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Kartoituksen tarkoituksesta ja toteutuksesta

• Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää Yli-Iissä asuvien lapsiperheiden kokemuksia ja ajatuksia:

oArjen sujuvuutta ja hyvinvointia edistävistä ja haastavista asioista,

oarjen tukeen, apuun ja palveluihin liittyvistä asioista, 

oYli-Iin viihtyisyyteen, vetovoimaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä

otoiveita oman asuinalueen kehittämiseen liittyen.

• Kartoitus toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä yhteistyössä Yli-Iin 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 Yli-Iin palvelukeskittymän edustajilta  Maija Tihiseltä, maija.tihinen@ouka.fi
ja Ville Sillanpäältä, ville.sillanpaa@ouka.fi sekä
Airi Martikainen, lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry,  
airi.martikainen@mll.fi
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Kartoituksen aineisto

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

• Vastaajaperheissä oli yhteensä 113 
eri-ikäistä, kotona asuvaa lasta. 



Kartoitusaineiston koonnista

• Julkinen raportti on koottu kaikkien vastaajaperheiden 

vastauksista.

• Julkisen raportin lisäksi aineistosta on toimitettu

yksityiskohtaisempi koonti Yli-Iin palvelukeskittymän työryhmälle. 

Tässä koonnissa vastaajaperheiden vastauksia on vertailtu myös 

lasten ikäryhmittäin seuraavasti:

oAlle kouluikäiset lapset (0-6 v.)

oAlakouluikäiset lapset (7-12 v.)

oNuoret (13-16 v. sekä yli 16. kotona asuvat lapset)

o Kaikki vastaajat 

• Lapsiperheiden kokemustiedon kartoitusaineistoa tullaan

hyödyntämään Yli-Iin alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä –

toimintojen edelleen kehittämisessä. 



Kartoituksen tuottama aineisto on koottu raporttiin 
seuraavien teemojen alle:

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia arjen hyvinvointiin liittyen

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia lapsiperhepalveluista ja -toiminnoista 

Yli-Iin alueella

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia Yli-Iistä asuinalueena ja 

elinympäristönä



Yli-iiläisten perheiden 
kokemuksia arjen 
hyvinvointiin liittyen



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan ennalta esitettyjen, lasten ja 
nuorten arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavien tekijöiden 
merkityksellisyyttä arvoasteikolla: 

oErittäin tärkeä
oTärkeä
oMelko tärkeä
oEi ollenkaan tärkeä

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja 
vaihtoehtoja myös Jokin muu-kohtaan. 

• Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa erittäin 
tärkeiksi lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviksi 
tekijöiksi vastaajat nostivat seuraavat asiat:
oTerveys ja mielenhyvinvointi (90%)
oPerhe ja lähisuku (88%)
oAsuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys (86%)

• Seuraavalla dialla on koonti kaikkien vastaajien 
avovastauksista. 



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=15). 

• Avovastauksissa esille nostettuja kehittämisideoita:
• Toimivat kulku- ja liikenneyhteydet:

o Säännöllinen linja-autoyhteys Ouluun, huomioiden erityisesti koulumatkaliikenne Oulussa oleviin kouluihin ja 
oppilaitoksiin.

o Maksuton julkinen liikenne lastenrattaille kulkeville. 
• Hyvät ja toimivat peruspalvelut:

o Lähipalvelut erittäin tärkeitä mm. terveys-, neuvola-, hammashoito- ja fysioterapiapalvelut.
o Lähipalveluiden tulisi löytyä nykyistä paremmin omalta asuinalueelta. 

• Jokin muu –kohtaan kirjattuja kehittämisideoita:
o Erilaisia koko perheelle suunnattuja toistuvia tapahtumia alueelle.
o Toimivat, homeettomat ja sisäilmasiistit varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tilat. 

• Vastaajat olivat nostaneet yksittäisiä kehittämisideoita myös harrastusmahdollisuuksiin ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin liittyen:
o Alle kouluikäisille lapsille lisää toimintaa seurakunnan järjestämien toimintojen lisäksi.
o Hyvien leikkipuistojen lisäksi nuorille enemmän tekemisen mahdollisuuksia ulos.
o Frisbeegolfalueen suunnittelu ja toteutus. 



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan ennalta esitettyjen huoltajien 
arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavien tekijöiden 
merkityksellisyyttä arvoasteikolla: 
oErittäin tärkeä
oTärkeä
oMelko tärkeä
oEi ollenkaan tärkeä

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja vaihtoehtoja 
myös Jokin muu-kohtaan. 

• Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa erittäin tärkeiksi
huoltajien arjen hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi vastaajat 
nostivat:
oPerhe, parisuhde koti (92%)
oTerveys ja mielenhyvinvointi (86%)
oHyvät ja toimivat peruspalvelut (76%)

• Koonti kaikkien vastaajien avovastauksista seuraavalla dialla.



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=49

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen 
tekstikenttään (n=17). 

•Avovastauksissa esille nostettuja kehittämisideoita:

•Hyvät ja toimivat peruspalvelut:
”Terveyskeskuspalveluja alueelle esim. päivystävän 
lääkärin palvelut vaikka kerran viikossa Yli-Iihin.”
oPop-up hammashoitopalveluja myös aikuisille alueelle. 
oKotiin saatavaan lasten- ja kodinhoitoapuun liittyvien 

haasteiden ratkominen.

•Mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-
ajantoimintaan:
o Lapsille ja aikuiselle vähän vaihtoehtoja alueella.
o Ulkoliikuntapaikkojen lisääminen sekä 

frisbeegolfradan rakentaminen alueelle. 
o Tannilan alueelle lisää ohjatun ryhmäliikunnan 

mahdollisuuksia. 

•Muita avovastauksiin kirjattuja yksittäisiä kommentteja:

• Toimivia kulku- ja liikenneyhteyksiä sekä 
elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevia 
kommentteja:
”Karjalankylään pyörätie, että lapsilla on turvallinen 
koulumatka.”

” … kunnostaa täällä olevat möljä, kuntaradat ja 
rantareitti.”

•Huoltajien oman ajan mahdollisuuteen sekä perheen, 
työn ja / tai opiskelun ja vapaa-ajan 
yhteensovittamiseen liittyvät kommentit:
”Ulkoilukummitoiminta sekä perhepäivähoito 
tarvittaessa olisivat mukava lisä lapsiperhearkeen.” 

”Perheen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 
joskus todella vaikeaa.”

•Riittävään toimeentuloon liittyvä kommentti:

” Yli-iiläisille lapsiperheille saisi olla jokin tuki, että tänne 
tulisi lapsiperheitä.” 



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=49, valitut vastaukset 115

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

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

•Tärkeimmiksi tuen ja avun hakemisen ja saamisen 
kanaviksi yli-iiläiset lapsiperheet nostivat:

oSukulaiset ja läheiset (96%)
oVertaisryhmätoiminnan (27%)
oSähköiset kanavat (25%)

•Koonti kaikkien vastaajien avovastauksista seuraavalla 
dialla.



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=47

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

•Sukulaisilta ja läheisiltä vastaajat saivat lastenhoitoapua sekä myös rahallista apua. 

•Vertaisryhmätoiminta koettiin tärkeäksi niin lapsille kuin vanhemmille.

”Seurakunnan perhekerho.”

”Kerhotoiminta on lasten mielestä erittäin tärkeää.” 

”Lapsille tärkeää tekemistä kerhoissa. Sekä perhekerhoista myös vanhemmille aikuisten seuraa.”

”Käydään mielellään, jos on yhteisöllistä tapahtumaa.” 

• Yksittäisissä vastauksissa tukea ja apua kerrottiin saadun järjestöiltä ja yhdistyksiltä sekä keskusteluapua 
äitiys- ja lastenneuvolasta. Aina saadun tuen ja avun ei koettu olleen perheen tilanteeseen riittävää. 



Lapsiperheiden arjen hyvinvointiin liittyviä asioita, joissa 
tuen ja avun mahdollisuuksia tulisi kehittää Yli-Iissä N=44 

(valitut vastaukset yhteensä n=205)

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

•Vaihtoehdot oli teemoitettu kyselylomakkeelle seuraavasti: 
o Lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät 

asiat
oVanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyvät asiat
oPerheen arkea koskevat asiat sekä
oParisuhteeseen liittyvät asiat.

• Vieressä olevaan kuvioon on koottu vastausten jakauma edellä 
mainittujen teemojen mukaisesti tarkasteltuna. 

• Teemakohtaisia vastauksia tarkastellaan tarkemmin seuraavilla 
dioilla.



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 37

• Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja 
hyvinvointiin liittyen toivottiin eniten lisää 
tukea ja apua harrastus-, kerho- ja vapaa-
aikatoimintaan liittyen
(71% vastaajista)

• Toiseksi eniten tuen ja avun kehittämistarpeita 
tunnistettiin terveyteen ja mielenhyvinvointiin 
liittyvissä asioissa (27% vastaajista). 

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=26). 
Avovastauksista koonti seuraavalla dialla. 



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 37

Harrastus-, kerho- ja vapaa-aikatoimintaa koskevia 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Kerho- ja vapaa-aikatoiminnan tarjonnan 

monipuolistaminen.
• Maksuttoman, matalan kynnyksen kerhotoiminnan 

lisääminen kouluikäisille.
• Ulkoilu- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia parantaminen.
• Toimitilojen nykyaikaistaminen. 

Terveyteen ja mielenhyvinvointiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Terveyspalveluiden parantaminen Yli-Iissä.
• Sisäilman laadun parantaminen peruspalveluissa. 

” Lisätä maksuttomia kerhoja koululaisille, näiden myötä syntyisi 

kaverisuhteita…”

”Matalan kynnyksen kerhoja: kokkikerho, käsityökerho, Nasevan 

liikuntakerhot on ihania.”

”Enemmän kerhotoimintaa alle 5-vuotiaille.”

”Lisää lasten taitoja kehittävää toimintaa: satutuokioita, 

liikuntatuokioita, itsepuolustuskurssi.”

”Urheilukentälle varusteita harjoitteluun.”

”Frisbeegolfrata.” 

” Kunpa terveydenhuolto saataisiin toimimaan kunnolla. Lääkäriin 

menoa pitkittää viimeiseen asti, koska ei ole mahdollisuutta uhrata 

koko päivää, että menet Kiimingin hyvinvointipisteeseen 

jonottamaan hoitajalle / lääkärille pääsyä.”



Lasten ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 37

Koulunkäyntiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:

oTukiopetuksen mahdollisuuksien lisääminen.
oErityisten lasten huomioiminen. 

Kaverisuhteisiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:
oLasten ja nuorten kaverisuhteiden muodostumisen 

tukeminen eri tavoin.

Kiusaamiseen sekä yksinäisyyden ja yksin jäämisen 
kokemuksiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:
o Kaikkiin kiusaamistapauksiin puuttuminen.
o Yksinäisten lasten ja nuorten tunnistamiseen huomiota. 

” Koululla on paras tuki lapselle, kiitos siitä.”

” …kaikkia ei huolita kavereiksi, osa jää syrjään.” 

”Ryhmäytymistä pitäisi olla koulussa, kaikki otettaisiin huomioon.”

”Koulutaksilla pääsisi kaverille pienellä summalla.”

”Kerhoja ja toimintoja pienille, jotta verkostoituisivat jo pienenä.” 

” Kiusaaminen nollaan.”

”Kaverikerhoja kaikenikäisille esim. koululla.”

”Koulussa opettajien pitäisi nähdä, jos nuori on yksin!”



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 10

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

oEniten vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyvän 
tuen ja avun kehittämistarpeita tunnistettiin lapsen/nuoren 
sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen liittyen 
(16% vastaajista).

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen 
tekstikenttään. Avovastauksia kirjattiin kaksi, joissa nostettiin 
esille seuraavat kommentit:

o Lapsen/ nuoren koulunkäynnin tukemiseen liittyvät asiat:
” Opetettaisiin koulussa niille, jotka sitä tarvitseva, 
läksyntekotaitoja ja siihen liittyviä rutiineja ja ravinnon 
tärkeyttä, jotta jaksaa keskittyä ja tehdä kouluasiat hyvin.”

oLapsen/nuoren sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen 
liittyvät asiat:

”Koulussa olisi tunnetaitotunteja.”



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 20

• Perheen arkeen liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita 
nosti esille 20 huoltajaa. 

o Eniten tuen ja avun kehittämistarpeita vastaajat 
tunnistivat toimeentuloon liittyvissä asioissa 
(19% vastaajista).

o Toiseksi eniten tuen ja avun kehittämistarpeita
tunnistettiin omaan, puolison tai perheenjäsenten 
terveyteen ja mielenterveyteen sekä omaa tai 
puolison jaksamiseen liittyen (17% vastaajista).

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=12). Avovastauksien koonti 
seuraavalla dialla.



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 20

•Toimeentuloon liittyvien tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:
oMatalan kynnyksen tietoa, ohjausta ja neuvoa.

”Kynnys hakea apua on liian korkea ja tietämättömyys.”
”Arjen säästövinkkejä.”
”Olisi joku, jolta kysyä, minkälaisia tukia on mahdollista saada missäkin elämäntilanteessa ja täytellä 
yhdessä tukihakulomakkeita.”

oArkeen konkreettista taloudellista apua.

”Maksuttomien ruokakassien saaminen.”

•Omaan, puolison tai perheen jäsenten terveyteen ja mielenhyvinvointiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:
oVertaistukea lapsiperheille.

oOman osaamisen tukeminen terveyden ja mielenhyvinvoinnin edistämiseen liittyen. 

”Näihin voisi olla joka vuosi joku kurssi, mihin vanhemmat, jotka tarvitsee apua, voisi osallistua.”

oTerveyspalveluiden saatavuuden parantaminen Yli-Iissä. 



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 20

•Omaan ja puolison jaksamiseen liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja -ideoita:
oMatalan kynnyksen lastenhoidon mahdollisuuksien lisääminen.

oVanhempien kahdenkeskisen ajan mahdollistaminen esim. kotipalvelun kautta. 

”… päästäisiin edes joskus kahdestaan esim. kuntasalille tai lenkille.”

•Arjen hallintaan liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:
oErityislasten arkeen apua ja tukea

”Aamupäiväkerhotoimintaa ja iltapäiväkerhotoimintaa erityislapsiperheille.”

oMahdollisuus tilapäiseen lastenhoitoapuun

”Mahdollisuus lisäkäsipariin arjessa. Matalla kynnyksellä ja lyhyellä varoitusajalla (alle 1 kk) 
lastenhoitoa, jos täytyy käydä lääkärissä tms. tai itse pääsisi välillä käymään jossakin.”

•Vertaistuen mahdollisuuksiin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:

”… Erilaisia toimintatuokioita, jotka innostaisivat vanhempia ja lapsia.”



Parisuhteeseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Yli-Iissä N= 5

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

•Eniten tuen ja avun kehittämistarpeita tunnistettiin 
parisuhteen tukemiseen sekä huoltajien väliseen 
vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan 
perheessä liittyvissä asioissa (5% vastaajista). 

•Avoimia vastauksia kirjattiin yksi, jossa toivottiin 
lastenhoitoa.



Toiveita vanhempainiltojen ja 
webinaarien aiheiksi ja teemoiksi

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä toiveita vanhempainiltojen ja / tai 
webinaarien aiheiksi.

• Toiveitaan ja ideoitaan kirjasi kahdeksan vastaajaa:

oKasvatukseen liittyvät asiat
▪ Lapsen kasvuun ja kehitykseen tukea ja työkaluja
▪ Positiivinen kasvatus, tunnetaidot
▪ Ihmisten välinen vuorovaikutus ja  kommunikaatio

oEri-ikäisten lasten kehitykseen liittyvät asiat
▪ Leikki-ikäinen, murrosikäinen
▪ Vinkkejä ja keinoja arkeen

oYhteisöllisyyttä ja vertaistukea

”Ihan vain kahvittelua esim. kirjaston tiloissa ja lapsille hoitoa/satuhetki tai 
muuta toimintaa, että vanhemmat voisivat verkostoitua muiden vanhempien 
kanssa.”
”Kulttuuritapahtumien tärkeys sosiaalisten taitojen kasvattajan. Tavoitteena 
kaikenlaisen itseilmaisun parantaminen. ”



Yli-iiläisten perheiden kokemuksia 
lapsiperhepalveluista ja toiminnoista 

Yli-Iissä



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=48

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

•Kaikkein tyytyväisempiä vastaajat olivat:
oYhteistyöhön ja vuorovaikutukseen ammattilaisten ja 
perheen välillä (samaa mieltä ja osittain samaa mieltä 68% 

vastaajista) sekä 
”Koulu ja päiväkotimaailmassa yhteistyö toiminut hyvin.”
”Neuvolatäti ollut aivan mahtava.”

oammattilaisten välisen, perhettä kokonaisvaltaisesti 
tukevan yhteistyön sujuvuuteen ja toimivuuteen(samaa 
mieltä ja osittain samaa mieltä 59% vastaajista).

• Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat puolestaan: 
o Alueella olevan harrastustoiminnan tarjonta (Eri mieltä 

tai osittain eri mieltä 82% vastaajista) sekä
”Harrastusmahdollisuuksia on aika vähän, etenkin lapsille ja 
nuorille.”
”Frisbeegolf radalle olisi tarve, sopii kaikenikäisille ja tasoisille, 
iästä, sukupuolesta, kunnosta riippumatta.”

otuesta ja avusta tiedottamisen riittävyys ja tiedon 
helposti löydettävyys (Eri mieltä tai osittain eri mieltä 56% 

vastaajista).

”Kaikki tieto on niin vaikeasti saatavilla ja huonosti tiedotettua.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden sekä -toimintojen 
kehittämiseen liittyen N=44 (valitut vastaukset n=144) 

•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 (73% vastaajista).

•Toiseksi eniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
liikuntapalveluissa (59% vastaajista).

•Kolmanneksi eniten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskien 
(43% vastaajista).

•Avoimista vastauksista (n=75) koonti seuraavilla dioilla. 



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Tietoisuuden lisääminen varhaiskasvatuspalveluista.
•Avoimen, maksuttomien varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen ja lisääminen

”Avoin varhaiskasvatus, eli ilmainen vanhemmille, esim. yksittäisille päiville 2-vuotiaille Pikkukoulua. Nyt ikäraja ollut 3.”

•Aamupäivätoiminnan tarjoaminen koululaisille.
•Varhaiskasvatuspalveluille uudet, toimivat tilat. 

”Uudet tilat, missä mahdollista sujuvoittaa palveluita”

•Tilajärjestelyitä koskevan tiedonkulun tehostaminen varhaiskasvatuspalveluiden ja perheiden välillä.
”Ei tiedotusta juuri missään, missä monitoimitalohanke on menossa?! Tiedottaminen perheiden ja 
varhaiskasvatuspalveluisen välillä paremmaksi/sujuvammaksi.”

Perusopetuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Laadukkaan toiminnan ylläpitäminen jatkossakin.
”Voisi olla koko perheen yhteisiä päiviä joskus, vaikka joku lauantai. Tai koulun avoimet ovet.”

Oppilashuoltopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•”Jalkautua koulun käytäville, matalan kynnyksen kyselyjä.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Aamu- ja iltapäivätoiminta perheen arkea helpottamassa ja lasten yksinolon aikaa vähentämässä

” Tämän asian kuin saisi kuntoon, helpottaisi työssäkäyvien vanhempien arkea.”
”Ehdottoman tärkeää olisi saada aamupäiväkerho Yli-Iihin. Helpottaisi lapsen ja perheen arkea, kun lapsen ei tarvitsisi olla 
yksin.”
”Kaikille koululaisille olisi kyyti kotiin myöhäisemmässä taksissa. Jos lapsi pääsee koulusta 12.15, niin hän voisi mennä 
Vorelliin kahdeksi tunniksi ja tulla kotiin 14.15 taksilla.”
”Ohjattua toimintaa ja valvottu aamu-/iltapäiväkerho nuokkarin toiminnan lisäksi.”

•Edullista tai maksutonta toimintaa
”Tarjotaan palvelua edullisesti tai maksutta.”

Nuorisopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita: 
•Toiminta hyvää ja riittävää.
•Harrastustoiminnan lisääminen

”Nuokkari on hyvä paikka. Sinne toki sääntöjä, että saako Vorellin pukkareissa hengailla, kun on muilla liikuntavuoroja.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Liikuntapalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Enemmän vaihtoehtoja liikuntapalveluihin.

” Niinkin yksinkertaisesti, että joku tulisi opastamaan perheitä geokätköilyssä… laittais alkuun.”
”Olisi mukavaa, jos olisi maksuttomia liikuntakerhoja järjestetty lapsille mm. joukkuepelejä, joihin kaikki taidoista riippumatta pääsee 
mukaan.”
”Perheille liikuntapalveluita.”

•Ulkoliikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen ja lisääminen
•Kuntoliikuntavälineitä ulos.
•Frisbeegolfradan rakentaminen alueelle. 
•Pyöräreittejä lisää alueelle.

”Puistot ja koulun alueen leikki/liikuntamahdollisuudet ovat lapsille tärkeitä ajanvietto paikkoja. Voisiko lapsille olla näissä jotain 
ohjattua harrastustoimintaa?”    ”Nuorisolle kauan toivottu frisbeegolfrata.”

•Liikuntapalveluiden kehittäminen
•Laitteiden uusiminen ja liikuntavälineiden lainausmahdollisuus

”Mahdollisuus käyttää liikuntapaikkoja sekä välineitä, esimerkiksi liikuntahallissa, tehtäisiin vaikka jokin vuokrasopimus, että niitä 
voitaisiin käyttää.”
”Jos Vorellin kuukausilipun ym. voisi maksaa netissä, niin siellä voisi päästä käymään. Oulu10:ssä ei tahdo päästä käymään omista töistä 
johtuen.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Kirjastopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Kirjastopalveluiden turvaaminen nykyisellään.

”Ehdottomasti täällä pitää kirjastopalvelut säilyttää.”
”Kirjasto on todella tärkeä ainakin niille lapsille, jotka tykkäävät lukea.”

•Kirjaston palveluiden kehittäminen
”Kirjaston omatoimiajan pidentäminen.”
”Kirjastoon vinyylileikkuri.”

Kulttuuripalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
”Harrastuksia ja viihdettä kaiken ikäisille.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Terveyspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Suunterveydenhoitopalveluiden jalkautuminen alueelle

”Hammashoitola takaisin Yli-Iihin. Hankalaa, jos lapsi tarvitsee esim. oikomishoitoa, tarvii toisen vanhemmista olla töistä pois, jotta lapset pääsee 
hammaslääkäriin Kiiminkiin.”
”Suunterveydenhoitoa järjestettäisiin esimerkiksi hammaslääkärirekka tai pop up, työlästä tämä kuskaaminen pelkästään hammastarkistukseen 
Kiiminkiin asti.”
”Ennen käytiin taksilla koululta tk:ssa hammashoidossa useita lapsia kerrallaan.”
”Suun terveydenhuolto voisi jalkautua Yli-Iihin pitämään vastaanottoa edes koululaisille tänne päin/kyyditys tulisi järjestää Kiiminkiin.”

•Neuvola-, kouluterveydenhoitaja-, lääkäri- ja akuuttivastaanoton palveluiden kehittäminen alueella
”Mahdollisimman paljon lapsiperheiden palveluita tänne. Neuvola toivottavasti säilyy täällä. Lasten akuuttivastaanotto lähellä helpottaisi myös 
arkea.”
”Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri voisivat olla koululla useamman kerran viikossa.”
”Lapsiperheen arjen sujuvuuden kannalta olisi tärkeää, että Yli-Iistä löytyisi lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. On haastava järjestää kyytiä tai 
lastenhoitoa, kun terveydenhuolto on Kiimingissä ja siellä jonot akuutissa on todella pitkiä. Lääkärireissut voivat kestää tunteja.”
” Akuuttivastaanotto olisi hyvä olla edes muutamana päivänä viikossa.”
”Terveysasemalla voisi olla lääkäri useammin tavoitettavissa, hoitajapäivystyksiä.”
”Ajanvaraus takaisin. Harvalla on mahdollisuutta käyttää koko päivää siihen, että pääsisi käymään lääkärillä. Nykyisin vuoronumero toiminta tätä 
vaatisi.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Sosiaalipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Lapsiperheiden tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista palveluista

”Nämä vaatisi enemmän informaatiota, mitä nämä on ja miten ja ketkä näitä saa.”
”Tarjotaan perheille, varsinkin pienten lasten perheisiin.”

•Lastenhoitoapua arkeen
”Ois mahtavaa, jos ois paikka, mistä sais tilattua hoitajan kotiin esim. lääkärikäynnin tms. tärkeän ajaksi.”
”Ulkoilukaveritoimina lapsille olisi kiva.”

Julkisen liikenteen palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Julkisliikenteen vuorojen kehittäminen

”Enempi bussilinjoja.”
”Ympyrälinja, Yli-Ii - Kiiminki - Oulu - Haukipudas - Ii - Yli-Ii.”
”Isompien nuorten koulukuljetukset ovat ainakin aikaisemmin puutteelliset. Näistä ei saa ainakaan yhtään 
leikata.”

•Yhdenvertaisemmat käytännöt julkisliikennettä koskien muiden kaupungin alueiden kanssa
”Julkinen liikenne Ouluun säännölliseksi, kuulumme Ouluun ja tämä on väärin, että yli-Iiläisiä väheksytään tässä 
asiassa. Ei ole tasa-arvoa. Nuoretkin viihtyisivät, jos olisi julkinen liikenne.”
”Maksuton lapsille sekä lastenrattailla kulkeville.”



Vastaajien ajatuksia Yli-Iin lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=44

Järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten palveluihin ja toimintoihin liittyviä 
kehittämistarpeita ja –ideoita:

•Tietoa lisää tarjonnasta

•Toiminnan lisääminen ja monipuolistaminen
”Lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua, partio tms.”
”SPR voisi aina välillä jalkautua nuokkarille pitämään ensiapukerhoja, ja VPK keskustelemaan 
pelastusjutuista ym.”

Muihin alueen palveluihin ja toimintoihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Tietoliikenneyhteyksien parantaminen
”Maksuttomat WLAN-yhteydet koulujen, kirjastojen läheisyyteen.”
”Lapset ovat täällä kaukana toisistaan ja pitävät netin kautta yhteyttä kavereihin. Valokuitu 
olisi hyvä.”



Yli-iiläisten perheiden kokemuksia 
Yli-Iistä 

asuinalueena ja elinympäristönä



Yli-Iin viihtyisyyttä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä N=33

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

•Avovastaukset (N=33) 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 viihtyisyyttä vähentävät 
tekijät.



Yli-Iin alueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä N=31, aineistoviittaukset n=74

•Vastaajien mukaan selkeästi tärkeimmäksi asuinalueen viihtyisyyttä 
lisääväksi tekijäksi nousi rauhallinen, luonnonläheinen asuinympäristö 
(62% aineistoviittauksista).

”Rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö.”
”Rauhallinen asuinseutu ja luonto ympärillä.”
”Luonto, tähän voisi panostaa enemmän: helposti saavutettavia 
nuotiopaikkoja yms., retkeilyreittejä.”
”Kalastus.” ”Metsästysmahdollisuudet.” ”Poronhoito.”

•Muina asuinalueen viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä nostettiin esille mm.:
oPäivähoito- ja koulupalvelut sekä näiden toimitilojen kehittäminen.
oAsuinalueen yhteisöllisyys.

”Hyvä maaseutumainen yhteistyö.”
”Omat juuret.” ”Ihanat ihmiset.”
”Enemmän yhteisöllisiä tapahtumia.”
oAlueen ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

”Pyöräreitit.”
”Frisbeerata.”



Yli-Iin alueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=28, aineistoviittaukset n=84

Vastaajien mukaan tärkeimpinä Yli-Iin alueen viihtyisyyttä vähentäviä 
tekijöitä olivat:
•Palveluihin liittyvät puutteet (29% aineistoviittauksista)

”Peruspalvelut kaukana tai ei lainkaan/vaikea saada.”
”Terveyspalvelujen puute. Lähes kaikki muutkin palvelut ovat joko 
Kiimingissä tai Oulussa.”

•Asuinympäristön viihtyisyyteen liittyvät puutteet 
(25% aineistoviittauksista)

”Epäsiisti, ränsistynyt ympäristö, kaipaisi yleisilmeen kohotusta.”
”Yleisilmeen Päivittämistä 2022-luvulle!”

•Harrastus- ja mielekkään tekemisen mahdollisuuksiin liittyvät 
puutteet (20% aineistoviittauksista)

”Vähän harrastusmahdollisuuksia, varsinkaan ilmaisia.”
”Tarvitsemme lisää ulkoilumahdollisuuksia: kylien läpi halkovia 
pyöräilybaanoja, viihdyttäviä puistoja lapsille, katettu 
esiintymislava esim. torille, jossa vaihtuvia esiintyjiä jne.”
”Liikkuvat elokuvateatteri-esitykset esim. autosta katsottavaksi, 
autobingo jne.”

• Kulku- ja liikenneyhteyksiin liittyvät puutteet 
(15% aineistoviittauksista)

”Pyöräteitä enemmän, ettei lasten tarvii pyöräillä tiellä, missä on 
100 tai 80 rajoitus.”



Vastaajaperheiden kokemuksia Yli-Iin alueen turvallisuutta lisäävistä ja 
vähentävistä tekijöistä N=26

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tekijöitä, jotka heidän mielestään 
lisäsivät tai vähensivät Yli-Iin asuinympäristön 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 Yli-Iin alueen turvallisuutta lisäävistä tekijöistä N=23

Vastaajien mukaan Yli-Iin asuinympäristön turvallisuutta lisäsivät 
eniten:
•Liikenneturvallisuuden huomioiminen 
(36% aineistoviittauksista).

”Alhainen liikennenopeus.”
”Tulossa oleva kevyenliikenteenväylä Iijoen sillalle.”
”Hyvät kulkuyhteydet, pyörätie Kiimingin sillalle ja Iihin päin, ainakin 
sinne saakka, kun katuvalot loppuu. Nämä tiet todella vaarallisia kulkea 
pyörällä/kävellen aikuistenkin.”
”Hyvä katuvalaistus.”

•Yhteisöllisyys (34% aineistoviittauksista). 
”Koko kylä kasvattaa, kaikki tuntevat toisensa.”
”Maaseutuympäristö, jossa tunnetaan naapurimme.”
”Kohtuullisen hyvä tiedonkulku.”

•Myös yleisen turvallisuuden tunteen lisäämisen merkitys nostettiin 
vastauksissa esille (21% aineistoviittauksista). 

”Hälytyskaluston esittelyt tietyin määrä ajoin koululla tai kyläläisille: 
poliisin ja ambulanssiväen vierailut koululla tai torilla, tapahtumissa jne.”
”Isommille oppilaille tietoa ehkäisystä ja päihteiden käytön seurauksista.”



Vastaajaperheiden kokemuksia Yli-Iin alueen turvallisuutta vähentävistä tekijöistä N=15

•Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että eniten 
asuinalueen turvattomuutta aiheutti 
liikenneturvallisuutta vähentävät tekijät
(76% aineistoviittauksista). 

”Pyöräteiden ja kevyenliikenteen väylien vähäisyys. 
”Paljon pimeitä, kapeita teitä keskustan läheisyydessä. 
”Ylinopeutta ajavat autoilijat.”
”Koulun ja nuokkarin ympäristö on yleisiä rallipaikkoja varsinkin 
talviaikaan lumi ja penkat pöllyää.”
”Liikennemäärä raskaalla kalustolla.” 
”Suojatien puutos Kiimingin tien ylityksessä.”
”Koulun pihalla ja ympäristössä hurjastelevat autot ja muut 
moottorivälineet. Esim. päiväkodin viereinen risteys on täysin 
villi länsi koulujen alkuaikaan, kun lapset kulkee, mistä sattuu. 
Risteys tarvitsisi kipeästi korotuksen ja suojatien.”

•Myös päihteiden näkyminen katukuvassa ja virkavallan vähäinen 
näkyminen alueella koettiin turvallisuutta vähentäväksi tekijäksi 

(19% aineistoviittauksista)



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Yli-Iille asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=27

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tulevaisuuden toiveita Yli-
Iin asuinalueeseen ja elinympäristöön liittyen.

•Tärkeimpinä tulevaisuuden toiveina vastaajat nostivat esiin:
o Yli-Iin elinvoimaisuuden ylläpitämisen ja lisäämisen (28% 

aineistoviittauksista)
o Harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksien lisäämisen alueella (26% 

aineistoviittauksista)
oTurvallisena, luonnonläheisenä ja viihtyisänä asuinalueena 
säilymisen (25% aineistoviittauksista)

•Muut vastaajien tulevaisuuden toiveet koskivat:
oTurvallisten ja kunnossapidettyjen kulku- ja liikenneyhteyksien 
kehittämistä (10% aineistoviittauksista),
otoimivien ja riittävien peruspalveluiden löytymistä alueelta (8% 
aineisto-viittauksista) sekä
oyhteisöllisyyden vahvistamisen (3% aineistoviittauksista). 

• Seuraavalle dialle on koottu nostoja vastaajien avovastauksista.



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Yli-Iille asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=27

Yli-Iin elinvoimaisuuden ylläpitäminen  ja lisääminen
”Tehdään asioita lasten ja nuorten eteen.”
”Mahdollistettaisiin, että kylä pysyisi elinvoimaisena. Saataisiin pidettyä lapsiperheet täällä tarjoamalla mm. lapsille ja aikuisille 
liikuntamahdollisuuksia.” 
”Toiveena olisi, että Yli-iiläisiä pidettäisiin tasa-arvoisessa asemassa ja tätäkin paikkaa kehitettäisiin.”
”Jotta asuminen täällä syrjässä maaseudulla onnistuisi, ei palveluita voi vähentää ainakaan enää yhtään nykyisestä. Etenkin 
terveyspalvelut on nyt ihan minimissä.”

Harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksien lisääminen alueella 
oHarrastusmahdollisuuksien lisääminen

”Olisi mukava, jos tänne kaupungin keskustastakin syrjään saataisiin vähän panostusta harrastuksiin. ”
”Harrastuskerhotoimintaa lisää, kokkikerhoja, taidekerhoja tms. alakouluikäiselle.”
”Erilaisia harrastemahdollisuuksia ja niitä tänne, mitkä ovat pinnalla - frisbee, pyöräily, jalkapallo.”

oUlkoilumahdollisuuksien kehittäminen
”Frisbeegolfrata ollut nuorilla pitkään toiveena.”
”Läippärin mäenlaskupaikalle valaistus ja nuotiopaikalle edes penkit.”
”Pienelle koirapuistolle voisi olla käyttöä.”

oLiikunta- ja ulkoilualueen kunnossapitäminen
”Nyt on metsästysseuran toimesta ollut kaukalo talvella. Kaupunki pitäisi kuitenkin paremmin olla tässä mukana kaukalon 
huoltotoimissa esim jäädyttäminen, auraus.”
”Tannilan pururadan kunnossapito jatkuisi talvisin entiseen tapaan, mahdollisuus hiihtää.”



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Yli-Iille asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=27

Turvallisena, luonnonläheisenä ja viihtyisänä asuinalueena säilyminen
”Saisi säilyä turvallisena kasvupaikkana, ja muuttuisi entistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi.”
”Pidetään huolta ympäristöstä.”
”Yleisilme siistiksi kylälle.”    ”Roskaamisen vähentäminen kylällä ja koulun ympäristö.”
”Kunnossapitoa paremmaksi.” ”Rantaraitin kunnostaminen. ” ”Nuotiopaikkojen siistiminen.”
”Tätä kehitettäisiin luonto edellä. Tää on kuitenkin suht lähellä Oulua, tänne vois kehittää kunnon matkailuvaltin 
vaikka Rokuan tyyppiset, joka loisi lisää työpaikkoja.” 
”Möljän leirintäalueen siistiminen ja korjaaminen ja käyttöasteen parantaminen. Pidetään huolta luonnosta, koska se 
on kaiken elämisen ehto.” 
”Helppo kierrätyspiste.”

Turvallisten ja kunnossapidettyjen kulku- ja liikenneyhteyksien kehittämistä
”Autotiet kuntoon.”
”Katuvalaistus.”
”Korttelirallin vähentäminen.”
”Koulun ja päivähoidon ympäristö turvalliseksi. Tulisijantie pihakatu, lapset, koululaiset ja autot yhdessä syntyy 
vaaratilanteita.”
”Pyörätie Karjalantienvarteen Jakkukyläänpäin.” ”Karjalankylään katuvalot ja kevyenliikenteen väylä.” 
”Toivottavasti Iijoen yli kulkeva uusi pyörätiellä varustettu silta toteutuu.”



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Yli-Iille asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=27

Toimivien ja riittävien peruspalveluiden löytyminen alueelta
”Peruspalvelut omalla kylällä saatavilla.”
”Saataisiin pidettyä palveluissa vähintään tämä taso ja mieluimmin 
enemmän.”
”Päiväkotitilat pois rivitaloilta.”
”Uusi monitoimitalo? Mikä aikataulu, tiedotus paremmaksi.”
”Aamu- ja iltapäivätoimintaa toivoisin.”
”Lääkäripalvelut pitäisi saada takaisin.”
”Uusi seurakuntakeskus valmistuisi.”

Yhteisöllisyyden vahvistaminen
”Tapahtumia yli-iiläisille.”
”Koulun ja vanhuspalveluiden tiiviimpi yhteistyö olisi kiva toteutus. 
Vanhukset kaipaisivat piristystä ja ohjelmaa sekä ulkoilutusta.”



Yli-Iissä olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä alueen asukkaiden hyväksi N=15

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ideoita Yli-Iin 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.

•Suurin osa vastaajista toivoi, että julkisia tiloja voitaisiin hyödyntää 
nykyistä enemmän kerho- ja harrastetoiminnan toteuttamiseen (76% 
aineistoviittauksista).

”Lapsille ja aikuisille kerhoja ja harrastustoimintaa.”
”Kuntosalin laitteita toivoisin uusittavan.”
”Koulun tiloja harrastustiloiksi. Kotitalous- ja käsityöluokat 
iltakäyttöön.”
”Liikuntasaliin avoimia vuoroja, joissa voisi käyttää välineitä.”
”Liikuntahallia esim eri järjestöjen toimintaan.”
”Elokuvateatteripaikkana. Näytelmäpaikkoina, itsepuolustuskurssin 
vetopaikkana, posliininmaalauskurssipaikaksi jne. Koulu mukaan, jotta 
saadaan paikkoihin eloa.” 
”Joka kylällä jokin hiljainen kylätalo, jossa voitaisiin pitää vaihtuva 
aiheisia kursseja koulun toimesta. Myös vanhemmilla 
osallistumismahdollisuus. Kylät tulisi tutuksi.”



Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen N=41

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

•Vastaajista 37% kertoi osallistuvansa yhteisölliseen toimintaan ja 63% 
vastasi, ettei osallistunut yhteisölliseen toimintaan. 

•Useat vastaajat ilmoittivat olevansa jo mukana tai olleensa mukana:
oUrheiluseurojen toiminnassa
oErilaisten yhdistysten ja uskonnollisten yhteisöjen toiminnoissa
oKotikoulutoimikunnassa

•Avovastauksissaan vastaajat toivat esille, että he olisivat kyllä 
halukkaita osallistumaan yhteisölliseen toimintaan, mutta 
osallistumista haastoivat:

oAjan puute ja kiireinen arki
oTiedonpuute, millaisen yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen 
voisi alueella osallistua
oYhteisöllisen toiminnan vaihtoehtojen vähäisyys



Oman asuinalueen kehittämiseen osallistuminen N=34

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

•Vastaajista 65% kertoi olevansa kiinnostunut osallistumaan 
asuinalueensa kehittämiseen

”Kiinnostus työryhmään osallistumiseen.”
”Harrastusmahdollisuuksien lisääminen alueelle.”
”Aluetta koskevista muutoksista kuuleminen, niistä äänestäminen ja 
omien ideoiden antaminen.”
”Voin olla organisoimassa ja tekemässä asioita.”
”Vahvistamassa osallisuutta.”
”Toimia tapahtuman järjestäjänä.”

•Vastaajista 35% vastasi, ettei ollut kiinnostunut asuinalueen 
kehittämiseen osallistumisesta.

”Ei ole aikaa osallistua.”
”Voisin osallistua, jos asiat eivät sitten jäisi yksien harteille.”
”Olen tyytyväinen nykyiseen.”



Kiitos kaikille kyselyyn  vastanneille !
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