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Kartoituksen tarkoituksesta ja toteutuksesta

Kartoitus toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 1.-19.11.2021 yhteistyössä Ylikiimingin palvelukeskittymän:

-sivistys- ja kulttuuripalveluiden, 

-alueen hyvinvointipalveluiden sekä 

-3.sektorin edustajien kanssa.

Kartoituksen käytännön toteutuksesta sekä aineiston koonnista vastasi MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. 

Lisätietoa kartoitukseen liittyen, Arttu Parkkinen, palvelukeskittymän edustaja: arttu.parkkinen@ouka.fi sekä

Airi Martikainen, lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry : 
airi.martikainen@mll.fi

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää Ylikiimingin alueella asuvien lapsiperheiden kokemuksia ja ajatuksia:

-Arjen sujuvuutta ja hyvinvointia edistävistä ja haastavista asioista,

-arjen tukeen, apuun ja palveluihin liittyvistä asioista, 

-Ylikiimingin viihtyisyyteen, vetovoimaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä

-toiveita asuinalueen kehittämiseen liittyen. 
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Kartoituksen aineistosta

• Kartoitukseen vastasi yhteensä 
49 Ylikiimingin alueella asuvaa 
lapsiperhettä (37% alueella 
asuvista alle 18 v. lasten 
perheistä). 

• Vastaajaperheissä oli yhteensä 
113 kotona asuvaa lasta.

Alueet:

o Ylikiiminki keskus: Ylikiiminki keskus-Murtomaa-Ukonkangas

o Vesala: Rekikylä-Vesala-Huttukylä

o Kylät: Hiltukylä, Niemikylä-Juopuli-Nuoritta, Jolos-Pekkala-Reininlaakso, Karahka -

Seluskanjärvi, Alavuotto sekä Vepsä-Jokela



Kartoitusaineiston koonnista

1. Kaikkien vastaajien vastaukset

2. Vastausten alueellinen vertailu: 

•Ylikiiminki keskus (Ylikiiminki keskus-Murtomaa-Ukonkangas), 

•Vesala (Rekikylä-Vesala-Huttukylä) sekä 

•Kylät (Hiltukylä, Niemikylä-Juopuli-Nuoritta, Jolos – Pekkala-Reininlaakso, Karahka -
Seluskanjärvi, Alavuotto sekä Vepsä-Jokela).

3.Vastausten vertailu lasten ikäryhmien mukaisesti:

•Alle kouluikäiset (0–6 v.)

•Alakouluikäiset (7–12 v.)

•Nuoret (13–16 v. sekä yli 16 v. kotona asuvat nuoret)

Kattava koonti aineistosta on toimitettu Ylikiimingin palvelukeskittymän työryhmälle. 
Aineistoa hyödynnetään alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä –toimintojen edelleen 
kehittämisessä. 

Kartoituksen aineisto suodatettiin ja koottiin kolmeen kokonaisuuteen: 



Kartoituksen tuottama aineisto on koottu tähän 
esitykseen seuraavien teemojen alle:

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia arjen hyvinvointiin liittyen

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia lapsiperhepalveluista ja toiminnoista 

Ylikiimingin alueella

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia Ylikiimingistä asuinalueena ja 

elinympäristönä



Vastaajaperheiden 
kokemuksia arjen 
hyvinvointiin liittyen



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan ennalta esitettyjä 
lasten ja nuorten arkeen iloa ja hyvinvointia 
tuottavien tekijöiden merkityksellisyyttä 
arvoasteikolla: Erittäin tärkeä – Tärkeä – Melko 
tärkeä – Ei ollenkaan tärkeä.

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja 
vaihtoehtoja myös Jokin muu-kohtaan. 
oKoonti avovastauksista seuraavalla dialla.

• Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa 
erittäin tärkeiksi lasten ja nuorten arjen 
hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi nousevat:
oPerhe ja lähisuku (69%)
oTerveys ja mielenhyvinvointi (67%)
oHyvät ja toimivat peruspalvelut (66%)



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=32). 

• Avovastauksissa nostettiin esille 
kehittämistarpeita mm. 
o alueen harrastus- ja kerhotoimintaa,
o terveyspalveluita sekä 
o kulku- ja liikenneyhteyksiä koskien.

”Harrastuskerhoja enemmän suoraan koulun 
jälkeen ja mahdollistaen silti kotimatkan 

koulukyydeillä.”

”Terveyspalvelut puuttuu täysin Ylikiimingistä.
Palveluihin (30)50 km Kiiminki.”

”On hassua, että Ylikiimingistä Ouluun pitää 
maksaa kolmen vyöhykkeen maksu toisin kuin 

Kiimingistä kahden vyöhykkeen maksu.”



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan ennalta 
esitettyjä huoltajien arkeen iloa ja hyvinvointia 
tuottavien tekijöiden merkityksellisyyttä 
arvoasteikolla: Erittäin tärkeä – Tärkeä – Melko 
tärkeä – Ei ollenkaan tärkeä.

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja 
vaihtoehtoja myös Jokin muu-kohtaan. 
oKoonti avovastauksista seuraavalla dialla.

• Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa 
erittäin tärkeiksi huoltajien arjen hyvinvointia 
lisääviksi tekijöiksi nousevat:

o Perhe, parisuhde koti (90%)
o Terveys ja mielenhyvinvointi (74%)
o Hyvät ja toimivat peruspalvelut (63%)



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=19). 

•Avovastauksissa nostettiin esille yksittäisiä huomioita mm. 

•Alueen harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan mahdollisuuksiin liittyen,

”Kulkeminen Ouluun olennaista, se pitää tehdä helpoksi.”

”Lapsille oma touhupiste, jos vanhemmat harrastaa vaikkapa liikuntasalissa.”

•palveluiden saavutettavuuteen liittyen 

”Ylikiiminkiin sairaudenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamisia 
enemmän. ”

•sekä perheen toimeentuloon liittyen.

”Talous on arjen stressin aiheuttaja nro 1.”



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=49

•Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä, mistä he olivat hakeneet ja saaneet tukea 
ja apua itselleen ja perheelleen.

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä 
muita tuen ja avun kanavia Jokin muu –kohtaan. 

•Tärkeimmiksi tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanaviksi nostettiin:
oSukulaiset ja läheiset (84%)
oEri alojen ammattilaisten tarjoama keskusteluapu (29%),
oJärjestöjen, yhdistysten ja uskonnollisten yhdistysten vapaaehtoistoiminta (16%) 
sekä
oKotiin jalkautuva tuki, apu ja palvelut (16%). 

•Koonti kaikkien vastaajien vastauksista seuraavalla dialla.



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=49

Sukulaiset ja läheiset:
”Lastenhoitoapu, keskusteluapu.”
”Konkreettista tukea sukulaisilta.”

Keskusteluapua ja -tukea:
”Lapsen opettajalta.” 

”Kouluterveydenhoitajalta.” 
”Koulupsykologi.”
”Perheneuvonta.”

”Keskustelutukea neuvolasta, 
perhepalveluista.”

Vertaisryhmätoiminta:
”Seurakunnan kerhot.”

”Valtakunnalliset järjestöt.”
”Kun lapset olivat pieniä, käytiin 

esikko- ja perhekerhossa.”



Lapsiperheiden arjen hyvinvointiin liittyviä asioita, joissa tuen ja avun 
mahdollisuuksia tulisi kehittää N=41 (valitut vastaukset yhteensä n=187)

•Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä arjen 
hyvinvointiin liittyviä asioita, joissa tuen ja avun 
mahdollisuuksia tulisi Ylikiimingin alueella kehittää. 
Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään. 

•Kyselylomakkeelle vaihtoehdot oli teemoitettu 
seuraavasti: 
oLapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja 

hyvinvointiin liittyvät asiat
oPerheen arkea koskevat asiat
oVanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen 

liittyvät asiat sekä
oParisuhteeseen liittyvät asiat.

• Vieressä olevaan kuvioon on koottu vastausten 
jakauma teemakohtaisesti tarkastellen.

• Teemakohtaisia vastauksia tarkastellaan 
tarkemmin seuraavilla dioilla.



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 35

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita 
tuen ja avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin 
muu –kohtaan. 

•Tuen ja avun kehittämiseen liittyvistä asioista:

oeniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
harrastus-, kerho- ja vapaa-aikatoimintaan 
liittyen (68%),

otoiseksi eniten koulunkäyntiin liittyen (29%) 
sekä 

okolmanneksi eniten kiusaamiseen kokemuksiin 
ja kaverisuhteisiin liittyen (24%).

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=40). Avovastauksien 
koonti löytyy seuraavista dioista. 



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 35

Harrastus-, kerho- ja vapaa-aikatoimintaa koskevia 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Tarjonnan monipuolistaminen

oLiikunta-, kuvataide- ja tanssiharrastuksia.
oKokoontumispaikkoja nuorille Boxin lisäksi (esim. kahvila).

•Frisbeegolfradan rakentaminen Ylikiiminkiin. 
•Maksuttoman kerhotoiminnan jatkuvuus.

Koulunkäyntiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:

o Riittävästi henkilökuntaa kouluille.
oPienemmät opetusryhmät.
oVarhaista yksilöllistä tukea ja apua. 

”Ylikiiminkiin pitäisi saada oma frisbeegolfrata. Täältä 

löytyy paljon innokkaita nuoria, joita olemme vuoroin 

käyttäneet ympäristökunnissa, mistä radat löytyvät. Jos 

tänne saataisiin oma rata, niin se houkuttelisi 

suurimman osan Ylikiimingin nuorista tämän 

harrastuksen pariin.”

”Yksilöllinen huomioiminen varhaisessa vaiheessa, 

henkilökunnalle riittävää koulutusta nuorten 

mielenterveysongelmien ja oppimisvaikeuksien 

havaitsemiseen.”

”Toimintaterapeutti koulukuraattorin työpariksi 

tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä ja syrjäytymisen 

ehkäisyä. ”



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 35

Yksinäisyyden ja yksin jäämisen kokemuksiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Keskusteluapua yksinäisyyttä kokeville.
•Kaikille mahdollisuus osallistua ja harrastaa.

Kaverisuhteisiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Kiusaamiseen ja ulkopuolelle jättämiseen puuttuminen kehitysympäristöissä. 
• Syrjäkylille lisää vapaa-ajan kerhoja.
•Nuorten ja lasten kohtaamispaikkojen lisääminen. 

Tunnetaitoihin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Tunnetaito-osaamisen tukeminen kouluissa. 
• Keinoja ja tukea älylaitteiden käytön rajoittamiseksi. 

Kiusaamiseen sekä yksinäisyyden ja yksin jäämisen kokemuksiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Varhaisen puuttumisen keinoja kiusaamiseen:

oVanhempien tietoisuuden lisääminen kiusaamiseen liittyvistä asioista.
oPoliisin ja nuorisopalveluiden jalkautuminen puhumaan kiusaamiseen liittyvistä asioista 
kouluille.

•Tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin sekä tilanteiden perinpohjainen käsittely. 

”Keskusteluavun mahdollistaminen yksin 
koululla oleville nuorille (myös muun aikuisen 

kuin opettajan kanssa). ”
”Perhekahvilatoimintaa.”

”Kiusaamiseen, ivailuun ja syrjintään oikeasti 

nollatoleranssi.”

”Ylikiimingin kouluihin tulisi palkata koulujen 

yhteinen toimintaterapeutti, joka on 

ammattilainen mm. tunnetaitoihin liittyvissä 

asioissa.”

”Teemailtoja (kiusaamiseen liittyen) esim. 

vanhempainillat, joissa vanhempia opastetaan 

siinä, mikä on kiusaamista. Huomioiden 

paikkakunnan erityispiirteet. ”



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 35

Terveyteen ja mielenhyvinvointiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden 

mahdollistaminen. 
•Resursseja lisää nuorten mielenterveyspalveihin. 

Päihteisiin ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Mielekkään vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tarjoaminen alueen 
nuorille. 
•Jalkautuvan, etsivän nuorisotyön kehittäminen alueella. 
•Tiedon jakaminen erilaisiin riippuvaisuuksiin liittyen. 
•Nuorten päihteidenkäyttöön liittyviin ongelmiin varhaisessa vaiheessa 
reagoiminen alueella. 

” Kouluterveydenhoitaja useammalle päivälle.”

”Perusterveydenhuoltoon nuorten mielenterveyspalveluihin 

enemmän resursseja ja ammattitaitoisia ihmisiä.”

”Yhä nuoremmille saisi jakaa tietoa riippuvuuksista ja 

niiden ehkäisystä arjessa. Mitä merkkejä esim. 

älypuhelinriippuvuudessa on ja mitä keinoja irrottautua, jos 

on koukussa.”

”Walkers-toiminnan jalkauttaminen myös Ylikiiminkiin 

(Oulusta esimerkkiä). ”



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, joihin 
toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 6

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita tuen ja 
avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin muu –
kohtaan. 

•Vanhemmuuteen ja kasvattajatoimimiseen liittyvien 
asioiden osalta tuen ja avun kehittämisen tarpeita nosti 
esille kuusi huoltajaa. 

•Tuen ja avun kehittämiseen liittyvistä asioista eniten 
kehittämistarpeita tunnistettiin huoltajien yksinäisyyteen 
liittyen (10%).

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=5). Avovastauksien koonti 
seuraavalla dialla.



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, joihin 
toivotaan lisää tukea ja apua Ylikiimingin alueelle N= 6

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat lisää:

• Vertaistukea lapsen eri kehitysvaiheissa 
toimimiseen liittyen

• Keskusteluapua lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen 
tukemiseen liittyen

• Teemoitettuja webinaareja lapsen ja nuoren 
kasvuun ja kehitykseen liittyen

• Vertaistukea ja harrastusseuraa yksinäisyyden 
tunteen vähentämiseksi

• Lisää tietoa ja apua matalan kynnyksen tuen ja 
avun mahdollisuuksista

”Mistä apua jos ei jaksa, eikä selviä? 
Matalan kynnyksen paikat, 

kun pienikin apu vielä auttaa ja mitä 
sitten, jos arki on jo solmussa?”



Perheen arkeen liittyviä asioita, joihin toivotaan lisää tukea ja apua 
Ylikiimingin alueelle N= 14

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita 
tuen ja avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin 
muu –kohtaan. 

•Perheen arkeen liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita nosti esille 14 huoltajaa. 

oEniten tuen ja avun kehittämistarpeita 
tunnistettiin omaan, puolison tai perheenjäsenten 
terveyteen ja mielenterveyteen sekä omaa tai 
puolison jaksamiseen liittyen (12%).

oToiseksi eniten tukea ja apua toivottiin lisää 
toimeentuloon liittyen (10%). 

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=13). Avovastauksien 
koonti seuraavalla dialla.



Perheen arkeen liittyviä asioita, joihin toivotaan lisää tukea ja apua 
Ylikiimingin alueelle N= 14

Avoimissaan vastauksissa huoltajat toivoivat:

• Omaa, puolison tai perheenjäsenen mielen hyvinvointia 
tukevien mielenterveyspalveluiden jalkautumista alueelle. 

• Omaa tai puolison jaksamista sekä perhettä elämäntilanteiden 
muutoksissa tukevien perheneuvolapalveluiden ja kotiavun 
mahdollisuuksien lisäämistä alueelle.  

• Tukea ja apua arjen hallintaan ja toimeentuloon liittyvissä 
asioissa kuntouttavaa työtoimintaa ja Kelan palveluita alueelle 
jalkauttamalla.

• Vertaistuen mahdollisuuksien lisäämistä mm. 
kohtaamispaikkoja ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
alueella tarjoamalla. 

”Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita 
enemmän suoraan Ylikiiminkiin.”

”Nyt on selkeä kollektiivinen tarve 
mielenterveyspalveluille, ja ne ovat julkisella 

puolella todella huonot ja vaikeasti 
saavutettavat. Tätä apua tulisi olla tarjolla aivan 

oman kodin lähellä, helposti saatavilla.”

”Erilaisia kuntouttavan työtoiminnan työpajoja.”

”Kelan toimipiste myös Ylikiiminkiin. ”



Parisuhteeseen liittyviä asioita, joihin toivotaan lisää tukea ja apua 
Ylikiimingin alueelle N= 5

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita tuen ja 
avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin muu –kohtaan. 

•Parisuhteeseen liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita 
nosti esille 5 huoltajaa. 

oEniten tuen ja avun kehittämistarpeita tunnistettiin 
erotilanteisiin liittyen (10%).

oToiseksi eniten tukea ja apua toivottiin lisää päihteisiin 
ja erilaisiin riippuvaisuuksiin liittyen (10%). 

•Avoimia vastauksia kirjattiin yksi, jossa toivottiin 
ulkopuolista keskusteluapua lapsille vanhempien 
erotilanteessa. 

”Lapsi suojelee vanhempiaan, eikä ihan heti pura 
omaa suruaan. Ulkopuoliselle voisi olla helpompi.”



Vastaajaperheiden kokemuksia 
lapsiperhepalveluista ja toiminnoista 

Ylikiimingin alueella



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=49

•Vastaajille esitettiin kahdeksan väittämää lapsi-
ja perhepalveluihin ja -toimintoihin liittyen. 

•Kaikkein tyytyväisempiä vastaajat olivat:

o yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen 
ammattilaisten ja perheen välillä (samaa mieltä 
ja osittain samaa mieltä 66% vastaajista) sekä 

okohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen perhettä 
koskevia asioita hoidettaessa (samaa mieltä ja 
osittain samaa mieltä 65% vastaajista).

•Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat 
puolestaan: 

o alueella olevan harrastustoiminnan tarjonta 
(Eri mieltä tai osittain eri mieltä 86% vastaajista) 
sekä 

otuesta ja avusta tiedottamisen riittävyys ja 
tiedon helposti löydettävyys (Eri mieltä tai 
osittain eri mieltä 50% vastaajista).



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä 
-toimintojen kehittämiseen liittyen N=43 (valitut vastaukset n=135) 

•Vastaajat saivat valita monivalintakysymyksestä 
yhden tai useamman palvelun tai toiminnon, 
joiden osalta he tunnistivat kehittämistarpeita. 
Vastaajia pyydettiin myös täydentämään 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään.

•Eniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
terveyspalveluita koskien (58% vastaajista).

•Toiseksi eniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
liikuntapalveluissa (49% vastaajista).

•Kolmanneksi eniten kehittämistarpeita nostettiin 
esille sekä nuorisopalveluita että aamu- ja 
iltapäivätoimintaa koskien (30% vastaajista).

•Avoimista vastauksista koonti seuraavilla dioilla. 



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä -
toimintojen kehittämiseen liittyen N=43

Varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Laadukkaiden ja hyvien varhaiskasvatuspalveluiden säilyminen alueella.
•Kodin ja varhaiskasvatuspalveluiden välisen yhteistyön vahvistaminen
•Avoimen ryhmätoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen alueella. 

Perusopetuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Lisää turvallisia, läsnäolevia aikuisia lasten ja nuorten koulupäivän tueksi.
• Toimintaterapeutin palkkaaminen kuraattorin työpariksi kouluille.  
• Pienryhmätoimintaa kouluun yksilöllisen tuen rinnalle (sosiaaliset taidot, mielen 

hyvinvointi, jaksaminen). 

Kouluyhteisön tarjoamiin vertaistuen ja osallisuuden mahdollisuuksiin liittyviä 
kehittämistarpeita ja –ideoita: 

• Kaverikerhotoiminnan kehittäminen.
•Osallistumismahdollisuuksien lisääminen.
•Välintuntitoiminnan kehittäminen vähentämään lasten ja nuorten yksinjäämisen 

kokemuksia. 
•Vanhempien osallisuuden vahvistaminen kouluyhteisön toiminnassa. 

”Toimintaterapeutin palkkaaminen kuraattorin työpariksi. 
Kouluissa pitäisi ehdottomasti olla henkilö, joka näkisi 

oppilaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Lapsi/nuori viettää 
koulussa suuren osan päivästä, jolloin siellä tulisi olla 

opetushenkilökunnan ulkopuolisia aikuisia, joihin lapsi/nuori 
voi turvautua päivän aikana. Opettajien resurssit yksistään 

eivät riitä kaikkeen tähän. ”

”Toimintaterapeutti voisi olla järjestämässä kaverikerho ja 
välituntitoimintaa. Mm. toiminnallisia tunnetaitoryhmiä 

joko koulupäivän sisällä tai koulupäivän jälkeen. 
Osallisuuden mahdollisuutta toimintaterapeutti voisi olla 

tukemassa mm. mukauttamalla luokkaympäristöjä 
sellaisiksi, että kaikilla on mahdollisuus tasavertaiseen 

oppimiseen.”



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä -
toimintojen kehittämiseen liittyen N=43

Oppilashuolto-palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Oppilashuoltopalveluiden saatavuuden ja resurssien lisääminen.
•Henkilökunnan pysyvyys.
•Oppilashuollon palveluiden saatavuus alueella. 
•Oppilashuoltopalveluiden ja kodin välisen yhteistyön 
kehittäminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Iltapäiväkerhotoimintaa pienille koululaisille.
•Kuljetus iltapäiväkerhosta kotiin
•Lisää monipuolisia harrastuksia ja ohjattua toimintaa koulupäivän 
yhteyteen.

Nuorisopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita: 
•Lisää lasten ja nuorten kohtaamispaikkoja alueelle. 
•Lisää ohjattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia iltoihin. 
•Etsivän nuorisotyön kehittäminen alueella, esim. Walkers-
tyyppinen toiminta. 

”Tärkeää, että apu on nopeasti saatavilla. Lapsen kriisissä kahden viikon 
päästä voi olla myöhäistä.”

”Psykologiapalveluja matalalla kynnyksellä, ennaltaehkäisevästikin.”

”Rentoutumis-/tunnesäätelyn harjoituksia koko luokalle asiantuntijoiden 
toimesta.”

”Oikeus kaikille aikuisen ohjaukseen ja tukeen kerhotoiminnassa. Tukee 
vanhempien työllistymistä.”

”Liikuntaa, kokkausta, tanssia suoraan koulun jälkeen Boxilla oleskelun 
tilalle ja mahdollistaen koulukyydin (myös taksit).”

”Useita nuokkaripaikkoja, kahvilaa, tiloja, joissa pelailla yhdessä yms.”

”Nuorille lisää iltoja koululle.”



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä -
toimintojen kehittämiseen liittyen N=43

Liikuntapalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Harrastuksia ja ohjattua liikuntaa lisää lapsille ja nuorille.
•Lisää lasten liikuntakerhoja heti koulun jälkeen koulun tiloihin. 
•Ulkoliikuntapaikkojen lisääminen ja kunnossapidosta 
huolehtiminen.
•Kyläyhdistyksen ylläpitämien latujen lisääminen.
•Frisbeegolfradan rakentaminen Ylikiiminkiin. 
•Ulkokuntosalien rakentaminen alueelle. 

Kirjastopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Lähikirjaston säilyttäminen Ylikiimingissä.

Kulttuuripalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Kulttuuritoiminnan ja –tapahtumien lisääminen alueella.
•Lasten konserttien järjestäminen kirjastossa, kouluilla ja 
päiväkodissa. 

”Lapsille ja nuorille ulkoliikuntapaikkoja.”

”Ulkoliikuntapuisto vois olla kiva, sitä voisivat 
lapset/nuoret olla itse suunnittelemassa.”

”Frisbeegolfrata pitää ehdottomasti saada 
Ylikiiminkiin.”

”Kivoja kiipeilytelineinä lapsille.”

”Kouluikäisille myös illalle vuoroja (täällä ei 
urheiluseuroja pitämässä vuoroja).”

”Kirjasto Vesalan monitoimitaloon.”

”Kulttuuritapahtumia eri-ikäisille myös eri 
kaupunginosiin.”

”Ympäri vuoden erilaista kulttuuritoimintaa.”



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä -
toimintojen kehittämiseen liittyen N=43

Terveyspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Terveyspalveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden 
lisääminen Ylikiimingin alueella. 
•Hammashoito- ja lääkäripalveluiden jalkautuminen alueelle.
•Lisää resursseja nuorten mielenterveyspalveluihin. 

Sosiaalipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Toimipiste Ylikiiminkiin.
•Kotipalvelun palvelusetelikäytäntöjen kehittäminen.

”Ylikiiminkiin terveyspalvelut. Myös terapia, psykologi.”

”Lääkäri ja hammashoito takaisin.”

”Palvelut lähemmäs koulua ja kotia. Ylikiimingissä ei ole muuta 
kuin neuvola ja kouluterveydenhuolto.” ”Hammaslääkäri /-
hoitaja aika jos on niin menee useampi tunti koska täytyy 

Kiiminkiin asti lähteä.”

”Hammastarkastukset pitäisi olla täällä tai että kaupunki 
järjestäisi kuljetuksen Kiiminkiin hammastarkastuksiin.”

”Tilapäisen kotiavun saaminen vaikeaa alueelle. Vain pari 
yritystä tarjoaa tänne syrjäseuduille sitä ja hlökunta vaihtuu 

jatkuvasti. Tänne ei ole kannattavaa tarjota palveluja (tai 
asiakas joutuu maksamaan isoja kilometrikorvauksia).”



Vastaajien ajatuksia Ylikiimingin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä -
toimintojen kehittämiseen liittyen N=43

Julkisen liikenteen palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Bussiyhteyksien kehittäminen alueella:

• Toiseen asteen koululaisten opiskelua ja työssäkäyntiä tukevien nopeiden 
bussivuorojen lisääminen Oulun ja Muhoksen suuntaan.

• Harraste- ja vapaa-aikatoimintoihin kulkemista tukevien bussivuorojen 
lisääminen. 

• Bussiyhteyksien puuttuminen kokonaan.

Järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten palveluihin ja toimintoihin liittyviä 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Tiedotuksen lisääminen tarjolla olevasta toiminnasta.
• Kerhotoiminnan lisääminen alueelle (musiikki, tanssi, jumppa).

Muihin alueen palveluihin ja toimintoihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien ja yhdessä tekemisen lisääminen alueella. 
• Järjestölähtöisen lapsiperheiden matalan kynnyksen avun ja tuen 

mahdollisuuksien lisääminen alueella. 

” Paremmat loma-ajan linjat ja 
kolmoisvyöhykemaksu ehdottomasti pois 

käytöstä. Tasaveroiseksi muiden 
syrjäseutujen kanssa.”

”Järjestöt mukaan lapsi perheiden 
haasteisiin. Hope, MLL, Lions ym.”

”Aika niukkaa on kylän toiminta, kaupunki 
voisi panostaa myös syrjäseutuihin.”



Vastaajaperheiden kokemuksia 
Ylikiimingistä 

asuinalueena ja elinympäristönä



Asuinalueen viihtyisyyttä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä N=35

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tekijöitä, jotka heidän mielestään lisäsivät 
tai vähensivät Ylikiimingin asuinalueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten 
aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin koottua aineistoviittausten 
teemakohtaiset jakaumat. 

•Seuraaviin dioihin on koottu erikseen aineistoviittausten mukaisesti teemoitetut 
asuinalueen viihtyisyyttä lisäävät sekä vähentävät tekijät.



Asuinalueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä N=34, aineistoviittaukset n=75

•Vastaajien mukaan selkeästi tärkeimmäksi asuinalueen 
viihtyisyyttä lisääväksi tekijäksi nousi asuinalueen 
luonnonläheisyys ja rauhallisuus (60% aineistoviittauksista).

”Rauhallinen ja turvallinen asuinalue. 
Lapset voivat vapaasti leikkiä ulkona.”

•Myös hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet lisäsivät 
merkittävästi asuinalueen viihtyisyyttä (25% 
aineistoviittauksista).

”Hyvät luonnossa liikkumisen mahdollisuudet.”
”Lenkkipolkuja ja retkeilykohteita.”

”Erinomainen hiihtolatujen kunnossapito.”
” Hyvät maastopyöräily- ja polkujuoksumahdollisuudet.”

•Muina lisäävinä tekijöinä vastauksissa viitattiin palveluihin  
(9% aineistoviittauksista) ja yhteisöllisyyteen (6% 
aineistoviittauksista). 

”Kyläyhteisö, jossa koulun rooli on tärkeä myös.” 



Asuinalueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=27, aineistoviittaukset n=58
•Vastaajien mukaan merkittävin asuinalueen viihtyisyyttä 
vähentävä tekijä oli Ylikiimingin alueen lähipalveluiden 
vähäisyys (40% aineistoviittauksista).

”Toimintojen supistaminen ja lakkauttaminen.”
”Melkein kaikki peruspalvelut on viety pois.” 

” Huonot peruspalvelut erityisesti terveydenhuollossa.” 

•Harraste- ja vapaa-aikatoiminnan vähäisyyden koettiin 
vähentävän asuinalueen viihtyisyyttä seuraavaksi eniten 
(25% aineistoviittauksista) 

”Harrastuksia ei tarpeeksi koulun jälkeen.”
”Nuorille vähän tekemistä.”

”Leikkipuiston puute.”

•Huonot kulku- ja liikenneyhteyden nousivat kolmanneksi 
eniten asuinalueen viihtyisyyttä vähentäväksi tekijäksi  
(17% aineistoviittauksista).

”Pitkät matkat palveluihin ja harrastuksiin.”

•Muina asuinalueen viihtyisyyttä vähentävinä tekijöinä 
vastauksissa viitattiin asuinalueen rauhattomuuteen      
(10% aineistoviittauksista) ja asuinalueen epäsiisteyteen 
(8% aineistoviittauksista). 

”Roskaamista.”  
”Ilkivaltaa.” 



Vastaajaperheiden kokemuksia Ylikiimingin asuinalueen turvallisuutta 
lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä N=29

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tekijöitä, jotka heidän mielestään 
lisäsivät tai vähensivät Ylikiimingin asuinalueen turvallisuutta.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten 
aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin koottua aineistoviittausten 
teemakohtaiset jakaumat. 

•Seuraaviin dioihin on koottu erikseen aineistoviittausten mukaisesti teemoitetut 
asuinalueen turvallisuutta lisäävät sekä vähentävät tekijät.



Vastaajaperheiden kokemuksia Ylikiimingin asuinalueen turvallisuutta 
lisäävistä tekijöistä N=21

•Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että asuinalueen 
turvallisuutta lisäsi pienen asuinalueen yhteisöllisyys     
(46% aineistoviittauksista).

”Ihmiset tuntevat toisensa.” 
”Tutut naapurit.”

•Seuraavaksi eniten turvallisuuden tunnetta lisäsivät:
oliikenneturvallisuutta ja liikkumisen turvallisuutta 
lisäävät tekijät sekä 

”Nopeusrajoitukset.”
”Pyörätie.”   

”Valaistus keskustassa.”
ohyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta lisäävien 
palveluiden jalkautuminen alueelle (molemmat 19% 
aineistoviittauksista). 

”Perustason hyvinvoinnin palveluiden palautus alueella: 
esim. KELA ja TE-toimiston toimipisteet.” 

”Poliisin toimipiste.”

•Myös asuinalueen sijainnilla koettiin olevan asuinalueen 
turvallisuutta lisäävä merkitys (16% aineistoviittauksista). 



Vastaajaperheiden kokemuksia Ylikiimingin asuinalueen turvallisuutta 
vähentävistä tekijöistä N=22

•Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että asuinalueen 
turvallisuutta vähensi liikenneturvallisuuteen liittyvät 
puuteet alueella (47% aineistoviittauksista). 

”Vaaralliset tienylitykset.”   ”Ei suojateitä.”
”Vesalassa ei turvallista tapaa ylittää autotietä pienillä koululaisilla.”

”Teiden huono kunnossapito ja huolto.” 
”Kaahailevat autoilijat ja vilkas autotie.”

”Liian kova sallittava nopeus Muhoksentiellä Karahkan kohdalla. ”
”Kunnollisten katuvalojen puute kevyen liikenteen väylillä.” 

•Seuraavaksi eniten turvallisuuden tunnetta vähensivät 
asuinalueen rauhattomuus ja levottomuus (28% 
aineistoviittauksista) sekä palveluiden väheneminen 
alueella (19% aineistoviittauksista). 

”Terveys- ja muiden palveluiden puuttuminen, 
sillä Kiiminki on liian kaukana.” 

”Villi meininki, ei poliiseja tms.valvontaa.”

•Joissakin vastauksissa nostettiin esille myös alueella 
liikkuvat petoeläimet asuinalueen turvallisuuden 
tunnetta vähentävänä tekijänä (6% aineistoviittauksista). 



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Ylikiimingille 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=28

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tulevaisuuden toiveita 
Ylikiimingin asuinalueeseen ja elinympäristöön liittyen.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, 
teemakohtaisten aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin 
koottua aineistoviittausten teemakohtaiset jakaumat.

•Tärkeimpänä tulevaisuuden toiveena vastaajat nostivat esiin alueen 
peruspalveluiden ja muiden palveluiden turvaamisen ja kehittämisen 
Ylikiimingin alueella (34% aineistoviittauksista).

•Seuraavaksi tärkeimpinä tulevaisuuden toiveina vastaajat näkivät 
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen (26% aineisto-
viittauksista) sekä alueen lapsiystävällisyyden lisäämisen lasten ja 
nuorten harraste- ja vapaa-aikatoimintaa lisäämällä (23% aineisto-
viittauksista).

•Muut vastaajien tulevaisuuden toiveet koskivat:
•Asuinalueen yhteisöllisyyden lisäämistä (9% aineistoviittauksista),
•Kulku- ja liikenneyhteyksien parantamista (4% aineisto-
viittauksista) sekä
•Asuinalueen viihtyisyyden lisäämistä (4% aineistoviittauksista).

• Teemakohtaisia nostoja avovastauksista seuraavilla dioilla.  



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Ylikiimingille 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=28

Peruspalveluiden ja muiden palveluiden alueella pysymiseen ja kehittämiseen liittyviä 
tulevaisuuden toiveita: 
•Terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen alueella.

”Että täältä saisi terveydenhuollon peruspalvelut. 
Varsinkin koululaisten hammashuolto saisi olla täällä.”

”Toivon tulevaisuudessa näkeväni Ylikiimingissä peruspalvelut: 
poliisi, KELA, TE-toimisto, hammashoitola, lääkäri. 

Niin, että perusasiat voisi hoitaa omalla asuinalueella, eikä tarvitsisi ajaa Ouluun.”

• Koulun, päiväkodin, nuorisotilojen sekä kirjaston säilyminen alueella.
• Asukastupatoiminnan kehittäminen alueella. 



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Ylikiimingille 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=28

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita:
•Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen

oKuntoportaiden, ulkokuntoiluvälineiden sekä leikkipuistojen rakentaminen alueelle. 
oPyöräteiden ja –reittien lisääminen. 
oOhjatun liikuntaharrastustarjonnan lisääminen. 
oUlkoliikuntapaikoista huolehtiminen.

”Ulkojäät pidettävä huippu kunnossa, 
koska ovat Oulun alueella olleet aina parhaassa maineessa ja erittäin korkea käyttöaste.”  

•Luontoympäristön parempi hyödyntäminen ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittämisessä

”Paremmat ulkoliikuntapaikat sekä otettaisiin hyötykäyttöön ympärillä oleva mahtava luonto ja vesistöt.”  

”Olisi hyvä, jos Ylikiimingissä olisi enemmän virkistys/lenkkipolkuja luonnonhelmassa, erityisesti kauniin 
Kiiminkijoen varrella, sekä puisto- ja virkistysalueita olisi hyvä olla laajemmalla alueella.”

”Täytyy saada oikea frisbeegolfrata, koska harrastus on edullinen ja harrastajia tulee koko ajan paljon lisää. 

Tällä hetkellä pitää lähteä Muhoksella pelaamaan. 

Esimerkiksi Pylkönahon maastot olisivat loistavat tähän tarkoitukseen.”



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Ylikiimingille 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=28

Asuinalueen lapsiystävällisyyden lisäämiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita:
•Lasten ja nuorten harraste- ja vapaa-aikatoimintojen kehittämiseen panostaminen alueella

”Lapsille leikkitelineet takaisin entisen Vepsän koulun pihaan.” 
”Toiveena lisää nuorille tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia iltoihin. 

Pitkä matka lähteä bussilla keskustaan harrastuksiin.” 

”Toivoisin nuorille hengailutiloja.”

Asuinalueen yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyviä kehittämistoiveita:
•Alullisten tapahtumien ja yhteistoiminnan lisääminen
•Naapuriavun lisääminen asuinyhteisöissä. 

”Toivomme, ettei tämä pieni kylä autioidu, tänne muuttaisi lisää lapsiperheitä.”



Ylikiimingin alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä alueen 

asukkaiden hyväksi N=23

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ideoita Ylikiimingin 
alueella olevien julkisten tilojen käytön kehittämiseksi alueen 
asukkaiden käyttöön. 

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, 
teemakohtaisten aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin 
koottua aineistoviittausten teemakohtaiset jakaumat.

•Lähes puolet vastaajista toivoi, että julkisia tiloja voitaisiin 
hyödyntää nykyistä enemmän yhteisöllisen toiminnan 
järjestämiseen (46% aineistoviittauksista).

•Seuraavaksi eniten tiloja toivottiin voitavan hyödyntää nykyistä 
enemmän harraste-, kerho- ja vapaa-aikatoiminnan toteuttamisessa 
(30%  aineistoviittauksista).

•Vastaajat toivat esille toiveitaan myös asukastuvan toiminnan 
kehittämiseksi (20% aineistoviittauksista).

•Muut tilojen hyödyntämistoiveet koskivat kirjaston toimitilojen 
päivittämistä (4% aineistoviittauksista) 



Ylikiimingin alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä alueen 

asukkaiden hyväksi N=23

Ideoita, tilojen hyödyntämiseksi yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen:
•Nuorison iltakahvilatoiminnan toteuttaminen.
•Lasten kerhotila.
•Kyläläisten yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. 
•Vanhan kyläkoulun liikuntasalin käyttöönottaminen alueen asukkaiden käyttöön. 
•Koulujen tilojen tapahtumien ja erilaisen toiminnan järjestämisessä hyödyntäminen.

”Kylän yhteinen 'kahvihuone" pieni kahvila, 
jonne kaikenikäiset voisi tulla juttelee, pelailleen bilistä tms. pelejä, lukemaan lehtiä, rupattelee.”

”Asukastupa vois laajentaa paljon omaa toimintaa. Vanhukset ja nuoret!”   

”Asukastupa pitää ehdottomasti säilyttää nykyisellä paikallaan. 
Sitä voisi hyödyntää vielä entistä enemmän erilaisiin tarkoituksiin ja tempauksiin.” 

Muita huomioita julkisten tilojen käyttöön liittyen: 
•Erilaisiin toimintoihin soveltuvien tilojen tarjoaminen.
•Sisäilmaongelmien selvittäminen sekä tilojen remontoiminen tai uusiminen tarvittavilta osin. 



Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen N=47

•Vastaajilta kysyttiin kyllä – ei-vaihtoehtokysymyksellä 
osallistuivatko he kyselyyn vastaamisen hetkellä 
yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen. Vastaajilla oli 
mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen 
tekstikenttään. 

•Vastaajista 32% kertoi osallistuvansa yhteisölliseen 
toimintaan ja 68% vastasi, ettei osallistunut 
yhteisölliseen toimintaan. 

•Avovastauksissaan vastaajat toivat esille, että he 
olisivat kyllä halukkaita osallistumaan yhteisölliseen 
toimintaan, mutta heillä ei ollut tietoa, millaisen 
yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen voisi alueella 
osallistua tai mitä toimintaa alueella olisi tarjolla. 



Oman asuinalueen kehittämiseen osallistuminen N=44

•Vastaajilta kysyttiin kyllä – ei-vaihtoehto-
kysymyksellä olisivatko he kiinnostuneita 
osallistumaan oman asuinalueen kehittämiseen. 
Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään. 

•Vastaukset jakautuivat tasan kyllä ja ei 
vastausten kesken. 

•Nostot avoimista vastauksista seuraavalla dialla.



Oman asuinalueen kehittämiseen osallistuminen N=44

Kyllä-vastauksiin liittyviä kommentteja:
•Osallistumalla asioiden ideointiin ja paikalliseen kehittämiseen.
•Harrastetoiminnan toteuttamiseen sekä talkoisiin osallistumalla.

”Uimaranta kuntoon, Heikkilänjärvi taas käyttöön.”  

”Kivalla porukalla lapsille voisi järjestää talvisin esim. hiihtokilpailuja, kesällä 
pieniä yleisurheilukisoja yms. ”

”Voisin osallistua esim. talkootoimintaan tai tapahtumiin valvojaksi tms.”  

”Lisäämällä lapsille liikuntaa.”

Ei-vaihtoehtoa täydentävissä avovastauksissa asuinalueen kehittämiseen 
osallistumattomuuden syiksi nostettiin:

•Kiireinen arki ja ajan puute
•Omaan jaksamiseen liittyvät haasteet sekä
•Omat aiemmat huonot kokemukset osallistumisesta asuinalueen 
kehittämiseen.

”Turhauttavaa, kun ideat ja ajatukset ei saa tuulta alleen.”



Kiitos kaikille kyselyyn  vastanneille !

Lapsiperheiden 
kokemustiedon 
kartoituskoonteihin voit 
tutustua: 
Materiaalit | MLL:n 
Pohjois-Pohjanmaan 
piiri

https://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/kumppaneille/materiaalit/

