitysvammaisille lisää! 

Nuorisotoiminnalle rahallisia helpotuksia kunnan leiripaikkojen suhteen. Esim. Kalik-

ka sen vuokrista. 

Yhteistyön mahdollisuutta 

Olisivat enemmän Yhteistyössä eläkejärjestöjen kanssa. 

Uiminen, soutaminen jotain veteen liittyvää lisää 

Yhteinen sähköinen harrastekalenteri, johon järjestötoimijat saisivat käyttäjätunnuk-

set ja voisivat merkitä omat tapahtumansa. Näin vältettäisiin päällekkäisyyksiä. Jos 

tuntuu, että koko kunnan kalenteri on liian laaja, voisi kalenteri olla esim. alueittain. 

Innostaa eri yhteisöjä, etenkin nuoria kiinnostumaan ja toimimaan asuinalueensa 

kulttuurikohteiden tutustumiseen ja rakentamaan niiden kautta uusia ja kiinnostavia 

tapahtumia. Keksimällä uusia tapoja voisimme luoda yhteisöllistä hyvää ja vahvistaa 

alueen vetävyyttä matkailun suhteen. Sitä kautta siis vireyttä ja ehkä matkailumark-

kojakin. 

Yksi henkilö jonka puoleen kääntyä. 
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Aikataulut ajoissa 

Yhdistyksen tapahtumista tiedottamista 

Kunta teki suuren mokan hävittämällä partiomajan. 

Kulttuuritilaisuuksia 

No että siihen saisi tukea, aktiivisuustukea esim. harrastustoimintaan 20e/kk koska 

joillekin maksetaan taloudellisin perustein kaikki harrastukset. Harrastaminen ei ole 

suomessa kovinkaan halpaa. 

Esimerkiksi liikuntaan liittyviä juttuja voisi yhdessä suunnitella. Myös muita kurssitoi-

mintoja. 

Kirjaston yhteyteen kahvila ja kokoustila 

Vapaa-aikatoimistolta haluaisin yhteyksiä eri järjestöihin enemmän. 

Kunnan tilojen käyttö 

Lastenhoitopalvelua harrastusten ajaksi. Kyytejä nuorille harrastuksiin pääsemiseksi. 

Joka kylälle lasten harrastusmahdollisuudet tekniikan, musiikin, taiteen ja liikunnan 

suhteen. Joka ryhmälle olohuone ja kohtaamispaikka, kun kyläkoulut eivät enää suo 

tilaisuuksia tavata toisia. Yhteisöllisiä tapahtumia kylätaloihin. Joku riksatyylinen hal-

pa kuljetus vanhuksille kauppaan päivittäin. Kyläkuorot ja kyläpelimannit ja runonlau-

sujat esiin ja paikat esiintyä ja harjoitella. Yhteisiä aterioita kylillä. Vapaaehtoistyötoi-

minnan organisointia ja herättelyä. Nuorisolle retkeilytoimintaa... bussilla ympäri 

Suomea 

Yhteistyötä, esim. kaikkien kylän yhdistysten yhteinen tapaaminen, jossa vapaa-

aikatoimisto esittäytyy ja kertoo yhdistysten toimintaan liittyviä asioita. 

Nettijumppaa eritasoisia eri kohderyhmille ja riittävä tiedottaminen, että ikäihmisilläkin 

olisi tekemistä. 

Vapaa-aikatoimistolta toivoisin apua esim. harrastetilojen löytymisessä 

Yhteistyön lisääminen kunnan kanssa 
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3.6 Kysymys 9: Millaisia muita palveluita toivoisit vapaa-aikapalveluilta? 

Suosituimpia toiveita olivat tanssikurssi, juoksukoulu, keilaus, kulttuuriretket, patik-

karetket, ulkokuntosali, kuntosali, kuntonyrkkeily sekä uintipaikkojen säilyttäminen. 

Hajontaa oli paljon, eikä vastauksista noussut yhtä selkeää toivetta esiin. Erilainen 

luonnossa ja ulkona tapahtuma toiminta nousi päällimmäisenä esille toiveissa. 

Millaisia muita palveluita toivoisit vapaa-aikapalveluilta? 

Vastaukset 

Fuck korona 

En mitään 

Hölkkä tai juoksukoulu aloittelijoille/ ihan vasta-alkajille siis. 

Toivoisin nuorille omaa kuntosaliaikaa Kyrön fysioterapiaan. 

Laajemmat harrastustoiminnot lapsille ja nuorille, koirapuisto, vanhan ajan pubi/baari 

En tiedä kuuluuko vapaa-aikatoimistolle, mutta kiinnostaisi pyöräretket, joilla tutustut-

taisiin kunnan eri alueisiin. Olisi kiva tietää missä niin kuin tarkalleen sijaitsee Uusi-

kartano, Haveri tai vaikka Kumila. 

Haluaisin että olisi suppauskurssi tai koripalloa 

Ryhmäliikunnassa avustaminen ja ohjaus, liikunta neuvonta! Lisää tiedotusta sähköi-

sissä kanavissa, näkyvyys! Tiedotus! 

Nuorille enemmän tanssikursseja 

Ulkokuntosali olisi tosi kiva (senioreille jo onkin). 

Yhteisiä tapahtumia 

Tekonurmikenttää, Yläneen koulun jääkiekkokaukalon kunnostus 

Kunnoss on. 

Enemmän kaikesta voisi kertoa 

Erityislapsille/nuorille  harrastustoimintaa 

En kai mitään 
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Yläkoululaisille toimintaa. Esim. nuokkari auki useammin. 

Enemmän nuorille esim. nuorisotila useammin auki. 

Ulkoliikuntasali uuden leikkipuiston viereen. 

Auvaisten koululle skeittirampit 

- 

Leffakahvilatoimintaa 

Keskustelukerhoa 

Sohvaperunoille innostavaa liikkumista 

Kylien ja kuntien välinen yhteistyö. 

En osaa kyllä vaatia enempää palvelua kuin nyt jo saan. 

Nuorille enemmän tapahtumia 

Ikäihmisten pitää saada palveluseteli uintiin ja keilailun harrastamiseen. 

Enemmän lihaskuntoa ylläpitävää toimintaa aikuisväestölle sekä ikääntyville!! Tuo 

varmasti pitkässä juoksussa rahaa omaan kuntaan, yhteiskunnallisesti. Pieni satsaus 

kuntalaisten yleiskunnon ylläpitämiseen tammikuusta joulukuuhun. Nyt esim. kesäai-

ka jumpissa ym toiminnoissa 6kk!! 

Yhteistyötä kunnan ja yhdistysten välillä. Muutakin kuin virka-miesten/naisten käydä 

kertomassa vallitsevista tilanteista. Esim. viihteellistä, liikunnan, pelien... 

Kuntosalipalvelut nyt kun Kyrön kuntosali on suljettu koulun remontin vuoksi 

KUNTOSALI! 

Taajamissa voisi olla keskustassa parikin fyysistä ilmoitustaulu, johon kaikki tapah-

tumajärjestäjät saisivat julisteitaan siististi. Ne voisivat samalla olla kiinnostava kat-

seltava. Kaupungissa oli ennen sellaiset pyöreät tornit johon liimattiin julisteita. Sen 

tyyppisiä pömpeleitä, voisivat olla veikeä ratkaisu. Täällä hetkellä tila on vain kau-

poissa ja se on käymässä vähin ja näyttää melko sotkuiselta. 

Aikuisille palloilua ja että niitä oikeasti saataisiin mukaan muuhunkin kuin lentopal-

loon :) 
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olisi kiva viettää aikaa lasten kanssa esim, keilatessa, patikoidessa jonka yhteydessä 

makkaranpaisto mahdollisuus. 

Yhteisiä retkiä toivoisin, erilaisiin tapahtumiin, teattereihin, messuille jne. 

Ikääntyville enemmän liikunnallista ohjelmaa, säännöllistä, lihaskuntoa ylläpitävää 

toimintaa 

Retkiä luonnossa tai kulttuurin parista. 

Tempauspäiviä esim. liikunnan tai kädentaitojen saralla 

Toimintaa nuorille, niin ala-kuin yläkoululaisillekin. Nyt olen kuullut monta kertaa toi-

veen pojille järjestettävästä fortnite-tanssikurssista. 

Ehkä lapsille enemmän harrastemahdollisuuksia. Myöskin vähävaraisten perheiden 

lapsille tai sitten avustuksia harrastuksia varten. 

Keilahalli tai minigolf olis kiva. Tontteja varmasti olis ja asiakkaita riittäis. Loimaalla 

keilahallilla jatkuvasti ruuhkaa. Olisin kiinnostunut ottamaan vaikka vetovastuun. 

Ryhmäliikuntaa 20-40v. aikuisille, uusia liikuntamahdollisuuksia (esim. merkattuja 

pururatoja), lapsiperheille liikuntapalveluja 

Laajempaa harrastustoimintaa, lapsille ja aikuisille, kurssien muodossa esim. juoksu-

koulu, kuntonyrkkeily, lapsille tanssia 

Kalikan saunarantaan kioski ja saisi olla avoinna joka viikko uintikaudella. 

Enemmän järjestettyjä tapahtumia, esim. koko perheen toimintapäiviä. 

Koko perheen liikunta-, ulkoilu-, ja musiikki- ,ja konserttitapahtumia esimerkiksi. 

Uintimahdollisuudet turvattava. 

Liikunnallisia 

en mitään 

en mitään 

Avustustoimintaa kehitysvammaisille 

Enemmän tapahtumia ja niin että tapahtumat painottuisivat ilta/viikonlopuille koska 

työssä/koulussa jne. käyvä väestö ei pysty päivällä osallistumaan tapahtumiin. 
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voisi olla enemmän terveyspainotteisia tapahtumia, esim. terveyskeskuksen järjes-

tämiä 

Neuvoa, opastusta ja mistä saa apua. 

Pelihalli, parcourpuisto, pyörätie, 

Vapaa-aikatoimi voisi järjestää vaikka ideointikilpailuja. Aiheeseen liittyen voisi pitää 

vaikka innostuskierroksia ja ko. kohteissa ja järjestää vaikka kilpailun aiheesta. Nuo-

ret mukaan vaikka koulujen kautta. Ehkä historian oppiaineen kautta voisi vaikka ai-

heita tunteva käydä kouluissa aluksi antamassa tietoiskun. 

Järjestäjille ohjelman esiintyjistä lista. 

Eläkeläisille jotain 

Erityisesti toivoisin koko kuntaa yhdistävien hankkeiden tukemista tai edistämistä. 

Joitain näkyviä tempauksia tai vastaavia, joilla pyritään yhdistämään hajanaista kun-

taa. Olen esimerkiksi miettinyt pienimuotoista triathlonia, jossa esim. uidaan Yläneel-

lä Pyhäjärvessä, pyöräillään Kyröön ja sieltä juostaan Riihikoskelle. 

Ei pakkoa vaan että siihen annetaan tilaa ja mahdollisuus töistäkin. 

Nuorille mopoiluun liittyvää toimintaa. Ajorataa että saa harjoitella tai korjausta ym. 

Kehitysvammaisille nuorille peli- ja kerhotoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. 

Vanhemmalle ja ikäihmisille palveluita syrjäkylille järjestettäisiin myös. 

Erityislasten kokoontumisia, kerhoja ja harrastuksia. Konsertteja ja enemmän yleises-

ti lasten tapahtumia 

Toivoisin, että Kaunisranta tai Leiriranta säilyisi kuntalaisten käytössä 

Ohjattua jumppaa niille ajoille, jolloin kansalaisopisto on tauolla: esim. marraskuusta 

jouluun ja huhtikuusta elokuuhun. Opiston jumpat kattaa vain noin puolet vuodesta, 

kansanterveydellisesti katsottuna se ei ole hyvä asia! 

Hengellisiä kokous-/laulutilaisuuksia. 

Pk. Ikäisille lapsille liikuntaa tai muuta tekemistä 

Lisää reissuja 
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Erilaisia liikunta ja retkitapahtumia esim. jokivarsipolkuretki ym. polkuretkiä luonnos-

sa. 

3.7 Kysymys 10: Mistä saat tietoa vapaa-aikapalveluista? 

Tällä haluttiin selvittää mitkä kunnan tiedotuskanavista tavoittavat parhaiten asuk-

kaat. Miten tieto palveluista ja tapahtumista kantautuu kuntalaisille ja mihin vapaa-

aikatoimen kannattaisi viestinnässään eniten panostaa. 

Mistä saat tietoa vapaa-aikapalveluista? (osa 1/2) 
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Mistä saat tietoa vapaa-aikapalveluista? (osa 2/2) 

 

3.7.1 Ikäryhmittäin 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuoret 10–12-vuotiaat saavat parhaiten tietoa tapahtu-

mista ja muista vapaa-aikapalveluista koulun kautta, kavereilta sekä kunnan some-

kanavilta. 13–16-vuotiaat saavat hyvin tasaisesti tietoa niin ilmoitustauluilta, koulus-

ta, kunnan somekanavilta kuin ystäviltä ja tutuilta (46–52 %). Nuoret aikuiset 17–28-

vuotiaat saavat huomattavasti enemmän tietoa kunnan somekanavien kautta (78 %). 

Muita käytettäviä kanavia ovat kunnan kotisivut sekä ystävät ja tutut (50 %).  

Työikäisistä vastaajista suurin osa sai hyvin tasaisesti tietoa kunnan kotisivuilta, 

kunnan somekanavista, kunnan tiedotuslehdestä sekä puskaradion välityksellä (61–

66 %). Eläkeläisillä korostui kunnan tiedotuslehden ja puskaradion suosio tiedotus-

kanavina (76 %). Muita eläkeläisille tärkeitä kanavia olivat lehti-ilmoitukset ja kun-
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nan kotisivut (72 %). Lisäksi sähköpostin ja tekstiviestien käyttö tiedonjakokanavana 

oli eläkeläisillä muuta väestöä suurempi. 

Kyselyn kautta selvisi, että palveluistaan ja tapahtumistaan viestiessä vapaa-

aikatoimen tulisi suosia kunnan kotisivuja, somekanavia sekä kunnan tiedotuslehteä, 

jotka tavoittavat suurimman osan vastaajista iästä riippumatta. Nuorille suunnattuja 

palveluita kannattaisi lisäksi käydä mainostamassa kouluissa sekä hyödyntää koulun 

viestintäkanavia. Vanhemmalle väestölle suunnattuja palveluita puolestaan kannat-

taisi mainostaa edellä mainittujen lisäksi myös lehti-ilmoituksilla sekä sähköpostilla 

ja kunnan sähköisessä tapahtumakalenterissa. 

Viestintä ja markkinointi ovat palvelutuotannossa tärkeässä osassa, sillä ilman asiak-

kaita ei palveluiden tuottamista nähdä kannattavana. Palveluille voi olla paljonkin 

tarvetta ja kysyntää, mutta jos näistä tiedottaminen ei tavoita kohdeyleisöä, on palve-

luiden tuottaminen turhaa. Koska myös puskaradion tärkeys palveluista tiedottami-

sessa oli varsin suuri (48–76% kaikista vastaajista), olisi tärkeää saada tieto leviä-

mään mahdollisimman laajalle monia eri kanavia hyödyntäen.  

Viestinnän suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi Nuorisoalan osaamiskeskus 

Verken somesuunnitelmaa, jonka avulla on mahdollista pohtia ja kehittää oman or-

ganisaation viestintää sosiaalisessa mediassa (Verke). 
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Mistä saat tietoa vapaa-aikapalveluista? 
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3.8 Kysymys 11: Mielestäni paras tapa kustantaa kunnan vapaa-aikapalvelut 

Eniten kannatusta annetuista vaihtoehdoista sai vapaa-aikapalveluiden kustantami-

nen verovaroin ja asiakasmaksuin. Myös vaihtoehto ”tarjota vähävaraisille vapaa-

paikkoja” sai hyvin kannatusta (40 %). 

Mielestäni paras tapa kustantaa kunnan vapaa-aikapalvelut 

 

3.8.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Muiksi vaihtoehdoiksi annettiin mm. rahankeruukampanja johonkin tiettyyn tapah-

tumaan, jolloin kuntalaiset saisivat mahdollisuuden tukea tapahtumaa. Rahankeräys- 

ja joukkorahoituskampanjat on kuitenkin suunnattu yksityisten henkilöiden ja yhtei-

söjen toiminnan rahoittamiseen, ei niinkään kunnan palveluiden rahoittamiseen. 

Vaihtoehtona voisi toki olla kunnan ja yhdistyksen yhteistyönä tarjottava palvelu, 

jossa yhdistys voisi kerätä varoja kuntalaisilta oman osuutensa kustannuksia katta-

maan. Tällainen on esimerkiksi osallistuvan rahoituksen malli, jossa kunta ja yhteisö 

yhteistyössä rahoittavat, mahdollistavat ja toteuttavat asukkaille tärkeitä kohteita. 
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Esimerkiksi Tampereen kaupunki ja Tuusulan kunta ovat mukana kehittämässä 

joukkorahoitukseen perustuvaa osallistuvan rahoituksen mallia, josta voi lukea lisää 

Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelun sivuilta. (Mesenaatti.me.) 

Myös tapahtumien kannatus-/sisäänpääsymaksua ehdotettiin. Sisäänpääsymaksut 

vaativat kuitenkin resursseja sekä kirjanpitoa tapahtuman järjestäjältä, mikä saattaa 

olla saatuihin tuloihin verrattuna ”plus miinus nolla”. Omien kokemuksieni puolesta 

en myöskään puoltaisi kannatusmaksua kunnan tapahtumissa, sillä se saattaa aiheut-

taa sosiaalista painetta niille, joilla on pienet tulot ja parin euron kannatusmaksukin 

saattaa olla iso raha. Myös liikuntasetelien jakamista sosiaalipuolen tai seurakunnan 

diakoniatyön kautta ehdotettiin vaihtoehdoksi.  

Mielestäni paras tapa kustantaa kunnan vapaa-aikapalvelut 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muuten, miten? Myös työttömien huomiointi 

muuten, miten? 
Rahankeruu "kampanja" johonkin tiettyyn asiaan, mihin lap-

set/nuoret/aikuiset osallistuvat. 

muuten, miten? Ei mitään hajua 

muuten, miten? 
Verorahoin + esim. Tapahtumissa kanna-

tus/sisäänpääsymaksu 

muuten, miten? Kohtuullisella omavastuu summalla enemmän tarjontaa 

muuten, miten? 
Verovaroin ja yhdistykset itse, miten kukin haluaa rahansa 

kerätä tai maksaa itse. 

muuten, miten? Yhteistyökumppaneitten kanssa 

muuten, miten? kuten edellä, tukemalla harrastustoimintaa. 

muuten, miten? 
Kaikin keinoin, miten ihmiset saadaan vaan yhteen tekemään 

mielekkäitä juttuja 

muuten, miten? Liikuntasetelit sosiaalipuolen tai srk-diakoniatyön kautta 

 

https://mesenaatti.me/tuusula/#lisaa
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3.9 Kysymys 12: Oletko kohdannut vaikeuksia käyttäessäsi vapaa-aikapalveluja? 

Kerro esimerkki. 

Ongelmatilanteissa vastauksissa korostui tiedotus ja tiedon puute. Tiedotuslehteen 

kaivattiin selkeyttä. Tapahtumista toivottiin enemmän tietoa kunnan somekanaville 

sekä selkeä paikka, josta tietoa voi itse hakea. Kunnan kotisivut koettiin hankaliksi 

löytää tietoa. Myös sähköisen ilmoittautumisen käytössä toivottiin tukea ja etenkin 

ikäihmisten kohdalla sähköisessä asioinnissa koettiin haasteita. 

Oletko kohdannut vaikeuksia käyttäessäsi vapaa-aikapalveluja? Kerro esimerkki. 

Vastaukset 

Ei tule mieleen 

Kuntopolulta puuttui pitkään opasteet 

En ole 

En ole. 

Kotisivuilta ei löydy tietoa, ikäihmisten kuntosalilla ei opasteta, järjestöjen tapahtumiin 

ei saa kunnan edustajaa mukaan 

Liian vähän osallistujia harrastustoimissa 

en esim. koskaan 

Erityislapsille/nuorille, syrjäytyneille, sekä liikuntarajoitteisille on todella vaikea löytää 

harrastustoimintaa! 

En 

Päällystämättömiä lenkkeilyreittejä erittäin vähän (tai lyhyitä) Riihikosken alueella 

(ilman, että ensin tarvitsee siirtyä autolla tms. johonkin) 

- 

En ole 

En ole kohdannut vaikeuksia! 

Sähköinen ilmoittautuminen voi olla hankala ikäihmisille tai niille, joilla ei ole laitetta. 

Kirjastossakin voitaisiin ehkä ottaa vastaan ilmoittautumisia tai ainakin auttaa sähköi-
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sessä ilmoittautumisessa. 

Useamman kerran jollakin kansalaisopiston tai kunnan harrastustunnille mentäessä 

on käynyt niin että ovet olleet lukittuina eikä olla päästy sisälle. 

En 

En. Tuli vain mieleen, että minusta on ollut todella hienoa, että kunta tarjoaa ilmaisia 

vapaa-ajanpalveluita. Maksullista on paljon muuta tarjolla. 

En ole kyllä 

Liikunnalliset jumpat yms. toiminnat kansalaisopiston osalta katkeavat todella pitkäksi 

aikaa, esim kesäaika 6kk!! 

Palvelun tuottaja on jäänyt etäiseksi, en osaa vastata. En tiedä, mitä ko. taho tarjoaa 

tai pitäisi tarjota. 

Tiedon puute. Usein puskaradion kautta kuultuja asioita joutuu kaivamalla kaiva-

maan, mistä sen todellisen tiedon sitten löytäisi. Aurasta voisi ottaa esimerkkiä, siellä 

tiedotus mm. some-kanavia hyödyntäen on paljon Pöytyää edistyksellisempää ja sel-

keämpää. 

Lasten kohdalla vaikeuksia tuottaa asuminen 8km keskustasta. Lapset lähtevät bus-

silla kotiin suoraan koulun jälkeen. Olisi hyvä, jos olisi esim. säbää tmv liikuntahom-

mia suoraan koulun jälkeen ja sitten voisi päästä myöhemmin bussin kyydillä (joita 

kuitenkin kulkee) kotiin. Harrastus ns. kuuluisi koulupäivään. 

Palvelut ovat toimineet enimmäkseen hyvin. 

en 

en 

kunnan jakama tiedotuslehti on todella sekava !!!!! 

Henkilökohtaisesti en. Rahan nuukuus joskus. Hyvin rakennettu talkootyö yhteisölli-

syyden kera paikkaa paljon. Ja kerjäläisrohkeus. 

Ei 

Tapahtumat ilmoitetaan viime hetkillä 
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en 

No inhoan yli kaiken isoja ihmismassoja ja harvoin yksilö harrastamiselle annetaan 

arvoa. Voisi olla joku palkkio systeemi; kerää itsellesi aktiivisuus palkinto ja se mak-

setaan esim. jos olet käynyt ratsastustunnilla 20 kertaa vuoden aikana.... 

Jotkin kurssit ovat liian kalliita aloittaa. Myös nuorille suunnattu kurssitoiminta. 

Kehitysvammaista nuorta syrjitään ns. normi nuorten ryhmissä, siksi tarvitaan myös 

omaa toimintaa meille. 

En ole. 

Ei löydy kaveria, eikä uskalla pimeällä ajella. Työn jälkeen ei jaksa. 

Tiedotus... 

 

4 KULTTUURI 

Kulttuuritoimi tukee Pöytyän kehittymistä kulttuuriltaan monipuolisena ja vahvana 

kuntana. Monipuolisen yhteistyön tavoitteena ovat innovatiiviset ja laaja-alaiset kult-

tuurin toimintamuodot, jotka vahvistavat Pöytyää kulttuurikuntana. Taide- ja kult-

tuuripalvelut ovat osa kaikkien kuntalaisten elämää. (Kulttuuritoimi.) 

Yhteisöllisyyttä ja kansalaisvaikuttamista tuetaan osallistumalla kylien kehittämiseen 

kylien neuvottelukunnan toiminnalla. Lapsiperheitä huomioidaan lapsi- ja perheneu-

voston näkökulmasta. (Kulttuuritoimi.) 

4.1 Kysymys 13: Mitkä kulttuuripalveluista ovat sinulle tuttuja? 

Vaihtoehdoiksi valittiin monipuolisesti erilaisia palveluja, kuten tapahtumia, kulttuu-

rikohteita ja yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistäviä palveluita, kuten vaikuttajaryh-

mien toimintaa ja järjestöpalaverit. 
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Mitkä kulttuuripalveluista ovat sinulle tuttuja? 
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4.2 Kysymys 14: Oletko käyttänyt joitakin kulttuuripalveluja viimeisen vuoden ai-

kana? 

Vastaajista suurin osa (66 %) käyttää kulttuuripalveluja harvemmin kuin kerran 

kuussa. 14 % käytti kulttuuripalveluja kuukausittain ja tätä hieman isompi osa vas-

taajista (20 %) ei käyttänyt lainkaan kulttuuritoimen palveluja. 

Oletko käyttänyt joitakin kulttuuripalveluja viimeisen vuoden aikana? 

 

4.3 Kysymys 15: Miksi et käytä / käytät harvoin kulttuuritoimen palveluja? 

Kysyttäessä miksi vastaajat eivät käytä tai käyttävät vain harvoin kulttuuripalveluja, 

suurimpia syitä olivat ajankohdan sopimattomuus (44 %) sekä se, että tarjolla ei ole 

vastaajalle sopivaa toimintaa (39 %). Yllättävän moni katsoi myös, etteivät kulttuuri-

toimen palvelut koske itseä (19 %) tai että tapahtumista ei ole ollut tietoa (23 %). 

Kahteen viimeksi mainittuun syyhyn auttaisi luultavasti parempi palveluista ja tapah-

tumista tiedottaminen sekä tieto siitä, että kulttuuripalvelut ovat iästä huolimatta 

avoimia kaikille kuntalaisille. 
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Miksi et käytä / käytät harvoin kulttuuritoimen palveluja? 
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4.3.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Syiksi kotiin jäämiselle mainittiin muun muassa ajanpuute, se ettei vain jaksa lähteä 

sekä se, ettei tarjolla ole ollut kiinnostavaa toimintaa. Myös lastenhoitajan puute 

mainittiin yhtenä syynä. Muita syitä olivat mm. rahan puute sekä puolison sairaus. 

Omaishoitajille ei aina pystytä mahdollistamaan vapaata, harrastuksia tai aikaa 

omalle elämälle. Omaishoidon pitkäjaksoinen sitovuus, hoidettavan riippuvuus 

omaishoitajan läsnäolosta ja hoidosta sekä arjen asioiden sujuvuudesta aiheuttaa 

monelle omaishoitajalle uupumista, yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä ja tämän seura-

uksena myös masennusta ja mielenterveysongelmia. Mahdollisuudet osallistua esi-

merkiksi kunnan kulttuuriretkille ovat vähäiset. Omaishoitajille olisi tärkeää mahdol-

listaa vapaailtoja retkien ja harrastusten pariin, jotta hoitaja saisi oman hyvinvointin-

sa kannalta välttämättömiä hengähdyshetkiä raskaasta hoitotyöstä. (Omaishoito.) 

Miksi et käytä / käytät harvoin kulttuuritoimen palveluja? 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu syy, mikä? ei kiinnosta kimppaelämä, perheen kanssa mennään 

muu syy, mikä? Ei kiinnosta 

muu syy, mikä? olen erakko 

muu syy, mikä? Ei jaksa 

muu syy, mikä? elämäntilanne ei salli 

muu syy, mikä? 
Ei ole ollut mielenkiintoisia tapahtumia useammin, käy niissä 

jotka koen itselleni mielenkiintoisiksi 

muu syy, mikä? En vain ole oikein kiinnostunut.. 

muu syy, mikä? Ei ole aikaa 

muu syy, mikä? On muutakin tekemistä 

muu syy, mikä? 
Arki menee lasten viikottaisissa harrastuksissa. Aikaa kulttuu-

ritoimintaan on vähemmän kouluvuoden aikana. 

muu syy, mikä? 
On niin paljon muuta ohjelmaa, osallistun, jos löytyy erityisen 

kiinnostavaa ohjelmaa 
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muu syy, mikä? en ole saanut aikaiseksi 

muu syy, mikä? Aikapula 

muu syy, mikä? käytän enemmän kotikuntani palveluja 

muu syy, mikä? aviopuoliso muistisairas 

muu syy, mikä? Ei kiinnosta 

muu syy, mikä? ajanpuute 

muu syy, mikä? 

minä käytän, mutta vain harvemmin kuin kuukausittain. Tämä 

siksi että käytän myös seurakunnan ja vapaan markkinan 

palveluita 

muu syy, mikä? en saa aikaiseksi lähteä 

muu syy, mikä? Ei tietoa tapahtumista. Uusi paikkakunnalla 

muu syy, mikä? 

ajan puute. haluan panostaa enemmän liikuntaan. Liikunta- ja 

kulttuuritoimintoja voisi yhdistää esim. ehdottamillani koko 

perheen toimintapäivillä 

muu syy, mikä? Viihdyn yksin luonnossa ja lenkkipoluilla 

muu syy, mikä? käytän aikani vain johonkin muuhun 

muu syy, mikä? Olen liian vanha 

muu syy, mikä? Aika ei ole riittänyt, työssä käydessä. 

muu syy, mikä? Ei ole aikaa/ei jaksa lähteä 

muu syy, mikä? Ei tule lähdettyä mukaan 

muu syy, mikä? mielenkiinnon mukaan osallistun 

muu syy, mikä? Ei vaan tule lähdettyä. 

muu syy, mikä? Esteetön kuljetus puuttuu 

muu syy, mikä? Ei o varaa 

muu syy, mikä? Ei ole lastenhoitajaa 

muu syy, mikä? välillä ajanpuute osallistua 
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4.4 Kysymys 16: Valitse seuraavista toiminnot, joihin haluaisit osallistua vapaa-

ajallasi 

Elokuvat (69 %), konsertit (52 %) ja teatteriretket (42 %) saivat annetuista vaihtoeh-

doista eniten kannatusta. Myös kylätapahtumat Avoimet kylät -tapahtuma (32 %) 

sekä Yläneen Säpinät (30 %) olivat suosittuja. 
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Valitse seuraavista toiminnot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 
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4.4.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Muita vaihtoehtoja olivat mm. lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuritapahtumat, 

erilaiset pientapahtumat ja kurssit, museokäynnit ja taidenäyttelyt sekä kirjastopäi-

vät. Liikunnalliset retket ja pyöräretket saivat kannatusta ja yksi vastaajista ehdotti 

pyöräretkiä, joilla tutustuttaisiin paikallishistoriaan. Kunnassa kannattaisikin tehdä 

yhteistyötä eri toimialojen välillä ja tarjota esimerkin kaltaisia liikunnan ja kulttuurin 

yhdistäviä tapahtumia. 

Valitse seuraavista toiminnot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

jotain muuta, mitä? Liikunta, kurssit 

jotain muuta, mitä? Lasten ja nuorten kulttuuri? 

jotain muuta, mitä? Joku retki 

jotain muuta, mitä? 
Erilaisia pientapahtumia mihin kuuluu esim. Musiikki, ystävät, 

hyvä meininki, ohjelmaa yms. 

jotain muuta, mitä? museokäynnit, taidenäyttelyt 

jotain muuta, mitä? Kesä, uintipaikat pyhäjärvi 

jotain muuta, mitä? luontoretket 

jotain muuta, mitä? Lanit 

jotain muuta, mitä? Kyrön markkinat 

jotain muuta, mitä? Ulkoilu, liikunta, retket 

jotain muuta, mitä? Liikuntatapahtumat, tapahtumat lapsiperheille 

jotain muuta, mitä? 
Ohjattua liikuntaa kaikenikäisille Kalikassa. Vuosi on pitkä ja 

Kalikka tyhjä muulloin kuin kesällä. 

jotain muuta, mitä? Liikunnallisia tapahtumia 

jotain muuta, mitä? kerhotoiminta, Autoratakerho 

jotain muuta, mitä? Lapsitapahtumat 
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jotain muuta, mitä? Kirjastopäivät 

jotain muuta, mitä? kirjoittaminen, tilaisuuksien suunnittelua 

jotain muuta, mitä? tapahtumat kirjastossa, koulussa 

jotain muuta, mitä? Kesätapahtuma jossa voisi olla itse mukana järjestämässä 

jotain muuta, mitä? 
Kansalaisopistotyyliset koulutukset, musiikkiopisto, etniset 

tanssit, kaikki tanssit 

jotain muuta, mitä? Tietoa hengellisestä elämästä 

jotain muuta, mitä? 

Olisi hienoa, jos järjestettäisiin pyöräretkiä alueella jotta voisi 

tutustua paikkojen historiaan. Olisi vaikka kesäisin muutama-

na viikkona eri suuntiin lähteviä retkiä 

jotain muuta, mitä? erilaiset yhteiset liikuntatapahtumat 

 

5 NUORISO 

Nuorisotoimen palveluita koskevat kysymykset ohjattiin vain nuorille ikäryhmille 

(10–12-vuotiaat, 13–16-vuotiaat ja 17–28-vuotiaat). Tällä haluttiin estää vääristymä 

vastauksissa. Työikäiset ja eläkeläiset eivät kuulu nuorisotoimen palveluiden piiriin, 

jolloin heidän osallistumisensa on näiden kysymysten kohdalla irrelevanttia. Mukana 

nuorisotoimen kysymyksissä on kuitenkin etsivän nuorisotyön palveluihin kuuluva 

nuorten aikuisten ryhmä (17–28-vuotiaat), joista osa on liian vanhoja muihin nuori-

sotoimen palveluihin. Tämä otetaan vastausten analysoinnissa huomioon. 

Nuorisopalvelujen keskeiset peruspalvelut ovat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, tie-

to- ja neuvontapalvelut sekä koulutus- ja työelämäohjaus ja nuorten osallisuuden ja 

kuulemisen vahvistaminen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat nuorisotalotoiminta Ky-

rössä, Riihikoskella ja Yläneellä, nuorten työllisyyden edistäminen, nuorten osallis-

tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen, nuorisojärjestöjen ja nuorten 

omien toimintaryhmien toiminnan tukeminen sekä monialainen yhteistyö lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. (Nuorisotoimi.) 
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Nuorten kasvuympäristöinä toimivat yhtälailla koti, koulu ja vapaa-aika. Kaikissa 

näissä sosialisaatioympäristöissä nuoret tarvitsevat aikuisen tukea, ohjausta, kannus-

tusta ja turvallisia rajoja. Tarvitaan kasvatuskumppanuutta, yhteistyötä kodin, kou-

lun ja vapaa-ajan välillä. Nuoriso-ohjaaja voi toimia yhtenä tärkeänä aikuisena nuo-

ren elämässä. On tärkeää osoittaa nuorelle, että hänellä on aikuisia, jotka välittävät ja 

jotka ovat kiinnostuneita nuoresta ja nuoren tekemisistä. (Kiilakoski & Tomperi & 

Vuorikoski 2005, 7–18.) 

Pöytyän nuorisotilojen avointen ovien toiminta on tarkoitettu 13−17-vuotiaille nuoril-

le. Nuorisotiloilla kokoontuva Väläksy-kerho on 5. ja 6.-luokkalaisille tarkoitettu ker-

ho, jolloin nuorimmat osallistujat ovat 10-vuotiaita ja vanhimmat 13-vuotiaita. (Nuo-

risotoimi.) 

5.1 Kysymys 17: Mitkä nuorisopalveluista ovat sinulle tuttuja? 

Nuorisotoimen palveluista tunnetuimpia olivat nuorisotilat (67 %) sekä retket ja 

matkat (54 %). Myös kouluvierailut ja koulunuorisotyö (49 %) sekä leiritoiminta (49 

%) ja nuorten kesätyöt (46 %) olivat nuorille tuttuja palveluita. 
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Mitkä nuorisopalveluista ovat sinulle tuttuja? 

 

5.1.1 Ikäryhmittäin 

Etsivä nuorisotyö oli tunnetuinta 17–28-vuotiailla, eli etsivän nuorisotyön kohde-

ryhmällä. Nuorisovaltuuston toiminta oli nuoremmille ikäryhmille tuntematonta, 

vastaajista 10–12-vuotiaat eivät tunteneet nuorisovaltuustotoimintaa lainkaan ja 13–

16-vuotiaista toiminta oli tuttua vain 25 %:lle vastaajista.  
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Pöytyän nuorisovaltuusto on paikallisista, 13–19-vuotiaista, nuorista koostuva vai-

kuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto edustaa kaikkia Pöytyän nuoria kunnan päätöksen-

teossa. (Vaikuttajaryhmät.) Siksi olisikin toivottavaa, että valtuuston toiminta ja vai-

kuttamismahdollisuudet olisivat tuttuja myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa. 

Nuorisovaltuuston toimintaa ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kannattaisi siis 

mainostaa nuorten keskuudessa nykyistä enemmän. 

Mitkä nuorisopalveluista ovat sinulle tuttuja? 
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5.2 Kysymys 18: Oletko käynyt jollakin Pöytyän nuorisotilalla viimeisen vuoden 

aikana? 

Vain pieni osa vastaajista käy nuorisotiloilla kuukausittain (9 %) tai viikoittain (6 %). 

31 % vastaajista käy nuorisotiloilla harvemmin kuin kerran kuussa. Suurin osa (54 %) 

vastaajista ei käy nuorisotiloilla lainkaan.  

Nuorisotiloilla käyvät nuoret voidaan luokitella rooliensa perusteella piipahtajista 

sitoutuneisiin toimijoihin. 1) Piipahtaja, käy nuorisotilalla satunnaisesti, 2) Vakiokä-

vijä, yhteisön jäsen, 3) Osallistuja, osallistuu yhteiseen toimintaan, 4) Toimija, toimii 

ja tekee jotain yhteisten asioiden eteen, 5) Sitoutunut toimija, kantaa vastuuta koko-

naisvaltaisesti jostain toiminnosta. Tärkeää nuorisotilatoiminnan pysyvyyden kan-

nalta olisi saada piipahtajista ja vakiokävijöistä aktiivisempia toimijoita. (Gretschel 

2007, 194–195.) 

Oletko käynyt jollakin Pöytyän nuorisotilalla viimeisen vuoden aikana? 

 

5.2.1 Ikäryhmittäin 

10–12-vuotiaista nuorista reilusti yli puolet (67 %) käy nuorisotiloilla. Vastaajista 25 

% 10–12-vuotiasta käy nuorisotiloilla viikoittain ja 33 % käy harvemmin kuin kerran 

kuussa. 



54 

 

13–16-vuotiaista suurempi osa (47 %) ei käy nuorisotiloilla lainkaan. 37 % 13–16-

vuotiaista käy nuorisotiloilla harvoin ja vain 4 % käy nuorisotiloilla viikoittain.  

17–28-vuotiaista nuorisotiloilla käy vain 16 % ja suurin osa eli 84 % ei käy lainkaan 

nuorisotiloilla. Tätä selittää suurelta osin vastaajaryhmän ikäjakauma, vastaajista 

vain 17-vuotiaat ovat oikeutettuja käymään nuorisotilojen avointen ovien toiminnas-

sa. 

Oletko käynyt jollakin Pöytyän nuorisotilalla viimeisen vuoden aikana? 

 

5.3 Kysymys 19: Miksi et käy / käyt harvoin nuorisotiloilla? 

Lähes puolet vastaajista ilmoitti, ettei käy nuorisotiloilla ajanpuutteen vuoksi (45 %) 

tai koska kaverit eivät käy nuorisotiloilla (48 %). Kolmasosa vastaajista mainitsi syyk-

si, ettei nuorisotiloilla ole mielekästä tekemistä. 20 % vastaajista ei käy nuorisotiloil-

la, koska ei pidä muista nuorisotiloilla käyvistä nuorista.  
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Miksi et käy / käyt harvoin nuorisotiloilla? 
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5.3.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Muiksi syiksi sille, että vastaaja ei käy nuorisotiloilla, annettiin mm. ettei vain jaksa 

käydä, ei ole tarvetta tai ikää on liian vähän / liikaa. Kiusaaminen mainittiin myös 

yhtenä syynä.  

Kiusaaminen merkitsee usein uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän 

sosiaalisesta kanssakäymisestä. Useimmiten kiusaaminen kohdistuu yhteen ja sa-

maan oppilaaseen. Koulukiusaaminen on uhrilleen henkisesti vahingollista ja aiheut-

taa traumoja, jotka saattavat säilyä jopa aikuisuuteen asti. (Mieli ry.)  

Kiusaamistilanteet ja nuorten keskinäiset suhteet seuraavat usein nuoria myös kou-

lun ulkopuolelle, esimerkiksi nuorisotiloille ja harrastuksiin. Kiusatuksi tullut nuori 

ei useinkaan ja ymmärrettävistä syistä halua vapaa-ajallaan osallistua toimintaan, 

jossa joutuu olemaan tekemisissä kiusaajiensa kanssa. Tällaisiin nuorisotilan ulko-

puolisiin kiusaamistilanteisiin on nuoriso-ohjaajan vaikea puuttua muutoin kuin yh-

teistyössä koulun ja kodin kanssa. 

Miksi et käy / käyt harvoin nuorisotiloilla? 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu syy, mikä Ei ole tarvetta 

muu syy, mikä olen erakko 

muu syy, mikä Ei ole aikaa 

muu syy, mikä kuljetukset 

muu syy, mikä - 

muu syy, mikä Ei vaa jaksa 

muu syy, mikä Ei ole tarvetta enkä ehdi. 

muu syy, mikä Ikä (yli 25) 

muu syy, mikä kiusataan 

muu syy, mikä Taitaa olla liikaa ikää niihin 

muu syy, mikä Olen 11v 
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5.4 Kysymys 20: Valitse seuraavista toiminnot/kerhot, joihin haluaisit osallistua 

vapaa-ajallasi 

Annetuista vaihtoehdoista eniten kannatusta saivat leffakerho (41 %), toimintakerho, 

jossa vaihtuva vapaavalintainen ohjelma (35 %) sekä liikuntakerho (33 %). Myös eri-

teemaiset kerhot saivat hyvin kannatusta; kokkikerho 30 %, videopelikerho 29 % ja 

musiikkiteemainen kerho 21 %.  

Sen sijaan vain tytöille tai vain pojille suunnattua kerhotoimintaa tuki vain 11 % vas-

taajista. Näin ollen kaikille sukupuolesta riippumatta avoinna oleva toiminta ei näyt-

täisi olevan esteenä nuorisotilan toimintoihin osallistumiselle. 

Toiminnalliselle ohjelmalle ja ohjatulle toiminnalle näyttää kyselyn myötä olevan 

nuorten keskuudessa kysyntää. Kävijöilleen nuorisotila voi olla harrastamismahdolli-

suuksien lisäksi hyvien yhdessäolotilanteiden kautta myös yhteisen toimimisen, pu-

humisen, mielipiteenmuodostuksen ja vallankäytön harjoittelukenttä. Yhteisellä te-

kemisellä harjoitutetaan nuoria kontaktiin aikuisten ja vieraiden nuorten kanssa. 

Tämä on ensimmäinen askel kohti uusien toimintamahdollisuuksien ja monipuoli-

sempien roolien mahdollisuutta ja yhteisten asioiden yhteistä hoitoa. (Gretschel 

2007, 199–200.) 
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Valitse seuraavista toiminnot/kerhot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 
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5.4.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Muita ehdotuksia kerhotoiminnalle olivat mm. animekerho, bändikerho, lanit sekä 

parkour. 

Valitse seuraavista toiminnot/kerhot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

jotain muuta, mitä? röökin poltto 

jotain muuta, mitä? animekerho :D 

jotain muuta, mitä? Joukkuevoimistelu, showdance, bändikerho, laulu 

jotain muuta, mitä? Lanit 

jotain muuta, mitä? Parkcour 

 

5.5 Kysymys 21: Mihin aikaan mieluiten kävisit nuorisotilalla tai kerhossa? 

Klo 18 sai vastauksista hieman muita enemmän kannatusta (42 %), mutta mikään 

ehdotuksista ei noussut selkeästi muita enemmän esille. Heti koulun jälkeen alkava 

toiminta sai seuraavaksi eniten (39 %) kannatusta nuorten keskuudessa. 



60 

 

Mihin aikaan mieluiten kävisit nuorisotilalla tai kerhossa? 

 

5.5.1 Ikäryhmittäin 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna heti koulun jälkeen alkavalle toiminnalle on eniten kan-

natusta nuorimmissa, 10–12-vuotiaissa. Tätä selittää luultavasti se, että nuoret kävi-

jät ovat riippuvaisia koulukuljetusten aikatauluista ja huoltajien kuljetusmahdolli-

suuksista kulkiessaan koulun ja kodin tai kodin ja harrastusten väliä.  

13–16-vuotialla ei ole yhtä selkeää aikatoivetta nuorisotoimen toiminnalle. Heti kou-

lun jälkeen alkava toiminta ja klo 18 alkava toiminta saa yhtä paljon kannatusta (44 

%). Seuraavaksi eniten (36 %) kannatusta saa klo 19 alkava toiminta. 

Yli 17-vuotiailla sen sijaan korostuu myöhemmät kellonajat, heillä klo 17 ja klo 18 al-

kava toiminta saa eniten kannatusta.  
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Mihin aikaan mieluiten kävisit nuorisotilalla tai kerhossa? 

 

5.6 Kysymys 22: Kuulutko tällä hetkellä johonkin seuraavista yhdistyksistä tai seu-

roista? 

29 % nuorista kuului urheiluseuraan tai -kerhoon. Jonkin verran jäseniä oli lisäksi 

partiolippukunnilla (15 %), harrastusyhdistyksillä (13 %) sekä 4H-yhdistyksillä (10 

%). Lähes puolet nuorista vastaajista (46 %) kertoi, ettei tällä hetkellä kuulu mihin-

kään yhdistykseen tai seuraan. Harrastamattomien osuus on valtakunnallisiin lukui-

hin verrattuna varsin suuri. 

Vuonna 2016 tehtyyn Nuorten vapaa-aikatutkimukseen osallistuneista jopa 89 pro-

sentilla oli jokin harrastus. Harrastaminen vaikuttaisi valtakunnallisesti olevan kas-

vussa, sillä vuonna 2012 osuus oli 85 prosenttia. Liikunta- ja järjestötoiminnassa 

mukana olo olivat keskeisimmät harrastamisen muodot. (LNH 2017, 14.) Kyselyn 

mukaan pöytyäläiset nuoret ovat tätä huomattavasti harvemmin mukana liikunta- ja 

järjestötoiminnassa. 

Moni nuori jättäytyy harrastuksista ja järjestötoiminnasta yläasteelle ja ammattikou-

luun siirtyessään. Useat urheiluseurat, partiolippukunnat ja vapaapalokunnat ovat 

kertoneet haasteista saada nuoret pysymään mukana toiminnassa. Myös uusien ylä-
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aste- ja ammattikouluikäisten nuorten houkutteleminen mukaan toimintaan on koet-

tu haastavana. (LNH 2017, 15.)  

Keskeisiksi harrastamisen esteiksi on tunnistettu harrastusten hinta ja sijainti. Kou-

luterveyskyselyn 2017 mukaan noin neljännes nuorista näki esteeksi harrastusten 

hinnan, ja jopa hieman suurempi osuus koki, että harrastukset sijaitsevat liian kau-

kana. (LNH 2017, 16–17.) 

Myös harrastuksen mielekkyys lisää halukkuutta jatkaa toimintaa. Nuorten osallisuus 

ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa lisää nuorten viihtyvyyttä ja osallis-

tumisaktiivisuutta (Andersson 2007, 164). Järjestötoiminta, esimerkiksi 4H, partio ja 

vapaapalokuntatoiminta antaa nuorille mahdollisuuden itsenäistyä. Aikuisten on tär-

keää jakaa vastuuta nuorelle ja antaa nuorille mahdollisuus osallistua toiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen. 

Koska lähes puolet pöytyäläisistä nuorista kertoi, ettei kuulu mihinkään yhdistykseen 

tai seuraan, olisi mielestäni hyvä tarjota nuorille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja 

osallisuuteen kunnan nuorisopalveluiden kautta. Näitä voisivat olla esimerkiksi kyse-

lyssä ehdotetut toiminnalliset kerhot. 

Myös kunnan tuki yhdistyksille on tärkeää, jotta harrastusmaksut eivät nouse liian 

korkeiksi ja jotta yhdistys- ja harrastustoimintaa pystytään tarjoamaan kylissä ja lä-

hellä nuoria. Tämä tuli esille myös kyselyn vastauksissa koskien kunnalta saatavaa 

tukea. 
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Kuulutko tällä hetkellä johonkin seuraavista yhdistyksistä tai seuroista? 

 

 

5.6.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Muuksi yhdistystoiminnan muodoksi mainittiin mm. nuorisovaltuustotoiminta. 
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Kuulutko tällä hetkellä johonkin seuraavista yhdistyksistä tai seuroista? 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu, mikä? En muista nimeä :(( 

muu, mikä? - 

muu, mikä? Tarvasjoenurheilijat 

muu, mikä? nuorisovaltuusto 

 

5.7 Kysymys 23. Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on nuorisopalveluiden suhteen? 

Mitä mieltä yleisesti olet nuorisopalveluista? 

Nuorisopalveluiden suhteen toivottiin enemmän panostusta liikunnallisiin toimin-

toihin. Nuorisotoimi voisikin tehdä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen sekä 

kunnan liikuntatoimen kanssa monipuolisempien nuoriso- ja liikuntapalveluiden 

kehittämiseksi. 

Lisäksi nuorisotilojen toivottiin olevan useammin auki. Myös kehitysvammaisille 

nuorille toivottiin toimintaa. 

Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on nuorisopalveluiden suhteen?  

Mitä mieltä yleisesti olet nuorisopalveluista? 

Vastaukset 

paskaa 

Nuorisopalvelut ovat hyvät, mutta mielestäni liikunta-osioon tulisi panostaa enemmän 

lisäämällä esimerkiksi nuorille salivuoroja tai esimerkiksi tanssia! 

Ihan kivoja 

Iha ok oripään ainakin. 

Nuorisopalvelut ovat hyviä tähän mennessä. 

Hyödyllisiä 

Nuorisotilat ovat liian harvoin auki. 
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hyvä on 

Tykkään että nuorille on toimintaa. 

ihan kivat 

Nuorisotilat enemmän auki. 

- 

Ei kokemusta 

Nuorisopalvelut on kivoja 

Kehitysvammaisille nuorille toimintaa. 

 

6 LIIKUNTA 

Liikuntatoimen tavoitteena on hyvinvoiva pöytyäläinen, joka liikkuu sekä rakenne-

tuissa että luonnonympäristöissä. Liikuntatoimi pyrkii tavoitteeseensa järjestämällä 

itse liikuntatoimintaa, tukemalla urheiluseuratyötä sekä ylläpitämällä liikuntapaikko-

ja. Liikuntaa edistetään kattavalla yhteistyöllä. Kumppaneita löytyy kolmannen sek-

torin toimijoista, kunnan eri hallintokunnista sekä seutukunnan että maakunnan 

muiden kuntien ja kuntayhtymien joukosta. (Liikuntatoimi.) 

6.1 Kysymys 24. Mitkä liikuntapalveluista ovat sinulle tuttuja? 

Ulkoilureitit, kuten Kuhankuonon retkeilyreitistö (82 %) sekä ulkoliikuntapaikat, 

kuten Haukkavuori (77 %) olivat vastaajille tunnetuimpia liikuntapalveluja. Hyvin 

tunnettiin myös kuntosalitoiminta ja sisäliikuntapaikat, kuten Kisariihi (57 %), ui-

mapaikat (54 %) sekä liikuntaryhmät (47 %). Naapurikuntien yhteisestä Saviseutu 

liikkuu -kampanjasta oli vastaajilla vähiten tietoa (21 %). 
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Mitkä liikuntapalveluista ovat sinulle tuttuja? 
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6.1.1 Ikäryhmittäin 

Vähiten tietoa liikuntapalveluista oli 17–28-vuotiailla. Parhaiten liikuntapalvelut tun-

si 13–16-vuotiaat sekä 29–65-vuotiaat. 

Erityisesti kunnanmestaruuskilpailuista, liikuntaryhmistä, retkistä ja Saviseutu liik-

kuu -kampanjoista kannattaisi tiedottaa lisää. Myös sisäliikuntapaikoista ja uimapai-

koista olisi tarvetta saada lisää tietoa. 

Markkinointia liikuntapalvelujen tarjonnasta kannattaa kyselyn perusteella kohden-

taa erityisesti nuorille aikuisille. 
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Mitkä liikuntapalveluista ovat sinulle tuttuja? 
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6.2 Kysymys 25: Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on liikuntapaikkojen suhteen? 

Yksilöi mistä kohteesta kirjoitat. 

Eniten ehdotettiin uusia ulkokuntoilulaitteita. Lisäksi pururatojen kunnostus sai use-

amman ehdotuksen. Aurajoen rannan ulkoilureitille toivottiin kunnostusta sekä rei-

tin jatkamista ympyräreitiksi. Kuntosalille toivottiin uusia välineitä sekä parempia 

aukioloaikoja, lisäksi Kyrön lakkautetulle kuntosalille toivottiin uusia tiloja. 

Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on liikuntapaikkojen suhteen?  

Yksilöi mistä kohteesta kirjoitat. 

Vastaukset 

Ei tule mieleen kehitettävää. 

Yläneen liikuntapaikkojen määrää voisi lisätä 

Yläneen kuntosalia voisi remontoida 

Pururatojen pohjia voisi hiukan puruttaa, niin ettei ihan juurakot näy (Riihikosken pu-

rurata) Muuten on hyvä, että keskustassakin on pururata. Haukkavuori on myös mah-

tava paikka liikkua. 

Kyrössä oleva Tarvasjoki: sen rannoille voisi perustaa kävelyreitin ja joki pitäisi muu-

tenkin ennallistaa, ruopata, siistiä. 

Kyrössä: koko kylän yleisilme on epäsiisti, ei kehtaa pyytää ketään edes kävelylle 

näille kulttuurimaisemiin. 

Ei ole. 

En tiedä 

Kaikkien keskusten kehittäminen ja mainostus tasapuolisesti kunnan palveluissa 

Kunnan olemassa olevat liikuntapaikat tulisi kunnostaa mm. Kisariihen takana oleva 

pururata on ollut retuperällä jo pitkään. Purua tulisi saada enemmän. Valot ovat olleet 

pitkään epäkunnossa. Pururata voisi toimia lämmittelypaikkana mm. salibandyryhmil-

le, mutta iltaisin pururata on ihan pimeä eikä sinne uskalla mennä. 

Uusi toimintapuisto on myös ilman valoa. Sinne olisi hyvä saada ainakin yksi valaisin 
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tolppa, jotta illemmallakin voisi lasten kanssa puistoilla. 

Riihikosken jalkapallokenttä on huonossa kunnossa ja sitä tulisi uusia. Vieressä on 

mm. 420 oppilaan yhtenäiskoulu, joten käyttäjiä varmasti olisi. 

Yläneen koulun jääkiekkokaukalon parannus 

Kyrön kuntosalin osalta sitten kun se taas koulun yhteyteen saadaan, aukioloajat 

yleisölle voisi laajentaa ainakin 4 kertaan tai sitten avainkorttimekanismilla vapaampi 

pääsy, jos vain suinkin mahdollista järjestää. Kävisin siellä mielelläni pääasiallisesti 

jos pystyisi kaikki treenit tekemään. 

Enemmän ulkokuntoilulaitteita ja laavu 

Ei oo 

en osaa sanoa 

Auran suunnalle jotkut ulkoilurappuset 

Ulkoilureitti esim. Riihikosken padolta Aurajoen rannalla on ala-arvoisessa kunnossa. 

Kuntosalilla sais olla niitä kuminauha hommia 

ks edellä: "jalkaystävällisiä" lenkkeilymahdollisuuksia Riihikosken keskus-

taan/läheisyyteen 

Edelleen ne vuorot tasaisemmiksi 

- 

Toivottavasti Kyrön maauimala ja Kakarlampi säilyy kuntalaisten käytössä. 

Yläneen kuntopolun varrelle voisi laittaa muutamia kuntoilulaitteita. 

En osaa nimetä kehittämistarpeita kun en käytä kunnan palveluja. Asun toisella paik-

kakunnalla. 

Yläneen uudelle kuntoradalle voimailuvälineitä ja esim. kone latujen ajamiseen jos 

joskus saataisiin vielä lunta 

Haluaisin että kunta tarjoaisi kuntosalipalveluita nyt suljetun Kyrön kuntosalin tilalle. 

KUNTOSALI OLISI HYVÄ OLLA 
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Luontolenkkipolut puuttuu 

Hienoa toimintaa, jatkakaa samaan malliin! 

Kuhankuonolle mahtuisi lisää yritystoimintaa, esim. luontotupa / kahvila. Sellaista 

kannattaisi peräänkuuluttaa. 

Paljon on tarjolla jo kaikkea. 

Kesällä urheilukenttä, uimaranta, talvella hiihto, luistelu kuuluu kunnan toimialaan. 

Lapset, koululaiset tulee olla kunnan liikuntapaikkojen pääkäyttäjäryhmä. Jos ti-

laa/aikaa jää niin aikuisille. 

Toivoisin Yläneelle ja Uuteenkartanoon lisää jumppia, kahvakuulaa, tanssia :) 

Ehdottomasti tulee pitää olemassa olevat paikat kunnossa ja varustaa ne käyttökun-

toisin välinein. Vasta sen jälkeen resurssien rajoissa suunnitella uutta. Vuosia on lu-

vattu kunnostaa Kyrön urheilukenttä, mutta mitään ei ole tapahtunut 

Kakarlampi säilyköön, ei saa myydä! 

Haukkavuoreen uusittu kuntoilukeskus 

Viimeksi korjattuun leikkipuistoon olisi kiva saada muutama treenilaite aikuisille, niin 

aika kuluisi mukavammin. 

Kakarlammen alueen kunnossapito, pikkusauna ja sen ranta 

Ryhmäliikuntatunteja lapsille ja 20-40 -vuotiaille Kyröön. 

Haukkavuoreen latumaksu jos lunta on. Haukkavuoreen ja Riihikosken paloaseman 

takaiselle kuntoradalle lihaskuntoiluvälineitä 

Parkkipaikat jos autolla pitää tulla harrastamaan liikuntaa 

Sunsalille painonnostoalusta 

Kalikkaan vaikkapa leikkipuisto. Täällä on paljon lapsia. Myös aikuisten liikuntaväli-

neitä saisi oola puistomaisesti. 

Yleisurheilumahdollisuuksien kehittäminen Riihikoskelle esim. pienin välinehankin-

noin.  

Haukkavuoren kehittäminen: ulkokuntosalivälineitä, lasten leikkitelineitä lähtö-
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/maalialueen nuotiopaikan läheisyyteen 

Kisariihen pikkusalin ilmastoinnin parantaminen - ei ole toiminut missään vaiheessa 

kunnolla 

Kyrön urheilukenttä kaipaisi kunnostusta, sillä parin vuoden päästä uuden yhtenäis-

koulun oppilaat voisivat sitä käyttää esim. liikuntatunneilla 

Jumpat, lentopalloa ja muita joukkuepelejä vanhemmille ihmisille. 

Toivoisin että kunta tukisi jatkossakin vähintään nykyisen verran ja mieluusti hieman 

lisää Kyrön maauimala.  Suomessa on maauimala todella harvassa ja sen pitäisi  olla 

kunnan ylpeyden aihe. 

Enemmän retkiä niihin. 

- 

Riihikosken pururadalla voisi olla enemmän purua. 

Monipuolistaa, koskemaan tasaisesti koko kunnan aluetta. 

Kisariihen purtsi pitää huoltaa. Sinne parkour-rata 

Kisariihen pururata kunnostus ja ulkoliikuntavälineitä radalle.  

Aurajoen rantaan pitempi kävelyosuus laavulta.  

Haukkavuoren ulkoliikuntavälineet kaipaa kunnostusta.  

Haukkavuori-Kurjenrahka 10km reitistö on hieno kokonaisuus laavuineen. Mainostus-

ta siitä kaipaisi.  

Kaunisrannan saunan kunnostus ja uimakoulu sinne. Rantaan hiekkaa.  Frisbeegolf 

maaleja nurmelle. Mökit kuntoon ja vuokralle, ettei mätäne pystyy. Mielellään vuok-

rattaisi perheen kanssa sieltä kesälomaksi mökki. Käyntimaksu saunalle, jotta kuluja 

sais vähän katettua. Kunnalle sup-lautavuokrausta siihen. Palju siihen myös ja vuok-

ralle talveksi. Kehittäkää kaunisrantaa. Upea paikka. 

Omalla, miksei muillakin, erilaiset oman alueen historiaan liittyvien kohteiden kävely-

retket. Valinnaisesti eri pituisia. Ehkä pientä ohjelmaa kohteissa; tietoiskua tai runon-

pätkää, ja vaikkapa Laulava kulttuurikierros, yhteislaulua eri kohteissa. Reittejä var-

ten voisi painattaa pieniä opaskirjoja, joissa olisi runoja ja jokusia tuttuja lauluja pai-
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nettuna, Runolausuja voitaisiin valita välillä vaikka retkeläisistä. Hyvään reissuun 

kuuluu aina myös kahvitarjoilu. 

Lisää pysäköintipaikkoja 

ei ole tarvetta 

Yläneen frisbeegolfradasta saisi pitää parempaa huolta sekä heittopaikat uudistaa. 

Radalla käy kuitenkin päivittäin aika paljon ihmisiä itseni mukaan lukien. 

Kunta voisi kehittää Haukkavuoreen enemmän aktiviteetteja, keskellä kuntaa ja sopi-

van sivussa jolloin tila ei ole kysymys. Mm. vuokrata kunnantalolta fatbikejä joilla voi-

si ajella Haukkavuoressa/Kuhankuonolle. Skeittiramppi Haukkavuoreen olisi hyvä, 

pitäisi mukulat pois pahanteosta 

Jokaiseen kunnan taajamaan ei kannata kehittää/investoida kaikkea. Mutta jokaisella 

taajamalla on omat vahvuutensa ja erikoistumisensa (maauimala, Haukkavuori, Ku-

hankuono jne). Kunnollista jalkapallokenttää kaipaan ja pinnoitettua juoksurataa. 

Ratsastustoiminta; miksei niitä tueta ja anneta mahdollisuus onnistua kunnassa? 

Riihikosken urheilukenttä. Yleisurheilua harrastava poika ja siellä ei verkkoa ole kiek-

koringissä, muitakin välineitä voisi olla mahdollisuus lainata/vuokrata. 

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikoille, esim Haukkavuori. 

Kisariihi ja Haukkavuori ovat hyviä 

Aikuisten ulkokuntosali olisi tosi mahtava. Samantyyppinen kun senioreille jo löytyy 

Riihikoskelta. Esimerkiksi perhepuiston laidalle. 

Esteettömyys paremmin huomioon. Esim. Kuhankuonon esteetön reitti on todella 

lyhyt. 

Haukkavuoreen olisi kiva saada ulkokuntosalilaitteita. 

Riihikoskella joen rannassa olevalle maisemapolulle olisi mukava saada jatkoa, esim. 

joen toiselle puolelle, jolloin olisi hyvä lenkki kierrettävänä eikä tarvitsisi palata samaa 

reittiä takaisin. 

Haukkavuoren ja Kuhankuonon välisellä reitistöllä on paikoin huonokuntoisia pitkos-

puita ja polku jossain kohtaa pusikoitunut, ne kaipaisivat kunnostusta. 
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Kaunisrantaa voisi vähän kohentaa. Tulisin mielelläni tarkkoihin. 

Voisiko Aurajokeen ruopata uimapaikkoja? Aurajoen rannoille kuntopolut ja koirien-

lenkkipolut, maastopyöräreitistö. Potkukelkkarata tien viereen, skeittipaikkoja, melon-

tareitistöt! Seikkailutoimintaa! Sirkuskouluja 

Riihikosken pururata on myös tärkeä pitää kunnossa 

Joitakin kuntolaitteita voisi sijoittaa jonnekin ulos kaikkien käyttöön. 

 

6.3 Kysymys 26: Tulisiko kunnan investoida uusiin liikuntapaikkoihin jo olemassa 

olevien lisäksi? Anna esimerkkejä. 

Hieman enemmän kannatusta (32 %) sai uusiin liikuntapaikkoihin investoiminen. 

Perusteluina investoinneille nähtiin mm. se, että liikuntaan panostaminen on säästö-

toimi pitkällä tähtäimellä. Lisäksi se luo kunnalle vetovoimaa perheiden suuntaan. 

Katsottiin myös tärkeäksi selvittää tarkkaan mihin kannattaa investoida ja mille on 

eniten tarvetta. 

 

Uusiksi investointikohteiksi toivottiin mm. ulkokuntoilulaitteita, uimahallia sekä 

kunnan omaa kuntosalia. 
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Tulisiko kunnan investoida uusiin liikuntapaikkoihin jo olemassa olevien lisäksi?  

Anna esimerkkejä. 

Vastaukset 

Kyllä! Uusia erilaisia liikuntapaikkoja ja liikuntalajeja voisi mahdollisesti innostaa nuo-

ria liikkumaan. 

Esimerkiksi Kumilan Pop areenalle toimintaa/jumppaa/konsertteja, koska siellä on 

hyvät tilat. 

Yläneelle kuntoradan yhteyteen portaat. 

Kuntosalivuoroihin 

Kyllä. Tasainen kehitys kunnan eri pisteiden välillä olisi suotavaa. Kalikan vesivahin-

gon korjaus oli toissijainen Kyrön uuden leikkikentän ohella. Monta kuukautta meni 

siinäkin täysin hukkaan. 

Mielestäni paikkoja on riittävästi. 

Kyllä 

Ei vaan kunnostaa olemassa olevia kuten Kyrön liikuntakenttä Elisenvaaran koulun 

vieressä, nykyään kuin kaatopaikka - ei motivoi koululaisia liikkumaan yhtään eikä 

kehtaa järjestää edes kilpailuja. 

Ei sanottavaa. 

Ei tarvitse 

Frisbeegolf Kyrö kunnon rata 

Ulkokuntosali esim perhepuiston yhteyteen. 

Harkiten ja yhteistyössä eri alueiden kanssa. Missä lajeissa on oikeasti paljon harras-

tajia. Eri taajamissa on mm. eri vahvuuksia ja niihin tulisi panostaa. 

Tekonurmikenttä 

Riihikosken jalkapallokentän kunnostus 

Minusta nykyisten kehittäminen on taloudellisesti järkevämpää. 
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En tiiä 

Riittää kyllä näin 

Kyrön hiekkakentät kuntoon! 

ei kai en käytä 

Uimahalli 

Pitää huolta, että maauimala säilyisi Kyrössä 

Kunhan nykyisetkin hoidetaan kuntoon. 

Pesäpallokenttä, yleisurheilukenttä, frisbeegolf-rata 

Joo kai ja no omasta mielestä kaikki on jo iha hyvin nykyisissä 

Olisiko mahdollista saada Kisariihen kuntosali kunnan omaksi toiminnaksi? 

Jos mahdollista niin esim. Elisenvaaran uusi sali tarpeeksi isoksi. Myös tekonurmi 

Kyröön olisi mahtava 

- 

Ks. edellä 

Kunnan kuntosali myös Riihikoskelle koulua ja vapaa-aikaa varten. 

Riittää että olemassa olevat pidetään kunnossa. 

Tekonurmikenttä Riihikoskelle 

panostusta nykyisten ylläpitoon 

Kyllä!! 

Enemmän lihaskuntoa ylläpitävää toimintaa niin aikuis-, kuin ikäväestölle. Toiminta 

koko vuodeksi, ei 6 kk taukoja esim. kansalaisopisto. 

Ei tarvitse uusia paikkoja. Pöytyällä on loistavat liikuntapaikat joka kylässä, sekä si-

sä- että ulkoliikuntaa varten. 

Ei 

Ulkokuntosali Riihikoskelle 
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Kuntosalivuorot kuntalaisille niin kuin on ollut jo pitkän aikaa 

KYLLÄ KUN ELISENVAARAN KUNTOSALI LOPPUI, NIIN HYVÄ OLISI SAADA 

UUSI MUKAVA PAIKKA JOSSA KUNTOILLA. AUKIOLOAIKOJA VOISI OLLA 

ENEMMÄN MYÖS VIIKONLOPPUISIN 

Aurajokirannan maisemapolkua voisi jatkaa kirkolle päin. Uskoisin että sen virkis-

tysarvo asukkaille olisi merkittävä. 

Ei tässä tilanteessa 

Kyllä jatkuva kehitys on tarpeellista. 

Katso edellinen 

Kisariihi liian pieni, tilat kovalla käytöllä. 

Ei uusia liikuntapaikkoja, pidetään nykyiset KUNNOSSA! 

esim. Kyrön urheilukenttä tosi surkeassa kunnossa! 

Nuorisolta taitaa puuttua esim. skeittiramppi tms. 

ei 

Uimahalli olis mahtava saada Riihikoskelle tai jonnekin näille main... <3 

Ulkokuntosali olis kiva. Ja keilahalli, minigolf. 

Uusia lenkkeilyreittejä (merkattuja)? 

Kuntosalitreenipaikkoja 

Kehittää vanhoja 

Sulkapallo ja tennis. Ja näihin jonkinnäköinen varauslista nettiin myös ulkokentät! 

Kalikkaan! 

Ei investointia uusiin, mutta olemassa olevia tulisi kehittää. Kts. edellä. Perusajatuk-

sena se, ettei joka taajamassa voi olla kaikkea, vaan kehitetään jotain paikkaa kun-

nolla - toisessa taajamassa taas jotain muuta. Esim. Haukkavuorella olisi paljon po-

tentiaalia edelleen kehittämiseen. 

Hirvisuolle olisi kiva saada pitkospuu-reitti. Kyläyhdistyksillä olisi näihin intoa myös. 
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Ei 

Ei tarvitse 

Kas. yllä 

Ei, niitä on riittävästi 

- 

Uimahallia olen toivonut 

Ei 

Kyröön pitäisi saada joku "Haukkavuori" 

Pyöräreittiä metsään pyörätie kirkolta kouluun 

Nuorille ulkoleikkipuisto. 10-20 v jotain esim. skeittipaikka, parcourpuisto, koirapuisto. 

Nuoret on kaipaillut autorataa jossa voisi  crossata autolla. Kisariihen parkkis huono 

tähän. 

Koulun pihanurmelle esiintymislava jossa vois pitää konsertteja tai vain hengata. 

Riihikoskelle ulkokuntoilulaitteita lisää. 

Ei mielestäni. 

Kannattaa keskittyä nykyisten kehittämiseen. Jos jotain uutta halutaan kehittää, niin 

nyt koronan aikaan on tullut mieleen ulkokuntosali. 

Minulle riittävät nykyiset, ei oikein ehdikään useampaan :) 

En näkisi isoa tarvetta liikuntapaikkoihin. On hyvä ideoida ympärillä olevaa hyväksi 

käyttäen. 

Ei, vaan tulisi keskittyä vanhojen kehittämiseen 

Avustus Tarvasjoen uimahallille 

Ei 

Ei vaan korjata vanhoja 

Ei, nykyisien kunnossa pito on tärkeämpää. 

Kunnan tulee erityisesti investoida seuraavaksi liikuntapaikkoihin. Liikuntaan panos-
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taminen on säästötoimi pitkällä tähtäimellä ja se luo kunnalle vetovoimaa perheiden 

suuntaan. Tietysti tulee tarkkaan selvittää, mitä kannattaa investoida ja minne. 

kyllä, ratsastuskoulu takaisin henkiin. 

Uimahalli tai yhteiskuljetus lähellä sijaitsevaan halliin. 

Ei 

Pitää kunnossa olevat. Uimapaikat säilytettävä Kunnassa. 

Kyröön vesitornin mäkeen (Mikolantien ja kuutilantien haaraan) kuntoportaat ylös 

tornin juureen ja sinne mäen päälle näköala tasanne. 

Ulkokuntosali 

Talvisin voitaisiin tukea tekolumilatua Haukkavuoreen. 

Kisariihen takana oleva pururata kaipaa kunnostusta. Se palvelisi koululaisia hyvin. 

Ei 

Edellä kerroin 

Kyrön alueella ei ole yhtään kansalaisopiston jumppaa homeettomassa tilassa. Ajan 

Riihikoskelle/Auraan tai Koskelle jumppaan, koska en allergiani vuoksi voi osallistua 

homekoulujumppiin! 

Paikkoja on mielestäni riittävästi, kunhan ne saavat olla ja pysyä ja niistä pidetään 

huoli 

Tenniskenttä ja frisbeegolf. 

 

6.4 Kysymys 27: Millaisia ohjattuja liikuntaryhmiä kunnan tulisi järjestää? 

Ohjattua liikuntaa toivottiin erityisesti lapsille ja lapsiperheille, nuorille sekä ikäih-

misille. Toiveena oli myös kaikenikäisille sopivat sekaryhmät. Lajeista kiinnostusta 

herättivät jumppa ja tanssillinen jumppa, esim. zumba, lihaskuntoa ylläpitävät lii-

kuntaryhmät sekä tanssilajit. Pojille suunnattu fortnite-tanssi tai street dance nostet-

tiin useasti esille. 
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Millaisia ohjattuja liikuntaryhmiä kunnan tulisi järjestää? 

Vastaukset 

Esim. Tanssi tai kuntosaliopetusta 

Kaikenikäisille sopivia. Ihan pienistä lapsista vanhempaan väestöön 

Kisoja 

Lentopallo 

Ei sanottavaa. 

Nuorille tanssia 

En tiedä 

Matalankynnyksen liikunta 

Kehonhuolto, jumppa 

Eri ikäisille mm. eri jumppia 

Salibandy 

Ei tarvi 

Lapset ja nuoret taas. Ei tavoitteellista, ei kilpailullista edullista liikuntaa nuorille. 

Palautumiseen ja rentoutumiseen liittyvää. 

nuorille enemmän 

Kaiken ikäisille lapsille eri liikuntalajeja 

Jotain itsepuolustus hommaa 

Eri pallolajeja 

Ainoa ryhmä, joka tarvitsee kunnan organisoimia liikuntaryhmiä ovat ikäihmiset (yli 

75 v) , muut voivat hyödyntää kolmannen sektorin palveluita. 

Työttömien yms. osallistumista liikuntapalveluihin tulisi tukea esim. palvelusetelein. 

Lihaskuntojumppia tehokas ja rento ryhmä 

- 
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Monipuolisesti ja päivän eri aikoihin. 

Tanssillinen jumppa kiinnostaa, sulkapallovuoro 

Tarvetta voisi olla vilkkaille pojille ohjattua liikuntatoimintaa enemmän. Ehkä moni-

puolista lajikokeilua. 

monipuolista liikuntaa kaiken ikäisille 

Lihaskuntoa kaiken ikäikäisille 

Eiköhän kansanopistolla ole riittävästi liikuntaryhmiä 

Mahdollisimman monipuolista ja sellaista että moni pääsee kokeilemaan ja löytää 

oman jutun. 

vähävaraisille melko ainoa mahdollisuus käydä kävelyllä yksin.. porukassa olisi kiva 

jotain joskus.. 

Erilaisia naisten jumppia, kahvakuulaa, zumbaa tms latinorytmejä :) 

Jotta tarjonta olisi kunnassa kattava, tulisi neuvotella seurojen kanssa , kuka "hoitaa" 

minkäkin tontin. Rajalliset voimavarat kannattaa jakaa. 

Lihaskuntopainotteiset tunnit kaikenikäisille, erityisesti ikääntyville 

Säännöllinen toiminta!! 

Monipuolisesti,  esim. kehonhuolto (pilates ym) ja kuntojumpat. Lisäksi matalan kyn-

nyksen ryhmiä ulkona esim. retkeily ja juoksu. 

fortnite tansseja pojille / Street dancea. 

Eläkeläisille tuolijumppaa yms ylläpitävää toimintaa. 

Lapsille, lapsiperheille ja 20-40 -vuotiaille. Nyt tuntuu kovin olevan vain teineille ja 

vanhuksille suunnattuja. 

Lihaskuntojumppaa ympärivuotisesti. Kansalaisopiston jumppa kestää vain n. 6 kk 

Puistojumppaa, kahvakuulaa, lentopalloa. 

Enemmän "väliinputoajaryhmien" liikuntaa, esim. huonokuntoiset juuri ja juuri kotona 

pärjäävät vanhukset tai omaishoitaja-hoidettava-pariskunnat. Nykyiset ryhmät ovat 

liian hyväkuntoisille. Esim. Riihikosken eläkeläisten kuntosaliryhmissä pitäisi olla jat-
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kuva ohjaus, eikä vain niin, että neuvoja saa jos osaa kysyä. Kunnan pitäisi miettiä, 

voisiko jollain tavalla osallistua kuljetuskustannuksiin niillä, joilla ei ole omaa autoa. 

Perheille järjestettyjä luontoretkiä tai muita liikuntatapahtumia 

Tanssiliikuntaa ja koko perheen liikuntaa. 

Vaikka Zumbaa kesäiltaisin ulkona, aloittelijoiden/peruskuntoisten lenkkiryhmä, koko 

perheen puuhapäiviä. 

Opistoilla jo aika paljon/tarpeeksi tarjontaa. 

Ikäihmisille jumpat 

- 

Esim. zumba 

Jotain muutakin kuin tuolijumppaa 

Parcour ryhmä 

Yleisurheilua kentällä, parcour koulu, 

Erilaisia jumppia. Myös lapsi-aikuinen liikuntaryhmä ilta-aikaan. 

Nykyisen kahvakuulan perään joogatunti. 

kts edellinen 

Joskus voisi sekoitella eri ikäryhmiä yhteen. 

Eivät sovi minulle (vamma jalassa) 

Erilaisia eri ryhmille tarpeen mukaan. En osaa paremmin sanoa, koska en itse kaipaa 

liikuntaryhmiä, mutta monet kaipaavat. 

Ohjattu maastoretki hevosilla, ratsastustunti mahdollisuus….. 

Lasten ja nuorten monipuoliseen liikkumiseen. Mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. 

Yleisiä ohjattuja harraste ja peli-iltoja liikuntapaikoille, pesäpallo, lentopallo, jalkapallo 

jne 

Iltoihin ja viikonloppuihin tekemistä, esim. sählyä 

Eri kylissä voisi kesällä järjestää  liikuntaryhmiä . 
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Esim. ulkomaalaistaustaisille jalkapalloa 

ja yleisurheilua kilpailuineen. Se on monia yhdistävä tekijä. 

Eri tasoisille liikkujille omat ryhmät. 

Juoksukoulu olisi kiva 

Tanssilajit, sirkus, seikkailu, höntsäpesis, mummojumppaa ja tansseja. Personalt-

reinereitä pullukoille ilmaiseksi. 

Edellä mainitsemani aikuisten liikuntaryhmät, etenkin silloin kun opiston ryhmät on 

tauolla. 

Kansalaisopiston jumpat ovat hyviä. Lisää perusjumppaa eri tasoissa ja asahi ym. 

Vähemmäksi. 

Kuntoilu ja elintapa ryhmiä kaikenikäisille 

6.5 Kysymys 28: Olisitko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan henkilökohtai-

seen liikunta-/elintapaneuvontaan, jos sellaiseen olisi mahdollisuus? 

Vastaajista 63 % olisi kiinnostunut osallistumaan henkilökohtaiseen liikunta- ja elin-

tapaneuvontaan. 

 
Olisitko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan henkilökohtaiseen liikunta-/elintapaneuvontaan, jos 
sellaiseen olisi mahdollisuus? 
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6.5.1 Asuinpaikan mukaan 

Eniten kiinnostusta oli Karinaisissa (83 %), Uusikartanolla (80 %) ja Yläneellä (70 %) 

asuvilla. 

Olisitko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan henkilökohtaiseen liikunta-/elintapaneuvontaan, jos 
sellaiseen olisi mahdollisuus? 

 

6.5.2 Ikäryhmittäin 

Ikäryhmistä nuorilla aikuisilla (61 %), työikäisillä (67 %) ja eläkeläisillä (76 %) oli eni-

ten kiinnostusta maksuttomaan henkilökohtaiseen liikunta-/elintapaneuvontaan. 
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Olisitko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan henkilökohtaiseen liikunta-/elintapaneuvontaan, jos 
sellaiseen olisi mahdollisuus? 

 

6.6 Kysymys 29: Tulisiko kunnan mielestäsi kohdistaa tuottamansa liikuntapalvelut 

ensisijaisesti jollekin väestöryhmälle? (Esim. lapset ja nuoret, työikäiset tai 

ikäihmiset) 

Vastaajista 70 % katsoi, ettei kunnan tarvitse kohdistaa liikuntapalveluita erityisesti 

millekään väestöryhmälle. 

Tulisiko kunnan mielestäsi kohdistaa tuottamansa liikuntapalvelut ensisijaisesti jollekin  
väestöryhmälle? 
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6.6.1 Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Ne, jotka katsoivat että palveluita tulisi kohdentaa tietyille väestöryhmille olivat sitä 

mieltä, että eniten palveluita tulisi kohdentaa nuorille (32 %) sekä lapsille (28 %). 

Kommenttikentässä todettiin lapsille olevan todella vähän harrastustoimintaa. Huo-

mautettiin myös, että kaikki eivät halua kilpailla, vaan perusliikuntatoimintaa tulisi 

myös olla tarjolla.  

Myös ikäihmiset saivat kyselyssä 25 % kannatuksen. Työttömien ja senioreiden tu-

kemisen katsottiin olevan ennaltaehkäisevää toimintaa ja ylläpitävän toimintakykyä. 

Tukea osallistua maksullisiin palveluihin toivottiin työttömien lisäksi myös näiden 

perheille.  
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Tulisiko kunnan mielestäsi kohdistaa tuottamansa liikuntapalvelut ensisijaisesti jollekin  
väestöryhmälle? 

 

Tulisiko kunnan mielestäsi kohdistaa tuottamansa liikuntapalvelut ensisijaisesti jolle-

kin väestöryhmälle? (Esim. lapset ja nuoret, työikäiset tai ikäihmiset) 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä, mille? Nuoret 

Kyllä, mille? Nuoret 

Kyllä, mille? Perheille, nuorille, lapsiperheille 

Kyllä, mille? työikäiset ja nuoret 

Kyllä, mille? Ikä ihmiset 

Kyllä, mille? Nuorille 

Kyllä, mille? Vähän liikkuvat lapset, nuoret ja aikuiset 

Kyllä, mille? Nuorille 

Kyllä, mille? Nuorille 

Kyllä, mille? Nuoret 
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Kyllä, mille? 
Työttömät & seniorit (ennaltaehkäisyä, toimintakyvyn ylläpi-

toa) 

Kyllä, mille? Lapsille ja nuorille 

Kyllä, mille? Lapset 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Erityislapsille/nuorille 

Kyllä, mille? Kaikille 

Kyllä, mille? Nuorisolle (13-14) 

Kyllä, mille? Nuoret 

Kyllä, mille? 

Ikäihmiset (yli 75 v). Lisäksi tuki työttömille yms ryhmille per-

heineen osallistumisen mahdollistamiseksi maksullisiin palve-

luihin 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Ylläoleville. 

Kyllä, mille? Lapset, nuoret 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Kaikille tasapuolisesti, mutta muistetaan erityisesti ikääntyvät 

Kyllä, mille? Ikäihmiset 

Kyllä, mille? Kaikki ikäluokat huomioiden 

Kyllä, mille? Nuoret 

Kyllä, mille? lapset ja nuoret, 

Kyllä, mille? työikäiset 

Kyllä, mille? nuoret ja ikäihmiset 

Kyllä, mille? ikäihmisille 

Kyllä, mille? Ikäihmiset 
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Kyllä, mille? kaikki huomioiden 

Kyllä, mille? Muillekin kuin eläkeläisille 

Kyllä, mille? Lapset, nuoret, työikäiset 

Kyllä, mille? Vähävaraiset ja eläkeläiset 

Kyllä, mille? Lapset ja työikäiset, muille on jo hyvin 

Kyllä, mille? ikäihmisille 

Kyllä, mille? 

Lapsille on tosi vähän harrastustoimintaa. Esim. jalkapallo 

loppui kun ei riittänyt pelaajia peleihin. Kaikki ei halua kilpail-

la, vain urheilla 

Kyllä, mille? Nuorille ja ikäihmisille. 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Lapset jotka liikkuvat vähän 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Nuoret 

Kyllä, mille? Vammaiset  ja vanhukset 

Kyllä, mille? erikseen kaikille tai yhteisesti 

Kyllä, mille? Ikäihmiset 

Kyllä, mille? Lapset ja vanhukset 

Kyllä, mille? mitään ryhmää ei voi jättää pois 

Kyllä, mille? kaikille tasapuolisesti 

Kyllä, mille? kaikille mahdollisuuden mukaan 

Kyllä, mille? Eläkeläisil 

Kyllä, mille? Ikäihmiset 

Kyllä, mille? Ikä 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 
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Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? ikäihmiset 

Kyllä, mille? ratsastuskoulutoiminta 

Kyllä, mille? Lapset ja nuoret 

Kyllä, mille? Lapset, nuoret, vähävaraiset 

Kyllä, mille? kehitysvammaiset 

Kyllä, mille? Kaikille . 

Kyllä, mille? Lapset ja vanhukset 

Kyllä, mille? Jos jollekin, niin työikäisille. 

Kyllä, mille? Maahanmuuttajille urheilua. 

Kyllä, mille? Lapset, vähävaraiset 

Kyllä, mille? N.60 V 

Kyllä, mille? 
Nettiriippuvaisille ja huonokuntoisille liikkumishaluttomille eri-

tyismukavaa toimintaa. 

Kyllä, mille? Lapset ja vanhukset, muita unohtamatta. 

Kyllä, mille? Yli 50 vuotiaat. 

 

7 VAIKUTTAMINEN 

Pöytyän kunnassa on neljä vaikuttajaryhmää. Kylien neuvottelukunnan tehtävänä on 

kunnan ja kylien välisen yhteistyön vahvistaminen sekä kylien keskinäisen yhteistyön 

edistäminen. Lapsi- ja perheneuvosto edistää lapsiperheiden ja lasten asemaa kun-

nassa. Nuorisovaltuusto pyrkii parantamaan osallisuutta ja kehittämään nuorten 

kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisäämään kunnan viihtyisyyttä. Van-

hus- ja vammaisneuvosto antaa pöytyäläisille viranomaisille lausuntoja vanhuksia ja 

vammaisia koskevissa asioissa ja edistää eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen yhteistoi-

mintaa. (Vaikuttajaryhmät.) 
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Kuntalain mukaisesti vaikuttajaryhmien tulee taata kuntalaisten osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuudet. Pöytyän kunnan strategiassa Tulevaisuuden kotipesä 2025 

on nostettu esille kylien vahvuudet ja yhteistyö kylien kanssa. Erityisen merkittävässä 

asemassa kehitystyössä on kunnan ja kylien välinen yhteistyö hyvinvoinnin, asukas-

lähtöisyyden ja aktiivisen yhteisön näkökulmasta. (Vaikuttajaryhmät.) 

Yhteiskunnalliseen osallistumiseen, poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja 

aktiiviseen kansalaisuuteen liittyy vahvasti kokemus osallisuudesta. Poliittisiin suh-

teisiin vaikuttamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun pyritään avaamaan vuorovai-

kutuksen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoprosesseissa sekä jaka-

maan valtaa ja vastuuta. Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamisesta puolestaan on kyse 

esimerkiksi osallisuutta edistävän ryhmätoiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisyy-

den merkitystä korostettaessa. (Nivala & Ryynänen 2013; 19, 31–32.)  

7.1 Kysymys 30: Kuinka kiinnostunut olet vaikuttamisesta asuinpaikkasi yhteisiin 

asioihin?  

Jonkin verran kiinnostuneita oli vastaajista suurin osa (38 %). Hyvin kiinnostuneita 

oli 17 % kaikista vastaajista. Kaikista vastaajista 55 % oli siis ainakin jollain tasolla 

kiinnostuneita vaikuttamisesta yhteisiin asioihin. 25 % vastaajista ei osannut sanoa 

kantaansa. Ei kovinkaan kiinnostuneita oli 15 % vastaajista ja ei lainkaan kiinnostu-

neita 5 % vastaajista. 

Kuinka kiinnostunut olet vaikuttamisesta asuinpaikkasi yhteisiin asioihin? 

 



92 

 

7.1.1 Ikäryhmittäin 

Eniten kiinnostusta vaikuttaa yhteisiin asioihin oli eläkeläisillä ja työikäisillä 29–65-

vuotiailla. 

 

Ikäryhmä  
10–12 v. 

 

Ikäryhmä 
13–16 v. 

Ikäryhmä 
17–28 v. 

Ikäryhmä 
29–65 v. 

Ikäryhmä 
eläkeläinen 

 

7.2 Kysymys 31: Haluaisitko tavata paikkakuntasi päättäjiä ja keskustella tärkeistä 

kysymyksistä? 

60 % vastaajista ei kokenut tarvetta keskustella paikkakunnan asioista päättäjien 

kanssa. Saattaa olla että päättäjien tapaaminen kasvotusten tuntuu jännittävältä tai 

sillä ei koeta olevan merkitystä päätöksiä tehtäessä. Kuitenkin tilaisuudet, joissa on 

päästy tutustumaan päättäjiin, ovat helpottaneet kansalaisten kynnystä ottaa yhteyttä 

päättäjiin (Andersson 2007, 164). Päättäjät eivät tutustumisen jälkeen ehkä tunnu 

enää niin etäisiltä ja arkisesta elämästä vieraantuneilta, mikä monilla saattaa olla en-

nakkokäsityksenä myös pienten kuntien hallinnossa. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kuinka kiinnostunut olet vaikuttamisesta 
asuinpaikkasi yhteisiin asioihin? 

1 en lainkaan kiinnostunut 2 en kovinkaan kiinnostunut

3 en osaa sanoa 4 jonkin verran kiinnostunut

5 hyvin kiinnostunut
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Haluaisitko tavata paikkakuntasi päättäjiä ja keskustella tärkeistä kysymyksistä? 

 

7.2.1 Ikäryhmittäin 

Eniten kiinnostusta päättäjien tapaamiselle oli eläkeläisten ryhmässä (62 % vastaajis-

ta). Vähiten kiinnostusta oli nuorten 10–12-vuotiaiden (75 %) ja 13–16-vuotiaiden 

(80 %) keskuudessa. Sama ikäjakauma näkyy myös halukkuudessa osallistua vaikut-

tajaryhmien ja lautakuntien toimintaan. 

Lautakuntiin ja valtuustoihin sekä muihin päättäviin elimiin olisikin tärkeää saada 

edustajia kaikista ikäryhmistä – myös nuorista. Nuorten kiinnostus päätöksentekoon 

ja vaikuttamiseen vähenee, jos he kokevat että heidän elämäänsä ja asuinpaikkaansa 

liittyvistä asioista ovat päättämässä heitä reippaasti vanhemmat aikuiset. Nuoret tur-

hautuvat, jos kokevat etteivät pysty itse vaikuttamaan oman elinympäristönsä asioi-

hin ja omaan tulevaisuuteensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Haluaisitko tavata paikkakuntasi päättäjiä ja keskustella tärkeistä kysymyksistä? 

 

7.3 Kysymys 32: Haluaisitko olla päättämässä paikkakuntasi yhteisistä asioista? 

(Neuvostot, valtuustot, neuvottelukunnat, lautakunnat) 

Reilu enemmistö vastaajista (71 %) ei haluaisi olla mukana kunnallisessa päätöksen-

teossa.  

Kuntakentässä osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen ovat tärkeässä asemassa. 

Kunnallinen päätöksenteko perustuu parhaimmillaan haasteellisiin vuorovaikutus-

prosesseihin. Toiminnan tekee vaativaksi kaksitasoinen johtaminen: luottamushenki-

löt johtavat kunnan toimintaa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kautta, käytän-

nön arkijohtaminen kuuluu puolestaan viranhaltijoille. Tästä syystä osallistaminen 

tai osallistuminen ei ole aina helppoa. (Andersson 2007, 160–161.) 

Ideaalissa tilanteessa kuntalaisen pitäisi olla kiinnostunut omasta ympäristöstään ja 

palveluistaan. Hänen pitäisi kuitenkin tuntea hallinnollisen prosessin eri vaiheet, jot-

ta pystyisi osallistumaan tai osaisi itse ottaa edes selvää päätettävistä asioista. Tämä 

saattaa vaikuttaa monen kuntalaisen halukkuuteen osallistua kunnan päätöksente-

koon. (Andersson 2007, 161.) 
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Haluaisitko olla päättämässä paikkakuntasi yhteisistä asioista? (Neuvostot, valtuustot, neuvottelukun-
nat, lautakunnat) 

 

7.3.1 Ikäryhmittäin 

Vanhemmat ikäluokat ovat nuoria halukkaampia toimimaan luottamushenkilöinä ja 

olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa. 45 % eläkeläisistä ja 31 % työikäisistä 

olisi valmiita päättämään paikkakuntansa yhteisistä asioista.  

Poliittisen passivoitumisen kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, että yli puolet kai-

kista vastaajaryhmistä ei haluaisi olla mukana päättämässä asioista. 17–28-

vuotiaiden keskuudessa luku on kaikkein korkein, 84 %. Heti perässä tulevat 10–12-

vuotiaat 83 %:lla.  

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret osallistuvat yhteiskunnalli-

seen toimintaan poikkeuksellisen vähän (Gretschel 2007, 199). Johonkin kuulumisen 

tunne ja kokemus omasta merkityksestä osana jotain yhteisöä ja yhteiskuntaa on ih-

misen hyvinvoinnin perusrakennusaineita. Osallisuuskeskustelu on liittynyt erityises-

ti huoleen nuorten syrjäytymisestä. Osallisuuden edistämiseksi tarvitaan myös osalli-

suutta mahdollistavia ja tukevia toimintoja, rakenteita ja lainsäädäntöä. Ihmisten 

saaminen liikkeelle, tulemaan yhteen ja osallistumaan yhteiseen toimintaan on usein 

itsessään arvokasta, ja parhaimmillaan se voi vahvistaa yhteisöllisiä suhteita ja yhtei-

söön kuulumisen tunteita. (Nivala & Ryynänen 2013; 10, 18, 31–32.) 

Tietoa vaikuttamismahdollisuuksista sekä osallisuuden tärkeydestä ja päätöksente-

koon osallistumisen yhteisöllisestä puolesta olisi kyselyn myötä tärkeää lisätä etenkin 

nuorten keskuudessa. Kunnallisen päätöksentekojärjestelmän avaaminen ja luotta-

mushenkilötoiminnasta avoimesti kertominen saattaisivat lieventää jännitystä lähteä 
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mukaan toimintaan. Konkreettiset esimerkit siitä, millaisin keinoin vaikuttajaryh-

missä ja lautakunnissa pystyy vaikuttamaan kunnassa tehtäviin päätöksiin, saattaisi 

lisätä kiinnostusta vaikuttamismahdollisuuksiin. Kun osallisuus lisääntyy ja opitaan 

vaikuttamisen kanavat ja keinot, tapahtuu positiivisia muutoksia motivoitumisessa, 

viihtymisessä ja mahdollisuuksissa myöhempään osallisuuteen. (Andersson 2007, 

164.) 

Haluaisitko olla päättämässä paikkakuntasi yhteisistä asioista? (Neuvostot, valtuustot, neuvottelukun-
nat, lautakunnat) 

 

 

8 PÄÄTELMÄT 

Viestintää ja palveluista sekä tapahtumista markkinointia kannattaa kyselyaineiston 

pohjalta lisätä nykyisestä. Osa vastaajista koki ongelmaksi tapahtumille osallistumi-

seen sen, ettei tapahtumista ollut tietoa tai että tieto tavoitti liian myöhään. Myös 

puskaradion osuus tapahtumista tiedon saamisessa oli varsin suuri, jolloin oikean ja 

oikea-aikaisen tiedon tavoittaminen on osin sattumaa. Osa palveluista tunnettiin hei-

kosti ja erityisesti yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toivottiin lisää.  

Lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille suunnattuja tapahtumia ja palveluita toivottiin 

enemmän. Tässä voisi hyödyntää yhteistyötä yhdistysten kanssa sekä eri toimialojen 

välillä. Vastauksissa ehdotettiin esimerkiksi patikkaretkeä, jossa samalla tutustuttai-
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siin kylien paikallisiin nähtävyyksiin ja Pöytyän historiaan. Nuorille tai lapsille suun-

nattuja liikuntatapahtumia voisi järjestää nuorisotoimen ja liikuntatoimen tai urhei-

luseurojen yhteistyönä. 

Kyselyn vastauksissa on havaittavissa pientä ristiriitaa siinä, miten vapaa-aikatoimen 

toivotaan tuottavan paljon ja monipuolisesti erilaisia tapahtumia, mutta samalla ker-

rotaan että suurin syy osallistumattomuudelle on oman vapaa-ajan puute. Tähän us-

koisin olevan apua markkinoinnin lisäämisellä. Mitä suuremman osan kuntalaisista 

tapahtumien ja palveluiden mainokset tavoittavat, sitä enemmän löytyy myös niitä, 

joille ajankohta sopii ja jotka osallistuvat palveluihin. Tästä on hyötyä sekä vapaa-

aikatoimen resurssien käytössä että kuntalaisten palvelemisessa. 

Kiinnostusta vaikuttamiseen ja yhteisistä asioista päättämiseen tulisi lisätä. Vastaa-

jista yli 70 % ei halunnut osallistua vaikuttajaryhmien, valtuustojen tai lautakuntien 

toimintaan. Kuitenkin yli puolet vastaajista oli kiinnostuneita mahdollisuudesta vai-

kuttaa asuinpaikkansa yhteisiin asioihin. Tähän uskoisin olevan syynä se, että val-

tuusto-, lautakunta- ja vaikuttajaryhmätyöskentely nähdään liian poliittisena tai ai-

kaa vievänä. Osa saattaa myös epäillä omia kykyjään tai jännittää esiintymis- ja puhe-

taitojaan tärkeistä asioista päätettäessä. Toimintaa olisikin tärkeää tuoda paremmin 

esille ja hälventää näin luottamustoimintaan liittyviä pelkoja.  

Luottamustoimintaan osallistuminen sekä osallistuminen yhteisistä asioista päättä-

miseen lisäävät kokemusta yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Yhteisöllisyys ja osal-

lisuus kitkevät myös osaltaan yksinäisyyttä, mitä kyselyn mukaan tuntee pieni osa 

kustakin ikäryhmästä ja isoimpana osuutena ikäihmiset. Osallisuus ja yhteisöllisyys, 

kuten yhdessä tekemisen toimintakulttuuri, on myös kirjattu yhdeksi Pöytyän sivis-

tystoimen toimintaa ohjaavista arvoista (Vapaa-aika).  

Myös yksinäisyyden torjumiseen voisi kehittää uusia toimintamuotoja. Yksinäisyyttä 

saataisiin vähennettyä esimerkiksi ystävätoiminnalla, avoimella yhdistys- ja kerho-

toiminnalla, mahdollistamalla omaishoitajien vapaailtoja sekä puuttumalla kiusaa-

miseen. Myös tiedotusta tarjolla olevista palveluista ja tuesta voisi lisätä. 

Monipuolinen toiminta ulkona ja luonnossa sai kyselyn tuloksissa paljon kiitosta ja 

sitä myös toivottiin lisää. Ulkona liikkuminen ja yhteisöllinen toiminta luonnossa 

ovat hyvää vastapainoa toimistotyölle. Hyvä luontosuhde ja luonnon äärellä vietetty 

aika auttavat myös stressinhallinnassa sekä ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tun-
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teissa. Luonnon läheisyys vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. On paljon 

positiivisia syitä sille, miksi ulkona ja luonnossa tapahtuvia toimintoja kannattaa jär-

jestää. (Mielenterveystalo.) 

 

9 LOPUKSI 

Pöytyä tarjoaa paljon ja monipuolisia vapaa-ajan palveluita ja toiminnassa on huo-

mioitu kaikki ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Kuntalaiset ovat kiinnostuneita osallis-

tumaan vapaa-aikapalveluihin ja heillä on myös hyviä huomioita ja konkreettisia ke-

hitysehdotuksia palveluiden parantamiseksi. 

Kyselystä tehtiin kattava, jotta sen avulla saataisiin tietoa koko vapaa-aikatoimen laa-

jasta kentästä. Osassa vastauksista tuli paljon päällekkäisyyttä ja esimerkiksi liikun-

taan liittyviä kommentteja on paljon vapaa-aikapalveluja yleisellä tasolla koskevissa 

kysymyksissä. Tähän olisi auttanut, jos kyselyn alussa olisi tarkemmin avattu kyselyn 

rakennetta ja kysymysten jakautumista eri osa-alueisiin. 

Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset vastasivat hyvin alussa esitettyihin kysymyksiin 

kuntalaisten toiveista ja odotuksista vapaa-aikatoimen palveluita kohtaan. Grafiikat 

antavat selkeän yleiskuvan vastaajien mielipiteistä ja niiden avulla pystyy myös hel-

posti vertailemaan vastauksia iän, asuinpaikan tai sukupuolen mukaan. Avoimeen 

tekstikenttään saadut vastaukset antavat tarkennettuja vastauksia ja avaavat hyvin 

syitä annetuille kyllä/ei-vastauksille. Avoimet vastaukset auttavat myös näkemään 

paremmin, mitkä vapaa-aikatoimen palveluista ovat vastaajille erityisen tärkeitä. It-

selle merkityksellisistä asioista haluaa kertoa yksityiskohtaisesti ja tunteita herättävät 

kirjoitukset sekä havaitut epäkohdat kohdistuvat juuri niihin asioihin, jotka ovat vas-

taajalle itselleen tärkeitä.  

Tämän raportin tarkoituksena on ollut jäsentää kyselyn kautta saadut vastaukset 

ymmärrettävään ja helposti vertailtavaan muotoon. Kyselyn tulosten sekä siitä koo-

tun raportin avulla Pöytyän vapaa-aikapalvelut pystyy kehittämään toimintaansa vas-

taamaan paremmin kuntalaisten odotuksia ja toiveita. Jatkossa kyselyn runkoa sekä 

tätä raporttia voidaan hyödyntää mahdollisia jatkokyselyitä tai haastatteluja tehtäes-

sä ja toimintaa edelleen kehitettäessä. 
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Liite 2 Kyselyn runko Kysely 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysely Pöytyän vapaa-aikatoimen palveluista 

Kyselyn avulla selvitetään Pöytyän kunnan vapaa-aikapalvelujen tarvetta, toiveita ja odotuksia 

kuntalaisten näkökulmasta. Kyselyn kesto on n. 10 minuuttia. Lisätietoa kyselystä saa Pöytyän vapaa- 

aikapalveluista. 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukupuoli * 

tyttö/nainen 

poika/mies 

muu / en halua vastata 

 

 

 

Asuinpaikka *



 

Auvainen 

Haveri 

Karinainen 

Kumila 

Kyrö 

Pöytyä kk 

Riihikoski 

Uusikartano 

Yläne 

Muu asuinpaikka 

 

 

 

Ikä * 

10 - 12 v. 

13 - 16 v. 

17 - 28 v. 

29 - 65 v. 

eläkeläinen 

 

 

 

Vapaa-aika 

 

Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-ajallasi? 

vähintään  enintään joitakin kertoja 

viikoittain kuukausittain  vuodessa 

Harrastan laulamista, bänditoimintaa tai 

soitan soitinta 

Harrastan luovaa toimintaa kuten 

piirtämistä tai käsitöitä 

Harrastan teknisiä asioita, kuten 

korjailen mopoja tai tietokoneita



 

 

Katson tv:tä/suoratoistopalveluja (esim. 

Netflix) 

Kuuntelen musiikkia 

Käyn elokuvissa, konserteissa, 

teatterissa ym. 

Käyn harrastekursseilla 

Käyn kirjastossa 

Luen kirjoja / e-kirjoja 

Osallistun seura-/yhdistystoimintaan 

Tapaan ystäviä 

Ulkoilen luonnossa 

Urheilen tai harrastan liikuntaa 

Valokuvaan tai videokuvaan 

Vietän aikaa tietokoneella/tabletilla 

/puhelimella, esim. netissä tai pelaan 

Muuta, mitä? 

 

 

 

 

 

 

yksin 

ystävien kanssa 

perheen kanssa 

 

 

 

 

 

 

Kyllä 

Ei 

 

vähintään  enintään joitakin kertoja 

viikoittain kuukausittain  vuodessa

Osallistutko vapaa-ajan toimintoihin mielelläsi 

Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella 

luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi? 



 

Mitkä seuraavista paikkakuntasi palveluista ovat sinulle tuttuja? 

Yhteisöllisyyslautakunnan avustukset 

kunnan tapahtumakalenteri (verkkosivuilla) 

kunnan tiedotuslehti (kotiin jaettava lehti) 

stipendit 

 

 

 

Jos olet mukana yhdistys- tai järjestötoiminnassa, mitä toiveita tai odotuksia sinulla on vapaa- 

aikatoimistolta yhdistys- tai järjestötoiminnan suhteen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millaisia muita palveluita toivoisit vapaa-aikapalveluilta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä saat tietoa vapaa-aikapalveluista? 

ilmoitustaulut 

kunnan kotisivut 

kunnan somekanavat (Facebook, Instagram) 

kunnan sähköinen tapahtumakalenteri (linkki) 

kunnan tiedotuslehti (linkki) 

lehti-ilmoitus 

markkinointi koululla (reppuposti, kouluvierailut) 

markkinointi tapahtumissa



 

puskaradio (ystävät ja tutut) 

sähköinen harrastelukkari (linkki) 

sähköposti 

tekstiviesti 

 

 

 

Mielestäni paras tapa kustantaa kunnan vapaa-aikapalvelut 

kokonaan verovaroin 

verovaroin ja asiakasmaksuin 

kokonaan asiakasmaksuin 

tarjota vähävaraisille vapaapaikkoja 

muuten, miten? 

 

 

 

Oletko kohdannut vaikeuksia käyttäessäsi vapaa-aikapalveluja? Kerro esimerkki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuri 

 

Mitkä kulttuuripalveluista ovat sinulle tuttuja? 

juhlat 

järjestöpalaverit 

Kinotourin ja kunnan elokuvaesitykset 

kylien neuvottelukunta 

lapsi- ja perheneuvosto 

näyttely Luontokapinetissa / KurkiGalleriassa



 

oppilaspaikka musiikkiopistossa 

Pöytyän Elojuhlat/Elopäivät ja Yläneen Säpinät 

teatteri- tai konserttimatkat 

 

 

 

Oletko käyttänyt joitakin kulttuuripalveluja viimeisen vuoden aikana? * 

käyn kuukausittain 

käyn harvemmin 

en käytä kulttuuritoimen palveluja 

 

 

 

Valitse seuraavista toiminnot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 

Avoimet kylät -tapahtuma 

Elojuhlat/Elopäivät 

elokuvaesitykset 

isänmaallinen tapahtuma (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä) 

kerhotoiminta (laulukerho, YsiYsit) 

konsertit 

kotiseutuarkisto 

teatteriretket 

Yläneen Säpinät 

jotain muuta, mitä?



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoriso 

 

Mitkä nuorisopalveluista ovat sinulle tuttuja? 

etsivä nuorisotyö 

konsertit 

kouluvierailut, koulunuorisotyö 

leiritoiminta 

nuorisotilat (Väläksy, nuokkarit) 

nuorisovaltuusto 

nuorten kesätyöt 

retket, matkat 

 

 

 

Oletko käynyt jollakin Pöytyän nuorisotilalla viimeisen vuoden aikana? * 

käyn viikoittain 

käyn kuukausittain 

käyn harvemmin 

en käy nuorisotiloilla



 

Valitse seuraavista toiminnot/kerhot, joihin haluaisit osallistua vapaa-ajallasi 

vain tytöille/vain pojille järjestettyä toimintaa 

kokkikerho 

kansainvälisyys-teemainen kerho (tutustutaan muihin kulttuureihin mm. ruoan kautta) 

lautapelikerho 

leffakerho 

liikuntakerho (höntsäliikunta) 

musiikkiteemainen kerho 

toimintakerho jossa vaihtuva vapaavalintainen ohjelma 

videopelikerho 

jotain muuta, mitä? 

 

 

 

Mihin aikaan mieluiten kävisit nuorisotilalla tai kerhossa? 

heti koulun jälkeen 

klo 16 

klo 17 

klo 18 

klo 19 

 

 

 

Kuulutko tällä hetkellä johonkin seuraavista yhdistyksistä tai seuroista? 

4H-yhdistys 

harrastusyhdistys (esim. teatteri) 

luonnonsuojeluyhdistys 

palokuntanuoret 

partio 

urheiluseura- tai kerho 

muu, mikä?



  

 

en ole missään yhdistyksessä 

 

 

 

Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on nuorisopalveluiden suhteen? Mitä mieltä yleisesti olet 

nuorisopalveluista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikunta 

 

Mitkä liikuntapalveluista ovat sinulle tuttuja? 

kunnanmestaruuskilpailut 

kuntosalitoiminta 

liikuntaryhmät 

retket 

Saviseutu liikkuu -kampanjat



 

sisäliikuntapaikat (esim. Kisariihi) 

uimapaikat 

ulkoilureitit (esim. Kuhankuonon retkeilyreitistö) 

ulkoliikuntapaikat (esim. Haukkavuori) 

 

 

 

Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on liikuntapaikkojen suhteen? Yksilöi mistä kohteesta kirjoitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulisiko kunnan investoida uusiin liikuntapaikkoihin jo olemassa olevien lisäksi? Anna 

esimerkkejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millaisia ohjattuja liikuntaryhmiä kunnan tulisi järjestää? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olisitko kiinnostunut osallistumaan maksuttomaan henkilökohtaiseen 

liikunta-/elintapaneuvontaan, jos sellaiseen olisi mahdollisuus? 

Kyllä 

En



  

 

Tulisiko kunnan mielestäsi kohdistaa tuottamansa liikuntapalvelut ensisijaisesti jollekin 

väestöryhmälle? (Esim. lapset ja nuoret, työikäiset tai ikäihmiset) 

Kyllä, mille? 

Ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttaminen 

 

Kuinka kiinnostunut olet vaikuttamisesta asuinpaikkasi yhteisiin asioihin?  

(1 en lainkaan kiinnostunut, 2 en kovinkaan kiinnostunut, 3 en osaa sanoa, 4 jonkin verran 

kiinnostunut, 5 hyvin kiinnostunut) 

1 2 3 4 5 

En lainkaan kiinnostunut Hyvin kiinnostunut 

 

 

 

Haluaisitko tavata paikkakuntasi päättäjiä ja keskustella tärkeistä kysymyksistä? 

Kyllä 

En 

 

 

 

Haluaisitko olla päättämässä paikkakuntasi yhteisistä asioista? (Neuvostot, valtuustot, 

neuvottelukunnat, lautakunnat)



 

Kyllä 

En 


