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Vastaajien ikäjakauma

Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat

51-64 -vuotiaat 65-vuotta täyttäneet

 

  Taustatiedot 
 

 Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33  

 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eläkkeellä 53% vastaajista 

 Vastaajista 54% haluaisi toimia kylällä yhteisen  

tekemisen parissa samassa eläkkeellesiirtymisen  

elämänvaiheessa olevien kanssa  

  



Asuinympäristö 
 

 

 Lähes kaikki tunsivat olonsa turvalliseksi kotiympäristössään 

 Vastaajista 86% sai riittävästi apua ystäviltä, sukulaisilta tai 

naapureilta, 14 vastaajaa haluaisi saada enemmän kodin 

ulkopuolista apua. Avuntarpeet kylällä: 

 Lastenhoitoapu 

 Erilaiset kodin sisä- ja ulkotyöt 

 Asiointiapu 

 Eläintenhoitoon liittyvä apu 

 

 

Kulkuyhteydet  

 Ongelmia asiointikyydeissä kahdella vastaajalla 

 Kimppakyydeistä kiinnostunut 32 vastaajaa 

 26 valmiita ottamaan muita kyytiin 

 11 tarvitsisi itse kyytiä 

  

https://pixabay.com/fi/vaaka-maaseudun-kyl%C3%A4-alue-puut-33145/


79 %

21 %

Saatteko mielestänne riittävästi tietoa kylän 
tapahtumista?

Kyllä En

Tiedonkulku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eniten tietoa saatiin tuttavilta, lehdestä ja postitse jaettavista 

ilmoituksista 

 

 Ensisijaisesti tieto halutaan saada: 
 Internetistä / Ajantasaisilta Lannevesi-sivuilta 

 Jaettavasta mainospostista/tiedotteista 

 Lehdestä (Sampo-lehti / Saarijärveläinen)  

 Sähköpostitse 

 Ilmoitustaululta 

 Facebookista 

 Tekstiviestillä 

 WhatsApp 

 Tuttavilta 

 

 Tiedonkulun kehittämisen toiveita: 
 Aktiivisempi, ennakoivampi ja ajantasaisempi tiedottaminen, uudet 

nettisivut  

 Kattava sähköpostilista kyläläisistä 

 Ilmoitustaulu  

 Eri toimijat voisivat yhteistyössä ilmoitella sekä omista että toisten 

järjestämistä tapahtumista. Näin tavoitettaisiin monia eri ihmisiä. 



64 %

36 %

Pystyttekö osallistumaan kaikkeen vapaa-ajan toimintaan, 
johon itse haluatte?

Kyllä En

46%

29%

9%

2%

14%

Kuinka usein harrastatte liikuntaa yksin tai ryhmissä?

Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa

Noin kerran kuukaudessa Harvemmin

Harrastukset ja vapaa-ajan 

toiminta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jos ette, niin miksi ette: 

 Työ 

 Ajanpuute 

 Pienet lapset/lasten hoito 

 Kyytiongelmat 

 Kunto, ikä, terveys 

 

 



 Onko kylällä riittävästi sukupolvia yhdistävää toimintaa Kyllä 65 % ei 

35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastaajista 53 % halusi luoda yhteyksiä kylän lapsiin ja nuoriin 

 Vastaajista 46 % halusi osallistua lasten, vanhempien ja 

ikäihmisten yhteiseen kerhotoimintaan 

 

 Millaiseen harrastustoimintaan haluaisitte osallistua omalla 

kylällä? 
 Ryhmäliikunta (jumppa, jooga, kahvakuula, sisä- ja ulkopelit, kehonhuolto, 

nyrkkeily) 

 Ulkoliikunta (pyöräily, lenkkeily, soutu, melonta, hiihto) 

 Retkeily, luonnon tarkkailu 

 Laulu/karaoke 

 Tanssi 

 Käsityöt/ kädentaidot 

 Näytteleminen 

 Virtapiiri 

 Kerhotoiminta 

 Kurssit 

 Talkootoiminta 

 Kylän yhteiset tapahtumat 

 Kylän historiaa ja kulttuuria vaaliva toiminta 

 Ystävätoiminta 

 Kimppakyyteihin 

 Yhteiset uimahalli-/punttisalireissut 

 Puutarhanhoito 

 Kirjastoauto 

 

 

 

 

 

 



 

 Leipominen mm. ruisleivän teko 

 Ruoanlaitto 

 Käsityöt ja kädentaidot 

 Metallityöt  

 Autonhuolto 

 Puutarhaviljely 

 Retkeily ja erätaidot 

 Kalastus, lintuharrastus 

 Kerhojen ohjaus, tapahtumien järjestäminen 

 Musiikki 

 Tanssiliikunta 

 Sisä- ja ulkopelit 

 Kylän paikallistuntemus 

 Kysely- ja vastaustunteja, keskusteluja 

 Matematiikka, fysiikka 

 Kimppakyyti 

60 %

40 %

Uskotteko käyttävänne joskus 
kylänaputoimintaa?

Kyllä En

32 %

68 %

Olisitteko kiinnostunut toimimaan yhtenä 
monien Kyläapureiden mukavassa joukossa?

Kyllä En

 

Vapaaehtoistoiminta 

 

 

  

 

 

 

 

 Onko teillä kykyjä, osaamista, tietoja ja taitoja, joita haluaisitte 

jakaa kylän lapsille ja nuorille tai muille kyläläisille? 
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Kulttuurinkuluttajat

”On hienoa, että Sampolassa tapahtuu niin 
monipuolista toimintaa!” 

Muu harrastustoiminta 
 

 Haluaisitteko osallistua joihinkin kylällemme mahdollisesti 

perustettavista vapaa-ajan toimintaryhmistä, joiden tapahtumista 

tiedotetaan esimerkiksi puhelimella? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitä ja miten kehittäisitte kyläämme ja sen hyvää elämää? 
Vastauksissa tuotiin esille seuraavanlaisia aiheita: 

 Tiedottamisen parantaminen (sähköposti, ilmoitustaulu, nettisivut, kylän WhatsApp-

ryhmä) 

 Yhdistysten välisen yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen 

 Koulun säilyminen  

 Kylän siisteys  

 Yhteisten tapahtumien ja talkoiden järjestäminen  

 Kevyenliikenteen väylä 

 Lannevesi -kyltin alle kesäkioskin ilmoitus ja kioskille teemapäiviä 

 Kylän hyvän ilmapiirin vahvistaminen 

 Hiihtoladun laajennus 

 Kulttuuritoiminta 

 Yhteistä tekemistä eri ikäisten kesken 

 Erilaisten harrastustoimintojen mahdollistaminen (harrastuspaikat) 

 Katuvalot 

 Kuitulaajakaista 

 Naapuriapu 

 Saharannan kunnostaminen 

 Toimintaa eläkkeelle siirtyneille 

 Uudenlaista toimintaa 

Puuttuuko listalta jokin sinua kiinnostava toimintaryhmä, mikä? 

 Lasten toiminta (kerho, retket, tapahtumat) 

 Henkiset ja hengelliset tapaamiset 

”Voi, kun voisimme koko kylä tehdä 
yhdessä eri tapahtumat. Kaikki saisivat 
jotain ja vastuu jakaantuisi” 

 

”Kylän yhteiseksi hyväksi yhdessä toimien, positiivisessa ilmapiirissä, 
toinen toistaan tukien ja mukaan eri ikäisiä kyläläisiä kannustaen. 
Lannen-Kylä on meille kaikille tärkeä ja yhteinen!” 

 


