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Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita.
Tyytyväisyyskysely tehtiin ZEF- kyselykoneella. Kysely oli avoinna vastaajille aikana 8.12.2010- 7.1.2011.
Se toteutettiin sähköisessä muodossa ja linkki kyselyyn oli näkyvillä Pornaisten kunnan sivuilla, porstua.fi:ssä,
nuorisotalo PoNu:n ja työntekijöiden facebook- profiileissa, yläkoulun reissuvihossa oppilaille sekä huoltajille ja lisäksi
linkki lähetettiin useille vapaa-aikatoimen yhteistyötahoille Pornaisissa.
Kyselyn aloitti yhteensä 205 henkilöä, kaikkiin kysymyksiin vastasi kuitenkin vain 58 henkilöä.

Vastanneiden henkilöiden ikäjakauma:
–
–
–
–
–
–

13–17-vuotiaita vastaajia oli 24, eli 32,4 % kaikista vastaajista
18–25-vuotiaita vastaajia oli seitsemän, eli 9,5 % kaikista vastaajista
30–45-vuotiaita vastaajia oli 28, eli 37,8 % kaikista vastaajista
46–60-vuotiaita vastaajia oli 12, eli 16,2 % kaikista vastaajista
60 vuotta vanhempia vastaajia oli neljä, eli 5,4 % kaikista vastaajista
Vastaajia jotka eivät ilmoittaneet ikäänsä, oli neljä

Vastanneiden henkilöiden sukupuolijakauma:
-

Tyttöjä/ naisia oli 64, eli 64 %
Poikia/ miehiä oli 36, eli 36 %
Vastaajia jotka eivät ilmoittaneet sukupuoltaan, oli kolme

Vastaajat asuinpaikkansa postinumeroiden mukaan jakautuivat seuraavasti:
-

07170- postinumero oli 45 vastaajalla (49,5 %)
07190- postinumero oli 28 vastaajalla (30,8 %)
07150- postinumero oli 14 vastaajalla (15,4 %)
muu postinumero (04600, 07530, 07550, 07600) oli neljällä vastaajalla (4,4 %)
Vastaajia jotka eivät ilmoittaneet asuinpaikkaansa, oli kuusi
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Mielipiteet nuorisopalveluista

1.

Ensimmäisessä kysymyksessä oli väitteet ”PoNun aukioloajat ovat mielestäni hyvät” ja ”PoNun aukioloajat
eivät ole mielestäni hyvät, koska..”
Hyviksi aukioloajat kokivat 62 vastaajista, eli 88,6 %
Ajat eivät olleet hyvät 8, eli 11,4 % mielestä
16 vastaajaa siirtyivät seuraavaan kysymykseen ja painoivat ”En osaa sanoa.”
Perusteluita tyytymättömyyteen oli 4.-6.- luokkalaisten PoNun vähäisyys. Joidenkin vastaajien mielestä PoNu
aukeaa liian myöhään ja on liian vähän aikaa auki. Jotkut olivat tyytymättömiä vain siksi, että eivät tienneet
aukioloaikoja tai eivät kuuluneet PoNun kohderyhmään. Muutamat ilmaisivat myös huolensa perjantai- illan
aukiolosta (23.00 asti), 7.- luokkalaisille liian myöhään ja myöhäinen ajankohta saattaa innostaa nuoria
ilkivaltaan.
Aukioloajat muuttuivat 10.1.2011 ja muutamia epäkohtia on korjattu: perjantaisin PoNu on auki 22.00
asti, 4.-6.- luokkalaisille lisäsimme toisen päivän, nykyiset ”junnuponupäivät” maanantai ja torstai.

2.

”Kuinka tärkeäksi koet nuorisotalo PoNun toiminnan ja kuinka tyytyväinen olet siihen?” Vastaajat klikkasivat
kohdan, jossa arvioivat molempia, tyytyväisyyttä ja tärkeyttä.

Vastaajien kaikki pisteet

Numero 2 kuvaa vastausten keskiarvoa

Vastaukset hajaantuivat melko laajasti, mutta enimmäkseen se koettiin erittäin tärkeäksi, mutta sitä ei monen
vastaajan mielestä ole aivan riittävästi.
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3.

”Mistä saat tietoa nuorisolle suunnatuista palveluista?” Vastaajia pyydettiin kysymyksessä rastittamaan yhden
tai useampia alla olevista vaihtoehdoista, perässä vastaajamäärät.

-

Ilmoitustauluilta
Facebookista
Porstua.netistä
Kunnan nettisivuilta
Luonnollisesti Pornainen-lehdestä
Kavereilta
PoNusta
Vapaa-aikatoimen työntekijöiltä
Muualta, mistä?

24 rastitti tämän, 33,8 %
28 rastitti tämän, 39,4 %
36 rastitti tämän, 50,7 %
31 rastitti tämän, 43,7 %
38 rastitti tämän, 53,5 %
24 rastitti tämän, 33,8 %
17 rastitti tämän, 23,9 %
27 rastitti tämän, 38,0 %
2 rastitti tämän, 2,8 %

Viimeisen vaihtoehdon valinneet mainitsivat lastensa kertovan asioista ja saavansa tietoa koulun reissuvihon
kautta.
Vastausten perusteella voidaan katsoa, että tärkeimpiä tiedotusväyliä ovat Luonnollisesti Pornainen-lehti,
Porstua.net ja kunnan nettisivut. Tärkeimpiä kuitenkin nuorten kannalta on työntekijät ja Facebook.

4.

”Kuinka tärkeäksi koet nuorten mielipiteiden kuulemisen kunnan päätöksenteossa ja tapahtuuko sitä
riittävästi?” Vastaajat klikkasivat mielipidettään vastaavan kohdan kenttään.

Vastaajien kaikki pisteet

Numero 4 kuvaa vastausten keskiarvoa

Vastausten perusteella voidaan todeta, että se koetaan hyvin tärkeäksi, mutta määrällisesti sitä voisi tapahtua
enemmän.

5.

”Oletko tietoinen, että Pornaisten vapaa-aikatoimi järjestää työpajatoimintaa 17–25-vuotiaille työttömille
nuorille? Jos olet, mistä sait tietää toiminnasta?” Vastausvaihtoehtoina kyllä ja en.

–
–

Kyllä, vastasi 38, eli 52,1 % vastaajista
En, vastasi 35, eli 47,9 % vastaajista

Tieto työpajasta oli saatu enimmäkseen Luonnollisesti Pornainen-lehdestä, kunnan sivuilta, vapaa-aikatoimen
työntekijöiltä ja ilmoitustauluilta.
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6. ”Mitä mieltä olet Pornaisten kunnan erityisnuorisotyön tärkeydestä ja määrästä tällä hetkellä?
(Erityisnuorisotyön kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai ohimenevää kriisiä elävät nuoret, jotka ovat
aikuisen tuen tarpeessa.)” Vastaajat merkitsivät kenttään mielipidettään vastaavan kohdan.
Vastaajien kaikki pisteet

Numero 6 kuvaa vastausten keskiarvoa

Vastausten perusteella erityisnuorisotyö koetaan hyvin tärkeäksi, mutta määrällisesti se ei ehkä ole riittävää.

7.

”Koetko, että nuorisolle järjestetään riittävästi toimintaa?”
Vastaajat arvioivat tekstikenttään numeroin 1- 4, 1- Aivan liian vähän/ei yhtään, 4- Runsaasti.

-

Tapahtumia, esim. diskoja- vaihtoehto sai arviokseen enimmäkseen kakkosia, 35, toiseksi eniten kolmosia,
18. Voidaan siis todeta että niitä on riittävästi.

-

Retkiä- vaihtoehto arvioitiin melkein samoin, kakkosia oli 23, toiseksi eniten kolmosia, 18. Retkiäkin
järjestetään riittävissä määrin.

-

Leirejä- vaihtoehto sai numerokseen niukasti eniten kolmosia, 23 ja kakkosia 22. Leiritoiminnan voisi siis
luokitella riittäväksi.

-

Toimintaryhmiä- vaihtoehdolle annettiin 27 kakkosta, toiseksi eniten oli ykkösiä, 12. Toimintaryhmiä voisi
siis olla enemmän.

-

Nuorten liikuntaryhmiä- vaihtoehto sai 23 kakkosta ja toiseksi eniten oli ykkösiä, 15. Kolmosia oli kuitenkin
14. Liikuntaryhmiä voisi siis olla enemmänkin, mutta tilanne on tällä hetkellä hyvä.

8.

”Pornaisissa on 7- 25-vuotiaita asukkaita 1351. Kuinka monta nuorisotyöntekijää Sinun mielestäsi tarvittaisiin
tekemään kunnan nuorisotyötä? Nykyinen tilanne on yksi vakituinen työntekijä.” Vaihtoehtoina oli 1- 4
työntekijää, joista vastaaja valitsi mieleisen vastauksen.

-

Yhtä kunnan nuorisotyöntekijää ei kannattanut yksikään vastaajista, 0 %
Kahta työntekijää kannatti 18 vastaajaa, 24,7 %
Kolmea työntekijää kannatti 34 vastaajaa, 46,6 %
Neljää työntekijää kannatti 21 vastaajaa, 28,8 %

Tämän perusteella voidaan todeta, että yksi vakituinen työntekijä ei riitä. Eniten kannatusta sai kolme vakituista
kunnan nuorisotyöntekijää.
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9.

Vapaapalautteet osioon vastaajat saivat kirjoittaa mitä tahtoivat, palautetta ja terveisiä, sana oli vapaa. Tässä
muutamia otteita palautteista:

-

” Jokaisella kylällä voisi olla oma nuorisotyöntekijä”
” Keep up the good work! Oikeaan suuntaan olette menossa!”
” Nuoria on kuunneltava ja osattava ohjata oikeaan suuntaan”
” Olisi mukava saada konkreettisia esityksiä nimenomaisesti nuorilta, mitä he tahtoisivat. Omasta puolestani
aikuisena kuntalaisena olen valmis rahallisesti ja ajankäytöllisesti tukemaan nuorisotoimintaa sen eri
muodoissa, kunhan vain tietäisin, miten voisin tukea!”
” Tosi hienon nousun on nuorisotyö tehnyt kevään 2009 ja syksyn 2010 aikana! Jatkakaa samaan malliin ja
toivottavasti kunnassa ymmärretään ennaltaehkäisevän työn merkitys. Ponu toimii hienosti ja on mukava, että
on olemassa paikka, jossa nuoret voivat viihtyä päihteettä. Kesään olisi hyvä myös satsata, vain murto-osa
nuorista osallistuu leireille ja muut saattavat keksiä ryhmissä "tekemistä". Nuorten loma-aika on pitkä.”
” Jos kunnalla olisi rahaa olisivat kunnan nuoret ansainneet uuden monipuolisen ja huomattavasti suuremman
nuorisotalon.”
” Kiitokset hyvästä uimakoulusta!”
” En kuulu nuorisotyön kohderyhmään, mutta pidän sitä erittäin tärkeänä. Vanhempien mukaan saaminen on
taatusti vaikeaa (varsinkin niiden, joiden osalta se olisi tarpeellisinta), mutta ehkä konsteja kannattaisi etsiä...”

-

-

Lisäksi palautetta oli tullut PoNu:n aukioloajoista, tosin toisessa kirjoittajan mielestä perjantai 23.00 asti oli liian
myöhään ja toisessa palautteessa taas harmiteltiin, ettei ole pidempään auki. Paljon palautetta tuli myös nuorten
harraste- ja liikuntaryhmistä, joita kaivattaisiin enemmän ja erilaisia, toivottiin esimerkiksi liikuntatoimintaa, jossa ei
ole kilpailutoimintaa mukana. Paljon myös kiiteltiin vapaa-aikatoimea jaksamisesta ja toivoteltiin tsemppiä.
Kokonaisuudessaan nuorisotoimen palvelut koetaan siis toimiviksi ja melko riittäviksi määrällisestikin.
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Mielipiteet liikuntapalveluista

1.

Ensimmäinen kysymys liikuntapuolelta oli seuraavanlainen. ”Mitä mieltä olet Sinun ikäisillesi tarjotuista
liikuntapalveluista määrällisesti ja laadullisesti?” Vastaajat merkitsivät tässäkin kysymyksessä pisteen
mielipidettään vastaavalle kohdalle.

Vastaajien kaikki pisteet

Numero 1 kuvaa vastausten keskiarvoa

Vastaukset hajaantuivat ainakin määrän kohdalla laajalle alueelle, johtuen eri-ikäisille suunnattujen
liikuntapalveluiden määristä. Mutta keskiarvon perusteella voidaan sanoa, että laatu ja määrä ovat keskitasoa, eli
parantamisen varaa voisi olla molemmissa, määrässä ja laadussa.

2.

Väitteenä oli ”Toivoisin enemmän liikunnanohjausta..” ja monivalintaisessa kysymyksessä oli vaihtoehtoina
alla olevat, perässä vastaajamäärät.

-

Lapsille toivoi lisää 28 vastaajaa, 48,3 %
Nuorille toivoi 44 vastaajaa, 75,9 %
Aikuisille toivoi 25 vastaajaa, 42,1 %
Vanhuksille toivoi 13 vastaajaa, 22,4 %

Lisäkysymyksenä oli, mitä liikuntaa tahtoisit valitsemallesi ikäryhmälle.
Lapsille toivottiin eri liikuntalajien kokeiluja, luistelukoulua, kesäkerhoja, eri tansseja, paitsi kansantansseja,
koulun jälkeen ja iltaisin tapahtuvaa toimintaa.
Nuorille tahdottiin enemmän erilaisia liikuntamahdollisuuksia eikä ”pelkkää” sählyä, kokeiluluonteisia
liikuntaryhmiä jotka eivät olisi kilpailuhenkisiä sekä ulkoilua.
Aikuisille mainittiin haluttavan lisää Zumbaa ja muita erilaisia jumpparyhmiä, ehdotuksina afro-tanssi, pilates,
”kunnon hikijumppa”.
Vanhuksille tahdottiin ”mielekästä, mukavaa, sosiaalista, ja elämässä kiinni pitävää pientä liikuntaa”, Aurinkomäen
vanhuksille toimintaa. Ehdotuksina sulkapalloa, jumppaa, tuolijumppaa, keppijumppaa, muuta helposti
lähestyttävää avointa toimintaa.
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3.

Tässä kohdassa vastaajan piti rastittaa kaikki ne liikuntapaikat joihin EI OLE tyytyväinen. Vaihtoehdot ja
rastittajamäärät alla.

-

Liikuntasalit rastitti 18 vastaajaa, eli 33,3 %
Kuntosali rastitti 16 vastaajaa, eli 29,6 %
Hiihtoladut rastitti 5 vastaajaa, eli 9,3 %
Kuntoradat rastitti 5 vastaajaa, eli 9,3 %
Skeittiparkin rastitti 14 vastaajaa, eli 25,9 %
Beachvolley- kentät rastitti 6 vastaajaa, eli 11,1, %
Urheilukenttä rastitti 20 vastaajaa, eli 37,0 %
Luistelukentät rastitti 19 vastaajaa, eli 35,2 %
Uimarannat rastitti 6 vastaajaa, eli 11,1 %
Avannon rastitti 4 vastaajaa, eli 7,4 %
Nurmikentät rastitti 6 vastaajaa, eli 11,1 %
Hiekkakentät rastitti 5 vastaajaa, eli 9,3 %
Koirapuiston rastitti 5 vastaajaa, eli 9,3 %

Vähiten oltiin siis tyytyväisiä urheilu- ja luistelukenttiin sekä liikuntasaliin. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat
avantoon, hiekkakenttiin, koirapuistoon, hiihtolatuihin ja kuntoratoihin.
Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaata palautetta tyytymättömyydestään kohteisiin.
Liikuntasalia luonnehdittiin liian pieneksi, ainakin salibandyyn. Lattiaa sanottiin aivan liian liukkaaksi.
Kuntosalia sanottiin ahtaaksi, roskaiseksi ja siellä olevia laitteita vanhoiksi, toivottiin lisää viihtyisyyttä.
Kirkonkylän urheilukentän rakenteet todettiin huonoiksi, ”vesi lilluu sateisina päivinä”.
Luistelukenttänä siitä oltiin montaa mieltä, osa sanoi että jääkenttä on hyvä ja hyvin hoidettu, mutta toiset taas
sanoivat jään olevan surkeassa kunnossa. Joitakin häiritsi myös se, että ei ole aurausta ei järjestetä viikonloppuisin.
Valojen toivottiin syttyvät aiemmin ja palavan pitempään. Jääkiekkokaukalon koko reunalle toivottiin verkkoa,
ettei tarvitsisi pelätä saavansa kiekkoa päähän toisella puolella.
Halkian ja Parkkojan alueiden jääkentille toivottiin valoja ja lumikolat sekä Halkian kentälle jääkiekkomaaleja.
Erillistä skeittiparkkia toivottiin pienemmille skeittaajille ja nykyisen skeittiparkin ja Beachvolley- kentän väliin
toivottiin aitaa.
Muutama vastaaja oli huolissaan vanhan pururadan kunnosta, se olisi keskeisellä paikalla, mutta radan kunto on
heikko.
Nurmikenttiä kaipailtiin lisää keskustaan jalkapalloharrastajien toivossa.
Yksi vastaajista huomauttaa, että liikuntapaikkojen käyttäjät voisivat itse pitää paikat siisteinä.

4.

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin seuraavaa: ”Tulisiko liikuntatoimen siirtää toimintaresursseja alueiden
kunnossapitoon iltaisin ja viikonloppuisin?”

-

Kyllä- vaihtoehto sai 47 eli 72,3 %
Ei- vaihtoehto sai 18 eli 27,7 %
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5.

Kysyttiin, mitkä KAKSI alla olevista vaihtoehdoista olisivat mielestäsi tärkeimpiä peruskorjaus- ja
kehittämiskohteita tulevaisuudessa. Alla vaihtoehdot ja vastaajamäärät.

-

Lähiliikuntapaikat saivat 44 ääntä, eli 63,8 %
Sisäliikuntatilat 28, eli 40,6 %
Urheilukenttä 27, eli 39,1 %
Kuntoradat 9, eli 13,0 %
Kuntosali 21, eli 30,4 %

-

Jokin muu, mikä- vaihtoehto keräsi 7 ääntä, eli 10,1 %

Muita ehdotuksia kehittämiskohteiksi oli Hyötinmäen virkistysalue, nuorisolle tarkoitetut skeittaus, pyöräily, mopoilu
alueet ja nurmikentät ja puistot.

6.

”Jos voisit vapaasti päättää seuraavasta uudesta liikuntapaikasta, minkä, minkälaisen ja minne sen tahtoisit?”
oli kysymys ja vastauksia tuli seuraavanlaisia:

-

Uimahalli
Frisbeegolf- rata
Puistoja, viheralueita
Urheilukentälle uudet pukukopit
Uimarannalle aktiviteetteja
Lenkkeilyreitti, mahdollisesti joen viertä pitkin
Crossirata
Suuri liikuntahalli joka olisi monelle eri lajille suunniteltu
Kuntorata Halkiaan
Liikuntahallia Jokimäen koululle
Asfalttikenttä
Naisten kuntosali
Kuntosali Halkiaan
”Kauppojen takaisille pelloille laajennettu skeitti-, pyöräilyramppi ja erillinen mopoilualue. Nuorilla lyhyt
matka kauppaan ja huoltoasemille joten eivät vaeltelisi kunnan asutusta häiritsemässä. Pienille voisi jättää
Ponun takaisen rampin pienten skeittailijoiden käyttöön. Huom. nyt ponun takana olevan skeittialueen
kohdalla päivittäin vaarallisia tienylityksiä. Oma suojatie alueen kohdalle. Kukaan ei käytä Salen suojatietä.
Muksut hyppivät ojien ja vilkkaan tien yli usein jopa pyöränpäällä.”
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7.

Vapaapalautteet osioon vastaajat saivat kirjoittaa mitä tahtoivat, palautetta ja terveisiä, sana oli vapaa. Tässä
muutamia otteita palautteista:

-

” Ei muuta kuin ulos liikkumaan”
” Skedeparkin kunnostus/uusiminen oli hieno lisä Pornaisten nuorisolle:) hienoa että jotain saadaan aikaan:)”
” Mahdollisista tuntien peruutuksista tulee saada tekstiviesti ajoissa! Puhelinnumerothan ilmoitetaan jo
ilmoittautuessa!”
”Julkista liikennettä esim. Järvenpään suuntaan ei ole laisinkaan iltapäivällä tai iltaisin, jolloin näitä
harrastuksia yleensä harrastetaan. Harrastus on siis täysin vanhempien kuljetuksen harteilla. ”
” Ulkoilualueidenhoito ei toimi niin kuin pitäisi. Esim. hiihtoladun kunto on käsittämättömän heikko, vaikka
on lunta runsaasti ja kalustoakin pitäisi olla erilaista.”
” Raha pitää jakaa niin, että siitä jokainen tavallinen pulliainen hyötyy. Ei erikoiskenttiä tietyn porukan
käyttöön!!”
” Zumba on loistava, kiitos siitä!! Myös aikoinaan järjestetty ilmainen ohjattu kuntosalitunti oli hyvä, sitä on
kaivattu.”
” Kiitos hyvästä tiedotuksesta ylipäätään ja uusista tuulista Pornaisissa.”
” upeaa kun keskustan jää on nopealla aikataululla käytössä. Valaistus voisi olla päällä vähintään saman ajan
kun ponukin on auki.”
”päivää.”

-

Näiden palautteiden lisäksi kiiteltiin paljon liikuntatoimen toimintaa ja liikuntapaikkatoiveita tuli tähänkin osioon.

Saatujen vastausten avulla yritämme kehittää vapaa-aikatoimen toimialueita sopiviksi kuntalaisille. Kiitokset
kaikille vastaajille!

Terveisin Pornaisten vapaa-aikatoimi

