KOOSTE HUHTASUON
ALKUKARTOITUSKYSELYSTA
TIETOJA KYSELYSTÄ
•

Kyselyn toteutti Yhdessä ei olla yksin –hanke, Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus yhdessä Huhtasuon ASA:n Ihmisten ilmoille hankkeen kanssa.

•

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa Huhtasuon asukkaiden vapaaajantoiminnasta, asukkaiden mielenkiinnosta vapaaehtoistoimintaa kohtaan, tietoa
asukkaiden älylaitteiden käyttöön liittyvistä pulmista ja heidän kokemastaan
yksinäisyydestä. Kysely toimi Ihmisten ilmoille -hankkeen alkukartoituskyselynä ja
tuloksia hyödynnetään hankkeen toiminnassa.

•

Kyselyyn vastasi 85 henkilöä

•

Kyselyt tehtiin Huhtasuon alueella, Huhtakeskuksella, Kangaslammen K-marketilla
ja Kangaslammen toimintapuistossa

•

Osa kyselyistä tehtiin haastattelemalla, osan kävijät täyttivät itse

PERUSTIETOJA

•

Vastaajista 46 % oli naisia ja miehiä oli 54 %

•

Vastaajista 1920-luvulla syntyneitä oli 1 %, 1930-luvulla syntyneitä oli 7 %, 1940luvulla syntyneitä oli 12 %, 1950- luvulla syntyneitä oli 24 %, 1960- luvulla
syntyneitä oli 19 %, 1970- luvulla syntyneitä oli 9 %, 1980- luvulla syntyneitä oli 12
%, 1990- luvulla syntyneitä oli 7 % ja 2000- luvulla syntyneitä oli 3 %.
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Kuvio 1: Syntymäajat vuosikymmenten mukaan (N=84)

ASUMINEN
•

Vastaajista yksin asui 44 %, jonkun toisen kanssa asui 56 %

•

Naimattomia oli 28 %, parisuhteessa eläviä 46 %, eronneita 17 % ja leskiä 9 %

•

70 %:lla vastaajista oli lapsia

•

49 %:lla lapsellisista lapset asuvat eri paikkakunnalla, 34 %:lla lapset asuvat
samalla paikkakunnalla, 22 %:lla lapset asuvat samassa taloudessa ja 10 %:lla
lapset asuvat naapurustossa

ARKI JA VAPAA-AIKA
•

Vastaajista 48 % oli eläkkeellä, 27 % palkkatöissä/yrittäjä, 11 % oli työttömänä, 6 %
opiskeli tai oli koululaisia. Loput vastaajista olivat vanhempainvapaalla,
sairauslomalla tai työkokeilussa, työpajalla tai työharjoittelussa

•

Ajanvietto yksin ollessa ja muiden kanssa (henkilöä)
Yksin ollessa (henkilöä)

Muiden kanssa (henkilöä)

Lukeminen

14

Käsityöt, askartelu

12

Liikunta

28

Netti, tietokoneet

4

Tv:n katselu, elokuvat

11

3

Ulkoilu, luonnossa

8

8

18

liikkuminen
Rentoutuminen

4

Moottoriurheilu, autoilu

3

3

Kalastus, metsästys

3

4

Kotityöt, siivous

5

Pelaaminen: kortti-, konsoli-

7

3

Lemmikit, eläimet

9

1

Puutarhanhoito, ulkotyöt

4

Musiikki: keikat, kuuntelu,

8

2

Matkustaminen

2

7

Ajan viettäminen muiden

12

12

Seurakunta

1

2

Kuvataide, sanataide,

4

5

, lauta- ja seurapelit

tekeminen

kanssa

teatteri
Mökkeily
Penkkiurheilu

5
4

Ajan vietto lastenlasten

3

kanssa
Leipominen, ruuanlaitto
Ajan vietto perheen kanssa

4

1
6

Hengailu

2

Ohjattu ryhmätoiminta
Päihteiden käyttö: alkoholi,

4
4

4

7

10

20

huumeet
Muu mm. vapaaehtoistyöt,
seurakunta, kylätoiminta,
shoppailu, tapahtumissa
käyminen, opiskelu

•

Vastaajista 5 % osallistui harrastus ja vapaa-ajan toimintaan kodin ulkopuolella
päivittäin tai lähes päivittäin, 25 % vähintään kerran kuukaudessa, 14 % 2-3 kertaa
kuukaudessa, 4 % noin kerran kuukaudessa, 42 % harvemmin/ ei koskaan ja 10 %
ei koskaan

•

Vastaajista 53 % pystyy osallistumaan kaikkeen vapaa-ajan toimintaan, johon
haluaa. 47 % ei pysty osallistumaan kaikkeen vapaa-ajan toimintaan, johon
haluaisi. (henkilöä)
➢ Osallistumisen esteitä oli mm. sairaudet (9), työt (7), lapsien tai
lastenlasten hoitaminen (5), ajan puute (5), muita syitä olivat
uskalluksen puute, lemmikin hoito, oma jaksaminen, itsekkyys ja liian
vähäinen tieto tapahtumista.

•

84 % vastaajista osallistuisi toimintaa, jos se tapahtuisi oman kodin lähellä, 16 % ei
osallistuisi vaikka toimintaa olisi oman kodin lähellä

•

Vastaajat liikkuivat pääasiassa paikasta toiseen kävellen, autolla, pyörällä ja
bussilla, lisäksi osa vastaajista liikkui juosten ja mopolla

YKSINÄISYYS
•

Vastaajista 8 % tunsi itsensä usein yksinäiseksi, 44 % joskus, 48 % vastaajista ei
tuntenut itseään koskaan yksinäiseksi.

•

59 % vastaajista uskoi tietävänsä asuinalueeltaan ihmisiä, joiden uskoi olevan
yksinäisiä, 41 % ei tuntenut

•

Yksinäisyyttä usein tai joskus kokevat olivat kaiken ikäisiä

•

Yksin asuvista 11 % tunsi olonsa yksinäiseksi usein, 45 % yksin asuvista tunsi
olonsa yksinäiseksi joskus

VAPAAEHTOISTOIMINTA
•

44 %:lla vastaajista oli tietoja ja taitoja, joita haluaisi jakaa myös muille, 56 %:lla ei
sellaisia tietoja ja taitoja ollut, joita haluaisi jakaa muille.
➢ Taitoja joita haluttiin jakaa myös muille: Liikunta - eri lajit,
järjestöosaaminen, käsityöt, taide, tietoja yhteiskunnasta, terveellisestä
elämästä, turvallisesta päihteiden käytöstä ja hengellisistä asioista ja
ympäristöstä.

•

28 % vastaajista olisi valmis osallistumaan vapaaehtoistoimintaan kuukausittain tai
lähes kuukausittain, 19 % olisi valmiita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan 2-3
kertaa vuodessa, 22 % kerran vuodessa ja 33 % eivät olisi ollenkaan valmiita
osallistumaan vapaaehtoistoimintaan.

•

Huhtasuon aluetta haluttaisiin kehittää seuraaville tavoilla (henkilöä):
➢ Lisäämällä tapahtumia ja toimintaa lapsille, vanhuksille,
maahanmuuttajille ja nuorille (18)
➢ Lisäämällä siisteyttä, roskien keräämistä ja roskiksia lisää (6)
➢ Palvelujen toivottiin säilyvän ennallaan (3) ja lisää palveluita toivottiin
(3)
➢ Päihteiden käytön toivottiin vähenevän (4) ja lisää turvallisuutta
toivottiin mm. poliisien toimesta (2).

ÄLYLAITTEIDEN KÄYTTÖ
•

28 % vastaajista tarvitsee apua tietokoneen, tabletin, älypuhelimen tai kännykän
käyttöön, 72 % ei tarvitse
➢ Apua kerrottiin tarvittavan mm. kännykän ja tietokoneen käytössä.
➢ Monet kuitenkin saivat jo tarvitsemansa avun esim. sukulaisilta,
kylätoimistosta tai liikkeestä

•

Mistä ihmiset haluaisivat saada tiedon asuinalueen tapahtumista (henkilöä)

Lehdestä

52 %

Huhtasuolainen (20),
Keskisuomalainen (12),
Suur-Jyväskylä (4),
Jyväskylän lehti(3),
Ilmaisjakelu (3), Vekkari (1)

Tuttavilta, sukulaisilta

11 %

Internetistä, Facebookista

48 %

Alueen ilmoitustauluilta

37 %

Jostain muualta, mistä

23 %

Kylätoimisto (3), Tiedote
kotiin (2), Puskaradio (2),
tiedote sähköpostiin,
ilmoitus rappukäytävässä,
puhelimella, Ylen
alueuutiset, Some

