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Kyselyn raportti

Kyselyn tausta

Oriveden kaupungin Leaderrahoitteisessa Osallistuva
Orivesi -hankkeessa
(1.11.2017-31.10.2019)
yhtenä tärkeistä tavoitteista
on nuorten järjestötoiminnan
ja
vaikuttamismahdollisuuksien
kehittäminen yhdessä
nuorten kanssa.

Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret
Pelissä- hankkeen päämääränä on
tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille
aikuisille laadukasta ja
mielekästä tekemistä omalla
kylällä tai omalla
paikkakunnallaan. Hanke pyrkii
ottamaan selvää nuorten toiveista
ja siitä, miten he haluavat viettää
vapaa-aikaa Orivedellä. Hankkeen
kautta nuorilla on mahdollisuus
tulla kuulluksi sekä vaikuttaa
vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Oriveden 4H-yhdistyksen Kantri ry:n Leader-rahoitteinen Nuoret Pelissä –hanke
(1.1.2018-30.4.2019) toteutti kyselyn 10.-20.-vuotialle Orivesiläisille nuorille
yhteistyössä Oriveden kaupungin Osallistuva Orivesi-hankkeen kanssa. Kyselyssä
vastausaikaa oli 12.3.-31.3.2018. Kysely toteutettiin sähköisesti Google Forms
ohjelman kautta. 4.-6.luokkalaiset täyttivät kyselyn kotona yhdessä vanhempien
kanssa, jotta myös vanhemmat saataisiin mukaan kehittämään lapsille suunnattua
toimintaa. 7.-9-luokkalaiset täyttivät kyselyn ohjatusti koulutyön ohessa ja sitä
vanhemmat täyttivät kyselyn itsenäisesti. Koska yhdeltä koululta ei tallentunut yhtään
vastausta sähköiseen ohjelmaan päätettiin kysely tehdä vielä kyseiselle koululle
paperisena versiona. Paperisena tehdyn kyselyn vastausaikaa oli 4.4-26.4.2018
Kyselytutkimuksella selvitettiin millaisia toiveita nuorilla oman vapaa-aikansa suhteen
sekä miten he haluaisivat kehittää vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan omalla
paikkakunnalla. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös millaisia yleisiä kehityskohteita
ja mahdollisia epäkohtia nuoret omassa kunnassaan näkevät. Kyselyllä kartoitettiin
paitsi yleisiä toiveita ja tarpeita, yhtenä osa-alueena myös nuorten ideoita metsä- ja
luontoaiheiseen toimintaan omalla paikkakunnalla sekä mahdollisuuksia ja
kiinnostusta nuorten itsensä työllistämiseksi omalla kotipaikkakunnallaan esim.
yrittäjinä.
Kysely lähettiin kaikille neljälle ala-asteelle, yhteiskoulun yläasteelle, Oriveden lukiolle,
Tredun Oriveden toimipisteelle sekä etsivän nuorisopalvelun kautta koulujen
ulkopuolella oleville nuorille. Vastauksia saatiin yhteensä 367kpl. Vastauksia Alaasteilta; Kultavuori 86 kpl, Rovastinkangas 23 kpl, Eräjärvi 11, Hirsilä 6. Yläaste 160
kpl, Lukio 60 kpl, Tredu 15 kpl, avoimesta kyselystä 6kpl. Tyttöjä Vastaajista oli 190 ja
poikia 155 muita 4. Vastaajista 18 ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Vastaajien keskiikä oli 14-vuotta.
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1. Orivesi
Kyselyn alussa kartoitettiin nuorten mielikuvia Orivedestä asuinpaikkana. Vastaajista
73 % vastasi, että Orivesi asuinpaikkana menettelee tai on mielekäs paikka asua. Vain
7 % vastaajista koki Oriveden todella epämiellyttävänä asuinpaikkana. Parhaina
asioina
Orivedellä
mainittiin
Ihmiset
(ystävällisyys,
tutut,
kaverit),
rauhallisuus/turvallisuus, kaupat ja luonto. Kaupoista erityisesti S-market mainittiin
useaan otteeseen. Vastaajat kokivat myös harrastukset ja harrastusmahdollisuudet
sekä liikuntahallin erittäin positiivisina asioina Orivedellä.
Ikävimpinä puolina vastaajat kirjasivat kauppojen vähäisyyden, että on vähän
tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia, ihmiset ja juoruileminen, vapaa-ajanpaikat
sekä niiden kunnon ja kulkuyhteydet. Nuoret toivoivat erityisesti lisää tiloja nuorten
rentoon oleiluun laajoilla aukioloajoilla (mm. auki viikonloppuisin). Nuoret toivoivat
myös
lisää
tekemistä
tapahtumien,
ostosmahdollisuuksien
sekä
harrastusmahdollisuuksien muodossa.
Oriveden kokoa ja asukasmäärää pidettiin sekä hyvänä että negatiivisena asiana.
Toisille juuri tutut ihmiset ja pienet piirit tuovat iloa ja turvallisuutta. Toiset taas kokevat
samat asiat ahdistavina; kaikki tietävät toisensa asiat ja juorut ja ilkeät puheet liikkuvat
nopeasti kylällä. Samoin harrastusmahdollisuudet mainittiin merkittävän usein sekä
Oriveden parhaina puolina että ikävimmissä asioissa.
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Mikä on mielestäsi parasta Orivedellä?
(alla olevassa listassa ei ole kirjattu kaikkia vastauksia vaan esimerkkejä)

Aika rauhallinen meno ei
mikään suur kaupunki joten
ihan mukava
edulliset harrastusmaksut
Ei eksy
Ei liikennevaloja
Ei ole liikaa ihmisiä.
ei ole niin iso kaupunki
ei ole ruuhkaa
Ei paljon asukkaita
EN KEKSI MITÄÄN
PARASTA
eri lajejen harrastus
mahdollisuudet, ihmiset ovat
tuttuja
Erittäin pieni kaupunki
Eräjärvi
Että kaverit asuu lähellä
että orivedellä on
jalkapalloseura
Että orivedellä on jääkiekko
seura
että täällä on rauhallista
fortuna
Harrastukset (15)
Helpompi liikkua, koska ei
olle niin paljon liikennettä.
Hesburger (2)
Hfofb
Hienot luonnonmaisemat
Hima
hoppari
Huippu jääkiekkojoukkue
huorat ja kannabis
hyppytorni hihnalla ja lähky ja
kalskus
Hyvä jäähalli
Hyvä lukio
hyvä palvelu
Hyvä pyöräillä ja tuleva
airsoftpaikka
hyvä sijainti
Hyvä yhteishenki, kivat
ihmiset
hyvän kokoinen kaupungi ja
tampereen lähellä
Hyvät ratsastuskoulut
Ihmisten ystävällisyys
Ilmainen kuntosali
Jalkaoallokenttä
jalkapallo joukkueita, kaverit,
kaikki on lähellä ja täällä on
kivaa
Jalkapallokentät
Joukkoliikenne pikkukyliin
Juna asema

Jäähalli
Jäähalli ja urheilupaikat
Jääkiekko
Kahvilat
Kaikki
Kaikki kaupat samassa
paikassa
kaikki on aina lähellä
kaikki on hyvää
kaikki on parasta
kaikki tietävät toistensa asiat,
ei tarvitse erikseen kertoa
Kaikkialle lyhyt matka kotoa
Kalja
Kauniit maisemat
kaupat sekä muut palvelut
ovat lähellä
Kaupat, ne on hyvet :3
Kaupungin pieni koko
kavereitten määrä
kaverit eläimet luonto
kaverit ja harrastukset
Kaverit ja niitäkin on vaan 1
kaverit ja sukulaiset on
lähellä.
kaverit koulu perhe
Kaverit lähellä, liikuntahalli,
uimahalli, jalkapallo
Kaverit, hyvät lenkkeily
maastot ja koulut ja kaikki
Kebab
Kenttä
Kepappi
Keskusta
Kirjasto
kirjaston koneet
Kirkkolahti ja
liikuntamahdollisuudet
koska on turvallista
koska se on pieni ja kiva
Koti
Koulu
Koulu lähellä
Koulu ruoka
koulukaverit
koulut ja uimahalli
Koulut on mukavia.
K-supermarket, luonto
Lentopallo
Lidl
liikuntahalli koska siellä voi
harrastaa lentopalloa
liikuntamahdollisuudet
Liikuntapaikat
Lukio ja liikuntahalli
Lukio, Faceryhmän draama

Lukion opettajat, lukio
ylipäätään,
harrastusmahdollisuudet,
liikuntapaikat
Luonto
luonto lähellä ja hyvät
ulkoilumahdolisuudet
Luonto on lähellä
Luontopaikkoi paljo
Lyhyet kulkuetäisyydet
löytää paljon pulloja
Löytötex
Maaseudun rauha
Mahdollisuus eri harrastuksiin
mahdollisuus moniin
harrastuksiin
Mahdollisuus päästä
luontoon (mm. lenkkipolut,
hiihtolenkit).
Martofin suora
Matof ja foxtellin suorat
Metsä
metsässä oleminen
miellyttävät hengailupaikat,
kotoisuus
Mukavat ihmiset
Mun poikaystvä
Nuokkari
Nuorille järjestety tekemiset.
Nuoriso palvelut
On niin rauhallista ja lyhyt
matka keskustaan :)
orivedellä on mukavia ihmisiä
orivedellä on rauhalista
Orivedellä on se hauskaa
että täällä on rauhallista
orivedellä on turvallista asua
Orivedellä parasta on se että
on monipuolisesti kaikkea!
Orivedellä pystyy
harrastamaan kaikkea.
Orivedellä on hyvä olla.
Orivesi on mukavan pieni ja
rauhallinen
orivesi on niin pieni ja
rauhallinen asua
Orivesi on rauhallinen
paikkakunta ja täältä ei ole
hirvittävän pitkää matkaa
isommalle paikkakunnalle.
Orwfest ainaki viime vuonna.
Paljon liikunta juttuja
paljon luontoa
paljon urheilua
Palvelut
paras asia on lentopallo

Parasta on ehkä se että
täällä on paljon uimarantoja
Parasta orivedellä on se,että
kaikki pakollisesti tarvittavat
asiat ovat lähellä.
Perusharrastukset
pieni kaupunki ja yleisesti
rauhallinen.
pieni kaupunki niin täällä ei
asu kaikki
Pieni liikenne
pieni paikkakunta, ei eksy
Poliisi
Puhdas vesi
Pulsulampi
Ratsastus paikat, tasaarvoisuus
rauhallinen asuin alue
Rauhallinen kaupunki
Rauhallinen paikka
Rolls
Ruokapaikat
S market
Saa olla yksin
Saan harrastaa jalkapalloa
satu teatteri
se ei ole niin iso kaupunki
Se että kaikki melkeen tuntee
toisensa ainakin naamalta

Se että kaikki on lähellä.
se että oriveden lähellä on
paljon metsää
Se että siellä on iso kirjasto
Se on suht pieni ja
rauhallinen ja mukavia
ihmisiä
Se, että en asu täällä. :)
Sen rauhallisuus ja
kunnollisuus.
Siellä on uimahalli.
Sisäliikuntatilat kuten
liikuntahalli, mutta sinekkin
pääsee vain joskus
pelaamaan
s-market
S-market
Sopivan kokoinen kaupunki,
helppo päästä Tampereelle
Sopivan kokoinen kaupunki,
täällä on turvallista. Hyvät
harrastusmahdollisuudet.
Sopivan kokoinen paikka
Sopivan pieni ja melko
rauhallinen paikka, sukulaiset
ja kaverit ovat lähellä
Sopivan pituiset välimatkat
Teatteriharrastus
Teerijärvi, ja kivat ihmiset

tekonurmi kenttä on hyvä
Terveyskeskuksen penkki
turvallinen koulumatka
Turvallinen paika asua.
Täällä ei ole ruuhkia
täällä kaikki tuntee toisensa
täällä on kaikki lähellä
Täällä on nuokkari ja hyviä
liikuntapaikkoja.
Täällä on paljon
liikuntamahdollisuuksia
täällä on tekonurmi ja täällä
on rauhallista
Uimahalli ja siellä diskot
uimahalli, liikuntahalli,
Ulkoilu mahdollisuudet
urheilu ja kaverit
Urheilu mahdollisuudet
Voimistelu
ystävällisyys
Ystävät
Ässä
-/en tiedä 47
ei mikään 22

Mikä on mielestäsi ikävintä Orivedellä?
(alla olevassa listassa ei ole kirjattu kaikkia vastauksia vaan esimerkkejä)
Alkoholistit yms.
ankea ja pieni keskusta
Bussien huonot aikataulut
Bussikuljetuksia liian vähän
pienemmille paikoille
Deekki
Ei kauheasti mitään vapaa
muotoista tapahtumaa jonne
voisi mennä kun on tylsää
Ei kauppaa mistä saa esim
auton osia
Ei mäkkäriä
Ei mikään
ei ole elokuvateatteria
ei ole esim hoploppia tai
tommosia puuhapaikkoja
Ei ole hyviä kauppoja
ei ole kunnolla paikkoja jossa
harrastaa voimistelua
ei ole kunnon
kauppakeskusta

Ei ole kunnon kauppoja.
Ei ole liikunta
mahdollisuuksia
ei ole minigolf kenttää
Ei ole mitään
aktiviteettiparkkeja
Ei ole mitään isoa keskustaa
ja kauppoja.
Ei ole mitään tekemistä (2)
Ei ole mtn vaate-kauppoja :(
Ei ole mäkkäriä
ei ole niin paljon harrastus
mahdollisuuksia
Ei ole oikein paikkoja missä
vain olla kun wi
nuokkariinkaan haluu mennä
kun se on täunnä jonneja
Ei ole paljon lapsille
tekemistä
ei ole paljon paikkoja nuorulle
Ei ole tarpeeksi harrastuksia

Ei ole tarpeeksi paikkoja
nuorille missä olla.
ei ole tarpeeksi tekemistä
ei ole tarpeeksi
vaatevalikoimaa ikäisilleni
(nuoret)
ei ole tekemistä
Ei oo kivoja kauppoja
Ei oo paljoo tekemistä
Ei oo tekemistä
Ei tekemistä tai paikkoja
joissa olla
Eioo mitää tekemistä
en osaa sanoa
erikoisliikkeitä ei ole
juurikaan, kävelyteitä puuttuu
ettei ole vesiliukumäkeä
että ei ole tarpeeksi
harrastajia mun ikäluokassa
Että lumia ei oteta kentältä
niitä pois

että tämä on niin pieni
kaupunki
etäisyys tampereelle
harrastusmahdolisuuksien
vähyys.
Harrastusteen vähyys
haukkuminen ja asioiden
levittely
Hinnat
Huonoja kauppoja
Huonokuntoiset tiet
Huonot bussiyhteydet
Huonot joukkoliiknne
yhteydet (Eräjärveltä
Oriveden keskustaan)
Huonot oleskelupaikat
Huonot tiet
Huumeiden käyttö
Ihmiset (6)
Ihmiset. Kaikkialla pyörivät ja
huutelevat nuoret häiritsevät.
Varsinkin kirjastossa tämä
häiritsee.
Ikävintä on se, että siellä ei
ole paljoa tekemistä.
Ikääntyvä väestö, äänekkäät
mopot
isompi uimahalli ja olisi
enemmän auki
jalkapallohallin puute
Jgogbd
Joidenkin palveluiden puute
Joittenkin paikkojen ja teiden
huono kunto. Liian vähän
asfaltti teitä.
jonnet, ja se että juorut leviää
nopeesti
joudut maktustamaan
tampereelle, koska orivedellä
ei ole oikein vaatekauppoja
jne
Joululomalla uimahalli oli
kiinni.
Julkinen liikenne mutta
orivedellä kaikki on niin
lähellä ettei se ole
välttämätöntä (julkinen
liikenne)
juopot
Juoru kylä
Juorukellot
kaikki (8)

Kaikki vaatteet yms täytyy
hakee tampereelt/muualta
Kaikki, kiusaaminen ja
kusipää ihmiset
Kauppakeskusten
puuttuminen (2)
Kehnot palvelut. Yleisesti
kepparirata puuttuu
Kerhoja järjestetään vähän
Keskustietä pitkin ajavat
mopot yöllä
Kiusaaminen
Kiusaaminen ja huonot
harrastusmahdollisuudet
kiusaaminen koulussa
Kiusaamiseen,
nuorisotoiminnan vähyys
k-market
K-market
Koriskenttä mästinä
koulu (9)
Koulukiusaamiset
koulukyytiä pitää odottaa
koululla
koulun kenkävarastossa
painitaan paljon
Koulussa ulkovälkät
Kovikset
kultavuoren koululla pallot
vierivät rotkoon
kun ei ole hyviä
vaatekauppoja
Kun ei ole mitään tekemistä
kun tämä on aika pieni
kaupunki
Kun täälä ei ole minua
kiinnostavaa toimintaa paljoa
Kunnallispolitiikka
Kussipäiset oppilaat
Känniläisiä on paljon.
Harrastuksia saisi olla
monipuolisemmin
kävely kouluun
Kävelyteiden hieman huono
ylläpito
lapsille ei ole hirveesti
tekemistä
lasersota ja elokuvat on
tampereella
legovalikoima on huono
liian kallista
Liian vähän harrastus
mahdollisuuksia.

liian vähän kauppoja
Liian vähän kesätyö paikkoja
Liika poliisien määrä
liikaa veroja
liikuntapaikat melko suppeat
Liikuntapaikoista ei pidetä
huolta tai niitä ei kunnosteta
esimerkiksi koripallokenttä,
joka on jo pitkään ollut
huonossa kunnossa
Live musiikkia melko vähän
luokka
Mautojonnet
Mautot
mopoilijat
Mun poikaystvä
muoti kauppoja on vähän ja
orivedellä ala-astelaisilla ei
ole niin paljoa tekemistä
Nuorien käytös ja ilkivalta
Nuorisopalvelujen puute
Nuorisotilojen vähyys
pikkukylissä. Esim. Hirsilä ja
Eräjärvi
oleskelu paikkojen puute
Oleskelupaikkojen ja
aktiviteettien puute
opiskelija-asuntojen puute
Oppitunnit
Orivedellä ikävintä on ei ole
urheilukerhoja
kaikentasoisille esim. Sähly
Orivedellä ikävintä on kun
täällä ei järjestetä mitää
mielenkiintoista
Orivedellä on ehkä hieman
liianvähän ns. Hangout
paikkoja joissa voisi vapaasti
viettää aikaa.
orivedellä on vähän
ravintoloita tai
elokuvateattereita
Orpo (vie kaikki vuorot)
osa ihmisistä, lähinnä 7-9
luokkalaiset
Paljon ihmisiä
palvelut ovat vähentyneet
Pienet piirit
Pitkä matka
harrastuspaikkoihin
Pitkä matka keskustaan.
Natsit

Pitkät välimatkat kavereiden
luokse
poliisit
puuttuu paljon harrastuksia
Päätöksenteon hitaus ja
Eräjärven huomiotta
jättäminen siinnä.
Rahan käyttö
roskaaaminen
Roskat.
Roskien lajittelupisteellä
muovi osio on aina täynnä.
Isommat laatikot siihen ois
kiva :)
Ruma vanha nuorisotalo
Räkiminen
Se ettei ole paikkoja joissa
shoppailla
Se että ei ole kunnon
vaatekauppoja.
Se että se on aika pieni
se että täällä ei ole
elokuvateatteria
Se että täällä ei oo mitään
se on niin pieni
Se, että ei ole juuri mitään
ihmeellistä
se, että orivedellä ei ole
mahdollisuuksia tehdä jotain
hauskaa
Se, että täällä ei ole lähes
mitään aktiviteetteja yms.
Sitä ei moni tiiä
suppeahkot palvelut
Syrjäinen sijainti
Talot ovat liian tiheään
Tekemisen puute
terveyskeskus

Terveyskeskus
tiet on tosi huonoja
todella pieni paikka
Tokmanni
Tuisku
Tylsyys
tylsät harrastukset
Tämä on pieni paikka!!!!!!!!!
tää on pieni kylä jossai
korvessa
Tääl ei oo mitää
Täällä ei ole elokuvateatteria,
mäkkäriä tai megazonea.
Täällä ei ole mitään
Täällä ei ole mitään kivoja
vaatekauppoja
täällä ei ole mitään tekemistä
Täällä ei ole skeittiparkkia.
täällä ei ole tarpeeksi
tekemistä, ei ole koirapuistoa
täällä ei ole vaatekauppoja
Täällä ei ole vaatekauppoja
täällä ei oo mitää
Täällä ei oo mitään tekemistä
täällä ei voi harrastaa kaikkia
lajeja
Täällä on liian vähän
kauppoja
Täällä on liika
silmäasememoita
Täällä on liikaa turhia liikkeitä
esim. synsam. Enemmän
urheiluliikkeitä.
täällä on paljon roskaa
Uimahalli ei ole auki
viikonloppuisin
Ulkojäillä sais olla kaukalot ja
korkeempi verkko.

Ulkojäillä voisi olla
korkeammat verkot maalin
päällä
Vanhat talot
Vanhukset on yksinäisiä
Viikonloppusin ei ole mitään
sisätilaa missä olla niinku
ennen oli nuokkari (2)
vähäinen toiminta nuorisolle
vähäiset palvelut
vähäiset urheilu kaupat
Vähän erilaisia liikkeitä
Vähän harrastuspaikkoja,
esim irtimaasta tyylisiä
Vähän ihmisiä, ei oo paljoa
muita kauppoja paitsi
ruokakauppoja
Vähän kauppoja
Vähän kesätyö paikkoja
vähän paikkoja jossa hengata
kavereiden kanssa
Vähän paikkoja olla
Vähän palveluita
vähän pieni kaupunki
vähän sisähalleja /
hiekkakenttiä
Vähän tekemistä
Vähän työmahdollisuuksia
Vähän työpaikkoja nuorille
Välillä tuntuu, että vaikka
sanotaan, että nuoria
kuunnellaan, niin ei tunnu
siltä
yhteiskoulun piha
yhteiskoulun tunneli sateen
jälkeen
4H kerhon puuttuminen
Eräjärveltä

Tunnetko olosi turvalliseksi Orivedellä?
81 % Vastaajista tunsi olonsa Orivedellä melko tai todella turvalliseksi. Liikenne,
alkoholistit ja päihteidenkäyttäjät, kiusaaminen sekä kouluammunnat ja
maahanmuuttajat mainittiin asioissa, jotka saivat vastaajat tuntemaan turvattomuutta
Orivedellä. Vastanneista vain 4 % koki Oriveden todella turvattomaksi paikaksi.
Vastanneista 18 % piti mahdollisena, että asuisi myös aikuisena Orivedellä. 35 % ei
pitänyt sitä mahdollisena ja 47% ei osannut sanoa.

Asiat jotka aiheuttivat turvattomuutta:
(alla olevassa listassa ei ole kirjattu kaikkia vastauksia vaan esimerkkejä)
Ei missään voi ikinä olla
täysin turvallista. Ei sellaista
paikkaa ole.
hullut autoilijat, huumeet
Ihmiset on paskoja ajamaan
ihmiset on pelottavia
ihmiset orivedellä, esim.
huumeihmiset
Jeesuksen läsnäolon
puuttuminen
jotkut autokuskit
jotkut pelottavat
ihmiset/känniläiset, koska he
tulevat juttelemaan hölmöjä.
Juopot ja vammaset
Kaaharit
Kaikki ihmiset
kaikkialla on riski että
tapahtuisi jotain
Kaljattomuus
katulamppuja liian vähän
Keskustassa joskus pelottaa
kaahaavat autot
Kesällä istuu ihmisiä
juomassa alkoholia
tekonurmikentän vieressä.
Kiusaajat

Koska alkoholiongelmaiset,
huumeongelmasiet ja tietyt
nuoret
koska autoja kaahaa
Koska tällä on varkaita
kouluammunta
Känniläiset huutelevat tyhmiä
asioita
känniläiset ja autoilijat
Kännipäiset ääliöt
Mamut ne salee raiskaa mut
Minut on ryöstetty
narkkarit ja juopot
Narkkarit on pelottavia
Neekerit, ne pelottaa
-nii pieni paikka
No ainahan maailmassa jotai
on
no ettei tuu tulipaloja tai
rosvoja
no kaikki huumehörhöt ja
alkoholistit
Olen kohdannut siellä
pelottavan näköisiä ihmisiä,
jotka käyttäytyivät vähän
oudosti.
oma ujouteni, en pidä kun
ympärilläni on paljon ihmisiä
ja hälinää

oriveden keskustassa on
humalaisia ihmisä välillä ja
synkkiä katuja
oriveden yö-elämä, koska on
pimeetä
Pelkään poliiseja
Polliisikoirat jahttaa iltasin
Psykoosiset jonnet
runsaasti päihteiden käyttäjiä
se, että täällä on välillä
pyörinyt autolla porukkaa,
jotka ovat pyydelleet kyytiin
siksi koska kukaan ei tiesä
mitä reuraavaksi tapahtuu
tykkään vittuilla ihmisille
tää on pieni kylä täunnä
narkkareita ja alkoholisteja
täällä on aloholesteja ja
huumeen käyttäjiä
Täällä on jonneja
Täälläpäin liikkuu välillä
rosvoja.
Vanhat miehet kyttää (2)
ylä-aste ikäisten nuorten
käyttäytyminen ja oleskelu
ilta aikaan kaupungilla
yläasteen / lukion kaaharit
mutta niitä on kaikkialla

Näetkö mahdollisena, että asuisit Orivedellä
aikuisena?
Kyllä,
mahdollisesti;
68; 18 %

En osaa sanoa;
172; 47 %

En; 127; 35 %

Kyllä, mahdollisesti

En

En osaa sanoa

Mikä saisi sinut viihtymään paremmin Orivedellä?
Mikä saisi nuoret viihtymään paremmin Orivedellä? Suurimmassa osassa vastauksia
toistuivat viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä tekemisen lisääminen (paikkoja oleiluun sekä
harrastusmahdollisuuksien lisääminen), paremmat liikenneyhteydet, enemmän
kauppoja sekä palveluita. Muita viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä mainittiin vain
harvakseltaan.
(alla olevassa listassa ei ole kirjattu kaikkia vastauksia vaan esimerkkejä)
Airsoft paikka
Aktiviteettejen ja
ajanviettopaikkojen lisäys.
aktiviteettipuisto nuorille
Annettaisiin nuorille
enemmän töitä
Askartelukaupat
Bussiliikenne Eräjärvi-Orivesi
crossiradat
ei mikään
ei olis poliiseja
elokuvateatteri
en tiedä (65)
Enemmän aktivitteettejä ja
mukavempia ihmisiä
Enemmän harrastuksia
matkoja koulusta
Enemmän.
enemmän kauppoja
Enemmän kavereita

Enemmän koulutus
mahdollisuuksia
enemmän liikunta ryhmiä
enemmän liikuntahallivuoroja
enemmän muotikauppoja ja
tekemistä ala-astelaisille
enemmän oleskelu paikkoja
nuorille
Enemmän
ostosmahdollisuuksia
Enemmän paikkoja
Enemmän paikkoja
kokoontua aseman seudulla
kun niitä ei ole täällä
ollenkaan.
Enemmän paikkoja nuorille
Enemmän puistoja
enemmän
ravintoloita/kauppoja?

enemmän ruokapaikkoja ja
ilmaista vapa-aika toimintaa
Enemmän ruokapaikkoja ja
viihdetoimintaa
Enemmän tekemistä
Enemmän vaate kauppoja
XD
Enemmän valikoimaa
myllykulmaan
enempi harrastuksia
Enempi yrittäjyys, palveluiden
monimuotoisuus.
Että olisi enemmän
tapahtumia
Että olisi enemmän urheilu
kauppoja
että olisi enemmän
vaateliikkeitä
Että olisi kavereita.

Että tänne tulisi enemmän
kauppoja ja
harrastuspaikkoja ja puistoja
että täällä olisi enemmän
aktiviteetteja
Että täällä olisi enemmän
paikkoja hengata kavereiden
kanssa
h&m
halli, jossa on tekonurmi
Halvemmat hinnat
Hankittaisiin sellaisia
hengailu paikkoja joissa ei
ole jonneja.
Hankkisitte kuplahallin
harrastukset
Harrastus
Harrastus toiminnan
lisääminen.
Harrastusmahdollisuudet
Harrastusmahdollisuudet,
koripalloseura
Helpommat kulkuyhteydet
Helpommat kulkuyhteydet
Hese
Humalaiset ja mopojonnet ja
mautot pois kaupunkikuvasta
Huvipuisto
hyvät harrastukset
Ihmiset
Ihmisien vaihto
Isompi jäähalli
Isompi puisto keskustan
lähelle
Isompi uimahalli
Isompo uimahalli ja
Jaa a hyvä kysymys
Jokin kahvila tai subway tms.
Joku aktiviteetti jutska
Joku paikka missä keulis
joku urheilu/vapa-aika keskus
kuten superpark!
Jos aikoiset ihmiset ei
juoruaisi
Jos ei kiusattais
jos ei olisi niin paljon ruuhkaa
päivisin
Jos olis enemmän
harrastuksia
Jos olisi enemmän ihmisiä ja
mahdollisuuksia
Jos olisi enemmän oleskelu
paikkoja/ tekemistä nuorille

Jos olisi jotakin kiinnostavia
tapahtumia
Jos olisi omalle ikäryhmälle
tarkoitettu hengailu paikka
jos olisi puhtaanmpaa
Jos olisi skeittaus- tai
scoottipaikka
jos orivedellä olisi vaikka 50
000 ihmistä enemmän ja
gucci kauppa
Jos paikkoja kunnostettaisi
paremmin
Jos pulsut lähtisi
Jos se olisi isompi
Jos sinne tulisi joku uusi
rakennus.
jos tänne perustettaisiin
sählyjoukkue
jos täällä olisi enemmän
aktiviteettejä
Jos täällä olisi mahdollisuus
saada parkour-koulutusta
jos täällä olisi vaikka kiipeily
paikka tai elokuva teatteri se
olisi hauskaa.
Jos täälä olisi elokuvateatteri
Jos uimahalli olisi isompi ja
siellä olisi hyppyteline.
jos vaatekauppoja ja muita
mitä orivedellä ei oe, tulisi
orivedelle
Jotain hauskaa tekemistä.
Jotain kivaa Kentälle
Joukkoliikenne pikkukyliin
Judo
Karting rata
kauppakeskus
kauppakeskus+ hyvät
palvelut
kaupungin sisäinen julkinen
liikenne ( keskusta rautatieasema)
Kaverit
Kaverit ja urheilu
Kiitos mäkkäri orivedelle
kivempi koulu
koirapuisto, enemmän
nuorisotiloja
koripallokenttä kokeiluun
koululle joku viihtyisä kerho
k-supermarket
kun käyn kylillä
Kunnon vaatekauppa

Laillinen keulinta suora
lapsille enemmän vapaa ajan
toimintaa
Leffa teatterit ja pikaruoka
ravintolat
lentopallo
Liikkeet joista sais esim.
Vaatteita, subway
liikkumis-/leikkipaikkoja
enemmän myös keskustan
ulkopuolelle
Liikuntahallin salin
parantaminen
Liikuntapaikkojen
kunnostaminen
lisätkää elokuvateatteri
Lisää erilaista toimintaa
lisää kauppoja
Lisää liikunta kerhoja
aloittelijoille. Esim. pesis tai
jalkapallo
Lisää seksin
harrastuspaikkoja
Lisää tekemistä nuorille
esimerkiksi skeittipuisto tai
talveksi laskettelurinteitä.
Lisää tekemistä/harrastus
paikkoja
Lisää/parempia hiihtolatuja.
live musa
Loma
McDonalds
metsät tai jotkut muut puistot
jossa voisi käydä kävelyllä.
monipuoliset
harrastusmahdollisuudet
Mopo kortti
Mukava kokoontumispaikka.
muuttamalla pois orivedeltä
mäkihyppytorni ja kartting
rata
No kiusaaminen loppuis ja
muutenki joo
No se aktiviteettiparkki :D
no viihdyn ihan tarpeeksi
hyvin nytkin
Nuoret voisivat tehdä
hyväntekeväisyystyötä
nuorille enemmän toimintaa
Nuorisolle jokin vapaa paikka
keskustan lähellä, jossa olla
esim kesäisin.

Nuorisotilat viikonloppuna
auki tai paikka jossa oleskella
Nuorisotoiminnan lisääminen
Nuorisotoimintaa enemmän
kavereiden kanssa
Olen tyytyväinen olooni.
Olis joku bändijuttu missä
saisi soittaa rumpuja
olisi enemmän
''hengailupaikkoja''
Olisi enemmän paikkoja
missä pystyy tekeen kaikkea.
olisi enemmän tekemistä
Olisi enemmän tekemistä ja
hengailupaikkoja
olisi kiva jos orivedellä olisi
koirapuisto
Olisi salibandya. Tampereella
ja kangasalla on. Orivedellä
ei ole ryhmissä tilaa. Uusia ei
oteta moneen vuoteen.
on
orivedelle skeittipuisto
ostokeskus
Ostoskeskus
ostoskeskus (2)
paljon kavereita
Paremmat bussiyhteydet
syrjäseuduilta
Paremmat harrastus
vaihtoehdot.
Paremmat hengauspaikat
Paremmat kaupat
paremmat kulkuyhteydet
lähikuntiin ja laadukkaammat
ja monipuolisemmat
harrastukset
Paremmat kulkuyhteydet,
enemmän mahdollisuutta
harrastaa esim. salibandy
jne.
Paremmat liikkumis
mahdollisuudet peräkyliltä
Paremmat tiet
Paremmat ulkoilu
mahdollisuudet muuallakin
kuin keskustassa

Paremmat vapaa-ajan
palvelut ja monipuolisemmat
kaupat
Paremmin harrastuksia
Parempi miittisuora asfaltoitu
suljettu alue
peli tietokoneet kirjastoon
Pois muutto
Polttoaineen hintojen lasku
puolustuslajeja
harrastuksena.
Vanhemmillekin tytöille
erikoisia harrastuksia.
Pyörätiet Eräjärvelle
scootpark
Se että olisi lyhyemmät
matkat.
se että tänne tulisi
jonkinlainen leipomis
(ruuanlaitto) kerho tai kurssi.
Se että tänne tulisi tekemistä
se että täällä olisi
elokuvateatteri
Se jos olisi enemmän esim.
Vaatekauppoja.
se, jos kaikki tiet olisi
astaltoitu, tai jos roskiksia
olisi enemmän.
Shoppailupaikat
sisäleikkipuisto
Skeikki parkki
skeitti parkki
Skeittiparkki
Skeittiparkki, mopotalli
skeittipuisto
Skeittipuisto, jämsässä on
hyvä pumptrack
SPRK= Super-park+muita
harrastuksia.
Subway (3)
sukkavartaan kentälle
tekonurmi!
superpark
Superpark Orivedelle
superparkin tapainen paikka
suuruus
Taistelulajit

Tekonurmen aidat oikeinpäin
niin että pallot ei puhkea
piikkeihin
Tekonurmen aidat toisinpäin
että ei pallot hajoausi
toinen tekonurmi ja stadium
kauppa
Toivoisin
telinevoimistelukursseja
Orivedelle
Trampoliiniparkki
Trampolin park
Tulisi mäkkäri ja subway
turvapaikat minunlaisilleni
ihmisille uwu
Uimarannalle hyppytorni
toinen
ulko lentopallokenttä olisi kiva
Urheilukauppa olisi hyvä
Urheiluliike
Useammar
harrastusvaihtoehdot
uudet kaupat
Uudet liikuntapaikat
Uus koriskenttä
uusia aktiviteetejä
Uusia liikkeitä, joista löytyy
nuorille esim. vaatteita,
koruja yms.
uusien nuorisotilojen
rakentaminen/järjestäminen
vaatekaupat
vapaa-ajan vietto paikkoja
enemmän perheille
Viihdyn jo nyt hyvin
Viihdyn Orivedellä melko
hyvin
Viikonloppuisinkin sisätila (2)
Viina
Voimistelu halli,liukumäki
uimahalliin ja vaatekauppoja
Vähemmän koulua
ysäri baari

2. Nuorten vapaa-aika ja harrastukset Orivedellä
Nuoret viettävät vapaa-aikaansa ystävien ja perheen kanssa, pelaten, olemalla kotona
ja ulkoilemalla. Suosituimpia harrastuksia Orivedellä ovat jalkapallo, ratsastus, tanssi,
lentopallo, jääkiekko, kuntosalilla käyminen sekä erilaisten soittimien soittaminen. 23%
vastanneista kertoi käyvänsä harrastustoiminnassa Oriveden ulkopuolella. Eniten
Oriveden ulkopuolella käydään harrastustoiminnassa Tampereella. Tampereella
käydään tanssi-, cheerleading harjoituksissa ja pelaamassa jääkiekkoa. Muina
harrastuspaikkoina mainittiin mm. Juupajoki, Kangasala, Ypäjä ja Lempäälä.
Vastaajista 44 ilmoitti, ettei harrasta mitään tai ei ilmoittanut harrastustaan.
Nuorilta kysyttiin myös onko heidän vaikea päästä harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon
ja mikäli on kuinka se tulisi ratkaista heidän mielestään. Kyselyyn vastanneet kokivat
kysymyksen hankalaksi. Kysymys oli jätetty useissa vastauksissa vastaamatta ja en
tiedä vastauksia oli melko paljon. Ratkaisuksi harrastusten pariin pääsemiseksi nuoret
ehdottivat bussien/julkisen liikenteen lisäämistä. Erityisesti lisää julkista liikennettä
toivottiin kyliltä keskustaan. Lisäksi nuoret ehdottivat yhteiskyydityksiä (joita jo
käytössä) sekä harrastusmahdollisuuksien järjestämistä sivukylillä. Osa vastanneista
tarjosi myös ratkaisuksi toiminnasta pois jäämistä, mikä nuorisotyön näkökulmasta ei
ole onnistunut ratkaisu pitkien välimatkojen tuomien ongelmien ratkaisuksi.

Mitä teet vapaa-aikanasi?
Afkaan ulkona ja lokkeilen
Ajan mopolla
Ajan poliisia karkuu
Ajelen milloin milläkin ja
pelailen kavereideni kanssa
tietokoneella
Ammuskelen ilmakolla,
katselen ohjelmia ja videoita
askartelen (4)
Asun noi 30km päässä
keskustasta joten istun
kulkuneuvossa ja/tai
odottelen bussia
bongaan lintuja
En tiedä (16)
hengaan
hiihdän, luistelen, uin
Hoidan kissaani
hoidan koiraa ja teen
käsitöitä.
Hoidan pupujani
jotain
juoksen ja syön
juon
Juon kaljaa
Jääkiekkoa ja muuta urheilua
kalastan,

Katon elokuvia/sarjoja &
pelaan
katselen elokuvia
katson kännykkää
katson leffoja, kuuntelen
musiikkia,
Katson netflixiä (8)
katson televisiota (4)
Katson videoita pikkuveljien
kanssa.
kavereiden kanssa (96)
kirjasto ja lukeminen
kirjastossa
Kirjoitan ja luen
Koen kysymyksen
ahdistavaksi.
koiran kanssa (12)
Korjaan mopoja (2)
kotona (31)
Kouluhommia (8)
kuuntelen musiikkia
kuuntelen musiikkia (7)
kuuntelen äänikirjoja, lenkillä
(4)
kuvaan elokuvia, rakennan
legoilla ja pelaan pokemon
gouta

kuvaan videoita.
kylillä (4)
Käyn metsässä
käyn mummulla (2)
käyn ratsastamassa kaverini
kanssa
käyn salilla
Käyn Tampereella.
Käyn uimassa.
laskettelen
leikin (11)
Leivon,
lenkeillä käynti (3)
lepään, lasken mäkeä
pulkalla, matkustan, käyn
ostoksilla Tampereella, ajan
pyörällä, liikun metsässä
Liikun itse
Liikun ja teen läksyjä
Luen (20)
Läksyjen tekeminen
oleminen, koiran hoito
maalaan (3)
Makaan sängyssä
makoilen
Melkein joka päivä
nuokkarilla

metsässä
Minä leikin ulkona tai sisällä
kavereiden ja veljeni kanssa
joskus olen puhelimella.
Muu (35)
mökkeily
Nukun (13)
Nuokkari (7)
nussin
Olen (4)
olen kavereiden kanssa
olen koiran kanssa ja talvisin
hiihdän.
olen somessa
Opiskelen (22)
Pelaan (89)
pelata sählyä olla kavereiden
kanssa
perhe (9)
perjantaisin
seurakuntatalolla, olen
tampereella
piirrän (19)

poikaystävän kanssa (2)
pompin trampoliinilla
Potkin jalkapalloo
puhelimella (20)
pupun hoito
pyöräilen (8)
Rakennan legoja
rasssaan mopoja
Ruokin kissoja
ruutanassa
se vaihtelee
selaan tumblria, vedän
käteen, valitan naisten
sorrosta ja olen homo uwu
serkkujen kanssa
(mummolassa ulkoilua)
soitan (3)
Soitan pianoa (2)
soitan ukulelea ja laulan,
katson sarjoja
Syön (7)
sählyä
tallilla

Tallitöitä (2)
tampereella (2)
tanssin (2)
Teen koulutöitä, olen kotona
teen käsitöitä
Treenaan
Turhaa
tykkään ratsastaa
keppihevosella ja
töitä (5)
Uimassa (2)
uin (kesällä rannalla) ja
liikuskelen ulkona
ulkoilen (29)
Urheilen (2)
vahdin sisaruksia
vaimokkeen ja kavereitten
kanssa
valokuvaan
Vietän aikaa tyttöystävän
voimistelen

kavereiden seurassa
olemista,
keppareita, (4)
kesäisin pyöräilyä. Kävelen
myös usein.
kesäsin koirien kanssa
Kiipeilyä
Kirjoittamista (3)
kitaransoitto (5)
Klarinetin soittoa
Koira ja netflix
Koirien kanssa lenkkeilyä
kokki-, musa- ja
saksakerhossa
koripallo (3)
Kuntosalilla käyntiä (20)
käsitöitä yms
Laihduttaminen/kuntoilu
laskettelu (6)
Laulamista (3)
lautapelejä
lenkillä juoksemassa
Lenkkeilen (4)
Lentopallo (31)
liikuntapuisto, seinäkiipeily
Luen kirjoja (3)

lumilautailua
maalaaminen
metsästys
moottoripyöräily
Moottoriurheilu ja
motocross (5)
musakerho,(4)
saksankerhoa
Musiikki, (3)
Netflix and chill
noppakerhoa
nukkeja,
nyrkkeilyä, (3)
Näpsä (5)
näytelmäkerho (2)
Piirtäminen
orivedellä on niin huonot
mahdollisuudet
satuteatteria
OSKOn jumppa
Oskon show&street dance
kurssia.
painia
Partio (4)
Pelaamista (2)
pesäpalloa

Mitä harrastat?
afrobrassia,
agilityä
Airsoft,(2)
ajamista
alttoviulun soittamista
askartelua
Autojen rassaamista
Autourheilua
balettia (5)
Cheerleading, (4)
Crossilla ajjoo
Enduro
esports (2)
esteiden hyppimistä
Frisbee golf
futsaal(3)
Hiihtoa
huilun soittoa (5)
jalkapallo (47)
Joukkuetanssia.
Juoksua
Jääkiekko (28)
Kalastusta (2)
Kaljottelua
karting
katusähly...

pianon soittoa (15)
piirtämistä (3)
pyöräilyä, (5)
ratsastamista (41)
Rossia
saksankerhoa
salibandy (9)
sellon soittoa (2)
Sirkus (2)
Skoottausta

Soittamista
sporttikerhoa,
Street dance,
Suunnistus
Talvisin hiihtoa
tanssi (16)
Teatteria (6)
Telinevoimistelu (12)
Tietokone pelaamista (3)
trampoliini (2)

uimista (7)
ulkoilu (2)
urheilu,
valokuvaus (4)
Wheeliee
viulu, (7)
voimistelu,(6)
yleisurheilu
yleisurheilu (12)
4H (5)

Mikäli sinun on vaikea liikkua harrastuksiin/vapaaajanviettoon mikä ratkaisuksi?
Auto (7)
busseja (24)
Ei mee niihi (18)
Ei mikään (14)
ei ole hankala (27)
En tiedä (43)
Harrastukset lähemmäksi (8)
Hirsilästä menee viimeine
bussi klo 17 ja takaisin
menee bussi klo 17,
keskustaan on tosi vaikeaa
päästä
isovanhempien kyydillä
Joukkoliikenne (11)
jään koulunjälkeen kylälle
Karting
kimppa kyydit/vanhemmat
vie.(15)

Koulukuljetus tai vastaava,
joka veisi koululta tai kotoa
harrastukseen.
Kuljen koulukyydillä, on hyvä
että harrastus alkaa melkein
heti koulupäivän päätteeksi
Kulkuväline
Kuplahalli
Kysyä vanhemmilta.
kävelen (6)
Liikun sinne vaikeasti
Läheisten kyydissä.
mopo (7)
mummut ja vaarit voivat
auttaa
Nopa(3)
pappa auttaa kyydityksissä
Polkupyörien
polkuryörä (11)

Raktorikortti pakolliseksi ja
saatava jo 4-vuotiaana.
red bull joka antaa siivet
se että orivedelle
järjestettäisiin sählykerho
sisäinen julkinen liikenne
sitten ei voi harrastaa
spora (2)
sähköpyörä
taajamajunia
Taksi
Tiet turvallisemmiksi
Turvallinen pyörätie
Eräjärvelle
yrittää keksiä kotona tai
vaikka ulkona jotain
äiti (4)

Sijaiseeko joku harrastuksistasi jossain muualla kuin
Orivedellä?
Kyllä; 83; 23 %

Ei; 284; 77 %

Kyllä

Ei

Harrastukset ja harrastuspaikat Oriveden ulkopuolella
4H kerho Talviaisissa
agility Länkipohja
Airsoft Lempäälä
Cheerleading Tampere (3)
Eräjärvellä
himos ja levi
Hirpy hirsilässä
Hirsilä
internetissä
jalkapallo, tampere, (2)
Juupajoella (4)
Jäähalli Kaanaa
Jääkiekko kangasala, sali
Juupajoki
Jääkiekko Tampere (2)
Jääkiekko, Kangasala (2)
jääkiekkoa
kaanaa
kaikkialla
Kangasala
Kangasala ja ratsastus (2)
Kangasalla uinti

Koripallo joukkuetta ei ole
korkeushyppy, kisoja vaikka
missä
Kuvaan muuallakin kuin
Orivedellä
käyn kisoissa muilla
paikkakunnilla
Laskettelen Sappeessa.
laskettelua
Lempäälä
Lentopallo Kangasala
liikuntapuisto lempäälässä ja
tampereella. seinäkiipeily
tampereella. orivedellä
on,mutta sinne ei pääse kun
on aina sählyä, futsalia tai
sulkapalloa samassa tilassa.
lumilautailumillon missäkin
Monissa paikoissa
motocross radat lähimmät
sijaitsee Kangasalla &
Jämsässä
Motocross Tampere

paini tampere
ratsastus juupajoella (3)
ratsastus Ypäjä
salibandy
Salibandy, Juupajoki
Sappee
Sirkus, tampereella
Tampere (18)
tampere TrampolinPark
Tampereella kiipeilykeskus
Tanssi Tampere (3)
teatteri tampere
teline-voimistelu Tampereella
uimahyppy tampere
uinti kangasala
Viulunsoitto Kultavuoren
koululla ja ratsastus
Pajalassa
Ylöjärvi
Ypäjä

3. Millaista toimintaa toivoisit Orivedelle?
Vastaajista 74 % koki tällä hetkellä Orivedellä tarjottavan harrastustoiminnan olevan
ihan ok tai ovat siihen tyytyväisiä. Toisaalta vastaajat kaipasivat myös lisää ja
monipuolisuutta harrastustarjontaan. Vastaajat toivoivat erityisesti sählyä, jalkapalloa,
tanssia, koripalloa, kamppailu- ja itsepuolustuslajeja, näyttelemistä sekä pesäpalloa.
Osa vastaajista ei kaivannut uusia harrastusmahdollisuuksia tai olivat tyytyväisiä
tämän hetkisiin harrastuksiinsa (43 mainintaa). En tiedä vastauksia tuli yhteensä 83
kpl. Paikkoina harrastuksille vastaajat toivovat liikuntahallia, eri kouluja, kodin lähellä
sijaitsevia tiloja sekä keskustan tiloja. Tehokkaimpana tiedotusvälineenä vastaajat
pitivät koulun kautta tullutta tieota, ilmoitustauluja, instagramia ja internet-sivuja.

Nuoret toivoivat erityisesti lisää tiloja nuorten rentoon oleiluun laajoilla aukioloajoilla
(mm. auki viikonloppuisin). Sekä lisää liikuntapaikkoja, sillä nykyisen liikuntahallin
vuorot ovat jo täynnä. Vastaajat toivoivat myös elokuvateatteria, skeittiparkkia sekä
isoja tiloja, joissa on hyvä ja rento ilmapiiri. Vastaajat toivoivat retkiä ja matkoja
huvipuistoihin, musiikkitapahtumiin, kylpylöihin, muihin kaupunkeihin sekä matkoja
ulkomaille.
Urheiluun ja liikuntaan liittyviä leirejä toivottiin eniten. Leirejä missä on paljon
aktiviteettejä sekä mahdollisuus viettää rentoa vapaa-aikaa ystävien kanssa toivottiin
myös paljon. Tapahtumista erityisesti musiikki-ja festivaalityyppisiä toivottiin.
Vastauksissa mainittiin myös nuorten itsensä järjestämä ORWfest (2017). ORWfest oli
nuorten itsensä suunnittelema ja toteuttama yhden päivän tapahtuma, jossa oli mm.
musiikkiesiintyjiä sekä paljon erilaisia aktiviteettejä. Lyhyistä kursseista toivottiin
erityisesti kotitalous-, kädentaito- ja kielikursseja sekä liikuntalajikokeiluja. Vastaajat
toivoivat metsään ja luontoon liittyvänä toimintana mm. retkeilyä ja luonnossa rentoa
liikkumista, marjastusta ja sienestystä ja roskatalkoita.

Miten tyytyväinen olet Orivedellä järjestettävään
vapaa-ajan toimintaan?
50%

45%

45%
40%
35%
29%

30%
25%
20%
15%
10%

9%

9%

Todella
tyytymätön

Tyytymätön

8%

5%
0%
Ihan OK

Tyytyväinen

Todella
tyytyväinen

Mitä toivot voivasi harrastaa?
Lentopallo(3)
Air softausta (6)
Maneesin rakennus (2)
Akrobatiaa
Mangakerho ja
amerikkalainen jalkapallo (3) Maskeerauskerho,
baletti
Matkustelua, tosin se ei on
cheerleading(8)
taloudellinen, ei kunnallinen
Curlingia
ongelma
eläimiin liittyvää.
Minecraft-kerho
Esports(2)
minigolfia
Golf (2)
moottori urheilu
Hevospooloa
Motocrossia(2)
Ilma-akrobatia kamppailu- ja Nyrkkeily(2)
itsepuolustuslajit (3)
näytelmäkerho
Jalkapallo (9)
Näyttelemistä,(8)
jousi ammuntaa
paini(2)
Judo(3)
Parkour(5)
Jääkiekko (6)
pelien pelaamista tietsikalla,
jääpalloa
koodaamista,
Kanteleen soittoa (2)
Pesäpallo (8)
Karate(5)
pianon soitto (7)
Karting
piirrustuskerhoa. (2)
katutaide
politiikkaa
kaunoluistelu
Potkunyrkeily
keilaamista
ralli,
Kielikerhoja
Ratsastus (7)
Kiipeilyä
rumpujen soittoa, (5)
koirien agilityä
Salibandy(8)
kokkaaminen/leipominen
Salilla käyntiä(3)
Koripallo (13)
Scoottausta
Kuvataide/piirustuskerhoa
Seinäkiipeilyä
kuviskerho
seiväshyppy
lanit
Shakkia.
Laskettelu(3)
Sirkuskoulu (4)
leipomista.(2)
skeittaus(5)

soittamista
Soittamista tasokkaammassa
orkesterissa
Soittojuttuja
street dance,
Stunttailua kevarilla
Sulkapalloa (2)
superpark
Suppausta
sählyä
sählyä (20)
Taistelulajeja, (2)
taitoluistelua (2)
tankotanssia
tanssi (15)
teatteria
telinevoimistelu (6)
temppuilua
Tennis (4)
Tietokone pelaamista
trampoliini (3)
tutkija kerho
uinti (6)
Vapaaottelua
Vikellystä
viulunsoittoa
voimistelua (5)
yleisurheilu (2)
youtubetus
-/en tiedä (83)
en toivo mitään (43)

Missä haluaisit, että harrastustoimintaa järjestettäisiin?
Ainoa nyrkkeilymahdollisuus
on taistolla enkä minulla ole
mahdollisuutta käydä siellä
koska se on niin kaukana (2)
Ammattikoululla tai
spurgulammen lähellä
arranmaalla
Asemanseudulla
ei väliä kunhan oman kunnan
alueella
ei väliä missä kuhan omalla
koululla

En ole varma. Täällä on hyviä
tiloja, mutten tiedä mitä
tehdä.
en tiedä, joka paikkaan
kuitenkin lyhyt matka
Eräjärvellä (6)
Eräjärven koululla (2)
Futis kentällä
hallilla tai koulun salissa tai
ulkotiloissa keväällä ja
kesällä
haluiaisin että voimistelu olisi
liikuntahallilla koska siellä on

enemmän välineitä
voimisteluun kuin
kultavuorella
hirsilässä (3)
Hirsilässä mikäli mahdollista
ja liikuntahallilla tai muualla
missä hyvät tilat
Ihan sama minkälainen
paikks kunhan on asfalttia
jalkapallo sali treeni
liikuntahallilla
jossain hyvässä tilassa

Jossain keskustassa. Esim. Koulun lähellä, keskustassa
yhteiskoulun tai kultavuoren koulun salissa
kentillä.
Koulunsali tai liikuntahalli
jossain kylällä
Kultavuoren koululla (11)
jossain missä on kunnon tilat Kuplahallissa
ja peili
kylällä (2)
Jossain päin kylällä
liikuntahallilla (53)
Jossakin tallilla lähellä
läheisyydessä
Orivettä
Lähellä (2)
Kentällä
Metsä (3)
Kerhotilassa
monitoimihalleissa
keskustassa (14)
nykyiset ovat hyviä
Kirjasto
Nyrkkeily / itsepuolustus
Kodin lähellä (13)
Omalla koululla
kodin lähellä ulkona
omassa koulussa
kouluilla (14)
rovastinkankaalla
Koulun kautta erilaiset ryhmät opisto
voisi olla kivoja
Orivedellä (4)
koulun lähellä eli keskustassa pururadalla/koulun metsät
koulun lähellä on yleisesti
ROK tai keskusta
ottaen hyvä. tai keskustassa. Rokin tekonurmi kentällä

rovastinkankaan koulu (5)
Rovastinkankaan koulun Sali
rönni
salibandya
Seuratalolla (Eräjärvellä)
skeitti parkissa
Sulkapallo
suoja (2)
talviaisten koululla
Tampereella
tehtäisiin kuplahalli
uimahalli (2)
ulkona (2)
urheilukentällä
yhteiskoululla (6)
Ylä pubissa
ylä-asteella kotitalouden
luokassa.
Ypäjällä

Millaisia tiloja kaipaisit nuorten ja lasten käyttöön?
Aakartelutiloja
Agilityrata koirille
Ainoa nyrkkeilymahdollisuus
on taistolla enkä minulla ole
mahdollisuutta käydä siellä
koska se on niin kaukana (2)
aktiviteetti puisto esim (super
park)
Aseman seudulle
kokoontumispaikkaa esim
alakoululaisille
Asuntola/asuntoja
opiskelijoille lukiota käyville
avara ja hyvin hoidettu
Bänditiloja (2)
Ehkä lisää liikuntatiloja
Elokuvateatterin
Enemmän oleskelu ja
aktiviteetti paikkkoja
Enemmän salibandy tiloja
Enemmän tiloja hengailuun
erilaisia harrastuspaikkoja
Erilaisia ja uusia
Eräjärvellä
Esim. Peli halli jossa olisi
ainakin biljarti pöytä tai
karaoke paikka

esim. suojalla, yhteiskoulussa joku pieni sisäleikki paikka
tai liikuntahallilla
jonkun liikuntahallin tyyppisen
Futis kentällä
paikan
haluiaisin että voimistelu olisi Jossai muualla
liikuntahallilla koska siellä on jossain hyvässä tilassa
enemmän välineitä
Jossain keskustassa. Esim.
voimisteluun kuin
yhteiskoulun tai kultavuoren
kultavuorella
kentillä.
hengailu tiloja
Jossain muualla (2)
hengailutiloja sekä
Jossain päin kylällä
tanssisaleja
Jotain hengailutiloja
hirsilässä (3)
Jotain missä voi istuskella
Hoplop
sohvalla eikä olisi hirveää
Hyviä tiloja jo nyt
hälinää jaa paikkaa pilattu
Ihan sama minkälainen
tupakan hajulla
paikks kunhan on asfalttia
Jotain viihtyisiä
Illalla vaikka koululla
Jotakin erityisesti loma- ja
ilmaisia ajavietto paikkoja
viikonloppukäyttöön
Isoja tiloja
Kahviloita ja urheilutiloja
Isoja tiloja, joissa mahtuu
kaikki on hyvin
juoksemaan
Kentällä
isompi nuokkari, jossa
keppari rata
enemmän huoneita ja
Kerhotiloja(2)
pleikkareita.
keskustan alue olisi paras
Ison voimisteluhallin/-salin
Keskustassa (6)
Joitakin liikunnallisia esim
Kirjasto
jäähalli tai liikuntahalli
kirjastotiloja (2)

kivoja
kodin lähellä (4)
Kotoisa paikka
Koulun (5)
Koulunsali tai
Kultavuoren koululla
Kunhan olisi jokin muukin
paikka kuin kirjasto. En halua
sinne ihmisiä, jotka ovat
lukeneet tuskin yhtäkään
kirjaa elämänsä aikana ja
pitävät sitä vain kätevänä
oleskelupaikkana.
Kunnon voimistelusali,
kuplahalli (2)
Kylällä
Käyttämättömiä tiloja
leikkikenttiä
Lentopallo kenttö ulos
kesäksi.
Liikuntahallilla (24)
liikuntapaikkoja sisällä ja
ulkona
Liikuntatiloja (3)
Lisää valinnanvaraa
oleskelupaikoista
nuorisotalon ja kirjaston
lisäksi.
Maalaus ja
Metsä
Metässä
Missä saa pomppia
trampoliinilla ja tehdä
temppuja ja touhuta!
Missä saisi nuoret oleskella
missä voi olla
kavereitten kanssa.(2)
Missä voisi pelata ja vaan
olla
monikäyttöisiä liikuntatiloja
monitoimitalo
Monitoimitiloja siellä voisi
tehdä kaikkea.
mopo tai auto talli
Mopotalli
Muita vapaa-aika tiloja kuin
nuokkari

Mukavia valvomattomia
xbox tai muuta pelata.
jonneista vapaita tiloja
Nuorisotilalle saa mennä
niikuin nuoristotalo
vaan yläasteella. Kaikki mitä
Nuokkarin tyylinen
järjestetään maksaa
vanhemmille
nykyään.
nuoriso tila 3-6 lk
sellasia hengailu paikkoja
Nuorisotalo
jotka ei oo täynnä jonneja
nuorisotalo nuorille aikuisille Semmosia missä on paljon
nuorisotilat ala-asteelaisille
aktiviteettejä
nuorisotilat oman ikäisille
sienäkiipeily paikka
nuorisotiloja
sisähalleja ja hiekkakenttiä
nuorisotiloja missä voisi olla Sisäliikuntatiloja
kavereiden kanssa
Sisätiloja
Nuorisotiloja.
skeitti (5)
nuorten oma leikkikenttä
strippiklubit ja oopiumluolat
jossa on katos
Sulkapallo
nuorten ulkoliikuntapaikat
suoja
Oleskelupaikkoja
superpark
Oma halli jossa voisi ropailla Tampereella
autoja
tekonurmi
Orivedellä (2)
Tilat on riittävät tällä hetkellä
Orpolle ja
Tilat ovat riittävät tällä
jalkapallojoukkueille omat tilat hetkellä.
ja muille omat, niin jää
tiloja joissa on paljon erilaista
vuoroja liiksalta muillekin
tekemistä
Ostoskeskus
Tiloja joissa voi päättää mitä
paikka jossa on trampoliini
haluaa tehdä.
jossa on vaahtomuovimeri
Toimivia
Paikka jossa vois pelailla
trampoLiiniparkkia
erilaisija pelejä
Tämän hetkinen paikka on
paremmat ulkojäät
ihan hyvä
pelihalli
uimahallilla ja yhteiskoululla
peliluola.
ulkotiloja
Puistoalue
ulkourheilutiloja/-paikkoja
Rentoutumiseen tarkoitettuja, urheilu-ja vapamutta myös
ajankeskuksia.
aktiivisempaankin toimintaan Vanha nuoq
Rokin tekonurmi kentällä
Vapaa-ajan tiloja.
rönni
Vapaa-ajan tiloja/
scootti park
oleskelutiloja
Sellaisia joihin mahtuu psljon Vapaa-ajanviettotilan
ihmisiä ja sellaisia jotka ovat Viihtyisiä
myöhään auki
viihtyisä nuorisotalo
sellaisia missä pääsisi
Voimistelusali tai
harrastamaan liikuntaa ilman monitoimihalli
kilpailua
yhteiskoululla
sellaisia missä voisi pelata
muiden kanssa lautapelejä ja

Retkiä tai matkoja, mihin tai millaisia?
Kiipeilykeskukseen
Powerparkkiin
Aktiviteetti parkit,
Tampereelle Nekalaan retkiä Ratsastukseen liittyvää
pakohuone
Kokopäivän retkiä
retki losii
Askartelukerhoja
Kokopäiväretki museoon
Retki poweroarkiin
Assembly summer
Kokopäiväretkii esim johki
retki serenaan
Assembly,
kiipeilee tai johki ratsastsaa Retki skeittihalliin,
Lantrek,
Kokopäiväretkiä esim
Superparkiin.
Blockfest
tampereelle ja helsinkiin.
Retkia eri tapahtumiin,
Duudsonit parkkiin
Kokopäiväretkiä esim.
konsertteihin
Duutson parkki,superparkki kylpylöihin, yms
Retkiä esim särkkään
Eläintarhaan
Kokopäiväretkiä esim. Muihin Retkiä esimerkiksi
Enemmän mahdollisuuksia
kaupunkeihin
urheilutapahtumiin
tehdä vapaaehtoistyötä
Kokopäiväretkiä vaikka
Retkiä huvipuistoihin
Entiä
uimaan tai jääkiekkopeleihin Retkiä sisä huvipuistoihin
Erilaisiin huvipuistoihin yms. Koulusta mm. Tampereelle
Retkiä uimaan tai
Erilaisiin konsertteihin tai
tai Helsinkiin kokopäiväisiä
tampereelle
jääkiekkopeleihin. Myös
kulttuuritapahtumat.
Retkiä useampiin
laskettelu olisi kivaa.
Päiväretkiä.
musiikkitapahtumiin
Esim.linnanmäelle ja
Kuplahalli tai lämmitetty
Saksaan
serenaan
kenttä
samanlaisia mitä on ennenki
etelä-ruotsissa olevia
Laskettelemaan
järjestetty
kokopäiväretkiä jotka
liikunta juttuja
Serena, Linnanmäki,
kestävät kaksi kuukautta
Linnanmäelle
Powerpark, super park
Futis peliin nadridiin
Luokan kanssa voisin mennä Softauspaikoille
Helsinkiin (4)
Luonto retkiä ja erillaisiin
SuperPark, Särkänniemi
Huvipuistoihin
kaupunkeihin tutustumista
särkänniemee
Ilmaisia
Luontoretkiä
Muumimuseoon
Jonnekkin puistoihin esim
Lyhyitä retkiä, esim. Jämsään Särkänniemi
särkänniemeen jne.
paintball peliin
Tampere vuokatti
jotain retkiä jonnekki
Matka miittiin
Tampereelle
Jotain superpark,
Matka Särkänniemeen koko tampereelle erilaisiin
särkänniemi, lonnanmäki
päiväksi.
aktiviteetteihin esim.
tyyppisiä retkiä tai
matkan afrikkaan
Keilaamaan tms.
kaupunkiretkiä vaikka
Matkoja
Temppuiluun liittyviä (eli
helsinkiin, konsertteja ja
matkoja jonnekkin
erilaiset aktiviteettiparkit)
bileitä
pidemmälle kuin tampere
Trampolin park Tampere
Jotakin retkiä
esim helsinki
Turhaa
Jääkiekko retkiä
Matkoja ulkomaihin
Tutustumista
Jääkiekkomatseihin esim.
Matkoja urheilutapahtumiin ja erikaupunkeihin.
Ilves
huvipuistoihin
Uinti reissut tai huvipuisto
kaikki käy
Mitä on tähänkin asti ollut
reissut.
Kaikkii kivoja
museoihin, huvipuistoihi
Ulkomaille (6)
Kauemmas esim. Ruotsiin ja Muutaman tunnin
Ulkomaille eurolla
Viroon, lähemmäs esim.
muutaman tunnin matkoja
Urheilu päiviä
Lasketteluretkiä ja
ihan vaikka Tampereelle
Vaihto-oppilas vuosia
kylpyläretkiä
Nhl peleihin
Vaikka tampereelle
-keikoille, konsertteihin,
Niitä olisi kiva pitää
ähtäri pandat
vesipuistoihin
muutaman kerran vuodessa. Ässään
Nykyiset ok

Leirejä, millaisia?
Airsoft leiri,toiminnallinen leiri
Alakoululaisille enemmän
leirejä
Eläinleirejä
Futis leirejä
Harrastuksiin liittyviä leirejä
Haukkaniemeen että se
kunnostettaisiin
ihan perus leirejä
Ihan perus tai sitten johonkin
erikoistuneita leirejä esim
jalkapallo, lentopallo...
Isossa paikassa
Jonnekin paikkaan jossa
nuoret viihtyvät
Joooo leirejä todellaki
Jotain muita kun seurakunta
leirejä
Karateleiri
Kesä ja mukava sellainen
Kesäleirejä enemmän
Kesäleirejä myös ilman
uskontoa.

Kesäleiri,joka järjesyettiin
viimekesänä säynäniemessä
Kesällä tai syyslomalla
Kokopäivä leirejä jossa on
paljon toimimtaa.
Laskettelu
leirejä jossa voi tehdä mitä
haluaa
Leirejä muillekin kuin lapsille
Leirejä on jo ja olen ollut
Leirikoulu luokan kanssa
liikuntaa
Luontoliiton leirejä
metsä
Metsäleiri.
Mönkijä
Nuorisolle ja nuorille aikuisille
erikseen.
Nuortenleirejä ja lastenleirejä
paasto leirejä
Patikointi leirejä
Peli leirejä
Pitempiä lastenleirejä joille
pääsisi ohjaajaksi, nuorille

voisi olla teemaleirejä esim.
Harrastemusiikkileiri
Pitkiä leirejä.
Päiväleirejä, joissa esim.
piirretään, uidaan, soitetaan
eri soittimia
Ratsastus tai jotai
Ratsastusleirejä
Retkeilykeiri
Rossi leiri
Samanlaisia kuin on ollutkin.
Sellaisia jossa ollaan yötä
ystävien kanssa
Seurakunnan?
Teatterileiri
Teini
Toimintaleiri
Turhaa
Urheilu
Vapaampaa kuin normaalisti
voimisteluleiri
yöleiri koululla
Ässä leirejä

Tapahtumia, millaisia?
Artisteja
Bileitä, konsertteja, retkiä
Elokuva iltoja
Erilaisia nuorten festivaaleje
yms
Festareita
Festareita k 14-17
Festareita kesällä.
Festareita yms
Festivaaleja
Futsal turnauksia lisää
Hauskoja joitai
Hevisaurukset Orivedelle!!!
Isac Elliotin keikka
Jotain en osaa sanoa.
Jotain festareita
Jotain liikunnallisia.
jotain missä on joku suosittu
henkilö
Just joihinki
urheilutapahtumiin
Karting kisoja
keikkoja

Keikkoja, esim. Stand-up ja
tube-tour
Konsertteja
Konsertteja nuorille
Kuuluisuuksia Orivedelle,
yökoulu/nuokkari
Lanit
Laskettelu
Lastentapahtumia
Lego-tapahtumia
Leivontatapahtumia.
liikuntaa
Liikuntaharrastuksien
esittelyä mitä on mahdollista
harrastaa orivedellä
Lil pump keikka
Lil pump tänne
lisää festareita
Markkinoita, Elokuvia
Maskeerauskerho
Monipuolisia.
monipuolista tekemistä
Mukavia

Musiikki artisteja esim. Chris
Webby, Snoop dogg
Musiikki konsertteja
Musiikki tapahtumia missä
olis hyvää musiikkia
Musiikkitapahtumia esim.
suomirap aiheisia
Nuoria kiinnostavia
Nuorten tapahtumia
samantapaisia kuin orw fest
Oppimismatkoja koulusta
kouluaikana
Orfest oli hyvä
Orw fest(5)
Orw fest tyyppisiä
Orwfestin kaltaisia
Parkour tapahtumia
Peli tapahtumia
Peli tapahtumia esim lan
Päpäläpälä
raketteja taloon
saman laisia kuin
liikuntapäivä

Sellaisia mihin voi osallistua
järjestäjänä
taide tapahtumat
tori tapahtumia

Turhaa
Uimahallin wibit rata
useammin
Urheilu

urheilutapahtumia
Välituntitoimintaa.

Lyhyitä kursseja, millaisia?
Kotitalous, nuorille perusATK, Espanja
juttuja
Autoihin/mopedeihin liittyviä kotitaluskursseja lukiolaisille
kursseja
kuvaamataito
Bändi, kässä, ohjelmointi,
Kuvaamataitokursseja
tutkiminen
Kädentaito terveys liikunta
ensiapu
Kädentaito, koodaus ja
I don't know
pelaaminen
Jalkapallo
Kädentaitoihin liityviä
JUOKSU KURSSI
kursseja
Kakun teko, tanssi,
köksää
voimistelu, parkous yms...
Laihduttamis kursseja
Kaljanvalmistuskurssi
lentopallo tai koripallo kurssi
kauneus
Liikunta ja kuvis/kässä
Kerää ei kiinnosta
Liikunta kursseja (13)
Kielet.
liikunta ratsastus
Kielikursseja
Liikuntahallilla
Kokkikerho/leivontakerho
telinevoimistelu ryhmä
Kokkikerhot,leivontakerhot. Liikuntakursseja ja jotain
Koodaus kursejja
musiikkikursseja
Korean kurssi :3
Liikuntakursseja! Kuten
Kotitalous (11)
itsepuolustus
Kotitalous olisi aivan mahtava Luontoretkiä ja muutaman
kilometrin patikointia

Metalli / puutyö
Metsä kävely.
Metsässä leikkejä ja leiri.
Mönkijä
Niitä on jo koulussa
Parkour
Partio
Pesäpallo. JA ILMAISEKSI
puukäsityö
Puutyökursseja lisää
Retkiä, sieniretkiä, marjastus
Sirkuskoulu
suun soitto
Teen niiitä jo himas
Tekninen
terveys, espanja
tiede kurssi
Turhaa
Valokuvaus, eläinaiheisia
valokuvausta lisäää
Yleisurheilua

Metsään ja luontoon liittyvää toimintaa, millaista?
Luontoretkiä ja muutaman
Airsoft pelejä
kilometrin patikointia
Airsoftia
makkaran paistoa
Airsoftia ja metsästykseen
Matkoja kouluaikana
liittyvää kerhotoimintaa.
Metsä kävely.
Asun jo mettässä en tarvii
Metsä kävelyitä ja pelejä
muuta
metsäretkiä
Bushcraft
Metsäretkiä
esim. marjojen keräystä
Metsässä leikkejä ja leiri.
Geokätköilyä
Metsästystä
Jotain metsässä
Mönkijä racingia
jotain yön yli retkiä
No suunnistamista xD
Kaikkea mahollista
Notio juttuja
Kanoottireissuja tai muita sen Orivesiläisten lempi
tyylisiä
harrastuksia on luonnon
karhun tukimista
roskaaminen
Leiri
Partio
Lintujen bongausta
Partio, retkeily
Luokan kanssa
Patikoimista

Patikointi.
Pidettäisiin roskatalkoot.
Puitten halailua
Retkeilyjä
retkeilyä
Retki
retki kansallispuistoon tai
lähimetsään
retkia, kalastusta
Retkiä puutarhoihin yms
Retkiä, sieniretkiä, marjastus
roskien keräämistä
Suunnistus ja partio kisoja
kavereitten kanssa yhdessä
ryhmässä ilman että
harrastaa
Turhaa
Vihaan metikköö

Mitä kautta haluaisit saada tietoa vapaa-ajan tapahtumista ja
asioista?
Mitä kautta haluaisit tietoa vapaa-ajan
tapahtumista Orivedellä?
Muusta

4%

Internet-sivuilta

12%

Instagrammista

14%

Facebookista

9%

Oriveden Sanomista

12%

Ilmoitustauluilta

16%

Nuoriso-ohjaajan kautta

5%

Koulun kautta

28%
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4.Vastaajien osallisuus ja osallistuminen toiminnan
järjestämiseen
Vastaajista 20 % voisi mahdollisesti itse olla mukana vaikuttamassa vapaa-ajan tarjontaan
Orivedellä. 55 % eli vähän yli puolet vastaajista eivät halunneet itse olla mukana
vaikuttamassa vapaa-ajantoimintaan. Suosituimpia osallistumisen muotoja olivat retkien ja
tapahtumien suunnittelu, talkoilu esim. valvominen tapahtumissa sekä olla apuna erilaisten
projektien toteuttamisessa.
Miten nuorten ääni saataisiin paremmin esille Orivedellä? Kyselyillä, kuuntelemalla ja
kuulemalla nuoria sekä sosiaalisen median voima käyttöön, kertoivat kyselyyn vastanneet.
Kyselyt kuitenkin näistä kaikista koettiin tehokkaimpana. Toisaalta ennen kyselyä nuorilta
tuli myös palautetta, että kyselyitä on aivan liikaa ja ne ovat yleensä liian pitkiä. Yhdelle
viikolle voi sattua jopa neljä erilaista kyselyä. Osasta vastauksia huokui nuorten epäusko/
luottamus siihen, että heidän kannanotoillaan tai mielipiteillään on aitoa vaikutusta
asioidenkulkuun ja päätöksentekoon. Nuoret myös korostivat aidon kuulemisen ja läsnäolon
merkitystä tärkeinä seikkoina saada nuorten ääni paremmin kuuluviin.
Kyselyn yhtenä tavoitteena oli myös hahmottaa 4H-yrittäjyyden mahdollista suosiota
nuorten keskuudessa. 8 % vastanneista kertoi kiinnostuksensa 4H-yrittäjyyteen ja 26 %
ehkä voisi kokeilla 4H-yrittäjyyttä muotona työllistää itse itsensä. 66 % vastanneista ei ollut
kiinnostunut 4H-yrittäjyydestä.

Haluaisitko itse olla vaikuttamassa vapaa-ajan
tarjontaan Orivedellä?
Kyllä,
mahdollisesti;
68; 20 %

Muu …; 83; 25 %

En; 188; 55 %

Kyllä, mahdollisesti

En

Muu …

Millä tavoin haluaisit osallistua?
Muu …

25

Ohjata kerho- tai harrastustoimintaa (myös
satunnaisesti)

36

Olla mukana järjestämässä lasten/nuorten kerhotai kurssitoimintaa

28

Olla mukana suunnittelemassa tapahtumia ja
retkiä

54

Tehdä talkootöitä, esim. olla valvomassa
tapahtumia

50

Olla apuna toteuttamassa lasten ja nuorten
projekteja

46
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Miten nuorten toiveet paremmin huomioon?
- (34)
Antamalla heidän ehdottaa ja
esim äänestää internetissä
ei mitenkään (12)
Ei mitenkään koska mikään
ei onnistu
Ei mitenkään, paljon on
puheita aina mut taitaa olla
joku Oriveden sisäinen kultti
lähetellä kyselyitä et näyttäisi
et tälläkin välitetään nuorista,
paskaa toimintaa koko
lapsuuden täydeltä.
emmäättiiä (14)
En ole sen kummemmin
kiinnostunut järjestetystä
vapaa-ajan toiminnasta.
Enemmän sosiaalista
näkyvyyttä peliin.
Esittämällä
haastattelua....
haastatteluilla
Järjestämällä tapahtumia
Kannustamalla nuoria
kertomaa ajatuksistaan.
Kertomalla jollekki
mielipiteistäni
kertomalla niistä
keskustelemalla

Kirkko ei järkkää mitään
Pitäis kuunnella nuoria
koulun kautta (10)
enemmän
Kuunnellaan nuoria (17)
Pohtimalla henkilökohtaisesti,
kyselemällä (14)
ei sähköisesti
kyselyillä (74)
Some(10)
Lehdissä (4)
Tapahtumissa
Lehtihaastatteluilla
Tarjoamalla kokeiluja eri
Mediassa
harrastuksista
netissä (7)
tehdä tapahtumia mistä
Nuoret ovat oma-aloitteisia ja nuoret pitävät ja missä nuoret
koittavat itse vaikuttaa
viettävät aikaa yhdessä.
nuoria mukaan päätöksen
testien avulla.
tekoihin
tämän lapun avulla
nuoriso-ohjaajien kautta
Uskon nuorten kertovan
Nuorisovaltuuston avulla
mielipiteensä jos heiltä sitä
nuorisovaltuuston ja esim.
kysytään
oppilaskunnan kautta
Vaikka ihan perus että niitä
Nuorten oma nettisivusto
OIKEASTI kuunneltaisiin eikä
jonne voisi laittaa toiveita
vaa sillee "joo kyl me
nuvan kautta
kuunnellaa" ja sit meiän ideat
Olisi paikka missä voisi olla ja unohdetaan heti
keskustella
Viemällä asioita
Olisi vaikka joku nettisivu
kunnanvaltuustoon
minne voisi laittaa omia
Voisi pitää enemmän
Oppilaskunta?
tilaisuuksia joissa päättäjät
Otetaan ehdotukset
kuulevat nuoria
tosissaan
Ottamalla kaikki huomioon ja
viemällä niitä eteenpäin

Oletko kiinnostunut 4H-yrittäjyydestä?
Kyllä; 15; 8 %
Ehkä; 50; 26 %

En; 127; 66 %

Kyllä

En

Ehkä

Palaute ja terveiset kyselystä:
syrjäseutujen matkat ovat
suurin este harrastamiselle,
eli Eräjärvelle lisää
harrastustoimitaa
Hyvä kysely
Hyvä kysely
Hyvä kun asiota kyhsellään
paremman tarjonnan avuksi.
tämä kysely on liian suppea,
minulla olisi vielä paljon
annettavaa ;) ;) ;) ;)
Turhaa
Zkzbzo
-miten hyvä, mutta aika pitkä
kysely
Aika pitkä
Aivan loistava
en tiedä (2)
Fortnite
Hyvä kysely olin
Iha hihirvee
Iha ok
Ihan turha oli
Ihan vitun paska

jeejee
Joo (2)
Joo o
Juu
Kiitos kyselystä
Liian pitkä
miiiiiziii ja minziiiiii
Miksi?
Moi
Okke
Oli mukava kertoa
mielipidettä!
Oma vastauksesi
Tsipadidau
Tänne kuplahalli
Vitu hyvä
En
Kiiitiu
Noni
Osta lippuja vaan se että kun
ei ollut mitään vastuuta tällä
hetkellä kun on niin erikoista
colnetissa on ollut mukana
lähes joka kymmenenneltä

on ollut mukana lähes joka
kymmenenneltä
💩
Jos kysely on 7-9
luokkalaisille niin nuorin ikä ei
voi olla 16 vittu aivot käyttöön
Tehkää se kuplahalli tai
lämmitetty kentt
Toivotonta, hommatkaa lisää
urheilu aktiviteetteja ja
vastaavia, plus vituttaa ku
kaikki liikuntahalli vuorot
menee orpolle. Hommatkaa
se kuplahalli
Onnea tulevaisuuteen!
jaa
Hankin teiltä jo kesätöitä
kiva, kun teitte kyselyn!
Hyviä kysymyksiä. Voitte
antaa itsellenne aploodit.
Hyvää työtä!
Liian huonot vastaukset
Haluaisin ala-astelaisille
tekemistä orivedelle

