
Kooste kyselystä  Keltinmä en äsukkäille 

Tietoa kyselystä 

• Kyselyn toteutti Yhdessä ei olla yksin –hanke, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

yhteistyössä Jyväskylän kaupungin asukasosallisuustyöntekijöiden kanssa  

• Selvityksen tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa Keltinmäen asukkaiden tarpeista ja toiveista sekä 

kerätä asukkaiden ajatuksia asuinalueestaan. Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään hankkeessa 

sekä Keltinmäen toimintaa kehitettäessä.  

• Kyselyyn vastasi 86 henkilöä 

• 38 ihmistä haastateltiin Keltinmäen alueella, 18 vastasi kyselyyn itsenäisesti kirjastossa tai kaupassa 

ja 30 vastasi kyselyyn nettilinkin kautta 

• Kysely toteutettiin heinä-elokuussa 2018 

Perustiedot 

• Vastaajista alle 18-vuotiaita oli 1 %, 18-29-vuotiaita 26 %, 30-30-vuotiaita 18 %, 40-49-vuotiaita 9 %, 

50-59-vuotiaita 16 %, 60-69-vuotiaita 16 %, 70-79-vuotiaita 8 % ja 80-89-vuotiaita 5 %. 

 

 

Kuvio 1: Vastaajien iät (N=85) 

• Vastaajista 66 % oli naisia, 33 % miehiä ja 1 % muu/ ei halua kertoa. 

• Lähes kaikki vastaajat asuivat Keltinmäen alueella (Keltinmäki, Mäyrämäki, Mustalampi, Myllyjärvi) 

• Vastaajista 40 % asuu yksin, 44 % avio-/avopuolison kanssa, 14 % lasten kanssa. 16 % vastaajista oli 

lemmikki. Muut asuivat vanhempiensa tai sisarustensa kanssa tai kimppakämpässä. 
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• Vastaajista koululaisia/opiskelijoita oli 14 %, palkkatöissä/yrittäjiä 25 %, sairauslomalla oli 1 %, 

työttömiä oli 25 %, lapsen/lasten kanssa kotona oli 6 %, työharjoittelussa, työkokeilussa tai 

kuntouttavassa työtoiminnassa oli 4 %, eläkkeellä 29 % ja jokin muu 4 %. 

 

 

Kuvio 2: Vastaajien elämäntilanne (N=85, vastauksia 91) 

 

Keltinmäki alueena 

• 27 % koki Keltinmäen todella hyväksi paikaksi asua, 60 % melko hyväksi, 16 % ei hyväksi, 2 % ei 

osannut sanoa. 

o Hyvää Keltinmäessä olivat palvelut, ulkoilumaastot, rauhallisuus, ihmiset ja naapurit, hyvä 

sijainti suhteessa keskustaan ja Keljoon, joukkoliikenteen sujuvuus sekä koulu 

o Huonoksi koettiin turvattomuus, jota aiheuttaa mm. päihteiden käyttö (alkoholi, huumeet, 

sekakäyttö), häiriökäytös (häirintä, rikollisuus) ja yleinen rauhattomuus 

 

• 39 % vastaajista koki Keltinmäessä turvattomuutta, 52 % ei kokenut turvattomuutta ja 9 % ei 

osannut sanoa 

o Turvattomuutta tuo päihteiden käyttö, ”epämääräinen” porukka ja ulkomaalaistaustaiset 

ihmiset, uhkailu, ahdistelu, rikollisuus, ilkivalta ja tappelut. Sale-kaupan edusta nousi 

monessa vastauksessa turvattomaksi paikaksi. 

o Turvallisen kokemuksen Keltinmäestä tuo mm. pitkä kokemus Keltinmäessä asumisesta ja 

rauhallinen taloyhtiö. Monet mainitsivat, etteivät koe turvattomuutta Keltinmäessä, sillä 

eivät liiku illalla, yöllä tai pimeällä ja osalla oli koira turvanaan. 
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• 70 % ei tiennyt, että Keltinmäessä on kaupungin järjestämää Hyvinvoivat asuinalueet –toimintaa, 

30 % tiesi tästä. 

o Toimintaan osallistuneet olivat käyneet ruokailuissa, erilaisissa tapahtumissa ja 

infotilaisuuksissa Keitaalla ja Päiväkeskuksella 

o Osa ei ollut ollut mukana toiminnassa, mutta olivat uutisoinnissa ja netissä nähneet tietoa 

toiminnasta ja osa ei ollut saanut tietoa tapahtumista 

 

Vapaa-aika ja kohtaamispaikat  

• Vapaa-ajan vietto 

o Seurustelu muiden kanssa (kahvittelu, hengailu, keskustelut, kyläily), liikunnan 

harrastaminen, lasten ja lastenlasten kanssa ajan viettäminen, ulkoilu ja tapahtumissa 

käyminen nousivat esiin kysyttäessä vapaa-ajan vietosta yhdessä muiden kanssa 

o Yksin ollessaan vastaajat kertoivat ulkoilevansa (lenkkeily, marjastus, pyöräily), 

harrastavansa liikuntaa (treenaaminen, kuntosali, juoksu, talvilajit), oleilevansa ja 

viettävänsä aikaa kotona tai ulkona, katsovansa TV:tä, lukemalla ja pelaamalla. 

 

• 92 % vastaajista tiesi, että Keltinmäessä on kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, 48 % heistä oli 

käynyt kohtaamispaikalla. 8 % ei tiennyt kohtaamispaikoista ja heistä 2 % haluaisi sellaisessa käydä. 

o Suurin osa kohtaamispaikoilla käyneistä vastasi käyneensä Keitaalla, monet kertoivat 

käyvänsä siellä lounaalla 

o Päiväkeskuksella oli käynyt vastaajista muutama, joista osa perhekerhossa 

 

 

Kuvio 3: Tiesitkö, että Keltinmäessä on kaikille avoimia kohtaamispaikkoja? (Keltinmäen keidas, 

Päiväskeskus) (N=82) 

44%
48%

2% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tiesin, en ole käynyt Tiesin, olen käynyt En tiennyt, haluaisin
käydä

En tiennyt, en haluaisi
käydä

Tiesitkö, että Keltinmäessä on kaikille 
avoimia kohtaamispaikkoja? (Keltinmäen 

keidas, Päiväkeskus)



• 49 % vastaajista on kiinnostunut käymään kohtaamispaikalla, 25 % on kiinnostunut kehittämään 

kohtaamispaikkojen toimintaa ja 40 % ei ole kiinnostunut kummastakaan. (N=81, vastauksia 92) 

 

Kuvio 4: Mikä saisi sinut kiinnostumaan kohtaamispaikalla käymisestä? Vastausten määrä on kappaleina. 

(N=74, vastausten määrä 181) 

• Ihmiset ovat kiinnostuneita tulemaan kohtaamispaikalle monista syistä, muiden ihmisten 

tapaaminen ja edullinen lounas ja/tai kahvi saivat eniten vastauksia 

o Tapahtumista vastaajia kiinnosti eniten musiikki- ja liikuntatapahtumat sekä yhteiset 

joulujuhlat 

o Lapsille toivottiin ohjelmaa 

o Yksi vastaajista oli valmis opastamaan muita tietokoneen käytössä 

o Muita toiveita toimintaan oli vertaistuki ja verkostoituminen vanhemmille, makkaran paisto 

ja ilmainen ruoka 

o  Työ ja vapaa-ajan muut menot olivat suurin syy siihen, miksi vastaajat eivät kokeneet 

tarvetta kohtaamispaikoilla käymiseen. 

 

• Vastaajat osallistuisivat Keltinmäessä monenlaiseen toimintaan, jos sitä olisi tarjolla 

o  Liikunta ja urheilu (lavis, jooga, jumpat, kuntosali, ratsastusretket, ulkojumppa) 

o Lapsille suunnattu toiminta ja tapahtumat 

o Taidetoiminta ja käsityöt (posliininmaalauskurssi, maalaaminen, savityöt), musiikki 

tapahtumat ja karaoke 

o yhteislenkit ja yhteisulkoilut (pihapelit, leikkimieliset visat ja kisat)  

o Toiveena oli myös kevyt ja yhteisöllinen toiminta 

 

• Vastaajat toivoivat saavansa tietoa alueen tapahtumista (N=76, vastauksia 172) 

o 50 %alueen ilmoitustauluilta 
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o  39 % internet-sivuilta, 32 % sosiaalisesta mediasta (Facebook: Asukasyhdistyksen sivut, 

perhekerhon sivut, Keltinmäen asukkaiden oma sivu) 

o 38 % lehdestä (Kukkulan Kaiku, Suur-Jyväskylä, Keskisuomalainen) 

o 49 % kotiin jaetusta tiedotteesta  

o 14 % tuttavilta ja sukulaisilta, 4 % jostain muualta (Keidas, puskaradio, ruokapankki) 

 

Yksinäisyys 

• Vastaajista 52 % koki olevansa yksinäinen usein tai joskus, 48 % ei koskaan 

o Yksinäisyyttä usein tai joskus kokevista: 

▪ 70 % oli naisia, 30 % miehiä 

▪ 48 % asui yksin, 27 % asui avio-/avopuolison kanssa 

▪ 34 % oli 18-29-vuotiaita, 30-49-vuotiaita oli 31 %, 50-69-vuotiaita oli 25 % ja yli 70-

vuotiaita oli 9% 

▪ 34 % oli työttömiä, 23 % eläkeläisiä, 30 % työssäkäyviä 

 

 
Kuvio 5: Koetko olevasi yksinäinen? (N=84) 

 

• 20 % vastaajista tunsi asuinalueeltaan useita henkilöitä, joiden luulee olevan yksinäisiä, 40 % tunsi 

muutamia ja 40 % ei ketään. 

 

• Keinoja oman ja muiden yksinäisyyden vähentämiseen 

o aktiivisuus ja osallistuminen tapahtumiin 

o olemalla sosiaalinen (puhumalla muille, kysymällä kuulumisia, ottamalla yhteyttä, 

kyläilemällä, olemalla läsnä, olemalla yksinäisten kanssa, tekemällä asioita yhdessä) 

o Toisten ihmisten houkuttelu mukaan toimintaan 

o Tuli myös vastauksia, joissa ei uskottu siihen, että muiden yksinäisyyteen voi vaikuttaa 

 

14%

38%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Usein Joskus En koskaan

Koetko olevasi yksinäinen?



• Muita kommentteja, terveisiä ja palautteita 

o Kiitosta tuli toimivista palveluista, perhekahvilasta, tapahtumista, puiston ja 

jalkapallokentän kunnostamisesta, asukkaiden kuuntelusta ja kyselyn teosta sekä runsaasta 

ohjelmasta. Päiväkeskuksen ja Keitaan väelle sekä Hyvinvoivat asuinalueet työntekijöille tuli 

kiitosta. 

o Toiveena oli Kotalammen ympäristön siistiminen, uusi vatsalihaslaite, lisää tapahtumia ja 

vapaaehtoisia mukaan niiden suunnitteluun, kaupan ympäristön viihtyisämmäksi 

laittaminen ja siistiminen. Koettiin, että jos asuinalueen arvostus halutaan nousuun, niin 

olisi paljon kehitettävää. 

o Kysyttiin, kuinka turvattomuuden tunteeseen voitaisiin vaikuttaa. Poliiseja toivottiin 

enemmän liikenteeseen. 

o ”Keltinmäessä asuu mahtavia ihmisiä!” 

o ”Keltinmäki on menossa parempaan suuntaan, kuin 70-80 –luvulla” 

o ”Keltinmäki on hyvä paikka asua! Voitaisiin joskus kirjoittaa hyvää, ei aina huonoja asioita!” 

 

 

 


