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Kyyjärvi – Kylätupakyselyn kooste
1. Kävijät





4 kävijää vastasi kyselyyn
100 % naisia. 50 % kävijöistä syntynyt 1990-luvulla. 25 % 2000-luvulla, 25 % 1950-luvulla.
Kävijät asuvat puolison ja lasten kanssa tai oman sisaruksen perheen luona.
Kaikki vastaajat asuvat Kyyjärvellä.

1.1 Yleistä








75 % kävijöistä käynyt kylätuvalla 1 – 3 vuoden ajan. 25 % käynyt yli 5 vuotta.
Kylätuvalla käydään yleensä joko kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa.
Keskimäärin siellä vietetään aikaa 1 tunti.
Eniten kuljetaan pyörällä tai kävellen, jonkin verran myös autolla. Julkinen liikenne ei kulje.
Sijainti koetaan hyväksi ja kulkuyhteydet suurimmalle osalle hyvät.
Aukioloista toivotaan, että kylätupa voisi olla auki myös viikonloppuisin ja iltaisin (75 %
toivoo, että olisi auki myös muulloin kuin nykyisinä aukioloaikoina).
75 % sitä mieltä, että toiminnasta tiedotetaan riittävästi (kuulee ystäviltä). 25 % toivoo
parempaa tiedottamista esimerkiksi Whatsapin kautta.



Miten toimintaan on tultu mukaan? (Yleisimmät)
- Katsomaan ihmisiä
- Tulin tänne tapaamaan ihmisiä. Katsomaan tuttuja.
- Tulin ystävien/tuttavien kanssa.



Mikä toiminnassa kiinnosti?
- Innostuin aluksi mutta sitten omat kiireet tuli. Käyn täällä kahvinjuonnin takia.
- Täällä voi puhua ihmisten kanssa. Oppia suomen kieltä.
- Täällä tapaa suomalaisia ja voi puhua suomen kieltä oppien.
- Tavata ihmisiä, jutella, saada apua



Mitä siellä tehdään?
- Kahvitella, tehdä käsityöostoksia. Itse en osallistu aktiivisesti mihinkään toimintaan.
- Täällä voi jutella ihmisten kanssa. Kahvi on hyvää. Itse käyn täällä tapaamassa tuttuja.
En osta tavaroita mutta tiedän että niitä myydään täällä paikallisia käsitöitä tms.
- Täällä voi käydä kahvilla, teellä ja juttelemassa.
- Tavata ihmisiä ja juoda kahvia. Olen itse käynyt ryhmätoiminnassa joka on tarkoitettu
maahanmuuttajanaisille ja heidän ystävilleen.
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Pitääkö jotakin palveluita tarjota ilmaiseksi?
- 25 % on sitä mieltä, että ei tarvitse. 75 % ei osaa sanoa.
- Vaatteiden korjausompelu olisi sellainen, mistä voisi maksaa.

1.2 Osallistuminen


Kenelle se on suunnattu?
- Eläkeläiset.
- Täällä saa käydä kaikki.
- Pitäisi olla kaikille, mutta taitaa täällä käydä eniten vanhoja ihmisiä.
- Nyt täällä käy vanhoja ihmisiä enemmän kuin muita. He asuvat tässä lähellä ja tämä on
tärkeä kokoontumis- ja kohtaamispaikka heille.




100 % kokee itsensä tervetulleeksi aina.
25 % kävijöistä haluaisi osallistua itse enemmän toiminnan pyörittämiseen, 25 % ei halua.
50 % ei osaa sanoa.
- Voisi tehdä esimerkiksi ruokaa



Miten kävijät voisivat käyttää omaa osaamistaan kylätuvalla?
- Voisin tuoda oma tekoisia leivonnaisia, tykkään leipoa.
- Olen kiinnostunut ruuanlaitosta.
- Voisin tehdä tänne arabialaista ruokaa...
- Voisin tehdä käsitöitä tai askartelua. Keskustelukerho on myös hyvä. Voisin auttaa
suomen kielen kanssa toisia naisia koska koulussa opin paremmin suomea kuin ne naiset
jotka ovat kotona.
Toiminnan kehittäminen
- WC-tila voisi olla paremmin myös kävijöiden käytössä.
- Voisiko olla tietokone asiakkaiden käytössä?



1.3 Merkitys kävijöille


Mikä saa ihmiset tulemaan kylätuvalle?
- Tuttavat, oma mielenterveys.
- Käyn juttelemassa ihmisten kanssa.
- Tapaan kyyjärveläisiä ihmisiä. Saan jutella. Opin suomen kieltä.
- Tapaan ystäviä.



Paras asia kylätuvalla on…
- Hyvät kahvit ja hyvät pullat.
- Ihmiset. Täältä löytää myös apua jos tarvitsee sitä.
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Tämä on siisti paikka ja riittävän intiimi. Kesäaikaan voisi kokoontua myös ulkona,
mutta siellä on hyttysiä. Meille naisille tämä on hyvä näin.



Mitä se merkitsee?
- Tärkeää että se on olemassa, en osaa kuvata merkitystä.
- Tämä on tärkeä meille kaikille Kyyjärvellä.
- Tärkeä paikka meidän pienryhmälle.



Vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen?
- Nostaa, kunnostaa mielenterveyttäni.
- Tulen iloiseksi kun tulen tänne.
- Tekee minut iloiseksi ja antaa tunteen että kuulun johonkin porukkaan.



Vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin?
- Täällä on aina tuttuja, virkistyn heidän tapaamisestaan. Näkee tuttuja pitkästä aikaa.
- Täällä tapaa vanhoja tuttuja ja saa uusiakin jos niitä tarvitsee.
- Tapaan täällä omia ystäviä. Se on tärkeää.



Ainutlaatuinen paikka
- Voisi käydä muualla, mutta sitä ei koeta samanlaisena kuin kylätupaa.
- Muita tapaamaan mennään myös toisten kotiin, kirjastoon, huoltoasemalle

1.4 Yksinäisyys






Yksinäisyyttä kokee 75 % satunnaisesti. 25 % kertoo, että ei koe olevansa yksinäinen.
Moni kävijä tuntee jonkun yksinäisen, heidän ajatellaan olevan väsyneitä ja voimavarattomia
tulemaan muiden seuraan
Kylätuvalla käyminen nähdään yksinäisyyttä vähentävänä tekijänä. Voi jutella muiden kanssa, saada
vertaistukea, tavata ystäviä
Kaipaa ystävää, jolle puhua omalla äidinkielellään.
Kaivataan myös lisää suomalaisia ystäviä



Miten kävijät voisivat vähentää muiden yksinäisyyttä?
- En itse nyt oikein jaksa olla erityisesti kenenkään yksinäisen tukijana, mutta taitoja minulla kyllä
on. Autan ja olen ystävänä joillekin lapsiperheille tällä hetkellä.
- Minä puhun heille, tai hänelle. Kysyn mitä hän tarvitsee? Miksi on surullinen? Haluaako puhua.
- Puhun iloisia asioita. Teen ruokaa ja tarjoilen sitä.
- Voin soittaa puhelimella ja jutella. Puhuminen auttaa.



Yksinäisyyden vähentäminen yleisemmällä tasolla
- Lisää ryhmätoimintaa ja ystävätoimintaa.
- Jokaisen pitäisi välittää toinen toisestaan.
- Puhumalla.
- Ihmisten pitäisi enemmän välittää toisistaan ja antaa aikaa.
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Muita kommentteja
- Kotikylän puisto (esiintymiskatos ja perennapenkki) tuntuu olevan sisäpiiriä varten. Se on
kuitenkin aina tyhjänä - voisiko sinne kehittää enemmän avointa toimintaa?
- Minulla on hyviä ystäviä täällä Kyyjärvellä.

2. Vapaaehtoiset/työntekijät





5 vapaaehtoista/työntekijää vastasi kyselyyn
100 % naisia. 40 % syntynyt 1930-luvulla. 20 % 1940-luvulla, 20 % 1960-luvulla ja 20 %
1980-luvulla.
Puolison kanssa kotona asuu 20 %, yksin (lemmikin kanssa), 60 % puolison kanssa ja lasten
kanssa 20 %
80 % asuu Kyyjärvellä, 20 % kauempana.

2.1 Yleistä









100 % työskennellyt kylätuvalla yli 10 vuotta.
50 % työskentelee kerran viikossa, 50 % 2-5 kertaa viikossa.
Aikaa kylätuvalla kuluu 75 % vastaajista yksi tunti. 25 % menee 4 tuntia tai enemmän.
Eniten kuljetaan omalla autolla tai pyörällä. Julkinen liikenne ei kulje.
Sijainti koetaan hyväksi ja kulkuyhteydet suurimmalle osalle hyvät.
Aukioloaikoihin ollaan pääasiassa tyytyväisiä (75 %). 25 % toivoo, että kylätupa voisi olla
auki myös virka-ajan ulkopuolella. Oven tämänhetkisiin avaamisratkaisuihin ollaan
tyytyväisiä.
75 % sitä mieltä, että toiminnasta tiedotetaan riittävästi. 25 % ei osaa sanoa.



Miten toimintaan on tultu mukaan? (Yleisimmät)
- Nykyisin olen itse mukana toiminnassa, yhden päivän viikossa päivystän. Ensin kuulin
kylätuvasta toisilta ystäviltäni ja tutuilta. Ja joskus lomittelin kahvinkeittovuorossa
olleita...
- Olen yksi perustajajäsenistä, ollut alusta lähtein mukana
- Olen ollut alusta lähtein mukana kun kysyttiin että tulisi antaa yksi päivä omasta
viikosta.



Mikä toiminnassa kiinnosti?
- Täällä on mukavaa. Tapaa tuttuja ja välillä vieraita.
- Kohtaamispaikka, naiset tekee avustustyötä, hyöty jaetaan eteenpäin
- Alkusysäys oli pienestä ideasta lähtenyt ajatus että pidettäisiin yhteistä kesäkahvilaa...
- Vanhojen ihmisten tapaaminen ja vanhojen asiakkaiden auttaminen.
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Mitä siellä tehdään?
- Keitän, tarjoan ja juon kahvia, joskus käymme kahvituksia ja ruokahuoltoa tekemässä
muuallakin (hiihtotapahtumat jne.). Tuvalle tulee tilattuna ja maksettuna sanomalehti
Viispiikkinen. Täällä ei ole nettiyhteyttä, sitä ei saatu. Toiveita on ollut. Tuvalla
seurustellaan. Tilassa on ollut kinkerit, hautajaisia, syntymäpäiviä ja järjestöt pitävät
täällä kokouksiaan. Seinällä on ilmoitustaulu. Tuvalla myydään paikallisia käsitöitä,
kuka vaan voi tuoda niitä. Saarikan terveydenhoitajan käynti tuvalla kerran kuussa; tekee
verenpaineen mittauksia yms.



Pitääkö jotakin palveluita tarjota ilmaiseksi?
- ei tarvitse. Palveluita, joista voitaisiin maksaa:
- Jos kylätuvalla olisi nettiyhteys ja kone, voisi skannata tms.
- Pulla ja kahvi on nyt yhteensä yks euro. Tuntuu että näin lyhyellä käyntiajalla ja pienellä
tilalla ei tarvitsisi muuta. Ihmiset juttelee keskenään.
- pulla ja kahvi maksaa euron, muuta maksullista ei tarvita. Saarikan t.hoitajan käynnit on
maksuttomia asiakkaille. Kuulolaitteiden ja kojeiden patterit tuolloin on maksullisia.

2.2 Osallistuminen



100 % mielestä kylätuvalle on helppo tulla.
100 % ei halua ottaa enempää vastuuta kylätuvan pyörittämisestä.



Oman osaamisen hyödyntäminen kylätuvalla?
- Voisin tuoda käsitöitä näyttelyksi. Voisi olla myös joskus vanhoja esineitä
ihmeteltävänä.
- Olen tyytyväinen nykyiseen. Jos olen jotain ehdottanut, niin ne ajatukset ovat
toteutuneet. Esim. hernekeittopäivät ja letunpaistot.
- Jokainen vastuuhenkilö tekee omana päivystyspäivänään oman työnsä, tehtäviä ei ole
jaettu että yksi siivoaisi, toinen leipoisi jne. vaan että jokainen tekee samat työt.



Toiminnan kehittäminen
- Naulakko nurkkaan.
- Sukulaiset ja koululaiset käyvät auttamassa. Uusiakin talkoolaisia on tullut. Hyvä niin,
vanhojen varassa ei jaksettaisi loputtomiin.
- Tilat on pienet, enempää ei voisi olla. Ennen oli kirpputori ja sen kanssa oli enemmän
töitä. Kirpputorille on kyllä kysyntää. Kyyjärvellä ei ole kirpputoria.

2.3 Merkitys vapaaehtoisille ja työntekijöille
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Miksi kylätuvalla käydään?
- Katsomassa ihmisiä ja kuulemassa juttuja.
- Seura ja tutut ihmiset, keskiviikkoisin kääretorttu, tutut kahvinkeittäjät.
- Käyn katsomassa tuttuja.
- Oma työvuoro on minulle merkityksellinen ja koen itseni tärkeäksi. Muina päivinä
käydessä käyn tapaamassa toisia tuttuja. Itse asiassa varmaan kylätuvalla käy kunakin
päivänä vähän eri asiakkaita kun emäntä vaihtelee :)



Paras asia kylätuvalla on…
- Vanhukset tykkää tulla tänne ja käydä juttelemassa. On pitkä aika istua kotona.
- Tuttujen näkeminen, saa parantaa maailmaa ja muistella menneitä.
- Täällä on kaikki hyvää, parasta että ihmiset käyvät täällä ja nauttivat. Tulevat uudelleen.
Täällä käy myös nuoria ja työikäisiä, ei vain eläkeläisiä.
- Meillä talkoolaisilla on yhteinen ymmärrys. Se on tärkeää.



Mitä se merkitsee?
- Varakoti.
- Tärkeä kohtaamispaikka.
- Tämä on minulle erittäin tärkeää. On henkireikä. On lähdettävä johonkin ja minua
tarvitaan johonkin.
- Yhdessä oloa vanhempien ihmisten kanssa. Saa seurustella, ei ole ostopakkoa.



Vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen?
- Tänne tuleminen on syy lähteä liikkeelle. Täällä saa vertaistukea ja voi huomata että itse
on suhteellisen hyväkuntoinen ja -kykyinen.
- Kylätupa pitää muistiani virkeänä. Liikkuminen pitää hyvässä kunnossa.
- Positiivisesti. Piristää ja virkistää.



Sosiaalisten suhteiden kunnossapito
- Olen saanut paljon uusia ystäviä. Olen tullut tuntemaan sellaisia ihmisiä paremmin joita
olen ennen tuntenut vain ulkonäöltä.
- Vakiokävijöitä yleensä, ei taida olla vaikutusta.
- Olen saanut uusia ystäviä, avaratanut mieltäni. Esim. olen oppinut tuntemaan
terveydenhoitajia ja he ovat tulleet tutuiksi.



Ainutlaatuinen paikka
- Ei ole muuta paikkaa, jonne saisi vaan mennä oleilemaan
- Muita tapaamispaikkoja mm. Paletti-kauppakeskus, kirkko...

2.4 Yksinäisyys


100 % ei koe olevansa yksinäinen
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Suuri osa tuntee kuitenkin jonkun yksinäisen, joka käy kylätuvalla.
- Kyllä yksinäiset vanhukset käyvät ja tämä on heille tärkeää. Käyvät jopa päivittäin!
- Tunnen ja heitä käy täällä. Uskon että kylätupa auttaa heitä. Täällä otetaan asioita puheeksi ja
voidaan kysellä perään jos jotakuta ei ole useaan päivään nähty.
- Täällä käy paljon yksinäisiä, ja he tulevat tänne kuin olohuoneeseen!
- Kyllä tiedän täällä kylätuvalla käyvän yksinäisiä. He tulevat tänne vain puhumaan toistensa
kanssa. Varsinkin yksinäisiä miehiä on viime vuosina kuollut, olleet meidän vakinaisia
asiakkaita. Joskus tuntuu että miehet kokoontuu kahville yhtenä ja samana päivänä.



Miten voi vähentää muiden yksinäisyyttä?
- Olen itse Kylätuvan aktiivi ja hoidan yhden päivän viikosta!
- Heitetään kännykät mäkeen. Otetaan tikkuu = kudontatyö kainaloon ja mennään naapuriin.
- itämällä yhteyttä ystäviin ja läheisiin. Käydä kylässä kun tietää toisen olevan yksin.
- Käymällä LUONA! Turha on ennää hauvalle mennä!



Yksinäisyyden vähentäminen yleisemmällä tasolla
- Käymällä kylässä. Houkuttelemalla mukaan kauppaan, kirkkoon, minne vaan.
- Tarvitaan kohtaamispaikkoja, paikkoja joihin pääsee tulemaan.
- Ottaa puheeksi, kysyttävä ootteko yksinäisiä, haluatko tulla talkoisiin?
- Liikkeelle tökkiä - järjestää kokoontumisia ja yhteen tulemista!



Muita kommentteja

-

Huolettaa muistisairaat. Miten heitä voisi auttaa kun syrjäytyvät koteihinsa.?
Yhteisruokailut, kimppakeittiöt - näitä pitäisi olla. Ennen oli, mutta nyt nämä toistensa
auttajat ovat kuolleet pois...

