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Meiltä meille -kysely nuorille heidän vapaa-ajastaan Ruovedellä 

Kevät 2016  

Ruoveden 4H-yhdistyksen Meiltä meille -Leader-kehittämishankkeessa kysyttiin kaikilta Ruoveden 

5. – 6.-luokkalaisilta Kirkonkylän, Visuveden ja Pekkalan kouluista, kaikilta Ruoveden Yhteiskoulun 

7. – 9.-luokkalaisilta sekä Ruoveden Yhteiskoulun Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 

opiskelijoilta heidän tarpeitaan ja toiveitaan heidän vapaa-ajanviettomahdollisuuksiensa suhteen 

Ruovedellä.  

265 oppilasta täytti kyselylomakkeen (liitteenä) koulutyön ohessa. Kyselyyn vastanneista 135 oli 

tyttöjä ja 127 poikia. Loput eivät ilmoittaneet sukupuoltaan.  

Syksyllä 2016 kyselyyn vastasivat vielä Jäminkipohjan vastaanottokeskuksen kohdeikäryhmän 

nuoret, jotka ovat asuneet Jäminkipohjassa yli vuoden ja käyneet koulua Ruovedellä. Kyselyyn 

vastasi 11 vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijanuorta, kuusi poikaa ja viisi tyttöä. Heidän 

vastauksensa käsitellään erillään.  

 

Kuinka mielekäs paikka Ruovesi on asua?  

Ruoveden nuoret kokevat että Ruovesi on mielekäs paikka asua, tai menettelee. Vain muutamat 

vastaajat pitivät Ruovettä todella mielekkäänä paikkana asua, ja muutamien mielestä paikkakunta 

ei ole mielekäs tai on todella epämielekäs paikka asua.  

 

 

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

Kuinka mielekäs paikka 
Ruovesi on asua 

Prosenttia (n = 265) 

Todella mielekäs 9,4% 

Mielekäs 46% 

Menettelee 41,9% 

Ei mielekäs 2,3% 

Todella epämielekäs 0,4% 
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Ei mielekäs 

Todella epämielekäs 
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Mikä saisi nuoret 

viihtymään 

paremmin Ruovedellä?  

Joku haluaisi lisää kavereita, 

joku kaipaisi 200 000 asukasta 

lisää, moni ei osaa sanoa. Joku 

toivoisi että kunta ei säästäisi 

liikaa, tai että koulussa ei 

kiusattaisi. Luonnon siisteys, 

parempi nettiyhteys tai yleisesti 

terveempi kunta saisi muutamat 

viihtymään paremmin. Useita 

helpottaisivat paremmat 

kulkuyhteydet.  

Kuitenkin selvästi eniten tarpeita 

nuorilla olisi 

kokoontumistiloille, palveluille 

ja liikunta- ja vapaa-ajan 

harrastustiloille ja -

aktiviteeteille. Yli 25 vastaajaa 

kaipaisi nuorille parempia tiloja, 

nelisenkymmentä vastaajaa 

parempia palveluita. Yli 30 

vastaajaa kirjoitti kaipaavansa 

liikuntaan liittyviä rakenteita. 

Yleisesti enemmän tekemistä, 

aktiviteetteja ja toimintaa sekä 

harrastusmahdollisuuksia kaipasi 

lähes 60 vastaajaa.  

Oheisessa taulukossa on 

lueteltuna esimerkkejä nuorten 

vastauksista. Luettelosta on 

poistettu hyvin samankaltaisia 

vastauksia.  

  

Mikä saisi sinut viihtymään paremmin 
Ruovedellä? Esimerkkejä vastauksista: 
Jos olisi enemmän paikkoja joissa voisi viettää aikaa 

Enemmän nuorille (4-7 lk) "kokoontumis"tiloja 

Puistot ja muut leikkipaikat 

Lisää Vinttiä 

Nuorille joku kahvila, jossa voisi olla pidempää kuin 10 illalla. 

Nuorille (n.15 ikävuodesta ylöspäin) sisäoleskelupaikkoja 
Mieluisa paikka missä hengata 24/7  
     -> Vintti syvältä koska sielä on suuria ikäeroja 

Enemmän palveluita 
Muroleeseen kyläkauppa, Väärinmajaan ruokakauppa  
Visuvedellä voisi olla lisää kauppoja 

Jos täällä olisi enemmän kauppoja, esim. vaatekauppoja 

Täällä olisi hotelleja ja kauppakeskuksii 

Lidl, Hesburger, 24 h ABC 

Olisi enemmän liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia 

Isompi jäähalli 

Jos olisi uima- tai keilahalli 

Motocross-rata 
Jos voi olla jalkapallopelejä, jalkapallojoukkue, koripalloa  
Tekonurmikenttä 

Skeittipaikkoja, scoottiparkki ja parkourpuisto 

Paikka missä saisi luvan kanssa keulia mopolla 

Joku toimintapuisto tai urheilupuisto 

Hyvät pukukopit uimalaitoksella 

Joku liikuntahalli yms. 

Laskettelurinne 

Enemmän jotain vaihtelua kotona oloon 

Olisi toimintaa joka puolella ja kaiken ikäisille 

Olisi enemmän harrastuksia ja vapaa-ajan paikkoja 

Enemmän yhteisiä juttuja nuorille 

Monipuolisemmat vapaa-ajan aktiviteetit kesäisin 

Agilitykenttä, tanssisali 

Suurempi kurssivalikoima, paremmat kulkuyhteydet 

Koirapuisto 

Ruovedellä olisi kivempaa jos kyläkouluja ei lakkautettaisi 

Jos ei olisi maahanmuuttajia 

Luonnon siisteys 

Että kunta ei säästäisi liikaa 

Jos kukaan koululaisista ei kiusaisi 

Parempi nettiyhteys 

Yleisesti terveempi kunta 
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Näkevätkö nuoret mahdollisena, että asuisivat aikuisena Ruovedellä pysyvästi?  

Kysymykseen vastanneista noin 42 % näkee mahdollisena pysyvästi Ruovedellä asumisen, loput 

eivät näe tätä mahdollisena. Vain muutama jätti vastaamatta kysymykseen kokonaan. Osa oli 

lisännyt Kyllä ja Ei -vaihtoehtojen rinnalle vielä oman Ehkä-vaihtoehdon, mutta nämä on taulukoitu 

Kyllä-vastausten kanssa samaan.  

 

 

 

Vastaanottokeskuksen nuoret olivat halukkaita asumaan Ruovedellä pysyvästi. Heistä vain kaksi 

vastasi, ettei näe sitä mahdolliseksi.  

 

  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
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8.-lk 

9.-lk 

lukio 

Prosenttia 

Kyllä tai ehkä 

Ei 
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Näetkö mahdollisena, että asuisit 
aikuisena Ruovedellä pysyvästi?  

Prosenttia (n = 11) 

Kyllä 

Ei 
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Tuntevatko nuoret olonsa turvalliseksi asuessaan Ruovedellä?  

Kaikki vastaajat olivat vastanneet tähän kysymykseen. Yksikään vastaajista ei tuntenut oloaan 

todella turvattomaksi. Kolme vastaajaa tunsi olonsa melko turvattomaksi. Kahdella näistä 

vastaajista turvattomuuden syyksi kerrottiin kiusaaminen. 41 % vastaajista tunsi olonsa melko 

turvalliseksi ja 51 % erittäin turvalliseksi. Kohdan 2- 5 rengastanutta vastaajaa pyydettiin 

kertomaan sanallisesti mikä saa vastaajan tuntemaan turvattomuutta ja miksi.  

 

 

Neljä vastaajaa mainitsi turvattomuuden syyksi kiusaamisen. Maahanmuuttajat tai 

turvapaikanhakijat mainitsi 20 vastaajaa. Muuten epäilyttävät ihmiset tai varkaat tms. mainitsi 24 

vastaajaa. Kahdeksan vastaajaa koki turvattomuutta päihteiden tai niiden käyttäjien vuoksi. Kuusi 

vastaajaa mainitsi autoilijat ja liikennesääntöjen huonon noudattamisen. Kymmenen vastaajaa 

koki turvattomuutta sen takia, ettei poliiseja näy tarpeeksi, katuvalot eivät pala iltaisin tai on vain 

liian vähän ihmisiä liikkeellä jotta saisi tarvittaessa riittävän nopeasti apua. Petoja ja yksin poissa 

kotoa asumista pelkäsi muutama.  

 

Seuraavalla sivulla esitellään esimerkkejä siitä, mistä syystä nuoret tuntevat olonsa turvattomaksi 

Ruovedellä. Luettelosta on poistettu joitain samanlaisia vastauksia.  

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

Tunnetko olosi 
turvalliseksi asuessasi 

Ruovedellä?  

Prosenttia (n = 265) 

Erittäin turvalliseksi 

Melko turvalliseksi 

En osaa sanoa 

Melko Turvattomaksi 

Todella Turvattomaksi 
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5.-6.-lk 

7.lk 
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9.-lk 

lukio 

Prosenttia 

Erittäin turvalliseksi 

Melko turvalliseksi 

En osaa sanoa 

Melko turvattomaksi 



Sivu 6 / 27 
 

 

Mikä saa sinut tuntemaan turvattomuutta? 
Kiusaaminen 

Turvapaikanhakijat, koska niihin ei voi luottaa 

Tietyt ihmistyypit 

Ei poliisia ja on niin paljon pakolaisia 

Juopot ja huumehörhöt 

Osa autoilijoista ei varo 

Huumeet 

Vähän poliiseja 

Huonot katuvalot eli pimeys lähinnä 

Pakolaiset Ruhalassa 
Koska kun yrittää mennä kauppaan niin pelottaa että siellä  
        on 7 tai 4-5 luokkalaisia ja ne saattaa ruveta kiusaamaan 

Virkavallan puute 

Laitapuolen kulkijat 

Hullut autoilijat 

Maahanmuuttajat, epäilyttävät kulkijat jotka ovat lisääntyneet 

Koska asuu ilman perhettä 

Jämärin hullut! 
Jos jotain sattuu, ei välttämättä saa niin helposti/nopeasti apua  
        + tosi vähän ihmisiä joten kukaan ei välttämättä huomaa 

Normipelko 

En tiedä millaisia ihmisiä täällä liikkuu 

Paljon omaa tilaa 

Maahanmuuttajat. He ovat tuntemattomia ja heidän kulttuuri on eri.  

Ihmisiä liikkuu niin vähän ulkona iltaisin 

Juopot, känniläiset  

Autoilijat eivät pysähdy suojatien eteen 

Liikenteessä ei noudateta sääntöjä 

Ahdistelevat ihmiset 

Minua on kiusattu eskarista saakka 

Puukkomies 

Katuvalot eivät ole aina talvella päällä 

Koska tääläkin jotkut ihmiset voi olla aggressiivisia jne. 

Kiusaajat koska ne kiusaavat minua välillä.  

Ei tiedä vaikka olisi varkaita 

Koska täällä on pyörinyt huumetyyppejä 

Pelkään että yöllä joku kidnappaa mut kun oon kävelemässä 

Pedofiilit 

Oudosti käyttäytyvät ihmiset, koska ei tiedä mitä he meinaavat 

Jos puu kaatuu talon päälle 

Koska meilläpäin liikkuu paljon petoja 

Rikolliset 

Huumeet koska ne on outoja 
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4H on kiva 

Aika paljon tekemistä 

Aikas turvallista 

Ala-astelaisilla hyvä välituntipiha 

asuinalue 

asukkaat 

Ei jonoja kaupoissa 

Ei liian iso 

Ei liian paljon hälinää 

Ei liikaa ihmisiä 

Ei liikennettä 

Ei ole ruuhkia 
Ei ole tapaturmia (Esim. 
kolareita) 

Ei ole varkauksia 
Ei paljoo poliiseja ja jos on nii ne 
on tuttuja 

Ei pelkoa asua 

Ei tapahdu paljon rikoksia 

Engiz (17 mainintaa) 
Esim. kissat voivat liikkua 
vapaasti 

Että on hyppytorni 

Etäisyydet 

Fobat (??) 

Frisbeegolfrata 

Frispiirata 

Haapasaari 

Halpa asua 

Harrastukset 16 mainintaa 

Helppo liikkua 

Helppo vaikuttaa asioihin 

Hieno luonto 

Hienoja paikkoja 

Hienot maisemat 

Hiljaista 

Hyviä kavereita 

Hyviä keulasuoria 

Hyvä ilmapiiri 

Hyvä kirjasto 

Hyvä kouluruoka 

hyvä paikka asua 

Hyvä ratsastustalli 

Hyvä uimaranta ja hyppytorni 

Hyvät asunnot 

Hyvät harrastusmahdollisuudet 

Hyvät hiihtoladut ja urheilupaikat 

Hyvät kauppa ja ravintola 
palvelut 

Hyvät kesätyömahdollisuudet 

Hyvät koulut 

Hyvät liikuntamahdollisuudet 
Hyvät 
metsälenkkeilymahdollisuudet 

Hyvät nuorisotilat ja urheilu 

Hyvät palvelut 

Hyvät rehtorit 

Hyvät uimavedet 

Hyvät ulkoilumahdollisuudet 

Hyvät urheilumaastot 

Ihan semi hyvä ratsutalli 

Ihan viihtyisä paikka 

Ihmiset 

Ihmiset ovat ystävällisiä 

Ihmisten välinen läheisyys 

Iloiset ihmiset 

Isot kaupat 

Jalkapallokenttä 

Jonnet 

Jotenkin maanläheinen 

Jotkut soramontut 

Jukka Majala 

Jämärin grilli 

Järjestetään juhlia 

Järvet 

Jäähalli 24 mainintaa 

Kaikki on lähellä 

Kaikki tuntee toisensa 

Kaukalo 

Kaunis kunta 

Kaunis luonto/maisemat 

kaupat 

Kaupat lähellä 

Kauppa 

Kaupungittomuus 

Kaverit 

Kaverit ovat lähellä 

Keskusta 

Kesä/talvi tapahtumat 

Kesällä hyvät uimarannat 

Kesällä ihan mukava paikka 

kirjakauppa 

Kirjasto 

Kiva koulu visuvedellä  

Kiva opiskelupaikka 

Kiva ympäristö 

Kivis 

Kivoja harrastuksia 

K-Market 
K-Market, Siwa, S-Market, 
Tarvari 
Kokoon suhteutettuna hyvät 
palvelut 

Kolme kauppaa 

Koti 

Kotikunta 

Kotvio 

Koulu 

Koulu lähellä 

Koulu on mukava 

Kouluissa opetetaan hyvin 

Koulun piha 

Koulutus 

Kulkuyhteydet 

Kuntosali 

Kylikset 

Laaja alue 

Laivarannan tapahtumat 

Laivaranta 31 mainintaa 

Liikunta 

Linnut 

Lintsi 

Lintsin baanat 

Lukio 

Luonnonläheisyys 

Luonto 
Lyhyet matkat esim., 
Tampereelle 
Lyhyt matka kouluun ja 
harrastuksiin 
Lyhyt matka paikasta A paikkaan 
B 

Läheisiä ihmisiä 

Maalaiskylä 

Maaseutu 

maastoa 

Metsät 

Monipuolisuus 

Monta kauppaa 

mopari 

Mukava asua 

Mukava ilmapiiri 

Mukavan pieni kylä 
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Mukavat harrastukset 

Mukavat ihmiset 

Mun koti 

Nuorisotila Vintti 

Nuorisotoiminta 

Näköala 

Näytelmä harrastus 

OK porukkaa 

Omakotitalot 

On kerhoja 
On tilaa harrastaa itsenäisiä 
harrastuksia 

Paljon ihmisiä 

Paljon kauppoja 

Paljon kavereita 

Paljon luontoa 

Paljon lähikauppoja 

Paljon maaseutua 

Paljon mahdollisuuksia harrastaa 

Paljon tekemistä 

Paljon uimarantoja 

Paras pesisjoukkue 

Pelit 

pelto 

Pesäpallo 

Pesäpallokenttä 

Pesäpallotoimintaa 

Pienet kyläkoulut 

Pienet piirit 

Pieni 

Popo 

Pyynikkilä 

Pyörä 

Pyörätiet 

Rantaravintola 

Ratsastus 

Ratsastuslukio 

Ratsutalli 

Rauhallinen 38 mainintaa 

Ravintolat 

riittävä 

R-kioski 

RNV:n toiminta 

Ruhala 

Ruokakaupat 

Ruoveden Pirkat 

Sali 

Se on pieni kunta 

Semi mukavia ihmisiä 

Siwa 

Siwa auki klo 23 asti 

Siwan penkki 

S-Market 

S-Market, Tarvikekeskus 

Sointula 

Sopivan kokoinen 

Sopivan pieni paikka 

Suht halvat asunnot/vuokrat 

Sukulaiset asuu täällä. 

Syrjäisyys 

Sählytreenit 

Tampere suhteellisen lähellä 

Tapahtumat 

Tarvikekeskus 

Tiiviit piirit 

Tiivis yhteisö 

Tiloja missä nuoret voi olla 
Toisaalta hyvän pieni ja 
maaseutua, luonto 

Tokosenvuori 

Tullaan hyvin toimeen 

Tuntee kaikki 

Tuntee melki puolet 
Tuntee yleensä henkilön joka 
kävelee ohi 

Turvallinen 
Turvallisuudesta huolehditaan 
hyvin 

Tuttavuus 

Tuttuja ihmisiä 

Tykkään asua kylissä 

Työpaikat 
Täällä ei ole kauheesti mitään 
pelättävää 

Täällä ei ole ruuhkia 
Uimalaitos jossa on torni 24 
mainintaa 

Upeat maisemat 
Urheilu- ja 
harrastusmahdollisuudet 

Urheilukenttä 28 mainintaa 

Vapaus 

Veikon kone -kauppa 

Viihtyisä ympäristö 

Viljamakasiini 

Vintti 28 mainintaa 

Visuveden koulu 

Visuvesi 

Vähän liikennettä 

Vähän poliiseja 

Yritykset (kaupat yms.) 

Ystävälliset ihmiset 

Ystävät 

ärrä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoveden nuoria pyydettiin 

kyselyssä kertomaan kolme 

Ruoveden parasta puolta. 

Vastaukset olivat hyvin 

vaihtelevia.  

Positiiviset asiat on lueteltu 

sinipohjaisessa taulukossa 

aakkosjärjestyksessä.  

Seuraavassa punapohjaisessa 

taulukossa ovat ne asiat, jotka 

Ruoveden nuorten mielestä 

ovat ikävintä Ruovedellä. 

Myös ikäviksi koettiin hyvin 

erilaisia asioita.   
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Ahdistelevat ihmiset 

Aina auki oleva nuorten paikka 

Alastomat mopot 

Aleksin laiton derpi 

Alkoholistit 

Autoilijat ei varo 

Busseja ei kulje paljoa 

Ei 24 h paikkaa 

Ei futisjoukkuetta 

Ei hirveesti tekemistä 

Ei isoja kauppoja 

Ei joka päivänen vintti 

Ei laskettelurinnettä 

Ei mitään paikkoja mis olla 
Ei muita pizza paikkoja kuin 
Engiz 

Ei niin laaja urheiluvalikoima 

Ei niin paljon kavereita 
Ei niin paljon vapaa-ajan 
aktiviteettejä 

Ei ole elokuvateatteria 

Ei ole hotellia 

Ei ole huvipuistoa 
Ei ole kauppaa josta saisi 
isommalla valikoimalla vaatteita 

Ei ole kauppakeskuksia 

Ei ole keilahallia 

Ei ole kivoja paikkoja 

Ei ole kunnollisia nuorisotiloja 

Ei ole mitään 

Ei ole mitään isoja kauppoja 

Ei ole niin paljon tekemistä 

Ei ole nuorisotiloja kuin yksi 

Ei ole oikein tekemistä 

Ei ole oleskelupaikkaa nuorille 

Ei ole paljoa tapahtumia 

Ei ole scootti parkkia 

Ei ole skeittipaikkaa 

Ei ole skeittipuistoa visuvedellä 
Ei ole suuria kauppoja, joutuu 
treelle lähtee 

Ei ole uimahallia 

Ei ole urheilulukiota 

Ei oo Lidl 

Ei oo mitään 

Ei oo skeitti puistoo xD 
Ei oo tarpeeks lapsille 
ajanviettopaikkoja 

Ei oo tarpeeksi kauppoja 

Ei ostoskeskusta 
Ei paljoa kesätöitä alle 14-
vuotiaille 
Ei rentoja vapaa-ajan 
aktiviteetteja 
Ei saa kaikkia tarpeita esim. 
vaatteita 

Ei tapahtumarikas paikka 

Ei urheilukauppoja 

Ei vesihuvipuistoa 

Ei voi lasketella 

Elokuvateatterimattomuus 

Emt 

En keksi mitään ikävää puolta 
Ettei Muroleessa ole 
kyläkauppaa 
Ettei ole tyttöjen 
jalkapallojoukkuetta 
Että ei ole kunnon pukukoppeja 
uimalaitoksella 

Fobat laiviksessa 
haluaisin saada enemmän tietoa 
Ruoveden tapahtumista 

Harakkala 

Harakkalassa ei kävelytietä 
Harrastukset ovat joskus 
päällekkäin 
Harrastuksiin pitkä matka 
sivukyliltä eikä aina ole kyytiä 

Hautausmaa 

Hieman tylsä paikka 

Huhut liikkuu 

Hullut 
Huono bensa-automaatti 
kukkapaikalla 

Huono julkinen liikenne 

huono kouluruoka 

Huono kurssitarjonta lukiossa 

Huono yhteishenki 

Huonot lääkärin vastaanotot 

Huonot ruokailupaikat 

Huonot tiet 

Huumeet 

Ihmiset 

Ihmiset ajaa liian lujaa 

Ihmisten pois muutto 

Ilkivalta 

Ilmapiiri 

Jatkuvat säästöt 

Jonnet 

jotkin asiat maksavat liikaa 

Jotkut autot ajavat kovaa ja 
huolimattomasti 

Jotkut tiet ovat huonokuntoisia 
Juhku heittää ulos pukukopeista 
jos odottaa reenien alkua 

Juopot  

Juopot ja 7-5 luokkalaiset 

Juorut 

Jäähallin toiminta 
Jäätelö on laivarannassa 
(pallojäätelö) liian kallista 

Kadut 

Kaikki tuntee toisensa 

Kallista bensaa 

Karua 

Kaukana kaikesta 

Kaverit kaukana 

Keskusta 

Kesätyöpaikat 

Kesätöitä vaikea saada 

Kirkko 

Kirkonkylän koulu 

Kiusaajat 

Korkea verotus 

Koska ei saa mennä kivikoululle 

Kotvio 

Koulu  

Koulujärjestelmä 

koulukiusaamista 

Koulun käynti on liian tylsää 

Koulun tasokkuuden puute 

Koulun tilat 

Kouluruoka 

Koulutusmahdollisuudet 

Kovat tyypit 

Kukkahattutädit 

Kulkuyhteydet 
Kunnalla ei nähtävästi oo rahaa 
kun ei saatu italian kurssia.. 

Kunnan rahatilanne 

Kunta leikkaa kaikesta 

Kunta säästää liikaa 

Kuoleva kylä 

Kuolevainen kylä 

Kyläkoulut lakkautetaan 

Köyhä koulu 

Laivarannassa liian kallis jätski 

Liian pienet piirit 
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Liian pieni kylä 

Liian pieni paikka 
Liian vähäinen vapaa-
ajantoiminta nuorille 

Liian vähän ajanviettopaikkoja 

Liian vähän busseja 

Liian vähän harrastuksia 
Liian vähän 
harrastusmahdollisuuksia lähellä 

Liian vähän kauppoja 

Liian vähän kesätyöpaikkoja 

Liian vähän palveluita 

Liian vähän poliiseja 
Liian vähän rahaa Pekkalan 
koululla 

Liian vähän tapahtumia 

Liian vähän toimintaa 

Liian vähän toimintaa nuorille 
Liikaa humalaisia ja töykeitä 
ihmisiä 

Liikaa känniläisiä 

Liikaa pesistä 

Liikaa poliiseja 

Liikaa vanhuksia 

Liikenne yhteydet on huonot 

Liikenteessä pari pahaa paikkaa 

Lukion kurssitarjonta 
Lukiosta kursseja pois esim. 
köksä 

Luonnon siistittömyys 

Lähin iso kaupunki on kaukana 

Maahanmuuttajat 

Masentavat ihmiset 

Merikanto-opisto on koululla 

Meteli 

Missää ei oo mitää 

Mopojonnet 

Mopopoikien kaahailu 

Möykkyset tiet 

Neekerit 

Niin mitkä? 

Nistit 

Nuoret hajottavat paikkoja 

Nuorison väheneminen 

Nuorisotilat 

Nuorisotiloja on rikottu 

Olen tyytyväinen 
Oli yksi nainen johtokunnasta 
kuka oli ärsyttävä. 

On liikaa kaahailijoita 

Oudot naapurit 

Pakkoruotsi 

Pakokaasu 

Pakolaiset 

Paljon vanhuksia 

Pekkalan koulu 

Pienet kaupat 

Pienet koulut lakkautetaan 

Pienet piirit 

Piisi 
Pitkät matkat muille 
paikkakunnille 

Pitkät matkat sivukyliltä 
Pitkät matkat suurempiin 
kaupunkeihin 

Pitkät päivät 

Pitäis olla skeitti/skuuttiparkki 

PK-osat 

Popo 

Puistoja ei ole 

Pöytäniemi 
Rakennukset alkaa olla 
ränsistyneitä 

Rantaravintola 

Rikollisuuden kasvu 

R-Kioski koska liian kallista 

R-Market 

Ruhala 

Ruoveden puskaradion valittajat 

Siwa 

Sointula 

Suojatiet kuluneita 

Syrjäisyys 

Sää 

Tapahtumia liian vähän 

Tappelu 

Terveydenhoito tökkii 

Tiet 
Todella suuri osa 
nuorista/ihmisistä puhuu paskaa 
TODELLA PALJON 

Tuntee melki puolet 

Tuppukylä 

Tylsää toisinaan 

Täällä on pelottavia taloja 
Täällä voisi järjestää enemmän 
matkoja linja-autoilla esim. 
konsertteihin ja huvipuistoihin 

töykeät ihmiset 

Uimahallittomuus 

Uimalaitoksen huonot pukukopit 
Urheilu taso on muihin paikkoihin 
verrattuna huonompi 
Urheilu/toimintapuiston 
puuttuminen 

Veroprosentti 

Vintti vois olla auki useamminkin 
Visuvedellä ei ole kunnon 
urheilukenttää 

Visuvesi 
Voisi tapahtua enemmän eri 
paikoissa 

Vähenevä nuoriso 

Vähä kaukana kaikest 

Vähän kuollut kylä 

Vähän retkiä ja tapahtumia 

Vähän tylsiä viikonloppui 

Yleinen epävarmuus 

Ääliöt 
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Mitä Ruoveden nuoret harrastavat ja tekevät vapaa-ajallaan?  

Harrastavatko Ruoveden nuoret? Kyllä! Nuorilla on paljon harrastuksia ja lisäksi he tekevät vapaa-

ajallaan kaikenlaista, mikä voidaan laskea harrastamiseksi, vaikka se ei ohjattua olisikaan.  

36 eri ikäistä vastaajaa ilmoitti ettei heillä ole lainkaan harrastuksia tai jätti vastaamatta 

kysymykseen. Heistä enemmistö oli tyttöjä. Suurin osa vastaajista luetteli harrastavansa yhtä, 

kahta tai kolmea harrastusta, 30 vastaajalla oli neljä harrastusta ja 19 vastaajalla oli harrastuksia 

viisi tai enemmän.  
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Keskiarvot 
        5. - 6.-lk 7.-lk 8.-lk 9.-lk lukio Kaikki 

Harrastusten 
lukumäärä 2,7 1,8 1,7 1,9 2,2 2,2 

 

Eniten harrastuksia on alakouluikäisillä 5. – 6.-luokkalaisilla vastaajilla. Yläkouluiässä harrastusten 

keskimääräinen määrä vähenee ja lukiolaisilla puolestaan on taas vähän enemmän harrastuksia 

kuin yläkouluikäisillä keskimäärin.  

Nuoret mainitsivat sanallisissa vastauksissaan harrastavansa tai tekevänsä vapaa-ajallaan 

yli yhdeksääkymmentä erilaista asiaa. Seuraavassa taulukossa on yhteen niputettuna lueteltuna 

näitä asioita. Erilaisten soittimien soittaminen, säveltäminen ja muu musiikin harrastaminen on 

niputettu yhden otsikon alle. Samoin teatteriharrastuksen eri muodot sekä moottoriurheilun 

muodot, kuten autourheilu, peltoautoilu, motocross tai enduro.  

Suosituinta vapaa-ajalla on tietysti olla kavereiden kanssa. Sen mainitsi 113 vastaajaa. 

Pelaamisen (tietokonepelit, konsolipelit, yms.), tietokoneet ja puhelimet harrastuksena tai vapaa-

ajanviettotapana mainitsi 64 vastaajaa. Erilaiset musiikkiharrastuksen muodot mainittiin 64 kertaa, 

yli 40 harrastajaa harrastaa ratsastusta, jääkiekkoa ja kuntosalia/treenausta. Muita suosittuja lajeja 

olivat lenkkeily, pesäpallo, jalkapallo ja sähly sekä pyöräily. Ulkoilun yleisesti mainitsi 25 vastaajaa. 

Moottoriurheiluun liittyviä vastauksia tuli 27 kpl.  

Nuorilta kysyttiin myös mitä he haluaisivat harrastaa. Vastauksissa nousi selkeästi yli 

muiden esille kaksi lajia: tanssi ja jalkapallo. Muut toiveet olivat yksittäisiä, mutta niitäkin tuli 

monipuolisesti. Vastauksissa mainittiin yli 80 erilaista harrastustoivetta.  

Molemmista aiheista on vastauksia lueteltu seuraavissa taulukoissa. Ensimmäisessä taulukossa 

on niitä asioita, joita Ruoveden nuoret jo harrastavat tai tekevät vapaa-ajallaan, toisessa 

taulukossa luetellaan harrastuksia joita Ruoveden nuoret toivoisivat voivansa harrastaa.  

Vastaanottokeskuksen nuorten selkeä lähes yksimielinen toive oli uintiharrastus. Esille nousi myös 

jalkapalloharrastuksen kehittäminen ja mahdollisuudet. Myös esimerkiksi pianonsoitto, baletti ja 

voimistelu mainittiin sekä musiikin kuuntelu.  
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Tätä kaikkea Ruoveden nuoret kertovat itse tekevänsä vapaa-ajallaan 

Kaverit 114 4H 4 

Pelaaminen, tietokoneet, puhelimet 64 Baletti 4 

Musiikki ja soittaminen 60 Kepparit 4 

Ratsastus 47 Keramiikka 4 

Jääkiekko 43 Metsästys 4 

Kuntosali 41 Pikajuoksu 4 

Lenkkeily 37 Skeittaus 4 

Pesäpallo 37 Kirjoittaminen 3 

Jalkapallo 32 Tanssi 3 

Sähly 31 Kielten opetteleminen 2 

Moottoriurheilu (autot, motocross yms.) 27 Kuvataide 2 

Ulkoilu 27 Matkustelu 2 

Pyöräily 25 Metsätyöt 2 

Lemmikkiharrastus 19 Parkour 2 

Tv/Netflix/elokuvat 19 Sulkapallo 2 

Näytelmäkerho, teatteri 18 Geokätköily 1 

Lukeminen 17 Golf 1 

Voimistelu 15 Jujutsu 1 

Kokkailu, leipominen tai kokkikerho 14 Keihäänheitto 1 

Frisbeegolf 13 Keräily 1 

Laskettelu 11 Keräilykortit 1 

Uiminen 11 Koripallo 1 

Piirtäminen 10 Kyykkä 1 

Vapaapalokunta 10 Leikkiminen 1 

Partio 9 Luonto 1 

Hiihto 8 Maalaus 1 

Kalastus 8 Majanrakennus 1 

Juoksu 7 Marjastus 1 

Liikunta 7 Megis 1 

Laulaminen 6 Mupe 1 

Liikuntakerho 6 Mökkeily 1 

Tennis 6 Nyrkkeily 1 

Työt 6 Paini 1 

Valokuvaus 6 Pihapelit 1 

Airsoft 5 Pihatyöt 1 

Bodypump 5 Polttopuut 1 

Keuliminen 5 Roolipelit 1 

Scoottaus 5 Rullakiekko 1 

Trampoliini 5 Suunnistus 1 

Youtube 5 Tekniikka 1 

  
Telinevoimistelu 1 

  
Veneily 1 

  
Yleisurheilu 1 
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Tätä kaikkea Ruoveden nuoret vielä lisäksi haluaisivat harrastaa 

Tanssi 32 Joukkuevoimistelu 1 

Jalkapallo 15 Jousiammunta 1 

Lentopallo 8 Juoksu 1 

Sähly 8 Karate 1 

Cheerleading 6 Keilailu 1 

Scoottaus 6 Keräily 1 

Ratsastus 5 Keuliminen 1 

Agility (kanit) 4 Koiraharrastukset 1 

Koripallo 4 Kuntonyrkkeily 1 

Motocross 4 Kunto-ohjaus 1 

Parkour 4 Kuntosali 1 

Jumppa 3 Käsityöt 1 

Jääkiekko 3 Laitesukellus 1 

Laskettelu 3 Lentokonehyppy 1 

Ryhmäliikunta 3 Maskeeraus 1 

Uinti 3 Melonta 1 

Urheilu 3 Moottoriurheilu 1 

Airsoft 2 Musiikki 1 

Futsal 2 Näytteleminen 1 

Itsepuolustus 2 Ohjattu ryhmäliikunta 1 

Rullakiekko 2 Pesäpallo 1 

Sirkus 2 Pianonsoitto 1 

Skeittaus 2 Pilates 1 

Telinevoimistelu 2 Purjehtiminen 1 

Voimistelu 2 Show-tanssi 1 

Vuorikiipeily 2 Soittaminen 1 

Zumba 2 Sulkapallo 1 

Agility 1 Surffaus 1 

Akrobatia 1 Suunnistus 1 

Ampumahiihto 1 Taide 1 

Balance 1 Taistelulajit 1 

Bmx 1 Taitoluistelu 1 

Bodycompat 1 Tekniikka 1 

Crossaus 1 Teknologia 1 

Elokuvat 1 Tennis 1 

Formula 1 Tietotekniikka 1 

Höntsyily 1 Toko 1 

Ilmaisutaito 1 Treenaus 1 

Joukkuelajit 1 Vapaaottelu 1 

  
Vikellys 1 

  
Yleisurheilu 1 

  
Acapella 1 
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Käyvätkö nuoret muilla paikkakunnilla harrastamassa?  

Yli 50 nuorta mainitsi käyvänsä harrastamassa jotain Ruoveden ulkopuolella. Tällaisina 

harrastuksina mainittiin mm. motocross, pianonsoitto, telinevoimistelu, paini, laskettelu, voimistelu, 

jääkiekko, golf, koiraharrastus, metsästys ja kalastus, skeittaus, scoottaus, ratsastus, baletti, 

teatteri, jalkapallo, autourheilu, hiihto, suunnistus, jujutsu, tennis, nyrkkeily, pikajuoksu (talvisin) ja 

karting.  

 

Onko Ruovedellä harrastusmahdollisuuksia joihin nuoret eivät jostain syystä pysty 

osallistumaan?  

Kysymys saattoi olla nuorille haastava ymmärtää ja vastata. Kysymyksessä oli annettu 

esimerkkejä syistä jotka estävät osallistumisen johonkin paikkakunnalla jo olevaan 

harrastusmahdollisuuteen: liian pitkä matka, liian kallis hinta, huono ajankohta, jne. Myös 

vastaukset olivat vähän haasteellisesti tulkittavissa, mutta noin 30 vastaajaa mainitsi jonkun 

tällaisen harrastuksen, mihin osallistuminen ei syystä tai toisesta onnistu. Noin kymmenen mainitsi 

liian kalliin hinnan syyksi. Viidellä esteenä oli liian pitkä matka ja alle kymmenen syynä oli huono 

ajankohta. Lisäksi mainittiin muutamia yksittäisiä syitä harrastusten esteiksi.  

 

Missä nuoret haluaisivat, että heitä kiinnostavaa harrastustoimintaa järjestettäisiin 

koulupäivän jälkeen?  

47 % kaikista vastaajista haluaisi harrastaa koulun tiloissa. 33 % haluaisi harrastaa sen 

sijaan/myös muualla keskustassa. Sivukylille harrastuksia haluaisi 14 % kaikista kyselyyn 

vastanneista. Sivukylistä mainittiin mm. Visuvesi, Väärinmaja, Ruhala, Jäminkipohja, Murole ja 

Pihlajalahti. Vastaajan oli mahdollista valita myös useampia vaihtoehtoja. Osa olikin valinnut 

esimerkiksi sekä koulun että muut paikat keskustassa.  
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Millaisia tiloja nuorille kaivattaisiin?  

24 h 

24/7 ABC 

Aktiivisia 

Ala-asteelle keulamiitti 

Enemmän tiloja missä viihtyä viikolla 

Enemmän vintin tapaisia 
Esim. Vintti on hyvä, mutta voisi olla 
pidempään auki 

Freestylehalli 

Halleja 
Haluaisin, että tänne järjestettäisiin sisähalli 
missä saisi temppuilla 

Hylättyjä 

Hyviä liikuntatiloja 

Hyviä tiloja 

Illanvietto tiloja 

Isoja 

Isoja 

Isoja ja turvallisia 

Isoja liikuntasaleja tanssia varten 

Isoja paikkoja 

Isoja, hienoja tiloja 

Isommat tilat 

Isompi nuorisotila 

Isompi vintti 

Isompi vintti 

Isompia pelihuoneita 

Isompia pelihuoneita 
Joitain oleskelutiloja nuorille, missä voisi 
viettää vapaa-aikaa 
Jokin nuorten tila jossa voisi olla ala-
asteikäisiäkin 

Joku 24/7 auki 

Joku lämmin oleilupaikka 

Joku sellane jossa vois vaa olla 

Joku sisätila joka päivälle auki 
Joku sisätila, jossa olisi paljon tilaa ja 
mahdollisuus kuunnella musiikkia esim. 
kaiuttimista, pelata lautapelejä ja viettää 
muuten vain aikaa. 
Joku talo esimerkiksi kun yläkoululaisilla on 
kivikoulu niin 3-6 luokkalaisil vois olla joku 
muu 

Joku tila missä oleskella 

Jossa voisi soittaa instrumentteja 

Jotain halli rakennusta missä olisi scootti 

parkki (lämmin) 

Jotain peli huonetta, valvottua. Sinne voisi 
mennä huvikseenkin. 
Jotain saleja missä voi esim. pelata vapaa 
ajalla sählyä 

Jotain urheilu jutulla 

Jotain urheilutiloja 
Jotain vapaa-ajan tiloja vähän vanhemmalle 
porukalle eikä 14 - 18-vuotiaille 

Jotakin 

Jäähalli mutta sillain että ei olisi jääkiekkoa. 

Kahvila, pidempään auki olevia 

Kaikenlaisia 

Kaikkea hauskaa 

Kaikki on ok 

Keulima paikkoja 

Keulimista varten suljettu alue 

Liikuntahalli 

liikuntahalli 

Liikuntahalli vapaassa käytössä 

Liikuntahalli yms. 

Liikuntahallin 

Liikuntasaleja 

Lisää Vintin kaltaisia 

Mainittu aikaisemmin 

Mielestäni täälä on hyvät tilat 

Minä en tiedä 
Missä olisi paljon toimintaa ja joka olisi koulun 
lähellä 

Monikäyttöisiä 

Monikäyttöisiä 

Monipuolisia 

Mopojen rassauspaikka 

Mopon korjaamistiloja 

Mukava, jonne pääsisi milloin vain 

No missä voisi olla kavereiden kanssa 

Nuorien oma paikka 

Nuorisotila useammin auki 

Oleilu paikkoja 

Olen tyytyväinen 

Oleskelupaikkoja 

Oleskelutiloja 

Oleskelutiloja joka olis aina auki 
Oleskelutiloja, (mahdollisuus ajanviettoon 
esim. biljardin yhteydessä) 
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Oleskelutiloja, musiikkitiloja, taidetiloja 

Olisi paljon tilaa erilaisille aktiviteeteille 

Paikkoja joihin kaikkien on helppo tulla 

Paikkoja joissa voi viettää aikaa 

Paja 

Paljon tekemistä hyvissä tiloissa 

Peliluola 

Pieni laskettelurinne 

Pysyy myöhään avoinna, kahvila 

Riittävän monipuolisia 

Saleja 

Samanlaisia kuin vintti 

Samanlaisia kuin vintti 

Sellainen kun vintti on mutta joka ilta 
Sellaisen rennon paikan esim. Vintillä ois kiva 
varmaan olla 

Sellaisia joissa me voitais viettää aikaa 

Sellaisia joissa on tekemistä 

Sellaisia joissa voisi vain olla 
Sellaisia missä tapaa uusia ihmisiä ja voi 
mennä kavereiden kanssa 

Sellaisia missä viihtyy ja on hyvä ilmapiiri 

Sellaisia, jossa on joku kioski ja viihtyisät tilat. 
Sinne voisi mennä vaikka joka päivä. 
Sellasia missä voisi viettää aikaa ja siellä 
jossa voisi tehdä kaikkea 
Semmosia alueita jossa ei olisi autoilijoita ja 
siellä voisi temppuilla pyörällä 

Semosia joissa voi pelaa ps4 

Seura paikkoja 

Siel pitäis olla paljon sohvia 
Siistejä terasseja/mökkejä, joissa esim. jotain 
syötävää myynnissä 

Siistejä, hyväkuntoisia 
Siistejä, jossa kaikille oisi jotakin ja kaikkien 
olisi helpompi tulla 

Sisätilan jossa voi olla 

Sisätiloja 

Sisä-tiloja 

Sisätiloja joissa on jotain tekemistä 

Sisätiloja joissa voisi vain oleskella. 

Skeitti parkki 

Skeittiparkki 

Suljettu alue keulaa 

suljettu asfaltti alue 

Suurempi nuorisotila 

Suuria ja valoisia 

Tanssitilat, muut harrastustilat 

Tekonurmi, pallohalli 
Temppupaikkoja (kuten Duudsonit Activity 
Park) 

Tila jossa oisi kioski ja voi olla yhdessä 

Tiloja jotka ovat illallakin auki 

Tiloja missä saa olla vapaasti milloin vaan 

Toivoisin kunnon skeitti/scootti rampit 

Trampoliinihalleja 

Ulkona jotain oleskelupaikkaa 

Urheiluhalli 

Urheiluhalli 

Urheilupaikkoja 

Urheilutiloja 

Urheilutiloja 

Urheilutiloja 

Urheilutiloja 

Uudet nuorisotilat ja salivuoroja 
Uusi nuorisotalo tai ainakin semmoinen missä 
voi olla joka päivä 
Vapaapääsyisiä tiloja minne voi vaan mennä 
olemaan 

Vintille PS4 

Vintille vain laajemmat aukioloajat 

Vintin kaltaisia 
Vintin lisäksi joku samantapainen tai 
useammin Vintti 

Vintin tapaisia 

Vinttejä 

Vintti 

Vintti 

Vintti auki useammin 

Vintti Ok 
Vintti on hyvä mutta se saisi olla useammin 
auki 

Vintti on hyvä! 

Vintti on hyvä! 

Vintti on hyvä! 
Vintti on hyvä, mutta se saisi olla useammin 
auki 

Vintti on ihan hyvä 

Vintti on jo 

Vintti useammin 

Yhteisiä oleskelutiloja 
Yläasteikäisille omat nuorisotilat ja ala-
asteikäisille omat 
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Mitä kautta nuoret haluaisivat tietoa nuorten vapaa-ajan asioista Ruovedellä?  

Nuorista ylivoimaisesti suurin osa, 68 vastaajaa, haluaisi saada tietoa nuorten vapaa-ajan asioista 

Ruovedellä netin, sosiaalisen median tai sähköpostien kautta. Toiseksi tärkein tiedotuskanava 

nuorille on koulu. Wilman, opettajien, yleisesti koulun tai koulun ilmoitustaulujen kautta tietoa halusi 

41 vastaajaa. Ruovesi-lehdestä tietoa oli kiinnostunut lukemaan 23 vastaajaa ja perinteisten seinä- 

ja ilmoitustauluilmoitusten, postitse jaettavien tiedotteiden tai yleisten painettujen esitteiden 

kannalla oli 16 vastaajaa. Loput halusivat saada tietoa aikuisten, ohjaajien tai kavereiden kautta tai 

suoraan puhelimitse. Kaikki nuoret eivät vastanneet kysymykseen lainkaan, tai ilmoittivat etteivät 

halua saada tietoa mitään kautta.  

 

Vastaanottokeskuksen nuoret halusivat saada tietoa joko Internetin kautta tai suomalaisten 

kavereiden välityksellä.  

 

  

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

Mitä kautta haluaisit saada tietoa 
nuorten vapaa-ajan asioista 

Ruovedellä?  

Prosenttia (n = 161) 

Aikuisten tai kavereiden kautta (8) 

Koulun, opettajien tai Wilman kautta 
(41) 

Sosiaalisen median tai internetin 
kautta (Facebook, Instagram, 
WhatsApp, nettisivut, sähköposti) 
(68) 
Seinäilmoituksista, postitse kotiin 
jaettavista ilmoituksista, esitteistä 
(16) 

Puhelimitse (5) 

Ruovesi-lehdestä (23) 



Sivu 19 / 27 
 

Minkälaista toimintaa nuoret toivoivat Ruovedelle?  

Monivalintakysymyksessä oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja ja täydentää sanallisesti.  

Metsään ja luontoon liittyvää toimintaa kaipasi vain 27 vastaajaa, heistäkin 5 vastauksista 

päätellen vähemmän vakavissaan. Metsä- ja luontoaiheisesta toiminnasta kiinnostuneita oli joka 

ikäluokassa muutamia, enemmän poikia kuin tyttöjä.  
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Tällaisia retkiä tai matkoja nuoret toivoivat:  

Eläintarhoihin ja huvipuistoihin retkiä 

Enemmän jääkiekko 
Eri maihin ja huvipuistoihin esim. 
Särkänniemeen, Linnanmäelle yms. 

Eri maihin noin viikon reissuja 

Erilaisiin paikkoihin, päiväretkiä 

Esim. jääkiekkopeleihin reissuja 
Esim. teatteriin, elokuviin, Tampereelle, 
Pohjanmaalle, Tuurin, laivalle 
Esim. huvipuistoihin, eri maihin tai esim. 
metsään 

Esim. huvipuistot, kaupungit 

Esim. jotain kaupunkireissuja 

Esim. matkoja elokuviin 
Esimerkiksi enemmän kaupunkireissuja 
Helsinkiin jne. 

Etelään 

Futis futis futis 

Helsinki, Tampere, yms. 
Helsinkiin Linnanmäelle tai shoppailemaan 
kaverin kanssa 

Helsinkiin metsästys 
Helsinkiin, Tampereelle ja muihin 
kaupunkeihin 

Huvipuisto 

Huvipuisto ja museomatkoja 

Huvipuistoihin 

Huvipuistoihin 

Huvipuistoon tai matkalle 
Isoihin kaupunkeihin, kuten Helsinki ja 
Tampere. Tai ulkomaille. 

Italiaan 

Johonkin uimaan tai laivalle 

jotain nuorille 

Jääkiekkopeleihin suuntautuvia matkoja 

Kaikenlaisia, ei väliä 
Konsertteihin, teattereihin, tai muualle kauas 
tekemään jotain  
Konserttimatkoja, huvipuistomatkoja ja 
matkoja esim. Tampereelle 

Koululta käsin oppilaitosvaihtomatkoja 

Kylpylöihin ja pidempiä reissuja 

Kysyttäisiin nuorten mielipiteitä 

laivareissuja ruotsiin 
Linnanmäelle tai PowerParkkiin matkoja ja 
syksyllä jääkiekkopeliin 

Laskettelemaan tai scoottaamaan 

Luontoon ja vaikka museoihin 

Matka Lappiin 

Matkoilla mentäisiin Viroon 

Matkoja Amerikkaan 
Matkoja nuorille esim. ulkomaat ja vähän 
kauempana sijaitsevat kaupungit 
Matkoja ulkomaille esim. Saksa tai muuhun 
vastaavaan 

Matseihin Suomen pelit yms. 
Metsäretkiä paistamaan makkaraa esim. 
Helvetinkolulle 

Metsään 

metsään ja muualle luontoon 
Mihin nuoret ovat kiinnostuneita ja että heiltä 
kysytään 

No jonnekin todella hienoon paikkaan 

No metsiin tai leirikouluihin 

Nuorisolle hyviä, esim. keikoille 

Oman luokan kanssa jonnekin yöksi 

Pitempiä matkoja useimmin 

Pyörä miittejä 

Retkiä huvipuistoon vapaa aikasia. Molempia 
Retkiä johon kerätään rahaa ja mennään 
vaikka powerparkkiin.  

Retkiä johon voisi mennä pyörällä 
Retkiä tai matkoja ulkomaille tai 
urheilumatkoja 
Retkiä eri tapahtumiin jota on eri 
kaupungeissa 

Retkiä ulkomaille 

Retkiä ulkomaille 

Sellaisia mukavia retkiä jonnekin 

SM-liigamatkoja ja KHL-matkoja 

Suljetuille alueelle pyörämiitti 

Tampereelle, Helsinkiin 
Tampereelle, Särkänniemeen 

Tampereelle, Ähtäriin 

Uimaan 

Uimahalleihin 

Uimahalliin, keikoille ja Serenaan kesällä 

Ulkomaille 
Ulkomaille lomamatkoja, Tampereel, 
Jyväskylään, Helsinkiin ostosmatkoja 

Urheilukeskuksiin, keilausta 
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Tällaisia leirejä toivottiin:  

Airsoft, jääkiekko 

Aktiivileirejä 

Erilaisia leirejä 7. - 9.-luokkalaisille 

Esim. metsäleirejä 

Että mentäisiin oman luokan kanssa johonkin 

futis 

hauskoja ja että on tekemistä 

ihs 

Jalkapalloleirejä 
Joissa yövytään (ei saa selvää viimeisestä 
sanasta)  

Jossa saisi olla kavereiden kanssa 
Jotain 2-4 pvä teema leirejä esim. hevoset, 
piirtäminen, koirat, musiikki (nykyaika) 

jotain nuorille 

Jääkiekkoleirejä 

Jääkiekkoleirejä 

Jääkiekkoleirejä ja skeittileirejä 
Kaikenlaisia 

Kaikenlaisia 

Kesäleirejä 

Kesäleirejä 

kesäleirejä 
Kesäleirejä jonne voisi ottaa kavereita 
mukaan 

Kesälle leirejä nuorille 

Kesällä jotain joissa liikutaan 

Keulamiittejä 

Keulamiittejä 

Kunhan olisi hyvä leiri 

Kunnon kesäleiri 

lahden uimis 
Leirejä missä olisi mukavaa viettää 
kesälomaa 
Leirejä muuallakin Suomessa kuin 
Ruovedellä 
Leirejä, joissa löytyy trampoliinihalleja ja 
joissa on vain vapaa-aikaa 

Liikunta, kädentaidot yms. Leirejä 

Liikuntaan liittyviä 

Liikuntaleirejä 

Liikuntaleirejä 

Luontoon liittyviä 

Millaisia tahansa 

Millaisia tahansa 

Mukavia, ulkoilullisia ja urheilullisia 
Musiikkileirejä muillekin, kuin vain merikanto-
opiston jäsenille 

No aika hauskoja 

Normaaleja 

Nuorille leirejä (muutakin kuin Tuuhosen) 

Nuorille leirejä joissa tehtäisiin kaikkea kivaa 

Nuorten (yläasteikäisten) 

nuorten kesäleirejä 

Nuorten leirejä 

Parkour ja jalkapallo 

Pyörä miittejä 

Sama 

Sama kuin edellinen 

Sellaisia kuten tuuhosen leiri 

Selviytymisleirejä 
Suuria leirejä jotka liittyisi esim. 
pianonsoittoon, tai vain telttaleirille 

Tavallisia jossa voi pitää hauskaa 

Teatterileirejä, liikuntaleirejä 

Toiminnallisia leirejä 14 - 16-vuotiaille 

Uimaleirejä ei kalliita 

Urheilu 

Urheilu 

urheilu, tasoryhmittäin 

Urheiluleirejä 
Urheiluleirejä ja seikkailuleirejä esim. 
Amazing race 

Yökylä 
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Tällaisia tapahtumia nuoret toivovat:  

Aktiviteetti tapahtumia nuorille 

Autotapahtumia 

Bändejä laiviksessa esim. 

Discoja, keikkoja, eläintapahtumia 

Enemmän discoja 

Enemmän mätsäreitä ja toreja 

Festareita 

futis 
Haluaisin että tänne tulisi esiintymään joku 
julkkis 

Hyviä 
Joissa pelataan/leikitään ja on muutakin 
tapahtumia 
Joitakin nuorten tapahtumia mutta myös 
perheille 

Jonkinlaisia kisoja 

Jotain kivaa, sirkus 
Jotain kivoja Esim. jotain keikkoja kuuluisilta 
laulajilta 
Jotain mitä ei muualla olisi jotain näyttelyä ja 
jotain erikoista 

jotain nuorille 
jotain yhteisöllisiä musiikki- ja 
taidetapahtumia, ehkä kesällä ulkona 

Juoksukilpailuja 

Jääkiekko 

Jääkiekkotapahtumia 

Jääkiekkotapahtumia 

Kaikenlaisia 

Kaikenlaisia 

Keikkoja 

keikkoja 

Keulamiittejä 

Keulaturnaus 

Kirpputoreja 
Kirpputoritapahtuma/-tapahtumia. Ihmiset 
perehtyisivät niihin enemmän kuin ympäri 
vuoden toimiviin kirpputoreihin. 

Kivoja ja pieniä 

Kivoja, hauskoja 
Koko perheen tapahtumia. Paljon kaikenlaista 
tekemistä kaikenikäisille 

Konsertteja 

laulu keikkoja kilpailuja 

Lemmikkitapahtumia 

Liikuntatapahtumia 

Lisää sirkuksia 

Maatalousnäyttelyt 

Miittejä ja scoottikisoja 

Mitä vaan 

Moottoriurheiluun 

Muita Laivarannan tapahtumia 

noitakäräjien tapaisia 

Noitarock 

nuorille jotain toimintaa 

Nuorille suunnattuja 

Nuorille suunnattuja 

Nuorille, jtn. Urheilujuttuja esim. 

Nuorille, sekä vanhemmille 
Nuorten tapahtumia (illanviettoja, konsertteja, 
yms.) 

Parkour ja jalkapallo 

Pyörä miittejä 

pyörämiitti 

Rentoja nuorten tapahtumia, festarit 

Rokkia, musiikkia 

Taide/musiikkitapahtumia 

toreja 

toreja, ratsastukseen liittyviä 

Urheilu tai jotain kivoja tapahtumia 

Urheilu, markkinatyyppisiä 

Urheilukisoja (leikkimieliset) 

Urheilutapahtumia 

Urheilutapahtumia 

Urheilutapahtumia 

Urheilutapahtumia 

Urheiluun liittyviä, kisailua 
Vietäis nuoret esim. Helsinkiin tai 
Tampereelle 

Yhdessä olemista 
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Tällaiset kurssit kiinnostaisivat:  

Agilitykursseja, 
leivontakursseja 

Edellä mainittuja 

Entiiä 

Haluaisin liikuntakursseja 
Jotain erilaista, ehkä tytöille 
ja pojille suunnattuja tai 
yhteisiä 

Kaikenlaisia 

Kaikenlaisia 

Kemiakurssi 

Keulaa 

Keulamiitti 

Koiran hoito/hallinta 

Kädentaidot 

Kädentaidot, kielet 

Kädentaidot, liikunta, köksä 
Kädentaidot, terveys, 
tekniikka, Vapaa-ajalla 
järjestettäviä taitokursseja 
Kädentaitoja, terveys, 
liikuntakursseja 

Kädentaitokursseja 

Käsityökurssi ja Zumba-
kurssi 

Laskettelun opetus 

Laulu- ja tanssikursseja :D 

Leipomiskursseja 

liikunta 

liikunta 

Liikunta 

liikunta 

Liikunta 

Liikunta (yleisurheilu) 

Liikunta kursseja 
liikunta, käden taitoja, 
tanssia 

Liikunta, ratsastus 

Liikuntaa 

Liikuntaa 

Liikuntaa, monipuolisuutta 

Liikuntakursseja 

liikuntakursseja 

Liikuntakursseja 

Lyhyitä kursseja 

(yleisurheilu) 

Majan rakentamis 
Perus tiedot antavia, 
toiminnallisia 
Pieni kurssi joka auttaa 
metsästyskorttia lukevalle. 
Sellainen, missä käydään 
perusasiat läpi.  

Piirtämisen opetus kurssi 

Pyörä miittejä 

pyörämiitti 

Sama 
Semmotteita esim. 
liikuntaan liittyviä 

Suunnistuskurssi nuorille 

Sähkötekniikkakursseja 

Tekniikka 

Tekniikka 

Terveys ja liikunta 

Terveys, ensiapukursseja 

Tietotekniikka, Airsoft 

 

Tätä metsään ja luontoon liittyvää nuoret haluaisivat tehdä:  

Että patikoitais 

Joitain vaellusretkiä ehkä 

Luonnonsuojelutyötä 

Metsätöiden ja retkeilyn opastusta 

Työmahdollisuuksia 

Töitä ehkä mahdollisesti laajemmin 
Valmetilla ajelua 

 

Tällaista muuta toimintaa Ruovedelle toivottiin:  

Futis 
Haluaisin lisää kerhoja, 
esim. talvisin 
jääkiekkokerho 

Ison puumajan rakennusta 

Keulaa 

Kivoja 

Koru kerhoo 

Lisää lukiokursseja 

Mopon korjaamista 

Motocross 

Pallohalli 

Pelaamisen 

Pyörä miittejä 

pyörämiitti 

rullakiekkoa 

Scootti parkin 

Skeittausta 

Skeittausta 

Skeittausta 

Tanssi harrastuksia 

Vintin uusiminen 
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Miten tyytyväinen olet Ruovedellä nykyisin tarjottavaan vapaa-ajan toimintaan?  

Suurimman osan, 128 vastaajan mielestä Ruoveden vapaa-ajan toiminta oli ”ihan ok”. Tyytyväisiä 

ilmoitti olevansa 71 vastaajaa. Tyytymättömiä oli 30. Todella tyytyväisiä kertoi olevansa 11 

vastaajaa, todella tyytymättömiä kaksi.  

 

 

Haluaisitko itse olla vaikuttamassa Ruoveden vapaa-ajan tarjontaan lapsille ja nuorille?  

Nuorilta kysyttiin erillisellä vastauspaperilla haluaisivatko he itse olla vaikuttamassa Ruoveden 

vapaa-ajantarjontaan lapsille ja nuorille. Ihan kaikki eivät olleet huomanneet täyttää tätä toista 

paperia, mutta vastauksia saatiin silti paljon. Suurin osa nuorista halusi tai ehkä halusi olla mukana 

vaikuttamassa.  

 

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

Miten tyytyväinen olet Ruovedellä 
nykyisin tarjottavaan vapaa-ajan 

toimintaan?  

Prosenttia (n = 242) 

Todella tyytyväinen 

Tyytyväinen 

Ihan ok 

Tyytymätön 

Todella tyytymätön 

40 

90 

115 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Kyllä Ei Ehkä 

Lukumäärä 
(n=245) 
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Millä tavoin nuoret haluaisivat osallistua?  

Osallistuminen ja vaikuttaminen kiinnosti nuoria. Halukkuutta kerhotoiminnan tai 

harrastustoiminnan ohjaamiseen löytyi runsaasti ja samoin intoa olla mukana järjestämässä 

nuorten kursseja ja uusia harrastusmahdollisuuksia.  

 

 

Myös vastaanottokeskuksen nuoret olivat innokkaita vaikuttamaan ja osallistumaan.  

  

50 

42 

49 

63 

63 

24 

20 

35 

3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Haluan olla mukana toteuttamassa nuorten omia 
projekteja 

Haluan tehdä talkootöitä, esimerkiksi olla mukana 
kohentamassa nuorten omia kokoontumistiloja 

Haluan olla mukana suunnittelemassa tapahtumia ja 
retkiä 

Haluan olla mukana järjestämässä nuorten kursseja ja 
uusia harrastusmahdollisuuksia 

Haluan ohjata kerho- tai harrastustoimintaa 

Haluan kuulua oppilaskuntaan/nuorisovaltuustoon 

Haluan osallistua mukaan kunnan päätöksentekoon 

Haluan jättää palautetta ja toiveita aloitelaatikon tms. 
kautta 

Haluan osallistua jotenkin muuten, miten 

Lukumäärä (n=246) 
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Haluan olla mukana toteuttamassa nuorten omia … 

Haluan tehdä talkootöitä, esimerkiksi olla mukana … 

Haluan olla mukana suunnittelemassa tapahtumia ja … 

Haluan olla mukana järjestämässä nuorten kursseja ja … 

Haluan ohjata kerho- tai harrastustoimintaa 

Haluan kuulua oppilaskuntaan/nuorisovaltuustoon 

Haluan osallistua mukaan kunnan päätöksentekoon 

Haluan jättää palautetta ja toiveita aloitelaatikon tms. … 

Haluan osallistua jotenkin muuten, miten 

Lukumäärä (n=11) 
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”Hyvä kysyä 

nuorilta 

mielipide 

uudistuksiin! ” 

Minkälaisia kommentteja kyselystä ja terveisiä 4H-yhdistykselle  

nuoret antoivat?  

 
 

:) 

:) 

:) 

:) 

ei 

Ei ole :) 

Ei ole sanottavaa 

Ei oo mitää 

En kommentoi xD 
En tiennytkään että 4H on 
näin aktiivisena vielä 
pystyssä 

HV 

Hyvi menee 
Hyvin kulutti ruotsin tuntia 
:D 

Hyvin menee :) 

Hyvä ja ajankohtainen 
Hyvä ja monipuolinen 
kysely :) 
Hyvä kysely niille, jotka ovat 
kiinnostuneita 
kehittämisestä. 

Hyvä kysely. 

Hyvä kysely. 
Hyvä kysyä nuorilta 
mielipide uudistuksiin! :) 

Hyvä määrä kysymyksiä 

Hyvä oli 
Hyvä tapa edistää harrastus 
ja muuta toimintaa 
Ruovedellä 

Hyvät kyselyt 

Hyödyllinen kysely. =) 

Iha jees 

Ihan kiva ja hyödyllinen 

Ihan kiva kysely :) 
Ihan kiva tapa saada 
nuorten mielipide selville.  

Ihan ok 

Ihan ok kysely :) 

Ihan ok. Tärkeä kysely 

Jaa 

Jee 

Jee Moi 

Jees 

Joo hyvä kysely 

Kiitos  

Kiitos kyselystä 

Kiitos kyselystä 

Kiitos kyselystä! 

Kiitos mukavasta kyselystä 
Kiitos mukavasta kyselystä 
:)  

Kiitos mukavasta kyselystä. 

Kiitos! 
Kiitos, mielestäni tämä 
kunta tarvitseekin jotain 
lisää tai uutta.  

Kiitos. 
Kiva että on järjestetty 4H-
kerho =) 
Kiva että on järjestetty 4H-
kerho =D 

Kiva juttu! :) 

Kiva kysely:) 

Kysely oli aika viisas idea. 

Kysely oli hyvä 
Kysely oli hyvä mutta 
kaikissa kysymyksissä ei 

saanut tarkkaan mitä 
tarkoitettiin 
Kysely oli hyvä sain sanoa 
oman mielipiteeni 
Liian vaikeita kysymyksiä 
vastata 

mo 

Moi 

Moi! 

Moikka 

Moikka 

Moronyy 

OK 

Ok 

Oli Kiva! 
Olisi voinut olla enemmän 
harrastuksiin liittyviä 
kysymyksiä. 

Söpöö 
Terkkuja. Tämä idea oli 
hyvä.  

Terve 
Terveisiä sinne toivottavasti 
näistä oli apua 
tilatkaa ja tykätkää ja 
jakakaa 
Toivon nuorten saavan 
kivoja kerhoja ja 
aktiviteetteja 

Turhaa 

Tylsiä kyselyitä 
Tämä kysely oli tarvittava. 
Kiitos! 
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Lisää vinkkejä uusilta 7.-luokkalaisilta syksyn tutustumispäivässä  

Uusien 7.-luokkalaisten tutustumispäivässä syksyllä 2016 Aution leirikeskuksessa Ruoveden 4H-yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Teija Perttula, Ruoveden kunnan vs. vapaa-aikaohjaaja Laura Touronen sekä etsivän 

nuorisotyön työnohjaaja Tuomas Kärki haastoivat nuoret ryhmissä yhdessä pohtimaan millaista uutta 

toimintaa 7.-luokkalaiset kaipaisivat Ruovedelle. Toimintaideoita toivottiin kolmessa eri kategoriassa: 

harrastukset, nuorisotila Vintin toiminta ja tapahtumat. Lisäksi ryhmiä pyydettiin arvioimaan mikä on heidän 

mielestään parasta Ruovedellä.  

 

Nuorten ryhmien ideat:  

Harrastukset: lentopallo, intialainen tanssi, tanssi, moottoriurheilu, salibandy, scoottaus- ja skeittiparkki.  

Toimintaa Vintille: toimintaa, joku peli-ilta, joka kuukausi teemapäivä, vapaa-aikaa Vintille, ei aikuisia.  

Tapahtumia: Visuvedelle Vintin tapainen paikka, matkoja Linnanmäelle, lavatansseja, tiedeprojekti, kunnon 

disco, parempia/enemmän kesätöitä alle 15-vuotiaille.  

Parasta Ruovedellä oli näiden nuorten mielestä rauhallisuus, pienuus, uimaranta, laivaranta ja se, että 

kaikki on lähellä.  

 

 

 



Liite; kyselylomake 
 

 

Meiltä meille -hankkeella aktivoidaan Ruoveden nuoret osallistumaan nuoria itseään koskevien asioiden 

suunnitteluun ja käsittelyyn. Nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulle edesautetaan tekemällä nuorten 

aloitteiden ja tarpeiden mukaisia toimenpiteitä kunnassa. Hanketta toteuttaa Ruoveden 4H-yhdistys. 

 

Tällä kyselyllä pyrimme selvittämään kehityskohteita kunnassamme nuorten näkökulmasta, juuri sinun 

näkökulmastasi. Ympyröi tai rastita valitsemasi vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin huolella!  

 

SINÄ 

1. Luokka-aste  5.–6.-lk  7.-lk  8.-lk 9.-lk  lukio/ammattiopisto   

2. Oletko   Tyttö  Poika  

3. Postinumerosi  _________________ 

 

RUOVESI 

4. Kuinka mielekäs paikka Ruovesi on asua?  Ympyröi vastauksesi.  

Todella mielekäs Mielekäs Menettelee Ei mielekäs 
Todella 

epämielekäs 
1 2 3 4 5 

 

5. Mikä saisi sinut viihtymään nykyistä paremmin Ruovedellä?  

 

6. Näetkö mahdollisena, että asuisit aikuisena Ruovedellä pysyvästi?  

 Kyllä  

 Ei 

7. Tunnetko olosi turvalliseksi asuessasi Ruovedellä? Ympyröi vastauksesi.  

Erittäin turvalliseksi Melko turvalliseksi En osaa sanoa 
Melko 

turvattomaksi 
Todella 

turvattomaksi 
1 2 3 4 5 

 
Jos vastasit 2, 3, 4 tai 5, kerro mikä saa sinut tuntemaan turvattomuutta? Miksi? ______________________  

 

8. Listaa Ruoveden KOLME parasta puolta? 

1. 

2. 

3. 

9. Listaa Ruoveden KOLME ikävintä puolta? 

1. 

2. 

3.

  



 
HARRASTUKSET  

10. Mitä harrastat? Luettele kaikki harrastuksesi, ohjatut ja itsenäiset.  

 

11. Sijaitseeko joku harrastuksistasi jossain muualla kuin Ruovedellä? Mikä?  

 

12. Mitä toivot voivasi harrastaa? Voit mainita nekin toiveesi, joita ei Ruovedellä tällä hetkellä voi harrastaa.  

 

13. Onko Ruovedellä tällä hetkellä tarjolla joku harrastus johon et voi osallistua vaikka haluaisit? Mistä 
syystä? (liian pitkä matka, liian kallis hinta, huono ajankohta, jne.)  

 

14. Missä haluaisit, että sinua kiinnostavaa harrastustoimintaa järjestettäisiin koulupäivän jälkeen? 

 Keskustassa, koululla? 

 Keskustassa muualla? 

 Sivukylällä, missä? ________________________________________________________________  

 

VAPAA-AIKA 

15. Mitä teet vapaa-aikanasi? (Muuta kuin edellä kertomasi harrastukset)  

 

16. Millaisia tiloja kaipaisit nuorten käyttöön? 

 

17. Mitä kautta haluaisit saada tietoa nuorten vapaa-ajan asioista Ruovedellä?   

 

18. Minkälaista toimintaa toivoisit Ruovedelle? Voit valita useita.  

 Retkiä tai matkoja, mihin ja millaisia? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Leirejä, millaisia? _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 Tapahtumia, millaisia? _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 Lyhyitä kursseja (kädentaidot, terveys, liikunta, tekniikka, jne.), millaisia?______________________  

________________________________________________________________________________ 

 Metsään ja luontoon liittyvää toimintaa (vapaa-aika ja työ), millaista? _________________________  

________________________________________________________________________________ 

 Muuta, mitä? _____________________________________________________________________  

 

19. Miten tyytyväinen olet Ruovedellä nykyisin tarjottavaan vapaa-ajan toimintaan? Ympyröi vastaus.  

Todella tyytyväinen Tyytyväinen Ihan ok tyytymätön Todella tyytymätön 
1 2 3 4 5 

 



 
 

 

 

 

 

Tälle sivulle voit vastata nimettömänä tai jättää nimesi ja yhteystietosi,  
jos sinuun voi olla tarvittaessa yhteydessä myöhemmin, sitten kun vapaa-ajan toimintaa  

Ruovedellä kyselyn tulosten perusteella kehitetään. 

 

Haluaisitko itse olla vaikuttamassa Ruoveden vapaa-ajan tarjontaan lapsille ja nuorille?  

 Kyllä 

 Ei  

 Ehkä 

Millä tavoin haluaisit osallistua? Voit valita useita vaihtoehtoja.  

Haluan 

 olla mukana toteuttamassa nuorten omia projekteja  

 tehdä talkootöitä, esimerkiksi olla mukana kohentamassa nuorten omia kokoontumistiloja  

 olla mukana suunnittelemassa tapahtumia ja retkiä  

 olla mukana järjestämässä nuorten kursseja ja uusia harrastusmahdollisuuksia  

 ohjata kerho- tai harrastustoimintaa  

 kuulua oppilaskuntaan/nuorisovaltuustoon  

 osallistua mukaan kunnan päätöksentekoon  

 jättää palautetta ja toiveita aloitelaatikon tms. kautta   

 osallistua jotenkin muuten, miten? __________________________________________________ 

 

Anna vielä nimi ja sähköpostisoite   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Kommentit kyselystä, terveiset 4H-yhdistykselle   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 
Kiitos vastauksistasi! Kaikki antamasi tieto tulee käyttöön juuri sinua varten! 

          

 

 



 

 

Ruoveden 4H-yhdistyksen  

Meiltä meille -kehittämishankkeessa 2016–2017  

selvitetään millaisia tarpeita ja toiveita Ruoveden nuorilla on 

omien vapaa-ajanviettomahdollisuuksiensa suhteen.  

Tarkoitus on edistää nuorten aktiivisuutta ja viihtymistä 

paikkakunnalla. Lisäksi etsitään nuorten omia näkökulmia 

siihen, mikä Ruovedellä on hyvää. Hankkeessa halutaan 

edistää iloa ja innostusta nuorten elämässä ja nuorten 

kiintymistä kotipitäjäänsä.  

Hanketta tuetaan Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta 2014–2020 paikallisen toimintaryhmän 

PoKo ry:n rahoituskiintiöstä.  

Nuorille keväällä 2016 koulutyön ohessa teetetyn kyselyn 

tuloksina saatiin paljon toiveita, ideoita, vinkkejä ja tietoa siitä, 

mikä saisi nuoret viihtymään paremmin Ruovedellä.  

Kaikki ideat ovat vapaasti paikkakunnan eri toimijoiden; 

Ruoveden kunnan, järjestöjen ja yhdistysten, yritysten sekä 

yksityisten ihmisten, niin nuorten kuin aikuistenkin 

käytettävissä.  

Ota koppi hyvästä ideasta ja lähde toteuttamaan siitä 

jotain uutta mukavaa nuorten kanssa!  

 

 

 

Ruoveden 4H-yhdistys toteuttaa monipuolista 

ennaltaehkäisevää nuorisotyötä Ruoveden alueella.  

4H on valtakunnallinen sitoutumaton nuorisojärjestö.  

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja 

yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 

huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 

Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, 

yrittäjyyteen ja työelämään.  

 

www.4h.fi/ruovesi  


